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BIŻUTERJĘ

Transporty wojsk włoskich na samolotach .wojskowych · ·

I

,

POLECA

:Jan Placek

RZYM, 10.4. - Agencja Stefani komuni zatrzymano, udaremniono grabieże, przy·
1: . 1
PROTEST.
'
Albanii i apeTuje ao świata muzuhnańskie-/
kuje, iż wedle doniesień z .~irany. król zo.gu wracając zarazem komunikację radiową i
KAIR, 11.4. - Kolonia .allbansika w go, aby pośpieszył z pomocą narodowi mui.óDi. BRZEZJflSKA 10. TEL.150·11
i członkowie rządu opuścili stol!cę, udag~ drutową.
Egipcie ogłosiła dwie odezwy, w których zułmańskiemu zamieszkałemu w Europie.
się w nieznanym kierunku, przypuszczalnie
W zakończeniu komunikat głosi, iż nie energic~nie protestuje przeciwko okupac1i
_
_
.
DEPESZA LORDA HALIFAXA.
do Elbassa1y. Po ich wyjeździe v: cenWARSZAWA, 11.4 (PAT) - Na teletrum miasta słychać było strzelaninę. Kogram, jaki p. minister Józef Beck, w c"awili
munikat wioski twierdzi dalej, iż król Zoopuszczania granic Wielkiej Brytanii wygu nosił się z myś~ą opuszczenia s.to_li_cy już
stosował do mini-stra spraw zagranicznych
od czwarlku. W:p1ątek rano na w1esc o 1,vy
Wielkiej Brytanii, lord Halifax odpowielądowaniu wojsk włoskich w Durazzo wydział depeszą treści następującej:
jechał ze stolicy szereg samochodów, w któ
,,Bardzo ceniąc sobie uprzejmą depeszę
rych znajdowało się otoczenie i bagaże
Pana, pragnę raz jeszcze zapewnić Oo o
króla. Wedle komunikatu, król Zogu w dą
wielkiej radości, jatką wizyta jego w Longu ostatnich dni pertraktował przez swych
dynie sprawiła premierowi, mnie osobiście,
dyplomatów z dowódcą wojsk włoskich ce
jak również i innym członkom rządu Jego
Iem wygrania na czasie ..
Królewskej Mości. Fakt, iż wizyta pana
W nocy wysadzono w powietrze most
dała obu naszym krajom ponownie oka;zję
na szosie pomiędzy Durazzo a Tiraną.
do tak wyraźnego potwierdzenia ich wspól
Komunikat agencji Stefani donosi poz
nego pragnienia przyczynienia się do utrzy
tym, iż wedle pogłosek tworzy się obec11ie
mania pokoju, jest dla nas źródłem wielkiew Albaiii rowy rząd. Obywatele włoscy
go zadowolenia.
w Tiranie zgromadzili się w poselstwie
Lady Halifax wraz ze mną dziękuje PaItalii i wraz z posłem oraz personelem ponu za jego depeszę oraz przesyła na~lepsze
selstwa przygotowują się do obrony.
życzenia dla pa·ni Beckowej".
JAKIE BYŁY WARUNKI WŁOCH.
DEHAR, 11.4. - Jedna z wybitniejszych
osobistości politycznego życia albańskiego
w wywiadzie udzielonym przedstawicielowi
agencji Havasa podała szczegóły ulti111atum
włoskiego, wySlosowaneio do Albanii:
0
1) Pr~wo ~ądowani~ V:' .isk włoskich
bez ograniczenia cz~su 1 mieisca;
. 2) Kontrola .W?Jskowyc~ wład.z w~o3kt~.h nad wszelik1m1 pracami fortyf!kacyinymi, 3) N d . Wł h
. ~- ł
i a anie
oc om zam1esz•11.a ym w
Alb „
lk' h
rt
h ł
1
. anu wsze ·ie ptra"." po łycznyl ~b w ą_cr:nie z prawem zos anta pos em u mm1strem;
4) L'k
.
.
1 'd .
wi ac1a mm.
spraw Albanii
zagrantcznych. Reprezentacja
interesów
na

rewnąt~prrezW~chy;

którzy urzędnicy i dziennikarze albańscy
nawiązali kontakt z poselstwem włoskim \I
Tiranie oraz, że do Tirany powracają niektóre oddziały armii albańskiej, które są
natychmiast rozbrajane.

(- ) Halifax.

j

Wolano: Pokój, a ·pokoju nie

~ Słowa Ojca Świętego o Sprawiedliwości ł zgodzie

--1

JUŻ SĄ „WIERNI".
' i.
MIASTO WATYKAŃSKIE, 11.4.
ewengelii Papież odczytał po ładnie kazaRZYM, 11.4 _ w Tiranie utworzono W pierwszy dzień świąt Wielkiejnocy, Pa- nie wielkanocne.
prowizoryczny komitet adminastracyjny, pież Pius XII-ty odprawił w ~azylice św.
Na wsrępie Papież powołuje się na siozłożny z wybitniejszych oficerów i urzęd- Piotra uroczystą Mszę pontyfikalną. Po wa Chrystusa, wyrzeczone po zmartwychników albańskich. Komitet ten, który objął
d . . t . k .
t
czasowo a mm1s raCję raju, wys osowa.1
do Mussoliniego telegram hołdowniczy, zaJ-ci
.
. .
f
d
ł k'
tydzień
pe\v~1~gcy sze. ~ rzą u w o~ 1~go o 1Oja1Poez 12. 2, 4, 6, s i rn
nosct 1 w1ernosc1 ludu a1'bans·k1ego.
Dziś 2 PORANKI 0 godz 12.e; i 2 ej. Ceny miejsc l!I gr. i t.09
na pozostate seanse: 111 - 1.09 Il ....... 1.50 1 - 2.20
. Podob
t lb n; k.telehg ramy nadchodzą z innych
m1as a ~s 1c.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

przy wszystkich

albańskich;

1

ministerstwach

6) Poseł włoski w Tiranie staje się
członkiem gabinetu a·libańskiego i odwrotnie poseł albański w Rzymie członkiem rządu włoskiego.

raldina nie opu~cza nadal swego samochr1du sanitarnego i znajduje się pod stałą opie
ką lekarzy.
Król Zogu nie powziął jeszcze ostatec?11ej decyzji co do miejsca swego przyszłego
pobytu.
RABUNEK W PAŁACU KRóLEWSKIM.
RZYM, 10.4. Onegdaj o godz. 8.30 agen
cja Havasa opublikowała komunikat o syfuacji w Tiranie. Wedle komunikatu, po
wyjeździe króla i rodziny królewskiej sytuacja w stolicy przedstawiała się w spos?b groźny. Przestęp<:y wypuszczeni z wię
zień zdobyli broń i zaczęli grabić pałac
królewski i rezydencje sióstr królewskich.
Strzelanina trwała calą noc. W pewnej chwi
li niebezpieczeństwo groziło również siedzibie poselstwa włoskiego, tym bard2iej,
iż opuściła stolicę żandarmeria albańska,

na wieść o wysadzeniu w powietrze mostu pomiędzy Tiraną a Durazzo.
Komunikat głosi dalej, że naa ranem
sytuacja była opanowana przez kilku ofke
rów alba11skich przy współdziałaniu wło
skiego attache wojskowego ; kilku człon-I
ków kolonii włoskiei. Wielu przestępców
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NA WYGNANIU.
I
ATEl\1Y, 11.4. Król Zogu wraz ze 1
świtą spędził noc w Larissa. Królowa Oe-

U

l

najsłodsza

dziewczynka na świecie
ulubienica wszystkich

RBIN
-

EAN

w swoim najnowszym i najwspan· alszym przeboju p. t:

„PANNY NA WY.DANIU"
85„.
J•
Reż.

ff.

wstaniu do apostołów: „P.okój :z wami"
oraz przypomina, że św. Paweł nazwał
Chrysrusa „tym, który jest pokojem". ·Przy
pomnienia te .. są bia·tdzo pocfeszające w
chwili, gdy wszędzie daje się odczuwać tęk t
k. · · b d
· k
ł 'ł
s no a za po O-Jem, ę ącym, 1a to g osi
św. Augustyn - dobrem o ponad inne dob
N' t t · · d k d · · · ·
ra. 1es e y, je na' zis jeszcze potwierdza się prawda, zawarta k słowach Jeremia
sza: „Wołano: pokój·, a pokoj·-u nie było".
Tak ~aśnie jest na św~cie obecnie. Umysły są poruszone i trawione uczuciem nieza
dowolenia, tak jakby czekać nas miało górsze jutro. Nie może być w rzeczywistości
spokoju i ładu, stanowiących pokój, jeśli
zbyt często nawet synowie tej samej ziemi
prowadzą walkę w imię partyj i interesów
i j. eśli brak pracy, oraz brak wystarczai·ąh
~cyc warun·11.ów życia czynią, niestety, ludzi podatnymi. do ·do·ktryn organizacyj wy-:
wrotowych. Nie może być pokoju, jeśli por między narodami nie .ma wzajemnego zrczu
' mienia, sta•nowią·cego konieczny warunek
i s.kier.~\\:ania Iudó~ ~a ~wietlane drogi cywi
ltzac11 1 postępu 1 Jeśli układy, uroczyśc:e
sankcj0inow.ane i słowa poręczane utraciły
, pewność i wart<>ść, będą.cą konieczną podstawą wzajemnego zaufania, bez które.go
{ r?zł>rojenie_ moralne i materialne staje s:ę
z dnia n~ ,dz.ień. cor:az mniej możliwe do
urzeczyw1sbn1en1a. Zaradzić temu złu może tyliko Chrystus. Tylko on dać może świa
tu pokój, wprowadzają-e polJcój ten do dusz
~udzlkich. Bóg jes·rnajwyższym opiekunem
. sprawiedliwości i najwyższym dawcą poko: ju. Pokój i spr.awiedliwość jednoną się w
nim. Owocem sprawiedliwości jest pokó:.
Papież zakończył wezwaniem do jedno;' tek, narodów i FZądzących o pokój w sprawied'Iiwo·śd i miłosierdziu oraz modlitwą
do Boga, aby zesłał ludziom duchy miłosiE:r
dzia i zjednoczył ich przez swoją dobroć.

I

5) Mianowanie generalnych sek·retarzy
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Swiat wobec nowego aktu agresji
Nftradg

rządów

Wielkiej Bruianii i .. francji

Anglia nie pozwoli na naruszenie integralności GreCJ•
narad mini.sterialnych, które będą konty-, do Hagi w związku z międzynarodową sy·
nuowane również i w dniu dzisiejszym, tuacją.
rząd oświadczy w czwartek parlamentowi,
że W. Brytania nie będzie tolerować w
SZWECJA.
żadnym wypadku, nantszenia integral~ości
SZTOKHOLM, 11.4 - Mi.n. obrony na
Grecji.
rodowej Skoeld oświadczył, że przy obecLONDYN, 11.4 - W ciągu posiedze- nym stanie techniki środki obr?ny są o
nia rady ministrów ambasador Rumunii wiele bardziej skuteczne od środkow napaTilea został przyjęty w Foreign Office.
ści, co stanowiło dla! atakujących duże ryLONDYN, 11.4 Komitet spraw za- zyko porażki.
granicznych gabinetu zebrał si~ o godz.
Przypomniawszy, że wydatki Szwecji
16 w skłąldzie: Chamberlain, John Simon,
lord Halifax, ~r Thomas Inskip, Samuel
Hoare, Oliver Stanley, lord Chattfield.

WASZYNGTON, 11.4 Prezydent
Roosevelt powrócił do stolicy z Wannsprings.
WASZYNGTON, ! 1.4 - Prezyd~nt
Roosevelt po powrocie do stolicy odbył kon
ferencję z sekretarzem stanu Hullem, który
zreferował sytuację w Europie.

-

PERU WYSTĄPIŁO Z LIGI.

LIMA, 11.4. - Peruw iański ministe1
spraw zagrnnicznych Concha, zawi~d?mi
w niedzielę sekretarza generalnego Ltg1 Nq \\
r~dów, iż Peru postanowiło wystąpić z U. ~

na obronę narodową są dwukrotnie więk
sze, niż w r. 1926 min. Skoeld oświadczył, g1.NOWY ZAMACH W PALESTYNIE.
że siły jaką reprezentuje obecnie Szwecja
JEROZOLIMA, 11.4. - W dniu wczu. M:
nie należy niedoceniać.
rajszym wysadzona została na północny u chód od Lyddy drużyna brytyjska. 4 io!.
GRECJA.
nierzy brytyjskich zostało zabitych, a 2 od.
ATENY, 11.4 Premier Maeta'Xas wy- niosło dężkie rany. ,
I
dał oredzie do narodu greckiego: stwierche
dzające, że rząd grecki rozporządza wszelZAPRZECZENIE.
bro
kimi środkami, jakie konieczne są do zaPARYŻ, 11.4 Ambasada niemiecka cji,
pewnienia całości i niezawisłości państwai. zaprzecza pogłoskom o odwołaniu z Pary.
ża urzędników konsulatu i ambasacty.

~-----------------------------------------" NOWA GRANICA
BUDAPESZT, 11.4 - W
rano tak
FRAłłCISZEK GLUGLA wojska
w posiadanie terytoria
na mocy
Rok

$TANY ZJEDNOCZONE.

MIN. ROMAN W RZYMIE.
RZYM, 11.4. Wczo:·:.; wieczoreri
przybył tu z Neapolu minister przemysł
i handlu Antoni Roman.

zało:leala

lep

SŁOWACKO-

t 8tt

WĘGIERSKA.

btH

sobotę

L ÓD i, PIOTRKOWSKA 3, tel. 126-99
340
PABIAllCE, ZAMKOWA 17, „

POLECA:

węgierskie objęły
ustąpione Węgrom

dzi

ukła- cie

du z dn. 4 kwietnia, podpisanego przez ko- poc
misję węgiersko-słowacką.

k lLI

GOEBBELS W STAMBULE.
do·1
STAMBUŁ, 11. 4. W środę przyby- i z
wa do Stambułu drogą powietrziną mini· bót
ster propaga•ndy Rzeszy dr. Goebbels.

WINA WĘGIERSKIE. FRANCUSKIE, REŃSKIE, MIODY i WINA KRAJOWE OWOCOWE - WYROBY POLSK. MON. SPIR„ WÓDKI, KONIAKI
DELIKA1ESY, OLIWĘ, SERY, - OWOCE SWIEŻE
HOLANDIA.
i SUSZONE, CURRY i CZEKOLADY-WSZYSTKIE
·t en
TOWARY
KOLONIALNE
HAGA, 11.4 Premier holenderski
GOERING W TRIPOLISIE.
mo
wyśmienite K A W Y
i H E B A. T Y
Colijn znajdujący się wraz z ministrem
TRYPOLIS. 11. 4. Przybył tu marsza- mu
Pierwsza i Największa Ł6dzka Elektryczna Palarnia Kawy i Surogatów „ TRYUMF"
obrony narodowej v. Dykiem w drodze na
łek Goering, witany przez marszałka Bał mi
wywczasy wielkanocne do Arden wrócił \., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, bo,

II

fiorączkowł!

iwit;ta w londgnif!

