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Marszałek Bluechet, naczelny dowódca armii sowieckiej na Dalekim
Wschodzie, bawi od kilku dni w Moskwie.
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Czechosłowacja wciąż kOncenłruje

wojska.

Protest Rzeszy w Pradze.

Naruszanie granicy.

Gorączkowe prace fortyfikacyjne ~ po -stronie -czeskiej. , Sensacyjny .wywiad Henleina.
Kampdnia pra.s y niemieckiej. Przyjazd -Wiliama Stranga do- Pragi.
·

PARY+

lokiem dorJrzeć stanowi•& artylerH czecho.BROIQ?
słowaddef. O~rodek umocnień majduje sł~
tury gl<>sowanta w wyborach samorząd<>WIEDE~, 28.5 - Niemieckie biuro In- o 500 m. na zachód od szosy wiodllc~ z
wych w Czechosłowac'i Według o ólne f 0
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g . • r.maoe.y1ne .onos : .~pecia. ny wys anm
tt~ee ®„ Bratlslawy.
lforespondent,
10 przekonania kół politycznych Paryza, dziennika „Re1chspost , wysłany do poło- „Re1-chspost donotl dalej, .te na granicy
mimo cbwłlowego odprężenia, sytuacja tonej w pobliżu Bratlslawy pograniczne) nłemłacko..aecb09łowackłeJ nie ma ant Jed
wewn~ ł zagraniczna Czd::hostowacjł l mlejsoowoścl Ki~tsee, stwierdził, te akcja nego żOłnlerza nłemleckłego, a służbę pełbynajmniej nie została ustabl!izOWana i umacniania granicy przez Czechosłowację nią jedynie normalne postcnmkł graniczne,
wszystkie problemy, jakle kryje w sobie przybiera z ka~dy~ ~niem na łntensyw· złotone z 2 - 3 urzędn·łków ccln,.Yoh .. Bra
za'adnlenłe czeskie, w dalszym ciągu ocze noścl. Z granJ<;y mem1eokiej motna gołym tlslnra craz przyczółek me>stowz ~Il się
lruJfł. na rozwtązanie.
Minister Bonnet odbył w piątek podCUl8 śniadania, wydanego na quai d'Orsay
.
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dłutsq rozmowę z ambasadorem bryty]·
on • a Y wyrazem nerwowo Cl władz czeaklch
.
skłm w P~u sir Eric Phłppsem, który od
PRAGA, 28.!J - Na. niedziele 2Q b. m. roi b~~' •l~ w 1~. w okr~gu Jegersdorff _ to
tygodnla stał się prawie że codziennym plsatte"-źostały wybory "W 2740 gminach. ,z- gminach l i. d.
g<>śclem na qual d'Q:-s~y Przedmiotem czego 1660 położonych jest w Czechach, 740
KONFISKATY.
• ni. d 1 1 h
na Morawach i na Sląs!w, 22 na SłowaczyźPRAOA, 28.5 Dzlennlkl praskte bez
t eJ rmmowy b Yła sprawa e ze ny~ wy· nie i 58 na P~rlkarpac~ie.i Ru5i.
względu na kierunek pall tyczny ulega ta coborów w Czech~ł?Wa.cji. KoJa t101ttycz!1e
Wyb?rY. 1edn~k me Qędą. sł~ od~ywały raz częstszym kgnfi~at~m.
francuskie obaw1a1ą się przede wszystkim we ":'szystk1ch, ~m1nac~ gd:vt tam, ,p;-?z1e wy.wczorą1 m. 1n: skonf1s'k~wano 'komunisty
now~ch incydentów jakie są zawsze mo- staw1<?nO t.ylko 1edntł hste ~andydatow prze- czna ,;Hallo . Novmy", soCJaldemokratyczne
tli e
SKUTEK KONCENTRACJI PO- chodzi ona automaty7zme. Dotyczy to ,,Pravo lidu", narodo\vo-soc,ialistyczne „VeW na
.7.właszcza terenów zam1esrkałych przez lud- czernie Czeske Slovo", „A. Z." I Inne.
WAŻNEJ ILO~CI \\/OJSK CZESKICH W ność niemiecką.
Prasa oblicza że straty materialne na jaREJONACH NADGRANICZNYCH.
. Pra~a . h~nlein<?Wska ogłasza dal~za. list~ k~e wydawnictwa w ciągu ostatniego tygodk1lkudz1es1ęciu gmin, które bed<J miały bez ma bvłv wskutek konfiskat narażone prze
wyborów 100 proc. henleinowskle rad'Y gmin kroczyły 3 milicnv .koran.
'
PROTESTY NIEMIECKm.
w niektórych o.kręgach ~miny takle
w OśROl>KU WYDARZE~.
BERLIN, 28.5 Niemieckie biuro ln- ne.
tworzą wiekszosć I tak naprzvkład: w okrę- • PRAGA, 28.5 - Poza przebywającvm tu
fOrmacyjne donosi z Pragi, że poseł nie- gu Czeshle L~y z~ gmin wybory ~eo~ Wa~Pric~bawiw Pra~eKnic~~o~~
miecki w Pradze Eisenlohr złOźyl w czwar
tek ł wczoraj wobec rządu czechosłowa
ckiego protesty przeciwko powtarUtjącym
się naruszeniom granicy przez samoloty
crne z

..., 28.5 - Paryskie kota polłły·
zani~ojeniem oczekują drugiej

ILE ROCZNIKOW POWOŁANO POD

W y b ory w
2740 gm1·nach

czdchOsłowackie.

NARUSZENIE GRANICY.
WIEDEŃ, 28.5 - Niemieckie biuro informacyjne donosi: w piątek rano stwierdzono ponowny wypadek naruszenia granicy przez samoloty czechosłowackie.
O godz. 8.15 pojawił się nad miastem i
pogranicznym
dworcem
kolejowym
Gmuend na wysokości około 150 m. czechosłowa·cki dwupłatowiec wojskowy, zaopatrzony numerem 29. Samolot unosił się
początkowo nad mostem na rzece Bleilebin, opuścił się następnie nad dworcem w
Gmuend, przy czym jeden z dwu człon
ków załogi dokonywał zdjęć aparatem fotograficznym, czy też kinematograficznym.
Zbłądzenie samolotu jest wykluczone 7. po
wodu dużej w tym czasie widzialności i wv
raźnego oznaczenia granicy.

Przffiląd
.

Sp©stowanie to, podobnie jak l wywiad, nie
ukazało się na łamach prasy niemieckiej .
Kom.u!likał c~eski, stwier~zający, że samoloty n1emiec~1e w1~lokrO!f:nie przelatywały
w cląigu ostatnich <int gr~mce czes~ą •.ogł~szony zo5tat w streszczemu ,przez mem1ec·k1e
bhiro informacyine, a komentarze prasy nieroieckiej oorzucaJa te ,bezczelne i .kłamliwe
Insynuacje". Komunikat czeski zamieśc~ło kl!
ka dzienn,i,ków z urz~dowym „yoebkischer

od tołnierzy czeohosłowaddch. Panujący
tam zamęt uniemotliwia &twierdzenie, ile
właściwie roczników ..-•.n1a pod b-..r.
ł"'"~„no
iuu.
Korespondent „Reiichspost" wyrata w
zatończtniu priypuszezenłe te władze cze
chosrowackle
wykorzystał~ IPO'ObnOŚć,
aby przez powołanie pod broń uprawnio.nych do głosowania w obszarach, gdzie w Beo~~~~e:e dz~~n1~lsz~~~i~~~n~ca.~~owycll
Czechosłowacji przewafają mniejszości na szykanach czes~ich" !1P· o za.kazi~ o'd;bycla
rodowe, wpłynąć na fałszywy wynik wy- fałobnego pOS1edzen1a rady m1eJskie1 w
borów
C'heb.
.
I
,yv'ię~sze zn~czenle. ~adaje „D,eutsche
NAPRJ;żENIE.
Ztg.
w1adomośc1. o pob1c1u w okoltcy KaBERLIN 28.5 - Sensacyjny wywiad Hen plic rolnika sudeckiego przez :patrol czeski.
felna, udzielony korespondentow·
Daily
ZNAMIENNY PRZYJAZD.
Mall" .Ward Pnce'e>wi, a mówiąc/ o konie- . PRAGA, 28.5 - Wiliam Stran~ ~ierowcznoścr wyboru przez Pragę albo dtOgi n1k departamentu środkowo europe1sk1e~o w
ustępstw, albo wojny, pominięty został w b1u Foreign Office przybył w późnyctt 2odzanacb
!etynie niemieckiego biUta informacyjnego wieczornych do Praftł i zamieszkał w poseloraz przez całą prasę niemieck~ podczas stwie angiels·klm„ ~czorai ral\o odlbył on
gdy w czwartek rano czynniki miarodajne rqz~owę z. ang1elsk1m po~łem w ~r~dze
zwracały uy.ragę obserwatorów za~ranicz- Ba_s1lem Cochran.e Newtonem„
W1!~1arn
nych na doniosłość teg<>- wywiad111. W g<>- Strang ma zabawić w Pradze kilka dm. Wi
dzinach wieczornych pojawił się w bltulely- koiłach dyiplomatycznych w Pradze przywłą·
nle niemieckiego biura informacyjnego z Pra zufą do tef wizyty duże znaczenie.
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STABILIZACJA NAD
Anałodie podlądów

BAŁTYKIEM.

Polski i Szwecji.

Cele wizyty min. Becka w Sztokholmie.
SZTOKHOLM, 28.5 (PAT) - W dniu
wczorajszym przed południem minister
Beck z małżonką został przyjęty na audiencji przez szwedzkiego następcę tronu j. K.
M. l<si~l:ia Gustawa Adolfa, oraz jego malżonkę ks. Ludwikę.
Następnie minister Beck udał się do
pułku konnej
gwardii królewskiej gdzie
cdbyła się dl"filada pułku oraz ćwiczenia
szwadronu karabinów maszynowych i kon-

nego plutonu wojsk łączności.
Następnie w kasynie oficerskim odbyło się śniadanie wydane przez korpus oticerski pułku. Dowódca pułku i min. Beck
wymienili przemówienia utrzymane w nad
zwyczaj serdecznym tonie, po których odśpiewano hymny narodowe polski i szwedzki.
W godzinach popołudniowych min.
Beck odbył dłuższą kortferencję z min, San.

kandgdaiów
na
premiera.
o
Rozważania

przyszłości.

Oświetlenie organu młodych konaerwatyat6w

WARSZAWA, 28.5 - Organ młodych
konserwatystów - „Polityka" omawia w
ostatnim numerze ewentualną zmianę rzą
du i podaje obszerny przegląd kandydatów
na premiera.
„Polityka" przede wszystkim wymienia
obecnego ministra spraw wojskowych
gen. Kasprzycldego i woj. lwowskiego Biłyka, których uważa za „drugie wcielenie"
gen . Składkowskiego. W razie objęcia steru rządu przn jednego z nich, wszystko,
zdaniem „Polityki" pozostatoby bez zmian.
Możliwym jest również powołanie rządu Naprawy, pod wodzą woj. śląskiel!o
Grażyńskiego. O tei kandydaturze „Polityka" pisze, iż spośród wszystkich innyc;1
jest ona groźn?.. W chwilach przełom?wych w historii Europy zmusiłaby do z1111a
ny całej naszej polityki zagran:cznej. Na
wewnątrz rz_ądy Grażyńskiego byłyby le-

gł kiomunlkat partii niemlecko-sudeOldei, ustrzegający al~, że wywiad! w „Dal1y Mail"
stanowi „luźną nieaiutooryzowaną rozmowę".

wicowo - etatystyczno - biurokratycznym
totalizmem.
Ewentualny rząd min. Poniatowskiego
„Polityka" uważa za wyjątkowo szkodliwy. Pp. Bartel i Kwiatkowski zdaniem
„Polityki'' reprezentują typ antytotalistyczno-lewicowv.
Co do p. Bartla czyni „Polityka" zastrzeżenia, uważając, że gabinet jego gro7iłby niebezpieczną

polityką gospodarczą
wojny z całym frontem

oraz odgrzaniem
narodowym, która dzisiaj nie byłaby aini
na czasie, ani pożądana. Wreszcie, słusz
nie czy niesłusznie, urof. Bartel uchodzi za
żarliwego „filosemitę".

Polsce potrzeba na stanowisku premiera czlow;c!:a silnego. Pan Eugeniusz
Kwiatkowski nie bez racji uchodzi za czł~
wieka zręcznego, <ile silny na pewno nie
jest wcctług .. Polityki".
Omawi;i.jąc kandydaturę min. Becka

„Polityki•.

„Polityka" pisze, że ma on wadę, iż nie interesuje się sprawami polityki wewnętrz
nej, co w momentach decydujących utrud
niać może swobodę ruchów w polityce mię
dzynarodowej.
Najwięcej nadziei budzi gen. Sosnkowski, o którym „Polityka" pisze:
„Generał Sosnkowski posiada niewąt
pliwie ogromne zalety: ma autorytet w armii, ma dużą popularność, mir i zaufanie w
kraju, ma reputację gentlemana, który sło
wa dotrzymuje i nie prowadzi gierek, ma
ambicję pracowania dla kraju.
Wreszcie
fakt, że przekonania nacjonalistyczne gen.
Sosnkowskiego są znane, a jednocześnie
iee-o umiar i trzeźwość, sprawia, że dookoła' jego rządu mogłaby się łatwiej skonsol!dować cah opinia narodcwa zarówno
.,narodowi Piłsudczycy", jak i narodowe
ugrupowania opozycyjne.

Druga przyczyna - to potwierdzająca
coraz częściej analogia poglądów polskich i szwedzkich na wiele problemów,
mających ogólny międzynarodowy charakter. Robiąc bilans kilkuletnich kontaktów
na terenie instytuCJi międzynarodowych,
stwierdzić muszę z zadowoleniem, że nigdy nie byliśmy w obozach przeciwnych, a
cdwrotnie, im trudniejsze zjawiały się na
horyzoncie międzynarodowym problemy,
botę.
tym łatwiej było uzgodnić stanowi·ska
przedstawicieli naszyc'il krajów. Tego roOSWIADCZENIE WOBEC DZIENNIKA- dzaJu zjawisko nie może być przypadkowe.
RZY.
Muszą istnieć widocznie w sposobie mvśle
SZTOKHOLM, 28,5 (PAT) - O godzi- nia i reagowania uczuciowego na zjawiska
nie 18 min. Beck prZyjął na konferencji pewne punkty zbieżne, które pozwoliły
prasowej przedstawicieli prasy szwedzkiej utrzymywać ten stan naszych stosunków
i polskiej, wobec których złożył na,stępu- mimo, że żyjemy w epoce trudnej. skomplijące oświadczenie:
'kowanl"j i pełnej niespodzianek. Z obecne
„Wymiana wizyt między ministrem go mego pobytu w Sztokholmie wvn0szę
Sandlarem i mną wynika, mołm zdaniem, z zarówno bardzo cenne rrz11lt?.tv, wvnikadwóch przyczyn, z których każda oddziel- ,iące z porównani:i. nnnJ;i~ńw n~r„„.:,, ,,•„,
nie z~sługuje już na uwag~.
. .
. rządów wiele aktualnych za~adnień, jak
Pierwsza - to bezposredn1e stosunki też najlepsze wsrom11iMia ze snf)sobn, ,.,
między moim krajem i Szwecją. Od c'nwili i ja,ki bvłcm w Szwrcji przyjęty, jako przed
naszego powrotu nad Bałtyk naturalnym stawicie! me!!o krniu.
:zec.zy. porząd~ie.m stosunki nasze rozv,-ijaSłyszeliśmy nawet pe•vne głosy zdziJ'!. się. 1 po~łeb1a!ą. w ~tmosferze nacecho- lwienia, że w okresie zn"'c:>:!lelJ'O nanl1„::ia
wan ei do1rza~osc1ą . ~ist?ryczn~, t. Z~, w Iw innvm bliskim me.-.:0 kr;:ii11 r0 iD11~". Wf7'1atmosferze sohdarn.osc1 interesow panstw ta moja w szwec:ii mi~li;i 111 ;„;"~e. 'V,•dPie
nad mo~zem połozo!'lych. Prz.Ypuszc~~1:1, mi sie to jednPk Z!.,„".'':" ,..,,...;""~ .... ,., r--1 \"il>że p. m1n. ?andler prze.konał się oso?1sc~e ~ei oowsta.ie gct7l<>1\f1hv1"'< 7 ~r1-·- -·..• ~„4 f'7V
w Po1sce, 1ak głęboko sięga w nasze] op1- flieookoi·u tym "';c•-"7 "' , •. - ••'-..,~ • ~r{+„::>t„
bl'
· zrozumienie
· · \~ar.tOSCI
· · te go nnłć maią' wysiłki
· 1,2.;r•,.,~,..,, .,. ---r--<·
t '
llil pn. ICZneJ
"""·
rodza1u sto~unków. .załatwianie spra~„ dów, zrn1eP:aiace. d" st~h:Jivcii stcsunków
konkret~yc~ i est uh~~IJ~ne przez rodłoze w re'Onie bałt;•cldm".
"
orawdz~ve1 sympatu, 1aką mamy dla na- 1
l
~
rodu ~\4,..edzkiego.
dterem, po czym przyjął na konferencji pra
sowe} dziennikarzy polskich i szwedzkich,
a następnie wyg_łosił krótkie oświadczenie
do społeczeństwa szwedzkiego przez radio.
Wieczorem odbył się obiad wydany na
cześć min. Becka i jego małżonki przez sekretarza generalnego, szwedzkiego m. s. z.
Bohemana z małożnką.
Min. Beck opuszcza Sztokholm w so-
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BLOOOSŁAWIE~STWO OJCA SW.

'Wspólny rytm bliskich serc..

Słowaków.

Stolica Polski wita braci
lgSiQtlftDif

brai~rsiwo

CASTEL GANDOLFO, 28.5 - W przy•
o godz. 15-tej (czas środko
wo-europejski) Ojciec święty · wygłosi
prze1. radio krótkie przemówienie, ud~iela
jąc swego błogosławieństwa uctestn1kom
międzynarodowego Kongtesu Eućharystycznego w Budapeszcie.
· ·
szłą niedzielę

sąs ·~dziwo.

i

MIĘDZVNARODOWA KONFEREl\!ĆjA
Wśród serdecznych manifestacyj i ostarego kraju przyjechali na wielkie uro- za oceanu opuściły Warszawę, udając się
krzyków
na
cześć
br·a·tniego
narodu
sło
NAUKOWA w WAR~zAw1Ę. .
do
kraju.
'czystości w Słowacji - i tych, co z kraju
wackiego
wznoszonych
przez
zebraną
na
Na
dworcu
Głównym
przed
odejściem
na spotkanie swych braci przyjechali do
WARSZAWA, 28.5 - Dn:'30 b; 'ril. odpociągu zgromadziły się liczni przedsta- peronie publiczność, pociąg z gośćmi sło
Polski.
będzie się w Warszawie otwarcie między
wackimi
-0puścił
stolicę.
Tysiącletnia historia tak bliskiego i bez wiciele społeczeństwa polskiego oraz ornarodowej kanfer~ncji natLkowe]. poświęco
pośredniego sąsiedztwa Polski ze Słowa ganizacji i stowarzyszeń.
nej pods1awom i konsekwencjom ogólnym
cją nie została nigdy zakłócona. Braternowych teoryj fizycznych.
skie uc·zucia wzajemne zawsze panowały
Konferencję organizuje m!ędzyn: ,instymiędzy nami.
tut wsp6łpr. intelekt. przy Lidze NarÓd6w
Wspominamy chętnie wspólne postacie
przy współudziale pol~kiei komisji' ~li~'dzy
z . udziałem 7 paflstw.
historyczne św. Swirata i św. Benedykta.
"
narodowej współpr. irtłelekt.
czeństwo stolicy, ·
,
· .
Obserwujemy wielki rozwój bratniego
WARSZAWA 28,5. Od dnia 24 maja przepisy o bezpośredniej odprawie grup
Na prżyj~cie gości salę pięknie udeko- na~ narodu słowackiego, w którym widzi toczą się w Warszawie obrady konferencji podróżnych w komunikacji między Polską
RUCH W PORCIE GDYNI.
rowano flaga1t1:i o barwl:\.ch polskich, sio- my wielką prężność i dojrzałość, którego taryfowej w spraw.aich komunikacji osobo a Francją i Belgią, poza tym uproszczono
GDYNIA, 28.5 - W !pierwszych (mie·wackich i Stanów Zjednoczonych A. P.1 pełne prawa do samodzi_elnych form życia wej i bagażowej pomiędzy Anglią, Francją wzory 'biletów bezpośrednich.
„
·
·
t I
ó
sfącach r. b. w porcie gdyńskim przeładowaferencp P.owyzszei us. a ono r w no 203 mtr.• sześć róźnlrch · sortymentów
N
k
a
on
r::j'.';.··he~b ~m-~„~t7.,w~s.·j~ -~~~~~~~n:.~ I·~~:- ~~~~OJ·~~wy'.o~. p~litycznego uinawa·liśmy i u~ i .Belgią z jednej ,st~o.ny a Polską, Litwą,
ł
..
„
-...-...i· Łotwą, Estonią i Rumunią, z drugiej stro- ni et sz,P.r!'!g pr;:epiSP'V,•. dotyc~ącyc~ . roi: . drzewnyeh. Nv analo~icznym: okt:esi~: t. ub.
Na p~ó'dium,.L~)af\.vi~ si'ę pq~Żty 'S'z~~di. ~:. Bliskie są nam imiona waszych wiei- ny. Obradom tym przewodniczy ·delegat rachunku pomiędzy zarządaim1 kolejowymi port . gdyr\eki przeładował zaledwie· f>.7 tys,
tych państw, które mają ze sobą bezpośre m.. sześc. Pr~eladune~ wzrósł zajem . wi.ęcej
rowe .związku legionistów' i związku· re- kich patriotów i budzicieli w Słowacji: kolei belgijskiej .p. Ta ck.
nlz trzykr9tn1e. Nalezy zaznaczyc, ~ew r, b.
zerwistów.
Ber.nolaka, Sztura, Hurbana I innych, a
Na k.onferencji tej zostały ustalone za dnie połączenia kolej'owe
· .
, obctk tarcicy przeładowano w Gdyni ' znaczne
.
Wchodzących na ~a.lę Słowaków po- przede wszystkim -O·dnosimy się :zie szczerą sady, na jakich ma być opracowane nowe
.'W .d.n. 26 1!1a1a. uczestmcy konferencji. ilości sortyme!1tów ~prawnych, jaik, np. kopal
11iaków i pap1erpwk1.
,
witała publiczność gromkimi oklaskami, a i wielką sympatłą do waszego wielkiego wydanie taryfy, zostały wprowadzone zw1edz1h Gdynię.
ł)rkieslta odegr.a~a >Varsiawiąnkę.
.
patril')ty i bojownika prawa narodu słowaAkademię: ·z?gaił prezydent Statzyfiski .ckiego ks. Andrzej.a: Hlinki. '
wygłaszając· następujące. przeń1ówlehie: '
Wydarzenia i procesy, jakie zachodzą
· „Witam serdecznie na r.atuszu ·Wanza rta terenie pai1stw! czechosłow-...ckiego, In
~y przedstawici.eJi bratniego. narodu . sło~ teres.ują żywo polską Ojpinię społeczną, tak
31 narodowości ·reprezentowanych
J.racki~g·o.
jak interesuje nas bezpośre'dnio los Polaw
Kongre•fe l!ucharyst,tznym w Budape••cie.
Witam tych, co z dalekiej Ameryki do ków, ~amieszkujących za Olzą,. t:tk samo
interesuj·e 11as los bratniego narodu srowac
BUDAPESZT 28,5. Wczorajsze uroczy zebranie kogresu przemówieniem premiera ści zakończyła nowa adoracja Najświętsze
kiego, który cieszy się żywą i szczerą stości Kongresu Eucharystycznego rozpo- Immredi'ego, który W$kauł na. inaczenie go Sakramentu dla mężczyzn na ·placll Bo
przyjaźnf ą społeczeństwa polskiego.
częły się wspólną Komunią świętą żołnie-. miłości Boga i miłości rodziny dlai rozwo- haterów..
· '·
To -też w tej urnczystej chwli, w· której rzy, inwa1idów wojennych i komhaztantów ju kultury chrzdcijańskiej. Następnie prze
W kongiresle bierze· udział 3-1 narodoobchodzić będziecie 20-lecie umowy plttś na placu Bohaterów. Równocześnie w ka- mawiali przedstawiciele rozmaitych kra- wości. Z .poza gria1t1ic Węgier przybyło na
BUDAPESZT. Poseł R. P. Ortowski wid~ł burskiej, wszystkie serca polskie życzyć plicy ojców Paulinów odprawiona została jów, m. in. ks. prymas Hlond. Uroczysto- kongres około 60 tys. osób.
na .cześć prymasa W~~ier Seredy_ oraz prż~by wam będą, aby należne wasze prawćl. były przez ks. metropolitę Sapiehę msza św.
waJącyćh na. K'<>i:gresie E1tcha11·stycznym k5:
prymasa Hlonda 1 ks. -kard. Kakowski~go śnia- . USl..a'ncnVane, aby na.ród słowacki mógł zre dla Pola1k6w. Kazanie wygłosił ks. biskup
zamow1en1a . zagra.n1~.·Z_,'1e
danie, na którym obecri1 byli ·ttt. in. minister alizować wszystkie swe narodowe postula Rad Oń ski.
I
oświaty Teleky, podsekr~tarz stanu w minister ty. Wremy, ~e Mród polski iawsze z całą
O godz. 11 odbyło się w kinoteatrze
dla hutnictwa g6ł'noś t11•ki•g
, . .' ...,
stw~e spraw zagrarlicznyćh baroń Apor arcy1·
ś · ·
t •
t I
KATOWICE, 28.5 - · Hutnidwo gór- Turćja - 2.700 t. telaza pr~toweg~, warbiskup Sapieha, atcybisk1tp Jii.łbrzydowski, bi- życz iwo etą i en uz1azmem wys ąp
na „Royal Apollo" zebranie sekcji polskiej.
skup PQlowy W~gier Haasz, nuncju~z Cortesl, r~ecz realizatji . lilusznych postulatów naro .Zebranie przy za~elnionej sali, licz:ącej nośląskle olr7~nało ostatnio szereg p<>W&t toścl 675 tys. tł. orai Egipt 1.100 t. tetaia
pr~zes ~~ce. katolickiej w ~lsc~ Dzi~n1bó•ski i du s.low«rckiego.
. ~200 miejsc, zagaił jako prezee Instytutu oych zamówień eksportowych. I tak Argen prętowego, wartości 250 l)'!. ił. Poza tym
se~. Bruna ~· . , . • .
.
Niech tyje i niech ~ię rozwija sąsiedni Akcji Katolickiej Kazimierz Dilembowski, tyna zamówiłb. 3 tys. toh telaia prętowego, Niemcy zamówiły 1.250 t. ~tyn, wartości
. ~_oND~~- ~go.dm~. z decyzję, Po:"'.zletlł prte~ I bratni P-Olsce naród Słowacki."
po etym ksfądz dr Kominek wygł.o·sił refe żelaza. na drut i blachy grubej, wartoki ok. 320 tys. tł. 2.270 ton tełA~A ptttowego,
kom1iet m~mterwen.c31, tEąd MytyJski' polecił
N t · ·
ł 'ł
ó · I
swemu ~rzedstawicielówi w Bareelonie; by '!azą . , . as ępnt~ wyg osi• przem w1~n e . P?· 11a1t pt. ,,Eucharystia w życiu jednostek I 700 tys. zł., Bułgaria 1.700 ton telaza prę- 200 t. telaza na. 1irut, łąctne1 Wlrtoścl ok.
dał od rządu hisz;pańskiego w~•puszCzertia. na} seł Walewski, któty witał delegił.Cję w 1m1e rodzłrt". Na zebraniu, któremu przewodni- towego l taśmowego za 420 t~.- zł., Chiny 5i0 tys. tł.
.
.
• ' ·
wolno~ obserwato:a włoskiego, który znajdo- niu towatiystwa przyjaciół Słowaków.
czył senator Adolf Bniński, obecny był po~ - 1.200 t. :telaza prętowego \ftrt~ci 275
t~czna wartość zatn6Wł~ft !!ksportował się na pok;ła~1ne parowca ,,Grertt End".
Mówca wzniósł okrzyk n·a cześć ks. seł R. P. Orłowski.
·
tys. zł., Włochy - 1.600 t. telllza prętowe- wych! uzyskanycn ostatnio wyt10si ok. 3,5
· ' R~ąd bryty3sk1 domh.gl .się od rziidu hiszp&ń
· ·
.
·
b
O godi. 16 otwarte zostało plenarne go I blachy grubej, wartośd 375 tys. zł. miln: tł. ·
s..kie!tQ również wyjaśniett co do okolicznóed, w Hlinkt, podchwycony gorąco prze~ o .ee1
b
.la.kich ,ąbserwator tell nat\vi~kiern . l\lazzii:ova nych.
·
"" · ·
tostu areutowan:Y" ..
. '.J _
·
kolei przewo<Jnict~cy Ligi SłowAc. L~NDYN. Ocip~wia.dafoc na: ł.nt:er!>elarję ~: ki~j ~r Hlł!idk.o, dzię~ując za miłe ! pełne
-])utowanego Att~, ćhM'l\betlalri .10switdczył, iz serdecznośći przyjęcie, zazhaczył m. in„ ie
· :P;!~~~~ ~~~ć~d1:rc~;::.1s~~k~~Y~~t~\riildu! z chw!lą, g<ty delegacja . Ligi Słowackie}
zostali odwołani przez rząd· Rzes~y.
'
·' ~ r ;
'bę~.zie przedstawiony patła.meritowi i Podarty do wsfąp1ła na statek połskt w Nowym JorZrekonstruowany
rząd
japofl•llli
a
konflikt
chif1
ski
· ·
wiadomości publfomej, ·
ku poctuła się jak w dómli, ja1k tniędty
· PARY~. Gen. Vuillemin, szef sz~ab11 ~heral s,,;ymi braćmi. balej dt Hledko ótnówlł
nego lotnidwa w towarzystwie 5-ciu "Wyższych
. .
k
.„ d
„ ł
PARYŻ, 26.5 - Agencja Havasa do- łała żywe za.niepokojenie, gdyż instrukto-lsów Seihi.n lkeda w wywiadzie prUb\fytT\
oficerów udaje &ię 29 maja. do Londynu na. za- zn~c.zeme 1 waż C>ś~ 'mlSJi e1>eĘaCJI s o~a~ nosi z Szanghaju: ambasador niemiecki rzy wtajemniczeni są w tajne sprawy Qbto oświadczył, it zdobycz Sucza.u j~st wa.
nym krokiem naptt6d, ale natety się lłC%yt
proszeni~ rządu b~~tyJiskiego. ertin. v~me~in ckieJ ora~ znaczeni; umowy ~1ttsburskieJ. przy rządzie chińskim zawiadomił min. ny narodowej.
_ i długotrwałytnl dtłala11iamł wojennymi.
pozostanie w Angln do 4 ~zerwca, gdzie zwieOstatni przemawiał poseł Sidor, podkre
.
A R
ta ow'ł d
dzi l'óine szkoły i urządzenia brytyjskich sU . śla<J'ąc hlstorycine więiy 1' aki~ łąct~ Sło- spr. zagr., ze ~zą.,. zeszy _pos .n .' ~ PO REKONSTRUKCJI GABINETU
białego konieczne jest wzmocnienie i skoor
lotniczych.
.
·'
. . wołać natychmiast wszystkich menueckich
JAPOŃSKIEGO;
dynowanie
dtlałalrtoścl ml'l1istetstwa finan
1
PARYŻ. w nal!tępetwie rozmowy, Jaltą ad• wi.k.ów Polaków ot~t wyraził wdzięcz- Instruktorów wojskowych z armii chiń.
był mini!ter spraw zagranicznych Bonnet z am nosc dla Polaków za ich stanowisko wo- 8 ki • p 'b . t kt . w
ozostawieTOKIO, 28.5 - Wczoraj ramo odbyło -~ó=w, ptzen:i~słu i h:tndlu i przygtosowa:-ie
}}asadorem Turcji Suadem dojdzie- być może bee umowy pittsburBki~j. Mówca oświad- . e~. h ro\ a rns.
,?ro t~ł P ~ h tona . . '
. d .
k t
JeJ całkow1c1e do celów narodowych.
się
p1e,rwsze
pos1e zenie zre ons ruowane-:. do sląitku of~cjalna wizyta ministra w An- czyt, że Liga Słowaków L Ameryki dop-0- me 1c n.a s anow1s acn zos a za a V
go gabinetu ki;. Konye„ Premier oświad, .~
kan~. we wrz~śnm rb.
mote ks. Hlince w realiMcji tej umowy. odmowme.
: ._.
'··- : , 1
13ERN. Najbliż~za cz;rwcowa ~esja partaPo akademii na ratuszu go~ie słowac
W kołach chińskich decyzja ta wyv'VO- czył, że konflikt chiński musi być planowo
mentli l"ozpatrywac będzie pr~edłożopy przez
· . 'I' b ·
·
·
rozwiązany prty ścisłej współpracy wszyPOLSKA WYSTAWA POWSZECitNA.
ra.dę' twiązkową progTam dalszej rozbudowy o- cy zw1edżi .1 za. ytkt s~oltcy, po .czym. o
stkich
członków
gabinetu.
.WARSZAWA, 28.5 - Zgodrtie t tłchwabrQriy krajowej i zwalczania bezrobocla. Na ce godz. 14-eJ był! pode1mowant śniadaniem
Agencja Domei dono~~' że do ~o~i~ la plenarnego z~brania Izby przemyMowole <:Wrony. ;kraj?wej łącznie z akcj, za}l0bi€!fawl przez prezyde.nła miasta Stairzyńskiego.
WALKI W HISZPANII.
przybył szef. sztabu armu kwantunsk1e1 handlowej w Warszawie preze$ itby powooaJ
cz:, w. de1edz~1e _gos~at'czej na. wypadek w~j
o godz. 16'33 delegaci'a Ligi
Słowacny przeznacza rada związkowa kredyt 193 m1- . .
.
.
gen. Tojo i odbył b. doniosłą konferencję z do życia komisję spec.ialną do sprav.: P?l~~iej
28,5.
Przez
całą
ub.
noc
w
BNRGOS
lfo'hów fr. na cele zaś walid z bezrobociem 202 k1e1 :z Amerykt ~raz delegacie słowackie
mihistrent wojny.
wystawy P,Owszeehne~ w 1944 r., kłorei piermilionów fr.
.
przybyłe na pow1tanle swych rodaków z pobliżu przyczółka mostowego Balaguer i
w
sprawie projektowanej zmiany na sze zebranie odbyło się w dn. 27. b. hl.· .
na płaskowzgórzu San Corne!i toczyli się
.. .
~ .
zajadłe walki. Według komunikatu głów stanowisku ministra wojny nie zapadły I
SPRAWA DŁUGóW NłEMIECIOCH
nej kw1tłety g•en. Ftartco wszystkie ataki jeszcze ostateczne decyzje.
Rekonstwkcję gabinetu powitała prasa
W STANACH ZJEDNOCZONYCH.
wojsk rządowych odparto z ciężkimi straGen, Cedillo zwolennikiem partyzantki
tutejsza
j.akó
ko~iecżność
Wfnikającą
.z
WASZYNOtON, 28.5 (PAT) ..._ Amf!
tami dla napastników. Ataki te ustały o
rzedłuża1ącego
~1ę
stanu
WOJ~Y
.w
C~i1·ykańska
Komisj~ Kontroli Giełd t:ak~zida
SAN '_ ĄNT()NJO, 28.5 - Według inf_or- 4· samoloty. Powstańcy uwrojeg.i są jeCiy- wsch<>dzie słońca.
n~ch. Jednocześnie pra.sa donosi, 7e wice emisji obligacyj niemieckich, kt/,ra. miała
Pomiędzy
Teruel
a
morzem
Śró~ziem
macyj nadchodzących z Te.xa.;;u gen. Ce- nie w karabi·ny, nie mają n~tomiast wcale
nym wojska gen. Franco zajęły Castellar. 11~1.nlst.rem spr. zagr. prawdopodobnie zosta iposłu7.yć jako uregulowahie tadłufeni~ bydillo zamierz~ kontynuować swą wal)\ę, stp artylerii.
n~e m1~nowany ambasador \V Waszyngto- łego tżądu austriackiego wobec Stanów
sHjąc taktykę partyzancką •. Te same źróme
Sa1to.
ljednoctonych. Komisja podkteśliła, fe
STRATY
Wt.OSKIE.
dła. stwie.rdwją, że gen. Rodriguez nie prży
WALKI.
aby
wyemitowa'llie takiej pożycz.ki na ryńłączy się do akcji gen. Cedillo. Władze rzą
MEKSYK, 2$.5 - Pod nacisk.iem w~.b.k
RZYM 28,5. Według danych oficjalCO M()WI NOWY MINISTER FINAN- ku amerykańskim było możlhv~. musialyby
dowe specjalnie oba·wiają się wysadze.nia federalnych pozostałe jeszcie siły ced1lh- nych, straty legionistów w bitwie, jaka toSóW.
Niemcy pdd3ć ścisłe dne ·swego tadłużeprzez powstańców rurociągu rt.aftpwcgo idą, stów , rozproszyły si.ę. W ciągu ostatnie?;o czyła się n.a południe od rzeki Ebro od 9
TOKIO,
28.5.
_
Nowy
minister
łinanhia, widocznego i niewidoczllego otat sp;-e
(;ego .z Tampico do M,pnterrey„ Zwolcttoi-. dnia podtłało się z bronią 1300 zwolenni- marca do 24 bm. wynoszą zabitych 76 ofi
cyzować, w jaki $posób zamierzają spłacić
ków gen. Cadi!lo obliczają na 5 tys. ludi;i i ków gen. Cedillo.
cerów i 600 legionistów, zaginął jeden o- _
dług au!ltriac!d.
ficer i 11 legionistów. 4-ch legionistów do • - - - - - - - - - - - - - - .
ahostka
konała
p• stało się do niewoliz 20-7 oficerów i 1305 PODZIAŁ PALESTYNY NA ARABSKĄ
TAJEMŃICZY PRZYjAti>. ·
~
legionistów odniosło rany.
I żYDOWSK~ •
MOSKWA 28.5. Marszałek Bluecher,
.Jak St, Ziedn. mus:iał~ uzna~ ~ładi~ ~łollką w AbisynH.
, .
PARYż, 28.5 - Król egipski Faruk wraz
naczelny
dowódca armii Dalekiego Wscho
NOWY JOWO:, 28.5 ~ Stany .Zicdn. nie nie oc~iadywał kary więzienne w różnych sta
WSKAZNIK CEN HURTOWYCH
z emirem Transjordanii przedstawili k<>midu,
b-aiwi
od kilku dni w Moskwie. Komuuznaly, jak wiadomo, podbOiu A'bisynii przez nac~. Wreszcie władze imigracyjne wpadły
W KWIETNIU.
j sji podziału Palestyny wrtiosek, dotyczący
Włochy a nawet sekretarz stahu HUii dość na iego siad, a ~eparta!ll~nt pracv wydał roz
WARSZAWA 28 5 (PAT) _ Ogółny 1podziału Palestyny na dwie części: arab- nikatu oficjalnego o przyjeździe BlHerhera
slanowczo wypowiedział sie ostatnio prze- kaz deportowania złciczyncy z powrotem do
"
'
·
•
.
.
t
do Moskwy nie ogłoszono.
ci w ko uznaniu. Mimo to pośrednio rząd Sta Abii;ynii. I oto, chociaż Waszyngton nic Iwskitfnik cen ltttrtowych w kwietniu r. b. ską i iydoweką•. C~śc arabsk~ Pales Y!1Y
nów musiał uznać stan faktyczny, i to z bar- uz_nał włącz~~i~ tego _kraiu .do iniper,ium ~I~ wynosił Według dar1ych Głównego Urzę- orai 1'rans.!ordama n11ałyby byc przydttedzo hłahego stosunkowo powodu. Ot'? przed $kte~o: radz~ !1.1e radzi ~rnmisarzc 11rt1gr~cy1n! du Stał. 57,2 wobec 56,9 w marcu r. b. lone do Egiptu. Czyhntkient suwerenny~
ROZWIĄZANIE PARLAMENTU.
18 laty przedostał się do Ameryk[ nu~legal- mus1eh zwrocie sę clOI .ko.nsu\atu _włoskiep;o 1 ófl 7 w lutym r b 1• 60 t w kwietniu r ub byłby król Egiptu a emir TransjOrdanu
.
IRLANDZKlEOO.
""'czvl·
Mohamed Mohameda
Korese
ako obywa
'
• · - •100).
· · otzyma.łhy l:hara.kter' t. tytuł wlce.IU"Ola,
.
· Antyll e 10·-letn·1 Abi·s )u
- '
t"la wło"kt'en""
do· deportowano
Abi·s,.,11 ·11· na .1"tatku
wio- (podstawa
- . 1928
POnIc via
di Koresa. Przez cały ten przecirH~ cza.su . po "
„ ,..v
J
"
L
DUBLIN 28,5. Rząd rozwiązał wczo~
trafił .się . u·kryć przed , okiem władz federat- s·kim „Rex"·
dobno koła artgtelsKie vJr.l)sią sn; do tego
raj parlament irlandzki. Nowe wyfJ0 ;·· „od
nych mfmó ·to; że był przestę.pcą. i wielokrot
.
SENSACYJNY PROCES O OKRADZIONY · planu przychylnie.
SKARllIEC.
będą się 17 czerwca.
SZANGHAJ, 28.5- Przed sądem szang
TEROR w PALESTYNIE.
~zoral
d•il.
halskim c.~bę .zi.e się niezwy~I~ &ensacy)na
JEROlOLIMA 28,5. Donoszą o. nowy.eh
. 1
rozpraw.~ p1_zec1w ko 2 .lamom i. 1edn~ mu J,np sposobach krrorystów zastraszania r111e- LITWA IMPORTUJE WĘOIEL rc :}\ł<I.
l
· ł
· t
ł d · kt ·
to cowi ch111sk1emu. Oh:q lamowie bylt w swu I
.
.
..
KOWNO 28,5. pat. „Wakarais" donQsi
WARSZAWA, 28.5 (PAT) - Kc~11t1nlki:lt P)'Wa ciep .c _P0\~1~ \l.C, ~?.o L! n;f• o ore,~ol im czasie sekretarzami zmąrlcgo. Pan-chai, szka11cow okręgow centralnych. W m1e18
j l' dac~go przedstawicie!em t~1beta11skiego scowości Miszi pod Tul karem banda a·rab że spółka ,,Litewski Llo.yd :Bałtycki '.' z~lo
•mdcJro\ogiczny z dn. 27.5 38: Powietrie P? ikuow~· 0 !:?61.111.~ ! ov. tnaen1z 01c~~alteen.1;:ur PY
pD\\C•ll\llac cprzebie~
ILP
„.
;. ·
Bu~~1Y". . p o. s11;1~~r1.
· · · p en-c1mi., a w ska zgr~madz1ła
· mi ~ s zkanco~
· · i· rozs_trz~ 1a żyła w porcie klaj,pedzkim wJ.a•sną stacjir la
larnEJ-morskie. które napłyni;łO do Pątsk1, owe1.
Prtewidywan\
pogody
w dn., „'Ly_we~o
1
szybko nabiera cecp powietr~~ kontyn~ntal ?8 •·1 1;1 · 1ia Wileń!'lżciyinie
Podlasiu Pole- 1· marcu la mrn~ te oki act li Si.«ll biec zmarłego, ła 7 z ntch. P.c dobiiie post<1piono w sąs1c- dawania węgla. W tych dniach o ktęt \vs.pg
. ~ ,
· ,
•
.
· '
. 11 d ·
"
pereł drogocennych kamie·
nego. W zw iązku z tym ~zis ~v. go<lz111acn ~ l · · „ '
i. S .t a&Z~ttC~r~l;r~ wieJl~ich sum W dolarach i ' dni ej miejscowości, gdzie n bito jecl11cgo mnianej spółki przybył z Gdańska z pierw
µopołudniowych w znac:zne1 ~z~sc1 ,kra\1.1 wy s!u i .Podo111 stdpnlO~C. po!eps_żnni~ Slf'.'. st.knu
1
stąpiły większe rozpogodzema.
Jcdy.n1e.. w pogod~~ Jedna~ fn~~·~~t~~1m1e;~;;,~r~! kr~= 1~~'pia~~ oraz be~cennei biżuterii .. Po długich mieszkai1ca a dwóch ciQżko ra·nion?. Inna szym ładunkiem węgla polskieizo ·W ilosci
dzielnicach wschodnich utrzymywało się iesz ~~c~o c~;~T~fvm r~1 1fu w ciagu dnia pogodnie. poszukiwaniach sprawców k'.adz1eż y w 1.lib., znów banda strzela la do patrolu woiskov.re 1, 400 ton.
"
cze zachmmzenie duże · i mieisca.(lli pad~ły ~e ~nperat~ra do 20' st. slab·e wiatry It1iejsco- ·~O!~ied.zi ałek udało si~ wrcs~c.te .a~e~1 tom po-1 go który oclipcwiedział z karabintl maszv
deszcze. Temperatura o godz. _14 wyno siła we
J1ci.1 m1ędzynarodc11ve1 złodz1e1 uiąc 1 prze.im- no~ego zabij'·ai'ąc 6 powstańców
ou 10 st. w cl..zielnicac\1 wsch<}dntch do. 20 st.
·
g;ac sąctow1.
1
.
•
w Widkop~lsi;~ ~~}~.fW. ll.Chp~~1a _na-

WARSZAWA 28,5. Wczoraj rnno dele
pcja słowacka obecna była n·a" nabożenstwie, odprawionym w kościele Matki Bo
skiej Częstochowskiej , po czym udała się
do ,Belwederu, gdzie zł.ożyła wienit>c.
Po zwiedzeniu muzeum 'b<'lwederski.ego delegacja Słowa1ków · złożyła wieniec
na grol:rie .-Niez.nanego żołnierza. ·
O godz. 11-tej w sali rady miejskiej
na r.atuszu odbyło się 'uro'ctyste powitanie
dełcg~cji Sl9waków prze~ t11łasto i' spOłe
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Konferencja taryfowa w Warszawie
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·POD ZNAKIEM

TĘCZY.

