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Jugosławii
" Weaet:Ji

ście bardziej fikcyjnych, niż rzeczyvvistych.
Toteż jugosłowianska opinia publiczna
zdaje sobie sprawę z pozytywny<:h rezultatów przyjadelskiej współpracy obu krajów, będącej kamieniem węgielnym porządku w tej czę~ci Europy dopóki przyjaźń ta istnieje stwierdza, kończąc swe
wywody, „Politika" - życiowe interesy
obu narodów nie zostaną zagrożone.

CO PISZE „GIORNALE D'ITALIA"?
"Giorniile d'Italia" omawi-ając
Ciano - Markowicz w Wenecji
stwierdza, iie zarówno ze w.zględów ogóln}i~h, jak i
z pow<>dn uowej sytuacji stwO"rzonej przez unię .per
'onalnll poń;lięd,zy· Włochami i Albanię, zaryeowuje ----~
sit ·kO'lllermość <.i&rieśnienia współpracy go.spodar·
~żej Włosko • ju,gosłowiań!ik.iej. Zagadni.we to eta·
nowić będzie jeden z głównych tematów konferencji
-neckiej. Drugą iiie mniej ważną &pnwt jest kwe
stilll zawarcia pomiędzy Węęami i Jugosławią paktu
11ieagMsji. Pakt ten był omawiany p<>dczas ostatniej W r. gł,: Ery~ St1'obe'm,
wizyty węgierskiej mężów stanu w Riymie, przy
IJzi• o g 12 i 2
,_poranki
czym Węgry - twierdzi „Giomsle d'Itelia" - oka.
~
Ceny od
zaly gotowość zawarcia ta.kiego paktu, żądajl}c je:
dynie gwarancji, dotyczęcych st.anowania prilw mniej
RZYM, 23. 4. -

&polłtanie ~inistrów

BO gr.

Fabryka. CukróW' I Czekolady
'

oraz Wypieku Ciast w Warszawie,

urzl\dzona,

w ruchu,

&Zości węgierskiej, zamie-s~ujłcej

WSPOLNIKA.

poszukuje
z

całkowicie

powszechnej

służby

.

Jugosławii,

DOpteró WCzorai

poważnym kapitałem,
Pożądany fachowiec.
Oferty pod .,W1półoraca konieczna".
Biuro O!!łouefl Teofil Pietraszek. Warsz11wa, Marszalkowska 115. -

--Wprowadzen.ie _w ,AngUi

!i

Dita l>arlo ,

Włosi stanęli

. .

w Albanii na vranicy z Juvoslawiq

RZYM, 23.4. - Agencja Stefani dono-1 bańskiej kontakt z jugosłowiąńskimi wła
si z Tirany, że włoskie władze wojskowe <lzami wojskowymi. Nawiązanie łącznoś.::i
nawiązały na granicy jugosłowiańsko - al- miało serdeczny charakter.

wo;skowei

wkracza na tory reatizacji
LONDYN, 23.4. - „Daily Telegraph" netu. W kołach wojskowych sądzą, że poi ,,Moming Post'' piszą, że sprawa zwię- bór młodych ludzi od 18 do 20 lat, um.ażli
kszenia potencjału ludzkiego stała się tak wiłby przygotowanie niezwłocznego ,intenpilna, że premier Chamberlain postanowił sywnego wyEzkolenia młod~j iimtii liczącej
sprawę tę postawić na porządku dziennym około 500 tydęcy ludzi.
najbliższego plenarnego posiedzenia gabi-

6rand. Kino
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Doł~i • Mostowicza

Barszczewska
Pichelski
2ahczya\ski
Zelwerowicz
Lindorfówna
w rol. głów!ly~b

r. UREK·

BRODNIEWICZ
NORA NEY,
BENITA,

ANDRZEJEWSKA,
JUNOSZA-STĘPOWSKI

Dziś

o godz. 12 i 2

2-pora~~!
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tel. 119·75.
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PALACE''
"· .

Cudowne arcydzieło według

Guy de
Maupassanta

Jl

w roli 16-Ietniej pensjonarki
nowa gwiazda na firmamencie

oraz

RUTH HEl.·•„ LBER6 nowa

Rilhe Dorach, Johannes Rieman
Albert

Mau~~:st~

Dziś ~~-!'!~~NHI
Cea7 miej •c od

S

baza morska f rancJi

PARYŻ,

w Algierze

23. 4. - Dziennik Urzędowy
wczoraj dekret o utworzeniu no·
wej bazy mors1kiej w Merselkebir w departamencie Oran w Algierze. Cała okolica
Merselk::bir uzn ana zost ała za 11.0bszar waprzyniósł

g
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NIEMIECKI PANCERNIK W PORCIE
BILBAO.
BILBAO, 23.4 - Niemiecki pciin.cernik
„Admirał Scheer" przybędzie dziś na
5-dniowy postój do portu w Bilbao.

Berlin - Rzym

przeciwko polityce wielkich demokracyj
p·l~łW§Zf o d POWI~
· d Zł· Bil pgian1a
- nKZ~szg

lalendamk 1olitr1zn1

PARYŻ. Premier Daladier odbył wcz~raj

skier o,,. ane do państw wyliczonych w apelu prezydenta Roosevelta

BERLIN, 24.4 Zt! zbliżającym się
terminem przemówienia kanclerza, wyznaczonego w dv;a tygodnie po nadejściu
apelu Roosevelta, państwa osi podjęły utpowiedzianą przez nie kontrakcję, zwróconą prt:cc.vi._o pOli~yce „oi;rążema", jak~
- Zdaniem tutejszych kół - prowadzi
zachód, a szczególnie Londyn. Akcja trwa
obecnie, jak wynika z wynurzeń kół ·politycznych, i obejmuje ona pa1'Jstwa, wyliczone w apelu Roosevelta. Berlin ze swej
strony w odpowiedzi na apel prezydenta
Stanów Zjednoczonych , zwrócił się do
poszczegól:nych stolic Europy z zapytaniem, czy czują się zagrożone. W tutejszyc'il czynnikach politycznych podkreśla
się, że podobna akcja: wynika z konieczno
ści szczegółowego wyjaśnienia obecnej
sytuacji politycznej, co do której wypowiedzieć się zamierza kanclerz Hitler 28
kwietnia, udzielając ·przed Reichstagiem
odpowiedzi prezydentowi Rooseveltowi.
Na odcinku jugosłowiańskim akcję prowadzą najwidoczniej Wło:hy. Z polityczną
akcją niemiecką w rejonie wschodnim i po
łudniowo-wschodn'm Europy wiążą tu wi
zytę OaJencu w Berlinie oraz zapowiedzia
ny przyjazd ministra spr. zagr. Jugosławii.
Jednym z państw, na które zwraca się tu
szczególną uwagę, są Węgry, a to ze
względ!I na ich niezaspokojone ambicje
polityczne w stosunku do mniejszości wę
gierskiej, mieszkającej poza granicami
obecnych W<;gicr. Należy zaznaiczyć, że
przebieg akcji tej ujawnia się dopiero czę
ściowo kołom zagranicznym. Nie publtkują
tu ani nie dają bliższych wyjaśnień co do
formy i poszczególnych punktów, zawairtych w zapytaniach niemieckich, skierowa
nych do poszcze~ólnych stolic.
ODPOWIEDż LITWY.
KOWNO, 23.4 - Reuter donosi, iż rząu
litewski w otlpowiedzi na kwestionariusz
niemiecki powołał się rzekomo na art. 4
u~ła?u z dnia 22 marca, który dotyczy ustą
p1ema Kłajpedy, a w myśl którego Niemcy
zobowiązały się nie uciekać się do siły
przeciwko Litwie.
PRZECZĄCA ODPOWIEDż HOLANDII.
HAGA, 23.4 - „Allgemen Nederlandi5
Presburau" komunikuje:
. Dowiadujemy się, iż po orędziu prezyaenta Roosevelta rząd niemiecki zwrócił
~ię d? rządu holenderskiego, podobnie jak
1 do mnych rządów, z kilku zapy.taniami,
sprowadzającymi się do następującyc'h
punktów: 1) czy rząd holenderslki w więk
szym lub mniejszym stopniu wpłynął . na

wygłoszenie orędzia?, 2) czy znana była
mu jego treść przed jego ogłoszeniem?, 3)
.
czy rzą d h O1enders kI uważa, iż jest zagro-

~~~~m1,'°~!~~:~~\~ zP;~~~~;a~~g~1 A~F~'.i ~~~

Ro~se~elt, zał?twiona zost~ła prllez Niemcy, W. Bry I net.Wczoraj przybył

z Londynu do Paryża
w r. 1931• gdy te trzy mocar5twa ambasador francuski Corbin ·
~zi~liły ~el~ii gwarancji. fpo·v:oriahl~j. Rz!ld. bel·
LONDYN, 23.4 - Reuter komunikuje: giJski _ oswrndcza odpowie• w sposób znamienny 1
RZYM. ~us~ollm przyJ~ł wczor~1 ambażony?
w związku z wiadomością, iż kainclerz Hit- - nie ma powodów do poddawania w wątpliwość sado.ra br:yty.istk1ego lorda Pe_rth, ktory przed
Wbrew temu, co było ogłoszone przez !er zwrócił się do 30 krajów, wymienia- słów któregokolwiek z tych trzQ:h mocarstw.
opuszczeniem swego stanowtska złożył mu
·
wizytę pożegnalną.
..
pewne zagraniczne agencje prasowe na nych w orędziu Roosevelta, z zapytaniem
OśWIADCZENIE SZWAJCARII.
BIAŁOGRóD. o god~. 9.30 rano .premier
temait odpowiedzi rządu holenderskiego, czy uważają, iż są zagrożone przez NiemBERN, 23. 4. - W odpowiedzi na notę Jpncle- Cwetkowicz w pałacu Banowiny rohcpocząl
możemy oświadczyć, iż rząd holenderski cy, w oficjalnych kołach stwierdzają, iż rza Hitlera w sprawie orędzia prezydenta Roosevel· konferencję z przywódcą Chorwatów dr.
odpowi~dział przecząco na trzy postawia- żadnej podobnej· noty nie otrzyma:no w ta, Rada Związkowa oświadczyła: 1) Radzie Związko Maczkiem. Pierwsza rc.zmOw;i .rozpoczęla
t ·
d
wej nie był l'lnany zamiar prezydenta Roosevelta wy się 0 godz. 9.30 i trwała do go<lz„ 11-e.i. Dal
ne mu PY ama,
odając, że co się tyczy Wielkiej Brytanii.
&tępo~ania do rządów niemieckiego i włoskiego z sze rozmowy w Zagrzebiu toczyły się o
trzeciego zapytania - Holandia w razie
JAK ODPOWIEDZIAŁA BELGIA.
orędziem pokojowym, 2) Rada Federalna ufa, że godz. 17-ej, oraz będą dalej. k0tt1tynu.owane
wojny europejskiej powinna być gotowct
LONDYN. Jak donoszą z Brukseli, mid belgij- neutralMść Szwajcarii, której konferencja szwa.j. w poniedziałek.
do przeciwstawienia się wszelkim ewentu- ski oświadczyć miat w swej odpowiedzi na zapy. carska bronić będzie swymi 6iłami zbrojnymi i któ
BRUKSELA. Premier Pierlot z małżonką
1 • •
tanie rz!ldu Rzes~y. że sprawa integralności i niepo. rą Niemcy pe>dobnie jak i inne, SQSiadujące państwa 1wydali wczoraj śniadanie - . dla rumuńskiego
a nosciom.
dleglości Belgii, któro pośrednio porusza prezydent wyraźnie u-znały, zostanie USZll'llOWllna.
' ministra spraw zagranicznych Gafe.ncu. Min.
~--~~1:.~••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••~ Gafencu
odjechał
odjedzie do
Anglii.z Bmkseli do Calais skąd
RZYM. Generalnym namiestnilkiem króla
w Albanii mianowany został ambasador
Franciszek Jacomoni, były poseł włoski w
Tiranie. jacomc111i z zawo4u· .dYlj)lomata,
uchodzi za wybitnego znawcę .spraw. albań
skich i bałkańskich.
.
'f.
RZYM. Sekretarz partff. faszystowskiej
z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
min. Starace, włcski' mittister robót publicz!1;ych i ~od.sekretarz st~n~ do spraw albań
15
s.loch udali s1e clio Alban11. ·
TOKIO. Ambasador bryfi.iskl Cra,igie od
przyjmuje od dnia 5 kwietnia do dnia 5 maja 1939 rotrn w godzinach od 8 1 /2 rano do 7 wieczorem bez przerwy
wiedził wczoraj po raz p-i~rwszy od czasu
subskrypcję n a
powrotu z Szanghaju ministra ~ptaw zagr.
Aritę. Według agenc.ii Domei ambasador
dciko!nał wymiany poglądów ·na sytuację w
Europie oraz omówił możliwośd przyśpie
szenia rc>zmów na temat angielskich intere·
sów w środkowyich Chinach z rz4dem jaipvń
skim.
·
KOWNO. Delegacja do rokowań gospodarczych z Rzeszą wy.ieżdża z Kowna w
dni.u dzisiejszym. Przewidziane są rokowana warunkach, opublikowanych puea Klnłateratwo Skarbu.
nia na tematy handlowe, rozrachunków za
kraj kłajpedzki oraz w sprawie wolnej strefy w porcie kłajpedzkim.
ANGLIA PODOBNEJ NOTY NIE
OTRZYMAŁA.
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Min. de Monzie przybył
I Zmiana t:zasu prat:g w~
wczoraj do Warszawy
WARSZAWA, 23.4 - Wczoraj o godz.
Powrót do

16.30 przyjechał

do W a:rszawy francuski
minister robót publicznych de Monzie.
Na dworcu powitali go minister komunikacji Juliusz Ulrych, wiceminister Piasecki, z ra·mienia min. spr. zagr. min. Arciszewski oraz członkowie ambasady fran
cuskiej, z ambasadorem Noelem.
Na powitanie ministra de Monzie stawiła się na przystrojonym flagami o barwach
francuskic'it i polskich dworcu kompa·nia
honorowa; k ... p. w. 2't! sztandarem i orkie-

PARYŻ,

45-g~dzinnego

frantji.
·
.
tygodnia
'

we wszystkich działach p~zemysłu i ad111inistracll
23.4. -Ogłoszony wczoraj wł
KREDYTY NA ZBROJENIA.
jenie. Drugi dekret

Urzędowym dekret łagodzi oboPARYŻ, 23.4. Ogłoszono 'dekret
wiązującą ustawę o 40-godzinnym
tygo- otwierający kredyt w wysokości 579 mmodniu pracy. Działy pracy z.ostały podzielo- nów zloty-eh z budżetu ogólnego nar. 1939

Dzienniku'

upóważnia ministra woj·
ny do wydatkowania na 1939 r. kwoty J
miliarda 314 milionów z kredytów dodatkowych na inwestycje materiałowe.

ne na 3 odcinki: admPnistracji pubHcznej, dla pokrycia wzaostu wyidat!Jców na uzbrop.rywatnego p~zemysłu pracującego· . d'la;
„
~ · ~
;ochrnny narodowej, prz_ernysł!J Erywafh.egQ ~
; _
I . ) t t. • •R Q
nie mająceg.o znacz-enia dla sp-raw-00rnn-y.
zagranicznych nadeszły iedwabie - wełny
W działa:ch administracf publicznej praca
strą.
Z MALTY DO GIBRALTARU.
winna trwać 45 godzin tygodniowo, z za•
•
•
GIBRALTAR, 23. 4. - Pancernik „Ra chowaniem przynajmniej t. zw. angi1elskiej
mil!ies", kontrtorpedowce „Grafton", „Gal soboty. W zakresie przemysłu prywatnego
lant", „Aictive" i ok.ręt podwodny „Seve"n" pracującego dla obmny narodowej, dekret
10
przybyły wc:wraj po południu z Malty do znosi ol:Yowiązek podnoszenia. płac o
proc. za godziny dodatkowe pra.cy od 40
Gibraltaru.
do 45 g·odzin. W zakresie przemysłu nie
prz,w6dcy Polaków w rtiemczech
pr.acująicego dla potrzeb obrony, stawki za
godzinę dodatkowej pracy ponad 45 godzin
BERLIN, 23.4. - Uroczyste nabOIŻeń- przewódcy ludu pdlskiego w Niemczech dJ
będą jednolicie, we wszystkich zakładach stwo żałobne za duszę ś.p. kr. patron.a dt. miejs-cowości Zakrzew(\ w której zmarły
wyższe o 5 proc.
Bolesława Domańskiego, przywódcy ludu był proboszczem.
polskiego w Niemczech odbędzie się w Be!'•
Pogrzeb odbędzie się w środę w Zakrze
linie w katedrze pod wezwaniem św. Jadwi wie przy udziale .przedstawicieli wszyst·
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI LAUREATEM
gi we wtorek 25 kiwietnia o godz. 9 rano. kich organizacyj polskich w Niemczech.
NAGRODY LITERACKIEJ ZW. ZAW.
Po Mszy św. nastąpi eksportacja zwłok
·
=
LITER.
Telefon
107-70.
w lODZI, ul„
101.
Zarz~d odd~iał1u
1W ARSZAW A, 23.4 Poleca: cemęnt marki "WIEK", wapno, gips, tekttjlę smołowcową, smołę, trzcinę' warszawskiego zawodowego zw.1ązku litera
preolit do malowania ścian wiliotnych, karEólineum do impregnacji drzewa, tów .polskich ukonstytuowany jako jury. na<Tr<>dy literadkiej oddziału warszawsk1egQ
zgromadzit ma ludnośt Szwajcarii
lloił6w
iwlązku po odbyciu 2 posiedzeń w dniu 18
i 22 kwietnia iprzyz.pał nagrodę :zł. 1.000.
BERN, 23.4 - Departament gospodarczy wydać zarządzenie, nakładające na ludn<>Ś4!
Władysławowi Broniewskiemu za cało
rady związkowej ma w najbliższym czasie obowiązek zgromadzenia zapasów żywno·
kształt twórczości poetyckiej.
Japonia
wu1UJa „
·
śd na 2 miesią.c.e. Zapasy te mai~ obejmować: cukier, ryż, proookty strącz.kowe, mąkę
i y.ryroby mączne, 1Prodi1ildy owsiane i jęc~
.m1enne, ka.sze, tłuszcze jadalne, ' masło, oh'
TO:KIO, 23. 4. - N~e~j~ ·r.1'.T~i ~~. . j.Kła:!aiąsJ!f..r$1ę 12 ~r.~e·aowcow, 6 kontr
z wynikłw wizyty rzymskłei
wę.
Od ob~iązku gromadzenia zapaSÓ\~
gorycznie za:przecza 'vf'1ieł@itl"fśc1, J~-łiłta ffi'r,e~, . ~ fo.Qz1 !llOdwodnycb. i 2
BUDAPESZT 23 . ~. _ Węgieriika ai,gencja tele· noś/i po.przednich l'Ządów, pogłębiliśmy w ostatniclt 1111ają być zwolnicme ospby, inajqują.ce się \I/
trudnym położeniu materialn.Y1111. ·
zała się w paryskiej 111hmianite"t ja~ mafy~h kr~.riik'ów.
g1'4!.fiow'll don<1Si:"po przy'byciu na dwon.ec w Bu· czaoaćh przyjaźń węgiersko • włoską, a to w .celu
w Rzymie r-0zpoczęły się rozm1'lwy, MmięPrzedsta\vkiel faip-0ńskiej adm:i.ralicji d111p~szcle, odpowiadaj'c na ~krzy~ il pozdrowieni~- zape.~~a sobie t~iej 1p~zyszłośc~, ktc>~ej ksz!ałto.
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Ofensywa germańska przeciwko kultu-1słęgnęła zwyczajnie do arsenału gotowych
Fale germańskie, ucisk, mord i pożogi
rze polskiej i polskości trwa. Wszystkie środków i tez „nauki" niemieckiej, a nastę- nie zdołały prasłowiańskiej, prapolskiej zieczynniki niemieckie podejmują tę akcję.
pnie uległa ogólnemu pędowi propagandy mi wydrzeć nieprzeliczonych skarbów, a
Do wybitnych czynów prasy polskiej niemieckiej, prowadzonej z niezwykłą sy- zarazem dowodów polskości tych wielkich
należy zdemaskowanie diisseldorfskiej
stematycznością i perfidią w całych Niem- i ważnych obszarów. Nazwy miast i osiedli
my, masowo sprzedającej w Pols~ swe czech. Czy nie jest to przykrywaniem i tłu- pomiędzy Łabą a Odrą zachowały swój pol
wyroby pod nazwami: Persil, Ata i Henlm.; mieniem obaw, że siedzi się tam nie całkiem ski względnie słowiański pierwiastek: WisWydała ona numer reklamowy, w którym na własnej ziemi?
mar - Wyszomierz, Rostock - Roztok,
umieściła artykuł p.t.: „Wschód - kraj
Nauka niemiecka w zakresie udowadnia- Wamemiinde - Ujście Warnawy, Wuniemieckiego przeznacz.enia".
nia praw do ziemi posługuje się fałsrem w strow - święty Ostrów, Pserow - Przeskali niebywałej dotychczas w świecie. Pó- rów, Lingst - Sianożęt, Stralsund - Strzaczytamy t.am między innymi:
:·Pierwszą .falę poJskiei furii. musiały wytrzy ki nauka polska była w ucisku, pozbawiona łów (wszystko nad Bałtykiem); Schwerin
mac .wsc~odnie. P~usy, 11:dy Jag1ello wraz z. ~zn , środków - fałsz można było dość bezkar- - Zwierzyn, Werben - Wierzbno, Rathemow1nam1
rosyisk1ch stepów napadł na kwitną- I ni' bi' ć
pł
• now - Ratn,ow, Neuruppi'n - Ryp'm Nowy,
cą prowincję Zakonu Krzyżackiego niosąc zni-1 e u era .w
aszcz nau k.i, a1e o becme
szczenie.
'
nauka w Niepodległej Polsce już na tyle Waren -Warzno, Loitz - Łozica, NeuRównież Prusy Za1,;hodnie (Pomorze) prze- !okrzepła, że z całą bezwzględnością obiek- brandenburg - Branibór Nowy, Stetin ciw~tawiał.Y „się _długo Po~~kiei
za~hlanności tywizmu zdziera zasłony z tego fałszu i ob- Szczecin, Podsdam - Postąpin i t.p.
(..La~clerg1er_) az do. chw1h, _g~y dma 18 mar- naża prawdę rzeczywistość.
A teraz wyspy u ujścia Odry: Rugia ca 1..,59 r. seim p0Jsk1 w Lubhme wbrew wszy'
Rugia, Usedom _ Uznam, Wolin _ Wostkim zasadom prawa międzynarodowego pozba
* * *
wil prowincje nadwiślańską jej suwerenności i
łyń.
proklamował jako terytorium polskie.
Stale intensywna propagar.da germańOdra wpada do Bałtyku trzema ramio. Zai~te, tak. C~esi, Pola~y jak i kraie, batts:- , ska - dochodzi do tego, że ,„rawie nie ma nami: Pina, świnia, i Dziuna. Właśnie
ck1~ n~eza~luzen.1e uzyskali Pa.~stwa_. kto.re me skrawka ziemi polskiej1 ldórą nauka" nie- Swinemiinde - świnioujście leży nad rzeez
zna1du1ą s1e w zadnei proporc11 do ich Justory:
.
ś . .
. .
"
,
" •
cznego dorobku i przestrzeni przez nich zamie- m.ecka me uznałaby za „pragermanską • ką w1111ą, odnogą Ujścia Odry.
szkanei.
'
Wszystkie odkrycia, wykopaliska, horody* * *
Niemcy uti acilY Poznańskie, swói śpichlerz szcza prasłowiańskie - „nauka" niemiecka
Przed kilku laty odbywał się w Sofii
zbo7.owy, którego: _Jak~. kraj prze~ysłow~ t>O- na rozkaz nawet podrzędnych urzędników wielki, międzynarodowy zjazd geografów.
~~~~~~hl~'.Y bardziei. ntz Polska, iako panstwo ni~mieckich, a wbrew oczywistości, chrzci Na zjeździe wiele mówiło się o nazwach,
Kultury europejskiej nie mogli 1 nie mogą mianem urdeutsch (praniemieckie). Tym błotach, lasach, depresjach. izotermach,
ochronić Słowianie. Czynili to zawsze Oerrna- fałszem, tą swoistą namiastką prawdy słowem, o tym, o czym zawsze geografonie. N_iemcy, stojąc jako przedmurze Euro~y. próbują świat karmić, a przede wszystkim wie zwykli są mówić. Wśród delegatów byAz1a znowu rusza, tym razem. w postaci b?l Polskę. Usiłują wygrywać dyplomatycznie. ło wielu uczonych polskich z pr. St. Paszewizmu. Jako przedmurze zawiodło zupełme
N k
ka
'ł istn O
lct
ł
k'
1
państwo czechosrowackle, zawiedzie
również
au. a po1s sprawi a
Y • nl!lw~ , w ows im na cze e. W jednym z odczytów
Polska z powodu wewnętrznego rozdarcia wy- prawdziwy pogrom kłamstwom mem1eck1ch padło twierdzenie,
że całe środkowe
wołanego przez mnieiszo~ci narodo,":e i partie"'. „uczonych". Łaba i Odra to polskie rzeki. i wschodnie Niemcy posługują się nazwami
Prasa polska dołozyła wielkich starań, Niezliczone świadectwa wieków na zieaby uświadomić społeczeństwo o tej ger- miach będących pod stopami" Germamaniza~orskiej a :arazem antypolskiej ro: nów ~ołają: „byliśmy 'tu przed wami, my,
bocie firmy z Dusseldorfu i podała temu z Polacy". Osią Polski Piastowskiej była
społeczeństwu sposoby skutecznej reakcji, Odra.
a ono niewątpliwie zdobędzie się na wysi„Odra jest rzeką politycznej koncepcji
lek konsekwentnego zwalczania tego prze- , Polski Piastowskiej", pisze Józef Kisielewmysłowego agresora.
ski. Państwo Mieszka Chrobrego i Krzy• • •
woustego basowało się na Odrze, ~ięgając
Skąd przyszło do tego, źe niemiecka · na Zachód po Łabę. Zostało nam to wydarfirma przemysłowa podejmuje się roboty te metodą zagłady i wycinania w pień capropagandowej ł sięga po argumenty rze- łych szczepów. „Zginie aky Obre", mówi
komo naukowe z dziedziny historii? Musi- kronikarz o wyciętych w pień Obodrytach,
my wyratnłe powiedzieć, że nie potrzebo- osiadłych ongiś nad Bałtykiem na zach(>d
wala ona podejmować żadnego wysiłku, od Odry.
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słowiańskimi.

Po referacie znad skłębionego mrowia
zjazdowego wystrzelił las wyciągniętych
rąk: tak wielu zapisało się do głosu. Między
innymi zapisał się do dyskusji dr. Czekałski oraz jeden z najznakomitszych geografów niemieckich.
Polak był z kolei przed Niemcem. W
przeciwieństwie do innych dyskutantów nie
rozwodził się szeroko: wyjął z teki plik
map. Nie byle jakich. Najdokładniejszych
map niemieckiego sztabu generalnego.
Przez pół godziny czytał równym, wytrwałym głosem nazwy. Później puścił w ruch
między uczestników same dowody rzeczo·
we. Wynikło nie tylko to, że Niemcy posługują się nazwami słowiańskimi, ale że poIowa terenu niemieckiego, zwłaszcza nad
morzem leżące ziemie, podminowane są
słowiańskością.

Zapanowała konsternacja. Tym większa,
że autorytet geograficzny nauki niemieckiej
w głębokiej ciszy oświadczył: „Panowic

koledzy proszę skreślić mnie z listy mówców". '
Zakołysała się na jedną chwilę w obszemej sali zjazdowej w~ja wielkiej, szerokiej Słowiańszczyzny, na której ziemiach
zachodnich, rozsiadł się żywi<>ł obcy, najezdniczy (Ziemia gromadzi prochy str.
114 i 115, Józef Kisielewski). Ut~muje
się zdanie, że w dzisiejszej ludności całego
nadmorza niemieckiego płynie 80 proc.
krwi słowiańskiej. Kto przeszedł przez ulice Szczecina, musiał zauważyć, że oo trzeci

szyld nosi nazwisko polskie, zawsze niemal
w formie poprawnej Krajewski a nie Krajew
sky. Spotykani tam Polacy mówią: Całe
Pomorze jest podmyte żywiołem polskim„.
„Nie wierzyliśmy, ale w Szczecini~ spotka;
liśmy Niemca, który to potwierdził. Stary,
emerytowany nauczyciel nadreński. Na starość przyjechał do syna w Szczecinie. Po·
wiedział tak: „żywioł niemiecki nie jest tu
czysty i silny. Gdyby jakiś inny naród okupował to miasto w przeciągu 10 lat
mógłby zmienić jego oblicze. Tak jak Polacy zmienili Graudenz i Dirschau zupeł
nie.••" (Ziemia••. str. 189).
*°1

* *

Polacy przegrywają w sądach niemieckich 95 proc. spraw. Ustawy w stosunku
do nich są „~urnowe". O pozwolenie na zebranie trzeba się starać miesiącami. Administracja prowadzi niezwykle drobiazgową,
we wszystkie szczegóły wnik~jącą potif_Ykę
germamzacy]ną: Wsz~stko 1ednak świad
czy o polskości tych. ziem. Wy~rczy n:l
półtora metra wgłębić się w ziemię, aby
wszędzie, wszędzie. aż po Łabę odnaleźć do
wody ~ytowania tam praojców naszfch •.
śmieszne byłyby więc zarzu~ N1emcow
co do. ~h.arakteru i::omo~, Gdans~a, g~y
by .om m~. wkładali t~kiej pohyorme wielkiej energu w gennamzacyjną i antypolską
propagand~. Na tę g~gantyczną ~keję fał
s~u . - musimy odpo~iedzie~.potęznyrn. wyslłkiem na rzecz rewmdykacjt prawdy i naszych praw.
Jan Stypułkowski.
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najlepsze zabezpieczenie przed
niespodziankarni życiowyn1i.
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Zakazane obchody w RacibÓrzu
&O•lecia T-wa Polsko-Górnośląskiego

BERLIN, 23.4 _ Opolskie „Nowiny
Codzienne" donoszą: polkja w Opolu zakazała odbycia przygotowywanej na niedzielę uroczystości 50-lecia towarzystwa
polsko-górnośląskiego w Raciborzu.• W

tym samym dniu miał się odbyć w Raciborzu występ teatru polskiego z. Kat~wic ze
sztuką Żeromskiego „Ponad śnieg biel'Szym
się stanę", który został również zakazany.

aby przy goleniu powstowcły 1eszcze w::;łpliw~~ci?
1W:.zelkie wqtpliwości zostały już dawno usunide.

l~:;;ika radzi. lnterea wska-
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Pu•ska • • Jlł. 1.20 wy•tarczy na cały tydzień.

Dr A. WANDER, S. A. Kraków.
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Defilada w Madrycie 15 n1aia

za walki na granicy

BURGOS, 23.4. - Ogłoszon-0 tu, że l generalissimus oświadczył, że mili?n , żoł
..łwięto Zwycięstwa" obchodzone bę.dzie nierzy hiszpańskich wykazał Europie, ze bo
w Hiszpanii prawdopodobnie w dn. 14 i 15 haterstwo ich i odwag.a war~e są 2 l_ub 3
maja. Defilada w Madrycie przed gen. Fran milio_nów l~dzi. Nic nam me za_graza co odb dzie się 15 maja.
mówił dale] gen. Franco - ~dyz .ma.my
PRZkMóWIENIE GEN. FRANCO.
dość młodzieży dla obropy. _H1szpan1a 1est
KORDOBA, 23.4. _ Bawiący tu z oka- nastrojona pokojowo, le~z. ~Jada tern~, kto
zji uroczystości zwycięstwa gen. Franco ośmieli się nie usza'nowac. JeJ pra~. J:Iiszpa-.
wygłosił przemówienie, w którym wspom-. nia wy~ta·:czy sama s?b1e -. mo~1ł d~leJ
niawszy 0 cierpieniach okresu wojny wyra- Ęener~hs~1mus. - _gdyz_ obudzt~a _się do zy~
ził nadzieję, :be zwycięstwo stanie się pun- c1a d:tJęk1 s_wei. of1:arne.i m_ł?dz1~Zf·. WszY.
ktem wyjści.a dla poprawy bytu, u:e&ul~- ~cy. Hisz.i;>-ame winni byc dzi_s c~uJm 1 mocni,
wania sprawy płac robotniczych, zmes1enia 1 w1erzyc głęboko w Boga 1 Ojczyznę.
wyzysku i t.d. Mówiąc o armii hiszpańskiej
----
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@BARWNE
ŁóDż,
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BRATYSŁAWA,

23.4. W sprawie
nowych incydentów na granky słowacko węgierskiej we wschodniej Słowacji, komunikują, ze ~trony słowackiej, że Węgrzy
naruszyli zaw.artą niedawno umowę, na zasadzie której w pasie granicznym o szerokości 3 kim. nie wolno umieszczać żadnych
jednostek wojskowych. Wojska słowackie
dotrzymują tej umowy, je'dnakże Węgrzy
w dniu 20 b.m. posunęli się do samej granicy. Tego samego dnia odd~i.ały w~gier
skie otworzyły ogień na gminy Gaidosz
i Wyżne Rewisztia, a później na gmirl_ę
Inacowce. W dniu 20 b.m. Węgrzy ostrzelt. wali odcinek Gajdosz i Niżnia Rybnica.
Wojska słowackie n.a atak w ogóle nie za1 reagowały. W dniu 21 b.m. wieczor~m sło
wacki,e ministerstwo spraw zagranicznych
wręczyło konsulowi węgierskieTń<y w Braty:-

•

WA.RSZAWA, 23. 4. Odbyło sio na Zamku\
Królewskim w Warszawie w obecności Prezydenta RP. posiedzenie komitetu ogólnego regio
nu spalskiego, na którym rozpatrzono sprawoz
danie z działalności za okres ubiegły i program
na rok następny oraz dokonano przekazania i
przeję.cia pracy w regionie w związk•u z przej
ściem regionu spalskiego z dniem 1 kwietnia
1939 r. do kompetencji władz ~ań1stwowrch, sa
morządu gospodarczego i organizacyj społecz
nych woiewód7Awa łódzkiego.
OTWARCIE WYSTAWY SZTUKI
WĘGIERSKIEJ W WARSZAWIE.
WARSZAWA, 23.4. - W diniu wczorajszym p. P.rezydent Rzeczyp,aspolitej dokonał otwarcia w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych reprezentacyjne · wy
stawy sztuki węgiers!Qej. Na uroczystość
przybyli m. in. przedstawiciele rządu z ministrem W.R. i O.P. prof. dr. Wojciechem
Świętosławskim,
wicemin. Maciszewskim
i Szembekiem oraz min. Arciszewslkim nz
czele.
ZRYWAJĄ KONTAKT Z NIEMCAMI.
PARYŻ, 23.4. jalJc nam komunikują,
wyznaczony na dzień 30 kwietnia między

mecz rugby Francja - Niem-:y
przez F,ra.nicuzów odwołany. Do skut
ku nie dojdą również wszystkie inne wyznaczone imprezy francusko - niemieckie.

p.aństwowy

Wzajemne zwalanie winy·

Gen. Franco o polit~ce Hfsz~anii

Region spaIski

słowacko-węgierskiej

został

ODRZUCONE PIWśBY

sławie no tę protestacyjną

o

UŁASI\:A"

w sprawie incyWIENIE.
dentów we wschodniej Słowacji. Nota
WARSZ,AY'f ~, 23;4 :---- Prez yą e n! R., P .
stwierdz.a, że węgierskie formacje wojskowe na wschodniej granicy Słowacji nie res- Ignacy J\llo s~ic_ki ,octmow1ł ul as!rnw.cn,a ~· :.
. . .
_ . zanych na sm1erc Władysława Łozowski'.:{'''
pektuią ~a\~artych por-0zunuen t prz_ez wy- , i M.ak~a .Ma!ksymowicza. którzy dopu ścil i s•(·
wo!yw~~1e incydentów. ~rzeszkadzaią kon-1 z, ram1em~ parti komunistycznej szeregu aksohdacJI stosunków. M1mster spr. zagr. do- tC?w terro1ystycznych na Kresach WschoJmaga się, aby rząd węgierski przeprowadLił nich.
w tej spr.awi1e szczegółowe dochodzenie,
4IJ
ukarał winnych i wydal zarządzenia, aby tt
=-w'f!rw'< Mi®!iłtO--go rodzaju wypadki w przyszłości się nie
T y L 1U" O

I

powtarzały.

KOMISJA DEMARKACYJNA.
BUDAPESZT, 23. 4. - Jak słychać,
komisja demar'kacyjna nowej granicy sło
wacko - węgiernkiej z.ostała już utworzona
i nieibawem •r.ozpocmie prace.

·~

zcawca poradzi ci dobrze przy kunnie dywanu
Pr1ed nabvciem zwróć sic tyH, o do firmy

)) DJ wfilt 'lll
((
Ili
11

wł. Ryszard
i\iAYER
Łódź9 Zawadziumr 1
będziesz zadowolony.
Skład zaopatrzony w wielki wybór dywenów

chodników, firanek, narzut

j

t. p,

Co

dzień

niesie ?

Kv1iecień

-liW ~eh óa slo6ca
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księżyca

~lt:IJZH:U\

1.38
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1127

łatwo

ego

~ostek b·ulionowych

14 21

6,29

.ZtYiązek

szybko i

G

18.45

księżyca

W schód
Zachód

przyrządza się

4,:13

Zachód słodca

Prop::>•cje 4-5 osób.•
Rosół z kluseczkami grysikowymi
1 łyżka masła, 1 żółtko, sól;
bia.łko, 6-7 dkg grysiku, ł lit;J
wody, 4 MAGGiego kostki bu:f
lionowe.
Masło ·utrzeć, dodać żółtko i sól.i
po czym ucierać. Białko ubił~ n~1
pianę dodawać oa przemian z gry.
silńem, po czym kłaść łyżeczk.
kluseczki na gotujący się rosół;I
przyrządzony
z wrzącej .. wodyfl
i MAGGiego kostek bulionowych..'
Gotować {)koło 10 minut.

Spółdzie!ni

ow ·cz c o ndlu

notuje ceny w sklepach

•

Sm i etan a
DETAL

zł.

P .i

1.50

1.20

.„

dla

Znak ua
atylc1~c.1

0

:
-~-----..:11:::1----111:11----som=-----11S1Zcc:----=:i:z:z:;i=----------i!:Sll„_____ 1dla poparcia tych słusznych dążeń.

Mleczarskich l Jajczarskich

1 kg.

I

--

rosół - --- ·
z kluseczkami grysikoY'ymi

Wyborny

OZIS Wo iciecha
J11tro F'<lelisa

WSZYSCY DO WSPóŁPRACY.
Po tamtej stronie granicy zachodniej •
półtora miliona ludności polskiej zatniesz.
kałej od wieków na ziemi własnej, posia.
da 56 szkół pnwszcchnyc!1 i 2 gimnazja.
Po tej stronie granicy 740.000 Niemców
posiada 655 szkót po\vszechnych i 27 śre
dnich szkół.
Polski Związek ZachOdni w pracy swej
dąży zć.~cydowanie albo do podniesienia
stanu szkolnictwa polskiego w Niemczech
albo do likwidacji uprzywilejowania Niem
ców w Polsce stosownie do ich sity łiczeb
~ i!ej ••
Wszyscy Po!acy winni stawać do współ
pracy z Polskim Związkiem Zachodnim

!i50 pra. igk wakacgjn t:b

z~ba

młodzifżg

l·th

łódzkich

1zkó hand owg.:h

A to jest przecież koniecznością, jeśli
może jedynie przyczynić
się do powię
kszettia tak nielicznych kadr fachowych chodzi o przyszłość i o rozwój rodz;mego,
pracowników biurowyc'n jak i sklepowych polskiego handlu, zwłaszcza na terenie
Łodzi.
w handlu polskim.

Miąa:wk:i.

Nadszedł

nowy transport

j e d w ab i deseniowych
gładkich i plisowanych

Z"azd

zw·ązku

.
(a) W dniu wczorajszym w

obr.::dował

A.G

=
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Kas Komunalnych
wczoraj w

Łodzi

Łodzi od- nymi, omówił za•sadnicze wytyczne polity•

był się ogólnopolski zjazd przedsta·wi;.:~cli
Związku Kas Komunalnych.

ki kredytowej K.K.O. oraz podjął szereg
uchwał w kwestii usprawnienia dzinła!noObrady Zjazdu odbyły się w sali Rady ści poszczególnych K.K.O.
Miejskiej przy ulicy Pomorskiej i zaszczy- 1 ·--m:111m1111a_ _ _1111111!!:111_ _ _m:1_ _ _,~T••
cił je swą obecnością wojewoda łódzki p.
H. Józewski, który przybył w towarzystwie POKAZY w SZKOLE G.>SPO.JARCZEJ
wicewojewody inż. Jellinka i naczelnika .
W O O N A 40, tel 177-73
d W
odb1wają się co nwartek u srodz: 17 3)
r
rony.
Program na najbllteey okrt11' ;5.JV, Ciastka des•rowe Zjazd zajął się sprawami organizacyj- 2-V Rol•o• % clelęcrny, bolsT.ty'cl I polędwlca po nnfehku

9·V Polr•wx: i 1Jrtcką1kl l•u~1e
- Jo V l'nyn,dzant1
kurc%ąl. - .3·V. Sałatki "los o nne I łetnle. - S.· V. Lody.-

- Chyba- zauważyła pani Crosby Dick.
Gdy narzeczeni zo•stal'i sami, Janith rzekła do Dennisa:
-

Oci szeregu dni
dągle myślę o Stoney Ridge.
Nic nie mówiłam przy tej
'. pani, ale co za nadzwyczajny zbieg okoliczności. Cud, że
:;ig nie wygadałam.
- Mówiłem .ci o tej miejscowości. Dlatego o niej my-

'. .
O

I j~

~...a~;zr.:;ia
>111.'

I;..'

.li.

żałuję, żeśmy tam nie pojechali.

zM~
.

, ślałaś.

-

sądzę. Jestem fatalistką

'

mcgę

tak jak ty i ni.e
powinnam tam jechać. Dlaczegonie wiem. Słyszałam o Stoney Ridge jeszcZie przedtem,
~anim mi powi·edziałeś, że będziesz miał możność zobaczyć się z kierownikiem tamtych robót. Cieszyłabym się,
.~dybyśmy tam pojechali oboje. Mam dosyć Londynu.
We

oprzeć się wrażeniu, że

,..„

\il

-

O ile słyszałem, to nawet nie jest miasteczko, tylko

.vieś.

