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ważkim czgnnikielD pokoju w Europie
Zainferesowanie .:ateeo iwiaia wizgfą polslłieao minisira w lłnślii

Polska -

WARSZAWA 3,4. PAT. W dniu 2 bm. stała za całkowicie jasną i za niezawierają wi. Polska- pisze dalej „La Suisse"- za- sunki przyjacielskie z niektórymi państwa

r". ·

wyjechał do Londynu p. min. Józef Beck. cą żadnych luk.
chowała także wobec Londynu niezależ mi, ale również pakty o nieagresji, zawarte
Na dworcu żegnali p. ministra ambasa
Uważają w Londynie, iż pewne interpre ność swej decyzji, co wynika Jasno z tek- z Niemcami i Rosją. W zakOńczeniu dzien

e

dor W. Brytanii sir Kennard z członkami
ambasady, wyżsi urzędnicy ministerstwa
spraw zagranicznych z wiceministrem J.
Szembekiem na czele, przedstawiciele szeregu stowarzyszeń społecznych oraz liczne
grono przdstawicieli prasy polskiej i zai · granicznej.
P. ministrowi towarzyszą wicedyrektor departamentu politycznego p. Józef Po
tocki oraz sekretarze pp. Starzeński i Zagórski,

tacje, jakie zostały wysunięte w związku
z niektórymi ustępami tej deklaracji nie
mają żadnego usprawiedliwienia. Jeśli cho
dzi o Gdańsk, to uważają w Londynie, że
całkowicie od Polski samej zależy decyzja
w jakim wypadku uzna ona, że jej niezależ
ność jest zagrożona. W tym świetle uważa
ją, że nie ma tu żadnych podstaw do wąt
pliwości. Uważają tu,że byłoby rzeczą niebezpieczną wybieranie poszczególnych ustęp w deklaracji i osobne ich interpretowanie.
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OPINIA

SŁOWACJI.

BRATYSŁAWA

3,4. PAT. W związku
og. z wyjazdem min. Becka do Londynu, „Siol 8i vak" zamieszcza dłuższy artykuł pt. „Polska głównym czynnikiem równowagi politycznej w Europie",w którym podkreśla,
że Polska staje się w ostatnim czasie przed
t miotem powszechnym zainteresowań. Piz:ys
·
· t , że Po1b i smo stw1erdia,
że w1'd oczne 1es
ska staje się coraz wybitniejszym czynnikiem politycznej równowagi Europy. Polska polity.ka zagraniczna kierowała się zaw
sze !1ał::azami trzeźwego realizmu.
Min.
Beck wystmga się jakiegokolwiek kroku
który móg1by przyczynić się do rozbicia
Europy na bloki ideologiczne. Polska strze
gla zawsze swych wła~nych interesów i
nigdy nie przyczyniła się do zaostrzenia
atmosfery politycznej w Europie. Podróż
min. Becka do Londynu jest tylko dalszym
·• ogniwem w łańcuchu pociągnięć w dzieoodzinie polskiej polityki zagranicznej, którą charakteryzuje wystrzeganie się jednotłem~t~o?ności i dążenie do usuwania przeciw1enstw.

IZJ SPRAWA

ECHA NA LITWIE.
KOWNO 3,4. Deklaracja premiera Cham
berlaina wywołała na Litwie dodatnie wrażenie. świadczą o tym pozytywnie ujęte
tytuły, pod jakimi prasa donosi o tej deklaracji.
„Lietuvos żinios", komentując oświad. premiera
.
Ch amb er Iama,
'
.
.
czeme
pisze,
ze
jest ono nadzwyczaj
ważne,
ponieważ
stwarza dla Europy n<>Wy czynnik zabez;ifeczenia pokoju.
.
OtOSY SZWAJCARil.
BERN 3,4. Piątkowa deklaracja premiera Chamberlaina komentowana jest ob
szernie przez prasę szwajcairs1ką, która
przypisuje jej pierwszorzędne znaczenie.
pożyczkę
„Baseler Nachrichten" podkreśla, że
WARSZAWA 3,4. PAT. - Według nie życzki obrony przeciwlotniczej wynosi do
deklaracja ta jest dla Polski korzystna, po
nieważ pozostawi.a jej decyzję co do wa- oficjalnych danych kwota, jaką społeczeń- dnia 2 kwietnia r. b. godz. 18 ponad 120
mnków, w jakich pomoc angielska ma Jej stwo polskie zadeklarowało na zakup po- milionów złotych,
być udzielona. Ministrowi Beckowi udało
się uniknąć nowych zobowiązań i zachować dla polskiej polityki pełną swotbodę
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Stan wojenny

W

Jerozolimie.

JEROZOLIMA 3.4. - Na u!1icy w stastację kolejową Kafryehosua, na linii Haifa
:ej ?~i~ln!cy ~erozolimy zastrz~J.on? dwóchJ-Nazaret. Budynek stacyjny został podpa
.zysc1c1eh ulic. Sprawcy zdołah zbiec. Włet Jony.
dze wydały natychmiast zakaz opuszczania
W Nazarecie zastrzelon·o jednego Araba
domó\~ '!'. ca~ej dzielnicy i to w części ży We wsi Ailabun w czasie masowej rewizji
dowsk1e1 Jak 1 w arabskiej. Z powodu tego zastrzelono Araba w chwili gdy usiłował
zak~zu w większości świątyń ohrześdjań- wydostać się poza lin·ię posterunków otasklch nie mogły się odbyć nabożeństwa czających wieś.
Powstańcy arabscy dokonali naipadu na

,

~Francja

I.

poświęci

poświęcenie

Da\adier wygłosił byśmy szli razem na drodze cywilizacji 1

ika

lO

~bo

ł

obro nc
, a Madry t u
Ostatn1· przed
stanie

sądem narodowym

og
MADRYT. 3.4. - Agencja HaTasa do
b nosi, iż B~s.teiro po
przekazaniu władzy
przedstaw1~1~lom gen. Franco został zatrzy
.
ny w ministerstwie finansów, a następ~1; . _odpro~adzony do swego mieszkania,
~e h ' ie. zna1duje się pod strażą. Przeciwko
f r::. 11 teiro ma być wytoczony proces, śle. w em kieruje mjr. Casabate. Besteiro ma
ekomo odpowiadać: 1) za organizowanie
rajku <> charakte.rze rewolucyjnym w r.

stać wprowadzone reformy w życiu kulturalnym, społecmym i gospodairczym, które wzmocnią naród litewski. Zbiórka na
Fundusz Broni oznacza znamienną decyzję całego narodu o niepodległości Litwy
i jej obronę kosztem naiwet największych
ofiar. Naród litewski ma wzniosłą historię
i będzie ją niezachw!oanie kontynuował.

1917, 2) za swą działalność od 14 kwietnia
1931 r. do 18 lipca 1936 r. 3) za treść i cel
swych rozmów, jakie prowadził z angielski
mi mężami stanu, kiedy jako przedstawiciel
rządu republikańskiego udał się na k01Tona
cję Jerzego 6-go do Londynu, 4) za rolę ja
ką odegrał podczas wojny domowej, a w
szczególności w czasie ostatnich wydarzen
w Madrycie (stworzenie obrony naradowej i td.)
·

.·

·

: ··

· · ·:

OFIARY W METALACH;
WARSZAWA 3,4. PAT•. Do komisarza Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej na
m. st. Warszawę prezesa Dębskiego zgła
sza się bardzo wiele osób z propozycją od
dania na FON. przedmiotów i naczyń mie·
dzianych, brązowych, aluminiowych itp.
Na razie tego rodzaju ofiary nie są przyj
mowane.
POLONIA ZAGRANICZNA NA FON.
NOWY JORK. 3.4. Nowojorski
dt~ennik „Nowy świat" zainicjował na ła
mach swego pisma zbiórkę wśród a111erykańskiej pol·onii na Fundusz Obrony Naro
dowej. Już pierwszego dnia zbiórki zade-·
klarnwano około 10 tys. do!larów.

Granica słowacko - węgierska ustalona
Węgtom przybyło

BUDAPESZT, 3.4. -

600 tys.

I

ludności

Jak komuniku wości Zel''.10, Tkoka-Ofalu, Taikcsany i Kis

ją że źródeł poinformowanych, granica kar kolon. Na południu od '.Kiskolon granica kie
pato-rusko-słowacka ustalona przez słowa ruje się na zaohód od potoku Halas, poczy1111
oko-węgierską komisję delimitacyjną, rozpo zbiega się z rzeką Ung. Obszary obecnie
czyna się idąc od północy na gra.nicy poi przyłączone posiadają ok. 45 tys. mieszkań

skiej od góry zwanej Czerenion i biegnie pro ców, wobec tego w o·statnich dwóch tygod
sto w kierunku południowym mniej więcej dniach ludność Węgier powiększyła się o
wżdłuż działu wód na za.chód od miejsca- ok. 600 tys. mieszkańców.

Przyczyna
-

nieporozumień w

Dr. Martens

Belg.ii

po~tanowił ustąpit

BRUKSELA, 3.4. - Dr. Martens zło- .mi. W tyim sta:nie rzeczy nie widział on moi
wczoraj na ręce króla list, w którym pro liwości ustąpi enia. Obecnie zaś gdy wybo
pokoju". Zdanie to powiedział Daladier, si o zwolnienie go z flamandzk·iej A!kademii ry są zakończone, skrupuł ten nie odgrywa
nie straciło nic ze swego znaczenia i war Medycznej, zawiera on obszerne motywy już roli. W zakończen.iu dr. Martens WY'raża
tości.
tej prośby Dr. Martens pisze: m.in. że s·kła ubolewanie, ze nominacja jego na cz!0n1<:i
.
• . .
.
da prośbę o dymisję teraz, gdy jeszcze nie akademii, która mogła być jednym 1
~.oncząc swe przem_owienie, Daladier są znane wy,niki dzisiejszy.eh wyborów, a ków pacyfikacji, była inter.pretowar A \' sen
wzmosł .to~st .za zdrowie prezydenta Le- to w tym celu, aby zapobiec błędnej inter sie w.ręcz .odwrotnym.
brun,l~O~Jąc. chcę by do meĘO toast~ prz! pretacji jego stanowis·ka, bowiem składaj~c Jak w~ado?1'°'. o.sob~ dra Mart... s~, _któ
łączy:.lt się .ws~yscy .1'.rancuz~, pom~waz I prośbę o dymisję pragnie jedynie współdz1a ry W czasie w11elkleJ WOJ ny był rz mk1e"!
ws.zy~cy om "'.' 1 ~~zą, IZ ~r~·nci.a _rr~gnie P 0 1 łać w wytworzeniu atmo sfc1·y spokoju. Da por-0zumienia sił i współpracy z l mcam1
kOJU "!' woinos~i 1 .godno~c1. .. i ez.eh. bę~ie- · !·ej dr. Martens podkreśla, że nominację - stał~ się ostat~io przyczyn. 1 :i.m~ętne1
my ZJednoczem,_ me będziemy mieli _wo}ny. swą traktował zawsze wyłącmie z punktu kampami wszystkich stro11nictV> pohtyczJestem ~b~ętny wobec. ~ol~m1k~ kry widzenia naukowego, podczas gdy stała się nych w Belgi.i.
ty_kę a~ceptu1ę tylk_o wtedy, 1ezeh moze po ona przyczyną rozdźwięku między partia--lepszyc obronę kraiu„„
Prezydent Lebrun w
przzemówieniu
swym nawoływał d-0 zjednoczenia naokoło
uDJlND·HINO W 2-im tyl!Odniu wyświetlenia arcydz ' ela o t.
rządu w ćelu zabezpieczenia bezpieczeńPocz 4, 6, 8 i 10
stwa na ·octowego i utrwalenia ookoiu świa
Zniłamy eeny biietów 1
towego.
·
111 - 1.09,

pomnika prez. Loubeta

Podczas bankietu, wyl przemówienie, w którym m. in. przypom-

łka J,oi,1beta, premier

bratniego narodu

dla swej obrony

a~ego na cześć prezs•denta Lebrun w Mon niał z,danie wypowiedziane przez Edwarda.
tellmar po uroczystości odisłonięcia pomni- 7-go w r. 1903: „życzeniem naszym jest,

r:J~

I

pragnie pokoju

Uroczyste
PARYż, 3 ..j, -

KOWNO, 3. 4. - Akcja zbiórki na fun
dusz broni zatacza coraz szersze kręgi.
Ofiary napływają nieprzerwanie, towarzyszy tej akcji masowe wstępowanie ludności do Związku Strzeleckiego czyli Szaulisów. Poszczególne zakłady przemysłowe
zalkladają na swym terenie nowe o<ldzia~y
strzeleckie. Wiele litewskich organizacyj
młodzieżowy.eh zgłosiło swe wstąpienie in
corpore do Związku Strzeleckiego. W radio
kowieńskim wygłosił przemówienie jeden
z przywódców chrześcijańskiej demokracji
Delinilkaitis. Mówca twierdził, że Litwa,
zdając soł>ie sprawę ze swego położenia
bardziej niż kiedykolwiek, wyciąga z niego odpowiednie wnioski i postanawia reagować na to ohecnie położenie wszelkimi
siłami. W życiu wewnętrznym Litwy mówca widzi początek realnych narodzin konsolidaicji narodowej. Na Litwie muszą zo-

.

ale wszystko
·

lotniczq

I

Zywiołowa ofiarnośt

Co dodalszych ewolucyj stosunków
polsko- niemieckich, dziennik stwierdza,
że Polska nie pragnie konfliktu z,e swym są
siadem zachodnim.
„La Suisse" stwierdza, ze zgoda Polski na deklarację angielską nie sprzeciwia
się w niczym polsko-niemieckiemu układo•

il

na

Zbiórka na „Fundusz Broni" na Litwie

działania.

Ziemia bezustannej w o 1ny

J

Wszystko dla Armii I
wpłynęło ponad 120 milionów ·złotych
t

GDAŃSKA

A DEKLARACJA
.b l!Y<
CHAMBERLAINA.
( l '
LONDYN 3,4. PAT. Korespondent łon
lr. 1' dyński Reuteradonosi, iż deklaracja Cham
berlaina poddana była w Londynie dokładn~u badaniu kół politycznych. O ile
mozna wnioskować deklaracja uznana zo-

~

stu deklaracji angielskiej. W tych warun- nik watykański stwierdza, że deklaracja
kach- kończy dziennik -nie może być mo Chamberlaina stanowi nowy czynnik dla
wy o jakichkolwiek dążeniach osaczenia utrzymania pokoj~ w Europie.
WARSZAWA 3,4. W NIEDZIELĘ W
Niemiec.
Na inny·m mie1scu „Osservatore Ronta· 1 GODZINACH WIECZORNYCH W MIEno" ogłasza artykuł z Warszawy na temat SKANIU WŁASNYM PŁK WALERY SŁA
POLSKA A KOLONIE.
polskich problemów kolonialnych. Dzien- WEK DOKONAŁ ZAMACHU SAMOBóJCITIA DEL VATICANO 3,4. pat. nik pr_zytacza cyfry, doty~ce w~rostu lu- CZEGO STRZELAJĄC DO SIEBIE Z RE„Osservatore R<>mano" omawiając znacze- ~ośct _w Polsce,stwier~aJąc, . ze Polska WOLWERU. RANNEGO PŁK. SŁAWKA
nie wczorajszej deklaracji Chamberlaina, nie posiada zamysłów 1mperiahstycznych, PRZEWIEZWNO DO SZPITALA W STApodkreśla, że deklaracja ta została złożona nie stawia kwestii kolonialnej z punktu wi NIE GROżNYM
w głębokim przeświadczeniu, iż Polska go dzenia prestiżowego, ale znajduje się w
•
towa jest w razie potrzeby bronić wszelki obliczu konieczności życiowych, którym
W mieszkaniu płk. Sławek zostawił list
mi siłami swych żywotnych interesów. lni na imię potrzeba uprzemysłowienia oraz w którym zastrzegł się przed poszuldwacjatywa angielska posiada szczególne zna- konieczność znalezienia ujścia dla nad.mia- niem winnych.
czenie, jeśli się weźmie pod uwagę trady- ru ludności. Biorąc pod uwagę, że bistory
Władze prokuratorskie prowadzą docho
cyjną linię polityki angielskiej wobec kon- czną misją Polski jest obrona cywilizacji dzenie.
tynentu, unikającej angażowania się w spra europejskiej na wschodzie Europy należało
WARSZAWA, 3.4. ( tel.ł włs.)ł - Jak doob' ·
ć k kl d • d •
'k b nosi nasz korespondent, p k. awek popełwy wschodniej Europy. Przypomniawszy by s.
te ~yczy ' on ~ UJe ztennt 1 a Y nił zamach same1bójczy o godz 10 wiecz.
z kolei, że poza zobowiązaniem Anglii Pol- rozwiązanie i zaspokojenie kolonialnych strzelając sobie z rewolweru w usta. Kula
ska posiada sojusze z Francją i Rumunią. potrzeb Polski przyczyniło się do wzmo- przeszła w kierunku skroni. Płk. Sławka prze
„Osservatore Romano" pisze, że nie trze- cnienia tego państwa, któremu Europa za- wie~iono d-0 sz,pitala. im. Marsz. Pi_łsu_dskie~o,
ba jednak zapominać, że Polska pragnie u- wdzięcza obronę przed wschodnim chao-i gdzie dr So.kołowsk1 doJ<?nał wy1e.c1a kuli.
Płk. Sławek wysłał Jedyny hst do b.
trzymać nie tylko swe dawne sojusze i sto sem.
prem. PrystCII'a,
„

żył

1

~tr
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Nr. 93
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Po mowie kanclerza Hitlera

Niemal

groźby pod

PARYŻ 3,4. Przemówienie ka·nclcrza Hi
tlera zostało przyjęte w Paryżu bez więk
sugo wrażenia 1 oceniane jest przez tamłejszc kola polityczne, jako zajęcie stanowi
ska ·; czekującego.
Wszystkie dzienniki podkreślają, że mo
\va zwrócona była swym ostrzem przeciwko Anglii w stosunku do której kanclerz
W) ~tąpił niemal z groźbami.
, . „Te~nps" zamieszcza artykuł wstępny,
i<ryrykujący mowę kanclerza Hitle.ra.