J~steśmy w Okresie składania bilansów roku w Gdyni, u wrót naszego wyjścia na tym nie mniej, spółdzielczość w Polsce jest rachunki: nie wszyscy należycie ocenili Jej cttowawcze. Spółdzielczość polska przekorok. szerokie gościńce świata.
jeszcze słaba, jej tęczowy sztandar nie po znaczenie. Dopiero osta~oie dwa, trzy lata nała się o tym. Czynnikiem wychowawcz:,'ltt jest Kościół i Szkoła.. Muszą ł one
Jostytuc1e. prywatne p(>przestają na .skromGdy przed wojną organizowała się Hur- wiewa wszędzie tam, gdzie powiewać p'>- widzimy przełom.
nym za?u~zczeniu swych bilansów w pra townia Spółdzielcza w Wars7.awie, dyrek- winien. jesteśmy bici na Kresach V.'schuuO rozkwicie spółdzielczości, bezpartyj- zwrócić się frontem do spółdzielczości, ale
s1e. ~pQłd~~łc~ość natomiast - w zrozu- I tor Mielczarski odbył kilka podróży infor- nich i Zachodnich, przez Niemców i Ukraiń nej na całym świecie, łączącej ludzi róż to na całej, a tak rozległej linii.
pJaoow~k gospodarczych za ubiegły

I

"!ientu ·~i:iacz~nta propagandy - z ogłosze- 1 rnacyjnych do różnych krajów europejnia swego b!lansu i sprawozdania czyni , skich, szukając bezpośrednich kontaktów
uroQ1yst~ święto. Słusznie. Dziś i jutro (28 nie tylko w 7.akresie dostaw towarów, lecz
~ .!9 ma.ia r.b.) w Gdyni odbywa się 26-ty również sposobów ich sprowadzania do
ZJ~d .deleg~tow. „Społem", Związku Spół- kraju. Przy tej sposobności okv.ało się, .i.e
dzielni S~z. ··cow Rzeczp. Polskiej. Zjazd Polacy byli tam bardzo r7.adkimi gcśćmi.
otrzy~_a.. spra;Jozdanie z działalności „Spo- W Grecji np. oświadczono wówczas dyr.
Iem,~'· za r. 1937 i uchwali budżet na 1938 Mielczarskiemu, że po raz pierwszy rouna~· „Społem" stało się wielką instytucją. wia}ą o interesach handlowych z Polakiem.
Dowodzą tego następujące dane 1.3 rok
Dzisiaj jest już zupełnie inna sytuacja,
1937: - wykamło 90 milionów zł. obro- gdy~ posiadając własne państwo, zdołaliś
tu, jednoczy 1,541 spółdzielni, skupia my opanować również i tajniki handlu świa
~~5,000 udziałowców w tych . spółdziel- towego. jednak nie nastąpiło to jeszcze w
niach, których obrót wykv.ał 142 miliony stopniu takim, jak u innych narodów. W
złotych, wartość produkcji własnej „Spo- dalszym ciągu musimy doskonalić swą pra
łem"- wyniosła 7 i pół miliona zł., nadwyi- cę na tym ockinku, musimy wysrukłwać
ka ńełto 600 tys. zł.
dogodne źródła ·zbytu i dostaw potrzebRok 1937 wykazał powaU.. poprawę nych nam produktów.
I rozrost „Społem„ i należ,cych doń spółWyzyskanie morza polskiego pnez spół
dzielńi spożywczych. Dość, ie obroty wzro \ dzietczość spożywców ma Już swoją hisły w związku o 15,2 proc., a w spółdziel- storię. Gdy nie było jeszcze Gdyni, usado·
niach o 17,4 proc.
wiliśmy się, poczynając od roku 1921, w
Trzeba zagrać w otwarte karty! Spół- Gdańsku, przez który szły duże transporty
dzłelczQść jest tworem maluczkich, owo- towarów 7.alllOrskich i pn.ez który wywocem twardych warunków gospodarczych, ziliśrny dziesiątki wagonów mebli giętych,
ale i wyrasta pod wpływem potężny\!h drzewa, klepek dębowych ze znakiem „Spo
emanacji jasnej myśli i silnego ducha; tym łem", jaj i szeregu innych artykułów. Nasz
czasem od 1928 do 1933 r. w „Społem" obrót roczny z Gdańskiem przekraczał
było 894 845 spółdzielni, co dowodzi wówczas 400 wagonów różnych towarów.
zastoju, natomiast od 1934 do 1937 r. ma- Nie czuliśmy się tam jednak dostatecmłe
my nagły przyrost, który w porównaniu do mocno, to też gdy tytko zawitała możn<>ść
1933 r. wynosi o 700 (bez 6) więcej, niż dokonania bezpośrednich wysyłek towaw 1933 r. A więc 44' proc. spółdzielni rów przez Gdynię - pierwsi to uczynitizwiązkowych mamy.„ nowych, których ist- śmy. Statek, jaki zawinął do Gdyni ze śłe
nienie datuje się od roku, dwu, najdalej dziami, przywiózł ładunek dla nas. Nie bytrzech Jat.
ło wte~ jeszcze tych wspaniałości, jakie
jakiż jest powód tej potytecznej zmła- oglądamy dzisiaj. Ot, wyładunku dokonano
ny? Po prostu zwrócono uwagę na przygo- po prostu na ziemię, skąd beczki ładowano
towanie kadr spółdzielców na terenie naj- do wagonów. Wywołał on też wówczas
trudniejszym gospodarczo; dlatego najo- tak wielkie zainteresowanie, że Ministerwocniejszym dla spółdzielczości, t.j. na stwo Przemysłu l Handlu nadesłało na 1'ę
wsi.
ce Zarządu Związku specjalne podziękowaP. dyr. Dippel w niedawno opublłkowa nie m tę pionierską akcję. Od tego czasu
nym wywładze potwierdził tę tezę dodat- datuje się t1aS7.a współpraca z Gdynią, któ
nich wyników masowego szkolenia na tere ra doprowadziła przed siedmiu taty do
otwarcia tam Oddziału Handlu Zagranicznie żywej spółdzielczości.
Skład zawodowy członków przesuwa nego. Wzrastające obroty w tym dziale
się nadal w kierunku przewagi rolników. skłoniły skolei Związek do wybudowanja
Spółdzielnie związkowe liczyły 45 proc. w 1935 r. własnej siedziby i do słworr.enia
rolników, 32,5 proc. robotników, 15 proc. zakładów przemysht rybnego.
urzędników i 9,5 proc. różnyich zawodów.
Dzisiaj nasz handel zagraniczny wyr.aNa 1,531 spółdzielni spożywców, nałe- ża się sumą 7 milionów złotych, i to pomiżących do związku w 1937 roku, 1,052 mo traktowania zakupów ryżu, tłuszczów
działak>
technlcmych i t.p. jako 7.akupów krajo.•
•
•
w~h. Nie jest to jednak liczba ostatecma.
Dlaczego w Gdyni? P. ). Jasiński ze Stanowi ona raczej liczbę wyjkiową.
„Społem" tłumaczy to w ten sposób:
•
•
•
Po raz pierwszy w historii naszego
Niechybnie, „Społem" dobrze się zasłu
Związku Zjazd sprawozdawczy delegatów tyło ruchowi spółdzielczemu w Polsce
spółdzielni „Społem" odbywa się w tym i 'Słało się wielką placówką gospodarczą,

1

wsr.·

·

lłoztłrki

ców. jest to tytko nasza wina.
nych
Pomorze liczy 16 powiatów. W 12 przeszło połowa spółdzielni, to niemieckie
spółdzielnie. W powiecie
staroga;·dzkim
już jest 85 proc. spółdzielni niemieckich!
Weźmy na przykład spółdzielnie kredy
towe. Ilościowo wygląda to tak, że Polacy
posiadają na 210 spółdzielni w woj. pomorskim 117, a Niemcy 93. Ale' ' niemieckich spółdzielniach znajduje się prawie 55
proc. z posiadanych kapitałów i wkładów
i udzielanych pożyczek ogółu spółdzielni
kredytowo - oszczędnościowych na Ponurzu.
Przeszło 60 proc. rolniczo - handlowych spółdzielni na Pomorzu - to spół
dzielnie niemieckie.
Również spółdzielnie wytwórcze majdują ślę przeważnie w rękach niemieckich.
Wystarczy powiedzieć, że wśród spółdzicl
ni mleczarskich prawie 65 proc., to spół
dzielnie niemieckie. Przetwarza.ją or.e 116
milionów litrów mleka, czyli około 65 proc.
produkcji mlecznej!
Rozrost spółdzielni niemieckich, a w
szczególności powiększenie się ich kapitałów jest sprawą ostatnich paru lat!
.

• * •

w parze..

Nle 11·szystkle kobiety zachowuJą oezcenn) dar Na·
tury: piękną cerę. Jednakże nawet kobiet), "tore
uniedbaly swą cerę, mogą odz.yskać piękno rnlo·
dości przez regularne stosowanie zabiegu m.\•dłern
Palmolive, który tylu kobietom dał doskonałl' wyniki. Masuj ciało rano i wieczorem obfitą p i aną mydła
Palrnolive. Wcieraj ją końcami o:ików .
Olejek oliwkowy, używany ao "'yroou 'lft~ta ·
Palmolive, znany jest jako środek upiększający. Pozwól olejkowi oliwkowemu pritnikn'1ć ·• pory skory.
co oczyści je dekltdnie I lllflożllwi Im swobodne
oddYc;hanie. Po każdym takim ublegu sk ora staje
się 'świt'ta, c:zysta I elaststyczna. Cera jest gładka
i piękna, a droga do nieprzemijającej mlodoścf
I urody stoi przed Tobą otwore_m·
SHAMPOO PALMOLIVE
PIELĘGNUJE Wł.OSY, JAJ:
CERĘ.

MYDi.el PALMOLIVE

Gdy poczu1esz, ze włosy I we
atrociły
naturolnq
mi,kkol~
i c%er, e przy dolkni,c1u sq
tłuste i cięt~ie, umyj je w Shom·
poo Polmolive, wyrabianym n<1
olejku oliwkowym. Będziesz ~a·
chwycono wynikami.

Olzą szaleje

uciSk.
Szykanowanie Polaków przed w,yboramie
· '

I

1

Pr;aewrotne metody czeskie
MOR. OSTRAW A 28,5. „Dziennik Pol zerwistów Polaków pa<lnie na .polskie U- skqwe ł zgrom.a<łzenla wyborcze nie mog~

ski" w artykul1e wstępnym omawia ostatnie zarządzenia dotyczące zaostrzenia
cenzury, zakazu zgromadzeń pod gołym
niebem i powołania rocznika rezerwistów,
stwierdzając, że władz;e centralne nie -stwo
rzyły na Sląsku warunków prawidł<J<wego
I regularnego .przeprowadzenia wyborów,
zwłaszcza, że wykona.nie tych zairządzeń
dotyka przede wszystkim ludność polską.
Przede wszystkim
cenzura
konfiskuje
„Dziennik Polski" sześć razy w tygodniu,
pomija zaś zupełnie napaści antypolskie
najrozmaitszych pism czeskich.
Nie jest również <lbojętne, podkreśla
pismo polskie, czy wskutek powołania re-

rządowi

kampania partii socjalistycznej, jak brzmi
rap.o.ft federacji, prowadzona była właśnie pod hasłem walki z P'artią radykalną,
dalej walki z obecnymi instytucjami konludowego. stytucyjnymi, tj. senatem i z całym rządem

Stypułkowski.

W kałdel kopercie
I torebki Shampoo.

;ty kilkaset czy kilka tysięcy głosów
mniej lub więcej. Dlatego, jeżelj - pisze
„Dziennik Polski" - prz~bieg wyborqw
ma być normalny, a wynik ma dać n1aituralny obraz -stosunków w gminach ślcis
kich, to mustmy apelować do odpowiednich czynników o przywrócenie na naszej ziemi normalnych W\a1runków".

I

NA KAŻDYM KROKU UTRUDNIENIA.
MOR. OSTRAWA 28.5. „Dziennik Pol
ski zamieszcza octezwę do wyborców Polaków, w której wzywa ludność, by wobec
tego, że w niektórych gminach wszystkie
gospody zajęte zostały przez oddziały woj

się odbywać, Qrzą<izała zebrania przedwy

borcze w prywatnych domach„

sto:dołach.

·

szopach,

I

WYSILKI CZESKIE.

MOR. OSTRAWA 28,5. IW jednej z
gmin czt.onkowie czeskiego -sokoła zerwali
wszystkie tablice i ogłoszenia oraz afisze
wyborcze bloku polskiego.
Równocześnie z szeregu gmin (łochodtą wiadomości, :tę leś,niczowie I dziafacze czeskiej macierzy szkolnej zakupują
· beczkami piwo i urządzają uczty w gminach polskich, byle tylko pozyskać głosy
na listy czeskie.

Min. Roman przybył do Berlina

Daladiera.

na otwarcie WJstawy rze111iejlnlczej

Zatarg między radykałami I socjalistaaml.
PARYŻ 28,5. Między parttit socjalistyczną a radykalną wynikł konflikt, maJący
zresztą liczne precedensy na tle stosowania dyscypliny wyborczej, obowiązującej

Jan

wy-

idą

Ze spółdzielczością mają swe obrach1m
kl kupcy, szczególnie z ZaehQCfniej Polski. Twierdzą oni, że w interesie narodowym nie należy 7.akładać spółdzielni tam,
gcltłe Istnieje polski kupłec, nonieważ spół
dzielczość ł tak ma przed sobą olbrzymie
tereny do %dobycia.
A ł spółdzielczość polska ma swoje ob-

Za

czynniki

Jl2!4qic'{,. ~·

I

partgjnf frant:ji.

Mobilizacja skrajnej lewicy przeciw

poglądów, decydują

BERLIN 28,5. Wczoraj o godzinie 15,551 Schnurre i radca Be~r, ambasador R. P.
przybył tu samolotem z Wars zawy na za- Lipski, radca all)basady Lubomirski z ·mął

do zaatalcowania r71'.ldu Datadiera. Obecnie komuniści szykują się do ataku na
rząd z powodu zgody Fra.ncji n~ wp~O~'~
'dzenie kontroli na gra nicy p1reneJ1sk1e1.
Wątpić jednak należy, czy ta_przedsięwz ię
ta przez komunistów nrobil1zacja obozu
pmsowieckiego przeciwko rząd>0wi Datadiera na tle sprawy hiszpa11skiej przyniesie jakieś re ~ułtaty. Mimo b?wiem .scysji
wyborczej między radykałami a soc1a~1s~a
mi, powa.żn°a część deputowanych soc1_ahstycznych pod kierownictwem b. premiera
Bluma!. st~i na s~anowisku, iż w o?ecnej
sytuac11 me nale: y. stwarzać rządowi_ specialnych trudnosc1 wewnętrzno-politycznych.

proszenie ministra gospodarki Rzeszy
Funk·a minister prz emysłu i handlu Antoni
Roman w towarzystwie małżonki oraz sze
fa gabinetu dyr. Ditricha. Ministra Romana
powitali na lotnisku w imieniu ministra
gospodarki Funka, który ni•e mógł przybyć z powodu posiedzenia rady ministrów
dyr. departamentu ministerstwa gospodar
ki Rzeszy Langwehr, ambasador Rzeszy
w Wars zawi e Moltke, przepstawiciele ministerstwa sp raw zagranicznych. radc'a

żonką,

radca ha·ridlowy ambasady dr Plich
'
Min. Roman przybył do Berlina na. :!IJproszenie ministra gospodarki Rzeszy Fun
ka celem wzięcia udziału _w otwarciu mię
dzyna•rodowej wystawy rzemieślniczef oraz w kongresie mi ędzynarodowym i izb
rzemieślniczych.
'
Urnczyste <ltwarcie wystawy przez
marszałka Goeringa .nastąpi w driiu dzisiejszym„

z małżonką.

formalnie stronnictwa frontu
Federa.cj·a p.rowincjonalna partii radykał- Daładiera.
nej w okręgu Saintes, w pobliżu Bordeaux
Konflikt powyższy między radykałami
odmówiła wycofania swego kandydata z a socjalistami nabiera specjalnego znaczedrugiej tury wyborów uzupełniających do nia, a to dlatego, że w przy-szły wtorek, tj.
izby deputo0.wanych, mimo, że w pierwszej 3 l maja zbierają się izba deputowanych i
turze glosowania ka·ndydat partii socjali- senat po .przerwie, trwającej od 13 kwiestycznej uzyskał większą liczbę głosów. tnia. Głównym zainteres.0owaniem sfer po
Ponieważ zdaje się nie ulegać wątpliwości litycznych i prasy, 0 ile chodzi o rozpoczy
1
iż trzeci kandydat z tego okręgu, reprezen nające się obrady parlamentarne, jest zaJołnl•Cy
R1·0.
tujący ugrupowania umiarkowane, zrze- ga.dnienie, czy skrajna lewica zeehce wyko
._,
•
knie się swych głosów na rzecz kia'T!dyda- rzystać wznowienie sesji parlamentarnej
Przygotowania do "skoku" przez Atlantyk;
ta radykalnego, przeto kandydat socjalistyczny w stanie utrącony przez radykała.
RIO DE JANEIRO 28,5. Polski samo- bnie start do najbliższego etapu, to Jest
Wladze naczelne l"a.rtii socjalistycznej z
lot, pilo towany przez mjr. Makowskiego, do Natalu - 2,550 km., nastąpi w sobotę.
wyborów tych uczyniły sprawę n·atury zaw Kłajpedzie.
dn ia 20 bm. o gc<iz. 7-ej rano wyst.a.rto- Mjr. Makowski zamierz.a zło.żyć wi zytę
d
.
.
.
k'
sadniczej i zwróciły się do naczelnych
weJ'
po
seł
Bringau
m_bł
na
tym
.posiedzen_
i
u
w ał z Bu enos Aires do Rio de Janeiro. _
Ca przedstawicielom lotnictwa brazylijskiego
1 onos1 niem1 ec 1e
. t
d k I ao by wpły
BERLIN 28.5 Ja~
lt
władz stronmc ~a ra ~ a. nel!> •
. , biuro inforiTiacyjne z Kiajpedy, tamtejszy s~j - udowodnic'-, ż e (1bai l!tewscv dyre { orzy uz_y · lą trasę długości 2500 ktn. polscy lotnicy i bli żej źapo zna ć s ię ze stanem l() tniska
nęły na federa.cię prowinCJOn·a·ln ą_ w ~am-1 mi.k był widownią ostrego ataku posłów n1~- wali fundl.l~ów publtcznych na swe osobi- 1 przebyli w kilku etapach zatrzymując się oraz warunkami lotów, prowadzonych na
· ją
· d o zas tos.cura111a
się .do m1e~
· 1.
· dnosc!
· · na poI1tYkP• dyr el<tona
ste
teżposiedzenia
na cele propaga
n~ye j na tyc h Jotni·sIme I1, kt'ore '·1ch specp
· 1nie
· ·111 tej trasi e przez lin ię· niemi ecką, fran cuską,
tes, zm usza1ąc
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. potrzeby,
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· k władz ne założenie sprzeciwu przez nam1estmka frakcji niemieckiej złuż yli_ int_crpelacię_ w SJ~Ha te1~sowa y ze wzg ę u n°a . n~o'.: 1.~o za .o
Po przybyciu do Natalu, lotnicy będą
cjonalna w Samt7s. m11no naos u
I wobec po raz dmgi prz egłosowanej ustawy we polityki paszportowe], n_1 czgod_ne1. - !eh ź e111a na tym szlaku p-0lsk1e1 lin11 komunimusieli pozostać tam conaojmniej prz ez
na1czelnych stronmctwa radyka lne_go, o- 1rzcmie~lnicz ej oraz z::i.iniar zdjęci a z porząd- zdaniem. - . ze -~tatut em l~ł.a 1.p edzlom 1 dązą- kacyjnej.
świadczyła, iż kandydata swego n~e wyco : ku dziennego srirawC?zdania finai:is.<?w.egc• za rej do hkwtdaci1 autonomn tego obszaru.
Mjr. Makowski przel eci ał dotychczas dwa dni, by przygoto wać si ę do najbarfa, gdyż w pierwszej turze wyborow cała rok 1935. Prz ewodnicz ący konu s.1i flnansoogólem 13,184 km., czyli wi ęcej , niż poło dziej emocjo nując ego lotu, mian owicie do
wę drogi. Jak wynika z jego słó w, samo- ,,skoku" przez A tł antyk połud n iowy, to
lot
spisuje s ię ba rdzo dobrze i radiosta·cja jest z Natalu w Ameryce do Dakaru w
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obecnie
pracuj e znakocmicie. Prawdopodo- Afryce.
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mienn 11 jej cechQ jeH zaprzestanie wzaJenrnyrh walk
i ciągłych tarć, nieprzebier~j11r~rh W: środk~r~. Akżcmy „po<dno~unil'm Polski wzwyż".
i·ja
grup politycznyt·h zdaJe !\tę hyr hardi'.eJ opaNa terenie mic<lzynarodowym o~tatni t)'cl ~i"ń
Armia: zyskuje ona z dnia na dzień na popular 110 ,~ 1ma, planowa i mniej krzykliwa: Do lam_m~ pasz.
upłynoł znów - ja!c "'rle inn,d1 - pod znakiem nośei i prtywiqza11;u spnłcczenstwa do Niej.
Co ły już metod)' hasaśliw) eh i krz) kl_
1wych w1~cow, na
Nowe Rorrily neutral.nośde
ciemnych chmur·•. Slow a : molJiliza·:ja, detuarche,
:ojus.z in1e1·wenria i tp. nie ><'ho(lz•:: y ze szpalt pra dzień prawie -czytamy 0 hojnych darach, jakie skła- ktc>rych ludzie nieraz jednej WSI czy n~.astecz~a
społet·zrńi<two na rzerz ~rmi i,_ ?d sa.m~lotów do ,.,kakal~ rnlrie do oc~~·· Grupy..po~it)'~zne . (prawii~
SZTOKHOLM 28 5. Przedstawiciele mienia o tym pozostały<;h •Kontrahentów.
1y codz-icnnej. Nic J1ył)' to już . r.-~ia .tl~lckfoj burzy t!a
rhnsleni•k ilo no-a wl111•1.nir. JPsh wrzm1rmy pod w<zy~tk1r) twnrl.zę 1h1s przy Sl\)łh r.arządn1~1 kom,
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chińskiej, hi•zpal1-.Jdf'j o y ah1-}n~k1ei._.. :V ~l•!O uwngf, że w .j i„węlpli"•:c '""'orwtnrj ahji hir- >jio "' Y ko111i1„ty go,podm·zr, sp1ilthi„lrzto i ttl. Z Da11 11, Finl a11d11, Islandll, Norwegu I Szwe Non;ny te odn~szą się . do ~on~e ncyj ~a1S11
11
wy<"h l1rłm·'f·h 11rn ,7prow11 ł i nir dawno n'.t>ml't'.'"~ zoł
r1e u1Lzi3l rnk wi„lki 11n1·111~,1. j;1k. ~11for, er.y 11 r?.ęitl; J i'.1it'j„t)wy cb.iałal'~.y ilo. .11it>tl~wn;i Jl : r exr~ ll.r n~e ,~~~ cji po.clp isa•li w Sz tokhol mie dekla.rac.ję, kich z 1907 r. I trakturą gło"':m e o "'.' ~Y
n;erze na \'\ ie1lrl1, k11iry hliżd jc~ą od pol,kirJ ~ra nik,
dziatwa ~zkolna- g1lz1rs z „zupadlrgo. lit) l'Zllyrh JIO\~'t_f. J~ <lz~, !pohl:w·lntt>, spol~ za .1
stwi e rd z.ającą, iż pożąda nym j-est, ab y nor ł ach o krętów woje nnych pan15tw WO]U ją
uit·Y niz \\.arszawa od 11.rnkowa. Nie tak dawno row· l'olr liia, 118\HI
to
znńw urnmy do stwinil1.l'nia natlzwyrzaJ dowr, rlomy o,wiatowe 1.n~lylllrJe krf"1ly1owe 1 td. itd.•
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t I·•
I I 1 t · I h
ttici przri.)wali;my poważn e dla Pol,ki i Eur~py dndarni fakt, kti.ry w polityrznd nomenklaturze
To są ·_ naji .totn i ~jsze pozytywy ostatnirl1 lat my, sto~o wa n_e przez te p~ 11 stwa na wyp~ Cy~ W por ac 1 I na .woc ac I ~ry Or! ~ nyc
nawet rhwile przv konrl':l..rfo pohko-lltewsk1m. brzm•:alby: społerzeń<two je•t ~k-0~so~i~owane. w ro_zwoju ~rn;"·go. hł'ia pol_;~l'".'l!'"ego. ~o.,,y1yw: tr dek \\.'Ojny między obcymi moc.~rstwa111 1, panstw neutraloych; itd. _Zrewidowanie daNad granicą 2aii czr~ko -ni e mil'rkJl ~toją dr;i;' „wzmo Nie ważn~ bowirm i•·st rzer.zą, kto do JakieJ grupy ~ę. mrwę t~h\\1r w~ęk~_ze, a_n•r.el1 to sohie u zm).: 1•a- był y podobne. Rząd y tych 5 kraiow opra- _wnych norm podyktowane zostało przede
cnione posternnki straży relncj" obu kr_aJ~W.
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z wielkiej
W tym stanie rzrezy warto przyglądac się nas~rJ polityrznrj należ), nalomia>t ileryduje tit przede \',•.amy. Nie z~uv.azyli;my lł'h n~hko!.1 hn prz.emi.uiy co w ały na1 pod stawie deklaracj i z. 21 gru- wszystkim diO·Ś Wi a dc ze niem
w;z)•Stkim
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wobec
Armii i stosunek do z~: le d•)konały się powoli, il~o gą ewol~irJ ; .
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wewnętrznej sylln•.cji. Trieba tu prze<le wsz) otkun adnien O"ólno-narodowych do spraw, o klóre dz !~
w na'7e,i wrwnętrznrJ rzerzrw1otosc1 pol1tyczncJ d111 a 1912 r. nowe normy na ura no c1, Ja- ~VOj ny, n.p. "! wes 11 u zrram~ samo? ow
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· · rea1'1z11Ją pla
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Musimy mieć kupców, nietylko urzędni ków.
~ ,'.~: . ~:·:::;:·
Udział młodych pokoleń w ekspansji gospodarcze~
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hasłem zjazdu absolwentów szkół handlow y ch.

W tym celu Zjazd zwrócił się z apelem
do organizacyj kupieckich, instytucyj iinan
, Id?brych kupców,, nie żyje pełnią życ!a i sowych i Funduszu Pracy, kupców i prze13·6 j nie sądzone mu 1est ZBJąć J>OCzesne miej- mysłowców, monopoli i przedsiębiorstw
16 11 sce ~v gospodarstwi.e świata• .Musi istnieć pat1.stwowych oraz do społeczeństwa 7 26 1współ~ra~a. wszys_tktch ~woł~nych ~o te~ , ~elem przyjścia z pomocą kredytową, w
go czynmkow, ktore ma1ą kterowac mło- formie praktyk i dro<Tą poparcia przeddzież szkół handlOW}l:!h do dziedziny naj- I siębiorstw absolwentó~ szkół handiowycll.
b.ardziej potrzebując~j za~t~zyku młodych
Poza tym Zjazd uchwalił rezolucję w
W N·\WIASA"H.
~tł. - Tak przemawiał m1111ster przemysłu sprawie
.i .h~nd!u P· ·~ntoni
~oman na. ostatnim
zatrudniania absolwentów szkót bandto
1, ~Jezdz~e Ogolnopo~sk1n; del~gatow stowa- w eh w spółdzielniach przedsiębiorstwach
~. .
_.
.
.
I an1 Kreton.ka hadaw~zo przYJl'ZUła s1e kan. rzyszen absolwentow i;redmch szkół Jlan- !.
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1 -uhims rac11 pu
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na p t'!llOC!llCtl domowq, „do wsz:;stk1ego" owyc w arszaw1e.
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I b pdo d tym I ką tem. WI'dkzen1~.
. odb
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.
a za onczenie po Ję o re u Ję g m.: ol
l") ) as w111e, po CZ)'lll JłfZ)'>lQplla do mda• ywa y się neraltJą, która podkreśla, że J<upiec i pragllCJI :
o ra y na p enum i w om1·s1a-cn.
.
· . .
d ·
d
Ogólnie podkreśla.no konieczność od- c?wmk ~up1eck.1 pro,~a z:1 • na swy~ o - Gd·i~ służy~a?
rodzenia handlu olskie 0
.
cmku dz1ałalnosć wazną, niezbędną 1 ~d- U pnnstwa S1palsk';ch„. Po tym u doktorowrj t .
.
kp
g . --;-- t~j gałęzi powiedzialną J. aj}( działalność technika, m.• k' .
.
.
, - ..
.
p 1perazyns
ieJ„. 1eszcze u Jedny<:h
tak1c11
zakon- I worczei
. db pracy
,
.' tóra . dz1ęk1
. w1ekow'-·rn
,J
żyntera 1 przemysłowca.
ny<:h. Pipman, czy jak im rnm. I u profesora Dak. za~te fn7m 1 poddantu. si~ zasadzie ~
Stąd - niedocenianie i pracy kupca
tyłka. I u jenzinierowej Cyrkiclskiej. I u takich mło ma 0 ~z a~ letnym „paraniu się z handlem byłoby dziś anachronizmem poniżającym
dych państwa, -::o on jest za buchaltera, czy coś tam
sta a się .dom~ną elementu obcego. Nic nas w porównaniu z pańshv~mi nowoczea nazwiska zaponutiałam. I u jedoyeh pai1stwa, co ~tw~ego WJ tkę~, ze hasło • rozbud<>wy .ku: snymi, które swój byt j potęgę gospodar6klep maję, Mamlaryiiskich l u _ już nlie pamię. P!ec a po s tego stało stę w Pols::e Jeśh
·
tam.
nie. h.a~łem naczelnym,. to jednym z najTyp
wazn1e1szych w obecne1 chwili. Dowodem
-A świadectwa ma?
tego może być j obecność na Zjeździe miMarysia Dryhlasówua otworzyła 1or~bkę, wyję- nistrów Romana i Świętosławskiego, przed
la z niej kilka -zatłuszczonycl:i, po.żQ.lklych p11pierków stawicieli władz i samorządu gospodarczei położyła na stole pr.zed panit KretońskQ.
go.
/
f4ałogowy
- Tylko tyle? -- zdziwiła się pnni Kretońsb,
Zjaz~ w zakończeniu wyniósł szereg
w) Około godziny 5-ej popołudniu
iobaczywszy, że ilość tiwiudectw n':c jest współmier rezolucyj, które ze ;v~ględu na ważność marca br. zgłosił się do komisariatu P.P.
na z ilościt posad, j11kic miała Marysia. - A gdzie pc;ruszonych zagadnien - pokrótce omó- Boleskaw Mic'ilalski, 35-letni robotnik i
reszta?
w1my.
1 oświadczył, iż ui.bił swą przyjciółk~ Marlę
- Zaginęli...
Drożdż w ich wspólnym mieszkaniu przy
- Mniejsza z tym, - zdecyJowa.n pani K.retoi1 SAMOgZIELNA PRACA ABSOLWE~- ul. Spacerowej 12. Uczynił to z zazdrości,
ska, wiedziic, że kandydatki na pomo~n'ice domowe
T W SZKóŁ HANDLOWYCH.
bo ją ogromnie kochał, ()na zaś chciała go
zawsze gubi1 mniej pochlebne iwi1dectwa.
Na drodze d-0 usamodzielnienia się ab- opuśc;ić i zamieszkać z innym. Dalej wyMniejsza 11 tym! Ja i tak zasi~gnę o Marysi referen· soihvenci szkół handlowych natrafiaj~ na jaśnił co następuje.
'
cji..„
Liczne przestkody, które stanowią głównie:
W roku 1936 poz.na! Drożdżównę na
brak środków finansowych, wynika ·ący ulicy. Była kontrolną, podobała mu się. i
- Dobrze, prouę p1t11i„, T~ ja pmyjdt Jutro.„ stąd, że absolwenci szkół bandl1huuch 1po- zamieszlkali razem. ż.vli dobrze, zgodme,
o~wiadczyła Marysia Dryblasówna i wyazł•.
~••:I
chodzą w 0 gromnej więksrości ze
sfer nie bez kłótni. Po kilku miesiąca<:h on poszedł
- W•idzicie ją! jaka przemysłowa! LeferencJe ht zamożnych;
na .6 tygodni do sz.pitala, bo był chory na
«41e zaWięgała! - powiedziała sobie, achodzęc ze
niskie płace w handlu uniewożtiwłające gruźlicę. W tym czasie ona poznała inne-schodów Marysia. - A ja to col Prmi bdnych lere najczęściej zaoszl-:zędzenie w okresie pracy go i gdy wrócił, powiedziała mu, że już z
ren~ji pójdę do obowivzku? Nima głupich!
najemne.i funduszów na Założenie własnego nim nie będzie mieszkała. Nie sprzedwiał
I, btdic w bramie, zwróciła ait do dozorcyt
pr:t.edsiębiorstwa;
się temu.
- Przepraszam pana kierowitika„.
brak odpowiednich praktyk handtoPrzez kil'ka tygodni nic 0 niej nie sły- O co się rozchodzi?
wych umożliwiających zdobycie potrzebne Slał, potem dowiedział się, że jest chora,
- Posadę wtem domu przyjmam„. u tej Kretoń 'go doświadczenia;
u leży w szpitalu. Posłał więc jej kilka razy
sk'.ej z _drugiego pię~ra... o lefcrencje mi Bię rozcho
brak zorganizowanej p<>mocy, ułatwia- paczkę.
dz1.„ Co to za ludzie s,?
jącej początkującemu przedsiębiorcy proGdy wy:- ·'rowiała, wróciła do niego l
- Takie aobie.~ - dyplomatycznie odparł dozor wadzenie własnego warsztatu prrlzy.
znów razem zamieszkali.
,
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ó ·1 d0 do
Kry tycznego dma,
ca.
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W z••1'ązku
z tym Z1'azd U"''~.i.a z" nieg ł Y wrDci d ·ó
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- Psa me trzymaa?
.
,
mu, ył pijany, zo aczy, że roż z wna
. - Nie.
z ę dnł e zot rga~11zowanh1e: . k
t
pakuje się, a kiedy zapytana oświadczyła,
ugo ermtnowyc , ms o oprocen owa- ż
ł
b. •
.
d
ię
- To lepiej! z wy~wiedzeRlem kłopotu nic
h k d tó
b. t h d t
h dl
e zna1az a so ie mnego 1 wyprawa za s '
ma. Chocid a drugiej &trony, pies to jest okazj11 nyc
r~ Y •w oso l·S yc ' os ępnyc
aj szał go ogarnął, nie wiedział co robi, złado apeceru... A goście tamnJ·
t b
.?
n.1ezamoznyc~ . ?bsol.wentów, pra.gnąc~ch pal nóż i zaczął nim zadawać jej ciosy w
częs 0 ywa,JQ
się usamodz1elmc, ktorzy będą odpow1,a-• szy· _
ż
bt'ł
- Czcsto!
d ć k śl
k
. k
• •.
1ę
a. za ...
a . o re 01ny!11 warun on:i Ja np„ p~s1.aPosterunkowi, udawszy się pod ws:ka- Dobrze! Bo gokie, to dodatkowy zarobek... dame p:aktyk1 zawodowe], dobra opm.1a, za ny adres, znaleźli trupa kobiety. PrzeA stara, ta Kretoń~ka spokojna kobieta? W garnki zdrowie, kredyty te~ amortyzowan~ w etą- prowadzone dochodzenie ustaliło, że Minic zagląda?
gu 5 ~ !. lat po~mn~ być ~dnełane w chalski J'est nałogowym pijakiem i awc>.n- Nie można powiedZ'ieć.„ Dobra, podobnież, wysokosc
,
'.pozwala1ące1
'. na
. rac1onalne. zor- turnikiem, który wszystkie pieniądze, japani„.
gamzow~n~e san;o<lz1elne1 placówki gos- kie dostawały się do jego rąk,-przepijał.
- A on? Jaki jeot?
podarcze.J .1 powmny . być dostępne dl_a Dalej, że ma żonę i dzieoko, ale nie miesz-Można wytrzymać! Zresztą, ho to meżczrma
wszy.stk.1cn kandydatow, którzy wyka.tą się ka z nimi, bo żona nie mogła z nim wyw domu ważny?
speł111e111em wymaganych warunków•
trzymać.
Stwierdwno takie, że rzadko
- Prawda! A telefon ruaj11?
. ~raktyk w dob.rze prowadzonych przed pracował, a Droidżówna, aby się utrzy- Nie.
SJ~b1.orstwach kupieckich?
.
mać, musiała „wychodzić na ulicę". Sąsiepomocy ~ora~~czo 7 rn.struktorsk1eJ ze dzi niektórzy twierdzili nawet, że on sam
- Nic! Latki jakie! Patałachy! Prze.z telefonu to
strony organizacji kup1eck1ch.
a pienią.dze
zarobione przez
człowiek jak w tym więzieniu! Ani z narzeezoncm
J
1· ą wvpe_dzał,
nią przepijał. Przypuszczano też, że zabił
którem się rozmów~ć. ani z koleianką... E, nie bę
ją nie z zazdrości, ale z obawy utraty źródzic nic z tej posady! . PJ:T.<ez telefonu, służyć nie hę
dę'
Schorzeniom łlepeł kinkl zapobie~a aię dła dochodów.
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la pruz oczyszczanie prze.wadu pokarmowelfo ru:
Po ujawnieniu tych szczegółów, Micha!
pe nym go nosc1 ro iem arys1a wy>7. do dwóch razy w t yj(odni u n a t ur a I n ą
1
na ulicę.
wodą go r z k·~ FR A NCISZKA • JóZEF A, ski ego aresztowano.
acnóc1

ols

czą zawdzic;czają

w znacznej mierze roz- pracuje znaczna w iększo$ć osób bez przywojowi swego handlu.
gotowan ia zawodowego, co po,•;oduie jeZjazd wyszedł z załOienia, że warun- . go niski pozioin.
~aradzić temu winien
klem nie.zależności gospodarczej jest una- masowy d?pły_w do 11_a1; ~ lu mlcdcgo ra~
rodowienie i szybka ekspansja życia gos- ryb~u kup!cck1cgo, · 1a ~1m są a?sol_w~nc'.
podarczego, a więc i handlu. w akcji tej :zkoł handlo ,~ych .
L?zy ~o w. 1~te1 c~tc 1
musi co rychlej wziąć udział młode poko- abs_olwe1!tów i handlu 1ak 1ówmez w mtetenie,
res1e ogolno - .~osp o<l arczyrn . _
Dorastającym każdoroczn ie setkom
W kon~luzi1 Ziazd zwr~ca się do og6łt!
tysięcy młodych ludzi musi być zapewn io- absol~vcnto:v, . by w dobie przeł~m~\;'CJ
na możliwość produktywnej pracy za wo- pol~kt~go zycta gosp<>~arcz;go ':"znteCJh w
d e·
~ sobie iskrę ducha ptotnersktcgo, -! by wuao
ow l·
. , ż0nym wysiłkiem we wszell<ich dz~edz~Jak stwierdzały nie.iednokrotnie wyniki nach gospodarczych, w któryc~ pracują
ankiet organizacyj kupieckich w handlu lub będą pracować, byli przodownikami
postępu i rozwoju gospodc:rc~ego pa11stwa.
guście
Ze swe.i strony wyrażamy głęboką naKrawat w dobrvm
dzieję, że ha s ła głoszo ne na zjeźdz ie nie
to z firmy
będą frazesam i i nie d łu go już p rzy poHenryk SPODENKIEWICZ mocy rządu, sfer gospodarczych i spo!e- ·
Łódj, Piotrkowska 128.
cze1istwa znajdą swe odzwierciedleni e w
życiu.
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rzekłam wiarę

i ufność... Czy jednak przybędzie? Czy
nie zapomni o przyrzeczeniach, zaklęciach i obietnicach? On?„. Ech, pewnie niez kniaź wszakże zwykł zawsze dotrzymać słowa.
1W trakcie największych zwątpień Rozandy zjawił
się w Dubnika_.ch młody wojewodzic Potocl<:i. Zaledwie otrzymał wazwanie swojego powinowatego księcia
Janusza, kazał sposobić wszystko do drogi i wymyślny
mi saniami, p oprzedzającymi kilka wozów, bryk ładow~
nych i w otoczeniu blisko cał ej swojej chorągwi przybiegł tutaj, gdzie spodziewał się dokc·ńczyć to, co za- ·
czął dawno już temu w Jassach.
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Po wycofaniu się Chmielnickieg_o z Wołos z :..
w stronach tych na stał względny spokój. To też kniaź
Dymitr, opu ściwszy zamek suczawski potajemnie, rus zył pc·ś pi e sznie w s tronę Łubniów 1 omijając naw et po
drodze ro dzinny Wl ś niowi ec, ale już w okolicach ży to
t11 ierza doEzla go strasz liwa dl ań bez wą tpicnia wi ef:ć :
k n i aź Jeremi::sz Wiś n iow iec ki żyć przestał. A p o !~ rn cora z cz ęś ci ej po w tarz ać s ię poczęł y po dw orach szlachecki ch i za mkach pa1\skich nowinki, iż pan Piotr Potocki
pośp ie szn y m i marszami p o d ~żyl za ro d ziną hosp oclars ką do Dubinek i ta m z \\'ielki111 dla siebie skutkiem uzys kał zgo d ę na sw•0je m ni żc ll stwo nie tylko u ksii;cia ]<> . nusza i pani hospodarowej wolosKicj 1 ale nawet u Rozandr,.

ftCI

10 lat Więzienia.

