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Po plenum posiedzenia. komisyj.

Rządowf
Udział

projfkig ordgnacji wgborczgch.

czynnika obywatelskiego w wymiar.ze sprawiedliwości.

WARSZAWA, 10.6 (PAT) - Wczoraj
wraz z drukami po
nędek dzienny piątkowego plenarnego Posiedzenia Sejmu.
Obejmuje on pierwsze czytanie rządo
wych projektów ustaw wymienionych w za
rządzeniu P. Prezydenta R. P. o zwołaniu
sesji nadzwyczajnej izb ustawodawczych.

„Senat wzywa rząd do przedistawienia
izbom ustawodawczym projektu ustawy, powołującej do udziału w wymiarze sprawiedliwoścł czynnik spolt!czny, które~o przedsta
wiciele będą uczestniczyć wespół z Sędziami
iawodowymi w orzecznictwie karnym".
Projekt ustawy 0 udziale czynni.ka obywa
telskiego w orzecznictwie karnym, złoż.ony
.
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k'1 ·
rzą d d0 Ias k· 1 marsza
przez
do
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· · rnws.
h wae11e czyni
senatzau,
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s
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zy
v,._zone.1
powyze1
uc
ujmują_c w formę konkretną i pozytywną po.
OBRADY KOMISYJ.
stulat współudrziału czynnika społecznego YI
WARSZAWA, 10.6 '(P1\T) - Na dziś !Orzecznictwie karnym.
po posiedzeniu plenarnym Sejmu, wyznaUdział czynnika społeczne,go wyraża się
cz?ne zostały posied+enia szeregu komisyj w powołaniu do składu sądzącego dwóch
se.1mo.wych dla dokonania przydziału refe- sędziów obywatelskich, uzupełniających zwy
~atów rządowych projektów ustaw, będą .kły trzyosobowy komplet sędziows.ki. Za.pew
to wpływ przedstawicieli społeczeństwa
cych przedmiotem obrad bieżącej sesji nad nia
na jmysd'yJ<cję karną, nie :pomniejszając stazwyczajnej.
łości i trwałqści porządku prawnego, otwie
ra możliwość kształtowania zbiorowego poORDYNACJ.( WYBORCZA DO RAD.
czucia praw_nego, •bez ujmy wszakże dla pra
MIEJSKICH,
widłowego wymiaru sprawiedliwości. Ml
, 1WĄRSZAWA, 10.6 (PAT)" - Wniesiony tym to ustosunkowaniu wza.iemnym czynni<fo Se1mu przez rząd projekt ustawy 0 wy- ka fachowego i obywatels.kiego tkwi ,rę.kojborz~ radnych miej~kich zmierza do unormo- mia jak najdalej idącego uwzględnienia żywa~1a w.yborów radnych miejs.k:ich we wszy- ciQwego podłoża sprawy przy równoczesnym
stkich miastach z .wyjątkiem miast: Krako- uszanowaniu imperatyW1l prawnego.
w~, Lwowa, Ło~z1 , Poznania, Warszawy I
_Sposób powoływania sęaziów obywatel
M !In~. Ordynaci~ wyborc.7.ą dla tych miast skich określaja przepisy nt:_otektQwaneQ'.o nollstaltć ma osobna ustawa
wego działu 3 prawa 0 ustro.iu sądów poProjekt ustawy ma na' celu:
wszechnych. Wybo~u kandydatów na sta:
1) podniesienie przepisów wyborcz~h nowiska sędziów obywatelskich dokonyw~c
'nte wyłączają c 1'.'r~fl!)isów szczegółQwych, dÓ maja t. zw. sądowe -komisie obywate1sk1e,
fyczących tecl1nik1 wyborc;zeJ,, do godności powołane do życia w okrę.gach każde~o sądu
nor1B u~tawowych bez :pQtrzeby wy;dawania okręgQwego. w skład tych komisyj '.Vchoregulaimmów w yborczychdzą przedstawiciele samorządu terytom.lnc- 2) skorygowanie dotYchczasoweJ techniki "O i zawodowo. - prawnicze.go,. przy czym
t ó
ąd
~1Ct.u wy~or~zego przez wykorzystanie do- ,.,
,uwzględniony . i.es r w~~mterme sa~c,:irz
1Sw1adczen kilku la t ostatnich.
miejski i wiejski. KO<n;l.ISJę ~zupełrna1ą z
• Dla osi ągni ęcia powyższych celów pro- urzędu czterej członkowie mag1str;ttury S9'do
1.e~t ustawy wychqdzi z nastęi>ttiących zało wej. Zadaniem komisji jest ułożenie llsty
zen ;
kandydatów na sędziów obywatelskich w ilo
. l u~rzymuje naaaI dotychczasową zasadę po działu na okręgi wyborcze·
2) prniekt utrzymuje w pełni zasadę powszechności, równości, tajności i bezpośred
mosc1 wyborów. Jedynymi ograniczeniami
powszechności jest cen zus wieku i czasoJ..:~es z ~m ieszkanfa w mieście, .które to ogramcze1:11a w tym samym zakresie dclłychczas
) obow1ązvwały,
Zasada rproporcionalności
rozesłany został posłom

r

ści

potrójnej w stosunku do istniejącej liczby stanowisk. Lista ta jest wiążąca i powołanie na sędziego obywatelskiego może nastąpić tylko spoś_ród kandydatów, umieszczo
nych przez komisję na liście. O kwalifikaciach osobistych, iakim powinien adpowiadać sędz ia obywatelski, traktuje projektowa
ny art. 193 prawa o ustroj.u sądów, który
wymienia zarazem t: zw. prz~adki niepołaczaln"'s'c1·
.(1'ncompat1'b1'l1'a).
"'za
warun•
~,
v
,'kamt'
wielcu,
zna1'omości J"'zyka 'POiskiego i
„
111ieskazite1ności charakteru - projekt wyma.ga od piastuna honorcxwego urzedlu sędziow
skiego wykazania sle pracą i zasługQ na
rzecz dobra powszechnego. Projekt uważa
stanowisko sędziego obywatelsk~ego za
arząd honorowy, za nieodpłatne wypełnicnic zaszczytnego mandatu JI>Ublicznego. Sędzia obywatelski nie otrzymywałby wi~c ±ad
nego wynagrodzenia, mają mu być Jednak
zwracane efektywne wydatki i udzielane
umiarkowane odszkoiiowanie za utracony
zarobek (art. 195 u. s. p.)t Sędzia obyv;atelskl korr,,.eta według pro1ektu z :wszelkich
rękojmi niezawisłości tiędziowsldeJ, na rówm z sędziami zawodow~rmi. Dla zwolnienia
go ze stanowska przed upływem trzechlecia,
na :które jest powoływany, wym~gana jest
bądź :własna jego prośba należycie !JZasadniqna (np. długotrwała cho!o~a• .WYJa~d na
duższy okres czasu, przeniesienie_ miejsca
-z r 1e~kania do innego okr~gu s~d<n"r'eigo) ,
bądź też orzeczenie kolegium administracyjnego sadu apelacyjnego, iż zwolnienie da
nego sędziego obywatelskiego leży w i~tere
sie wymiaru &prawiedliwości (np. w razi~ ~o
pełnienia przestępstwa w razie stałep;o uc Y
lania się od udziału w pqsiedzeniach sądo
wych, w prz)llpadku aol?uszcze~ia się ciynud
nie licującego z godnośc14 sędziego} . Zaiga
n·1en 1' e to normu.1·e pro1'ektciwany art. 196 p~a
w a o ustroju sądów, wz9r<_>wany 1,1a ana1ogicznych przepisach odncrsme sędziów zawodowych.
·

Projekt przekazuje pod rozpoznanie .kom
pletu z udziałem sędziów obywatelskich następujące przestępstwa: 1) wszystkie zbrodnie stanu .(art. 93 - 98 k. k.), 2) p~rozumie
,nie w celu wywołania wrogich działań przeciw państwu (art. 99 k. k.), 3) umyślna wojenna zdrada kraju 1art. 100 par. 1 k. k.), 4)
~łużba w woj&ku nieprzyjacielskim (art. 101
k. kł), 5) wo1enne działania dywersyjne (art.
102 ;k• k• ) , 6) na dużycia
·
dost awach wo
.1ennych (art. 105 par. przy
k.) 7) dY2 k. . ,
plomatyczna zdrada kraju
(art. 106
k. k.) S) rozpciwszechnianie za granicą. nieprawdziwych wiadomości w celu S2.~odzenia
interesom państwa (art. 109 k. ik.}, 9) czynna naipaść na naczelnika i przedstawiciela ob
cego państwa (art. 111 par. 1 k. k.), 10) na
woływanie doi wojny zaczepnej (art. 113 .k.
k), 11) wszelkie przestępstwa przeciwko
zrzeszeniom prawa publicznego, Jak np. Senat, Sejm, zgromadzenie elektorow, sejmiki,
rady miejs.kie i t. p. (art. 114 _ 117 k. k.),
12) wpływanie przemocą 1ub groźba na czyn
nciścl rządu, ministra tub sądu (art. 125 - 126
k. k.), 13} zabójstwo (art. 225 par. I. lk. k.)
Projekt wprowadza obronę obowiązkową

Szkoła

w sprawach rozpoznawczych z udziałem sę
dziów Obywatelskich (art. 3 pkt. 3 prnjektu).
Celem przepisu tego ;est zachowanie równowagi stron w procesie, co jest zwłaszcza
ważne w •P..Ostępowaniu, w - którym uczestnicza sędz.iowie obywatel,scy, nie .znający akt
S!prawy 1 k.ształtuiący swe przekonanie wyłącznie na podstawie bezpośrednich wrażeń
z rozprawy. Inne przepisy procesowe, zawarte w art. 2 są bąd1ż natury po:rządkowej,
bądź też kodyfikacyjne.i i szczegółowego
JUzasadnienia nie wym~gają.
Na przeprowadzenie wszystkich prac
.przygotowawczych, łącznie z 'Pracami nad
rozporządzeniami wykonawqy_mi i regulaminowymi, oraz z wyszukaniem źródeł finansowego pokrycia nawych wydatków - projekt
przewid1u.ie maksymalny okres roczny, W razie wcz eśni ejszego ukończenia prac .Przy~ą
towawczych, projekt pozwala radzie mini
strów na uruchc•nienie nowych sądów przed
uipływem okresu rocznego.

Powszechna_

przy Gimnazjum i Liceum
Zgromadzenia Kupców m . . Łodzi
ul. Pr. Narutowic'Ea 68, tel. 115-31

Przyjmuje codziennie zapisy kandydatów.

Próba s rowOkowania interwencji Francji!
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ZboDtbardo•anie miast łranc:o1kieao POllr!nltz!'