PARYŻ 3,4.

Wizyta londyńska min. Bena naczelnym miejscu zainpolitycznych i całej prasy
pai yskiej. Dzienniki zamieszczają fotografie rr.ilrf: tra podkreślając deklarację tę,
pkv icden z najd01nioślejszych momentfrv v · rozwoju sytuacji politycznej ostan;ch 20 lat.
. W kołac? politycznych z ogromnym za
I!ikresowamem ()ICzekiwane są wiadomo!)...,, l Landynu o rozwoju rozmów polskoailgielskich.
wystęipu~e
teresowań kół

cka

Znally publicysta p. Włodzimierz d'Or
mei!"son na łamach dziennika „Figaro" pis,:e w art. wst.: Decyzja rządu brytyjskie<go
wyjaśn:a w znacznej mierze zamęt europej
~ki Dlatego
też nie należy narażać na
~zwank skuteczności tej de<klaracji przez
u:erozważne komentarze.
Przede wszystkim zaś nie należy mieszać ze sobą probie
matów, ani ich rozwiązań. Poza tym ni·e na
L~y odaawać się nagle nadmiernemu opty
n:17·nowi i nie należy wygłasz~ć zbyt wiei
~ic.h sł5w. Cała prasa paryska przytacza w
depeszac.h z Londynu kategoiryczny komun 'kat angielski, precyzujący treść i zakres
Jeklaracji premiera Chamberlaina. Szczeb61ne Zl.Interesowanie budzi poza tym w
r.uy;~u dalsza akcja dyplomatyczna rządu
brytyjskiego.
.

ANKARA. Nowy

I

OPTYCZftO·CHIRURQICZnY

KAZIMIERZA ROSZAKA
~oJeea

al Płotrkew•ka Nr. 111.
na obeen• cezon1

Tel. 121-18

~ilfrOllfOpg •o prao n1ro1aye11, do oacraa 0otaałezayca, rarmaaea.
.
tyeznycb, dfa1no1tyeznye.b I labordoryjayoh - wyrob11
ł'olsklch J:akladd" Optycznych
laborator1julł 4Ja nkól
~ Wunawfa, Spółka Ate1JaL •
JłPCCe aaę i Jaboratori6.1J
lcol·
07eh t fabryeznyeb - w7robu lrralo•Hro t is1raalczttefo 'fi li. dutylD '•i'lłl!.
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handlowy zo-

wraz z Kla!pedct

procent

wytwórczości

wytwórczości przemysłowej

<l~inie pisze Taruli.us. Z jego ·artykułu .wy-1budowę.2) w sprawie nie ustalonego jesz
111ka, ze strata Kłajpedy oznacza dla L1.twy cze charakteru tej stfery, a mianowicie .na
u~ytek 13 p~oc. zakl~dów przemysłowych czym ?ędzie polegała jej wolność. 3)
w
2:J pn,c.ludz1 za.tru~monych w przem~ś.le spr~w1e wydatków przeładunkowych, któora:: zm1HJszcme si~ o 35 proic, ogólne1 110 re d'Ja ok. 700 tys. ton rocznea-0 eksportu 11
~ci motorów w przsmyślt. Ogólna wytwór ~ewskiego drogą morską wyniosą ok. 7 miczośćw kraju kłajpedzkim w
1937 wyra- lionów litrów. Aut-0r twierdzi, że taka suma
iala się sumą 116 miln. litów, czyli 30,7 wystarcz~ w zupełności na amortyzację hu
proc. ogólnej wytwórczości Litwy. Z tej su dowy. naJ:nowoczes-niejszego portu, 4) w
~ny 1 lG miln. litów wartość 105 miln. stano sprawie swobody dyspozycyjnej w wolnej
wiła wytwórczośc przeznaczona na eksport strefie portqwej. Autor wątpli, by wolna
zagranil.ę Iul;> też w głąb Litwy. Najwięk- strefa .została ogłoszona jako porto franco.
szą stratę póniósl przemysł litewski z pozw1~zku z tym może to zmusi~ eksport
wodu suaty przetwórni drzewa (tartaków, litewski <lo ':"'yłącznego kor.zys~an1~ z usług
fabryk celulozy i fornien~w) ), których wy- ~uwarzysh~ ~eglugoQwyc~ .n1em1.eck1ch. Mo~
twórc1. · ść sięgała 35 miln: litów oraz z po z~ to rowmez .dopro~vadz1c do me~rłacaln~s
wodu straty bawełnianych zakładów tkac- c1 eksportu h~ewsk1ego d-0 Angl11, zmusić
kich i fil zędzalni bawełny. Wytwórczość do sk1erowa111~ tego e.ksport~ do Rzesz~.
si-ęgała 35 miln. litów oiraz z powodu straty Autor. doo~odz1 do w?1osku, ze port kła1bawełnianych zakładów tkackich i przędzal p.edzk1 ~07e od~rywac w przyszłym .handlu
ni bawełny. Wytwórczość odnośnych kłaj- ~1tewsk1m 1edy111c rolę portu pomocmczego.
pedzkk.ll zakładów stanowiła 90 proc. całości produkcji litewskich w tej dziedzinie.
Pvwafoą strat~ stan?wi ró~nież prz~jście
W
~de fifę.::;~y,, kla1pedz~1cf. _ffbryk mNei:1ał6f. , ,ł BRvKSELA.- 3. 4 _ _~,.7„ i
,,vcłnianych.
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tr~tat

pJsmo, próbuje Wielka Bryta'llia dziś ponow nami Zjednoczonymi a Turcją. Oba kr-a~e
nie omamić (betoeren) inne narody i dopro korzystają z klauzuli największego uprzywa<lzić je do nieszczęścia, gdyż co do tego
nie pozostawił kanclerz żadnych wątpliwo wilejowania.
ści. „Kt-0 się da nadużyć do takich celów,
ZAGRZEB. Dzisiaj po ppłudniu przys.parzy sobie palce".
bywa do Zabrzebia prezes rady · min istów
Cwetkowicz. Jutro, jalk twierdzą w kołach
LONDYN, 3.4. „Star" stwierdza, że de politycznych, odbędzie on rozmowy z przyklaracja brytyjska posiada charakter defen wódcą opozycji chorwa,dkiej dr Maczkiem.
sywny a nie agresyny, jest ona tar.czą poko
ju. Zgadza się ona najzupełniej z postanoBUKARESZT. Agencja Rador don 9§k
wieniami paktu polsko-niemieckiego. Gwa iż w drugiej połowie kwietnia min tecJspr
rancja brytyjska jest jednostronna. Pd1ska z~gr. Safencu odbędzie podróż do zachodnie przyjęła żadnych zobowiązań wobec lllej Europy, zatrzymując się w stolicach
Wielkiej Brytanii.
kilku państw
Prasa lorda Beawerbrooka zajmuje nie
życzliwe stanowisko wobec deklaracji Cham
KOWNO.
Pismo niedzielne „Diena"
berlaina.
donosi, że nai wydziale prawnym Uniwersytetu Kowieńskiego przerwano wykłady
prawa kłajpedzkiego,

30 procent ogólnej

~AKLAD

BORDEAUX. Wodnosamolot ,,Yankee
Clipper" przybył o godz. 15.35 do .Biscarose, portu lotniczego Bordeaux. Odlot. do
Marsylii nie został jeszcze usta~ony.
stał podpisany w Ankarze pomiędzy St~

Co utrc_cila Litwa

BERLIN 3,4. Mowa kanclerza wywoła
h. w tutejszych kołach politycznych oraz
opinii rncmieckiej bardzo duże wrażenie.
.W j(ołach politycznych i dobrze pointnrmowanych środowiskach wywołała ona
i;r;:-ekonanie, że sytuacja jest nad wyraz po
ważr.a 1 punkt ciężkości leży teraz w rozmowach, które przeprowadzi min. Beck w
.-:ndynie. Główne pytanie, które stawia so
bie dz':) w kolach tych oraz w kołach dyiplo
matycznych Berlina jest, czy deklaracja
Cham!:'c.rlaina stanowi w odniesieniu do
Polski zwrot jej polityki zagranicznej.
Głównym tematem prasy są też komen
tarze do wczorajszego przemówienia kanclerza. Przemówienie to określa się tu jako

' ~kr6t' telegyaficzne.

-

„silne i jasne ostrzeżenie pod adresem ini- mott.liwe jest~ że oba narody znajdą swą dro
Kanclerz gę. Również i dziś naród .n1iemiecki .nie chce
cjatorów polityki dkrążania".
Hitler nie pozostaiwił żadnej wątpliwości, wojny z Anglią, ale życzenie musi być obu
oświadczają w Berlinie, że Niemcy nie da- stroonne. W przeciwnym bowiem raz-ie oddzą się zastraszyć ani też okrążyć.
Koła pada samo przez się zrozumiałe i praktycz
tutejsze wskazują przy tym na losy daw- ne podłoże do niemieckiego układu morskie
nego państwa Czechosłowackiego, które go. Układ ten zawarty został w szczerej chę
to paiństwo Niemcy musiały zlikwidować, ci ze strony Niemiec, aby móc nadal ustogdyż dało .się. wykorzystać jako baza wy- sunkować się do brytyjskiego „Commonpadowa w1e1k1ch mocarstw przeciw Rze- wealth'u" z rówoczesnym oczekiwaniu, że
szy. Nie popelniH kardynalnego błędu Nic- Anglia ustosunkuje się pozytywnie do niemic~ przedwojennych stwierdza się w mieckiego stanow.iS1ka na kontynencie. KanBerhme - które przedsięwzęiły niedosta- clerz dał przy tym Anglii największe szan
tecz.ne środki zapobiegawcze przeciwko se, gdyż usunąć chciał wszelką rywalizację
angielskiej polityce okrążania. Rzesza dzi- z Anglią, a·b y zarówno Wiei.ka Brytania jak
siejsza pn:eciwstawi się temu na czas i z i Rzesza poświęcić się mogły tym zadaniom
całą swą siłą. Nie uzależni ona swej przy- które przypadają im na świecie. Szanse te
potraktowała Anglia z lekkomy~1nością prze
szłości od łaski innych.
Caiła.prasa !koncentruje nadal swój atak czącą wszelkiemu zaufaniu do ich zdolnoś
wyłączme pod adresem Londynu. Z nieli- ci poliity.cznyieh. W ten sposób, konkluduje
czonych komentarzy w całej prasie niemieckiej wysuwa się na czoło, artykuł ,Deutsc'ile Allgemeine Ztg".
'
Już w tytule „Kontynent"
daje autor
Odpadło
wyraz swej myśli przewodniej, która streszcza się w zapaitrywaniu, że hegemonia
a 90
na kontynencie należy do Rzeszy. Rozwijając na wstępie zapowiedzianą :1rzez kanKOWNO 3,4. Ostatni numer poważne
clerza taktykę zwalczania. wszelkich prób go tybodnika
gosipodarczego „Tautos
okrążania Rzeszy oświadcz:i autor: Ukis" w artykuła<:h omawia sytuację gospo
Niech zrozumie to w pierwszym rzędzie darczą Litwy pQ stracie Kłajpedy.
Anglia, gdyż ona to już przed woJną poMill. rolnictwa dr Frikszaiunas w jedstawiła jako doktrynę swej połityki zagra- nym z iych artykułów twierdzi, że Jeżeli
nicznej niedopuszczenie do powstainia na chodzi o rolnictwo, odstąpienie kraju kłaj
k?ntynencie wielkiego mocarstwa. Poważa pedzkie;o nie przedstawia dla litewskiej
me Europy zależne jest od siły Rzeszy.
{)0Spodark1 rolnej większyd1 i niepokojąDiatego też postawił kanclerz jako dok-' cych s,1at. Kraj kłajpedzki mało eksportotr_Ynę na~zej polity;ki ~agranicznej, iż .Ainglia wał pi oduktów rolniczych.
~te ~ma n.ie do. ~zukani.a w na~zej przestrze_ni
In~c.zej przedstawia się sprawa, jeżeli
zyc1oweJ. Jesh An.glia zdame to zrozumie, chodzi o przemysł. O sprawa<::h w tej dzi1e-
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W artykule poświęconym W?lnej strefie ~~1adczą, tż liberałowie i I<atolicy Qdllieportowej w Kłajpedzie, jak wiadomo, prze sit sukcesy kosztem rexistów. Socjaliś•m w