Koncentracja floty brytyjskiej na morzu Sró Ą ziemnym
Gwarancja nienar•szalności Grecji popąrla demonstrac:ą floty

~.I

śMIERć ZNANEJ ARTYSTKI.
WARSZAWA, 11.4. W niedzielę
9 b.m. zmarła w Siko lim owie w schronisku ra.
dla weteranów - artyst'ka scen polskich ksi
Adolfina Zimajer, znana swego czasu a•tystka operetkowa. Pogrzeb odbędzie stę Na
dnia 12 b.m. w Skolimowie.

ZAKLAD OPTYCZ:rtO·CHIRURQICZnY

KAZIMIERZA ROSZAKA
eL Piotrkew•ka Nr. Ut.
Poleca na obecny aezon 1

l'liłlrosłloptJ

-

Tel. 121-11

do prac akoln:ycb, de badan botaoiez!1ych,

rarmaeen·

•:yeznyeh. diagnostycznych • 1abotatory1nych_ - wyrob?h
„
laboratoryiuą 4ila a:rkol
Polaldcb :takładó.v Optycao1:„.
anę I taboratorió.v 1Zkol:,:·~·;::;'~z~~~k~.:'!;lJbu krafow-910 I zagru.ieznego w IL dutvm wyborzlł •
1.kaukfe, 1aborato- •
preeyzyJ"e
,
0111•
ermome f [yjll• ł teepniezne
binokle lorgn'oi17 I Hkła optyczne

Szkla IporceI

T
t y
C 'I r k I e ""
Suwaki ::,:;:;;. • Ok a 1ary, pterw11;orz~doycb t•br11c. ••••
Narl14lłsla cltll'lll'Jlłezne I meble upltaloe.
Pasu rupńlrowe i 1Jrzu1zne w daźgm wgborze

„„„...

CE N V

KONKURENCYJNE

„„„„~

przed 5 laty w Rzymie akademii wschodniej
na znak protestu przeciwko propagandzif
faszystowskiej w l:ndiac;;, Egipcie i na blis•
1kim Wschodzie. Rezolucja ta została zako.
muniko\\'ana p rzez specjalną delegac}ę am·
Qi\§acizie włQ~~iei w LQns.:lrnie.

~ ••

Wtorek 1 f kwietnia t 939 roku.

__d_zi~~ZIS~~~sie t/
Kwiecień

:>łodca

11

15 19

księtyc:i

przetwórn~ e

w nowoczesnym but.yoku

uruchomione zostaną za kilka dni

45
18.25°

wschód
Zachód słodca
Wschód

Nowa pozycja zdobyczy- „Kropli Mleka_
" ,
Wzorowa kuchnia i

w~:_

•.Jutro

3

I-

Jak wiadomo bowiem, „Kropla Mleka"
dzone obory i bydło podda wam lekarskie
Czy sąd~ą pańs.two, że otwarde lv'.e
mu badaniu.
chanicz.nej Kuchni wpłynie na wzrost h- z opłat pobieranych od matek z.amoż,niej
Po przywiezieniu do gmachu Kuchn.i czby dzieci korzystająicych z opieki „K:·o- szych karmi bezipłatnie dzieci ubogie.
13.20
WTOREK
Dlugo~ł doia
N. J.
Cemtralnej będz i e mleko rozlewane od :pli Mleka"?
.
~ .
5,51
. . - - t'rz.ybył-o daia
razu ·do butelek za pomocą aut·omatycznej
- Bezwą~pieinia. Doktadność w ter~lt - - - - - - - - - - - - - - - rozlewaczki, która usprawni i uprości ob zacji, zapewniają.ca kompletną czystosć
TYLKO
słucrę. Następnie butelki ustawi·one zo mleka, szybki dowóz do stacyj wczesnym
Migawki.
sta~ą na specjalnych niewielkich metalo- rankiem buteleik przy pomo<:y cięża~owych znawca poradzi cl dobrze przy kupnie dywanu
wych wózkach. Każdy z tych z łatwością aut, zyska jeszcze większe za~fame ma.- Przed nabyciem zwróć sle tylłi:o do llrmy
Podsi~P
poruszają.cych się na
kółkach
wózików tek dla ·„Kropli Mleka''. Spodziewamy s~ę
« MłAR~sEr:
Doktór stanowczo zabronił panu fiillpowi WY
zmieści 200 butelek, rozmieszcwnych w też, że każda matka zaipisze teraz swe me
chodzenia wiecz.orem na miasto. Wódeczki ł.ódź,
Zawadzka
nr 1
.trnech systemem pi·ętrowym ustawionych mowlę do .nas zairówno ze względu na ~o
a będziesz zadowolony.
broń Boże. Nic ostrego, żadnych ekstrawagan
szufladach. Zakorkowane już uprzednio rzyść osobistą jak i na to, że przyczym
Skład zaopatrzony w wielki wybór dywanów
cji, bo może być tle.
butelki zostaną wraz z wózkiem wtoczone się tym do dożywi1enia dzieci matek ubo- chodriików, firanek, narzut i t. P.
Pan filip załamał ręce z rozpaczy.
do wnętrza ol!brzymi·ego steryHzatora. Me giołi,
_ Panie doktorze, czy to }uż nie będiz!e
talowy te·n apara1, działający za pomocą
lepiej umrzeć od razu?
pary dokom1·je sterylizacji w ciągu 4? miWł
_ Co też pan 0 powiada za głUJ>Stwa - onut, przyczem mleko ogrzane zostaje do
burzył się doktór. W pańskim wiek.u już się
96 stopni. Na'Sltępnie przerwie si-ę działa
Wypadki, bójki I rozprawy
tak poddawać? A czY to zresztą panie dobro
nie sterylizatora i wózek przetoczony bę
a)
Przy
zbiegu
ulicy
Andrzeja
i Al. Ko- wiozło furiata do lecz~icy.
.
.
dzieju, nie ma innych prz1iemności na świe
dzie p-od kran z rurą me·chanicz,nie ochla ściu-szki najechana: została przez samochód
Na
ut.
Bobowei
~
~ostah
~okąs~1
cie jak wódka. Ot, posiedziałby pan w dom.i,
<izają.cą butelki wodą. Po częściowym o18-Jetnia Zofia Olszewska, zam. przy Al. przez _psa Jan. Zawadz~1 .1. 20-letma Zof1:
poczyta!, czas by zleolal !
chłodzeniu, butelki będą ustawio.ne w chlo Kościuszki 28. Odniosła ogólne obrażenia Rychhnska, ktorzy odniesh rany. sz~rpainv
Pan filip, po drodze wstąpił do księgarni 1
dni elektrycznej, gdz.i.e zostaną doprowa- ciała. Ranną opa1trzył wezwa•ny lekarz po- n~g. Rannych. opatrzyło pogotowie 1 przekupił dwie powieści krymina[no-sensacyjne. W
Na budowę i urządzenie Kuchni „Kro '(}.zone do 10 sto.pni ciepła, p·oiezem zosta- gotowia.
w10zło do szpitala.
/
d<>niu rozsiadł się w fotelu, przysunął lampę pla Mleka" otrzY'mała subsudium Minister ną umieszczone na ciężarowych autach i
_
z~m.
przy
ul.
Ogrodowej
24
maUon34:1e.tni~
!'leleria
Feder,
zarm. przy
i zaczai czytać. Pani K[ara u:sia<lła obok z ro stwa Opieki Społecznej w wyso·kO'ści
rozwiezione na posz.czególne sfacje.
kowie
82-letni
Józef
.
Marciniak
i
66-letnia
ul.
Wysp1a.ns~1e1
22
wsk~tek
upadku
d~
Schodzimy do suteryn, w których znaj Eleonora Marciniaik przez pomyłkę ulegli :mała pę~męc1a kolana i ~o opatrzeniu
10.000 zł. i Funduszu Pracy rownież 10
bótką w ręku.
_ Mói k<>Cllany, już pieć lat proszę cie o tys. zł. Jest to suma niewielka, jeżeli duje się komora dla maszyny chfodniczej,
zatruciu wypijając zamiast leków płynu do przew1ez10na została do sz~1ta!la.
ten odkurzacz - zagadnęła Pani meża - i nie wziąć pod uwagę, że budowa domu ko- kotłownia central•nego og1rzewania i paro
sma:rowania. Obu zatrutym udzielił porno
- W. kla~ce schodowe] domu pr~y u1·
mogę się go doczekać. Teraz, kiedy będziesz sztowala 60.000 zt. koszt instalacyj wy- wego aparatu sterylizacyjnego, zmywalcy wezwany lekatrz pogotowia.
. Przędzalma;tej 88. ~padł lokator .tegoz domu~ial siedzieć wieczorami w domu móglbyś niósł 50.000 zł. a urządzenie 20.000 zł.
nia butelek, oraz oddzi.eliny rdział mleka ko
- Na ut. Srebrzyńskiej 7 z tramwaju mu 65-letm Wo1c1~ch. Wróbel .1 wskutek
mi wreszcie J\;upić odkurzacz!
Na ogólną sumę 130.00~ zł. i~~ą wyn.io- biecego. Jak wiadomo, ,,KrQ\pla Mleka" w adla 17-letnia Anna Kwiatkowska za- upa?ku d~~n?ł pęknięcia czaszki oraz zła.
_ Dai mi spokój! - odburkną! pan Filip. sła budowa gmachu lwią .częsc pokryła wprowadziła od dwu lat sprzedaż butel- mf~zkafa Zarzew g i odniosła złamanie rę- mania ręki 1 zeber. R~ninego opatrzył we~
„K.ropla. Ml~ka" z własnych: fu~duszów. kowanego poka·rrnu kobiecego, która cie ki oraz oaóJne obrażenia ciała. Ranną opa- w~ny lekarz pogotowi~, po czym w ~tame
- Widzisz przecież że czytam.
_ Czytasz, czytasz - narzekała pani Kia . Pon.1ewaz ~rzed. paru dnian:ii odbyła ·szy się wielkim powo:dzeniem u klientek trzyło pogotowie i przewiozło do szpitala. meprzytom.nym pr~ew16zł go do szp1talla.
ra - Nie warto nawet czytać do końca tej się, proba działania no.'Yozam~ta·low:;_ „Kropli Mleka" W nowej Kuchni Central
- 31-letni Szczepan Felisiak (Dąbrow
. - . W ciągu świąt zanotow~~o sze~eg
nyoh aparntów, skorzystalts.i:ny więc .z . nej poświęcono więc trzy duże sale temu k 30)
1.
dk
h dó od bójek 1 rozpraw, które przewazme wyniika
książki. Tan<:erkę i tak powieszą.
kut eK
s
a
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ws
upa
u
ze
sc
o
w
ł
tl e na duzy
· ć alko"aolu.
_ Co? - krzyknąl pan Filiip - pcnvieszą proszenia Zarządu J.nstytuCJI, by zwi.ed~ić oddziałowi. Znajduje się tam szatnia dla · · ł b · ·
· ł 1·
„irzony zo~ tał y _na Na
1
, •
n10s
o
razema.
cia
a
opa•
ul.
Niskiej
6, 20-letni Tadeusz Ko
now0ipowstały budynek który, będzie je- 'kdbiet _ dawczy.n mleka pokój w któNasturcję? - Sikąd wiesz?
. .
.
tliński wszczał awanturę i począł bić swą
szcze jednym krokiem naprzód. w z~kre- 'rvm czynność ta się odbyw' a oraz specjał przez pogotowie. .
- Przecież czytałam już te książkę.
·
·
·
n·
pomocy
społeczne]
naqszerJ
'
Na
ul.
Lutomierskiej
19,
zo~tał
najematkę
Stefa1nię, w obronie której stanął star
.
na ko.mora do sterylizacji pokal'mu, zanim
Pan Filip rzutH romans kryminalny w kąt. sie mesie 1a
chany przez · rowerzystę 10-letni Stefan szy syn 25-1et m· E ugemusz.
·
w rezultac1·e
szym
warstwom
naszego
miaista.
.
.
zostanie
umiesrezony
w
butelkaoh.
- że też potrafisz zepsuć człowiekowi chwi
·
Szklarek,
(Piwna
45),
odnosząc
ogóJ,
n
e
t
·
od
·
·1
s
ereg
urazów zeBudynek utirzyma.ny w stylu wybi•tm~
_ A gdzie przygotowuje się mieszan- b · · · .1 • ł
·
k. R
wszyscy roje
mes 1 z
le wyochnienia. Taka interesująca ksią:b'ka Do
o
razema
c1a1a
1
z
amam:
r.ę 1.
~111nego wn tr~n eh ciała. Rannych opatrzył wenowoczesnym
sipra~1a
bairdzo.
dodatnie
ki
mleczne?
pytamy
jeszicze.
brze, że kupiłem drugą na zapas.
i ego wyinosi 2_..ooo. me
- Do teao służy znowu osobna sala opa!rzył lekarz pogotowia 1 przewiózł do zwiny l~kalrz pogotowia.
To powiedziawszy pan filip zabrał się do wrażenie.• Kubatura
•
h
Wewnątrz
duze
widne
b
'
_ Na ul. Gołębiej 5 'Antoni Nowioki,
. .•
. .
zaopatrwna w
mO'Siężne kotły, w których szpitala.
czytania drugiej k-siążki. Ledwo jednak prze- tr Ów szesc1enm~c ·
1
.:-: Na ut. Oblęgorsk1e1 1 doznał at~u zamieszkały pod tymże adresem został w
sa
le
o
o~brzym1ch
oknach,
sic:ianach
malo
gotuqe
się
mieszan1
ki
lecZ1J1icze
za
pomoczytał' pierwszą stronico pani Klara z.nów odez
fur11 1 począł napad~ na przec~odmow czasie bójki poraniony tępym narzędziem
. c
ar
wanyoh o,11ej.no na jasne kolory. _
wala się do męża.
21-Jetm Czesław Bartasz. Pogot-O'\v1e iprze- i odniósł rany tłuczone głowy i twarzy.
Objaiśniafący dzia~a1nie 1"'.zyrząd6w ~n- ą P Y·
- Tej książki też czytać nie wart<J. W
żynier zobrazował nam koJ.eine etaipr 1aRannego opaitrzył wezwainy lekarz pogotokoflcu okazuje się, że to detektyw Smith pokie przechodzi mleko, za mm zosfaime ~oz
wia.
pełni! przestępstwo.
lane w buteliki i rozesłane do poszczegól- Na ul. Pomorskiej 3 w czasie bójki
Pan Filip nie wytrzymał i drugą książkę
nych stacyj Roz.dawni.czych „Kropli Mlezostał pvbity tępym narzędziem i odniósł
Słrz3fy rewolwerowe do ukochanego
rzucił w kąt..
ka"
liczne rany tłuczone głowy i twarzy 25- B6i si~ Boga, kobieto, chcesz tebym
.(a).. Na uL żydowskiej 5 miała miej- , nim wysiłkiem wbiegł do bramy domu - letni
- SICąd przywozi się mleko, mające
Kazimierz Wilmański. Rannego opai
zwariowal? Powiedziałaś co się stanie z boha
sice krwaiwo zakończona trage'dia miłosna prz.y ut. żydowskiej 5, gdzie padł z osiazostał poddane sterylizacji? pytamy.
trzył wezwany lekarz pogotowia.
bohaterami
kt-órej
byli
33-letni
Dydia
Kon
b~enia.
terami moich ksia.iek. I co ja terae będę
- z majątków Nakielniica, Bms i Ce- (Plac KO'śdeiny 5) i 27-letni Brandla Aj- Przy zbiegu ulic Marysińskiej i Brze
robił przez cały wieC'Zór?
<lrowi:ce, pdsiadającyoh higienicznie urzą
zińskiej
w czasie bójki został ranny ostrym
Ajzykowiczówna zamierzała zbiec lecz
zykowkz (zam. przy ul. Łagiewnkkiej 18
- Jak to! - oburzyła się pani K'lara. ·narzędziem 25-letni Jan Andrzejewski (Ła
zatrzymali
ją
prneohocLnie
i
oddali
w
ręce
K0in zaręczony był z AjzykowkZówCo będziesz robil? Czy nie moglibyśmy poroz
pogotowie giewnickaJ 32), odnosząc rany kłute gło
ną od dlluższego czasu i mJe'li się pobrać policji. KQ!na po opa1t1rzooiu
mawiać?
przy czym pozostawali oboje w zażyłych przewi01zł-O w stani-e bardzo ciężkim do wy. Rannego opatrzył wezwany lekarz
- Porozmawiać, o czym?
szpitala. Po:lkja zarządziła dochodzeinie. pogotowia.
stoswnkach.
' - No, cooćby o t}"lll odkurzaczu elektry- Na ul. Młynarskiej 4 w czasie bójki
1
~~'111, którY mi obiecałeś prz~ pięciu lat~.
Ostatnio Ko·n zmienił obje kt swych a- - - - - - - - - - - - - _ _
ranni
zostali t O-letni Dawid Bornstein i 18fektów
i
począł
uczęsziezać
do
innej
kobie
\\Y1'WORNĄ
CZEKOLAD~
Pan Filip sięgną! roką do kieszeni. Wy1ąl
letni
Lezer
Bornstein. Obu rannych opa1.
ty z wyraźnymi zamiarami matrymonia!- MIGDAŁOWĄ NADZIEWANĄ
pugi}ares i zawołał.
1 trzył wezwany lekarz pogotowia.
- Ile kosztuje ten twój odkmzacz?
ii
nymi p.rzy czym począł unikać Ajzykowi- Zam. przy ul. .Żeromskiego 44 25czówny, która :postanowi~a rozprawić się
lit
_, Dwieście zlotych.
;
1etnia Fela Tenenbaum została w czasie
I'\
·z
narże·czomym.
p
o
1
e
c
a
. - No to masz i daj mi wreszioie spokój,
bójki pobita tępym nalrzędziem odnosząc
~ Pani Klara wzieła pieniądze. Potem P<>dnio
1rany tłuczone głowy i twarzy.
Czekała 1t1a ul. żydowskiej na powrasla z zie'l!li k>sią.żki i podała ie męwwi.
cającego Kon.a i gdy się zbli·żył poczęła
•
S. A.
\
- Na Bałuckim Rynku pokłuty został
_ Masz, kochanie, czytaj sobie i Bogiem. tan.cerce, to czytaj o tyim morderstwie przy u- do niego sitrzelać z rewolweru w jaki się Ski
własny:
, nożem przez nieznanych sprawców 24-letni
za·opa1rzyła.
ep
Ta11Cerka nie zostala powiec;izona, nie powiem Jicy Cricot. Detektyw nie popełnił morderstwa
' Zygmunt Uznański (Murarska 23) odnoOddała trzy strza'ły raniąc Kona w klat j 1
WARSZAWA, Nowy
ci Jednane co się z nią stało, żeby cl nie ze- I na pewno. .
sząc ra1J1y kłute ciafa. Rannego opatrzył
.
. . ,_.
.,...
...
.
.
,.
"'- ,
'kę piersiową bardzo ciężko. RannY. -0stat
!>SUć przyjemności. A jak gkończysz czytanie, ol _ _ „
"'.
. .
(br.)
-1 '
'
-.
.'
" - '
wezwany lekarz pogotowia.
Zachód