Wczoraj stanął przed Sądem Okręgowym, który po przepr-0wadzcniu przewodu
uznał, że oskarżony dokonał swej zbrodni
nie z pobudek mat~ria~nyc~, ż~ jest on je.dnak nałogowym p11ak1em 1 niezwykle nie-

Generał

bezpiecznym dla otoczenia człowiekiem,
skazał go na 10 lat wiezienia.
Rozprawie przewod~iczył s. Merson w
asyście s. Kępczyńskiego i ..Malowal1.ca,
oskarżenie wnos ił prok. Komorowski.

Roman Górecki w
Obrońc6w

Wielkie Zgromadzenie

Łodzi~

Oiczyzny.

W niedzielę dnia 29 maja rb. o godz. , pu wydają sekretaria.y Związ ków b. W -! ii

· · Strazy
· P ozarnej
·
w sa 1·1 Ochot nicze1
· s i' ę
przy u I. 11 -go L'is topad a nr. 4 odb ę d zie
wielkie zgromadzenie czonków Sfeder-0wanych Związków Obrońców Ojczyzny.
Na zgromadzeniu przemówienia wy!;ł•)
szą kol. kol. gen. Roman Górecki, - p cezes zarządu głównego federacji PZOO i dr
Bolesław Fichna - prezes zarządu wojewódz-kiego federacji PZOO.
Zarząd Grodzki Federacji tą drogą wzy
wa wszystkich członków Sfederowanych
Związków do bezwzględnego przybycia.
Wezwania, które służyć będą za karty wst~
15.45

kowyc h.

„UWA<'.fA LEGiONlSTlU"

Z

W. S l 'ł' 8 C l'

p . T • p renumerat orzy
1 tónv

ff

,,

nie zale~ai"

I

i

MłeJ· •cowł,

~

w(>łacą prenumerat,

I ód kl !! ,,

Ur era '

z e O

beip<>śretlnio wadministracji !Piotrkowska tl

Jub Żwirki
2) albo też pr7,eZ Inkasenta z l!órv
za
mieaiąc czerwiec do dniR 10 czerwca
wta.cznie ·- otrzvmait1 BEZPŁA1'SiE
„i ękn14 powie~ć p. t.

R ~~, cerz Li.zdeJ· ko
•

..:!
2-gi tom
H. Rzewuskiego
Ks i ą t ki wydajemy tylko .,, oznaczonym

ŻYCIA ZWIĄZKU OFICERóW REZEI~„

I

WY RZ. P.

Zarząd Koła Łódzkiego Związku 01:ce?
rów Rezerwy Rz. P. niniejszym zawiadamia że
dn iu 29 maja br. o godz. 15 41
,4~:> po poł. ) w sali· s traży p ożarnei· {}'Z'f
uL 11-go Listo pada 4, od będzie się wiei '.<i~'
z11:romadzenie wszystkich sfcderowan\ eh.
~
Związków na którym obecny b~tizie P;·e;;:e!.
Zarządu Głównego Federacji gen. br yg„
Górecki Roman. Przemówienia wyrrlo ~ i ~
„
-r
gen. bryg. R-01).lan Górecki, i dr. Bolesł,JW
Fi chna.
Ze względu na osobę prelegenta Z.1•
rząd Koła wzywa wszystkich Ko legów . fo
I Ja
. k .na1·1·1czn1eiszego
. .
. . d .
wz1ęc1a U zt ału W P)• wyższym zgromadzeniu. Karty wst~n u \ \j '; daje sekretariat ZOR.

1 (3

'

.

Wobec przy}.azdu Prezesa f:a~ządu. (;16
wnego -~ederaCJ1 ~ZOO. ge~; Ooreck1e~;?,
cbecn?sc wszystkich członkm na zebra1_11u
W dmu _29 bm o. godz. 15:45 przy ulicy
11-go LtStopada 1est obowiązkowa.

,,„

---

Pobór rocznika 1917

terminie, t. i. do do. 10 uerwcp 1 9 3 8 r, , a) Dzi; 28 bm. w•;nni się stawić do przeglądu
ł'o
tym terminie żadne reklamacje nie będą1 woj>kowego.:
uwz~lędlliane.
Prze d kom•:sją pohotOWI! nr. 1 (Ogrodowa 3-0
Administracja. poh~roi:i roc,,,11ika 191~ zainicszk~li nu. terenie 5
ko;111sanatu PP. o naZ\nfkath na htere K.
I
Przed komisją pohorowll nr. 2 (Al. Kośrimzkil
I 19): •pohorowi rorzn•:kn 1917 zamie;;zkali na tcrl'nie
; lO k omi rnriotu PP o nazwhkach ua litery Ł -"I N O
-a
; P R S T U W Z.

Gdyby nagle, w tym mroźnym dniu grudn iowym piorun był uderzył u stóp kniazia, nie byłby go więcej i
zdumiał i o wi ę kszy gniew przyprawił, jak ta ostatnia
wiado•mość.
Więc nie panując już nad sobą, a chcąc
dowiedzieć się istotnej prawdy, pomknął dalej i dopiero w okolicach Owrucza, w dworku pana Uhańskiego,
udało mu się zasięgnąć b l iższych co do tego wiadomości.

Pan Melchior Uhański powrócił był właśnie z Dubinek, gdzie miał jakiś gospodarczy interes u księcia pana, bowiem trzymał on w zastawie parę wiosek książę
cych na Litwie, i co wiedział, ch ę tnie powtórzył ciekawemu kniazil()•Wi.
- Pewnego, to tam nic niewiadomo - mówił pan
Uhański na natarczywe pytania kn iazia Dymitra bo
ludzie, jak to ludz.ie, rozmaicie o tym gadają.
- Ale co gadają? - n a stawał k n ia ź . - Przecież
byłeś tam waszmość, słyszałeś, tedy powtórz mi wszystko, co sam wiesz.
- A no·, proszę ja waszą miłoś ć dobrodzieja moj ego szczególn ego, rzecz podobno tak mi eć się ma: JW
wojewodzic Potocki przybył do Dubinek na wezwanie
ks ięcia pana, dobrod zieja me-jego szczególn iejszego, i
osiadłszy w Dubinkach, nuż k on lrnro w ać do rączki nadobnej hospodarówny. A że n icwi~st a to i kr;:sy niepośl edniej i fortuny cgronmej,
jako się slysz), nie dziw
zatem , iż JW wojewodzic kcpercz;:ik! smali i zdo być taką królewnę ze szklanej góry pragnie.
- Przestąń w aść z krotofl1ami i powiadaj do rzeczy
- przerwał Wi śniowiecki.
- A no, rroszę j_a wasz!! mił ość dobro dzieja mojego

szczególnego - zaczął znowu od nowa pan Uh ań ski prawdy się tam nie domacasz. To pewna, co lu dzie powiadaj ą, a gdzie prawda, Bóg to· ra.czy wi ed z ieć .
- Powiadajże wc szmość, u czarta, co powiadają
mianowicie, a nie kołuj i nie zwó dź nrnie, jak liszka psy
go1'lcze.
- A ot, p rcs zę ja was zą m iłość pana miłościwego,
co powiadają: JW wojewodzi c, zak dwie s i ę zjawił
veni et vici - ze.b aczył i zw yci ężył, Mienią go też wszyscy publicznie niechybnym zięci em hospoclarskim. A
owa podróż JW hospodarowej na dw ór księcia Janusza
dobrodzi eja mojego szczególn ego po to jedynie przedsięw zię ta została, aby w domu sicstry i szwagra zarę~
c zyć potajemnie d omnę
Roz a n dę z JW wojew cdzicem
Piotrem,
- A bodaj ich zabito! - zakl ął pod nosem kn i:iź .
- I to wszystko, co tam „pow i adają" w Dubnikach?
Nicżeś wi ęc ej asan nie slyszal?
- J edn ą jeszcze wiadomość do ni ósł mi pewien zaufa ny szlachcic, któren na dworze książęcym urqd spr1<1~
wuje, jakoby domna R.ozanda p otąjcmnie za.fotbiona został a JW wojewodzicowi Piotrowi z Pot·c ka.
Na to obj aśnienie porwał s i ę z lawy kniaź Dymitr,
a rµusiał mi eć w ygląd strilsz;1y, skoro prz cr~2oi1 y pan
Uh a11ski aż si ę cofn:~ ! i m!nL woli przeż rg n a l, ta~~ groź
nym był Wisniowiecki.
- Asan to e~m slyszałcś? - natarł na biccli'cgo
s zl ach~ i c a. Sam? Na . wlasn ..: 5woje LkL/?
- \'/asza mi! o ~ć.„ JW I-:11: .. '.t . . - z2,:2,1 I b 3k·ć
pan Uhański. - Dol.Hodzic j ~i 1111ij .;zczc.:,tL y„. ,... . JW
pan u ?.„.
1

W społecznym chaosie i wtórnym analf abetyz.Die.

I
Spó'jrzmy na horyzont polskiej wsi!
Zycie gromarizkie powiatu

łódzkiego w świetle

I

I

obrad Zjazdu O. Z. N.

l<ew1a taneczna TA'lACJRA. Uuet
NIT A and ROY. Orkiestra „Jolly
Boys". Fivy, czwartki, soboty i niedz.

I

Miel!śrny wc~oraf spos.ob~ość .dokład-1
PRACA W GROMADZIE.
Wyczuwamy na podstawie wygłoszo- Stwierdzono, że chłop i robotnik wiejski
n.~go. zon.e~towania ~ię w zyc1.owej sytua- - „ Uzupełnieniem. referatu sen. Placka i nego referatu, że za wielu jest organizato- czy małomiasteczkowy pozbawiony jest EWANGELICKIE NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU
POLSKIM.
cp ~iesziń. 3 ncó~ powiatu łódz~1ego, poz~a- 1~cn~rakt~ryzowan 1em pewnych zagadnień rów a za mało ludzi światłych i dobrej możności korzystania z tych dobrodziejstw, W nied;eiel~, dnia
bm. odprawi nabożeństwo
m~ J.ego zasob?w, braków zarow~o. w dzie-,1zycia zbiorowego w powiecie łódzkim były woli. Wydaje nam się, że dalsze rozprosz- jakie daje masom
ruch turystyczny. w kokiele św. Jana, o29 god-z.
12-ej pastor pref. T.
dzmie. ekonom1czn?-~ospo?arcze}, Jak spo- trzy kolejne następujące po sobie dalsze kowywanie organizacyjne oraz wzajemne Chłop, który kocha kawał swej ojc0wiz- WojB'k, a w kośdele św. Trójcy o tej samej porze
łeczne1, kulturalnei 1 osw1atow~J·
. referaty, wygłoszone przez p. p. inż. Klo- Jicytowa1nie się jest nie do pomyślenia. Na- r.y, nie może poznać wiełkości własnej Oj- pastor wik. H. Richter.
Sposobność ~aką dał n.am ziazd pow1a- se~o • t. gospodarki rolnej, p. Piaskow- suwa slę pytanie cóż to za organizatOrzy, czyzny, a przecież trzeba dać ją mu poO.
rt. w terenie
towy Obozu ~jednoc~ema. Narodo.we~o, sk1ego n; .t. życia sp-0łe~znego oraz p. cóż to za dobrzy Polacy, którzy miast sim- znać, by j~ silnief ukochał i pOlczuł się moc.
który odbył się w sah Zw1ązk~ Ma1strow Leszc~yns1kego n. t. oświaty w powiecie pi!łć młodzież wsi i miasteczek, wytwarza- nym w państwowości polskiej - mówił
W gminie Czarnoc'in, pow. łódzkiego, w sali Stra
Fab.rycznych przy ul. Żeromskiego, przy łódzkim.
ją ferment, zniechęcenie I ucieczkę młodzie prelegent.
ży · Ogniowej odbyło się pierwsze zebranie inform&
udz1~le 70 delegató""., reprez~ntujących
U~agę naszą pobudziły zwłaszcza dwa ży spokojniejszej a rozważnej od życia w
W ten sposób zjazd zobrazował cało- cyjne Obozu Zjednoczenia Narodowfgo.
Licznie zebrwi delegaci gromad wiejskich gmiiny
«l.dz1a!y z terenu pow1at:i ł?d~k1ego. .
ostatnie refera.ty, które sz~zególnie jaskra- gromadzie? Słowem :tycie to przedstawia kształt żyda mieszkańców powiatu łódz- Cz.arnocin
wysfo.~hali przemówienia dele11:ata Okręgu
W~ród obecny.c~ w1dz1eltśmy między wo przedstawiły stan życia społecznego ł się na wsi niepokojąco!
!kiego w zakresie demograficznym, struk- p. Wacława Wesołowskiego, który podkreślił rol~
_Jnnym1 przedstaw1c1ela. władz centralnyc.h zagad~ień. oświa.towych w powiecie.
tury rolnej, uprzemysło·wienia, oświaty i i znaczen ie Obozu Zjednoczenia Narodowego w dąże
.o.Z.N. p. starostę Doellmg.era, przewodniOp1eraJąc się na rzeczowych wyw-0-.
ZATRACANIE WARTOSCI.
życia społecznego, wreszcie dziedzinę gos- n'iu do osiągnięcia zwartej konsolidacji całego spopolskiego, oraz w kierunku unarodowie
czącego Rady Okręgowej O. Z. N. - p. dach p. Piaskowskiego stwierdzić musimy,
Drugim gmutnym zjaiwiskiem w powie- podarczo-rolną, społeczną i kulturalną. łeczeństwa
nla handlu, przemysłu i rzemiosła, dając tym samy.m
pr.ezydenta ~ · Godlew~iego, starostę po- że start życia groma?zkiego. "". po~iecie cie łódz~im - to zatracan!e p!zez. młodzież Podkreślił istniejące. potrzeby i wyprowa- możność zatrudnien'ia jak najszerszych rzesz bezrobot
w1atu łódzkiego p. ~r. Denysa, sena~ora odt~orzony w referacie byna1mme1 me na- wartości nabytyc'll. Prze1aw1a się ono w dził konkretne wni·oski, zmierzaj_g<:e do po- nej ludności wiejskiej.
Okrzykami na cześć Rzeczypospolitej i Marsza1k1
Plocka, s~natora Alga1era , posła Ma.nana stroił dobrze słuchaczów, a na nas wywarł anaJfabetyźmłe wtórnym. Słusznie tedy pre lep-szenia istniejącego stanu rzeczy.
Edwarda śmigłego • Rydza zakończono zebranie.
:Wadowsk~e~o~ posła Wymysłowskiego, • wręcz przygnębiające wrażenie. Wyczu- legent p. Leszczyński Z' naciskiem podkreWyrażały się one w postulatadi, które
przedst~:v1c!e!I o~r~gu .o ... Z: N. nacz. wa się. ~ian?~ic.ie. w .życiu zbi~roiwym, sp~ śla~ konłecznOść natężenia akcji oświato- ogólnie biorąc zmierzały w kierunku rozCh"".albmsk1e~o i 1inz. Kozmmsk1ego.
łec1.0osc1 w1e1~k1ej 1 małom1asteczkowe1 weJ na wsi. W akcji tej winno współ- budowy szkolnictwa, zaspokojenia potrzeb Kiedy wdowa nie otrzymu)e
Ziazd zagaił senator Plocek, poczym de- szczególnie młodzieży niepolko_jący objaw działać całe społeczeństwo powiatu łódz- 'kulturalnych i gospodarczych wsi oraz
renty wypadkowej ?
legat władz centralnych O. Z. N. p. staro- rozbicia i rozproszkowania. Obserwuje się kiego.
U2:drowienia życia zbiorowego.
Odprawa do renty wdowiej wypadko21ta Doelling~r w silnym w słow.ie ! treści- smutne zJawlsko chaosu ł dezorientacji.
Szkolnktwo na tym terenie posiada
.Po referatach odbyła si~ rzeczowa, wej nie przysługuje w następujących wy~vy:n a prze1~zystym. pr~emów!emu, na- Stwar~ je zbyt wielka ilość rozmaitych powa:tne braki. Du'fa liczba dzieci jest po utrzymana na poziomie dyskU'sja, po której pad~~ch.:
.
.
~w1etlał cele 1 za.da~1a. Zjazdu 1. charaikte- orgamzacyJ, wzajem l!!ię zwalczających a za stkołą, ponieważ nie znajduje w niej :zf azd został zamknięty.
J~zeh n:iał~eństwo m.e tr:wało przynaJryzował zasady 1de1 Zjednoczenia narodo- w walce konkurencyjnej nie przebierają- dla siebie młefsca.
. :Trzeba przyznać, że przynió~f on wtele mniej 6 m1es1ęcy, z .wy1ątk1em ~rzypadku,
wego.
•
cych w metoci~ch ł środkach, a dzieje się
Obok . tych bolączek prelegent trafnie pożytku uczestnikom obrad, rMlentowaił .gdy przyczyna śmH~rc1. ubezpieczonego
- Budujemy przyszłość Polski, mówił to w dobie, kiedy zachodzi gwałtawna wyłowił Jeszcze jedną bynajmniej nie ich w potrzebac'h i nastawił na konieczność (wypadek w zatrudnieniu, choroba zawop. starosta Doelltnger, na wewnętrznych niemal koniecznoś~ jednoczenia się.
błahą. Jest nią 'zagadnienie turystyki. usuwania braków.
Stan. Ra. dowa lub inna przyczyna) nastąpiła po zawartościach duszy polskiej, na Ideałach,
wa.refu małżeństwa;
które tkwią w każdym dobrym Polaku i
jeżeli w chwili śmierci małżonka, małłdeałach,
którymi on żyje. P.rzemówienie
żeństwo
było sądownie rozwiązane lub z
przyjęto burzą oklasków.
winy wdowy sądownie rozdzielone;
Słynny aajwhtkHy browar w Monaeldam. Eg•. ocl 1585 r. „Grand Prix" Pary:J: 1957 r.
w ra:zfe stwierdzenia prawomocnym
OBRAZ ŻYCIA ZORGANIZOWANEGO.
ŻĄDAC z BEClEK I w BUTEI..KACH WE WSZYSTKICH PIERWSZORZĘDNYCH RESTAURACJACH,
wyrokiem kamo- sądowym rozmyślnego
Kolejno stanął na trybunie senator Piowzgl~dnfe handlach winno·kolonialnych. Generalne Pnedatawłclelatwo: „LOUIS Ile BARY• War1saw1, Tamila 41.
działania lub współdziała,nia wdowy w
~ek, wygłaszając referat n. t. „Przekrój
spowodowaniu śmierci ubezpieczonego
•trukturatny powiatu łódzkiego".
małtonka.
Referat, który cechowała
prostota,
~
'zczerość i jasność wypowiadanych w nim
Informator o szkołach
!myśli, był właśnie tym promieniem, jaki
':I::
zawodowych
rozświetlił horyzont życia mieszkańców
naszą
Izba Prfzemysłowo „ Handlowa w Łogrntn wiejskich I miejskich w porwiecie
-z
dzł podaje do wiadomości osób zaiintereso
łódikim. A naświetlenie życia zbiorowego
Jak naleif goliif się?
wanych, fi ukazał się w druiku „Infonnato1'
i in~ywidualnego mieszkańcó~ wsi I miast
o tym, -t e golono się Jut w zam1erz-1nasląika.nła nall'ty przeQłuty~, o ile utywa llcum, który nie wywołuje palenia Mli przy- o szkoła<:h zawodowych na ·obsz:1rze R.P.
okoltcz~ych b!'ło tu szczegół.ni~ ja~rawe. chłej prze.szłości, świadczą narzędzia pr:r:y slf wody zimnej, szczegóinie ~aś przy za- krego uczucia. Ja1co antyseptym wskazarny na rok 19~8-39, wydany sta.raniem Koła
Ze znało.mością terenu, z wmkltwośclą i.fa- pominające brzytwy, które znalezione ro- r~le siwym.
jest alkohol 50 lub 70-stopniowy Z"awiera- 'Ya;szawskiego Stowarzyszenia Nauczychowosc1ą. o~tworzył s.en~tor Plo~ek w.1er- stały w różny_ch wykopaliskach. W Grecji
Najlepszym ~rodkiem dla zmiękczenia jący 4 proc. kwas salkylowy. Puder tal- ~:eh .Szkół Zawodowych (Warszawa, ŻU•
n~ ~braz z~cia w pow1e~1e łódzkim, na1gę- istniał cech cyrulików jut 400 lat przed włosów okazały się roztwory mydła. Mają lrowy stanowi dobrą warstw, ochronną. l.ński~go .9). w. pożytecz.nym tym '~Y-.
ŚCJej zaludniony!11 z ~wiatów. Pr.typada tu nar. Chrystusa. Wśród Rzymian podobno ona t~ włakiwość, :t.e pawodują emulsję Badania ka zresztą potwierdzają wiado- da·wmctwie znajduje się ~pis wszystkich
bOwiem_ 230 . m1eszka11~6w. na 1 kim: kw. Scypion Młodszy wprowadził modę co- łoju, pc!krywającego łodygę włosa l chro- mości nabyte .przez do~wiadczenle l tra.dy- s7kół zawodoiwych typu mzszego, glmna...
Ludnoś~ rolnicza, rze~1eślntcza! częściowo dziennego golenia się.
.
ntącego go prze.d wodą, ułatw,ijłjąc t_r,1J.1 cję. 'Vykazują one, :1.e· d1a ·o·golenia się bez ZJaln~.go i licealnego, waru~ki przyjęda
zatrudniona~ przemysle, c~ęśc!owo w han
Mimo to jednak sztuka golenia się nie samym zmi~k<:zeni~ zru:ostu.
,
·zbytniej przykrości i uszkodzenia skóry ucz,niow, wym~.gany. cenzus 1 tp;
_
dlu. 42 proc. ludności za1mu1e się rolni- poczyniła zbyt wielki~h postępów, zaś
Mydło do golema winno mleć na~tępu]- szczególnie ważne ~ą: dobre przygotowa- -. ,,Informator mozn~ otrz~m~c, wysyła·
lctwem, 46 proc. handlem i 12 proc, rzemio- technika jej pozostała niemal od wieków jące zalety: dawać dufo piany, nie schnąć nia twarzy i stosowanie "Ostrych nożyków, Jąc pod a~resem wyże] wymienionego st~
słem.
ta sarna. Dopiero w 20-tym wieku zaczęto zbyt szybko, nie dratnić skóry i skracać pod odpowiednim kątem. Najlepsza tech- warzyszenta 1.- zł. w znaczkach poczt.o„
wych. _
_
Senator Plocek, scharakteryzował stan przemyśliwać nad ulepszeniami. Badano czas, konieczny dla zmiękczenia włosów. nika golenia jest następująca:
spółdzielczości w powiecie, który dostar- naukowo działanie mydeł i ich składników Najlepsze mydło jednak traci na wartości
Najprzód zmyć twarz ciepłą wodą t
P~n~dto Koło Warszawskie Stow. Nacza Łodzi 72 proc. spożywanego przez na- na skórę, oddziaływanie wody na zarost, przy użyciu zimnej wody i stępionego o- mydłem toaletowym, niezbyt drażniącym, I u~zyciell Szkół . Zawodowych . prowadzi
sze miasto mleka, a Łódź konsumuje 140 szukano, pod jakim kątem ustawienie slrza. Natomiast ciepła woda, dostatecmie w ciągu około 1 i pół minuty, po czym do- IBmro lnf?rmac~1ne o. szkołach . zawod~
tysięcy litrów tego artykułu dziennie. W ostrza daje maximum efektu i starano się długi czas przygotowa.nia twarzy i ostry kładnie ją spłukać. Celem tego pierwszego wych~ gdzie _udziela się bezpłatme -. rodz1powiecie istnieją 3 spółdzielnie mleczar- wynaleźć narzędzie
do golenia, które nożyk dają możność ogolenia się bez przy- zabiegu jest usunięcie kurzu (który mógł- ~om 1 mł?dzieży ustnych ~czerp~Jącyc:~•
skie. Pawiat posiada 14 spółek wodnych. zmniejszyłoby do minimum ryzyko okale- krości przy użyciu jakiegokolwiek nie draż by stępić ostrze) i wierzchniej warstwy tnf?r.macyJ dotyc~ących umreszczama m~o ...
~est najbardziej uprzemysłowionym powia- czeń.
niącego mydła. Mydła toaletowe zawierają potu i łoju, pokrywającego skórę i włosy. dziezy W szkołacn zawodowych wszelkie•
tem, posiada 4 tysiące zakładów przemyDwaj lekarze ameryka'ńscy, Hollander na ogół zbyt wiele alkaloidów, nie po- Następnie pokrywa się twarz warstwą my- go typu.
słoWych. W grę tu wc'hodzą: Ruda Pabia- i Casselrnan, opublikowali wyniki swych winny zatem służyć do golenia.
dła do golenia, które rozciera się ręką po
.
ZE śWJATA PRACY.
n:Cka, Konstantynów, Zgierz i Aleksan- czteroletnic'h badań w Instytucie Mellona
Jedyny prawdziwy postęp w sztuce powierzchni skóry, dobrze zwilżo-nej. Te
(B.). Wcz?raj wyjech ała do Warszawy
'drów. Przebywą w terenie stale 1852 spe w Pittsburgu. Badania Amerykan tyczyły golenia to wynalazek maszynki do golenia, dwie operacje powinny trwać od 2 - 3 d~legaqa zw1 ąz.ków zawodowych robotni·cialistów rzemieślników, w tym połowa J<a- przygotowania twarzy do zabiegu, same- która zastąpiła miejsce dawnej brzytwy, minut. Jeżeli używa się kremu, należy go kow s7zonowyrh repreze ntując a : Zj. P.Z.Z.,
, Ch.Z.Z. i Zw. Klasowy. Delega.cja
tolików PolaMw, reszta to Niemcy i żydzi. go aktu golenia, działania na skórę róż- używanej od wieków. Maszynka posiad:i nałożyć na mydło i dostatecznie rozrobić ?'Pracę
inłerw~niować bę dz ie w sprawie postulatów
Bezrobotnych powiat łódzki liczy 15 J I ro- nych mydeł i kremów oraz postępowania płytę ochronną, zaopatrzoną w grzebienic by dokładnie zmieszał się z pianą.
Przy robotników sezonowych, a mianowicie: 25
dzin zareJestrowanych; niezarejestrowa- „po operacji".
czyli pręciki, które ograniczają napór o- u życiu mydła do golenia wytwarza się proc. podwy żki _pł<l;c, pełnego tygodnia pranyoh jest około 2 tysięcy. Obliczenia wskaPrzygotowanie twarzy ma na celu strza. regulując dokładnie jego kąt usta- pianę za pomocą pęd zelka Najpierw należy cy oraz zatrudnienia reszty po z ostających
pracy robotników.
·
zują, że bezrobocie w porównaniu z ubie- zmi·ękczenie łodygi
włosa,
dostarczenie wienia, tak że potrzeba zręczności przy go- zanurzyć ostrze w gorącej wodzie: twarz bez
. Jak się dowiadujemy interwencja ziwąz„
głymi mies iącami poważnie zmalało .
mu podkładu dostatecznie spoistego, „na- leniu została zmniejszona do minimum, i ostrze podczas całej operacji powinny .być kow, które interweniować beda m. in. na
Jeżeli chodzi o instytucje finansowo- oliwienie" ostrza, ochronę skóry przed zaś ryzyko okaleczeń prawie że nie istnle- stale wilgotne: dobrze jest za<:ząć od oko- ~erenie Mir:ii~tersh".a Opieki Społecznei kredytowe, to w powiecie łódzkim jest 15 skaleczeniem oraz jej d ezynfekcję. Czyn- je. - - lic najłatwiejszych, celem pozostawienia 1est ostatnim krcik1 em na drodze do realizażą dań robotniczych. Z ależni e od wyniWielu ludzi nie może ogolić się dokł_a- partii trudniejszych do golfnia w dłuż ~jj
kas pożyczkowo-osTczednościowych. Po- ni'ki te nie są jednakowej wartości . NajKow yertraktacyi warszawskich - związki
wiat łód?ki posiada · 102 szkołv powszech- ważniejszy z nich dla os i ąg nię cia dobrrgo d .1!e za pierwszym razem z tej przyczyny, szym kontakcie z wodą i mydłem„. Wresz- pode]!ną uchwały w kierunku zaostrzenia
ne, w tym 84 proc. szkół polskich, reszta wyniku, to dostateczne zmiękczenie wło- ż e zarost ich tworzy zbyt mały kąt z po- cie po ogoleniu się i stara.onym spłukaniu akcji.
mieszana · polsko- niemiecki e lub niemieckie. sów.
wloką skórną, a s.kóra ich jest zbyt rucho- twarzy, mo ż na zas to sować wodę toaleto* * *
. . Pos7;czegó!ne z""'.iazki włókniarzy odbyły
W s7kołach tvch istnieie 391 izb szkolnych.
Na podstawie swych doświadczeń Hol- ma. Można temu zaradzić, goląc się pod wą.
455 nauczycieli wychowu_ie i kształci lancier i Casselman doszli do wniosku, że włos i naciągając skórę, celem zwiększeOsoby o wrażliwej skórze mogą użyć tuz pos1edzen1a swoich za rządów celem usta
lenia stanowiska w 15prawie ewentualnego
28.577 dzieci. Obok tych istnieje sztcoła rrzygotowanie twarzy rło gol enia powinno nia jei sztywnoś ci.
zimnei wody przy namydleniu i dołą.czyć wypowiedzenia obowiązującego
obecnie
rolnicza, 2 gimnazja, 16 bibliotek z 7 tysią- trwać conajmniej od 2 - 3 minut przy \
Holla~d~r i Cass.el;na~ zalecają dla za- do mydła lub kremu nieco mentolu. "który orzeczenia. w przemy śl e włó kienni czym.
ciepłocie wody około 50 stopni. Ten czas tamowania 1 krwaw1en B1smuthum subgal- łag od zi przykre uczucie podczas golenia.
Stanowiska te zostana zreasumowane na
cami tomów.
poniedziałkc1Wym posiedzeniu komisji mi ę
dzyzwiązkowe j. które o dbędz ie się w lokalu
Pizy ul. Wysokiej 45 o godz. 5-ej p o połu
dniu.
a pod murami urządzono obronne schrony szwedzkich, które doprowad ziły miasto do
* * *
w postaci lochów, którymi Sandomierz jest upadku. W epoce odrod zenia, za StanisłaWczoraj konferencja w In spf'kcii Pracy
Miasto pięknie \;·a Augusta, zjawiaj ą si ę pierwsi odnowi- w sprawie zawarcia umcwy zbiorowej z
formalnie podminowany.
wskutek„.
położone na wysokiej
górze, ma bardzo ciele ś w ietn cści miasta, członkowi e usta- kelnerami nie doszł a do skutku
Z dziejów ::iandom erza
nie ·przyby ci ą przedstawici e1i restau.ratorów.
zdrowe powi etrze, otoczone było przed nowione1· przez Rząd „Komisji Dobrego Wobec
tezo delegacja kelnerów, kuchmiSandumierz, ni egdyś stolica iidzielnego gai1skich. Najdawniejsze dokume9ty pisa- wiekami winnicami, po któryc·:1 • pozostał Porzą dku'·.
Ro zbiory pr ze rywają_ prace, strzów i robotr.ików pr ze mysłu spożywczeklt~ęs tw a, potem województwa, dz iś s toli- ne po łacini e wymie niaj ą miasto Sudomir, ś lad w nazwach okolicznych wsi np. Wi- Sandomierz
dostaj e s i ę pod panowanie go zwróciła si ę o zwda ni e nastepnej konca „Ce!ltraln cgo -o k ręgu Przemys łow ego ", ·wymawiane nosowo według starej gło niory, w zapiskach kronikarzy i w nielicz- Austrii, a po zwycięs twie Napoleona pod ferencii i wezwanie restauratorów pod ryprzez długie wi eki s kupi ał w sobie poli- sowni slow i :iń s ki ej Sądomir.
nych winnicach w XIX w. Ogrody sandoLelewel zalicza Sandomierz wraz z mi~rs.k: e zna1ne byly w kraju, zbocza góry· Wagram, zos taje przyl ączony do Księstwa go~mtych dniach komisia rn ię dzyzwi ;zkowa
tyczne i religijn e życie ziemi sandomierWarszawskiego.
wydaic od ezwę do ogó! 11 pracMvników, inskiej, zaludnionej, jak dowod zą wykopali- Krakow em, Gniez nem i Kruszwicą do naj- i okolicznych pagórków były przeci eż do·
·
k
·
I
S
d
formując ich o swym clotvchczasówym stap
ska archeologiczne, jeszcze za czasów da.wniejszych miast Sł·owiańs zczyzny. W godnym terenem dla rozwoju ogrodni. ozary były ?d wte ow k ęską an °- 1nowisku w akcji o umow~ zbiorowi\. Kominyms:kicl„ N azw~ miastr, pierw:i.zy ·:1ista- ciąg~1 dziejów Sandomierza prz e waliły si ę ctwa, a nawet, jak ws.pomnieli ś my, ~iJ ro m1erza. W okresie 1809 - - 1815 za Kslę- sia zmaca uwaiz~. że walka 0 układ zbioryk grO'ht, Jan Chącl zy ri ski , wywod ził od nad miastem n awały nieprzyjacielskie, jak wadzonej z Włoch do Polski przez ś w. stwa Warszawskiego, poż ary i wylewy rowv pr?waclzona j es t 1ni e 11,j skutek ż<1 ~ań
wód d op row ad ziły miasto do nędzy. Oko,o prac?wmczych, ale wr:. b.:'.: . faktu wvpow1e-.
łącze ni a s ·ę, CZ) li „don ,!erzania"
Sanu z mongolska, litewska, szwedzka, rosyjska, ]cieka, winnej latoro śli.
.
1·
·
· " 1. • •
dzenr a nrzez rest211rtorow zeszłorocz ne]
Wi sł ą . Nie pod zie l ał jedn ak zdania Ch ą węgie rska i austriacka, nie lic ząc mniej1:. 181.5„ 1czo no ""'. nt!11 2 19 1 ~ies Lol\ an cow umowy. Kelnerom chodzi ied" nip o utrzyll"~„
Górskie położe nie miasta stw arza w cnrzesC!Jan, 449 zydow, czylt razem za- n'e tei um owv. Tvm cz a~"'m zv,i::izek rest:iuZe s tarożytn ego i czę
d zyń ski ego znawca dziejów Sandomierza, si vch najazdów.
ks iąd z M . Buliński , który zwracał słus zi1i e ściowo średniowiecz nego Sandomierza nie Sandomierzu już w wiekach śre dnich za- ledwie 2fi40 mi eszk ań ców . W r. 181 5 prze- ratcrów zgłos 'l do fn c;oekr ii Pracy proiekt
uw agę na to, że trudn o sobie wyobrazić, pożos tał ża d e n widoczny ślad, czasami ty! gadnienie zaopatrzenia miasta w wod ę. Z chod zi Sandomierz do królestwa Kongre- u.kła d)! .r~czni e p o.;4ars zai ący sytu ac j ę pra.
..
· · k
I
I
cown1 kow
ażeb v przed tys i ące m la t, kiedy zakład an o ko przy kopaniu natrafia s i ę na gruzy, lo- polecenia Zygmunta I-ego zbudowano tu, <;?wego I ~O~\~ip S I ~ !a 0 ma a ~ro~v n:
Dalsza· akrja zw:azl:ów ustnlona zostaSanciom'. erz, myś l a:i o o takiej właś ni e s!<ła chy i piwn ice. Po napadzie tatarskim z r. ju ż w XVI wieku, wodocias:r!, które dopro- C'l0'1 al'1 a m1 e$Ctna, 7 VJ CJC wsrornn1e111 am1 nie na zebrn niu \< P~ Jie "ńw , które orłhcclzie
dni wyrazów. Nazwa miasta pochodzi, 1260 i po wymordowaniu mieszkańców wad zały wodę z o~olicznych źródeł do przes7łości aż do t 937 r., w którym decy-1 si ę z 31 m<1 ia na I czrrwca rl~ n rrN17 2-el
zdaniem ks. RuJiń ski ego, od sło w:a r sk ; ch sa nd omierski ks i ążę Leszek Czarny nadał ś rodka miasta. Wodociągi, obok lubelskich z. ją_ Rz:ldu zostaie podni esio ny do godno- w nrcy ~ B:. a,ł.e. i S1 'i. i:rzy P~ . 72.chr:'\niei 43.
Po. n!e.dzte I kom:s1a m1 , dz';7\"'i1Zk:w'l
wyrazów suci i mir, co znaczy - sad i po- miastu nowy przywilej lokacyjny i prze- pierwsze w Polsce, a może i na wschodzie ~c i stolicy nowego Okręgu Przemysło- zwróci
s1e o zawMr•r !1fT10\'.'" 70 r "owc1 clo
wszystk'ch r iPn 7 r ~ - .-. n v rl1 frm gastronokój, czyli sądy P",_fliu, które tu odby w ały niósł je na nowe miejsce, na którym się o- Europy, odnowi-One za Stefana Bata rego, WC'gO.
,
-micz nych, cuki erni i kawiari.
się na wzgórzach jeszcze w czasach po- becnie znajduje. M:asto otS>czono murem, uległy zniszczeniu w okresie najazdów
·
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Dnia 26 maja r. b. zasnęła w Bogu naśza najukochańsza matka, siostra, babka i prababka
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'Zaprz1sieżenie rekrutów rarznika 191&.

współzałoiyciel i pret'.e• Zarządu firmy „Custa~ Berneckcr" Sp. z ogr. odp. w Zgierz•

I

rozstał się

Żbna, C 6rki. ·Syn, Syaewa, Slo•łry I lłracła•

1

Robe.r t Bernecker
Żonie l 1<odzlnie wyraiaj- serdęcllne współczucie

\

rodzinnego na tn1e1scowv cm~ntart rzymsko· katohck1 · w Pa'i:~anicach.
O czym zawiadamiają pogrąteni w gfęhokim 1mutku

11ierpieniuh tmarł doia 26 mafa br. przdywny lat 47

ł.