widzianej w niemieoko-litewskim układzie, porównaniu z wyborami w roku 1936 osia
autor Rudyis wysuwa zastrzeżenia, a miano gnęli mniej pomyślne wyniki w Obecnych
Pasu
i
w datg111
wicie w sprawie ogranicz,_ n ego rozmiaru wyborach.
CE N V
KONKURENCYJNE
tej strefy z powodu specy :·cznych warunUMOWA SOWIECKO-JAPONSKA
ków samego portu, utrudniają.cych jego roz
O RYBOLóWSTWIE.
. .MOSK~A 3.4. - W dnru wcz-0rajszym
P?znym wieczore:in, jaik komunikują oficja!
•••_ Inni?
nie została podpisana umowa sowiecko-ja
po1iska o rybołówstwie na okres do końca
oficjalne
roku bieżącego. Umowę podpi1sał ludowy
ANGLIA POLSKA
.
.
,
. .
.
..
RZYM, 3.4. - Ostatme kontakty dyplo
Podczais wizyty, jaką brytyjski charge
·
I
·
pisanie pulsko - bryt~1skiego so1u.szu wcqsko- matyczne miedzy ambasadą angielską przy d'affaires sir Noel - Charles złożył w tib. komisarz spraw zagrainicinych Litwi;now i
ambasador japo1iski w MoS<kwie Togo. Ze
1r ·i· F
wego. Akt ten, zdamem sfer p-0ltty.cznych, o
.
•
.
. .
Jes 1 rancja nie utraciła swe.i niezależno tyle wyjaśni sytuację w Euroipie ż.e wytwo- 1 Kwirynale a włoskim mm1sterstwem spraw piątek w pałacu Chigi, dyplomata angiel- względów technicznych przetarg na miejsca
ści w roiku 1914, to zawdzięcza to sojuszom, rzy .trófką,t Warszawa _ Londyn _ Rzym 1 I za1graniczny0h zrodziły mnóstwo pogłosek, siki ograniczył się do doręczenia tekstu de~0niip~::~e~!f!na~!. sile i patriotyzmowi swe- czyli wspołp~acę trzech państw, które dz1ęk1 ' które ukazały się na łamach prasy fran .:u- kla•racji złożonej przez premiera Cham- poło_wów, wyznaczony na dzień 3 bm. we
Vi'ładywostoku, przełożono na 4 bm. Tekst
Historia ludzkości od czasów Assyrii i dobrym wza1emnym stosun~am dyplo!flaty-:. j skiej i angiels1kie1·. Pogłoski te przedruko- berlaina w Izbie Omi•n. Szef aabinetu wlo- umowy nie został ujawniony.
. .
.
.
. „
h
.
cznym będą mogły do'konac owocne1 akCJ•
I wane zostały rówmez przez prasę włoską. sloego mm. spraw zagr. przyjął dostarBabilonu po dzień dzisiejszy uczy nas, że na rzecz pokoju.
siły własne i sojusze są podstawą całości i
w tym ujęciu ocenia sie w Rzymie d<>- IW związku z tym ogłoszono tu następują-I czo ny mu dokument, celem skierowania go
W SYRII _:. SP<>KOJNIE.
niezależności państw i narodów. O tym przy nicsłość piąt,kowych rozmów hr. Ciano z cy komunikat:
na właściwa droaę.
BEJRUT, 3.4. - Prezydent Syrii popomina_ią nam wypadki dni ostatnich, z o- ambasadorem R. P. Wieniawą-Dlugoszow•
::.
wierzył misję tworzenia gabiill_etu ponOWilll'
świ.adczeniem premiera Chambtrlaina wlą- skim, oraz dwóch kolejnych konferencyj micznie.
nistra włoskiego z brytyiskim charge tł'af~assib Boukhari'emu. Ma on utworzyć g:.i
Nie jest rzeczą dobrą i wskazaną łudzić faires Noel-Charles.
l:Jmet neutralny. Jak słychać, blok nacjosie i oglądać na mnych. Jest jednak rzeczą
o wadze powyższych rozmów świadczy
nalistyczny, po wizycie S\\'.ego ·przywódcy
równie niedobrą i niewskazaną obniżać zna- fakt. że treść ich została natychmiast zapoddała sit; gen. franco
Merdam Ęey'a u. wysoki€.~ · ~.komisarza
czenie faktów, które są jasne, wyraźne, mó- ke>munikowana telefonicznie Musso-liinicmu
:wiące same za siebie.
do Kalabrii.
nory
wojskowe
na
pokładzie
w
naistęp.
u
ją~J'.'rii, postan~wił nie czyni . · nadal trudno
I BIZERTA, 3.4. - Flota hiszpańska ocym
składzie:
2
krążowniki,
11
torpedowsc1
~ tw~mernu rządu po.zap ryJnego.J31ok
T ACY JUż JESTEśMY.
NIENARUSZALNA ZASADA.
puściła wczoraj Bizertę udając się do porców,
1
łódź
podwodna,
2
tra;
··p
1towce
i
nac1onallstyczny
obraduje dz:rs nad dalsz ą
Kur. Warsz.
Merkuriusz P~lski.
. i tów Hiszpanii.
Przechodząc przez kanał
swą taktyką polityczną..
Zjawiskiem jednak najistotniejszym w 7.Da . .Jeszcze więk.szyim, z~em było~y :- w ~zi- 1 portowy od godz. 17 do 19-ei· flota hiszpań jeden statek - cysterna.
rzeniach ostatnich był ów ciągły stan ruc.'f!U s1e.1szych okollcznosciadt - iak1ekolw1ek
.
.
.
.
ustępstwo przed tym imperializmem. Morał- I ska defilowała z załogami oddającymi hoNiemiec ku wschodowi.
--GEN. GORT WROci DO LONDYNU.
Do najogólniejszego hasła przestrzeni dla nie byłoby to rozbrojenie psychiczne narodu
·
LONDYN, ·3.4'. .- Szef sztabu genera!życia, Lebensraum, dołączaiFJ się rojnie ha- przed walką, wpuszczenie „kompleksu Szwei
nego
brytyjskiego generał Gort. powró cił
sła bardziej natarczywe. A więc rzekome łka" w gramce Polski. Strategicznie byłby to
L
wcz.oraij po południu z Paryża do Londynu.
prawo opieki nad ludnościa niemiecka poza początek przegranej wo.iny. Można sobie byZeSI W i Cf Z(\ W SWOI 1rtJDOr l stawę
granicami państwa. A to znowuż podobno ło dysputować rok temu. Tylko nie teraz.
J
geo1graficzne skazanie państw na przylgnie- Jedyna odpowiedź Polski na jakikolwiek naHumorystyczna odezwa Hachy
KRóLEWSKA WJZYTA.
nie gospodarczo - polityczne do Niemi~c. cisk w tym kierunku: żądać środkowego
Lub jeszcze przyrodzone posłannictwo me- śląSka i południowych Pms Wschodnich.
PRAGA, 3.4. - Powołany w dniu 23 trzech podstawowy.eh filarach: będą nimi
BRUKSELA, 3, 4. _ Ogł.oszono tu ofimieckie przodowania w obszarze środkowo- Na zasadzie narodowcściowei.
marca br. przez prezydenta Hachę komitet wspólnota narodowa, sprawiedliwość spo1
h0 I d
wschodmo-europe.iskim. Oto ró*ne ":'yrazy
·
·i t
d
.
d
ł
t
d h k
. h cjalnie, że królowa Wi.t.ile m'.na
~n. eroblicza Drang nach Osten odw1eame nam TRZECI DZIEN. ROZMóW O SYTUACJI wspo no y nam oweJ wy. ał odezwę wzywa eczna op.ar a na zasa ac
orporacnnyc ska przyb.ędzie do .Belgu z w1z~tą ohc.Jailną
znane o.
jącą wszystkie warstwy
społeczeństwa moralnosc oparta na zasadach .narodowych
- b d
Ot~ż z tych haseł żadnego, ąni ogóln~g<? Kur. Polski· WEWNt'TRZNEJ.
czesikiego do skonsolidowania sił pod sztan i chrześcijańskich. Tępić musimy, mówi da w dniu 23 maja. Wizyta ttwac ę zie do
api pos~czególnych, Polska nie uzna1e 1
Już trzeci dzień z rzędu ida na Zamek darem jednej totalitarnej partii wspólnoty lej odezwa, z życia naszego elementy obce. d.n. 26 ~aja.
nrgdy me uzna.
. ,
.
przedstawiciele .społeczeństwa . . Na specjał- I narndowej. Naród czeski, głosi odezwa, któ W dalszym ciągu proklamacj ~ -.vy'.ricza has- _ _ _ _ _ _ _lfl!llll_ _ _ _K'!11_ __
. T~ musi z~ozum1ec. Trzcci.~ Rzesza .oo~ł~ nych ~?słuchaniach przedkł!łda1.a P. Prezy:.1 rego misją dziejową było pośredniczenie ła programowe nowej parti·i, które swą t~r·
dnie 1 r~etelme. chyba moz~ bez wicl•k!eJ dentO\\ 1 dezydera.ty z .dzieqziny sy.tu<;tCJI między światem germańskim i słowiańskim minolo.gią przy•pominają wyraźnie n.iem1ec
~1
IJlłOD~aa
trudnośCJ Wystarczy, by me prowadziła wewnętrzno - po1'tyczne1 panstwa, o&w1e- I
• .
, •
'
"
•
•
.
'1
'7 l-łll' l'f
~!
podwójnĆgo rachunku dla ·swego własnego tlaia nastroje i ipragnieryia, żywione w róż , patrzy spoko1me '!la swą przyszłosć t głębol ką „I<iraf~durch freude , h1~ler1ugen<l 1włos
.
.
. =ru _ świe· 0 .•
poczucia narodowo - państwowego i dla cu- nych warstwach ludności.
ko0 w.1erzy w SWÓJ honor i sławę".
ką dopolavoro oraz zapowiada walkę z do
Uroda koh1e:~a Jest kwest~ 1~ .
a
sc .er;
dzego.
. .
.
. Przedkładane na Zamku petycje zmierzaOdezwa zapowiada w dalszym ciągu, że nosicielslwem, opieszałością 1 tp.
ry w:dziękit.>m 11~zsprzN'znym.1p~ee;ć wP~""i:'.:i e zaJrc
Poczucia równorzędnCtśc1 z innymi naro- 1<1 do tego, aby w Polsce rozszerzona zosta- , · ·
od
b d
b d ·
co~1en.nych kazd.a ~obu~u
ą parc
darni nikt nam z duszy polskiej nie wydrze i ła. platforma polityczna, ażeby w obliczu Izy.cie nar owe wy u owane
ę zie na
.
chwJl. na 13icleognowame ~~·ił
calyclt godz~
1
poczucia podrzędności nikt nam nie narzu- międzynarodowego napięcia wkroczono zde
Nle trzeba· na to J>OS'' ęt.· twarz w wod: 1: W,Yci. Próbo.wa.no. Nie pq-wiodło sie. My o ty~1 cydowanie na drogę PD.jednania. yv koronał
sta~czy rano i wieczorcan umi\1. MALINOW oc.
wiemy i 1nn1 ?·.tym wiedzą, a dlacze~o, mo- ta~h ~~mku . Wars~awsk1ego pada.tą słowa o
I
r...11 . •
' DS
•
płeJ Mydłem. Ii'~zetłu~~trieć ręcznikiem.KIE>
wi(ł nasze dzte]e swą starą chwałą 1 młodą w1cl'k1c1 dornos~ośc1.
.
.l
TJ.&
~
GO, ~prytlcac zimną, . ~u: na no~ Ogórk na.
1
siłą.
Dokonało s1~ oo raz pierwszy rzeczvw1di
„ 1
O : · 5 ••tego
stępme w~neć odrobu~. ~rt<>w,- lub PlazowoWy
Ody to wchodzi w grę, nie masz u nas ste zjednoczenie. Na razie tylko dla spełnlena au enCJJ U ,ca Wl,
lub L~nolmowy, na !Wen ";i"'
·u rzednim y, •
v "' in·"· •r«t spokój silnej woli.
ni a jedinego zadrln ;a gospo<larczego, zwią.
. .
k •1 · • w r~<zie ro~&zerzo.~yc~ poa:~rni:;:eli; we-trzeć ć"Y·
0
·raL.·
zanerro
pań •;twa •
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p· res ają, ze" ~.komu
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MIGAWKI

Widmo
Praga zajęta wstała przez Niemców bły
skawicznie. Ludność, choć zaskoczona, dowiedziała się o tym z radia i afiszów. Nie
wiedział tylko nic
uczony bibliotekarz
Hradc.zan, bo radia nie słuchał, a na· afisze
nłe zwracał uwagi.
Gdy po całym drfiu, spędzonych na mo
zolach bibliotecznych, wracał do swego
mieszkania w tychże Hradczanach, osłu
piał ze zdumienia, spotykając w jednej z
sal królewskiego czeskiego zamku ... Adolfa Hitlera.
Wziął go za widmo - i zemdlał. Staruszka ledwo przywrócono do .przytomności. Gdy mu opowiedziano, co zaszło, nie
zemdlał po raz drugi, ale wyszeptał:
- Złą mi oddaliście przysługę, drodzy
przyjaciele...

, AWANSE W SĄDOWNICTWIE.
· Onagdaj nadeszły dekrety awansowe
dla sądownictwa łódtkiego okręgu są.<lowe
go.
Do wyższy<:h grup uposa?enia z.ostali
awansowani następujący sędziowie S1ctu
Okręgowego w Łodzi:
PP. Stefan Kepczyński, Karol świnąr
ski, Zy-gmunt Kasiński, Ludwik Miętkie
wicz i Bron.isław Dihl, wiceprokuratorzy
, pp. Ireneusz Kom-0rowski i Władysław Osu
eh owski.
Urzędnicy Sądu Okręgowego w lodzi:
do VII grupy up-0sażenia kierownicy sekre
tariatów pp. Zygmunt Rodakow&ki z I Wy
działu Cywilnego, Antoni Bienias z VI Wy
działu Kamo-Skar00wego, do VIII grupy
uposażenia pp. Anna Kunkówna i Włady
sław Kowalewski„ <Io IX grupy p. Józet
Klukowski i p. Leokadia Kordaszówna, do
X grupy p. Iwo Malanowicz i Alojzy Walczak.
Urzędnicy Sądu Grodzkie~ w Łcx:lzi do
VIII gr. -upos. sekretarz: pp. Sta.nisfaw Kub.Uki i Edmund Dobrowolski, st. rejetrator
Alicja Roman, Bertold Wodzmski, do X gr.
:Eugeniusz Oberle, Alfred Wasiak i Zofia
~
Michta.
u Lędnky Sądu Grooz,kieg-0 w Bizezią
it nach do VIII gr. uposaż. p. Leonard Sindlewski i do IX gr. p. Kazimierz Nowakowski.
· v· . ,„
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Z CENTRALNEJ BIBL. PED.
Państwowa Centralna Biblioteka Peda
gogic:r.na w Lodzi podaje do wiadomości
P.T. Członkom, że z dniem 1 kwietnia br.
czytelnia otwarta od godz. 16-ej do 21-ej, a
wydawanie książek od godz. 17-ej do 20-ej
W czasie świąt Biblioteka zamknięta bę
dzie od 7-go do 11-go kwietnia włącznie.

NOCNE

DYżURY

.APTEK.

Nocy thisiejazej dyiuruj, apteki: H. Pasto·
mr., tqiinraick1 96, J. Kahnne, Limanowekie•
go 80, 1. Koprowski, Nowomiejska 15, M. Ro·
zenblum, śr6dmiejsk& 21, M. Bartosl'!ewski, Piotr
kowska 95, L, Czyński, Rokieińska 63, E. Za·
knewSi, K,tna 54, I Siniecka, Rzgowska 51
S. Trawkowska, Brzezińska liG. ·-- . ~ _ _ ,_

Czerwony kur nad Łodzią

Groźny pożar

fa bryki I. Rassalskiego

Straty sięgają stu tysięcy złotych.
a) Nocy wczorajszej o godzinie 0,45 po
północy straż pożarna została wezwana do
pożaru, jaki wY'buchł w fabryce powroźni
czej firmy Ignacy Rassalski przy ul. Napiórkowskiego 12.
Na miejsce w pi·erwszej chwili wyjecha
ły trzy plutony straży pożarnej. W chwili
przybycia straży jednopiętrowa ofkyna fabryczna stała w płomieniach, a ogień natrafiając na wadliwie skonstruowan-ą z kle
jone1k podbitkę sufitu oraz nagromadzony
łatwopalny materiał w postaci drewnianych szpulek, siipagatu, Inu, konopi i·t<i. roz
szerzał się z błyskawiczną szybkością.
Wobec tego na ratunek wezwano jeszcze dalsze dwa plutony straży pożarnej,
dwa oddziały fabryczne 5 i 10 oraz kolum

straży

dr Probst po czym odwieziono go
do domu.
Zniszczeniu astatecznie uległo pierwsze
piętro zarówno oficyny jak i frontowego
budynku fabryki Ras.salskiego, gdzie mieścił się oddział nawijalni. Na parterze ma
szyny skręcalnicze zostały zalane wodą i
również częściowo zniszczc.no.
Straty według pobieżnych obliczeń wy
noszą około 100,000 zł. Zarówno budynki
jak i maszyny były ubezpieczone.
Na miejsce pożaru przybyli przedstawiciele władz i nadzowwali nad sprawnością
akcji. badnjac wstnnnie ew r nt. rrzvczvny

nę wbdną.

Pod komendą inspektora Straży Kalinowskiego straż przystąpiła do zabezpiecze
nia sąsiedniego domu mieszkalnego pod
nr. 14 na ul. Napiórkowskiego, gdyż ścia
na tego domu przylegała do płonącej fabry
ki i mieszkańcy pod wpływem paniki poczęli wyrzucać umehlo1
waoi·e i rzeczy.
Po czterogodzinnej wytężonej pracy już
w godzina~h rannych pożar ostatecznie

•

Gruz.'lica płuc jest niei corocznie,

abłag&JUł

nie rołti~c r6tnicy dla
pW, wleta I słana, lcosi miliony hadzi.

70 robotników straciło zajęcie

pożaru, których jednak dokładnie ni·e usta- cy. W dniu dzisiejszym na miejsce pożaru
przybędzie specjalna komisja, która przelono.
Wskutek zniszczenia budynku i maszyn prowadzi doch()dzenie w kiemnku ustaleokoło 70 robotników, którzy byli zatrudnie nia przyczyn pożaru i oszacowania wysoni w fabryce pozostanie czasowo bez pra- kości strat.