Wi·em, ale przekonałam się, ·że właśnle w takich zakątkach zdarzają się nadzwyczajne rzeczy. Może ten kiernwnik potrzebuje sekretarki.
- Marzysz, dziewczyno.
- Może, ale gdyby nk ma:rzenia, i.ycic !Jy'Ql:Jy czasani ciężkie do zniesienia ... Jak ci się pcicl oba!a ta pani?.
-

I

44
Peel-t~d :rnf-,·ym'f\lm~
1

ang· el,)ki~40.

- Co za pytanie! W twojej obecności nie istnieje dla
mnie żadna kobieta.
- Czy cię ni·e uderzyło, że to bardzo inteligentna
osoba?
- Wydała mi się sprytna, z tych, co zawsze i wszę
dzie po·trafią sobie dać radę.
Podczas gdy mioda para tak gawędziła, Maria śpie
szy}a d() mieszkania Se_innetta. Rozstawała s.i~ z zakochą-

nymi z uśmiechem na ustach, ale nim znalazła się na miej
scu, poddała się dężkiemu przygnę?ieniu.
Znała Timsona i on ją ~nał. Wszak mieli wspólnego pan·a. Zadzwoniła i zapukała, do drzwi w umówiony spcsób.
Nie zdziwiła się, że musiała czekać na otwarcie niezwykle długo. Gdy w końcu w szparze ukazała się dluga smę
tna twarz T'.msona, wyczytała w niej wszystko najgoisze.
- Czy to prawda, Timsonie, co piszą w gazetach?
- Niech pani wejdzi:e.- Wprnwadził ją do bawialni.
- Czy w .późniejszych było co więcej?
- Nie. Po drodze kupiłam wszy·stkie gazety, Timson
wiedział, że pan był na tym jachcie? .
- Wiem~ że p_ojechał do Southamptonu - odpo:vioedział lokaj.
- Nikt się nie uratował!
-Nikt.
- Nie chce się wierzyć, 'fimsonie. Panu się pewnie
nie śniło, że zginie taką śmiercią.
ni

Kto tam

mógł wiedzieć,

co

s ! ~ pam! śnilo. Skąd

pa-

przyjechała?

-

Z·e Stoney Ridge.
Pan panią tam posłał?
M iała m do spełn i enia pewne rncla p;,~, ale
pah n!e zyje, nie będę wam opowiadała, co i jak.

chociaż

- Nie, p an by się gniewał- wyglc.sił z przekonaniem
Tlmson. - T raz pani zastani~ bez pracy.
- Ano tak, a wy?
- Stary eks-bandyta westchnął i wyta rł usta wierzchem ręki.
.- Nie zast.a!J4wiałem sie. n&\.d am./

pis?
-

Czy przypuszczacie,

że

pan

zostawił

wam

!:tk'„

za··

I nad tym się nie zastanawiałem.
Czy myślicie, że miał duży majątek?
Siedząc na sofie Maria przyciskała chusteczk~ do ust

Tak nagle się to stało- rzekła- że jeszcze nie me-·
O katastrofie dowiedziałam się godzinę k
mu pO! przyjeździe do Londynu. Dz!ś rano w Stomy Ridge
napadto mnie przeczucie, że coś się stało, coś, c-0 zaważy
przełomowo na moim życiu. Czytając tę v:iadomość w gazecie myślałam, że.„ że„. Słuchajcie, Timsonie, mcże
pan zostawił z butelczynę Napoleonki?
-

gę uwierzyć.

Timson spojrzał na Marię z niesmakiem, ale poszedł
Napoleonki.
Potem stał i przyglądał się, jak
piła. Odbierając od niej kieliszek rz.ekł:
.
- Pewnie pani jeździła do Stoney Ridge wywiedzieć
się e> lorda l)argotał
- Tak, iimsonie. Teraz Już wszystko Je!!no, czy war.;
powiem, czy nie.
poszukać

- Dowiedziała się p.ani czego?
- Niby niic, a jedtlak duż.o.
- Widziała go p2r'1i?
- Nie. Może i \f"i był na jachcie?
- Chyba nie~ Ó! że też go diabli ni·e wzięli 1 nim zilp:·osił na tę wyci~kę !
· - Wjertfle s!uż)'liście panv :rimsonie. Mam
że nie z~5lnniał o was w testamende.
- Jeszcze mi pani nie powi'"•1;:"„1 a, co pani wykryła.
.._Na co wam ta wiadomość? Cóż byście zrobili?
' - jiest tam iaka tąjemnica?„

·1
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Kredyty dla kupiectwa poszły w obce · ręce

PODWIECZOREK HARCERSKI
Zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa
przy 31 drużynie im. Jura Szletyńskiego w
Łodzi uprzejmie zaprasza członków i sym
patyków na podwieczorek taneczny, który;
odbędzie się w >dniu 23 kwietnia rb. w IQ
kału przy ul. Plerackiego 9.
Początek zaba.wy o gi::idz. 16.
Cena wstępu wyn.osi il. 1.09
dytów. Kredyty te otrzymali prawie wyłą
W kredycle trzeba stawiać na człowie
Zysk z tej impriezy przeznaczony jest
cznie kup·cy Niemcyl będący również chrze- ka, na Polaka. Tak robił dawny Bank Pol- na obozy letnie dla niezamożnych harceścija.nami.
aki w b. Kongresówce i dokonał cudów.
rzY..
Nasz informato.r roztacza przed nami
H. R.
obraz nieszczęsny. Oto Niemcy, którzy roi
porządzają .na terenie Polski 886 włas.icymf,
wszelkiego typu spółdzie1niami, w większ~
ści ikredytowymi, otrzymali udział w su...
ma:ch przyznanyich dla polSkiego kupiectwa
do 90 proc., głównie z tego powodu, te
kupcy niemieccy posi.adają posesje, posiadają gwarancje, któryich brak kupcom - ~QJakom. Kupcy P.olacy .otrzymali z tych J>:!'Z)'.
idzia16w najwyżej 10 procent.
Oto je·st pełny obraz „unaro!!Jowienla
ży:cia gospodarczego w Pols-ce". Szafony
wzrost małych „nędzarskich" przedsiębi'orstw, wzrost sklepików spożywczych,
którymi dysponują po staremu hurtownicy
nie-Eolacy. Kredyty przeznaczone dla tych
rzekomo początkujących, dla iych pionterów, przesunięte zostały w r~e i tak silne
1finainsowo.
Czyż na tle tyieh stosunków mofoa się
dziwić, że w szeregach fak zwanego 11pol~lego kupiectwa" panuje zdenerwowanl·e,
a narwet prze'Clenerwowanie, Eilęczenie, roz.
A1e po oot;sic!ei\Tujiib'ew nic fu! nle Jedzcie, bo wtedy:
goryczenie i walki iwewnętrzne? Czy mot.na
pozosfohrby w zęboc„~(i'ówe resztki jedzenia, 1c!6re w ciqgu
.się dziwić, że ludzie Z'.niechęcają się i Ukwi
nocy ulegnQ zepsuciu. Uńikci,:.ie tego jest równie ważne
.dują już rozpO'częte prace?
jo1c wys'trMganłe 1141 lt:1mienla nozęhnego.
Kupiectwu polskiemu pomóe natefy I to
najrychlej. Należy tylko Zmienić pewne
· Używajcie Kałodonłul Jest ło jedyna pasta, 1dćra dzięki zawa;:
przestarzałe metody ł spo80by postępowa.
łości Sulforicinóleotu czyści g~itntownle zęby i zwalcza kamie". •
nła.
· ,
Tylka wolne oi.1ca~i.enio zęby mo~Q b.yć zdrowe i mocne.

Melody rozprowadzania kredytów lrzeha
slawinJqc na

i:-t jut u nas wylano atramentu, ile papieru zapisano w sprawie ,,unarodowieni.a"
życia gospodarczego, He i,też" uchwalono,
ile przeprowadzono an.kiet. I nic jakoś nie
pomaga.
Po staremu, wystarczy przejść się po
pryncypalnej ulicy i odczytywać szyldy nad
drzwiami sklepów. Przekonamy się wówczas, że nic się w tej dziedzini·e nie z.rnieniło, ie nic nie przybyło! Po prostu „na
froncie unarodowienia życia gospodarczego
bez zmian".
Statystyka jednak wyłkazuje pewien
wzrost pols·kich placówek handlowyich.
Rozpisywano się także szeroko 0 k.redy
tach dla kupiectwa poJ.skiego, dla tego żywiołu, który się dopiero wyzwala, który
dźwiga życi'e gospodarcze. A więc wzwst
placówek na skutek kredytów?

Owszem, wzrost placówek możn.a zanotować i to dość duży. Set.ki bezrobo tn~h
staruszków, wyko.Jejeńców chwytają w rę
kę kosz,.yki i pędzą na rynek w dzień targowy. Taki polski „sklepilka.rz" chodzi od wozu do wozu, obnoszą·c swój sklep p.rzed so·
bą. Sprzedaje pastę do obuwia, skarpetki
po 20 groszy za parę. Pomysłowszy obn0'3i
po rynku maść na odciski własnego wyrobu.
Inny po prostu roznosi wieśniakom gorące
obiady, gotowane w domu.
Tych „placówek" zanotować należy
wzrost niepomierny. Jest tych „<:hodzą
cych" kupców at za dużo. Jeden drugiemu
wyrywa „zarobek" z ręki. Biją się o miejsca, o klienta. Dzienny zarobelk wynosi nierzadko peł.ną złotówkę! .
Zanotować także należy wzrost f1fości
straganów. Owszem 1 stragani.arzy mamy
coraz więcej. Na 1rynkach, na przykład łódz
kich, robi się już dziś ciasno od ludzi, rozstawiających stoliki, krzyżaki, walizki. ,Też
się biją o miejsca! Przybywają na rynek już
o wczes.nym świcie, dla znalezienia wygodniejszego ·locum. Owszem, wykupują odpowiednie karty, opłacają podatki!. Oni przede wszystkim sprawiają to, że „ilość polskich przedsiębiorstw wzrasta". Objaw to
nie pocieszający, objaw to smutny. Mamy
w ięc wzrost niepomierny placówek nędzar
~'.dch, a nie mamy wzrostu polskich placó" :!k silnych, zagospod'a.rowanych jako ta-

człowieka

ko. Wzrastają szeregi polskich straganiarzy
budkarzy (z wę~lem) przekupniów - domokrążców, sprzedawców nielegalnych ma
szynek (tych Ji.czyć należy na tysiące),
·sprzedawców w1asnych ubrań, wzrastają
szeregi .szewców rynkowych1. sprzedających
nie swój tow.ar, a brany w komis od przedsiębio.rcy na dniówkę i t.d.
W taki więc sposób przedstawia się ów
„wzrost" szalony, owo dosięganie 50 proc.
ogólnej liczby kupiectwa w Polsce. P.rzybywa nam .kupiectwo nędzarskie.
A teraz druga sprawa: Jo:'edyty.
„Kurier Łódzki" równLet pisał w swoim
czasie o tych kredytach, o tym dobrod·ziejstwie, które spotka wreszde polskiego kup,ca.
Jak się ta sprawa przedstawia w rzeczywistośd?

Zasięgamy informacyj u źródła.
- Kredyty przyzn.ano, p.rzez BGK, przez
KK'O, które rozp.rowadzały odpowiednie
sumy, więc jednalk: pow'inien p~ski kupiec
otrzymać te sumy?
- Po.Iski kupiec tych sum nl-e otrzymał
i nie otrzymuje - pada miażd~ąca odpo-

wiedź.

- Dlaczego?
- Z powodu ograniczeń. żeby uzyska'ć
pewien ~redyt trzeba mieć gwar.ancje, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie, odpo
wiednich żyrantów.
Polski kupiec, niestety, jest biedakiem.
Nie mógł więc otrzymać odpowiedni-eh kre-

- Polaku

-

Uroczyste

poświęcenie

dla terminatorów
W dniu dzisiejszym odbędzie się uroczyste poświęcenie Bursy dla terminatorów przy Związku Rzemidlników Chrześcijan.
Uroczystość zapoczątkuje nabołeństwo

w kaplicy ks. Salezjanów, przy ulicy W·Jdnej o godz. 11-ej ralno, po czym uczestni-

Trudności

Bursy

nemiaślniczych
cy ttdakiz,ą się do Joka:lu Związku Rzem.
Clirześc. przy ul. KilińSkiego • 127, gdzie
mieści się nO'W'OWzniesl~a Bursa. ·
W uroczystośd przyrz~li wziąć udział
J. E. Ks. Biskup Wł. JasińS'ki ora'Z Wojewoda Łódzki p. Henryk Józews'ki.
·

w akc1·i ,,wczaso'w robotn1·czych"

ls urlopów udzielonych przez firmy przypada na lipiec

2

w związku z prowadzoną na tere- ktowane są na okres o'd 1 czerwca do 15
nie Łodzi akcją „Wczasów robotniczych" wrneśnia, przeto zbieg terminów urlopodowiadujemy się, że Biuro Wczasów Ro- wych w jednym miesiącu utrudniłby wyso
botniczych w to·dzi rozpoczęło jut przyj- ce !f)tawoe przePr<>wadzenie akcji.
mowanie deklaracyj rol1otniczych, Na za- . w związku z tym Izba Przemysłowo _
sadzie danych zawartych w tych deklara- Handlowa zwróciła się z apelem do wszy
cjach nale~y stwierdzić, ie 2/3 urlopów stkich zrzeszeń gospodarczych istniejących
przypadać ma na okres m. lipca.
na terenie okręgu łódzkieg.o 0 zwrócenie
Tego rodzaju stan mO'ie wpłynąć ujem uwagi zrzeszonym zakładom fabrycznym,
nie na całokształt prowadzonej akcji.
by _ 0 ile fo nie bę'dzie kolidowało z kh
Jak się bowiem dowiadujemy wszelkie \interesami - udzielały urlopów zatrudnio
prace jak r'ównież I ośrodki, w których ro nym pracownikom przede wszystkim w
botnicy mają spędzać swe urlopy kontra- miesiącach czerwcu i sierpniu.
'(f)
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s1ęgozb1or s p Matyldy Grohmanowe J.
•
•
ofiarowany Miejskiej Bihliolece Publicznej w Lodzi

~ykonawcy. wo).~ ś.p. ~a tyldy Grohma-\ teczną daru.
.nowe1 pp. Elżbieta 1 Jad~rga T:r~nk~e.;ó~- . Na przestrzeni lat kilkunastu, jest to
ny. przekazał~ w tych dnta~h ~re1skt~J Bt~ JUŻ szósty z kolei wielki dar książkowy
\ b!totece Publiczne1 w Łodzi ks1ęgozb1ór te1 ofiarodawców z łód;!)kich sfer przemysłoniedawno zmarłej, zasłużonej .na pofu spo- wych.
leczno filantropijnym n.aszeg<> miasta dział~zki. Ofiarowana biblioteka liczy przeszło
ODCZYT CZERWONEGO KRZYżA.
800 tomów, na .którą składają się dzieła z
Stara111.iem Sekcji Od:2ytowej_ Od~~iału Lódzk1e
~akresu historii, literatury i sztuki. Książki go. Pol~kiego . Czerwonego Krz~za doz,is ~ .o~dz. 1 ~
.
min. 30 w !ali PCK. przy ul. P1otrkows1cieJ nr, 19U
, są przeważnie
w bogatej,. .a częs to ar tys !y- p.
Dr. Zdzisław Sutorowski wygloei odayt nt. Cho
'cznej oprawie! co podnosi wa·rtość biblio- rołry weneryczrui" w~~P hezipłatny.
"

l

Kupiec-Polak, wciąż Jeszcze ol>nosl swój
„skfep" ze sobą.

warzystwo Przeciwgrutlicze przezmaczyło
dla Piotrkowa. A więc z -0~ia!llnośoi publicznej powstaje nowa placówka!, ja!k gdyby
nawet za nasZe łódzkie P.lenl.ądzel Czy
to aby w pąrządku?
Talk jest. W najzupclniejszym. Bo, Wojewódzkie Łódtkie T-wo Przeciwgruźlicze
kieruje tą akcją, a więc ze wsz:el'kich dotacji i zbiórek nawet z terenu naiszego miasta korzystać ma i prowincja. Łódź posiada bardzo dobrze rozbudowany aparait
przeciwgruźliczy. Jeśli więc Łódź nie podejd~ie do prowincji, proW1incja, jalk ~o
miało dotychczas miejsce,
nadal będ21e
Z
przychodzić do Łodzi! Dość mamy własnych gruźlików, we własnym więc ~nte(-) życi e płynie w Łodzi zupełnie resie ułatwmy żyde przynajmniej na tym
normalnym trybem.
Na dzień dzisiejszy odcinku naszym sąsiatd.om.
wyznaczono cały szereg najrozmaitszych
Łódź pierwsza w Polsce dolli-onała na
uroczysto ści okoli c znościowo - jubileuszo- własnym terenie trój-przymierza gruźlicze
wych. Zjednocze-.'3.a Obronne społeczeń- go i pierwsza prowadzi skoordynowaną
stwa. s.tworzyły sprzyjającą · atmosferę, do walkę.
szybszego rozwiązania! naszych co<lzienPadło tu słowo przymierze. Istotnie od
nych potrzeb i boląiczek. W niezmąconym dnia! 21 marca przymierze - w konsespokoju, w szerszym zakresie i z bardziej I kwencji zjednoczenia obronnego - rozintensywnym wyrazem wre praca społe- , pościera się bodaj na wszystlde dziedzicz.na. Powstają n~w~ P.lacówki społeczn e, ~y -~aszego życi~ spo.ł~zno - polityc;!)nego.
mające na celu mes1en1e pomocy potrze-. ~po1rziny, co się dz1e1e na Ratuszu?
bującym, funduje się sztandary i nowe
Budżet miejski przyjęty zostaje przez
gwoździe ( ofia1
ry) wbija się w ich drzew- wszystkie ugrupowa·nia polityc2me. Jednoca. W dniu dzisiejszym jesteśmy śwtładika- głośnie uchwala się skreślić S'lfbsydia i
mi poświęcenia Ruchomej Poradni Przeciw oddać ćwierć miliona dotyoh z bJ19żełu
s rnzlic2ej, któtą Wojewódzkie Łód.zkie ~o- ,mi'ejs'kiego .na cele obronne!

pr
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Ołredek
Dnia 19 ICwl.etnia br. o'ctbyło "się w loka
lu Organizacji Przysposobienia Wojskowe
go Kobiet (ul. Aleja Kościuszki 57) informacyjne zebranie Ośrodka P~gotowia Mo
ralnego. Udział w tym wzięły reprezentacje
niemal wszystkich organizacyj kobi1ecych
na tere.nie Łodzi.
Celem zebrania było poinrormowanie
Kobiet ł uzgodnienie wytycznych szeroko
zakrojonej akcji uświadamiania obywatelskiego jak najszerszych mas kobiecych.
Omówiono spraw~
zorganizowania
wszystkich k~biet i przygotowain.ia ich na
wypad~k wo1ny do samoobr.ony 1 do obro
ny ~aJU. Put . k
k'
, k OPM
ff.·
erni.c a,
terow~1cz a
w swo~m re~~r~cte przedstaw1ła ~ażność
obecne1 chwtlt 1 zaak~entowała konieczność
podjęcia wszechstronnej akcji by jak naj
prędzej przepr-0wadzićyrzeszkolenie kobiet
W tym celu spośro'd zebranych utworzyły się sekcje, które już rozpoczęły 'dzia
łanie. we ws.kazanych kierunkac.h. Powsta
~a więc ~ekcia. odczyt?wa, które1 zadaniem
Je~t uśw.tadam~ać kobiety w różnych środo
w1skach. sekCJa propagandowa, która będzie. inform.owała za pośrednictwem Prasy
i Radia o działainiu Ośrodka Pogotowia Mo
ralnego; sekcja sekretarek, której członkinie objęły dyżury w lokalu OPWK codzien
nie O"d g-0dz. 18-ej do 20-ej, b'~dą zapisy.
. k b' t . k.
ł ·
wał y zg I asza1ąoe
się o 1e y 1 terowa y Je
do ·odpowiednich grup szkoleniowych, będą

I

I
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Akcja kobiet
"
obronie
kraju
P011oio1t1a l"loralnet!o

Wieść ta z najlepszym uznaniem rozale krwi nie omówi nikt:
c'i1odzi się po całym świecie. Skrzętnie no:wysączymy ją z piersi i z pieśni.
tuje wiadomość tę czołowy organ angielCóż, że nieraz smakował goriko,
ski „Times", podnosząc z uznaniem ten
na tej ziemi więzienny chleb?
moment zjednoczeniai.
Za tę dłoń, wyciągniętą nad PolskąProces· tworzenia się wspulinej postaKula w łeb." .
wy wszystkkh obywateli na·stąpił z pioruRembieliński do wiersza tego dopisuje
nującą szybkością. Podnosi ten m01111ent w następujący komentairz:
swej „kronice tygodniowej" p. Jan Rem- Czy~ ?ie słyszy.cie - popr~ez sło~
biel•1ński', pisząc o wierszu Władysława wa t~ -;-- b1~1e serca, tętn~ gorące], żywej
Broniewskiego ,,0 Ojczyiinie".
pol,s'k1e1 krwt? I ta~k. to c1'.lgle zin?W? od„Zawsze wysoko bardzo ceni'tem tego zyskał pełną warto~c, pełmę .brzmte'Ilta ów
pisarza za jego niepospolity ' talent, ale tak, ~dawało by. S'!~, !b~na.lłtz~~y„ p_a:
zawsze irytował mnie płytkością swej zbaw1~ny ~zelk1~.J sw1eżośc1 merack1e1
ideologii „.I oto temu piewcy „intemaojo-1 wyraz. !'Ojczyz.na · .
. ...
nału", kiedy w obliczu dokonywujących . A więc na:"r?c~nte na .całe1 ~mu, w~a
się w świecie zmian zobaczył nagle bei- Jemne zro~m1en1e t P.O~ałnte sobie dłoni!
p~re~ło ta~isłą . na.ki Po~sk~ groźbę,
Przy~merze trzyma ~tę ~a .nas~ym łódz
ta'k1e mespodz1ewaln1e z;aczęło ptóro kre- kim odrmku, trwa w S'\VeJ sile t mocy, a
wyraz temu dają coraz piękniejsze prześlić słowa:
jawy obywatels'kiego poicłejścia do sprawy
Pożyczki Przeciwlotniczej.
Su•bskr.ybuje
,,Kiedy przyjdą p<*ipalić dom, ,
ten, w którym ·mi~zkasz - Pols·kę, pożyczkę całe łódzkie s.połec:zeń~two, a •
kiedy rZ}!cą przed siebie grom,
· ambicją Łodil jest żeby pod tym wzglękiedy runą żelaznym wojsldem
dem zająć pierwsZe miejsce, przed u11Jnymi
i pod drzwiami staną, i nocą
miastami. Łatwo to się stać m:ote, boć
kol'bami w drzwi załomocą dopiero niedawno gazety znów przyniosły
wiadomość, że jeśli
chodzi o ofia.ry na
ty ze sn~ podnosząc skroń
stań u drzwi:
rzecz ścigaczy, to robotnicza Łódź zajęła
Bagnet na broń.
pierwsze miejsce przed Warszawą i KaTrzeba! krwi.
towicami!
Ja·k si•ę to dzieje, po prostu
Są w ojczyźnie radiun'IC1 Terzy'w6,
trudno wytłumaczyć, ale statyst,f.1ca WP,ły,-

Qb~~ głQń ~h

~

WÓJk:

211§1: t!k

~e.c~~~l .-. .

-

-

łet !J>.rowadziły ewidencję

przeszfolonycn
już zastępów i przydzielały fu.nkcje w ra·
zie zapotrzebowania.
·
·
• • •
Kobiety, lćtóre już należyci1e ·do jakiejś
organizacji. sprawdźcie, czego jeszcze mu
sicie się 1na'llczyć, by sprostać zadaniu, któ
re was czeka I I wy kobiety, które nie nale
życie do żadnej organizacji, zainteresujcie
się najważniejszą sprawą dzisiejszej chwi
li - tj. czy potraficie obronić siebie i swo
je ro'dziny, gdy wróg Polskę zaatakuje. Po
myślcie o tym, zainteresujcie się - a gdy
czego nie wiecie, zgłoście się do OPWK a
tam poinfOrmujcie się, co macie robić, by
SP,Okoj_ni1e oczekiwać jutra.
•
•
•
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udzieła sekretariat OPWK w lokalu przy ul
Aleja Kościuszki 57, codziennie od god1
18 do 20 z wyjątkiem niedziel i świąt.
DANCING „ BRIDGE.
Zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa przy

Hufcach Łódzkich zawiadamia, iż w każdą
·niedzielę w godz. od 17-20 w restauracji
„Tivoli" urządza „Dancing-Bridge" z występami artystycznymi z którego dochód
przeznacza się 'Tla obozy przysposobienia
Hufców Harcerek i Harcerzy do Obrony
K ·
·
ra1u.
Wejście zł. 2.- wraz z konsumcją.

Zadano nam pytanie, ja!k się ułożą sto•
sunki, gdy Łódź powróci „do cywila"?
Czy znów rozejdzie się każdy w swą strp•
nę, czy w Radzie Miejskiej rozpoczniem)".
znów walkę da ca.po, czy też konsQtidacja obronna, która nastąpiła, ma szanse
dalszego utrzymania się?
W ostattnim numerze ,,Kroniki Pols'ki ~
i ·Ś'lviata" w czołowym artykule czytamy:;
„.Fakt połączenia się całego narodu W,
jedne) myśli i jednej decyzji napełnią, n~
słusziną radością i dumął ·
·
•..To zjednoczenie, nal tle włeloletni·egó
okresu walk politycz.nych, może być bez
przesady nazwane drugim „Cudem nag

Wisłą".

I

W podobnej ręlacj1i trudno przYJ"ttóll ·
szczać, aby z chwilą ustąpienia zµpehneao
odprężenia wojennego nie miała naiSłąPJć
w Łodzi nowa era i nowa platforma, na
której łodzianie potrafiliby zna.leźć wsi><>t~
ny ję~łc.
Ongiś zw~niona Łódź, dziś zjeanoez~-i

na przez miłość

Ojczyzny,

potrafi i

w.

przyszło~c.i us1:1'nąć wszelkie bariery, które
przesłantaią widnokrąg i zbliżyć do siebie1
jak towarzyszy broni, tych wszystkicli~
których kiedyś dzieliła nieufność.
,

Przymierze zawarte w dniu
Q.b

,

talk najdłµteJ
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PODZIĘKOWANIE

w

Wszystkim, którzy

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę naszej najukochańszej

t

ś.

Paulinie z

p.

t

p. -

ARTUROWI

Tysżerów

M·EIS SN ER OWEJ

I

oddając ostatnią posługcc

ś.

nieodżałowanej

1l1

SN~Y
~

okazali mi w chwilach ciężkiego smutku i bólu tak wiele serca ,,j współ
czucia, w szczególności Wielebnym Księżom Pastorom z czcigodnym -pro·
boszczem ks. radcą Kotulą na czele, Szanownej Radzie Kościelnej, P! dyr.
Miche;dzie, chórowi kościelnemu, krewnym, przyjaciołom, życzliwym Lznajomym, składam serdeczne Bóg zapłać.

Wielebnemu Duchowieństwu, a w szczególności Ks. Oficjałowi Dr. Bączkowi i Ks. Prałatowi Mał·
· czyńskiemu za uświetnienie Swym udziałem uroczystości żałobnych, Ks. Prałatowi Kaczyńs'<iemu za wzru•
szające słowa pociechy nad mogiłą, Ks. Ditrychowi i Ks. Dr. Bielickiemu, Chórowi Tow. Spiew. „Echo"
z prof. Przybyłowskim na czele za wzniosły śpiew w kościele i nad grobem, jak również wszystkim znajomym i przyjaciołom, którzy w tych c:ężkich dla nas chwilach złożyli tak liczne dowody współczucia
i pa~ięci, składamy szczególne wyrazy wdzięczności i serdecznej podzięki.
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WIELKA PIELGRZYMKA POCIĄGIEM
żalob11ei kar•11
POPULARNYM NA UROCZYSTOśCl
.
OPIEKI śW. JóZEFA DO KALISZA.
p. Wacław Władysław
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej .w
Kossakowski·
Łodzi, organizuje w dniu 30 kwietni.a (nie. .
.
dziela) pod protektoratem J.E. Ks. Biskuśp. Wada:V Wła~ysław ~os~ak?wski,
pa Wł. Jasińskiego, Ordynariusza Diecezji syn ~d•~arda 1 ~nto.nmy ~ R~tkowS:k1ch, uŁódzkiej pielgrzymkę na uroczystości odpu rodził s_1ę w dniu. 12 kw1e.tn_1~ 18.64 r?ku?
stowe Opieki św. Józefa do Kalisza. Pątnicy w ro~~:nnr~ m.aiątkL~ Kuscm_ce w z1e.m1
łódzcy po przybyciu na dworzec kaliski po-. grodz1ensk1eJ. Gnn.nazinm ukonczył w B1awitani zostaną przez Ks. Prałata Janowskie ły~stoku. Przez kilka .lat. na.s~ęP'rtych 'W
go, proboszcza parafii Najśw. Marii Panny, związku z zakazem nauczan}a ~ ptllsku na
W dniu 21 kwietn·a r. b. opatrzony Sw. Sw Sakramentami zmarł po krótkich lecz cięż·
po czym przejdą pochodem przez miasto do o?ecnych kresach wschódntch był nauczykich cierpieniach
.kościoła farnego, gdzie wezmą udział w uro nelem prywatnym. .
.
.
.
czystościach odpustowych, które .celebroMaiąc 22 lat przyjechał do ~odz1; ~dZJe
ś.
wać będzie J.E. Ks. Biskup Ordynariusz początkow~. P:r~cował ·?a '· ko~e1 Łódz-Fa
Włocławski. Kazanie zostanie wygłoszone bry~zn~. Poz.nie) wstąpił d·o .fumy. swego
na placu katedralnym do wielotysięcznej rze teścia sp. Br.omsława Pstr·ąg~w~k1~go. W
szy, która tradycyjnie w tym dniu przyby- 1909 r.. załozył ·~łasne prze~s1ęb10rstw_o
wa masowo z Ziemi Kaliskiej. W roku bie- hurtowei sprzedazy ~ęg:<:i. ':V 01~a europeJżącym przewidziane jest przybycie wielu sk~ sp~wodował~ . hkw1~aCję ~trmy .. Bezprzeżywszy lat 75.
,
pielgrzymek
posredmo po wo1n1e obiął k1erow111ctwo
Nabożeństwo żałob11e za spokó1 duszy Zmarłego odprawione zostanie w kaplicy przed·. ,
.
.
. łódzkiego oddziału Krakowskiego Tow.
pogrzebowej przy kośc. św Krzyża w Łodzi, w ·niedzielę dnia 23 b. m. o godz. 9-ej rano,
~o nabozenstw1e pąt~1.cy łódzcy zwie- Wzajemnych Ubezpieczeń, które zajmował
skąd o godz. 3-ej po pał. w tymże dniu nastąpi odpro~adzenie zwłok na stary cmentarz ka·
?zac będą pod P!z.ewodmctwe~ Tow._ Kra- do likwidacji Towarzystwa tj. do 1929 r.
J.Oznawcz~g? ko~c1oły: far.ny, sw. M1kołaBył jednym z założycieli Łódzkiego
tolicki O smutnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrąże
Ja
oraz,
sw1ątym7
pdklasztorne
.o.o
..
BerChrześcijańskiego
Tow. Dobrdczynnośc1,
ni w głębgokim smutku
nardy.naw, Franc1szka.nó~, Jezm!ó":' .1 Re- poza tym długoletnim członkiem· Stowarzy
formatów o.raz:. zabytki. Z1~m1 ~aihsk1eJ._
szenia Techników. Ostatnio w Stowarzysze
W program~e przew1dz1ana jest wy-c1ec_z- niu tym po śmierci śp. inż. Krndkiewskiego
ka autobusami do muzeum w Gołuchowie. pełnił powierzone funkcje gospodarza.
Kierownictwo techniczne pielgrzymki · W pierwszym -0kresie sądownictwa poi
objął Ks. Kan. Stan. Nowicki.
skieg<> był ławnikie,m w Sądzie OkręgoKarty uczestnictwa w cenie zł. 5 naby- wym w Łodzi.
• „ · 1'
wać można we wszystkich parafiach łód'zBył w społeczeństwie łódzkim jednostkich i kościołach frlialnych, w Sekretariacie ką b. popularną i powszechnie lubianą.
Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej
Powołanie
ul. Gdańska nr. 111 w godzinach biuro(F.) W piątek w godzinach wieczoro- wił szereg spraw natury gospodarczej w I czykai, zastępcy naczelnika Rybołowicza i wych (tel. 220-14), w księgarni „Dobr1
. .• .
, " .Cruilj. ca.~ .~lu~ i„t . nie·
czlon'ków pp. Dobranca, inż. Kowaletvskie Książka" - ul. Gdańska nr. 111, w. k~ię
wych pod przewodnictwem prez. Kwapiń wyniku czego postanowiono:
~. .
·' •bł!liAp~ i_ 4 ;"ĄOrócznie,
skiego odbyło się po-siedzenie Magistratu.
nabyć 695 m. kw.
na przt;,bicie ul. go, ławnika Andrzejaka oraz radnych pp. g-?.rni „Przyszłość" ul. Piotrkow~ka nt. 263
~
· '"me ' tohi~orr 1 ł6:inłcy dla
Ze spraw załatwionych na tym posie- Nowej do Rokicińskiej, wyznaczyć odsz.ko Ortela i Grochowskiego; zakupić 72 lampy oraz w kolekturze p. Wł. Ciancia.ry - ul.
płcf. wteka i atanu, kosi · miliony ' łwdzi.
dzeni.u na plan pierwszy wysuwa się spra- dowanie zł. 1.200.- dla lokatora, ~aJ. .u- gazowe ul~ne, umorzyć koszty leczenia Piotrkowska nr. 91.
PRZY
ZW ALCZANIO CHO ROB
wa powołania do życia specjalnych komi- jącego w domu przy ul. Piłsudskiego 19 ubogich droryc'b, zatwierdzić zmiany sta„
syj oszczędnościowych, których zadani l -.3 pokojowe mieszkanie z ku<:hnią, prze- tutu podatku drogowego w myśl zaleceń
Z POWSZECHNEJ SPóLDZIELNI
PŁUCNYCH, QRONCHlTU uporczy·
będzie zbadanie gospodarki miejskiej pod znaczone na poszerzenie Muzeum Parnią- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i MiSPOżYWCóW W LODZI.
wcgQ. mccczącego kaszla, GRYPY
Na ostatnim walnym zgromadzeniu pełl t. p. stosują pp. lekarze kątem jej usprawnienia i zmniejszenia jej tek po Matrszałku Piłsudskim; powołać nisterstwa Skarbu oraz rozpisać przetarg
koSjtów. W skład wymienionych ko!]lisyj komisję dla zamiany, zakupu i sprzedaży na budowę 6 s.zop dla bydła na targowisku nomocników Powszechnej Spółdzielni Spo„BJllSJlł'I f R'I HO l A N'
żywców w Łodzi, dokonano
uzupełniająwchodzić będą ławnicy ze wszyst'kich ugru nieruchomości, złożoną z przewodniczące- przy Rzeźni nr 1.
cych wyborów do Rady Nadzorczej. W wyGąsecldego, który ułatwia wydzielanie
powań radziec'kich, a na czele icn stać bę go w osobie p. wiceprezydenta A. Szewniku tajnego głosowania zostali wybrani:
sic; plwociny, wzmacnia organizm i aa·
dą resortowi wiceprezydenci.
Michał Król, Błażej Pokorski i Andrzej ; ~
. •opoczucie chorego oraz powiększa
Po dłuższym refer;acie prezydenta Kwa- l
Antośkiewicz ponownie oraz nowi radn'.: ! : warę ciała i usuwa kaszel. ,
pińskiego na ten temat postanowiono po
Jan Załęski, Władysław Grzegorczyk i St'.i · , _ _ _ _ _ _ _S•p•rlliz•ed•a•j•ą•a•p•te•k•illll
wołać trzy komisje w następującym skła
nisław Kubiak.
...
dzie: ·
Komisja Techniczna - pp. wicepreUzupełniona w ten sposób Rada NadNie dopuszczajcie do tej ostateczności, normalnego wydzielania żółci oraz powo- zorcza odbyła w środę, 19 kwietnia r.b. swo
NAJBLIŻSZE IMPREZY ŁpDZKICH
zydent A. Szewczyk, przewodniczący, oraz
SPóŁDZIELCóW
członkowie pp. Andrzejak, Borucki i Zwie- ktćra powstaje przy zaniedbaniu niedoma- dują naturalne wypróżnienie. 'Stosuje się je je pierwsze posiedzenie dla dokonania pogań wątroby. Zioła magistra Wolskjego ze przy chorobach wątroby, woreczka żółcio
W niedzielę dnia 23 kyvietnia rb. Po~
rzewicz,
działu pr.acy. Prezesem Rady Nadzorczej
Komisja Gospodarcza w skł-adzie: ·prze zna19em ochronnym „Billosa", zawierające wego, kamicy żółciowej i :żółtaczce. Do wybrano ponownie dyr. Józefa Wolczyń szechna Spółdzielnia Spożywców w Łod21
wodniczący p. wiceprezydent A.~ Purtal i rcśhny egzotyczne Combretum i Boldo po- nabycia w aptekach i drogeriach.
iskiego, wiceprezesami Adama Durko i F,ran organizuje dwie impJ.'\ezy propagan~owe.
Pierwszą z nich będzie Propagandowy
ławnicy: Duszkiewicz, Malinowski i Mil- bµdzają wątrobę do prawidłowej pracy i
ciszka: Komorowskiego, sekretarzem Wła
Poranek Spółdzielczy; który odbęclJie się
map;
dysława Michałldewieza.
Ponadto ustalono skład poszczególnych w lokalu Klubu Pracow1ników ZjednoczoKomisja GazOwnl w slł1atłrle ;p. wic,.e·
nych Zakładów Włókienniczych K:1 Schei·
wydziałów Rady t.j. wydziału gospoda.rczeprezydenta A. W~fol!'~rka i ła~ivrifków GrzeCo dz-leń tłqmy w _,Grand ~ Klnien
go, rewizyjnego, społeczno - wychowaw- blera i L. Grohrriana przy ul. Przędzalnia
gorzaka, Matuli l .Miłaa.-ews.lfi'~o.
„
cze.go, dla spraw spółdziekzej Kasy Po- nej 68. Program poranku przewiduj1e prze· ·
Praće. kornii)'l Q(;lbyw&t się _ti~lł~\IV (en
.
·
grzebowej i Komisji Budowlanej, oraz do- mówienia oraz część adystyqną Vf wyko
sposób, :ze na JC'tlnyth 1.e ipet:Jałnfth ponaniu członków Koła Młodzie~y SJłPłdzielkonano
podziału na dzielnice.
siedzeń kierownicy Wyclziafgw: QctS'pot1ar•
• •
I ś.1.. T D ł ·
M t
•
czej.
.
, "··
czego, Technicznego i Gazowni wygro·szą
-naJgłO'Śnle~sza P„O~ e "
•. ·i o ęg1 •
os ow1c2a
Początek Poranku o godz. 11 r~.no.
referaty n;i temat działalności swych rena1moc1nejszym fil .nem sezonu
GDZIE NALEŻY ZAKUPYWAC KONFEKCJĘ:?
Tego samego dnia o godz. 12 ,min 30
sortów, po czym komisje przystąpią do
Tadeusz Dołęga M<?stowicz jest be~- włas.nego życia, pełen dramatycz·nego naOtworzOłly niedawno dom ko.nfekcyjny
p. f. w kinie „Batory" przy ul. Chrobrego 10.
szcze~6lowego zapoznania się z całOlkształ- sprzecznie na'jpoczytniejszym obecnie pi- pięc\a trójkąt małże11ski, w którym wcho- Schmcchel i Syn., w kró.tkim cz.asie pozyskał uz.nanie
tem prac danych wydziałów.
sarzem. Tłumaczy się to prosto: obok wni dziw grę wa1lka ucmcia z obowiązkiem - licznio .pozyb>kanych klientów. Do powodzenia firmy 01 ganizowany jest odczyt kierownika Ma
się wzo,r()Wa organ.iz111•.•ja, wy~oka jaikość riana Niczmana na temat „Osiągnięcia ru
Poia powyższą sprawą Magistrat omó- 'kliwego wyczucia współczesności, którą składają się na film pełen treści i wymo- przyczyniła
t&wan1 i Cachowy personel. Firma poleca: płaszcze chu spółdzielczego w 1938 roku." Będzie
Mostowicz czuje, jak ni kt, zna on świet- wy, doskónale zrealizowany i świetnie gra i kostiumy damskie pg. najnowszych modeli, !Palta
jakby przegląd wydarzeń i aktualnych
1ea11-mAlllllll'llll*D•••••••••••'\ nie psyc'bikę mas czytelniczych i wie jak ny w najdrobniejszych szczegółach. Bar- i ubrania męskie w wielkim wyborze, oraz prz.epi. to
zagadnień
spółdzielczości w Polsce i zagr:
do nich trafić.
szczewska, Pkhelski, Żabczyński, Zelwe- sowe mundury ezkolne. Konfekcja firmy Schmechel 1nicą w roku ubiegłym. Po odczycie wyświe
docównuje jalrnściQ najlepszej k011fekcji miarowej.
floełąg popuJairny
lntuicja pisarska, stwarzająca :żywych rowicz i inni tworzą mistriowskie kreacje.
(Wr.)
Uony zostanie film spótdzielcq. : .
i ludzi w powieści i w transpozycji filmowej

RODZINA

s.

t p.

}

Kossakowski_

Wacław Władysław

1

Zona, dzieci, wnuki I prawnuczki.

Gospo·durku miejsku pod hasl·em oszczędności
komisyj ze wszystkich grup radzieckich

I

s. o. s. Atak wątroby.