3.31

księżyca

W najbliższych dniach ma zostać uru
chomiona mechanirczma Ku·chnia Centralna
„Kropli Mleka" we wlasnym nowym domu przy ul. Sędzi owskiej 18 .
Stworzenie nowego obszernego lokalu
dla sterylizowania mleka i wytwarzania
mieszanek dla niemowląt okazało się
w ostatnich czasach koniec~nością Dawna
dość prymitywna kuchnia, dartująca się z
roku 1934 nie była już w stanie sprost~ć
wzrastającemu
ciągle
zapotrzebowamu
mleka wabec powiększającej się co roku
ilości korzystających z opieki tej - insty
tucji, dzieci. Postanowiono więc "'."ybu'do
wać dom własny. Zarząd m. Łodzi pirzyjąił przychylnie p.ro•śbę „Kropli Mleka" oprzydzielenie pod budowę placu na tereniie mi·ejskiim przy ul. Sędziowskiej .
Po opracowa•niu planu i kosztorysów
przystąpiono w ubiegłym roku do budowy gmachu, k:tóry obecnie jest już zupeł
nie ukończony a nawet wyposażony we
wszystkie potrzebne instalacje i aparaty.
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ny po egipsku. Wiem" że brat idąc do pana Spi~netta miiiał
11 DIE łf S ODTI R. :o przy sobie. Przy ciele go Jednak nie zna~ez10110. Stąd
!:~~~~~~~~~~ .:ni-osek, że brat od.dał waszemu painu.„
- Proszę pai11:i., prawie cahe życie musiałem s1ię spierać
z sędziami. Niech ja teraz panią przepytam: sk.ąd brat pani
i . .!obył ten egipski dokument?
- Ukradł - odparła. - Ukradł z gabinetu lorda. Do. ał się do jegio wLejskiej rezydencj.i w Stooey Ridge i ud.a
! ·· ,~···'......~
. ) mu się ...
1
I
·-Kto pisał f,ein dokument?
ł
Sam lord. Gdybyście się zna11i na psychologH, zro~
_ 1111ielibyście, co go do tego skłoniło. Czy wiede kto był
_:11gene Aram?
Niie słyszałem tego nazwiska, pwszę pani. Czy to
. t oś z mojej profesji?
Słuchajde: zamordo;waWtSzy człowieka Aran pod w.pły
.'em niecxlpartej pokUSJl wrócił na miejsce, gdzie za!kopał
woją ofiarę. Chciał popatrzeć. No, i złapali go. Z Jord•em
t)argotem musiało być coś podobnego. Ja z bratem przy. uszczamy:·· ro jest ~rnt był te.g-0 zda1nia, oo_ja'. ż.e lo~d p~
•bywszy się żo1ny, me mógł się oprzieć pokusie oip1·sania
•
·irodni. Dla wszelkiego beZipLeczeństwa uciekł się do języ.
'.l egipskiego. Czy wasz pain wklział się ostatni:o z lordem
·.,„ .,,, ·:
' argotem?
~
-Skąd ja mogę wiedzieć, .proszę pa1t1i?
·~'
i
- Jeżeli mu dobrze życzycie, postarajcie się dowiei
dzieć. Tyle wam powiem, że jeże li dał si'i namówić lordowi na wizytę w Stoney Ridge czy gdzieindzi.ej, to życie jePrr.t'lcład au!
go wisi na wło·sku.
• IAiielskit.JO.
Timson doszedł do tego samego wnioslku co przedtem
j-ego pal!l, mianQwkiet ie siostrę Baritonia ipo!Wi·rmo się zam1
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knąć

w zakładzie dla umysłowo chorych. Należało zatem
nie przeczyć jej, lecz postarać się jak najprędzej wyprosić
z miesl!kainia.
- Na,pędziła mi pani strachu - rzekł. Gdyby się
panu co stało, nigdybym sobie ni.e przebaczył, że go nie
ostrzegłem .••
- Bogu dzięki! Widzę, że mi wi erzycie. Jeżeli możecie
się z nim sk-0munikować, ni~ traćcite chwili czasu. Dargot
w obawie, że pan Spinnett ma ten dokument, gotów poruszyć n.iebo i ziemię, byle go unieszkodliwić raz na zawsze.
W S1oney Ridge dzieją się niresamowite rzeczy. Ród Dargotów pochodzi z obcej ziemi. Kto wie, czy za dawnych czasów nie było w nim foucicieli.
1

Ci;!łirki .po mnie chodzą - udawał Timson, ale myślaił :-Jak się pozbyć tej wariatki? Dać jej w łeb czy co?
Ale panna Barton, jakby przeczuwając jego wrogość,
~stała. Powi.edziat.a1, że musi ij1i iść. Zakończyła błaga-

-

mem:
Odszuikaj.ci'e swego pana za wszelką cenę i ostrzetna baczności.
Wierzyła, że Spi'11inett ro~wikła taij1emnicę losu jej siostry.
-

cie,

żeby się miał

- Timson wypuścił ją i sta~ w drzwi·ach. Zeszła o pię
tro niżej i stało srię coś nieoczeikiwanego. Krzykn ęła, w gło
sie brzmiało zdumienie:
- Moja droga!...
Stary wrócił do mies~ania, zamknął się na klucz. Był
ni-e na żarty zdieneirwowany. Czuł, że jeżeli w butelce zosta
ła choć kropla Napoileonki, to powi1nien się napić.
Wła
śnie wJ.ewał ostatki w żelazn.il gardziel, gdr, zm5w rozległo

się

pukanie. Ale

że było

„umówilQne"i

otworzył

be·z nam){-

słu.

W progu stała Janith O'MaUory, jak zawsze urocza po
irlandzku, zarumieniona z irytacji.
W bawialni zapytała:
- Co to za dama wyszła od was, nmsonie? A gdzie
mój szef? I co tak drżycie?
Timson otarł usta wierzchem ręki.
- Złapała mni,e panienka na gorącym uczynku.
- A to co znowu? W waiszym wieku? Pana nie ma w
domu?
- Nie, pan·henko. Pojechał w ważnej mi·sji.
- A ta dama" co stąd wyszła, co to za jedna?
- Moja kochana panienko, skąd ja mogę wiedzieć?
żadnej kobiety tu n.ie było. DDipi1ero panieneczka przyszła .
- Czy aby mówicie prawdę? Zdawało mi się, że wyszła z tego mieszkania. Co mówiliście o „go·rącym uczynku"?
- Łyknąłem tro1chę z butelki - usprawiedliwiał się
stary ba·ndyta.
- Rozumi1em. I miyśleHśde, że pan wrócił... W~ęc ta
kdbieta zarzuciła mi ręce na szyję i zawołała: „Moja droga!" jakby mnie znała.
- To bardzo poczd wie z j.ej strony! Bardzo, ba•rdzo
poczciwie!
- P,o·czciwie? Ja.ki też Timson głupi! Z rakiej racj.
obca kobieta ma mi się rzucać na szyję z czuł oś ci a m i ? Powiedziałam jej coś do słuchu. J eszc~e słow o, a byłabxm j ą
zepchnęła ze schodów.
Timson poszedł wyjrzeć oknem na ulicę.
- Ach! cstC'lrnął. - Londyn złe miasto, podłe,
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Osoby dotknięte cierpieniem żołądka. !elit, .ae·
rei'.:, wątroby lub cierpieniem żółciowym biorą
chQtnie rano na czczo sz klankę naturalnej wody gorzkiej FRANCISZKA-JÓZEFA poniewa!
powod.uje ona bezbojesne niezawodne wyprói
nienie i dodatnio wpływa na prawidtową pr.ze·
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\yell_
fogt.on,
Newa
nił si nag1en w w~ b raną rzekę. Me Crombie
•
· zalane przez wody. Tuziemcy znów opow1a. wie robią pomiary, starając się w jakiś spoP1emad
sięZe'.a11d1a,
wydaje w
niżkwietniu,
zarabia zostaf
7e łatwiej
ta. ics_t zasada
żyCJOwa, która 'posiada mi·~ rzv·acrerwany wirem. Po dług!ch staraniach da_ją sobi ~ o zemście starych duchów, które sób dotrzeć do z<ltopionych skarbów. MatikiWl~CCJ wyznawców miedzy ludźmi 1 nil{t ~a - Jół ż l wwyctostał go wreszcie na brzeg, shzegą meprzebranych sk~rbów. i:ie~i_.
taki strzeże jednak swego złota.
się me dziwi wielkim fo rtunom Ó t .
P. Y ego.
Od czasu do czasu tytko z1ezdza.iq nad
Stanley Brodgen
cym na ale lub znikajacvm w pe'd~bws aJąNie było .iYqtpliwości, dzielni poszuki- Maliki taki, która jest obecnie jeziorem, _licz- Copyright by Keystone
•
sób
" '
·• ny spo-1 warze. natrahh na żyłę złota. Ziemia dokcia ne wyprawy poszukiwaczy złota. Inżymero- and „Kuńer Łódzki".
. ,
połyskiwała łot
· k
O
·
Jcan akże o.d. czas~ do czasu jesteśmy po'. któr li"rzel" z yrn pias. .em.
wa go~al 1
prostu WSlrzą;,'.JlęCi nI_CZW,Ykłymi wypadkami; sied:rndzieslęduOd~~t ~yła. Skk~~ysok_OSC.
utraty olbrzymieb maiątkow.
wiciu kilo
,
r w 1 .& a a się z
- ,Dzielnigr~~gsw ~fyste~o złota. k"
W dniu 8 b. m. zasnęła w Bogu nasza najukocha&\aza Matka, Bab~a i Prababka
i:'rzed_paru iaty zmarł na Nowei Zelandii
pew1cry biedny .człowiek, nazwiskiem Lee. złota - zab I" P~ o~y - pcszu twacze
ś. t P·
Człowiek ten 1~1e zawsze był biedakiem - dowali t , rak się, oc cezo do pra~y. Zbu-:
Ml
h
kprzect niedawnym czasem posiadał kopaln·ę si d uz odbo _gory mały domek 1 zabrali
Z
OC ąws .1ch
złota.
I 1 ę . o rczsa zama .skp.lnego bloJm. Niestety,
1
Na wiosne 1878 roku, dwaj nowozeiand-1
0
czycy - Me Cro1~1bie i Lee przetrząsali zie- i dokofu w wielkiej licz~CNaci~~a:~ ;:ia Z!C
prze.tywszy lat 88
mu;_ w okręgu O~inemuri na. Wyspie Pólno- ! byszów by w tej chwili ·0 uścil. św· t~ ~~/
Wyprowadzenie dn>gich nam zwłok nastąpi w dniu 11 bm. o godz. 4,30 pop.
1
1
cne1, Była to wowcz.as kamienista pustynia 1 sec. Doszło do waliki w !zasie 1 tó ię, d . 1!
z kaplicy przedpo~rzebowej na Starym CD) enta12u Katolickim do grobu ro dzinnęgo.
za_m1e.s7kała prz~z nielicznych Maorysów ni prospek. torzy" brÓni!i .
~ rej zie - ~I Nabożeórtwo żałobne odbędzie się w 6rodę dnia 12 bm. o fodz. 9 rano w KośW!Od_ą~ych prymitywny żywot wśród skał 'i cjai'nie skonstruowanycl! s!.;1: ; P mocą
ciele f'odwyższenła Sw l<t"Zyta na I< tóre to obrzędy zaprauaj,
zarosh
granatów.
'
nego pomys u
Dz!eei, waałd i pl'awauki

~:6~c~ó~o 8~t~i l~~tętym ł cn:ientarzys~i~I!J

materii. Zapytajcie

n a T arc z y n- s k a

SIPI-

SAMOBóJSTWO.
a) 64-letnj Ryszard Biederman zam.
przy ul. Kono,pnickiej 8, popełnił samobójstwo przez powieszenie.
Biediermarn po sprzeczce rodzinnej wyszedł i powiesił się w ulbikacji. Gdy go zM
leziono nie żył Już i przybyły łekari pogotowi.a ograniczył si~ do stwierdzenia zgonu.
Zwłoki desperata za•bezpieczono na miej
scu.