Na

fesłival

Wycieczka popularna do Warszawy
Z okazji 17-go Festivalu Międzynarodo godz. 11,30. Wyjazd z Warszawy nastą.pi
wego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, w niedzielę o godz. 21-ej a przyjazd do Ło
ktMy trwać będzie od 14 do 21 kwietnia cizi o godz. 23 min. 42.
Cena biletu w obydwie strony w wago
r. b., Liga Popierania Turystyki organizuje z Łodzi do Warszawy wycieczkę pocią nie 3-ej klasy wynosi 7 złotych od osoby.
giem popularnym.
Bilety nabywać można w kasie biletoPociąg ten wyiruszy z dw0trca Łódź-Fa wej na stacji Łódź-Fabr., oraz w biurach
bryczna w sobotę dnia 15,4 o godz. 8,45 i podróży „Orbi·s" i „Wago1ns Lits-Cook".
pr zyibędzie na dworzec Warszawa Gd. o

PRZY ZWALCZANIU CHO ROB
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Podarunek

wero. mcccsllceio kaula, GRYPY
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Sprawa ubezpieczenia cholewkarzy

ostatnio pomocy dla I spisywano protokóły, wyznaczo1no k<łry i
p~zedstawiaroto na same święta, tu.ż przed wzmożonym
Gyeckiego, który ułatwia wydzielanie
się sprawa kwestu ubezp1•eczenia cholew- ruchem handlowym, kilkunastu rzemieślni
aifł plwociny, wzmacnia orranizm i aa·
karzy:
ków polskich otrzymało l,świąteczne jiajstłumiono.
1aopocncie
cborero
oraz
powiększa
Wydano
w
tej
Stprawie
instrukcje
.przed
ko„ w postaci niespodziewanych nakazów,
W czasie akcji ratowniczej szofer 4 od
warę ciała i usuwa ka1zel.
czterema laty. Przez te cztery lata - jak opiewających na duże, jak dla przeciętnego
działu Rajski, w dymie stracił przytO'lllność
Spnedaill aptek.i.
stwierdzają szewcy polscy- ni·e wiedzieli rzemieśhika sumy.
i padł zemtllony przy czym odniósł rany
nic o konieczności ubezpieczenia chałupni
Na skutek braku gotówki opieczętowaszarpane ręki. Rannego opatrzył J.ekarz
ków cholewkarzy. Przecież chałupnik-cho- no szewcom buty.
lewkarz pracuje niejednokrotni e dla kilku-·--•
nastu nakładców rz·ein1ieślni1ków, posiada_.~ ~-~.__ ...„ jących 1-klepy i wa•rsztaty. Taki chałupnik- - - - - - - - - - - - - - - Oiil:,w lone ołlrołJ w aldepach
cholewkarz sam zatmdnia i ubellpiecza nie
W ciągu bi·eż. tygodnia godziny handlu rnz po kilku robotników, będąc w ten spoa) W dniu wczorajszym zgodnie z zaprarządzeniem Starostwa Grodzikiego w g(}- zgodnie z zarządzeniem Starostwa zostają sób jednocz·eśnie do pewnega stopnia 1
codawcą.
dzinach od 13-ej do 18-ej odbywał się han przedłużone do godz. 21-ej.
Ale oto obecnie sprawę ruszono od
del i wszystkie składy i sklepy były otwar
W sobotę godziny handlu zostają skró
te. Ruch panował dość ożywio.ny, głównie cone i o godz. 18-ej zarówno handel na strony przepisów forma.Jnych. Na skutek
w handlu
cukiernkzym i spożywceym, targoiwiskach, ja-k i składy, sklepy i zakła sprawdzań okazała się, że tylu to a tylu
mll'iejszy w galanterii i manufakturze oraz dy gastronomiczne muszą być zamknięte. chałupników - cholewkarzy nie zostało
przed czterema Jaty uhezpieczonych. Pokonfe~cji.
,.
Naogół jednak obroty były stosunkowo
W teatrach, kinach, na<lscenkach, przed
nieduże. ze względu na oszczędność stoso stawienia zostaj.ą zawieswne w okresie
waną przy zakupach.
wielkiego czwartku, piątku i soboty.
stanie dziś przed Sądem Okr.
• • •
W tym też czasie zakazane są koncerty
w) Dziś stanie przed Sądem Okręgo garderobę i inne rzeczY" należące do Zycho
Wczoraj zgodnie z zarzą.dzeni•em władz w lokalach publi<:znych.
wym
trzeci z galerii wielkich zbrodniarzy, wej w celu spieniężen ia ich potem. Obok
pocztowych wszystkie urzędy były czynne
znaleźli się w tym roku na łód7!kiej Strzeleckiego za-siądą również z nim przed
którzy
jak normalnie w dni powszednie, z tą różnką, że urzędowanie rozpoczęto nie od go WALNE ZEBRANIE tóDZKIEGO KLUBU ławie oskarżonych, człowiek któremu po- Sądem Zygmunt Banaszkiewicz, Francidobnie jak Griiningowi i Nowakowi grozi szek Szewczyk, Józef Dymiński, Stefan Cie
dziny 8-ej a od 9-ej.
•
RADIOAMAT9RóW.
Odbywało się dOłręczainie pr:re.syłek pie
zarząd Łódllkiego Klubu Radiotamato- tównie wysoki wymiar kary, 28-letni Bołe piela i Anna Dymińska pod zarzutem naby
cia od Strzeleckiego skradzionych 1
_ z
sław Strzelecki.
niężnych, które w dniu 2 każdego miesią-1 rów w Łodzi, komunikuje, że walne zebraJak już donosiliśmy, Strzelecki jest o- wiedzą o tym, ie pochodzą one z kradzieży.
ca doręczane są emerytom, inwali<lom itd. i nie roczne, k,tóre się mi,ało odbyć w dniu 1 sikarżony o dokonanie morderstwa prz-ez
Rozprawie będzie przewodnkzyć wice
w formie wypłaty należnego za0ipatrzeniał kw.ietnia r. b. o godz. 11-ej !a:no w_ lokalu uduszenie na osoibie Reginy Zych, biednej prezes Olszewski, w asyście ss. Zawa~z
miesięcznego. _ .
.
,· _
Klubu z tym samym parzą<lk1em dzrennym.
,praczki, zamieszkałej przy ul. Krawieokiej kiego 1 Malowańca, 01skarżenie wnosi pr-0k.
20. Jak dotąd uS'talono, Strzelecki miał zbro Zimiński.
dni tej dokonać z chęci zysku„ aby s1rnaść
WYBORY DELEGATóW.
W
dniu
dzisiejszym odbędą s.ię wybory
31. V. - 5. VI. + 17. Vłll. - 22. VIH. • zł. 200.delegatów robotniczych w zakładach I. K.
ZEBRANIE DOZORCóW.
Poznańskiego. W zwią~ku z tym w dniu
i
W
dniu
wczorajszym w lokalu Zw. Zaw. wczoraj·szym poszczególne związki zawozł
J24.13. - 21. VII.
P.raca P.ols:ka przy ul. Bandurskiego 9-11 dowe odbyły zebrania przedwyiborcze.
odbyło się zebranie o0gólne dozorców, na
ł
któryim
omawiano sprawy zawodowe. Po - - - - - - - - - - - - - - - sł.
520.25. VII. - 9. Vili.
stanowiono podjąć kroki„ w kie.runku uregu
ZllPllDt:lf.
Zapisy i informacje :
Iowania ~icznych sporów indyw1idualnych
Fachowe
świadectwa powag lekarskich
i przeprowadzenia szczegółowej kontroli, podnoszą dodatnie działanie naturalnej wody
Ł0DZ,Pl~~~~~~:KA104·a
g<lyż na porządku dziennym są fakty obniże gorzki ei „Franciszka Józefa" u ludzi, którzy
mają za mało ruch»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nia ~ac poniżaj norm umownych.
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muzyczny

nagle, jakby ludzkie ręce otworzyły śluzę. Winszował so1ie, że jest w lesie, to przynajmniej drzewa go zasłonią.
, 'rzeraźliwa jasność błyskawicy oślepiła go tak dalece, 7.e
,1ie mógł znaleźć §icieżki. Zesz.edł z niej na chwilę, by się
1
' schronić pod wieJ.ki dąb i potem nie widząc dobrze, stra-:ił orientację. Szedł na oślep potykając się wśród zarośli
suchych paproci. Deszcz bił w liście z odgłosem podobym do delikatnego bicia w bęben. Rażone piorunem drzevo runęło wśród trzasku i szumu. Spinnett zaczepił nogą
c, gałąź i jak długi upadł na paprocie. Postanowił rozsąd:e, że najlepiej będzie nie ruszać się i zaczekać, aż -prze'. anie padać.
Zmiejsca, gdzie leżał, nie 111ógł widzieć daleko. Ale
dy nowa błyskawica rozjaśniła wnętrze lasu, wydało mu
· ę, że dostrzegł dwie postacie, obijające się w gąszczu,
:k jak on.
„, +<
- Kłusownicy - przemknęło mu przez myśl.
Jakby n.a poparcie tego przypuszczenia w kilka mi·nut
h > tym w lesie huknął strzał. Usłyszał wy.raźnie pomim11
.:rzy.
- Zarobili sobie na bażanta - mruknął.
Leżał w krzakach około dziesięciu minut. ZielO!lC
.lepienie nie pomogło. Przemókł do suchej nitki. Ale mu
·ię przetarło w głowie. Otrzeźwiał . .Powiedział sobie, ż~
głupio zrobił, wychodząc z domu. Należa~o wrócił. Ohd.1rzony nieomylnym instynktem k~erunku, odnalazł rezyde ncję bez żadnego trudu.
Jeszcze padało, ale słabiej. Grzmoty ucichły. Chłód
w atmosferze świadczył o orzeźwiających skutkach burzy. Ku swemu zdziwieniu Spinnett zastał drzwi halb
otwarte. Nie mógł wejść ukradkiem1 wobec czego za<lzwo-

nił. Metaliczne echa idące ze wszystkkh stron domu dz:wnie go denerwowały.
Czekał ze trzy minuty i ponieważ ulewa wzmogła się,
a nikt nie wychodził, wstąpił w ciemny hall.
W domu panowała niesamowita cisza. Zląkł się, że
lord uległ jakiemu atakowi. Przeszedł przez nieprzyjemnie
ciemny korytarz, prowadzący do salonu. I tu było ciemnJ.
Stąpając po omacku, dostał się do biblioteki.
Zaczął wołać:

•- Milordzie, hej! milordzie! Wróciłem!
Bębnienie deszczu w szyby było jedyną odpowiedzią.
Silny podmuch wichury zatrzasnął drzwi od salonu.
Spin nett myślał gorączkowo:
- Wpadłem, psiakość! Jeżeli lord jest na górze, gotów pomyśleć, że tu wszedł włamyw.acz, a jeżeli strzel:1
tak s;.iybko jak ja, to n.ie zdąż~. g.o ostrzec.
Sięgnął do kieszeni po zapa!'lcl, .file pudefko przemokłJ
doszczętnie. Postanowił wyjść i dzwonić; póki się kto nie
pokaże. Do diabła! Nie uwierzyłbym, że ta~ trudno znaleźć drzwi·! Przewrócił się o krzesło i obtarł boleśn-le nogi. Przez chwi1lę klął jak wściekły. Zaczął się czołgać na
rękach i kol.anach. W tym, o! z~rozo! dotknął czołem
nogi stojącego człowieka. Zerw ał się i wyciągnął ręce
w gotowości do walki, ale natychmiast odskoczył przerażony. Dotknął mumii. Gablota hyla otwarta.
W tej samej chwili jego hystry słuch pochwycił krzyl:,
j.akiego nie słyszał nigdy w życiu. Było to coś w rodzajll
zduszonegó wołania, a dol~cialo z góry, od sufitu. Odwaga opuściła detektywa. Wytarł oczy, mokre od potu. Zaczął oddychać szybko, urywanie. Mimo to myśiał przytomtiiie.
~rawg.ai drzwi były o trzy kroki na prawo od mumii.
J
.
.
.
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Znalazł

je i zdołał przejść przez salon bez wypadku.
w hallu. Drzwi były wciąż otwatir::!. Piotykając
sj.ę wyszedł na podjazd. Zamiast iść do J.asu, skręcił w le·
wo szerokim łu'kiem ku wiosce. Nie umiałby powiedzieć .
dlaczego to zrobił. Może czarna śc i ana lasu napędziła mu
nowego niepokoju. Przygoda w domu wytrąciła go trochę
z równowagi, ale zagadkowy fakt, że nikt go nie usłyszał,
działał kojąco. Mimo wszystko nie dopatrywał się nadal
w lordzie niczego, prócz pewnej ekscentryczności.
Spinnett gardził liter.atami. Słuchając autorskich wynurzeń Dargota, myślał:
- Byle nie robił gorszych rze.czy, niech pisze. Nieszkodliwa mania!
Sta·nął

W połowie zbocza obejrzał się na dom. W górnym
oknie błyszczało św i atło. To mu wystarczyło. Widocznie
podcza1s gdy on obijał się po bibliotece i •salonie, lord z
lokajem zajęci byli na górze. Na wsi ludzie nie pilnują zamykania drzwi tak jak w mi eś cie. Nawe-t złodziej-włóczę
ga nie fatygowałby si~ na ponure zbocze z zamiarem dokonania włamania .
Gdyby Spinnett zabawił w domu p·ięć minut ału.żC'j,
oceniłby położ e n i e zup ełnie, ale to zup ełni e inaczej. Z mroku lasu wyszli lord Da1rgot i niemowa Goby, obaj .ze strzel
bam i.
Kłusownicy nie upolowali „bażanta".
Gdy Spinnett doch c<lził do gospody, już nie padało.
Godzina była bardzo późna, szynk za1tnkn! ęty. Oczywiście
karamarz z rod ziną poszli spać, bo budynek nie świecił
nigdzie szparami św iatła. Bramy od podwórza nie zamknię
to, żeby goś ć mógł zabrać auto.
Za chwilę „gruchot" mkl'tilł w kierunku Le d„11u. s„~ -
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wiece polityczne

Obr12dy b. ochotników i O.
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W ~w. b. o-c~otn~ków A. P. przy ul. Pi-1 braniu w dniu 2 kwietnia w sa~i strat ocr.an:owicza odl:y•a się od~rawa cz~o~kóyv niowej przy ul. 11 Listopada 4 z ini~aty
związku n~ ktorym wygłosił przemow1en1~ wy Obozu Zjednoczenia Narodowego stwier
prezes Związku Paw'.iak.
?zaj~, że 1) Naród polski w godzinach dzie
. Zgromadzeni wynieśli rezolucję, iż tal{ JOWeJ próby jest z"".art~, .solida~ny i ~pano
J21k .P.rzed laty b. ochotni-cy są pełnej goto- wany, dt~che~1 zwy.c1ęsk1;1 walki z. ka~d.ym,
~osc~ .każdy zew stanąć w szeregach by bro kto v. yc1ągn1~ r~kę. c.hocby po, na1mme1szą
nić nienamszabości i całości ziemi ojczy- cząstk! nasze1 z1em1 1 nasze1 niepodległości
stej.
2) Pozycz;ka obrony przeciwlotniczej jest
wyrazem i zapowiedzią naszej gotowości
. W związku z obecną sytuacją kraju ma do wszel·kich ofiar mienia na rzecz Państwa
iąc. na uwadze tro~kę o dobro i interesy Pols1kiego. 3) Naród Polski zjednoczony,
Panstwa oraz zapewniają, iż wspólnie z ca karny i ufny~ oczekuje dalszych rozkazów
łą Polską są w gotowości bojowej i mu- Prezydenta Państwa i Wodza Naczelnego.
:em własnych piersi osłonić kraj przed na1azdem wroga.
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75 % zniżki w drodze
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We wtorek 4 kwietnia 1939 r. jako w pierwszą rocznic~ zgonu
, .ie,
•·
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KONSTANTEGO WALCZAKA
lł'łał<łt:lela

ftnng „farbiarnia I Wgkoń<zalnła H Walt:zak"

odbędzie się o g, 8 rano w Kościele Sw. Stanisława Kostki msza

żałobna

za spokój Jego <duszy,

o czym zawiadamia krewnych, znajomych i przyjaciół

li

~

Zona, Dzieci, Wnuki i Rodzina.

L

B6jkl, wypadki i zatrucia

JERZY

a) 64-letnia Józefa Stan1szewska zam.
45-letni Józef Zgierski (Natalii 8 Chojprzy ul. Mielczarskiego 11 na tejże ulicy ny) wszczął w st.a.nie podthmielonym bój* * *
potknąwszy się upadła i doznała złamania kę i w czasie awantury został ranny tępym
W sali Straży Pożarnej przy ul. 11 Listo nogi.
narzędziem w głowę odnosząc rany tłu.czo
pada w dniu wczorajsz}"ln odbyło się zebra
Rannej ulzielił pom0<cy wezwany lekarz ne. Rannego opatrzył wezwany lekarz po~
nie zwołane przez OZN.
pogotowia PCK.
gotowia PCK.
Omówiono zagadnienie obecnej polity
... * •
- Bolesław Wyrembski zam. przy ul.
ki, sytuację po'ityczną i powzięto uchwałę
W polu przy ul. Rumianej znaleziono
o subkrybowanLu pożyczki lotnicze przez ca nieprzytomnego osobnika, którym okazał 11 ListQpada 37 (Chojny) został w czasie
le s.poleczeństwo.
się 39-letni Bronisław Stachura włóczęga bójki ulicznej ranny na ul. Rzgowskiej.
Na zebraniu OZU uchwalona została p.o bez stałego miejsca zamieszkania. Stachu- Rannego opatrzył wezwany lekarz po:gotoniższa rezolucja. Mieszka11cy Łodzi, na ze ra używając wódki ze spirytusu skażom.~go wia w lokalu 13 komisariatu P. P.
wskutek nadużycia alkoholu stracił przytomność i padł w polu.
Chorego przewieziono do szpitala.

Ra ·XVll FESTIVAL
MUZYCZIY

....

.

Na ka.n wie dnia.

. By z dokumentować uczucia względem
Ojczyzny po.i;tanawiają przesiać rezolucję
do Naczelnego Wodza Marszałka śmigleg'o
Ryd~a, w której oświadczają, że oddają się
pod .lego rozkazy.

,------------·-
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i·uu1td.::1aiek 3 kwidnia 1939 roku.
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Ratka, iona, córki, hracia i rodzina.
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Chamberlaina

na

giełdach światowych

Rynek ·a kcyj i walut

W f. Horowkz i Szafi (Lipowa 83) po
nownie wybuchł strajk okupacyjny z powo
du niewypłacenia w terminie zarobków robotniczych.
Powiadomiony inspektor Pracy zajął się
niezwłocznie zlikwidowanie sporu.