bglo dzi·etem samoloio'...,
n

iż

nu dotychczasowego
to. wyborcze.
projekt przy
dopuszcza
J -mandatowe iest
okręgi
czym w o.kręgach 2-mandatowych wprowa
~~~0zt~~~ev~.ff:niczone11:0 głosowania na jed
3) projekt utrzymuje zasadę imiennego
glosowania na nazwiska uprzednio zgłoszopych .kandydatów_ W okLegach 3 i więcej
mandatowych przy utrzymaniu list kandydatów proiekt wprowadza zasad,ę list wolnvch,
1 • • •
b
od gmp po 1·1tycz•
umcz a.ezn1a1ącą. w y orce
nych i zapewniaiąca mu maksimum swobody
w ddawaniu głosów na pos~czer.:ólnych kan
dyóatów bez· wz~lędu na to, na jakich listach
!kan.cl 'dac;i figurują.
". 4)ni'Pt; ie$klÓW.
zrywa
z sasa-dą. prawa komulow
Według projektu wyborca,
r,n pll a ·ąc tvlu głosami, ile jest manda!ów, "\i
efa~ na .i ed~ego. kandydata tylko
Jei:len >) s Zm;ana r owyzsza uzasadniona
jest 5)ct p.ojekt
.:wiaaczeniem
z latczvnnikowi
ostatnich. obywaz::ir,ewnia
telslcemu w kom;siach wybo rczych. przekazuJ ąc p~:woła nie_ więk~z Oś\i cztonków komiSYJ mag1stratcw1, zamiast 1a,k dotychczas po
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Wgjalnla słe nłeslgtbang skandal pottiutzng.
wskazują że RAID TEN BYL

PARYŻ lO,G. Sprawa tajemniczego rai tycznej. Wbrew bowiem kampanii prasy SAMOLOTóW STRONY

DZIEŁEM lacje nawet oficerów francuskich.

CZERWONEJ.

świadkowie

Otóż

ci ()ŚWiadczają, że nieznane sa
moloty były samolotami republikańskimi
marki BtOch. Jeśli chodzi o fakt bombardowania pogranicznego miasteczka francuskiego Cerbere, to podkreśla się, że w
wyraźny sposób samoloty, które rzuciłY.
bomby na to miasteczko, powstrzymały
się od bombardowania l eżącego tuż pod bo
kiem miasteczka his zpań ski ego Port Bou.
Na tle tych
informacyj, wynika,
że
raid zarówno na Cerbere, jak i na dolinę
rzeki Ariege był, PROWOKACJĄ POLITYCZNĄ, mającą na celu wywołanie we
Francji zwrotu opinii · publicznej na rzecz
pomocy dt12 czerwonej Hiszpanii.

du 9 -ciu samolotów nad terytorium tran- komunistycznej, która odrazu zak()nkludo
wała, że raid był dziełem lotników gen. Pocrłoski te zbiegają się dziwnie ze znacuskim wzdłuż rzeki Ariege i nad miasted h
mi~irnym milczeniem ()fic1·a1ne)· komis.ii rzą
b
d
·
·
na
Franco
oc .o- dowej·, powołanej do zbadama całe] spra
czkiem Cerbere coraz ar ziej zaczyna .
' obecne inf.ormaci·e, jakie
bi' erać posmaku prawdZiweJ· sensacji Poh dzą do Paryża z prowincji coraz bardziej
t
wy, jak również z pełnym rezerwy s anowiskiem rządu, a przede wszystkim ze sta
nowiskiem premiera Daladier, który po po
wrocie z Perpignan oświadczył, iżbi. est za
1-sze
OGÓLNOPOLSKIE
dowolo11y, że na miejscu m'ógł s.o te wyrobić „istotny pogląd o całej tej ~prawie".
Łódzkiego Klubu Jazdy Konnej
w kołach parlamentarnych pohtyc:zinych
. więc,
.
że. interpelac
1·e'. które. . zo
w dniach 10, 11, 12 czerwca 1938 r.
ocze kUją
.
-na torze wysicigowym
.
stały złożone w 1zb1e w sprawie wyiasniePocz2'tek 0 godz. 14. • Przedsprzedat bllet6w w kaw. „Ziem'ańska•; • Szczegóły w afiszach, nia najazdu nieznanych samolotów na tery
torium francuskie mogą przynieść sensa:wołvw ani a większości •PrŻez władze zarzącyjne rewelacje.
Również podkreśla s i ę,
Chiuakterys tyczn e jest równ i eż, iż obe
dzaj.~ca \~yamy. wrei::zcie pro(iekt ustawy,
J·".ko fakt znami' enny, że prasa zbliżona do cnie lewicowa prasa francuska, która poo 1 wzmacnia konkrolę czynnirka społeczne·
O
go .nad a1~te:i1 głosowani~. oblicza!1::a i u~ta-1
rządu powstrzymuje się oo przypisywania czątk owo z całej tej sprawy ch ciała uczrlania wym kow głosowania nada1ac męzoml
t I"
t6
n·em·ec
tego
raidu lotnictwu gen. Franco, jak rów nić wi elką kamp anię pol ityczną, o becnie
1
1
za~1fan!a wyborców prawo · zgłosz en ia do pro
Dotychczas Czesi korzys a l Z por W
•
r.ież od ataków ina rząd w Burgos.
wyraźnie zniżyła ton.
tokół u uwarr
·
kosicepcia
·
łk'
1 ·'°''
„. GDY~IA, 1o.6 _ w .artvkule, który uk_a-. chosło_ wa.cjl·- iest
. na d eszły ·d o p aryd
k
t ca.
dl iem
b rea~~
kr ow1
Z inf.ormacji, jakie
ORDYNACJA W YBORCZA no RAD GRO- · zał się 111edawho w prasie czechosłowack1e1 co więcc1 n':! er
? rzys .ną ·a ~ u . a1 ·.
k
. k ,
A d
· .MADZi{iCH 1 POWIATOWYCH.
p. t. ,.Portv polskie, a wywóz czechosłow~- Na ,pods!aw1e ta:belt porownywu1ące.1 st~w~1 ża z An?o:y wyni a, że m1esz ancy .n <?- OCHRONA TERYTORIUM f R.ANCUSKIEGO.
WAHSZA W A, 10.6 - Rzą·dcwv proiekt cki" autor "pisze, że Czechc1sło~acia, byn~J- prze~ozo"':' koleJ ~V.:yc~, au tur dowodzi .. z~ ry widzieli eskadrę samo}otów republt~~ln- PERP IGNAN 10,6. W wykon aniu rozkazów,
ustawy 0 wvb orze radn ych l!rÓmadz!<ich, mniej nie jest skazana na usługi portow ni.e- wywk oz . wi~lu \\ yr ~bowt .c~echoseło wGadcykn1 ~1 ę skich, która dokonała rmc!t.t na terytorium
·
Gdynię kal u1u1e się znaczme
anie1 prz z
, obsadzone przez wojska
·
·' ma rozpa- m1eckich
·
· ż ieszcze
gminnvch i pcwiatowvch,
który
- ma przecie
' ..
·
b
narodowe p o wydanych przez ministra wojny zorganizowa·
trzyć Ćtbecn ~ sesja . nadzwy~z:iina Sejrtl:u, ma Gda~sk i wyl?t !'!a morze Czarne przezCRu- mz przez am urg.
czym n'.owróciła na terytorium repubi'ikań- no lotniczą .służbę patrolową dla ochrony teryto
na celu podniesie111e .:!.~zep1sow w:yborc7:i:ch, mumę. Gdynia pko port e.kSiportowy zek'
d . .
.
.
t r _ rium francuskiego przed nalotami obcych aeronie wvłac7aiąc przep1sow szczegołowych o ,
'
s te.
oz z aJe się nie u1egac wą P iwo planów. w tym celu wyznaczono 30 samolochara!{terze ·' tezy wyborczej, de) godności
ł
r •
ści, że eskadra 9-ciu samolotów, która za- tów typu Devoittine, 0 szyiokośd 35o-400 kim.
norm ustawowych, by "V: tPn s~osó~ ust~woą_
puściła się wgłąb terytorium francuski ego na godzinę, uzbrojonych w .arrratki i karabinY
w o zawarowac -prav.·a 1 cb owiązkt zarowno
i obrzuciła bombami miejsc owość Orgeix
.
· <l
· rz
wybmcv 1'ak i władz.
BI" k 96 proc dz·rec1• w szkołach polskich
.
.
.
. . maszynowe. Samoloty te od świtu az o zmie
~cego
IS O
•
•
z wyraznym celem nie tyle zniszczenia ia h 1 t . k l . nad pograniczem. Rezerwy Io
\ V S· t'os11nl<u do obecnie obowiazui,
· "
· · · l • I·
· b' kt
d k
.
. d
c u a a1ą o eino
sta!1tt prawnego prr.je!.~t .~' Pr'.!wa dza szereg
KATOWICE, 10.6 (PAT) Ostałe- (w r. ub. 94,5 proc.). Pozostała tlosc "· }· ; C1ego·s o ..Je ~· 1ecz . o onania raczei e- f tnicze są gotowe <lo startu każdej chwili. Na·
zrman na rzecz dem0k1at1zaq1,
czny wynik wpisów szkolnych w bieżącym 5,3 proc. dzieci zapisana zosta!a do szkol j ~on~~CJ1 ~h!Yczne1, !y~ tą sa~ą Jesk~: deiście sil lotn iczych przywróciło <;atkowicie
rą
i:ą widz..~no. w n ~rze. " e our j spokój wśród ludności pogranicza, która ujaw·
UDZIAf, CZYNNIKA OBYWATELS'f<IEGO /oku na terenie wojew.ództwa śląskiego z niemieckim językiem nauczania.
w P'RZ~CZNICTWIE KARNYM„ ·przedstawia się następu1ą1::0:
•
Wynik powyższy uznać naldy za bar- rr~ynosi
a.alej !~formacie naoc~nych ' niala ostatnio znaczne zaniepokojenie.
w 1\ RS/"i '."A, 10.5 (P.~T) .dniu 2~1
Do szkół z polskim językiem nauczania dzo dobry.
sw1adków ra1du, ktorzy obserwowali ewo·__::__j!"
lucje sam9}otów P.,rzez lunety, a w tym rt!
m arca 1.93R. r. Senat pow ziął rezc~~CJę treści zanisano w b. r. 94 7 pr~. ogółu ązieci
n astęr11F1ce1 :
-- -·· •
~ -~!
·
·
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Południowa 28

roboiników.
komunistami

na tle sprawy emerytur.
d!ug; obli~zeń sprawa rent staraycli illa rcł~tnl
tników kosztować ma ~rzeciętnie około a-eh
miliardów franków. Poza tym sporna Jest kwestia
czy reforma ta ma być dokonana drora dekretu
z moą ustawy, czy przez parlament.

1

godn1U1 kiedy to nrzecfttawfcłele .........,_.u_ ł
.....f sptfatfer„w'!zQe...
dtfefa
u '"
"
... „ ""' "11.1
kwestil efo parlamentu. Snrawa . rent dla .!ta·
tYch robotników stala sio wf~ u.nd f nJ
czy$fo- pofltycznym. w; przed<hiel1 ·~z::r&~

Jl,

tel. 115.32 filia detal PA~IANICE, Zamkowa 17, tel. 140

PARYŻ 10,6. Po iygoon!owe! przerwie 11arla nra 11od warunkiem. aby koszty teJ reformY nie
obarczyły budtetu fatistwa, lecz aby sfinansowarue tej reformy dokonało s!e drogą, podwytki stawek ube~eezenłowycb, wPtacanY'Ch przez
robotn1'kAw pra""oda...,,..,,.,., oraz aby do reformy
u
"
""'..,...
tej 11rzyczynify się równiet samorządy
We
• ·

I

-a-....

WYB OR O

llDbtodziejł!

mentarnej Wba deputowannh przyst®{fa wczo·
raf Popofudniu do dra!ltwe~a zaradnlenla, a mia
~owkie do dyskusji nad propozycfą ~ochtIIstycznit.• wzywająca, rv•d do zalatwlenła 1·-z„•e lt
„
""" "'" "
<:zasie 0 ecnef sęsit parlamentarnej lf)l'aw1 nr•
t'}'łur dla robotałk6w. Svrawa ta brla j!lt przed
miotem gor~eych obrad w Izbie w zeszłym ty-

wrroby 1umowe. .Aparat:r i przyboą fotografteZJle. Przybory orlopedycza. Jak
puy rqptarow• brzaSDe. ~rostohsymaei•. wkl11dkł na płask4 stopo, budat• .łDBAt•
poiezoehJ pcowe ł t. p
acJ• masoin.trów kotlow,eL
CEHY NlSKIE

mi\vw;b?;~~~~v~~~·rą udział: pierwszy pre

sytuacji.

ze.s. Sądu Najwyższego L; S!-lpiński! wiceminister
Ad.
Chełmonsk1,
pierwszy
ki „Berliner Tageblatt" donosi: <>świadC2e- prokurator Sąd!Jt Najwyższego Witold Minie rządu czechosłowackiego iż pogłoski 0 chaelis oraz wyżsi urzędnicy ministerstwa
decyz1"i przedłużenia służby' wo1·skowe1• są sprawiedliwości.
przedwczesne, nastąpiło na skutek inter.
'
wencji rządu francuskiego. i brytyjSkiego.
WILKI NA POLESIU.
PosfoWie francuski i brytyjski mieli zwróŁUNINIEC 10 6 W t t ·h d · h
dć uwagę rządu w Pradze' że decyz1·a w te1· _naI terenie
Poiesia· w pow tu~~nien~tcim ~noJakca
.
. .• :
sprawie mogłaby do.piowadzić do ponowne za~ się zn~czna. 1losc wilków. . ~esz ańcy
1
gG zaostrunia sytuacji międzynarodOwej. wlkó Rorzdziało'Y. cze c.zęsto w1du1ą. stada
Zdaniem dziennika decyzja ta w zasadzie ~Jże ~si'~~~~hzu s101ch łzabudowan. Przy
•
I . I zagryz y wo u.
juŹ nastąpi1a i wprowadzenie iei w życie nie . Na terenie powiatu łuninieckiei;to przed
0
zostało cofnięte lecz tylko odroczone.
!esp~łna miesiące~.wi!ki .pogryzły 5-m dzle
' ____
ci, za~0 pow. stohnsktm wyrządziły p0tkaźne sz
y.
,

. Rywalizacja

Kaztnderza DOSZA.Il Jl

zjazd prezesów i prokuratorów
apelacyjnyc'it z całej Polski. Przewodniczy

ucisk mniej· szości•

PARY.t. 1(). 6. -W miar~ tbHtania się Hcnleina. Ta sarna sytuaćia - pisze dzian-iników d2iemńe:. Sa-«i'.lgólnio o.&tra unzura lłO!o.wa..
t<ffll':linu ostatniej trarrs? g1osowa11ij w Cze rrik francuski, partuje na O'ćfdnku stosrin.k<!Jw
. . iia .iiest w Slow~: Naczelny OlfP'- !'sio.vak'" i. ..SJeo:
cl1ósłcwacji, W pauys.krch kołach .pot.rtycz- między rządem czeskim, a innymi mniei'szoś vc1nska ~rawkd~lk, memal s~~e ukhirzuJą się z białym•
•· • Ć •
;,.,.t,
.
,
p amam1 w 1 unastu mteJ&::ac .
ny~.11 po c~yn~ UJ3Wma ~·'~ Cor.IZ. w-irnsze c~ami narodowymi. Krótko mówiąc wyda1e
Zmtiep:'1<0J~nte. Francus~t~ f<o:1a parTamen- s1ę - kon ~uduje spr~wou:lawca dyploma,O.BSERWATO~Y I!R~YJS~Y.
•
tatne l pof1tycttre óbawtaJą. się, ai>y spra- tyczny „L1berte" - ze rząd praski nie za- BER~, rn.. 6" - .N''remiec·_kie hru~o mformac!1ne
wa czeska
nie 1\'eszła zl'IÓW w stadium sta- mforza działać szybko na odcinku rozmów denasr zdP~«11.= Jak •°'~rm11Nb praslla~ lieła \>°llikt~chz
· .
.
.
. •
nc, 2oga nteme wys anta
sevwatrow angze s re
mnreJSZ'Oścfarlrl narodowy stało ,ję zmJwu pn«!dmiotem 1.1omicn. p.()mifdzy
ł ego nap1ęc~a, g:d.yr.. .: w p at1„,-ł„u konstatf.IJe. się. z 1poszczegofn.ymr
z. ubolewaniem, że dotychczas rząd praski mi, lecz zadawała się w tej chwili jedynie prz.edstawicielami dyplomatycmymi oby kraj&w.
wt me ptrt!yttłł ftentffefneg&, aby pnya,y- .podwyższeniem czasu służby wojskowej.
~DdZ! tu o wni.o se~ ~ng~els~r idQcy w kierunku
nić „... ze swe· s•-· do Odt11 .....-:.... ~ T
.
d
.
„
.
powierzema odp.ow1cdni.eJ li<:wi.e uraędników an. ~
1 ·-~uy
„r~-„- au1iv- en pesyrn121m co o rOZWOJU sytuacji m1~- gfeTsfcie.j sł&:iliy d:yplo afyczne"3 &dani btU/lmia na
sr~rY: s.zczególne niezadowolenie i zanie- dzynarodowej odbił się nawet na notowa- mieiscii wszelkich t4iydarzeń i s1:ładani: 0 nich ra.
pokoiente wywQl.ały inior~je z. Pragi na ni;- ·~ giełdy paryskiej. Giełda, którei na- portów odpDwiednim czynnikom angielskiich. Czyn.
temat w.prow.adzesiła 3-1etnrej służby woj- str.:-j o~b.tnio pozosta.wiał wi~li. do tycze- n;11lci obs~atorów a~gielskich mają w sz.czeg~!noś
skiowej, co w Paryż.u pe>traktowane zostało ńia, była wczoraj widownrą poważnej zni:l- n p®eghc ~~..J ~:ebdy w ~~dkonfli~
·ak-0 yna opot
tr
t•
k „
, ,
~ t
h
,.,sąc'Jlt -,IW"..,....z1c o pawi- noę zynlU'edo.
7~..t...... prask.teg? k"I a.r.tTiOW
U U i O~y r-~uu
Ił CJf papieroW pans WOWYC .
w,.da. stwfertłl:di alJiektywnie fakt1cmy staa "'901'·
J • ~ Z
pójścia na dtOgł daleko idących tromprom1
SUKC'tSY KOMlJNT W CZECHACH.
żĄDAl\TJA NIEMIECKIE.
, Sów, a.. przede wszystkitn ja.{rn iapowiedż
P}tAGA, 10. 6. - Wynik wyborów do rad załogo
PRAGA, 10. 6. - Oficjalnie komunikl)mo?iliv.~ nowych tarć ~~J Berlinem
wych w 2akłacłach pnem"9la wojennege Skoo„ w
i Pragą. Wbtew temu czego możtla było o- ją, iż przedstawiciele partii Niemców sudec Pilznie wywołał tu wielkie wraże.nie. Wybory te
czekiwać, pf~ze s.prawozdawca dyplomaty- f<ioh wręczyli w ub. śr.od~ premierowi Ho- p'fZ'Jtliosły d.-uzaocące z2')'ci~two komunistom. któ
czny „Ubotrfg" Jeantet, rok~wania między dży szkic własnych pro.iektów, dotyczących rry zdob7lj wnystkie mandaty w ilofci 20, uzyabJ..e n~mal !J9 prDe. gło~w-. C'rapy zruj4'nalinyane
rządem praskim f mnłej§zośdami narooowy uregulowania sprawy na10dowo~ciowej w i narodowo • socjalistyczne - (beneszowcy}, które
mi nie :POflęj.1Ują byna;mttrej Jt<Wrtód. Z me Czechosłowacji. Szkic zbadany będzie przez brały udział w W)'borach, poZDstały be21 mandatów.
morandum przedłożonego przez przedstawi znawców, mianowanych przez premiera w Róltllie:ł wielki ftl:kees odn:iriłi ' l~ści w drugim po Skodzie- co do wielkości przedsięborstwie
cłełl ,partH Nł~mców sudeckich ipremierowi porozumieni.u z innymi członkami .rządu.
Komitet polityczny rady ministrów tra prr4!Dtysm majenfow~go w Czecho~owac~ W' erea..
Hodży wynika najwyraźniej, że rokowania
kD • morawskim Ko~ - Darrek. Nawet w lnricomiłdty obu stronami nie tyłko się nie roz- wcrorajszym po-siedzeniu wysłuchał pierw- ,,,1> lła!fl!Oj«Jych blada mlic)i rqd.wej pod&bniy
!Uht! kotm1nisr6w w pnedtifbiomwach :r:łmiJenfo
poetęły, lecz nawet obie strony nie do~ szej opirrłi jednego z ekS]pertów.
wydJ wywalał f'al~ uniepok~enia.
nały jeszcze wyboru podstawy, na fct6rej te
CENZURA SZALEJE.
rokowania rncrgłyby si~ rozpocząć. NfewiaINTEBWEHCJA MOCARSTW.
:PRAGA, 10. 6. - Nacisk administraqjrry na pra •
do-mo bowi~m 1 czy ·POd$tawą tych rokowań sę prz}1brał'. z.11DWU na sile, W ostatnieh dniach kotJBERLIN, 10. 6. -Kore5P,0adent paty!
rna iQ,ył projekt rządowy, czy tet projekt fMc&WaM w Czech&5ło~cji 1)$ 30, 46 I ł 50 d:iian-
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a ze koaiclelne
zbadaj- cudowne wydarzenie w Chuatllach

RADO:""' 10 6
J.JJ., ·
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ys~ą~ienle krwa: rzy się :wiara, te ofiar9wanie si~ Matce Bos

•••••'•~••••···~-~----··~~--~--~-J - · . na~h~~~Y•~~~~m~~~cyW~$~~n'~1ahh~ry~~~tji~~ciep~~n~hl~~e~~~
1>ostedzeniu. kom.bil Ubezi:>leczett spolecz... Bosklei w Chustkach,-. po znieważeniu ii- figury, ma moc uzdrawiającit. ·

Powrót Hitlera do Berlina.
12 b. m. kanclerz Rzeszy wygloat prze1116wienie.
BERLIN, 10.6 - Kanclerz Rzeszy, któ·
ty w środę powrócił z kilkudniowego pobytu w Berchtesgaden i Norymbergi, przy•
jął wczoraj w obecności min. sprnw zagr.
von Ribbentropa i szefa kancelarii dr.
Boehle'a J>Osła Guatemalii ór, Riosa l posła
. „ Froe J'lćhera, któ rzy :to
ł źy1·t mu
S zwa1carn
S\.\le listy uwierzytelniające. Kanclerz Rze•
szy w odpowiedzi na przemówlenie posła
sz.wa,icarsklego podkreślił m. in., fe Rzesza
podobnie jak i· Szwajcaria przywiązuje naj
większe znaczepie do utrzymania przyjaz-

nych sto&u.nk6w ·między obu państwami ł
wskazał na wielkie znaczenie, jakie posi"ada
w życiu europejs kim tradycyjna neutral·
ność Szwajcarii, która jest bardzo ważnym
elementem pokoju europejskiego.
Według krążących tu pocrłosek kan,o •
c1erz wygł08·1..4„ ma pnemów1erue
12 b. 01.
pOd~as uroczystości poświęcenia nowego
placu w Berlinie (Der runder .Pla-tz). Nfe
wiadomo jednak, czy kanclerz przy tej ot:a
zji poruszy również atkuattie zagadnienia
1

polłtykł

nnh zazna~zył, te rzlld nie zamierza się sprze- gury przez bezbotnikal który ugodził statuę
ctwlać Pi>zytywnemu rozwiitzan!u ieto zaga~nle kamieniem, - nie przestaje być zarówno
we wsi Chustki jak i w całym powiecie radornśk.im wydarzeniem budzącym powszeNIEMCY OSZCZęDZAJA tJROD.KI tYW- chne zainteresowanie.
·
·
BERt IN 10 6 N~ŚCJ. . .
Przed fig.urą Matki Boskiej nadal o'dbytrawieni~ ś~octkó;- g,~;~ś~ri~lę,cłt marni)..
wają
się nieustanne modlitwy i adoracje,
Rzeszy ogłosił wytyczne weclłu~nk~ó~~lb'~~~
f~ bL~ odtąd, bit~owane. i J?rzebudowywane nadill przybywają wieśniacy i wieśniaczki
Jada ~e, spiż!lrnte i p1wn1ce, sł~~.ące do z okolicznyc;.h wsi, a nawet z dalszych stron
PC~leecm owwyywdaann11·aa atrtyckhułów żY,v.:nosciowybchć. ozdabiająic tigurę kwiatami i modląc się źar
przep1sow ma zaY Jiwie.
iutworzona kontrola Ynad przestrzeganiem
sad higieny, jak i najpraktyczniejszym spoZniewaiona łigura MatlCi Boskiej tonie
sobem przechowy~an1a środków :żywnaścl. w powodzi kwiecia. Wśród wieśniaków sze
-czu~~i ~taj~0':,,i~:ft~ p~r;g;J:rech 'YYtycznych
.TRAGl~ZNA ~MIERć

zagranilzznej.

KRAKóW, 10.6 - Onegdaj w Czechowicach pod Bielskiem zginął tragiczną śmiercią
przejechany przez pociąg znaey_ hokeista kra
kowskiego Sokoła, Farkas, licfący lat 29.

Walka zmordercami dzieci wAmerJce.
Zbredniarz z Princetown uj41ty,

·
SPORTOWCA.

POWTÓRZONE, MECZE O MISTRZO.
STWO ~WIATA,
PARYŻ~ 10.6 - W czwartek rozegrane
wzięd 1zostały dwa spotkania ,piłkarskie w 1/8 fina-

MIAMl (Floryda)', 10.6 - Me Call, are- tą w jednym z sadów w Princetown.
Z dotychczasowych wyników ślc'ditwa
~ztowany w zwiąźku z porwaniem i zamot-

aowanient ;..vna właścłcłe:ia

stacji benzyno~ można wywnioskować,

I

naśladowca

Zbrodniczy

Sensacyjny proces w Oxfordzie.

t" :zy się przed ws tępna rozpra~a ś'ed~za, któ- awizem do banku, polec ającym wypłacenie nie·
rn ze względu na niezwykły w Aniilii charakter jakiemu dr Webb sumy 100 tys, fontów, trzeci

urzestt1>stwa wywołuje wielką sensację. Jako
oshriony zasia<la niejaki Thornton, liczący lat
M, który przed .dwoma tygodniami u&lłOwał
porwat cełeńl. uzyskania okupu znanego multi~llloneri au1ielskJe1:0 lorda Nulilelda. Jak wi<i.
"101110 lord Nuffleld, bar.dziel znany Jako Morri'
jest jednym z naJwleksiych fatJ.rykantów samochodów w Anglii gdzie znany jest równi eż
Jako ł\oinY filantrop, popierający ~zczególnie uniwel'SYtet w Oxfordzie. Nuffield, który jest ie
dnym :r; najbogats.zYch ludzi w Ang'.Ji rOżPOCZ:-\ł
swoją, karierę, jako zwykły mechanik trudniący
sie naprawą rowerów.
Przestępstwo charakterem swoim przypotni
· na metody stosowane przez gangsterów amery.
i' ńskłch. Dwa miesiące temu Thornton iSpotkaw
y sio 1'o tatach niewidzenia z swym st.aryrn
domym mjr. I(ams<lenem rozwinął przed nim
~n porwania lorda Nufflelda.
Wedlui tei o
JJianu lord Nuffield miał zostać porwany ze sweg9 biura i uprowadzony na wynajęty uprzednio
prti:z Thorntona jacht, gdzie miano go zmusić
do napisania trzech '·istów: Jeden miał by~ WYsiany do sekretarza lorda, w. !it~rn!l zawiada,....._~:.r-...

&·krotne naruszenie 9ranicy

KATOWICE, 10. 6. Mieszkańcy pogra
nicza niemieckiego zauważyli wczoraj dwa
niemieckie samoloty wojskowe, które lecąc
na znacznej wysokości, przeleciały granicę
polską i skier-0wały się w głąb kraju. Sa.mo
loty n!e!11ieckie ~rze.leciały granicę pomiędzy m1eiscowościam1 Karol Emanuel a Ru-

Zauważono,

te skierowały się one w stro
Kat-owie. Po jakimś czasie samoloty za•
wróciły do Niemiec.
·
Wiadomość o naruszeniu granicy wywo
łała wśród ludności na Sląsku wielkie wr11żenie. Należy zaznaczy~, ze jest to już pi~
ty wypadek narzuszerna granicy w ciągu
nę

1

.

.;..

wreszcie list m i ał być legitymacją fikcyjnego
dr Webb, którą Thornton istotnie miał przedstawić w banku. Mir. Ram~den widząc, że Thotnton istotnie zamierza wprowadzić swole zamia·
Tl w (:zyn, powiadomił o tym pollclę, z potecenia której w dalszym ciągu udawał wspólnika
Thortona.
Ce'·em wykonania swego planu Thornton na·
pisał do lor·da Nuffielda list, w którym podał
się za a me r y kań ski ego dziennikarza, zamierzającego na pisa ć szereg arty kułów o najwybitniej
~zJ eh oso bistośc!ach ś wi ata przemy sł owego

w

i prosit wobec tego o udzielenie mu
osobistego wywiadu. Thornton ucharakteryiow a
nY mi ał zamiar w czasie wywiadu skierować
rozmow;; na tematy fil ant.ropij ne, którymi lor:!
Nuffield specjalnie się in teresuje i wy ra zić miał
życzenie, aby Nuffie'·d oprowadził go po znal·
du j ącym sle w pobl iżu szpitalu. W samochodzie
którego szoferem mi a ł być Ramsdeu, lord Nuf·
field miał zostać &teroryzowany rewolwerem I
uprowatlzony na Jacht słolący w samotne! zato·
ce morskie).
.w razie, gdyby w czasie wywiadu ktoś był
J:uro1J.ie

I

Gniew

·

żywioló~.

gangsterów przed sądem.

Prżed sitdem w Oxfordzie mia go, i± wyJe!dfa na tydzień, -Orugl mi.al !lyć obecny w biurze Tliornfon miał podać lordowi

·-"

Samalatv niemieckie nad Katowicami.
p•l•kieJ.

01 mistrzostwa świata. które w ub. niedzielę zatrnńczyły się wynikami remisowymi minego 28 maja.
Mc. C;'all kateitorycznie zaprzecza, jakpby mo przedłużenia czasu gry.
,dą.
bieżącego mi~ią<:a.
„~
przyczynił się do sm1erci małego Casha i skła
W Hawrze: Kuba - Rumunia 2:1 (0:1).
da wine na nieznanego bliżej Chiltona. Szef
W Paryżu: Szwajcaria - Niemcy 4:2
pQlicji Hoover odmówił dziennikarzom wy-I (1 :2) · .
.
.
jaśnień, w jaki sposób zdołał ująć Me Calta,
Zwycięskie drużyny wchodz3 do ćwierć
oświadctył tytko, że w ciągu ostatnich dni finał-u i walczyć będą w niedziele nadchodzą
Burza i oberwanłe si~ chmurr.
tak był zaabsorbowany 51prawą, iż dwie noce <;ą:
nie spał.
·
i Szwajcaria w Lille z Węi;trarnt .
BRZESKO, 10.6 - W południowej części niżej poł~one pola zostały zalane ao WY•
•
Kuba w Antibes ze Szwecją.
:·~· pow. brzeskiego przeszła oistatnio gwałtow so.kości pół metra. ,We~ zerwała 2 wi(l1111t
na burza, połączona z oberwaniem się chmu sze mosty na drodze powiatowej i wielł
'
ry. .Wskutek dwugodzinnej ulewy wylały przepustów, oraz poprzerywała w kUku pu.i
Realizacja krymlnalnego filmu~
.
M'yookoścł
wszystkje potoki górskie, zalewając i nisz- Idach 'dr~gi komunikacyjne.
cząc okoliczne pola.
·
szkód na razie nie oszacowano • jednak Sł
Na terenie gromad Owoździec, Jaworsko one bardzo znaczne.
i Ols~yny ilość opadu przek.~oczyła 25 cm., a

weJ w Ptłncetown Jamesa C&llha, test szo·krem samochodu dęfarowep;o i zatrudniony
był ostatnio u jedne.go z farmerów.
Przed
dwooia laty Me Call z iOna prz_ybył do Prln
tcntown i żamieszkał w domu Cash'ów. Dopiero w kv.-\~tniu r. b. Me. Catlowle ~rzepro~
~vadzilł się do innego domu.
Cłalo zamcirdowane20 chłopca znaleziono
-w o-dległości .k.itotnetra. ·od miasta. Cała su2'1ę 10.000 <lot, złożona jaka okup za zw.rot
porwanego dziecka, odnaleziono dobrze ukry:

LONDYN 10,5.

fe bandYCł
ókup już p:> zamordowaniu dziecka, porwa~l łu

Władze duchowne, które przystępują. za
wsze z całą ostrotnością do badania tego
ri0dzaju zjawisk, nie wypowiedziały jesz~ze
swego zdania. Nie przystąpią też one na„
tyohmiast d9 naukowego badania zjawiska
lecz odczekają jeszcze kilka dni, ai nastąpi
uspokojenie i aż pierwsze wratenie przenii
nie. Prace duchownej komisji mają się rozpocząć niebawem.
· W tej chwili faktem }est1 łe krwawe zna
mię, jakie wystąpiło na policzku Matki Bos
kier po uderzeniu kamieniem1 nie znika, lecz
utrzymuje ~ię dotąd.
.

przygotowany iuż rzekomo l\st J>Olecający, któ
ry w rzeczywistości zaczJllll się od słów:
Mam przy sobie dwa re~'.wery i natychmiast będę strzelał do pana jeśli pan będzie usilowal podnieść alarm. Wzywanie pomocy nie
przyda się również na nic". Ust w dalszym cią
gu zawierać mia! instrukcje zalecające ~<>rdowi
udanie się spokojnie bez wzbudzania niczyjego
podejrzenia <lo samochodu, rzekomo w celu oprowadzenia swego gościa po tStp!talu. W ratie
nieprzestrzegania instrukcji zawaitei w ,'.iście
i wzywanie pomocy list zawiera! grotbę natych
miastowego zastrzelenia lorda Nullielda.
L-0rd Nuffie!d, uprzedzony przez po licję, wyznaczy ł spotkanie z Thorntonem
na 24 maja.
Powi ad~miona o ruchach Thorntona przez mjr.
Ramsdena policja dokonała aresztowania w
chwlll, gdy Thornton udawał się samochodem na
wywznaczone spotkanie.
Przy Thorntonie zna'·eziono dwa rewolwery
oraz przybory do charakteryzacji. Broniąc sie
w sądzie Thornton tłum aczy swój czyn tym. ! ż
usiłowanie porwania lorda Nuffielda było fikcyj
ne i stanowiło część pisat1ego przez niego sce
nariusza filmowego.
11

Mistrzostw a Polski w tenisieu
Szanse Hebdy.
KATOWICE, 10.6 - Tegoroczne narodowe mistrzostwa Polski w tenisie będą
17-te z rzędu. Najpowa:Zniejsze szanse
na zdobycie pucharu posiada w r. b. Hebda
który puchar ten zdobył 4-krotnie, to też w
razie zdobycia tegorocznego mistrzostwa
Polski puchar P.Z.L.T. zdobędzie on na

__ , - ,
Lista zgfoszeń do mistrzostw zawiera "'
konkurencji panów przeszło 100 naz'\\'j$k.
Liczbę tę zredukowano jednak do 32, t>rdą
to zawoc\nicy reprezentujący czołową klae~
Polski.
\Vłasność.

. . ~·~r;i;.;.
r.:.: .M· „

Skłonność

do burz.

Stan pogody w Polsce.

WARSZAWA, 10.6 (PAT) - Komunikat
meteorolrJgiczny z dn. 9.6 38 r. : Pogoda w
Polsce kształtuie się pod wpływem suchego
i ci epłego powietrza kontynentalneg<?· To. te ~
na calym c/.)szarze .kraju w ci ą gu dn!a dz1s1ei
szego było pogodnie i bardzo ci epło. O
godz. 14-ej termometr wskazywał od 21 st.
w ddyni do 30 w Zbąsz yniu i od 12 st. na
Kasprowym Wierchu do 22 w Zakopąn.em.

Nad znaczną część Niemiec na.płyn~ło ju1
wil p;otne i chłodniejsze powietrze oceaniczne,
prz esuwajCJc si ę stopni~wo na wschód.
Przewidywany przebieg pogody w dniu
IO b. m. : przejściowy wzrnst zachmurzenia
aż do burz,., post\".' ujących wolnó od zachc,\u
kraju, poczem ponowne polepszenie się stan.u
pogody i le,kike ochłodzenie.

'
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TO ·)EST LEUNA?
(Koresp o nden cja własna „K.Ł. ").
Berlin - w czerwcu.
W centralnej dzielnicy Niemiec, niedaleko Halle, tam, gdzie w dawnych czasach
odbywały się wielkie i liczne bitwy podczas wojny trzydziestoletniej, siedmioletniej i podczas podboju Europy przez Napoleona, znajduje się niewielkie miasto
Merseb urg. Sławne z tego, że tuż obok
istnieją największe w Niemczech zakłady
chemiczne, głośne już dzisiaj „Leuna Werke", należące do I. G. Farbenindustrie
A. G. Na olbrzymiej przestrzeni przeszło
500 hektarów rigrupowano tam przeszło
800 budynków stanowiących poszczególne
działy, z których najżywotniejszy dla Trze
ciej Rzeszy jest dział produkcji syntetycz-

dalej amoniak, alkohol metylowy, wreszcie Niemcy są zdecydowane doprowadzić pro- fabryki produkujące ropę dla motorów Die- Faktem jest, że np. Leuna - Werke nie pramateriały pędne i smary. Pomimo, że za- dukcję do takich rozmiarów, aby najdalej sla również z węgla kamiennego. Są to na· cują ze stratą. Gatunek tej benzyny jest
1
trudniają one prawie 20,000 robotników, w 1940 roku oprzeć się wyłącznie na pro- stępujące towarzystwa: „Niederlausitzer bardzo dobry. Nie ustępuje ona w niczym
1
pracujących na trzy zmiany, przy zwiedu· 1 dukcji krajowej i uniezależnić całkowicie Kohlenwerke, Sachsische Werke, Braun- benzynie naturalnej. Zresztą w Niemczech
niu fabryki prawie się ich nie widzi. Cała od importu. Oprócz zakładów Leuna istnie- schweigische Kohlenwerke "' Riebeck-Mon- pod tym względem istnieje swego rodzaju
bowiem produkcja jest niemal automatycz- ją w Niemczech jeszcze następujące fabry- nat A.G., oraz zakłady Kn:ppa. Łączna pro swoboda. Standard - Oil i Shell ~syłają
na. Fabryka składa się z szeregu olbrzy· ki benzyny syntetycznej: fabryki należące dukcja tych zakładów dochodzi już niemal swe własne cysterny do Leuna - Werke
mich retor',' pieców, zbiorników, kompre- do koncernu „Brabag" (Braunkohlen • do miliona ton.
po benzynę. Automobilista więc, który
sorów, ~błodni i rur, gd~ie odbywają się te Benzin A.G.) w Boehlen, Magdeburg i LnaOczywiście produkcja benzyny synte- używa „wyłącznie Shell", nie wie nigdy,
wszystkie procesy chemiczne podhtg recep słtz, Ruhr - Benzinwerke, Rheln - Preus-ltycznej jest droższa niż benzyny pędwnej jaką benzynę dostanie. Napłs na pompie
ty Haber - Bosch, sta!1owiąc.ej wyłączną sen ~ine, Bergwerksc~aft. „Hibemia" z ropy naturalnej. Przy wyznaczonej jednaki nie jest tu zupełnie miarodajny.
własność I. O. Farbemndu~e: Praca w i „Hantel - Gruppe" poStada1ącą nową fa- przez rząd cenie detalicznej na benzynę,
T. M. S.
tych zakładach polega właściwie na dozo- brykę w zagłębiu Ruhry. Poza tym istnieją produkcja jej już się w Niemczech opłaca.
rowanłu maszyn, na śledzeniu manometrów, termome~w, zegarów ł t.p., stosow
nie do których normuje się pracę poszczególnych fragmentów. Wszystko tu jest
zautomatyzowane do naJWYższegO stopnia.
nej benzyny.
Istniei.e ipewna różnica w udzielaniu po- senheim wraz z techniczruJ obsługą.
szerowały wszystkie organizacje
hitlerowLeuna - Werke dla swej produkcji po- Tym większej więc uwagi wymaga słę od mocy wo1skom gen. Fra1nc;o przez Niemcy w
W ciągu kwietnia i maja wysłano do skie piesze, a przyjech_ały zmoooryzowane i
trzebuje trzech surowców: węgla kamien- człowieka, który za tymi automatami śle· st01sunk~ dJo pomocy J11dz1elanej przez Wł~ Hiszpanii 800 ton bomb lotniczych, 500 ton przyleciały lotnicze z 01kręgu magcieburs;ko„Wy marsz milionów" zagaił
nego, wody i powietrza. Zapasy węgla po- dzi. Ponieważ wszystkie procesy są ze SO· eh~. O ile :~Nłochy głownie dostarczaia ma- granatów, 360 tanków, 130 samolotów, 134 anhalckiego.
tenał ludzki y; t.aktycznych . formacjach, o samochodów ciężarowych. Prócz tego pe- wielkim przemówieniem minister Goebbels.
siada na miejscu, ponieważ w najblii$zej bą ściśle połączone, więc produkcja musi tyl.e pomoc niemiecka ogranicza $ię prz~wa wną ilość artylerii clęż.k,iej, dział przeciwiWszvstkie te uroczystości ma j4 nastawie
okolicy 7.inajdują się bardzo bogate złoża trwać bez przerwy.
żni~ do sztabów, fachowców. O·r<1;z n:atenału j ioitniczych, sprzętu radiowego oraz większa nie manifestacyjne na rzecz Wielkich Nie.Zakłady Leuna - Werke są największe ~01en!1ego. Zakres po~ocy N~em1ec i y.'ł~ ilość Clę±kich 1karabinów rnaiszYi!lowych. Osta miec, w związku z • „anschlusscm" Aus~ni
wynoszące 1,800 milionów ton. Wody
dostara:a rzeka Saąla, przepływająca tuż i najstarsre. Produkcja ich wynosi obecnie ~ak widać z tego podziału , uzupełnia się me- tnio pomoc niemiecka była · d{)syć wydatną, c;raz walki Niemców w krajach sudeckich,
jak również solidaryzqwania się z niemczy.
-'jak wynika z tych cyfr ujawnicmych.
przy fabryce, no a powietrza nie trzeba da- już około miliona ton rocznie czystej ben· Jako.
WJ os.t atnkh czasa~ pomoc nłemieclCa
·
zną całego świata.
zyny.
Wszystkie
inne
pomniejsze
fabryki,
leko szukać. Zakłady z tych zasadniczych
da się zarejestrować w nast. rozmiarach: 1W:
DEMONSTRACYJNY MARSZ .,STAREJ