„NIEBOSZCZVK" ZBIEOł..
Na ul. Przędz.al1nianą 66 pogotowie ra·
tunkowe z.ostało wezwane do rzekomego
zabójstwa i poranienia Gdy karetka pogo
towia p.rzybyla na miejscu ·nitkogo nie zastano i jaik ustalono uczestnicy bójki, choć
byli wprawdzie dość -ciężko poranieni ulot
nili się przed przybyciem pogotowia.

Pewnego dnia Me Crombie i Lee weszli
Wreszcie . musieli opuścić niegościnne
--na dość wysc-,ki pacrórek, z ·którego rozlegał fttrob-y. 1 Na_lezało tu. powrócić w większej
się przepl~kny i daleki widok Nagle gdzieś cz ietk udzi, uz~ro1onych i gotowych na
·„.•
w oddali. wśród pustynnego krajobrazu 1 ~szys
·o. Tak stę też. sfało. Dwaj przedł
ł
uJrzeli jakiś dziwny odblask Coś błyskało i f1ębi*"hczy nowClle!andczycy wrócili do. dojarzyło sic niezmiernie.
_iny • ame~u, gdzie prosperowały już meźle
·zainteresowani poszukiwacze
fortuny j?ne 1~ 0 P?ime złota,_by szukąć odpowiedni.eh
Szczęśliwe ocalenie chłopca
ruszyli w kierun'.<U owego blasku Po wielu ._nansisto\v: Lecz niestety, nikt me odwazył
( ) p
Al K · · k' 9 zida ł ·
godzinach podr-óży dotarli wreszcfe do owc-1 ~~ .walczxc z Maory~am1.. Trzeba b:yło jea
.rzy · os-cmsz 1
rzy się lllie mo~ua było wagonu ruszyć w obawie
go błyszcząc.ego punktu, który okazał się; luJ~ da\e1 w poszuk1_wamu. ctdpowiedmch wypadek tramwa,jowy, który tylko szczę- o dalsze naistępstwa.
W Łodzi bawi, jak wiadomo Cyi:. Sta?otężnym blokiem kwarcu, połyskującym
n" ~t~myby_. zor~amzowal} całą wyprawę: śliwym zbiegiem okolic:aności zakończy!
Po półgodzinie .pogotowie te·chnicxne niewskich. Występy zespołu Cyrku w oba
złocisto
. v. aJ energiczni -poszulmvacze opuścili się bez śmiertelnego wyni'ku.
uni.osło wago.n i malca wydobyto wp.raw dni świą.teczne cieszyły się rekordowym po
Dzie.lni poszukiwacze staneli w onicmie- A~ęct ~0 '~~ Zelandię i ruszyli w kierunku
p
t
t
·
b'
ł
4- d · k
·
wodzeniem.
niu.
Skała zawierała prawie najczystsze :a~s.:a 11 • Ni~s!~ty, pod.czas ich nieobecności
. rzez or ra~wa1owy prze.lega
. · ~ie ompletme wyczerpanego jednak z
p bi'
ść
kl .
złoto, pomieszane z płytkami kwarcu.
lcie} _s ~prytą1e1s1 „pro~pek~or_z:)'." ruszyli w letni Moszek Tra1bach (Wólczanska 27) 1 nieznacznymi tylko zewnętrznymi obrażeu !<:z.no
gorąco o as:~1wała WYicoNatychmiast wrócili do obozu, nie zwa- "ia~un~u Gary Złota 1 cb1ęU Ja w sy.re po- wpadł wprost pod koła tramwaju Nr. 17. niami dała, dzięki temu, że mote ·c·.'1 y za nawców zapowiedzianego programu.
żając na burze która nadciagnęła i zamie- - a.me. Było to do pewnego stopnia bez- Motorowy nie zdoła! zahamować tramwa trzymat wagon w porę.
W dniu dzisiejszym odbędą się dwa
niła się w huragan. Trzydzie€ci mil, po &ka-1 fJ~vie, a.e.dpr!lwa
obowiaz~iące
p~ospekto_i·u i ch!oniec uostal się pod k-0ła przy czym
·
przedstawienia: o godz. 16,15 i 20,15.
Jistei pustyni transportowali narzędzia
ki prze;':'1. ~Ja tylko o~resl~ruJ. 1.loś~ dm,
r·
l
taczki. Mały strumień, przez który przeszli cnedy rwłasc1c!el k~palm moze byc _nieobeśWIĘCONE W TOWARZYSTWlE I
poprzednic"'o dnia suchą prawie noP"ą zamie . Y P zy. swOJ_m__majątku. Me Cromb1e i Lee fi"
„OPIEKA" W ŁODZI.
nzze m~gh w:?c:c na czas do swojej Góry
p •B p
T-wo ,_,OniC'ka" Oddział w Łodzi trad~·.
K
łota 1 s_tracq1 .1ą na zawsze. Obliczenia wy•
•
•
.r
J
CASINO - Wielki walc.
k_azaly,, .ze _gora złota warta była kitkadzie-1
~yj1nym zwyczajem~ pomimo dużych trwdn-.)siąt m1J1c~10w funtów sterlingów.
H
_
·
·
_
ści materialnych, zdołało zorganizować w
CORSO: - I Więzień N. 432811 Wszy
1
~~ Grui.lica płuc jest .nie. .Właś_ciciele Góry Złota zostali milioneraokresie świąt Wiel kiej Nocy „święcone" w
stko dla dziewczyny.
~ Gbłagt.ną i
coroctnie,
:111 - c!, którzy ią odkryli zmarli w nędzy.
LóDż, UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
6-ciu czynnych świetlicach idła dzieci bezro
CAPITOL: - Maria • Antonina.
.
~..._
· cie robiP,C różnicy dla
Przed niedawnym czasem właśnie odbył sie 1
teL 101-Dl. 266~50.
botnych rodzi.c ów w wieku od 7 do 14 lat,
EUROPA: - Włócz~~·
I
po grze~, Prosp~ktora L~e, który odkrył „Zło:
w 3-ch .przedszko1ach dla dzieci w wieku
ORANO KINO: - Biały Murzy.n.
;;łei, wteka i stanu, kosi miliony ładzi .
te
i:'?la , Jak s1e obecnie nazywa ta miejsca- 1I Pobyty kuracyjne
IKAR - Cztery córki.
.
wosc.
od
4
do
7
lat,
oraz
na
~tałej
kolonii
wyp·o~
PRZY ZWALCZANIU CHO ROB
IRA: - Przeklęta.
Nowi p~siadacze zajęli . więc majątek I w
-czynkowej w Su~mowie.
Pt.UCNYCH, BRONCHITU uporczy- I
METRO - Kobieta, którą kocham.
I
prospektorow
podstępem.
Niestety
podste-1
li•eml•giOWl•e
Dzień
rozdania
świ~oneg-0,
był
ooiem
wego. m~czącego kaszlu~ GRYPY
czyn zemś_cił się na nich. W roku 19i2
a
" ,/,. · ·
· h
u,· h
1 ó
MIMOZA - Zapornnia.na melodia.
I! pny
~~ Złotych Potach wybuchł strajik rcbotni-I
ra-uo;)c1 1 uciec y we wszys1"1c
pac w.
i t. P• stosu\ą pp. lekarze OśWIATOWY - I Ułam ks. Jó:zefa U.
kow. J?oszło do przelewu krwi, a straj.kujący l
kach wychowawczych T-wa „Opieka".
„BJllSfil'i I l!TliO l Jł N•. fopsulJ.
f!Iaszyny. i .Po.mpy i zatopili najko-! Pobyty ryczałbwe
świet.Jice przybrały odświętny wygląd, a Książą.tko.
"zt?.wnieJsze w sw1ec1e urządzenia kopalni.
" miejscowo~ciacb wypoczynkowych
na twarzach młodzieży widać było wielkie
OAZA: - Moi Rodzice Rozwodzą si~.
Gąseckiego, kt6ry ułatwia wydzielanie
D,zi_s Z~ote Pc'1a stoją bezczynnie. Fachowcy
Sławku 1• t
zaciek;iwienie, co też k-0cha1'ący 1·ą Opie1cuPALACE - Wzorowy małżonek
się plwociny, wzmacnia organizm i sa•
_ipl!cza1ą, że w ich głębi drzemie jeszcze jaH
'PRZEDWIOśNIE Kłamstwo Kry~opoczucie choreg-o oraz powiękn11
f>Ieś trzydzieści milionów funtów.
nowio :zgotowali za niespodzianki wielkastyny.
waię ciała i usuwa kaszel.
. Czy zaszła tutaj zemsta dnchów Maory-I Wyciec~ka na
nocne.
Spriedają apteki.
PALLADIUM: - Serce matki.
~;ow? Czy pr~ekleństwa półdzikich kapłanów 1
'li\REDIOLAłłSKJE
Jednym słowem biedne dzieci ł>ezrobot~prawdzrly sic? Wł:lścicicle dzikich pól, po ·
l'JI.
nych, spragniooe często kawałka ch1e.b:t,
RIALTO - Panny na wydaniu.
· swoJe
owym mają
krwawym
1I /4 - 2614
RAKIETA: - Powrót o świcle.
t ki. strajku potracili wszystkie
z I • 370. przeczuwały radosną chwilę - otrzymania
STYLOWY - Pidniarz jej wysokości
. _Nie )est ~o jedyna historia tego rodzaju
'święconego. Nie omyliły się bynajmniej,
Lańcuch of~ar na śt gacz
]aloe cuic~:;J~ Nv\\'4J Zelandię. Przed kilkoW-,cleczkl
gdyż Zarząd T-wa „Opieka" przygotow:lł
SŁOŃCE: - Sherlok Holmes. Dr Wat
stale rośnie
ma tygodn111mi zw:ectzalem miasteczko Mur-'
i rozdał ponad 1,200 pa<Czeik świątecznych,
tson Król Magików.
Na posiedzeniu Grodzkiego Komitetu c~is?n, .zni~zczone w roku 1929 przez trzęw których znalazły się .strucle, kiełbasa, JlJ·TON: - Skradzione życie.
s1en1e ziemi
na Wystawe Swiatową
ZACHĘTA: Granica.
zad eklarowały ofiary na ścigacz im. wiceDziwna jest historia tcgp mi~steczka. w t•.11
'ka, a często dodane przez PP. Opiekunki
SALON SZTUK PIĘKNYCH KARO
&'1 słodycze.
premiera E. Kwiatkowskiego - następują- roku 1928 kupił pewien człowiek farmę nad ·..u mMii!Uii#iS™AEŁWi4il!iP'81!ił#'*\li
ce instytucje:
rzeką Matikitaki. Farma była polożona wv-f
Nastrój w świetlicach, i przedszkola·ch LA ENDEGO, Nawrot 8, tel. 153-55
Oddział L.M.K. pracownicy i robotnicy_ ią!lwwo
pieknic. Ziemia zbiegała tu łagodńy Aodyc~·e
T-·wa ,,Opieka" był serdeczny, porrodny i ra
m1 fara~ami k11 samei rzece.
·
· ·
· · Il'.!
• • •
•
• ~
•
fi :·my L. Gcyer - 12,000 zł„ Oddział LMK
Pc~vncgo_ dnia, formemr podczas orki _
.
· itł
do~ny. ~~ziez t dzi_atw_a pop1sy:valy _ się
~
p~Jcownicy i robotnicy firmy R. Biedennan na~raf1! w ziemi na g:irść kłączy złotych,
d .
. , t - 1939 r
śpiew.anu t deklamaqam1 a w niektórych
a
11
3,905 zł., Oddział LMK Policyjny - 4-, 000 kaz_dy wielko~ci p.nno\:cia. Far~r od razu
WTO~~.
K~tad
.~w.c
niat· ·
• e" świetlicach dzieci odearnły nawet -O'braziki
I
ł
O d · ł Lfvlfl' znnentował sie w svtttncf i rus ył 1 ..,0
6.30 P1esn „ .r: y 1u.nne ws aią. zorz , .
::>
_
zi., C ech Slusarzy 1,500 zł„ d z1a
"\. h!i~kic.C!'.o minsi:i, '_sidzte ~a J?:;rzść ~ł~!l;ch 5.35 „Wesołe . oblicz~" muzy.ka ~oranna w1elkanocn~.
. .
.
.
TEATR MIEJSKI.
pracownicy i robotnicy firmy Scheihlcr kłączy otrzymat szd~sel funtów angiclskfch. (płyty), 6.35. G1ąinast1·:<a, 6.50 Mu!y,<a (P!Y
Po wzaiemnym złazem u sobie nalszczcr ,,CYRULIK w f.IRSZAWSKI" W t.óDZKJM
:20,000 zł., Oddział LMK pracownky i roFarmer zgłosił sic do pewnego "towarzy-1 ty), 7.00 D21enmk ?oranny, 7}o ~'\~~Yl~~ szych, bo płynących z młodych serc ży'Czeń
.
TEATRZE MIEJSKIM• . .
r- .n;cy firmy Union - Textile 6,350 zł., Od- stwa ban1\0wer.:o, które minło mu wypłacić (płyty), 8.00 Przerwa, 8 · 15 G.g. o,k
świątecznych, dzieci rozeszły się do domów
Dziś we wtorek !O~P?JC.lYn.a goscmne wyh
, . ł LMK
·
. b t ·
f
na ręk~ 20 tysięcy funtliw sterlingów or.'.lz. wo1skowa p/~ kpt. ~.Vładyslawa ~adows _1ed
. h t h
_ stępy w Teątrze M1c1s.k1m sw1etny zespół
1.
c.zi a
pracownicy J ro o nicy irmy przyrzec pokaźny procent od wszystkch da- ' go (z P(iz1~a.111a), 11.:>7 Sygn3ł czas.u z_War-1 roczinny~
.'.wn~sząc o me. roc ,ę pogo „WarszawS:ktego Cyruhka", który wystąpi z
P. ·1ssak 2,000 zł„ WłJściciele Nieruchomoś chodów kopalni.
sza,yy. He.inał z Krakowa. 12.03 Au.dyc.1a P~.- dy, rados.c1 i wiary w lepsze 3iutro.
wyborną rewią w dwóch częściach pod ty' u~
ci Przedmieść 1,000 zł„ Oddział LMK praI oto w paźclzierni-ku 1929 ro.ku. gdv far- łu~n1ow.a, _13.00 Przerw~, 14.00 ~e1od1e, z ~ 1 1
łem „Ktoś z nas zwariow~ł" z udziałem: Ff.Y
cownicy i robotnicy firmy Haebler 15,000 mer pojechał czółnem na drugi brzeg Metild- m~w dz~tęik~wych (płyty~, 14.pO Łódzkie Y .
NOCNE DYżURY APTEK.
de!Y_ka Jarossy'e.Ęo,. -?of11 Terre. ~· Krynl p
·
· b t ·
f
K St · taki by podpisać umowę nastapiła rzecz w1adomosc1 giełdowe i odczytanie programu.
(a) Nocy dzisiejszei dyżurują apteki: Sa- · skteJ, St. Grodlz111sk1e1. L. Law1ńsk1c,go, M.
z ., racowmcy l rQ o nicy 1rmy . et- stra~zna - góra na któr~j zbocz:ich leżała 15.00 „Jest,cś d;j)~OF1~tą" PO!~ad~nka Starego dc•edka-Dancerowa, Zgiers.ka 63, W. Grosz-] Rentgena, E. Monowicza. O. Boruckiego.
~ert 3,5~0 zł.,Oddziat LMK. pracownicy farma, J?ękła n.a dwo_ie zasypui?c odbrzymimi Doktor~. dta młouz1ezy, r 1_.5.~,::> L1te.~atu~a l1ia 1 koy;ski, 11 Listopac~a. ~5, . T. Karlin, Piłsud- W. Kuchars.kie~o, ~ierownict~o muzyczne
1 robotnicy Monopol.u Ty tomowego 5,~00 zwałami gruzow i kamieni chatkę farmera. ws:zyst~!c~ - ~„Bez o .ęza . Zofn ~oss~k . si..1e~o 54, R. Remb1dmsn<l Andrzeja 28, J. Leona Boruns.k1ego 1 K~ro~a G1mpla.
zł., Oddział LMK pracownicy i robotmcy Było to trzęsienie ziemi, jakiego nie parnię- Sz~m:„ie1, 15..)0 Muzy~~ obtadO\i~ .w wyko 1 C'.1~c?:yl1ska, Plotrkowska 165, E. Miller,
Początek Jl:fzedstaw1en1a o 8.30 wiecz.
firm I K Poz.nański 15 OOO zł
Oddzi1l' tano w tych stronach.
na111u orkiestry.~~zgłosnt LwowsK_ie1 ~Id Ta Piotrkowska 46, G. Antoniewicz Pabianicka Abonamenty me ważne,
y . . . .
,.
.„
.
.
Farmer oszalał Został m'l'
r
deusza SerectynSt\ICj!O, 16.00 Dztenn.k pG- 56 ., u ·1: ,.~7 nl'•"'•'1 Dal'ro1v~ka 24a
LMK
nracowmcy l mbotmcy
ftrmy S1lbe:. . S§lme.i
.
. eh w tit
. : utracił. żonę1 !One
i;m: a w po łuonio·
. . w' ),' 16 .08 . ur·
d
a
•
'"' , . .
• I· ---~,, :>.K '
• '
" <
•
1
TEATR POLSKI, CEGIELNIANA 21.
•
ir
•
. •
te1ze
i dzieci.
vv ta ~~:o~c1 ,..,os?.°a.~rczc,
_
we wtorek o godz. 8.30 wysft:'p
~tern 10~000 .zł., Od.d~1ał LMK pracownicy . ?wicdzał~m przed niedawnym czasem to 16.20 .Przegląd ~~t~a~no~,:~ furn::;m.o-~os~~
.~ _-~- .· "~ 1' Ruth Dziś
Sorei.
'
1 robotnicy firmy E1tmgon 10,000 zł„ Zn- m1e.1sce tragiczne. Pęknięta góra zasyipała darc~:'> eh, 16:_~~- I <~es~1 w~d~cano(;„e obr:a_d!,u ~ . ~
. _d
'?" środ~ o g9dz. 8.30 w. arcvwF>~~fa ko.
E'ti aon 10 OOO zł Cech Metal korvto rzeki tworząc lame nie do przeb„cia grecl\o-katoh~.\ie,;.o w "yk. ch~rn _mę,loego ' ===·====""""'·=====
rzą d f 1rmy I .n.,,
,
„
· S ..
•
.1•. . ,
J.
•
, Surma" p/d
Omeliln1 Płeszk1cw1cza (ze
~ •
~ Il' ..,
media amerykan.,ska Havta i Kaufmana
1i;-!rz?nc wo~y .i\fah.citaki
1„Cieszmy się życiem"
. •;t;!,~ 1,000 zł„ Oddział LMK pracow.ut~or;.yły wiei- Lwowa) 17.00 Spoh~czeństwo get!ialny.ch W ~ l 1i .;:J " Jl,
nicy i robotnicy firmy Stiller i Bielszowski ~t~łezwro, ktore zalało niezuczone boga- śkpców ' - odczyt wygłosi Ka!llil Giżycki P. T. lPr~numeratouy Miejscowi,
3 ,6-r n zł., Sprzedawcy wyrobów tytoni·) Finansiści opuścili nazajutrz złowrogie (ze !-wow.a_). 17.20 Uh:orv !~rtep1ano.~~1 Lu- i
któr:ly n.ie zalega.ją i wpłacą prenumera~ .
· h 6,OOO zł ., Cech foto·grafów
5C zł·
I miejsce. Złoto zostało zasypane przez górę i Trockiego
dom1r'!- Rozyckie~o'
,Włodz!~
.Ai..""ll!lfv~a.-a-*"
;,
wyc
·
(z Wilna),,.,. 17~yk.
..;5 .,Z
piesmąerza
po 1 nIR~ł' ~rA lł
tMG'X&&~Dlllllłiil.lll'
NA F. O. N.
kraju" audycj~ .prowadzi prof. Bronislaw Rut
hll«p:i~dnio w administracji (Piotrkowska U
Kw. ~4~. Stowarzyszenie Emerytowanych
lkowski, 18.00 O mu1yce i muzykach: „Fran . lub ~..rki 2) albo też przez inka:;:mta z_~óryl
.Samorząd.hu Terytorialnego
'
S AW SWIATOWĄ
JOłłKIJ cu~ka muzyka klaw~ynown" w ourac. Wa- i u n~~ IV do dni.a 10,~ włącmie o11rz.y- Prac?wn1~0"".
1 oraz W dow 1 Sierot po nich w Łodzi ztotych
NA WY T
.Ę
· _
.
·
.
,
i' lerii Pał~?=y11skieł, przyiidady Artur Wentland, i m~ Blil0PŁ
. ATNIE piękną książkę p. t,
25.- ~dwadzieścia .Pięć) i zebrane wśród
\YIYC EC7.K ' , B "H OWE srs „KOŚCIUSZKO"
: iJ.. •
.
.
18.25 \\nadomo~1
$pOr!Qwe lokalne, 18.30 t
czł~nkow. Zarządu tegoż Sto\varzyszenia, na
' A d ·
, ' "n
w dn -' Ji:Jca i 5 sierpnia r. b.
DO .
'
.
I u ,yCJa rOUOtntc.za.
j
.
pos1yc!izem~u. Zarządu ~ł. 30.- (trzydzieści),
a mianowicie: J. Kazmierczak zł 3 - T.
OD 193 50 DOL.
.
I
••
HIW
Hal1~iey.ricz 3.- ·w. Kiurowski 1 zł.', Ś. Rad u ·gowe przejazdy m'• · „Pił•udski" l ml•. „BatorJ"
19.00 Koncert rozrywkowy (z Po:zna-1 tom
Jó1ełu
Koiaeniewłlki
lf8
l
wansk1 5.- K. Lambrecht 5-- S. Rieli3
nia). ~~.konawcy: . ~owiększona O:k.
Ile ią zl$i wyda.iemy tylko w o2'?lacZ-O.nyni ! ter 2.- J. Wailtratus 5.- S. Górnicki 1.- w du 22 kwietnia ora• 1 i 23 lipca r. b.
R~zgłct.m1
Poznansk1e1. Slawa Gegoie„_..-.f.
· ".tt.·, _
J·. 00 ,~ 10 l~
·· im~- , Wt. Adamski 5,- Ogółem zł. 55 - ·
Ć
Wl?l<mczela, \Vładysław Rac~owski,
-·~
"'.~
„. ........
I Kw. 327. Alicja ŁazarczY,·'.•ówna zł. 5, - ' Koszt prze.indu od HS,§0 dol.
JUZ CZAS REZERWOWA .'
-w1.ol-0nczela, Władyscław_ Raozkowslci-1 Po tp. ~e ~e reklama::,Je Die ~
Kw. 328. Wła~y.sław Kuiawa zł. 5,a~o!ll.p. W przerwie 19.15 - 19.30:
~ędnia.."'le.
··
)
Kw. 329. g~z1m1e11nie zL 20.~~~
ŁODZ, PIOTRKOWSKA 104· a I D1al_<;>g o zm1e!zchu - pawieść mówiona
~d~łnłstrac,~a
!:i;' .,
Marn Kuncewiczowe.i.
NA śCIGACZ•
1»\ti;;
,
TEL. 240-40
~
• - ,~_..,. '
Kw. 326. Zamiast. kwiatów. na p;rób f "
Zygmunta Ja~trzębsk1ego, w p1en':sz ~ b - · · ·.
' *ff&
MP
&
W
20.35
. Dziennik wieną rocznicę śmierci składa złotych 10 I· - · •.
czorny (20.40), .W1adoonośc1 meteorologi- , '
'- ·
~zne, .\V1adomośCI , sporto1Y1e, Program na
JUtro.
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Są · ~~ dzi chcieli zlynczowa~ awanturnska