Pociqa 110Jala1ay

b. obJw.

wszy lat 49.
Msra św. zostanie odprawiona we wtarek 4 kwict. r.b. w Katedrze św.
Stanisława Kostki o g. 8.30 rano, wyprowadzenie zwłok na cmentarz 11a
Radogoszczu z domu przy ul. Radw-aiiskiej 4, nastąpi tegoż dn. o g. 2 p.p.
Na smutne te obrzccdy z-apraszają kolegów, przyjadół i znajomych,
pozostali w nieutulonym żalu
·

oświadczeniu

ogólna

Strajki okupacylne

Inżynier-wynalazca

zmarł dn. 31/llł 1939 r. po krótkich lee-z ciężkich cierpieniach, prreżyw

* * •

W tygodniu ubiegłym zaznaczyła się na nie ogólna zwyżka, wywołana doniosłym udział w grq;e giełdowej. Również na gieł
światowych giełdach papierów w.artośt:io- przemówieniem premiera angielskiego.
dzie wiedeńskiej kursy zwyżkowały, nato~
wych tendencja słaba, co przypi:sać należy
Po dużej zniżce w pierwszych dniach miast ooroty były umiarkowane.
dużemu naprężenfo międzynarodowej sy- 0:kresu sprawozdaw(;zego, nastąpiło w śro
Obroty na giełdzie warszawskiej były
tuacji po1itycznej. Dopiero na ostatnich ze
braniach, w związku z doniosłym oświadczeni·em premiera Chamtbedaina w Izbie
Gmin o pomocy Anglii i Francji w razie
jakiejkolwiek ak-cji zagr.a.żającej niepodległości Polski - nastąpiła silna reakcja w
postaci ogo1nej zwyżki no•towań i zwiększenia obrotów.
Na uwagę zasługuje auta zwyżka po.tyczek polskich na giełdach w Londyn;e i
w Nowym Jorku na ostatnim zebraniu, po
zn~cznej zniżce w pierwszej połol\vie tygodnia sprawozdawczego.
Giełda nowojorska rozpoczęła tydzień

dę na glełdZie paryskiej wzmocnienie ten ożywio·ne.
dencji, któr-e jednak objęło tylko papiery
krajowe. Natomiast papiery mi~dzynarodo

we, 'L'Wlaszcza amerykańskie, były nadal w KURS RAroWNICZO - SANITARNY.
podaży i wykazały dalsze osłabienie.
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Diec.
W czwartek i pi!łtek
tendenc1·a była Łód
· · 1· przy
-z
·
z k"1ej orga·nizuje w porozum1emu
15-16 IV. 39
zmien·na, przy czym ;przeważała podaż. W współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża
Przejazd tam i z powrotem zł 7.sobo·tę, podobnie, 1"ak na innych giełdach b ezpłartny 6-cio tygodniowy kurs ratownizaznaczyła się tendencja mocna.
czo _ sanitarny połączony z zajęciami prak
W Amsterdamie przeważał nastrój sła- tycznymi, dla swoich człookiń.
Zapisy i informacje:
* * *
by, "Większą zniżkę Wykazały akcje krajaKurs rozpoczyna sję w pierwszych
W dniu dzisiejszym odbyć ma się w Inwego przemysłu przetwórczego, jako też dniarcłl po \Vielkicj-Nocy. Wykłady odb _
spektoracie Pracy konferencja w sp~awie
aktje tyt?niowe i ctrkrowe. ~iel~ .zurycb- wać się będą w poniedziałki, wtork{ i
zawarcia zbiorowej umowy dla komm1ar~y
ska
ocemała n~ ogół s~tuaCJę m1ędzynaro-: czwartki w godzinach od rn do 2~ -ej w
t. ó d -ź, PIOTRKO Y/SICA 68
okręgu łódzkiego. Kominiarze
domaga1ą
teJ~fon 170-17.
się uregulowania stawek płac dla poszcze- lekką zwyżką przołlujący~h pap~eirów. \ d?iwą .Pomyślm:, to t~z. przeważał na teJ \Domu l<'art. w Łot!zi przy ul. 'Gdahskiej t 11.
Zwyżka ta wywołana była głównie wiado- g1ełdz.ii! nastrój mocnie1szy. Obroty były
Zapisy pn:yjmuje Sekrctairiat Kat. Stow.
~'Allll•AB'BiWlml!!lll~+*IBB42fiEml...la!l!llmmlllBI.,,.~ gólnych kategorii pracowników.
mościami o wzroście stanu zatrudnłenia w dość ż~e. :2\~ł.aszcza n.a „ostatnich ~wóch j Kobiet w Łodzi ul. Gdańska 111, pokój nr
przemyśle że1.a:zno-stalo~ym i samo.chodo- zeb:rama<:h ~!~se tra~sakc11 był.a duza, a 7, t~e1. 220-14 do dnia 6 kwietnia rb. włąwym. We wtorek sytuacja uległa znaczne- ku·rs.y wy.razn!e zwyzkowały.
czme.
STRAJKL
mu pogorszeniu. W zwią.z>ku_ z na;pr~oną
o.1ełda berlińska wy~azywała na o~ół na
~!iższe informacje udzieJane są przy
sytuacją polityczną w Europie zaznaczyła st~óJ mocny, ob:ot~ me pr~ybr~ły 1e?nak zap1s1e.
-, • 11 '
się duża podaż, która doprowadziłai w kon w1~zych rozm1arow~ poniew-az za.rowno
Zatqd Kat. Stow. Kobiet
~ll.\CONE D\IÓ"KI "'UTACH:
sekwencji dG spat3ku notawań, obracają- publiczność, jak i spekulacja brały mały
Diec. tódZkiej.
cych się w granicach od 2-3 dolarów. Naj
bardziej obniżyły się akcje gómkze, stalo
we, teks'tyłne oraz fabr}'lk samochodów.
Słaby nastrój na Wall-Street utrzymał się
Chroflmy ogrody przed sz~odnikam!
z małymi zmianami do piątku. W piątek na
Już Wkrótce zaiczną rozwijać się pączki zabiegu spieszyi\ gdyż wkrótce może być
tomiast nastąpiła poprawa notowań a w so
botę, pod wpływem oświadczeni·a Chamber na drzew.ach, a jednocześnie obudzą si~ ze jużi za późno.
laina, obroty poważnie wzrosły, a ku•rsy snu zimowego i szkodni'ki, rozpoczynając uOpryslkiwanie karboliną wpływa tyl'ko
osiągnęły wydatną zwyżkę.
sikactz.an.ie drzew.
dodatnio na rozwój drzew, co stwierdzi łaPożyczki polskie do piątku silnie 'I.Wyż
Każdy więc zapobiegliwy sadownik sta two każdy kto karbolinę ,,DKM" w swym
kowaly.
ra się uczynić w zimie wszystko, aby unie- sadzie sto~ował. Nie trzeba więc wierzyć
W sobotę kursy pożyczek polskich wy- możliwić rozwój tych szkodników. Naj- kła1J11Hwej propagant!zie, która ~w\erdz~, że
.
datnis się podniosły.
waiżniejszym zabiegiem, chrnniącym drze- karboliny są dla drz~w szkod_l1we. Gayby
Obroty na .giełdzie londyńskie• b ,1 bar wa na wiosnę przed szkodnilkarni jest opry- mocrły być one szkodhwe, to me byłyby sto
Od chwlli zarysowania się poprawy zmarnowanej pracy 13.000 robotników za.
..
l :y Y
ski wanie karho1iną sadowniczą „DKM" na SO\~ane na całym świecie do oprysłkiwania
sytuacji gospodarczej, zaczynają się w Pol- trudnionych pełny rok.
przepL·sy 0 _ulkł.adac~. dzo. małe:.. Przewazał_
n. a.stroi • słaby, . któr.y
. mnym
.
. k"1mś
Wydatkl. w r. 1937
.
b
tw 100 litrów wody. Drzewa oprys k'iwac. na1e- drzew, lecz zastąpiono bY ie
Ja
sce a1kcje zarobkowe i podwyżkę płac, po.
"
p·racy
oraz
o
usprawn1emu
pan
obiął
zarowno
ryty1sk1e
p•ptery
pans
o1.
d
i-łaJd
.
t-1..
tk"
h
. k t . a.ki .
. tki
ak ..
zy .za pomocą op rys nwacza o.r. nie GU\, środkiem. Tymczasem we wszys 1.c k rapierane często akt:ją strajkową. Akcje te, zb 10rowyca
stwowego
rozjemstwa
dla
załatwienia!
zawe,
ia
ez.
~Je
z
wy_Ją
em
'
CJl
przeaby każda gałązka i pień zostaiły pokryte jach karboHny sa<lowJJicze są .na'jp.owszech
które osiągnęły najwyższe natężenie w ro.
w
zb1'orowych
pom1·~dzy
pracownikamy
.
.słu
zbro1en10weg_
o
1 tow_ar.zystw żeg1ut k ~ i..
k
kt
tarl?:o
ku 1936 przyniosły duże straty w docho~
""
k
ł
k płynem.
nie1· używ'a11e i a 1.tcnowc~a i pra ydały obok popraiwy gos · gGwych. Te ?statme zwyiz oyrn Y na s uk bo1
d
·
·
l t lk k
· · · k. t
, dzie społecznym. Gdyby przeliczyć owe mi i pracodawcami
r. 1938 \tek P.r.zyznama.prze.z .rz.ąd w1ę-.kszych sub.Pon1ew~. aa iną sa owmczą mozna . cy po<llkreślają st~ e y o_ or. ysc!, ia ie o
. poz'ąda·ne rezultaty"
oprys·kiwat fuzewa bez szkody tylko w o- drzewom przynosi, lecz mgdz1 me słysz a'1.000.000 wniówek przestrajkowanych w Podarczel
1936 r., biorąc przeci~tnie 300 dni robo- liczba strajkujących spadła o 1/3, 8J liczba wen~Jl dla angielskie] zeglugi .trampowe]. kresie uśpJenia., trzeba z wykonaniem te.go n-0 nawet o tadn1ch szkodach
Dopiero w sobotę zaznaczyła s1~ w Landy
czych w ciągu roku, to strata równa się straconych dniówek do 1/5 z r. 1936.

do W RSZ WY

Wczoraj w zw. majstrów fabrycznych
(Żeromskiego 74) odbyło się zebranie delegatów majstrów, na którym omawiano spra
wy jakie .mają być przedmiotem obrad ogól
no polskiego zjazdu majstrów zwołane na
16 bm.
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na'dujc się dziś siły polskiej p rzez
~ ~ . 1 . wobec tego wszystkie 0
ległości. Cała. Jego .polityika zmi.erzała prze- rnec~ęc 1 n:gac;ęPaństwie Polskim dziegJ·e
,.j~
t
.
'c' . . oo się rea me w
•
c1eż U'U. u.grun.-0wania s:uw.erennos i i D~er-0szkowywanie sił i ułatwianie
zale~nosc1 Panstwa P?1s.k1ego od taki·ch r::~oj~o:Szelkich te. ndencji o?środkowych .
czy .innych mocarstw sw1ata. To wytknęło
. prawdziwie nacionalisty.czneJ·
1
k'1erunek po Isk'1e1. pon1 yce z~ g.ran icz. ne3' ' n3. o. pos
dec awie
dują również dek•amacje i_ rzucanie
szym przeobrazen10m ustr-Oj-Owym 1 trosce m.elk. hy frazesów
"!u' !"··
M
u.
·1 ą
i·ę
ic
. ma się wycho w ać n ie
n ie „ie.go arsza-~IJl,,a 0 si:n arm :
'de wJe:Mtodzicż
polska
1
~łod.e pokolem~ pol~kie, wyzn.ag.ce
na dedukcjach ciasnej d-0·~try~y pa_rtyjnej,
naCjo.n.allzn~.u. polskie~o 1 odrz_uc~iące cora -ale na wierze w swój Narod 1 S WOJe Pati.p~wszechmeJ ws~el1ne teorie ~ dok~rynr stW'O, na dumie narodowej,_płynącej z przy
międzynarodowe 1 klasowe, musi .Pa~~~~~i należności do Wiel~iego Narodu o dziesi ę
o o/<:~ .naukach, które pły~ą. .z dz.ia~. ds ciowiekowej tradycji, na honorze płynącym
~1el·k1e~o Wychowawcy, J<l!kLm b_Y~h ~~~j'J z rycers·kiej przeszł·oś::-j na_rodo~:J~ na prze
k1, ~us1 pamiętać 0 d?swiadcze~i~ ·o-żoł- świadczenkt, że obowiązkiem 1e1 Jes t tw a r
na:'.i1sty.cznych ruch.u mepodległ·oSClO~
da służba <lla realizacji mitu narodu Wol ne
· k"ego
·
· t
· mers ~
· ..
.
.
dec duje go: - Potęga Jego Pans wa.
. O wartości tego. pokolema :za y
Widzę, że ruch mtodonarodo"_Vy,. kt óry
1ego posta:-va psychiczna. . rst czną _ się rozwinął wśród młodych .<>rg:rnzu1ących
Nie mozna ~z·nac za na~JOlla 1d~ Polskie się przy Oboz:e Zjednoczema ł\arodowego
to znaczy oud·ującą wartośc Nar~
stałe~ i który powstał w odpowiedzi na a pel N' ago i siłę Je~o ~aństv.:a - pods ~~Jze siły czelnego Wodza potrafi wykrzesać te War
g-0 oglądania się na mnych, na.
· czy tości psychiczne których uczył nas Pił• w życiu
1· 1koncepcj·e. wr potityce
. tylkzagramczneJ
na układ sił sudski i spełni swe w 11ame
Polwewn~trzne1, i-czenia
na cudze oś- skim,
- ~
k~?tattow_anych cud.zą w.o1ą,
.
-rwiadc~enie 1 z-0bowi.µan-ia.
··

I.

y -

.
bobat ~ r_
1 k1"'' , sumiemam1.,. odcrrzebu1"ąc
numerze 13 tygodnika „Jutro P os
~ ,
· · tra<lvcje
',J
. • •
orcranu Służby Młodych OZN. i Związh.'U stwa, szukaiąc zrodeł mocy pol~kle), sta
o
,
. ł t
d
macran1·a
uczył liczyć tylko
:Młodej Pol&ki, ukazał się artykuł -: os- wia . ~ar e wy
o
' '
'
.
.,
_
wiadczenie Szefa Obozu Zjednoczem~ ~a na siebie„„ . . .
wyz~o0len~z::
1od owego Gen. Stanisława Skwarczyns.kie . ~o b:rło dzwignią
.
:;o~merskiego, ruchu w na1~łębsze1 sweJ e
g·o następującej treści:
,,Kiedy się zastanawiam co musi stano- sci narod~wego.
ekundował
wić istotną podstawę twórczego mchu na .. Była nią duma narodowa, as
rodowego, który by oddawał mobilizov:ane 1e1 honor.
p kó stale uraża!l1ą
siiy w całkowitą służbę narodowemu idea . Dumę nar·odową 0 1a w, .
i. b _
łowi
to widzę wy.r aźni e że nie może sta 1 deptaną pod trzema zaboramcr, rndo .na Y
- ' '
.
'
t ło zaspokoić - i rozbudzić tam g zie przy
nowić tej podstawy zad.na wyrozumowa. e
· . ..
lk Jed nie wal
aria, żadna doktryna pol ityczna, ekonom1cz gasła - 1edyme .~rzez . ~vaktJ;e 0 ~usz za
na czy biol-0giczno-rasowa.
ka mo~ł~ odrodzic. N ar~ 'tró .10 ·~lizml1
Podstawę stanowić może tylko moralne: częły .JUZ o~zadzac opaiyktó l. lodź 1 ·na·wartości psychiczne i moralne, to wszystko su ds ki podiął walk~, w
~~J
~~rod~
co Komendant Piłsudski zwykł zwać im- ~wietniejsze tr~dYCJ\ry_cers r~esf0w czasach
'Onderabiliami O wieikości narodu decydu ' Był Romantykiem, c oc "."Yd
· · w· e·
l. ·
·
h'c pozytywizmu Był jednak je noczes111e ·1 ·
je przede wszystkim jego postawa psyc 1. z ,,. R r·- , ."
.
,hwycił
si~
real1J1ych
na, 0 wartości zaś ruchu narodowego to, l~ i:1m ea 1. "' ~'.em 1
kie rzymioty umie on wydobyć i wykrzesac J srodków _wa 1 ':
.
•
ół
z lu~zi. Na tym wlaśni e polegała wielka ro!a ·
Poszli z~ nitm Ol Siposród wsp d cze&n~go
wychow"vc" Piłsudskiego, który tacgał Mu poko\ema„których <l;irta oarQ QW» un .

l

•
~ . .
. .
Isudsk1ego
rówmez i po odzyskanm ·mepod-

·
. •. .
towała się przeciw rzeczy.w1stosc-1 1 którzy
porwani zostali _ romantyczną wówczas
l
wiarą, ze tylko orężem można wywa czyć niepodległosć: mit Narodu niewolnego
. Duma poszła w parze z bono.rem i z tymi odżyłymi na :now.o przV>.nt'iotami które
:.;· dobrych
'
zawsze czynić będą z Polaków
:Wł
nierzy.
•
Piłsudski, WieJ.ki Na:uczyc1el1, rozpoczął
jednocześnie uczyć Naród Polski samodz,iel
n.ości. Zawsze Hczył tylko _na siły _V:łas~e!
polskie. Odrzucał wszystkie mozltwosc1
przetargów o złudne iIJamiastki, iktór.>:c? ceną musiałoby być zaprzeda,nie swojej samodzielności i moilf1ości walki temu czy i111·
d
alk'
nemu zaborcy. Stworzył legiony o w 1
z Rosją i dla podniesienia sztandaru wa~i
zbwjnej_ Przeciwsfawiał się cały czas me
ugięcie uzależnianiu ich od mocarstw cen·
tralnych Odmówił złożenia przysięgi i swt i
zgody n~ tworzenie państewka uzależnfone
rro od Niemiec Wolał pójść do twierdzy
n
•
1 k.
Magdeburskiej. Z kolei POW: zo~ta;,.s tero
wana przeciw o:kupaintowl n1em1ecKtemu:
Ta nauka wychowawcza dla ~rodu nie
przestała promieniować z dziatarnośd Pił-

I

·

1

I

j

.