.TR
' z· y

„

SERCA

1

POZNANIA

!oddaje Mostowiczowi

palmę

pierwazeń

Na "1'ypa.dek. alarnill

' stwa śród filmowanych asów Jiterat.vry. Jez miejscami do leżenia
1go filmy tętnią życiem, pulsują nami~tno:
zł. 12,60
\ ścią, porywają tłumy, a obok fascyJ1u1ącei
, akcji 0 szybkości zaiste zawrotnej mają wy
Pob7ty ryczałtowe
1 soki walor a'rtystyczny.
~
Wyświetlany obecnie w Grand Kinie
'.film: „Trzy serca" osiągnął rekord powo( ał Poszczególni właściciele względnie
i dz&nia w stolicy, a obecnie i w Łodzi ścią- ~d~rnmstrat2rzy
66 °10 znizkł przy powrocie
nieruchomości otrzymali
1 gal co clitiet1. tłumy widzów. Rzecz dzieje si~
1m1en.ne wezwania Zairządu Miejs'kiego w
w siedzibie magnackiej, gdzie na t!~ z~ Łodzilt\v ~rawie urządzeń obrony rrzcciw
miany dziecka przez pias.tunkę, rozw1ia się gazowej, przeciwlotniczej i przeciwpoża
I
walka
o majątek, pozycję i o to, co jest rowej.
od 21.>'IV. · - 6/V•. SO 0/o zniil.ii
' najistotniejszą wartością ludzką - o uczu, cie.
W myśl tego zarządzenia właściciele
Zapisy i informacje:
z niepospolitą maestrią Mostowicz z domów_ winni. zaop.atrzyć do 25 bm. podość ryzykownie zarysowującego się tema- sterunk1 prz~ciwpozarowe V: domach: "'!
tu o podłożu sensaicyjnym, potra:i "".ysnuć :naski przec1.w~a1zo>ve, pa~1ety przec1wdzieło zwarte, rnecne, psycholg1czme po-I iperytowe, s1ek1ery, lata~k1 . e~ ektryczne._
Ł ód ź, PIOTRKOWSKA 68
głębione.
Należy przygotować zb1orn1k1 wodne 1
Ciekawy
konflikt
p
o
między
uczuciem
hydrnnty. Na s~rychach muszą być przyteJ~fon 170„77.
• • • • • • • • • • • • ' m~tki gQ gzie~ka, które WY,\.:hował~ i g9 gotowane gaśnice p_łynowe.
Urz_iqZQnei

Zarzqd~eniu obrony przeciwloliticzej

w ZAKOPANEM

„Tydzień Gn eza a"

_
Wagons -.Lits f Cook

.

I

Wszyscy musimy być przygotowani
muszą być na strychach worki piasku lub
skrzynie.
Podobnie organa domowego ratowni„
ctwa sainitarnego muszą być zaopatrzone
w maski, pakiety przeciwiperytowe, apreczki z materiałem sainitarnym.
Domowe posterunki bezpieczeństwa
muszą być również zaiopatrzone w ma>Ski,
łopaty i inn€ przybory.
l " .., ~

·.

·

stosowania się do przepisów po,tlłegają
ka1rze więzienia do lat 2 lub grz,Ywll)'.

Z KOLA KOBIF.CEGO L.0.P.J.I~
W niedzi elę, dnia 23 kwietnia o godz
16-ej w siedzibie Koła (Wapienna 15) od·
będzie się Nadzwyczajne Zebranie Człon·
kiń Koła Kobiecego LOPP _nr. )03: ·
.
Ze względu n.a ważność , sprąwy prw
Ponadto zarządzono uh;zym-yvfanie slry my Członkinie o licznie i punktua.lne prz)"
chów w czystości I porządku, usuni~cia bycie na Zebranie, . r
L I
zbędnych i łatwoipatnych przedmiotów.
zari.ąd.
Z~rz_łqzer_t~ _it~!i• te _winni n\ę~ł; ~·~
1

I ~-

,•

---· · - - - -·- . ..., . . .,'1f'"

•
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Panie Doktorze czy ma Pan co jeść?
.

att'ł\\

~luczeąo pe!!~!n~!!?~!:~-;.i~e~!~.! oąluszujq się

"~

l<reśloną godzi nę, na mi nutę. Przypuszczać: nie ma co jeść? To chyba jakiś pomylony, dził, drugi raz, kiedy wyjechał na urlop,
Przytaczamy fakt konkretny:
trzeci raz, kiedy wrócił z urlopu i czwarty
jakiś niedopiecz-0ny doktór?
Pan X. mieszka poza miastem, że tak można wiele rzeczy.
raz„.
Mój
rozmówca,
lekarz
pediatra
uśmie
Więc naprawdę to nie brak w naszym
powiemy na ustroniu. Pa.n X. ma dwoje
- ???
dzieci. Dopóki dzieci są zdrowe, wszystko mieście lekarzy, młodych, uzdolnionych. cha się:
No,
z
tym
ogłaszaniem
proszę
pana
Jest
ich
dużo
,
mnóstwo,
można
powiedziec.
Czwarty raz wolno się doktmowi ogło
jest w porządku.
Nagle, pewnej nocy alarm. Dzieci za- Tyłkio, że wegetują, ty;lko że siedzą po ciup - to znów nie tak czarno, jakby się wyda sić kiedy umrze!
H. Rud.
chorowały. Pa·n X. chwyta w rękę gazetę, kach, aż rozpacz chwyta. Nieraz takiemu wało na pierwszy rzut oka. Lekarzom wolno
się
ogłaszać,
ale
tylko
cztery
razy.
Pie·r
pa·
n
u
doktornwi
to
pacjent
nie
uwierzy
po
by wynaleźć jakiegoś lekarza, mies7Jkają
cego w pobliżu. Niestety, w gazecie nie ma prostu. Jakto nie ma samochodu? Doktór wszy raz, kiedy się pan doktór przeprowaadresów lekarzy pediatrów. Są ogłoszenia
lekarskie, owszem, ale wenerologów. Pan
X. jest p-0 prostu zdumiony.
- Jakto? Więc nie ma w Lodzi innych
lekarzy, są tylko specjaliści od chorób we
nerycznych? Czy może '.udzie tylko właśnie
na te cho-roby zapadają?
Pan X. przegląda gazetę po raz drugi
i trzeci. Nie, nie ma ogłoszeń pediatrów,
nie ma ogłoszeń internistów!
Pan X. poczyna szperać w mózgu, że
by sobie przypomnieć nazwisko jakiegos
Ja1ińskieao
lekarza. I nagle - jest. Nazwisko lekarza,
J.E. Ks. Biskup Wł. Ja-siński, Ordyna-1 nas uroczym w dziedzinie ducha. Oto od
Najświętsza Dziewica, pełnią łaski ozdo
który leczył przed odległym czasem samego pana X. Prędkie szukanie w książce te- riusz Diecezji Łódikiej z okazji zbliżające- wie.ków w miesiącu tym czcimy Najświęt- biona, jest przez Pana Jezusa wyznaczoną
go się miesiąca maja, poświęwnego czci szą Dzi·ewkę, Mat.kę Bożą i Matkę nas na Matkę naszą , Ma'tką nars wszystki'ch. Dla
lefonicznej. Jest numer. Telefon.
Najśw. Marii Pany, Królowej Narodu Pol- wszystkich.
nas i dla naszego zbawienia, jako Matka Sy
I co się okazuje? Oto lekarz pana :X. skiego w~da.ł orędz.ie,. w któ.rym pisze:
Cześć
N~jś~iętszej
Maryi Panny . rna na .Bożego, wszystk.ie potrzebne nam d.ary
jest popros.tu zawalony pracą, nfo może so „Nadchodzi piękny m1es1ąc maj ... Pod pro- swe uzasadmenie dogmatyczne. Ozdobiona Boze dla nas wyjednać jest zdol.na - miłoś
bie dać rady, n.i we dnie ni w nocy. Długie mieniami ożywczego wiosennego słońca największymi przywilejami, ubogacona pet- cią więc bez g.rnnic winniśmy ją otoczyć.
godziny oczekiwania na przyjazd doktora. bujnie rozwinie się przyroda, pola nasze nią łaski, jaśnieje na naszym niebie, ni.czym
Najświętsza Maryja Panna staje się poWreszcie zatrąbił samochód. Lekarz przyje i łąki pokryją się zbożami i kwieciem roz- ów zamek z Apokalipsy „niewiasta odzia- za tym ·naszym wzniosłym przykładem. _
chal. Konsultacja. Hanorarium c-0ś około maitym na chwałę Boga, na radość i wese- .na w słońce, księżyc u stóp jej, a na głowie W życi e jej i <:noty wpatrujemy się j.ak w
stu złotych!
Ie ludzi.
jej korona z gwiazd dwunastu" (Apok. złoci ste słońce, które oświeca mrolki naszeNazajutrz pan X. spotyka pewnego
Ale piękny maj jeszcze więcej jest dla 12,1).
go życia.
przyjaciela. I tu okazuje się, że w są~ie
W tych czasach, gdy narody całe oddadnim domu, tuż pod bokiem państwa X. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- łają się od Boga i dobroczynntj Ewangelii
mieszka jakiś lekarz pediatra. Podobno na
Ch~y~tusa, trzeba nam tym silniej i tym\
wet dos·konały liekarz, Lekarz ten nie ma 1
Ukazały się w oprac.
Cz. ). P I O T R K O W I C Z A
referenta Ubezpf„cnlnl Spoleosnel w Waro:aawle
ufmei zwracać się do świętej Dziewicy 0
co robić. P rzymiera głodem. Przychodzi w 1
T A B L I C E
D O
O B L I C
A. N I ,..
pośrednictwo i pomoc.
pięć min.ut po wezwaniu do pacjenta. Bie~
Jej cnoty ·i życie winniśmy naśladować.
rze w nocy dziesięć złoty.eh za wizytę 1
S K I. A D E K
S O C J A. L N Y C H
W prawdziwej pobożności .ku Matce Bożej
.es~cze dziękuj· e !
(obowląiuj11cych od 1 kwietnia 19311 r.)
Cena zł S 50, z przesyłki\ &I ł.20.
I
utwierdzać musimy nasze młode pokole* * *
Wars•awa, Leszno SI m. 10.
l'. K. O. Nr 20,382
nie".
To nie jest, Szanowni czytelnicy, wła· 1
domość wys.sana z palca. ROzmawiałern

Ko tzt:i

Królow~j

·K orono

Orcdzie J. f. Ili· Billi· Ordgnariusza w„
I

,

KROL l'OLSKICH
ZDROJOWIS K
jedyne źródła wód gorzkich
Nowoczesne urządzenia lecznicze
Komfortowy Dom Zdrojowy

Polski~;

Biura

WYSTAWA OBRAZóW KIERPALA
Artysta malarz Antoni Kierpal urządza
w Łodzi dzięki poparciu Ligi Morski.ej Ko
lonialnej Wystawę swych prac w paszcze
gólnych oddziałach LMK.
Obrazy wystawione odtwarzają barwnie
żywioł naszego Bałtyku· i typy Kaszubów.
Każda mieścina naszego kochanego skraw
k~ morza jest wiernie oddana w obrazach

Ki erp~a.

Wys~awa cieszy s!ę olbrzyl!li·em zai nte

reso~an1em Już. w dm~ .otwar~1a 21 bm w

z

r~:~re~~\tg~n;:iez~~~~or:imm;c~z:;1Łódi osiągnie
700
nocną wizytę do dwojga dzieci, tylko 10
O
.
złociszów. Rozmawiałem

z tym doktorem,
który dziękuje po. otrzymaniu hOnorarium.
Naprawdę, przynuera głod~. Naprawdę,
nic ma pacjentów!!
·

oddziale LMK firmy Eitingon 1 S-ka zost:i
ły na.byte. 5 obrazów. ~iewątpliwi~ dalsze
powodzenie wystawy jest zapewnione.
~!.."">
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Firanki

ł materiały fiirankowe <siatki
--------=--------!
koroniill

tvs.
mieszkańców ))DJWAI«
•

w d•tym wyborze po oajoltszych cenach p o I o c a

CZekiWftĆ należy fegO za )at 5
l'Worzy potężną liczebnie grupę

wldclciel Rys:i:ard Mayer
Zawadir:ka 1, róg l:'iotrk,

Miodzie~

Zn.amiennym dla Łodzi objawem jest mieszkańców. Łódź w dni•u 1 stycznia 1938 f nit mężczyzn. Stosunek więc liczbowy jest
systematyczny wzrost zaludnienia. roku posiadała 665,214 mieszkańców, a na n.a oo-ół utrzymany.
Ten charakterystyczny ruch ludnościowy dzień 1 stycznia 1939 roku 672, 194, czyli
b
uplastyczni·ają wykresy statystycz.ne Za- nowy wzrost w okresie jednego roku. Mo- • • • • • • • • • • • • • • • •
.rządu Miejskiego. Wskazują one,
że od żoa mieć nadzieję, że za lat 5 Łódź będzie
1837 roku zaludnienie stale i szybko wzra- Uczyła przeszło 700 tysięcy mieszkańców.
.sta.
w okresie 10 lat, bo do 1847 rdku, ząob Według ostatniego powszechnego spiserwowano jednak słaby spadek zaludnle- su ludności, przepwwadzonego w roku
nia w Łodzi. Stopniowy wzrost znamionują 1931, na 604,629 mieszkańców, Łódź polata 1857 do 1887. Gwałtowny natomiast sia~.ała 326!361 kobiet i 278,2.68 mężczyzn.
skok datuje się o'Cl roku 1877 itr.wa do 1914 Z li~zby tej 17 proc. ludności utrzymywaarłre:ł~ycz~ych,
.roku.
ło si ę z handlu, 62% z przemys~u oraz 21

Poranek artystyczny

stały 1

Ale dlaczego?
Oto dlatego, że nikt o nim nie wie. PoprOStu ł wyraźnie: nikt o nim nie wie. Doktór ten jest „zamurowany", oddzielony
od iytia, od pacjentów. Mme nawet stróz
z tej samej kamienicy nie zdaje sobie dokładnie sprawy, że ma w domu takiego tokatora.
Nfe Wolno si~ bowiem wszystkim panom lekarzom ogtas~. Wenerolog może
Się ogłaszać. Właścictelka zakładu k<>Smepodagrze .i nertycznegó - może. Wróżka - może! znaWielka wojna światowa przerzedziła ,proc. z różnych ~arobków. Według.wyzn~ń
wobólach s"losuje
chor, leczący ziOłami - może. Tylko pe- miasto, bo kiedy w roku 1907 Łódź liczyła IŁódź wówcz~s hczy~a ~40, 179 m1eszika?się :tablełki Togal.
diatra nie może, tylko internista nie m<>że. przeszło 300 tys. mieszkańców, a w roku I ców wyznania katohck1ego, co s tanowiło
Toqa1 uśmierza bóle.
I tu cała litania tych, którym nie wolno się 1914-500 tysięcy, to wydarzenia wojenne 56,3 proc„ 56,159 ew~ngeliJ:~w (9,3 proc.)
ogłaszać.
dopr01WadziJy poziom zaludnienia Łodzi w or.az 202,497 wyznania mojzeszowego, co
Wygląda to trochę nie ładnie. Przyp us z 1917 roku do pioziemu sprzed 1o laty.dało 33,5 proc.
CLać w ten sposób moina, że cały o.gół paPoważny skolk naprzód wy.kazały naW ogólnej liczbie 604 629 mieszkańców
cjentów .za~ez~rwiowany jest. dla tych gór- stępnie lata powojenne. Stan zaludnienia było ogółem 114,851 dzleci w wieku do
?YCh dz1es1ęcm .czy dwudziestu, których na dzień 1 styicznia 1937 roku osiągną'ł po- lat 10 oraz w wieku od lat 10 do 20 ogółem
JU~ wszyscy zn~J~, u których trzeba .~arna- ziom ?45, 112 mieszkańców a na dzień 1 95, 137.
wiać wizyty m1es1ąc naprzócl, na ścisłe o- 1 stycznia 1938 r. wzrost wynosił
20, 119
Tutaj raz jeszcze potwierdza się przeko
nanie, że młode pokolenia stanowią największe bogactwo narodowe w Polsce. N'1
OSTATNI TYDZIEŃ WYSTAWY:
NA WYSTĄWĘ SWIATOWĄ
nich też spoczywa poważny obowiązek pod „RYTU", MARKA żULAWSKIEGO i LAMA.
niesieni•a poziomu dochodu społecznego ,.,
WYC.EC1KI ZBIOROWE S/d "KOSCIUSZKO"
"
Nieodwolalnie ostatni tydzień niezwykle cieka·
w do. 2 lipca t S sierpnia r. b.
DO
kraju, który, jak wiadomo, w chwili obec- wej, dc~i.:cej >ię wielkiem powodzeniem i frekwen.
nej wynosi na głowę jednego mieszkańca dą, '~ystawy : stow. art. g~af. ,,Ryt" oraz wystaw ma
RYCZĄł..T OD US 50 DOL.
tyl'ko 900 zł
larsJm:h: Mirrka żuławskiego z Wars:r,awy i Wlady·

WC\ERll\EM\Atl\
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Sekcji &piewaczej k lu bu
PTacownik6w E le k trow ni
Dziś w niedzielę, dnia 23 kwietnia rb.
o godz. 12-ej w południe w Domu śpiewa
~ó~ przy ul. 11-go Lis topada 21. Sekcja
Sp1ewacza Klubu Pracowników Elektrowni
Łódzkiej urządza poranek artystyczny, któ
ry będzie wypełni ony koncertem chóru.
Na program koncertu złożą· się pieśni:
Griega, Demb ińskiego i Prosnaka.

Ponadto jako solistka śpiewać będzie
Łucja Gotaszewska-Ingling, oraz grać
będzie kwartet salonowy.

p.

'log al

Kiero""nictwo artys tyczne koncertu spo
w rękach prof. K. Prosna-

czywać będzie

kL

-

Bilety

wstępu

bywać można

w cenie od 1 do 2 zł. na
od godz. 11-ej przy kasie.

KONKURS DEKOROWANIA OKIEN
WYSTAWOWYCH W ZGIERZU.

Staraniem Kupieckiego Instytutu Wie.dzy Zawodowej przy Naczelnej Radzie
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego urz ądzane
są
w całej Polsce po raz drugi konkursy
d k
·
k'
t
h
e orowania 0 ien wys awowyc
przez
młodzież gimnaziów kupieckich.
Podobnie jak w innych mias tach, rów•
: d awa Lama ze Lwowa, Niewątpliwie Ci wszyscy ml· nież w Zgierzu w dniu 24 b.m. mło dzież
3 a:gowe przejazd~ ml•. „Pił•ud•kl" l ml•. „Batory"
Interesujące jest po.równanie roku 1931: łośnicy sztuki" którzy ~tąd nie .zdążyli oh~i~ec Państwowego Ko,edukacyjnego Giim nazi·um
w d• 22 kwietnia ora• 1 i 23 lipca r. b.
.
1939 na dz1en
. ' 1 s tycznia.
. K'tedy w I wystawy,
ucz ),1tą to w n;ign osta~mego ty go dm a JeJ
r z rOk iem
Kupieckiego w liczbie 44 uczennic i ucz1 trw&nia.
Kont przejazdu od 155,H dol.
JUZ CZAS REZERWOWAĆ
roku 1931 na ogólną liczbę 604,629 miesz- 'I
. .
niów udekoruje pod kierunkiem prof. techa· 6
b ł
· k
· .
.
ln&tytu Propagandy Sztuki, w parku Sicnkiewi.
k nc w
y .o, 1a
wyze1 ~spomman.J, : oza otwarty cod.ziennie od godz. 11_ 20.ej.
nilki reklamy tego ż gimnazjum p. Jan a KoŁODZ, PIOTRKOWSKA 104·a 326,361 kobiet i 278,268 męzczyzn - to
sowskiego, 23 okna wystawowe w 21 firTEL, 240-40
w dniu 1 stycznia 1939 r. na ogólną liczbę i
mach różnych branż handlu de'taliczneg0.
672,194
mieszkańców, Łódż posiadała
Sąd konkursowy w skład zi e pp.: wice363,571 kobiet i 308,623 mężczyzn. W okr~ . »
111
« prezesa L. Zajączkowski ego , j. Burskiego,
sie lat 8 przybyło w Łodzi 37,210 kobiet
Premiera w Tealrze
inż. Z. Mbchałowsk i ego , prof. St. Kowalewśwle,one
KOT W BUTACH"
skiego i prof. J. Kosowskiego wybierze naj
i 30,355 męż·c~yzn. W chwili obecnej miasto nasze posiada o 54,948 kobiet wi~ej,
"
lepiej udekorowane okna, których zdj ęcia
t:hrześtiiańskit:h
~a tle lej powieści. H. Lof.t.inga o. doktorze I zostaną przesłane do Warszawy, gdzie naOdl'uchowa oftarność na $cigacz łódzki
..=i::::;;============-- i Do!J!11e opraco~vana została ~omedlAł scentcz.na, w1 stąpi zari<wałifikow.anie zul osz eń z całe go
~tawuma obecnie przez ulubiony teatr dzieci lódz- t
R
l't . b
W bieżącym tygodniu w sali Domu Lu- złożyli chociaż drobne ofiary na ścigacz
im.
p.
wicepremiera
E.
KwiaVkowskiego.
Ze
kkh „KOT ,.. BUTACH".
erenu
zeczypospo
i ej.
dowego, przy ul. Przejazd n.r. 34 odbyła się
·
· ·1· k'I k
No
b ik
KOT•
BUTACH"
d .
Wymieniony konkurs ma na celu podram
wzmes
i
i
ka
rotnie
okrzyki
na
cześć
wa
aJ
a
"
,,_
w
prze
staiw1a
·
·
·
l
l
łroczystość „święco·negei Jajka" przy ud:zia b ·· ·
l
W S Z ł' S 6' "
Dr. Dolittle, który tak kodiał z.wienęta że nau· mesierne wyg ądu naszych sk epów, a tym
amm
i
nacze
nego
wodza
p.
Marsz.
Smigłe"
•
ł
·
'
l'
·
k
·
·
· str
f
Je 1,000 osób. Aktu poświęcenia dokonał
P. T. Prenumeratorzy MieJ·scowi ?2Y się ich mo~, Ie~zył je, opiekowal 1ię nimi, samym u ie, ia· rowmeż zapoznamc
kt'
n·e al
. .
' 1 caly d om łWOJ zamie.nil w Jeden wielki z"·ie. : handlowych z dorobkiem młodzieży w zaks. pref. Gradolewski oraz wygłosił piękne go - Rydza, sami zebra11i wśród kolegów
orzy i z egaJą i wp1acą
"renumeratę r""''niec
. roz~ai'te zana wne pe- ' kresie wia do m ości zawQ,do\vych
.
•
_ "'
-, . · -N a tym
. tIe.w Y'Il'i k aJll
nabytych
przemówienie na temat zna.czenla święta zł. 50, które SkładaJ·ą za pos'redni'ctwem
„Kuriera
Łódzkie1[0"
na
wspomniany
ści'Kuriera
lódzkterio""
rypetle
z
pacJentam1
dokt<>ra
Dolitle
i
z
jego
siod
'
'.
'
Zmartwychwstania Pańskiego w życiu ka~
'
.
. •
••
~
strę Henuenegildą (w€patniała posrać i doskonal~ , we ług nowych programow w g111111azJaCh
tolickim. Okolicznościowe przemówienie g.a-cz, Oraz otworzyli listę imienną celem zebezpoś~e<l~10 W adm~1str~Jl. (P10trkowska, 11 gt'ana) . H.erm.en egilda opusroza d-0m doktora, zwie- kupi eckich.
lub ż~1~k1 2) albo tez: przez inkasenta z gor y nęta oheJm UJf! w nim nządy, same iprowadzi,i ł 3 ,.
wygłosi1i: b. poseł' A. Harasz i sekretarz brania dalszych składek i ofia.r. Jakko~wiek
za '!111~ąc
V do dm~ IO, V V:ł~c:mie otrzy- po~arstwo, ~przętaj~, gotui11 i td. Si.tuka koilczy -si.ę
TRZY WIELKIE WESOLE IMPREZY
Stowarzyszenia Mruk Sta·nisław, życząc Stowarzyszenie znajduje się jeszcze samo
w
trudnych
warunkach
finansowych,
to
jed
maJą
BEZPŁATNIE
piękną
ks1ązkę
p. t.
t
WYJa7Jd em dok tora i jego świ ty zwierzęcej do Afryki.
członkom w imieniu kuratora Stowarzyszek d
· ·
' d b · ·
„D7liw?y !Joktór" m a cały szereg S'Cen o n iezwyk ,
Pol~ka YMCA w Lodzi organizuje dziś tj. w
nia lepszego jutra i pomyślności w pracy na
OCeOJająC Z'O.aCzeme OZ ro1enta nałym. k o1;11 1zm1e, toteż z~rÓ~YTIO dMOśJi j ak i dzicd n· .•!·1 ie~~' dn. 23 k wietnia br. trzy wesołe imp rezy 2J
szej armii, bierze udział w ogólnej akcji dobawię. się na ~·zcdstuw1cm1~ amakomicie.
I • '<iałem zaproszonych artystów z Warszawy i Kra.
organizacyjnej.
Bn.1kę W)Tcz}·scrował M1 t'1~z. Stawski, wspaniałt ;,,, ~rn
W drugiej czę~ci uroczystości rnłaclzież zbrojeniowej złożyło już zł. 250 na ręce P. "
Łódzkiego oraz prowadzi dalszą Il tom
Józefa Korzeniowskieąo ~:11~~ i de-ko rnrje skomponował art. malarz K. Ma~. E~,.~ ~ste~ . _Kumatowsk iej (~pie~ i. monclogi) .
przy Stowarzyszeniu odegrała przedstawie- Wojewody
k ·
d
b· • k
. . .
.
I kiem rz.
•
J. Kon::'lyn~kicgo - znanego rluzJon:sty.
' nie p.t. „Zaręczyny pod gradem kul". Na- a Cję propagan owo - z . !Of· ową wśród
~ s. I ą z k.1 wyd~Jemy tylk~ w oz.naczon ym
I
z. .A.. La·pusz.ka - mi&trza gwizdu oraz gry na b ar
' , stępnie radny A. Cyrański, zamykając ofi- członków w Stowarzyszeniu i na terenie z.a- term mie , t. ~· .d<J ~ma 10 maJa . 19.39 roku,
1 nir-nij\arh u•tnych.
1
J ) gcch. 11.00 Wesoły poranek dla młodzieży
cjalną część uroczystości, zaapelował do kładów pracy. Na zakończenie odśpiewano Po tym t.enmme zadne reklamacJe me będą
Hymn
Narodowy.
Po
czym
urządz0110
zauwzględmane.
,
\\\tęp
gr.
50
I zebranych, aby manifestując swoje szdabawę taneczną, do -której przygrywała orAdministracja
"r"·
:
2 ) go·dz . 16.00 - P odwierzorck pt. „T<' go j i>s '.·
chttne patriotyczne uczucia z całym naro- k'
d
S
::::::::::::::::::::::==============p
J
k•
~-·
'rrc nic hylo". W&' !"P,.; k011sumcfo zł. 2.50
O 8 I •f ·; ..'\l liny Krzyi:
a) go'-·. '19.00 :_Wieczór plo~euki, humoru i WL
?em dla naszej ukochanej .armii, która jest . iestra ęta towarzyszenia Robotników
Jedyną ostoją i gwarantką Niepodległości Chrześcijańskich.
I
!
'
1
~~ :·,~·,. i oo. 1.50. i 2.00.
Polski oraz symbolem jedności nar2Q.Qwej1
ll ik;J
1, ka·•ic ul . Tr a11g11tt11 '!

N.·JOlłH.IJ
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Stery gosp0darcze Stanów Zjednoczonych A. P. oceniają obecną koniunkturę pe
symistycznie. Przyczyną tego jest fakt, że
w marcu zamiast spodziewanego ogólnie
wzr-0stu produkcji i obrotów nastąpiło raczej pewne osłabienie tempa życia gospodarczego.
Pesymizm sfer gospodarczych płynie
przede wszystkim z niedostatecznej sprzedaży samochodów. Sfery te przypuszczały,
że w marcu obroty w tym dziale zna,czn'.e
się zwiększą, co pozw-0li na wydatne rozszerzenie pro.dukcji w miesiącu kwietniu.
Ogólnie spodziewano się, iż w przemyśle
samochodowym produkcja tygodniowa od
kwietnia przekroczy 100.000 wozów, a tym
czasem wygląda tak, że całkowita produk
cja kwietniowa osiągnie 350.000 wozów,
podczas gdy w marcu wynosiła 385.000.
Jest to stan nienormalny, ponieważ zazwyczaj produkcja kwietni·owa podnosi się w
stosunku do marcowej o 5-8 proc.
"" Pesymistyczna ocena sytuacji opierają
ca się ty:~w na produkcji i zbycie samochodów, jest właściwie nie na miejscu, ponieważ przemysł samochodowy stanowi tylko
niewielką część ogólnej produkcji przemy

-

t• m

Stanach Zjednoczonych leży w przemyśle' optymiści, że zakupy samochodów w razie
budowlanym. Wprawdzie, w związku z du ogólnego odprężenia polityczneg-0, wydat
żyim napn;żeniem politycznym, panuje w nie się zwiększą, co pozwoli .na intensyw
budownictwie na razie zastój, jednakże po niejszą produkcję w przemyśle automobilo
dziewać się należy, że sytuacja polityczna wym.
..
Przypomnieć należy, że rówmeż w rJ
wkrótce się wyjaśni a wtedy nastąpi znacz
ne ożywienie w budownictwie. Wskazują ku 1936 wzrost koniunktury nastąpi dopiena to liczne przygotowania.
... ro w kwietniu. Qgólny wskaźnik produkcji,
Zdaniem sfer kompet~tnych ruch budo który z 97 w końcu grudnia 1935 spadł
wlany osiągnie najwyższe natężenie w mie do 93 w końcu marca 1936, podniósł się w
siącach letnich i wtedy !kzba robotników, kwietniu 1936 do 101 i wykazywał odtąd
zatrudnionych w tej gałęzi przemysłu, pod- aż du końca rolm stały wzrost. Między ro
niesie się o okrągły milion ludzi. Odbije kiem 1936 a rokiem obecnym fest duże po
się t-0 bardzo pomyślnie na ogólnej konsum dobieństwo, po•nieważ w obudwu latach
cji i już ten sam fakt może spowodować o- wzrost koniunktury opierał się o daleko i~ą
żywienie koniunktury.
cy publiczny program budowlany. ZamóW1e
Liczyć się należy także z tym twierdzą nia na stal, potrzebne dla wykonania planu

polska po

Zdrowia. otrzymała
meldunek o zanotowaniu tyfusu plamistego
w Żarkach pod Częstochową. Zapadło bm
na tę groźną cho~obę 10 osób, z których
jetllia po przewiezieniu do szpitaia zmarła.
\Vładze sanitarne wydały natychmiast en~r
11
gicz.ne zarządzenia, które uniemożliwią
szerzenie
się epidemii.
budowlanego w rnku 1935-36, osiągnęły
Żarek wysfano specjalną kolumnę
Do
najwyższy swój poziom dopiero w lipcu
1936. Sfery gospodarcze przypuszczają, iż dezynfekcyjną.
i w roku bieżącym zamówienia na stal na
CUDEM UNIKNĄŁ śMIERCI.
c~le budow~ictwa będą najwyższe w mieZamieszka~y p,?tl Lututowem syn leśni
s1ącach Ietmch.
A prócz tego zwiększy się w r.b. nie- czego Emil Fiszkąl/ wziął pdkryjomu z dowątpliwie zapotrzebowanie że:iaza i stali na mu rodziców rewohver odbezpieczony i
cele budownictwa okrętowego, na cele prze wyjechał na rowerze. W czasie jazdy Fiszmysłu zbrojeniowego, dla produkcji samo- ka! spadł z roweru, przy czym spowodował
lotów, itd. Optymiści wysuwają pomyślne wystrzał.' Kula utkwiła w brzuchu chłopca.
wnioski także z tego, że w końcu marca br. Zaalarmowani okoliczni wieśniacy ofiarę
obroty ha:ndlu detalicznego przekroczyły nieostrożności przewieźli do szpitala. Na
obroty zeszłoroczne, pomimo, że warunki szczęście kula utkwiła tuż pod skórą, nie
naruszając jelit.
Chłopiec w godzinę po
atmosferyczne nie były zbyt korzystne.
operacji
opuścił
o
własnych
siłac'n szpital.
W. P.

I

przeobrażeniach

•

s.

W

w Europie

W TRYBACH

MŁOCARNI.

Łowęcinie

Swarzędzem

pod

rzył się nieszczęśliwy
młócenia zboża.

wydawypa'dek podczas

(F.) Ostatnie przesunięcia w Europie•' racyjne w Europie $rodkowej nie wyłącza- mów dość poważne miejsce za1jmuje kweZajęty obsługą młócarni 26-letni robośrodkowej i Kłajpedzie, jeśli ch?dzi o za- j~c przyłączenia do. Polski Z~olzia. w~~o- stia rozwiązania ewentualnej rozbudowy tni'k Babulak został porwany przez tryby
gadnienia komuni'kacyjne pociągnęły za niło szereg problemow komu111kacy1nycn. węzła komunikacyjnego w Łodzi.
transmisji. Z pomocą pospieszył mu wła
sobą poważne zmia:ny dla Polski.
Problemy te muszą być rozwiązane w
Jest to w zwfaz:ku z przebudową dwor- ściciel gospodarstwa Dębiński, ale usiłu
Przed październikiem 1938 r. Polskę jak najbliższym czasie. Nie od rzeczy też I ca kolejowego tódź - Fabryczna, tym jąc wydobyć Baibulaka z trybów, sam dołączyło z b. Czechosłowacją 9 następują- będzie wspomnieć, że wśród tych probie- l bardziej aktualne.
J stał się w tryby. Skutki wypadku były dla
słowej.
cych przejść kolejowych:
I obu fatalne, ponieważ doznali bardzo cięSą jednak i optymiści w Ameryce. Ci
1) Woronienka - Jasina, 2) Ławożkich obrażeń.
uważają, ie klucz poprawy koniunktury w czne - Beskid - Skotar&'ko, 3) Sianki w stanie groźnym zostali odstawieni•
Użok, 4) Łupków - Medziłaborce, 5)
do szpitala! w Poznaniu.
Przemysł łódzki znowu poniósł straty
Muszyna - Orlov, 6) Czarny Duna•jec ZA OBRAZĘ... TELEFONISTKI.
P. B. P.
Podzamcze - Sucha - Hora, 7) Zwar- . W ostatnich dniach nadeszły do Łodzi lnie wynosi około 50 tysięcy złotych rozpo
Niecodzienną sprawę rozpatrywał Sąd
doń - Czaca, 8) Cieszyn - C. Tesin, 9) wiadomości o nowych poważ·niejszych, nie- częła już regulację swych zobowiązań 1
Grodzki we Lwowie.
wypłacalnościach zarówno w handlu hurto- wierzycielami.
Zebrzydowice - Petrowice u/Boh.
. Przed sądem stanął pewien przemysło
Również w Równem jedna z firm branPo zajęciu Rusi Przykarpackiej przez wym, jak i detaJicznym w głównych ośrodŁóDź. UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
ży jedwabnej i wełnianej znalazła się w wiec, oskarżony o
obrazę
telefonist1d.
Węgry, po powstaniu państwa! słowackie kach prowincjonalnych.
tel. 101-01. 266-50.
Według uzyS'kanych przez nas informa- trudnościach płatniczych, przy czym zadht Przemysłowiec zamówił pilną rozmowę
go i przyjęciu protektoratu przez Rzeszę
' nad Czechami i Morawami powyższych cyj, we Lwowie znalazła się w trudnościach żenie jej, które zdaniem naszych informato międzymiastową z Lublinem, a telefonistka
Pobyły ryczn!!owe
dziewięć przejść zostało podzielonych na- płatniczych jedna z poważniejszych firm rów wynosi około 300 tysięcy zł. dotknie pięciokrotnie, mimo każdorazC>wcj korektu
branży jedwabnej oraz wełnianej.
przede wszystkim sfery producentów łódz- ry, łączyłai go z Chełmem Lubelskim.
kuracyine i WYI!Oczynkowe stępująco:
Firma
ta
nabywała
u
tutejszych
produkich.
Kiedy przemysłowcowi kazano zapłacić
w miejscowoicim.ch
Pierwsze pięć przejść łączy nas obeZałamanie finans-0we handlu włókienni r~ch~nc~'k za omyłkowe połączenia, uniósł
centów bardzo znaczne ilości towaru. Nic
wypoczynkowych . cnie z Węgrami.
więc dziwncgo 1 że główne zadłużenie tej czego rozpoczyna -się zawsze w sferach sto- się 1 obraził odnośną telefonistkę. OskarPołączenia Czarnego Dunajca z Suchą fi.rmy, które, zdaniem
naszych 1.nformato- sunk-0wo najsłabszych~ a więc w Małopol żony: skazany został na 3 miesiące aresztu
Pociąg pn-pularny
'll.'tf
\ Horą i Czacy ze świerczynowcm - już po rów, sięga 600 tys!ęcy zł. .przypada na sce i na Kresach.
z zawieszeniem.
objęciu Za_olzia - łąc~y ob~cn!e Pols~~ Łódź, Najwi~ksze stosunkowo straty ponieś
Handel w okręgach centralnych . jest
y
I 14 40' i ze Słowacją.
;wreszcie ob1ęc1e Zaolzia li producenci wyrobów jedwabnych, któ- pod względem finansowym mocniejszy,
LOCHY POD PL. KATEDRALNYM
2/V. · 41 •
• dzo lez·e·n·ia · I zmienilo konfigurację komun>kacyjną z b. rzy rekrutują się ze sfer przeważnie ••
śre- zdrowsze są również podstawy gospodarW WILNIE.
1
·
·
· ·
· ·t
_ _ _ _ _ _z_m1e1scam
.....;·-------- , J Czechos ł owacią,
m1anow1c1e
zam1<rs
dnicgo przemysłu.
cze firm handlowych w b. Kongresówce.
Podczas robót regulacyjnych na placu
Pociąg popularny na
przejść ad 8) i 9) uzyskaliśmy przejścia:
W Przemyślu zawiesiła wypłaty 1jedna Niemniej należy zauważyć, że sfery przemy ~atedralnym robotnicy natrafili na: podGnojnik - frydek, przejście kolejowe w z yoważniejszych hurto\~ni,_ kt~ra uskutecz s~owe Ło?zi wyr~żaj.ą obawy odnośnie prze ziemne lochy, zbudowane z trwałej cegły
Pictwałdzic oraz przejście Bo~u~in - wała zakupy w przewazneJ mierze w Ło- brngu ultima kw1etn10wego w handlu rów- i kamienia.
~ 9lV.-3/V.
zł 18.20 r' Mo.rawska Ostrawa. Poza„t~ ob~c;c1e, Z~- d_zi, przy czym ~adłttżenie tej firmy wyno- nież na terenie ?· Kon~res?wki.
.
.
~ochy te znajdują się vis a vis Urzędu
: · ~ · d 0 leżenia j olz1a dało nam nowe prze1sc1e z Niemcami: s1 około ~O~ ty~1ęcy zł.
.
Jest rze~z~ 3asną, ze wiadomości o me- Wo1ew6dzkiego. Zawiadomiono 0 tym ko.
. ~ m.e1sc„m~
:
· Bogumin Chalupki (Annaberg). WszyW Wilnie znalazła się w trudnościach wypłacalnosciach spowodowały pewne na- misję miejska i konserwatorai Wi!c:l:;~· '•()'o
1 podczas postoiow noclegi w poc.ą~u.t• <>tkie powyższe przejścia mają pierwsza- płatniczych jedna z firm hurtowych, która prężenie na rynkach włókienniczych w Lo-. Urzedu Wojewódzkiego.
't.
~~
tWl ~ rzędne znaczenie dla Polski. Dotyczą one również czyniła zakupy prawie wyłącznie dzi.
•
·
najżywotniejszyc·n i.nteresów Państwa i są w Lodzi. Firma ta zresztą, której zadłuże- 1
ZBURZENIE 100-LETNIEJ RUDERY.
URZJ:;DO\VA CEDUŁA GIEŁDY
równocześnie przejściami • tranzytowymi
Miejska Inspekcja Bud-0wla;na w Czę·
WAR SZAWSKIEJ
dla obrotu towarowego między państwami
stochowie zarządziła rozbiórkę h ontowez. dnia 22 kwietnia.
•
basenu dunajowego i Europy Centralnej Dośt.viadcz.
el~wacji domu przy ul. P. Marji 36. Starą,
w'.?ględnie Bliskiego Wschodu lub porAk C JE
c
blisko 100-Ietnią ruderę, położona w sa-1
1
Bnnk Pohki 116.00
nie
kosztów
produkcji,
w
przędza:~ni
o
28
j tarni polskimi.
W zwi.ą.z.ku z wprowadzonym przymusem
mym śródmieściu, w bezpośrednim sasiedz
Cukier 37.75
i
Szlnki miQdzynarodowej Komunikacji sto:;awa_nia we włókiennictwie surowców pr·oc„ w tkalni o 8 proc„ a wykończalni o twie ok_a~ałej siedz:by Ba1n'ku Polskiego,
Węgiel 37.25 37.00 37.25
tranzy,owej, opierające się o porty p. o. c.• krajowych, \Vysuwa się ze strony zainte- 31 proc. Koszt przerobu ma być wsku- dawno JUZ trzeba było usunąć .
Lilpop 91.00
Modrzejów 21.00
i zaplecze środkowo i p. oł~dniowo - wscho resowaneg? r.rzemysłu pr~etwórczego ,pew te<k tego przeszło 3-krotnie większy od rów
Ostrowiec 'i9.00
; dniej Europy są na1stępu1ące:
ne zastrzezema, uzasadmane względami norzędnego gatunku baweł.ny.
Zieleniewski 66.50
1
1.
Bałlrnn
(przez
Boteni
Bazarg!c
na
wydatne podrożenie tej produkcji.
Jir.h!'rbusch 67.00-67.50
Wobec tego, iż ,na rok 1939 przewiduje
Tenuencja nieco mo:·:niei't~.
· lub Giuraiu - Ruszczu1k, Lewant (przez
Doświadczenia, poczynione do tej po- się zużycie 6,000.000 l<g. tekstry, przemysł
Constantę) - Rumunia śniatyń
ry z surowcami krajowymi, a więc przede- oblicza, iż dopłata jego z tego tytułu wyPAPIERY PROCE.Vl'0\1' ~·
I
Warszawa
porty,
wszystkim tekstrą, której w r. 1938 zuży- niesie 4 i pół m1ln. złotych ze względu na
W ewnę,rzn:i 61.50
2. Okręg Jasiny (b. wschodnia Czec 1 ...... to 4.200.000 kg„ wykazały, iż przyczyn~ różnicę ceny.
lnwcslyc)jna 1 em. 83.00
, słowacja a obecnie Węgry) - Lwów - dotychczasowych niepowodzeń kotoniny są I
lnwe:;tycyjna 1 em, serie 87.00
Inwestycyjna 2 .a. 81.<iO
Warszawa: - porty;
trudności techniczne, jalich nie udało si~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Inwestycyjna 2 rm &erie 85.00
3. Okręg Halmei (półn. zach. Rumu- jeszcze pokonać prŻy jej przerobie w skali 1
Konwersyjna 67.00
WaruM.~ki przyjęcia do szkól
nia), okręg Użhorodu i Koszyc - przez fabrycznej. Posiadać ma ona bowiem jeszDolarówka 41.50
Konsolidacyjna 63.00-62.50 0$1, sctk; i dr.
Łupków, Sianki lub Ławoczne Prze- cze cały szereg wad; utrudniających wielpodołice.rskich
·~ j pół pwc. Ziem.kie ser. 5-ta 59.75-60.50
myśl - Skarżysko - Łódź - Toruń ce pracę zarówno w przędzalni, ja.k tkalni
4 i pól proc. W ars zawy 66.00
dla małoletnich
porty,
i wyko11czalni. Jako zasadnicze wady poda
5 proc. Wttrszawy stare 69.50
4. Bułgaria - Timiszvaira - Orachia je si~ jej nierównomierną grubość i dłu5 proc. Warszawy 33 r. 67.50-67.75-63.00 ost. Jr
W roku szkolnym 1939-40 do Szkół Pod Warszawa), białostockieo-o poleskiecro wi
5 proc. Warszawy 36 r. 67 .OO
.Mare - Debreczyn - Koszyce - Muszy- gość, brak elastyczno~_ci, 1_1ie·odpowiedni ko oficerów Piechoty dla Maloletnich mogą lejskiego oraz powiatów0 siedleckieg~ 'i tu
5 proc. Lodzi 33 r, 59.75-60.00
nę - Kraków - Katowice magistralą lor i brak mocy. Odb1j_a się t~ na przerób-· ubiegać się o przyjęcie kandydaci na na- kowskiego.
6 proc. Obl. W nrozawy 8 i 9 em. 73.00
Tendencja dla pożyczek i fotów nie1:0 mocniejsza węglową lub przez Łódź - .Toru11 - por- ce, ~dyż_ wymaga pow1ęl;szema obs~dy r~-1 stępujących warunkach:
Do Szkoty podofic. Piech. dla Mał. nr
ty.
botmczeJ, powodując tymsamym zwiększ_Do Sz~oły Pod?f~c. Piech dla Mał. nr 3 w Nisku - kandydaci pochodzący z \\v·
.
.
I
·;.l
l':!•:Ni":i:NEJ
Z GIEŁDY.
5. Salo·n!ki, Sofia, Beograd - Buda2 w $remie i:nt~dz1en~y z całego obszan! j~wództw' śląskiego, krakowskiego, łódz·
z dnia 22 kwietnia.
peszt
- żilina - Cieszyn lub ZebrzydoRzeczypospol1~e1 w wieku od lat 17, ukon \kiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stani·
Na wczorajszym zebraniu gicldowym w Lodzi
wice - Patowice - magistrala lub na
1:1. ".·.ano:
•
czonych w dmu 1. 9. 1939 r. dq lat 19 wlą sławowskicgo, kielecki-ego, wołyt'1skiego.
Łódź Toruń porty.
lJolnrów!rn 40 ,50
Anschluss
f
atałn1e
pogorszył
cznie nieprzekroczonych w dniu 1. 9. 1939 reszty Iube,lskiego.
Inwestycyjna l em. 83.0.0
6 . Basen Naddunajski - Dunajem lnwe>tycyjrui 2: e1u. 82.00
bilans
handlowy
i'łiemiec
roku.
.
_Chłopcy przynależni do organizac)
Bratislava (Pomarno - żilina dalej jak
K~1Eolidacyjna 6-3.25
Cenzus nau~owy - 7 oddziałów szko- woislrnwych powinni składać pouania wr;:
p. 5.).
.
Wewnętrzna 61.75
W ostatnim numerze „Wirtschaftdien- ły powszechnej.
ze wszystkimi dokumentami przez wla~c·
Bank Polski 117.00-116.00
.,
7. Triest - Wiedeń - Bernhardstal stu" znajdują się interesujące rozważania o
Te!lmin
składania
podań
wprost
do
szkowych powiatowych komendantów P'"'· pu1•
5 proc. Łodzi 1933 r. 60.00-59 .75
lub' .Marweg - Breclav - Presov - Ze- bDansie handlowym Niemiec.
5 proc. Lodzi 1938 r. 5i.50-57.25
ły jest ustalony od dnia 1 maja do dnia 30 ków piechoty, baonów Obrony Narodc·J,
brzydowic;e - dalej jak p. 5.
T0ndeucja niejcc110lita.
8. C. Budziejowice - Brno - Presov
Rok 1937 dał III Rzeszy 442 miln. ma czerwca 1939 r. zaś do właściwych kamen (samodzielnych batalionów) względnie b!
rek saldo dodatniego, po Anschlussie zaś, dantów pw. pułków piechoty, baonów O- orów KOP. •
z GIELDY ZBOŻOWEJ
- Zebrzydowice i jak wyżej.
Pozostałe w"arunki przyjęć dn szkól o~ dnia 22 kwietni~ .
9. p raga 1• zacI1. Czec11os1owacia
1
'
Groch v;ctoria 37.00_ 11 _00
- w rok:.1 1938 właściwe Niemcy miały 193 brony Narodowej (samodzielnych batalionów)
i
baonów
KOP
od
dnia
1
maja
do
bu
typów
oraz potrzebne do próśb zalą·
miln. marek deficytu, razem zaś z przylą
Siemic In1ane 58.50-59.50
, Ołomuniec - Zebrzydowice i jak wyżej.
dnia
15
czerwca
1939
r.
czniki
pozostają
bez zmiany i są cg· oszo1
czoną
Austrią
430
miln.
marek.
Z obliczenia powyższego zestawienia
Reszt!! notowań bez zmiany.
Do Szkół Pcdofic. Piech. dla Małolet- ne w Dz. Rozkazów wojskowych nr. 16 3~
Tendencja spokojna.
w kilometrach wynika, że najbliższą i najOgólny obrót l.l01 ~1 korzystniejszą dla Polski
pod względem RYNEK PAPIERóW \VARTOśCIOWVCll nich nr. 1 w Lubawie i nr. 3 w Nisku hę- który można przejrzeć we właściwyc:1 l{,
clą przyjmowani chłopcy na dotychczaso- mendatach Rejonu Uzup'":nień lub u Po·:.:
W ŁODZI.
~AWEt.NA.
długości przebiegu na własnym terytor :m
wych
warunkach, a wiec w wieku od lat tcwy..;i1 Kom.:Miató\v
Notowania z dnia 21 kwktuia 1939 r.
jest droga tranzytowa przez rrr"nicc polNa łódzkim ·rynku papierów p:itłstwo
·
· ~.cy sr·ę 0 przyi·. .'!'.'C
.
.
t.
t
I
5.
ukon.'
czo_nych w dniu 1. 9. 1939 _r. do 17 . C_llłopcy ub·,·"e:a
NOWY JOh~K: loco 8.87 mai 8.17, czerwiec sko - rumuńską do Rumunii i dalej prz.;z wyc h oraz I1s ow zas m-.·ny-c11 w dmu wczo
·~ 1''
- rn:
~, '..!.!, lipiec 7.87, wr esiei1 7.41. paidziernik 7.46, Consta111cę na Bliski Wschód.
Droga ta rajszym sytuacja ogólna nic uległa więl{j Wt~cznie m_eprz_ekroczony~h :v. dl11U I._ 9. w~n111 pam iętać, że ci z nkil, którzy odf
!'stopad 7.41, ~ ~rudzieri 7.37, styczeń 7.37, luty . oparta_ j~st !ylko o tedno przejście gr;1r.i- szym zmianom.
19J9 r. pos1ada,1ąc~ co naJ?1lllCJ 4 od.działy wiedzą warunkom forn:c::lnym b~t!(l. \\'.!Z !
.
szkoly powszechnej. Termin składania po- ni do "la~ci\i ych szko: l zrstaEn te.iii n
i'.4fl, VmEar[;PeOc c·J1L···~
'· . . .
. 1cznc smatyn Ongon~
Gh1:ca
Vod;:,.
u ,
. 1oc?. -, r.w1ec1en_ 4 ..60 ', mai IS ..,k t
t t ·
p 1 k' L . ·, d
_związk_u z ko1'ic~m tyg_cdn~a -~"~~~st- ~;:111. -:-- ldcdyczny jak do Szko!y nr. 2 w de.ni szcztg.óh;wym o•śl~ i~· 1~c:11 ·IL ''.Jr:!."
4.60, czerwiec 4.46, i!!liec '"36, s.er nien 4.30, 1· z 1"
en na ery o.num o,s 1 1egrni_ .o
„
·
oraz egzr.1111nowi ker Li . so-.„e:iw l z;::::•t.
wr 7 cs'eń 4.22, p Jździernik 4.20, listopad 4.18. I portu drogą na Lwow - Wc-rszawę, moze ~1c !..msy zarown.o pa~ 1 cr6w Ja~ 1 11 ... to\, ny ...,remie.~
Do l:>zkciy ~odof~c. _Piccl1. dl::: Mal. Nr. • poi~rawr!.Cg:o czy1;:m:a, i;'!'an·a i r:- :: ~:.iw~r.
"rndzień 4.20, styczeń -1.21 luty 4.22.
marzec C'wen!t•:>.lnie i~ć od Przcwors~rn z ominie- LOV.1ano wyłąc~m~ or.e:Jt~cy1111e w gram- !
.i:n kwiec:~ń 4.25, mri.i ?·~7
. .
,
. · r:i cm Warszawy na Skarżysko - Łódź _:_ cach kursow, Jakie obowiązywały Il.a . urz~ . 1 mogą skł~dac. poda·1:a c:1'oy:.:~ pocho- Chlo.pcy słabi fizyczni~ l :h ;' · •ń · • ,; r:'
UPPEP.: loco 5.65, mi, :i.45, 1Ip1ec 5 · 8. wrH' T" .„.
dowej giełdzie warszawskiej.
1 ciz:icy_z v.o.1cv:odztw:_pozn:i 1sk_1cgo, po- pow;nni w og0lc ubiegn: się 0 p:zyjęci~.
'rń 5.4~, paźd:>'c'"n:k 5,51, listopad 5.19, slycze1i 1 v l un.
.
.
. .
.
I morskiego, warszawskiego (z miastem swł
s.51, marzec 5.53
Vlfszys!k1e więc przeol.>razema konf1gu-