a) Na ul. Tatrzl'. ńs!;:ej 76, Wac:~.w Ja- kę potężnym uderzeniem drąga.
---- · - · ' 21.90 „No~leg _w Apcn_iuact;" opera ko-1
.· k"
o óciwszy do do·nu Y/ stal!ie
Zebrani sąsiedzi przybrali wobec _av,ran- ,
mic.~na Franciszka M!!ec!uego w_ig k_o- ,
OW JCC l, p wr
..
l
.
.
.
'
•
.
r dok
medit Aleksai:JJta lir. Fredry. Raduofoni- I
p.cd::hm ielo nym, pocrął b1c swą z;:;::~ Jad wt turmka grozną postawę . 1 zaf!lie;za 1 · ~zacja S1anis~awa Broniewskiego (z Kra- I
,..e, która ratowała się ucieczką do sąsia- inać samosądu, tak, że. Jedyme mte~w7ncj~
kG1wa)
J
dÓw 59-letniej Józefy Krzemińskiej i Jana policji uchroniła Jałow1eck1ego od sm1erc1.
l~L(! m ińskiego.
Poranionych K'.zemińskich i Jałow~:cieą
, _ „.
i-,, I
~ ł · k.
~- ł z żoną w obronie opatrzyło >nogotow1e przy czym Krzemmsl~ą 22.~0 ,_,V.7si,o:czcsny p_„,, rz n_1.<;r~~ północy
" owiec 1 po 1eg a
.
.
. ~ . .
.
. 1 J
szkic ltte.raok.( Bołnana R·;ch11ns.aego, 22.55 ł
której stan ęli Krzemińscy. Jałow1eck1 uz~~o lw s!ant~ cięz·k 1 m przewiozł~o do_szpita.a.
J- Wiadomoś-!i ti.ei.~~e. 2~.00 Osłó!itr.ie wiadoi -y w drąg pobił równ_i~ż ?~oje l<'.rzemm- łowleck1 zost~ł zatrzyman~~
mości ~!f.'.nn\!lr(a wiee~~'.n:go,]<o.ąrn~~~t me 1
~ ::: :h) pi zy czrm Krzem111.§k1e1 rn.z1!;nł cza~z.-,.
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KURIER SPORTOWY
Polska 12:4

Nie111cy

M;ędzyoarodOwy
Niezasłużona

mecz bo~serski juniorów

BIEG NA PRZEŁAJ Ł.K.S-•·
W dniu wczorajszym odbył si-ę z .. _....~a
ŁKS-u wewnętrzno-khibowy bieg na przełaj na dystansie 2,5 kim. Pierwszy do mt!:y
przybył Wł. Wróblewski w czasie 7,23,5,
przed Spychałą 7,28 i Roz,nerem 7,38,4.
PIŁKARSKIE
DRUŻYN ŁóDZKICH.