surowców produkują przede wszystkim produkujące syntetyczną benzynę, nie dają nocy z dnia 16 na 17 kwietnia wystartowało OWARDil" WZDLUż GRANICY FRA'NI·
CUSKIEJ.
azot dla celów rolniczych i przemysłowych, razem nawet połowy tej ilości. Mimo to 5 wyższych oficerów niemieckiegq sztabu
,generalnego, udając się samolotem !<fJo BW'.Rot< tocznie w :Trzeciej Rzeszy oCl!bywa
gos. Zostali <>ni przydzieleni do gl'UIP opera- się symboliczn„ marsz naJbliiJszych w.......M~yij111ych na ipQgralfticzu Pirenejów. Z zakła1
'd ów we ;winterdorf wysłano clio Hi\Szpa.nii pracowników kanclerza Hitlera z :partii na2 l.800 kg. ct.rutu !kolczastego. NVJ wr:cle Ka- rodowo „ soc.jalis.tycznej, którzy noszą mi~
główny
<lyks :wyląCl!owało 250 artyler:zystów: niemie- na ,;starej g\Vardii". Marsz. ten odbywa się
.
dzi t eh
t
d b f"""'' :zawsze. w jednym z p<?grarucz.nych okręgów.
OO GOLENIA
cki c h •
eony
nas ~nte 0 . a ...
r. ub. miał on miejsce na: terenie W. M.
[lłk.
2 t11od.
artylerl
przeciwł~ntczef,
zna.fdującyclt
si~ 'Gdańs.ka. N-/ roku bieżącym oobęcn-iie s!'e na
154,-sl
8 tygod.
na pograniczu his~ańslro „ fraJ11cuski~ Ył. togranicm:r Franci"1 w okr"'""'~ Xrewili - KoInformacji udziela Zarząd
Marokko:. ,11
.
.
:.
-· '·
„
"'""F."
p
22' -zł.
i blnro podr6!y „ORBIS•
nocv -z
27i na 28 lutego s ło.fnfs1fa tencja, :w czasie
22 do 24 cier;wca. o.„„ ·St "--· 'cf odtetclaJ..• ~e ~ska.A.... za: tym o'ćlbędzle •się W' miesiącu _ czerwcu
PIENJSTE
'V't t><>bi....a
ra-i~un u
''
·
"""': ~zerPD -innych man1festacyf. na więKiszą skalę
samolo~ów do Burgos. Dnia ~ ~utego. wY- t to prawie wszyistkie na wgraniczu. M'soho
t.AGODN!;
Jechało 80 lotników zC!I ~~y )otni<?~ej "!". 'dnio _ pruski okręg partii obchodlzić bę-d-zie
4
TĄNIĘ
Maigdebur~ do Portwgahn:, _s;teąCll następme :azrew~cl""ecie od 17. 'do 19 czerwca w
uda11 sie dlo lotnictwa m>~lC gen.. Franc<J.
""r v~
•
N-/. dniu 1 9 marca udało sie do HiS21papiit" % !Królewcu. Dalsze uro~ są zaipowiellOtniska: 1z eilsdorf 54 lortmków. ze szk'OłY ~ d'zfane w Bochum, na rvwOl'ZU, Szc~ednie,
Lunebur .
Dnia 17 marca wy1'ą'.cllował~ w i\VrQCJ..awłU,. Hannowerze,
Getse!lkirchen,
'Algectraf r .500 Nieme.ó w z rótnych te'chnta KtłonJI. Serie. ty~h 1!fC>CZYStC1ioll ~dd 111~
FIKCJE SAMORZĄDOWE,
"' o POWIEŚĆ KUPIECKĄ.
h ddziałów
1>0ł<>wie kwietnia od~ła „wymarsz rn1l1onów
zapocząt: wano J .....
I K C.
r
Dz. Pomańlki.·IJ
,·· ·
· · ·.. ·
,
Saerel płobrnli
patłalo ~1statnim t'.oti.gr-e. ~bi_, łloM $amolotów. ~ Drezn:a t ~- lY. dnłu 29 maJa YI. Qessaa. k1dkąd p~a- - - - - - - - - - - - - - 1ee(~fe anomall&. h -• -~ wielkldi młaet sle ~iectwa~ odlij.te10 w listopltfi!1„ roku zesdeg<>
trzy :pozb'liWione eą nd miejskim 1 właih miejskich, Ml~ hmymi pnemmal tenatoi '.Andrzej Wierz.
0
pochod:z,cych :Ili wyboru.
bicki. w gor,cych atowach- r;byt goqcyoh, jak •
Samoi:z'łd na Bzczeh.Iu p~wiatowym w znacmej zjazd kupioctwa.- lławil l'Olę knP,ca, nawipuj11c da
8
c1~ciy.pan11W•,. wcale o.ut ł".tI11eje. Mamt, <tylko Jego typu Wokulaklogo • .LaIJd'C pm., jako do
s~rog~~„. P?Wólane do ~fCla pod znakiem -.nmoJe kt6ry pr'Z)iwiec:a6 winien klrpoowł.Ollywat~ B1•
rządo-,,vcó,iv załamuje się.
ma wpły;wow blurt1k.r111tJ1 I.- pomocy, dla akarbo ło to jakoi dzlwne, te na wielktm kongrmia kupie.
.
1.
d
h
pań~. w z~lmei11 uposażenia wyższych urzęd?1ik6w ctwa poVflltny mówca 11awi111 kupcom d '!1'1Ykła.d wła
Ra ro ow,c I
admmrstracyJnych. Snnbolem 1amorz11du pawiatowe 'ola Wokulskiego typ który sdaruem naszzm
, _
.
b W :i I
- , - ZBO.MBAROOWAN]J STA~U -....,
go ~ pni11ważnej czości 'P.~stwa jm t(), że itaro11ta _ ptłykładem dobrym b'y6 nie małe.
•. _
TERUEIJ, ·1 O. 6. - ;A;genC}'a Hayą;t łamanie ~
~itowyc •
gouz :
[,ONDYN IJ.O. 6. _ Fran01l8ki parowie~ „Bri&lia.
pow~atol'ł! jest r6wnoczem1e szef~ tego 111111orui
_z ~adowolenłem .rwieriłzł~ rr.zeba. Is powra!ata .
.•
. k
0 stińcze n;eprowaC!zif! nadi' p0poludn1owych J>OWStańcy posunęli ne'-' ~mł ,.,.' «rodo w nocy :d>ombardowlU!y przez
du I pobiera llJ lego tytuł~ drqg~azo.
• • . Izba Przemysłowo- Handlowa p4)Cfjo)a Jnłcja~ p . donosi. W,OJS a 'P. w
P. . • - si :na t odcinku o 4 km. naprzód, w kle- nieznany eamolot u wybrzeży hisi;pawkich w pohli„

Rozmiary pomocy niemieckiej wojskom gen. Franco.
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~~ed:n:,'~lli~ą ~~ąl~':;:r~ędu: :O o:Z~ Chr::!!i:~s~=~ra.Pc.m11uiu poetanowłła ivą>1-'ał:-· póludniC>Wym

należy czemprzodzej'rozdzielić

agendy l to nie tył
ko IP~ wz~l~d~m rzecz?~ ale~ i perso.naln~.
Nie lepieJ Jest na mzszym 8 "-zeblu hierarchicz
nym.: tj. tam, ~dzie ~~my d~ czyniendia z .sam!>r:ządk.~
w p.1erwtztj instanCJI a w1oc z ra ami mleJS mu,
maITTstratami ·radnm,i 'gmfonymi i urzędami gminnymi
„
•
radami groma.dzkimi i sołtysostwami. Wszędde panuje generalny bojkot zasady samorządu, zupełne
-' · -' · ·
· •
pomieszanie pojęć w uzieuzmie upłrawm:iski
Stwiel1d'Z8llly ł'az jeszcze • ca ym n
em:
Żadne, nawet najle(>sze, <>rdynacJe wybcm:ze nie
uzdrowi11 tamorządu tak dług<>, jak alugo nie prtiY.v. rócimy samorzl!dowi jego istotnej roli i wlaściwego
zakresu działania. Samo-rząd musi być szkołą wyro
hienia obywatelskiego. Wyr-0bie.nia nie osiąga eię
przez tworzenie marjonetek, pozbawionych indy;wi
dualności, woli i znaczenia, któreml z za kulhh kieru
. awcy.• Trze
a ja8llo
)·ą biurokrn•ci, ich wlaściwi mocod
d
ik
podzielić role i zakres działania mię zy czynn'
urzędniczy a C'Zynnik obywatelski w państwie.
-\
ROZD:lWI~KI W HARCERSTWIE.
Kurier Polski.:.
Na Zjefdzie starszoliarcerskim, o.dłiytym w ozas1e
Zielonych świątek w świdrze zarysowała eio ostro
opozycja grupy katolicko-narodowej.
Grupa ta zarz;uciła obecnym władzom Barce1:1Stwa,
że mimo otrzymanego przywileju w formie zaliczeuia ZHP do stowarzyszeń wyższej użyteczności pub.
licznej tolerują istnienie ,;czerwonego harcer11twa" i
„Zwią7'ku Harcerstwa żydowskiego".
Następnie przypuszcz;ono ostry atak przeciwko pis
mu ha~cerskiemu „Brzask", redagowanemu przez ;p.
Wasilewskiego za jego lewicowe ten.dencje, oraz pi:-ze
dwko Kołu instruktorów harcerskich im. Bema, któ
re grupuje żywi~ły w ialistyczne. Akcja żywiołów ka
t-0lickich i narodowych w harcerstwie, wymierzona
przeciw obecnemu charaktero;wi Z. H. P. i jego kie
rownictwu trwa już od cza.su zawarcia t. zw. „czwór
porozumknia" i jt;st stale kontynuowa'Ila w czasie
rozmaitvch 7'.-~,dów i zlotów.
Dot~·„hczh~ J·ednak mocna pozycJ'a })rezesa ZHP.
'
wojewody Grażyńskiego wszystkie te ak:.je udaremnia.

odpinicjatyWap radcy Smlca pozytyWne..,Yda owó·
ce, 5koro etanie.1io dobrem ogólnym. I jak on~l w
Niemczech w Gustawa Freytaga „So1l und haben (Po
wieść, któt'ł nam na ławach 6zkolnych nakazywali
t ') i...-·
'emieck" na wschodzie rrtawal się
czy ac „',"ł'1~c in.d i . i • ki h' t , i
odo
wzorem 11>1on1era i e n1enuec c war o&e nar
wych tak niech i wzory pol•kiej powieści kupieckiej
promleniuJ·Q naJ'szerzeJ" i na-J'lepieJ·, wytwarzając nam
kupca, który pral:ł IWI! zawodowę i obnvatelskę
óJd 'ał twórczo :1111 neca mocarstwowego jutra
~:fski Zl : 1,'.~ ,•· .
-

kie: O-cfw~mają z~adni'cze

o'bszerze :A.lborcacer, vr.
runku Castellon oraz na le':'"~()~ dr~g) :i:e
ruel - Sagonte, w ~ierunku ::'arn~•. a pter
wszym z ty.eh odcinków meprzy1ec1el stawiał mniej' skuteczny o-pćr, niz W ~statnich
·
·1·
dnia ch'.. Powstańcy poczyni 1 ,t am znaczne
.
.
•
ł d I ·d I' „ Use
postępy, docierając W po U n e O tnll
r a s - Labarona -Odległej' O 21 .Km. -Od Cas'
tellon N a odcinku Teruelu wall{a jest .O. wie
•
·
ł za
1e bardzieJ zacl~ta lecz L tu zaznacza s ~

er-acje przeprowadzone przez powstańznaczenie dla przysrle o rozwo'u s tuac'i na hiszpańSkim ffon
• g h
.J Y.
J
Cle :wsc O nim. :~J _:.!'.'..-.' "''.,. , • .
:,~.'~· WYSILKI .' "'"'...V!ONYCEI.
..,.
~LJ:\
1,...ARCELONA:, IIO. 6• _ Ukzał si„ .deliret, m<>CQ
' "'
"
lćt~rego zostały zmilitary'towane wszelkie środki tran
..,0 rtu. Wn:stkie nmoeh-Ody, porza rządowymi i woj
.„
skowymi b~d1 zarekwirowane,

a

ksioiyea

zriucił

na

&tatc~ , eitecy_ bomby

po

~ym

ostr~lałdrokł.ad. zk:~a%nu ztmao:i;n~w;:o·r::1;:
~t::z:eścY: 1:J:~c1u za Ity • c ere cię o n
w· ·J b'ty h 'd • · An lik ohserwat&r
z

nU:l:niazak~~tet:na~i~~e:encjf o;az czterech
k

m:łonków załogi. Kapitan „Brisbane'' jest dęż a ran
y tatek 1· 6 i 1· t ·e

ii

n •; d C pa
~( om ·
• •• •
•
)
ło L as~e odn ,port wb'pr~~cJ1 tebJrytys~ekiJ.nazwyrlo .
zosta <zuomuar owany u 1e~1eJ nocy
JS pa „
wiec Isadora" Bomba wpadła do hali maszyn Sta~
"
··
·
·
· eh . ' b ł
tek zostal un1~rtuithonuonr.. Ofiar w ludz1a nie yo

,.

NIE RASIZM _ LECZ JEDNOśCr "

,

czant.t-kal-szek dążg do walnej biiwg.

•
eprawa „samoob'rony łiultlir~ln::j''.
Czy pod tymi dowaml kryje ei~ rasi.zm fob nowinizm? Nie. Między pozytywnym nacjonalizmem, któ
•
ry wyznajemy a szowinh~mem i rasizmem, k tory
Kanton pod presją bombardowania pragnie zawieszenia broni.
odrzucamy, jest taka sama różnica, jak między zdro
wę dumą i :pocmciem gaodnoścl narDdowej a pogard
broni, eelem uchronienia prowincji przed dali;zym
TOKIO, '10. 6. - Z Hongfongu aonoszą, ne są ewakuowane wgłąo !kraju. W Hankou bam.Pardowaniem
liw11 pychę i wynoueniem ~i!l ponad innyeh na rpod
Jo.tniczym. Wladze wojskowe wspq
łożu pnypisywania sobie lub swemu nsroidowi po że marsz. Czang - Kai - Szek po ewa;kuacji znajduje si~ około 200 samolotów chiń•skioh muiauej prowincji maj11 jesr.cze zamiar zaczekać pa1
z
czego
100
produlocji
sowieckiej
oraz
62
słannictwa nadnaturalnego i predestynacji da wlaoda urzędów i ludności cywilnej z Hankou zarę dni celem wysondowania stanowiska rządu mar.
uałka Czang - Kai - Szeka, zaś w razie dalszego o.
mierza wydać pOd tym miastem wahtą bi· -Oficerów ~ilo1ów z armii sowieckiej.
· nia innymi.
:;,:::....:;
poru ze strony Hankou mają zamiar nawiązać roko.
Nie wiet'Zymy w istnienie narodów r1Pne!l Boga twę Jap<>ńczykOm. H:ankou i Olkolice zostawnia z 1apończykami na u,-łasną rękę.
wynranych" i - konsekwentnie - nie uzmipujemy
O ZAWIESZENIE BRR.ONI.
ły potężnie ufortyfikowane.
W bitwie
Kanton jest cadziennie bombardowany prze.ii sa~
TOKIO, 10. 6,. - Z Hongkon~ donoszą, Ie wła
sobie tej roli.
Odrzucając rasizm, którego reecli11 zasadnicZQ jes~ mają wziąć udział doborowe wojska marsz. dz:e prowincji kantońskiej (Kuantung) maję zamiar moloty japoń,s.kie. Została kompletnie zniszczona
teza wyższości danej kultury narodowej nad innymi Czancr
wystąpić wob~c Japonii z propozycją zawieszenia atacja kolejowa oraz nowa elektrownia. Ulice Kan~
o - Kai - Szeka1• Wojska prowincjonał
.
tonu, opustoszały. Ludność w popłochu opuściła mia
stoimy jednak na 6tanowisku, źe odrębność kultury
sto. W Kantonie, który liczył 1,250 tys. ludności Po•
narodu jest wartości, niezmiernie cennę, której bro
zostało około 800,000 mieszkańców.
nić
i którą rDZwijać należy. Zagadnienie od·rębno~Admirał Noda oświadczył nn konferencji praso~
ci kultury narodowej nie ma nic wspólnego z .rssiU
ft
wej, że bombardowanie obiektów wojskowych w.
zmem a już szczególnie z antysemity~em. Mozem!
Kantonie b~zie kontynuowane,
np. uważać kulturę angielskę. lub francuskę za wy~·
pod QarW91inem~
SZI! od kultury polskiej. Nie wynika z t~~ 0• bynaJ:
GARWOLIN, 10.6 '(PAT)' - Wczo-raj ra- do rOIWU, uderzając o para.pet mostu. Gen.
mniej, abyśmy mieli swoję kulturę ?ei:z~eic 1 .prz~i no wydarzyła się na szosie warszawsko- Litwinowicz odniósł lekk4 kontuzję twarzy,
sać się - że tak powiemy - do 1akieJkolwiek m- lubelskiej katastrefa samochodlu, którym je- zaś kpt.. Nowasiewicz do~nał poważnego
GDYNIA'-- Kt.AJPEDA.
nej. fost to oczywiste niepodobieństwo. Jeśli n.awet chał wiceminister spraw wojs.kowych gei:i. stłuczenia kolana. Samochod zastał uszkoGDYNIA, 10.6 - Ostatnio powrócił tu
staniemy na stanowisku, że istnieją wartości ogolno. Litwinowicz z adiutantem kpt. Nowasiewi-: dzony.
.
. .
. .
ludzkie nadrzędoe - to również, zdaniem nMzym,
Kierowca samochodu chc4 c uniknąc I
Pierwszej pomocy lekarskteJ uclz1el1ł le- z Kowna i Kłaj pedy dyre ktor jednej z gdyń
droga do pomnażania tych wartości prowadzi tylko c~em. ·
t•
· h ł
I Ik
G r 0!1"na
skich firm trans p ortowych, który nawiązał
·1 kultury narodowe. Ich odrębności zaerzenta z furmank4, k ora WYJ~C a ~ z aarz z a w
.
prz~zdposzcz.e~o ~eh .„alorami
su, zahamo wał nc11gle przy czym woz w1echał
kontakt z tamtejszymi s ferami g ospodarczy
są Je noczesme ic
"
•
·mi. Wspomnia n.a firma gdyńska n osi się z
zamiarem utwoHenia odd ziału w Kłajpe
dzie, który zająłby się specjalnie spławe·111
hezpieczeństw zarówno od Wschodu jak i od Zacho. du. Życzeniem jest Ojca gw., by każdy Polak słuchał drzewa.
du potrzebuje obrony i opieki coraz hardziej przemoż tego głosu, tbowieru św. Kościół R7..ymski, matka wszy
--~ ~;;.
nej. „Dajemy więc wam - mówił dalej Papież - Wa stkich · kościołów, pragnie lej unii a Pąpież, Namie.
stoik
Jezusa
Chrystusa,
gotów
jest
temu
otelowi
po.
REWOLTA
W
MEKSYKU.
szego wielkiego świętego, waszego i Na5zega wielkie
Ważkie słowa o Unii Kośdołów.
ga Andrzeja BDbolę, a ponieważ reprezentujecie święcić W5zystko, co Mu po·zostalo z życia.
SAN ANTONIO, 10.6 Sztab' gen.
„W tej szczególnie intencji obdarzamy Polskę
We wtorek poświ ąteczny pielgrzymi polscy, przy wiary kat-0lickiej, rodzi się pomieszanie, nieład i u: wszystkie warstwy i 11tany, przez was dajemy Go
Cedillo
ogło
s
ił
t
ek
s
t
d
eklaracji,
jatką
zbunciałem św. Męczennika Unii i myśl o tym pragniemy
byli do Rzymq z delegacją po relikwie św. An<lrzefa padek. Z adresu Mu złożonego, który czytał z ~aJ wszystkim, calemu drogiemu Narodowi Polskiemu, wpoić nie tylko jednostkom ale i tym, którzy wami towany generał wygł osił przed mikrofonem
żywszym zainteresowaniem, Ojciec św. wie, .że piel który w trudnościach pra:~y, w koniecznościach ży
Boboli, po "'YHU•·hani u Mszy św. odprawionej ,przez grz}mi volscy przybyli prosić o cenny skarb ciała swe cia, p0<trzebuje zawsze trochę ducha męczeństwa, rządzą, przede w&zystkim zaś wam, którym ten skarb radio.w ej stacji kró tkofalowej, G en. Cedillo
o, Nowaka przy tych Relikwiarh udali się •pod wo go wielkif'.go i sławnego Męczennika Andrzeja ~o aby z achować wi ern!uić cnocie, wierze, religii. Gdy powierzamy, tę cenną relikwię, wam, którzy macie oświ a dczył m. in ., i:l ni e op11 szcz ał an ! na
d zą IIEE Księży IlisKupów St. Łukomskiego z L()fn- boli. Przybyli jako
przedstawiciele
wszy:stk1ch będz iecie musieli wa1~zyć z trudnośriami zewnęlrz;. wszelk11 możność czczenia jej. Wiemy dobrze, coście chwilę miejscowości Al Sa lto i ż e w ojska
ży i K. Niemn:y z P i:\oka do Castclgandolfo, gdzie warstw spoleczny·:h, poczynając od dostojnych wsp?~ nymi
z trudno ściami wy rastającymi przeciw wier- przygotowali dla niej, z d1wilę, gdy znaJd7..ie się na
zostali przyjęci na audi~~cji u Ojra św. Wielu piel hraci w episko.pacie, biskupa Lomźy i sufragana Pm nemu pełnieniu cnót chrześcijańskich, Andrzej Bo. ziemi polskiej, Wy, którzy możecie wpływać na bieg jego zniszczyły 3 federalne samoloty vvygrzymów przyw działo stror narodowr, a książę Lu· ~ka, do kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, .od hola przypominać Wam b ędzie, że „nondum usque ~praw pamiętać zawsze winniście, iż Polska przez w iad owcze. G en. Ced ilło k a tegory cznie
IJOroirski W)'Stą pit przy szpadzie ofiarowanej jednemu szlachty, jak osuha k s ięcia Lubomirskiego, do przed ad sanguinem restitistis" a z przykładu Jego czerpai tra;d y<Cję swojej przeszłości, przez swoje losy w z a przecza w iado mościo m, jakoby rewolta
z jego pi;zodków przez papieża Aleksandra VII.
przys1.łości jest przeznaczoną, by rządzono i kierostawicieli wszystkic11 innych warstw i klas społe. będ z.iecie nową ene rgię".
była s tłum io n ~.
To ostatnie zalecenie Ojciec św. 6kieroW11je Sl'>~e wano nią drogami katolickimi. gd yż słusznie trzeba
Pielgrzymów po zrl rowił Ojciec św. polskim „Niech czeństwa polskiego, tak jak je sam widywal w czasie
powtórzyć
raz
jc~zcze,
że
mówić
Polak
l'JJlaczy
mówić
trzechletniego
pobytu
swego
w
.Polsce,
gdy
mówiono,
gólnie
J
o
młod
zieży
Akcji
Katolickiej,
która
tak
czę
h ędzie pochwalony Jezus Chry.stus", porzym wygłosił
JAK ZGINĄŁ KO NOW ALEC?
r1luższe ipn.cmówicnic. Pielg;rzymów witał Ojciec św. że nie wie.Ju P olaków wys zły 0h właśnie z niewoli sto, aby być wiern11 Bogu i ~umi e niu, widzi przed katolik. Wiemy dobrze, źe taki nastrój ducha posiada
AMSTERDAM 10.6 Ho lc ndcrsk:e
hardzo serde znie i jako synów Polski i jako synów tak dob rze znał0 Pohkę, jak Nuncjusz Apostolski. so bą za·m kniętą karierę, piętrnice się niezmiernie ją również ci, którzy wami rządzę, i że szcz.egól·
Rzymu, bowiem mówić o duszy pol,kiej zna~zy mó Błogosławi wi ęc Ojciec św. z całą czułością swego trudno ści życiowe.
~ie. od pe~n7go. c~asu oka~i!li 0 ?.i, i.ż rozumieją biuro prasowe k;mu niku 1·e że Konowalec
.
. '
Polsk ę nazwano puklerzem wiary przeciw bar zy·~• e katoh<'kie 1 Jego konlecmosc me tylko dla
wić o rluszy katolickiej a dla
każd ego katolika serca przedstawicielom Polski.
Zapewne, Ojciec św. nawf't przy obfito&:i świętych harzyńcom Wsd1odu. I d z iś także jest co ś podobnego. dusz jednostek, ale także dla rodzin i całero społc- zwa b10ny został pods tępni e do R otterdamu,
Rzym jest zaw•ie drugą ojczyznlJ. B yć katolikiem
jest dla wszystkich prawch.iwych ~r n ów Polski zale- relikwii w Rzymie uwa żałby obecność relikwij tak Papież przeto pragnie wyra zić, ile nadziei pokłada czeństwa. Życzeniem Naszym jest, aby ten wielki g dzie wpa dł w zasadzkę. Poli cja jest w po
tą naj głębsz<1, naj!Janlzid
pod,< tawowę. i najber. rzcigodn~·ch jak Ciało św. Andrzeja Boboli jakby za we w spółdziałaniu dmz ~hrześc ij ańskich i polskich święt~ Bobola pośród was był wz~.any prz~z r~ dzi;i- siad a niu da nych, które wskazują, ż e był to
dziej istotną , 'zwla•zcz3 w cza«arh obecn) <"h. Ponad no wą rękojmię bło g1n.ławi eństw Bożych, ale te bło dla obrony Królestwa Chrystusowego, któremu wiel- c~ch 1 .rzą~zony:~h, ~'! c.oraz lcp~c!. 0,dp?wrn,~ac obo. m ord p olityczny dokona ny p rzez U kra ińca
h d
'S
· ,
'
to jest to rze:rzą kon iecznę pie tylko dla życ ia jed gosławione szczątki, ten skarb męczeństwa i cnoty, ki Andrzej Bobala oddał swoje życie. Słusznie można wię.zkom 1 g()<dnośc1 zyc1a chrzesc1Jansk1ego .
Kończąc Ojdec św. bfogosławil wszystkim ohec. po~ ~ zacego z ow1etow, a b ędącego na
nostek ale takiie dla życia rodzin j ·~alego ep ołeczeń ofiarowuje umiłowanym synom z całą Swą 11erdeez· powiedzieć, źe był Męczennikiem Unii między Koś·
(Kap.) słuzb:e G. P. U.
stwa tam ho!Viem, gdzie zaP.omina się o zasadach !!OŚoci~ i miłości§ ojea. Polska w o~lic!U t)'.lu nie- ciołem katolickim i odłączon}'.Illi kościQłami Wscho. n_im oraz całej Polsce,

Cazi~:!~~; do

H.one:enirute deborewe wetska pod Hankou.

Wyp:adek sam ochoda wy gen. L•1t'11'1 now·1cza

Mowa Oica śN. do pielgrzrmów polskirh·.
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'*schód księtyce
lacu6 J lni-t.yo;.

Na szlakach gospodarczej

niezależności.

,,Dzień Spółdzielczości'' w POisce w dniu 12 b. m.
Ode~wa

Centralnego Komitetu.

Przez spółdzielczość lud pracujący wyz
Pochody te łączą się przy zbiegu ulic
O godzittłe 12.30 Nabożeństwo w
się z gospodarczej bierności, ujmuje Nowomiejskiej i Ogrodowej.
górnej kaplicy Koścl<'.>ła Matki Boskiej
Wodny Rynek - o godz. 11 rano.
Zwycięsiki ej.
_
16 13 „ Dzień Spó łdz ie l czoś ci" poświ ęcony spec- swe sprawy we własne ręce i sctidarnym
011 0
•t •~ dnia
jalnemu nasileniu akcji propaga.ndowe1 idei wysiłkiem buduje potęgę Rzeczypospolitej,
Po wysłuchaniu przemówienia wymarsz
Po nabożeństwie pochód skieruje się
Przybyło dnia
8 4 l spółdzielczości przy pom<Jcy prasy, specjai opartą na niezałetnośici go~rezej oraz pochodami, które spotkają się przy zbiegu do Parku im. Poniatowskiego na zgromanych wydawnictw odczytów prelekcyj wre na kultun.e i dobr.obycie jej obywateli.
ulic Piotrkowskiej i Bandurskiego i wym· dzenie.
W MĄ WI4SACH.
szcie całego szeregu imprez, w których
stą wspólnym pochodem na naboźeństwo.
OBYWATELE!
• _
•
spółdzie lcy stawiają przed oczyma społeI
czeństwa d-0robek swej pracy.
Budowa lepszego jutra, jutra sprawie.
I Z okazji tego wielkiego świ ęta Central dliwoś·ci społecznej musi być .dlDkonana rę·
. Oste~ie. dni wyrznciły z tlH"by hston~sza na . ny Komitet Dnia SpółdzielcZ'OŚci w Polsce kami ludu pracującego wsi i miast.
hiurlto nieJedncgo obywatel• 5t06y nekaz.ow, p~le- wydał do społecze·ństwa od ezwę treś ci n~
Szczeg6łowy program uroczystołcl na dworcu
Niech Dzień Spółdzietcz~ł stanie słę
1
ceń i zarztdzeń. Je<lnym polecono w przeqiigu kilku stępujące.:
Łódf-Kallska.
dniem świadomego czynu całej Polski.
d~i pomalować płoty, innym w również krótkim
OBYWATELE!
Stańmy wszyscy do szeregów spółdziel
W
sali
posiedzeń Zarządu Miejskiego
gółowo program uroczystości, na które zło
czasie otynkować domy, wyasfaltować podwórza i rp. .
W dniu 12 czerwca ~wi~cimy Dzień czych.
w ł..odzi odbyło się pod· przewodnictwem żą się przeniesienie relikwii na specjalne po
G~e um11mia sę te wy@iłki pomniejnenia szpe- I Spółdzidczości pod hasłem: „Prtez spół
Przez spółt'lzielct.ość -- do gospodar- p. wiceprezydenta Kazimierza Kozłowskie dium ustawione pod zegarem dworcowym
tot.y i .zwalczenia niechlnhtwa Lodl:i. Ale bud~, ei~ dzielczość do gospo(arczej niezależności czej niezależności Polski Pracującej.
go~ drugie z kolei zebranie Obywatelskiego przez najwyższych dostojników państwo
teś różne refleksje. Obywatel mil wyasfaltowac po
Polski Pracującej".
Komitetu złcżenia łiołdu św. Andrzejowi wych, wojskowych, Zarządu Miasta i s;iCENTRALNY
KOMITE'f
~wme, gdy ą• ulicach bruki jut nie tylko a asfaltem
A niezależność gospodarcza Dnia Spółdzielczości w Pdsce. Boboli, którego święte ciało w przejeidzie do·wnictwa, śpiewy połączonych chórów,
nie majt nic współnege. ale wpro$t pr&edstawiają
to cswobodzenie się od wyzysku ka
z Rzymu do Warszawy zatrzymane będzie przemówienia i hold wiernych dla święte
ohn"Z nędzy i rozpaczy. Kocie łby przysypuje się pia pitałów obcych,
p
O I 5 6łd I f
na jednogodzinny postój w dniu 17 czerw- go patrona. Trumienkę z relikwiami świę„
skiem i niech kur:i: hula sobie bezkarnie. Kate i;I~
to sprawiedliwy podział dochOdu
ro9ram łł n a p
z e•
ca
<J godz. 3-ej po poi. na stacji Łódź - tego poniosą do pociągu pr:zeds~awici.ele
t)'Tikowac na świeżo domy, nawet niedawno remunto społecznego,
czo&ci" w Lodzi.
Kaliska. Pociąg wiozący z Rzymu relikwie wszystkich stanów Uroczystości będą trani
·wane, a np. domy miejskie, jak budynek na ul
to wzmocnieJ\le gnspodarcze szeroZbiórka ze sztandarami tęczowymi w świętego Męcze11nika wejdzie na ziemię mitowane przez Polskie Radio. Po-nadto
Brzeżnej uderuJt sw4 surową. Clerwont po(nbry·~zną kich mas ludno!Jci„
następiljącyc'h punktach:
polską w dniu 11 bm. Cały naród polski ze studia Polskiego Radia wygłoszona zoszpeto". Warto, aby istniała jakai i w tej dziedzinie
Te zadania spełnia spółdzielcz<>ść.
Chojny - a) w świetlicy spółdzielczej, wita ze czcią swojego św. Patr0i11a.
stanie specjaLna prelekcja poświ~corta na•
równowaga.
Przei sp~.Jelczość lud pracujący gro ul. Bankowa. 3t o godz. 10 ran<>, b) na
Wszystkie miasta polskie przez które szemu $więtemu Męczennikowi.
WszY5tkie zarz,dzenia są redagowane w tonie madzł o~brzymie kapitały ł tworzy -własną Rynku · Leonarda o godz. 10.30 rano.
przejeżdżać będzie pociąg prtygotowują'
Cała katolicka Łódź odda z wiarą I mi
oi;trego nakazu, jakby obywatel na żadnt grzeczność potęgę gospodarczą, służącą całemu ogóło
Obydwa te pochody połączą się.
uroczyste przyjęcie i .nasze miasto łączy się ło~cią hołd swemu świętemu, który wrac!,
nie za~łuilwał. A tymczagem w Anglii nakez płatni wł, jako broń w walce z; ucłerniężenlern ł
Bałucki Rynek - o godz. 10 rano.
z tą <Jgólną czcią, jaką cała Polska odda aby spocząc wśród nas na iawśze 1. stać
czy na podatek dochodowy z:aczyna si~ od słów: wy.tyskiem ł jako fundament dobrobytu
Ul. Ogrodowa 18 (przy Teatrze Po- swemu wielkiemu synowi i patronowi. Ut- się
przed Bogiem naszym Patronem ł Orę
,,Król pr<IM''.
SP,Ołecznego.
pularnym) o godz. 10.15 rano.
worzony w naszym mieście Komitet Oby- downikiem.
• I
U nas trudno temn uwierzyć. W~tarczy, gdy się
watelski przyg.otowuje starannie wielką ma ;~ 1.<it 1
'
"bywa.telowi ,,nnkaie łub we~wie". A moie ur~dy
nifestację katolicką, która stwierdzi rzet'.:l
łtowe władze O:Crt1911
n11sze nie wiedzt, że można nie tylko nakazywr.ć,
ne przywiązanie nasze 'd·o Kościoła i jego
&.6clzkiego Z.. O. R.
leu ~wnież prosić? Owszem wiedz,, ale Sił zdania,
świętych usług a naszych .patroinów ttiebies
·
w
czasie
b6Jld.
'
Odbyło
się konstytucyjne posiedzenie
ie prosić winien jedynie obywatel, nawet gdy jego
kich. '
Zarządu Okręgu Łódzkiego
n.owoobranego
·(w)
W
dniu
3
kwietnia
okofo
godz.
Rozprawie
przewodnictył
s.
Wiśniew·
prośba oparta jest ha tytule prawnym, na ustawieJ
Na zebraniu przewodnlczący poszczeg-01 Związku Oiicerów Rezerwy pod przewod·
s~ej
po
południu
wywiązała
się
sprzecz.ka
ski
w
asyście
s.
s.
KępczyńS'kiego
·
i
Malo·
zaś dla urtt'ldn taki forma byłahy nieodpowiednia.
nych sekcji zk>~yli sprawozdania z dotych- nictwem kpt. dypl. Kazimierza KowalskieW suk ~ie tak dawno pewnego obywate1n pocił a potem i bójka, między Leonem Ciuplń· wańca, oskartał prok. Komorowski • .Obro- czasowych działalności. Otn'ówtono szczego.
J!nięto do odpowiedzialnoścl karnej 'El obracę unę. skim a Bolesławem Matelskim. Ten, ude· nę wnosił adw. R. Engel.
Nowy zartąd ukonstytuował się nastę•
rzony
kilkakrotnie
uciekł
wreszcie
i
skrył
Po
przeprowadieniu
przewodu
S~d
wy•
du, gdy ośn:,ielił si~ w podaniu do tegoż urzędu
pująco:
prezes ppłk. rez. Tadeusz Sełdow
się
do
mieszkania
szwagra
Bartosza
Fedał
wyrok,
skazujący
Bolesława
Matelskie~kierowanym,,. wyć wyrazu: ądam. Sprawa prze,
ski,
wiceprezesi
kpt. dypl. Kazimierz J<o„
li1ksa,
przy
ul.
Rzgowskiej
72.
Gdy
wyszedł
g-0
na
8
lat
więzieniaŁ
a
Władysława
Maszła prze& ws:&yatkie inet&ll'.:je t dopiero Sąd N11jdla
Walski, por. rez. Zygmunt f'olt, ł por. rez
wyższy orzekł autorytatywnie, te .obywatel ma' rów. z tamtąd na chwilę, znów został napadnię- telskiego na 3 lata.
fund11Je Związek Wlałclc4ell l ech Smólski z Częstochowy, sekretaue:
ty. Tym razem na pomoc przyszedł mu
nii;z prawo żąda.~ i n'i e ma w tym obrazy, urr:ęd11.
Aułobus6w woJ. &.6dakiego. r.por. ret. Bronisław Kliombka. I ppor. rei.
uderzył na·
Nictitety, wyrok Sądu Najwyżsiego przebrzmiał, Bartosz, który kilkakrotnie
pastnika.
Matelski
zagroził
mu
zemstą.
nroioi powiedzieć, bez echa. Nic się po nim nie zmie
'(a) W związku % powziętą uchwałą o Bronisław Thiele, skarbnik por. rez. Mie•
nilo. Wprawdzie nie dychać o nowych sprawac11 te Po pew1~:.;111 cza!\ie wrócił z braćmi i uzbro
ufundowaniu przez czło11ków Zwiątku czysław Duszkiewicz, członk<Jwie zarządu
por. rez. Karol Przesmycki, por. rez. LeZAWADZKA 16
go rodsi&Ju, co wamł1nltowaoa, ale urz~y po dawne jony w nóż, rzucił się na Bartosza. Zadał
WłaścicieH Autobusów woj. łódzlldego saszek
Zawa'dzki, kpt. rez. dr. Stefan Mani•
mu
cios
,w
głowę
w
okolicę
skroni.
NaW
ANDA
Jl'
ALEIPSIU•Atrakoja
łwi1ttowa
mu „WS)V•jt" 1ał obywatel równleł po dawnemu„.
1
molotu dla Armli w dniu wczorajszym odtius,
z
Pabianic, kpt rez. dr. Stanisław Cho
CZARSKA - ,V.AGD.A. EGRESSY.
proai. To preywloi:anłe 11uęd6w oo pewnej fol'll1y, padnięty padł· nieprzytomny · w krótkim
było się posiedzenie Zarządu Zw. na kłó~
Duee GlBSY et GIBSY.
Orkieetrii ryin powzięto uchwałę Q zam6wlen~u sa- mlec, kpt. rez. insp. Adam Demidecki-Demi
mimo Jej niepopularności, jest tym bardziej dalw czasie zmarł.
dowlcz, ppor ret Stanisław Ukrzycki, ppor
Bolesława Matelslkiego wraz z braćmi ,Jolly „ Boya'\ Cawartki. ,11ob~tf i nied&iele molotu w zakładach wytwórczych.
ne eay 1utanawiajtce, ie rezultaty o&iuane -prtez jej
rez.
re-d. Roman Rom·Furmańskl, ppor. ru
aresztowano
i
wczoraj
stan~li
przed
Sądem
I
FIVY• .
użycie nie ą inów tak wspaniale. Kto wie, Moie
Równocześnie Zarząd wystosował do
Eugeniusz
Filipowicz z Kutna, ppor. rez.
Okręgowym . ·
jednak ta m11ielska forma był•by lepsza?
Min. Spraw Wojsk. pismo w którym prosi
Stanisław
Wrzos
z Tomaszowa Maz., pchor
'Wiadomo, !e Anglia Jest najbogatszym krajem na
o ustalenie dokład11ego terminu w którym
kontynencie. Ma duio, bardzo duio plenl~day co poz
cfundowany samolot ma być uroczyście rez. Wacław Kiciński.
Z urzędu jako komendant okręgu IV fe
wda jej na l.nweatyeje, ł jaki.:h my nawet-marz.yc nie
przekazany Armii.
deracji
PZOO wszedł do zarz14du okrtgon1ołemy. Do~ w19po„nie~ o kolo!alnych inwesty•
ł
wego ZOR major w st. spocz. Mieczysław
O pewnym biednym wieśn!alou opowiadano sposob!ł aiybkiego wzbogacenia się. St"d madach w ddcdzinle zbroje!\. morskich czy lotnictwa.
K••Y za nieujawnianie na• Kromhol'd-Sokolski.
my tyle halek o skarbach ukryty~b. D ~rólewl
Czy przypadkiem ta zuobno!ć !karbu angielskiei;„, taką historię:
2wisk na sz1ldach.
Pewnego
dnia
wybrał sie biedak do lasu po <:zach, żeniących się z I<:oPciu.szkamł, a na.wet o
pozWalaj,ca mu na tak.i rozmach w zbrojeniach, nie
drzewo. Wtem, u skraju lasu zauważył śJ)iąCego dusza~h zaprzidanych dia~łu za cenę rozporzą
Jak się dowiadujemy w dniach ostatjest w peWftym zwi,1ktt pr1yciynowym • lrurtuuyj lisa. Przystaną! i zaczął mu sle ptzypatrYwać. dzania wielkimi bogactwami.
My, Judzie dwudziestego wieku, nic wierzy. nich starania polskich stowarzyszeń kupi;!.,;:
nym &tMunkiem króla do obywateli?
Nagle rozmarzył się: „Złapię zaraz tego lisa pc;myś l~ł - zabij ę ?o, obedr~ ze skóry, sprze- my, naturalnie w jakieś skarby ukryte, nie prze· kich ze Stowarzyszeniem Kupców P'°lskich
dam Ją. I za otrzymane pieniądze kupię sobie szkadza to nam Jednak oddawać się marzeniom. na czele w sprawie ujawtflienia nazwisk na
Osobiste
prosiaka. Ody podrośnie I naibierze sadła, sprze Człowiek, tyjący w wanunkach ciężki·ch, zara- szyldach zostały uwieńczone pomyślnym
W sobotę, dn. 11 cze·rwca rb. o godz. dam go. l kupy~ Jałówkę. Z i_ałówkl WYhO<luJę kro biający w pcx:ie czola na ch!eb powszedni, zdo- wynikiem.
: w kościele św Józefa odbędzie się I wę, ktora. m1 dą parę wołow. Za. w~ły dosta~ę bywający z tru<lem środki egzystencji, O<lczuwa
I n_
1
Po okólniku Ministerstwa Przemysłu i
e1
..
. ·
„
dużo pieniędzy, a wówczas Przy1dz1e do mnie podświadomą potrzebę marzenia o Jakimś radyuroczystosc zaślubm p. Leakaict1.1 .Pog<Jno- kum Walenty i poprosi o pożyczkę. Ja spojrz~ kalnym środku szybkiej poprawy warunków by- Handlu do władz wojewódzkkh, zmierzawiczówny z p. Wacławem Pawl1k1em.
na niego surowo i odpowiem mu; „Ty nie chcia tu.
jącego do ścisłego przestrzegania odnoś
teś mi pożyczyć, kiedy bylem biedny, to i ia
Ale każ.de rojenie, choćby naJbardziel fanta- nych przepisów prawa przemysłowego restyczne, jest mg'.istym ppzecz.uclem przyszłej
NOCNE DYŻURY APTEK.
tcbie teraz nie Pożyczę".
a) Nocy dzisiejSŁej dyzuruj1 apteki: M.KnsperBiedak w zapa!·e wypowied.zial ost~tnie. wy- prawdy. :RoJenla o skarbach ukrytych, to prag- gulującego obowiązek ujawniania nazwisk
kieil'icza, Zgiergk1 54, A. :R.ychtera i B. Łobody, 11 1 razy gl~no, wskutek czego hs zbu~z1ł s1e . z nienie wygrania na Loterii Klasowej. Bajka o cu ina szyldach zostało wydane rozporządze