N'1

1

i

1

°

I ' '

"'

~~~~~~~~~~~~-~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~===~~

Y.

'KURIER SPORTO

MECZE TOWARZYSKIE

Nowi mistrzowie Polski w boksie
Łodzia.n=e
Tytuły

W towarzyskich meczach piłkarskich w
dniu wczorajszym na boisku Sokofa leader
łódzkj.ej klasy B Sokół (Ł) zremisował z
A-ldasowym Sokołem zgierskim 2 :2 i w
Rudzie Pabianickiej Huragan pokonał łódz
ką Makabi 3:0

Marc;nkowski i Pietrzak pokonani w finale
Jas

zdobyli:

ńshi,

Sobkowiak, Czortek, Kowalsk\ Lelewsk:,
Szymura i Piłat

w katowickiej hali wystawowej. w par! W drugim .starci.u . inicjaty~ę
ku ;111 . Tadeusza Kościuszki odbył się dwu ' Grądkows.kt, trafia k1lkakrotn1e cel111e 1 zwa
dniowy turniej bokserski o mistrzostwo in la nawet Lelew~~iego na deski: .w~taje jeddywidualne Polski. .
.
.
.
naik, by po .chwili zn-0wu znalezc się na ~e~
W turnieju tym me bra~i udziału na1lep kach. Sędzia przerywa walkę, ogłaszaią-
si zawodnicy polsc~ (Rotholc, Kozioł~k~ zwycięzcą Lelewskiego.
K?lczyńsk~, Pisarski, Kar<> lak, Lukowski 1
W średniej: Szulczyński (Poznań) zwy
Białkowski.)
.
ciężył na punkty Pateroka (śląsk). Walka
Z dop~szczonyc~ wy1ątkowo przez była naogół chaotyczna, upływająca na bez
PZB. sześctu z.awodn.1~6w, stan~ł, zresztą ładnej wymianie ciosów. Początkowo Pata<k p~ przew1drv-·~hsmy tylko Jeden S~u~ terek po'1uje na nokaut, ale Szułczyński uczynski, Kolczyns1k1 ~rzybył w ostatnte] niesz.kodliwia śląza:ka i zdQbywa wyraźną
chwili, już po wadze. 1stoczy~ walkę towa- przewagę i do końca walki nie oddaje inicja
rzyską z Badurą, ktory !TIU się poddał po tywy.
dwóch run<lach. - Z m1s!rz?w wup zabrni
W półciężkiej Szymura (Poznań) zwy
kł-0 Walkowiaka z Poznania 1 Choiny z Lu-,
blina, tak, że w muszej i koguciej nie było
kompletu zawodników.

pr.ze~muje ciężył

PIERWSZY DZIEN ZAWODóW.
Waii stoczone w pierwszym dniu n!e
staly na poziomie godnym mistrzostw Pol

między

Pl

na punkty Pietrzaka (Łódź. W pierwszej rundzie Szymura walczy dość słabo,
a1Ie w następnych starciach poprawia się
znacznie i w rezultacie zwycięża dużą róż
nicą punktów.
W ciężkiej Piłat ($ląsk) pokonał na
purtkty Klimeckiego ( Poznrui).
·W pierwszej rundzie Piłat walczy ostro
żnie i Klimecki dochodzi często do głosu,
ale jego ciosy nie sprawiają żadnego wralżenia na $ląsku. W drugim starciu Piłat
zadaje kilka cipsów, które nawet raiz zwalają Klimeckiego na deski. Pod koniec trzeciej rundy Klimedki nie rezygnuje z walki,
a jeden z jego ciosów nawet rzuca Piłata

na deski.

Szułczyńsk

DRUżYN

ŁóDZKICH.

,

PIĘKNY

SUKCES

BAWOROWSKIEOO.

W l'~icei został zakończamy międzynaro
ale dowy turniej tenisowy, w którym duży
sukces odniósł Baworowski, bijąc w finale
stoczył Francuza Leusnera 6:3, 5:7, 3:6, 6:1 i 6:0.

Zwyciężył zatsłużenie Piłat,

nieznaczną różnicą

punktów.
Nadprogramowo Kolczyński
walkę z Ackermanem z Sosnowca zwycię
KUSOCIŃ'SKI ZWYCIĘŻA W
żając zdecydowanie.
WARSZAWIE.
W walce elim:naoeyjnej o miejsce w reprezentacji Polski nai mecz z Niemcami w
Wczoraj odbył się w Warszawie bieg
kategorii juniorów Janas (ślą·sk) polkonał Orkanu dookoła Woli na dystansie 6,500
Jabłonowskiego.
mtr. W biegu tym wziął udział Janusz KuPo walkac'il finałowych odbyła się ce- sociński, który przybiegł pierwszy w doremonia dekoracji mistrzów Polski wstę brej formie do mety w czasie 19 min. 54,4
ga1mi o barwach narodowych. Zawodnicy sek. przed Janem Janiszewskim (PZL) i
ustawieni w ringu otrzymali szarfy mistrza Wirkusem (Warszawianka) ..
Drużynowo pierwsze miejsce zdobyła
wskie z rąk prezesa PZB. mjr. Mirzyń'S>'kieWarszawianka przed PZL.
go.

C
SPOTKAN
LIGOWYCH
„r,iespodz;ank1• na bo1•skach p•lkarsk•ch
w Polsce

ski.Jedna tyLkowalka w lekkiej
Ko
walskim a pomorzaninem Jabłonowskim za
„
li
j
óowolila.
Obaj !odzianie, Marcinkowski i Pietrzak
Oraz B
DIOD• OUrJDgU W
OZD&DIU
przebili
W me
. dzie
. I ę st anę ły na starcie
. JUZ
. . wszy- ·k rótk'1 .okres przewagi. Warszaw1an
. k'1l mej
. ws zys fk"1e moz·1·iwe ok azJe . d o zd ob ycia
. gą poł ową zos tał kon tu z1owany
.
Myszka,
„ p· się doodfinału.
.6 ł . lk"1
k
b„
ie;~sk·s~y
ni
ius.
w~e
d
~u
~es
!Hc
sńkie
zespoły
ligowe.
I
tym
razem
.nie
obyło
wyzyskanej
cyfrowo.
bramki.
Poza
tym
Pogoń
mogła
się
wykajeden
z
najlepszych
zawodnilków
Cracovii
K
1
. rzcmm.. e.io.zas ~enie, rug\zno~ m~n~o s-ię bez niespodzianek. Do największych na
Po przerwie Ruch zwiększa tempo I <>- zał większym .:roiiumieniem do gry zespo- i <>d tego czasu drużyna kakowskai gra w
1
ze ~rkyci~m. ie~f
reprezen owa wię !eży zaliczyć wysoką porażkę Garbarni, panowuje w peł.nie sytuację. W s.iódmej mi łowej. Z drużyny lwowskiej wyróżniała dziesiątkę, gdyż gracz ten nawet po poszq\r1 as.Yk'1. W)pa s aól o.-h
lk b ł
r zeszłotygodniowego zwycięzcę Ruchu, we nucie Wilimowski strzela drugą bramkę dla się linia obrony, obaj boczni pomocnicy: wrocie na boisko jedynie asystował.
Y Y na- ILwow1e
· z P ogo:nią,
· przegraną AKS . na wł a R uch u, w 25-e1. minucie
. . w·1·
. Jedynak 1. Hamn,
. zais. w napad zie
. .W olamn
.
P o zmianie
. . pól gospodarcze d ochod zą
st ' ·yni
c • poszczeg nyc wa
1 Lmows k'1, naięp~)ą e.d
. J „ k" (SI)
snym boisku z Cracovią.
lepszy niewątp'.'.iwie zawodnik na boisku i Matyas II.
coraz częściej do głosu, ale ich atalk nie
Przykrą niespodzianką dla Łodzi był podwyższa wy;nik do 3:0. P.rzewaga Ruchu
w Garbarni najlepiej grała pomoc znajduje się w formie. Napastnicy grają
1 , ~v\ ze 1i,u~.~J:k'
1115 asC~ ·~ ) · wygrt,·\to ~~.Ku
. !mk.1 (~v w · )
pierwszy występ Union-Touringu z Wartą staje się przygniatająca. Czwartą bramkę a.tak słaby nieźle bronił bramkarz Jakubik' słabo i nie umieją poważnie zagrozić prze
, 1 °~1ucieJ·k r~ek~ms(L .d?)morze prze w Poznaniu w st·osunku 0:7.
zdobył tznowu
wreszcie wynik który uchr~nił zespół kra1kows~i od ·es~z~ ciwnikom. Cracovia, grającai w dziesiątkę,
gra z .Il arem O\\ s 1m o z .
o „ . t d . .. b .
. d .
n S1: Wilimowski,
t
2 . ty
dk . .
t .
t
.
'I.
w 'ó
, ..
. . ;zyw1sc1e ru no 1est JUZ Q ecme snuc ma us a 1 o a na mmu .prze oncem większej porażki. Bramki dla Pog-0ni zdo- grę. s.wą. nas .aw1a. na u rzyr:iame wym~u,
eh
" P· rko~eJ. Czort~k (Wa,rszaw.a) .'';Y 1ak1es horoskopy na temat formy poszczc- zawodów.
byli: Wolanin (3) i Schmidt (2). Dla co 1e1 się tez udaje. Jedynie pod koniec
r~ rai z Frączk1em._(Lubhn)' a R.1 l!U.Zk1 (S} góinych drużyn. Dopiero po kilku następ
Zawody prowadził p. Skowroński z Kra Garbarni Wróbel. I Sędziował P· Lćllll e zj zawodów, w czasie zamieszani<. p Jbram
·
Łodzi,
g
kowego, AKS zdobywa przez Pochopina
t 1 ~ostał zno~au.towAny w · drug e1 rundz~e ny..ch terminach będzie można się zo~iento- kowa. Widzów około 3 tysiące.
w pmz Sk4ł~~~l~o (PDz.~.
" wać o poziomie rywalizujących w Lidze zes
·
honorowy punkt, zmniejszając porażkę dn
. 1.
W le~kieJ. Kowalski (Warsza":a). ~o połów.
WISL'A - POLONIA 2:1 (2:0)
CRACOVIA _ A.K.S. 2:1 (2:0).
1 :~. Próby wyrównania nie dały wvn.ku,
· onał wysoko na punkty ~abłonov.skiet:>o
Przebieg poszczególnych spotkań był na
W Kraka.wie w meczu Hgowym Wisła po
.
.
mimo, że AKS miał kilka dobry<:'' .azji.
nr l~omorze~, 3 ,Ch_rostek (Lwo.w) wypunkto- stępujący:
ko;nała warszawską PQlonię 2:1 (2:0).
Pierw~zy mecz h~o~y rozegranr na
Zawody prowadził p. Stalil1ski z Poą- ~al zdec}do\\ame Janasa (Sląsk).
z 1. t w· ł . t ł .
. 0 Sląsku między Cracovią 1 AKS. zakonczył znania Widzów około 6 t ·
r ~ średni~j: ~r~dkowski . (Warszawa) WARTA-UNION-TOURING 7 : 0 (a;O) gło b;J~ :~~owy7J~sz~, ~~yb~a~i~z~~~: d~s się szczęśl~wym zwycięst~em Cracovii w
·
ysięcy.
·zy 16 Ując techn1czn1e I taktyc.znie p-0konał W.a
W Poznaniu, w meczu o mistrzos~wo Li pozy.cja strzałowa jej napastników, którzy stosunllrn. 2 .1 (2 :O): Wymk ten do pewneTABELA LIGOWA.
JSZka (Sląsk),
Touring z Lo w pierwsze)
.
. po ł owie
. za wo d.ow me
. wy zys ka dgo. stopma
gospodarczy.
Klub
Il. gier Stos. pkt.
,111 Bił)'J.
('Lw ·a )Lelew&k1 (Pom.) zwyc1ę rri
t:> ' Warta rozgmmiła Unio.n
'
C 0 krzywdzi
. b
d .
t „ Wpraw.
. •
Stos. br.
1
1
"
·a · . ow ·
.
dziw 'Stos1mku 7:0 (3:0).
li kHku dogodnych sytuacji. Polonia wystą zie r~c viai Y a . ruzy~ą ecnmczme
1) Warta
1
2:0
7:0
W sredp·:J :'aterek (ś~) zwyciężył na
Do przerwy gra prawie równorzędna, z piła bez reprezentacyjnego obrońcy Szcze- ta~t~czme Jepsz.ą, Jednakze gospoda:ze
2) Pogoń
1
2 :O
5:1
)
unkty Kazmier,zaka (Lwow), a Szułczyn lekką przewagą Warty
. k 1
t
ł
.
ół
m1eh po przerwie, a zwłaszcza pod komec
Ruch
.
3
ki (Poz) poko f
kty M"k
·
·
•
paima a, ecz zaprezen owa a się na og
dó
.
. .
2
22
6:2
11 . sa.
4) Cracovia
· ... ~a ~a pun
Po zmianie stron górowaH zdecydowanie nieźle, a pod względem kondycyjnym prze ~awo w. znaczną . przewag~, me umie11
1
2:0
2:1
W p~łc1~zk1e1 Pietrzak (Lód z) wygrał gospodarze chociaż g-0ście bronili się za-1 wyższała nawet Wisłę która .jeszcze niie Jednaik te1 p-rzcwag1 wyzyskac cyfrowo.
5) W i-sł a
1
2 :O
2:1
„~~aszkte\\;ic~em (~ilno ~' a Szyll!ura wy ciekłe.
'
slW'flSO!idowała się we' wszystkich liniach.
~ocząt'kowo ~óruje bezaip~lacyjnie Crao) Garbalrnia
2
2 :2
3:6
· n~ pu.n~ty ~ Re1ewskim (~~_blm)·
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Kaź-I Już w 4 min w zamieszaniu podbramko- covia,. dla które1 prowaidzeme zdobywa
7) A.KS.
1
0:2
1 :2
tyć. W ~·iężkiei: Piłat (śl.) zwyc~ęzył Szkwa.r mierczak (3), Gen.dera (1) i Schreyer (1 ). wym uzyskał 0 pieorwszą bramkę d:!ta Wisły Gór.a JU.Ż w 8-mej minucie. W 27-ej minu8) Pol·onia
1
0:2
1
:2
.ow~ ~ego (~w.) pr~ez t~chn.1czny k.o: w
Filek 2- i. W dalsze· rze Wiisła ma znacz nucie 1':1łynarrek zdobywa drugą bramkę
9) Warszawianka 1
0:2
0:5
·
g
d
l
.g
.
ład
dla
gości.
Stan
ten
utrzymuje
się
do
przer10)
u
·
0 lrugtei nmdz1e, a Kltmeck1 (Poz.) odmósł
0:7
a- twycięstwo nad Blumem (Wi'!tno).
RUCH-WARSZAWIANKA 5 :O (1 :O~ ną. p~kze~~algę, 1ee; . op1etrokw 40 dmtn: po d wy, przy czym na kilka minut przed druni on Touring 1
O:2
W Warszawie na boisku Warszawskim nei a <CJ 1 ewą srron_ą a a u pP IVfY'&SZa 0
. .
. .
, .
~~
D
odbył się w niedzielę pie11Wszy w sto'.!ticy 2 :0.
~~
~UGI DZIEN ZAWODóW.
mecz 0 mistrzostwo Ligi pomiędzy mi- . Po zmiame pól wa :mec17kawa, m1e1~ca
W
b
W niedzielę. wiec~rem zakończone zo- strzem Polski. Ruchem i Warsz.awianką: m1 zbyt ostra. ~dz1a me um1a~ u~rzymac w
.
.
0SZy 0 W Ce
/lały w Katowicach finałowe rozgrywki o Zawody przyniosły zdecydowane 1 w peł.ni k~rbach zawo?n1ków, a decyzja 1e~o w 30
wykazał bezapelacy1ną wyźszośt Poznania
s.1 o dywidualne mistrzostwo Polski w bok- zasłużone zwycięstwo drużynie śląskiej w mm. zarządzająca rzut karny przeciwko W1
Zakończon o t ł Ł d .
ó
~ fe. Walki zakończyły się bez większych nie stQsunku 5:0 (1 :O)
śle i wykluczenie z gry obrońcy Szumilasa nli·a<>t w ko Yk~ s a w k~ _zi czwkbrłmecdz
W sumie turniej dał dużo doświadcze
1rns d ·
.
b
.
· ł dl
'd
. z
t
„
szy owce męs IeJ. a yo o
a-~ zia~7k i. tytuły mi.strzów zdobyli kolejRuch przewyższał Warszawiankę zarów Y1a mezro.z~ll'. 1~ a. a wi ~wrn. b rzu u przewidzenia zespół Poznania,1 opierający nia gfaczom Torunia, Łodzi i Lublina a
ach 0: Jasinski! Soblow1.ak'. Czortek, ~{m~al· no ikondy.cją fizyczną, jak i zgran.iem, szyb karnego ~isiehnsk~ zdoby~ Jedy~ą ~amkę się na mistrzowskiej drużynie Polski KPW. zwłaś~cza Łodzi, która dotychczas w ciągu
~y- <i, t'el.ewsk1, Szułczynskt, Szyimura 1 Piłat. kością i dyspozycją strzałową. Najlepszą ~I~ P.o~~n 11: OsJa!me 15 .m1~ut Wislt ~.~a '!'! po łatwych zwycięstwach nad Toruniem i ostatnich pa1ru lat nie miała niemal żad