TOWARZYSKIE MECZE

przegrana Polakó-w

I

I

ale bardzo zażarta, bo w obustronnej Po'lak znalazł się raz na deskach, ale walkę
W wadze ciężkiej Niemiec Tenhoff wyNa boisku Sokoła odL J • się wczoraj uW poniedziałek wieczorem odbyło się sta,
silnei· wymianie ciosów w trzecim starciu przetrzymu1.e.
grał
przez poddanie się Dreslera.
warzyski
między Sokołem.
ŁTSO a
'klasypiłkarnki
B - łódzkim
leaderem mecz
w Poznaniu pierwsze międzypaństwowe
Mecz zakończył się zwycięstwem ŁTSG w
spotkanie bo~s:rs~ie .2-ch reprez~n ta~yj j utosunku 4:2 ( 1 :O), po ładnej i fair prow.anio rów Polski 1 N1em1ec. Spotkanie .. 1e wy~onej ,grze. Zwycięstwo, lepszej techniczwołało większego zai<nteresowania i zakoń
:1e drużyny ŁTSO było zasłużone, jednak
czyło się zwycięstwem Niemców w stosunSo1kół przeciwstawił twardy opór i grał h.
ku 12:4.
Piłkarska klasa A nie dała sensacyj
ambitnie .. Bramki dla zwycięskiego zespobyły ciekawe i na doorym pozi·Jp_n. ) ś w1ę
. ta. w·ie Jk'1ei. Nocy u~ Iynę łY. Szper1·mg. p rze dmecz rezerw 2 : l dl a Bu-, z. b 01s
· ka 1· sę.dz1a
· od gw1z
· da ł wa Jk over. Wy- łu zdobyh: Jeske 2, Krolewiecki i Berkman
mie,Walki
zwłaszcza
w lżejszych wagach. z p.Jpo 1. Sędziował p. Raettig. Przedmecz relaków dobrze walczyli Mardnkows:d, M3.r- Łodzi pod znakt~m zawodów p11'karsk1~h rzy.
ntk 9:0 będzie utrzymany.
. .
cysiak i Olejnik. z Niemców podobali Sie rozegran.y~h o mistrzostwo klasy A. Podaie
AKS - Hako~h 1 :O.. W medz1elę Ha- zerw zakończył się zwycięstwem Ł TSO w
aeschke · K bi'ak
• my wyniki:
Ł.K.S. - P.T.C. 1:0 (0:0).
koah grał w Łodzi, ulegaiąc AKS (Bałuty) stosunku 3:1.
1 u
berg' R
sonnen
·
·
·
•
·
·
·
·
· dz1.a
· ł ek Hakoa I1
Ponadto rozegrano kilka in1nych tow:,Slab stroną zawodów b ł b k t
·.
W drugi dz1en sw1ąt odbył się w Pa•trn:- w s tosun'ku O: 1. W pome
neut~lnego sędziego.
Y ra rzecie K.P. Z!EDNOCZO~E -W.K.S. 4:1 (_2:0): n!cach mecz ŁKS -. PTC! w którym Z"f Y: zagrał w Ozorkowie, zwyciężając tamtej- rzyskkh spotkań, w których uzyskano następujące wyniki:
Obie dru~y.ny me w~k.azały speCJ.a.lnei ciężyła drużyna ekshgowa 1 :O. Tak mski szy TUR 4:2.
g0 Wywołało to wiele nieporozumień i wie
.T1ur ,P'Oko·nał wczoraj Bar - Kochbę 7 :2
le protestów. Na pun•kty sędziowało dwó·;h formy. Bardz.ieJ skutectzmedJ z~gr ał. KP .ZJed- 1c~fr?WY s~·kces .ŁbK~ tkłumaczky ~ię zbyt n~sMh;dzynarodowe
zawody
nar•
(5:2),
zaś AKS pokonał na Bałutach Hako'ów· Polak Urbaniak . N" . Id . ·k noczone, magc przy ym uzo e1sze 1 pew k1m1 wym1aram1 01s a, na torym łodziasędzl
I
1em1ec
ZIO" . .
. me
. umie
. )'1 1. me
. mog l'1 rozwmąc
. . na1.ezy.
ciarkie w Zakopanem
ah 1 :O.
· gu. sędziował be
ł
K meisze tyły. KP z·ied noczone grał o b ez nai. me
a_w1 rki~ ba dzo słabo Dz ipr~~a g dos_uó P· ~- lepszych swych 111apastników, obu skrzy- tej gry. Cały czas znacznie więcej z gry
Drużyna piłkarska łódzkiego Hakoahu
Wczoraj r.ozpoczęły się w Zakopanem
\\as 1, r
. eC)ZJe sę z1 w wy- dl
h z h · S'k k.
·
to gr~ miał
· ŁKS. ~o pauzy utrzy.mał się
· w~1mk
· ze- mię-dzynarodowe zawody nairciarskie.
rozegrała mecz towarzyski w Ozorkowie z
wołały burzę protestów
i spowodowaiy owyc
yc a 1 1 ors tego, mimo
Odoył się bieg zjazdowy z Kaspr.owe- tamtejszym Ture~, wygryw~ją~ 4;2.
zbyt wysokie zwycięstwo crości. Samo zwy- napadu. wypadła na ogół d-0brze: Bramki row_y. Dopiero po .przerwie,. w. wymku dal. W meczu o mistrzostwo JUntorow łódzcięstwo Niemców było zupełinie zasłużone uzyskalt: 1.ewoskrzydłowy. Kr~s1ak - 2, szeJ zdecydowa1nei przewagi, ie~yną bram- go oraz k0in.kurs sko·ków na Krokwi.
Bieg zjazdowy wygrał Panek (Wisła) kich ŁKS poko.n~ł SKS ~:O ( 1:O) i _B. Koch
ale w nieco mniejszym stosunku.
' Francman 1 G~rnko - po i.edneJ. I?la W~S kę dla Łl~S-u uzysk.ał ~oczew~ 1 . Mecz te~
Wyniki poszczególnych walk:
punkt honoroViy ~d~był Mroże-w_ski. Sędzio z~rom~dz1ł 1,500 w1dzow. Sędz10wał p. y.;1 w czas·ie 3 min. 10 sek. przed Breslaime- ba pokonał SOikoł (Łódz) 3: 1 ( 1: i).
w wadze musze'• s
b
.
wał p. Lange. Dz1ęk1 temu zwycięstwu K.P. marski. Przedmecz ,rezerw 2:1 dla ŁKS.
rem (Niemcy) Zającem i Upowskim.
l!NION-TOURING W RADOMSKU.
'k' wt'c J• N?nin~ll' ebrgł zremis ::>- Zjednoczone ponownie wysunęło się na czo
P.oza kO'llkwrsem najlepszy czas uzyB
S
1
ł
wa z a te zem. 1em1ec y wszec l· ł t b I'
•
Ligow.Y
s1kł~d Union - Touringu grał dru
stronniejszy, ale Polak bił silniej. W tru- o a ei.
STRZELECKI K.S. SOKOl (Zgierz) skał trener Hoehr 3 min. 7 sek.
·
g1ego. dma Sw1ąt "!""Radomsku, zwycięfając
3
Konkurs skoków wrgrał Weiler (Niem
: O.
cicj rundzie zaznaczyła się już lekka przeU
W A 2 0 (O O)
waga Niemca, który zwalił Polaka raz .na UNI0 N-TO RING IM
:
: •
Mecz o m!strzostwo kl~sy f'>. rozegrai~y cy) 221.8 pkt. (skoki 42 i 48,5 mtr) przed tamteiszy K.S. Wilk w stosunku 5:1. Łodzia
deski.
Poziom gry był nie wysoki, chociaż UT w Zg~erzu, p~erwszego dma sw1ąt, zako.n- Kulą 221.4 pkt. (45 - 45.5 rntr.) Wnu- nie ~ystąpil.i :bez Strzekzyka, Pika, Pappe
W wadze koguciej uznano walkę Schu- igrał w ligowym składzie, jedynie bez Pil- czył się zwycięstwem SKS w stosunku 3.0. kiem, Niemcem, Hastringerem i Krzeptow go 1 Królasrka, za to z Bilariuszem na le·
wym skrzydle, Tymosławskim w ata:ku Fal
isk im.
b,~rt :-- Marciinkows'ld znowu za re~isow~. c.a. Więcej syt~acji po~br~mkowych mają
TABELA ROZGRYWEK KL. A
kowskim w br.amce i Kałwaikiem w ~bro
Bracia Marnsarze nie startowali.
N1em1ec walczył bardzo agresywnie, a1e ltgowcy, lecz me potrafią ich wy;korzystać.
p0
.
h
h t 'b 1 • 0
nie. Wszy~ttd_e te zmiany wyszły tylko 'la
c~a?t;:znie.. ~olak trafi~ł. mniej,. ale _za to Dopiero po pa~z!e ~tak Union - Touringu .
wczora1szyc· meoza<: . a ~ a;',~ ~
d?~re druzynte, która zagrała znaczinie les1ln1ei 1 celmej. W trzeciej run{)zie miał on zagrał skuteczniej. Pierwszą bramkę zdobył grFk~ch klasy A p_rzedlstawia su; as ę
NOWY SUKCES BAWOROWSKIEGO
rpteJ. Zwłaszcza Bilari,usz, świętosławsiki za
wyraźną przewagę nad Niemcem, to t~ż w 30 min. Gorzcz'lco, a następną z podanla puJąco. klub
U. giet. pkt. st. br.
Na międzyina•rQdowym tur.niej u teniso- s~~gują na wyró:tnienie. De1biut Tymosławorzeczenie sędziów wywołało gwałtowne tego gracza - Seidel. Trzeciej bramki p:J
1) K p Zjedn<>tzone
11 15 23:12 wym w Nicei Baworowski w półfinale po sk1eg? wy~adł dobrze. Niezłą formę wykaprotesty.
strzale Chojonadciego, sędzia nie uznał z po
2) Wima
11 14 20:15 IJronał Szweda Schroedera 4:6, 6:3 6:2 kwa zał rowmez bramkarz Falkowski. Bramki
W wadze piórkowej Norek wygrał na wodu spalonego. W Union - Touringu wy3) Ł T S O
10 12 22:13 1ifikując s+ę do fimału.
dl~ łodzian uzyskali: ~więtosławski - 2
punkty z Marcysiaki~m. W pierwszym star- różnił się Bilariusz, a w Wimie - Rzem:4) UT Jb.
11 11 18:15
W grze podwójnej .panów !Para ,polsko Seid.el, Oorzcziko.i Bi'larj~sz _po jednej'.
ciu P<>lak miał przęwagę, ale w drugiej run ·gała. Sędziował p. Naporski. Przedmecz
11 11 18:17 - francuska Baworowski - Lesueur wygra Druzyna K.ę. Wil'k na mezłym poziomie,
5 ) Burza
dzie w~l~f,..~~ ;yy~ównana, podcz~s g~y rezerw 3:0 (walkower) d/a Union - Tourin
6) w K s
11 11 14:21 1a z parą Sanglier - Du'buc 6:4 5:7 6:4.
us.tępowała Jednak wyraźnie przeciwnikow trzec1e1 zaecyóowaną przewagę mtał Nie gu.
7) S K S
10 10 23·16
wt, 'który miał dobry dzień.
miec, któremu też przyznano zwycięstwo.
8) S~t<:ół (Pabj)
11 1o 17 '.22 BUDOE ZNóW POKONAŁ PERRYEOO.
W wadze lekkiej Niemiec Gorczyca zre
SOKóŁ (Pabianice) - BURZA 3:0
9) p T C
11
9 14'.15
W Kaliforinii odbyło się po raz 12-ty DRUżYNY ZAGRANICZNE W KRAJU.
misowa! z Olejnikiem. Polak ata1kował wi~
(watkover).
10) Sokół (Zgierz)
10 3 7;31 spo.t~anie dwóch znakomitych z.awodowych .w c~~sie ~wiąt Wielkanocnych oprócz
cej, szc?ególnie w trzeciej .rundzie. WerMecz odbył się w Pabianicach. Burza
W tabeli powyższej nie podaliśmy Ł. temsistów Budge (USA) 1 Perry (Angha) · ·~ 11spest11 baw. tly w kraju również inne dru
Wygrał Budge w dwóch setach 6:0, 6:4. 'ZVlny
dykt remisowy (zadecydował głos sędziego grała cały czas bardzo ostro, a chwilami
. · S-u, który rozgrywa tylk-0 li-gą rund ę Perryemu udało się dqtychczas na 12-cie .1· zagraniczne: .
.
.
niemieckiego) wywołał znowu protesty.
wręcz brutalnie. Do pauzy gra toczył.a się K
spotkań tylko raz po'konać Budgea.
. W KR~KOWIE. gościła dwa dni druW wadze półśredniej Raeschke wygrał ze zmienną przewagą, chociaż Sokół mi.:lł 1 który d wóch me.czach zdobył 4 pkt.
* • *
zyna. wę~1e~ka Elektrornos (Budapeszt)
na punkty z Sobczakiem, górując nad Pola- więcej wypracowanych pozycyj poct:bramlco
INNE
WYNIKI:
W
Londynie
został
zakończony
turniej
medztelę ~ęgr~y rozegrali mecz z Wi
kiem pod każdym względem.
wych. Po pauzie jedyną bramkę uzyskał w
zawodowych
tenisistów.
Pierwsze
miejsce
s
~k
zaś w poniedziałek z Cracovią. Wisła
W wadze średniej Kubiak (Niemcy) 15 mi,n. <lla Sokoła Grols.ki. W kilka chwil
Klasa B (grupa pabiimicka): RTSO znokautował Grądkowskiego. Kubiak .at1- później obrońca Rauchert kopie gracza So- Makabi 9 :O. Przy tym stanie Mahbi zeszła zdobyf Niisslein przed Stepfensem! Coche- .Po onała. Elektrom os 1 :O ( 1:O 7Jdobywatem, Tildenem i Ramillonem.
~ąc zwycięs~ą bra~kę przez Oe,ngla z kar
kował z wielką furią, ta-k, że już w drugiej !koła, Szkudlarka, za co sędzia wyklucza go
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
nego. GorzeJ pow10dło się Cracovii, która
rundzie Polak był bliski nokautu. W trze- z gry. Rauchert nie chciał jednak podpa,uległa Węg,~om 0:1 (0:1) Sędziował pan
NOJI ZWYCIĘŻA W CZELADZI.
cim starciu sędzia walkę przerwał, ogłasza- 1ządkować się temu, wobec czego po przeW Czeladzi odbył się bieg na przełaj na Rumpler. Wtd'zów 3 tysiące.
jąc zwycięstwo Niemca przez k.o.
pisowym czasie sędzia odgwizdał walko- ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA PIŁKARZY
WĘG~ERS~CH
N~
SLĄSKU
.
dystansie
5,5 kim. Ze znanych biega{:Zy
- We ~WOWIE' gościła jugosłowiań
W wadre półciężkiej Niemiec Lindler wer. Mecz odbył się w drugi dzień świąt w
W
~zasie
Sw.1ą.t
ba·wąa
na.
śląsku
ma
sta·rtował
Noji
z
Warszawy,
który
zwy.cięska
SK Brah~lawa, która w ni,edzielę pozremisował z Podkowicem. Walka nieczy- obecności 1 tys. widzów. Sędziował p.
na druzyn~ w~giers~.a Ki~esh z Budape żył pewnie w czasie 13 min. 45,6 sek. przed' k?nała .P 0·~-0n 2:1 (1 :O) zaś wczornj sytua
CJa zm1.en~ł~ s+ę na _korzy.ść Pogoni gdyż
sztu. W .medz1elę K1sped11 ~kona~a w Gałuszką.
Chorzowie AK~ w stosunku 2.1. (2.0).
_w Pozmaniu irn zawodach lekkoatle- udało ~ię 1e1 poJrnnac BratJ.slawę 2:0) (1 :O
'.Swiatowej sławy motocykle
·~ecz był
c1e~awy. Vf ęgrzy ~dobyli o- tycznych Sokoła, znany miotacz Tilginer Bra!11k1 dla Pogodli zdobyli Wolanin i Nie
·b1e bramk~ w p1erwsz~J połowie mecz~ uzyskał w kruli 14,89 mtr.
chc1-01.
„B,M.W." „W ANDERER"
przez Den1 ego I-go zas bramkę dla AKS DODATKOWE WEZWANIE BOKSERóW
- W Drohobyczu gościła wczorn· dru
1był w 26-~j minucie. <lrugiej. polow~ NA OBóZ PRZED MISTRZOSTWAMI żyna kolejarzy węgierskich BSKRT która
zcio
i
W~stal. Sędziował p. Lmke. Widzów lJ
EUROPY.
rozeg.ra.ła mecz z miejscowym Junakiem.
tysięcy.
. .
„
W sobotę został wezwany na obóz bok- żwyc1ęzył Junak w stosun•ku 2: 1 ( 1 :O)
już nadeszły
Wczora1 Kts.p·edu .rozegrała mecz z Ru serski do Pozn.ania Rotholc, który najpraw
chem w Wiel:ki-ch Hajdukach.. Mecz był b. dopoddbniej wyjedzie wraz z druży1ną rezażarty i zakończył się zwycięstwem Ru- prezentacyj1ną na mistrzostwa bokserskie
·chu w stos uniku 2: 1. Bramki dla Ruchu E:uropy do DU'bliina.
Reprezentacja Maszyn Błurowyc;.b
j 'Z<lobyli: P1eterek z karnego i Słota,. a dla Na obóz wyjechali <również dzięki inter
;Węgrów P01niady z karnego. Widzów wencji PZB: Pisarski z Łodzi, Kokzyńl Kas Kontrolnych
:~,·
: przeszło 6 tysięcy.
ski i Czortek z Warszawy.
ł..6~~- ul. PiotrkoW'ska. :1.30, tel. 245-90

w sportif!