Listopada 86, M. Zundelewićza, PiotrkQwska 25, S. i drze~ki l ucl~kł d? lasu, a wraz z mm rozw1a- <lownym środku zdobycia bogactwa stać sie mo nie dodatkowe, przewidujące poważne grzy
ze rzeczywistością dla posiadacza losu pierw• wny 'dla kupców o bezimiennych szyldach
Bojarskiego , W. Sch1t'z11, Przejazd 19, Ca. Ryrela, ly się ma'rzem~ w1eśnla~a.
.
,
Kopernika 26, M. Lipiec1, Piotrkowska 193, A. Ko-1
Rzeczywiście od na1<lawn1eJszych czasów szei klasy czter<lzlestej drogie! Loterii Już w
po dniu 15 bm.
walskiego is.ki, Rzgow1ka 147.
.
_
człowiek marzy ł zawsze o znalezieniu jakiegoś rozpoczynającym się 22 czerwca ciągnieniu.
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sztych do gardła, zażądał wskaz.a1nia drogi do księżnkz·
ki wołoskiej.
- Nie wiem, o panie - nie wiem.
- Psie! Mów, jeśli cl życie miłe! - syczał mu nad
uchem Dymitr. - Przecież tY. wieqzieć musisz-i ty wszy.~
stko wiedzieć musisz ...
- Zabij mnie, pani e, ale nic powiedzieć nie mogę,
bo nic nie wiem.„ - tłumaczył się przerażony rzezaniec.
Sztych handżaru kniaziowskiego wbił się koYicem
w ciało eunucha. Kizlar - aga przewrócił białka oczu,
potem Żbl adł śmiertelnie, czując ból od zagłębiającego
mu się w ciało sztychu hadżara, w końcu uchwycił oburącz klingę, usiłując odsu11ąć ostrze od siebie.
- Powiadaj, psie niewierny, gdzie hospodarówna
wołoska 'l po.wtórzył swoje pytanie Dymitr~ zwalniając nieco nadsk handżara.
- Nie masz jej tutaj, panie... Z rozkazu padyszacha uwieziona została gdzieś w nieznane miejsce„. .
- Uesi, psie niewierny!
- Na l•1 od~ Proroka i na cnotę małtonki jego Fatymy przysi ęgam , panie, iż mówi ę prawdę.
Knlaź f)ytn itr uwolnił rz e zańca spod sztychu, a Je·
dnoczcś n ie d oznał, jakby uderzenia obuszkiem w ciem : ~ .
Ndjstraszniejsze podejrzenia wkrad ły mu się do duszy,
!1ajnikczemn:cjsze m ożliwoś ci zaświtały w mózgu.
N;e
miał już w i ęc ej sił szukać dalej, bal nie mi ał sił nawet z
miejsca s ię rt ! szyć. Dopiero podczaszy, przebrany równ i eż za sipaje., przybi egł do niego z oznajmieniem, iż m i ę
dq sułtanem i janczarem dochodzi do ugody.
-· Uchodźmy stąd2 seidzie _ mówił gorączkQwQ -:

Lada moment wszystko tu znowu wróci do dawnego po··
rządku, a wtedy nie bardzo P.ewni będziemy głów naszych.
.A sp,ostrzegłszy ·dziwny stan kniazia, spytał z niepokojem:
- Co waszej miłości?
- Nie masz jej tutaj„. nie masz, mój podczaszy odrzekł jakimś tragicznym głosem Wiśniowiecki.
Stary Bieliński domyślił się o kim Dymitr mówi, gclyż
i on już wywiedział się, iż na parę godzin przedtem doin
nę Rozandę uwieziono z seraju ~dzieś w nieznane m:ejsce. Powiedział mu to spotkany w pałacu dawny jego
współtowarzysz,
wych.owanek icz-ogla.n·ów, obecnie
dworzanin padyszacha.
.
- Uchodźmy, seidzie - powtórzył znowu podczaszy i nie czekając na zgodę kniazia, ujął go silnie pod ra•
mię i szybko poprowadził tajemnymi przejściami ku bqcznemu wyjściu z bakczyseraju, gdzie nie było ani strafy, ani janczarów. Skoro tylko wydostali się poza obręb
seraju, zobaczyli, ii drugą stroną zaczynają wychodz ić
tłumy janczarów i jamaków po zawartej ugodzie z .:.Ulfa.nem, wznosząc okrzyki i wysławiając padyszacha.

xrv.
PODSTAROśCINA I ZEGARMISTRZ.
Przygotowując sobie 'dWór hetmański , stary Chmielnicki sprowadził ze Lwowa młodego zegarmistrza Bonara, któremu powierzył marszałkowstwo swego domu i
I?}eczę nad skarbgn1i. MłPdY. BQnar P.rzejął si,ę swoją nQ.__ •
„_ _
'

l

~-

-

-.

wą rolą bardzo i z obowiązków swoich wywiątywał Się
długo ku zadowoleniu nie tylko ojca hetmana, ale i sv~
na hetmanica, palfwody czechryńskiego. Nade wszystko.
atoli ku największemu zadowoleniu samej podstaro§cir.y
• Czaplińskiej, niewiasty w kwiecie wieku l urody niepo~
śledniej, owego jabłka niezgody między poprzednint jej
małżonkiem a hetmanem zapor.oskim.
·
Opanowany całkowicie manią wyswatania Ty1Host·
ka z hospodar'ówną, hetman nie wiele miał czasu na baczn e zwracanie uwagi na rzeczy podrzędniejsze to też
zar'ówno zegarmistrzowi, młodemu i urodziwem~ Bonarowi, jak i małżonce swojej podstarościnie zostawił cał
kowi tą swobodę, a że Bonar cieszył się wielkim zaufaniem Bohdana, nie przyszło tedy nawet na myśl Chmiel
nickiemu przypuścić jakiekolwiek podejrzenie.
- Hetmana całkowicie ześlepiła sprawa hospodarów
ny wołoskiej - mawiał nieraz pan zegarmistrz do -pad
hetmanowej- z czego dla nas tylko 'dobro.
- Bacz jednak, mój Stefanie, aby ta ślepota ntt
spadła z jego oczu - wyrażała uwagi podstarościna. Ten wą:t widzi nieraz z zamkniętymi oczyma, ~ jegr
godny synalek zwykle lubi zjawiać się fam, gdlie naJ
mniej jest spodziewany.
- Tym razem jednali ani jeden ani drugi niczego iię
nie domyś la i domyślać nie może, mości hetmanowo ·:io
brodzi ejko najmilsza. Mamy swobodę i możemy . działać według dawno ustalonego planu.
Istotnie też, nie mia ł stary Chmiel naprawdę czasu
zajm ow ać się sprawami domowymi i tym, co tam mi~
dzy jego małżonką• nieprawnie po ślubio ną mu przez oszukańczego patriarchę a młodym i nadobnego lica bę-

Mr.
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czy powszechnej?
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Piatek fO czerwca 1938 ro11...._

Bol9czki i.od~

~zukać

średniej

Park Poniaiowsldeao

uszt:zoplong

Łódź nie posiada za wie!.e parków. Sródml~
ście prawie Ich nie ma. Wielki park pa Polesiu
leży właściwie już poza miastem. Zdawa~o~Y
sic;, że parki w Łodzi powinny by,ć ~roskh;v1e
ochraniane, w tym mieście kominow 1 dymo.w.

Uwagi dyskusyjne na temat typu gimnazjów.
Każdego roku w okresie kończenia się
prac w szkołach średnich i powszechnych
ze strony sfer społecznych podnoszone były najrozmaitsze obiekcje dotyczące polskiego szkolnictwa.
Po wprowadzeniu reformy szkolnictwa,
która trwa w dalszym ciągu obiekcyj tych
zjzuria się co:-az więcej.
Ostatnio niektóre czynniici oświatowe ł
sP.ołectne prowadzą
energiczną akcję na
rlecz powrotu do 8-mio klasowej szkoły

a nie stanu majątkoweg_o. Ponad to
nie tylko w Belgii okres nauki w sikołach
średnich jest krótszy od 8-miu lat.
Szkoły średnie czteroletnie
istnieją w
Afryce Południowej; pięcioletnie: na Ło
twie, w Argentynie, Australii, Bułgarii,
Kanadzie, Egipcie, Meksyku; sześcioletnie
- w Stanach Zjednoczonych, Norwegii,
Finlandii, Anglii, Francji, Szwajcarii, Chinach, Grecji, Irlandii, Szkocji, Turcji i Portugalii; ośmioletnie w jugosła-wi-i, Rumunii
średniej.
i Węgrzech.
Zwolennicy tego typu szkoły wysuwają
Z powyższego widać, łe olbrzymia
'między innymi argument, że obecna sze- większość krajów posiada gimnazja sześcioletnia szkoła średnia obniża poziom ścioletnie, a tylko w kilku zaledwie istnienauki.
ją szkoły średni.e ośmioklasowe.
A przecież w krajach, gdzie są gimnaCzy argument ten jest słuszrty?
zja sześcioletnie, jak np: Francja, Anglia
Sprawę tę poruszyliśmy w roimowie z
czy Szwajcaria poziom naukowy ·młodzie
jednym z łódzkich działaczy - pedagogów. ży, a w następstwie i ogólny poziom kulOpinia uzyskana przez nas da się streścić tury społeczeństwa nie jest wcale nitszy,
w sposób następujący:
niż w Polsce lub w Rumunii.
Istota zagadnienia, mimo pozory, tkwi
rtie w ilości lat naucza:nia w szkole średOgólny poziom kultura.lny ~połecze·ń
niej; nie w tym, czy młodzi et w szkole stwa czy narodów nie jest bowiem zależny
średniej będzie uczyć się przez 6 czy od tego, iloletnia jest szkoła średni~ lecz
puez 8 lat. .
.
. od tego iloletnia jest szkoła powszechna,
Sedno zagadnienia to poziom młod:ziłety z której młodzież Idzie do gimnazjów ,; od
przychodzącej do szkoły średniej.
tego, czy do szkół średnich Idzie młoozlet
Przecież i dawniej - stwierdza nasz najzdolniejsza albo marozdolna, ale za to
rozmówca - narzekano na niski poziom zamotna.
nauki w szkołach średnich choć czasokres
I właśnie w tym, tkwf, stwierdził n3$Z
jej trwania był ośmioletni.
rozmówca sedno ngadnłenia.
Powołał się on zresztą rówrtle1 I na
Stwierdzeniu temu nit mo!na odm6wlt
zagranicę. Np: w Belgii, w kraju o wyso- słuszności.
kiej kultµrze, istnieją gimrtazja sześciolePodniesienie poz.łomu nauki w sitrołacli
tnie. Tam te gimnazja sześcioletnie są średnlc'il można przede wszystkim oshlgnąć
znacznie wyżej postawione, anlteli u nas przez zwiększenie ilóści lat naliki w szkoO'śmloletnie. Przyczyna zd tkwi w tym, że łach powszechnych i przez skiierowywa.nle
tam gimnazja są oparte na dobrze rorga- oo szk6ł średnich młodzleiy najzdolnieJ·
nizowanych szkołach powszechnych, a po- stej.
Dtategó tef na1dy wyrazić prze\Conanle,
nadto istnieje tam „Fundusz dla uzdolnionych", który ułatwia przechodzenie do te wołanie o przywrócenie ośmioklasowe
szkoły średniej młodziety według zdotno- go glmnazium nie zmieni dotychczasowe-

Około

ści,

go stanu, nie poprawi dotychczasowych
stosunków kulturalnych w kraju.
Trzeba pomyśleć o przedłużeniu obowiązku szkolnego w Polsce, stworzeniu
s~koły powszec'hnej ośmio-, dziewięcio-,
czy nawet 10-cio letniej, jeśli chodzi o
przyszłość; obecnie natomiast nalety cał
kowicie zrealizować obowiązującą lasadę

KAŻDA LOTERIA
przynosi szczccśliwym graciom kolektury ·

KAFTALA

wielkie wygrane. R6wnie! w ub. Loterii padła tam wielka ilo~ć wygra•
nych na około :

1.300.000,-lłOfJ[~
Zakup

1

o połowę zmniejszyła się Jiczoa sfu(fenMw
wyznania mof te8zc>wego.
Najwięcej studentów uczencza na wydział prawny, mianowicie 13.222. Na wy-,
dziale filo:toficznym zarejestrowanych jest
11.945 akademlk6w, na wydziale naulc han
dlowych - 4.322, na wydział medyczny
uczęszcza 3.88 l studentów, na. mecJtanikę
.ł ele'ktrotechnik~ 3.437, na 'rolnictwo 2.470,
komunikację i miernictwo 1926, farmaceutykę t.185, chemi~ 885, weterynarię 803,
architekturę 778, utuki piękne 692, gór·
nictwo i hutnictwo 567, dentystykę 481,
dziennikarstwo 294, wychowanie fizyczne
193, wreszcie rtauki judaistyctne pobiera
72 studentów.
Wśród słuchaczy wytnanla rzyms'1co•
katolickiego blisko trzecia część, gdyż
l t .870 uczęszcza na wydział prawny.
Większość studentów pozostałych wyzna1i
uczęszcza n:\ wydział filozoficzny.
W bieżącym roku a:kad~mickim w silkofach par1stwowych wyższych pobiera nauki
37.653 akadem'.•ków, z.aś w prywatnych10.515. Ogółem w roku bieżącym uczęsz
cza do wyższych uczelni akademickich w
Polsce 34.545 ·mężczyzn i 13.623 kobiety.

j nk zgin'ł ,.radomszczański

l11ruszeczko

Szczegóły łmlercl band,tr Gafewsklego.

Ra?omsko, Pi'?t~ów Tryb. i okolice
t>detchnęły po zabI<:LU krwawego bandyty

Mieczysława

Oajewslkiego w obławie pod
Gorzkowicami.
Szczegóły okoliczności, w ~tó.rych zastrzelony został „radomszczansk1 Maruszr:zlrn" są następujące:
·
···-.....,\
1
j
1,
1

Fatogra(ia przedstawia handy!~ Miel'z:fsława
Gajewskiego, mordercę wła snej żony i sprawcę
wielu napadów, zastrzelonego w obławie 11od
s;on.~y~~

1
'.

więc

młodzież-przecie

śliwej

ł.

6 d •, al.

losowi,

m<1głaby

korzystać?

3 nowe llnfe autobuaowe
·(a} Rozwój sieci komunikacyjnej auto
busowej na terenie naszego województwa
postępuje stale naprzód.
Ostatnio władze wojewódzkie zatwierdliły plan trzech nowych linii autobuso•
wych łączących miejscowości, które do•
tychczas nie posiadały stałej komunikacji.
Linłt wspomniane obsługiwać będzie spół„
ika
autobusowa Mazur w Poddębicach·,
Linie te prowadzą:

kolekturze

Płotrkowaka Sł.

7a'i-ówienia li•towne ułatwia aię odwrotnie. Na ~yezenie wysyłamy ·
Ur1ędowy Plan Cry betpłatnie. Konto P. K. O. Nr. 304.761.

Z Łodzi przez Zgierz, Ozorków, Pa...
rzęczew, Gostków, Uniejów do Dąbia I z

powrotem;

KAFTIL-11 s1n1nim szcześcia I
•

innemu

z niego

Dr. W. Cl!

loa do I-ef klaa7 43 ej Loteril w szcz.;·

z Łodzi przet Zgierz, Ozorków, Parz~„
czew, Oostków, Uniejów do świnie i
i Łodzi przez Zgierz, Ozorków, Parz~·
czew, Łęczycę do Poddębic.
-

Nowe
lł•athu Polskiedo Radia.
.
R6waoczeane inwestycje w kilka miastach.
Gmach

w l.odal

poalad•~ b4dzłe atudia,

Ostatnie trzylecie to okres intenw
sywnej rozbudowy radiofonii pohtkiej. Rozbudowa ta idtie w dw~h kierunkach:
zwiększenie ilości abonentów Polskiego
Radia i obsłużenie tych abortentów przy
pomocy nowyc'il silnych stacyj nadawczych, posiadających własne, spocjalnie do
celów radiofonii zbudowane studia. Dzięki
energicznej propagandlf e radia wśród
wszystkich warstw społecznych osiągnięto
zwiększenie liczby abonentów Polskiego
Radia do cyfry przewytszającej 900.000
osób, co umożliwiło oparcie polityki in~
westycyjnej Polskiego Radia o własne zasoby finansowe.
Do niedawna Polskie Radio nie posiadało ani jednego gmachu studiów, budowanego specjalnie dla celów radiofonii.
Wszystkie rozgłośnie mieściły sle w budyn·
kach wynajętych, w budynkach, które jako budowane dla celów przeważnie miesz-

~:~~~~ ~~~~;ep~d~~~~~~1;i~~o~~~~:-

wanym wymaganiom mi'krofonu i progta·
Onegdaj Gajewski zauważony został mu ra<liowego. To te! ni<: dziwnego, ż~ w
przez dwóch robotników na terehie „Ma- hierarchii potrzeb inwestycyjnych Polskie·
sowia" w Radom~u.
go Radia łączy się przewatnie moment roz
Robotnicy ci donieśli niezwłoc:wle po- budowy technicznej poszczególnej stacji z
licji 0 swym spostrzeżeniu, lecz i tym ra- wyposażeniem jej w odpowiedni gma<:h
zem Gajewski idołał zbiec przed przyby- radiowy.
ciem policji. Jak donosił następny meldu·
W nowo budowanych gmachach Polnek - Gajewski w8 iadł do pociągu towa- 111klego R.'.ldia ilość i wielkość studiów jest
rowego, jadącego w stronę Piotrkowa. W ści~le dostowana do wymagań programoślad za 11 ciekającym udał się silny oddział wych I technicznych.
Stąd - dwa typy
pollcji z Radomska - a jednocześnie za- gmachów, jakie Polskie Radio wznosi owiadomione telefonicznie władze policyjne hecnie w różnych punktac'h kraju.
w Piotrkowie wysłały na przeciw GajewNajmniejsze gmachy są p<>tr f bne dla
ski ego oddział policji pod dowództwem stacyj, kt6rym wyst:irczy jedno studio,
komisarza powiatowego piotrkowskiego prócz studia speakerowskiego. Tego typu
M. Niklesa.
gmach kończy się obecnie budować w Baranowiczach. Podkreślić nale±y, ±e w BaW okolicy osady Gorzkowice oba po- ranowlczach mieścić się będą w tym sałączone
oddziały
policyjne dokonafy obła· mym budynku studia, 1'ak i stac1'a nadaw•
ł
ś ·
b d t
ty
wy 1 osaczy Y c1ganego
an Y ę pr cza. Analogicznie dol Branowicz sprawa
torze kolejowym niedaleko cmentarza gort była rozwiązana w Toruniu.
kowickiego. Gajewski
~kl h widząc, . że. jest otoJ
W szeregu innych miast naszych pro.czo ny te wszys1 c stron 1 me ma ąc cent progranlu nadaw"·tlego z własnych
..,
szans ucie~zki, rozpoczął regularny ogl~ń
do policJ'i,
studiów jest dość powatny i ciągle wuaw wyniku obustronnej strzelaniny ra- sta. przy czym trzeba dodać, że s t ud .ia
niony został prze:r: Gajewskiego w f(łowę muszą być budowane nie tylko do nadawa
Krwawy zbir padł na nia programu, ale i do prób które trwąją
komisarz Niklcs.
miejscu trupem, przeszyty kilkunastoma dfożej niż sama audycja. Olólltego w wakulami.
~nlejszych ośrodkach regionalnych budoak nas poinformowano wczora·1· w szpi· wane !ą gmachy radiowe, które w całości
J
talu ewangelic'klm w Łodz.i, gdzie na od- mogą sprosta1.:.1 nowoctesnym warun k om
dziale chirurgicznym przebywa dzielny progrnmu radiowego. Pierwszym tego ro·
komi~arz Mieczysław Nikles, mimo powa- dzaju gm3chem roz~lośni ref!io11alnej był
żnej rany nie zagraża mu już niebezpi~~z~ń gmaci1 Polskiego Radia w Katowicach.
stwo. Stan zdrowia kom. Niklesa poprawia Posiada on duże studio o powierzchni 225
się z k.ążda chwil'lr
na nąg~w~nie P._r-OQ!!kcyi w:ielłki~h Qrkiestr

--

nie uleg,nie jakiemuś

·w. KAFTAL i Ska

50 tys., 1tadentów na wyżazych
uczelniach w Polaee.
w '''" bll•ko as ,,•• nt ••c•i•w. ~

Liczba szkół wyższych w Polsce stale
wtrasta. W roku akademickim 1928-29
posiadali~my 21 uczelni, zaś w bietącym
roku istnieje jut 28 szkół akademickich na
terenie całego kraju. jeteli chodzi natomia11t o liczby studentów, wykazują ,one
stałe wahania. Na}więcej akademi k6w U•
częszczafo do uczelni w roku szkolnym
1932-33, mianowicie 51.770. W bietącym
roku szkolnym uczęszcu do wyistych
.szkół na terenie całego kraju ogółem
48.108 studentów, w tym 14. 14 t nowo•
prty)ętych na I kurs. Z ogónej liczby akadem1ków 1.191 przypada na wolnych słuchac~y, reszta jest rzeczywistymi słuohaczami.
·
Studentów wyznania rzyms·ko- katolitkiego obrządku łacińskiego uczęszcza do
szkół wyższych 39.012, obrządku greckokatolic'\dego 1.578, wyznania ewangeHckie
go 1.244, prawosławnego 1.422, rrrojteszowego 4.791; innyc'h wyznań 121. Na
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zwiększył~ się znacznie liczba. a~ademików '~Yznania rzyms~o -. ka~oltc~1ego. Pewien
wzrost wykazuje rown1eż ltczba studentów
wyznania prawosławnego 1 natomiast blisko

Tymczasem jesteśmy świadkami nowego obc1ę·
ci<s. parku Poniatowsklego. Niedość, że wybudo
wano w nim half' sportową, która mogla równie dobrze stać gdzie indziej. Obecnie buduje
się drogę . kt-óra pójdzie na lewo o<l kościoła Mat
ki Boskiei Zwycięskiej pod halą sportową. Plan
został Już zatwierdzony przez ministerstwQ I
część parku pod drogę wykarczowano. Nie dość
r.a tym. Droga ta ma być przedtużona, ma ,~d
ciąć część boiska sportowego w parku i ma poiść
da'-ei, na lewo od hall, w kierunkiu dworca kalis .
kiego. Ta część drogi podobno nie .jest icszczo
zatwierdzona przez ministerstwo I należałoby,
dołożyć wszelkich staran, aby zatwierdzona nie
została. Przeprowadzenl,e tamtędy ruchliwe! ar•
terii komunikacyjne!, nie tylko uszczupli tere11
parku, ale wniesie też hałas i kurz w te spokojną dawniej i zaciszną część parku. Kompe-tentne czynniki powinny tu wystąpić jak naJencrgicz,nici.
Przy sposobności Inna uwaga. Latem Jezdnie
parku pokryte są grubą warstwą kurzu, którY!
za ·lada podmuchem lub przy przejetdzle auta
czy dorożki podnosi się tumanami i zasypuJo
przechodniów. Przecież miasto ma doskonale
beczkowozy, które moglyby przyna}mniei rat
na dzień przejechać po Jezdniach Parku i skro.
pić Je. - A d'·aczego w tym roku zamknlęło
boisko kolo hali sportowe!, z którego każdego
łata tłumy młodzlety tel dzielnicy korzystały?
Porosło ono trawą i leży bezużytecznie. ·póki

siedmioklasowej szkoły powszechnej i spowodować podniesienie jej dotychczasowego poziomu.
Wtedy niewątpliwie problem - sześcioletnia czy ośmioletnia szkoła średnia
dla podniesienia poziomu wśród młodziety - przestanie być aktualny.
(
H. F.

bi.ara I

symfonicznych.
Studio jest obliczone w
myśl najnowszy(h zasad crl<ustyki. :Traipezowy kształt studia daje odpowiednią cha
rakterystykę akustyczną. Łamany sufit zapewnia równomierne rozchodzenie się
d:twięku.
Reżyser przez podwójną szybę
obserwować może co się dzieje w studio i
przy pomocy głośnika kierować ruchami
artystów.
Audycje kameralne i literackie nadawane są ze studia o powierzchni 64 mtr. kw.
i wysokości 4 mtr. Prócz tego gntach posiada trzy małe studia przeznaczone dla
speakera, nadawania odczytów, płyt gramofonowych:
Trzeci z kolei własny gmach Polskiego
Radia buduje się obecnie w Łodzi. W tym
gmachu mieścić się będą studia radiowe,
biura i stacja nadawcza. Część przeznaczo

St •

k

atacj~

nadawcz-•

na na potrzebę programu radiowego po·
siadać będzie studio muzyczno „ literackie
o powierzchni 144 mtr. kw.
Następne z kolei gmachy będą budowane \\e Lwowie, w Poznaniu, a przede
wszystkimi w Łucku. W Poznaniu I w
Łucku Polskie Radio ma już tereny pod
budowę tych gmachów.
Ukoronowaniem polityki inwestycyjnej
Polskiego Radia w dziedzinie gmachów radiowych będzie budowa gmachu Centrali
Polskiego Radia w Warszawie, do którego
radiofonia polska przywiązuJe bardzo duże znaczenie. Obecnie biura Polskiego Radia w Warszawie rozrzucone są w ośmiu
punktach miasta, a ponadto studia przy ul.
Zielnej 25, mimo ciął{łych ulepszeń i przeróbek nie odpo'\viadają współczesnym wy„
maganiom.

ra1k kelnerów pertraktacje
i ucbmistrzó
wzarezultatu.
~ecyd m
r 1~ y.
nie
dały

Wca:orajaze

.

Wczoraj w zatargu z pracownikami za- 8.15 rozpoczęty zostanie strajk w zakła·
kładów gastronomicznych zaszły dość po- d~ch, które umowy nie podpisały lub dziś

ważne wydarzenia. Komisja międzyzwiąz
kawa, obc'hodzą.ca kolejno wszysNcie za·
'klady niezrzeszone z propozycją podplsania umowy zbiorowej, uzyskała akceptację
t1mowy już prawie przez wszys~kie firmy.
Reszta firm nieZrzeszonych przyrzekła
podpisać umowę dzisiaj.
W tym stanie rzeczy Romisja ·międzyzwiąz.kowa kel11er6w i kuchmistrzów zade~
C"dow:tła , że w sobotę dn. l l b. m. o aorl~.
·
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nie podpiszą. Pracownicy zamiast · do
swych zakładów stawią się w związkach.
W strajku wezmą udział również pomocnicy kelnerów i kuchmistrzów.
O decyzji ko.misji powiadomiono firmy
zrzeszone oraz Okręgowego Inspektora
Pracy.
Wczoraj, gdy komisja obchodz·iła firmy z tekstem umowy zbi·orowej przedstawi
ciele firm zrz ~szonych zwrócili się z 'propozycją podjęcia pertraktacji. Konferencję
odbyto o godz. 17-cj. PracOWl)icy wytaziłi gotowość przyznania kuchmistrz~m
płac z raku 1937, a wi~c w takie.i wys~~ości, jaka jest ustalona w umowie. Pr<.icodawcy nadal j!:~dnak podtrzymują postulat
podziału kuchmistrzów na kategor1'e I, li i
III, na co absolutnie nic zgodziła się ko!n' '
s,ia międzyzwiązkowa, stojąca na stanowi" zac
· Ien z pun ktow
• umowy zb'torowei·
sku, iz
nie może być zmieniony.
Zapowiedziany stra.ik ma być przeprowadzony wyłącznie w firmach, które nie
podpiszą umowy. Nie Jest jednak wyk!uczonc, t.e w firmach, które umowe podpic;ały lub dziś jeszcze podp isz'!, odbęd:.fe się
krótki str.'.ljk demo11stracyjny.
W stosunku do firm szczególnie ;:,pór•
nyc h, niezr1eszo11ych,
komis.ja związkowa
zapowiedziała zastosowanie wszystk'ch
usta•wowych śroclkciw, aby sikłonić firmv do
zawarcia ukłJdu . Zadecydowane zostało
''-'ystosowanic apelu do społeczeństwa. aby
7-bojkotować te firmy.

-
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Zmierzch japoóskiego dllmpingu włókienniczego
Jak donosi_ zagranicz~a prasa gospodar
cza, w -0stat~1ch tygodnt~ch zain?tow.ano
bardzo powazny spadek 1mportu 1aponsk:ch towarów włókienniczych na wszyst~
kich główny~h r7nkach odbi?rczych_ Japonii
Zalam.a~1e s~ę eksportu 1ap?ńsk1_ch ar~y

I

k~ł?w włok1enmczych :VY.stępu1e na]w~razn1e1 111a rynkach bałkansk1ch. Jugosławia w
chwili obecnej w ogóle nie sprowadza towa
rów .·p ochodz.enia japo.ń~~iego, ~recj~ i .Ru
muma ograniczyły swój import 1aponsk1ch
tekstyliów do minimum. W Turcji, gdzie do
n~e'd~wna eksport japoński był bardzo duży, dał się obecnie zauważyć wyraźny jego spadek.
I tak w 1937 r. Turcja .przywiozła arty
kułów włókienniczych z Japonii wartości
940.000 fuintów tur. W r. 1936 import ten
wynosił 1.472,000 funt. tureckich.
Również na rynkach Bliskiego Wscho'd u, gdzie eksport jap.oński wyparł inne eks
porty włókiennicze, m. in. częściowo l
polski, zanotowano spadek przywozu towarów japo'ńskich. Do Egiptu w r. 193'6 Ja
ponia wyeksportowała artykułów włókie1n-
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,,_ :CJRZ:Ę:DOWA: CEDULi\: GIELDY
WARSZAWSKIEJ
z dnia 9 czerwca.
Belgia '89.95 90.17 89.73
t
.,
I
Berlin 213.07 212.01
Gdańsk 100.25 99.75
Ho'landia. 293.50 294.24 292.76
Kopenhaga 117.70 117.10
Londyn 26.30 26.37 26.23
Nowy York 5.30.75 5.32 5.29.5
\.Nowy York kah.el 5.31. S.32.25 5,29.75
o'ślo ll32.15 .J32.48 131.82
Paryż 14.76 14.86 14.66
Praga' 18.46 18.51 r.18.41 .
Szto-khoolm 135.60 135.94 135.26
~eh 121.10 121.40 120.80
WlO:ChY, ,28.04 27.90 ~-.1;
. ..to

.,.

,,·~1
~KCJE.
Bank Pol.ski 119.50

w~s~el 2z.~s

Lilpop 74.00'
-OatroWiec 57.50
Starachowice 35.50-35.75,
Żyrardów 48.00
Tendencja nieco alabsz:a.

niczych za 2.178.338 funt. egipskich, podc~as gdy w .r. 1937 tyl!C\> za 1,539,125 fun
tow. W Syni wydano -OS\tatnio specjalne
przepisy chroniące \rynek 1 przed dumpingiem japońskim. Na· rynek\ ten Japonia dotychczas rzucała olbrzymie\ ilo·ści swoich
artykułów szczegól,nie jedwabnych, przy
czym eksport Japonii zupełnie uniemożlikrajowego
syr~jskiego. Okazało się przy tym, że Japon1a eksportuje na rynek syryjski towary
włókiennicze nie tylko bezpośrednio przez
granicę syryjską ale również przez Trainsjordanię, wykorzystując bardzo liberalną
taryfę celną tego kraju. Jap·o nia przyw.oziła
do Transjordanii tkaniny jedwabne, które
na miejscu producenci farbowali a mastępnie jako fabrykat pochodzenia transjordań
skie-go przywozili do Syrii.

wił egzystencję

ści przemysłu japońskiego, który przede
wszystkim _m usi produkować na wewnę-:
trnne potrzeby.
Dla włókiennictwa łódzkiego załamanie się dumpingu japo'ńskiego posiada istot
ne znaczenie. Wiadomą jest rzeczą, że
przemysł łódzki niejednokrotnie tracił licz
ne możliwości zbytu tylko na skutek kon-

l

przemysłu

kurencji japońskiej . Obecnie otwierają się
nowe możliwośc.i eksportowe. dla Łodzi,
niekfóre jednak sfery włókiennicze w Ło..
dzi podkreślają, że na miejsce Japonii _
Łódź otrzyma na powy~szych rynkach now ego konkurenta. Tak np. na rynkach bał
kańskich rozwija się ekspansja włókienn1ctwa niemieckiego.
(au)
b

6dyóiil portem eksportoww m
Spowodowane przez przyłl!czenie Au·
etrii do Niemiec prze&unięcia w dziedzi·
nie gospodarki środkowo • europejskiej
skłainiiają czeehodowackie sfery go&podar·
cze do szukania nowych dróg dla ekepor·
tu Czechosłowacji.

Dowodem tej aktual'nej ewolucji, mają

ćej d\lże znaczenie dla rozwoju st0&unk6w
Na rynku w Łodzi w ·o statnich czasach gospo.dar.czych w tej części kontynen~
nie zanotowano ,ekspansji eksportu japońs jel!lt art~:nł inż. K. Fr. Skvary, zamieez.

kiego. Odnosi sję~to zarówno do ry1nku surowcowego, jak i fabrykatów. Należy przy
tym pamiętać, że jeszcze, niedawno _na .ryn
ku w Lo'dzi z łódzkimi artykułami konkuro
wały japońskie je'd"'.abie,' berety, tkaniny
krawatowe 1td. „Przyczyny załamania się
dumpingu japońskiego są rozmaite:
ludność eurQp~jska' . 111iechętnie. nabywa
towary jap2ńskiet lfup_uje j~ ·'raeiej tylko
dla ich tani.o~d~ :i·..r-';.~ ;~; ~'"!~„... ~~~

tozw.ój prz~mysł~w :wf.ó~lennk·~~ w
n!ekfórych ,kraja·c:~~euw)ejstCich,„ J!l{~ttmunia, 1T .urcja,· jugosła~ia spąwOfdowaJY,
powstanie u.sta~ó'a.~~s-tW"'c~r~o~i~cy;h1J>~ ·
~ysłY, rodzime prz.ed durnP,1ng1:m ·1apo~~- 1~
kt!111
' - ,
~i 1.- "'~l'lflll
Wojna z Clilnamt wYCxe·mała motftw'O1 •

,

Czechosłowacji

„Pols'ko • Czechosłowacki Komitet Go.spo·
darczy" w Pradze i dochodzi do wniosku,
że Gdynia jako por.t eksportowy Czechosłowacji jest koncepcją caŁkiem realną i,
co więcej, nader korzystrrą dla obu krajów
Na podstawie tabeli, porównywającej
stawki przewozów kolejowych, dowodzi au
tor, że wywóz wielu wyrobów czechosłowac
kim kalkuluje się żnacznie taniej przez
Gdyni~ niż przez Hamhurg. Tak np. prze
wóz 10 ton wełny owczej z Brna do Gd'yni
ko!!'Ztuje 29.60 koron czeskich, J1atomiast
do Hamburga 40,70 lk. cz.; 10 tOlll papieru
z Jin"drichova (na Morawach)' 'd o Gdyni
18.70 k', az., 'do Hamhurga 25.80 k. cz.; 10
toh gzkla 'dętego, z Veetiina '.do Gdyni 25.68
k. ez„ Cło Hamhurga 38,SQ k. cz.

z kraju.

HITLEROWSKA KOLTiMNA SAMOCHODOWA
NA POMORZU.
W tych dniach przejeżdżała przez miasto Czenk
na Pomorzu kolumna 60 umochodów . ciężarowych
z członkami N.S.D.A.P., w drodze z Berlina do
Prus Wschodnich.
,
Przejud tak dużej ilości umundurowanych hitlerowców wzbu1fail w Czer&ku - i na całym Pomo
rzu - zrozumiałe zaciekawienie.
ZMIANY NA WOLYNIU.
Jak donosi agencja „Kabel", powrócił w tY'"..b
dniach z urlopu wojewoda wołyński p. Aleksander
Hauke-Nowak i przystąpił do pełnienia 0<bowi11zków M'użbowych. Równocześnie informujo nae, iż
us~11pil naczęlnik wydziału samorządowego wołyń·
~kiego urzędu wojewódzkiego, a nowym naczelni.

kiem mianowany został p. Ignacy Strzemińsk1, dotychczasowy starosta powiatowy w Piotrkowie. Pod
kreślić należy, że p. Strzemiński był jednym
z
hliżs.zy~h współpracowników woj. Nowaka na terenie
łó~zkim. Zanotować również należy fakt, iż w tych
dma~h w sali konferencyjnej urz~du wojewódzkiego
w Lucku odbyła się konferencja Polskiej Grupy Par
lamentarnej Wołynia. W posiedzeniu wziął udział wo
jewoda Hauke-Nowak, zaś przewodniczył obradom
senator Janusz Jędrzejewicz.
W wyniku kilkugodzinnej konferencji uzgodnio
no zasadniczy poględ na ~agadnienia polityczne Wo
łynia oraz omówiono konkretne rozwiQzart'ia niektó.
rych pilniejszych zagadnień w terenie. Uczestnicy
konferencji - jak podaje agencja ,Kabel" - twier
dzii, ze jej myślą przewo-d.nią było ~kierowanie głów.
nej uwagi na oddnek pracy społeczno-gospodarczej.

ECHA ZBRODNI LUBO~SKIEJ.
l\:czkolwiek od chwili popełnienia przez komuczony w 22 numerze tygodnfka praekiego
~istę
owok~ ~rwawej zbrodni lubońskiej upłynęło
JUŹ kilka miesięcy, to jednak wciąż jeszcze znajdu
„Groez", pod. mamieJllllym 'nagłówkiem:
ją się na terenie Wielkopolski ludzie, którzy pod
„Polskie pri.etavy a ceskosloven.sky export"
'~plY'.vem agitacji bolszewickiej - pochwalaj, pub
(Porty polskie a wyw621 ezechO!łowacltl)'.
hczme mord na kapłanie katolickim.
. W tych dniach Sod Okręgowy w Lesznie na 11e11ji
Autor, many s n~tawie:nia łyczliwego
wyjazdowej w Smiglu 11kazał za powyżge iprzestę.
lłla Polai', zastanawia ei~ w swym artyku
pstwo robotników Stanisława Gawrona i Kll'Zimierza
le nad możliwością eklerowania cz~ eb
B~rt~o~aka. na kary 10 miesięcy bezwzględnego
portu Cżechoełowacji na Gdyni4' i Gdańsk'.
. Doskooale µirzą:dzenia tecliniczne portu więzienia. Pierwszy ze skaunyich robotników mial
Powołuae się przy tym 'ha artykuł ,,Kurle gdyń1kiego, w połączeniu z polską mary- si(' wyra-zić: .,Nowak ni~ jest bdnym morderCf lecz
bohaterem".
ra Wal'!IZawe'kiego", kt6ry, w o'd powi'Mzl
narką lian'dlowlh z roku na rok bardziej

Jna w'ywódy „K~Wsclie Zeituntg". traCnle

autora S,,d ~~~m'!;! !ii!si1 wyrok w gło~
W p_ołącze:niu z odpowiednią politylką tary nej eprawio prezell Zw. RMtauratorów p. Jóżwiaka
fową ·PKP ~mrllkami nader ważnymi dla o miewag\I browarów Kobyle-Pola i Ril'Scha w
wport:Qi C2eełi<l6łowacji. Mapka połączeń Ostrowie. Sąd nwolnik prez. Jóźwiaka w zupełno~ci
winy.
wyl~~- na Morze C~arne poprzez R~uh1ę. lkolejowyc~ Gdyni .s Czechosłctwacją-przez od w
yrok ten wywołał w Poznaniu ouie wrażenie z
Cytn;je r,6~eł b~ p~aglllD.!doVfą B ogumin - Katowice, Koszyce-Muszynę J>!!Wodu zauutów, jakle z3wierał artykuł prez. Jóź
'd-ra P'. 'M'ffe1iena 2: r. 1930, ~:t ipn:ez i UżllOl'Qd - łiapk6w - nwf,datni.a korzy ~iaka p-od adresem browarów. M. in. artykuł urzu
6f.tte poloZenle naszego portu, szczególnie cil popieranie doz'br&jcnia Niemiec i uczestnictwo w
w .st08lllllkn w&cliodniej części Czecłiosłowa t., mv. przekaz}'.Waniu broni (Wehrahgahe).

~uważył, iż Czeclloe.lo~aćja })yna:j~ej nl~
Je&t ekazan'a na młuigi porl6w nle.mJecldcll
- ma przeci'e~ J~zcze · ·~yn112, ~amlC„ i

Spad.
ek QJ~~ę,~Jępła ~ tk1ctwle łó-kł~
Zale'dwle eo procent wlzyatk1ch krosien jeat cz,•ftłch

licznlł

aprawną, są

!'f

i

0

zdaniem

LIKWIDA:CJA: GROŻNEJ SZAfJO BANDYCKIEJ
Funk!l'!jon&riune Urzędu aieduiego na woj. warPOianł~a Jer goigpotłarczycli czeskfoll n:awekle zatrzymali poszukiwanego listami gońezymi
~o'WMZlf, !łe w Pradl:e wzrasta zrozumie- handytti 24-fotniego Janusza Pta:szka.
nie dla pn,;y!l'Złej roli Gdym jako portu eks . Pta~21ek bral udział w kilkunastu napaiłach rahun
tka po,[tQwego, .Czech05łowacji.
~~~: Ostatnio 11tał on na czele groźnej_szajki ban