. to . ~z1()~ wszys.t.kich waJ.k fina.łowych.był swą liinię mieli ślązacy w piątc~.ofens~nej I z1es.1ą \1 na at z~g~za r~mce o.ion11, Łodzią pokonał w ostatnim spotka1niu Lu- nych kontaktów w koszykówce z innymi
~a- ~Je e ~\~ższy n1z 'Yalk s?botmch. N~Jdra gdzie bezkonkurencyjnemu W1hnowsk1emi: eczwKn~ po:~s ~~ooef ~n~ian~.z·
Sa- blin w stosu.nku 47:29 (26:16). Tym ra- okręgami.
1
0 0
11
•
yczm~i:zy p~zeb1eg .miało spotkan~e ~ doskonale sekundowali Peterek1 Wodarz 1
z ~
zi, sę ta p.
zem przez większą część meczu Poznań . Ponadto ŁOdzi foniecznie potrzebny
:dze ~oł~redniej pom1~dzy L~~ewsk.tm. ~ SłQta.
wary.n ze
i0wa.
grnł w rezerwowym składzie. Poza tym 1es~ trener. Wszystkie niemal inne okręgi
ą_g~o~s~r~. Pomorzanin był w . drugiej
W Warszawiance •najlepiej wypadł b~a!Il
cały zespół nie wysilał się na skuteczniej- ma3ą trener?w koszykówki, stąd ich zna1A S:t ( 2 :O), . szą
n
zie
h~
?okautu,
ale.
rundę
p:z~trzykarz
Kondracki,
obrońca
Joksz
oraz
:
J
nma
~OG~~-:GARBARN.
grę. Grał raczej nonszalancko, co umo- ~z?e „podciągnięcie się" w umiejętno
!zez 1~1 do konca 1sam z kolei w trzec1eJ run- pomocy. Cała jedenastka warszaws.ka wy- . W medzielę odbyły się w~ ~owie żliwiło
przeciwnikowi zdobycie aż 29 sc1 ~ ('h.
,g-0z1e znoka.uto\~ał pr~e~iwni1ka..
kazała jednak wielkie braki kondycyj:n~, a ~1erwsze ":" tegoroczny~ sezome .zawody punktów,
r·e Szczegołowe wyrnki zawodow przedsta w drugiei· połowie mecm aktywnośc iei za ligowe między Garbarmą a Polomą.
Łódź p
ł d 'ć . f t .
T
•J 'ria1·a się t ·
'
·
M
t
rzegra a os me or uTin1e z od a t t i ~ukces
TU •.. .. :.:j Z:QAśNICZY JUNIORóW
.• .
znaczyła się zaledwie 1kilku wypadami.
~cz. en ze wzg1ę u n 0~a 11 "
runiem w stosunku 31 :36 (16:14) ra· c
nie • nas ępuiąc.o:
rieh. W wadze muszei:. Jasms~1 (SI.) r:o;koP.ocz,ątkowo gra byla raczej równorzęd I Garbarni uzyskany 'ł! spotka111u. z Ruchem początkowo nieźle, w dru ie' "cd~J JoąWIMY.
1 ej.al na punkty Lendz1na (Wilno). Jasmskt na Po pierwszym kwadransie do głosu co-I wywołał waczne zamteresowame, groma- ło . d 'ć ł b
W g J tJ . T P .
W ciągu soboty i niedzi·eli oidbył się w
rn :Ucrrał sto k
ł
d k L d .
.
. d
4 OOO 1"d ó
wie os s a o.
rezu1 ac1e orun,
sun crv:o atwo, je na
en ztn raz cz.ęściej dochodzi Ruch. W dwudzieste]· zą~ ·
.w z w:
. Łódź
i Lublin wyniosł z turnie"u o 'ed- hali przy ul. Rctkidńsld.ej 1-szy tum. zapa
0 iei'
alczył z opuchniętą twarzą.
mtnucie w 'Czasie jednego z ataków śląskich
N1espodz1ewane 1 zdecydowane zwyc1ę- nym zwycięst · . Y
J
nie ~wadze koguciej: Sobkowiak (W-wa) WJlimowSJki przytomnie wyzyskuje sytuację stwo odniosła Pogoń w stosunku 5:1 (2 :O) kiem koszy ~~ 1. po 2 Pr~z ~~ ~~un- s ;1 czy jun. Wimy. Udział w turnieju wzięło
1
Juniorów, .któr~y w zależności od wagi
ej,Vyciężrł na .pun~ty Marcinkowskiego (Ł) pod bramką Warszawianki, strzelając pierv.: '.ogoń WJ:7Stąpiła "': odmł~dz?nym &kład~ie, drugim miejs.cu, [~~it:~·:ztr:~~i~ ~a~ó~~ 1~5wieku
podz1elem zos.tali na 8 grup. Tmań_lbkow1ak. atakt~Je. przez cały. czas, trafia szą bramkę dla Ruchu. Następuje z kolei 1 gralła niesłychame ambitnie, wyzyskując na czwartym. Ocz 'ście stosun~k kosz
często 1 celnie 1 dernonstrniąc przytym
·
·
. .fW1
~ niej wykazał dobre przygotc,wanie technir~ 1skonałą formę. Łodzianin walczył znacz1est .tu na1zu~ełn1eJ przfpadkowy, PoznalTJ czne zawodniików i niektóre walki mimo
~sięe gorzej niż w 5ob t
bow1~ przeciwko Łodzi grał cały mecz w młodego wieku startujących były napraw[Y.~ pió.rkowej : C~o~tek (W-wa) zwycię f Sw'ałowej sławy. motocykle
pskładk:1e. równoznacznyn1.z reprezent~cjq dę na dobrym poziomie.
~r:i;vł
kt s·
.
·
ols 1, podczas gdy przeciwko Torun1-0w1
W poszczególnych grupach pi1erwsze
war na pun y kałeck1eg? (:~oznan). \Val
B• M
WANDERER"
i Lublinowi gr ł
1ł d I
ł b
h
e·
stała
na
dobrym
poz101111c,
przy
czyrn
.
"
l
•
•
"
S
d .
a w s ( ~ ac 1 .s a szyc . miejsca zajęli: grupa I: Pawlak, Lewy, Ro0
r IOrtek był bardz-icj agresywny.
•
~X
tą niekorzystna pozyCja Łodzi.
pe. gmpa II: Mc1tylewski i Markiewicz, gru
W lekkiej: Kowalski (W-wa) zwycięI "
pa 3-cia: Borowiak i Spychała, grupa 4-ta
y cnł na punkty Chrostka (Lwów). Walka
już nadeszły
MECZ ZAPASNICZY WIMA - STRZE- Michałowski i żure•cki, grupa 5: Cyran i
ego ogó.1 c'ilaotyczna przy czym Chrostek wal
LECKI K. S. 16:0.
Gi.:c, grnpa 6-ta Brzękowski i Otocki, gru
1
~ :-rłrr1z_e"z~eeznb1'ey.t czysto, za co otrzymuje nawet
1Ai7
'(P.) w niedzielę miał się odbyć mecz pa 7-ma: Szewczyk i Skonecki Cz. grupa 8
~"
ft
zapaśniczy o drużynowe mistrzostwo Ło- Wolczek i Pawlak. Specjalnie wyróżniali
ł· W, półśredniej: Le~iewski (Pomorze) i
..
dzi. Zawody nie doszły .iednak do skutku się Borc wiak, Cyran i Szewczyk.
1-1Yct~za przez k.o. w trzeciej 1umlzie Gr<1d • ~lep~ez o: ntacra Maazyn Baurowycb
·
.
z powodu niestawienia się drużyny StrzeZdchy\1:cy pierwszych i drugich, miejsc
wsktego (W-wa). W picn·:szej rundzie
i Kas Kontrolnych
.{
leckiego KS.
'
olrZj'<ilt.li w nagrodę upom inki od kierowŁódź. ul. Piotrkowska 130, tel 245-90
Tym samym zwycic;-stwo walkowerem 11··: : -~ ~~~-r~i.
1Y<l;;ai zaw-0clnicy ,·:alo:~ bardzo ostroi, Jednak Lelew~ki ma Jc!:l:ą przewagę.
w stosunku 16:0 przyp<:'! clło Wimie.
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3 kwietnia 1939 roku .

Mistrzostwa piłkarskie klasy A

Udan~ start b~ ligowców
Wystawa sportowa, zorganizowana w
PO~IEDZIAŁEK, dn ;a 3 kwiern·ia.
Pie~ń „Kiedy ran.ne wstają z<>rzc" . 5.3r. Mu
St.:>. 9 : 2 (6 : O) ł:. TSCi. - K. fi • .l:jednoczone 2 : 1 (1 : O)
Łodzi, została zamknięta po jednotygodnio zyka5.30
po.ranna (płyty) 6.35 Gimnastyka. 66.50 ~fnL)ka '
W niedzielę rozpoczęla się druga kolej- wa· d . b
k'
.
. .
wym żywocie. Dorobek wystawowy, jak- (płyty) 7.00 Dzier.n ik ponmny. 7.15 Muzyk"' (plyry)
,,a piłkarskich rozgrywek mistrzo k. h I k iąc w1_e ram I. Trzecią bramkę uzy- SOKóŁ (Pabianice) - UNION TOURING l kołwiek poszczególne stoiska były dość 8.00 Audycja dla ~zkół. 8.1 O Przerwa. 11 OO _\thi~ <Jij
Klasy A.
ws ic s ał Rzem1g~ła. Gra była na ogół otwarta, I
I. B. 1 :O (1 :O).
bo . nale. uznać za bardzo dodatni 'e dla szkół: ,Ja.k :;trumyk zamicnii się w rzrkr·· pog. <Ua dzied mtodszych - wygł. WanJa J~;t~1~L>
Ja!k wiadomo bierze w nie' ud .
. pod braimk~ Jednak lepsza była Wima, któ(P.) Mecz zakończył się nieznaczną ul' ~te, aż zyże w czasie trwania 8
1
ka (z Krakowa) 11.15 Muzyka salonowa (p„ tv)
ugowy zespół ŁKS-u na s ec·li ~ał ex ra wyka_zuJe ~o~rawę formy. Burza grała wygraną drużyny pabianickiej, która mając ś się z"!
si~re
ro
ando
c:1
ki.
81
11.57 Sygnał cz.a~u z Warszawy. Hej!łał z Kral·n .J
1.inkaich, jeśli chodzi 0 ewirituJal;{c d ~a- gv~r~? 1 amb1tn1e,. lecz mał~ skutecznie. w pierwszej części lekką przewagę uzys- ~był . ~astycz~y~h ';Jy ud::ie g~ SI.o 12.03 Audycja połudn iowa. 13.00 Audycja dla. lm.t'
..:ie mistrzostwa Łodzi i zakwalifik~ o y- _zię I temu zwy~1ęs~u Wima wysunęł<1 kala przez Szkudlarka jedyną brarnlkę. Po
w ~tm
wieczór s rlow0 -art
ców i rzemie&lników' 1) Kupiec i jego organ zaCJa
.1 ię do rozgrywek 0 WeJ'ście do L'1g1.. wanie się na czoło tabeli mistrzostw kla:sy A.
pauzie więcej gry mieli już łodzianie, lecz kołai 1 TURl, kwi
h t nspo. . d' Y tychz zawodowa - wygł. Tad. To.polnicki. 2) Kredyt bez
.
'łk.
. d ł .
.
ó
ny parę o a nyc ra mtSYJ ra 1owyc . procentowy w handlu i rzemio5le - wygłosi dyr. liett
.
mimo wys1 ow me u a o 1m się wyr wŁKS sprawił swym zwolenn·k
Ogólna więc ocena: dobra inicjatywa, ryk Patsche.
spodziankę wygrywając po dwó~ho~ie~~e-t
W.K.S. - P.T.C. 2:1 (1 :1).
nać. Pod. ~~niec ~awodów gra przybrała
ciclan.>:'ch występach w spotkaniach towr(~.) Po grze równorzędnej nieznaczne n~ ?st_rosc1 1 sędzia zm_uszony był _n~po~- wcale dobre rezultaty przez wzbudzenie
: zysk1ch, zdecydowanie z J·edn
. zwyci~st~o przypadło drużynie wojskowej, mec kilku graczy. Wymk pozostał JUZ me- zainteresowania w społeczeństwie łódzkim
„Choprn" (ballada, kołysanka, eti utły)
z na1- dla kto.rej bramki uzyskali Stegliński, 1· Mu- zm1'en1·0
tym odcinkiem życia sportowego, który al- audycja dla gim_nazjów - w oprac 1'11<.itu·
lcpszyc h zespołów A-'klasowychyrn
SKSny.
bo b ł przeważnie mało znany albo niedo
Sllll Mayznera z udziałem Henryka S1,tornpk1 Drugą _swego rodzaju niespodzia~~~ charski. Mecz odbył się na boisku WKS.
Sędziował p. Pogodzińs!ki.
•Y
'
fort.
cemany.
)yło z-:vy~ięstwo ŁTSG. nad mistrzem
· ndy J~s1ennej KP Zjednoczone.
Dz~ś, gd~ wystawa. zamlmęł_a. już s~e 14.QO Koncert popularny w wyk. Orkiestry ftoz~!o~u
. , Udz~ał .~KS-u niewątpliwie wpłynie na
pOdWOje mozna zupełnie spoko101e, ,,sme Katowickiej p/d Jarosława Leszczyńskieco U.5ł
_' trak~yinosc rozgrywek A-klasowyc'!t w
Kurpessa (t.KS) zwycięża w ładnym stJIU
ita et studio" postawić parę pytań?
\Łódllkie wiadomo-ści giełdowe, odczytan;e P""t1'a1111•
. odz1.
15 OO „~it grecki": „Chimera" - audycja dlu lizie
.
Wczoraj
odbyły
się
biegi
na
przełaj
o
spodzianką
było
zajęcie
dopiero
czwartego
Czemu
to
pierwsza
łódzka
wystawa
ci· - w oprac. N. Ha.wtbome'a - w puekh<lzir.
Pnebieg wczoraj rozegranych spotka11
n:i1strzos~wo okręgu. Biegi te, które miały miejsca przez b. mistrza okręgu Lacha z sportowa została obesłana zaledwie prżez M. J. Lutosławskiej. llustra~ja muzyczna Jana :"fal..11
„I naistępujący:
____
.
•
d •
•
kiewicza. 15.30 Muzyks ob1adow11 w wykomm1u Or·
s~ę odbyc ze stadionu ŁKS 1 zostały przenie Kruscheendera w czasie 21,11,8 przed Pa- ktlka
klubów 1 zale Wte przez parę związ- kiestry Safo.nowej p/d Tomasza Kiesewettera (, Lo
sione do parku ludowego im. Piłsudskiego. włowskim .(również KE) i Szmidtem ków?
<lzi) 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.08 Wi~.rlomo
Ł.K.S. - S.K.s' 9:2 (6:0).
W biegu seniorów wzięło udział 16-tu <ŁKS).
śri gospodarcze. 16.20 Kronika naukowa: „Hiolo
Czemu to nie znalazły się na wystawie gin" - w oprac. prof. Stanisława Sumiń~kitcgu 16.3>
..- Drużyna exligowego ŁKS rozegrała zawodników, których bieg ukończyło 13.
W biegu dla juniorów startowało 14
.'.'lajpiękniejsz.e kwartety kl~yków wieden:.ki ~h (l
. erwszy. mecz w kl. A., wygrywając ze Zwyciężył pewnie w ładnym stylu Kurpesa zawodników na dystansie 2,800 mtr. Tylko stoiska klubów takich, jak ŁKS, IKP, KP • Poznania)
Wykonawcy: Polski Kwartet 3mycz:..owy
Zjednoczone,
KS
Geyer,
KS
Wima
itd.?
'· 5·:;~~ck1rn KS. w wysokim stosunku 9:2 (ŁKS), który wkrótce po starcie wyisunął 4 uczestników biegu przebi>egło tra.sę pra17 .20 Pogadanka ektualna (ze Lwowa) 17 .50 Biały
Czemujeśli
KP
Z
jednoczone
umiał
zorczłowiek w Afryce - repo.rtoź prof. Edwan.ln L·1tlta.
się na czoło i przez cały czas prowadził. widłowo, podczas gdy pozostali trasę zmy
.... Po zawoda~h towarzyskich, rozegra- Dystans biegu, który wynosił ok 6 kim. lili i nie zostali sklasyfikowani. Zwycię ganizować w czasie swego jubileuszu wła - z polskiej wyprawy badawczej do Afryki Śr:i1h.1
wej. 17.45 Utwory fletowe w wykonaniu Henryka
, .r ~h z Ł ?'SG. 1 WKS wydawało się, że Kurpessa pokrył w czasie 20 min. 28,8 sek. stwo odniósł Płaszcz)"k (Zjedn.) w czasie sną wystawę, rozmiarami znacznie więk Bartnikow.;kiego.
18.00 Rozmowa z rodiosłud1ac1.ami
-~ b~~zie m1~ł w k~. A dużo kłopotu z
Drugie miejsce zajął Myszkowski 13 min. 30 sek. prZ'ed Rychterem (Zjedn) szą, niż obecna wystawa? Czemu - jeśli - przeprowadzi Dyrektor Stanisław NowJkO\\!lk. ,