Wi~lkanot
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W Polsce I o Polst:e

Obiit Gustavus
Wręczając książkę swą pt. ,,Rok 1920" Jó-, ją sie zasulami wprowadzonymi w Rzeszy. Ot6i
zef Piłsudski własnoręcznie napisał Sla:wkowi po zarządzeniu pogotowia oddziałów SS. SA.,
nast. dedykację: Kochany Gustawie! (Gustaw oraz częściowym skoszarowaniu ich, w niedzie
• pseudonim partyjny) Jeszcze wczoraj widzia- le urzą.dzono wielkie ćwiczenia. Oddziały SS i
Iem twe roz-1 rażnione na mnie oczy i myślałem SA wyszły na te ćwiczenia w kompletnych stro
ileż to razy mieliśmy na siebie rozdrażnione
jach polowych, z ładownicami u J)asów a we
o~zy, Jesteśmy ja.k dwa stare niezmGczalne ko Wrzeszczu rozdzielono im jeszcze karabiny. Jak
'llle, co chodząc często jakiemiś wertepami osob za dawnych czasów roz]ega/y się komendy nie
'no, spotyhją się na prostym gościi1cu swego mieckie. Poszczególnymi kompaniami dowodziiycfa raz po raz, by się przywitać wesoło i sta li oficerowie niemieccy, których przydzielono
'nąć razem do ciągnięcia tej samej bryki.
do Gdańska w liczbie około 100 osób.
Ciągneliśmy dawniej razem kałamaszki I bry
W ćwiczeniach współdziałały oddziały poli
tzulk~ ciągnęliśmy i ciężkie ła-downe
często cjj ochrounei, o której wiadomo, że jest niczym
'biotem bryki - znane, stare, niezmęczalne ko- it:nyrn, jak ty lko filią armii niemieckiej, szk o·
nie,
lącą n'.l tutej , zym terenie rekrutów.
Śmieszne, co? Na gwl.azdke, mój drogi orzYi
We<l!e o-::::ny dowódców ćwiczenia wykaz1
'tnij wraz z ksi:i,żką przyjaciela przyjaźń i ser· ly, że O<lańsk posiada dostateczne pogotowie,
~ całej rodziny".
by oprz eć się ,,napaści polskiej" do czasu prze
. Ta.kiei dedykacji nikt poza Sławkiem nie o- transp-0rtowa11ia wojsk niemieckich„„
trz~-mał z rąk Pilsndskie1rn. Znany historyk,
W czasie odprawy jeden z przybyłych na
l'alk" o niepod!-egłość L. Wasilewski tak pisze I nie generałów niemieckich wygłosił przemówie
,o Sławku: Walery Stawek ~t~ł siG niejako urzc lnie, w którym stwierdził, że z rozkazu Hitler.i
dowo mężem zaufa·n.ia .Tózr'.'' Piłsudskiego i wicr wojska niemieckie zawsze są w pogotowiu, by
nym wykonawe~ i""" 7 "„„ · ··"·v i "Planów.
w chwili decydującej u:pew,1:ć gdańszczanom
Z.\E.\''. ' W , •. , : r.Nl(Ę
pr~wo swobocJ11ego rozw-0iu l;(c,5podarczego i
P~ ~.zi· 11nik1 1ilt ~ :11e zbytnio przejmu- kulituralnego u boku l{zeszy,
-

POWRóT - DO GNIAZDA.
Wincenty Witos, przywódca chlopów polskich wrócił do kraju. W momencie przekracza
nia granicy po steranej twarzy Przywódcy wio
ściaf1Jl'Na pol·skiego popłynęły Izy, drżąca ręka
wzniosła się ku czolu i Witos nakreślił znak
Krzy ia św. witając nim po przeszło 8 !·atach
wygnania świętą Ziemię Ojczystą.
Po przybyciu do Krakowa p. Witos od<lal
się zaraz w ręce ~lrcji, która go aresztowała
W kolach wlitycznych w stolicy przy.pusz
czaj~, że 1w·Jl::;cnie z więzienia Witosa nastą
pi po kilku dniach.
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W.taJemnlczenl twierdzą, iż ksiądz Lewicki, kapelusz I mówi· Choć synku ··
t ·
1.1ie znąl hymnu i to tak ujemnie odbiło sie na tym chamem ~d~wać"
• nie war 0 sie z
Jego ustroju nerwowym.
'
Pan radca Strońć do..p„atr UJe
· Siię
· w t ym PC\~
Sądzimy, te dobrze byłoby, gdyby ks. Le- nej analogi! z Pewnymi wypadkami„.„
wicki .zamias~ środków tr~.eźwlą_cych, k1J1!'1ł s-0
POLSKA A LITWA
ble tekst „Boze coś Polskę , 'bo ieszcze nie raz
Po zaję.·iu
N'
. Kł : d
hymn ten przyida mu się",
d
'b ~ pr~~:i; 1 i:mc.ow
aJPe y, d?konanym

RADCA STRolQC O POUTYCI!.
Podczas ostatniego podwieczorku ,p rzy mikro
fonie p. radca Strońć WY1il<>sit mooolog o p().'ii
tyce zagraniąz.nej z którego przytaczamy parę
wyjątków;

.„Jaka tu może być wojna, kiedy lllie ma nie
NERWY PAROCHA.
przyjaciela? Dawniej to wiadomo było 'kto nieJeden z dzienników lwowskich zamieszcza przyjaciel, a dzisiaj to my ze wszystkimi jeponiższ:-i notatkę:
steśmy przecież w przyjaźni.„
„W ubiegłą niedzielę oddział Obrony Naro„.Niemcy uważają całlł l'Udzkość za Jedną
dowej udał się na nabożeństwo w miej~owej
brać: brać i nie 'JlYtać„„
cerkwi w Turce n. Stryjem.
.„w jednej kawiarni usiadł raz sobie oJciec
W czasie nabożeństwa zaszedl charaktery- z synem Raptem podchodzi jakiś drab i -bę.c sy
styczny wypadek. Oto, kiedy żolnierze Obrony na w mordę. Ojciec na to wstaje i mówi „ProNarodowej rozpoczęli hj•mn „Boże coś Po~·skę" szę Pana! Jak Pan raz jeszcze sobie na coś po
- ksiądz gr.-kat„ który odprawiał mszę ŚW· dobneg<> pozwoli, to będz.ie pan miał ze mną
na;;lt zasłabł.
do czynienia!" Drab bee syna po raz <fougil
Jak stwierdził wezwany dr. Rintel i lekarz Oj.ciec IJ)oprawia na sobie tużurek i mówi z obu
pe. \\';atowy dr. Piotrowicz, zaslabni·ęcie nastą rzeniem; „J eś li Pan raz jeszcze ośmieli s,ię u<lzerzy ć mego syna, to tym razem napewno zro
p:;,, na tie nerwowYm.
Ci~ żby aż do tego stopnia hymn „Boże coś bię z Pana marmeladę" ! Drab bęf: po raz t r~ c
~i i tak da'..ej. Za Piątym razem oiciec wkh-.i,;
Polskę" p0dzialal na nerwy '.Parocha?."!.•

tiY groz
J łDW!'4J.l W<>JneJ, ze stron~. o_Pinlj ·?olskiej
~ę yszec liczne głosy sympaiti.i wspqłczucia
1

dla Litwy. Co. do .nas - uwaiamy, że rozwój sytuacji

pcha ~ba kraJe '!Ile tylko w kierunku współczuwania
ze so·bo, .ale ~ k~enmku coraz ściślejszego współd,ja.
łlllli.a. ~~SłOT'1_a stę powtarza w sposób zdumiewający,
a ~hoi~1az duzo wody upłyC1ęło w Niemnie od czasów
:lt-0lda! Pols~a i !Atwa. stoją dzisiaj wobec tych s~ych niehezpteczenstw 1 wobec tego samego wro"~
co wówczas. Róż'llti~a ~olega. tylko nll tym, że na 1;1~
·~~ .te~o wroga ·m e f1gurUJe już umieszczony ohlud
~1e i 11W1.ętokrndczo znak krzyża Chry!;titsa, lecz krzrż
amy, .ktory tamtemu m akomi wydał walkę otw:irt:>
W1e1.ny .rz.L~7z ,prosta, do·hrzc, że pom'ędzy Litwą j
Pol~k11. is;meJ~ d"Zisi.aj. spory wał wzajrrnn~ rlt npi' ·c
d~n, zalow, C1Jechęc1 ' nieporozumi eń. Alt· pr,cd ba.
talit grunwaldzkQ było przecież - t:-k samo.
W&zak Pofacy miewali zamiesz ki.
Z Litwę gor!IZe, niżeli ?.e Soplica Horeszki
A g~y na r-0zum wzięła królow; Jadwjga,
To się bez sądów skończyła intryga!".
I dlatego też jeśli "'dajemy Mhie sprawę, że na
rody n-nue ~k11za'ne !'ą na współdziałanie że z nie.
z~_o<l! ~a~ej,) ldótni może się rie~z,·ć 'tylko kio~
ti , ..eri, 1 7.e me tak n ie zhlib lwL:o j ak w~p6lne ni11
hc,lHC(!~l!>lwo1 to woh~c tego - &i.ukajmy Jadwi.gi!

„...

••• KŁAMSTWO KRYSTYNY s::~~·:::·.~:::::r:!~
••••
I
I
Dziś i dni n ?stę I> nych ·I

D·ZIAt
LEKARSKI
DR.

W rol. gł E. Barszczewska, M. Cwikliń11ka,

-

G~.: MARKIEWICZ
ł•c, teł.

_,______

128-75

.Dr. KLINGER

KINO

Dz:i' pocir:. e a-oda. 12

CORSO

Po raz

"

')YGNAl.Y"

J.

Sliwińki,

K

W

o

Edward REICHER
z wyj,tklem nl•dzlel i iwl"t

~~·d. NIEWIAŻSKI

WJELKI PODWÓJNY PROGRAM ŚWIĄTECZNY
wi4nih2ms

<~::~>

zza

I

Do

ZŁ.

BRAU~~
100-51

prz:vimuje od 8-l·el
5-9-ef wlecz
Niedz. t święta od g. 10-1 w pał.
Doktór

)•NA.DEL
Akuszer•ginekołog

i dni

DICK PORAN, JOHN LITEL, JUN.E TRA VIS

.

KROLOWA GWIAZD ~•Jwlękna artystlca ekranu 1e111al.11a traglcz;llB
ELZBIETA BERGNER w svoim u ·no...,azym i najpi~knieJazvm filmie
prod. 1009~
Reżyser : PAUL CZlNN'ER W pozoe
''
tałych rolaeh: 111 'eha~l Redgrave
i
Wllfrld Lawson.
Największa atrakcja •wistowych ekranl>w

a:łównel:

B U S T E R K E A T O lf

Nadprogram: KOMBDYJKA KOLOROWA

POTRZEBll

sq:

4lflłED

11

Skład

łódź

stale zaopatrzo'ly w wóz:ki nainowszych modeli
Cen)' łclłle fabryczne.
Fabryka Wózków Dz:iecięcych
nT.RYUMF" w Częstochowie
wt. A. Głębocki i W. Chwalba.

I

UCZ EN

I

OGŁOSZENIE.

27. blisko dworca Kaliskiego,

CłiEV~OLBT 1937 r. w dobrym sta- DO WYNAJĘCIA 2 i>okoie z kruchnią
nie do sprzedania. Tachometr 28.000, z wygodami w Jul ianowie. WiadoŁódź, ul.
Łargiewnicka 38 dozorca mość Chabrowa 6 Przy Ptrzyrodniwskaże.
czej , Os tatni ]}rzyis.tanek 2 i 5.
DUŻY sik.lep z lokarlem w nowocze·
snym domu z wszelkimi' WYgodarni do
wiellki wyl>ór, J>Oleca „Moderne", Piotr wYnajęcia, Cegielniana. 65, tel 18-105
kowska 10, front II Jlietro.

PŁASZCZE lminegnowane, Jedwabne

ZAWSZE

MASZYNA do szycia, dobrze szyjąca,
do sprzedania zaira2 za złotych 50, będziesz używał płynu LUNA. do czyt;.
R. Rymkiewicz, Przędza l niana 88.
cz:enia m'tali. srebra, si:yb i luJter.

'

I

Zarząd Manufaktury Bawelnfanef
F. EISENBRAUN, Spółka Akcyjna w Łodzi

„ „ „ „...„ ...............„ ...........................
,
__

zdolny i inteligentny

po szoki wang

zawiadamia pp. akcjonariusiów, iż w dn. 21 kwietnia b.r.
o godzinie 5 po poludiaiu, odbędzie się w biur .i:e Zarzl\d u,
przy ul. Piotrkowskiej Nr. 68

Nareszcie nadeszła jot od da.wna
oczekiwana w Łodzi 1pecjalna precy·
zyjna szlifierka do wałów korbowych

przez biuro wielkoprzemysłowe

ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADIENIE A.KCJONARIUSZóW
z:

St:HWJllM,

ul. PIOTRKOWSKA 150.

przędzah!l

'•

dziecięcych hrmie

• • • USZLACHETNIONE W•ERCENIE • • •

Oferty pod „ R. R. • do Akwizycji
Ogłoszeń S. Fuks, Łódź, Piotrkowska

871

następującym porz;ądlciem

dziennym:
Zagajenie i wybór przewodnlcr;l\cego, 2. Odczytanie protokółu Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie Zarzj\du
za rok 1938. 3. Roi:patrz:enic i zatwierd:r:enio bilansu oraz:
rachunku strat i zysków za rok 1938 i udzielenie absolutorium Zarządowi. 4. Podział zy1ltu. S. Ustalenie wyna•
grodz:enia członków larządu i Komisji Rewizyjnej . 6. Wy·
bór Komisji Rewizyjnej, 7 Wolne wnioi;ki: wybór nowego
cz:łonlta Zarz:j\dU ewentualnie zmniejszeiiie liczby członków.
1,

lnż.J4N HłlSlflł

Warastaty Samochodowe I Motoe7Jclowe
ł.łdl, li. ŁDmłJ111111 Ir. g.t:I. 'fe I I !IO-M

.... „„„„„„„„„„„„„„„„„...