cj"f. '
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~ 05taurl~ll 'dniach · zanotoivarto P.owa·
Baid~o mtotn}?Jl ezy:rmiłdem na rtnku
żnr, ep_adek ~omi~a ~ l~ tk'ao ~ meeo~ve zwroty, tow.iu:owe w br~z:
twie zarobtk.owylm. W di.wili o]Jean~J uru• DlQ •.b~~~:ich.
.•'"'"' .• ....1.1'< ..,. ,
chomienie to :wYn.OO: e.aledwie $~ P.roo.
. ~otr, te, 1cłanłem pro'duoent6w: op_6ź .....,...
i. ' RYNEK PIENIĘŻNY W ŁODZI
wszystkich krorsie'a.
.
·• I .•\łltol ni11 ro~P.ocz~e eezOitu zimowego w. tkao- . Ostatnie dni na .łódzkim rynku papieSfery przemyelowc6w tkaokl<łl podkre· twie Zllr~b~owym, kt,óry: bońµalnie p_rzypa rów wartościowych przeszły po'd znakiem
d ff
j
ł
d ~ ·
ślaj~ że aczkolwielk p~~ieg 111ezonu. letnie da za JDJ~I~c
,• •
.
go w produkcji tkackiej by_:ł dotychczae
.W chwili ohecneJ więbze i;akłady tka ·en· emc mocne , zw aszcza w ·o n1es1eniv