powazne
• n1ewyp
•
IacaJDOSCI
, • na proWJDCJI
• ••
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Przypom·namy piesza ym termin 5 maja
w I' rgm zamknic;ta
Dalszy

zosfani~

ciąg nas~ej

W aniu 20 i 21 b.m. złożyli ofiary na
ręce Pana Wojewody Łódzkiego Henryka
Józewskiego na dozbrojenie Armii:
)J Kalet.owa Ul!, :t::!m. w Zgierz:u, ul.
PHsudskiego nr. 49: 2 obrączki złote, 1
pierścione'k złoty oraz 95 różnych
monet
srebrnych.
2) Bezimiennie (.ofiarodawca nie wymienił swego nazwiska): 2 obrączki złote.
3) Rojewski Józef, bezrobotny, zam.
w Łodzi, ul. Okrzei 33 - 6 monet srebrnych rosyjsikich i rumuńskich.
4) Dis.kin Mojżesz, zam. w Łodzi, ul.
Cegielniana 53, inkasent - 145 różnych

listy

ofiar i

subsk· gpt:ja P.O.P.

dekłaracy j

JJlSTlłZ~Blf
-

ZDRÓJ

Perła Uzdrowis lt Ślą11kich -

NAJSILNIEJ RADO..;t~Y.NNA
SOLANt{A JOIJO - BRO.~OWA
ryczałtowe
już od L 6,50 :ił
„ŁAZl~N1U
ł'Ał<t(.UWE."
(pens,ooat z łazienkami) czyone cały rok.
Poezątelc 1ezonu od •5 kwiell1l•

Aurarje

laformacjl udzlel"lll: Dyrekrja Zdro,owa oraz
oddziały

dego pracownika, co łącznie w przybliżeniu 3 maja organizuje wielki koncert w sali
sumę zł. 250 na FON.
Polskiej YMCA przy ul. Moniuszki 3, przeZarząd .apeluje do wszystkich
sekcyj wyniesie około 1,500 zł.
Niezależnie od tego st. Cechu zwrócił maczając cały dochód z osiągniętego ko:1i stowarzyszeń Pań przy organizacjach rzemieślniczych w m. Łodzi, aby poparły tak się do członków z .apelem aby członkowie certu na FON. W programie przewiduje się
złożyli pożyczkę lotniczą i Cech Kowali z występ chóru, refer.at, recytacje, koncert or
szczytne zadanie.
funduszów Cechu uchwalił subskrybow:;ić kiesky i inne.

.P A k

t\"

sekcji

Pod kqle_!!._chwili

Dać

im

pracę I

Troska o przygotowan:e jak naju:zniej
* * *
* * *
Zarząd Związku Majstrów
Przemysłu 1,000 zł. PDżyczka Lotnicza powinna być
szych kadr fachowców w przemyśle polDziatwa publicznej szkoły powszechnej skim, troska o zatrudnienie fachowej mło
Włókienniczego wojew. Łódzkiego, Łódź, złożona niezwłocznie, bo 5 maja upływa
nr. 90 (z niemieckfun wykładowym) przy dzieży w przemyśle, obsiadłym dotychczas
ul. 6-go Sierpnia 4, postanowił subskrybo- ostateczny termin.
wać Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej na
* * *
ul. Legionów 32, zebrała wśród siebie 1OO przez ludzi obcych narodowości traktowa
Koło Rodzicielskie przy Państwowej zł. na FON.
sumę zł. 400 (czterysta) oraz ofiarnwać na
na być powinna stale jako zagad.nienie naj
* * *
FON zł. 50 (pięćdziesiąt) i zebrane wśród Szkole Przemysłow-0 - Handlowej żeńskiej
pilniejsze i najdonioślejsze, wiąże się bo
Na posiedzeniu Zarządu Chrz. St. Wł. wiem nie tylko z unarodowieniem przemy
wykładowcy i słuchaczy kursu dziewiar- w Łodzi, ul. Wodna 40, zakupiło obligacj~
stwa przy Związku zł. 50 (pięćdziesiąt) na Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej na sumę Piwiarń w dn. 19. 4. 39 r. uchwalont0 o- siu w Polsce i uprzemysłowieniem narodu
bejść wszystkich członków st-0warzyszenia
ścigacz im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego. zł. 500.
ale również stanowi jeden z integralnych
4 Wł
w
* * *
celem zebrainia ofiar na FON oraz ustalo- odcinków zagadni•enia obronności par'istwa.
Funkcjonariusze Związku zadeklarowali na
Wczoraj na ręce p. wiceprezydenta A. no wysokość pożyczki przeciw!lot<niczej od
P.0.P. sumę zł. 220.
Na łamach „Kuriera Łódzkiego" spraSubskrybowaną
przez pracowników Walczaka wpłacili na FON robotnicy i pra- każdego członka.
wę tę poruszamy od :ctawien dawna, bez
Malinowa 27,
Podaje się do ogólnej wiadomości człon przerwy podkreślając, że młodzi fachowcy
Związku Wykończalń i Farbiarń O.Ł. Po- cownicy firmy Sachs ul.
życzka Obrony Przeoiwlotniczej, zadekla- 200,90 zł., Stow. b Więźniów Politycznych ków że pierwsze zbieranie ofiar zacznie się
Polacy nadal mają utrudniony dostęp do
rowan.a w kwocie zł. 5,620 wpłacono w na FON zł. 200, na ścigacza zł. 100, p. Bor w bieżącym tygodniu. Pozwalamy sobie przemysłu, zwłaszcza w okręgu łódzkim.
dniu wczorajszym do Banku WJkończalń kows.ki Jan na FON zł. 15, p. Franciszek nadmienić, że w dn. 5. 5. 39 r. kończy się
W chwili obecnej w Łodzi pozostaje
i Farbiarń Sp. z o.o. w Łodzi, .riotrkowska Denys zł. 10, kuponami PożycZ'ki Narodo- termin subskrypcji Pożyczki Przeciwlotni- bez pracy poważna liczba absolwentów
wej oraz rubl. 1,50 srebrem; p. Władysław czej.
nr. 67, zł. 2, 152.
Państwowej Szkoły Techniczno - Przemy
Sądzimy, że ni1kt nie uchyli się od oboPracownicy umysłowi i robotnicy Finny Felczak złożył zł. 100 na FON ornz srebrem
stowej (dawna Szkoła Włókiennicza).
Polskie Towarzystwo Asfaltowe Sp. Akc. rub. 5,55, srebrny damski zega.rek, kope;- wiązku obywatelskiego w tak ważnej chwi
szczególnie
absolwentów wydziałów tkaw Warszawie i Kierownictwa Robót w Ło tę od zegarka i kolczyki srebrne; p. Cze- li.
i
farbiarskiego.
Między bezrobotny
ckiego
Do zbierania ofiar wy.brani zosta1li z p~
dzi, uchwalili opodatkować się w wysokoś sław Kurkowski, Limanowslkieg<J 139, sresię niewątpliwie wiele zdolmi
znajduje
ci 2 proc. od zarobków na zakup lotniczego brną papierośnicę, 1 złotą szpilkę i 2 srebr- ~ród członków Zarządu P. P. Prezes p. Szy
manowicz, wiceprezesi M. Nikonorow i Hu nych jednostek.
karabinu maszynoi.a•ego. Karabin zostanie ne spinki.
Rozmawialiśmy na ten temat z inżynie
szpecq, ale 'na szczę~cie łatwo
gon
Maurer, Józef Zajączkowski i Edward
wręczony pułkowi lotniczemu w Warsza"'
*
rem,
człowiekiem znak-0micie zorientowaKlub Prncowników firmy J. John, w dniu Zajączkowski.
wie.
je usunąć i zabezpieczyć się
nym w omawianej dziedzinie, pracującym
na przyszłość, stos~jqc krem
od dawna nad szkoleniem młodzieży w
ROBOTNICY ZGIERSCY NA F.O.N.
przemyśle.
Inżynier !en potwierdził stan,
Robotnicy i pracownicy firmy „Texas"
powyżej
przez nas.
scharakteryzowany
w Zgierzu wpł.acili wczoraj na ręce prezyIstotnie,
do
całego
szeregu
fabryk
( zwłasz
denta j: Świercza 1,795 zł. 43 gros1!e na
farbiarń i wykonczalń) nadal młody Po
w salatb przg ul. PIOIDHOWSHlfJ lłl (f-sze piętro) cza
FON.
lak ma utrudniony dostęp, jakkolwiek fa... ... "'
od dnia 24„go do 30-go kwietnia r. b·
bryki te nie mogą narzekać na brak pracy
Członkowie
Stowarzyszenia Polskich
Szereg fabryk woli przyjmować młodzież
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w
niemiecką, chociażby bez wykształcenia te
monet miedzianych i niklowych.
Łodzi wpłacili· na FON: Czidel Wilhelm
chniczno-przetńysłowego. Po pewnym cza
przy Tow. Akc. Łódzkiej Fabryki Nici S. A,
5) Pryzant Szym<Jn, zam. w Łodzi u}. lzł. 200, Jasnosz Jerzy zł. 50, Piestrzeniesie
fabryki wysyłają tego rodzaju praktyBrzezińska 10 :_ 50 zł. -gotówką.
'
wkz Leon zł. 50, inż. Gross Oskar zł. 200,
Zwiedzanie od godz. 10 - 12-ej i od 14 - 20-ej
kantów za granicę (przeważnie do Nie6) Rumkowski Chaim - Morduch zam. Hoch Hugon zł. 30, Wolfe Ale'ksandra 1ł.
miec) aby dokształcili się w nowym dla
w Łodzi, ul. Biegańskiego' 19, srebrne{ torbę 50, Berthold Małgo.rzata zł. 25, Teschner
siebie zawodzie. Umieszczani bywają w
koronkowej ~oboty, złotą bransoletkę, 6 Gottlieb zł. 20, Druze Adolf zł. 100, Czajzakta~ach' przemysłowych, z których · posrebrnych łyzek st<0łowych oraz obliaację kows.ka Agata zł. 90, A. Fulde i Syn zł.
ł
6 pr?c. Poż. Narodowej na 100 zł. z kupo- 200, Właściciel i pracownicy firmy Gustaw
1wracają jako••• gorliwi propagatorzy barw
nami.
<Roman Szulc zł. 170.
Sł
ników i innych chemikam pocht\rizenia nie
. 7) Rozental Icek, zam. w Łodzi, ul.
.
pobił i skopał ukochaną
mieckiego, bowiem nauczyli .się swego .fa
chu wyłącznie na tego rodza1u pomocni~10tr~owska 31 ~ 1 obligację 6 proc. Po- SUBSKRYPCJE I WPŁATY NA P. O. P.
w.) Przed Sądem Okręgowym w Łodzi, między nią a siostrą Miłka. Wmieszał się <:zych środkach.
zyczk1 Narodowej na 100 zł. z kuponami.
i F. O. N.
To jest fakt, którego się nie da zaprzl
.. B? Szuper Hersz, zam. w Łodzi, ul. KiInż. Hirszberg Emil zadeklarował na znalazła się wcZ-Oraj sprawa 33-letniego potem do sprzeczki i .on sam i tak bestia!Miłka, pozostającego pod zarzu- siko pobił i skopał swą dawną kochankę, czyć, nie da się go zachwiać żadnym argu
Antoniego
lms.kiego 61 - 2 monety srebrne po 1 rub. POP zł. 1,500, wpłacając zł. 500.
ros., 4 monety srebrne po Yi rubla ros.
Dyr. Pinkus Józef subskrybował POP tem bestialskiego pobicia brzemiennej na- ż·e zabrało ją natychmiąst pogotowie do mentem.
.rzeczonej.
szpi~ala .. ~as.tąp:ił przedwczesny poród, a
Jaki jest sposób na to, aby gospodar9) Lawendel Leonia, zam. w Łodzi, ul. w wysokości zł. 1,500.
Od około dwóch lat obecnego oskarżo wkrotce ~ smterc .now.orodka.
.
.
ka
społeczna nie traciła podwójnie 1-o (ma
Południowa 76 - 1 obrączkę złotą, 1 łańUczennice Szkoły Powsz. Nr. 146, Fran nego łączyły b. bliskie sto's·unki z Józefą
. ~· Miłka pociągnięto ~o o~pov:1edz1.al- jąc bezrobotnych Polaków; 2-o sprowacusz~k srebrny, torebkę z białego metalu, ciszkańska 13, subskrybowały Pożyczkę na
Klubifrską, młodszą od ·niego o dziesięć lat nosc1 przed Sądem. Do winy się me przy-, dzając masowo zagraniczne chemil<alia?):
wagi 250 gr., monety różne (miedziane i ni zł. 120.
•
panną.
znał.
•
.
. . .
Najważniejszy punkt wyjściowy: zaklawe) w~gi 2,200 kg.
.
Notariusz Jan Krzemieniewski, NarutoBył czas nawet, gdy oboje narzeczeni
Po przesłuchamu wszystkich swt~dków, trudnić bezrobotną młodzież polską, absol
10) K1ekes Jan, za~. w Łodzi, ul. że- wicza 1, subskrybował P.O.P. w wysokości przez kilka miesięcy mieszkali wspólni•e w Sąd wyd~ł :vy.rok'. s~az~Ją~y oskarz.onego wentów polskich zakładów naukowych te
romskiego 23, krojczy 5ielizny; 1 rewolwe; 1 zł. 3 ooo
wynajętym specjal·nie mieszkaniu. Ody jed- .na 10 m1es1.ęcy w1ęz1ema 1 zapla~en.1e po- chniczrw-Jlrzemysłowych.
, „Melior" z pochwą skórzaną i 20 zł. goRobotnicy sezonowi P.K.P. odcinka nak <Jkazało się, że Klubińska spodziewa krzywdzonej 200 zł. tytułem po111es10nych
Kl.
tówką.
.
.
. drogowego Karolew złożyli ze swych pierw się dzi·ecka i z tego trtułu zaczęła wnosić strat.
11) Brzozowski. A?t?m, zam. w Łodzi, szych zarobków zł. 68 na zakup bonów \viększe prawa do narzeczonegfJ, zaczęły
Jednoczieśnie na wniosek
prokurat<Jra WIELKA PIELGRZY\IKA DO CZĘ:STOCHOWY.
Okopowa 56 -:--- 1 p1ersc1onek, kawałek zło- 3 proc. POP, -przekazując je na FON.
się między nimi niesnaski, które w końc!l Sąd postanowił pociągnąć do odpowiedzi,11 NA ~WIJi:TO KRóLOWEJ KORONY POLSKIEj.
ta oraz 12 róznych monet srebrnych.
Uczennice Pa11stwowego żeńskiego Gim doprowadziły do tego, że Miłek narzeczoną ·ności za fałszywe zeznania trzech świad
Pod łaskawym protektorem ks. Oficjała Prałata
* * *
nazjum Kupieckiego i Paiistwowej żeńskiej wyrzucił a mieszkanie zlikwi.ct-0wał, wypro ków obrony, między ,nimi siostrę oskarżo Dr. Jan.a Bączka Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawo
d<JWe w Lodzi przy udziale Komitetu odnowic11:a
Międzyzwiązkowy Komitet Pracowni- Szkoły Przysposobienia Administracyjno - w.adzając się sam do rodziny przy ul. Skier neg-0.
pomnika Ks. Ignacego Skorupki, za aprobatą J.E.
ków Państwowych na posiedzeniu w dniu Handlowego wpłaciły na POP zł. 700.
Rozprawie przewodniczył s. Kępczyń K$. B;skupa W. Jasińskiego, organizuje w uroczy
niewickiej 4.
18 b.m. powziął następującą uchwałę:
Dom Handlowy E. Skórnicki, PiotrkowW dniu 25 lutego rb. Klubińska przy- ski, oslkarżenie wnosił prok. Bad'z.ioch, po- ste święto Królowej Koro.ny Polskiej - Wielką Piet
Międzyzwiązkowy Komitet Praoowni- ska 88, subskrybował POP. na sumę zł. szła do b !<oclrnnka na ul. Skierniewkką, wództwo cyw. w imi1eniu pokrzywdzonej gr„ymkę na Jasną Górę - w celu Z<lożenia l1ołdu
Królowej Pokoju i uproszenia Jej przemożnej opie.
ków Państwowych uznaje doniosłość a·kcji 1,000.
aby zabrać pozostawione u niego jeszcze adw. B. Grochowski, obronę .adw. H. Wa- ki dla Narndu, w szczególności dla robotniczej Lo.
społeczeństwa woj. łódzkiego, zmierzająceKino-Teatr „Bajka" subskrybował POP. róż,ne drobiazgi. Doszło wtedy do kłótni wrzyński.
dzi.
Pielgrzymkę prowadzi osobiście Ks. Dr. E. Bie·
go do ufundo~vania z ofiar społeczeństwa na zł. 2,900.
l~clti.
„ścigacza" im. wkepremiera Eugeniusza
Wyjazd nastąpi w dniu 2 maja br. o godz.
Akcjonariusze i tzłonkowie zarz. TomaKwiatkowskiego.
3 po pol ze stacji Łódź . Fahryczoo, po nabożeństwie
Przędz.
Wełny
Czesank.
zadeszowskiej
Przy realizacji tej pięknej inicjatywy
w Kościele Pod~-yższenia św. Krzyia, powrót do
PlłZEABAR
ĄATlllłll Lodzi
nie może zabraknąć zawsze ofiarnego pra- klarowali n.a POP zł. 5,000.
w dniu 3 maja w god·z. wiecz. (Szczcgóly >v
przyspiesza. starość
Firma M. Brand i B-cia B., Ogrodowa
.programach, które każdy otrzyma przy zamianie bile
·cownika państwowego.
Zaniec2yszc:tona krew wskutek zlej przemiany I czynnoś~i wątroby i nerek. Dwudziestoletnie doś
tów).
Idąc po linii zamierzeń niektórych orga- nr. 9, zadeklarowali sumę zł. 2,000, perso- matcrii może powodować szereg rozmaitych dolegli wiadczeniu 'l\tykazalo, że w chorobarh na tle złej
Koszt przeja·zdu w obie strony wynosi zł. 6 wości
bóle
artretyczne,
łamanie
w
kościach,
bóle
przemiany
materii,
chronicznego
zaparcia,
otyloś~
nel
biu-rowy
firmy
zł.
300,
robotnicy
zł.
nizacyj pracowników państwowych, które
od osol>y.
głowy,
podenerwowanie,
bezsennofć,
wzdęcia,
odbija.
kamieniach
żółciowych,
żółtaczce,
artretyzmie
mają
W interesie własnym uczestnicy pielgrzymki win
już do·konały zbiór·ek w gronie swych człon 2,740.
nia, bóle w wątrobie niesmak w ustach, brak apelu· wstosowanie zioła
lec:inicze „CHOLEKINAZA"
ni jak najszybciej na-bywać bilety, gdy. od tego u·z~.
Zylbersztajn Władysław, Narutowicza tu,
ków .M.K.P.P. zwraca się z apelem d::i
swędzenie skóry
skłonność do obstrukcji pla- H. NIEil10JEWSKIEGO. Broszury bezpłatnie wysyła
Fizjologiczno
chemiczne leźniona jest ilość wagonów.
wszystkich organiza:cyj pracowników Pań 83 subskrybow.ał na POP kwotę zł. 5,000. my i wyrzuty n.a skórze, skłonność do tycia, mdłoś- laboratorium
Bilety nabywać można:
jęLyk
obłożony.
Choroby
złej
przemiany
ma.
„CHOLEKINAZA"
H.
NIEMOJEWSKIEGO,
ci,
Tow.
Akc.
Łódzkiej
Fabryki
Nici
S.A.
stwowych na terenie woj. łódzkiego aby ak
1) w kancelarii pal'afii Podwyższenia św. Krzyża,
terii
nbzcz.ą
oq;anizm
i
przyspieszają
starość.
RaWarszawa,
Nowy
•
Swiat
S
oraz
apteki
i
&kłady
złO<tych
2) w sekreta:riacie Chrześć. Zjedn. Zaw. - ul.
cję tę na swym terenie przeprowadziły w subslkrybowalo P.O.P. na kwotę
rjonalnę, zgodną z natul"l;I kuracfo jest normowanie apteczne.
Przejazd 34. tel. 156-20 i 217.62,
możliwie najkrótszym czasie. Jako minimum 50,000, wpłaicając zł. 17,OOO.
3) w księgami ,,Przyszłość" - ul. Piotrkowska
P. Koral Jan Ignacy zadeklarował na
M.K.P.P. uważa jednorazową składkę wy263,
noszącą 1 proc. miesięcznie poborów brut- POP zł. 1,100.
4) w Stow. Rob. Chrześc. na Widzewie i RKS.
wbijanie gwoździ.
UROCZVSTOść
Macki1ełło Piotr wpłacił na POP zł.
„Widzew:ianka" - ul. Krese>wa 31.
to. Zebrane kwoty należy wpłacać na konto
B. WOJSKOWEJ STRAżY K~LEJOWEJ.
- Godz. 15 -Obiad żołnierski.
Częściowy dochód Ila odnowienie pomniku Ks.
•
FOM w PKO nr. 42,008, dowód zaś wpła 1,000.
Zarząd Związku b. Uczestników WojW związku z tym Zarząd Związku pro- Igna·cego Skorupki.
Małż.
S.
i
M.
Budzynerowie
subskryboty piZesłać na ręce Przew. Wojew. Kom.
skowej Straży Koiejowej zawiadamia, że w si członków oraz ll'Czestników b. WojskoZbiórki, gen. Wiktora Thommee~ D-cy wali POP na sumę zł. 10,000.
dniu 23 kwietnia 1939 r. odbędzie się uro- wej Straży Kolejowej o jak najliczniejsze
USTAWODAWSTWO GOSPODARCZE.
Konstanty Kaweclki subskrybował POP. czystość poświęcenia sztandaru.
O.K. w Łodzi.
przybycie.
'
Ukazał się DzieDllik Ustaw R. P. nr. 36 z dn. 21
* * *
na zł. 1,000.
Protektorat raczyli przyjąć: pan wojehm. w ktt>rym opuhlikow.ano m. i.n. następując"
Szkoła powszechna Nr. 6 złożyła na
F-ma Z. Raabe, Orla 13 zadeklarowała woda łódzki Henryk Józewski, J.E. Ks. Bisustawy i rozporządzenia o cha1·akterze go5podar.
ceym:
FON, od dzieci i nauczyc:elstwa zł. 520, na na POP zł. 2,600, pracownicy i robotnicy kup Ordynariusz Diecezji Łódzkiej Jasiń
Ustawy 21 dn. 5 .bm. o ratyfikacji: 1) porozu·
Pożycikę Obrony Przeciwlotniczej zł. 200, tej firmy zadeklarowali zł. 2,120, wpłacają.:: s.ki Włodzimierz, p. gen. Wiktor Thommee
mienia między Polską a Szwajcarią w sprawie ure.a prócz tego 3 ruble srebrne, dwie marki 1/3 rej sumy.
dow. 0.K„ p. dyr. P.K.P.. inż. Edward Zieil
gulowani.a platności hancllowyh mi\)dzy ziemiami
ni~mieckie srebrne, srebrny medal chil'lski,
I. O.Strucowski, Piotrkowska 37, sub- ki ew i cz.
pr>zyłącz;onymi clo Pohki w 1938 r. a Szwajcari~ 2)
.po.rozumienie między Polską a Szwajcari11 w spra.
s,Jry zegarek sreb;ny.
·
skrybował zł. 5,000.
·
~ ·Program uroczystości przedstawia
się
wie miiek celnych na niektóre produkty chemiczne,
"' * *
I. Weinstein, Narutowicza 30, subskry3) porooumienia polsko-szwajcarskiego, clotyozącego
Polski Zwi:izek Zawodowy Łódzkich bował F:OP. na sumę zł. 2,000, wpłacając zł. nas tępująco:
z.mia.ny tekstu wzoru świudel•twn pochodzenia na
Godz. 8,30 Zbiórka Organizacji
TABLETKI
11zwaji'.)arskie plecionki do kapeluszy, 4) traktatu han
Artystów Piastyków, na pierv:szy~1 podsie- 700.
* * *
przed lokalem związku przy ul. Kilińskiecllowcgo polsko.arge11tyńskiego, 5) traktatu handlo
dieniu nowego Zarządu, postanowi je .no.
.
ASPIRIN
wego polsko-urugwaj,kiego, 6) kom·;{'nrji wetery.
_
.
g:ośnie subskrybować na dozbrojenie poi.. y; ?n1u 21 b.m. w salt. Resu~sy przy .ul. go Nr. ·85.
narynei pol>.ko-gre-ckiej, 7) konwencji weterynaryneJ
1
Godz. 9 - Wymarsz do Kościoła KaskiPP-O lotnictwa zł. 100 oraz wezwać wsz·v Kilms1<1ego 123, odbyło się Nadzwyczaj ne
polsko.łotewskiej, 8) protokólu tar)fowcgo polsko.U
tedralnego
św.
Stanisiawa
Kostki.
s::;ich człon'.;ów związ_ku do ucz.estnic.tw:1 Zebr~nie c!łonków. Chrześ~ijańskiego Cetcwskiego (poz. 228-235);
Godz. 10 - Uroczysta Msza św. i pore>;:pol"'.tądzcnie m:~1i,tra spr. wew11. i skarbu z dn.
NOCNE DYŻURY APTEK.
w indp~idualt~ym _subskrybo\'.'anm Peny cz j chu h.ow alt w Łodzt, ~od p1 ze:". starszego
św
ięc
e nie sztandaru.
Nocy dzisiejszej dyżurują !lpteki: Sadowska 31 marca rb,, o wykomm.iu u sta\'Oy z dn. 5 sierpn:a
ki przec1w~l(; in K zeJ.
1Cechu p. O. Brauna 1 czlonkow Zarządu,
Go dz. 11, 10 - Złożenie wieńca na pły Dencerowa, Zgierska 63, W. Groszkowski 11 Li 1938 r. o poprawie finamów związków >amorządu te
* * *
które m i ędzy innymi uchwalilo wyasygr:ostopada 15, T. Karlin Piłsudskiego 54, R. Rem- rytori·ul11cge> i o zmianie ustawy o tymezasowym
cie
Nieznanego żołnierza.
Sekcia Koła P;;/-. przy Clneścij.;ńskim :vanie z. funduszów c.echowyc~ na ści~acz
bieliński Andrzeja 28, J. Chądzyńska Piotrkow- uregulow?uiH fi.namów komunalnych (poz. 236);
Godz. 11,30 - Przemarsz do siedziby. ska 165, E, l\J"ler Piotrkowska 46, G. Antoniero·,porqdzc!'ie m'r.:,tr.1 l';·,em;du i H:nr]u ,,
Cec'iu S 1~ ·•, : ów i C' ·\ ·:rnrzy w Łodzi, im. In z. Eug. Kw1atkow.sk1ego zł. 3~'.
dn. 6 bi!1. o ndt'P]p·nin k•1n1 e.,ji 11a prz.em)sł wyro
związku.
wicz
Pabianicka
56,
J.
Unieszowski
Dąbrowska
p:zy u!. r· tr!: . . -. t; -r~ uchwaliła na po- 1 i prócz teg? opoda~kować się w wysokos?
hu gum jeldU)th (poz. 238).
Godz. 12!30 - Przekazanie sztandarul 24 Il.
s ~ edzeniu dnia 18 b.m. ofiarować z kasy l zł. 5 od kazdego n11strza, oraz zł. 3 zakaz-
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WIELKA WYSTAWA HAFTOW

Wystawa Robót Wykonanych w Szkole Szycia

BEZP.t.ATNY

.
B est1a

&A

1

I

k-I narzeczony
·
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SPRZEDA.Z DZIAŁEK LESNYCH'

różnych wielko~cl -

Każda. dział ka ma piękny zwarty 45-letnł las.

W UZDROWISKU KLIMATYCZNYM „RAFAŁÓWKA"
położonym

w

środku 6.000 morgów wspaniałych lasów iglastych, wydających specyficzny

ułatwiający leczenie

a r o m a t,

dróg oddechowych,

serca i nerwów.

Z Łodzi do „Rafałówki" b. dogodna komunikacja. Dojazd autebusami i keleją z dwćch stron ł.odzi. Budowa domów i willi bardzo ułatwiona_ -

Tania robocizna z

materiałem

na miejscu.

Zarz• nRafałówki" w

po

b.

wyjątkowo

niskiej cenie.

dalu:ym ciągu sprzedaje najpiękniejsze parcele

Przy klupnie za gotówkę duży rabat.

Informacje w Łodzi: Piotrkowska 79 m. 11, front II p. Telefon 243-58 w godz. od 14-ej -

....1„„„„„„„„„„„„„......„ ...„„„„„„„„„„„„„„„„
Rozrywki

~~!~rk~~j!~.ki:lJ'!i~ch /Społeczny czynnik konlroli

w

dt~iu ~·kw~~1~~~~:. : godz, 20 w

lokalu GarnizonowcO'o O<Yniska Podoficer0
skiego
Łod ·
Mh .
k'
"\
w
z1 przy u 1·
te1czars tego 3~
odbędzie się tradycyjne jajko dla członków
z rodzinami Związków: Legionistów Polskich formacji Puławskiej, Kaniowczyków
i źeli2:owczyków, b, żołnierzy· 1 Korpusu

. .•

5 - samogłoska; znaleźć rzecz łatwą!
4 5 - po fraincusku w szkole odmienia

prc;pagndy PożycZlki Obrorrry Przeciwlotni- cowniczych Związków Zawodvwych, powonienia.
czej tutejsze związki zawodowe pracowni- łały- wzorem stolicy i paru innych miast woje
ków państwowych, prywatnych, samorządo· wodzkich OkręgowyPracownkzy Komitet Po 6 5 4 3 - w więzieniu albo w klasztorze;
życz.ki Obrony Przeciwlot·niczej w skład, któ 2 3 4 5 6 - to jeszcze dziecko nieboże.
omasta.•.
rego weszli ·przedstawiciele wszystkich 29 1 2 3 4 5 6 ~
związJków pracowników umysłowych tutejSkończone. Bastai!
Polskiego na Wsch., Sybiraików i Murmań PODWIECZOREK W TOWARZYSTWIE
szego terenu zrzeszonych w C.KP.
czyków.
Ogrodów Przydomo.wych w Rudzie-Pab.
Na specjalnym zebraniu w dniu wczoraj
szym omówiono szczegółowo cele i zadania
SZARADA.
Strój dowolny.
Zgłosze.nia udziału
Wiosna jest porą intensywnej pracy w Komitetu Pracowniczego oraz powołano WYDawniej czarownice
przyjmuje 'kancelaria Reprezentacji do dnia ogrodach; trzeba kopać, siać, sadzić. Ale dział Wykcmawczy w składzie: przewodniW jakimś drugim-trzecim
28 kwietnia b. r.
kiędy i co? Porozumier.py się w tej spra- czący - Milewski Józef, poseł na Sejm, wice
Plotły
czame brednie,
wie wszyscy 1·eśli przyjdziemy na podwie przewodniczący - Henry,k Kaiczor, skarbnik
- Marchwicki Józef, I sekretarz KomoKiedy księżyc świecił.
czorek urządza:ny starani'.em Towarzystwa rowski Julian, II sekretarz - TrzepińS1ka Ste
Ogrodów Przydomowych w Rudzie Pabia fania, referent pras~wy - Chmielewski Fran
Dzisiaj politycy
nickiej. Program podwieczorku jest bardzo dszek, członkowie: - Dudtkiewicz Edward,
Co w raz, -trzecim siedzą
utozmaicony. Pokaz ogrodniczy zgromadzi J?OSeł .na Sejm, Kozłowski Władysław, Zubry
Nad losami świata
ltn Wiktor, - Tarłmvsiki Edward. ·
wybitne dzieła z dziedziny -0grodnictwa1
Komitet Pracowniczy przystąpił energlPrzy piwie się biedzą.
wystawione przez znane firmy iz księgarnie cznie do akcji pmpagandl()we1 na rzecz sub
rolnicze, wszelkiego r-0dzaju cenniki pros- Skrybowania Pożyczki Obrony Przeciwlotni
Każdy co chce raz-dwa
kt 't
czej do kontroli, współpracę z ObywatelskiNa przyszło·ści temat,
PRIY
pe Y 1 P·
mi, wojewódzkimi i powiatowymi komiteta
Ale senS'U, związku,
Przy tym będzie motna wylosować ku mi Pożyczki oraz zbieranie i 1pubJikowanie
GRYPIE~KATAAZE
Ani za grosz nie - ma.
pić, sprzedać, zatańczyć, wypić 1 zagrać w danych cyfrowych o udziale łódzkiego świa
bridgea. P. Darski znany kuplecista łódz- ta pracy umysłowej w akcji subskrypcyjnej.
Za rozwiązanie powyższych zadań, naZ KONSERWATORIUM MUZYCZNEGO ki, ze swoistym humorem będzie zabawiał
desłanych
w ciągll bieżącego tygodnia, reHELENY KIJENSKJEJ-DOBKIEWICZO gości swoimi znakomitymi monologami i Ił Jł
daikcja przeznacza trzy nagrody w postaci
kupletami. Pierwszoszędna orkiestra, bu•

PRIEZIEBIENIU

DI O

W poniedziałek dn. 24 kwietnia o go }et obficie zaopatrzony.
W <lzisiejszych tak bardzo niepewnych
dzinie 20.15 w sali Konserwatorium Trau·
czasach wzajemne por-0zumienie się jest ko
gutta 9 (tel, 210-86) odbędzie się: Wieczór

lłJ\CIK.