Chor. 1k6rn1 weneryczne i sek111alae

.Piłsudskiego ti9
IM& Nar11towiou
tel. 141-32
wi1oa.

od 9-11

__

PRZETARG na dostawę kompletów
skrzyniowych. D yrekcja Polskiego Mo
POTRZEBNA magister lub pomocnica nopolu T ytoniowego zawiadamia o ow
„llfonito.rze Pol.s-kim"
aptekarska do apt.eki w o<lzi ul. An- głoszeniu
Nr. 79 z dnia 5,4 1989 r. przetargu na
drzeja 28.
dostawę 420,000 lrompletów skrzyniowych w cią.gu 1939-40 roku budżeto
wego,

b) ZAOFIAROWANE

LEKARZ DENTYSTA

D. TO.NDOWSKA
ul. Piotrkowska 152, fr. Il p. tel. 11 ł-93.
Pnvimuie od gotłz. 9-2 ł od 3-8 wlec..:.

• akuszerja
• Rundsztajn
Dr.
HENRYKOWSKI Wf NfRYtZNlf
i choroby kobiece
•t1•ojali1t11 chorób weneryc&aycb
kobiet
r;:,ł
Ił'

PRZYCHODNIA DLA CHORYCH
mqźczyzn i

pow•ócił

Pnvimuie od

I!'•

tel. 121.H

8-10 r. i

od 4-8 w

akóraych i 11ok1naloych
PIOTRKOWSKA. .SS
p o w r ó ci ł
„.aa••'• elaor6b
r)'CSll)'Ch l 1c6rayc'b
98
2
ff,
tel. 62·
Kobiety i dz:ieci . przyjmuje kobie
rz: ·ruu·e od 8-11 1 od 6--9 w.
ta-lekarz. Przychodnia. czynna od 9 r.
pd YI · śl · t
d 9 12 30
oł
do 9 w. Specłalnv a-ab1net kosmetye:r:ny
ale z. 1 w1ę a o
·
po P ·
POR ADA 3 t
!Jl" ak6rnl• cbor7cb 1:0<1". ambulato„
:& •
od 10-11 l od ~ -6 pp,

.„..

fRAUGUTTA 9, 1p.,

~~d. HELLElł
apec. chorób

wen.irycaoycb
i •kóraycia
'J'ra.ugutta. S telef. 179.19
przyjmuje lł-11 c. 1 od ł-d wiecz,
W a cdz;. 1 święta od 10 - U pp.
moczopłciowych

Przychodnia

specjaloa

Lecz~n . e cnorót> "'"nerycznvcb, seksual·
nych 1 skórnych. Leczenie promienlaini
R:.:nt „ena Analizy krwi i wydzielin

~~!!~~~~'w~ pl~!~!1°~ł
~'
Dr med, ' -.
ff. KLACZKO WA

;: 3 ~n i ctwo i chorob7 kobiece

~lu ~rkowska

99, teL 213-66

p~.~ 1l1nnle co::·:~~i· ~d

;.ji'ijj .1·DR

MEDL. )i~.:.~

Akuszer· Ginekolor

28,

t~l;~?g

~ jalista c:1orcSb weoer)'Canyoll

. .-r.aych, moc::& opłclow1ch

, 'i N AOZK.A 6, tel. 234-12
l . v "uje od 8-11r.od.2-4 i od 6-S .w
w ' ~ lai el~ i lwięta od s-1 w połudnlt

p ;:;

t 1di, ?ach~dnia 51 (Plotrkow1ka 11)

.„

PRZETARG

OGRODNIK projektuje, zakłada, utrzJ
muje ogródlki, IJ'l'zesadza kwiaty pak<l
jowe oraz wykonu je Prace wchodzące
w zakres ogrodnictwa. Oferty do „Kuriera Łćld.Zikiego" pod „Tulipan"

i: ~ ~lic~ A
tel. 127-84.

przyjm. 8-5 PP·

Dr. ŁAGUNOWSKI
specjalista cboró > wenery cz·
nych seks11alnyc!a i skórny eh
(Gahlaet Koentgeno· i światłoleczniczy
PIOTRKOWSKA 70.
Telefon 181·83
Od 8-10. 1-2.30 i 6-9 w. w św. 10-1

telefon 134°67. ·
A~ zł„

POR A O

I

a) POSZUKIWANE

Ubezpieczalnia Społeczna w Ło
dGi ogłosiła w Monitorzę Poliki m z
dnia 8. IV. Nr 82 przetarg t1ieograniczony na instalację 9 d:twigów w Sanatorium w Tusz:ynku-Pod uchownym
pod Tusiynem pow. lódzkiego.

LOKALU na składnicę i biu.ro przy ul
Piotrkow~kiej ~sz~kuj~; Zg}oszenia JÓZEF KACZMARCZYK unieważnia
do. „~urJera Łódzkiego
pod „Skła- zg'Ulbiony weksel na zł. 100 pl. 8 maja
dmca •
1939 r. wystawca Michał Wiaderski.

„ ..................„ „..............._....

Szezegóławy

opis d:twlg ' w otrzy.
ma6 można w Sekcji Gospodarcao
Technicznej Ubezpieczalni, ul Wólczańska Nr, 225 w Łodzi.
Termin składania ofert do dnia
20 kwietnia 1939 r. godz. 12-ej.
Otwarcie 11fert odb~dz;e si~ w dniu
20 kwietnia r.b. o godz. 13 ·ej.

W t~~lfNCf
Nl Putftltf
winno zawsz:e

znajdować

mydło

OBWIESZCZENIE
W myśl rozp. Min. Skarbu -i dnia 25/Vl 1932 r. (Dz;. U. R. P. Nr 62
poz 580) o
postępowaniu
Władz
Skarbowy C'h, Urz:ąd Skarbowy
w Brzezinach k/Łodzi podaie do og6łnei wiadomoici, te celem ure~lowania
zaległc.ści podatkowych i należnołci Insl ytucii Publicznych odbędzie aię 1pne•
daż z licytacji ni tej wymienionych ruchomości u następujących płatoik6w:

-

Nazwisko

I

Wyszczególnienie

1m1ę

płatnika

się

do goleoiia P 1 X l N

ruchomości

Cena sza·
cunkowa

Miejsce
sprzedaży

lJwafi

Dnia 14 kwietnia 1939 r, godz. 9 . - 16.
klacze wyjazdowe 2 szt
1000. majj\łek Os se
ni sław ma. Osse
d11b elt6wka 12
80w gm.
gm, BraloszeKruppa
Bratoszewice
wice
Maszyna Singera
150.-

1)

os·ecki

Sła ·

I

4117773

0

\Pomorska 7,

prz:yimuie ocl 12-2 i od 4-8 wiecz:ór I

SKÓRNO-WENERYCZNE

·'

T. Rundsziejnewa

•

au 111a eWł

SródmłejSkil

przy1~cia

DR MED

AMBULATORIUM

"d
~

p

weneryczne

l'lontuszki 2 \6~3~

powrócił

I

. "-.

MarkoMiczowa
choroby skórne i

wznowiła

10·12

er.
•.

Dr.Donchin

cbor ycb

wenerycznych

„

DR MED•

----clla

..,::::~:~A

---~-=-·_'__~-~---~l~----·n o_z_·_N_I---~

Dr. med,

POMORSKA 7,

„ ...

~L~. . .

44

wioos.

!:c1. H. LUDJCZ

LUKSUSOWE 2 Pokoje z ~hni4
wśród zieleni, dobre powietrze, do wy.
najęcia, Osiedle Lentzowej. Wygodna

• IP•ZED.U

wylqCZDQ

naszych wózków

POD MAJSTRZY

2)

DROBNE

Niniejaaym z:awiatlamiamy Saan. Kliientelę •ie !- dniem
I kwietnia powierzyliśmy
sprzedał

b) ZAOFIAROWANE

MIESZKANIA l pokojowe od 50
kw„ IP. z kuchnią od zł. 65 kw, 2 p,
z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo~
wane garsoniery od zł. 25 m. poleca
.,Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
kowska 111 tel. 147-46.

KIJPNO •

haweloianei

dla przygotowawczego oddziała
ameryk a6sk:leJ

I

Pooz, w dni powsztd. o eodz. 4 pp w soboty o ~od•. 2 pp, w ni•d<, I ~ wl ęta o iro~& .i w p·

telef. 228-92

prz:yjinuje od 10· 12 1 od 4-8

1 'więta

W roli

O&ŁOSZENIA

POWROCIŁ

s-a

l

"WSZYSTKO DLA DZIEWCZYIY"

aa•łępaycb I

SKRADZIONE ZYCIE"

dla przędsalai odpadk6w w wieku do lat SO.tu
Wymagania: wykształcenie fachowe i win:ecbstroana praktyka. Wyczerpujące oferty do Admini1tracji
"Kuriera Łódzkiego• sub "F. 12".

Choroby •k°6rne i wensryc:aae

ul, CEGIELNIANA 4, tel.

Dziś

P OD MA I STR Z Y

1)

ANDRZEJ A 5, tel. 159-40.

Piotrkowska 45, tel. 147-'ł.
Lecz, cbor. weael')'c:&117cb,
•kórnycb i seksu1'111ycb
Kobieta-lekarz przyjm. od 11-1 i o1 'ł·'>
c:zyn.na od 9 rano do 9 wlecL

przędzalni

większej firmy

Przyjmuje od 8-1 w poł. i od 5-9
w nied1iel1 f 6więta od 9 clo 1 pp,

12-2,

(

Wstrząsający dramat o zdesperowany m więtniu i niebezpiecznej kobiecie

, __________________,

Spec. chorób weueryc11o)'ch
skórnych i aelu11alu7cla

Weneral111iczn a

11

I

N

Dr. med.

Specjalista chorób skórnych
weneryC!zaycb i seks11ah1yob
Lecseme promłenł•ml Roeatgen1
POŁUDNIOWA 28, telef. 201„H
Pnyjmaje od 8-11 rano I od 6-8 wi~rem

--.~- • .---.--.-

ł

1

od !1-10,
w niedz;.

ino•

powaz:. og.4-eJ waiejuele • !iwLę :1 · · •.!
~ • .1„
a11e 1sc. • m lO:l 1111
90gr,lllm.50gr.,K•pODyułg1Jwepo 70gr zprawemz:aimow1nia dowalt1vcb m•e••c .:fi nie j~ 1 ś ·.v1 ~Ł1 nie.., , • ,,,

~

Przejazd
li i;i.;~
prz;yjm. od 9·11 od 6·8 wiecz;.

ANDRZEJA 4,

K. Janoaia-Stępowski, J. Woszezerewiez, M Znicz i

l:'ocz:j\łekprzed1tawie6wdai

1 Ębazei iksEJą~z

ro~.a.ch głównych:

W

progr

„„„„„„„,„„„„„„.....................................„ .................................... ....1--...............„ .........„ ............„„„„

po~rcScil

Dr.

'W

pierwszy
Ło<lzi

Dziś i da1 następnych!

spec. cbor. wenerycznych, se·
.ksualn)'Ch i skórayeb (wlo•6w}
przeprowadził si~ n" at.

PORADA 3

do l'ogu Kop8J'nil<•
t źeromak le2n

111. Żero1111lriego 7ł-76, tel 129-88

od 7 do B rano i od 5 do 8 wiecz:,

Poradnia

Na1tępny

· OJIZd IJ'a111w ó, o, u, •

chorolay skórne i weneryczne

Zwlrkl

Wielki świąteczny program! Film; który wzruszy i zachwyci wszytkich:

„Czystość" •,

ł

Łódł, !IL Plotrkow•ka łł, '
Telefon Nr.

167-łS.

Przyiml/io wszelkł1 robety, a •lamo·
wicie: 1ykliuowaal•, dratowani•, fr11·
terowao.ie oraa czyszcieole wyałe w,
1kioa. 1prz,taiai1 ~iur l pokeL

Cenv konkarencvine

!"ortepian Hauspie\
400.Il
Krów .6 szt.
2800Zreoak eLterolet
200. 200-.
Bryczka na Rumach
500.Buhaj
250.2) Solanki
Krowa maścl czarnej
wie§ Ciołek
Bronisław
białej 1 11zt.
~ m. Bratosze.vke
wieś Ciołek
Bryczka na obr~cz.
roo .gm Bratoszew' c~
I ut.
Dnia 18 kwietnia lU9 r . godz, 9 - 16
3) Ciesielski FehkeJ Kro.vy maści c2arno-1700. - I wiei Kofle gm
Koźle gm,
l>iałcj 2 szt.
Brato.szewice
Bratoszewice
Swlnie d11ż11 3 nt.
240.4) Mtlller Walenty
Zrebak roczny
Wie• Kotle gm
r\ ożle gm. Br at oKasztan 1 ezt.
100.Bratoszewice
1
szewice
Jałó~ka czarn.· l>iała
100. ·
Rest>rka stan dobry I 200.Naczelnik Urn;du: (-) E. B O C Z E IC.

I

I

I

I

I

„

EJR=smm_______________________ . _ .. . . . . ._ . _ ....,____________________ ,. . ._._.._.....__. _.......

cz Ny

PRE N u MER AT'!!_

o111os1enia

w dni powszednie po uodzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i święta należy kierować n11 ulicę Zwirki 2 (tel. 182-łB

CE.NY·OGlOSZEN' •

z niedzielnym dodatkiem ilustr. i dod.
powierzchnia strony 180 mm. x 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy {str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście 50 gr., komunikaty 4Q gr
dziec. „MAŁY KUR JER".
•nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 lamowy (str. 12 łamów) 12 gr. Orol>:ie 15 gr. poszukiwanie pracy 10 gr. za
ł
· „ wyraz-najmniejsze ogłosz~ni~.1.50 zł., dla bezrob?tn!~h 1.2~. Ogłoszenia ad~okatów rycz~łte ,n 25 zt._O~isowe t~k5tem redak~yjny.n z:t:2.- za milimetr. Ogł~szenia d~ukol~ro'Ye
Qłiesięcznie w Lodzi z• 4 - na prowmcii 0 5001 0 drożej, zagraniczne i tro1ko~orowe o ~00°!o a~oz~J· Kazd~ ?owa. po~wyzka ob?w1ązu3e ws~y:.;t~1e iuz przyjęte ogłosze~1a do zmiany cen bez uprz~dme~~ zaw1ado~1eni:1•
iJ:,_4.50 zagranicą zł. 10.- odnoszenie. do Za termin druku i treść ogłoszen komumkatow 1 ohar adm1n1strac1a me odpowiada. Wzm1ankt reklamoNe oznl.:!B s1~ cyfrą (Wr). Zastrzezeme ~1"1sca ~bowtązu1e
domu 40 gr. Prenumerat~ mozna administracil( tylko wówczas gdy z.a takie zastrzel:erb zostanie zapłacona 20°!0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszeni!
p r~ ~rwać tylko 1 i 15 każdego miesląca. nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego po~ tórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia hn:>rarju n uwaian! są za. bezptatnc
„ 800•
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie zwraca.
-t\:.0 11 t :> czek.owe P • K • O • 60 r.•
,.;;;;_~~~--„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ~~~~ ~~~~~~~~--~~~----------- ami• . . . . . . .
„
1;1 · " ··sz L ; tyń :o ki; działu
.............
Redaktorzy: d zi ału politycznego - Jan Stypułkowski; działu kroniki lokalnej i k1 ajow: ;
0 S
R;:;.;:?;;s ·r na::zeiny i wydawca: JAN STYPUŁK W Kl.
depesz - Feli'5s Tomaszewski; działu gospodarczego i działu sport0wego - Hi er ~·: .
,·. '.« ·: 1 · ' ~· ; ;:' ~' 1 1~ y c l1 i świą
'.'.'e
:;l rJa r r.111Ciszek
dr:·'; Jin: przy ul. PiQtrkowakiej 195 (żwirki 2
tecznych - Micnał Walter; Mały Kurier- Henryk Rudnicki. Za og :J::im1ia i :ni· '.: 1; , ~
· :.:: '" Łoqzi.
aro'. < w ~ dzi.
Cl iu1:. :

...

...

...

„„...„ ...

„