pomyślny, to Jednak na rynku. wptąpily
czynniki, które dezorganizujf konilllllk.1'tlr"
w tym przemyśle. 'Thactwo mianowicie 111i
czym.a odczuwać Ol!'ahi~aie o-brotów na ryn
ku handlowym. fu1cuo naletnoścl u na·
kładców w ostatnich tygodniach napotyka
na wielkie trudnok.i. Nakładcy tłumaczą
niemożność wywiązy'wa'hia eię z zobwiązań
płatniczycll .ciae1n.'otl! gotówkową, która j~st
z kolei rezultatem niepomyślnego przeQ1e·
gu tramakcyj w ostatnicli tygo\dniacll.

clcie w l.od:ll produkuj11 artyk,ulY. t. ,.w. ro
ezne na. ll!kład, Jeet to produkeja ~andmo
wycll towaTów, które niezalemie Od mowy,
i nal~cmia kooiubbury na rruku zrfl\jduJą
pewien zbyt. Ryzyko przy tej produkcji
nie jest dla proo'ucentów wielkie, niemniej
potrzebny jest poważny rtakła.d kapitało'YY.
Mniejsze firmy tkackie zo11tały :oniernehomio'ae i cze:Kają na ..wyjaśnienie ?~e.cnej:
pogmatwanej sytuaCJ'l na eyn'ku -w ok1ertm
czym.
_(ag);

~:..,

alicyJ j listów zastawnych~
··
Potyczki notowano wczoraj przy ·t enaen
cii utrzymanej.
P.oszczególne lrursy przeastawialy się
·
B 1; p I k'
t
nas
an11. o s 1 119.00 - 120.00
4 I ępu1ąco:
ół
.
p
p~oc. wew~ę.trzna 64.50 - 65:00,
inwestycyjna 11 em1SJ3: 81.00 - 82.00 konwersyjna 69.50 - 70.00, Dolarówka 41,50

41--------------·

-:- 42,50, Konsolidacyjna 67,00 - 68.00,
pół proc. listy _zast. ziemskie 64.50 - 65.00 listy m Lublina 60.00 61 .00, 5 proc. Ji5 proc. m. Łodzi 65,50 - 66.00, 5 proc. sty m. Warszawy 72,50-:- 73.00.
(ag)_

. Podbój powietrza
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W . czasie pn:eiduchania Ptw;zetC p&iłał nirzwhka
członków bandy. W"J;ystklch bandytów aresztowano
Przy. członkach handy znaleziono eztuC1:ne brody
1 wvsy, czarne maeki oraz rewolwery i znaczną ilo~ć
amu'nłcji. W CZll&e rewizji w mieszkaniu Ptaszka
znaleziono znac:z:ni:i iio§ć rewolwerów strzelb i amu.
nicji. Poza tym w :srodo1e wykryto skrytk~ zapełnio
ną rzeczami pochodztcrmi z rabunków.
KONAJĄCEJ NIKT NIE PODAL WODY!
. W Zagrobeli w pow. tarnopolskim zmarła &mier.
cię f!łodowt 70.Jetnia Francinka Blicharska.
• • • dk~ Blich arsk a leżała od
. Według ·e
~ .znan sw1a <>W
k1l~nnetu dni bez opieki pod ezopę i nadaremnie
prosiła o p&danie wody! Policja prowadzi dochodzenie.

Polski · lot prZez ·A tlantyk
Co mówi mjr. Makowski ?

·

larnością. Clicieliśmy jo o·dl:iyć w warunkacli nonnal god21iny lecieli6my na glepo. Udało nam się dostrzec
•M jr. Makowski przy)ąl prze.d stawicieli prasy pol szyli~my ciśnienie w pneumatykach nas-zych, ałiy ich
nej .komunikaicji lotniczej. Pożyczyliśmy od Fran- skałę św. Pawła, dzięki czemu zorientilwaliśmy się,
skiej - cele.m przedstawienia jej wyników lotu przezi nie roz&aidziło. Na ogół specjaln)'lch trudności nie cuzów aparat radiowy o zasięgu do 400 km„ który wy
że ze-szliśmy
z kui;i;u o 1 stopień na lewo. Z Ca..
Atlantyk. Na konferencji tej, która wzbudziła wiel- mieliśmy. Wszystko dopisało za wyjętkiem radia.
PAPIERY PROCENTOWE.
a radiooperator R?:eczewski dobyto ze 5tarych rupieci, jako, że był używany 10 sablanci, jak już państwo wiecie - przelecieli!m:r
kie zainteresowanie, obecnych było .p oned 40 osób. Radio popsuło się,
lat temu, po wyczyszczeniu go jednak z pajęczyny 2.290 km. w cięgu 7 godzin 25 minut przez Tun,is do
Wewnętrzna 65.0.0
Lot nasz -powiedział mjr. MakoW6k.i - nie tak się tym iprzejQł, że dwa dni i dwie noce szperał
okazalo się, że bardzo dobrze działa. Musi-;ę państwu Rzymu, no a z Rzymu zrohiliśm! tylko 1.33() km.
Inwestycyjna 1 em. 80.00
liył moim wyczynem, lecz był lotem próbnym pols- koło tego radia, aby je naprawić i temu też przypi·
powiedzieć, że naprawdę lot przez Atlantyk nie jest jako że nie było już gdzie dalej le;:ieć - d-0 W arsza
Iwestytcyj,na 2 em. 81.00-31.25
kich linii lotniitzych,. w którym cala załoga działała sujemy, że dostlłl ataku ślepej kiszki. Wyułrowiał
już dzisiaj żadnym wyczynem. Widzi slę to dopiero '"!· Jednym z najzasłużeńszych ci:łonków 2alogi był
'Ko.nwersyjna 7-0.00
współrzędnie. Jeieli o mnie jdzie, to jako komen· jednak prędko dzięki tr&Skliwej opiece tamtejszych
w takim Dakarze :pr'Zy zetknięciu z lotnikami F.ran. p~fot automatyczny, to też wystosowaliśmy odpowied
Konsolidacyjna 67.5()-67.25-67.50
tak,
że
chciał
nas
złapać
w
Dakarze,
by
ralekarzy
dant pokładu więc,ej ważni.ejs7JY1:ili spraw miałem· na
cu:ziami, którzy w cod7Jennej ciężkiej pracy obsługują mą depeszę do fabryki, podkreślaj11c w niej jego
8 proc Przemysł Polski 80.25
głowicy niż samo pilotowanie. To też mimowoli za zem powrócić do kraju. Niestety nie mogliśmy czekać
8 proc. Ziemskie dolą.rowe ku.pon 104.69
t&mtejszQ linię transatlantycką. Jeden z n~ch, pilot „szybką orientację".
pewne zrobiła mi prasa przykrość, pisząc o locie - kończy on wjęc swoją podróż okrętem.
4 i pól p;;~ ,Ziemskie seria 5-'la 64.00
P)'tany przez dziennikarzy p. mjr. Makowski dał
I tak nie spiesząc się dotarliśmy do Dakaru, p. Comet przeleciał Atląntyk już 87 razy i - nie
mjra Makowskiego przez Atlantyk 'l<llmiast o locie sa
poczytuje sobie tego za żaden specjalny wyczyn. Z caly szereg jeszcze wyjaśnień, Il wreszcie zwrócił
5 'Pł"OC. Warszawy za i933 r. 73.00
skąd
miał
się
rozp0i:zQĆ
nw;z
lot
przez
Atlantyk.
Do
mofotu SP-LMK. Lot nasz nie miał charakteru wY
Dakaru wyle,.cileiśmy w nocy, ichodaż w normalnej u~agę obecnym, źe „jeżeli naród polski eh.ce być
5 ;proc. Lublina za 1933 r. 61.00
czynowego, lecz był to lot badawczy. Chcieliśmy się tychc.llas raczej zbiemliśmy do&wi:adczenia, prze5 proc. Piotrkowa 1933 r. 62.25
prowadzaliśmy badania warunków lotu k-0munika. komunikacjj lotniczej piloci francUBcy startują za wielkim narodem, to nie moie zaniedhvwać sll!aków
przekonać, jak układajQ się warunki takięgo lotu.
5 proc. Radomia 1933 r. 59.00
dnia, my jednak woleliśmy wystartować na lotnisku, pov.ietrznych, jak kiedyś zaniedbał mo~re".
Z Los Angelos wystartowaliśmy 13 maja, ponie cyjnego. W Dakarze miała się zacząć druga część
T&iule.ncja dla poż1czek i !fatów niejednolita.
które już znamy - w nocy, gdyż w ten sposób mo
~o była główna myśl tego
olbrzymiego lotu.
waż nie tylko data była feralna lecz był to rów lJBISzej podróży, stąd bowiem, jako 2 ostatniego lotgliśmy łatwiej wylądować w Casablance za dnia SP-LMK. wraz z cał11 załogą spisał się świetnie.
niska
amerykańskiego
miał
się
ro21pocz11ć
nasz
nież i piątek - żartuje mjr. Makowski - spytałem
na lotnisku &bcym. I znowu muszę państwu zapew- P. mjr. Makowski skromnie wyrażając 11ię o 11wojej
Z GIEŁDY tóDZKIEJ
się mojej załogi, r;z;y nie mają nic ;pueciwko star lot przez Atlantyk i ~ależało nam teraz na tym, aby
nić, ż~ lot puez Atlantyk był nudny. Tylko pół osobie - kilkakrotnie wymienił skład załogi w oso
Il dnia 9 czerwca.
towi. Otóż za wyjątkif',m jednego nikt się n.ie sprzeci. ta d11u~a polowa lotu odz.naczala się zwłaszcza regubach: pilota Zbigniewa Wysiekierskiego, radioopera
Na wczorajsz)'Ill zebraniu giełdowym w Lodzi no wiał, jeden tylko p. Piskorz zauważył: „nam to nic,
rr.; .
:~~ . ;;· .
tora Szymona Piskorza. p. Jerzego Krassowskiego
towano:
ale d'la grata to nie dobrze" (po polsku znaczy to
oraz pozos.tałego za oceanem radiooperatora Allon~a
Inwestycyjna 1 em. 82.00-81.50
„d1la grata', ale na tamtehzym terenie brzmiało
Rzeczewskiego.
Inwestycyjna 2 em. 82.5(}-..82.00
ohcojęzycznie „dela grata") Trasa nasza wyniosła ·róż
Dola-rówka 41.75-41.50
nymi etapami przeszło 24.000 km., w powiet'l'zu byliś
Konwersyjna 70.50-70.00
my 85 godzin. a 6zyhkość przeciętna 292 km. na
Wewnętrzna '6 5.25-65.00
go.dzinę. Proszę mi wierzyć., że nic szczególnego lot
5 proc. Lodzi 1933 r. 66.25-65.75
taki nie przedstawia, żadnych specjalnych też i wra
Tendencja cokolwiek mocniejsza.
żeń nic mamy. Wszędzie lotniska, miasta hotele, a
przeciei państwo wiecie, że hotele mal-0 się od sie
Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ W LOf"'I
hie różnią. Często też nie Zl<lawaliśmy sobie po pro
z dnia 9 czerwca.
stu sprawy :1; tego, że podróżuje.my po Południowej
Otręby .żymie 13.50-13.75
Ameryce, a nje po Europie. A w powietrzu za wyjęt
Ka~u gryczana 28.00-29.00
kiern Chile, gdzie miel.iśiny śliczny krajobraz, alŁubin niebieski 16.00-17.00
bowiem z żyznQ doliną graniczyły wysokie ośni,eżone
Lubin żółty 17.00--18.00
, • góry - była przeważnie nuda. Trudno w Euro-pie
Reszta notowaii hez zm.\Jl.ny, tenedenc:
· ·;-ze przelecieć 100 km„ by nie zobaczyć po drodzie osa- spokojna, na mąki .i otręby strączkowi- „ 0 1eistc 1 dy ludzkiej, a tam pustki .-iągną się tysiącami kilo
metrów i nie tylko człowil'ka, ale nawet zwierzęcia
- svokojna.
nie wi<lać. Przelot na.d Andami mieliśmy bardzo
spoke>jny wbrew temu, co nam zapowiadano, rnz
BAWEŁNA.
n~ tylko szarpnęło i to właśnie w momenc;ie, w
1 ·-·
Notou1ania :: dnia 8 czerwca.
którym p. WysiPkierski powiedział, że taki spokojny
NOWY JORK: loco 7.98, czerwiec 7.9j, lipiec mieliśmy ;przelot. Szarpnęło tak, że rzeczy, które
7.98, sierpień 7.99
z bagażnika, strzaskały nam ·Stół nawiga·
LlVERPOOL: loco 4.49, czerwiec 4.32, lipiec wyleciałV
cyjnv. Zmienione warunki ciś.nienia na wysokości 4
4.34, sierpień 4.3 7
i pół tysiąca metrów wyl"'T.ądziły mi ponad to małą
.
Egipska (Sakell.): loco 7.40
Samolot Lockchad 14 na chwilę przed star
Uppc:r: loco 5J18, lipięc 5.36, wrzesień 5.56, paź- ozkodę. l.i5nicn.ie wewnętrzne .p owietrza wyisadziło
ko-rl'k z hutcl~i perf~. ~tóre wiozłe~. dla żony. Te
tern mjr. Makowskiego d~ pr~eloiu przez.
Mjr. Makowski wraz z towarzyszami
•Hemik 5.41
Atlantyk,
BREMA: loco 9.85, lipiec 9.29, paźd~~rulk 9.64, go jednak me przew1diiałem, ~o.9az l!"~!goto.W!1
!1Y JJył n~ lotQis~u w. Ri,o de Janeiro.
jąc się do tego ~okiego stosunkowo ł~tu ~ 1l1Jl:l)le.J~
· uchień 9.74
~- -- ·~....... „ ' ~.--;.t#"«...
•
....:...
..."""'!'
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Wgdano

Kurier
·: •
n

llotzewski
tui
zdrów
I
przef:lwko Craf:owll.
zadra

• Dn.tży~ piłkar.ska .Ł~S-u przygotowu~e

mt b. piłmie uo n1~~me1nego .im:czu z ~·~
r.trzem Ligi Cracovią. W druzyn1e łódzJueJ
tcstały przeprowadrone ,pewne zmiany, tak, że skład przeciwko Cracovii ma być
następujący: Andrujewski, Fliegel, Galecki, Rudnłcki, Pegza, Przygoński, StO<lars-

I

Cracovia znajduje się obeenie na czwru-

Z

tym miejscu w tabeli LKS na własnym boi

•

sąd OWDICtwa.

;ą

za mąt, ddg
lat 16

I

Gwiazda
gwiazd Ho!lyW10od'u, Bette
Davis, uznana za pierrwszą aktorke świata
- jest ?hecnie największa atrakCii Europy i
1Ameryki.
„,
i
Po swyf!l fenomenali:iv;n su.kC\„e w „[or:
, tanc.erkac~ , Bette I?avt~ wyst~p1 ~be~me w
/swoim nainowsz)"m 1 ną1lepszyjm f1\m1e p. t.
, „Piętro przeszłasci" (That Certain Woman).
Na szczycie sławy _ 'Szczytowy film.
(Pierwsza atkorka świata zal>łys:ięła znowu
w prestiżowej kreacji, o któll'e.i z zachwytem
1
·pisze krytyka.
„Piętro przes:złości" - to wzruszaiąca
1historia kobiety, <która walczy z cieniem prze
l
by
ukochanep;o.
.
Wydano ją za mąż za gangstera, gdy
. miała 16 lat.
Straciła męża 'f!lają;c lat 18.
Ale piętno hanby ,przylgnęło do niej na