UROCZYSCTOSCI ODPUSTOWE Z GNIEZNA
NA FALI RADIOWEJ.

•em _

0

Tel

pa. e

"

j

CZERWONY KAPTUREK NA PORANKU W
TEATRZE POPULARNYM OORODOW A 18
Dziś o godz. 12 w poludn~ odbędzie się w
Teatrze Popularnym il!. Ci.rodowa 18 piękne wi
dowisk-0 dla dzieci p. t. „Czerwony Kapturek"
w opracowaniu scenicznym Józefa Pilarskiego.
Bilety nabywać można o<l godz. 10 rano w
Kasie Teatru.

tYWOT św. GENOWEFY.
w Teatrze Oeyera ulica Plotrko'Wska 295.

,]

,,
-.

-

~·

Dziś o iodz. 4 i 6.30 popol. odbędą się dwa
przedstawienia pięknej legendy z czasów wo •
jen krzyżowych p. t. „Żywot Sw. Genowefy"
Bilety w cenie 50 gr. na wszystkie miejsca , , '
nabywać można w kasie od 9 rano.

TEATR DLA DZIECI „KOT W BUTACH"
Al. Kościuszki 57).

Dziś, w niedzielę tylko Jedno przedstawienie
o go<lz, 4,15 po pot. Dana będzie nowa, wesoła
NAGRODY OTRZVMALI.
bajka z muzyką i śpiewem pt. ,,Dziwny Do·
P. Stefania Kosińska, Łódź, Dąbrow- któr". Bilety od 30 gr, do 2.30 (ze szatnin) w
kasie Teatru od godziny 3 po poł.
sk 4 7
S l
k
a
, p. zu czews a Irena, Łódź, Łączna 7, p. Matusiak Eugenrus~ Łódź, Odyń
DZIŚ - WYRWICZ
ca 19.
O godz, 12-ej w TeatMe Miejskim (Śród111iejsk3
Nagrody są do odebrainia w administra 15) wystą.pi popu]aroy i ccni-y humorysta Le<>n
.CJ'ii Kuriera Łódzkiego" Łódź
I p· t - Wyrwiez. Znany szeToko ze awoich wyst~pów w Pol
li
'
'
u .
10
kowska 11 od godz. 9 rano do 7 wie- skim Radio Wyrwicz śriągnie niewątpliwie tłun11
łodzian . Jest to dz;iś 11ajcelniejszy mistra: 111/tyry po.
czorem.
litycznej. Popularne 61J jego witze polityczru! jak:

r

Ofiarg

I

~1d1qe

I

zalprnsza wszystkich do kina „Metro na
swói na 'lepszy film _ p. t. „Słowiczek".
~
1
·

Dziś w niedzielę o godz. 4-ei P'P i 8.30 w. e>o .'•
statnia nowość Teatru Polskiego pełna przednie
go humoru politycznej satyry świetna komedia . ,1 ;
Bus reketego „Jan" w reżyserii St. Wronck!o
go a z udziałem Ludwiżanki, Dunajewskiej, lp·I.
pcfldtówny, Siezieniewskiego, Modrzeńskiego,
NowQsielskiego, Mrozińskiego, Łuczaka i in·
nych.
W poniedziałek przedstawienie zawieszone.

interesujących książek.

'!I

I

•

radiol1nicz1e

I

• ze
• •••
Czy pani• wie

1

Osiatnie dni pobgiu

Sukces artystyczny programu Cyrku Staniewskich
Dził 2 aalowe przed1~awł~l_lia .

nie orciv.łnaną

ed n

obe~ni~ ~ Łodzi

rozrywkę, daje
Cyrk Staniewskich . przy

Ale' ach Kościuszki 5-7. Na wspaniałym
J
, któ y trwa trzy godziny1 można

pro<Yramie
0
,

~af~re~~e

r
codziennych troskach, humor
'dominują w obecnym programie

(.

0

.

wyku"Zały, że

ciężair

uczą się

.l>Ol5U[. 'llA uUORZU !

ułatwić pracę

hejnał

1

~usui'l OOZBROtć

I.

1ymfon~z.

«z

II
I

I

.·

. . I

I

i

Teatr~

muzyka i sztuk~

.,„

0

CZYŚ D~Ł

NA
\m. W1ce:PR. €uG. ~WtAT~OWJKIEGO
NPl.ATY N~ ~~IGACZ Eo.K.P.~Jl.!t-2000

-

I

CEGIELNIANA ::-:.

:Audycje regio.nalno 1tano'1'i4 je~ s poważniej
ezych pozycyj programu Pol&kiego Radia. Poza swą
atrakr.:yjno§ci, kryjQ one w •tibie głęboki
ntt
wifłZują łQczność między r6ż.nymi d7iie1nicami Poleki i 'Zbliżaj, do 'ielbie obywateli r~rzueonyeb po
naj~a~szy<.'h .krańcach ikr.aju. Dziś, dnia 23. 4. roz:
głosrue racł1Qwe. przekaz11 ełucha~zom ur~y.e1ośc1
odpustowe " Gniezna w dniu św1.~tego wOJClecha.
Od:imst w dniu patrona Polskl i Dieicezji Goieźnień
'J •
skej, pierws'Zego świętego w Polsce - jest obchodzony " wielk11 powagą. Do Gniezna w dniu tym
Zaolzie, Ordynacja wyborcza, Płot i td,
zjeżd.żaj11 pielgrzymi z różnych &tron kroju.
Program 'Zllwierać będzie wył~e własne utwo
Transmisja radi<>wa rozp~z.nic się -dziś o godz,
9,30 reportażem. w czasie którego ;przeprowadzona
ry Wyrwicza, W drugiej części a:nakomity numo'l'1
sta opowiadać będ,ti~ dowcipy wyłącznis na łya:enie
'ZOStanie rozmowa z ks. kanonikiem Formanowiczem
NA F. O. N.
publicz.ności Jest wi~ rzadka okinja by usłynee
o zbiorach i zabytkach archiwum ka.pitulnego. Następnie po ipowitaniu pielgvzymów <>dbędzie się
Kw, 173, Tadzik Miszczak S.letni znalezione 2 najlepsze ,,kawaly" Wyrwic2lll z ust mmego eutora.
suma pontyfikalna, celebrowana ipNez Pryma~a Pol kopiejki ora'Z 40 gr,
,,
Cecy przystępne -0d Sł gro9zy do ~ł. 3.60 umożll
kowe i bezogonowe oraz model·e napędzane •ki ks. kardynała dr. Augusta Hlonda. Kazanie wy.
Kw. 174. Robotnik f.my K. Eisert S,A, R<>he1·t wią wy"1uchanie Wyiwicza inejszenzym ~Cerom.
moto11kiem spalinowym.
głosi z ba.lko111;1 pałacu prymasowskiego ks. bisku.p Stengert 1 i>blig1tcję 6 proc. Poż. Narod{)wej z kupo
Zainteresowani mode)a(Zie p-Oiwinni zło- Karol Radoń!iki.
nami o.d dnia 1 lipca 1939 r.
źyć zgloszenia mo·deli do dnia 5 maja r,b.
W czasie nabożeństwa śpiewa~ będ'zie Chór Ka. I
Kw. 175. Eugenii~ i 'Franciszek Hanuza zl. 30.
Kw, 34.5, Zespól pracowniC'Zek reklamowych f.my
tedTalnr po-d dyr. ks. kll'tl, St. Tłoczyń~icgo.
w biurze Łódzkiego Obwodu Miejskiego
F. B<>hm - oddz. w Lodzi zl. 40,LOPP, przy ul. Piotrkowskiej l4i9 oraz zaHUMOR RADIOWY.
Kw. 347. P. Piei~zyński dwie obligacje 4 proc. I
NIEDZIELA, dnia 23 kwietnia
poznać się z wyłożonym tam do wglądu re·••
,
.
. .
· . . Pożyczki Konsolidacyjnej po zł. 50,- or. 0496015 i
. l .
d'
l\faJ~·- na uwadze Jak naJpewnleJsze wyposa'żenle I' 0496016 z kuponami od 15 5 39
gu am11ruem zawo OW. •
.
programu we wszelkiego rodzaju audycje - Polskie
Kw 34g P.aweł Pi
: k:1 ł ~'0
7.15 Pieśń ,,Pod Twoją obronę' 7.20 Kcmcert po
Ze względu na to, ze modelarze maią Radio pitszuknje także humoru, którego typ byłby
·
'
eczyns z · · ranny w wykQnaniu Orkie~try Muynarki Wojennej
p/d kpt. Alek9andra OJ.szewskiego (z Gdyni prz~
pierwszeństwo w
przyjmow1aniu do szkół 11ajba~dziej ~ocłny z.e. środka;mi, jakimi r~dio dyNA ŚCIGACZ.
lotnkzych i szybowcowych, wskazanym j s.ponuJe, a J~dnoczeo.me trafia! do tak ro_ż?-()I'()d.
Kw. 346, Kupcy branży węglowej ze stacji Lódź. Toruń) 8.00 Dziennik p1>ranny. 8.15 Audycja dla
m<i: l) Gazellka r<>lniC2a, 2) Pr.zeg}Qd rynków pro I
: t b Id
a teresow ana w tei' <lzie nych pod ka.z dym wz•ględcm sluchaC'Zy. Jesh zwa- Fa·bryc1ma plac ,,Filcówka" Ził. 125,duktów rolnych, 8.45 Polska kapela Ludowa Felik91
ies .a Y
. U: O ziez z. 10 · • ·
• . żymy, że racłio, w odróżnieniu od estrady, ipolla ~o
D:derżanO<\~skiegQ i Jerzy Klimaszewski pioaon• · ~
dzi·ni~ :vzięła .g.rem1alny udZl'ał w orgamzo- wem„nie posiłkuje 11ię ~adnymi. śro~ami ~omocn~ki. 9,10 Od~zytanie pro;gramu. 9,15 Muzyka (płyt}')
·'
wan ej 1mprez1e.
czym1 - łatwo zrorum1emy ep1ętNaJQCe e1~ wokor
9.30 Odpust Sw. Wojciecha - transmi'lja li Gniem• i" "
tego zadania trudn-0ści; dojdziemy róWl!lież do wnio
sku, że siłQ rzeczy wysiłki w kierQlllku 6tworzenla
. Rzeczą za!l!ldmiczę w !(JTZygotowaniu do życia ro Pf'ZC!/l Pomań Sumo ipontyfd-kalruJ eelebrować będzie
humoru radfowego iześrodk<>1w111ć 11i{l musiały właśnie dz1nnego jest wpajitnie nawet małemu dziecku izro. Prymaa PO'lski Ks. Kardynał dr. Augu5t Hlond. K•
na dowie, by stało ,się QOO możliwie przydame, a ~umieni~ faktu, że jest czyll!llym C?:łonkiem rod~y, "anie. Chór lcatedra'lny śpiewać będzie p/d ka. ka
więc ~iętkie, zwarte i pojemne, do pełnienia eych ze na mm s.poczywa również.część oclpowiedzialno n=ika
Stanisława Tłociyńskiego. N&boieńetwo l
specyh~znych funkcyj.
ici za jej sprawy i że Oino także 1przy,~zynić sit1 mo· uroczy&to-ści odpustowo poprzedzi reportaż Alfreda
Już doświadc~enia w dziedzinie słuchowiskowej Ze d-0 jej sz.częścia. A w·ięc dzieci w przedsLkol-ach Sibrskiego, 11.45 Przegląd czasopism 11.57 Sygnał „~
audycje, których
samodzielnofoi, .aby
rodzioom. czam i
,,; Kcakowa. 12.03 PD'Mnck
i-·l
6poczywa na
bogatym zróżniczkowaniu gło5owym, ja.ko podstawie ~uszą umieć np, obywać się bez 1pomocy. Okazuje rry. TrlllOllDtlsja z sali Tea.tru Wielkiego we Lwowie ' ·Ponad~o kilkanaś~ie 1~nych św1ato~ych a- dla nieograniczonegQ działania wyohrai.ni, rihliżają s1.ę, że maleństw·a 3 i 4-letrJie, po krótkim wdraża. Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Lwo.wskiej i De
się najb:m1ziej do ideału radiofonie-mego, W ślad mu potrafią się ubrać mpe!nie samodzielnie. w izyderiusz Danczowski - wio.fo111c.zela. 13,00 Wyj.,ui ' '
trakcyJ oto ta1emmca powodzema Cyrza tym poszly więc poszukiwania w dziecłzi'llrle hu- I przedszkol-.ich ameryk11ńsk:ich u1czl! też dzieci róż. z pum Józefa Pibudskiego, i3.05 ,,Kr6leetwo skrzY· 't _'.moru. Najwłaściwszą pom<>c okazał w pierwszym nych prac domQwych, dosto'Wwanych do ich sił i dllll!ych pra!cownii c" - PQgadanka Janiny Jędrychow
ku.
„
.
. .
Dz1s odbędą się dwa przedstaw1en1a o rzędzie akt<>r, zwłast1::-za jego ustawienie głosowe, 1~ożności, ~ więc zarniatwnia, wyciP..rMlia, sprząta- skiiej. 13.15 l\foz~ka obiail?wa lł,40 ~ezerwa muz.y~ •
D d •
1 · ·e są to które pt>Zede wszystkim zdecydowało sile i wyra. ma .IPO sobie, układania rozrzuconych rzeczy, pilno na 15.?0 AudycJa robotnicza: „Od~edmmy dzu:a. ' '•
•
•
4, 1 O 1 8.30 wiecz. o ac na ezy, ~
0
5
:iie komizmu. Do tych pierwszych udanych ekr,pcry- w~ma ~łod~Z}I~ ~zieci, wzajemnego pomagania 60. ' r~·c:6e ~ p11Zedszkolu" - . audy,~Ja ~ oprac. Leo·
ostatnie dni pobytu Cyrku w Łodzi.
mcntów zaliczyć należy lwowskę „Wesołą Falę". b~e. Dz10'1\'C2:):nk1 l d1fopcy biorą udzial w gotowa kadu Kł~~owny. 15,30 „Au.dyc)'B dla. we1: 1) „y;r~
Dtięki wytworzeniu zdecydowanych i ostro zary- I 1!u, .nakrywa.i~ do 5tołu, 5ame sobie podają i wy· le_ na. Goi:ri)n1, ~l~sku
Poznam.a) w prQgrapne
sowanych typów aktorskich, jak Sz.c7lepko · Tońko ł cieraJą naczynia, N ikt też si~ potem nie dziwi że gomosląsk10 p1~sni weselne w oprac. Bolesława
Radca Strońć i ino· - dostarczono wyobr~źni słu: mąż, chcąc pójść wiecz.orem z żo~ do kina 'lub Wallek.Walewsk1ego, Wykona.wcy: Kolo śpiew. „Her
d;aczy konkretnych1 i żywych postaci, wyłowi1J'Ilych na da~cing - razem z nią wyciera naczynia: aby fa" i kepe:ia, wiejsk~ ~ /~ Henryka Duc7,mala. 2) „Co
niemal z najblii:szego otoczenia i rzec;iywistości zu- prędzcJ hyla gotowa i nie zmęczooa.
sł~chać w~rod ;oln:kow - ga~vęda red. J. Rączk9w
4)
pełnie nie fikcyjnej, I>owcip radiowy w pełnym seu
•
•
•
skieigo, 3) ,,PoJe~z1emy na w~oeczk:ę" - pog. wyi:.J.
LUC'..ZKI BISZK'OPTOWE.
Jaxa. - Bykow~ki. 16.30 RecHal śp1ewaozy Franco~
sie stworzyła z11ów „Kukułka Wileńsko". Dowcip tOlł
o walorach czi·sto
'l jajo, S dka„ mm~ki'
autor.a
, akustyez.nvch
_
. , „.nosługuJ'acy
„ ' ei„,.. ''"'
.,
.,,.. cukroweJ,• 5 dk g męki mae- Andrien
d · (Belgut)
kl J17.00
k „Teet.r
, w.prowaid-z.a
"
łf!~mtle parodią i metaforą, gra słów, by w całym tego ło lub wo~ do formy, 2 dkg migdałów, cukr~ -rarr. au !1:Jll z t::Y u • a. pracuJe teatr. - w oprae.
;łowa znaczeniu d1>wci.µem literackim, musiał więc~ nady.
Zdmtiław11 Maryoow~1ego (z Poznama)
z k?nieczności n_iieć ów c~a;akter elitar~~; P?czy:
Brytf~ninę ;posmarować cienko masłem lub W06
nama tego NHlz~~u'. co .„Usm1cch ~oznan~a , łodzki k1cm, m1g.daly ~parzyć, obrać, posiekać. Jajo utrzeć ,
„Wesoły Dymek sl~~1e mo.no.logl Karh~a z Ko· 1 :11 ~krem 1 m~ką 111a pus:;r,y~, gładko maóę, rw.smaro 1 17.~5 ~~dwieozorek J?rzy. mik~ofome. Tr.. .~
cyndra - reprez~ntuJą po naJwiększej ozęsci humm· w~c bardzo cienko na brytf.annie, posyipać ll"igdała
)hcer;ik1ego Kas~'lla Garruzon~wego w W1l1:u~
lokalny, doh~waJIJC ~ bogate,go rudymentu gwaro- ml, cu~rem i wstawić do średnio • gorącego pieca;
w~?na~v~y: Zwiększona Orkiestra, R?i.głosnl
wego, ,zwyczaJowego ~ obyczaJOWego momenty szczc , gdy ciasto l~k{) zapiecze się, pokrajać na P~>
~ilenskieJ p/d Władysława ~zczepansk1ego, )a
rego i zdroweg.o kom1z~u.
l~ cm. d~ugośc1, a 3 cm szer<>kofri, wstawić powtc>r · runa Kuloz~ck~ - &O~ran, Witold Rycht~r .. Humor rad10,~y r';ohcy ~bfituj_e w formy hard•o nio do ~ie,:!" a gdy ciasto zrumieni Mę, zwijać pręr.ł:
tm~r, Zespoi .gitarzystoW: PPW. .'p /d Bronm~ła1v.
roznorodne, Będziemy tu więc m1eJi „Wesołł Syr"· ko pask 1 cla&la na trronku okqgłym (może bye I
HaJna, H1po1.1t Znsadzk1 - ~aksofon, Ciotka
nę", audycję rozrywkową o skali szerokiej i wszech mały wnłeC"lek lub trzonek drewniany 1>d tr•epacz'. 1
Alhmowa - rnO!llologi.
stronnym rodc.wju, romnaite gatunki monologów l ki). Gdyby ciasto 7Jaczęło się łamać, to trz;ymać Je
~
skeczy, utwory 9atyrycz;nc i iill'le. Bogactwo tych form w czasie zwijania przy otwa1·tym piecu. Podawać do
19,30 K~cert Orkiestry Dętej .pułku „Dzieci
literarkich o przeznni:ze;niu wyłącmie
radiowym, kremów, lodów i kom1potów.
Łodzr p/d fopt, Aleksandra Gnula,
oraz duży zo~tęp pierwszorzędnych 6ił aktorskich
20,0Q „Nu ho.ryZIOil1:ie łódzkim" - felieton wygło~I
stolicy lub prowincji us iłuje objąć z dużym niekie·
' red. Cze;:ław Gumkowski. 20.10 Wiaclomoś'·i sporto
dy sukcesem t)'P audycji składanej, ,p od nazwą „ro.
. we lokalne. 20.15 Audycje informaeyjne: Zbiorowr
dwiei:1,orek przy mi.krof<>nie", nadawany z rozma·
wiadomości sportowe, Prrzegląd p!llityczny. Dzicn•1ik
ilFh rozglomi Polskiego Radia, Należy r6wnicż' nau
wieczorny (20,40) Tygodnik dźwiękowy Nn•z pro·
mienić, że audy<:je żołnierskie, stt>zeleckie, audyrju
TEATR MIEJSKI.
gram na jutro. 2L20 Muzyka ~anccma. Wyk•-:awcy:
„
dla wsi i młod'?:icży, wreszcie audycje słowno-muz}·
śRóDMIEJSKA 15.
c>'1'!c kładą 1akże naci>k na stronę lmmorystycmą i
Dziś w niedzielę <lwukrotnie a to' 0 godz. 4 Mola Orkiestra PR p/d. ZtlZlislnw~ Górzi•i: •kicgu,
że ta metoda podawania sJuchaczom rozmaitycn I PP i 8.30 w. Piękna pierwoszorzcdnie wystawio· Trójka radiowa - refreny 21.50 „B yły ;oh~e ś1dn
,,Ku:rnlka wilriioku" - w
w.kazań dydal..tyczn)r h wszelkiego rodzaju probie· na baśń dr amatyczn a Luc jana Rydla w barwnej k.i trzy„, morskie" mów - l:dobyJ.a sobie dużlJ wz•ętość j " puuktu wt· reżvserii dyr. Hugona Morycińskiego „Zaczaro : cpr>ar. Boleslnwa Żabko.Pol r:powir 7. ~ (z Wilna)
dzenia celewości uważana je;,t z;a iruihrację naj~ku· wane Kolo" w wyobrnym wykonauiu Gosław- , 22.20 D. c. mnz)ki tanecrnej. 23,00 Q,;1a1•1ic \•; iaJo
I teozniejszą.
sikiei. Kossowskiej, Arnoldta, Kond rata, Leszczvń mośei dl'iennika wieczornego, Konrnnikat meteoroto
.,........,,......,,.skiego, Lubelskiego, Malinowskiego, Matuszkie ; gii~zuy.
~ .~
~" ~.
-

nieczne toteż wszyscy wybieramy się na
muzyczny. W)1konawcami programu będą:
absolwenci Konserwatorium: Irena J oclo- podwieczor ek towarzyski w niedzielę dnia
wa (fortepian), Kazimierz Siupko (śpiew) 23 kwietnia rb. o godz. 16-ej w sali p_. A.
i kwa·rtet Konserwatorium wykona 1k ompo Stefańskiego w Rudzie Pabianickiej.
zycję S, Klajna. Dochód na rzecz Brat·niej
MODELARZE NA START!
Pom<jcy Konserwatorium. Bilety po zł. 1
Łódzki Obwód Miejski LOPP. organizudo nabycia przy wejściu.
1 je w dniu 14 ma)ł r.b. „VII Mi1
ejskie Łódzkie Zawody Modeli Latających" na lotnrsk
p
t k
dó
d
ł"i
ku
Lublin u. o czą e za wo w o go z.
9-eJ rano.
ulubienica całego świata
Do konkursu będą dopusz;czone następu
jące kategorie modeli: belkowe, kadłubowe,
wodnosamoloty, szybowce kad~ubowe, bel-

s hi r I ey

11 , _

TEATR POLSKI.

poc~J.aJCJ.C. potrz.e~ę Jaik n.a1szersze1 po-:- wych 1 prawno:-~ubhcznych„ zrzeszone w Zaczynająca ten język dziatwa.
111yslane1 1 na1bardz1e1 celowe1 a skuteczne] Okręgowej Komts]i Porozumiewawczej Pra- 6 5 4 to szczyt ma'fZeń, to kres prag-

WEJ.

'

wicza, Pągowskiego, Zonera i innych
W poniedziałek teatr nieczynny.
W P.róbach po<l reżyserią Z. Biesiadowskicgo „Madame Sans - Gene".

umysłowe

ARYTMOGRAF RYMOWANY

akc:~I ~ub~krgp~gjnej ~.O.P.

1

do 18-ej

,.. r. t 1 I

„KURIER t0DZK1·- .

kwietnia 1939 rok"'

Ni " rl.rn:l'1 23

Kurier sport o w;~:
Polska drużynowym mistrzem Europy w boksie
1

I

Kolczyński zdobył mistrzostwo
a Czartek, Pisarski .a Szymura wicemistrzostwa

Indywidualnie

I
I

DUBLIN, 23. 4. - W sobotę około p6łl pu11ktacji pewną p rzewagę miał raczej
nocy zakończyły się w Dublinie zawody bo I Czartek.
. . . .
kserskie o mistrzostwo Eu·ropy. Finały ~-{ W wadze lekk1e1 N1em1ec Neurnberg. od
trzymały ramy bardzo uroczyste, przy cz~ niósł la.twe zwycięstwo nad Estończykiem
·• po każdej walce zwy~ięzca był dekorowa- Kamaep1.
. .
. .
.
ny a orkiestra odgrywała h~mn nar~dowy
W wadze P?ł.~recil)IeJ KOlczynski ~o
danego państwa. Polska odniosła duzy su- k~oat Szweda Eril\t Agren~. .Kolczynski
, , k~es, ZdObywając mistrzostwo drużynowe miał bardzo truan~go pr.zec1w~1ka, z kt?.Eur<Jpy i złoty puchar, przeznaczony dla rym .początkowo me um17 sobie yoradz1c.
najlepszej drużyny europejskiego kOntynen ~op1ero w dalszych starciach. P?'1c:ik pa1nutu. Indywidualnie J{otczyński ZdObył tytuł Je już zupełnie nad sytuaCJ'! 1 wygry"l>l·a
mistrza Europy, a .czortek, Pisarski i Szy- bezapelacyjnie.
. .
.
mura tytuły wicemistrzów.
W wadze ś.redni:i Pisars~i prZegrał ~a
H
KLASYFIKACJA DRUżYNOW A MI.
punkty z Estonczyk~em. Raadtkiem. ~stonSTRZOSTW.
czyk \~ygrał ~asł~.zeme, walcz_ył Jednak
; .
1) Polska - 20 pkt.; 2) Włochy - 17 zna~zn1e gorzeJ, ntz w poprzednich spot'· --pkt.; 3) Niemcy - 13 pkt.; 4) Irlandia -:- kamach.
. . . .
.
1
12 pkt.; 5) Szwecja - 10 pkt.; 6) Estoma . . W ;vadze półc1ęz~1ei Włoc~ Mustn od
,, 9 pkt.; 7) Węgry _ 6 pkt. ; 8) Anglia ~ mosł meprZek~nywuJ~Ce zw~ctęstwo i:iad
1
5 p·kt.; 9) Belgia - 3 pkt.; 1O) Fin~.an.d1a Szym~r~. W pierwszym starcJU Polalk Jest
1 pkt.; 11) Łotwa - O pkt.
ba:d.z1e1 agresywny. Drug~ :u?da była bair
INDYWIDUALNE WYNIKI BYŁY NA- dz1e1 wyrównana.' w trzeciej Jednak Pola:k
,
STĘPUJĄCE:
był zmęczo.ny . 1 rundę tę rozstrzygnął
>:J
W wadze muszej Ir~and.czyk Ingle zde- Włoch dla s1e~1~. . .
· ·. cydowanie wygrał ~ Niemcem Obermauer. . . W wadze c1ę~k1e1 Szw.ed Tandberg odil ·
wadze k?guc1ej przyznano Wiocho.- n10sł bezape~acy1ne zwycięstwo nad Włowi ' Sergo zwycięstwo nad Węgren_i Bond1. chem Lazzan.
.
.
w wadze piórkowej Czortkow1 odebra Wyznacz.one rozgrywki o trzecie mieJ00 zwycięstwo nad Irlandczykiem DOWdat- sca nie doszły do skutku z powodu wyco1 Jem, Irlandczyk aórował kondycją fizyczną fania się Anglików, którzy oddali zwycięnad Polakiem. Mimo to, Czartek właści- stwo przeciwnikom walkowera1mi.
• wie nie przegrał walki, był bo~ie~ niewąt· SKŁAD EUROPY NA MECZ Z AMERYKĄ
. pliwi.e lepszy od swego przec1w~1ka, ~hoPo zawodach ustalony został skład E~
, cia:ż walczył poniżej swych możhwośc1. W ropy na mecz z Ameryką. Skład ten bgdz1e
' pierwszej rundzie i na początku drugie_go osłabiony, gdyż zarówno Niemcy, jak i
starcia Czartek góruje. Dopiem pod koniec Szwedzi, nie wyjeżdżają, ai Polacy maj ą
drugiej mndy nadziewa się na cios prz~- również zakaz wyjazdu. Skład ten został
ciwnika, który dotkliwie odczuwa. Trzeci~ ustalo~y następująco: waga musza - Igle,
, starcie było remisowe, tak że w ogólnej kog11c1a - Sergo, piórkowa - Dowdall,

lekka -

!Jc:zmu tle 1irzelat

I

."" Szybkość

zalelq Polaków.

· Sukces naszgcb

Jeźdźców

•: • J\'lCE.:\, 23. 4. - W sobotę CM:lbyły się w Nicei
. na międzynarodowych zawodach konnych dwa kon. , kursy. W obu ,Polacy odnieśli duże sitkceey.
·
W kooikursie drużynowym o nagrodę Sidi Brahina ekipa po~ka zajęła pierwsze miejsce, bijQc
najlep~zych je:ldiców Nicei lrland-02yków. Je,t to
hariho duży sukces gdyż konkurs był bardzo trudny.
'
·
k nk • j d •
27 jeźd:ków startujących w o Ul'Sie e yme
· ł b _1..1 .1.
b"
rtm. Komo
h
trzec mia o e:o.u ęuny prze leg~ w .,... .
.. ·romki na. ,,Zbi~~"· ~rugi błjeźddz1ec polsksk!f.· Ryłke na B1mhusie mrnł 2
ę y, a rtm.
tez na
„Dunk;ie" jeden hłąd . Ogólny czas. eki.p"! polskiej
wynosil 5 minut 11 ~kund. l'nMcy Jechali nadzwy.

I

· z

w Nicei.

cZ{1j szybko i dzięki. t~u pO'kon.ali Irlan~ę, kt6::
IIl'Ulła dwa błędy ~eJ od Pol~ow, ale og?lny cz d
gorszy 5,31, Gdy el~ UW7ględni, ie N kaz~y h_łę.
dodawano karne sekundy, nybk.oś~ . polslneh Jez.
dzców była jesiicze o wiele wyrazn1e1sza. •
w drugim kODkurslc o nagrod1: kawałem{ azwoJ
carskiej S kO'lli pruMło parcours bez błędu. w tym
„Adres" pod kpt. Burniewiczem.
W ~rz11dzonej ro?Jgrywce n.a ez• na ~ifbZO·
h
-'- d h ·
mieJ'sce MJ'nł Anglik
nyc przes1.1Ko ac pierwsze
„
r Jenkis 4 pkt karne dru"'ie miejsce podzielili
:~ Burniewiez (Polska>' i po°r. Bintillat (Francja)
po

k k
h
8 P t. arnyc •

Przv
1ra
n.esgo~zianką w Rtdze.
:Nieoczekiwana porazka polskich koszykarzy.
RYGA 23 4 - W &O'bot\) wieororem odbył si\) \ka poznańska Kasprzak, P111rzyląt, ~giehld, Gr-ie
w • dze O:ięcl~);aństwowy mecz koszykówki męsk.ieJ chowiak, Lój i w tej części przewa.ga Lot)'ISZÓW była
po.:iędzy reprezen.ta.cjami Lotwy i Polski. Nieocze. stosunkowo ni~ma. Pod ~om~c ~qozu wy&tę:
kiwanie wysokie zwycięstwo odniosła Lotwa w sto· pili znowu poznanczycy, ale me mogli już wpłyn;c
tllllku 42:18 (12:4). Polacy byli za wolni,. zwł~sz. na cy~rowy ttosm;ek spotkania.
~za w drugiej połowie. Przed przerwt wy6ttp1ła pitt·
Za111tere~owante zawodami w Rydze osromne.

leśno-klimatyi::z·

Ruch w tilicwym Uoorowisku
nym "Rafałówka" pod Lodaią coraz więks:iy, g<lrz
realizacja własnego domku aa własnej ziemi, jest \\'
d-z.isie}!Jzych kryzysowych cz.asach, najmądl'Zejszym
posunięciem ekonomicznym. Lecz niewątpliwie chcl)lt
nabyć działkę trzeba umieć się zorientować, gdzie ,
i jak to uczynić a'by zapewnić sobie i rodzinie prze.
de wszystkim zdrowy pobyt, oraz i&totną wartość

,.

ł

4Jem&/A-ft}-jdi~„.
·
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roidach. stosu~ie
się
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Toteż leśne u71lrowisko
,,Rafałówka" mające
wMiystk:ie pierwszorzędne warunki najpiękniejszego

·

.

6

·

i 11ajt.drowotniejszego ~iedla w oko.licach Lod:ii -

bf

G 0 e d e cle e ~
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„

jest t)'lll wła~e terenem, do którego &lusznie każay
. .
:t W
P Tł l AC "
skwapliwie ei~ garnie,
D 0 H ~ '.V C IS~ - i, czopków if. ~.•
Ilo§~ działek jest o.graniCZOłla, a każda . z nich .
'12 czopkow zł. ·
ma w.spaniały zwarty 45-letni las sosnowy i cudowne '
~
1
położeoie.
Ruwnież
każdy
rozumie &łusmiie, że teraz • • • • • • • • • • • • • • • • jeezcze iceny działek st znac:r.nie tańsze, miłeli w at
zonie. z tego powodu wielu rellektant6w załąsza si1: ANULOWANIE UMOWY HANDLOdo biura w Locki ul. Piotrkowska 79 m . 11 front WEJ MIĘDZY DAWNĄ CZECllOSlOII pi{ltiro luh tel. n-r. 243.58, gdzie orgimizuje si~
WACJĄ A U. S. A.
eo rriedzielę zbiorowe wyjalldy dle obejrzenia i ku·
PRAGA,
23. 4. - N a mocy ogłoszone
.p na terenu. Wylbudowane gmachy i wille w "Ra·
go
wczoraj
w
Dzie.nni-ku Ustaw obwieszcze
fałówce" eą dowodem l>OPY'!U i rozrostu tej urodzaJ
nia wstała anulrowa.na umowa handlowa.,
nej miejecowo§oi.
zawarta między dawną Czechosłowacją a

Przeglą~

TOWARZYSTWO WIEDZY PRASOWE] ORGANIZUJE W WARSZAWIE
W OKRESIE OD 8 - 14 MAJA R.B.
kurs dla współpracowników administracji pism.
' Na program kursu złożą się:
1) 24 wykłady z dziedziny zagadnień
wydawniczych,
.
2) zebranie seminaryjn,e,
3) wycieczki do agencji J.nformacyjnej, instytucji kolportażowej i papierni.
Ogólne tematy wykładów: Przemysł wydawniczy w Polsce: Struktura .i organiz.acja przedsiębiorstwa
wydawniczego; Najważniejsze przepisy prawne dotyczące wydawnictwa;
Papier; Druk; Kolpoortaż; Prenumerata; Propaganda wydawnicza; Ogło
szenia; Księgowość i statystyka wydawnicza .
Koszt udziału w kursl.e wynosi

szy program zawodów sporto ·.ll ych

zakończenie turnieju
o nagrody Okręgowego Urzędu WF. i PW:
o godz. 19.15 fina* siatkówki żeńskiej: ŁK~
- Znicz i o godz. 20-ej: finał koszykówki
męskiej: ŁKS Makabi.
Kolarstwo. Z przed Parku Wolno.śc_i w
Pabianicach q godz. 8.30 rano wyśc1g1 or,
ganizowa,ne przez. ŁOZK:. na 25. ~Im. dla
kolarzy z kartami wyśeI~owym1 .1 na ~
kim. dla kolarzy z kartami wyśc1gowym1
zaawansowanymi.
.
" _
szermierka. y.r sah szkoły powszec11~e1
przy ul. dr Sterhnga ~4 o godz. 15.30: m1ę
dzymiastowy mecz szermiP.rczy • (floret)
reprezentacyj szkolnych: Łódź - Warszawa.
Sporty motorOwe. Otwarcie sezonu motorowego ŁKS-u (zbiórka o godz. 8 ~ano
przed lok<'Jlem 'klubowym przy ul. P1erackiego 5). Otwarcie sezonu automobil.owego Polskiego Touring - Clubu, Oddział "
Łodzi.
· '

~,..

Gdy Ojczyzna w Potrzebie Wfęczy Ci
karabin, nie czas będzie na naukę strzelania, wtedy już musisz umieć celnie i szyb
U. S. A.
.
ko strzelać. Ucz się strzelać już dziś!
;.' 'rzelania odbędą się: w niedzielę do,
8 esem Jtl•IHS Inni•
23 bm od godz. 9 do 15-ej.
Na strzelnicach: Gimnazjum Przemysło
wo-Technic.z.nego, przy ul. żeromskiego
nr. 115, Gimnazjum Towarz. _ SpołeczneMETAMORFOZY P. NOWACZYŃSKIEGO.
W ten :>posób Stany Zjeduociune x.dejmą ryu•
go przy ul Pomorskiej 105 Rob Tow Sport Słowo Pomorskie.;
kowe nadwyżki BUro'!"c6w · i przez to uwolpią dane
państwo od koniecmości zakupywania tow.arów nie
Widzew" przy Rokicińskiej 28, Tow Gim
„Gło§ny pisarz i publicy~l!l Adolf Nowaczyń!lki mieckich w drodze kompensaty,
~as tycznego „Sokół" przy ul. Tylnej 7, przeszedł osta.tnio znów na nową wiarę p1>lityomą:
Jak zatem widzimy, dzięki zapasom złota, posia
Wojsk Klub Sport przy ul. 6-go Sierpnia stał si~ zaciekłym wrogiem Francji, AngHi, Amery aanym przez Stany Zjednoc:ione, niemiecka ekspan
ki Czech i wszelkich it111ych pańrtw orai narodów, i.ja go·spodim:Z'B w Ameryce może nwtrafić na niema
ró Towarowej.
ni~nl'zychylnie
U""Osobionych do o&i Berlin-Rzym;
...
~.łe trudności . A Niemcom nie wysLarczy ekspan$ja w
g Broń, amunicja, legitymacje o. s. na Nowaczyński
stał ~ię fanatycznym wielbicielem Trze Europie południowo-wschodniej. Tranzakcje Niemiec
strzelnicach. Opłaty za strzelanie wynoszą ciej Rzeszy. ~ Nowaci;yński 9tał się prohitlerowcem z temi krajami wyn<>szt oheonie okOło 1/6 ogółu
d
do 60 groszy
w chwili, kiedy hitleryzm przy~edł do ree'lizaeji trąnzwkcyj niemieckich. Niemcy muszt handlować 11
0 50
awych impeńalistycznych zamierzeń w Europie l •całym 5lvia1em. A trudno to osiągnąć gdy 11 ctiym
Uczmy się strzeiać!

„ ; Dziś odbędzie się w Łodzi szereg cieka im. Poniatowskiego

· wych imprez sportowych z których najwię
' Cej zainteresowanie budzą rozgrywki pilkarskie o mistrzostwo kl. A.:
Piłka nożna. Mecze o mistrzostwo kiasy A: na boisku SKS o godz. 11-ej przed
poł:: SKS - Zjednoczone; na boisku ŁKS
o godz. 16.30 ·i Ł11SQ - Sokół (Pabianice)
n-a boisku:! UT. o godz~ 16.30: UT lb -:. ŁKS; na boisku Wimy o godz. 16.30: W1. ma .__ PTC i w Zgierzu o godz. 16.30 na
stadionie miejskim: Sokół (Zgierz) - Burza (Pabianice). Mecze o mistrzostwo kl.
B: na boisku Widzewa o godz. 16.30: Hakoah - Makabi, na boisku TUR o godz.
1.6.30: TUR - Sokół (Łódź), na boisku
Sokoła w Aleksandrowie o godz.
16.30:
Sokół (Aleksa'lldrów) Boruta (Zgierz).
Mecze o mistrzostwo klas A i B. poprzedzą
1 przedmecze rezerw. Poza tym na boiskach
„_ ł(>dzkich odbędą się dalsze mecze o mistrzastwo juniorów.
· Piłka ręczna. W hali sportowej w parku

Kowalski (gdyby Polak nie poje

Trenujmy oko...

·Na boiska pilkarsk e... !
Dzłsie

kapiiąlo

~

obie~tu.

chał, zastąpi go Włoch Peire), półśrednia
- Kolczyński (lub Irlandczyk Evenden,
gdyby zakaz wyjazdu dla Kolczyńskiego
zostaq utrzymany), średnia - Raadik, pół
ciężka - Musina, ciężka La:zzari.

w

Dotkonala loluaia

zł.

40.