.

i cięikich cierpieniach. opatrzony św. Sakramentami,
maja 1938 roku przeżywszy lat 62
S. t P.

rta sztandar i na

. yv

'; ·:

,

b. prllemyałowiec m. ł.c a.i
_Eksportacja drogich nam zwłok do kościoła św. Mate11na w Pabianicach odbęd:i:1e ~'~ d~i": 29 tna1a 19.38 r. o godg. 5-ej po ·11ołudniu I domu iałóhy przy ulic„
Akac1owe1 Nr: 10 w Julianowie
. Następneg~ ~nia o godz 9 30 · rano zwło~i. z.oslaną prz„prowadzooe de g"r"ebu

lłodzina

·~ : · ~;:.„i.- -~·\

.

.

lat 83.
Wyprowadzenie drogJch nalil zwłok nastąpi w niedzielę 29 maja o godz. 4,30 p. p. z kaplicy na
starym cmentarzu ewangelickim
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'P.RACOWNICY 1 MAJSTROWIE

d~iało,

dniu 27 !11~ja br. po rannych .nab<1-1Miejsce gdzie stał sztandar było_ pięknie uzenstwach w sw1ątyniach poszc.ze~olny,:'.1 dekorowane zielenią i kwiatami działo zaś
wyznań tekruci rocznika 1916 wszys.tkich kwiatami i wstęO'ą o barwach państwowy;h
pułków · piechoty, artylerii i innych oddz;a- Bardzo licznie z~brana była publicinośĆ cy
łów garnizQnu Łódź udali się w zwartych wilna wśród_, której było bardzo wielu czlvr.
szykach pod dowódttwepl oficerów na b '.1i ków rodzin żołnierzy przybyłych nawet z
sko WKS, gdzie odbyła się podniosła urc- dalszych okolic.
czystość złożen ia przysięgi.
Po przyjęciu oddziały przegrupował'-'
Przysięgę składali rekruci w kolcjno.k; się do 'defilady, którą na placu im. gen'.
rzymskokatolicy, grekokatolicy, ewartgeli- Hallera przyjął płk. Zierttarski. bziarska po
cy, prawosławni, mariawici i i:zraelici. Od- stawa defilujących żołnierzy wywołała gło
działy składały przysięgę na sztandar o- śne pochwały licznie zebranej public:tn0scl
raz na 'dział-0 jednego z ·pułków łódzkich.

lnowacia wregulowa~\u ruchu ulicznegą.

łłrmy: Prąad•alnła l Szatpanała (la.ta w Betnecker Sp. z ogr. odp. "llli 2głe~

Sygntałlzacja

·

7

6w1etlna

~

t.o :tz•.

·

·,_,

administracyjne f policyj-_ względńie ,.PUY zbiegu Piotr'Kowskiej i A11
pomyślnego raz woju.
"' ~~t~~iio. się kwestią usprawnienia ruchu drzeja··. oraz . Przejazd. . . · . ·. !
W zależności od w~iku prób aygnaliza
cja miała by być wprowadzona na łlalszjch
1
punkt~ch.
·
, · ··
Plan pracy na rok 1938 zatwierdzony.
·unej dla regulowa.nia ruchu kółowego na
Ji
skrzyżowaniach ulic: ·Sygnalizacja świetlna
· W dniu 25 btn odbyło się,' w Warst_a- żeń społeczeństwa polskiego w kierunku rych działatność zazębia się z zakresem wprowadzona z,os.tała już częściowo w War Akademia · przech•arłl:.tl1cca
wie pod-przewodnktwem Ks. prałata Wac sąmodzielności gospodarczej, prowadz;k pracy Związku.
szawie, gdzie próby zostały przeprowadza
W niedzielę dnia 29 bm. o god!, 10 w
Rzeczowa ł ożywiona dyskusja śwlatl· ne z wynikami pomyślnymi.
ława BliZińskiego z Liskowa wa)ne· zgro.tt'.l akcję wychowawczo-s.półdzielczą wśród
sali kinoteatru „Naszego" przy ul. R!gov,•
dzenie . sppłdzielni zwif:lzkowych z terenu społeczeństwa i zabiegać o fachowe przy· czyła o zrozumieniu potrzeb i dążeń spóiTytułem próby podobna sygnaliza.:ja skiej 84, odbędzie się staraniem Wojcwó
woj. warsizawskiego i łódzkiego oraz nie- gotowanie lu.dzł do pracy w spółdzio!nłach, dzielnoczości w zakresie organizowania sa
których p~iatów woj. p<>Znańskiego i po- dążyć do daluego postępu w gospodar- modzielnego - pplskiego życia gospodar- ma być zainstaJ.owana w najructiliwszym dzkiego Komitetu „Dni J>rzeciwgruźll·
pUinktach miasta, a więc przy skrzyżowan·u czych" w Łodzi akademia pod hasłem morskiego.
czych 'f}'nikach działalności spółdzielni, cz-ego.
Piotrkowskiej i Narutowicza i Legion·ów, „Wszyscy na front walki 1 gru:tlicą" •
W zgromadzeniu wzięli udział przed- utrzymywać kontakt z organizacjami któ·
Na progratn złotą się: część koncetto·
stawiciele wlładz i instytucyj państwowych
wa z u'działem orkiestry Zjednoczonych ZA
samorządu thy.torialnego i gospodarczego,
M•ł
ł
tk•
wiejskich ins.\tytucyj zawodowych i 11połec~
I
Z ego począ
I.
.
kładów Włókient1iczych I<. Scheiblera ·j L.
Grohmana>
odczyt dr. K. Gałę-towsklego p.
nych •. sp&łdz:teiczych_central gospodarczych
m·
t.
„Istota
grużlicy
i jej zwalcza.nie" odetyt
oraz 'delega"ci\ze spótdz1e1ni związk-0wych. · ,
dr..W. Bema p. t. „Czy gruźlica. jest uleWalne zg.yomadzenie na wstępie wystu
•
I
chało referatuldyr. Centrali Zwiąrku A. Ne
2 lata Wlt;~ienla •• utlłowanie zab6J&twa niewiernego pr•yjacie a.
czalna"?.
·
.
Wejście na alCademl~ bezpłatne
wakowskiego{na temiat „Udział i rola spół
(w) Przed Sądem Okręgowym wcz,oraj który prosił o zmian~ kwalifikacji czynu os/ dał wyrok skazujący W. Garbarczyk" na 2
dzielczości w handlu rolniczym".
5 tanęła 34-Jetnia Władysława Garbarczyk k~rżonej, ewentuJ.nie nikłą karę, sąd wy- lata więzienia.
Ze złoioaych sprmwozdaó wynika, że mieszkanka Aleksandrowa pod zarzutem uw ro~ 1937 nastąpił dalszy znaczny po· siłowania pozbawienia tycia priy p(}mo~y
~rostot~
męstwo
stęp w rozwoju spPłdzietni związkowych.
brzytwy przyjaciela swego Mieczysława
.
.....Postęp wyraża się: wzrostem itoŚici spół Pslkm1a. Zbrodnia, której się dopuściła o~
dzielni zwią7.J«>w)fh z 705 na 736, oraz karż<>.na była wynikiem ich wspólnego tyzoocznyrn tempem prac organizacyjnych .w cio przez sześć lat, a jak powiedział prok.
Co opowiada b. hlazpaflski minister wojny
zakresie two.l(Zenia n<>w)"':h spółdzielni, , - Komorowski, ich niedobrej miłości".
zwięks?:eniem il~ci czronków o okoto tł
- ,Niedobra mił·ość - (mówił -0skarty
,,Jam nie z soli, ani z roli, ale z tego, istotnie było to najgorsze przewinienie, ja· sną elektryczność · realizował rótne osztys., wzrostem siany wkładów oszczędnoś· ciel publiczny) gdyż już w samym zarariu
.
co
mnie
boli", mawiał hetman Czarniecki. kie mógł popełnić oficer. „Uderzył w czędności.
ciowych w . spółdaielniach oszczłClnokiowo tego uczucia widziało się tragiczny koniec.
żołnierza."
odpowiedział
po
proMinister
Hidalgo
promował
Franco
z
twarz
-pożyczkowych o ol«>ło 9 ~oc., wzrostem
Przed 6-rtta Jaty młody 20-letni, niezby·t Podobnie urósł wódz Hiszpanii narodowej stu Franco. Pogratulowałem gen. Franco generała brygady na generała dywizji; o
obrotów spółdzielni roJnłczo~hanclloW)'ch. , rozwinięty i niedoświadcz.ony chłopak ·pra- gen. Franco.
z powodu zajętego przezeń stanowiska. znaczało to około 100 zł. tygodniowo w1~
Walne zgron;iadtzenie za·twierdziło spia wie Miecz. ~si~us p~znaje u .kolegi star'.zą
Zauwaźyłem, że jego koledzy oficerowie cej dla gen. Franco, który pobierał roczwozdania Dyrekcji Rady Okręgowej i I\(;- o 5 lat od s~eb1~ ko~1etę, męzatkę, czy. rozbyli z niego dumni. Ta cecha charakteru nie mnl~j więcej dwanaście i pół tysiąca
misji Rewizyjnej~ '
'
. wó~kę. z ?~1~ck1e~ ~.~od ~pływem p1er·.·1~
kazała mi podz-lwiać gen. Franco.
złotych. Ale Franco nie był interesowny.
Poza tym walne zgromadzenie zatwhir- sze1. m1łosc1 1 amb1cJ1 ! 1!1~1e st~ć, by nt!cc
Ody hiszpański rząd republikański za- Zawiadomiony o awansie,_ podziękował
clziło plan pracy na 193 8 r..z którego wy· kob17tę, (sa.~ ta~ w~1asnia)_ n~e zw~żanc
czął obcinać pensje wojskowym, wszyscy najbardziej formaln~ depeszą.
nika, że Związek.\ stawia sobie następuJące ~a nic, wyttaimu1e m1eszkan1e 1 zam1e.szku
komenda11ci uskarżali się. Nie czynił tego
Ody podczas rewolty w Asturii Fran·
jeden Franco . .Min. Hidalgo pytał go w tej co był u boku min. Hidalgo i ten wskazał
zadania:
Je razem.
.
zci'ganizować sieć placówek spółdziet- . Był. przez. c~ły cłas bez stałego Zaję:
sprawie. Odpowiedział, że ma dosyć, po- mu na znacrną listę ·Ofiar, Frainco ~au~aczych wystarczającą do iaspokojettia d,„ c1a, za1m?wal~ się więc trochę handlem .n"
nieważ ma skromne potrzeby, nie pije i żył: „To trudno
naszym obow1ąz.k1em
'
ry.nku, mimo 1ed11ak stałych kłopotów p·enie pali, przy tym z pomocą żołnierzy z jest umierać".
niężnych i długów tyli przez kilka lat do~;
którymi wiele przestawał, wytwarzał włazgodnie. Pewnego razu, gdy stał na rynku
z bamboszami, przybyła do ni(;'go jakaś
młoda przystojna klijeotka, wdał się z nią
Baczność
w -dłuższą rozmowę, podobała mu się i za·I

.
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Władze

. Na drogach ,

Szer~g~ . spółdz: elców wzrosły
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Lato pod znakiem Fredry.

Nowi i Dawni

Prenumaatorzg

Plany literackie Polskiego Radia,

częło się nieszczęście.