w· ,'.v~hhkow~n~em s.1ę do rozgrywek o. (Zjedn.) w czasie 20 min. 54,4 sek., a nieW grupie zawodników niestowarzyszo ŁKS ma przepiękne i bogate zbiory nagród 18.10 Muzyka (płyty) 18.20 O wszystkim P•> trc-<1,ku.
;sc1e do. L1g1.
Pierwszy mecz jednak mal równocześnie wpadł na me·tę Galewski nych (juniorów) jako pierwszy został skla i proporców sportowych, zbiory archiwal 18.25 Wiadomo6ci sportowe lokalne.
wy te Jak gdyby rozwiał.
(Zjedn.) w tym samym czasie 20,54,4. Nie syfikowany Obuł z Widzewa.
ne i materiały, któreby zainteresowały każ
dego ze zwiedzających na wystawę?
Cze.rwoni zbytnio się nie wysilając
18.30 „La Madia" (Blogo·sławieństwo
oratorium Elżbiety Oddone.
· ygral! gład.~o. z wcale niezłą drużyną
Czemu-jeśli klub IKP posiada również
· .,S. Oczy~isc~e na podstawie tego jednebogate zbiory nagrćld? Czemu, jeśli sze_,o ~potkania nie można już budować pię
reg okręgowych związków sportowych 19.00 Audycja żołnieroka, 19.30 Ko111Cert mu1.y\.i lek
Udana impreza na rzecz L. M. i K.
· n e~ przyszłości, nie mniej okazało się że
miałby się czym poszczycić na wystawie? kiej (ze Lwowa)). Wykonawcy: Orkiestra Rozgło~?'i
Wcz?raj w Zgierzu odbyły się zawody
100 m. dowolnym: Konikowski (ŁKS)
lłruzyna, która tyle lat grała w lidze 'jest
Pytań powyższych nie rzucamy retory- Lwowskiej p/d Ta'!leusza Seredyńskiego i Ir~ua D:t1u
rzyńska piosenki. 20.35 Audycje jnforn1a·yjue.
~l!a przeciętnego zespołu kl. A. przeciwni- pływ~ck1e,_ zorganizowane przez miejscowy 1,06.8, Antczak (Znicz) 1,07,5,
Komitet Ligi Morskiej i KoloniaJ,nej, z któ
100 m. grZ'bietow.}'lm: Zbyszewski (Znicz cznie. Pragniemy otrzymać na nie odpo- Dziennik wieczorny (20.40), Wiadomości naJŁoro.
"1crn b. groźnym.
rych dochód był przenaczony na L.M. i K. 1.20.4 Gawryczczak (Boruta) 1.20.8 Na- wiedź, albowiem nie należy przechodzić do logiczne, Wiadomości sportowe i kom. śnieg. Nasz
Napastnicy ŁKS byli dobrze usposojętności związków i klubów w stosunku do program na Jutro •
Zawody, które zaszczydli swą obecnoś wrocki (ŁKS) 1,23,4.
·
'.:ni Jeśli idzie o strzały nai bramkę. W cią p. prez. świerszcz i Piwoszczuk otwo100 m. klasycznym: Szuliński (Znicz) wystawy, która już choćby tylko dla tego, J~~------------mm
„óle atak był najlepszą częścią zespołu, rzył p. w ...prez. Zajączkow.ski prezes LMK. 1,18,1, Gołębiowski (ŁKS) 1,18,2 Dągro-· że był~ pierwszą tego ~odzaju. impre2' mię ' 121.00 Recital fortepianowy Sary Hir (piamHka
1 którym poza Rudnickim wszyscy wykadzyzwiązkową w Łodzi zasłuzyła sobie na
. węgierska),
W imprezie tej wzięli udział zawodnky ws!ki (Boruta) 1,20,0.
'
i
zali dobrą formę. Swietnie strzelający Ko- ŁKS-u, Znicz-a, Boruty i :niestowarzyszeni.
1,
sztafeta 3x100 Zmiennym: Znicz 3 ~8 7 większe poparcie.
czewslki zdobył cztery efektowne bramki,
. Najlepszymi. okazali si~ zawodnicy ~S. Boruta 3,49,6, ŁKS 3,49,6.
' ' '
Oczekujemy więc odpowiedzi21.30 Roomow~ wielotyt;odniowę przeprowadzi ko.
Lewandowski trzy, a poza tym Ga1lumbil1- Zmcz, zdobyiwaJąc 8 nagrod na ogólną ~1cz
sztafeta 5x50 dowolnym: ŁKS 3,34,6,
~
Lit.
Jan Zieja 1: Pole&a. 21.45 Edward G«etr; - Sollllln
,ld i Miller. Dla SKS strzelcami byli: bę 11-u.
\,
skrzypcowa ~u 0&1 • .\.'i (.płyty) 22.12 Pogadanka
Znicz 2,41,1, Boruta 2,56,8.
\
Lóddi:iej Rodziny Radiowe; - wygł. ,ed. Jan Pio.
Kl imczak i Macieja:k.
400 m. s!y~em dow_olnym: Cieślak (LKS)
W przerwie odbył się poka1z skoków z
troweki 22.22 Koncert 'POpuln.n1y: Kl'pela l,u·fowa
Sędziował p. Dymant. Przedmecz re- 5:53, 1, Lesniak (Zmcz) 6 :22,2.
trampoHny.
W
kl.DB
\~.
p/d Antoniego Makow$kiego, Zbigniew KTukuw~li
':'rw 4:3 dla SKS.
200 m. klasycznym: Szulińsk.i (Znicz)
Impreza była pod każdym względem
...
- pi1l11enki. 23.00 o~la.tnie wiadomości dziennika
\!
wieczome~o, Komunikat meteorologiczny.
2.49,5, Dąbrowsiki (Boruta) 3.07l31 Grom udana.
(Znicz) 3.21.0,
t.T.S.G. - K.P. ZJEDNOC20N.i! 2:1
CASINO - Wielki walc.
-·
200 m. dowolnym: Antczak (Znicz} CORSO: - I. Czamv. Upiór; II. Pensjop
B
p
(1 :O).
2.26.5, Kotecki (Boruta 2.42l0,
P.) Gra. była początkowo ostra, później,
DALSZE WYNIKI POLSKICH BOKSESuez
\
dzigki :iiezdcc:_ydowa•niu sędziego, zamieRóW W RYDZE.
EUROPA.
Listy
z
pola
bitwy.
\ ''
~··
~
iiła si~ w brutalną kopaninę. Przyczynił
W niedzielę w drugim dniu międzyna
GRAND
KINO:
Biały Murzyn.
I
.
O
mistrzostwo
szkół
się do tego swą prowokującą grą Voigt,
rodowych zawodów bokserskich w Rydze
IKAR·
I Zbłądziłem· U Moi·a panna
ŁóDź, UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
•- ·
' ·
,
tel. 101-01, 266-50.
„ k1órego sędzia w porę nie umiał poskroudziałem pięściarzy poiskich, łotewskich
z
średnich
m~L
•
mić.
i :włoskich, osiągnięto następujące wyniki:
IRA: I. Za zasłoną; U. Trójka hultajska.! WyciEczka do
Mecz by! bcurdzo burzliwy. W czasie
Wczoraj w sali Polskiej YMCA rozeg1ra
W
wadZe
rnuszej
Włoch
Billairdinelli
.METRO - Kobieta, którą kocham.
l
CZERłłJOWJEC
gry wynikła bójka na widowni, a po me- ne zostały ostatnie e'~~minacyjne mecze o mi
MIMOZA: - Manewry huzarslkie.
!
czu publiczność rzuciła się na gracy ŁTSG. strzostwo szkół średnich w siatkówce męs pdkonał Łotysza Cannisa.
li. Zdobywcy Marokka.
: 7/4 - 1214
.zł. 25.W obu wypadkach szybka interwencja po- kiej.
.
W koguciej Włoch Galliardi wygrał z
OśWIATOWE:
Sherlol{
Holmes.
Dr
---·
licji położyła !kres gorszącym zajściom.
N~jcieka~szym .spo~kan.iem dnia był mec: Łotyszem Smiltina.
1
Wycieczka
do
Wattson
Król
Magików.
I
Wynik remisowy byłby wiernym od- między G11~11. Z1mow_skiego_ a PST'. zakon
W lekiej Łotysz A. Knisis odniósł zwyOAZA: - Piętno Przeszłości.
\
zwierciedleniem sił obu drużyn. KP. Zje- czony zwycięstwem g1mn. Z1imowsk1ego 2:0
cięstwo nad Włochem di Stefano.
PALACE:
Walka
o
szczęście.
clnoczone miaiło więcej gry, lecz ŁTSG (15:11, 16: 14) .
.
.
ał. 105.PRZEDWIOśNIE: „Josette".
614 - 12/4
W półśredniej zwycięzca Bąkowskiego
grało skuteczniej. Pierwszą, przypadkową \
.Gra toczyła. się ':"~ród 1~1e?ywałe.go_ enPALLADIUM: - Pobożne kłamstwo.
bramkę uzyskał Jeske I, drugą _ Voigt. tuzJazmu pubhcznosc1, ktorei został_a za- A. Knisis (Łotwa)
przegrał z Włochem
Wycieczka na
.RIALTO: - Niebieski Lis.
Dla KP. Zjednoczo.ne jedyną bramkę zdo- P!ez~ntowain~. g:~ n_a ba.rdzo wysokim. ~o Prorietti.
RAKIETA: - Zaza.
MEDIOLAŃSKIE
był Kamiński po rzucie z rogu. Sędziował z1om1e. 'YYr?znth się. Be·ck, ;ryimowsk1 1.
W
średniej
Polak
Milewski
wypunktoSTYLOWY: - Podlotek.
zł. 370.17/4 - 26/4
słabo p. Olejnik. Przedmecz rezerw 4:4. • Gru~zczyns.k1 u. ~wyc1ęzców 1 Groblewski,
wał Łotysza Strodisa.
SŁOŃCE: Sherlok Holmes. Dr Wat
Zaniewski 1 Kstązek w PSTP.
Następnie gimn. Narutowicza pokonało
W półciężkiej _ Łotysz MaHs odniósł
tson Król Magików.
Wy ci eczkl Swiąteezne do
.
WIMA - BURZA 3:0 (2:0).
łatwo gimn. Niemieokie 2:0 (15:8, 15:10) zwycięstwo nad Leonialkiem (Polska).
TON - Piętno zdrady. .
Na zakończenie rozegrano mecz w ko, • . . .
ZACHĘTA: - I. Powrót Arsena Luprna
(P.) Wima grała w nieco o<lmfodzo~ c1ęzk1el - Łotysz Lemberg znokau-,
II. Rakietą na Marsa.
nym składzie (dwu juniorów Stępień i szyikówkę w klasie B między zespołami gim
SALON SZTUK PIĘKNYCH KARO \a
./
Kupka! w obronie). Zwłaszcza dobrze spi- nazjum Zg~omadzenia Kupców i gimn. Spo tował Włocha1 Marcesini tak nicszczęśliwie,
że
Włoc'ha
odwieziono
do
szpitala.
LA
ENDEGO,
Nawrot
8,
tel.
153-55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
łecLnego.
Zwyciężyli
Kupcy
17:
13.
sał się Stępień na lewym skrzydle zdoby.
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DZIAŁ

Dr. HENRYKOWSKI
chorób

LEKARSKI

powrócił

1pecjali1ta

MAR KIE WIC z
DR.

&usta.!!

wenel'yc:i:aycb

1k6rnycb I 1eksnslnych

262 - 98
pn;yjruuje od 8-11 I od 6-9 w.

n1edz, i święta od 9-12.30
Dh1

po poł.

•k.SrDI• chorych godz amb11lator.
od I0-11 I od o -6 pp.

choroh1 ak6rne i weneryczne

ZW'irki t-c, tel. 128-75

DR MED,

cd "I d~ 8 rano l od 5 do !I wiecz.

Pauli11aLewi

Lckan-dentyata

S.
WAT NIC KA
ul. Napiórkowskiego 65

.

Akuszer• Ginekolog

Sródmił!jska 2~,

tei~!on

24HO

przyjmuje od 12-2 i od 4-8 wieczór

t•J. 172-33

(Róg Lubel:skicj) front 1 piętro
P1zyimuie od. :t.'1-1 w pot .

od3-8w

Uo~t~r M~:1y~yny

6o§iawKohn
,
~ee . alis~a

·,

a~tunc1' - g lu~liolog
diate1m3•
PiłU2Ó\~!~go
1.1. 110.03

51

'', zyjmllie od 8-10 i c.cf ·1-8 v.

PRZYCHODNIA DLA CHORYCH

Wf NE RYł:ZN lf
męiczyzo

i kobiet

PIOTRKOWSKA SS
C.ecz•a!e cbor61> w• ll••yczll)' eh i •l<6ra„cli

Kobiety i dzieci
przyjmuje
kobie
la•lekan. Przychodnia czynna o'.! 9 r.
do 9 w. Specialnv ~abinet kgsmetycz:ny

PORADA 3 z!.

J:il,t'Jr nacze1ny i wydawca: JAN STYPUŁKOWSł<.ł.

1>1 to w drukarn· przy ul. f'iotrkowikiej 195 _(ż.wirki 2
v nicj Karol11) w

t.odzi. ,·

towanystwa AkcJi neoo Udzkiei fabryki nici
Sp ólka Akcyjna w

fRAUGUTTA 9, fr. 1P., tei.

ŻYRANDOLE, świecz.'n.iki, po niskich
cenach poleca Wytwórnia Lamp, Edmund Solcz.yń&ki ul .Rz,g owska 12.

Zarząd

Łodzi

DOBRA 60SPODYNł

zawiadamia P. P. Akcjonariu5zów, że

Zwyczajne Walne Zgromadz!nie
odbędzie się

używa jedynie płyn L U N A
do czyszczenia metali, platerów
_..
eTebra, &7.Yb i luster.

_________________________

kwietnia 1939 r. w pi~tek o godz·
w siedzibie Sp6łki w Łodzi przy
ul. Niciaroianej Nr. 2 z następującym porządkiem dziennym:
1) Wybór przewodniczącego. 2) sprawozdanie Zarzą·
clu za rok 1938, 3) sprawo7.dani e Radv Nadzorc:r:ej za rok
1938 4) rorpalrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku
zysków i drat za rok 1938, 5) udzielenie władzom Spółki
pokwitowania, 6) zatwierdzenie budżetu na rok 1939, 7) wy·
bór członków Zarządu oraz cdonków Rady Nadzorczej,
8) zatwierdzenie emerytur udzielonych przez Zarząd by·
łym pracownikom, 9) wolne wnioski akcjonariuszów.
Akcjonariusze, pragnący uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu winni stosownie do § 13 statutu, najp6tniej
na 7 dni pned Walnym Zgromadzeniem złożyć swoje akcje
bądź, odnośne dewody posiadania akcji w zarządzie Spółki

11-ei przed

dn.

14·~o

południ em

Grotniki pensjonat „Danka" tel. 21czynny. Przyjmuje zamówienia na
ta Wielkanocne.

POSZUKIWANA młoda reprezen„
tacyjna praktykantka biurowa,
maszynopisanie. Oferty Kurier
Łódzki ,,Przedstawicielstwo".

PRZED Wl'JSCIEPI
z DOl'llJ
golę się

~l~~odm.J!łłftD

GDAŃSK:

mydła

MIESZKANIA i pokojowe od 50
kw„ I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.

WARSZAW A Hotel-Pensjonat Moko-

WOLNR .!.UASTO

przy pomocy

do golenia P I XI N.

.,,...,„

SOPOT\'

śwlę·

IDEALNY
WYPOCZYNEK
każdej

o

- Roolatte - Bauara - Wolny

porze roku

it~t

wmautb !

towW 41, tel. 827-30 poleca pokoje
świeżo

odnowione po ce.nach

przys tęp

nych,

'.POTRZEBNY zara.z pracownik fryzjer
lik.i damskc- męski z utrzyrnaniem.
K:ru.cz.a 2, „Piotr".

z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblowa.ne garsoniery od zł. 25 m. poleca
.,'.Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
kowska 111 t el . 147-46.
żY .RA.NIJOLB po niskich cenach poleca Włl\dysław Darnikowski 11 Listopa

da 74.

Redaktorzy: działu politycznego - Jan Stypułkowski; dzia.iu kroniki lokalnej i i<1 a jowej
Klat~ diusz
Lityński;
dz i a ł u
depesz - Feliks Tomaszews:ki; działu r;ospodarczego i działu sportowego - Hieronim f~ja; dodad:C.:;w ni edzielnych i swią
.tecznych - Michał Walter; Mały: KMrier- Heniyk Ru.cl.nicki. Za ogłotzenia i artykuly 1ełl.l:rnwwe odpowi:lda Franciszek
Chmiel1>wsid1 - w~zyscy umieszkali w Łodzi.
/'
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