Szczegółe>wy prospeikt kursu wysy
ła na tądanie oraz wszelkich informa

kiedy hitlery:im prze5tał . się kryć · ze SwYIDi wrogi.
mi zamiarami wobec Polski.
W tym wła§nie czasie, kiedy my tu na Pomon:u
robimy ws:iystko, by w malnczkich · ro11wiać 1prytnte
gocbbclsowaką metodt z1tsill!lly urok hitleryzmu, kie
dy przyinOtiimy codroiennie dowody, że raj ~ltlerO'w
ski i3mieje tylko w mow111::-h propag11tndowych, .przez
radiio ni emieckie ogłaszanych - zdolny i znany pu
blicysta wanz.awaki p, NowaczyńrJd 00 tydzień zohy
dr:a narody fl'ain<:uski i angielski, Daładieni, Rooseyelta, Churchilla, a wychwala Fiihrera or11z Duce„."
.,Niemcy weszli już w K.arpaty, na północy od
cięli Litwę od mot'Za, PO'lska zawiera umowy, aby
położyć tomi! imperialistycznym zeku3 om hitleryzmu
a P• Nowa.ozyński nadal ~zerzy mit "Wielkiego Adol
fa". Trzeba zatem i czasu ku temu najwyższy huknoć
pięści; w stół.
ZLOTO
Kur. Podski.:

niemal światem jest się w wojnie.
ODWIECZNE PRĄDY I NAJNOWSZE
DOKTRYNY
Ziemioll i :Na·r ód (St. Grabski), :
,.Miejsce, jakie zajmowała w 1914 r. Rosja w trcSJ
porozumieµi-u-, które &ię przeciwstawiło ówczesnej
zaborczości niemieckiej, zajęła dziś Polska. Możemy
również podjąć się dziś, po usunięciu się Rosji ze
świata europejskiej cywilizacji, roli naczelnego l)rga
ni-zatora 110lidarności narodów słow}ańskich i wal
ki ich 0 nvą rywafoJ111~yjną polit.ycmą niezalemośe.
A możemy to uczynić z lepszym, niż to robiła Rosja
&kutkiem, bo nie jesteśmy narodem zaborczym i nie
zamiet>zamy_żadnego z sąsiednich krajów podbijać"
Więc choć trudno byłoby skonstruować obecnie
realny program militamego sojuszu słowiańskiego-nie będzie bez znaczenia i w chwili wojny wysunię
ta przez .Polskę idea słowiańska. Realizacja jej 111i
po zwyeię&kiem odparciu najazdu niemieckiego złoto Je.st nie tylko ielamt rezerwą 11'.a wyipadek stwony dopiero istotną, wie:izyście trwał11 zaport
wojny, ale również poważnym instrumentem walki zaborczości niemiel'kiej w śroclkowej i wschodniej
w czasie pokoju,
Europie".
Prezydent Roosevelt zapowiedzial, je w raziie, gdy
Autor ma w11tpliwośei co do stanowiska Ukti.iń·
by jakiemuś ,pańśtwu omerykańskiemu groził skQd ców:
kolwiek nacisk gotpodail'czy, (cholbi oc:iywiicle ·o
· „ Eilogermań~ki nacj1>nalizm ukraiński zost.anłe
.Niemcy), Sta:ny Zjednoczone puyjd4 temu państwu raz na mwsze zmiażdżony. Opuści go większoU lu
z pom<><:ą. Mianowicie, Stany Zjednoczone gotowe 1'Q du ruskiego, w którym gł<>!I rar.owego instynktu do
w takim wypadku urud10mić swe zapasy złota {6tl w.iaiisla~ nie został jeszcze zupełnie z.tlunoay
proc. Npasu h\riatowego) i ulokowif..je w eurowca<:h "P~~ ptopagaódę wspóln~j. g Niemcami budowy Por1J
pochodzących z zagrożbnych państw.
azłego pansrwa ukraińskiego.•

„

Dalsze .zeznania

iwładków

wprocesie o zam~rdo.va~~e

WAR.SZAW A, 23. 4, Na wstępnie w ciągu
rozprawy pełnomocnik powódki cywilnej, adw.
cyj udziela sekretariat kursu (Tow.
J. Ettinger, zgłosi! wniosek o zwrócenie si~ do
Wiedzy Prasowej, W-wa, Zgoda 8,
dyrekcji E. K. D. z zapytaniem ile biletów
spr,:edała kasa na przystanku z którego wyież
m. 4, tel. 540-00).
dżała w dn. 29 września, Kucharska miedzy
godz. 10-1 po Pol.
·
Sąd p0<stanowil zwrócić się zodPowiednirń pi
smem do <lyrekcji EKD.
Adw. Nowodworski prosi o ujawnienie zezna
nla biegłego kaligrafa Kwiecińskiego w spra·
CYRK STANIEWSKICH, Al. Kościu· wie napisów na ścianach klatki schodowej dow którym mieszkali Kucharscy w rodzaju
szki 5-7. - Dziś dwa prze.(istawienia o mu,
,,Kucharscy zlodzieie".
godz. 16.15 i 20.15.
Sąd uwzględnił również ten wniosek.
Z pośród wezwanych na. dzień wczorajszy
CASINO - Dr. Murek.
CORSO: - Prawo profesora Lłndsaya. świadków, skorzystali z prawa uchylenia się od
zeznai1: matka osk. Kucharskiego - Joanna Ku
CAPITOL - O czym się nie mówi.
charska i jego siostra - Krasińska.
EUROPA: - Ultimatum.
Z kolei sąd dodatkowo przesluchiwal slużą
GRAND KINO - Trzy serca•
es. Karoliny Gierszewskiej - Łopatek.
Pr.zewO'dnlczący; - Czy pamięta pani o teIKAR - Przygody Robin Hooda.
Jefonie od Molendy zrana krytycznego dnia?
mA: - I. Druga młodość; Il. Dorożkarz
-; Pamietam.
nr. 13.
- Czym by! druiti telefon'
Metro - Słowiczek.
- Był z wiadomością o śmierci, Już PO wyj
MIMOZA - I. W cztery oczy. II. Ostr-0 ściu p. Gierszewskiej.
Adw. Ettlnger: Czy przypomirta sobie świażnie z miłością.
OśWIATOWY - I. Panna Lili. II Szeik dek, żei p, Karolina Gierszewska tirzez kilka dni
byla siei.ko chor a?
OAZA - Całe Metr()pole.
- Tak jest.
- Czy· to podczas choroby p. Gierszewskiej
PALACE: - Iweta.
porucznik K. otwierał świ adkowi drzwi rano?
PRZEDWIOśNIE Sygnały.
- Owszem podczas choroby.
P AI,L.ł.DIUM - Marco Po!'°.
Adw. fttinger: Czy świadek nie tądala od
p.Gierszewskiei pieniędzy w sądzie podczas O·
RIALTO - Panny na wydaniu.
hecnej rozprawy?
RAKIETA: - Alibi.
- Zwracalam się, bo Jestem ·! tratna, Jako .
poslugacz)<a. Muszę opłacać za zastępstwo mnie
STYLOWY: - Dwie kobiety.
SLONCE - I. Skowronek. II. Komba- inną osobe.
kolei zeznaje świadek Włodzimierz Lem
tan ci.
ko ze służby śled czej.
TON - Konflikt.
Otrzymał on polecenie prowadzenia WYwiaZACHĘTA: - Profesor Wilczur.
du l przesłuchania niektórych osób . w związku

.#J
DZIS
w kinach1 ·

„.

prasy.

ioż 6 ~ersz~wiliegJ

z zabójstwem inż. Gierszewskiego.
Miedzy innymi świa<lek Lemko przesłuchl
wal służącą Kucharskich, Rafalską administra·
tarkę domu i ustala!, gdzie po zabójstwie Kuchamka nocowała.
Przewodniczący: Czy wierzycieli pp. Kucharskich pall przesluchiwal?
- T ak.
Swiadek opowiada w dalszym ciągu it zaj
mowa! się sprawą kupna kołnierza z lisa przu
Kucharskiego dla Jackowskiej. Ustala! równlet
świadek kwestie kradzieży maszyny do pisania, oraz wynalazł garsoni erę, w której Kucha rska mia la się spotykać z wierzycielami.
Przewodniczący: Z wierzycielami?
- Tak
Prokurator: Czy bad a ł pan świadka Rafał·
ską i co ona mówiła·?
_ Rafalska mówita, że wie dużo I opowie
wszystko ale się krępu ie obecnością innych osób. w osobnym pokoju Rafalska zeznała, łf;
pOdejrz'e wa o dokonanie zabójstwa małżonków
Kucharskich, Twierdziła iż jest pewna na 95
procent. Rafalska powtarzała slowa. które w
przystępie rozpaczy miał do niej . powiedzie~
Kucharski: „Wikciu, Wikciu.. Już by ło tak ł:'.·l·
ska, a teraz znów daleko ..„"
_ Rafalska opowiada, że Kucharski wprost
iei sie przyznaf, że" to żona popełniła morderstwo.
Swiadek odtwari::a w dalszym ciągu zeznania Rafalskiej pokrywaj ące się z jej zeznaniami onegdaj zlożon vmi w u dzie. Mó wita . Jesz·
cze Rafalska świadkowi, iż kiedy przyjechała z
Kucharskim do Komorow a, Kucharska podczas
krótkiej rozmowy z tnężrm zmieniła sle '\\ryraf
I
nie na twarzy - pos!nia a.
· Po ·Zofii Wasilewskie! przesłuchano świadka
Mocarkiewicza. który wyna j mował pokój
od
Jackowskiej. M-0earkiewicz nie wniósł nic noweg·o. Sąd przy drzwiach zamkni ętych przesłllchał następnie trzech lekarzy .
Dalszy ciąg proce su w pon i ed z iałek,

I

z
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Zarząd Miejski w Łodz\ Wydział Techniczny
t głasza przetarg nieograniczony, ofertowy? na
' tonanje: 1) zabruku ulicy nr 1 na tereme Rzez~
· _IVtieiskiej nr l w Łod.zi, 2) budowy kanału na uh·
·f cy . Tusiyńsldej w Łodd.
Warunki przetanu oraz ślepe kosztorysy o• fertowe po cenie zł 5.- (zł. pięć) za k~mpl~t
druków na każdą pos7.czegó! 1ą rob.>tę nabyc mozna w ref racie technicznym OJdziału Drogowego,
Plac W~ności nr l4, pokój 64, w godzinach od

Jer zg Ro„ań
ul. ~WIRKI 5

tel. 26t-53

wy-

Mag. Wet. H. WARRIKOFFA
ł.6d t,

Kopernika 22, tel. 172-07
odnowiona I ronzerz1>na

'

2 LEKARZY

1939 roku o godz. H-ej.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz .
12 min. 15.

MIEJSKI W

ł.ODZl

wzorów i rys11nk6w

LECZNICA DLA ZWIERZĄT

'10-ej do 12•ei codziennie.
Termin składania ofert upływa dnia 8 maja

"'4RZĄD

(Karola)

Zał~tona w roku 1891

0

tódz, dnia 21 kwietnia 1939 roku.

Wykonuje modele
a.Lt drzewne do wuelkich odiewów p/g

I
1

.A.nallzy,

naświetlaaia

elektryzacja.
wodolec:i:nlctwo, atrzyteale, Łrymo

l

li~!:!!~:;!~...;"';a~n:i:~~<;;~y~ja~z:d~J·;._d:.;.y~t~u.r~y~-n-o•c•n--e..J

Do akt: Hr. 111 Km 52139

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi
rew. 3.go, Ludwik Ho!Ias. zamieszkałv
w Lodzi, przy ulicy Al. 1-go Maja 17,
na zasadde art. 602 fC. P. C. o~łaszo .
to w dniu 211 k wlct. 1939 r. od godz. 12
w todzi, priv u\. Kilińskiego Nr. 88
w Składnicy Urzędu odbę4zie się ou.
bliczna licytaci a ruchomości a ml anowi
cie: 26· ciu paczek przędzy, maszyny d"
pisania f·mv Uoderword, maszyny d 1
liczenia oraz: 2 eh biurek os:i:acow a·
aych na łąc:z:ną sum ę zł. 740 gr które motna ogli\dać w dni>1 licvłirci
w miejscu sprzc daiy, w czasie wyż e ,
oznaczonym.
ł.ódt, do. 13 kwietnia 1939 r.

Komornik: (-) Lud vik Hollas
Sprawa J. Ulricha p ·kłl M. Grinuh::
AOwio

ZAKLAD SLUSARSKO MECHANICZNY
WYTWóRNIA SIATEK DO P ARKANóW

1I

L.GESSLE.R
Ł

6d

ź,

al. Wodna 26. tel.

P

O

L

E

162·1ł

C

A

PO CENAC .-i PRZYHĘPNYCH:

I

• SJA 1KI druciane ocynkowane wszeliego rodzaju. USTA WIANIE kompletnych park anów na podstawach beionowych z bortnicami lub bez, slupami
jetonowymi, żelaznymi lub drewnianymi.
Urzqdzen:a i ustawianie
MASZTÓW DO ANTEN ZBIOROWYCH, oraz wszelkiego rodzaju roboty
wchodzące w zakres ślusarstwa wykonuje fachowo i jak najsolidniej

1 --~~~~~~~

l-

u. !Jl.

.ĘtU„MQJ.ł§t.':.

'·

Lódt,
A Jl S K A 126, tel. 276·50
SP eo I al o o ł ć1 SPAWANIE ELEKTRYCZNE i .AUTOGENICZNE

OG&OIZEllE

I

Kołaczkowskie•o
.
O

tel. 115-02, tramwai Nr. J;

Nr. 1prawy U, 17/39

Dnia 14 kwietnia 1939 r. '>,d Okr~gowy w Łodsi w
Wydziale lll Handlowym ~o•tąaowU1 U ofło1lf 'padłołc! Jechielowi Tebiaszowi Zalemanowi, 2) wyznac:r;yć
aędzi, komi1arzem 1ędziefo haadloweqo Fellkla F eita, a
ayndylriem adw. Jana Gutkowsldego, 3) wezwać wierzyeleli •padłego, aby 1gło11li ·~dziemu ll:omiearzowi w s,d1i.
Okręgowym w Lodzi, pokój 107, 1we wiarzyŁelaołci efo
dnia 12 czerwca 1939 r., ł) zastosować w 1to.unk• de
•padłego przymul 01obi1ty, 01adzaf11c io w areszcie dla

„Czystość" •ł

I

dłatnlkew.

Tolefoa Nr. 167-łS.
Oferty na lokal, odpowiadajł\CY powyższym
wymogom składać należy w terminie do dnia 1O ( Pr11iaa9'1 YHtlkle robetr. •
maja 1939 roku w biurze Wydaiału Gospodarczego
wiele: ąkliaowaale, •natc11rule, 1;„
przy ul. Zawadzkiej nr 1l (III piętro, pokój 57).
tarowaa.le era1 OJ•IOaaale WJdaY,
W ofertach wyłuszczyć należy szczegółowe warun dłea. epn11taale •iu I ,oni
ki najmu oraz powierzchnię użytkową oferowanego
lokalu.
.todt, dnia 17 kwietnia 1939 roku.

••ae·

ZAl"RZĄD

D·. TONDOWSKA

al. Piotrkow•ka 152, fr. II p. toi. 17ł-93 •

MIEJSKI W tODZJ

Przylmuie ocl godz. 9-'l i od 3-8

Zwirki 1-c, tel. 128·75

Przejazd ti

od 7 do 8 rano I od 5 do S wiecz.

Borowski

••

2~:u
1

przyjtn11jo od 13 - 14,30 i od 19 -

DR MED.

w niedziela i

tet. 110.03

GDANSKA 93 od 3-8 w.

wlecrnicr ~!'~~~124 .....,

~r. Ml~ll 11 (IR I[H
111

Choroby kobiece ł połołał.two

DR

Jan P

Łódź, ul Wólczańska 203
Tel. 242-54

Choroby

!rod1.

MOEDL.

AK

gods.

choroby kobiece i akuszeria

wewnętrzne

przyjęd

od 5-8

nie owlo•łenla rad1kalale. Pfe.
I41gaacja cery I urody. Dieta pre•

oa

parały

"IBAR" l11wfdualnie llosowane

SZKOLA

Dr,
med,

KOSMETYCZNA.

TlłEPAAI d~ll·:!:!t~ ANIA RYDEL
•p~ciallata chorób wener„cznyola
aatwlerdz:

1924 r,

puyJmal• 10-11

ZA WA DZ KA 6, toi. 234·12

przez

~ wl-.

Le karz-dentyata

„I A DW IG A"

ul. Napiórkowskiego 65
tel. 172-SJ
Lubelskiej) front

.Kilińskiego 86, tel. 185-4 7
Wszelkie zabiegi kosmetyczne, porady
bezpłatne. Lampa kwarcowa zł. 1
W aJJQnameucie zł. 0,75. C:odziny przy
jęć od 10 do 8 wieez.

weneryczne

s.

wewn«ltrsne
(lamoa

lł7-67

I

I'.

pnylm•i•
lHU11l.

bupowrotD.I• l bu 41.•ddw naJnowc>'WHelkla ••biec! ll:os-

metr ••n•.

Lampa lnraraowa

Gabiaet lta1•et7ki Leas:ałcsej

,,· B

E A. U T E'"~
DJp toa wJede&ll!.

Traugutta S„ I P• fr.
teL 213·61
fodz. przyf, 11 - 1 I 4 -

kołclelne,

meblowe

Na skladde
~o to wy c h

dały wyb6r
"PO'D'!\H(-lw,

DOKTORA

Piel~DWiU DONCHINA
PIOTRKOWSKA 90

ul.P Sr6dmleiSka
20 .~;.~9
r • J m. 1-10 r. i 4-1

-

w

y

Dr. med.

M. Rundszlain
akn•aerja I choroby kobiece
powrócił

POMORSKA 7,

Chorob7 kobiece l

połolalatwo

Sosnowa 32,
teL 369-64. -

r&c

Napl6r·
kow1kldo
Pn:yjmute od 3-7,

p r z' cb ad ••-• W-m:aJflłOlOfil~ZN Al
.L~skórne I HlllDalnc
"
i..
cbor. weaeruane,
Kobiety.I dzieci przyJmu Ie kobieta I ekarz
Piotrkowska 88 tel. l4'"6J po RAD A 3 zł.

tot. 121.u
nd 4-8 w

HELLER
weaeryc•117ola

moe11opłclowycb

Traugutta

s

I •k6r111cb
telef. 179.99

P!&r!mule S-11 r. i od 4-8 wiecż,
W aitda. l hricta od 10 - U pp.

NIEWIAZ~

Dr.

SKI

DLA CHORYCR NA

I
r

U$l y, 0Q!,

Piotr.~ows~a

gard'to dchowe
ro~i odde(astma

67,

1

te1. i21-s1.

9 ·2 r.p 5.30 8 w.przyjm. Dr.Z.Rakow1k1
? .-.y leczofcy czynny jest Gabinet Roentgen
do wsi e•kich

prześwi.tlafl

I

zdjęd.

Wezwania na miasto.

drpl- UD.l••r.rłe•kl

••pe~•J'GI&

rnrjmal• 10-1 l

włe•6w.
ł-1

wl-

choroby akóroe, w~a„ryc.cme
i kebiece
'
.
. .
.
od 9 • 11 >8 w. w uiedz. l awięta od a. ~ 0 - 1

610 Sierpnia 1,

tel. 220-26.

'Przyimuje od 8-1 w poł. i od 5_;_9
w niedziele i święta Gd 9 do 1 pp,

Dr. med.

LEWIN soao~A

„

D - t
• arz- en.,,.••

.~!rllł.(Z

l~~rl~ ,11

przeprowadził 1ię aa 111.
łeL 230- 72

J. SZMERŁOWSKI
A.kuszer -Ginekolog
Piotrkowska 17, t1~7~~3

•k6rae •

od 8-11 rano I od 6-8 wteozorem
s wyjątkiem nleddel I świąt

Pl'llY)mllje

z. Stachowska PaubnaLew1
:R MED.

weaoryc:zne

Nawrot 7„ tel. 128-07
plZ)'jmUj& 10-12 i a-7

.

•
aka••eria l 4.lhoroby kobłee •
Akuszer • Ginekolog
Plohkaw•ka• 153 ' telefon
1'11-10. SródmłlDJ-s.La i-alllił
telefon
.
.G;~,
2io-10
Pny111uje od2-3 po pot. 1 5-7 wleo:i:. przyjmuie od 12-2 1 od 4-8 wieczór

„ ,.,...

M

Ur. •ed.

•

~LACZKO
11n11, • • • • •

s ANATo·RJ UM

Prayjmale 12-!

Poradnia

(w- 101u.01vym lesie) Kamera przeciw-

Wenerologiczna

Piotrkowska 45, t.el. 147-U.
Lecz. claor. wenerycznych,
akórnycb i •ek•uąlaych
i<obieta-lekarz przyjm. t>d 11-1 i od 3·>
ozynna od 9 rano do 9

PORADA 3

wleo11.

ZŁ.

2-ch lekarzy

na miejscu. Wiadomośó w Łodzi
tei. 121-81 i 122·60

E.

WOslxKMEODI.YSll

Spec. chor. we11erycznych,
•ek•aaluyc.- i •kóraych
CEGIELNIANA 11. Telefon 238-02
Przyjmuje od godz. 8-12 od 5-9 w.
i w Lecznicy "Pomoc~ Zgierska 5&

H. KLACZKOWA H.
poloinictwo i. choroby kobiece

Plotrkow•ka 99, tel. H3-66
11rayjmuto codzieuuia od 10•12
od 5-8

i

111k1ulne
fi n.

z·

Dr. med ,

a0Z°A.NER

Speojali1ta (lhorób wenerycioycb
akórnycb i •ek•11ałnyc11

ił ar

u t a w• cz a

9, 'i-·.~1 r~\t;g's

k
k k. m~d. L. NIT.EC KE
enry
tom ows I Specjali.łlt„ chorób •k6rnycb
Choroby wenarycz111t mocso.
weneryczoycu moczopłoiowycb

, t1nrjm11I• od 9 al141i•l• i ••

Cborohy •k6r.ao i wenerycue
Zachodnia 64, tel. 185·19
pny!m11fe od 12-2 i o4 1-1111 ,.;...
Qledir:lela i •wi,ta od 10 - 12 w pil.

u
·
s DYA
DB llED.

JBRZY

Ołaekolo•

Al&aH••

••L•-sUJ.IT
„.„
Prywatna Przychodnia
WfaiflłOl.Oftl6'Z.r „
J
.
„ i...~
llłOHDle
Ll!Qtonow 11,

IJ• 8-10 ł'&QO l

pr11Tla111I• •

1'

chor.wenerycznych itk6rnr•

Od

16 1 .
„5 oPdiot9r~~~•kd•
,
6 - 9 •WllCló
-s I O
&;

vr ntodz. i dwl~ta od g. 9 do 1 w poi
Panie przyj11u1je kobleta lel!:a~~.

PORADA Sal.

DK llBD.

T. Rundszteinow1
•pea. claor. dzieci

POWROClł.A

Pomorska 7 9•

tel. 127-84

przyjm. 8-5 p P•

LECZNICA
Piotrkowska 294 telef. 122-89
(przy przyst. tram1v. Pabianickietll

2 razy dzien. przyjm11ją lekar••
wazy•tkich •pecjalnoial.
Gabinet dc11t. Nizyty na mieście.
0
1
Ceny znao•nie anlłon•,
LECZNICA
Chor. ZĘBOW
i JAMY UST ,~EJ
t~1:"t. H. P Ił u SS"

Piotrkowska t4i,
tel. 17!;_
Egz. o~d r. 1900.
Dr.

S.
NEUMARK
choroby skórne weneryci:DI
i

1

3Z '

!ront

pll~lro

moczopłciowe

Dłatermoterapła
Łworv

(gru:tlica i

1

ll...:l

1

tł

1,,.

„

·1~e~

6 · !S wiecz.

Dr med.

M. FELDMAN
AKUSlEtł·GI ~

!:tCOLOG

213-18
.łS He5Lł
12 i J 9 wi10' i'r,yjmuję od 8-9,30 rao.a i od 5,30-9 w
?el. 155-77
td t-U
pel.
w niedz. i hrięta od 9-12 w ot>!. w Lee1aicy Zsler•lsa
2ł,

telof~ll

1101tt'

skóry) i }o,zeoie prom Ronlfell

tln
d rl:e'j ao ,
przy m.

przyjmuje oJ 9 -1 i 5 -9 wieci.

O•

Pl.łSUd •-(
~
plo1owe I •k6rne.
I~ ~1111 ł
\ 'I)" Nar11tow!oa11 s~ . ego
teł. lłl-32 ł·so Slerpai• J. Telef oo 111. 33 n li
'
12-2. s-a wieo:i:.
. łwi~a eci 9-U

M. GLAZER

1

I rardła Vfl' Chełm.a.eh pod ł.oti:&łl\

Gd i-7 po poi.

t

Dit HBD.

cierpiąc.
ych na .astm~ choroby 1 ~~:; :.i~:aabi~~i ~~~~~A t:~.t:t~
1erca rekonwale1centó~
-

dla

PIOTRKOWSKA 99, telef. 213~66, utmowa, Jnhalatorłum.

H. LUBQCZ H

Chor. 1ltórae weaery(l'ZDll

od IS-10,
w med&.

.•

Dr . . . .

LUDWIK FALK

cbot ob7

wenerycznych i mek •aalnycla
Leczeale promienie.ml Roeotge11a
POŁUDNIOWA 28, telef. 201-98

Dr. med.

Spee, claor.

DR MED.

WEW.N~TaZNE

Sródtniejsk.Rll
17
~

.

Dll. MllD. MARJA

L

CBOR.

t,

łeL 127-9'
U•awaale wH•llde„ „fekHw ••1'J'•
U•awaat• 11 •• , ._..,.,. 1 ••• ••a•••

o;'
MME Rąi;d.

Doktór

skórnych i aekaualn„cb

ANDRZEJA s, tel. 159-40.

z. sZWALeE J. PLESS NER '~!!!~eh!~ !!~y~bR
K on ła • • k I

tel. 221·72
Przyjmuje •IO chorych wyma;aJ,.
cych przebywania w leezuloy (ope·
racje etc.), 11. takte chorych przr·
chodzących 10-t:a I od 15-7

•peo. obor6b

DR. llED.

ł

Gabinet llo•met711l

[H~R~I ~[l~

Dokt6r

PrzJimui• od g; 8-10 r. i

SlllkllWIUI 52 r6ł .Nawrot

LECZNIC~

•• ataleml łóżkami

T

Sp• e. eherob7 koblea• i aka••er

przyjmuje od 10.12 t od 4·8 wiec:t.

DB

B
so
an.
Lampe~ I rUROR
J Roz N SKA. 10 ll
18-1 i t-1 wlee1o ~~

telef. 22s.92

-

przyjmuje od 6-8 wieczór

przyj1;oia 5-1.

- - - - - - - - - -.LgKARZ-OENTYSfA

Upff'ł9)'ala.

ud•iejnya apaut•m.

Dr. llLICll Mari aOrfrift~ewinown ::c1.

LECZNICA zi6~t'!rn~i

_, _,_ .-....----~~-

front

przyj maje 14-1S,i 18-19
·

HEINRICH

aL CBGIBLNIANA 15, fr. 1 p. t•I.
Prayjm. od 11-1 l od 3-l!

Or.
med.

zI
l pię.ro

ANDRZEJA 4,

Godz, przylęó: 9-1 l 3~a

kwarcowa, Leezea.ie d atermią, kr6tkimi falami, promienie infraroug•,
elektryucje i t. p.) .

l(i.r'.°A;ueł łtoentgeno· 1 1w1atłoleczn1czy1

.

N ADEL

Akus::;:!~:.kolog

teł. :122-11

w.

ł.- zł.

p O RA D A

weWllt;łrzne

Al• laiciuszkl 52.

MED,

Gabinet Fii:ykalnegi» Leczenia

ł'JOtRKOWSKA 70.
felefon 181-83
Od 8-10, 1-2.30 i 6-9 w w św. 10-1

175 50
-

na.

chor. dzieci i

•pecjallsta cliotli J
wenerycz•
nycn st>ksua.ln YC:li, '. ekórł!ycb

•pec. nerw!ce, cierpienia ~er_wo·
wo sek•ualoe i uap 011ob1001a

USUWArtlE Wt.OSÓW

17

Koa1ylla lekarzy. Whr:JłY •• mlełcle
Dolr.t6r

Piotrkow•k• 165, tel. 22<5·02

przyaęcia

nerwoNe

2

Czynna od 9 r. do 9 w. Porada 3 sł.

t1~~_;;

). PIK
chorol>y

:~~'at °1~~otr o

Z'.\ W 4.DZff /l 1

Dr. ŁAGUNOWSKI

"

orH roboty mozaikowe i betonowe,

al. Zachodnia 52, tel 134-67

Zenano„ SZCZECH ••

wenerycznych

Leczenie chorób weneryctnych, seksualnych i skórnych. Leczenie promieniami
Rentgen11
Analizy krwi i wydzielin

Marko 1icz11 ·Ma

BK .u u

ł.ódł, ;;.p'.~=:,.,.k.

(Róg
I piętro
Przyjmuje od g.9-1 w pot. i od 3- 8 w w11aerye:1ae •ll6ra• l laobteae
Plołrllow••• li t.a• lłl•łl
.
Przychodnia specjalaa dla chorych Ko1metyka lellanka,' ple1uaowanie
cery i wł016w. Gods. pnyft& 10-8 w

DR l\IED,

•

od I0-11 I Od ,; -6 pp.

Speo. ohor. I chlr. zębów i fe.my ustnel
Piotrkowska 16ł, tel. 125-26

S. WA·TNICKA

GABINET KOSMETYCZNY

1.1. tel

przyjmute od a-11 i od 6-9 w.
Dledz. i hri11tf oil 9-12.30 po poi.
t>la •lułral• itltowy•la coda. •mbulato„

Władze,

~----~-----~~-..~--

Prayimufe od 8-11 r.od 2-4 i od 6-8 .w
w lliediielt; i święta od 8-1 w południe

~aściUUkl

w

Piotrkowska 9l, f. l p., tel. 169-93

moczopłciowy cli

2

lRAUGUITA 9, tt. 1p„

STOMATOLOG

pr1yl11111le litobłaty i chleol od 6-7.SO •·

„ •.

Przyjmuje od g. 9,30 do 11,30 i od fr·
3-6 wiecz. w niedziele i święta
godz. 9-11 rano.

.

budowlane,

med.
10 MINUT DLA URODY 1
Specj alay g•bbaet ko•mety•••Y Czy••• od 9 rano tło 9 wlecz.
Spec. eh or6b weaerycllD 7ob
Zable•l odtłuHC:••l~ce. u ••

PIOTRKOWSKA 292, tel. 266-35

Aleie

pe•nlkowe,

Wykoaywa roboty

z granitów, marmurów i piaskowca,

-~~~~--~--~~~--~-

Tal lH-OI.
ClaoNby •kcłrae I weaer7aeae

Dl. N.JlWlłOI 'i ~84.-21

BORNSTEIN

l'lonłu1zlłi

I

111eoJ•li1ta
weaaryc:zayob
1k6rayoh i 111lu11•ł11yeh
tei. 262 • 98

i alergłc•ne

Dr med.

i

Tel. 122 23

La•p• lrwarcewa. !lektrollsa
godz. priyftł 10-7. =

Choroby

D r PR A PORT

Przyjmuje od 8-10 i od 4-3 w

prócz

6więt1. od 8C-13Apoz;:_y··

KOBIECE i

akuszer - gioekolog

diate11aja

-

-

FRANCISZKA
SZYMANSllE&O
t.OOZ, 11
rtr. 81

·

Piotrkowska 90,

fiusiaw Kohn

wznowa.ra

____________

wł•c~.

Dr. HENRYKOWSKI
c:hordb

i weaer)'c•ayeb
tel 129·'5 prayfmufe 9d 4-8. R E N T O B N
Przyjmajo od 8-3 i od 6-9 wlco1.
~

21

lledycJnJ

ul, Piłsudskiego 51

40,

NĄRUTOWJCZA

~;~_;i =
wieca.

'·Spec. choi6b •k6raycli Ił

okulista.

choroby skóra.w

tel. 163·81

Zakład
Rzeibiarsko-Kamieltlarski
..................................................

11
ż Aiff iEWiC zP•~::~':t 's~~li~~s~I:
ICA IT o
IUDB[J

przyjm. od t-11 i od 6°8

Dr. ftfNRl'H

ul. Zwirki Nr. 18

„ISABELLE"

•pe~ ahor. weaeryczaycb, ae•
Juaalnycb I •k6rnycb (wło1chr)
przeprowadził sit; na ul.

(choroi.„ •kórne i weDe1"7czae

akóruych,

'i'i,

Przyjmujemy zamówienia na zabawy ogrodowe i t. p.

LEKARSKI

Oablnet
Ko•metyld Leea:nłcseJ

powrócił

Mikołaj

spirytusowy, stołowy i do marynat z firmy

O C E T:

-. -

G!!!.a.: MARKIEWICZ Dr. KLINGER

przyjmuje 5-7

Rówo1et polecamy

LISTOPĄD•

cenv llon•1RcrJ1a

DR.

Specjalista

=

oraniadq, leowocowy

róg C•eatarneJ 2 telef. 187-65

LEKARZ DENTYS f A

DZIAŁ

Dokł61'

owoców południowych :
moniadę i kwas

Naplórłlow1kteeo

·oG&OIZElll9

Zarn\d Miejski w Łodzi pos:rukuje na cele I
?iurowe .lokalu na parterze lub 1 pil(trze, składa- ,.
Jącego su~ z l J - 35 pokoi, położonego w śrórJl.6.U, ml. Plotrko1Hka łł, J.
mieściu.

Leona

łono po I Ił e a

Opodnlc:łwe
Prsę•salaiaaa Ił ,

w. CZARNECKI

:ARS~riW0 • K. SMOCZOK
i
GD
MECBAllCZIE

i

Pijcie ==
B.
FICE
ul.
-

Telefon 236-71.

•w

srebrzyste, jodły balsamiczne
Tbaie, Buknpany formowane

napoje orzeźwiające o różnych smakach

-

HURTDETAL

Kwiaty

OWOCOWE: Agre•ty,
Bn:o•kwfnle, Wfaorołle,
R 6 i
pięknym doborze

-

PtUHH

Ceny labryczne DRZEWKA
,,CE•
WU"
.!
Piotrkowska 7 simotrwałe s·WI•erki•
:,

jedwabne c.i
impreguowaae
•

, , 1

23 kwietnia 1939 rokl..

-
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ZŁOTYCH

p<>siadam gotówką.
ma.e gospodarstwo rolne pod
Łodzią. Oferty do admin. niniejszego
pisma pod „W. K, N.''
5,000

Kupię

Piotrkowska 89, -

m. 10.

,••MB
}.§i\!IAZJ,

nauczyciele udzielają
lekcyj korepetycyj
grupowo i po j e dyń cz o we
1t sze1kim zakreBie. Wyniki zapewnione. Przygotowanych umieszczamy w
szkołach. Tamże wzorowo zaprowadzo
na grupa maturalna i wszystkie klasy
gimnazjalne ranne dla młodzieży i wie
·czorowe dla dorosłych (Kurs klasy pię
ciomiesięczny). Opłata miesięczna 20
z!. Andrzeja 4, m. 11, front I p. telefon 245-03.
~

lat
WZOREM
zorganizowano
zygotowawczy komplet d-0 I
ubiegłych

nazjalnej oraz maturalny dla repetentow. Zgłoszenia i zapisy natychmiasto
we w sekr. Pryw. Koo<l, Kursów Han<llowych Ireny Dąbrowskiej ul. Andrzeja 4, tel. 245-03.
Niemieckiego udzii!la
Dr. Fil.
Absolwentka Niemieckiego Unhveraytetu w ~zwajcarii. Literatura, konwersacja. gramatyka. Przygotowanie do
matury. '!el. 214·36.
MUZYKI gruntownie udzielam _na:
fortepianie, skrzypcach oraz teorii.
:Amatorom metodą skróconą. lnstru·
menty, nuty na miejscu. Gdańska 85
m. 20.
UASZYNOPISANIA, stenografii polskiej, niemieckiej, francuskiej )!onwersacji udziela doiiwiadczohll. nauczycielka tanio. Zachodnia 65, m, 3, telefon
135-48
FIZYKI, matebatyki udzi
1•:any korepetytor pomaga
sl~.bym. Telefon 278-93.

--

·1
rutynospóźnionym

-----~-------

. ' IEMIEC udziela lekcji konwersacji i
b respondencji w języku niemieckim
t::mm. Korepetycja do matury. W&l' ,.ńska 129, m. 15,

I

Ariel, BSA, Levis, Velocette oraz pol
skie małolitrażówki MOJ. Niskie ceny. HAR::\WNIA (biała) w dobrym stanie
Dogodne warunki. Zwrot podatku 20% -0kazyjnie do sprzedania, Henke, Skło
Wielki wybór motocykli używanych. dowskiej Curie 26.
Akcesoria. Części zamienne, Leon Lebardzo ładne do
szczyński, Łódź, Piotl'kowska 175, tel. PIANINO Seiler,
sprzedania. Ofertey pod „SeHer''.
205-06.

Kaoalimie-Wo~o[iHl-~1mwania

Pempy tłokowe, membranowe, ołrodkowe. Przekładnie studzienne, ręczne motorowe stale aa skladz?e. - Naprawy.
Kotły - Zbiorniki - Hydrofory. Odżelaziacze. Zmiękczacze.
Projekty
i kosztorysy

Jnz. AllTOll MATUSIAK
Łódi, \Jl• X:lli~akiego Nr. 60, tel. 181-36

POKóJ z wygodami wraz z meblami KUPIĘ okazyjnie biul'lko szafkowe, 5
do sprzedania przy zbiegu Sienkiewi- foteli gabinetowych, stół okrągły, śre
cza i Głównej, Wiadomość. S'ienkiewi- dni, w d-0brym stanie. Wiadomość:.
cia 68, m. 10 u pośrednika Laszczuka Przejazd 34, Owocarnia.
od godz. 10--11, 3-4, 7~9.
domek, 3 pokoje, 1..-u<:hnia i hol
DO:MEK z ogródkiem oraz place d'O wraz z budynkiem 4x9 mtr kw. nadają
sprzedania w Rudzie Pabianickiej. cy się na warsztat lub garaż, do sprLe
dania. Ruda Fab. l\Iarysin ul. Łąkowa
Wiadomość ul. Rzgowska 52, m. 4.
nr. 15.

o·żuteria

arty stycz1H1
SŁUGOCKIEGO
Kamień
br11kowy do eprze ·•anfa.
e go Sierpnia Nr. 1
Wiado mość: Koleje D)jazdowe, Piotr·
Sklep bogato zaopatrzony, reper ac: ja kowska 77.
zegarków i biżuterii
Kupuję stare zloto.

naj
wi~kszym wyborze na raty od zł, 2 gr.
50 tygodniowo. ,,Voxradio", Piotrkow
ska 79 w podwórzu.

MOSZULESi zPORT
OWE
.-,
kolnlerzykami
pierwszorzędnej

jakości

najtaniej
kup 'sz w CHRZESC. firmie

Irnw~~i ft Łódź, Zamenho~

FLACE przepisowo ogrodzone i nowa
seria ta11szrch placów do sprzeda.nia.
Oeiedle Lentzowej Wygodna 27, blisko
dworca Kaliskiego.
FOŁOWĘ domu w c. 10,0-00 od Kątnej
do sprzedania. Wiadomość biuro „Kosmos" Piotrkowska 111, tel. 147-46.

DOMY czynszqwe, domki małe, wi.Jle,
place, fabryki, parcele, gospodarstwa
rolne. Ku.pno sprzedaż i zamiany pole
ca biuro „Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotrkowska 111 tel. 147-46.

,

-,
I »R~ó~l~ot~i!!a~?A« I

I

Radio dla
Docrod oe

ło,;yeh

knld~go cf.' 31 Zł.

1361

Aparaty czomarek,~::, ra diowe
spłaty.

Jl

BUDY::"\E:i\: mieszkaln~· ]. fabryczny
(~ sale 12x6 mtr} t.ę św~a.tłem i siłą na
t~'chmiast do .sprzedania. Wiadomość
w administracji nin. pisma,

- -----.Jl---·-

SKLEP spożywczy sprzedam tanio by
le zaraz z: powodu spraw rodzinnych.
Biega1iskiego 30 (Julianów).
HANDEL win i wódek do sprzedania
z pow'Odu wyjazdu. Wiadomość w ad.mi
n~stracji nin, pisma.
----~--

--- - - - -

POWODU wy jazdu sprz:!dam sklep
!'.lz:1y z farbami dobPc pros.petujący
bdomość F11br yczna 5, m. 33.
' RZE DA1i r i wia rnię, n nd~jc się na
1~1 win : · '::: k p r ;~ y b . f;.l.r:sku.
.. ia domoeć „ a '.l111 i1 i5LJ'Ucji.

JÓZEF WOLAK
PIOTRKOWSKA 109
(sklep w podw6rzu)

„„...„ .........„ ...„ ....

Ch. W. 114
TYGER
LISY~~~~~!!! J;- Piotrkowska
j

„„„„„...„ ...„„„„lml...„lilm„.......

„mmllmilllm&•

FILIA rzeźnicza dobrze
od zaraz. da ~edania.
Wólczańska 79.

prosperująca

Wiadomość:

PLAC do sprzedaaiia 190-0 m. kw. z bu
dynkiem miesz.kalnym w Zgierzu. Cena
15000 zł. Adres w admin. „Kurjera
Łódzkiego".

SPRZEDAM sklep cukiemiezo- (}W()- SKLEP :raeźniczy z warsztatem do
cowy w dobrym punkcie . Wiad-0mo.ść sprzedania lub wyidz.:ierżawienia. Brze
ul. Rybna 13 m. 17 w godz. od 1-3. zińska 87. Wiadamość: Młynarska 18.
SPRZEDAM 3 place w Sokolnikacll DOM przy ul. Karolews:k:iej 12 do
o powierzchni 4050 metrów. Wiado- sprzedania na licytacji w sądzie Grodz
mość: Łódź, Srebrzyńs.ka 93,
A. Jó- kim w Łodzi w dniu 28 kwietnia roku.
zwiak.
bież~cego o godz, 12-ej.

PLACE
przy ul. Hipelecznei
łanio do sprzedania
Wiadomość.

SPRZEDAM p6ł posesji z ogródkiem
za 6,500 zł. Grzybowa 17 (Ch-0jny).

Rewelacyjafie aiska ceaa

DOIRDI odbillDlkl ELEKTRIT

SPRZEDAM pół domku 2 mieszkania
Odolanowska 11 pr~y Drewnowskiej.
Dudka.

MODEL
1940 r.

ZNICZ

-----~~------~---~-

STANISŁAW RUTKOWSKI
Ł6dź, ul. l.egioa6w Nr. 1

SAMOCHODY DKW- Meister, Fiat
508, prawie nowe o~az wiele innych
używanych okazyjnie do .sprzedania.
Aoubo-Skod.a-Hajek Orla 2, tel. 132-10
i 132-40.

SKLEP spożywczo - tytoniowy świe
tnie prosperujący w śródmieściu bez
odstępnego, sprzedam zaraz, Wiadomość w „Kurjerze Łódzkim".

Kupujcie z. t-10 fr6dla

KREDENS, st6ł, stoliki pod radio i
kwietniki sprzedam. Dowborczyków
23 m. 20.

W61tld dziecięce,
lt.6ika metalon
Materaee WJiclel1111
I apr,tynowe ,Patent•

Srebrna 27 lub tel. 127-65

SKLEP galanteryjny sprzedam, Wiado
mość w administracji „Kurjera Łódzkiego",
·

I

DO SPRZEDANIA plac• w centrum
miasta z zabudowaniami, nadający się
na różne przedsiębiorstwa.
Wiadomość: żero:rnskiego 75, piekarnia.

KEFIR I

~fg~~ski•>

YOG HOUR T

Yoghourt owocowy

w„t,...acul

poleca

OKAzyJNIE do sprzedania dom, Ruda-Paibia:nicka, ul, GÓTIJ.a 24.

w Fabrycznym
1tkładzie

Apteka p. f.

St. .Hamburg i

DOBROPOL

S-Ką

SPRZEDAM plac w osiedlu Sikawa
1373 m. kw. Wiadomość: Łódź, ul. Mor
w Łodzi, ul. Główna 50
ska nr. 18. B. Przybylski.
tel. 218-61
-- - SPRZEDAM motocykl BSA 250 cm, SAMOCHóD 6-cio osobowy, limuzyna,
Przejazd 47 sklep spożywczy.
Fiat włoski sprzedam, Z.Oner, Szosa
Zgierska 65, tel. 141-26.

Plotrkowaka 73t w podw.• teL 159·90
..__,
MOTOCYKL angielski Calthorp pięćsetkę aprzedam, Wiad'Omość ul Targo
wa 51, m. 7 Rozpęclski St.

-----------·- -· SPRZED,._,{ plac
okolicy Helenowa
..

- ie

niskopienne, wysokopienne, płaczące i
pnące, polyantha. Agrest wielkoowoco
wy, krzaczasty i porzeczki - poleca

•
F• W1zner
Zofiówka

RESZTKI

tel. 200-67
front i P

MODE .LI

SKLEP galanteryjny do sprzedania.
Ruda Pabianicka, Staszica 112, przysta
nek Marysin.