Lud.zie donieśli Ga·rbaczykowej, że Ps za.mfejsco-wl
kus ma narzecrnną i będzie się niedługo że
Program letni Polskiego Radia przewi- warły największy wpływ w okresie ich
nił. Ta oburzona i zrozpaczona zwłaszcza,
duje szereg interesujących audycyj łiterac- dzieciństwa, oraz „Miłość w tyciu pisa•
'.J.e przyjaciel akurat dostał posadę, spot'..;.a
k:ch, zarówno w dziale Teatru Wyobraźni rzy", w którym na tle biogafic:inym przedstawiony będzie wpłvw miłości pojętej w
„Kuriera Łódzkiego" . ~szy przypadkowo rta ulicy szczę~liwą. r~~ak szkiców literackich i recytacyj poezji najszerszym
tego ~~a znaczeniu, np.
11
r.a miesl'łc curw'.ec 1938 r.
walkę pobiła ją butelką. Wybranka pozal.1prozy.
miłości do matki u Słowackiego, miłośei do
ła się Psikusowi, k-tóry w tym samym dniu
Ilość słuchowisk została w sezonie Jct1
ctrzymuf" bu,płatol• dwa
18 marca przybył do domu z awant.urą, za
· nim zmniejszona do 2 tygodniowo, przy ojca u . Krasińsk i ego, na twórczość danego
przepi~kne dod1tki ksi,tkowe p. t.
1
czym w niedzielę nadawane będą z reguły pisarza.
· k ł b
brał rzeczy, odszedł i zam1esz a u rata.
,
1
b ł 'ść do o
słuchowiska bardzo popularne, przeznacza
L1·te~ack1· rt1ch wvaaw:niczy otna\•;iany •
,,
1ne dla szerokich rzesz słuchaczy.
~
Z ap oJ
"'
.,
· • GaroaczyKowa zmuszona Y a 1
• ;.;d'ziców. CiQżkie jej połqżenie J>og.arszał JC
Gen. Franco wódz; narodowej łfozpanii.
ezątkowany w sezc>nie zimowym cykl udo- będzie w „Nowościach! litera<:ktch'', :ł' po•
szcze. fakt, że spodziewała się 'dziecka.
r.ad to w okresie letn m Polskie Radio
Adama Czekale\l•sr•
. 11
d I . ' a ze znaj'>
d
F
I
stęp.nicnia przy pomocy mikrofonu komedii wprowadza nową audyci·ę literacką p. t.
d
„
W
ni
u
.
marca
u
a
a
się
v.
r.
z
':
Oto
co
ap
owi
a
a
o
gen.
ranco
p.
ego
fredrowskic'h
najszerszym
warstwom
spo~
I
mą pod fabr. gdz-ie pracował Psikus. Chcia Hidalgo, byty hiszpański ~ minister spraw łtczci'i.sh\~a, kontynuowany będzie w lecie. „Kronika literacka", w której omawiane
ła aby dał jej 20_ zł. Psikus ~ie u~i.erz]I ~ wojskowych, który ustąpił w rok~ 1034.
.
t
.
d'10 będą najciekawsze wydarzenia„Jiterackie w
żeby
była
w odmiennym st a.nie;, _m.1eli ud~·
Minister
Hidalgo
zetknął
się
z_
gen.
Prz.ewi?ziane
są
..
m.
m.
nas
~puiące
ra
. - kraju i zagranicą.
,
· ' lłeddy Weateuberr'•i · "
. dl d b
gcly si"~ franco, gdy ten był komend an tem naczeI - fon1zaCJe kome,ct, li Fredry:
.Ht1111or reprezentO\"any
będz1·e prze•"
się do a kuszer k1 · a z a an1a JCJ 1.
B
B„z~,,Przen~).·slai•.
M·
•
spotkali o 7-ej wieczorem w trakcie \~ym~ Inym wysp Balearskich. „Było moim zw~: ~Io ~rzys~owa · " ryta~, rys ' "..ąz
lwowską audycję „Ta-joj", „Kukułkę w:.
' .. , Tesame dodatki . ksh\ik~we
1
·
otrtymaią r4wniet . ; ' ~ ·
wek, wspólnych ona, sk~rzystawszy, z~ ~· 1 !czajem _ mówi min. Hidalgo - prosie zon,? ' „P.ierwsz~ Je~sza ' ,','Odludk~. P~,- leńską" 'i warszawską „Wes-ołą Syrdię".
odwrócił głowę zadała mu brzyt"."ą c1~C:H' komendantów miejscowości odwiedz;;nych eta ' „Nikt ~mie .111.e .,zna ' ,,Dyli~an~ ' Aud,vcje ." tę· nada\Va1ne będą w niedz1elę.
·wszyscy 11·ow1.'
\V sz'y_je raz, a potem drugi. Pstkus za- Iprzeze mnie. aby ·wypuszczal i więźniów f„O~valtu, co 5 dzie1e DPoza .:Y~.1 ~~~~;~- Natomiast w soboty wprow;;Jzona z:o,stala
'i
Pl-~nurneratnl'•Y · .
. ł '' ł ~ k. l
p:
. d yt w nią ka
I ·11
. . t . .
. . .
on1zowane zos aną - " ewa11s
- w s1;zonic letnim t. zw. „Godzin·· ll'l'\ · { · wpli~~ią~y : ;,1're!l,!Jiąer~t•. -:u ·~. miul .,. . , ,~z.ą . ·„Hc1_e .a1.. ~. po t:n;1 ,'ia:s _
u. e~z . . .
'l '\'?i ~'!'owyc 1 c a usw.1e _menia mo.ie.J wiz~- wiczówny i ,Finał komedii„' ]. żuław- dzianck". .
..
,,_ -ez·Erlli1ęc :·..wyi;1t1 1~-?: · '" 'i~lt..<~.p~s(a;7~ ,/· mi;1~rtl~m. 'Na kr~ykt ~bieglr s~ę.. ludz.1e I pe ty''. Wszyscy spełmah z radosc1ą moją k
, .o ći&rw-.·"1f-r:o'ł1~7t.:
Jv'W~P-l>iri.~~ · :~.
~~~jf;'!k'~9t~.;'' t.\d~femmta dalsze at~h
, !prośbę, oprócz jednego gen. Fran~o. ~ę- s tel':>o.
.
. . .
.
.
. ,•,
·•~Ć :.nad~r'zaf ~l:ij-!!Js.if, ..~ i:&l)~iit;l\l~b'~ ~~~f ";>,~f':Ga~iła~iykP.Wą ·,aresz.towano 1. wezorai Idąc w biurze gen. franco z 11101ą świtą
Poza rad1ofon1zaCJam1 Polskie Radio
;.•, mt&ltr·~l~cić ·pfenumtirą~,,/~.(.>Qł-f.~Y.'\'§';:
;~, tnać ',wymieni<5ne wartOśC\O:"{!! d~dą.tk
~·s"ta;~ęia' pT~!!d Sądem. Roz~rawie pdew~d-1 zwróciłem się z zapytanien~ do ' jednego nadawa~ b\!dzic ró_wnież w okresie let:1\in
Pani ~.i;;;;~~~~~~·n~~R~!~~~;~rApottafi
n1cźył s. Mcrson w asyścte S. K~pcżyn~- porucznika, czy !>il jacy of~ccrow1c zam- $łuch ow1ska oryg1nalnc, przcwaz111e w prz~rządzić doskonale obiady. kostki balionokiego i Malowa11ca, oskarżenie wnosił pr\1::. 1kni ęc i w zamku de la Mola na wyspie Mi- C7\\'artki. Ze słuchowisk tych wymie1;imy we 1-\.NORR to mały: wydatek, a jednak oddajfł
' s.
.Komorowski, obrc.nQ ap. adw. Bergel.
nork.'.L Odparł, że jest tylko jeden kapilan. Jalu Kurka .,t anckoiO!la, Lanckornna", St. doskonale usługi przez poprawienie smaku różZ.zuacza~y, .i!! · wy_łe• '!f:
b" t
·
l · łb
B I' k.
p
· t" B ż bk p t
· nych }.<'Otraw. Można je obecnie nabyć w prakmł-eo!ooe lnl4',.:iki l>Cldą '
,
..
Osk~rżo!ia
do
.zami.aru.
za
OJS wa n;~ .z.~pytałem .Franco, czy zec 1C1a Y '~·ya ic. iei:::o ,, owro • · ~~ " 0 0 opoWl- tycznych słojach gospodarskicl1, zawierające
- pięłlnej c_jpłaW e i
na de
l przyznara s1~. Stwterdz1ła ze brzytwę w l. 'i pusc1c tego of•ccra. Stanął na bacznosc, cza „Trwoga w San Antonio .
100 kostek bulionowych KNORR już za ·cenę
brym papie rze, „Y-, muwlt
Vo/ dziale szkiców literackich Po!s!:ie zł, 5.70. Praktyczność P:inJ Do,,1u kupując słój
' la z domu dla obrony i dopiero uderzcl1a 'zasa!L1tował i rzekł: „Jeśli pan mi.nister
o wysokleJ warłcści tiłt
IP rz=~ Psikt!~a skaJe.:zyła 0O'G,
rntkieJ,.
!rozkaże zwolnię O'O, lecz jeśli tylko zapy- Rad:o proji?ktuje rlwa cyl<le, z których razem .z 100 kostkami, huliom:rn;mi o~zc:>:ęd~a
•
~..i b
.
.ł
.
ie,
•
t K · · k'
· .
d · · • na cenie zł O 30 a oprocz tego zapcwma $obie
Po
przeprowadzeniU
przeww.1u
ardzo
tu1c ' n•e .uczyn1<,'. tego
'. . . .
pierwszy
p.. · .„ hs;q.z. 1 mojego. . z1cc1HlldmtnlsuatJa
·
·
·
.
·
·
·
l
'
•
·
"
.efe kto\\.n)' ~·, 6-.J !'l!lkl anJ, z doe.1· eranym _k ork'1em,
żywej trafnie i wnikltw1e ocen1a1ące1 tło
„Musi to byc bardzo c1ęzk1e przewin te- stwa zaw1erac ędz1e ~vspomllicnta p1sa- j który po wyprói:nieniu może mieć s2erokie ztt-l
1sprawy przemowie prokurat9ra i obrońcyt nie" - rz til,{łem. Gen. Franco odnarł, że rzy współczesnych o ks1_ążkach, które 'NV· stos\"lwanie w gospodarstwie domowym.

~, ~ 1no wl! ~1ałoruuy ·-:. I
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Drzewa, zieleń~ i ·. kwiaty - gwarancją zdrowia.

·tódź długo

jeszcze

:

fllfiDY oIlfzdrowiu,
JUT tym
IAbardziej
Późłłil

będzie walczyć

myśleć
jeżeli

cierpisz aa

Ostatnio odbył ~ię w sali Stowarzyszenia przy ul. Piotrkowskiej 102 odczyt radcy ministerialnego inż. mgr. Zygmunta Rudolfa na teruat Zagadnienia techniczno.sanltan1e wielkich miast".
Na wstępie trzeba stwierdzić, te temat
ten był zbyt obszerny dla takiego znawcy
zagadnienia, jakim jest radca Rudolf, który z konieczności, wzgl~dnie i.z un~ędu
potraktował sprawy związa1\e z tematem I
s7croko i wyczerpuj~co. Nic dziwnego
przeto, że prelegcja trwała przeszło 3 godziny.
Duto uwagi poświęcił prelegent technice sanitarnej, omawiając ją z punktu widzenia ogćlno-państwowegQ, a nietylko na
płaszczyźnie takich, czy innych h1 ter esów
wielkiego miasta I jego mieszkańców.
Pogląd prelegenta na sprawę planowego zabudowania osiedli I kwestie mil'szkaniowe pokrywa się z poglądem dotychczas
wyratonym przez czynniki regulacji mia11

sta regularnie, t}ie można więc również powafoie brać pod uwagę wysuwanego astat
nio „systemu promienistego" zabudowania
osiedli.
Ogólnie można.by wskazać na konieczność tworzenia zielonych
plam wszędzi~
gdzie się da, nawet w t. zw. „historycznym
centrum" miasta.
Przy omawianiu zagadnień sanitarnych
wielkich ośrodków, nie sposób pominąć
plagi' zadymiainia powietrza, sprzyjającego:
rozwojowi c'horób dróg oddechowych u
.mieszkańców. Walk~ trzeba wydać poza dymem i zapopielaniem miasta również i tlenkowi węgla,
Cóż kiedy dotychczasowe wyniki są nie

NE-

PHZEMl<\NY NlATEt<II na bóle
-·'""'3rtre~..,czne c~v pod,,,~ryczne,
wzoęcia bnucha, oó'Sijaaie sic; lub skłonno
ści do obstrukcii ł'am1 ętaj ie nigdy nie

z dymem, pyłem i tlenkiem węgla.
(B.) Ogół zagad11ie1i związanych z roz sta. A Wi·ęc dążyć trzeba do rozproszkoplanowaniem miast o większym skupieniujwania w mie~cie zakładów przemysłowych,
ludności, pozwalającym na możliwie naj- by nie tworzyły, jak to jest w Łodzi, zwar
lepsze rozwiązanie potrzeb tec·;rnicznych i tego bloku - źródła dymu, pyłu węglo
sć:nitarnych jest przedmiotem dokładnych wego i hałasu zatruwających codzienne
rozwiąza11 . i to d\vuMronnie: na te1·enie życie mieszkańców. To samo odnosi się i
kcmpetcntnych czynników, po·wołanych do do domów mieszkalnych, które powinny
realizowania postulatów urbanistyki oraz być ptteclziclane skrawkami zieleni, oży
drogą ich popularyzacji.
wiających kamienne arterie wielkomiejJeśli chodzi o popularne zaznajamianie skir.:, i odświeżających powietrze. Zreszczynnika społecznego z potrzebami wie\- tą to jest ·wskazanie nietylko estetyki i
kich miast duż"o uzna!1ia należy się Stowa- zdrowia ale i obronności kraju i tych cenrzysztmiu Techników w Łodzi. Niejedno- trów tycia zbiorowego, które w pierwszym
krotnie na terenie Stowarzyszenia przepro rzędzie atakoWMle będą prtet lotnictwo nie
wadzane były dyskusje, trzeba przyznać -- przyjacielskie. Z tych śamych względów
poważne, głosy których powininy być i nie był<> hy tacjonalńl~ tabudowywać mia
11!ckiedy są rzeczywiście - brane pod uwa
gę przez sfery urzędowe miejskie czy
Łódz
pa1\stwowe.

chorobę:

t'ĘCHERlA, WĄTROBY.
KAM tENI ŻOŁC 1 0WYGH ZLEJ

REK,

współmiernie nikłe

z re!ultatami tej walki.
Sukcesy zależą od śroaków przeznaczonych na oddymienie, których zainwestowanie - ·zdaniem sfer pr~emysłowych w Ło
dzi, poważnie moż.e zamrozić · znaczne kapitały. I dlatego nie łudźmy się przy
obecnie stośowanych-' środkach akcji długo jeszcze łodzianie · uskarżać się b~dą
rta dym, pył i tlenęk węgla.

będzie za późno, o de uiywąć bę·
d:Zit!SZ ziół moczopędnych "DIUHOL"
Gą11eckiego utóre zapobiega!ą gro•
madzeniu się kwasu moczowego i

I

nl.nych szkoe1l1wych dla zdrcw1a substancji
zatruwających organizm - Dziś Jeszcze kup
pudełeczko ziół „DIUROL"
Gąseckiego. a
przekonasz się o dodatnich skutkach ich
działania, zalecać bę:lzi esz

swym znajomym

S!!OS6b utycia Ili oJlll(o..Wanlu. Oryglnaln~ ZOla .DIUROL" GąSOC·
k nao (l Ku&Ul'JU~:l!J spmaa1ą aptcKI 1 sKtaav aptmnft,

zako~czeniu

r. Rudolf wskazał na Pod kątem chwili
administracii publicznej i czynniak, społecznego, K:tóiyc·n współdziałanie
wiele może zd2'iałać w akcji uzdrowotniePrasa socjalistyczna w Polsce
nia miast.
W

wielką rolę

Wymowne milczenie
zbyła całko

witym milczeniom mowę nowego premiera
belgijskiego Spaaka, który należy do prawego
skrzydła partii
socjalistycznej i razem z b.
ministrem De Manem ostro występuje przeciw
ko zasadom marksistowskim.
zjezdzłe
W mowie swej premier Spaak mówił m, in.
(cyt. za „Libre Belgique" z dn. 19 bm.)
,,Na czele rządu obecnego stanął socjalista,
wiemy tym zasadom, które są wzruszające w
Wyboty nowego z•rz-du Związku.
so~jaliźmie.: ' F!ag'l'lę wid~ieć i.uny_ - świat, lepszy,
bardz:,iej, sprawiediiwY., gdzie _triumfuje zasłu
W niedz.i~lt dnia 22 b. m. odbył się w War niu wniosków Komisji Rewizyjnej, wnoszącej
Członkowie Zarządu:
pp. dr. J. Schimel, ga. Tego ro.dzaju ·socjalizm ka.~e mi być przeszawie w sali Towaraystwa Kredytoweg.o Miej- o udzielenie absolutorium Zarządowi, rozwinę- red, K, Ja.n.ikowski, Ja.n Ra.ckm.an, Z. Licins.kL de, wszystkim 'chrześcijaninem;' 'Nfe wierzę wca
akieg-o Doroczny Zjazd delegatów, reprezentu- ła sii; dyskusja.
dyr, Olsżewski, J, Siennicki, Fr. Ciarkowskj. z le w wafkę klas (Je .11e crois pali
la lutte
Jlleych' stowarzyszenia, zrzeszone w Polskim
Naatępnle uchwafono budlet na rok 1938 Włocławka, Łabuś z Katowic, Plebanek z C'zę des classes). Zdarzają się przeciwieństwa oZwiązku Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miej oraz na wniosek Okręgowego Związku Właści- stochowy, Walczak z Łodzi, Wendler z Pabiastre między proletariatem f kapitałem. Lecz
skiej.
cieli Nieruch. w Poznaniu i Chrześć. Stow, nic, Zakrzewski z Grudziądza., Piotrowski z zagadnienia· należy ujmować ·w całoksztakie;
Obecnych było 16-ł delegatów, reprezentu- · Właść. Przcdm, m. Łodl!i - uahwalono para- Piotrkowa„ Paszke z •Byd~szczy, Adelman z jestem zdania, że w napotykanych trudnościach
J'cych .&5 stow&nyszeli. Na przewodniczącego graf ·aryjski dla Pol11klego Zwillzku Zrze5zeń.
Krakowa, Godlewski z Ptnmania, Cofta .z· Poz można .zna;leić więcej rzeczy, kti5re nas łączą,
został je<lnomyślnłe obrany prot. W. Ste.niszW związku z ł4 zmianll nastąpiły wybory nania, Lempke z Wołomina, Michałek z Toru· an,iż.eli dzielą.. (Oklaski ;na ławach poselskich).
kis
nowego Zarządu w całości, Zo11tali wybrani: nia, Weyer z Lodzi.,
Wierzę w zjednoczenie narodowe i w jeg'O moż
Przedmiotem obrad było 11prawozdanie Za- prezes - prof. Wiwld Staniszkis, wiceprezesi:
Zastępcy członków Zarządu: pp, Jan lieo. li-WOści".
. .
•
rz,du za rok 1937, uchwalen.ie budżetu na tok J. Małki~wicz z Poznania, inż. St. Kowalev:s~i
1938, wybory władi i wnio!l~i organizacy).
z Warszawy,, E, Pepłowska. z Wa:szawy, m~. nowicz z Lublina, poseł :R. Stalrt z Chojnic, . · Przemów1erne .premiera Sp.aaka sp~tk~ło
Sprawozdanie 1 dzlilłalnosci Zarządu, .do- M. Kossowski z Warszawy, Chor4zak z Lodzi, mec. Krauze z Les~a, Rozumek z War<1zawy, . się :t ost~ ~takie~ ze strony, .~omu~1st~w!
Bałłabitn ~ Lwowa, int. M. Ptaszek z , którzy, zahczyh, g~ ~o „fas.:y~~o'! . Rowmez
tył dot)'chczaeowy prezes dr, J. Schimel, 1pra Skarbnik J. Kwiatkowski i ~go 1&stępca: gen.
Bydgoszczy
przywódca . socJahstow belg1Jsk1ch, ortodokwozdanie kasowe - skarbnik p. J. Kwiatkow- tnec. A. Maciejko, sekretarz - kpt. C. Lubec•
syjny; marksista Vanderwelde, dał wyraz sweski, Po Wysłuchaniu eprA'lt<ndań i po ooczyta- kl i jegu zastępca: płk. Wł. Ostrmnęcki.
mu niezadnwoli>niu. fak podaje „Libre Belgique".
.

Polskiego Zw.

na

Rady Naczelnej

Zrzeszeń Własności

l

Nieruchomej.

I

25-lecie· Harcerstwa Ziemi

a

Ł~clyckiej.

- ·.

-

Ulgl podatkowe

Zjazd· starszyzny Chorągwi Łódzkiej.

nła

Czerw<owy zlot harcerzy.

W okresie Zielonych

Swiąt -

du
zwiedzanie Łęczycy
przez przybyszów i zaptoszonych gości oraz ognisko Z~o:u Łęczyckiego. Ze względu na samo 1111e1sce Zlotu - Łęczycę, prastarl nasz gród i uroczysty charakter tej
wie iej imprezy harcerstwa łęczyckiego,
Zlot Jubileuszowy Harcerstwa Ziemi Łęczyckiej i Zjazd Starszyzny Chorągwi
Łódzkiej Harcerzy, skupią niewątpliwie
jak największy ogół młodzieży Chor. t.ćdz
kiej i będą dowodem prawdziwej rycerskiej gotowości Harcerstwa.

w dniach by harcerskiej", zagai Komendant Cho- Wieczorem

nastąpi

W pierwezym kwa,rtale rb. Komr.sja d-0 udziela
ulg podatkowych Wydziału Podutkowcgo Zarz!,!
Miejskiego w Lodzi rozpatrzyła 4.174 spra'll'Y,

do u.morzenia z tytułu samoistnych po
datków miejskich i opłat kwotę zł. 167.041.43

kwalifikując

4 I 5 cz~rwca br. harcerstwo zletnl tęczy„ rągwi Harcerzy.
Z KONSERWATORIUM :MUZYCZNEGO
ckJej obchodzi uroczyście swój pięktiy fuNi~ziela -. 5 czerwca.
Referat dla
HELENY
KIJEŃSKIEJ-DOBKIEWICZOWEJ.
blleusz XXV-clolecla lstn·ienla drużyn har- uczestników Z1azdu n. t. „Obót sy:ntezą
W niedzielę, dA. 29 bm. o godz. 16 w sali Filhar
cerskich na terenie Łęczycy i okolicy.
rocznej pracy drutyny''. Zbiórka na placu
moii Narutowicza 20 odbędz ie się Popis Uczniowski Konserwatorium. W programie po1>isu klasy for.
· XXV 10 1 1 istnle przed gmachem urzędów państw. - ra-·
W 1
tepianowa, skrzypcowa, wiolonczelowa, 1instrumentów
ce u uczcrtma ł
-c hee
Za- port - przemarsz do kościoła. Nabożeńdętych, śpiewu solowego i z e społo we - kameralna,
nia harcerstwa lęczyc~~go, uZH~a ą tał stwo - po czym defilada, oraz uroczyste
0
chóralna i orkiestrowa prof. Dohkiewi-•za, Lewenrząd:t Obwo~u. ~ę~z{c ego
b. z ~lot otwarcie Zlotu.
Po obiedzie uczestnicy
s!eina, Comtc-Wiclgockiej, Nagujewskiego, Brandta
~wo an~ na z·zie 1 Ł
c:.e~wcW r. amach Zlotu odbędą w ramach swych zajęć I hari Rydera. Bilety w cenie gr. od 5<1 do zł. 3.30 do
nabycia w knncelarii Konserwatorium Traugutta
t arcer~ ~a od~~ 1 ęcfycz~eJ.d St ~zyzny ce, natomiast uczestnicy Zjazdu - konfe9 tel. 2.10.86 w dniu popiqu przy kasie Filhumonii.
e~~ ztoóud kl . ęlJz e s ę Wiaz Zj tadr. t m rencje n. t. „Najbliższy rok naszej pracy"
uvr.
z CJ ")arcerzy.
e zie y
.
wezmą udział wszyscy instruktorzy: hufVI Miejskie ~awody Modeli
, ..
cowi, członkowtt Komend Chorągwi I Huf. f
Lałafą:eych •.
ców, drużynoVłi kierowńicy Okręgó~ .
.W wynikn VI. Miejskich Zawodów Modeli Lata
statszo - 'ilarcer~k1ch.
jQcych zorga11izowany.~h przez; ZarzlJd Lódzkiego
Szcz~jcłe ujmlechn~ło się niezamożnym '
Program Zlotu i Zjazdu jest następuObwodu Miej~kiego , LOPP. w dn. 8 i 15 maja rh.
Sżcsnaety • kolei, a pierwny według ·nowego Fortunę. Na razie wiadomo tylko tyle, że st to 0 so- czoł.owe mielsce wg. ilości zdobytych punktów w
jący:
i
podziału losów .na pięć części milion złotych padł by niezamożne, dla któtyeh kllpitał odegra de-cydujł
poszczególnych grupach zaJęli:
'
Sobota 4 czerwca - zjeżdżanie drużyn w ostatnim dniu l"lvgnlenia czwartej .klasy czterdz.ie CIJ rolę w lth dotychcz:t$owym trybie życia. Na pi~
Grupa
I.
(jun'iorzy)
Modele
belkowe.
(KB-9)
stej pierwszej Loterii Klasowej na nr. 128215 w Wił. osób, wygrały trzy panie. lest to znatnienne, gdyż
na terM ilotu i ółwarcie Zjazdu Starszy- nie.
1) miejsce Studzińska Zofia (Państwowe Gimn.
podczas ubliegłeg1> ciągnienia, cieszyły !ię panie spe.
zny Chor. Łódzkiej (w sali Rady Miejskiej)
Kupieckie Żeńskie),
.
Czytamy często o trud.no§ciach, · jakie przeżywa cjalnyini wzglę<lami losu.
; ·
2 miejsce .Stańczak J.crzy (Gimn. im. Prez. Naru
· Dziś każdy z t)·ch, Ć1> ·rygrali jest posiadaczem
Gawęda n. t. „Zagadnień instruktorskich". wileńszcnzna, tn te* milion len bęihie miał szczeWiecz. wielklę ogni!!ko na dŻiedzińcu gólne .mt\czenie dla gospodarstwa miejscowego i Pł\ZY 160.000 złotych, dzięki temtt, że los podzielony 20- towi"!za)
3 miejsce Marciniak Stefan (Gimn. im. J. Pił
czyni się w dużej mierze do po~nie!ic;nia dohr.ohy- stał na pięć części. Przyszłość naI ezy clo nich. i do .
zamkowym, przy czytn gawędę n.t. +,Służ- tu ludności tej części naszych Kresów. Powstaną no tych, co wygraj,ą w rozpoezymljąceJ się czteTdżiestej sudskiego)'
we wauztaty prą.cy, które licznym rodzinom bettłibot drugiej Loterii.'
·
' ·
Modele hrlkówe szybowców.: ·
nych zapewnił ntozność tarobkowania.
Trzeba &ię tylko po~piesz)'Ć z nabyciem losu do
j- miejsce Oieledti Stefan (Państw. Szkoł11< Techn,
Nie posiad11111y jeszcze dokładnych ezćr.egolów, pierwszej klasy, bo cięgnicnie zaczyna się 22 czerwca Przemysłowa)
.
dotyczących oAóh obdarzonych tak szctodrze prze~ rh.
·
·
2 miej&ee Szc1lawi.ński Zygmunt (Państw. Szko
la Techn. Przemsłowa),
urządzania wystaw sklepowych.
·
·
3 midsce Lewando\vski Leon (Modelarnia Obw'O
W ostatnim czasie na terenie naszego Gei~ler Paweł - Piotrkowska 102a, ~oo
~c
dowa: LOPP).
mias.ta daje się zauważyć tendencje do po- Knapp Wilhelm - Piotrkowska 87, „Czuj
~
~·
Grupa II. (amatorzy) - Kat. „B" (modele dowolne)
prawy stainu wystaw sklepowych.
• Czyn" - Piotrkowska 146, Szulc Gustaw
na budowę szkół W C. 0. p •
.
LOtP~ejsce Świątcza)c Jan (Modelaq1ia Obwod_owa
Obecnie znó\V dowiadujemy się, te - Piotrkowska 97, Zielke Artur - PiotrZarząd Główny Towarzystwa Popiera- Stalo~vej ·Woli, zas• 1001 tys1~cy
.
, ,.b. u d owę · .ta), 2 miejsce· SciI>~zak Józef
młodziet Pa1istwowego Gimnazjum Ku- kawska 152, Szkułowa Wanda - Główna
na
- {Gimn. im:, '.Wł. Reytnon
, .· .
p~eckiego będzie brała udział w ogólno- nr. 47.
nia Budowy Publicznych Szkół Powszech- szkół w Lnnych mieJscowościach C.O.P-u. j 3 miejsce Wosik Seweryn (Pa.ństw. Szkoła T~clm.
Niezależnie od po.wyższych kwot. Ko- P.rzemyslowa), ,
·
·
polskim Konkursie urządzania wystaw skle
Do Sądu l<onkllrsowego w Łodzi wy- nyc'i1 przyznał 300.000 zł. tytułem pożypowych.
brano przedstawicieli: Izby Przemysłowo- czek na potrzeby budowy szkół powsZfł'.)b- mitety Okręgowe Towarzystwa z właKar. „C" ·(modele .redukcyjno , lat1.jęce).
Ucznlowle cl w liczbie 38 osób przy- Handlowej, chrześcijańskich
właścicieli nych w Cenjralnym Okręgu Przemysło- snych funduszów finansują budowę.. szkół
l n1iejsce świqtC?.-0k Jan (Modelarnia Obwodo
t
· C t 1
0
wa LOPP),
'.
.
,
gohtją 19· wystaw w następujących tir- firm i chrześcijańskich stowarzyszeń ku- wym.
.
.
na erenie e~ ra n ego kręgu Przemysło2·miejj:)sce Braun Hen.ryk (Państwowa Szkoła. Te·
ma1:h:
piedcich, oraz nauczycieli Państwowego
Z kwoty te1 200 tys.1ęcy złotych prze- \Vego, asygnując na powyższy cel odpo- chnirmo.· Przemysłowa),
Dziwiński Ludwik Piotrkowska 35, Gimnazjum Kupieckiego.
znactoho specjalnie na buc.Iowę szkół W wiednie kwoty.
3 1 miejsce Wosik Seweryn (Państwow!I . Sikola
Techn. 'Przemysłowa),
·" ·
Giltfel Teodor - · Pi-otr'.kowska 157, Link
Otwarcie wystaw nastąpi jut w nadSiyhp~vre
kat.
„B"
()5adłuhowę).
Andrzej - R?kicil1ska 53, Jakuszew~ki cho<l.zący Pi'!tek, t. j. dn. 27 maja o godz.
.
I mirj~e Wosik Sewrryn (Państw. Szkoła Techn.
St.anlsław - P1otrk?wska 148, Spodenk1e- 19-ei. .
. . .
n
Pr-trmysłowa),
wicz Henryk - P •otrkowska 128, KoloZa ptęć na1lep1e1 urządzonych wystaw
·
wykazał ZJ' azd %w Re · ._. .
.
.
·2 miejsce Sobczak Jóiel (Gimn. im. Wł; Reymon
dzicjs_ki Marian - Andrzeja 3, Gu''11 Hen- wykonawcy otrzymają 11agrody i dyplomy.,
.
.
.
, ,
•
WIZ,,.Jne;io
ta), .
.
1
ryk ......,,..,. Piott-kówsk4 . 122, Matz Henryk Najlepsza wystawa będzie btała udział
W dnm 24 25 m~Ja obrad.owal w \\ar jach: mandatowej, finansowej, wychowania
3 micj,;re Broszkiewicz Wojciech (Gimn. "im.
Piotrkowska 142, Res tel Gustaw - Piotr- w ogólnopolskim Konkursie.
sza wie po~ P'.zewodnictwem g~n. bryg. Nar i wyszkolenia spółdzielczego oraz wnios- M. Kopernika).
Grupa µI. ·(iństruktony) .'·(we wszystkich kategoko\-.·ska 84, Restel Jerzy - Piotrkowska
Nie wątpimy więc, że mieszkańcy na- but-Łuczynskiego, doroczny Zpr.d Zwiąl- ków.
,
riach).
I 03,
Res tel Eli n Piotrko~1tka 100, szego miasta w najbliższy piątek udadzą ku Rewizyjnego Spółdzielni Wojskowych.
Dla uczestnik6w Zjazdu wyświetlone zo
I -miejsce Ho!fman Oskar,
Wutkc Artur - Piotrkowska 157, Wosko- się pod wymienione adresy, by stwierdzić
W obradach wzięło udział stukilkudzit- stały filmy spółdzielcze, a poza tym Zw'. :!
2 miejsce Rżew;;ki Władysław sen.
wicz F.ugcniusz
Piotrkowska 1.53, po~tęp w tej dziedzinie.
sięciu delegatów spółdzielni w.ojskowych z zek „Społem" zorganizował wystawę wl·.Ciekawym jest fo~t, źe w roku Meięrym : nv
całego kraju oraz w charakterze gości: m. s.nych produktów.
pierwsze miejsce wśród amatorów wysunęli· się Z.dol
irt. przedstawiciele Rady Spółdzielczej SpC:.I
ni, aczkolwiek mało znani zawodni··y łód1:cy pp.:
Z ruchu ~tow.
Chrześcijan
Świl)tczak Jnn i Sobczak Józef, co świadczy o do
dzielczego Instytutu Naukowego, Związku
'H &
kłu~nym i b. starannym przygotowaniu s;ę. do Zawo
Spóldzidni
Spożywców
„Społem"
4wiązkti
w
·
. .-.~
q + cl ów i dużej pracy nad pogłębieniP,'11 wiador-'l:ióci z
Spóldzielni Rolniczych i Zarobkowo-Ocs„RAZ TO l\IALO'.'.
dziedziny modelarHwa luinicz.cr;o.
Walne ze.b,„ anie Chrześc. Zjednoczenia Kobfeł~ ·
podarczych, Banku „Społem".
W:
sob ot~, ~n 28 maja o godz .. 20.0~ ~rganizuje . 'Yreszcie· e.mocjonują'ra walka o prymat ..,, gruW sali Stow. Roootników Chrtcścijan władz Chrz. Zj. Kobiet, które dały wyn~kl
· Zagajając Zjazd dłuższe ·przcmówien:ć ~olsk1e Rad•<> .'ak zwyldz pod komec m1~1aca audy pie it1.<1t11k~o\•' '..Z?stnla •tnrzonn mi9dzy wi.:."lakrot
v.· P abianicach przy ul. Żeromskiego 16 następujące: pp. dr Frąckiewiczowa, Slu- wygłosił gen. Narbut-Łuc1yński,
któ1 y cJę znami rad1osłurharwm pt. - „Raz to mało'° nym zwycięzcą Zawodów Ogólno-Polskic11 p: O.
cdbyło się n:idzwyczajne walne zebra~1ie sarkowa,
Kac2111arkowa, Adamiakowa, stwierdził poważny rozwój spóldzielczoś„ Wszysry zapewne są tego zdania, że usł>•szcć ładną i Hoffmanem, a stale ' poprawiającym swę te~hnikę p
nwlodię raz - to naprawdę mało, dlate;;o też z koń I Wł. Rźewskim.
'
Chrz. Zjłdnoczenia Kobiet, liczącego po- Mtidalińska, Tylowa, Wa1!kiewiczowa oraz wojskowej zarówno pod względem licz'iy l<'lll mi~~i11 ·a nailawane !'Q w specjalnym konrerrie
z
·
t
.
Za _, .
hyło b. duże, a
nad 200 członkir1.
na zasfęrców pp. Zaborowska, Matusia- członków jak i -0brotów, oraz podkre!it IHIJ'IJaruzlt'J pop n 1arne me 1Od"Je Z Ostatni. f.l1 tyg od111.. 1'l „ am• dere::--0wnnic
·
ek
! wouam1
rOQ
b
osc wi zow prz rac?.a 11 ~ osó ·
Obrady zagaiła p. CieśJakowa, przewo- 1,{ówa i Kozłowska. ·
doniosłą rolę gospodarczą i społeczno - wy Tyin razrm koncert radiowy będzie niejako wesołym
hilaosem muzycznym z maja.
onictwo obrad objął radny n\iasta p. Dą
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: pp. chowawczą tej formy spółdzielczości.
·"
POLSKIE
R \ DIO TRAJ."IS:\IITUJE FRAGMENTY
browski.
Po omówieniu spraw wewnę Ciwrążową, Cfcślakową ·i Łyszkowską.
Sprawozdanie z działalności Związku w
SWI.l~TA WF i PW.
Odpąwiedzi
Redakcji.
trzna - organizacyjnych,
przedstawiciel
Z ramienia Stow. Rob. Chrześcijariskid1 1937 r. -Omówił dyr. J. Szozda, podając · iż . Doroc:r.nym zwyczajem organizowane jest ,,, roku
Zarządu Okręgu Łódzkiego prez. L. Deb- v1.- Pabianic;ic'il udział w zebraniu wział liczba spóldzieLni wojskowych wzrnsła do
~1ie~~7m świę_to Wychowania Fiz.yĆzoef!;.o i Prz~s~o f !.· Mur.~anoid . A:, ucze<tnikowi walk 0 :NiepJrdleczyński wygłosił referat na temat: „Za- wiceprcz. Mieczysław Chorąży.
• 198, zrzeszających 24.067 czto·nków. Sp ·,L 00L1r11,a . \\01>k_owe_go, st?nOIYIQ~e · Jl'd~o<'i.csn~e I gl11sc, Pa1~1t>ły?zne .11 ~zlad1ctue .Sll\(10wisko . Sz. Pana
gadnienie ideowo - programowe w ruchu
OdśpiewC!niem Hymnu
narodowego dzielnie te wykazały w 1937 r. obroty re: sprawdzC'n nu•zeJ t('~Y'"l' f1zyc1.neJ. Polskie Radio w zapełn)onc,1 podzH'lamy. Szkoła, że omawiany
chrześci_iańslko - społecznym".
zakończono obrady.
sumę złotych 20.359,524.
·
·
· · ' ch~ę.c .1~przpt~pn.il• radiodndia('7om te uror1r!'tofri fakt . poruoza Pan po uplywic rlo>ć długi.ego czam,
nad.nwa.c. hę~7.1e 1rh fragmenty o godz. 21.4? dn 28 co utrudnia. nam wystąpienie puhiiczrie, gdyż trudno
Nast~pnie dokQn~nQ wYQ.Q!ÓW. n9wych
Obrady Zlazdu odbywały si.~ w kQffii~- . maJa tJ. w sobut~.
fb~dz;ie obecnie· o konfrontację s:oczegółów.
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Kurier
sporto-wy_
•
z
Swię'-o sport~u łódzkiego.

I

Jutro ostatni c.\zi-eA imprez.
Lori.z.; oó .godz. 15.30 P,Okazy. głównie szkół pow-

D~ień dzisiejs~y i jut~zejszy w
upłyn1e

pod znakiem święta Wychowan1a
Fizycznego i Przysposobienia Wojskow ego
Dziś o godz. 16-ej na sta·dionie WKS odbę
dzi·e się t. zw. „święto Sportowe Dzieci".
jutro w niedz i el ę odbędą się imprezy na .; tę
pujące: w parku Ludowym im. Marszałka
Piłsudskiego o godz. 14.30 skoki pokawwe z wieży spadochronowej oraz skoki pu
blicznoś ci, na stadionie ŁKS-u przy Al. Ur.ii

Okręgowy
Organizuje T.

s.

sze1..timych, szkół średntch, Związku Har .:er
&twa, 1\owarzystw Gimnastycznych, zw: ą
zku Szermierczego, Związku Atletyczne ,.o,
Związku'. Piłki Nożnej, Związku Lekkoaatle
tycmegd„ na stadionie Sokoła przy ul. Tyl
nej 7 .Ocr gcxh. 15.30 pcij<azowe ćwiczenia
gi mnas~('czne, ćwiczenia \na przyrząda,~h,
zawody 1ekkoatletyczr.t> i piłkarskie.
~„

J.

zjazd kolarski

Krusche -

Ender w Pabiani·cach.

W ramach Swięta WF i PW. w Pablar. !
ca.ich Towarzystwo Sportowe i Krusche Ender organizuje w dniach 28 i 20 maja br
okręgowy zjazd kolarski do Pabianic. Celem zjazdu jest regularność jazdy sportowo - turystycznej, przy czym każdy z ucze
stników obiera sobie dowolną tra~, niP.mniej jednak n i ż 75 kim., która nie może
prowadzić dw;i razy tą samą szosą. Komis
ja Sędziowsl.
'.mna obliczenia na podsta
wie mapy sati.v.-::hodowej.

Swięcie WF i PW organirowanym. przez
Miejski Komitet \WF i PW w 'Pabiankach.
Jak się dowia'd;,ijemy, dotychczas do zia
zdu zgłosiły się 341drużyny. Pomi~zy uc.le
stnikami znajdzie się 65-letni koljarz pan
Czerwiński Stani51ław z CzęstQ!Ch<t>wskiego
T.owarzystwa CJ.klistów, oraz dltt.lłyna ko
biet (mężatek) z \Pab. Tow. Cykl~tów w
składzie pp.: Oleśłowa Heliena; ~M9rdzińska
Leokadia i Janiakdiwa Leokia'dia. 1
W związku ze rzjazdem w dnf.u 29 bM.
Zjazd jes·t indywidualny I drufynowy, przybędą do Pabi\wic lkzne W)9diec;zkt kolarskie z całego ~ręgu łódzki~go, ·tak, fe
przy czym drużyna liczy 3 zawodników.
Wszyscy uczestnicy ko'ńczący zjazd e>- impreza stanie się .wydarze~iem'w,świe1:i ~
\
trzymują żetony pamiątkowe a pierwsze kolarskim.
trzy drużyny zostaną wyróżnione w pos~:i
BEZ ZAWODóW,PILKARSt~CH.
ci cen.nych nagród ponad ro przy:mane bę
dą trzy dyplomy, 'clla klubu, l<!tórego człon
1utro ze względu nat,imprezy ~lętai WF
kowie przejechali w sumie najwięcej kilo- i PW w Łodzi zawody P1łkarski~o istrzo
metrów, dla klubu, którego członkowie zdo stwo klas A, B i C nie\ odbę·dą~si.~
_
I
byli w. sumie 1największą ilość punktów, dla
klubu, którego członkowie ·najliczniej ukoń UROCZVSTOśCI JUBIDEUSZolNE KS.
czyli zjazd.
1
Przybycie na zjazd musi nastąpić dziś
zakończone z
~ut,o. I
f(sob(}ta) w godz. 19-20. Uczestnicy zja7.dll
Jutro w ramach 10-1 ia S Wima ·oaotrzymują bezpła:tne zakwaterowani·e. jutr:> bę<lą się główne zawody 1jubi USll<>we któwszyscy uczestnicy zjazdu wezmą udział w rych program prze:dsta~ia .się\następ,.Ująco:
>I
g(}dz. 7.50 rano złożenie, :wień~a na .gro'>ie
NieZ1T1anego żołnierza, godz. 9 \ ran.«tnabofeństwo w lCokłete ~w. Ka~mieha na WiWALNE ZEBRANIE HOKEISTOW
dzewie,
godz. 12.30 na stadionie ~imy w Warsmwie.
Rokicińskiej .powitam.ie władz i go
przy
ut.
Jutro na wa-tne zgromadzenie Polskie~o
Związku Hokeja ·na Lodzie które od'będz t ścł, raport, przegląd dn.rfyn sporłjOwych
się w Warszawie wyjeżdża jako przedsta- poświęcenie hall sportow~j. Wipisywimie !lt
wiciel łó'dzkiego okręgu prezes ŁOZHL p. do „Złotej Księgi" przeklazanie stltandaru
prezesowi klubu, defilada, ćwiczenia poka
Zygmunt Lange.
zowe i zawody w poszozegtóhlydt gał,~1ch
sportu. W uroczystości.ach· wez..tną udział
WALNE ZEBRANIE ŁOZB.
Dziś odbędzie się w lokalu Geyera przy prze<lstawiciele władz r.ządowycll, wojskoul. Piotrkowskiej 289 o godz. 17-~j w 1-ym wych, samorządowych, iprezesi związków
.
tenninie roczne walne zgromadzenie Łódz sp(}rtowych i zaproszeni goście. ,
kiego Okręgowego Związku Bokserskiego.;

c:nnor.:i "d m.tpt

·~~o

roku.

PISARSKI WALCZV Z RAADIKIEM W

W= ·

(

OTWARCIE SEZONU SpORTOWEOO
I CAMPINOOWEOO
Łódzkiego Aut. Klubu.
.
W niedzielę, dnia 29 maja rb. Łódzki
~utomobil Klub organizuje imprezę inaugurującą otwarcie tegorocznego Sezonu
sportowego ŁAK. oraz otwarcie pięknego
ośrodka Campingowego
pod Sulejowem
nad Brzegiem Pilicy. Ośrodek te.n ~ieścić
się będzie w mająll'ku Murowaniec t wyposażony jest w dom caml'ingowy, posiada włas·ną plażę, kajaki na Pilicy, tereny
'do rybołówstwa i tp.
Zbiórka zapisanych uczestników uroczystości odbędzie się w Sulejowie na rynku o godz. 10 min. 30 rano. O godzinie 11
wyjazd na zwiedzenie klasztoru zabyt.k~
wego i zamku pod Sulejowem. O godzinie
"12 w południe przejazd do maj. Murowań
ca, gdzie nastąpi uroczystość otwarcia o'środka Campi·qgov:rego a następ~ie wspólny obiad w k:Jsyn1e na przystani L~. 1 K.
Ośrodki Campingowe Automobil Klu:
OÓW zagranica s ą niezmiernie popularne I
ciesza się olbrzymim powodzeniem. W
Polsce pierws?y ·Łódzk i A. K. zdobył się
na tę inowację.

P01'" · 'l7l-' -r {<'.T(, dnia 30 maja.
lUO LCr,11)\'l\ REG Mu1.1'.;a d ·lilłka,

Pi.;cioraczków Kanadgjskitb

W dniu dzisiejszym dosk011llały pięści1rz
Pisarski walczyć będzire w Warszawie w ramach turnieju „Lotu"' z Estończy
kiem Ra.adikiem. Do ostatniej chwili nie by
ło pewne, czy ta walka się odbędzie gayż
Pisarskiemu u tworzył się wrzód na ręku.
Na szczęście sta:n ręki polepszył się i Pi'>ar
ski będzie mógł walczyć, Raadik zaliczany
jest do najlepszych pięściarzy europejsk'ch
wagi średniej, cała prasa wyraziła zdzi- 1
wienie, ż.e nie został o.n wezwainy na el;mi i
nacje do Berlina przed meczem Europa -1
Ameryka, nic więc dziwnego, fe walka Pi- 1
.sarski - Raadik, będzie „gwoździem" dl!siejszej imprezy pięściarskiej w Warszawie. Turniej „Lotu" miał potrwać dwa 'dnl
(sobota i niedziela) jednak z pięściarzy za
gra·nicznych przyjechali tylko trzej Este"ń
czycy: Kainepi, Raadik j Linnamegi, ni~
przyjechali nafomiast bokserzy fińscy i im
preza odbędzie się w ciągu dnia dzisiejne
łódzki

!

go.
W d111iu wczorajszym „Lot" zwrócił
telefonicznie do kierowni<:twa sekcji
bokserskiej łódzkiego „Oeyera" z propozy
cją przysłania na niedzielę do lodzi na b.
dogodnych warunkach pięściarzy esto1iskich, je<lnak wobec zbyt krótkiego c~a3U
ina poczynienie odpowiednich przygotowań