. .
. Postanow1en.1em Ministra Sprawiedliwo~c1 zpdn. 18 m=iia 1938 r. na mocy art. 209
'I. 1
raw.a o ustroju sądów powszechnych
zremisował w Łodzi z Cracovią 1 :1, zaś w nuan'?wani zostali sędziaimi handlowymi w
ŁQdz! na okre.s trzech lat nowi sędziowie han
Krakowie prugrał 0:5.
dl owi PP„ eh.ks
Karol Borkowski, Edki. Kcczewski Lewandowski, Korporowłcz,
mu.nd
jasrnsk1,
J.ozef-Ant~ni
Majer, teon
(Mucharski) i Król.
Juliusz Albrecht, Jozef Mana n Olszewski Józef ,!abl~ows.ki oraz }\aro! Jzyidqrczyk, '
lymzc. postanowieniem Pana Ministra
1 m•:m?wani zostali ponownie seP,ziami handlo 1 stałe.
• k k
I..
R d I .,. ...) i kl
m1 dotyc~czaso~i sedziowie handlowi, ildó
na • arcie an Uf9"1W
u 2 e .... aft c er
I >~~ kadenqa sk~nczyła się w r. b. Sędziami:··------------··,
· ·
, •
·
h •
•
h
· T
..]
tymi są: pp. Stamsław Iżycki Paweł Seipelt t,
D t:1s rozpoczynają s1ę na torze wysmgo· Jowyc 1 zagramcznyc , a m. m. oreauor, Br~nisław Kr<>h Dawid Fuk' · , Boi ł · '
· · w R uoz1e
, · p a h'iamc
· k'ieJ· ogo'1nopoIEtl\.Ie
'-· na 1Atorym
1_ ,
k pt. .,..11
s. 1nz.
es aw 3 lata wi~zienia)za zawieaae·
wym
nowak z d o b y ł nagro.dę gen. Benedek, Bruno , Biederman. Bronisław
Grabnie' sztand41r"./_z hasłami
zawody ko'ane - zorganizowane przez Ló- Kordian • Zamorskiego na oetatnich zawo· ski, Oskar Gros~, Teodor-Jan Gutekunst, ja
1lo111uniełJ!CZnymi•
dzki Kluh Jaz.dy Koirnej pod protektora· dach w Warszawie, Bohun VI wyznaczoity kó}? Hertz, Słani.sław Gutman, Aleksander
ten\ dowódcy OK gen. Thomm.ee. Zawody do ekipy eliminacyjnej na Olimpiadę, Pro JRul1an Maczewski, Otton Stefan i Kazimierz
(a) W dniu 18 maitca br. na ul. Łącz
. d
. d . li ł
. ,
.
., .
o~zak.
.
te, potrW<1Ją 'o me zie · w ącmie.
m1en, na kt,orym rtm. SkuplllSkI startował
W ZWl!1Zku z powyższym nowomianowa- nej dwóch osobników zawiesił-0 na prze.. Do najciekaW&zych rozgrywek należeć wielokrotnie w Pucharze Narodów, Moskal
panowie sędziowie h~ndlq"".i złożą zgod- wodach elektrycznych sztandar z hasłami
hęd:tie otwarty Jr..n'11kurs szyhkoeci, konkurs który wyfitępoweł w Berli'aie i Akwizgra· ni~ z .&.2, Rozp~z!J<lzema Ministra Spr!łwie- komunistycznymi. Prz'ed1odzący post~run
pótw e'koku. Każdego dnia odbywać eię nie Sahara która wygrała
roku 1935
dhwo.sc1 slubowan1e P<><;zym wręczone 1m zo kowy jednego zatrzymał, gdY. drugiem.u
.'
'
•
•
w.
• staną rlckrety nominacy1ne.
również będą konkursy dla jeźdź~w cy· nust:rzoetwo Pol8'k1, Urwis najszybszy kon
udało się zbiec. Zatrzymanym okazał się
wilnych (pań i panów) oraz konkuny dla p'o lak·i , Anitra IV wyznaczona 11a Olimpia
Pan Prezes Sąd.u.Apelacy.inego w ·~Nar- Abram Winter, członek komitetu dzielnicy
jeźdźc6w poczttkuj,cych i młodych koni. d'ę w Tokio, pozatem z0&tały zgłoezone Wa szaw!e ustano~ił biegłymi . sądowymi przy Górnej Kom. Partii Polski.
W zawodach prócz elity Jeźdźców lokal· lor II, Tulipan, Tancerz, Trawiata, Hamm, Sądz11e Okręgowym w Łod~t pp.:
Wczoraj Sąd Okr. w Łodzi skazał 24
nych (pp. Schweikert, John, Oa1er, Zwierz Kiikimora Owad Ryś Wenecja Dunka'o
,V.. ładysła~va jastrzębskiego (Rzgo~ska
..
• .'
'
'
'
' Nr. 41) - biegłego z zakresu buchałteru red letniego 1 Abrama Wintera na 3 lata więthow11ka) weźmie również ud'iiał &Zereg D1Jon i llnne.
_
nei ustanowił dodatkowo .biegłym dla spraw zienia. i
•
wyhiitnycłi zawodników polskich z kpt. No
Początek zawodów codziennie o godz. księgowości ogólne.i oraz .
I
wakiem, por. Gutowi;kim, rotm.. Mo:ieakow 14-ej.
inż. Eugeniusza Krzecz.kOJWskiego "{ Wierz, I
Zniiki kole~we J na
skim, p. Wio'kenhage!.aem na czele. Startobowa 34) - biegłym sądowym w sprawc.ch .
,
„Ohi 1 Lowicza11 •
wać również będzie zespół pułku Strzelców
budowlanych.
:'
Konnych. W zawodach wezmił udział ko· .MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE
Strajk
cegielniach trwa
Liga Popierania Xurystyki organizuje
nie. znane z wielu sukcesów na torach kra
OKRĘGU LODZKIEGO
nadal, Je.ilynle
KruezewleJ w czasie od dnia 15 dp 19 czerwca 1938
Mistrz.ostwa lekkoatletyczne olfręgu łó
przystąpiono da pracy.
r. tanie przejazdy indywidualne do Łowi
dzkiego dla pań i panów klasy A i B odcza na uroczystości zwiąmne z -Obchodem
będą się w Łodzi w dniach 25 i 26 bm na
.Zat_arg. na tle war.unków. pracy i ·płac , „Dni Łowicza". Dogodna okazja poznani~
DZIAL OfJCJALNY L O Z PR
stadionie ŁKS-u przY, Al. Unii.
w
ceg1eln~ach
ok~ęgu ł6d~k1.ego tr~a w barwnego folkloru łowickiego i pawneJ
KOMUNIKAT
dalszym ciągu. Muno zab1e~6w zam~eres-0 1 siedziby prymasów.
Wydziału Gier I Dyscypliny
1
ŁóDż ł ZAGŁĘBIE W JEDNEJ GRUPIE wany.eh stron ~ot1chczas nie znaleziono ~
Karty u<:zestnictwa upoważniające do
z dnia 9 czerwca 1938 r.
rozgrywek o wejście do Ligi
1) Wyznacza sic: 25-cio minutową dogrywkę
drogi poro~~m1en~a.
•
„ 66 proc. zniżki kolejowej i bezpłatnego
w szczypiorniaku męskim kl. A poml~zy druty
~c~ora1
1e·dyme ~rucho~1.oną . została , wstępu na wystawy: „Wyrobu Przemysłu
W dniu 19 bm:- rozpoczną się rozgrywnami .KP Zjednoczone - Wima na sobotę, dnia
ki piłkarskie międzyokręgowe o wejście do cegielnia w Kruszewie, gdzie ~kc Ja robot-, !księżackiego" i Wycinanka I haft łowi
11 czerwca br. na boisk'll 1Wimy, g-Odz. 17.00.
ni~ów zakońc~o~a została sukcesem, bo-{ cki", wydaje Biu;~ Podróty „Orois", „Wa2) Za wiesza sie z dniem ukazania sic: nlniei- Ligi. Mistrzowie piłkarscy poszczególnych
s ~go komunikatu k'·~tby SKS, Kf, Jutrznia, PSG c:Jkręgów grać będą w czterech grupach a w1em ~s~ystk1e ich post~laty zostały przez: gon Lits Cock" i kioski T-wa ,Ruch".
\' KS, za niewykonanie komunikatu Wydziału z następnie drutyny które zajmą pierwsze P.rzeds1ęb1orcę uwzględnione. \.
Pociągi do towicza zattzymują się na
' :1ia 1. 6. br. pkt. 3.
miejsce
w
grupach
walczyć
bę'dą
ze
sobą
stacjach
Łowicz i ZielkowJFe. Z Zietkowic
3) Karze się grzywną porządkową z!. 3 :;s Wima za niewykonanie pkt. 5 komunikatu z puli fintłowej wejdą do Ligi Mistrz łódz Wajew6dzkie Towarzyatwa bez żadnej dopłaty dojazd koleją obwodo·:ydzialu z dnia 5. 6. br. :.Równocześnie wyzna- z puli fin.Iłowej wejdą do Ligi. Mistrz łódz
Przeclwgruillcze w Łodzi ,'wą do stacji Łowicz.
·a sie ponowny termin nadeslanla odcinka kiej klasy A grać będzie w jednej grupie z
-OdDylo 1l~ W•lne Zebranie Wojewódzkiego To
\
./ ł •
·;olnienia <li& nw. Nowakowskiej do dnia 13. 6
mistrzatni Warszawy, Lublina i Zagłębia. wanntwa Przto:h„gruilitatogo w ł.01hi. W zeLraniu
; :. do godz. 19.00.
W"Lięio udział 13 delegatów Towarzystw i Organir.afyj
0
8
4) Wydział Gier i DySc. PWR kom. nr. 10 z Pierwszy swój mecz mistrz łódzkiej klasy
Lodzi i Województwa ł..óchkiego.
D7Jiś w piątek dnia 10 bm. winni 1tanąf do pne
11
1'aia 31. 5. br. zatwierdził ka.rę nałożoną na zaw A rozegra z mistrzem Zagłębia w dniu 19
Po wysłuchaniu 1prawozdania z 1lziałalno&cl Tym glądu wojskowego, maturzyści, którzy uzyskali w ro
. ·walskiego Jana z KS PPW. Łódź na okres 3 czerwca, następnie w dniu 26 bm z miciuowego Zarządu i po udzieleniu absolutorium ku szkolnym 1937-38 iwiadectifa dojrzałości w nko
· ··1 lat za c'z ynne zniewaienie sędziego na zą strtem Lublina (w Łodzi) w dniu 3 lipca u11ępującemu ZanQdowi rozwinęla ii~ dy1kusja, w lach średnich i otn:y.mali imie.nne wezwania i Lódz„. : d~ch koszykówki PPW Makkaibi w dniu.
któ-rej zabierali głos wuyecy obecni.
kiego Starostwa Gtoozkiego, a mianowicie:
::,- lutego 1938 r. Kara liczy się od dnia 3 mar· z mistrzem Warszawy (w Łodzi) w dniu
Przed komi,· i pobo.rową nr. l maturzylcl se
Uehwalono kontynuować prace rozpoC'Z\'te przeli
10 Jipca rewantowy mecz z mistrzem Za Zarząd Tymczasowy i zwrócić jak największy wysi. szkół położonych na terenie 2 3 5 8 9 i 11 komha.
.:a 1938 roku.
5) Uwz1d~nia się pismo KS Makkabi z dnia głębia (w Lodzi) w dniu 17 lipca rewań łek na 111potnowanie P.kcji przeiciwgruźliczej na te• riatów PP.
7 czerwca br. za I. <Iz. 669-38 i przenosi się za żowy mecz z mistrzem Lublina (w Lubl!- renach województwa.
Przed komisję nr. 2 maturzyści szkół połotonych
wody szczypiorniaka kobiecego lK;P - MakkaDo Zarządu Towarzystwa PrzeriwgruZliczego na na terenie 1 4 6 7 10 12 13 i 14 komisariatów PP.
nie)
24
lipca
rewanżowy mecz z mistrzem
ri na boisko 1:KP 1odz. 18.00.
Województwo Lódżkie zoetali wybrani:
Dr W.
Zgłaezaj!JCY się do przeglądu winni posiada~ do.
6) U:tupelnia się pkt. 6 komunikatu Wydziału Warszawy (w Warszawie.).
Eicl11er, tlrrektor W. Jakubowski, -dr K. Garduła, dr wód osobisty zaświadci:.enie o rejestracji, świadectwo
-: dnia 3. 6. br. w ten sposób że nazwisko ukaF. Slmsiewi~ dr Szustrowa, dr H. Reiterowski, dr !zkolne i zawodowe.
n1ego zawodnika winno brzmieł Starosta Zdzi
B. Salak, na zlllll~pców: dr Knymuski, dr B. Misjon
NA MECZ POLSKA - FRANCJA
~: hw. Termin rozpoczęcia kary z dnietn ukazaplk. dr S. Mit-Odrowaki, dr S. Stańczak, dr M. Mitt><>ciąg popularny do Warszawy.
nia się niniejszego komunikatu.
teh·1aedt z Toma11owa Mazowieckiego.
7) Naste1>ne posiedzenie Wydzialu odbę.dzie
Do Komisji rewizyjnej weszli: Naczelnik H.
W dniu 19 czerwca rb. odjedzie z Ło
się w poniedziałek dnia 13 bm o godz. 19-ei
dzi do Warszawy pociąg popularny, orga- lllinic:r. prof. L. Sroka, docent dr B. Dylewski, a na
PIĄTEK, dnia 10 czel'WlCL
fJbecnośł wszystkich członków ze wz11:lędu na
•zutępców: p. L. Smolarek, dr O. Altenberger i
6.15 Pieśń „Kiedy ranne wstajt zorze" 6.20 Mu
nizowany przez Delegaturę Llgi Popiera.•-:ereg ważnych spraw - ie~t konieczna.
dr W. Piotrowski.
r.yka (płyty W.wY)' 6.45 Gimnas1yka 7.00 Dziennik po
nia Turystyki w Warszawie na jednodnioDo Svdu Ho.norowego przez aklamado zostali ranny 7.15 W takcie marsza - gra Orkiestra Policji
wą wyciecz\kę pod hasłem: „~a Między wybrani: Mec. W. Pelka, dr W. Czapliński i dr M Państwowej pod dyr. Lewińskiego 8.00 Audycja dla
Dział 0 licje1nv LOZLA
KOMUNIKAT ZARZ,~DU NR~ 17.38
państwowe Zawody Lekkoatletyczne Pol- Welfe.
s7.0kół 8.10 Przerwa. 11.15 Audycja dla szkół „SOS"
Na zebraniu w dniu 3.6. rb. Zarząd ukonstytuO· słuchowisko w O'Prac. Ady Artzt częidowo według po
Podaje się do wiadomoki, że w dniu 25 i 26 ska - Francja".
wał
si(!
w
następujocym
~kładzie:
Przewodnicz,cy
rzenvca 1938 1'. na stadionie LKS w Lodzi przy ul.
Pociąg odjedzie z Łodzi Fabr. dnia 19 - dr B. Salak, zait~pcy przewodnicz;Jcego - dr mysłu R. Rodlicha (ze Lwowa) 11.40 Śpiewa Ch11rles
llnii - odh~lł ~ię zawody Główne pań i panów o
Kullmann (tenor) Płyty z W-wy. l'l.57 Sygnlł czasu
czerwca o godz. 6 min. 25, powróci do st. J, Szustrowa i dr K. Garduła, skarbnik - dr F i hejnał z Krakowa 12.03 Audycja południowa 13.00
Mistr:::omvo Okr~11u kl. A i D
·
?rogram zawodów: Sobota: · dn 25.6. godz. 15.15 Łódź Fabr. w tymże dniu o godz. 23 Skusiewici:, sekretari - dr H. Reiteł'owskl.
Przerwa. 13.45 Utwory Anto.na Dvoźaka (płyty)
- zb!Mka zawodnkzek i zawodników, godz. 15.45 min. 50.
14.10 Lóihkie wiadomości giełdowe, 14.15 Muzy·
- deCilada ł uroczyste 01warcie zawodów. godz. 16.00
Ceny karty kontrofoej, ważnej na prze- Spa:iycie 111i~sa w maju b. r ka obiadowa (płyty) 15.15 Na drodze mle:znej -Pnedbie~t 100 mtr. kl. A i B mężczyzn skok o
pogadanka dla dzieci staruych - wygł. Wacław
tyctce kl. A i B, rzut oszczepen kl. A ~ B mężczyzn, jazd w obie strony, łącznie z kuponem u'(a) Jalk wykazują zestawienia liczbowe Frenkiel. 15.30 Rozmowa 11: , chorymi ks. kapelana
przedbiegi 60 m. kl. A i B kobiet, skok w dal kl. poważniającym do be1,płatnego otrzymaMichała Rękasa (ze Lwowa) 15.45 Wiadomości gosB męźrzyzn, rzut oszczepem kl. A k0obiet, prhnię nia biletu wstępu na Zawody wynosi zło wydziału statystycznego Zarządu m. Ło pooarcze. 16.00 Koncert popularny w wyk. Małej
dzi w maju br. ubito na terenie rzeźni mieJ Ork. Symf. pod dyr. Ferdynarda Gemrota (z Krako
cie kulą kl. B mężczyro, przedbiegi 100 m. kl. A
i B kobif.>t, 5kok ww,"i kl. A kobiet, przedbiegi 200 tych 6„60.
skich bydła rogatego 3508 sztuk wagi wa) 16.45 „Gdzie rozbijemy namioty" - pogadan
mtr. kl. A i B m~źczyzn, rzut osr.rzepem kl. B ko. ~
71~.233 kg., cieląt 9763 sztuk wa~i ka - wygł. Aniela Micewiczowa (z Kalowie). 17.00
hict, półfinał ew. finał '100 m. kl. B k<>hiet, skok w
„Góry w moirh oczir..h" - fe1ieron popularny
179.593 kg„ świń 12.754 sztuki wagi
duł kl. A kO'biet, rzut dpkiem kl. A i B mę~zyzn,
w oprac. A.ntonic10 Kasprowicza. 17.10 Konrert wy
1.186.304 kg„ owiec 223 sztuki wagi 2810 mienny do Krakowa i Katowic. Wykonawcy: Łódzki
hie~ 800 m. kl. A i B męil:zyzn, półfinał 60 m. kl.
B kobiet, 100 m. półfinał kl. A 1 B mężnyz.n, akok
kg., jedną kozę wagi 17 kg., 41 sztuk koni Kw&>rtł't Srhrammln, Tadeusz B11nvii1ski - I skrzyp
!vdal kl: B kobiet (~ miejs!'a) szt~feta 4xl00 kl. A 1
wagi 4599 .._kg. łącznie ubito ~6.290 sztuk ce, Jerzy Babicz - li. skrzypce, Alfom Ulalowski
I n kobiet, !"~Ul dyskiem kl. A kobiet, sztalera 4d00 .
- l111rmonia, Cezary Domke ..- gilara i Kazimierz
zwierząt wagi 2.091.556 kg.
kl. A i B m~irzr.n, finał 60 m. kl. B kobiet, eztalela ·
Szua>ko - tenor. 17.50 O wszystkim po troe:tku 17.55
Ponad to dowieziono z poza grank Odczyranie programu 18.00 W ogniu ciułyich wyhu
4x200 kl. A i. B kobiet, finał 100 m. kl. A koblel, bieg
na uroczystości związane z prze50011 m. kl. A i B męźl'zyzn.
miasta 303.363 kg. mięsa, tak, że łączne cbów - pogadanka wygł. Alfred Ch~zonowski !Il Poz
wiezieniem Relikwij Św. Boboli
~iedziela, - ·dn. 26.6. godz. 8.30 - tbiórka ria
spożycie
wynosiło 2.394.919 kg. i było nania 18.10 Ilf'cito.1 forteipianowy Aleksandra Wit!.
wodników i zawodnirzek, godz. 9.00 - przedbiegi
14
17.
VI
zł
15.20.przeciętnie
utrzymane na poziomie z kwie- horskie!lo (li Krakowa) 18.45 Nowości poelydde li O m. pnez płotki kl. A i B mr:irzyzn, skok wwyź
omówi Hieronim Mirhalski.
kl B kO'biet, rzut dyskierit kl. B k<>hiet, prbnlęł'ie
tnia br.
kult kl. A kobiet. b ieg 10.000 mtr. kl. A i B męi·
reyzn, tró~kok kl. A i B męirzyzn, skok wiła! kl. !
Kra ~:z ~.te
19.00 „Grandioso" - audy~ja muzyczna (Il wiei
A męi-•zyzn, pchnięcie Imię kl. B kobiet, bieg 400 l
ka fantazja na tematy Kalmana (l\luzyka Einery
mtr.
kl.
A
i
B
mężnyzn, fomł 100 m. kl. B mężczyzn,
Lleg BO m. pnez płotki kl. A i Il kobie!, skok wwyż
- Błaszczyńskiemu Mieczysławowi, robotnikowi,
ka Knlmana, teks.t Rychwide). Wykonwcy: Wan
kl. A m~rzyzn, bieg 200 m. k1. A i B kobiet, !kok
Na uroczystości Boieso Ciała.
I zam. przy ul. Gl"abo.wej nr. 12 niezna11y eprawr:a na
da Krzyhnow!ka-Zakowska (tiopran). Juliusz
Bieńkowski (lenor) chór i speaker (7! Poznania)
wwyt. kl. B mfŹUpn, finał sztafeta 4x100 kl A i B
ł !ł łl
polu przy ul. Pabianickiej nr. l gdy !pał skn.dł mary
kobiet, finlł 200 111, kl. A i B mężczyzn bie~ 1500 rn.
:Z •
•
narkę wartości około
~· ~~drożono dochodzenie.
kl. A i B mężczyzn, bieg 400 m. przez płotki kl. A
1
i B męŻl'tytn, pchnięcie .kulą kl. A mężcryzn, skok
Bi lely wydaje
- Do miel!Zkania Berholda Erharda zam. przy 20.00 Dziennik wieczorny 20.10 Pogadanka 1krualna
wdol 21 roz·biegietn kl. A k0ohiet, bieg 800 m. U. A i
ul. Wólc1J11ńskiej 112 do'5łał się nieznany sprawca 20.15 Kanikuła w prawie - Roman Kozowski przez oiwarte okno I piętra i skradł garnitur męski, pogadanka 20.25 Przerwa.
B kobiet, uto.feta 4x400 kl. A t B n\ęźrzyzn.
Przypomina się zaintere!owan'm Kłubo.m, że ter 1
zegarek męRki, koszul~ Małą j portmo.netkę, zawiera
min zgłosze~ dó Mi~trzostw Okr\'llU lł!>lywa w dniu
jąct 100 zł. w gotówre ogólnej wutości 431 zł.
20.30 Mirdzynnrodowy kGJr~ert jugo!łowi1ński.
11.6, rh. o 11~dz. 20.ej. Po terminie iadne 1gło11enia ,.
L6dź. PIOTRKOWSKA 68
u~trl~nianr nie bęrl4.
- Dl'Zewierka Katarzyno, be-z zaw1>du zam. przy
Trim~misja z Belgradu. Wykonawry: Radwiowa
Nakład" 1ię na Kluby ob-.wiązek ~1>pilnow1nia .
telefon 170-70.
ul. Zawiszy nr. 3i zamt'ldownlu w policji 1.c niejako
Ork. S)m( pod dyr. Youkclragovitrha, ehór mie
sznny „Stnmkovitd1" pod dyr. J\lilenki Jivkovit.
aby witzyillkie zawodniczki (uwodnt•y) hvli Gbowill
Sawicka Marianna, zamieszkała przy 111. Brzezi:1,kit'j
żkowo zbadani przed zawodami przez 1ekana.
a..._
_. nr. 5 'Wlargntla do jej mie<;zkanio połoiła j!J, zdemo
za, Djoundjenatz (~opran), M. Pid1lor (baryton)
Alekxanilrovltch, Gerge\•itd1, Begovitrh (zespół
Wsyslkic Kluby które będą brały udział w zawo- '"liil
r
lowała mic~zkanie i !kradła jej 17 zł.
wokalny).
darb winny dę zgło1ić ,.,. dniu zawo-Oów tj. w dniu
•
25.6 rh. ~ proprmzykami klubowymi.
Ze Związku pa fi Domu
- Krygier Zy!ła, zamie~zkała przy ul Brzet.ińw związku z f!lów•wmi zawodami ll'kkoatletv
1kiej 35 umł'ldowa1a poli.-ji, że nił'juk11 Bronow~kn
rznyml pai1 i panów o l\'.liHrzostwo Okttgu kl. A i B ·
W poniedziałek dnia 13-go czerwca o goth. Marta hez stałego miejsra zaJ11ieszkania, w czasie 21.45 Wiadomości sportowe 21.55 Wiadomości spor
111&ywa sit wstyststkirb kierowników sekcji lekko- I 7·!'j w lokalu ŻwiQzku Pa11. Domu przy ul. Piotr p;rly mrldująra przebywała na letnisku, a Bronow towe l~kelne 22.{)0 Muzyka nastrojowa (płyly) 23 .00
atl~ty~znyc~ o przyhrrie na konl~rencje, która odhe kow:'kiej '!Ir. 108, pani Stefunia Mogilnicka wygłosi 'ka dowrowała mieszkanie, skradła jej różnych rze ~statnie wiadomoiici dziennika wieczornego Komu
rlzrn eię dnia 17 hu•. " (Qdz. 19.eJ w lokalu Zaw,1du referat pt. „Sprawozdanie ze Zjaz.du Eucharystyczne. rzy na ogólną sume 320 zł. Bronowski zatrzymano ni.kat 111eleorololticzny Po11:ada.11ka w iezyku angielski!n. „
LOZLA. -I g~ w Budape~l<~ie"•
I w Komisariacie.

sku ma

duże

szanse

zwycięstwa

o czym

śwbdczy najłepłej jego tegoroczne zwycię
!two nad AKS-em. W roku ubiegłym ŁKS

F~it,

f

szłości,

•

.
Elłta Skoczko, W J• na1•1epsze konJ•e
J
I'
ł
w
„

odzyskać

On krótko był jej mężem. Ona raz na
zawsze odgrodziła. sie od świata mężczyzn.
Do roli takieJ kobiety nie było. \(;pszej
artystki od Bette Davis, laureatki fllm~weJ
Amer ki, która zdobyła oficjalny tytuł pierw
sze· i'ktorki świata
·
.I
•
•
• •
W pozostałych rolach występu.1~ ie1 mia~
ry .aktorzY., co Henry Fonda, Ian Hunter 1
Anita Lowse.
Mimo tak zwanego sezonu „ogórkowego"
film Piętno przeszłości", naprawdę warto"
t t
· ---Ab'
•
0 d szablo
"
ściowy, ar ys yczny 1 uu iegaią~y
nu,
jutro na ekranie kina
„

u~aże się

przeczyszczający.

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

Ku uwadze właścicieli
nieruchomości.

Coraz częściej zdaZ.ją się WfP.adki,

rzemiosła brukarskiego osobom nie posiadaj,cym
odpowiednkh kwalifikacyj ani od·powiedniego uzd~l
nienia zawodowego, narażnjąc Bię tym· samym na nie
fachawe wykonanie powierzonych im robót oraz stra
ty m•tecialne i rozmaitego rodzaju nieprzyjemno&ci.
J e•t rzecz11 jasnę, że z tyc11 powodów Sł naraieni na
wł~ksze koszly i kłopoty niż gdyby danlł robotę powieraali osobom lorbowym. N• terenie oari:ego mia
ata istnieje od szeregu lat cech brukarzy na woje•
wedztwo łódzkie, który zrzesza ruchowców posiada.
iłcych wszelkie uprawnienia i kwalilika::je do wykonywania robót wchoilzą~ych w ukres rzemioda
brukarskiego. Dlatego więc powinno leiec w interesie tych wszyslkich, którzy będą chcieli mieć roboty
brukarskie solidnie wykonane i tanim kosztem be'I
kłopotów i zmartwień, aby zwracali się do cechu
brukat'skiego o wskazanie im odpowiednich osób.
Powierzanie robót osobom nie poeiadającym upra.
wnień pociąga za sobę w większości wy.padkuw in·
gerencję Urzędu Przemysłowego oraz hby Rzemieśl
niczej oza pomocQ lotnych komisji zwa1czających nie.
legalne rzemiosło, wynikiem czego roboty takie tQ
watrzymy:wane, narażając właśddeli nieruchomości
na niepotrzebne koszty, zwlokę w wykonaniu i pe•
wne przykrości.
Włdciciele Nieruchomości, mogą zwracaE się we
własnym, dobrze rozumianym interesie tclefonicz•
nJe do Cechu Brukarzy pod adre1em ul. Srebrzyńeka
Nr. 6, tel. 205-50, k1óry dysponuje licznym gronem
hchowców: maj&trów brukarsk~-:h, betoniankicb i
aefahowych. Po konkurencyjnej cenie roboty wyko.
nane zostanlJ pewnie, szybko, tanio i ku zadowoleniu
zleceniodawców.
(Wr.) 1
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Te same dodatki ksiĄtkow1
ołrzymajĄ równie!

w•zy•cy nowi
Prenumeratorzy
wpłacah1cy P.renumeratę ia mieaillr
cr.erwiec Wyiył~ a ksiąiek oast11p:
20 czerwca Pro31my zatem ole pomi.
jac! nadaruJ;icej się okazji I natych·
miHt wpłacić prenumeratę, by otuy
ma6 wymienione wartościowe dodatk

P. S.
Zaznaczamy,
mł~ułone

:ł• WJ'łeJ WJ'•

k1ląłkl będ"

w

piii:kaej oprawie I aa do·
br)'m papierze, nie mówl11c
o wy10.lr.iej wartołel Jłte•

rackiej.
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Dziś w

CA~IN.O -

I

;o

eierw!ec 1938 r.

„,IBiiiI matoruny"

I

I

Łódzkiego"

1

DIDUIBIRJ

Datowit:za

młeai~o

wplHll pren11111eratt

etrz,mttfĄ bupłatnie dwa
przepiękne dodatki k1iątkowe p.

do Poznania

I

nie zalef(lllll •

„Kuriera

....„ ...„ .........„ ••

I Pad1g

;~J;

,......_. . . . . .

A1dyci e r1diail11iczne

-
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nieruchomości oddają roboty wchodzące w zakres

* •· •

l

„Pałace

ZAPARCIE. prz 11 duj1ey · kUni~i polwiadczaj9,
że naJUralna woda gorzka "Franciszka J6zela" !t•nowi także dla umysłowo pracuilłcydi, neurutentków i kobiet azybko i przyjemnie działaj,cy środek

n!

w

miała

kinach:

Narodziny gwiazdy.
CORSO: - Książę i żebrak.
EUROPA „Saratoga".
GRAND KINO - Wrzos.
JAR: - Na scenie: Podatek kawalerski
na ekranie: Ziemia Błogosławiona.
•
METRO: - Tyś, m'ó j cały świat.
MIRAŻ: - śmiech przez łzy.
MIMOZA: - I. Dziewcz~ z Paryża -

II. żółty pył.
OśWl~TOWF.: w ra1u.

'

I. Władca; 11. 2 dni

P ALACE -

Dr. Engel.
PRZEDWIOśNIE: Prater.
RAKIET A - „Zbłądziłem".
RIALTO - Manewry huzarskie.

SŁOŃCE: -

I. Władca. U. 2 dni w
raju.
STYLOWY: - Nancy Stee!e zginęła.
TON - Czardasz, tokaj, miłość.
URANIA: - I. Na straży prawa. H.
Wiede11 - Petersburg.
, Salon Sztuk Pięknych Karota Endego,
Nawrot S, tel. 153-55.

I

'Wypadki

Ze

.

.

.