B A R piwny tanio sprzedam z po·
SKLEP sPożywczy wraz z urządze \\Odu choroby. Ul. Dqbro1vska 24 .
niem sprzedam niedrogo, byle z_a raz
w dobrym punkcie. Komorne 4Q zł. mie żYRANDOLE, świeczniki po niskich
sięcZll1ie. Wiadomość w admin. „Ku- cenach poleca Wytwórnia Lamp. Edrjera Łód7ikiego".
mund Solczy:(1ski ul. Rzgowska 12.

do

...„.

„„„„mlllil~--lllGml!IRI

::\IOTOCYKLOWE części zamienne i
akcesoria do wszystkich marek. Szlifowanie cylindrów, gru.."ltowne remonty,
Solidna i fachowa obsługa, Niskie ceny
Leon Leszczyński, Łódź, Piotrkowska
175, tel. 206-06.

ŁADNY sklep spożywczy
tanio
sp1~zedania. Wiad. w admin,

l

LOD do sprzedania. Wiadomość Szosa Rokicińska 2. M. Kotarski.

Prof. Fr.

~V-

I\VóZKI dziecięce, radio, rowery w

oraz UBRANI A MĘSKIE

Specjalny dział miarowy z wła
snych l powierzonych materiafów
Cbrze~cijański Skład Konfekcji

NOWY

MOTOCYKL BSA. 600 cm. O. H. V.
z doczepką w pierwszorzędnym stanie
do sprzedania. Lipowa 28 u dozorcy.

7,

5

gim-

i)l

1

r;,

W. §Z Y l'I Jl

"' -

MĘSKIE

majątek

wełniane na garnitury, palta. 11u·
tlnny, aulcnie i rnundurlrl szkol· Dojazd tramwajami: 15 do Zdrowia i
ne poi eca w wielkim wyborze tramwajem Konstantynowskim do remizy lub przystanku Zofiówka,

fir • A. WASILEWSKA

MAJĄTKI ziemskie, t0środki, gospodar PLAC 1000 mtr. kw. parcelacji Lagie
stwa większe, mmejsze, domy, domki, wn~ki tanio sprzedam, Chojny, Okrzei
place, ogrody, wille, poleca pośredni· nr. 31.
ctwo Borowieckiego, Zgierz, Piotra
~~--------~
Skargi nr, 3.
DO SPRZEDANIA domek· willa w
ogTOdzie jednopiętrowy z wygodami,
OKAZJA! Do sprzedania wanna, radio garaż.
Wiadomość w niedzielę tel.
narty. Wiadomość: Aleksandrowska 149-85,
5-7. Chojny u gosPQdarza.
POŃCZOCHY,
skarpetki po cenach
DO SPRZEDANIA dom o 3 mieszk. konkurencyjnych, ~cjal.ny dział z ma
pół placu. Chojny ul, Warneńczyka 50. łyani skazkami. B. Fuksowa. Kilińskie
go 87, m, 18.
SKLEP spożywczy dobrze prosperują
cy, rogowy do sprzedania z mieszka- DO SPRZEDANIA 1 piętrowy dom w
niem. Wiadomość w administracji.
Julianowie. Wiadum'OŚĆ ul. Chabrowa 6
przy Przyrodniczej, Od godz, 16-20.
Fabryka ogrodzeń
SKLEP spożywczy dobrze prosperujądrucianych
cy z powodu zmiany zaraz do sprzeda
STĄNISŁ AW nia. Wiadomość w admin,

...............

w
714 m. kw. bardzo tanio. Wiad•omość
:tródłowa 26, gospodarz.

PARA sjamskich rasowych kotów oraz
Okazja dla amatorów. Julianów
Olszowa 6,

młode,

....

------~---~----....---.._.

BLE

M

gwarantowa oe solidne własoei;'.o wyrobu
poleca Zakład Stolarski

JOZEF
Z.~dt

MAŁłECKI

z.:.„ alla

ł9

Przyjmuje wszelkie roboty sto arskfc

TOKARNIĘ

7-metrowl}. motor elektry
czny trzykonny spr:redam. Zoner, Szo·
sa Zgierska ~5 Tel. 141-26.

t.6dt. al. Kawrot IJ, tel. 176•04
SPRZEDA!\1 urządzenie sklepowe, Wia
NOWY d<>m, 11 pomieszczeń do sprze
wejście z bramy.
Dom letniskowy z ogro- donw.śc telefon 256-08.
dania w Rudzie Pabianickiej przy ul, I
laziński GROTNIKI.
dem i lasem do sprzedania, Mieszkania 1
MASZYNY do pisania, liczenia i kasy żwirki 41. Wiadomość: Łódź, Piotrdo wynajęcia. Głóvma 25 u DOM wyremontow:my ul. Cz~~.:h-J;v
~ODZ;-':K.ILINSKIEOO 145. letniskowe
kontrolne „National" reperuje pod gwa kowska 88. J. Kirpesza.
gospodarza.
ska 6, Dochód 2,000 sprzedam z:i 11,500
rancją. A. BlUBzke i R. Brau.n, Nawrot
..-.-·----~-------Wiadomość Narutowicza 35 u właści1-a, tel. 137-54.
z
POWODU choroby siprz.e.dam magle OKAZJA! fortepian za 125 zl. sprze- ciela, Słomkowskiego.
MEBLE kom,pletuje, zamienia, od6-go Sierpnia 46.
dam, Narutowicza 41, m. 17 ob. 1-4. ~ ~
·- - - - KOMPLEIT gumowe na wozy i rolwa świeża, spmedam garderobę, łóż.ka z
KUPIĘ dom murowany do 20,0()0 zł.
gi okazyjne „Auto Bazar" Pabianicka materacami i kredens, używane. Galar
Zgłoszenia
do administracji
pod
10, tel. 165-27.
Warszawska 16, tel. 231-80,
„Jotwu".
,
- - „--- ---------Remonty, betony oraz reperacje budol'lane
w <lutym wyborze po
W RUDZIE Pabianickiej w lesie willa
wykonuje T A N I O
cenach ni1kich poleca
d-0 sprzedania, 5 minut od przystanku,
BRYCZKA wol~tówka z budką. na
FE~IKS STUS,
6 d ź gumach, nowa okazyjnie do sprzeda'' tamże place. Tel. 142-54.
nia. Napiórkowskiego 63. Sobczyński,
ul. Brzezińska 40.
TANIO siprzedam dom z placem naro
Dojazd lramw. O, 1, 6, - Wyrób własny sklep spożywczy.
żnym w Głownie, Swoboda 1, cĄtery
LETNISKO w Sokolnikach do sprzeda SAMOCHóD 2 ton w dobrym sta.nie mieszkania, sklep nadaJ'!,cy sił,\ na
wszelki interes. Wiad<>m~ć: Łód:i, s~
OTOMANY, gardexoby, tapczany, le· Motocykle 8ok 61 600 - Pa~stwó·
nia. Wiadomość: 11-go Li9t<>pada 5, sprzedam, Wiadomość tel. 180-35.
natorska 23, m. 12.
ża.nki, krzesła, stoły, biurka, stoliki ra wych Zakładów Inżynierii .
Karśniclci.
A, Najnowsze mo
diowe sprzedam tanio i na dogodnych Motoc vłde B.
NA SEZON letni najnowsze wzD'reydele 19·39, •
warunkach. Kilińskiego 160,
Prze- Motocykl•
ste jedwabie i wełny na. suknie bluzki,
?J ł YMft Cl HI.
PUCH 200-ki 2·taktowe
maszyny do ml~sa, żelazka
ździecki.
DO SPRZEDANIA 2 place na Czarto- kostiumy w resztka.eh b. tanio, Kiliń
w ramie prasowane;.
zwykle I eltkt· vczne rep. rują
ryskiego, cena 7,000 zł. i domy ceyn- skiego 36, oficyna, II w. I p.
Motocykle POGKOWA - reweJa.
B-cia SCHIPl'DL.ER
W a g tł dla niemowląt kupi~ zaraz cyjne Setki krajowe bez prawa Judy,
s.zowe nowe i stare nie drogie od 6000
WÓL(.ZAŃSKA 62 • • •
Oterty z ceną do Administracji pod bez podatku. Dogodne warunki spłaty.
C2ęścł 2amieone, 01trr.enł;:ii, nozł. do 100,000 zł. Wronowski. Ciesiel- SPRZEDAM pianinó, patefon, gitarę,
ty.
ootyc~~k I t, p.
„Wiga\
biurko, urządzenie sklepowe, schody
Części zamienne do wszystkich moto•
ska nr, 15.
drewniane zakład fryzjerski. Wiado.
cy_kli Prospekty I oferty wysyla .D!I
SKLEP z pieczywem, nabiałem i s!oSKLEP ęożywczy do sprzedania od 1\danie Bi11ro T/H Int. Mackiewicz
mość w „KUJrjerze Łódrzkim",
dyczami d<> odstąpienia. Zgie;:s!;a 15.
zaraz. Klonowa nr. 6.
Łódt, Piotrkowska 109.
POTĘG
~- .r- - - - - - - - - . :- - - - - SKLEP
spożywczy &przedam z towa.
Jdll prd
POT~O,..
„nane se
to mydłem 11
~
"'
swej dobroci rem, lub samo urządzenie. Płocka 8.
MOTOCYKL 100.ka w dobrym stanie
ROWERY wyścigowe balonowe t0d z_l. SPRZEDAM 3 działki letniskowe, 35-le
wł. MARIAN SIERAN't
tanio sprzedam. Sierakowskiego 58
!)O oraz maszyny do szycia, wyżymacz tni las, 5200 mtr kw. w Soko·l nikach, Mydlarnia,
lt.6dt, Brznlńaka SS, tel, 269. 77
DO SPRZEDANIA willa. i plac w Ra m. 1.
ki i; długoletnią gwarancją na spłaty i przy ul. Narutowicza (pod Ozork oKonto czek. P. K. O. Nr. 805,9U7
dogoszczu przy przystanku tramwajo- --------------~
za gotówkę, Rędzia Bałucki Rynek 9, wem). Wiachlmo ść: Julianów, ul. B ał
t ycka 12 nr, 12, I piętro. Dojazd zgier
wym. Wiadomość: Andrzeja 42 'm, 2, SPRZEDAM sklep rz eźniczy lub wytel. 113-99.
DO SPRZEDANIA gospodarstwQ 6
skim trarnvra je1n.
morgowe. Wiad. Kraszewskiego 18, m. SPRZEDAM pół domu parterowego fr. dzierżawię w dobrym punkcie, warsz.tat now'Oczefoie zatwie rdzony, Wiana każdy interes. domość: Brzezinska 62, Handel wódek
_43._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __,_ Rzgowska punkt
w admin.
l\IASZYNY do p isania nowe i używa PLAC budowlany w Rudzie Pabianicne po bardzo niskich cenach pole.'!a. kiej hnio do sprzedania„ Wiadomość:
Józef Leżon, Lódź, Przejazd 4, tele- Łódź ul. Targowa 17, m. 23.
TANIO sprzedam domek z ogrodem MASZYNĘ „Singera" gabinetową w;,-- SKLE P spoż ywczy w dobrym punkcie
fon 102·23.
4 m..
Ch ojny ul. Wdzięczna 28 przy płaconą s.przedam tanio 11-go Listopa do sprzedania. Wiadomcfc w adminiJ agicllońskiej.
<la 44, prawa oficyna, parter, m. 27.
stracji,
ROZBióRKA,
cegła
,
belki
dre·
1
vn
iane,
Sprzedam nieruchomość przy ulir,y
.
żelazne, otwory, des.ki podłozi '{Jiece.
MAŁY sklep kolonialny dobrze prosipe WARSZTAT tkacki ręczny sprzedam
Gdn ński e.i 168. Po średnicy wykluczen•
BOTIMASZYNA t ank> do sprzedania.
Wigury 10,
W .'11do11106ć na miejscu u dozorcy.
rujący do sprzedania! Wiad, w admin. Lódź1. i.I, Gra~owa 61 m! 20.
Łódź, ul. Podgórna 58-a_.

-y

MEBLE

r.

-

Kl O.

______ _
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JASKÓŁOWSKI G~~Ń~~1s

s,

i

<>••

,,

„

A.''

ć

keiąg.

11~-

J. Reicher , Ska tódi

I

I

TY :o:: wkę

PALTA DAMSKIE i

ś

buch~lterił,

z

·I

o

"uau11·1
gwarancja
111
A modz1elnego p rowaozema

MOTORY

· -.-------

--,,.,..--------------

m

nauczyciele udzielają lek
cyj korepetycji, pojedyń·
czo,
kompletamJ przygolx>wują de
wszelkich egzaminów umieszczaj, w
azkoła~h. Lekcje prowadzone są przez
~tynowanych specjalistów, mających
dlknletnią praktykę. Liewe podzio~ owania świadczą. o sumienności n.au
ki. Tamte lekcje pojedyńc?le i kompie
t'/ języków o,bcych. Ceny niskie. PiotJ
kawska 89 m. 10.

·

OKAZJA! Sprzedam natychmiast dobrze prosperującą filię cukierniczą, Of. r0 SPRZEDANIA willa 4-ro pokojo·
wa, z 2 werandami w Adelroówku pod
„Tanio" do „Kurjera Łódzkiego".
Zgierzem. Wiadomość: Rado~szcz Szo
SKLEP galanteryjny w dobrym punk· sa Zgierska 88 u P. A. Bednarka.
cie do sprzedania, Wiadomość w ad.mi
nistracji „Kurjera Łódzkiego''.
PLACE od 600 do 1200 metrów kw.
w pobliżu Dworca Łódź. Kaliska, 5 mi
nut· od tramwaju, spokojna dzielnica
mieszkalna, do sprzedania. Sprzedam
również całość około 25,000 mtr. kw.
elektryczne
OKAZYJNIE utvwaoe i nowe po Wiadomość: Jankau, Gdynia, Portowa
cenach najnitazycb. Pr:zełl\czaiki gwiar;· 15 „Bergtrans"'.
tla•tr6jkĄt i rozruszniki własnego wyrob 11 „_
Warutaty re'flel'aC}'{De przewijani•
ń
u·ż
maszyn.
~.arg
o.~rlG;
inż.
Piat~
p
u L E c a
POŁ.U!JNIOWA 28.
Tel. ?i.OOO
fł
ff
t6dt, Główna 41, telefon 132-24.
MOTOCYKLE najsławniejszych marek

o

lłlAUKA

R

KUPUJ:Ę'
brylanty oraz biżuterię.
„Kamea" Piotrkowska 73, tel. 185-22.

DOMEK drewniany do sprzedania na OKAZJA! Budka galanteryjno-piśmien SPRZEDAM okazyjnie plac w Zelowie
rozbiórkę ul, Zapolskiej 55 przy ślą na, nadająca się na każdy interes, na wielkości około 1 i pół hektara, z doskiej.
Polesiu Konstantynowskim do sprzeda mem mieszkalnym. Wiadomość Karol
nia z. powodu zmian rodzinnych. Oświe Niewieczerzał -Zelów, Rynek 17.
DOBRZE prosperują.cy sklep galante tlenie gazowe. Wiadomość: Aleja Unii
ryjny centrum miasta do oddania Of, 18, m, 13.
BtARDZO tanio sprzedam filię rzeźni
sub „4000".
·
iczą nadają.cą się na każdy interes. Wia
SKLEP spożywczy z pokojem i kuch- fdomość w adminiśtracji.
nią, dobrze prosperujący do sprzedania od zaraz. Wiadomość: Felsztyńskie SKLEP, mat~riały piśmienne i galanteria, sp'.fzedam ul. Przejazd 34.
go 34 (dawniej Wifillera).

d

niemieckie
go, franc-·skiego, angielskiego, włoskie
g , rosyjskiego grupowo i pojedyńczo
uczą wybitni fachowcy.
Piotrkowska
89 m. 10.

„Ka-

a

ięzyków ~bcycb

po'·eca

i

Z 5 IE

biżuterie

W

i= (
U

OKAZYJNĄ

m n", Piotrkowska 73, tel. 185-22.

- - ----...----

PHHtuU.

M
MOZ
I
:;:·~ 11·1
A ~'W'"CZ~i·E;,;t'OCZY~
..., ;i.'"" ę•

MASZYNA drukarska 1il::ska 100:;140
cm. ~runtownie wyremontowana okaZYJille do sprzedania. Gajkowski, War
szawa, Leszno 112, telefony 6-38-62
11-38-70.
'
de'!l a.utc~at.. i zezwoleniem na sp1·zedaz piwa i wrna do sprzedania
Ul
Rz~wska 149.
·
•

Ch..-lł~~śCIJAŃSKI

sklep, dobrze- pro J
speru ący gala.nten·jno-bławatny w łę- '

~:~:1~m · ~f:d:~~ść~fa~~cz~~~~r:f

(n OM

„„rz1w, kwla.ów; ba1k.i11~'.w).·ch I donlcz..
kowyck, naai aa P••low tt J co,... Podarcze, f
11a1iona traw azłacbatnych. iszr~-;zoy na1
wóz i Swdki zwalcza jące szkodniki .ov~ nwp.
Droger.a 1 skł.ad i na~n
ł. ó d ź,
•
t Płac Reymont• U

1

B PILC

I.

100 używany, . poOferty pod „Moto-

WAG HER
ul. G I. O W N A 33,
tel. 148·53

lub wolant mało używane
Abramowskiego 37, m, 4, tel.

kupię,

ZASTĘPCA

b) ZAOFIAROWANE

Zakład Hrawłet:llł
Jana
Wa 11· 'k ,- ego .

_L_ó_dz_k_ie-=g~o-"--------~
KROJCZY na roboty mundurowe, kon
fekcyjne masowe po~rzebny ;n'.1-tych:
.miast. Oferty z podaill.lem kwahfikacyJ
llat i miejsca praktyki składać do „Ku