do tak poważne.i imprezy klub łódzkł był
zmuszony zrezygnować z nadarzającej &:ę
okazji.
-
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Wrcieczka da Berli1a
Wrcieczka da Szwecii
Ryczałty:

IDowroelaw
Morma7a
MaH7aa

Nlemłr6w· Zdr6J

z

Tra•bwl••· Zdr6j
Rabka
Ka•lmlen
OJ•~ w

Wycieczki....da___
Pragi ,
,.___
ZaleHes7kl

Tort s 20-ma świeczkami jest symbolem uroi ków (uczą. się równocześnie angi'el 5 ki
1• f
·
· kt'ora o.db ęd zie
· się
· d?\Ul.
· cusk1ego)
·
ozyst:ośc
. i. urod zmoweJ,
. Zapewniał, że w ciągu rokegoi h ru
28 maJa 1938 r. w małym miasteczku kana- ziom inteligencJ'i będzie bardzo w
k~ est Pdi?;
.
p·ięc1oracz
,
ki K a- wał Je,
. aby rzuc ić nO'We światło yso
I.
. k'lDl Ca liand er. Alb ow1em
d YJS
n
kt uIn o
'sk'
.
20 1 t K . d
, h
. .
a
,,a
ua e
d
na YJ ie maJlł r?-zem
a • az e z me u- zagadn1e~e wpływu dziooziczn<>ści i otoczenia
końo~y w tym dni~ 4_lata. . . •
.
na rozwoJ osobowości".
N1gidy dotlłd pięcioro dz1ec1 me ?e~zyło się
Wśród pięciorga dzieci występują
raźn.ie
tak ws~hświat:owym rozgłosem, Jaki przy- ich cechy indywidualne NaJ'bard · · wy
·
l
p·
·
k
Ka
·
·
·
zieJ
zaczepna
padł w u d·Zia
Iia.jnieposłuszniejsza t naJ'wi'ększy
· e _,_,_ ięc1oracz
· ·
Dom
· z • na.dyJsk1m.
• .
m ,lwem t o-'
N azywaj Ił SH~
uz;msiaJ.
'! ziecmi szczęSCli;"• warzyskim" jest Anetka. Najpopularn'ie'sza. 'est
Lecz droga do azczęścm me była łatwa: osią- Iwonka która cies= si·„ wi'ększym p
Jd ł
· to cel d z1ę
· k'i meustanneJ
·
· opiece
·
'
-~
~ sama
gmę
ich wycho u wsz;ystkich
aniżeli
te O'Wo zeniem
·
~awcz~ i oddanegio im lekarza, dr Dafoe. Pię „Matkuje" o~a wszystkim Pięcior~o ko pra~ie.
cioraczki przyszły na »wiat przed cza.sem, by- sia uważana. J'est jako ni'edoceru'ancz ~l·k ś'~;
· 11. podczas gdy Emilka jest
" mała we a łwiet o · c t'
ł y Wiłtłe i ma1en'kie, a d z1'ś są. z d rowymi,· mte
·· ·
· i <i •
k
-.
so Ił rzp10 gentnymi
.
, d obrze rozWlJaJącynu
15 ~ ziewczyn
~· Marysi!l naj;nniejsza, jest najsympat ·czkami. Na swoje 4 latka Bił one pod każdym mejsza naJbardz1ej
zr6wnoważon
towarzyY
·
k „ '
.
."
a
-wzgl ędem norm alne.
s o Gdy Jedno z p1ęcioraczko'w j t
·
•
•
ich
t
tni
f.
a!i
,..._
•
es
niegrzeS p ÓJrzc1e na . os a .Ił ?tog.r. ę. vv .za czne, najskuteczniejszą karą jest odseparowa§wiadectwo czułeJ pozbaw1oneJ ego1zmu opie- nie go od pozostałych Male Pi.,,.1·orac k'
·
w .....
_....a.z....,,
.„„j p rzez s tarego, wieJs
· • k'iego 1ek arza. mowil!,
•
-.~
z i ·nie·
...,
zbyt
dobrze
gdyż istnieJ·e -1 d
•
tku
d ,
,
1 .k,
, .
!
uuę zy nimi
,
N SCJerano
Je z P?CZą. , co zieI1!11e o eJ 1~m tak wielkie zrozumienie, że często uważają. słooUwkowym, gdyż ~nczym mn~ ru~ wo~no ich wa za zbyteczne. Specjalnym językiem „narzebylo myć. Spójrzcie na te d~ze, mtehgentne czem Pięcioraczków"- wyrażają wiele myśli.
oezy, na te mocne, białe ząbki. Od początku Często dają sobie rączkami znaki Le
·
myłr ~ ztbT regularnie dwa l'l!zy dziennie. one dobrze rozwinięte umysłowo, ~~teze z!~
SpóJnroe na ich różową .cerę, ktorą zdobrły św~ad.~zyć każdy .kt o je widział na ekranie (w
<klęki ~egulamemu myciu mydłem Palmohve, n!l'Jbhzszy~ ~zasie ukaże się nowy film z Pię
idealnym dla cery, Jest to jedyne mydło, które c1oraczkanu Jako gwiazdami ekranu")
D ł
:pozwala ul~ dr Dafoe dla swych pięciu on~ dowód ewego" sprytu podczas 0°statitl~
mal.emtw.
W~i~ gdy dr Da;foe przebrał się za. frw. MikoW cf4p 11biegłeg'l) roku Pięcioraezkl rozpo- la.Ja, aby zaba.wi6 dziewczynki. Ubrał się, jak
Cl!tłr SWfł edukacjt.
to jest zwyczajem kanadyjskim w perukę czer
Dr Bla.u stwierdził, te jego pacjentki od- wony płaszcz i długą białą brodę
zew'nątrz
maczaj" ait przeciętną inteligencjlł. Rozwój ich dla wzmocnienia wratenia zabrz~łały dzwony
ofwiAdesył Iekar;i, zol!tał opóźniony pr~ede a św. Mikołaj, głośno stukaJiJc obcasami uka~
wnyst;kfm ekutkiem .Przed:~czesnego pi:zyJścia_ z~ł się Pięcioraczkom. Mimo takiego przebran,a świat, lecz obecrue 1'?b1ą ·one zna~zme szyb) ma, dzieci poznały go natychmiast, witając go
C1ej postępY. we wszystkim z wyjątkiem języ- okrzykiem
nasz doktór".
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zakładach kąpielowych

Cbleb dla diabetvk6w.

statystyka mlejskich
Ogółem we wszystkich miejskich ką
zakładów kąipi~lowy
. eh za pierws~y kw~r- pieliskach wykąpano 169.828 osób, ostrzyOdsetek ludzi, chorych na cukrzyco, jest zna
Dział oifcjalny LOZL°.(.
.
Do
cznia większy niż sobie to wyobraża.my Wielu tał rb. W czasie tym w I zakładzie kąpie- żono 2.699 i odwszono 20.376 osób.
KOMUNIKAT ZARZĄDU ,NR. 116-33
W zwię'Zku z "św.iętem WF i P,W" w dniu 29 m1 chorych nie zdaje sobie aprawy s charakteru !owym wyik~paino ogółem 46.224 osoby, miejskiej odświerzb iarni zgłosiło się w oostrzytono 170. osób i .odwszono 397 osób. kresie I kwartału rb. 1.636 nowych cho,f1 rb., na zawody lekkoatletyczneJ które odbędę 1ię s~ch ~ierpień i, nie stosując diety, skraca
b1e .życie.
o ~~. 15.30 na. boisku LKS wnnacza się:
w
II zakładZ'1e kąpielowym wykąpano rych. Dokonano zabiegów 8.276 oraz wydo sr.tafoty olimpijskiej: IKP,1Zjednoczone U.T.
Trudno jest w wielu wypadkach dziwi6 słę 54.449 osób, ostrzyżono 2.529 i odwszono leczono 1.684 osoby.
LKS., Wima, Geyoc, PKS i WKS.
chorym, Ich dieta, uboga w węglowodany, a 19.979 osób.
W ką.pieliskac'h szkolnych
do biegu na 1500 mtr.: Kurpessa, Mu.nd (LKS),
Kroning (IKlP), Wyszkowski,
R.elnu, Galewski, przede wszystkim w cukier, była nie do zniesie wykąpano 69.1!55 dzieci.
Wymowna

Jest

"°

(Zjednoczone), Agather, Jesse (UT)L Szubert, Kata.
rzyński( Geyer), Wróblewski (SKS):,
.
do skoku o tyczce: Macies:1JCZyk (Sokół.), Ani·
kijew, Doroba, Gajda (Wina), Einsiedel (UT.)
do biegu 60 mtr. pań: Kamińska, Słomczewska,
Dębrowska (IKP), Grzelecka, Błaż.niakóWJ.la,
J11·
drzejczakówna (Wima) oraz po 2 zawodniczki z
LKS i Zjednoczonych.
do sztafety 4d00 juniorów: N.T. 2 sztafety/ IKP
2 sztafety, Geyer 1, Wima 1.
Dział oridalny ŁOZA.

KOMUNIKAT ZARZĄDU NR. 3-38.
.
Wzywa dę wszystkie kluby do wzięcia udziału w
pokazach głównych na StadioJ1ie Lódzkiego. Klub~
Sportowego, Al. Unii 2 w dorocznym święcie WF 1
PW. Kluby wystawię kompletne sekcje zawodników
zgłoszonych oraz niezgłoszonych. Kluby odpowiedzialne s, za staranne przygotowanie zawodników
oraz punktualne pn1ybycie na pokazy. Przybyc'[e
wszystkiclt klubów obowi~zkowe na god,zine 15 pod
r ygorem sankcji karnych.
2) Karze się grzywnę 2ł. 10. - SRWF ,Jutrznia"
za brak udziału w dorocznym Święcie WF i PW w
dniu 22 maja br. w myśl Komunikatu Zarządu Nr.
2-38,

nia.: chleb i pieczywo, podobne w smaku do
słomy, .żadnych słodyczy, albo, co na jedno wy
chodzi, zaprawione sacharynlł o przykrym meta
licznym smaku. Nic dziwnego, że chory od cza
su do czasu wyłamuje się z pod ostrych reguł
i „łapie" rzeczY. zakazane, A późni.ej _ silna
zwyżka odsetka cukru, zastrzyki insuliny i nowe ogran.iczenia. „

1 politzków -

Lilian Harvey i Willy

I

1 t:alusów!!

Friłsch dziś

Niezrównana para !kochanków filmowych, Liliana Harvey i Willy Fritsch zeszła
się zn~ pod opieką s~ynnego. re.żysera
europejskiego, Paula Martina w f1lm1e p. t.
„7 policzków - 7 całusów".
iTa szampańska komedia pełna humoru,
dowcipu i kapitalnych sytuacyj, dystansuje
wszelkie inne, rozwijając amerykańsk i e
tempo, interesującą intrygę i realizując nie

-

w Kinie „Pala(e"I

przez publiczność całego świata wulkanami śmiec'.Ou.
. Wyk~nanie .aktorskie Liliany Harvey i
Willy Fntscha iest porywające. Doskonała
jest również d:tlsza obsada.„. Uczyniono
wszystko, by oszołomić widza!
. „7 Policzków - 7 Całusów" - wspaniały to jest film! Nigdy nie będzie lepszy!
Premiera - dziś w Kin:e „Pałace"!

Dzisiaj specjalny przemysł 11pożywczy dla
diabetyków uczynił już takie postępy, że wiele
artykułów spożywczych dla chorych na cukrzy
cę, nie tylko w niczym nie razi zmysłu smako
wego, ale odwrotnie, daje wrażenie normalnego odżywiania.
Palmę pierwszeństwa trneba
pod tym względem przyznać wyrobom znakomitej marki „Lebrose". Łódź uzyskała obecnie
·specjalny sklep z żywnością dla diabetyków
marki „Lebrose" -przy ul. Piotrkowskiej 7.
bywałe pomysły.
NOCNE DYŻURY APTEK.
Reżyser Paul Mairtin pokazał tu lwi
Nie wątpimy, że ta. wiadomoM zainteresuje
"(a) Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Sawszystkich cierpiących na cukrzycę, którzy mo pawr w najdrobniejszych ązczegółach , a dowska - Dancerowa, Zgierska 63, W. Groszgą nabywać w tym sklepie po niedrogich ce- wszyscy atkorzy grają doskonale, ze swo- kowski, 11 listopada 15, T . Karlin, Piłsuds)de
nach, codziennie świeże pieczywo, mąkę, ciast- bodą i finezją.
go 54, Rembieliński, Andrzeja 28, J. Chądzy(1ka itp,
ska, Piotrkowska 1 65, E. Miller, Piotrkowska
Nie brak w filmie wytwornego humoru, 46. G. Antoniewi(.'Z, Pabian'icka 56, J. Uniemomentów szczerze komicznych witanych szowski, Dąbrowska 24a.

IS.OO BERLIN. Sekstet Krepelli.
lB.30 LONDYN REG. Solo na organach Wurlitze.
ra.
18.30 PARIS PTT. Recital wiolonczelowy.
18.45 SAARBRUECKEN. Melodie operetkowe.
lB.00 SAARBRUECKEN. ,,Tysiąc słów miłości" 20.00 BERLIN. Meloiłi e filmowe i taneczne
kon:ert
19.10 BERLIN. Utwory fo.rt. Betthovena i Schuberta. 20.30 FLORENCJA. „Cyganka" - operetka Lehara.
19.10 WROCŁAW. Wiązanka
melodii opcretko20.30 BRUKSELA FRANC. Międzynarodowy kon.
wych.
19.25 WIEDEŃ. „Moc przeznaczenia" - opera Ver·
kurs fort, im. Ysaye'a,
20.30 PARIS PTT. Ja5kółki" - operetka Pirschman
diego ( tr. z oOepry).
20.00_ ~ERLIN. „Cyrulik sewilski" - opera Ros· ?.I.OO nRaZ,..,..,, [. „Requ1' ~m n1'em1'eck'1e " - Brahmsa.
i"
'
sm ,ego.
Dyr. Bruno Walter (tr. z Florencji).
20.00 BUDAPESZT. Koncert muzyki węgierskiej.
20.15 LONDYN. REG. Londyński festival muzyczny 22.40 BRUKSELA FRA„"11>/C. Oglo&i;enie wyników kon
kurm fort. im. Ysaye'a,
Tr. z Queens - Hallu, Dyr. Arturo Toscini.
20.30STRASBTJRG. „Baśń wiosenna" - komedia 23.10 DROITWICH. Muzyka taneczna zesp: Liptona.
24.00 SZTUTGART. Kon~ert nocny: „Ondyna" muz. Wiclora.
flpera Lortzing1.
20.30 BRUKSELA FRANC. Międzynarodowy Konkurs for. im. Ysaye'a.
ŚRODA. 1 ci.erwca.
20.30 LU LE. ,,Pory roku w ml,Jzyce" - koncert
13.30 BUDAPESZT. :\fuzyka cygańska.
eymf.
16.30 BERLIN. Reportaż z M•iędzynar. Wystawy
21.00 1\1EDIOLAN. Kon ce rt symfoniczny.
21.30 KO PENH \GA. ,,Andrzej Chen'ier" - opera
Rzemieślniczej
18.15 BRATISLAVA. Pidn~ wę~ierskie.
Giordana (aktż 3 i 4).
'!2.20 DROIT'\\ICH. Yvette Guilbert przed mikro 19.30 DETITSCHLANDSENDER. Koncert Filharmo
nii B erliń,kiej,
fonem.
Z2.-15 '')NDYN REG. J\.lui.yka taneczna zesp. Jackso· 20.oo - SZTOKHOLM. „Od Suppego do Lehara" potpouriri.
na.
20.15 LONDYN REG. „Walkir'ia" - opera Wagnera,
?~ rn n n nAPESZT. Muzyka ey gańska.
24.00 FRANKFUNRT. Koncert
nocny muzyka
akt. II. Tr. 'Z Covent Garden,
współczesna.
20.15 BR.N{). „Ghitta" - Dperetka Provaznika.
20.30 LILLE. „Maria
Magdalena" - oratorium
Masseneta.
WTOREK, dnia 31 maja.
17.30 RYr. •\ . 1\lnzyka wiedeńska w wrk. ork. man- 20.30 PARIS PTI'. „Rip' - operetka Planquette'a
21.00 MEDIOLAN. „Moi!esz" - dramat biblijnr
dolinistów.

·Radiowe programv zagraniczne
NIEDZIELA, dnia 29 maja.
11.30 BERLIN. ,,Pamięci Teodora Szalapina"
kon: ert.
11.30 WRO CŁAW. Koncert z udz. pianisty W!ilhelma Backhausa.
15.30 RZYM. „Mi;.>a solemnis" - Beethovena pod
cl vr. Bruno Waltera (tr. z Florencji) .
16.00 FLORENCJA. Popoiudn ie operowe z Tetro
Massimo w Palermo.
19.25 ;'1-IONACHIU'\L „Lorreley" - opera Brucha.
19.30 FFANKFURT. „Lohen gr in' - opera Wagnera.
19.30 LIPSK. „Wolny &trzelec'' - opera Webera.
19.55 HILVERSUM II. Symfonia Nr. 6 Beethoveua
pod dyr. :\Iengelberga,
20.30 BRUKSELA F LAM. Międzynarodowy Koakurs fo rt. im, Ysa ye'a
20.30 - p"'DIOLAN. „Bal maskowy" - opera Verdie
go.
21.00 , ~fOKHOLM. Melodie operowe i operetko
we,
21.15 P RAGA. Czeska muzyka operowa.
22.1 5 TULUZA. Kabaret ar gent}ński.
22.30 DEUTSCHLANDSENDEH. :\Iuzyka lekka i
tanecz na.
23.00 IL.\DIOPARIS. :Muzyka taneczna zesp. Jo.
Bouillon.
24.00 H AlVIBUHG. Konrert nocny. Wesołe perpetuu:in m obile, kwintet a-dur Dwor,uih, walce
w wyk. ork. (do 3.0).
·

145

Czwarte urodziny

WARSZAWI~

m.

~r

• r

IB.10 l'rl. OSTRAW A. 'A.ud. niemiecka: pogadanD,
kwartet wokalny: piosenki humorysty.::zne.
Ul.30 BUDAPESZT. II. „\\alkiria" - opera Wagne
ra - {akt U i HD.
19.55 BUDAPESZT. „Walkiria" - opera Wagnera
(akt. II i III) .
20.15 DROIT'\\ICH . Londyński festival muzyczny
dyr. Arturo Toscanini.
CZWARTEK, dnia 2 czerwca.
20.35 BUDAPESZT. Muzyka cy gańska
15 .2~ HA}fBURG. Kon ~ert Chopinowski.
22.30 LIPSK. Muzyka lekka ~ taneczna .
17.10 KOLONIA. „Dziewczęta śpiewają".
23.00 R ADIO p _
. \RIS. Konrert n~ny,
1
1177.1155 RRYZGYAM. SK
ymfonia nr. 6 g-dur. ł Hkaydbna I'. 24..00 FRANK.FU.NRT. K oncert rozrywkowy ork.
,
r ,
oncer~ wymienny w os o- raz) IJ·
solistów.
ski
18.00 BERLIN. Mdodie operetkowe,
SOBOTA. dnia 4 czerwca.
19.00 BEROl\1UENSTER. ,Zygfryd" - opera Wagne
_
ra (tr. z Teatm).
12.0a BUDAPESZT. 011\-arcie Targów w Szegedynie
20.30 STRASBURG. Wieczór op~r.
116.~~ KOLONIA. Wesołe popołudnie.
20.30 WIEŻA EIFFLA. „Jaś i Małgosia'' - opera , l6.a:> RYGA. Mu zyka roman! yczr.a.
Humperdinck.a.
118.00 BERO'\lUENSTER. ReJ>Ortaź z meczu p iłki
21.00 R_ZYM.. 'W'•:eczór misteriów Respighieg o .
nożnej. Szwajcari a - Nie.mcy.
21.00 MEDIOLAN. „No, no Nanette" - opescLka 9 19.00BUDAPESZT. Muzyka 1azzowa.
.
Youmansa.
kO,QO RRTJKSELA FRANC. Koncert muzyki belgij.
21.30 LUKSE'l-IBUHG. KonrPrt symfoniczny.
ski cj:
.
,
,
21.40 DROITWICH. ,.Tooca" - opera Pu ccini e~o ! 20.00 LOl\OYN _R,EG. Koncert. ork. f1lhannon'iczncJ
2
z udz iałem Beniamino Gigli (akt. II i Ili) 0.00 FR\NKFl NRT. „Ptasznik z T yrolu" - ope(Tr. z Covent Garden)
retka ZeHera,
22.50 KOPENHAl-A. Węg:imk~ muz~ka skrzypcowa 20.00 lłk1:-l!KSELA FRANC. Koncert muz~ki belgii·
24.OO SZTUTGART: Konce·rt no"ny: l ) muzyka ba- ? ~ 5 leJ.
.
.
lctowa„ 2) trio wokalne n ymskie i 3) z opc1· ~0 .<>0 STRASBURG. Kon·ert symfomczny.
włoskich (do 3.00).
21.00 MEDIOLAN. Wieczór misteriów Respighiego.
21.15 LUKSEMBl'RG. Koncert symfoniczny.
PI.~TEK, dn ie 3 czerwca
22.30 BERLIN. M:uz' ka lekka i bmeczna,
IG 30 RYGA. Duety operowe
2U O BUD \PES7'T. 1\luzyka r:v11ańska.
17.45 KOLONIA. Gł()!Y poetów na płylnch oraz 2LOO SZTUT GART. Koncerl nocny.
limP,Owfaacja na fort,
Rossiniego.
22.25 LONDYN, REG. Muzyka taneczna zesp. Lossa.
22.20 WIEDE.N. „Z miasta pi eśni'' - koncert roz
rywkowy.
22.30 WROCŁAW. Muzyka lekka I taneczna
23.30 LONDYN REG. Fi: eśni Ryszarda Stramsa
24.00 FRANKTURT. Koncert nocny.
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j). Wiosna przyoomina swoim

po

Na zsiadłe mleko przeznaczać można
tylko mleko zupefoie pc:wneJ czystości. J.L~-.
\ ~lt takiego nie mamy, to n:i.lcży kwa:;1c
/mleko przegotowane dodaj.'.lc do.."'1 ś'.1:
[ny lub ziarn::i kefirowe. Przegotowanie nde

I

postę-

.
b'
ika ma na celu zabicie ewentualnych bakpowrocie z 1ura udać się na wizytę. htb !ować własnoręcznie, potem zaś oddzielnie
Widzi więc pani, że Paryżanki wzorują lter"J. tyt"usu, gdyż inne bakterie chorob ,_
.
1
P.owarncm
· eh od z1c
· · d o f ryz1era,
·
"· do „ B aru'' na się
· ca ł lrnw1c1e
· · na amerykańskt.ch kcbietacn. twórcze
J
d . kob 1ctę: nie przychodzi gdy 1·e1· do teatru ·. Zaraz za „ barem" ma my d rug~
przy1sc
nte Tozmnażają się w lnvasaym
1
się
.s~:::i
zwwamy,
a
zjawia
się
wtedy,
kiesalę,
P.odzteloną
na
szereg
kabin,
zasłonie.k~lka
godzin
i
wyj'ść
z
tamtąd
całkowicie
I<
lt
l
·
·
ł
d
'
·
d
ł
· d,ego.
dy 311.;: 'vszyscy przrstali oczekiwać. To też t J f
.
, . .
u
ze row1a I m o osc1 przywę rorwa środowiskn m1eka zs1a
yc_1 tr~nka.mi, w kt~rych. z:10wu. kazcla z ods\~'iezona, uczesana, wymasowana i prze wreszcie do Francji, a z Paryża z pewno- .
•
.
. •
i w Paryżu zjawiła . się w tym roku bardzo pa~ n:i0ze s~ę rozebrac, wziąc kąpiel, pod- brana w balową toaletę.
S~ptnak nieparzony dla 1dzsec1 Od 112 ro1śdą przedostanie sie i do innvch europejpóźnc.. Obe~!1 ie, d~zewa z~zie'.cnily się d<J~ sic zab!e~om k?'smetycznym, potem I W „Barze" tym mogą również Pary-1 skich kraiów. Wszystkie kobiety będa te- ku życia. 1'4 kilo sizpi•naku, 1 deko madelikatnymi tł 1 przez~~czys~ym1 , J~gdyb~ Z'1S prze~rac się w w1cczoro~vą sukni_ę, l~~ó- ~anki dobierać sobie kosmetyki, próbując raz chciały być wiecznie młode i utrzy:ma.ć ~ła, l deko mąk.i, J /4 szk.innki m~ ·'ca,. sć~
listkami, :, !~~my cle~:ncktch Paryzanek 1 , rą przyniosła ze. sobą,~' w~l1zeczce, 1. poJŚĆ 1e na twarzy r.rzyc~em kupno obowiązuje jak najdłużej piękność i zdrowie za porno- Szpinaik przebr;c, odrzu~apc ~ody% • kt!~·~
Paryżan ~ Y J!Y
.,_dzy godz. 10, a 12, na bal. „B_ar p~ęk~osc1 , jak z?uwazyłam, tylko wtedy, iezelt dan1i osoba jest w zu- cą 'iligieniczneao trybu życia, zmia.ny sy- krot~ic opłukac, osączyc, pos1e,kac. wlozj
ć
1
n~ ~p~cer w k~s u Bulońskim. Na tym zyskał sobie wielkie powodzenie, każda z pełności zadowolona z wypróbowanecro J stemu odżywiabnia i umiejętnych zableaów do rondelka i crotować szybko we włas• Y"1
w asme parys 1m ~,deptaku" spotkał~m.1pań bowiem woli, miast ubierać się i ma- preparatu.
:-, kosmetycznych.
b : soku, aż zrnni;knie. Ma'3ło ro~grzać w Drupewnee:o ranka i:i:łą Amerykankę, miss 1
gim rondelku,· wsypać mąkę, przesma:tyć,
~ladys, która pomimo 6-o krotnych rozsą
l·OSU.
ale nie rumienić, odstawić z ognia, iOz.pro.
\'!adzić zimnym mlekiem, zago1ować, f:Dlą"' odow, wy11ąda zaws~e ?a l~t 25..
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kole.Je

a.genturowego -
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sławą

piśmiennictwie. ' ~zć ze sz.pin.aikem, zagotować razem. oso-

Tymbardziej, że stolica świata coraz bardziej upodobnia się
Bernard Shaw, Vicki Saum i Madeleine Carrol.
1
do Ameryki.
j) Gdy
Shaw
15 lat
matka jej
kilka
i
zakupywane przez
·
- .Jak pan'. to rozumie?
pił do biura agenturowego w charakteize muzyki, gdyż zauważyła, że obdarzon:i iest twórnie filmowe.
wyft•
U
.1;W~
- Usiądźmy na ławce i popatrzmy n.aj gońca z pensją 18 funtów n'a rok.W pięć lat wybitnym słuchem. W krótce mała Vicky
.Madeleine Carroll może być także przy(K-0respondencja własna).
1łu.my przechodzących ludzi. Co pani w1- potem zrezygnował
z posady, i udał się zaczęła pobierać lekcje gry na harfie i Clo- kładem ludzi, których los zmienia się n1eP ARY.ż, w maju.
dz1?
.
.
do Londynu, pchany nie7JWykłą ambicją szła niedługo do takiej doskonałości, ie za- spodziewanie. Słynna obecnie awiazda
Wiosna zapanowała w Paryżu, ale - gdyby nre
. - Widzę pełno pięknych i eleganckich zostania sławnym. Nie wiedział tylko, czy częto ją uważać za cudowne dl1ecko, a na- filmowa, pochodziła z dobrej rgdziny i
ohawa
dy.so!llIDSU kalendarzowego - możnahy podz1ewc:f \·
pragnie być malarzem jak Michał Anioł, wet zapraszać do udziału w koncertach. u~oń~zyła gimnazjum oraz uniwersytet w
wiedzieć, że mamy lato;
a(, ale zauważyła pani zapewne, czy też pisarzem, jak Szekspir„.
Prasa wyrażała się bardzo pochlebnie o jej B1rm111ghatn, poczem została nauczycielką
Zg-0dnie z długoletnim zwyczajem, o tej porze
że ogromna większość tych paryskich eleW końcu rzucił się na dziennikarstwo, talencie. Zdawało się już, że przyszłość fraincuskiego. Jednak spO'kojne życie na roku Paryż niemal całkowicie wyludnia się w nie.
gantek jest bez kapeluszy_!
.
by z~robić na życie, ci~gle„ i.ec!nak prze- tej. mał~j dziewczynki leży w muzyce. P:"l- prowincji nudziło ją i odkrywszy w sob!,f dzielę. Prawie cała ludn-0ść na week-end W5'jeżdża
na „V:efoną trawkę'. Jednym z najbliższych, równo- To praw~a. Pra"'.1e wszystkie cho- myśłtwał nad sposobami do,isc1a do sławy tw1erdz1ła to jeszcze nauka w Konserwa- zdolności aktorskie, postanowiła szukać •tześnie
i nll_jpreyjemniej~zych wypadków turystycz·
dzą z odk1yt)'.'mt gł~wam1.
.
i szukał właściw.ej swojej drogi życiowej. torium muzycznym w Wiedniu i ukończenie szczęścia w teatrze. Gdy uskładała sobie nych je&t zwiedzenie pięknej dolin.v Chevreuse, kry
, _-A widz: pant! Przecież to amery· Komponował felletony, poematy, redago-1 go z pierwszą nagrodą. Vicki miała jednak trochę pieniędzy, przybyła do Londynu i jąeej istne skarby architektoniczne, najbardziej mo
kanska !}}Oda .. Jeszcze przed dwoma laty wał i:>ros~ekty rekl~mowe, pracowa! w to-1 ukrytą namiętność. Gdy tylł\o znalazła tam dostała engagement w małym tC'atrzy- że charakterystyczne dla tak zwanej Ile de Frauce,
a ,„ięc właściwej, środkowej Franrji, Aby dostał się
elegan~ka Paryzanka .- bez kapelusza by- warzys~w1e tele!omc;nym. Wreszcie po-1 chwilę wolną, z.abierała się do pisania. Mia ku, ~dzie występowała w roli subretki. w
cło historycinych lll!hytków, ooz.rzucon;'ili po stokach
łaby me do pomyślenia.. Kapelusz był P~ st~now1~ chwycić się metody, którą zak- . ła coprawda mało czasu, bo musiała zara- krótkim czas Ie zdobyła powodzenie i za- doliny, zwi11umej z historycznym nazwiskiem rodzi
stawą szyku l wytwornej mody._ Obecme! caią pisarzom pragnącym się wyrobić. biać na utrzyma.nie swoje i matki gm w or- częła otrzymywać większe role, poczem ny Chevreuse, nale!y przejechać po opus~czeniu s<o
· ·
pewnego razu została zauważona przez licy przez tnzy odrębne pasy 'Podmiejskie. Taka W/"
za ~rzykładem J\me~ykanek Paryżanki Z_muszał się do systematycznej pracy I na- kiestrze.
zrzuciły kapelusze 1 wietrzą swe czupryny pisania codzień 5 stron powieści. Napisał
· • Walii I po kilku c!ieczka jest niemal „chrztem bojowym„ podparyskieł •
h
ó
"·'!
Wreszcie wyszła za mąż za dyryubenła mtarsza.łk a d woru k. sięcia
·
go mrysf1.
na w10sennym s ~ncu..
.
. .
tyc utwor w tK.t ka I ponieważ znalazły
y d
11
śl b ł
w t
·
Przyznaję pam racię. Ale Jak1eż mne wydawców, został przy tym rodzaju twór- tegoż właśnie zespołu muzycznego. Gdy ~o mac po.5 u i. a .go.
Y~ c.zas1e Gdy sanlOchóił, autokar ay autobus wydostaje
jeszcze oznaki tej „amerykanizacji" pani czości.
przyszło na świat dwoj~ dzieci, a mą:l zamteresował .ię mą ~tlm. M.łoda I piękna się wreszcie z trudem i w zwolnionym tempie ze
widzi?
W 1925 roku Bernard Shaw otrzymał Vicki Baum stracił posadę, nędza zajrzała ?ady_ została więc gwiazdą filmową, i na- śrć,1mie&'.tla, wjeżdża w piel'Ws-iy ze wspomnianych
do ich domu. Wtedy to młoda kobieta zdo Kr.ęc1ła szereg obrazów, które wszyscy pa- pasów. Jest to dzielnica fabryczno-robo~icza o wąs
b ta I osiągnął w ten sposób ceł
kich ulicach, o brudnych l ponurych domach. Nie·
- Obok nas 1'est taras cuk1'ern1·. Pro- Nagrodę
No
ń
• ·
była się na odwag~ i zaniosła do wydawcy miętamy
· ·.
_
.
.
.
co dalej natrafiamy na zJ!acznie przyjemniej«~!!
szę posłuchać, co zamawiają eleganckie marze swego zycta.
jedną ze swoich nowel
Oto kilka przykładów licznych wypad- dxielnicę willową., aby bezpośrednio po tym wjechać
~iekawe równie! ~yły kol~Je~ ~:)S~ au:
•
ków zmiany zawodu i burzliwych kolei lo- w mal-Ownk:zt polać pół i łąk. Patrząc na defilufocy
modnisie siedzące pny stolikach w „towarzystwle" ostrowłosych terrierów, i bul- to!k1. „Grand-Hotelu , pow1esc1op1sark1
Zdumiona była powodzeniem ]akie su obecnych sław.
przed oczyma krajobraz, na niezwykle urozmaicone
drogfi wśrM pagórków, dolin, łąk i l~sów, trudno
dogów: sok z pomidorów, sok z cytryny, vrck1 Baum. Gdy była jeszcze małą dzlew osiągnęła, obecnie zaś utwory jej o-siąga]ą
101>ie n.r.mysłowić, ie jesteśmy oddaleni zaledwie o
sok z pomarańcy, sok winogronowy„. Cóż
25-30 krlometrów od czteromilionowego miasta.
więc piją. Paryżanki? Soki owocowe.
Autokar dyazy i syczy, jedzie bowiem stromo
Jest to ściśle amerykański wynalazek. Kopod górę, ahy dostać się do starego nmezyska Madeleine z XII wicku, ~dąeego onpJiś fortecą rodu
biety pożegnały się z napojami alkoholoChevreuse. Z dumnej fortecy zostało niewiele, po·
własny
wymi, cocktailami, vermouthami l likieradziwinmy jednak charaktery&tyczną basztę, szczętki
Sensacyjna statystyka amer1kaflska
mi. Wpływają one bowiem tle na .żołą
murów i tajemniczą studnię, która ponoć odegrała
dek, wątrobę i nerki, a co za tym idzie na
Joh~y And~ewe r Cl~icago otrzymał. w ka'aia sąsiadów i młodzieniec wpadł do nader 'MIZnlJ rolę w czasie dwó--..h ohlrżeń. A te za·
Jeśli .iłać wiarę amerykańskim statystycerę i wygląd zewnętrzny. Paryżanki bo- kom, to o wiele niebezpieczniej siedzieć w I~ roczruci:. s.wo1c~ urod.zm rower. Rodzice nich. Desperat doznał kilka lekkich ohra· mek stoi w najwyż~7.ym punkda okolicy, przed na
oczami rozp-0ściera sil' widok, obejmująrY
wiem my8lą teraz na wzór Amerykanek o domu w hotelu i czytać książkę, niż latać ~ie _POZWOI111 ';11-U Jech ac. JJ'a rowerze po O· żeń i mmiał zapłacić wysokie odszkodowa· azym~
całą dolinę. Rodzina Chevreuse uważała jednak, ie
jak najdłuższym zachowaniu młodości I gamolotem. W 1935 r. 6 milionów ludzi spo zpnony_ch ulicach Chicago. Pomyełowy nie.
• zamek Madeleine z biegiem czasu stal się zbyt ponu
piękności. Młodość zwycięża na całej h- śród 125 milionów mieszkańców Stanów cl.1łopczy~ wziął. ~ię~ rower ~a duży plas·
W Georgii pociąg towarowy natknął się ry. Wybudowano więc wspaniały pałac w miejse-0wo
nii !
odle1dej o cztery kilometry od daw
Zjednoczonych uległo nieszczęśliwym wy- ki .dach i .tam _Jezdzil 11a. mm. Pe·w111ego na torze na hv.·ka, który nie chciał zeJ'ść z §ci Dempierre,
rezyden~ji. Zamek w Dampierre wygląda jnk mi
Skutki tego już teraz dają się zauważyć. padkom, wśród 4 ścian swego mieszkania. dma s t raCIł rownowagę 1 spadł Z d ach u. szyn. Pomimo, że pociąg zatrzymał się, hyk nej
niaturowy Wersal. Nic zresztą dziwnego, skoro plaWczoraj byłam w Folies Bergeres. Zniknę Natomiast z 561·370 pasażerów samoloto· Ro';er. przebił ~zk~any da?h, posterun~u wpadł w wściekłość i z opuszczoną głową ny architektoniczne 1111 dziełem Mansarta, a ogrody
ły nareszcie ze ~ceny te straszliwe pięćdzie
wych, tylko 357 uległo wypadkowi. Z tego p~~I?YJnego ~aJdU!1!cego SI~ o .13, metrow rzucił się oa pociąg. Wynik tego starcia był rozplanowane były przez słynnego twórcę ogrodów
' sięcioletnie girlsy, które dawniej były „spe wynika, że co 24-ty człowiek ulega w Arne· mz_eJ.• a chłopiec me doznane zadoy.ch ob· następuj·„cy: Lokomotywa, te'oder •
"'a· królewllkich, Le Notre'a. Dzisiaj zamek rodziny Chev
1 9 "
1d
ł
1
k
k
·z
reuse stał się istnym muzeum, w którym nagromn.
ljalnością" Paryża. Wszystkie tancerki są
ryce wypadkowi w mieszkaniu, podczas gdy razen, wy ą m~a na sto e ~Y'. po OJU . O· gonów wypadło z szyn i wpadło do znajclu dzone są cenne dlJie~a gztuki i najcelniejszymi ob·
młode i olśniewające pięknością. Wątpię,
tylko co 6.378-my pasażer pada ofiarą V..'Y· mC111.danta, ktory ?a szcz~C:e na •.kilka jącego się przy torze bagna. Pala~z i ha· razami Ingres'a rzeźbami Rude'a na czele.
czy choć jedna z nich osiągnęła trzydzie- pa'd ku samolotowego.
chwil. przed wypadkiem o~uscił pok~J· • mnlcowy zostali zabici.
Kieruj11c się do Port-Royal, siedLiby Jansen'''nv,
stkę.
N~e
zawsze.
te~o
~odzaJU
w~p~d~1
kon•
Nieszczęście
czyha
jednak
na
człowie·
która
odegrała tak wielką rolę w historii Francji,
- Czy pani jednak nie uważa, te to
Wypadki, jakie wydarzają się w domu, (!Z!! się tak ~uewiCUl'le.. Oto ~eJak1 Craf· ka wszędzie. Oto Jerzy Howard, posiadacz zawadzamy
0 imponujące ruiny dawnego klasztoru
może troc'nę niesprawiedliwe - usuwać eą czasem dość niezwykłe i oto podajemy w.ort, _60-letn.1 h.udo_wmeozy, ktory wy.cofał. plantacJ'i pomarańczowej· w południowej' Cystersów w Xaux de Cemay, p:dzlie podziwiamy ezy
k ł
cJ b
sty styl romański z połowy XU wieku, potym zaś
nrtystkę, gdy przekroczyła trzydziestkę?
niektóre z nich.
Oregon, szofer auta ciężarowego w SI? ~ mteresow i. 1,11~esz a w o ?so mo~eJ Kalifornii siedział pewnego wieczoru w fo. zwiedzamy prześliczny kokiółek z Xlll wieku N-0t- A pocóż ją przekraczać? W tym
w1~h- na przedm~esc~u Kansas ~1ty stw1er· telu przed swoim domem i czytał gazetę. re Dame de )~ Roche, gdzie d~isiaj siostr~ miłosier
właśnie rzecz, żeby zapomocą higieniczne- Portland, wrócił pewnego wieczora po pra
dził pewtnego dma, ze. wskutek sdnego mrn Nagle przejechało auto. Je.dno z kół 111-aje- dzia utrzymua sz~oł~ o~r~dnictwa .dl~ sJCrot; :"
go życia i odżywiania oraz racjonalnej kos cy zmęczony do dornu. Było to zim.ą. Po· zu zamarzły rury wodociągowe. Chcąc • l ł , k . • k ,
'dl
k d
ł Port Royal, surowei s1iedz1h1e Jnnsemstow, maJdUJe·
,
ł . ł d
. 1 1
p 0 I c ia o na am1en, torego o ame u erzy \ my kapliczkę zawierającą relikwie i pamiątki. W
mety'ki zachować zawsze wygląd kob:ety ikój był przegrzany i OregO'b doszedł do
1
0
~~ę. o· 1 Howarda w skroń- Na oczach żony spadł Port . Ro~al pisał swoje myśli Pascal, tworzył swo
między dwudziestką a trzydziestką!
okina, aby je otworzyć. Okno jednak nie grza.c ~urr przy ?zy . me
myhł e1ę Jedrr_ak 1. zamuut prz~łoz!c lampę on nieprzytomny z krzesła.
je arcydz.icła Racine„. Po. ob.u st~onarh kaplic~ki
I tutaj znów widzimy naśladownictwo chciało puścić. Dopiero gdy szofer wytę· do rur wodocll!~O'IV)'Ch, przyłozył Ją do ga· 1i
krawcowych" pewne.i ,rytwórni nowo· stoją itopier&'ia tych dwu wielkich pisarzy XVII wie.
7
amerykańskich systemów. Oto w Paryżu, żył siły, ltclało mu się je otworzyć. Stracił
otwarto nierl::iwno ,.Bar piękności". Nie jednak przy tym r.ównowa!(ę i nmął z trze zo~ch. Nastąpili W_Yb?ch Crafwort przy· jor8ikiej. straciło nagle przytomność: „W ku.
płacił swą pomyłkę zyc1em.
toku dochodzeń qstalono, że przez otwar
Wracają·: do Paryża wieczorem, sunlJc po mako
jest to zwykły gabinet, czy instytut kosme- cie~o piętra na bruk. S7:częRliwym zbiepem
'd
ł
k •
•
mityclt szosach, przejeżdżamy przez śpiący już Wer.
krt
0
W L A 1
•
ł d · •
, i te 0
ostawa się do po OJtl truiący o• fal, mile miasteczko Viroflay, aby potem przez Biltyczri~~1, Jecz zakład urządzony na wzór okolicznofoi upadł na kupę śniegu i dzię·
.
os gg? o: pewx~h. ~ 0 ziemec ~a· par, który unoE-i.ł ~1ę z świeżo poonal01vane Iancourt i porte de Versailles wjechać w serce Pab7..t':h(r restauracyjnych, w którym każda pa ki temu niedoz'oał nawet najlżejszego obra
m1erzał targnąc się na zyc1e wskutek me- \ ao pobliskie!!O dachu.
ryża, w wir wielkiego miasta.
K. F.
ryżanka ma prawo, za opłatą. usiąść na wy ieni.a eielesnego.
szczęśliwej miłości i w tym celu odkręcił "
·
sokim stoliczku przed jedną z toalet i
Patni Barker w Gary nastąpiła w łazien kurek gazowy. Ponieważ był namiętnym
„poprawić" sobie makiljaż. Wszelkie kre- ce na kawałek mydła, ·wyślizgnęła się i wypalaczem chciał zapalić przed śmiercią o·.
my, pudry i szminki są do jej rozporządze- padła przez otwarte okno z trzeciego pię· statniego
papierosa· Za zamiar ten drogoo i
nia o każdej porze dnia i aż do godz. l 2-ej tra na kupę pia•ku, nie doznając przy tym
jednak
zapłacił.
Jak tylko przyłożył zapal· 1 tworzy miliony potrzebne na budowę w nocy. Jest to hMdzo wygodny wynala- / źa<lrtych powaz'niejszyrh obrażeń cielesnycl1
•niczkę
ao
papierosa
nastąpił tak silny wr·
t„
wo 1
zek, szczególnie dla pań pracujących, któ- J Naiwięcej kłopotu @prn'\\;ło jej to ze mu· buch, że została przebita
ściana
'do miesz·
pO
S IC
O rę OW
re niejednokrotnie są zmuszone zaraz po Eiała nago pęd„i.ć do siehie rlo mieszkania·
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wydań są

Weełl

end pod

Jt•

P~ryz·
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ZEMSTA.
Nowela.

wl trzymany,
materiału w szkocką kratę i szary cyli~der,
przez ręce w kanarkowo-żó}-

'l'rzy stare obecnie babki obnosiły
czasach romantyzmu swą klasyczną pięk
110:,;ć i długie białe ręce po uli<:ach małego,
połt1dniowego miasteczka. 1::.:tida z nich
przeżyła odrcbną egzystencję, nie obfitują
cą zresztą w nadzwyczajne wydarzenia.
.N'c.1cieka ws;1'.e stosunkowo byli\ życie
najmłodszej l nich, Klary.
Gdy ~l'czna i 11iewinn.<i Klara, była jesz
cze w kl::sztorze, gdzie pobierała nauki,
r··zedstawiono jej przyszłego męża. Stała
wypro.stowana, pośrodku rozmównicy zap1o
r~ona aż po korzenie jasnych włn~ów, zciśniQtych z tyłu głowy w ciasno splecio!1y
warkocz. Matka jej i jedna z sióstr sie-działy, sztywno wyprostowane, na trzcino
wych krzesłach. Dano jej znak, by si~
zbliżyła i przedstawiono jej w krótkich
słowach kandydata. Z pod opuszczonych
skromnie powiek, zdołala Klara zauważyć szare spodnie przytrzymywane paskiem
00d p_ocle szwą obuwifl,. brzeg kamizelki z

tych rękawiczkach. Po oł>owiązujących pię
ciu minutach, Klara wykonała przepisowy
dyg, szare spodnie złączyły obcasy w eleganckim u,kłonie - wizyta była skończoaa.
Nazajutrz zaczęto kompletować jej wy
prawę. Klara w towarzystwie swej teściowej i przyszłego męża błądziła wśród stosów batystu i koronek, wśród setek łokci
wstążek i różnokolorowej mory na suknie.
Onieśmielona nowymi twarzami i różnorod
nymi wrażeniami dziewczynka, pozwoliła
swym towarzyszom wybierać za siebie ko
lory i fasony płaszczyków i kapeluszy.
Wieczorem, w salonie jej rodziców, na
rzeczony obejmował ukradkiem Jej talię w
kącie kozetki. W przerwach pan Daniel roz
czesywał swoje faworyty. Był to wysoki
blondyn, o ładne.i, ale bezmyślnej twarzy,
nie zdradzającej duchowej głębi. W rzec?.ywistości inteligencja jego spoczywała
w
- .
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otyłym. ciele pani Derenie, wdowy, matki sach, by zasięgnąć jej rady. Młoda kobieta koszul i czytania na głos nudnych Rsur·