. ..

po półgodzinnej
pracy,
w czasie
którei
ruch'
~
. .
,
•
został
wstrzymany,
µmieściło
wagon
Z powrn
:tWJ8t8
Pf8CY
l"Y~h J.'rsea firm~ H~lc i Zarzycki. StreJkui~cy _domaPoltCja łodzk~ ~atrzymała w mieszkaniu t~l}l na szynach. Nikt l pr;dr·)żnych 'lie od.
.
e
, gaJQ s1~.unormowama stawek .pła:~y na pozio!111e płac
przy ul. Suwalskiej 23 poszukiwaneoo od- n1osł żadnego szwanku iak również wagon
- StrBJ~ okupacyjny w fabryce Gentleman trwa ~V L?dz1 z 10 J.'roc. opustem I ~wrotu kosztow przeda:wna złodzieja _24:-letnieii:o Piotra K,..,arysia, nie doznał uszkodzei'i. '
w d~ls~ym c1ęgu. W murach prze.?ywa około 20.0 ~o. ~azd~w tramw~Jem n.a budowlę: In.spekcj~ Pracy pod
ktor):' ma ną. su.mieniu szereg kradzi eży i pob~tmkow. Zatarg, powstały w zwięzku z przemesie- J~a mterwencJ~ w kierunku zhkw1dowama zatargu.
szuk1wany JCSt przez władze policyj1te i sąm~m de~egata, pozosta!e nadal bez likwidacji. Wczodowe.
raJ podJęto nowe proby ugody pomiędzy firmo a
Karyś ukrywał się, .iednak znienacka ,osa- Odczyt Czel'Ulone go Krzyża robotnikami, jednak bez .rezultatu.
go gdy w nocy
w eodwied?liny
:-- w labrycP, Dental1a przy ul. Dowbot'cz.yków
i aztr~ymano.
Zatrzymanego osadzono w
Staraniem Sekcji .O dczytowej Oddziału uraJk trwa. nadal.
I
U
areszcie do dyspCllyc_ii władz sądowych.
Łódtkiego Polsk!ego Czerwonego Krzyża
- Wczorajsza konferencja w Okręgowej Inspe.
- yv zakł<l:dzie ślusarskim przy ul. Mu- w niedzielę dnia 12 bm. 0 aodz. 12 min. kcji Pra~y z kowala~i n.ie dała rezub:tów, nie do.
. TEATR POLSKI•.
rowane1 4 zamieszkały pod tymże adresem \30 w sali p C K prz
p·1::>
t k
k' .
szło
bowiem do podpisania umowy zbiorowej pomięDziś
w piątek z powodu pro by generalślusarz 34-letni Piotr Kochańczyk wskutek
.
· · ·
.Y u 1· 10 r ows teJ. nr. dzy czeladzio a cechem kowalskim. Termin nowej nej przedstawienie zawieszone.
własn·e.1 n_ieuwagi w czasie zakłact'ania pasa !_ 190 of!c~na. I-sze p~ętro p. dr Eugeniusz konferencj.i je.szcze nie został u!talony.
. . W ~obotę o ..godz .. 8.30 wiec~. premiera
-transm1sy1nego doznał oberwania 3 palców Wawrzynsk1 wygłosi odczyt n. t. O gru- . - Wmedz,ielę dn. 12 bm. o godz. 10-ej odbędzie sw1etne1 komedn jeskms'a „Kobieta i szma1
leweJ rę,ki.
· 'źiicy kości i stawów".
"
s ? w CHZZ walne zgromadzenie ~oźniców i robotni rag~" w re~yserii. ~Vł. Krasnowieckiego, -a z
. R_annego. 9patrzył w.ezwany lekarz .pogoto'
W step bez łatn
~ow przemys~n transport~wego. Ni~ jest ~kluczone i udzt!lłem: Pllarsk1~], ~krzydł<?w~ki~j, Gury;wia 1 przew10zł do szpitala.
•
P
Y·
ze .na ~ebran.~u t~ pod!ęta zostanie decyzia o roz- no~1cza, Krasnow1eck1ego, Siezieniewskiego,
- W czo raj zanotowano pierwszy w bież.
po·.z~ciu ~~cJ 1 4tra,ko~eJ.
, ,
.Winawera, .Wronckieg? i .zonera.
toku w Łodzi wypadek porażenia słr.111ecz11eCzyje rzec:a.y ?
. - Dz!s w Inspekc11 Pracy odbędzie się konferen
Dekoracje K. Mack1ew1cza.
go. W parku Poniatowskiego pora·żona zorJa w zwuizk~ z wypowiedzenie!" przez robotników
TEATR KAMERALNY.
stała 23letnia Stefania Ostrzewska przybyła
Bartczak Piotr starszy posterunkowy P P_rzemysłu dz1aneg? umowy zbiorowej, która stała
51
Romanówna
i Maiszyński w Teatrze Kamei Błaszek.
·
P., znalazł na ul. Wólczańskiej torbę w ~ od paru. lat meaktualnę. Należy podkreślić, że
ralnym,
Le.karz pogotowia P.C'.K. po udzieleniu której ·. znajdowały się przyrządy do samo- przemysł. dz~any ~ozoatawał dotychczas dlą, świata
. ~·F~euda teoria sn~w" Antoniego Cwojpierwszej pomocy przewiózł chorą do szpi- h
pracy dziedz~n11 nn}bard7.lej zeniedbami.
iala.
C odu • tj. młotek, 14 kluczy, 2 pary obcę-- :V- 7"Vląz~u z nadchodzącym okresem urlopów dzmsk1ego to kulturalnie na.pisana sztuka
- Na linii z Łodzi do Zgf.~rz:1 w pobliżu g"ów, 1 śrubokręt.
robotniczych! m~któr~ większe fabryki od połowy k!órą słucha się z o~romnym zainteresowa~
mem tym więcej, iż udział w niej bierze zna
!przystanku Zgierz ~ Ogród na zakręcie toru
PraWY. właściciel może zgłosić się po ~zerwcad ~am01kerZ11Ję unieruchomić produkicję na okres :komita
para warszawskich artystów Janina
wy,koleił się wagon tramwsju dojazdowego
tyg? m.
res ten wykorzystany ma być r6wno·
Romanówna i aMriusz Maszyński.
zdążającego do Zgierza.
odbiór w _W ydziale Sledczym (Kilińskiego cześme w fabrykach na remonty.
,..._
ł
.
152.)
- W Tuszynku pod Lodzi4 ivyhuchł wczoraj strajk
Fre~da . teoria sn.~w" W: rewelacyjne_
j tej
wys1ł\ł'-'czy
z szyn 1 utknął na
'„
na hudow·ie sanatorium Ube ·e In' s oł
• obsądz1e u1rzymy dz1s w piątek, w sobote i
W agon
1ezdn·
We
wa
e
ot
'
•
1
.
71p1
cza
i
P
eczneJ.
~
1. t
z n
pog 0\\1\! ramwa1owe
.,
Udr.iał w strajku bierze 200 robotników, :r;atrudnio. w niedzielę o godz. 8.30 wiecz. W niedzielę

~zono

I
I

przybył

Jea tr muzyka .I sztuk:a

I

I

Łódzka

Komunikacja Samochodowa

Nie bói sie
„Czystość"

słońca

gdyt prr;sclw piegom, która słolice
wywołuje istnieje krem O R O Meta·
morphose

aL Płotrkow•ka łł,
Telefon Nr. 167-łS.

cenv konkurencrile
Sygnatura:

Km. 1259/37

OBWIESZCZENIE <l Llcn'AC.Jl
NIERUCHO:Mb§CI.
Ko~ornik Sądu

DZ+A·-Ł

LE·KMłS«I

~~·c1. NIEWIAŻSKI
Spec. chor6b \ wener)'CZDJ'Ch
sk6rnycb I~ seluualD)'Ch
ANDRZEJ.A~$, tel, 159-40.
Przyimme od 8-tf'_ rano l od 5-9
w 'nieCłziele i •więta';~d 9 do 1 pp,
- ~•

Dr mei.

r

I chor~b~ ~ k~teoe
Pfotz:kow•~•· 9.,9•. ~I. 213·66
prz7Jmaf• codziennie od 10·12
od 5-1

os:i:acowana została
gr. -, cena zaś wy9. 750 gr. -.
~rzystępuiący od przetargu o bowill·
zany je1t złożyć rękojmię w wysokości
zł. 1.300 lir- -.
Rękojmię należy złożyć w gotowimie albo w takich papierach warto§.
cio wych bądź książeczkach wkładko·
wych instytucyj, w których wolno
umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą
w
wartości trzech czwartych części ceny giełdowej •
Przy licytacji będą zachowane ust<\
wowe warunki licytacyjne,
o ile do
datkowem publicznem obwieszczeniem
nie będą podane do wiadomości warun·
ki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą prze\ szkodą do licytacji i przysądzenia wła
\ sności na rzecz nabywcy bez zastrze
' żeń, jeżeli osoby te przed rozpoczę
.' ciem przetargu nie złożą dowodu, że
' wniosły pJwództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały postanowienie wlaś
ciwego sądu, nakazujące zawieszenie
egz'ekucji •
W ciągu ostatnich dwóch tygodni
przed licytacją wolno oglr: '1ć nieruchomości w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowa
nia egzekucyjnego można przegląda~
w sądzie grotlzkim w Brzez:n1eh ul.
Olcriei Nr· :,.
D.aia 1 czerwca 1938 r.
Komornik Gendaszews k ł.

róg Nap.i6r•
t
kowsk1ego
Przyjmuje od 3-7,

1umę zł. 13.000
wołania wynosi zł.

na

·,

~·

\~
··-

,.,„
· ,~

Włoszczowy

_

z

z

,,

Częstochowy do Łodzi

„

,~

n

~~

z Przedborza

z Włoszczowr,

:

11

p;loł.aJ.clwo

Salonu Sztuk

al. Nawrot 1 1 tel. 153.55
Wyatawa dzieł ntuki plutyc:uial, oloJ.
1akwarelo, e_a•telo, drzeworył71 akw„
'łerłJ' ' • ..:.:::::- -.;: .
Reaewac)a (od•wietanl• l napraiwal dział
1
ztuki, porady fachowe w ukrcaie zdobnic•
twa i urządzania wnętra domów, kon•erwa•J•
obra116w, odiwieiaaie 6wi'ltJ6, zam6wieaia
w d:dad11i11ie rzdby. oprawa obraz6w, 4io1t6r
ram, oraz; obfity dobór reprodukcyj dział mi1łrad•
eztaki pl,k11.el w po1taci kut i pocatówek
j
,r łalem etwartJ codacaaie ed 11edala1 t-19

;

l

~

~

3 pokoje z kuchni' z wszelkimi wy·
godami, 1łouecz11e, w cichym dornu do
wynajęcia, Wiadomość •L So1now~ 8.

r

DROBNE

Pokój umeblowany na parterze dla
pana od zaraz. Zagajnlkowa 57.

Pokój

\~,---------------------------- „Radio Palace"
Nr. 1pr&wy

Ukł,

71J8.

• G&•

•

z • • • ••

Dnia 27 mal• 1938 r. S,d Okr•rowy w lodzi w V/7.
dziale III Handlowym p o • t a n o w I ł: 1) na wnloHk
kupca Ludwłlca Hanka, wła•ciciela firmy „Ladwik Haut,
Prz~dzalnia" otworzyd poat„owanle układowe eelem sa•
watcia przez wytcj wymienionefo (w7mlcaion' finaę)
ukł~d• z wierzyclel,rnl, 2) wyznaczyd w DlnieJ11el apra'1fie
1ęc!zł1l komisarzem 1ęcf'zi•fo haa•lowego Dawłia Fnl111a,
a 11ad1orc, .,4o'wylll adw. Edwarda Płetrow1kiefo, 3) WT•
zeaclyl! terml• 1prawc!zenia wierzytel11ołeł na cilrre1 czai•
od dala dzl.r'e)lzefe do 27 cserwcia 1938 r.

Reklama
4

A

I

DL A.

CkORYCH

WfNfRYtZNI f
mężcayzn i keb~t

PIOTRKOWSKA.. SS

Leneale claor6„ -•el"J'•••Y•lll ak61'a„ela
Kobiety i dzieci przyjmufe
kobie
ta•lekarz. Przychodnia czynna od 9 r.
od 9 w. SpcolalDv rabinet kHmetyczny
PORADA S zł.

Dr. med.

Ma 1i a frankiewiuowa
Choroby kobiece i

polołałc:two

Sosnowa 32
tel. 269-64. -

Le kar.z-dentysta

S. W'atnicka
ul. Napiórko.wakiego 65
tel. 172-33.

(Róg Lubelskiej) front I pic;tro.
Przyjmuje od I!· 9-1 w pol i od 3-8 w,

:~d.

L. NITECKI

Specjalista chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
froQt l piotro
, telefoa 2u.1 s
Pnyjmuje od 8-9,36 rano i od 5,30-9 w.
W nicdz;. i święta od 9-12 w poi.

Nawrat 32

Do akt Nr. Km. 148138
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzk'e,Zo w Zgie·
rzu Stanisław Schołtze, zamieszkały w
Zgierz:u przy ul. Piłsudskiego Nr. 49,
na zasadz11 art 602 K.P.C. ogłasza, że
w du~ 13 czerwca 1938 r. o godz. 12.
w Zgierzu, przy ul. Piłsud.skiego nr 59
odbędzie się publiczna licytacja ru•
chomości; a mianowicie: lokomobila
Nr. 9904 w stanie zniszczonym oszac<>·
wanych na łącz.ną sumę zł. 600 gr. -,
które można oglądać w dniu iicybcji
w miejscu sprzedaży w czasie wyżej
oznaczonym.
Zgierz, dnia 20 maia 1938 r.
Komornik; St. SCHOLTZE

Z"filJDIO~

DOKIJl'IENl'f
Csesława

Rółycka

zamleukała

firmę

Zainęle

upowatniellle wydana nrze1
.Brawinu1• p. Jerzemu Kwiat·
kowskiemu, które unlewatnia 1io.

Plac budowlany, ogród owocowo-wa•
rz7wn.y 150Q m• korzystnie do aprze. Kloaowskl Fr. zgubił kwit Wardania. Wiadomość u eospodarza do- szaw1ktego Tow, Potyczkowego na
Zastaw Ruchomoi!ci Sp. Akc, za nr
mu. Srebrzytiska 101.
309680 na zł 20.-

WALIZY I KUFRY

Ku•natowaka

J.

zgubiła

kwit War·

aryllJllln•I łlbry Tlllka11lsowaaej n1Jkorsy1t· szawakiego Tow. Potyezkowego na
Dlel 11abędden bt1polredalo w fabeyff Zakł"-41 Zastaw Ruehymo•ei Sp. Ake. :i:a nr.

1

1WOIE SR E8RAl ~::a~u:.~~~!f~·

::zi

d.-prowadriH . do etanu t•ealnej Hy- rew. 3·go Hollas Ludwik zamieszkały
atołel prsJ pomoe7 -płyau do e1711cza w Lodzi, Al. 1-io Ma\a 11 na und&ie
n\a LUKA
art, 602 K. P. C. ogłasza, te w dnlu
H czerw. 1938 r. o eodz. 12 w domu
przy ul. Sienkiewicza 49 odbędzie 1ię
Do akt Nr. Km 112138
publiczna licytacja ruchomości a mia·
nowicle: muz:y11y 1tolar1kiel - czopo·
wnicy, heblat!d oraz piły łdm owej OBWIESZCZENIE.
oszacowanych
na ll\czną 1 u m 111
Komornik Sądu Grodzkiei?o w lodzi. zł. 2300 gr. - , które motna ogb,dać
rew. 5-go zamieszkały w Łodzi przy w dniu licytacji w miejscu sprzedaty
ul. AL 1 Mlłja 34 na zasadzie art. 602 w czasie wyżeł oznaczonym.
k. i>. c. 01Złasza. te w dniu 1J uerwca
tódt do, 25 mała 1938 r.
1938 r. o godz. 11 w Łodzi, ul. Piłsud·
KOMORNIK: LUDWIK HOLLAS
skłe~o Nr. 65 odbędzie się public11na
licytacja ruchomości a mianowicie: pa·
tef on•, przyboru do pisaaia. mebli,
21 toa6w encyklopedii w ję:cykn nie·
mieclcia, tyrandola i lampy biurowej
oszacowanych na łączną, snmę zł. 690
1r• -, które można og-11\dać w dniu Bo 11ływam mydła do golenia. PIXIN.
licytacji w mietscu 1przeda_ty, vr czasie
Do akt. Nr. Kin 688138
wyźej oznaczonym.
OBWIESZCZENIE.
Ł6di, dnia 23 maja 1938 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzł
KOMORNIK (-) St. Dulkowskł rew. 3-go Ludwik Hollas zamieszkały
w Łodzi przy ul. Al. 1 Maja 17 na za
sadzie art. 602 K.P.C, ogłasza, że w
dniu H czerwca 1938 r. o godz:. 12 w
• Do akt Nr. Km V'll/691138
domu, przy ul. N a w rot 14 odbędzie
się publiczna licytacia ruchomości a
:Riii OBWIESZCZENIE. ...~
mianowicie: kotłów do wyrobu ciasta,
Komornik Sądu .Grodzkiego w l.oclzi, mlllc_i pszennej. mąki żytniej, wagi dzie·
rew. VII-go Włodzimierz Gamburc;ew, sięl11.,ej, szafek. nocnych taborecików
zamieszkały w Łodzi, · przy ul. Mafi· uafy do oclr.iezy, radioodbiornika oraz
strackiej Nr. 1 na zasadzie art. 602 K.tl.C. urządzenia sklepu piekarskiefo. osza·
na łączną sumę zł. 900
ogłasza, te w dniu 24 czerwca 1938 rokn cowanych
o 2odz;. 1J w Łodzi przy ul. Półaoc • gr. -, które motna oglądać w dniu
nej Nr. 14:. odbędzie śię publiczna li· licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie
cytacja ruchomości a mianowicie: trzy wytej oznaczonym.
Łódt dnia 25 maia 1938 r.
maszyny do szycia, oszacowanych na
Komornik: (-) Ludwik Hollas.
łączną sumę zł. 900 gr OO. kt6re motna
ogląda6 w dniu licytacji
w miejscu
Do akt Nr. Km . VI 1478/38
spnedai.y, w C?:asie wyżej oznaczoaym.
UHWIESZCZENh!„
t6dt. dn. 3 czerwca 1938 r.
Komornik Sądu Grodzkie~o w Ło
dzi re<N. IV Stefan Górski zamieszkały
Komornik W. GAMBURCEW.
w Łodzi. przy ul. Dowborczyków Nr 26
na zasadz;ie art. 60~ K,P.C. ogłasza, te
w dnin 20 czerwca 1938 r. o godz. 11-13
w Lodzi, przy ul. Pomorskiej Nr. 24
odbędzie się publiczna licytacja ruchomości oszacowanych na łączną sumę
zt. 600 irr. - a mianowicie: pięćdzie·
siąt par pantofli damskich. które motna
oglądać w dniu licytacji w miejscu
sprzedaży, w czasie wvt.ei ozoaczonyr •
ł.6dt, dn. 28 maja 1938 r.
.
Komornik: (-) Stefan GOR:3KI
Sprawa Niem, Stow. Szkolneao p-ko
Heine Alfredowi.

P.rzem71łowę Brealaław G•••akl, ul. Poionowat!ego 61 (d„rJL Zalr11tna) tel 101-l)I t 138-53

DLACZEGO MIM .
POWODZENIE U PIN?

l

273687 na

I

POIAD'W
I Plłllf:I!

zł

20 -

•

•

DOZNm

I

ONDULACJA trwała, komplet 5 zł. z
gwarancją, grube naturalne loczki i
szerokie fale „Józef" Nawrot 54a, tel
Krawcowa z długoletnfll praktyki\
przyjmuio do szycia wiosenne modele 191-85.
s najnowazych turnall. od a zł dca 7 r:ł.
ul. Kopernika 22, m. 4. lewa oficyna, P l a ł a, łódki. r7bołów1hvo przy
parter.
Emlljl 38 (stawy lka. K. Scheiblera)
czynna od 8-20 codziennie.

a)

POSZUKIWANE

b) ZAOFIAROWANE

Potrzebna do pracy dziewezyna, Tania •przedai o 20 proccat
która pracowała w laboratorium przy dla wyjetdżających na letnisko od 9
pakowaniu wyrobów kosmetycznych, do 30 czerwca r; b. urządza Culcierola
Adres: tódf, Brzezińska 56, apteka. i Fabryka Czekolady „P ALERMO"
wł. K. LEHMAN" l.ódt, ul. Główna 49.
Przy k11pnie za złotych 5.- dodaje alt
Kierownik chrześcijanin, składu to- bezpłatnie 1 tabl. czekolady reklamowej
warowego potrz.ebny do przedsiębiar•
stwa przemysłowo.handlowego. Wy.
Z AP O WIEDŹ.
mag ne zabe:i:pleczenie zł 5.000: Oferty
pod "Samodzielny· do administracji Podaje się do ogólnej wiadomości, te
1. Klemens Górski, kawaler zamfeKurjera.
szk11ły w Gdyni Władyslawskiego 14.
Jadwiga Laskowska, J,łanna zamie·
Potrzebny chłopiec i słu:tąca. Cafe 2.
szkała w Junnie powiatu konilislriego
Carlo, Piotrkowska 87.
a czaso 1\'0 w Gdyni chcą zawrnd
związek mał:teńslri. Gdynia, dnia 9
• maia 1938 r.
Urzędnik slanu cywilQego Reinhardt,

I

lOHJll~

I

l'llESZKJlNIA

Zgl11ął

pies-szpic ostrzytony w kaznalazca proszony
je1t o odprowadzenie za wynagrodzeniem na uL Zagajnikową 35 (dozorca) b) ZAOFIAROWANE
lub telefoniczną wiadomość w godz.
MIESZKANIA 1 pokojowe od ~1. 40 od 10-13 nr teł. 250-42.
kw., I p. z kuchnią o<l zł. 65 kw, 2 p.
z kuchnią od zł. 160 kw, 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo
wane_garsoniery od zł, 25 m. poleca
„Kosmos" Piotrkowska 111 tel, 147-46,
gańcu.

Łaskawy

lf cznita
dla psów

l\Uesz"kaoia poiedyńcze od d 40 kw lekarz• wetery11arii A. M. REICHA
1 pokój z kuchnią zł 50 kw., 2-3-4-5·
6·cio pokojowe mieszkania, pokoja (róg Zamenhofa) tel. 175·77 Czynna;
umeblowane od zł 20.- .zenit" Piotr·
Słr:royżenie p•ów.
kowslra 82, tel. 260.25.

fidań1ka

111-a

Zginl\1 pies rasy Aireaelterrier Od Pokój :r: kuchnią, niski parter do wy· prowadzić z3 wynagrt.dzeniem Prz'!na)ęcia od 1 lipca. Zagajnikowa 57. jazd 37, dozorca domtt wskaże

znsn.w

P_R_E_N_u_M_E~R-A~T!!

Śala4anla, obiad„, kolaef•
Pmcborr Moaaeb1Ja1rl

na długoterminowe spłaty.

0

PRZYCHODIUA.

21.

Roweru

2, tel. 225·2S

i l'loio·lłoweru

obro•t I

Główna
telefon 111<Hl3

przy ul. Piotrkowskiej 1715, zgubiła
świadectwo szkolne kl Vl szk. pow.
nr 31.

Monlaulr.ł

O

G O j C 111 li 41

5.UGONA GEISLERA

PO'.SrCZOCHY, skarpetki, największy
wybór również z małymi skazkami.
Sr ··zedaż detaliczna, ceny ściśle fabry
czne. śródmiejska 211 lewa oficyna..

s:oo

[l 1.20
4.30

Pięknych

art. mal. KAROLA ENDEGO w Łodd

111

o g-0dz. 4.00 7,50 13,50 19.50
5 50 9L30 14.00 19.00

„

Bełchatowa

z Radomska:

- łetwe111!.s~ Ilf• Hfutr-. pral!'nłe11 ,e111af ł
„byt daif-la 1woicb I obcych mistrz6w palełp,
•pieH do

,13, 1O
21.05

H. KLACZKOWA

Grodzkiego w Brze•
-!!ie}., ~tmunt GC11~auswak maJiacy
kincelanę w Brzezinach ul. Okrzei
llt"5_u podstawie art. 676 ł 679 lc.p.c.
podaje do publiczaej wiadomokł, ie
clnia:37 lipca 1938 r. o g1>dz. 11 w sali
pośledzed S,du Grodzkiego w Brznina·ch, odbc;dzte się sprzeda! w drodze
puolicznego przetargu naleb,cel do
dłutnika Wineentego Kondratowiua,
ni~rlfohomości położenci we wsi Ka·
letnik, gm. Mikołajów, powiatu brzczi4·
sbiego, w miejscowości letniskowej,
składającej się z placu o powierzchni
3150 metrów kwadratowych, domu
drewnianego parterowego, z werandami
i iDnVćh zabudowali szczegółowo wy·
mieaionych w protokóle opis•. Na nie·
ruchemoścl taj urządzony Jut ogród
owocowy. Nieruchomość ta ma urzą·
dzonll księg~ hipoteczną przy Wydzia·
le Hipotecznym Sądu Okręgowego w
t.ogzi i oznaczona jest 11r ręp hip,
195~.
!Sieruchomo~ć

•f

„

Przedborza

t ,,
1 ~~

'.\ " ,,

ł.6d:E,

Przy{mulo wnelkfe roboty, a 111l&Do•
wleli: e7klinowaaie, •~towu.ie, fro' .... ~
terow1nl1 oraz czy1zczeni1 wy1taw.
ekloo, aprz,taaio billt 1 pokoi.

,~

po poł. po czym
opuszcz~ Łódź.

TEATR LETNI W PARKU STASZICA
.Po wi~Lkim sukcesie jaki podczas wczoraj
szei premiery zdobyła wyborna komedia A.
Gehri „Szóste piętro" zabawne widowisko to
dane będzie codziennie o 11:odz. 9-ej wiecz.
w koncertowym wykonaniu: Dywińskiei,
Szczęsnej, Gersonówny, Goi:ławskiei. Wiliń
skiej, Zasadzianki, Dąbrowsl:iej, Hańczy Kor
wina MrQIZińskiego Nowaka, Nlwińs.kiego, Pą
gowsktego, Plucińskiego, Sipińskiego i innych. Dekoracje O. Axera,

O&ŁOSZENIA

Sp. z ogr. odp. Łódz, ul. Wólczańska Nr. 232-4, tel. 221-31
Podaje do wiadomojcf, ie z dniem 9·go maja br.
został wprowadzony letni rozkład
Odjazd z [oqzi do Częstochowy o godz. 4.00 10,00 14.00 19.00
~ ,~
Bełchatowa
,. ,.
7,00 11.30 16,40 20.00
~ ,,
Radomska
•• ;i 9.20
\

zaś ró~nież o godz. 4-ej
Romanowna i Maszyński

Ogłoszenia po godzinie g 'W'ieczorem należy kierować

R'

ulicę Żwirki

c_E_N_Y
__
na
2 (tel. 138·28)
! niedE::clnym
dodatkiem ilustr. i dod.
powierzc~nia strony 180 mm. x 350 m~ za w~e;sz milimetrowy 1-łamow· (str. 5 łamów); przed tekstem i w tekście 50 ir„ komunika.ty 4*.') g-r.
dziec. „M A Ł y KUR JER•.
• nekrologi 40 gr. Zw7cs:ajne za w1ersi: mtbmetrowy 1 łamowy (str ~ łamów) 12 ~r. Oubne 15 gr. poszuki wa.tt!a praa-:' 10 gt. >:a
• ·· wyraz- najmniejsze ogłr..ttenie 1.50 zł•• dla bu~obotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zl 01
ve tekstem redakcyjnylll zł.2.- za milimetr. Ogłoszenia dwukolorowi
miesięcznie w Łodzi zł. 4 •• na prowmcJI 0 500/o drożej, zagranic~&e i trójkolorowe o 1JC1/o drotej. Każda nowa p9_dwyika obowiązuje wszystkie i 1rzyifCŁe ogłoszeruil d<> zmiąny cen bez uprzedniego zawiadomienia.
d. 4.50 zagr ,anicą zł. 10.- odnoszenie do Za termin druku j treść ogłoszeń komunikat6w i ofiar administraci• nic odpowiada. Wzmiangi r<
-,we oznacza się cyfrą (Wr). Zastrzeżenie miejsca ~bowiązuja
domu 40 gr. Prenumeratę można administraci~ tylko wówczas gdy u takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 20°(1 nadwyika od cen)
oszeń. Omyłki, któro usadniczo nio zmieniają treści ogłoszenia
\'rzerwać tylko 1 i 15 każdego miesiąca. nie upoważniają do iądania zwrotu gotówki ani też do beapłatnogo powtórzeiiia Qiloszenia. Arty.. nadesłam, bez oznaczenia bonorarjum uważane są za bezpłatne.
Konto czeh owe P. K. O. 602·800.
Rękopisów zaróno zUżr,tych jak odrzuconyc;h reJ:i :<cja nie zwraca.
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