I

FILIA pralni mechanicznej do odstą
pienia.. Wiadomość: Grabowa 10, w
filii pralni.
PIANINO okazyjnie e.przeda.m krzyżo
we, czarne, zagraniczne, piękny ton,
bardzo dobre. Tl'augutta 10, Klepko.
DOM nowy 14 mies~kań, do s.przedania z BGK. ul. źródłowa 35 u gospodarza.
~~~~~~~~-------

PRZYdoKURNIE
MEBLI
znawcy, tódt, Zawadzka
Sta01sław GABAŁA 1

zaopatrzony w wielki wybór me•
po·
jed1ńcze meble

SPRZ}jDAM dom letniakowy, 6 mieszkań i 4 mwgi natychmiast, miejscowość 4 kilometry od Łodzi, Wiadomość
Łódź, ul. Grab-owa 10, m. 3.

c&. niemieckim z kaucją 300 zł, mająca
ki~-uletnią praktykę w branży skórza

1939

SKLEP fabrycsny
PIOTRKOWSKA '61 tel. 265·02

l'lfBlł nowych i uży\vanych, oru za·

miana. Syplalale. •łołowe,
meble pojedyAcse, MASZYNY do •syczia, plaaola ·
pianina I fotele klabowe
Pfi~~: Wł,. PA~IJ(B, Kllhi•kieso HS, tel. 275 22

.,-----\•~~~~~~--~-----

W6Hllikit~
willa D-ra Berkowicza

do sprzedania
tel. 26 !-11

111łoda reprezentac1jna in•
tllłigentna . zarządczyni do restauracji,
:zgłoazenla•, Kurier Łódzki pod .5327".

-- -

------

' fryzjerki lub fryzjera na
wyjazd, 1pecjalnośl! ondulacja .telazko
wa. Wiadomoś~ w adrniniltracjl .Kuriera Lódzkiego•.
P~•suknj~

POTRZEBNA panienka do ikorawoowej
do na11ki ~yc:ia, Łódź, ul. łiąkowa 8,
m. 27.

_____...i.-~~~~~~_,.~------

P OTRZEBN AchemiczaTka na stale z
Lódź, uł. Franci
SAMOCHOD p6łcięża.rowy (1 i pół sz.kańska 36 m. 10, „
ton.) Chevrolet w b. dobrym stanie do
sprzedania. Skorupki 19 u portiera,

praniem.' Wiadorn.dM:

•

„Slusarz maszynowy•,

SPRZEDAM b-ard-zo tanio dom nowy
drewniany 8 mieszkań w tym sklep.
Chojny ul, Piaskowa 87.

FUTRA do PIZECHOWAllA
na sezon letni
prz7jmuje

WUTKE

A. Wntke

ł.6di, Piotrkowska 157
PLAC rogowy o<parkaniony 1700 m.
kw. przy u.I. Łagiewni-ckiej do sprzedania P<>średatlctwo pożądane. Wiadomość; Traiugutta 1.
CUKIERNIA w d'Dbrym punkcie natychmiast do sprzedania z powodu eho
robY. Łódź Strzele. Kan. 51 Pałczyński
godz. 18-21.

l'l~Blm pojedy1ic:i:11

IL oraz caJko-

w!te urządzenia, najnowszy 1tyl, pier·
wszorz~dne wykonanie', gwarancja,
dogodne warunlll, poleęa:

POLSKI

Jlapł6r~ow•klego 7. - UWAOA• Okuyjoie
1przedam now" sypUlnl~ I stolOIYY stylowy

,,.,,.,-..----

MAGIEL sprzedam tanio. Cena 100
zł. Sierakowskiego 68, m. 1.

--------

SKLEP spożywczy z powodu choroby
do s.przedania. Wiadomść:
Wólczai1ska 99 ,Mleczarnia".
PRECEZYJNA tokarka 1 m. prawie
nowa do sprzedania. Oferty sub „Spo:::obność" do admin.
DO SPRZEDANIA poło wa nieruchomo
ści, przy ul. Prz~j>izd 82. Wiadomoś.:
na miejscu od gcdz. 4-6 po południu.
SAMOCHÓD 2 t onowy Chevrolet 4 cy
lindrowy w dchr:;m i:tanie na. cho<izie
do Sill"Z·Cds!lia. 'l"ei. 211·9~.

----·-

SPRZEDAM d\'.lm 3 pi ~ tr. front z duŻVin O?"rcd.e111 ~\' śrćci111. ieś(!in.
Dech.
9;000 <i~ k:! pna C,000. \Vbci. Strz, Ka
: · "wddd1 J.4 m. 10.
----~--·-

DODTIA f :li!l do ~prz2d ~,nia. Wbdomo~ć; l3r1:c;·:ińo!<a 54, Karp ecki,

a)

POIAD~
I PlłJlt~

POSZUKIWANE

POTRZEBNE panienki do pracy na.
drotaeh, Piotrkowska 174, m. 14.

Biegła

maszynistka z własną maszy.
ną 11oezukuie posady biurowej, chętnie DO NOWEGO sklepu bławatnego podo kance[arji adwokackiej. Zgłoszenia trzebna fachowa sprzedawczyni ze ZiJla
do .Kurjera" pod .Janeczka".
jomością :1Jr6deł zaikupu i Jezykiem niemieol\im. Oferty z podanie:m dotychcza.
Młoda, Inteligentna, p o 1 z u k u I e sOIWej' pra;ktyki do admm. pod „Fachoposady bony. Oferty pod .Inteli· wa".
gentna" do • Kur jera Lódzkie10 ".

Sklepowa (chrześcijanka)

SZOFER kawaler, dłuższa praktyka, s praktyk"' do sklepu z artykułami
przyjmie po,sadę prywatną. Łaska.we 1potywczymi
oferty proszę do administracji pod
„Szofer .38".
Oferty 1kładać w administracji "Kuriera
tódzkiego• pod „ W, W.".
SPODNIARKA z pierwszorzędnego za
kładu krawiec'kieg0<, poszukuje pra- POTRZEBNA młoda służąca •at}'ehcy. Oferty do adm. pod „Spodniarka". mia.st d-o Baru-kawiarni na przycho_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..__ dme ulica P.O.W. 22.

pouzellna zaraz

WYCHOWAWCZYNI z pierwszorzęd
nymi świadectwami, kilkuletnilł pra- POSZUKUJĘ . osoby która.by "do-nom':ktyką, szuka posady do d'.l:ieci od lat
"'
gła ma.teriailnie d.o powiększenia skle3 . Oferty sub •. Poważne referencje".
- pu. Oferljj dla „Niny_".

Zakład Krawietkł

Tadeusza
Kubiaka
K.lli6sk ego 162
1

Nowoczesne wykonanie

POTRZEBNA uczennica do krawcowej ul. Franciszika.ńska 93, m. 2 lub
wejści~ z frontu.
POTRZEBNA zdolna i w:.zennice do
szycia. Przejazd 14 m, 9 dzwonić na
prawo.

PIERWSZORZĘDNA prac7'ka i pra- DO SZYCIA wolna pa.nna potrzebna
sowaczka pierze bieliznę, firanki, szto Narutowic~ 47, m. 47 p . III od 3-5
M1 itd. Bandur&kiego 19 przy magli,
-•
.,
po p.n.

ODDAM chłopca lat 16, z. ukończoną

szkolą pows1zechną, intel!Kentnych rodziiców na prnktykę do biura, handlu,
fabryki. Zgłoszenia do „Kurjera Lód.-z-

kiego" pod ,H. B."
INTELIGENTNA panienika zajmie się
kilu1.'1.1letnią dziewczynką, może być z
na.uką na wyjaw, Oferty sub „K, W"

POSZUKUJĘ wykwalifikowanego fachowca do fa.bryki pasty do podóg. Of.
sub „Pasta" do administracji,

FREBLANKA do 5..1letniego chlqpca
potrzebna. Cegielniana 55 „Wąsow

ski".

FABRYKA: poń<:z.och posz.ukuje ~ol
nych pracownic na „Strykopy" oraz 3
WYKWALIFIKOWANA krawcowa po panienki zdolne do nauki. Wiadomo.5ć
szuk uje pracy w domach prywatnych i w administracji.
pnyjmuje wszelkie roboty do domu.

LOllALR
1P1IDIHANIA
a)

POSZUKIWANE

Skromaego pokoju umeblowanego,
mołl. nlekropuje.cego
przy rodzinie
cbrześeljatlskiej, e"ent. pojedyńezego
pokoju bez mebli po1zakuję od zaraz.
Oferty pod „Zaraz• do "Kuriera Lód:t•
kiego"'.

.

SLUSA.RZ

DZIEWCZYNY ze świadectwami 'do
pracy domowej stałej, przychodniej i
wycllowawczynie małych dzieci są.
Andirl.!E!ja 18, galanteria „Lucyna".

ł~

reprezeniat:gjneao

POTRZEBRY

MAGAZYN kapeluszy damskich,
bardzo dobry pu1111kt, wyrobiona
klientela, niedrogo odstą.rpię zaraz do obsługi •maszyn precezyjnych.
powód, wyjazd. Wiadomość: Pa· Oferty z podaniem dotychcznsobianice, Kilińskiego róg Zamkowej. wcj pracy aktadać ~v administracji .Kur i era Łódzkiego· pod

na. wojew6diztwo

~au

Sala na 300 ktzesel, oraz kilka p~koi
PR:ZEDSI~ffiRSTWO handlo:we poszu z kuchnią i ubikacjami. Parter lub 1 p.
~UJ~ do biura praiktyikant!l z rwy~sztal Oferty składać do administracji ,Kur·
cen~em hallldl~.
P1erw~zenstw:o era Łódzkiego" pod nE• P. • Po~rednicy
ma.Ją karulYdac1 z odbytą służbą WOJ· poiłldeni.
sową., Oferty sub „Da'ko" do athnin. - - - - - - - - - - - - - - „Kurjera''.
LEKARKA szuka p0<k'oju z wygodami
iwa.runków pod
Ofellty z podaniem
„Czysty.''..
POTRZEBNY dozorca domowy z kau
cją. Zgłoszenia
u właściciela doniu.
Targ()wa 15.
Katedry blisrko Piotrkowskiej. Oferty
do „K. L," pod „Le<ka.T:z:".

„ ...„ ...„„„„„„„„...„„„„...„„„„„...„
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I

3 POKOJE z kuchnią, noWQczesne, 'ł 1
da bieżąca-ciepła od zaraz.. Kope11 •
ka 74.
~
-c
2 POKOJOWE wyremontowane z ..., 1
godami mies21kanie do wynajęcia, 4
g ion6w 44,
~d
POKÓJ ładnie umeblowany z wszell: c
mi wygodami i telefonem do wynajęcir
Orla 5, m. 8, front.

4

POKÓJ wn<!blowany, z wszelkimi 1 ~
z utrzymaniem lub bez do 11\~
naJęcia, przy chrześcijańskiej rodzim,
Nairutowi<lza 47, m. 47, fr. p, III. 2

go?ami,

LOKAL nadający się na ślusarnię,
larnię lub garaże do wynajęcia z
przy ul. Brr.ezińskiej 96. Wiadomość
gospodarza.
MIESZKANIA za jedyne zł. 3. C.
zł. 40 kw. we wszystkich dzielnicll!
poleca: „Teka" Przejaw 14.
DO WYNAJĘCIA 5-cio pokojowy
ła;l handlowy front I p. Wiadomo~
Pi.otrk<>Wska 165 u

właściciela

nie

a

S•motna,

lntelleentaa Ydowa pnJJ.
mnie P•nl~ ltulturaln~-aaJchotnlef enur,lł
lub un:odoiestę, J1to wsp6llolrato~ko 1 ..... ,j~
lowar1y1zt'l !yola do ezłero·poll:ojoweeD ml•
kania przy 111101 Wólcu61klel 221, Buu, '
wladomo~t u admlnlltntora domu.

Do wyaajt;cla fabryka rzetnleza
sklepem luksusowo urządzonym
chłodnia kompletuio nn11dzon• gar
i atajala: 6 ookoi z kucllnfll. ''polio
z kuchnią, 4 ubikacje nadające alt '
drukarnię lub tet .na warntat śla
1ki lub bl~charski i rótne lokale. w·
domość: PJotrkow1ka 273 u wldticlel
ELEGANCKI pokój ba.lkon-0wy 2
~~d~i wynajmę solidne.mu panu, H
lmskiego 93, m. 19.
P~~óJ umeblowany do wynajęcia.
gaJmkowa 57, dojaw tramwajem nr. lF

---..

WY:rłAJĘCIA po.kalk z balkon
częściowo umeblowany w Radogo

DO

pr:zy ul.
lianów,

św.

Teresy 81

przy~

OD 1,5 2 POKOJE umeblowane z
godami do wynajęcia od zaraz, S
dam futro męskie, duży r<>Ztniar,
ło ueywane. Bednarska 26 m. 7,

Jllł

GARAŻ 'i murowane pornie&zezie«lia
dają się na warsztat, salę fabrycZllf
stajnię itp. do wynajęcia.
P.omo

185•.

GO

ł

C I li li fi
Główna

3UGONA GEISLERA
tełtłon

21

100.03

Dili Schab koaelald • 11 sam.I

J>nyjm.uje zamówienia z
Wykonanie solidne!

własnych

Ceny

l

dam za i>ożyczen~e 2,000
gwarancja, Oferty do admin. sub
„Biuro".
·
·

BIURALISTKA

z

Piotrkowska 101, m. 10, front,

POKOJU :z kuchnią na piętr~ możliJwie
z przedp<>k0<jem poszukuje mała rodz.ina. Telefon 119-30 od poniedziałku,

POKOJ umeblawaill.y, wszelkie wyg<
dy od 1 Maja do wynajęcia. Orla 6.
4 fr. I P. tel. 191-79.

b) ZAOFIAR"WANE

MIESZKANIA

I

ŻJ. 35 kw. 1 pokój woda, zlew,
światło. Zł. 53 kw. 1 pokój z kuchnią słonecz. Zł. 140 kw. 2 pokoje

z kuchnią. 8-4-6 pokojowe mieszkania, lokale, pokoje umeblowa.ne
oraz garsoniery od zł. 20.
poleca;
Piotrkow11ka
Biuro u
82 tel. 260-25

ZENIT"

piszącą bi egle na muzynie, mo:Uiwie
ze znajomością niemieckiego.
• Oferty wraz z życiorysem, odpłl!a·
ml świadectw i fotografiłl aub „Po11· MIESZKANIA 1 pokojowe od 50
da sta)a" do adm: nio.
kw., I P. z kuchnią. od zl, 65 kw, 2 p.
z kuchnią od zł. 160 kw. 8-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umebloABSOLWENTKA Szkioły Handfowej z wane garsoniery od zł. 25 m. poleca
doiSkonałą majomością polskiego i nie~
.,Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
mieokiego języka, możliwie ze stenogra kowska 111. teL 147-46.
fią w obu językach z praiktyką, posz.u
kiwana. Oferty sub „Union" do admin. BIURO ,, POLRUCH" Piotrkowska 89
tel. 141-02, poleca wszelkiego rodzaju
POTRZEBNA dziewczyna do służby mieszkania, lokale handlowe, sk:-epJ
domowej, Piotrko,wska 118 I p, fr. do.my, pokoje umeblowaaie i garsonie
ry.
m. 4.
·,

POKćJ niekrępujący, słonec'Zny

godi&mi dla pan{>w z utrznnan'
8 . POKOJE 10 kuclmią._ waulikimi Vl"
goda.nii do wynajęcia, .ul. Zawadzka

STAŁĄ ipracę

wykwalifikowana

„,„„„„„„„„

[lllJ

POKOJU umeblowanego z utfZ1n\8.•
niem lub bez, wygodami, telefonem, w
kulturalnym chrz.e-ścij~w domu po
s:rukuję od .w.raz w okolicy Nawrotu,

pełna

Poszukiwana

po w i er z o ny c h materiałów
Dogodm1 warunki I

puyatępne I

GENERAJ.,NE zas.tępirtwo doskonałe
go a,l'tykUtu dla prze!my\Słu oddamy pa
nOl?ll, m'ogą.c~ się wyka.'Zać S!Pecjalności.ą OT~zatorską i administracyjną.,
:posia.daJą<:ym kapitał w wysokości ok.
10 tys, złotych. Oferty sub „:Przemysł" do administTacji.

I

BOTRZEBNY pra.cown~k s amodzielny LUKSUSOWE 2 pokoje z kuchnią
na galanterie. podTóżną i ~orebki dam- wśród zieleni, dobre powiet rze, d-0 wynajęcia. Osiedle Lent:iiowej. Wygodna
skie Głów.na 11.
27. blisko dworca Kaliskiego.
-----~,....~---~~~~~~

POTRZEBNA bufetowa do baru Wia SAMOTNA odnajmie pokój umeblowa
domość: Kilińskiego 97.
•
ny pani lub panu. Kościuszki 93, m. 20
poprzecz.na of. I p.

I

--

I

-.

W NOWOWYBUDOWANYM doin :
przy ul, Miłej, róg Szarej 2 pokoje l
kuchnią., przedpokajem i łazienką i ;
wynajęcia od zaraz.
Doja·zd tram •
jem 1, 4, 7 i 11.
•

Pokój

DO PRALNI potrzebna prasowaczka.
i służąca umiejąca prać. Ul. Naruto- NIEUMEBLOWANY po:kój słoneczny,
wkza 79.
łazi enk<>, nowoczesne wynajmę . CzerKątr.a 9 m. 9.
wona J n, m. 11.
WYŁĄCZNĄ sprzedaż na wojewódz- \
1\r!,ODA intellgentna, zdolna katolicz- two łódzkie rewel~yjnego masowego
R~łt!.AitZE :po"tirzebni za.raz. Ofe~y, do POKóJ 11mclilowauy. Zamenhofa . 2,
k:i., wyk~zt. 6 kl!ts gimn. prz_y jmie prak art:yikulu bi;a.nży, galanteryjnej odda.n;i-y
mieszk. 5,
tykę biurową. Oferty sub ,,Katoliczka" Zglos~nia pod „gQ.tówka ~gaina."~ ~~{\ ~ 11.'R.1 w~·~I

DO ODDANIA 2 pokoje z koryta;zi
oddzielne wejście front, I p. nadaj~ ·
się na kancelarię adwokaeką dla ~ ,
karza, na salon mód lub praCQ~ '
P iotrrkowska 121, I p., front, tel. 267-!
Obejrzeć od 8-11 i od 2-5.

chomości

POSZUKUJĘ pok<>ju
umeblowanego
przy rodtinie ewent. z utrzYina.niem
POTRZEBNA zaraz wykwalifikowa- na. Polesiu Konst. lub w pobliżu od 1
na służąca do wszystkiego lubiąca. maja. Zgłoszenia do administracji pod
dzieci. D0<bre świadectwa wymagane.
„44".
żeroonsk.iego
1-18.
Zgłaszać
się
10-12.
STARSZA paui emerytka, poszukuje
po.k<>jll be~ mębli przy: inteligentnej
Rok założenia 1908
cllrześcija:ńskiej rodzinie lub wprost
ANDRZEJ ANTCZAKOWSKI , od go~.za. Okolfoa -ul. NarutoUH, Pldl!IWlb 13, IrOnl n Jlltn. Tlltlll na,H
szerlia
Pod nr. · „6478'~ do Km-jera
na zamówienie: ubraala goto·
L6d7!kle.go''.
we. pła•scze damskie i mę·
skie mundurki uczniowski a, pła
POSZUXUJ:Ęl 2 pokoje z kuclmią i wy
szcze przepisowe dla uczennic
gte>dami w okolicy, I.AimM,1ows19ego do
c.n :r przystępne
i uczni.
Julianowa, Zgłos~ Lima.ńomkiego
2i, sklep spożywc~y.
SAMOTNEJ lub .z rodzeństwem, po-1
.·
---siadająeej .2,000 zl., poszukuję do sa W centrum miasta poszukuje się
modzielnego pr<>wadz~nia ~andlu wódek. Of. pod „H, W.
I
I

P otrse~a

SPRZEDAl\11 natychmiast sklep spożywczy, pokój z kuchnią za i50 zł ..
·;:iadomość ul. Sosn'Dwa 18 w pralni.

RZEMIEśLNIK

KUPNO

i SPRZEDA%

DOZORCA do lepszego domu z ioną
bewzietny lub z jednym
dzieclkiem do lat 85 poszukiwany. Of.
z odipisami świadectw obojga do admi
nistracji „Kuirjera Łódi'Jkiego" sub „Do
zOll"ca".

MOTOCYKL 175 cm po remonde ta- nef lub galanteryj.Dej.
Oferty pod
nio sprzedam. Łódź, ul. Sosnowa 18 „Skó~" do administracji „Kurjera
Szubert.
, Łódzkh\go".

bli, eypialki, stołowe, · gabinety i

L

Łłdll,

byłą służącą,

spożywczy. Abra~'t;:R:B::::.:::::'.":;~daj.'.

.PIOTRKOWSKA m 111PODUl

- --

„E D K Jl"

1910

Fabryka W~ków Dziecięcych, lalkowych, lółek metalo•
w7cb, roYerów I czę,cl rower. Czę1tochowa

dla technkznego artykułu, pos:imkl.wany. Pa.nowie, w.prowadzeni. w sfera.eh
prz;emysłowych, posiadający mały sa.moChód, pr:z;yzw-ycujeni do intensywnej pracy- mają pier.wszeństwo. Ofer
ty sub „Wielld.e możliwości urobkowania" do a.dm.in,

Ekapedieatka' do 1klepu piekarskie.
go. z praktyką branżową. poszukiwana.
Referencje
dobra.
,Oferty
pod pożądane.
.Piekarni a• Pensja
do „Kurjera

SPRZEDAM sklep
mowskiego 32, Szadk-0wski.

FERRO·ElEKTRICUffi
WHPAUElZAUOER·l:CJDZ

Tanio

II KŁ O. ,
POImHA

BRYCZKĘ

TEL:H12f

właic,

m. 10 front Il piętro . tel 211·80

=

Poleca 1ię Sunowaej Klient'eli.
HANDEL win i wódek w dobrym punk
cie do sprzedania. Wiadomość w !admi
nistraicji.

KRYSTIĄI

na swoje okna najtafls:r.e
i najlrwals:re

Do aabycia 6-go Sierpnia 39

FRARCISZEK

-~~

·- ... „

Sienkiewicza 61, tel. 272-37.

Skład

ostatni 9 wiec•

najlepsza ochrona prz~d upaln<.>m _sio n ·
cem i ~ wiatłem dztenoym, pi ękne
desenie, olbrzymt wybór

Nakrycia stołowe. Platery.
Naczynia kuchenne i t. d.
poleca w dużym wyborze

SPRZEDAM tanio' domek o 4 mie!lzkaniach, muroiwany, w<>lny od podatków.
Wiadomość: Stoki, ul. Piotra 53 (za ce
gielnią).
\

I

f, tel. 133-66

p

H1ł1tJ Okienne z DrutoDrzew aego

KRY~llAll,

176-55.

wróć się

lakładają

cykl".
----- -

6 MóRG ziemi z budynkami murowan; .... i z dużym sadem, 1 kilometr od
Łodz~. Cena 8 tysięcy 200 zł. do sprze
dania. Ul. Abramowskiego 33 front.
St. Pietrzak. ·

IV

UWAGAs KONFEKCJA nasza jakoaclll dorównuje najlep1zej konfekcji miarowei

KUPIĘ mO\toeykl
dać markę i ~enę.

SKLEPOWE urządzenie, półki ,szafy,
kontuar, gablotki sz.klane itp. sprzedam tanio. Wiad. tel. 263-12.

OSTROŻNIE Z MiŁOSC-~Ą

Pl.JłSZł:ZE i

„54,472~~

PIANINO f. Hach krzyżowe okazyjnie
do spnedania. Fabryczna 2, m. 59-a.

najlepszei komedii o. t .

Kupcy i Gospodyn1e !

KAW ,'ARNIA w Poznaniu na placu
Wo-Jnot\ci 400 miejsc, nowoczesna z
mi~sz\-amiem i pracownią, cena o.kolo
27,000. Zgłoszenia „PAR" Poznań pod

SPRZEDAM nomek sklep, 2 pokoje,
budynki gospodarcze, Place-Stoki, Woj
ciechowskiego 42 (przy kościele).

w

W pozoatalycb rol. George 5A1adera 1 Peter Loire
• •
Pot"Zl\tek seans4w: w dni po\\'azednie o godzinie 3 po pol. w niedzielę i święta o 12

KONFEKCYJNY

poleca

I

Fifm Anny Oadra

HOS161Jl'IY 01\l'ISKIE
:::jnowazycb modeli PAl'flł I IJDRJłNIJl l'lf§KIE
w wielkim wyborze· oraz przepi1owe l'llJNDIJlł'f SZKOLNE

/

N~ SI O 1'~ ~-

··
uamwa1am•
o. '· 10. 16, 17

Il)

Dawno niewidziana ulubienica

-

SCHMECHEL I•

/l

29, lub ŁÓJż w administracji.

-

0 11tatnie 2 dni f

u·1· „ k'
178 '," nd
U I ft.I !D!I tego
•
.
nr n•:

OWOCARND~:--·· -;·d;likatesa~ bD;~

tli

23 1-.· ·t::nia 1939 •o ku

1"

. .'( I ) .

w ., www
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POKóJ umeblo.wany do wynajęcia
pana Andrzeja 27-a m. 4.
ZAKŁAD f,r yzjerski do wynajęcia
mies.:ukaniem lub bez. Wiad Rad:wań
ska 48 u gospodarza.
•

3 POKOJOWE mieszkanie z wyg
mi od ZM"az oraz 5-pe>kojowe miesz
nie luksusowe od 1 lipca 1989 r. do
najęcia. przy ul. Senatorskiej 10. Wi
domość u gospodarza tel. nr. 102-8

CZTEROPOKOJOWE mieszkania i
wynajęcia.. Centralne ogrzewanie. Sk:
dowskiej 4 (równoległa Andrzeja).
MIESZKANIE komfortowe 6 po'··)j
we w willi w ogrodzie do wynajęcia
1 lipca. Wiad omość tel. 165-13. od '.·

-------- -- __,.

MIESZKANIA różne we wszystk.
punktach miasta. Pośredniczy naj1.
rzystniej i najpi·ędzej tylko „Poś
dnik" ul. Ąndrzeja 13 m. 14.
POKÓJ umeblowany słoneczny niekr
od zaraz do wynajęcia. żero
sldego 39, pr. of. II P. m. 7-a.
pujący

ŁADNY słoneczny pokój dla kultura
;nej pani pracująeej do wynajęda J)c'
borczyków 10 m. 20 między 3--6
pot

W NOWYM domu <l<>
z kuchnią,

wynajęci:-:

po\'
18 zł. mie si~:.
ul, Wspólna 29. pn

słoneczne,

nie. Widzew,
111,cście.

·----- ·- ___,,

J pok. z knr.'•n ; ą z wyz

do \'IY

jęcia

~2.

przy ul

Wók,ań~

ioj

~'

-

Nr. 111

„KURJER

Ili
1.-----------pOKOJE z kuchnię, wszelkie wygo:, frontowe, słoneczne, oraz pojedyń
·r pokój 2-okienny do wynajęcia od
). Pogonowskiego 80 (Zakątna) przy
Jl<lrzeja, Wiadomość u gospodarza.

pok6j umeblowany z wszelkichrześcijan, do wy:ajęeia. Nawrot 2, m, 25,

----

POKOJE z kuchnią, wszelkimi wygo
,)!Ili i centr. ogrzewaniem w nowym
1mu Radwańska 4-a od 1 lipca do wy

tiecia.
POKOJE z kuchnią i wszelkimi wy>dami, centr. ogrzewaniem w nowym
•mu. Radwańska 4-a do wynajęcia.

fmiPOKOJE
z kuchnię słonerz.ne ~-:::i
wygodami w spokojnym domu na
chmil>.st do W"'Minril> '!"l'ZY ul.
nr. 17.

Ra-

rań~kiej

W1kwlntna krawiectwo

.

Si-

Lód!,

•u,;s .oi::.

C:grański

NAWao·r 8 tel 219·80
poi e1·11 na 1ezon wiosenno • Jet o

-

Oatatole modele -

i 2 POKOJOWE komfort-owe miesz·nie w nowym doonu z centralnym oirzewaniem i bieżącą ciepłą wodą od
I do wynajęcia. Brzeźna 8 tuż przy
iltrkmvskiej. Tel. 158-06 od 2-4 pp.
iStednicy wyłączeni.

:o WYNAJĘCIA

duży

frontowy po·
)j dla lekaTza, dentysty, na biuro.
•ntrum, Wiadomość tel. 108-19,

"------~-------------WYNAJĘCIA 3-pokojowe mies.z,mia z holem, wygodami. Narutowi·
~~

103, komorne

dostępne,

Tel. 127-16

iOKóJ elegancko umeblowany do WY·
:ajęcia. Willa w ogrodzie.
Wygody.
!aras. ul. Narutowicza 115-b tele~~ 149·50.

eg:z;. Gd 1909

SWATKA kojarzy małżeństwa w sferach inteligentnych. Dyskrecja zapewniona. Łódź, ul. Dowborczyków 83,
ro. 8. „Tola".

·----------- --

- ·---·------··- -- ---

O WYNAJĘCIA sklepy przy ul. Mie
•ianej 7 i Gołębia 5. Wiadomość u go
darza.
KOJ przy inteligentnej rodzinie
entualnie całodzienne utrzymanie.
&per:ni:ka 34, m. 9.

IOKOJ

duży słoneczny

t'm wejściem

z.

niekrępują

dla 2 lub jednej osoby z
Tel. na
odziennym utrzymaniem.
'eiscu. Radwańska 48, m. 6-9,

I

-~---~~------~~~~--

KAWALER lat 32

li

.

.

UDOSKONALENIE

CZY ·DESZCZOWYCH

r

pod Nr. "16.672".

ROWERKJ, DREZYNKI

Alfre~ ~[~WAlM

l.ódź, PIGT.RICOWSKA15~

42, wykształcony ożeni się z pa.nią do
lat 40, Dla wspólll€go dobra pożądany
posag, lub nieruchomość. Traktuję po,, _:;nie, Oferty pod „10,500",

P.S. Firma

l

ZGINĘŁO świadectwo szkoły

zawodo-

wej krawieckiej na nazwisko
Mariana.

Łuczaka

Chrze•olłan.

ł.ódskl
Kaaall:sacyjao•Badowlaa'f

Budowlany
KB. Ili. la/W/27-1

Ogłoszenie

l

FANGRATóWNA Sabina zagubiła le
na r. 1938-39 wydaną przez Państw.
Szkołę
Przysp<>b.
adm, Tfandl_ w Łodzi,

l NI

Stow. Kuoc. i Przem.

Oddział

gitymację szkolną

•

jest cxło11><1em

lJrz"'d Wojewódzki
'WJ'd&łał

KAW ALER urzędnik państwowy, lat
25, wys<>ki, podchorąży rez. poślubi in
teligentną pannę, niezależną materia!.
nie lub nauczycielkę do lat 24. Oferty:
Lódż 9, poste-restante „Przyszłość".

I

,

w wielkim l'l'ybor:z:e poleca

KAWALER na dobrym stanowisku, lat

]

•
INWALIDA łub inny posoiadający kon
cesję na sprzedaż win i wódek będąc w
posiadaniu 2-ch do 3-ch tysięcy zł.
kapitału, mógiby otv,"Orzyć w dobrym
miejscu na prowincji kofo Lodzi <locho
dowy sklep spożywczy ze sprzedażą
trunków. Oferty do adwin. „Kurjera
Łódzkiego" sub „nr. 6407".
BEZ QZyka pod gwarau<"ją wygrasz
na loterii. Nie zaiącza ć znaczków Ili
Nowe tycie. dobrobyt osi~gnie1z nad·
syłając zaraz
dr.tę urodzenia. Adre·
sowa~: Stu io
„Paldini '', Kraków,
Skrytka 652.

PoHuku' q poilrednika do 1przeda!r
nierucbom , scl. Oferty do administracji
pod „s ·adkobierea"
~-~~-~~~

mROJ~WIS~]

o przetargu.

Urząd Wojewódzki Łódzki ogłasza przetarg
na budowc; w stanie surowym gmachu Urzędu
Wojewódzkiego Łódzkiego w Łodzi na Placu Ditbrowskiego.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 1939 r.
o godz, 11-tej w siedzibie ~yd~iału. Komunika=
cyino-Budowlanego Urzędu Wo1ewodzk1ego w Łodzi
Oferty pisemne w zalakowanyc~ kopertach
z napisem: „ Oferty na budowę w stanie surowym
gmachu Urzędu Wojewódzkiego w todzi do prz~
targu, maiącego s=ę odbyć w dniu 9·fO ma1a
1939 r." należy składać do godz. 11-ej wyznaczonego
dnia p;zetargu w Oddziale Budowlanym Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Ogrodowa nr 15?,
pokó} ·nr 47.
Do oferty należy dołl\czyć dow6d wpłacenia
wadium w wysokości 3°/o oferowanej sumy.
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo
częściowego wykorzystania oferty oraz wyboru
dostawcy bez wzglf(du na oferowani\ ~enę, a także
prawo unieważnienia przetargu.
Warunki przetargu i formularte ofertow.e
oraz wzór umowy można otrzy!DaĆ w Urzccdz1e
Wojewódzkim (pokój nr 51) po wpłaceniu zł. 3.za komplet.
za WOJEWODĘ

zr.

1prawy HC. 526/38.

Odpis.

Do akt Nr. IX Km 1000/39

WYROK

OBWIESZCZENIE.

w Imienia Rsecz ... pos;;;ohłe~ Pol•klef

Obecni: Prsewodnlez11ey S~dzia Okr. M. Su„ermon
s,dzlowie Handlowi; B. Benedek, S. Cserwhhki,
Protokulant apl. Gerke.
Dnia 16 11tvcznia 1939 r. s,d Okr~rowy w Łodzi
w Wyd:z:iale 111 Handlowym po rozpozoaiu 1prawv z pO ·
w6dztwa firmy "Młyn 1:!.lektrycznv "Korona" sp. z ogr. odp.
(-) Już. J. Bajkiewicz
przeciwko firmie "Młyn Motorowv Korona„ sp, z ogr, odp.
Naczelnik Wydziału Kom. Bud. w Turku o 2000 zł- tytułem pokutne40 i in11e wyrokiem
zaocznym p o • t a n a w i a 1
1) Ustalić, ie po:z:wana firma "Młvn Motorowy Ko
rona• spółka z ogr. odp. z siedzibą w Turku przez ozn°·
czenie przedsiębiorstwa nazwą .Młyn Motorowy Korona"
w centrum Katowic fa bryka likierów z 4 piętrowym spółka z ogr. odp. · wprowadza w b~,d odbiorców co do
z powodową firmą "Młvn Elektrycznv Korona"
domem dwoma obszernymi podwórzami, restauracją tożsamości
sp. z ogr. odp, z 1ledzib1l w l:,odzi" i zobowil\za~ pozwaną
i wysz;nkiem, napojów w zamknięcych naczyniach f 1 rmę do niezwłocznego zaprzestania •ty wania firmy „Młyn
oraz hurtownią piwa - o pow~żnY,ch obrot~c~. Motorowy .Korona" ap. z ogr. odp. w Turku•.2) Ustalić, te poz.
Wszystkie działy pierwszor :tędme 1. r:,owoczes.nie waąa firma przez oznac:z:enie towarów etykietami .Młyn Moto
Korona Spółka z ogr. odp.• i orz;ez wprolładzenie oz·
urządxone. Zgłoszenia pod „Okazia
Krakow, rowy
naczonycb. towarów w ebieir haadiewy beaprawnie wkro·
Skrytka poczt. 64.
czyła w zakrea wyłącznnści, wyolkaj\cej z zarejeełrowaoia
pne.: powódkę zoaku towarOW'\ll'O .Młyn Elektryczny Ko·
rona~ Spółka ;r. ogr. odp., objętego świadectwem ochronnym
Urzędu Patentowego Rzptltej Polsk1ęj za Nr l87 lł, 3) na·
kazać pozwanej firmie a) zaprzestania dalszel[o naruazania
praw powódki. wynikając:ych z zareiestrowani!l powyższego
Zarząd Miejski w Łodzi Wydział Techniczny znaku towarowego, b) zniszczenie etyki'et „M!yo Motorowy
ogłasza przetarg nieograniczo~y, oferto~y, na. wy- . .Korona" Spółka z ogr. odp. w Turku, cJ wycófanie z o·
konanie przebudowy ze. zm 1aną naw1erzch~1. na· biPgu handlowego towarów, oznaczonych talc:im ż etylrjetami,
4) zasądzić od pozwanej firmy "Młyn Motorowy „Korona•
: .stccpujących odcinków ulic: ~) ~l. Rz~owskrnł od S.)óllca
:z; oJ!r odp z si edtlbą w Turku na rzecz po wodo·
' fabryki Stolarowa do ul. Kras1ck1ego, 2) ~1. ?io~r~ wei firmy .Mtyn E ektryczny „Korona# spółka z oar odp.
kowskiei od stawów Geye~a do ?l: Pab1anic~1~,l• :z; 1iedzibą w Łodzi, ul. Cieszyńe.ta 11r 10 tytułiom pokutnego
3) ul. Qównej od ul. Piotu:owsk1e l do ul. K1lm- ty1iąc (1000) złotych z 80/o otl dnia 18 listopada 1?38 roku
do dnia zapłaty, 5) zarządzić ogłoszenie na koi.Ił pozwanej
s~iego:
firmy punktów od 1 do 5 wyroku niniejsze(o w czasopis
·
Warunki przetargu oraz ślepe kosztorysy o- mach „Kurierze l.ódzlcim• i „Głosie Porannym , 6)' zasąd;i;ić
fertowe po cenie 2.ł'. 5 - za ~om~let druków i_ia od pozwanej firmy na rzec;i; powodow.ej firmy sto ezler.
diie§ci trzy (143) złote 80 gr; koszt6tt procesu, 7) wyroko·
każdą poszczególną uhcę nabyc mozna w referac_ie.
wi nadać rygor natychmiastowej wykonalnofoi, 8) pobrany
technicznym Oddziału Drogowego, Plac ~o Ino sc~ wpis
uz{lać za doetateczny1 . 9) w po:i:o1tałej czt;ci ponr 14, pokój nr 64, w godzinach od 10-e] do t2-eJ wódttwo ojdahć.
Na oryginale właściwe podpisy,
•
codziermie.
Za zgodność •wiadcay
Kłtrowłlłk Sekretariatu
Termin składania ofert upływa dnia 8 maja

OKAZYJllE DO- SPRZEDAllA

Komornik S11du Grodzkiego w Łodił.
rew. IX·ito. Ignacy J a k o w i e k I
umieszkałv w Łodii,
przy ullcv
,\'h'!'istrackiej nr 16 oa zasirh:ie art. 602
K P. C o<łła91a, M .,. dniu 10 ma'a
1939 r, od' l!O:łz l2 w todrL Pr7.V ulicy
Drewnowskiej Nr. 13 odbędzie 11ic; pu·
bltczaa licvtacia rucb?mo1ci a mi11łl"IWi
cie: samochód c i tłarowy fir. Polski Fial
09zacowaay
na łączną su.,,ę zt 1000 gr.-. które mot•
na oglądać w dniu li ~ytacji w mlefseu
sprzedaży, w czasie wyże.i
ozn 11110· .
nym. ·
Lódf, dnia 21 kw i eŁ l939 r
Komornik (-) Ignacy Jakowlckl

OG&OSZIEllllE

t
L · ź, Kilińskiego 167, teł, 255-37.
Dojazd tramwajami 4, 17, O

WŁA::iCIÓIEL dobrze zaprowadzonego
przedsiębi<>rstwa a.genturowego, (żyd)
przł'jmie wspólnika Poh:.ka. ~ wkładem
5- 7,000 zł. celem powiększenia przed
sięMoratwa. Oferty pod „Dobra egzys~c:ja" ,,Ku.rjer".
·

. ~1•ukbj4'
~t( h0~poteld.
:'.Z rnc11.

RADIO szwankuje,
zbada
bezpłatnie wys!t.ny specjalista. Stacja
i.o dź 1 ~r„buyd•..tM l'il'. •. teleliJu 2<15.5()
Naprawy Radia, Andrzeja 4 1 telefon
f'·llla egzy$toJe od rollu 1916
267-48. .
. ...-..---ZAGRANICZNE studia 1core!;p0Dden·
NADZWYCZAJNA okazja! Na biai,
2 PLACE oparkanione, nadaj11ce się na eyjne, Róme dziedziny. Ułatwienia.. In
harmonii wyuczam w szekiu mie~i:
każdy interes, wydzierżawię oraz sprze
formujei Frenkel Wamzawa, żórawia
cach. Instrument do dyspozycji, K~ .
dam sia.tJ.o pi~rwszego pokosu ok. 20 nr. 18.
zamo~nym ulgi. Killllskiego 79, m. 25,
mtr. Zawiszy 11 m. 10.
tel. 100-79.
I
POSZUKUJĘ wspólnika z i!Ot6wką
·---------~-- -I
POŻYCZĘ dobrze prosperującej szko- 1500-2,000 7l. lub prawwniika(c~kę) z
15-20 TYSIĘCY zł. possukuję na I .,.
le hurtowni t yt oniowej lub skb.dowi kaucją_ ,Pam :mieszkanie, Oferty pod
nr. hipoteki. Procent od umowy z<p~pieru 8-10 tys, Kohieczne zaj~cie. „kw. 7012".
1 rc>k z góry. Ofet'ty pod „C&ntr:um" tl~
Oferty
„Kurjer Łć<lzki''
sub Kwl.t
KULTUltALNY starszy pan poszuku,nr. 6456".
admin, „Ku.rj;era Łód2!]r~o"1
je młodą przystojną panią do towaGDZIE mogę jadać smaczne domowe
POSZUKUJĘ pożyczki 8,000 zł. na I
rzystwa dla wyjazdu do Krynicy. Of.
obia:iy ? Oferty srb „E, K." do u.imin;
hip. Wartość nieruch~. 100,000. Of. I z podobi'Z'l).ll po:_d „A, K. 11" do „Kustrarji „Kurjera L?dzk~~"• ·--"
<!: admin. pod ..171 B"„
J rj&ra Lód.i~·.

/
I

~OOO 7ł.

potycz!d llli l·szy
Wiadomość w admini-

ptzyczynę

Do akt. Nr. IX Km 1168139
OBWIESZCZENIE. ·
K<>mornik Sądu Gr~dzldego w ł.odzi
rewiru 9 . g 1. lgaacv Jakowicki zamielł:r:·
1,ały w Łodzi, przy ul. Ma ~istrackiej
16 na zasad1:ie art 602 K. P.C of!lasza,
że w dniu 10 maja 1939 r od itodz 14
w ·lodzi, przy ul Lefoei Nr 28 od
będzfe się publicza<i Jicytacia ru~h 1•
mości a mianowicie
samoch6:ł e•ęta·
rowr f my Polaki FiS't oszacowany Dll
ti\czną sum~ zł. JOOO. gr. -, która moi•
oa oglądać w dniu licybtji w mie.lscu
sprtedaty w ezuie wyżej oznac1onym
l.ódż, dn. 21 lrlVietnia 1939 r.
Komornik: (-) lgaaacy Jallowic:ki
Sprawa A. Tt>manew1khgo p ko M
Nutarowlczowi.

„„

MIEJSXI W 1.0DZI

I

IC.~

w;az
d6w llramowrch oraz 11t1w6rz ·,
obetrn uje ł wykooywuje iaobowo i 10Hdoia f~ma

• .„

-

~

4.40

wraz z DOJATKaEM
Uł.ĄiKOWYM
I DOST AWĄ IJO DO.MU

- 1„ WEMA-W. MATZ" SJ.U·ł .

--1

..

----------~---"
-

~:----letono Wiiie, Asf11tlw1nie i lrakow111ie ~ Zł.

Otwarcie ofert nast1'pi tegoż dnia o 1odz.
12 min. 15
Łódź, dnia 21 kwietnia 19 39 roku.
ZAIRZĄD

Sprawa fir Lebaii Trading Comi>any
p-ko fir. M. Rózga
.

(-) Balcerzak

1939 roku o godz, 12-ei·

wnpwtEC lat 60 niezależny przys~j
ny ~ pewnym kapita.łe.m poz.na pa.mą
c" • „t 40, gotówka pożądana. Oferty
z f~t<Jgrafią tylko t a.dresetn, na ano•
uiijl nie orupowiadam, Oferty do „Kurjera Lódvkieg o dla „W. W."
·

DWóR do wydzierżawienia na sezon le
tni całkowlcie umeblowany, Park, ogro
dy, las, Szosa, autohus, stacja kolejo.!:TNISKA um(!blowane w okoli::nl'!1 , wa w miejscu. Poczta świnice, Warc·
l'kna, l!ad, lasy, woda. WiaGoińość:
kie Kraski.
~trkowska 3, skład tytoniawy,
...,,
l·JiQ aalqczać zn aczkówlll Swiritowej
slawy Jasnowidz Vichara roz,\>iąże Ci
tTNISKO. W ogrodzie dwa pokoje
zagadkę przyszłośc i , da Ci klucz J'lo·
liłi:hnią, weranda, do wyna;ęcia. Ra
\\ e~o :Zycia·Dobrobytu fi K11żdy dz1ę•
il>SZ;CZ., ul. Legionów 7.
kuie. Podaj zaraz datę urodzenia. Prof.
Viclbara Kraków siu ytka 567_
~TNISKA do wynajęcia przy przy, '.Sb.ku tramwajowym (Łódź-OzoTków )
POSZUKUJĘ 5,000 zł, po~yczki na
fosanów, miejscowość lesista, such .
I-szy nr. hipoteki. ·w:ad omo ść w arimiiadol®§ć na miejscu Willa „Mer "
nis!racji_.

---

te.I · 157-74

poważniejaze zakłady przemysłowe. Wyczerpuiące

PRZYSTOJNA, inteligentna, muzykal
na, gospodarna panna 1. 27 pozna pana w celu matrymonialnym. Of. „Kurjer Łódzki" sub „Odrobinę serca".

---------- --·- -- --z

-

to,

WOZfi.ł dziecięce

KOJ
kuchnią, słoneczne, wygody,
35 miesięcznie I-go Jl.faja 91.

____

.Zuomakleso

ul.

na posadzie z gotówką szu.ka pa.nny miłej
nie bied:nej do lat 27, wzro.st śred:ni,
C ·I matrymonialny. Oferty do „KuTje
ra Łódzkiego" pod „Chrześcijanin"

ltnaiecia. Cegielniana 65, tel 18-105

"STRONIE Grotniki, hipotecz11e
inłlti morgowe i kilkurnorgowe tanio
irzeda.m, Wiadomość, Łódi, ul, Piotr
ka 272-a, Nowicki.

MAK: S'tMILIAN JAKUBOWICZ S. A.

rzemieślnik

WŻY sklep z lokalem w nowocze.
mi domu z wszelkimi wygodami d11

UUl'IUU- ··1

TARTAK

Drzewny

zgłoszenia z fotografi- kierowac! proaimy do Biara
Ogłoszeil „PAR". Poznali, Al. Marcinkowskiego 11

'

---~------

ABKA- Internat sanatoryjny dr. St,
lŚciuszko dla dzieci i młodzieży
;;colnej czynny cały rok.
Ceny b.
:irstępne. Zapisy przyj111uje i infort.acji udziela do dn. 20,5 (godz. 3-5).
. Zir.leska, Killfwkiego 109,

Puemysł

dobre11,o 1przedaweę na okręg 16d:z:ki, w 6redaiin
wieku, z wiadomojciami technicznymi. poszukuhl

PANNA inteligentna młoda na posadzie zapozna pana inteligentnego w
celu matrymonialnym,
Oferty sub
,Nr. 5703".

8.
[
PoKOJE
z
d1:>
vr '
\
J..
ystym domu przy ul. żwirki (KaroIł U
) nr, 18.

-POKOJOWE mieszkarue hall, I pię
o w nowym domu. Kopernika 21 od
.7 do wynajęcia. Tel. 237-07.

SKRZYNIE

SK.L DRZEWA -

K AW ALER lat 27 z zamożnej rodziny posiada kilka tysięcy złotych, pragnie poznać kulturalną panią do lat
27 na dobrej posadzie. Cel matrymonialny. Oferty sub „Stalowy".

ZAGUBIONO polisę życiową nr. 3940
T-wa Generali wystawioną na R. Sojka
w .dniu 2ą kwietnia 1-928 r.

RzyJl\IĘ
int„ligentnego pana do
;sp6lnego pokoju, Kopernika 25, ~I p,
19,

OlltOS
TOBAL i ine.

NICTwA ara.: obmurowania kotłów i FUNDAMENTY
pod różnego rod:z:aju ma1•yny i motory. Odłwiełaale
,1omów wap lenae i olejne. Przerabianie wystaw i t. p.
Dogodne warunki

K. Świętosław
skiej wydana przez gimn. E. Sczaniec
kiej,

kuchnią wynajęcia

DYKTY

Grudslądzka 8
Wyttonuie wszelkie roboty wchodzące w zalcres BUl>ON.

ZAGINĘŁA matrykµła

4, I p. front, godz. od 1-3-ej i od

„LEPOS'"

Łódź,

-

DOffIJl'lfNll'

duży umebl. z niekrępującym
rejściem do wyna3ęcia.
Główna 69,

OKNA

~DRZWI

posadzkowy

wł. Euąeniusz STRZESZYłSKI i S-ka

KlblW W NlK, wspóiwlaś~iciel iaor; ki
trykotaży, wojew. zachod. (udział 40
tys,) kawaler lat 29, rz.-kat. przystoj
ny, dochód mies. 600, poślubi panienkę zgrabnej prezencji, Trochę majątku
pożądane. Oferty szezegółowe, możli
wie z fot<>grafią, klerować do „Kurjera Łódzkiego" pod ,kw. 3980".

~AfilJBIOU

'OKOJ

Str. 15

"Polski Remont"

.ADNY

; wygoda.mi dla

pOKOJE z kuchnią, wszelkimi wygo
;lnrl i centr. ogrzew. w nowym domu.
ladwa.ńska 16 do wynajęcia,

'.

Niedtiela 23 kwietnia 1989 roku.

LEP I K

POSADZKI

JEDY~CZE mieszkanie do wyna·:i&. R6iana 12 przy KątneJ.

ŁóDZKI"

.

kou1t•J•
aajpopularttiejszy ddennłk
4

KURIER LÓDZKI«
TELEE"ON Nr. 182-48 lub 102·~
ADRE~
Ż Wl R K l 2
i PIOT2tKOWSKA Nr. 11

·-----,-----·~

•

lłe~lama 11 uil

-

„KlJk1d-~

U>l.JL.hl

1'<1tc11 1t ' I"

23

DOBRY TOWAR
poleca

J~lff

lódź

LEOI LESZCZYISKI L6di, Piotrkowska 17 5,

1

telefon 219-70.
Dział Damski

KINJ

1,00

•
4 •
•

l,60
5,10
3,60
0,50

„

Rękawiczld

MR b
ose n er~

123

o g. 12 w

p.

kwietnia

•

.

•

w lokalu :rzy ulicy

•

KINO

))

l,40

Konulli:i trykot. 11r l
Reformy maco nr 1
Rajtuzy
Skarpetki długie

„

1,60
1,20
3,-

zł.

1,20
2.75
1,40

od

•
•

or 10 „

:
<<:
:

CORSO
1

Towar tylko pierVtszeJ iakoiti

,

•

Dziś

po raz

••
•••
••

Dz I ś i dal

Skład fabr7c&ny, l.ódt, lllłoa
Ptotrkow11ta 81, tel. 100.9z

Jedyua polska fabryka
fortepianów i pianin, dopuuc:r:ona do
11d:r.iał11 w Swiało'lllej Wystawie
w Nowym Yorku

Dziś

tel

•

„o ~gu l(operali:•
I Z.ro•1kleco

M.

Naatc;pny program: LOKAJ

81

•

I

,,DOLl•A

Komedia
I dod. P.A.T.

GIGA•T6W''

Cwikliń1ka, - J. Płchelski, - K. J•aosza-Stępowskl i Wł. Orabowakf
JASNIE P AMr w r. gl ANNA8BLA i WILIAM POWELL

Pocz11tek przed1tawid. w dal powa:r.. e •· 4·ei. w aobetr al.dziele i święta e I!, 12. Ceny mielsc: l m 109 ll a
90 gr, Jll m. 50 gr., K•pony ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowelnreli 111iojse W niedt. i łwięta afewat1

Historia niceod1iennego wydarzenia

LID

W rol.

gł.:

ERYK STROHEIM
JANY HOLT
I ALBERT PREJEAN

NllCH PAN
PRZYJMIE

Mii.EGO GOBCIA
T7m gościem jeat mTdto do foleal1 _
P l X l N.

141·22

i dni na1l1tpnych 1

Na•l•P•J' prepam

naalępnych I

Doju:d tra1nw 5, 5, O,

I AK IET
40

gł.

Nadprogram:

BARBARA O'NEIL l WENDY BARRIE

j. LEJ TE SA
W rolach głównych: L Zelłchowska -

. IC I li O

Sienk1ewi~za

Smiertelna walka prawa 1: aiłą 1 przemoce,. Prawo
profe•ora Lład••J'• to 2 godzlay emocji t
ś111iechu mocnych Judsl l 1llnyob wrateli.
W rolach gł6wnyeh: EDWĄRD O. ROBINSON

W r.

Wielki film reżyserii

nleell katd7 JMUllł•ta. pnu
lat 60 w sh1tble klienta

i:!zopena 9

prof 10

INDSAYA

Wielki film sensacyjno-sen
tymentalny p. t.

al. Żerom1lrlere 7ł-76, tel 129-88

„Arnold Fibiger''

~rawa

••łatał

Poraz plerw•zy w Lodzi

Obsługa szybka i uprzejma!

KALISZ,

•

l

Dział Dziecłęcy

nr 10

męzczyznę

Klientelę, iż z dniem 18
PIOTRKOWSKIEJ 119 ZJOll!Hllll
ZAWIADAMIAM P.T.
wz~owiłem prac~
Polecam w1elk1 wybo, plaomy „•.„.m,w damskich pg. na1nowHych modeli. - Ceny niskie i dogodne wuunkl

Dział M~skl

od
•

T

w

Wielki konflikt erotyczny matki
i córki walczących o i~dnego

Lodzi I

Dziś pocz:.

I

Podczochy sportowo
Skarpetki

DWI

5tł "'·

Po raz
. plerw111

Olda. Czet:bowa
i Irena l'lagendol'll

Iiliń•kiego

N

NaJnowsze arcydzieło prod. europefsldej

Ceny m1c1sc na
waiyatk. aeanH od

STYLOWY

Podczochy jedw.
l ~at. od 1.90
fildecos
„
• 2.15
maco b. ciepłe „
• 2.35
„ fildecos z jedw. • • 3.65
Koazule dzienne białe „
• 1.60
„
„
kol „ ~ 2.40
"
n
jedw. "
• 350
Biutonoaze popelino we
1.os
7,Koszule nocne jedwabue
„
„ kolorowe • 4,60
5.,
„
białe
Halki jedwabne
„ 4,10
Reformy jedwabne
" 2,35
•
maco elasL nr 4 • 1,75
Pasy podwb,zkowe
• 1,65
Chusteczki
• 0,35
2,25
Komplety maco.
Rękawiczki
• 1.40

Pończochy maco
Rękawic;ki

do wsz;ystkicb motocykli

•

U
UIOUK
ul. Przejazd

KoHule nocne
Kalesony trykót. Nr.
Chusteczki

roku.

MOTOCYKLE : ARIEL, B. S. A. LEVIS, ·VF.LDCEnE Akae101ia
POLSKI MOT OCY .(L .Ili O Y
Cena
sł. '7 5 częśr:i zamieaae
ZWIWT PODATKU 2G O/o

ZNIZONE CENY

,

I Y39

kw11::tt11a

łwtta

Peen,tek willa! pew11. • f 4, w 1oboty aie.11. i

•

łI

12 w poł. Na pierwszy

-

HUI wazylłkie

..

'"

~

ai•l•ca po 54 gr.

··-

ICE
PŁYNOWE
&
s
„ ...„„„„...„ ......„„„„l„„„„„„...„„„„......„.„„„„„„„„„„„...B'S'i.„......„ ...„„...„„„„„.
~

po

cenach
najnHsz7eh
poleca

ze

18
l
! PlJlSZCZ !;1kofabryki- t~~.~.
~D_un" Pomorska
CENY
HH FABRYCZNE
; .

, IMPREGNOWANY _

·

OtilOSZfNIE

Ubezpieczalaia Społeczna w ł.o dzi
ogłasza przetarlf nieogranicz:ony na doi·
tawc;:
11 elektryczaych maszyn kuchennych do obierania kartofli, kraiania wę·
dłin, chleba, mielenia mięsa, bułki, bicia plany i in.;
21 naczyń kuchennych aluminiowych
w wykonaniu szczególnie ciężkim.
Termio składania ofert upływ.a dnia
5 maja 1939r.
Wa.ruoki przetargu otnycnać można
w Wydziale Gospodariym Ubezpieczaloi Społecznej w :Lodzi, ul. Wólczańska
Nr 225.

I

w wielkim wyborze w pierwszorzędnych
po cenach przystępnych p olecaill

~ • •

•

~

•

·„...."

Dr KLOZENBERCi
(mlod szy)
Choroby żołądka, kiszek, wątroby
i przemi aoy materii.

Moniuszki 5, tel. 144-18.
7.3Q wiecz.

Do akt Nr. Km - 676(39
Komornik $ądu Grodzkiego w Łodzi
rew. 3-go Luciwik .S:ollas zamie szkały
w Łodzi przy ul. AL 1 Maja 17 na za
sadzie art. 602 K.P.C. ogłasza, że w
dniu 27 kw 1939 roku o )!odzinie 12
w wsi Błoto, gm. Bełdów odbędzie się
publiczna licytacja ruchomości a mia.
oowici1;: salooika z mebli orzechowych
wyściełanych krytych
żółtym materia- .
Iem, dwa lustra w ramach pozłacanych
ci..:·:,.. kro~, :naści .:zarno gratiiastci
oszacowanych na Jąc:tn·ą sumę zł. ~50
gr, -, kt~re można ogl„dać w dniu ~i
C'itacji w miejscu sprzcddzy w czasi e
w yi.ei oz.iaczonyro.
ł..ódź dnia k.wietoia 1939 r.
Komornik: (-) Ludwik Bollas.
Sprawa J Tamo ...,skiej p~~o S Iuch .1·
w1c1owi.

lł05CllJ5ZKI

51

telefon 233-73

Asfaltowanie I helonowanle podwón
oraz nawierzchn ie •

ko•tkł ł

a•falta ko.orowa

f wuslkie roboty ~ br11kerslde, wykoa:y:wule uybk11 i Jl& <loiodnych warHb
Ponadto sprzedaż wyrobów betonowych: płyt chodnilcowfeh, krawętnik~w of
dalczTeh i trawnikowych, jak r6wnlei w1zellde~ rodnfu mu Jzolaeyfnyc
Załatwia firma: POLSKIE TOWARZYSTWO ASFALTOWE Sp Al
Biuro - Kopernika 24. tel. 142·12,
Fabryka-Towarowa 28130, tel. 226·

Obwieszczenie o licylacl

I »Oąrody Widzewskie« Sp. z o. o.
poczta Pabianice, sic. poczt. 54, tel. 341. Dof az:d
tramwajem Pabianickim do przystanku Wt dzew·
Żdżary 1kąd 1 km.

bowiązanych.

Zarzqdu Tomaszowskiej Fabryki
Sztucznego Jedwabiu Sp. Akc.

Dnia 26 kwietnia 1939 roku
Korn Lajb -

l termin meble oszac. na zł li ~

Zawadzka 16-a

Dnia 27 kwietnia 1939 roku
Urząd

wybrany mecenas L•c i 111

Altberg.
.
.
Po wysfocbantu sprawozdania Zarz;ądu, Rady Ka·
dzorczei i Komisji Rewizyinej bilans, zarówno jak i propo •
nowany podział zysków z:osłał przyjęty.
Dywidenda za rok 1938 wynosi 100/o, t. j. złotych
3 OOO OOO -. podatki, świadcxeoi a i pomoc zimowa wynio.
sły w 1938 r. ponad zł. 5.700.000.-. na cele społecz;ne
Walne Zgromadzenie uchwaliło kredyt w wysokości zł
120 OOO,-. a na gratyfikacje dla robotników w wysokości
zł. 300 OOO,- oraz ' zatwierdziło dokonan11 w dniu 24 3.39 r.
wypłatę zł. 100 OOO.- na F. O. N.
Wypłata dywidendy rozpocz:n!e się 20 kwietnia
1939 r.
Dokonano wyborów, w których 11:yoiku wesz;Ji ponow·
nie do Rady Nadzorczej oraz do KornisJi RewizyjneJ człon•
kowie ustępujący.

Plncaewicz Maier, Zachodnia 52

Pahłanłcacla

lkarbow7 w
IV 1287139

Dnia 19. IV, 1939 r.

Obwieszczenie o llcylacjl
W my~! § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 6. 1932 r. o po1tępowaniu eirzekucylnym Władz Skar·
bowycb (Dz;. U. R. P. Nr. 62, poi;. 580), podaje się do og61ne i wiadomości, :te d• 26 kwietnia 1~39 r. o godz. 12 w Io•
kału zobowiązanego, przy ul. Św. Jana 10 celem uregulo·
wania należllOści - docbod(lwy 1937 r Urzt, du Skarbowego
w Pabianicach. naz:w. zob. Margraf Pawel odbędzie się
sprzedaż z licytacii ruchomości:
Przędza jedwabna 20 puzek
cena szac. 490.Materiał surewy
40 sz:t.
"
500,Przędza jPdwabna 29 paczek
"
300,Za!ęte prz;edmioty motna oglądać dn. 26 kwietnia
1939 r. od aodz. 10 do godz. 16 w lokalu zobowiąz;anego
.
za Naczelnika Urzędu Sklrbowego:
(-) Tosiak Czesław

I termii!,

mąka

pazenna i

Dziś J

;" S
D

dnt

YT

e

„da w sw01m najlepszym filmie p. t.
Dtiś

2 poranki o 1odz:. 12 i 2.

LE

'
ouac.
:z:ł 59l

Dnia 28 kwietnia 1939 roku

E
s
<J

1 termin. pończochy damskie 60 tuz. or.
na zł l: S
II termin pończochy damskie 180 tuz. o~
13
•
•
na zł 270(
Engel Henryk, Cegielniana 18
II termin mcib1e oszac. na zł I'
Wajnberg Baila, Srćdmiejska 18
l termin meble rszac na zł W
Bajs Jakow, Sródmiejska 42
I termio meble oszac. na zł ~81 z
W lokalu Składnicy Skarbowej Kili6skiego 88 ś

Dnia 28 kwietnia 1939 roku
Frenkiel Chi! Dawid

11 termin 4

towaru na ubrania os1ac
zł 1611.
Il termin poóczochy różnych kolorów i 2a:
esiac.-. na zł 8Z
II termin, towar półwełniany 452 112 Ili
osuc. na zł 22li
Il termin towar półwełniany ubraniowy
mtr. oszac. na zł 1111
II termin - gaziki oszac aa :d. 651

Friedland Jakub
Korn H.
Korn H.
Czernikowski Jaakiel

Dnia

aasłępnyeh

łytaia

Friedland Jak.b, Legionów 13

si: tuki

„

maja 1939 roku

I ter mio - towar półwełoiaa1
~
palta męskie 500 mtr. oszac na zł 15(1
Kleinman Aron, Piotrkowska 31
l termio - towar bawełniany 20JO.:
1
•
oszac. na zt ltl
1
Zajęte przedmioty można • oglądać w dniu licytacji od godz 10 miejscu wykonywania czynności.
NACZELNIK URZĘ >U:
C-) Mgr. J. Rykiel
Kurc Lulek, Piotrkowska 33/35!

·;;

s

W mył! § § 83 I 84 Rozporz~dzenia RadJ Miai1łrów z doia 25. VI. Il
r o po1łępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych (D:i:. U. R. P. Nr. 62, pi I
· 580) 3 Urz:lld Skarbowy w todz:i podaje do ogólneJ wiadomości, te celem Il! 0
gulowanJa zalegtych naletnoki na n:ecz 3 Urzędu Skarbowego w todd i d
nych wier:r.ycieli odbędzie się sprzedat niżej wymienionyclll rucbomo•ci ar

Dnia 19 b. m. o godz. 13.teJ odbyło 1ię w lokalu

czącym przez; akia mac ~ został

'

. .

Al.

odmłanacb

przy ul. Wilczej Nr. 9-a

· OBWIESZCZENlE.

•

~

~~~!!ą'IDo~?.~~!.~ .!.~:.'!~t~g:.~1!!.~~!~!.!~

przyjcnuie od 5.30 -

, .J; •'ł' '

•

ROZE

ł

fłlJlTOWJ~
jedynie

•

•kłada

.z

f

wyczyścisz

•

Łódzka Składnica Strażacki

S
s
VI
P
o
S
VI

n

n
n
.\
2

~

li
v

=--z

S ŁO W I C Z E K
Ceny miejsc od 5ł groszy.

011 ulicil Zwlrki 2 (ul. lll ~
, niedzielnym dodatkiem ilustr. i dod.
OGŁOSZEN. powierzchnia strony 180 mm. x: 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tek~}e:n_
i w te ldcie SG gr., ko •n.mi <aty · ż
dziec. "MA Ł y KUR J E -R ".
• nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12 l{r. Drob11a11 1) gr. p.lszu'.c iwanie prac; 10 ( <J
• wyraz-nai·mnie1'sze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redak.cyjnym zł•• 2.'.~ za milimetr. Ogło.szenia d~ukoło ł'
miesiPcznie
w Łodzi zł. 4 - na prowincji o 50% drożej, zagranic~~e i trój k o l.orowe o _100 o d~oż«:i· K ażd~~owa .Pod.wyżk a o b?w1ązu1e
· · ws~ystk'.1e iuz
· przyJ"-Łe
· og tosze~ia d o zm1an,l
,; cen bez uprz; d me~~ zaw1a dom1. s
"
zł. 4.50 zagranicą zł. 10.- odnoszenie do Za termin druku i tresc ogłoszen komumkatow 1 ofiar admm1strac1a me odpowiada. Wzm1ank1 reklamowe oznacza się cyfrą (Wr}. Zastrzezeme m:e1sca QbaW1· 'li
domu 40 gr. · Prenumeratę można administrację tylko wówczas gdy za takie zastrzeżeni:! zostanie zapłacona 20°/0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasad\liczo nja zmieniają treści oglost
przerwać tylko 1 i 15 każdego miesiąca. nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego po\\otórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia htl;>norarjum uwaźa'.1~ są za bezp
Kunto czekowe P. K. O. 602-800.
•
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie i:;wraca.

CENY

PRENUMERATY

OQłoszenia w dni powszednie po godzinie 7 wiedllorem oraz w niedzieie i iwięla należy kierowa6

CENY

•

!o

1
„ ....„„„„„„„„...„„„...„ ...............„„„„...„„...--:i~~~--~~~:-111111111111~~~~-------------„ ......„„„...„ .....Klaudiusz
„ ......„ Lityriski;
..........', 1
Redaktorzy: dziaiłu politycznego - Jan Stypułkowski; działu kronrki lokalnej i krajowej\
......

Redaktoi: oaczelilf I wydawca; JAN STYPULKOWSKI.

J dbito vr. ~ntltarnl priy ut. Piqłs\_Qwakiei ·195 .(żwirki 2
w.niei 'Kargl.a)' Jl L.odzł. J'

depesz - Feliks Tomaszewslki; działu gospodarczego i działu sportowego - Hieronim '.t feja; dodatków niedzielnych 1
tecznY.ch - Michał Walter; Mały: Kurier- Henryk Ruąnicki. Za ogłoszenia i artykuły ieklamowe odpowiada Fra1 ]
·
•
ChroielQwski, l - wszys_cy z;~mieszkali w t

\