młoclzi.e11ca: Grała on~ zazwyc;a_i

odnajdywała ich. dopie:o przy obiedzie, si7 żek„. Stara kobieta mściła się w ten sposób
z rodzicami Klary, a 1ednoczesme obserwo dzących naprzeciwko s1eb1e przy stole, z lyz za znienawidzoną obecność synowej w
wala pilnie młodą parę. Jeżeli .narzeczony ką przy ustach . - Spóźniłaś się, moja domu„„
okazywał się zbyt czuły, po,dnosiła d6 ust córko, mówiła pani Dereine. Rzucała to
Wres:z;cie wpadła na pomysł, by rozlą-koronkową chusteczkę i kasłała zlekka. „moja córko" jak policzek.
czyć młode małżeństwo nawet w nocy. Za
Wtedy, młodzieniec odsuwał się w drugi
Klara siadała przy stole zarumieniona częła dostawać ataków serca i żądała, au}\
kąt sofy i prosił Klarę by zagrała walca. i zmieszana.
jedynak pielęgnował ją.
Narzeczona szła do klawiwordu, szęleszPodczas obiadu matka z synem rozm3.
Tak żyła Klara, a czas mijał szybko,
cząc taftowymi spódnicami i siadała na wiali o sprawach rodzinnych. Oboje poro szybko.„.
niskim taborecie by wydobyć ciche dźwię zumiewali się jakimś tajemniczym szyfrem,
Opowiadają, że była bardzo piękna i
ki ze starożytnego instrumentu.
którego Klara nie rnzumiała. Nieznane daty cicha, nieśmiała, nie skarżyła się n· ·•,._Za1
1\1ałże11stwo oszołomiło Klarę. Przez kil nazwiska i imiona krzyżowały się w rozmo czc;ła potem cłiudnąt i mi~e:nieć. r. :Jzi a
ka miesięcy żyła, jak odurza.na. W wielkim wie, nie przedstawiając żadnego dla niej życie samotne, na margine~;ie ·niejako w de
rozległym domu, zimnym i umeblowanym zainteresowania.
mu swego m~ża. On był ~zo:ęśliw·r i n··;bez gustu, wstawała rano i już ubrana przy
Po czarne.i kawie, Daniel całował swoją podejrzewał nawet Łragedii. ja1rn s:~ w jr J
chodziła na śniadanie, gdyż teściowa nie żonę w czoło i wracał do pracy .
duszy rozgrywała„.
znosiła negliżu, i wypijała swoją filiżanPo.1olucl11ie należało do pani Dercme
Pev,rnego popoludnia, gdy K!ua pr<•:;o
kę czekolady w milczeniu, pod niewidzącym Klara szła na wizytę w jej towarzystwie i wała koszulę swego mQż il, tcści cwa, któ~;i
1
wzrokiem usługuj.1cego lokaja. Potem szla sp~dzała kilka godzin, siedz0c na fotelu lekceważyła ją już teraz zupeinic popchn•; a
do ogrodu, i zabawiała się, biegając po naprzeciwko jakichś starych dam w czep- ją przecl wd7<)C.
nim jak dziecko, i spiewając, gdyż byt a mlo I kach i z la:;kami w ręku, które opowiadały
I wtedy Klara, zlap<ia ~Orf!C<: żelazko
da i sło11ce świeciło.
anegdoty z czasów R "wolucji.
! i oparła je z całej siły o twarz swej teścioW tym czasie oczekiwała jeszcze męża
O 6-ej wracały do domu i zajmowały f wej„„
z radośnvm biciem serca .•Jednak on, po się gospodarstwem. Pom;mc, że w domu f
Od te_i pory. rn1i n~:·i;:(,,„ nic rcpuśc1h
powrocie' z przedsiębiorstwa,
szedł naj- były trzy służ~cc. te~ciowa zn~ts zała Kla-j jt1ż swego pokoju. Mi:ila ze · - -0·1:i two"
p_ierw do niatki i rozmawiał z nią o intere- r.ę do cerowania skarpetek, prasowania
Ti.!ln. J.
w bez.ika
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NABYWAć POLSKIE
PODKŁADY KOLEJOWE
Rumuńska generalna dyrekcja kolei pań

RUMUNIA CHCE

EXPRESS GOSPODARCZY'

stwowych

j

Ni~mieCki i?stytut badania kon!u~kt~r i Pranej.a. Francja boiwiem posiada szereg ny występują wyraźnie ~jemne ~kutki roz

omawia. syt~a~Ję gosp~darczą na .sw1ec1e poważnych atutów, które mogłyby w.pły- piętości pomiędzy ogramczonym1 na skuw okresie brezą.-cego połrocza, stwierdza- nąć dodatnio na kszta.!towanie się koniun tek braku surowców możliwościami projąc objawy pewnej depresji gospodarczej. ktury. Kryzys finansowy i gospodarczy w dukcyjnymi i gwa_łtownie wzrastającym
Jeszcze przed pół ro_kie.m, st~ierdza insty . tym kraju posiada podłoże nie tylko ści- zapotrze.bowaniem gospodarstwa wojenne
.
. . .
tut'. sympt~my o~~bt~ma konmnktur! ~g- śle eloo111omiczne, ale w równej mierze i po go.
ranicz.ały się wtłasc1w1e do rynków ,ptenięż lityczne. Dlatego tet pewna stabilizacja
Sytuację gospodarczą N1em1ec mstynych, wskazników akcj.i i wa.Jorów oraz do wewnętrzna przyśpieszyć może opanowa-, tut określa jako korzystną. Wpływa na to
odcinka cen szere;gu artykułów. W o·s tat- nie dotychczasowych trudności gospodar- silny wzrost produkcji, związanej w głów
nich miesią~ach jednak r?wn~eż i gospodar czych. W Italii koniunktura nie wykazuje nej mierze z działalnością inwesty<:yjn~.
ka dóbr objęta została Ujemnym wpływem ' dotychczas gwałtowniejszych załamań . Zbyt przemysłu maszynowego, produkcja
wahań koniunktuqalnych. 1W większośd I Produkcja przekroczyła dość poważnie p<' samochodów i budownictwo okrętowe no
państw uprzemysłowionych
produkcja i I ziom z r. 1929 .przy jednoczesnym zaharno ;11je cyfry przekraczające poziom z pierwzatrudnienie po raz pierwszy od szeregu waniu zwyżki cen. Pewnej re~iukcji uległy · 3zej połowy r. ub.
lat zmniejszyło się stosunkowo dość znacz dość znaczne dotychczas nadwyżki impor
Wśród szeregu zjawisk, charakteryzu
nie. Poza całym szeregiem ujemnych zja- tu.
jących sytuację gospodarczą Niemiec, inNajmniej jednolite cechy posiada ko- stytut wymienia wzrost produkcji i spoży
wisk, wywiołujących reakcj~ w przemysła.ch, produkąjących nie na skład, lecz dla nlunktura gospodarcza Japonii. z jednej cia surowców kna,jowych. Dotyczy to w
bietą~go zapotrzebowania zaobserwo strony potrzeby wojn.y zmuszają do wzmo pierwszym rzędz.ie pnodukcjl środkó~
~ać .stę dał spadek eksportu ł wyraźne o- żonej produkcji i zwiększonej gwałtownie pędnych, na skutek wzrostu motoryzaCJI
sła.l>iie'llie działalności inwestycyjnej, Czę- działalności inwestycyjn·ej. z drugiej stro oraz wyrobów włókienniczych.
śc-idWd zasięgiem tych ujemnych wpły
wów cbjęte zost~ spożycie ł dochód.
Utrzymująca. si~ od dłutszego <:zasu zniż
kowa tendencja aen surowców ł spadek
importu [aństw uprzemysłowionych spowodowa mbf-e bardm powafoe zakłóce
W tygodniu sprawozdawczym tendencJa IW katdym razie m<>iina przypusz~zać, .tt_
nia koniuntfu~y w krajach surowcowych, słaba na rynkach światowych trwała nadal. jeżeli w roku zeszłym przy nader 111epom~ ~~
które doty~-czas nie odczuły jeszcz.e w Dotyczyło to zarówno pszenicy, jak i in- nej %imie i wioś.nie ora~ P.rzy susz>: Jetn!fJ
sposób zdec~qowanie ujemnych nastwstw nych zbó.t. Ponieważ urodzaj w więksw.1- spadek urodzaju wyraził st~ zaledW1e w pa
tych załaman. 1 ,Na terenie szeregu Qbsza- ci krajów (z wyjątkiem Wło~h i Rosji) za- ru procentach, nie stwarzając .taónych tru1
rów agra-rnych występuj<\ i:namiona po- powiada · się dobrze, pr~eto powszechnie no~~i "'. zaa-prow.id-0wanfu mias.t, to tym\.Jar
go1rszen·i a bilaJtSów płatniczych, co pocią spodziewane jest wydanie .p rzez CZ!ld Sta- dz1·eJ nieuzasadnione 14 wszelkie obawy oga za ..sob1ą ponowne zaostrzenie cz~ścio nów Zjednoczonych szeregu za.rządzeń, mt becne, kiedy ma-my do czyni~n.ia tylko i: kil
wo jut ostatnio rozłu:tnionej gos.podarkl jąc:ych u celu urówn.o unniejnenłe ob<JZl kudniowym opótnienlem młw. Być mote,
dewizowej. ·
ru uprawy (za odpowiednim odszkodo:v:i- te sus~a zaszkodzi tu ł ow~e moiom, ja
Ołównym , ośrodklem wpływającym u- njem) jak _ co :zresztll wychodzi na JC1- rym, sianym późno na glebach l~ld-ch, alt
jemnie. na kcniun'kturę świ.atowll Sil Stany no _ ogra.niczcnie poda:ty zboła na ry.uk:.i na ogólny urodzaj !1Je bt<frl• 'ło !11'1ało wl~k
Zjednoczone. Ale \A w Innych krajach -za- w dalszym ciągu wręcz nlepolrojl(CO ksztal 11ego wpływu. U<:1-erplały 1lrułk1em cht-„dobserwować sł~ daf ą znamli0na osł&błenia tują się notowania w transakcjach na te1- nej włosn.Y niektóre drzew.a ow.ooowe, produkcji i spoż~a dóbr konsumcyjnych miny pożniwne, wskazują bowiem, fe sy- ucieg'ólme czuło na pr%cblec pogody w oDotyczy to Anglii, . Szwecji, Norwegii ł tuacja w nowej kampanii oceniana jest wy kros:~e ~tnienia, ~włlS%cz.a ~estkowe (cz~
Finladi( Podobnii! ~knta.łtuje się sytu~cja soce pesymistyc7inie.
:reśnH~, mektóre śhwy ł wiśinie, brzoskwiw Czechosłowacji~gdzie, zwłaszcza w IO!SNa rynku krajowym większe zmiany nie nr~) .• Ale na tym ogranicz4 sit npewne te
ta.tnkh miesią.cacb,\pod wpływem wyda- raszły, ceny przewa.toie utrzymały 1i~ przy gomcznc straty, zwłaszcza Jetelł d&lna P.O
rzeń politycznych łtmpo spadku wytwór- nader niewielkich wahaniach. Ostatnio ro- goda b~dzie pomyłlna.
czości ·,przybrało na ~ilie. .
'
z~ły się wiadomoki o pogorszeniu tił ~ta
Wi~kuych imian na rynku zwferqt ue
z pośród kt?-jów uchodnlo - europej- nu zasiewów„ Nie ulega wątpliwości, le .!nych nte zanotowano. Po oataflnJ.eJ miłce
skich pogorszenie dość wyraźne występu batdz-o chłodna wiosna zatrzymała rozwó; - zreszłł niezbyt du:tej - ceny utrzymu
j~ w Belgii. Naitomlast .w Holadnj.i I Szwaj wegetacji, ale trzeba wziąć pod uwag~, te J4 •it. oo jest rupełnłt zrozumiałe Je wzglt
earli koniunktura, kutałtuje sł~ stosunko- głów.nym naszym zbotem jest tyto, któ~e du na roz~z,cle okresu paatwłskowe~o,
wo dość korzystnie. Kra.je rolnicze nato- krzewi si~ na jeslen,i I pewne wsłrzyma .11t' kiedy !yw1en1& staj~ si~ znacznie łatwfeJS%C
miast, 1 a m. in. i Polska, nie ooczuły Jesz- wuostu zupełnie nie przesądza o plonie. Na rynku ma5ła nast,ptło O$łablenle tender.
c?Je depresji.
l
Odrębne stanowisko, · według 1twlerdzeń instytutu, zajmujll w ksltaiłtowanlu
si~ koniunktury Niemcy~ Włochyi Japonia,

!

Zamorskie kraje surowcowe jeszcze do
niedawna nie odczuwały zakłóceń i pertur
bacyj. Sytuacja gospodarcza tych krajów
kształtowała się pod wpływem niezwykle
korzystniej koniunktury surowcowej, która panowała do pierwszej połowy 1937 r.
Import tych krajów do ostatnich miesięcy
ksztaHował się na poziomie bardzo wysokim. Dopiero spadek zapotrzebowania
światowego na surowce, powodujący kur
czenie eksportu tych krajów i naciskający
na bilans płatniczy, musiał za sobą pociąg
nąć redukcję imp:o1rtu. Stosunkowo najkorzystniej kształtuje się sytuacja w krajach
zamorskich Imperium Brytyjski,ego. Znacznie gorzej wypada ocena sytuacji gospo
darczej Chin. Gospodarka tego kraju
kształtuje się pod wpływem wojny,która
zahamowa.ła niemal ca~kowicie ekspo1rt.

K.

.. ~ unzioowA

CEDULA CIUDY

przy ~nitkujących ~enach. Thtm.aczy

s1~ to zw11;kszoną na wiosnę produkcją _to
waru gorsze~o, przeroaczone~~ wyłącz:~•e

na rynek krajowy. Na rynku JaJ bez zmian,
przy utrzyma,nych cenach.
. Mocno 'kształtuje się koniunktura na
rynku ryb. Osfa.t'nlo cen.a karpi tywych
znów poszła w. górę, osiągano 2.2 zł. za 1
kg. w hurcie, w d~talu 2.50 - 2.60 zł.
wytej. ,Tłumacz~ się to m.ałymi dowozamb
karpl (w ostatnim „tygodniu d<> Warszawy
dowieziono :zaledw1~ 29 tys. kg.) Równ~eź
dobre cen,r za karpia pł~co.no I na prow;:cjł. Obecnie na ry~ku w1dz1 się. przeważ i: te
rybo rz~czną ł jez1orow4, które1 połowy ·dz~ki oeieplen.iu się znacrnle wzrosły.
Na rynku warzyw panowała w dalS7.Jll'!
ciągu tendencja mocna. Sku:tkiem chł~d. ~el
pogody, warzyw tegorocz.ne1 produ~.cJ.1 J.!St
mało, wobec cr;ego zarówno nowa1t1k1, jak
W\var ieułoroczny utrzymuje tł-: w cenie.
Du:to wł<hł •it jedynie szparagów, których
produkcja jest bardzo obfita. Ceny tego ar
·tykułu utrzymują s ię na po ziomie nfsklm.
Z. K.

!

hutnictwa polskiego

wykazują liczby za mies. kwiecień
W•r6ał Jednak •k•pert I atan aatru dnienia

Według danych Związl<u Polskich tt.1t
Wytwórczo.gć hut felaznych w Pols:e bćw walcow:nlczych ·(o 11,63 proc.) wóww kwietniu rb. w porównainiu z poprzed- czas gdy ogólny wywóz tych wyrobów n żelazinych wytwórczość hutnicza w kwietnim miesiącem spadła we wsz.ystkich trz~ch granicę wzrósł (o 30.70 proc.) Liczba ro- niu rb. prze'ds·tawiała się jak niżej:
zasadniczych działach ł w ruralniach, - botników w hutach :te!aznych zwi~kszyca
Marzec Kwiecień Spadek
1
Zmn~ejszył się · również krajowy zbyt wyro- si~.
tony
tony
tony · %
surówka
82,415 76.933 5.482 6.65
.
stal
142.091 128,251 13.840 9,74
·es~cl
wyr.walco: 1?2,151. 93,717 8,~34 8,26
Zamówienia kraiowe: W kwietniu rb.
·
_ .
huty telame otrzymały za pośrednictwem
SENSACYJNE PROCESY POLITYCZNE.
przenie1iony na tlała. Lucka dct „ubhna, lk,d tYlko Syndykatu Polskich Hut żelaznych zamów elel'WCD snajdde rit1 na wokandde 111dowej od CZ,BIU docHI'!- w::rJeidł~by d~ :innych mlut. Spo- Wtenia kraJ'OWe na Wyroby żelazne W ilO~
kilka aensacyjnyc:P proce1ów politycznych. W nadcb 0 łeczenmvo wołyn1kie wyraza opm1~, le w ten 1po1ób
dztt:r ~werte.k, 2 czerwca ma iit odbyć rozprawa przckreilona zoetanle doty1:hczasowa rola Teatru Wo ci 50.814 t. wobec 46.771 t. w marcu rb. doc. s. Cywińskiego ł b. poi. Zwierzyńskiego o znie ł1ńskiego w •erM\Diu polskofci na Kr~m:h.
czyli o 4.043 t. więcej. Z powyższej liczby
wdenie narodu polskiego.
przypadat-0 w kw:etniu rb. na zamówienia:
'.AKCJE.
W dniu 15 ezerwca s11d najwyiny h~zl.e rozpaTAJEMNICZE ZAGINJicrE KILKU OSóB.
prywatne 32,043 t. rządowe 18,578 t. !la
Bank Polski 119.50
lrywał dwie skarki ·kasacyjne w głofoym procesie
W' Wanzawie w ostatnim czasie zagi.p~li w ta
F
I
Bank Handlowy w W'areza~e 50.00
o n11jazd na Myślenice. Routrzygnit'te majt być ka- jemniczyrh okoliozn0Wiach1 SO.letni H. Gemsztern morządowe 112 t. ł ·rancusko-Po skiego
Ostrowiec 54. 75
I 'acje prokuratora w 1111rawi11 ln:i. Adama Doboszyń. 19-lemia Maria Knapikówna, 15.letnia Maria Bobe- Towarzys1twa Kolejowego 81 t.
Starachowice 36. 75
: ;kiego ( obron.z w l!prawle 23-cb jego towar+iyszów równa t Jlllliua D1browaL
Eksport wyrobów walcownlanych w o. z Płonki na czele.
Polic-ja zawiadomiona e zagłnłt1d111. tych 096b wdro brocie zwykłym w kwietniu rb. wyno!lił
··. ;;} PAPIERY PROCENTOWE.
łyła energiczne dochodzeni&. Wypadek 11aginl~ei11
MEMORIA.I! O NUMERUS NULLUS.
nercgu osób bez widci wywołał zrozumiałe poru- 14.685 t. wobec 11.259 t. W marcu rb. czy
4 ł p6ł proc. Wewnętrzna 64.75
Na maj 11 cym ei~ odbyć zjeździe zarąMw Brat nenie.
Il O 3,426 t. (o 30.43 proc.) więcej. Wy3 proc. lnweatycyjna 1 em. 79.50.
nich Pomocy wyższych uczelni, wysu.ni~ta b~dzie
WÓZ rur stalowych W miesiącu spraW07.:l:i
3 proc. Inwutycyjna 1 em. serie 89.25
3 proc. Inwestycyjna 2 em. 80.50-81.UO
~prawa uchwalenia memoriału do C'l!ynników d~y- PROCES O NAPASt NA RED. SIKORSKIEGO. wczym wynosił 3,453 t wobec 3.313 t. w
5 prco. Konwersyjna 70:00
dujących w sprawie numenu nullus na wyb1yr.h
W Kutnie odbył 1i~ proce• przeciw adw. Saku- marcu rb. czyli 0 140 t. ( 0 4 .23 proc.) w' ę
uczelniach w roku przyszłym.
wiczowi i dwom współtowar.zynom za napajć z bro
.
4 proc. Premiowa dolarowa .U.OO
Jak wiadomo, dot11d uchwały w teJ 1pr1wle po- nit w rt'ku na red. Sikowl'kiego.
Cej.
4 proc. Konsolidacyjna 67.75
W)li~ł:r: zarzQd Bratniej Pomocy w Wilnie i walne
z powodu uchybień proceduralnych procea toc1ył
Stan zatrudnienia. W KOńcu kwi·etnia r.
8 proc. Ziemskie dolarowe kupon 97.17
4 i pół proc. Ziemskie seria 5-ta 64.25-64. 75 - zgromadzenie Bratniej Pomocy Uniwersytetu Ja- si~ z oekarienia prywatnego, jednak se wrigl~da n~ b. zatrudnionych było w polskich hutach
64.50
giellońskiego w Krakowie.
doniosłość eprawy, Urnł11 Prokurators~i w Lodu żelaznych ogółem 46.572 robotników, C?:'-"1.~
objęł również oskarżenie ł delegował na proces P·
1
5 proc. Waruawy etare 77.50
ZA.RYBIA.NIE JEZIOR.
prok. Leona Kopczyńskiego.
O 1,618 osób więcej niż w końcu poprzed
5 proc. WarM:awy za 33 rok 73.00 ostatnie drobne
5 proc. Lodzi za 33 r. 6i.63-64.50
Na terenie Wileńskiej Dyrekcji Las6w Państwo
Oąkariony Sakowics przyznaje al~ iło ny1111. tj. niego mies:ąca, a o 6.729 osób więcej niż
5 proc. Piotrkowa za 33 r. 61.25
wych rozpocz~te 1ouały szeroko za.krojone inwesty. do napadu i etrzelania .s rewolweru, do winy jedn~k W końcu kwi'etnia r. ub.
Tendencja dla pożyczek uięco słabsu, dla listów eje. W ramach tych inweJtyeyj wchodzi m. in. zary- nie, bowiem. jak twierdzi, został ohraiony w pi.śmie
- utrzy~ana.
Menie jezior Wileńszczyzny.
i musiał rea1ować.
Przede w~zystkim pr11:ye14plono do zarybienia jeStd ogłosił wyrok, mott którego umai. ~rze
zior Brasławnczyzny, do których wpusl!Czone około stępstwo osk. Sakowicza i skazał go na 2 m1e11~e
~:.:
z GIELDY LóDZKIEJ
4 miln. sztuk narybku sielawy i około 50 kg. wyso- are9 ztn. Głównym motywem lagodz11cym kar~ jut
a dni:i 27 maja.
. .
1'a wczorajsiym i:ebraniu giełdowym " tnd,i kiego narybku węgorza, sprowadzonego gpecjalnie odległośc dokonanego pnestępetwa; oskarżeni Kur.
Zarząd Targów Katow1ck1ch co roku
notowano:
1 Anglii. Również jeziora Troc~ie zostały Hrybio man i Majewski zo~tdi uniewinnieni.
ne sielaw,. Akcja 2arybieniowa nie objęła dotych
Pr~eciwko wyrokowi S11~u . Grodzklego mgłonł i· urządza W ramach tej gospodarczo-handloWewn~t.rana 65.25-65.00
Inwestycyjna 1 em. 80.75-80.50
CZU "morza" Wileńszczyzny Narocz&. Gł6wnt apeł&eJę prokurator i oskarzyciel prywatny.
wei imprezy, ja'kiś specjanly pokaz, ,\ '. anoInwestycyjna 2 em. 81.75-81.50
przyczynQ omini~cia teg~ największego w P?b:e jewiący atrakcję Targów i będacy nowością,
Konsolidacyjna grube 68.25-68.00
r.iora jest nieuregulowame stanu pn1wnego, Jeśli cho
STRASZNE ODKRYCIE MATKI.
1 któ
·
~k ' h
· k' . . W k
dzi
o
prawa
wła5ności
i
połowu
na
jeziorze.
Sprawą
Późnym
wieczorem,
Zoflia
Jagiełło,
um.
przy
:
. ra musi ~S~Y.St• IC zac1e :iwie,
ro u
Dolarówka 41.50-41.25
,, zajęła się sjecjalna komisja Dyrekcji Lasów Pai1 ni. Nowolipie w Warszawie, powróciwsz.y do domu, bieżącym z JnlCjatywy śląskiego Towarzy
Konsoll'. dacyjna drobne 68.00-67.75
Konwersyjna 70.50-70.25
stwowych, która ma uregulownć ostate~nie wiele r.astała drzwi swego mie~zkania w suterynie zamk. stwa Wystaw urządzony został śląski poBank Polski 120.00- 119.00
~pornych spraw zwięzanych z drzerżaw, obwodów ni~te. Tknięta złym przeczucie~ pobiegł.a do dozor kaz drobneO'o inwentarza staraniem Stowa
Tendencja niejednolita
ieziora oraz rabunkowe~o połowu ryb.
cy, przv pomocy ktorego drzwi otworzono wytry. ;h •
LUBLIN SIEDZIBĄ TEATRU WOLY~SKIRGO.
rhem. Wewnętrz rzuć było ostrą woń gazu. Na pod rzyszenia Sląskich Hodowców Drobnego
Po Aleksandrze Rod1.iewiczu, który objęl na łod ze z .rozfoźonymi r~kami lezał Ja(aeUo.
Inwentarza.
1 -' ~11"! 1,JJOżOWfoJ w LODZI.
rr.l.ejsce Władysława Storn! dyrek:j~ Teat.ru Mil'jPrzy~y!y lekarz stwierdził zgon wskutek zatrucia
Pokazem tym winni zainteresowtif s ię
2 dnia %7 1m1ja.
Żyto 22.00-22.50
skiego w ~ydgoszczy, IJilwier.zono kierownictwo Te- gazem -.s1~ 1 e!lnY":i·
.
. .
drobni rolnicy oraz wszyscy hoduj ący króMąk• Żytnia 50 proc. 3%.50-33.00
atru Wotvnskiego w Lucku od sezonu 1938.39 JaPo manie rnies·zkama Jag1ełłow przerhodz11 rury . .
' .
.
.
Męka żytnia 55 l?roc. 30.25--30.75
nuszowi Strarhockiemu znanemu reżyserowi i artyś doprowadzajęąre gaz na wyitze pi{\tra. śrub& przy hkt, kury, gołębie, zwierzęta futerkowe, itd.
Mąka żytnia z gat. 21.50-22.50
cie trntrów lwowskirh'. Ostatnio Strachocki wystę- jednej z nich była odkr~cona i leżała na podłodze. Bogate eiksponaty tej dziedziny naszego
'.11:ika żytnia razowa 26.25-26.!5
.
p?wał gościnr.:e w ~nr~za1~ie,. gdz~e m. in" osinnął w skute.~ .rzego gaz _ulatll'iiił si~._
,
gospodarstwa rolnego są przedmiotem
Tendencja na pszenic~_ ożywion1, na J~czm1en 1w.1e!k,~ sukces ':" roli WronskieJ!o w „Anme !-<-are- . PohcJR . ?rowadz1 do<:ho.dzen.1e ezy Jegrnllo popeł ogól:nego podziwu ze strony fach owców.
•: es otręby _ spokojoa, iyto _ zwyżkowa, na 1114 n1n1e na scenie Teatru Kameralnego. Przy łeJ oka. nil 11moboJ1two! rozkr~CIJłC srubf, ,CZ)'. teł zacho- p dk . .,
l . 'ż k t
.
• zji naleiY. uzna1:1J1.Ćt io Teatr Wolpiek.i ma J>:e dzi tu nie~~!hwy wypadek.
~L res11c na ezy1 1 po a.z en1 mający m.
ki ży.;lli,ę otI~iona. _ ·

. ;,.
W'ARSZAWSKIEJ
,
• dnia 27 maja.
Belgia 89.45 89.67 89.23
Berlin 213.07 212.01
Gdańsk 100.25 99.75
Holandia 292.75 293.49 292.01
Kopenhag11 117.20 117.50 116.90
LandyD 26.24 26.31 26.17
Nowy Jork S.30.3-4 5.32.1-4 5.29.S-4
Nowy Jork kabel 5.31 5.32,1-4 5.29.3-4
O!lo 131.86 132.18 131.52
Paryil 14.68 14.78 14.58
Pt'llga 18.45 18.50 18.40
Slltokholm 135.25 135.59 134.91
Zurych 120.95 121.25 120'.65
Zurych 121.00 121.30 120.70
· Włochy 28.02 27.88

Wl

z kraju

I

I

I

0

'.

I

zapotrzebowanie na 600

trzeb kolei.
Jak się dowiaduj emy, rozpocz~ły się już
pertraktacje między producentami polsk'm
a delegatami kolei rumuńskich w sprawie
nabycia P.odkładów z Polski.
PRZETARGI.

Itba

Przemy słowo.Handlowa w Lodzi podaje do
wiadomości, że PKO ogłosiło przetarg na dostaw~
następujir y rh male ri ałów opałowych Centrali i Od-

PKO.
Koks gruby lub ko~tka dla Cenlrnli PKO w War
szawie 1.642 t. weigla 27 t., drzewa 43 t.
Oddz. w Poznaniu kosku 350 t., drzewa 22 t.
Oddz. w Kntowicach: koks, 180 t„ węgla 5 t. drze
wa 5 t.
Oddz. we Lwowie: koksu 195 t. drzewa 8 t.
Oddz. w Lod7li: kosku 180 t. węgla 8 t. drzewa 5
Oddz. w Wilnie: kosku 200 t. w~gla -, drzewa

działów

7 t.

Od dz.

w

166 t.
r.

Krakowie: koks 800 +540 gron. drzew•

Temtlin llkladanla ofert do dnia S er:erwea 1938
godz. 10-a

RYNEK PAPIERóW WARTOSCIOWYCH
W LODZI.

Sytuacja na rynkach
rolnych
lep

wytwórczości

ogłosiła

tysięcy podkładów dębowych na rb. Okaza
to się bowiem, że mimo i s tniejącego w Ru
munii zakazu eksportu dębiny zapas tejze .
znajdujący się w dyspozycj i producentów
rumuńskich nie starczy na zaspokojenie pe

Wiosenne załamanie koniunktury światowej

Si> a dek

145

RyneJC papierów wartoścłowycli w L"odzl mi111ął wcwraj pod znakiem utrzymanej
tett'dencji dla listów zastawnych i a.kcyj,
nieco słabszej natomJ.ast dla potyczek. Po
szcng61ne papiery n()fuwano wczoraj: i11.westycyjna 80.00 - 81.50, li emisja 81,00
- 81,50, wewnętrzna '54.50 - 65.00 dcla
rówka 41.00- 41,50, kcmsoUdacyjna 67,50
- 68.00, 4Y2 proc. listy z.astawne ziem~
kile 64.50 - 65.00, listy zastawne ?'> pr·~c.
m. Lodzi 64.50 - 65.00 Baink Polski 119.00
- 120.00.
·
(ag)

·t·----

Koniunktura
UBóJ ZWIERZĄT GOSPODARSIOCH w POLSCE
Ubój bydła rog&tego wostamlm kwanale r. 1937
efiQgntl, według danych GUS„ ogółem 878.601 HttJk
woh~ 87S.96S 1stukł w poprudnim kwart1le i
759.918 ntuk w ottatnhn kwartale 1936 r. Odnoal
alt to SllrÓWDO do uboju pod n11dzoreJ11 Jak 1 poza
nadzonm weteryuaryJnym. Jak widz'!my • powył•
acgo, ubój H&łorocr.ny .był 11nacsnle wybey niż w
01tatnim kwartale 1936 r. eo tłumauy eit poprawf
sytuaejf gospodar•eJ f. 1t0Jtt::rm w •m••? • tym
wsrostem konmmcjl. Z ogólnej llołcł ubłt:relł ntuk
na elelt1t1 prsypeda 439.81% allłuk. wohee '75.290
w III kwartale 1937 r. ł 413.095 w eatatn.lm. kwartale
1936 r„ a na inne, tj. jałowizno krowy, buhaje i wo
11 '38.789 atuk wobec '°0.673 ł H6.83S ntu1d.
Ub6J tmody ~ewneJ w olhtnint
kwerale
1937 r. wynotił 1.698.902 •ztnki wobec 1.170.115 111:tuk
w ID kwa.rtale rb. ł Ui39.3~9 1stuk w 01tatnim kwar
tala 1936 r. podnlóeł aio wł~c r6wnieł wydatnie.
Owłee i lt6c u\jito 397.258
etuk wobec 217.772
wsgl~dnie S9·U08 nt„ a koni 3.006 aztuk wobee
1.275 i .USS. er.tuk.
OBRÓT PLATNICZT I TOWAROWY BULGil·
SK.O • NIEMIECKI.
Rokowania pom'lodz:r Bulgarlf I l'flememni w
sprawach obrotu płatniczego so.aały JłnallllOW'IJle, Z
dniem 1 czuwca rb. obrót 1ustrlacko~hnłpnkl epu
ty h~cłzie na pod1t1wech, obowlipmJ,eym w zakro
1ie obrotu poml~dsy Bułgarii i NiemeamL
Układ niemiecko-bułgarski E&mlut austrlack~
bul11arsk.iego porozumienia, oparty na 11asadach naj
wl~nego uprzY""ilejowania obowitzywać acznie Tl
chwilę, gdy niemiecka taryfa celna dosto1owana EO•
lłanie do nowych warunków wynikłych z A.nszlusm.
ROKOWANIA FRANCUSKO - NIEMIECKIE.
W dniu 9 czerw1:a rb. mt.jł być podjtte rokowa
nła w sprawie rewiitji układu handlowego niemlec
ko-francm1klego. Ober.nie prowadzone •t w Niem•
czech i Francji techniczno prace prz-ygotowaW?!Ze.
które zakońcwne będt w plerwaz,.ch dniach eaerwc•
Ro.kowania niemiea-ko.franrusWie o nowy układ
handlowy, które toczyć aio b~dt, w Paryżu, okazały
eio niezb~dne • uwagi na i:mienionv sytuacj~ po
Anszlusie.

....

.\'t:';'J"" . •

BELGIA OGRANICZY PRODUKCJĘ WĘGLA.
Jak doniósł dziennik belgijsko.flamandzkii „Laatee
Nif'uws" - ograniczo.na zostanie produkcja w~gla w
zagłęMach Borinage ł Le Valde Mons o jeden dzień
w tygodniu. Postan-0wieni·e to uzasadniono wfolki111i
r.apasamł węgla, nagromadzonymi na hałdach. Zapa
ey te dosięgły s końcem kwietnia hr. 1.76 milionów
ton wobec 645.460 ton w końcu k11>1ietnia 1937 r.
:ANGLIA W EGIPCIE •
Jeden 'Z angielskich k-0ncernów włókienniczych
w Bradford uzyskał obecn'ie kon·~esję na budow~
wielkiej nowoczesnej fabryki wyrobów haweł.nia
nych w Egipcie. Pozostaje to niewątpliwie w zwięzkn
z przeprowadzoną ostatnio w Egipcie podwyżkę ceł
na tkaniny bawełniane i przędzę bawełnian11, Rzęd
egipski dąży bowiem do stworzenia własnego pr:t.e
my~u włókienniczego i ochrony produkcji krajowej
przed konkurencję iza~ranic zn11, a w pierwszym
rzrdzie wloską i indyjsk11.

Pokaz drobne go in wen
tarza.
_
„
n a Targ ach Ka. o w I ck Ich.
ln. na celu prop agandę i podniesien ie naszej hodawli, zakoń czo ny zos tanie 29-go
Inf!ja b. r. konkursem, na którym specjalna komisj a s~dziowska przyzna wystawd l
com YP omy.
Zwi e d zaj ącym udz i elają wystawcy lub
czł on k o w ie Komitetu \Vykonawczcgo Pokazu wszelkich fachowych rad z zakresu
wzorowej 'i10dowli go łębi , królików, kur.
gęsi, kaczek itd.
O rozmiarac h pd,a m św iadczy liczba
wystawców, złoż o na z o•!rnlo J60 osób.
ł !>OO
oraz liczba eksponatów W i lości oko O
sztuk.
Pokaz ten wi nien obejrzeć każd y milośnik hodowli drnbiu, ptactwa j zwierząt futerkowych.

,.KURIER LóDZKl" ~ .~obota 28 maja 1938 roki..

Nowa· era filmu

"t '. ' l 1

··• ....,.•„.•-.„..... ·
Przegl~d~: p. „r :a s""'·
.IT •

amerykańskiego.

powyższego

Jak WPan z
widzi, lista
P~ otrzymaniu wiadomości ol Ray Millandem, - i filmie ,.Pokój Umeblo·
....
.
~alk~w1.tcj reorganizacji flrmu RKO wany" (The Bride Walks Out) 'J. Barbarą produkcj·i wybrana jest bardzo starar.nie i
1 ob1ę,c_1U pr~ez p. d.frektora Cza· S_tanwyck, Gene 'Raymondem i Robertem wśród niewieikiej stosunkowo ilości filmów, ·
Trzeba b>ć w tych
. ,"P·..".~~v. a~1 ~.por~zywie ~
bana l(lerowni~twa p~a<:ówk! w Po.I- youngiem teg:o satn~go reżysera. Oba. Iqmy więcej niż p~łowa to ,P~~eboje, któ~t: swoją I Nl~ICY O ~TAN?WISKU POLSKI W DNIACH
.
CZESKIEGO KRYSYZU.
. Jme~InyllL Ideą_ kon~ol1da·~u n~e JC!t w. naszym rosce, postarahśmy s1e o uzyskanie JUŻ gotowe cieszą s1e dużym powodzcmcn'I wartość kasową prawie wszystkie iu7. udoy; odniły. Chciałbym pcidkreślić że lista na- Berliner Tageblatt.:
zum1eniu - idrę pospolitego· ruszenia, w ·'l!;tórego
danxc~ . ~otyczących. nowej organi- w Ameryce.
zaq1 1 1e.1 11.ow~'<:h filmów.
Wreszcie Lłla uzupełnienia lish• wybrałem sza nie zawiera ani jednego filmu który by l'lazywa enuncjację angielskt o tym, że Polska miliła I :<zeregach . toczy się han<!elek panów braci s:iJ'in:hecco Panu J?Ow1em będzie mu się wy- cztery doskonnłe filmy, t. zw. salonowo _ sen ni~ l~ył przeznaczony do produkcii' w ciągu cz!nnie poprzeć Francj.~ na wypadek w1<r_oczcn~a Nie I kicn o pó_cl~1~i wplywow i koncesyj. o 1'.stęps~wa. •
da\\ :ilo w pe\.'.llCJ micrze rewelacją. Przy- sacyjne. A to „Widmo Przeszłości" z Barba- n::qbhższego czasu. Innymi słowy, listv. na- ~1ec do C~ccho~lowac31 - celowo zm')·,loną t. 1:ytu 1mandaty, 3e5lt za~ handelek do skutku m~ do3d~1?'
Je nai;tępuJące słowa Expr. Porannego: p9lsk•1c po wtedy furgony I,Jlllzadv.wolo.11ych warchpłow wy1cz·
szcdrem do l1rmy RKO w związku z grhn- tą Stanwyck1' „Zamknięty świat" z Sally sza iest listą nie tytułów _ ale filmów!
Jestem przekonany, że nowa era RKO se.ls~o w Lo?dynie :d.emento.walo tę ~iadomoś~ i diają. z. obozu 'i , zpkł~claj11 .własny.
toi\ ną 9d J?Cldsta.w reorganizac_ją tei firmy, Eilers i Ann Shirley, „Taiemniczy ~!epice'',
. . Nazwi~mY.
. ..
nową erą dla całego osw1adczylo, ze ponuędzy nun. Beckiem a ami.i. ·
T
•
•
·
·t
·
.
1~organizaqą, ktora ro~poczęla si~ kilka m1c j dm.mat sensacyjno - sz.p.iegc<Wski z Ryszar- będzie równocześnie
•
k •
·
~Ioltk ·ad
h
·•
h ł "
;1.0 me .Jest wspo czesny nacJOna1izm.
·
e z nyc r 0 zmow me Y 0 •
to iiwczej, po$zukajł)1y 11 kreśl~nia w bogatej . ,~ ta.
się!:y temu w Am~q·ce 1 ogarnęła cały świat. dcm Dixcm i „Prawo Pięści", jako jeden z s~eregu Ion, tore. kontynuować będą swą ·
Po roku ba<:fan 1 pertraktacji rozdzielono najlepszych fiłmów (cowboyjskich). ·
współprace z nami.
kie zja,dska hist0rii Rzeczypospolitej, ale nie mó~
CZESKIE ECHA. ·
my, ż-e 1:hcemy rtacjonalfatycznego porzQ'dku i' ustro·~
w .RKO dyr~k<:Ję. koncernu teatrów od konPrager Presse, komentujllC ostatnie wydarzenia, ju.
c~.111u _wytworni fdmowej. Na czele produ·kc_11 stanął nowy człciwiek - słynny produr tak też' n'ie rozumiemy nai;ze.l!;o zf!'tla'nia. ;
c~~t - Pandro S. Berman - Europejczyk w
Uznaliiimy, że Józef Piłm1:1Fki jest t~vurq nowa „
jukim zwracano si~ do ni~j 0 zachowanie spoko-~
kc.~dym call!. _\Vedłu,g tego, co sam oświad
w Łodzi i w województwie _łódzkim.
iu, nsłu~hała i i:tozumiała apel, TJ · jakim w 5oho czes.f!~-go porządku , i .ustroju w P,olScee.., , _ - •·...cz)'! .w pr~sie amęrykańskiei, tematy, na pod
U:zraliśmy, Ż!! Konstytucja Kwietniowa jest pttd~ ,
•
.
.
· . . tę do narodu 2wróc.ił się Pr~ydent RepnWiki, u~y~1_a":'·1e ktorych op~asowane maia być sceWojewódzkie Biuro Funduszu Pracy v. sob w tym w ~a_m~J Łodz~ 31,651, ~ab!Jn·· wając słów: ,Jak To~Dr bę<lzicmy !'ilni, bez hojaź stawą tego ustroju i podstawy tej bronimy i bę
nanusze, muszą m1ec charakter i tło ściśle
d2ićfuy bronić.
·
„
· ·
:·
m1ę<izynarctiowe, muszą bvć równie interc· Łodzi podaje poniżej liczbę osób poszuku- ce, powiat łaski 1 s1eradzk1 3.249, P1otrkow 1ni, mocni, zdccy<lowani i i<leowo ja~ni. Jcclnak hę
Tryb.
i
pow.
piotrkowski
2.044,
Radom-;k1
dziei;i1y
zarazem
ro.zwa~~mi,
ro_tumi1ymi
i
tofo1•ancy_i
Uznaliśmy
prymat
Marszałka
śmigłego
.
Ry.
d
za'
sujące dla. Ameryki, jak i dlJl Europy.
jących pracy, zarejestrowanych do dnia 21
. W związku z reorganizacja i z imponu- maja rb. na terenie województwa łódzkieowiat radomszczański i wieluński 1.510
ny1111. Na '~zgleil~1e m1ec będ'.'1emy \y~ko dobro OJ• w ży·ciu ideowym Polski. Temu prymatowi podp<r-'
P
.
., .
'
czy.zn.y, pansl\\l'u 1 narodu,-. mice bętlzte.my na tyle rzędkowal)śmy się.
jqt;ym planem produkcji, za:kreślonym przez
,.
Tomaszów Maz. 1 pow. brzezmsk1 4.006 inęs'tli·a aby dla puf1stwa, nnTodu i ojczyzny tionoirć
P.andro S. Bermary-a, który otrzymał najdalej go:
I praystQpiliśmy na wezwanie Wodz a N;iczel ·
ofiary osobiste i partyjne, uświadamiać sohic będzile ncg-0 wspólnie z, innymi 4o re.alizacji programu. .
Łódź, pow. łódzki i łęczycki 34.935 o- Razem 45.744 osób.
1uące pełnomocmctwa
zaangażowano w
my i wzajemnie przysię~ać sobie n oczywiście i
o:.tatnich pięciµ !Jliesiąc11.ch przeszło 3000 no
P.rn,gr;11m ten ~d!lża.-.do wyl\\,'or.zenia j!!dnej, P.,ro.
wzysi-ęgę spcłn'iać, ie tylko 'w 'jedności. rzeczywistej
1~·ych p,racowmkow, w tym szere~ słynnych
·
jest nasze 2bawienie i rozkwit miszeg~, pafutwn, stej i zdyscyplinowimćj jednolitą 'decyzją k>icr-ownr.
"·'ei:at9w. scenarzystów. dziennikarzy i spenej organizacji nai-oiłu, która w ramach silnego usti-ó
jego powodzenie i jego piękna pnyszłość".
C)ali~tuw
od wyszukiwania
tematów i
„
'1,1 :•
Ludność C:red1osłowacji :r,~ozumiała 0 co chodzi ju zrealizuje wielką przyszłoić Polski.
.,gwiazd".
To je~t właściwy, now~czesny nacj6nalizni . pÓI;
Plan całeł . produkcji opracowany został
Oświatowo·
Z•ro•stciego. 2dawała aobie epraw~ z teg-0 czego rz11d od niej wy
·
· ,„
bardzo wczesn1e, tak że d!gża część filmów
Komisja Wywuaeów Pracowniczego Towany•
Nlezależn_ie od tego, w nasic od 15 lipca do 15 maga: spokoju i dyscypliny„ Spokojny pr~ebieg ski. i innego n'ie znamy:
na nadchodzący sezon jest iuż całkowicie go- siwa Oświ11owo-Kul111ralne10 im. Sterana .Żerom wneśnia br• .zoragnizowane hrdę kolon'ie wypoczyn pierwszego etapu wyborów d9 samorz1,1<lów gmin.
Dlli~go wsźeikie zjawiska z jakichkolwiek wigł~:
towa.
akiego otgankuje w biei/icpn teZl>nie obozy letnie ko1ve w wynajętych pen1jonatacb, :a mianowicie: 1 nyeh tego dowodzi. Takłe wynik wyboró\v jc~t dosyć d6w·narn5zajęce dyscyplinę w szeregach akcji zje_dtl<ł
Nie operuję samyuni tytułami. Na liście dla pr111:owniku1' fizycznych 1 umysłt>wych: Oboz w \\!śle (SIQ~k Cieszyński) '"2. w Zaleszczykach (Po- wymowny",
czenia narodowego są. naszym wrogiem„ .
.
.
ustalone.i· przeze mnie 'J)01 długim i staran- Morski na lidu w Jutari1i - Borze w cz113ie od 15 dole).
.Po;wtarzamy: wrogiem więks!'.ym od otwartego.
„Ceske
Sl'llvo"
(
org-an
Benteza)
1
n~m namyśle
nie ma. ani jednego filmu o rterwca do 31 sierpnia br. Obóz nad jeziorem Na·
Opłata zadwutygodniowy pobyt w pensjonacie wy
pr:reci1v11ika".
· ·
· ·•
·
„Mało jeBt państw na świecie, które odważyłyby
11'.E'OkfC'ślonej dacie wyp.U>Szezenia nie ma ani roca (Wileńuczyuia) we wti Kupy w czasie od 1 nosi .t. 58 - plus koszt przeju.du w obie strony w-g
si~ pr.zeprowadzić wybory w chwilach tak wielkie
jedneg~, za który. nie mógłby · wziąć •pełnej lipca do 15 sierpnia hr.
75 Jłroc. zniżki kolejowej.
calkow1tet odpowiedzialności. Na 18 tllmów
Opłata 11 dwuty1odniowy pobyt w pensjonacie -wy
Obozy 1 kolonie dostępne st wY:łt1:Znie dlz Chri:eś go napięcia międzynarodow!lgo, ich właśnie dotycz11
cego. Jeszcze mniej brdzie takich pańmv, w których
u-,ta!qnych iprzeze mnie :po starannei se\e·kcji ków Pracowniczego T.wa Ośwbt-0wo-Kulturalneg<> cijan.
~
JAK u~~ĄC BRZYDKI OSAD NA ztBACE)
10- ftłmów widziałem, 10 filmów jest łuż go- •im. St. Żeromskiego i Zjednoczenia Polskich Zwi11z
Zapisy pr.zyjmuje jak ;równieł szczegółowych wybory mialyby przebieg tak 'spokojny".
To b-ardzo proslo.' Należy po ~roslu cźylcić ·z'ęhY
t:. wy~h, 5 film?w znajduje się w peł'ni pro- k6w Zawoilowych ~. 31. plu1 przejazd w ome strony informacyj udziela Sekretariat Pra·~ownlczeg-0 T.wa·
znaną pa!tlJ do zębów Chlorodonr, a p'ołem płńlci!)
du~CJI, a 3 V\jd.ą do atelier w najbliższych l\"·g 75 r r. zniiki kolejowej, dla innych zgłaszają Oświatowo-Kulturalnego im. St. Żeromskiego ł..ódź,
POLE:\nKA.
u11a płyn~m do zębów Chlorodont.
.
.. ··
d111ach.
cych 5ię osób zł. 40. - plus k()!ZlY przejazdu w ul. Sienkiewicza 3.5 front Il piętro m. . 12 telefon Sło~.:
1
Sądzę, że tak pewną listą prod·ukcji n~e obie strony według zniżki 75 proc.
153-08 od. godz. 11 do 14 i od 18 d-0 20.ej,
Poseł Jan .Iloppe zamieszcza w nowym numerze
" ·
,,Jutra Pracy" (datownego 29 majo), artykuł pt.
··
mo7.e Się poszczycić w tym sezonie żadna in1)~ wytworni a. I dlatego z czystym sumie#
"
•
„Tak nie wolno", w którym znajdujemy charakt~ry
TRUP NA TORZE KOLEJOWYM., _ : ·
111~m I pełnyQ'l poczuciem ctjpowiedzialności
styko nowegą prezydium Rady Ozonu. Poseł Hop.
~ ..
. -. . - .. - - . . # . . .
twierdzę, że ~~l<O rozpoczyna now/J erę.
pe - jak wintlom-0 - od szeregu lat pracował w
Na szlaku kolejowym Łódź KaU!!ka 77""'
Na czele produkcji stoi nasza duma,
tropie
centMLli BBWR., a następnie w okresie kocowskim Zgierz obok przedmieścia Koz_ iny
.Pobliżu
pierwszy długometrażowy film ry~.unkowy
w Ozonie. Nazywa nowe prezyd;um starem podwór
l
\\'a)ta Disney'a „Królewna Snieżka". Film
Dwaj hinduscy profesorsy. Hainger i swym odkryciu,' aby ludzie, którzy 8ię ~pi kiem; pisz,c: „Skład prezydjum Rady Naczelnej wy ,ottt uli~y Owsianej przeje~ha-ny zos±ą.ł
!en, zrealizcrwany .przez Disney'a w natura!- Hulpien, od pewnego czasu strają się .roz- li w nocy i ra'ao c~cą być trzeźwi w biurze mk111Zuje, żdmy wrórili na uare i to bardzo zwęto- przez pociąg Czyżewski Wacław.:.Edward 1
:-:yefl b~rwach nowi!. metoda, daj<JCą pełne
,
•
-~ . • k Ó
h h .1 ·
ż
li
, dk
p
·
ne unacyjne podwórko. Wypad w kierunku szersze Z zawod
.. U śJu_sarz-rusznikarz, _ zam
. ·ieszk. ah~
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1".szystk_ie istniejące na świecie rekordy po- lach jest kweetją żytj.a, ,mianowicie jak wprawdzie pożłjdaiuy rezul\a\ i usuwa il.ie· Leopold Skuhki l!4 lekk, odmian,. Artykuł „Gazety
.
· ·cdzen1a. Dodam j<'szcze tylko to, Q czym można szybko wytrzęźwieć' po wypiciu ZJta· prsyjemne I!lkutki pija~, ale jest bardzo Polskiej" s dnia 18 bm. to - nowy dowód powro1ul
Władze polkyjne przekazały zwtaki
P:rntt nie wiadomo, a mianowicie, fe Walt cznej ilości alkocholu. Doświadczetti.a ewo- groźny dla zdrowia. Przede WSZ)'"8tk~m na· na stare P~Y'~je. W prez.ydium. s~: Katel~~ch, Zd1!i 9 CzyżewskieCYO do prosetko·rium i wdrożyłf
i':!~itey. zdecydov.:ał się na uobienie wersji J·e przeprowadaa1"t oni na psac.h , który"h leży przepr,owadzić 1·es.zcze ezereg badań i ław
Lechnicki, Kudelska, WoJciechowsJd. Jesteśmy dochod:zeni: w kierunku
t I ·
plsk1e1 z tego filmu, Z.decydował się na to
w domu. Rozumiemy. Tadeusz Lechnicki, dr. Woj. us a cnia, czy ·wy·: . tego -.;.zgrędu, że film jest tnałarsko zb%ł upijają rM;nymi mie!iabkami do utraty dopiero gdy jego działanie :rrle będzie Il1ie-- tysiak i St. Paprocki oto cefereoci .Rady. Naczelnej padek ma tło samobó Jcze, czy też wyda-r 1~kny, by publiczność miała tradć czas na przytomności. Przez dawanie im lekarstw, bezpieczne dla .zdrowia, będzie go '.można Referenci - to 2naczy nau~zyc.iele OZN. Po jaki. mś rzył się<. skutkiem ni~oistwżności Czyżew„
nyt!łnie naP.isów. Wersja pol~ka. Qpracowa- .denittofonelu, iółtego proszku, u:i'ywanego po]ocać lu'cłzioni Jubi,cyrn zaglądać do kie czasie znów nefostwo Ozonu 1!lrobi zd:oiwion, m'inę skieCYO
'. . ·
r.a Jest przez fachowców ~ uwzgl~dnlenłem
d
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. ··
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i rzapyta: Gdzież wy widziicie te wpływy Naprawy?
Qstatnich zdobyczy technicznych. Kierc:wnl- po czas ura1
o t WIZCHJ!Jcej, OStągne i
isz a.
d b
Intei;esuj~ nas jeszcze ~o, te ~&isław ~i:Jmick.i, kt~
. AREL DO LEGI011JIST
•.'· µ „
ctwo ad tytni ·pracami i piecze nad pozło- to, że pey .wytrF.dwialy w cil,!gn polmfy te
Że Lindtuicy profeeorowie 14 na o rej ~Y me mogł darownć P1hudski1mm Briema, po!odził
o .. . „
m~1h- artntrcznym objął p. Ryszard Orcfyń- go czasu, który zazwyczaj był im na to po- Jrdllze '!lłiatłezy · o tym ·la bk()JicmoR:,- iż się z demokratycznościami O,ZN"• .
,,7:.~y};<J-~e~ .~e&ion,isJó_w Polski_c h _w, t,~_z_i
~k1, Jako J den z najlepszyt"h w tel dziedzf;. tnebrty. Preparat ten jest jednak bardzo 'szi~i~ii j)r'ore56r, Wiitmłt& 'z'Curlh•e.rsyte~ • R~~ou~~- " tf!nł!' l)lrtyłml~ : ekieriiw'riyrii wz~a
.,'fs~~k1~h, - (;Złon.ków swydi -.z„ p~tt
ni~
fąc;~O\-\'ĆÓ\V.
Prace techniczne wykonane nieber.p1'„,,,z•ny. Wywolu1·e on bardzo eilna tu
' .· '.L.·„_~.....,ci_~I ni~z.ałe.ffiii <>cl 'hadJń. liin'dusów g]ów!1ic pr?,eciw pułk. Uiedzłi1~lifuh'tł zpÓwbtlii uft
bę<lą w Amer ce
""'
~
""
da przezei\' okr~le6 ·„dywerillnci i : odt1ryski";• y rp. tOJl,~m um:un~u~~~-a'!ly_rn:„ do stawiema <się
., prugim z ykoiei czołowym filmem naszei gortcr:kę, która przyipie1u proce& spalania doiZedl
ty'cli eam)·ffi 'wJ'ników; co oiti; Hoppe pisze, ze nie wolnll" nazywać z ten sposób la na zgromadzenie b."<vt>j"skowych, które~ btf!
prodtrkcji to film pt. „Załoga" (Woman· I wcl1lo11iętego pnez orgMlizm alkoholu. Natomia~t wezyetkie pról>y z inhymi środ· kich luclzi, jak powstechnie -cenionego senatora 'Ber. będzie .się dn. 29
m. o godzinie 16
sali
lcvc) .rcż:ys_crii Anat~la Litwaka z ,Paiulcm środek ten je11t również· niebezpiec:zmy kami ocltłuszczaj~cymi, jak insuliina i try· muda Chrzanow~kiego, marszałkowę Prystorowę, Ma Str.aży ; P.ożarn·ej prży ul. ·11 Listopa<la z
Munl 1 Mmam Hopk
Oil h gł
I
I
rię R11dziewic1.-" nę, prezesa Sądu Mars;ałk.owskiego
.'I t
'd .
. ms '?' r ac
ownyc 1• przy kurac3'i odtłuszczającej. I jeśli używa roiceyna nie prtyspieszają proce~u spa ania pułk. Bolesława Mwid~:ńsk1'ego . .N1"e moz"na ro"wn1"ez· o~azji prżypycia . do Ło~zi prezesa gen. R.
F1 tn en w1 ziałem 1 stwierdzam z całą sta- • •
•
ek
•
•
~
·
· · ·
rowc:tością iż stoi on 0 całe niebo wvżej od m; go bez p_rzep111u l arza, występuJą nie- alkoholu, 'vcl1łoniętego przez organizm.
pos1,11lzić 0 brak O.:y11 cypliny żołnierzy I-ezej Brygady. Góreckiego.
wyswietlanego w Polsce kilka lat temu na hezpieczite objawy zatrucia· Hinduscy le·
Należy więc przypuszcźać, że . już w naj Jul. Dudzińskiego, 'l'omftSZa KozłowsMego, Zhignie
1
p~dcłJnym temacie opartym filmie ftanws- karze oświa'clczaJ'f, że długo się wahali, czy bJiiszym czasie ncze-ni wy11ajd4 pi:epąrat, Yi.IJ. 1\iad~yskiego, Wacława Budzyńskiego. Zbyt lekBACZNOSć, PODOFICEROWIE RE- .
ł
" p I Mil . .
tt b j
kie publiczne rerowanie wyroków - pi~e p. Hoppe
i I . pt
.
. ZERWY!
'mkl
. „ a oga . a~ . ni _nie P.O ze U e· mają podać do publicmej wiadomości o który htdzie ezyhko usuwał nieprzyjemne _wywołuje wymowne uśmiechy u wielu, którzy zna
re amy, ale proszę m1 w1etzyc, że 1ego skuskutki pi·J·atyki·, Jakie będzie to błogosła· ·
··
k
piona, głęboko przemyślana kreacja w tym
JQ "".artose wy linaczy i glinian, moc tworu prze·
• Komenda Koła Ogólnego Związku Podfilmie jest jedną z najwięks7..ych jakie stwowieństwo dla wielu tnałżeństw i dla żyda mawmjęeego. Są to więc zupełnie wyraźne aluzje do
rzył w swym życiu.
łl
zawodowei?O ! Statyscycy moµ-ą ,lllż przystą- ge.n. Skwarczyńskiego i pułk. l\UedziJ'tskieg_o. Ci, któ oh~~rów Re~erwy Rzeczypospolitej PolNastępny nasz film to „Płup: i Gwiazdy'' .
fi
~ „
pić do obliczania, 1· ak po'dnie~ie to wyda1·- rz': przywdiieli togi, nadnzywajf deocej woli ustę skiej w Łodzi wzywa wszystkich członkó1~
·· Jcłt
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PUJQCY'~h, a !erjami fabryktijęc błędy, schowali -się
( Pl 0 t lg h an d 1h e Stars ) reżysem
do bezwzględnego stawienia się
dni~
- mt orSOBOTA, dni·a 28 maJ·a
nosc pracy
··
·
•
d kl
·
da z Rarbarą Stanwy_ck, Prestonem Fosterem
. •.
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„ 'd ni poświa.teezne.
, za
. mur słuszneJ· teorn,
~awarteJ w e aracJi· - a
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(niedziela)
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godv8
rano
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i Bonitą Granwille w rolach głównych. Filrtl
6.15 P1e.m ,,K1edy ranne wst&Jł r.orze 6.20 1 I
' ·
mny schron to autorytety. Z takiego ukryei łatwo
ten, ilustrujący dzieje wielkiej miłości ,Joobiety .nastrka 6.40 Muzyka (płyty) 7.~o DrJiennl~ poranny .
trzelnć, ale przed strzałami należy dobrze pomyśleć ~u?:1dualnie n~ „,Ma,nię" ostati1i przystanek
M tl~ rewolucji irlandzkiei, nc1Si wszys~kie 7.15 Muzyka (płyt)') 8.00 Aud~cJa dla szkoł z Krako
l'ł\
U - tak kończy poseł Hoppe.
hnn. tramwajowej nr. 15 w cęlu w;i:ięcia
ce~hy char~kterystyczne wielkich dzieł for- wa
P1?~rwa. n.oo ~udyc~a dla pob?r:wr~e _
udziału w strzelaniu z broni wojskowej i
Pr.zegląd:
Nasz
da. \Vs.pa111ałe sceny batalistyczne, tłumy ll.h AudycJa ~la tzkół .. „~pi~wajmy pio.enki .
TEATR POLSKI
·. - ; ·
Trzeba eddac sprawiedliwość red. B. Miedziń mał01kalibrowej o nagrody.. .·
statystów . bajeczna fotc\grafia i duże 110iplę- pr?wadzi Bronisła_w Rutkowski 11.40 Georg Frie·
Władyskiw Walter w naszym mieście.
cie _ ot~ jego główne zalety.
dm:h Haendel: Sonata D-dur (pl.yty( 11.57 Syg.nał
Dziś ;v sobotę- 0 godz. 4-~j popoi. „Gwałtu co się skiemu, że zamieszczajl)c w „Gazecie Polskiej" ko.
~zywa się wsiystkich
. ·-z kolei chciałbym wymienić film P t. ezesu 71 W11rsz3wsklego ~bserwat?rrn~. Astr?n01111c~- ilzieje" w nboname1wie s:1koln,1n, a wieczorem o go mentarze do 1,1ntysemickich u~hwał Ozonu, iłozył o- czło·Jed~ocześnie:
n
kow
do
wzięcia
udziału ·w zbiórce na
świad<'Zenie,
które
ułatwia
ni~
dysku$ję'
;
Oświad
11
„Drapieżne Malei'1stwo" (Bringing u.p a .nego 12.00 ~ejnał • '!1ct1 Mariack.1e1 w Kr~kow•ie ihin';c ,30 urocza „Fanny" w reżyserii
Iliesiadecczył mianO'ń"icie, że Ozon jest instytucjt społeczną, godz. 15.30
(3.30 . po poł.) na dziedzińcu
Baby) reżyserii Howarda Haw,ksa z Kata- 12.03 ~udycJa połudmowa :3.00 P~zenva. b.O? o kiego.
rzvni Hepburn i Cary Orantem.
Film ten \\"!Z)'Stk1m po trol'7.k11. 15.~;:, O~k1cs.tra • cygans~~
Jutro w nil'clzielę dwukromie o godz. 4-ej popoi. . n ni.e państwową 1j Że jego zadall'iem jest zorganizo Ochotni~zej Straży Pożarnej w Łodzi przy
cieszy się obecnie W Ameryce i W Europie l~owntha Sa_!ldora ~płyty) .l~.27 Lodzk1e wiadomobcl i 8,30 wił'·. z. najw<'selsza opeN'fka A. Mar;;a z muzy- wnme narodu polskiego, n nie państwa. To ollróżnie ul. 11 Listopada nr. 4 na Wielkie Zrrroinarzadko spotykan):m powodzeniem. W Par)'- giełdowe. l;i.30 W1adomosc1 go>podarcze z War;;za k~ O. Gilbc~a „Cnotliwa .~-zanna", w której naj~ nie narodu od państwa jest naśladowaniem koncep
en<leckiej, której do tyc_ht;zas piłs~dczycy się v.uc dzcnie . wszystkich sfederowanyc'f1 Związ
żu; Szwaicarii i Holan1dii pobił wszystkie wy.
w1ęhzy ko1111k scen polsk1~h r. ekrllllu ~ładysła~ eji
·
ków Obrońców. Ojczyzny, na. któryih ,przerekordy. !est to jeszcze jeden z tych filmów,
.
Wult~r na cule ze~poln .~łozoneg~ z 30 oso.h h~w1r. ciwstawiaH.
które będą dumą . naszą w nadchodzącym
bęilz1e do łez puhliczno~r. w roli ty111łowe1 prunn- , Autor jest człow'iekiem dowcipnym, więc prze- mówienie wygłosi prezese Z.arząd.u Głów~
sezonie. Howard Hawks·. 0. tworzył .t ytn fil15.~5. Franek urz,dza transm.isj~ -: ~ud.. dla
donna. operl'tki war~za~."sk.iej Maria No~howie?óW11a, plot~ swój p~n~ry. akt oskarżenia "".es<>:łymi. anegdot nego Federacji gen. Roman Góretki. ··
k~nu. Sz_czegolme Jedna anegdotka je.st godna uwnti.
mem nciwe horyzonty przed Katarzyną Hepd_Z1ed1 w oprac. Heleny Tym1enieck•e.1 ~ 1lu~ha
w roh. l111to11:1 B. Fo1An~k1.
burn, która to wielka tragiczka okażała się
~Jł mu-i:yc1'.'1' .Wład._ l\lu.zy~a -Żmu<lz~~cgo w
B'\.JK_\ f!LA DZIECI W_ TEATRZE PO~SK~M. P1ls~dsk1 zapytał pewne~o razu ortodok~yjnych pe·
„Dluczego :o wami starynrl zyclami, mo~na
jedna z największych i
najświetnieiszych
wyk. ,K~elek sll'luch ,(z Katomc);
W n1e1h1.~lę o goch. 12-eJ w ?oł. a~ ponie<lz1ał~k trn1ow:
liyło żyć, a z teraźniejszymi młódymi Ż}'dnmj n•iegwiazd _ ,komediowych.
o g'Hlz. 4-eJ po~oł. 'l'Palr ~ob~1 .t. u~h~ałem a.rtystow poilobna wytr2ymać?"' Na to delegaci odpowiedzie
Donoszą mi również o wielkim sukcesie 16.15 Ocl Attn do Ba)•reuth (X aud.) ! Otl Olimpu i;r~u ~var~za.w;k1rh w):si_a,n ~11Jp'tk1.11eJ0Zfł ~11~~ę clla li: „Panie Nn·1~lniku, dlatego, ze ze · etary111i P-0la
f;Jmn p.t. „Radość ży_cia" ( Joy of Livilig) z clo Walhalli (Rossini, Btllini, Mel'~a<lantl', Meyrr- 1h:rr1 _„Krnlr_,~na ~~.eilta I Sll'fl1111u' kar~uw . Bar: k~mi można było żyć, a z tymi młodymi, to wcale
CASINO: ..:.. ósma żona Sinobrod~go.
Ireną Dunne i Douglasem Fairbanksem ir., heer) w opr. prot. Lurjana K11mief1skiego (z Poz dzo m_iła lr~:c li~J~i pntplatana !anta~H lal~tu 1 tt1e mo:i:na".
.
CORSO:
- I. Skłamałam; II. Książątko
feżyserii Tay Garnetta. Jest to-. jak mogłem mmia) . W}i<onawcy: Prof., tudan Ka1n'if'ń•ki (Jlrl'le <lzo ~1ł? ;resc ł1aJk1 p1'zrJ1l~t~na tancam~ halrtu, mu
„Starzy żydzi" w niczym się nie zmienili na
EUROPA: -· Mały dżen~eJmeh. ·
stwie~dzić po obe_jtzeniu, jedna z najbardziej keja), Linda K11mińska (sopran), Eugeniusz Maj :-)k?. 1 ~pil'wem . 1w~r.zy z i;i 1cJ ba~,lz~ Jji~kne. p;zed- to~1inst zmienili &i(I "!l8rży Polacy", a r.acze/ nie
GRAND KINO ..__ Wrzos.
.. .
czan>,14cych i niewątpliwie najświetniejszych (baryton>. Chót po1l dlyr. 1\tariana Obsta i Witold · tawieme puzostawie1ąr. nułe wrazeme u dzieci.
ktorzy starzy piłrudczycy nawrócili się· na młodo-en.
komedii bieżącego sezonu
Luuyitski (tenor) 16.50 Pogadanka aktualna 17.00
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
dęków i ci niestety rej wodzą w Ozonie. Z takimi
JAR: - Na scenie: Miłość co~boya
Jako wielki filln żapo~iad::i sie obraz pt. Nahożl'f1stwo majowe z Osu-ej Bramy w Wilnie 17.50
D?.iś o godll. 9-ej wie-?t.. a w n'iedzirlę o godz. neofitom.i normalna polemika jest 'Właściwie niepó·
na ekranie: Ucieczka Tarzania.
· ·, '
„Małt.e~~stwo Doskonałe" (Perfect Harmc,ny) Nasz program 18.00 Wiadomolici sportmve ogólne 4,30 p~poł. i 9-1>J wiecz. h.awić hrdzie p~hliczność trzehna. bo najbardziej przekonywującym argumen
MET,RO: .:_ Kobieta w ' nJebezpie~z
·:i-eżys~n1 Ronben Mamouliana z Ginger Ro- 18.10 Wladomośl"i eportowe lokalne 18.15 Pogad1rnk~ przf'hOJ~wv sda~ier ~2mPtlio~y Skutetz.ky ego „Mn~ te.m h~!o hy pok~2an1ie im, .co sami dawniej odpo. I
nytn wieku. : ,
·
· ·
gers I Charles Doycrcm. Film ten żnajdujc popularna pt. „Prawo 1 ~ycic" - wygłosi Kazimiem łe .EZC~f>.\. A~nie~t.ki w ktorym zasłuzone oklaskl1 wiadali na brednie antyeem1ckie endeków.
się w tej chwili w atelier. Li11nir.ki. 18.25 No,„ośri radiotcchniozne · - wyl?;ł. zl~ieraJą: .f:ho!n~r~a,. Dlłhro.wska, Dywif1sk~, KorMIRl\ż:
·
Władczyni
puszczy.: .
Oinger Rogers ujrzymy poza tym w trzech Wacław Gawroń,ki 18.35 Śpiewa Jamm Popfaw~ki "':11• l\frozru,;-ki_ 1 11~1! 1 · SprrJ~lne 0 ~7;01 ~wama cliro.
JEŚLI NACJONALIZM_ TO .DYSCYPLINA.
OSWIATOWE: - I. Władca; II. 2 dni
jcsz"Cze filmach. iPetwszy to „Zamki na LO- (płyty) 18.45 Ro~mow11 z rndfo5łU1!hau.ami - pr7.<' ~•ę. P. T. Pu!•l•c~no•'t! Jlrz.c<l :rnnnt'm i n1rpogod11. Po
w raju.
d z1c" (C~refrec) reżyserii Mark Sandricha, prowa,bi dyt. StAnMaw .Nowakowski 18.55 Odczyta iHot tramwa1am1 zapł'wt1;ony.
„Akcj~ Naroclowo-PnńFtwowa" pisze w ostatnim
w którym wystąpi c11a obo.k Freda Asłairen. n'ie pro1ram11.
.
TEATR ~A~IERAL~Y.
~r~:~~~ep:~ktf~ ostatnich wydarzeń w życiu wewnę·
PALACE: - 7 policzków 7 całusów.
jak Pan_u ,...-iado~o, nieu6wnana ta pa ra
Pozf'gnalne lvystrpy 1 Palrn JTaluma.
N
PRZEDWIOśNIE: - „ Pre miera"'.
rodukuje obccmc tylkv jeden film na r;~ k.
" acjonalicm w W8Jl1;łczei;nej nam Polsce może
RAKIETA: - Po burzy.
P
TEATR KUKIELEK „KOT W DUTACII"
~iyć. }deę, która tworzy niljśriślcjszę syntezę narodu
Muzykę do ,,Zamkow na Lodzie" ko111po11u19.00 Anclyrja tlla Polttkuw tn granlt>q 1) Mam.
(AL. KOŚCIUSZKI 57 )
~ pa11stwa, łttóre w orf!lln'izarji państwa widza J"ed•n"
RIALTO: - D zis ie,isza m iłość.
v.ał Jrvin.cr
a .sam
L•
· dl a d ziec
· I w oprac.
„ i' w"'
" Berlin,
.
I C!braz Z"'),·roi·onv
...
J
marsz. Dl
1,11row!1<·,
- au dY~Ja
Jutro, w niedzif'lę; o godz. 12-Pj w poi. Teatr· _1 wyłąezn9 l otmę rea Iizacji życia narodowego
SlOŃCE: .- I. Władca. II. - 2 dni w
jest na największą SJ<a ę. Poza tym Ginger . prof~ Henryka l\fościckirgo, 2) Polskie lasy Kukiełek dla Dzieci ,,Kot w Butadi" W"•taw"ia poraz tr m cela i.ako naczelnJ.' postulat realit.ac,·Jny wysuwa
raJu.
„.
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·. '/.
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ttkończyła
obccr'l1e
film
,,Dain!
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Temperamentem" reżyserii 5wieh1cgo. Georu ycJa e o\mu.tnuz,-czna w oprn1:. ana ucza
56-ty cir•z•rą . !ię · rckordow)'m powodzeniem pięknę shny ustr.o państwa . i zdyscypilnowane ·w jego·- ra·
.STYLOWY:
:__
Strzelec
z
Bengai:.
ae Stevensa, w ktUr.vm partneru.lc 1'e1· .James
wy.
ha.ikę Marii . Kownackiej „O straszliwym smoku i mad1 ż~~1e norodn.
. -· . .
""
·
th!ielny1n szewctyku, o pieknrj królewnie i królu
To . Jest wszystko.
TON: --: Książę X.
Stewąrd. jak mnie J?Oin}ormow.:ino, .ic~t to
GwoZ.rlit;{m".
Ale dopóki hł,dui - nie IW! przebaczenia.·
URANIA: - I. , Oddział śh1iałyc:'h.
tak
komedia, ten
ze film
generalna
dyr-ckh.50 Poo-adanł.11
n 1·1ety·1Io na b y-:-ia
· w k·asie
· T ratru (Al. Kościusłki
. d ZJec
. ' ,,nacJona.-izm
· """ ". Trzeba
cła dtrSkcn;da
RKO hrzcznaczyla
lia wy~tawę
"
.,, aktualttll. 20.0Q ,,RM to mało"
• l\Ial ".~o"•·iem powie
TI.
Więzy miłości.
I'
\n:ponmll'nl~ rnur.yl'Y-ne z maja W przerwie o 57) od godz. U.ej rnno.
hrr nacJonoli•to. z uczynków.
fi '.mOWćJ \V \Venccji. Trzecim \\'reszcie fil- p;llclr:. 20.4;) Dzirnn•ik 'l\·irrzomy i tram•mi~ja z Ku
A jr:ili nacjonalizm~ to dysen>lina.
ZACHĘTA: - 1. Daj mi swe serce;
mem Gin!!cr
Rogers lv>dzie
r· r•q1n°ntu
nle~·u
p1'lkaro k1'eo-o
TADET·J
A. 1·rl.
to n1"e sprawy por•onn,
II. Szept miłości.
„
.,.
b film „Stennt"..1 - to~-1'c
„
"" '
·~„ ""6 (A"k
„, Rac1'11~„
, . 'SZ, F,_,•t1"'7"'W"'l'
., ,„„„, ,„ \ I
' '-l1" d„_.·.·r~'pl1'11a,
.
. " „ Jnp 1'
w Restau racji
·· R0!\1 \''
n1"e „•1'°1·k1· 1· n1"c d"SY
i' n·1·e· sece.··J·e 1" sobi· c·prl1·
l)istka" z Douglase. rn Fair anksem 1·r., rcży- C'luli
· l'aryz' (nł
„. . • ,„ wy) 21 .J~ r.,,.1'„to W'·1•l1ow11111··t
~
" 10k1"e
Salon Sztuk Pięknych Karola Enedgo Nawrot 8
strii Alfreda Santell.
Fizyrzui-!o i Prtt.y~1>osobit>l'lła \roj>kowel!o. Trnmmi
Dziś, w ~?botę i jt,1tro, w niedzielę wystąpi spacery.
tel. 153-!'5.
'
'
Zwrócić chciaibym także uwagę na dru- sjn fragml'httt utorr.}·•totóri, 22.00 Konrert Orkic- w restaura<"J1 „Roma' Piotrkowska 152 znako\ ....
gi po „Drapir.tnyln Male1\sT\vie" film Kata- słry R~zg!oi>n1i Wilri'.~kiej pod dyr, Wladysła~,-~ mity iipiewak, ulubieniec całej Polski, a także
rzyny Hepburn p. t. ,,Szalona" (The.: Mad S~c~.t'panslriege s _u~v10łen1 Warławy BortnowsktPJ znany poza granicami kraju„ Tadeusz Fafo:zew
Mi ss Man ton) i na najlepszy film Bobby (s1~ew) Ak?mpa.muJe ~amul'l Ch~nes (z Wilna) . ski uznany na konkursie jako laureat. Polskie·
Brcena „Ucieczka r.!,1 Raju'' (Hawaii Calls). 22.aO Osta1J11e w111tłomoscł dtle11t11ka Wkczotnr~o,l 11:0 Radia. To też zna go każ.dy PO!liadacz ra·
~e
Jeszcze o dwóch tilmach chciałbym wspom przeględ prasy . i komunikat mrteorolos':czn1y 23:00 . dioodbiornika . jak „również publiczn. ość · teatra}- . ' ' .
, .
.
·
""
· . ~o
nieć, a te o filmie ,.Mądrala"
(Wise Girl) „Po,zytywka śląska" (z Katowic) 23.30 Koncerl ży na. Występy tego artysty 'w-ywolały z·tozumia'·· ~
•
-· · ·
re~yserii Leigh jąsona ~Miriam Hopkins I t"i~n.
le zainteresowanie.
·
korzyŚCl społecze~StWll".

1

. !o

45 tysiecy bezrobotnych

pm5z~(Uje

pracy

pisz~Ludność Czechosłowacji zrozumiała w~zwan'ie,

I

Obozy· Ie·t n1··e„· dla ,5pw 1·ata pracy.

Akcia To"'.

Kulturalnego Im. St.

„

p rzy wraca
·
• t
Dl e rzez w os Cl.
"au ka na

w

alkoholizmu

j

„

-w

,„

"

do

b.

w

z

At1dyc1·„t: r1d'1 ofon ,·cz

w

.„

Teatr

muzuLa „, sztuk :a

!·10

I

I

z.

11I

I

·

Dziś_-

I

w·-k_inE;1c-_b.

I

0

4

"

•

•

••

"

,

,

•

„ ., .

~

Of•·
1ara d ana· • bra k .·W· •I
Die przyn-OSI

.·

IZICO&A POWSZECHNA
GiĄNAZJUli\ LtCEUli\

PĘTKOWSKIEJ

ZOFII

w ŁODZI, u 1. Wólczańska Nr.

arcywesoła

premiera 1

Dawno niewidziana czarująca
kochanków filmowych

55, telefon 122-22

przyjmuje zapisy kandydatek w godzinach od 8 -14

l

DZIAŁ

Rudzkłel

ZARZAD

Pr:iędzalnt

Bawełny,

Sp. Akc.

stuewaie do § 10 Statutu Sp6łk1 podaje aiDlef11ym do wiadomołci pp. Akcjoaarjuu6w, io dnia 9 uerwca 1938 r. o
godz , 17-el w kaacelarit Notarjuaza R. Wo•ziisldoro w Łodzi, przy ut. Pomorskiej 21, odbędzie aię
Doktór Medycyny
Zw7czaine Walne Zgromadzenie Akcjoaarjao•6w
z 11asti:pującym porządkiem d1ie11nym:
l) Wybór Przewodnicz,cego,
2) Sprawozdanie Zarz,d• i ~ady N adzorc11f,
:Speej ałiata akuszer • ginekolog
3) Zatwierdzenie bilansu i R-ka ~trat l Zy1kdw sa
diate1mja
rok 1937.
4) Uchwała w przedmiocie pokrycia 1trat,
Piłs11dskiego
1e1. 110-03
51 Udzielenie Władzom Ab1olutorium,
Przyjmuje od 8-10 i od 4-8
6) Wybory do Rady Nadzorczej,
7) Wolne watoaki,
Akejoaarjuaze pragnący •czeatalczyf w Waln)'Dl %tro·
Doktór
madzeai1.1 wiani najmniej aa 7 dai prrcd Walnym Ztroma•
dzeniem złotyć w biurze Zari,du, Ruda Pabianicka 35,
awoie akcje bądi zdwi„czeula depezytow•. sa1ławo.,.o
ban_ków lub łnatytucji kredytowych z wykazuioa nnmerów
Choroby weneryczne I skórne akc1l
t adnotacji\. te akcje nie bętl, w1dane •rui o4by.
ciem Walnego Zgromacłzenia.
Płoirkow1ka
U w a i a, w 11mieuozon1m da. 17 I». m. l-1m
Prsyjmuje od 1-3 i od 5-!> wlea,
og~oneni• mvlnie zo1tał 1wydrukowany puakt 3 pen,llku
w niedzielo i 'wi~ta od 9-1% w poL
dz1enneio. który winien brzmieć: r3) z.atwierdzcnłe t.ilaaa.11
i r•ku 1trat i zyak6w za rok 1937',
1

LEKARSKI

'WILL

fiostaw lłohn

ul,

51

·w 1zampad1kiej, pikantnej komedii. pełneI·
humoru, dowcipu i kapitalnych sytuacji pt.

„.

7POLICZKÓW

7CAŁUSóW.

Sołowiejczyk

ul.

99

Dr. KLINGER

Dził

„„„„„„„„„„„„„„„...„ ....

o rodz. 12 l 2
PORANKI

2

. C1a1 od

80„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„...

SEKSUOLOG

W Gimnazjum i Liceum

przeprowadził się na ul.

PRZEJAZD Nr. 17

Zar•11d Sp61kl Ake7Ja•J Zakla•7
Praemy•I• Bawełnlaaeso

„l•dwlk Oeger" w

PRZYCHODNIA DLA CHORYCH

\łfNfRYtZNI

f

i kobiet

leńskim

D~ OsfoHeale

tel efo n 152·21

męiczyzo

PIOTRKOWSKA. 88
ta•lek:ar1. PrzychodDia czynna ed 9 r.
ocl 9 w. Spe ctalay rabin•t koamet7c1ay
PORADA J zl.

ORYGINALNE TYLKO
Z TVtol

BEZGRANICZNIE

wa1a.„

ZNA~IEM

f'ABR....,CZH'f'M:

M. Rundsztain

6) Wybory Racly Na ...ro1ol
7J Uatalenfe WJHrfodsenła · dla ułonk6w

POMORSKA 7, tel. u1.11
P.szyjmujo od g; 8-10 r. i nd 4-8 w.

Zatelefoaul zaraz

Edward REICHER 182-ł8 lub 102·29

Specjali•ta chorób ak6rnycb
wenerycznych i aeko11alaycb
LecHalo promlealaml Roeatge111
POLUDNIOWA 28, telef. 201-H

a otrzymywać bc;dziesz „KURJER ŁODZKI •

od jutra w domu. -

Prenumeratę zamawiać

można poczynając od każdego dnia miesiąc~

P117jmu1• o J 8-ll rano I od 6-8 wieczorem
w niedziele I • 4'l~t • ":i 9-12 w poi.

egzaminy wstępne rozpoczynaj, slę 22 czerwca o 1odzi. 9-ej

rano.
Zapisy przyjmuJe kancelaria codziennie od 9 -

I) Uatalo nie llołci edoak6w Racl7 Nalłzorosel
Prawi> uczeatalueaia aa Nad1w7oufa1m Wala)'m
Zfrom1dzeal11 maj, el akefoaariane, kt6rsy ałoł' ewa
akojo 111b kwity depo1ytewo krafow7cla ia1hłucll banke"Ych w biuru Sp6łki w I.odr.I, przy ul. 'PJotrkow1kiel
peci ar 293. najpótni.i na 7 dal przed termi nem Ni.diwy.
cz1l••to Wahao110 Zaromadzenla.
W rezio nledot6cia de 1kutn Nadzwyczal110ro VI al.
nero Zgromadunla. a powodu braku ~11~rum, Madzwyczaia e
Walna lgromadna1e w drugim term1n10 10 podanym wyhj
porz"dki~m olirad odbęddc 1ię w dniu 25 czerwca 1938 r.
• rodz.inu> ,16·taj w Sied:dbie Spółki w todsi• . przy ulic1
Plotrlcow1k1e1 nr 282, przy czym Zfromadzonie to będzie
wda• bez wzgl,d11 aa ilołć rapre11ntowaaych na nim
akcyj (art, 8 Statutu Spółki),

l.OHAlE
1 l'IWZRDIA
b) ZAOFIAROWANE
'MIESZKANIA 1 pokojowe od i.L IO
kw., I p, s kuchnią od :z:ł, 65 kw. 2 p. ,
I kuchni, cd zł. 160 kw, 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo
wane garsoniery od zł, 25 m. poleca
„K011mos" Piotrkawska 111- tel. f.4.7-46,

Or,
med.
Chor. 1k 6rae weaeryc1ae i Hk1a1la e
Speejaliata chorób akóraycb
weaeryczaycla i moczopłciowych
Piłsudskiego 5g
froo.t I pi42tro
(l'ÓI Narutow!OHI
tel. lłl-32
, telefoa 2u.11
od 8-10, 12-2, 5-S wiecz.
Przyjmuje od 8-9,30 rana i od 5,30-9 w.
w niedz. i święta od 9-11
W niedz. i święta od 9-12 w poł.

L. NITECKI

Koedakacyjna

PrJWltnl 11 l Dł a PDWSie[bDa

Nawrat 32

;;:,~h~t;;, fiiD!l~IO~iUDi
Zlti~rska

it1
Dr Feldman

Dr Praport

3-6

10-l
DR MED.

MARII WESOŁKÓWNY

Sprmedam 11 lat italo prowadzoa~
bar z powodu choroby. Tramwajowa

ul. Płeraeldego· 2 1
pnyjmujo zapiay na rok Hkoln:y
1938139 codziennie od 9 do 14-ej

H. ·K LACZKOWA
poloż•ictwo

i choroby

Płotrkow•ka

OGŁOSZENIA

kobieco

99, tel. 213-66

DROBNE

przyjmuje codzieouia od 10·12
od S-1

.

Pauli11aLewi

Prvwatna Pn:vcholfnla
WfNflłDlOfiltZ~~

lecze11ie cbor. we11erycz111 cli. i 11tlirL1ycl1
Piotrkowska. H 1.
. Akuszer - Ginekolot
Od godz. 9-i i ud 6 -9 wi ecz.
1 18
;4~~~ -11 n1ed~ 1 święta oi IC• lJ-12 vt ,..01
Panie przyjmuje koJietl le t:ir~ .
Przyjmuje od l l - 2 1 od 4-8 wieczór
POR AD A 3 zł.

Sródmit!jlka 28,
DR

Wolkowrski
Cegielniana 11
powrócił

~~d.

aak61 publlcza1cta

Kredeao duty pokojowy 1pnedam.
Wiadomośd w .Echu", Żwirki 2.

Dr med.

cląły

Cbor kobiece i

li prawami

r llaterlaly blel1kle na ubrula I pall ta poleca na dogodnycll waraali:aela.
R. Goldman, Śródmloj1ll:a 12, pr: ot
l p. od godz;. 3-6 pp.

LECZNICA zi6·::!>::1
DLA
RYCHCHO·
NA

Spec. choról> wenerycznych
n k 6ruych i seksua1nyc.1

ANDRZEJ A S, tel, 159-40.

Przy1mu·e o:! 8-ll r„nu 1 od 5-9
w .1 .e lziele i św ięta od 9 da 1 pp,
I

gardło chowt
droii odde·
(Htma ,

Piotrkowska 67,

tai. 121 -s1
9.2 r J> 5.30-8 w. przyjm, Dr.Z.Rakowski
Przy lecznicy czynny jHl 6abinet Roentgen
do waze\klcb prześwi etlań I zditć.
~ezwania

na mh1oto.

"§llvia• uniwersalne ma1zyny do
szyeia i haftu. Długoletnia gwarancja,
ceay ni1kle. Katalogi bezpłatnie, do·
go I ne spłaty. Perła i Pomorski, !.ódż,
Piotr.Ioweka 85.
DOM dochodowy i kilka placów budowlanych do sprzedania. Dojazd tram
wajem nr. 3. Wiadomość Napiórkow·
skiego nr. 135.

D am a ka bielizna, suknie, bluzki,
1p6dałc&ki .

•

NIEWIAZSKI

USZY, D"S
li ,

1

KIJPNO.
SPRZED.U

Doktó~.

I •Akuszer·ginekolo.1
NA D E L
ANDRZEJA

4

t l f.

228 _92

' ee
przy;muje od 10-12 i od 4·8 wiecz.

I

M.

para1olk1, męskie koanie,
krawaty, kapelusze, skarpetki

KOł.ODZIE)SKI

ul. Sw

Aadrzeła

3

Płaazeze

łmpreg;nowane

w dutym wyborze poleca
IPiotrkow1ka
10. fr. l l p.

I jedwabne
.Moderne"

GO

Ś

I

111

gwarancjłl,

Główna
lelefo" 18().()S
Śalatłanło, obiady, kolo•J•
Loowenbrl11 Trł11mfator

HUGONA GEISLERA

191·85;

wyclecikowicza łakowice· Ka·
Do wyuajęcła od zaraz; - nlerucbo. DLA
moje! przy ul. Pomorskiej Nr. 149/151 wiarni& tuż przy stacji ora1 pokoje

o przestrzeni 1,5 morgi, Na posesji tej gościnne,
znajduje a1~: budynek muro 1vany jednooiętrow:y dług. 92 metry, szer 25 m.
o 20 bramach wjazdowyeh nadail\CY aię 251511'38 1~ublono pferdelonek pła·
na garaże, 1kłady lub fabrykQ oraz t7nowy z brylantem. Uezelwy i;nal11•
dom mieszkalny murowany, składający zca odda za wynagrodzeniem • .Al. Ko·
O.strzega
11ię z 3 izb 1 przedsionka. Wiadomość ściuszki 25 biuro handlo"Ke.
u Hkweetr, sądo w. Kilińskieiro 89 - się przed kupnem.
kancelarja adw. B. Duszyńskie&'o tel.
231-77.

POIADl'

ZJlfilJBIONf

I PlłJ\t:f

DOKIJI'IENi'ł'

1

Władysław r,gubił legi·
tymacJ ę. wy dan ą w f . I. K. t'oma ńs :; i

Pastuszak

Hif[I ~Al ~łf '~lf
~llA
b~dzłeaz
tylko raz. a jui zawsz:e
utr•
wał mydło do lfoleoia PIXlN.

]

- - - - - - - - -- ·
Kwit
kaucyjny, wydany przez Łódzkie
a) POSZUKIWANE
To ~arzy:;two Elektryczne z dnia 27
marca 1926 na 5 sztuk Akeii Banku
Krawcowa z dlugoletnią praktyką
Pole liiego zagin ął Rudolf R1ebter
przyjmu ę do szycia wiosenne modele
z najnowszych żurnali . od 3 zł do 7 zł. · i S·ka Łóiż. Kil.ń;kiego Nr. 136
ul. Kopernika 22, m. 4, lewa ofit:yna,
Weksle z wystawienia Towia Minc
parter.
11a zlee1>nie D. Dynina
pł. 30. 3. 1938
b) ZAOFIAROWANE
zł 25 3G 5. 1938 zł 25, 30. 6. 1938 zl 50
30. 7. 1938 zł 2'5, 30. 8. 193~ 1ł 25,
Poozuklwaaa sekretarka adwokacka 30. 9. 193d zł 100. 30 10. 1!l 38 zł 100
(cbri:eścijanka) biegle p • sząea na
rna30. 11. •938 zł 100, 30. 1 '· 193d zt 100,
11zynie z pol•kłl stenografią. Oferty do 30. L 1939 zl 50 z a ginęły.
administracji pC1d .Sekretarka"
Izrael W ajs1 Z'lg u bił k wit kauey ·n y
Elektr. Łó:lzkiej Nr. 74548 z dn. 26 X.3 1
na zł. 15.
BlacJaarza plerwezorz~dnel!'o do bu·
dowY. karoserii poszukuje fabryka
na Siąsku. Placa 300 zł mi estęez.o. i e. Lachowicz Czesław, ul. Na wrot
3 7, zgub i ł Jegitymac. ę, wyd. z f- my
Oferty Katowiee skr. p. 360
I. K. Poznań s ki.

Samocbód. nowoczesny, kai:etka Ford
f do sprzedanta z powod11 wy.1azdu. Ul. Kawlal'nla - Danzingowa w Parku
poszu lrn e Kelnerek. Pabianicka 49.
I Kili ńskiego t3S, garat nr. H.

o· z• N I

Ondulacja trwała, komplet li 11. t
grabe nataralae loczki i
21. azerokle falt .J6ief• Nawrot 54 a, teL

C I R R łl

I

I

Ił

„..,__________,.._

PoktSJ

H. LUBICZ

14.

Włads

Sp6łkt

PATENT AMER. NR. 10~9 701

Dr. med.

w Lodzi, ul. Leglon6w 15, tel. 219·00

ł) Uaiielenle •••olatoriua Władze• Sp6łld
5) W.Jbory Zan,da

PA'tENT FRANC. NR. 700.!!0li

akuoaerja I choroby kobiece

1~. Cecylii Waszczyńskiej

układów

ELASTYCZNE

Dr. med.

~odzl

zawiadamia Dialej11ym PP• AktjoDarlual4w, h w dala 9
11erwea 1931 r. • foda. 16, w aladzlhłe Sp6łki w Łod&i
prsy •'· PlotrkowakłoJ ped Ili' 211, edbędlło .i,
N••••7~••J•• Wala• Zpomad••nłe
1 aut,pul,oflll pora,dkie• obracl&
O Zafajenle
·
2) W1b6r prHwodalos'°e'o
z,r••••„a1a
3) lprawozd&Dlo Włada Sp6łld, cfytycz,co sawarcła

PEWNOSCi

LoH•al• eJa•r'" woaorre••?•ll I •lr'••?•h
Koltiety i dzieci przyjmuje
kobie

!~c1.

11

„ '

MAM 1klep urządzony w dobrym
punkcie, nadają~y 1ię na hurt i detal.
Oferty pod "Solidny"
Antoni Mikolajewolri uniewatnia
skradzione weksle in blanco 2 po 200
zł i 1 a 100 zł, w1stawea Konstanty
Łuczak,

lftzni·ca
dla psów

lekarza weterynarii A . M. REICHA

tidańska

tt1·a

(róg Zame nlrnfa1 tel. 175-77 Czvnaa.
Strzy:łenie ps6w.
Przybłąkał s i ę wilk. Do odehranh
za zwrote m koaitó 1v, ul. Swiętokrzy s ;a
Nr. 17 u dcz:lrf'y

...11181„„„„.mij„11111m„~--llll„„„„„„„illl„„„„„„„„.&.:1'1111„„lllm...„ ....„„„„W&1m1MJ&.eldl!!l:IJ.-.llll-i„~„
...M'S„7„„...„„„„„„„.
Oglo~~eni!I- po godzinie 9 wieczorem naleiy kierować na ulicę Żwirki 2" (teł. I3S·l~)
PRENUMERATY1

~iDR~!!:l.'l„P.'llllllmlłllll!:illlll1'~

e;:;>MW·#

C ENY

.Ul

W~

•

powienchnia atrony 180 mm. s 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w teltśeie 50 ir., komuaikaty 40 il'•
dodatkiem ilustr. i dod.
•
nekrologi
40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12 srr. Ou1:>11e tS gr. pouukiwanio praev 10 gr. za
dziec. „lt'I A ł.. Y KUR JE R11•
wyraz- naimniejsze oghA.enie 1.50 zł., dla beuobotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjayiu zł.2.- za milimetr. Ogłoszenia dwukolorowJ
rniesiecznie w Łodzi zł. 4 • · na prowincji o 500/o drożej, zagranic~r••e i trójkolorowe o llO°/o drożej. Kaida nowa podwyżka obowiązuje wszystkie jui przyjC(te ogłoszenia d<> zmiany cen bez uprze:łnie'{o zawia:ło:ni~111i.
zł. 4.50 zagr m icą zł. 10.odnoszenie do Za termin druku i treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza się cyfrl\ (Wr). Zastrzeżenio mie\sea 9bowi~zuje
0
domu 40 gr. Prenume1 atę można administraci~ tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2t / 0 nadwyika od ceny ogłoszeń. Omyłki, któro zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia
nie
upoważniają
do
tlldania
zwrotu
gotówki
ani
tei
do
bezpłatnego
powtórzenia
ogłouenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarj u n uwaiane są za bezpłatne.
\"rzer w a c tylko 1 i 15 każdego miesiąca.
R~kopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie z-wraca.

1

nied:::elnym

CENY OGloszEN

K onto czek owe P. K. O. 602-800.
l{e<lak tor naczelny:

CZESŁAW GUłlJCOWSKJ.

Jana ·Stypułkow1kie10.
UdiL Pieakoinlu. ll.\ (iUW 3. un. l'......i.).
Odhit. w druk.arni
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