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z porozumienia polsko•brytyjskiego
z racii porozumienia polsko-brytyjskiego l
twierdzi, .że porozumienie to wzmacnia bezpieczeństwo i niepoctlcgłość państw bałtyc
kich. Obsza r państw bałtvckich. 1których granica z Polską jest poza gran icą P<;>lskorosyjską jedyną gra nicą, nad która Niemcy
nie panują, jest dla Polski żywotną sprawą.
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BIAŁOGRóD, 3. 5. -

zaprasza 8ielan W0Jclechow1ki

Minister spraw za-1 ści zawarcia P?ktu o nleagr~ji po,międz~ Bu

;;:ra~icznych Rumunii Gafencu przybędzie do ~ap~~ztem !1 .Bta!~grodem: ~~owi się tu!aJ. ze
Białogrodu w dniu 5 bm. ~obyt jego .w sto- 1stmeje ~ozliwosc wy s~męc~ przez m.~1str~
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O czym; będzie rozmawiał min. Galencu w Bialovrodzie

DO RESTAURACJI w HELENOWIE

Oatatoie dni1

zrealizowanego z udziałem

Zadowolenie państw bałtyckich

LONDYN, 3. 5. - Londyński korespondent gazet litewskich i ło_tewskich Go~\b. zaJ1 C Łódź, 11). Rokicińska 28 b tel. 104-46
mieszcza na lamach „Daily Telegraph 1n teres u1ący artykuł o stanow~sku państw b<H'
za"7'iadamia
.
M'1 · k'
t. d i i W a rnawskim Towarzystwem Bud. 1 F.knl tycktch wobec poroz!lmi~nia p<>Jsko-~rytyj
te w porozumieniu 1: La rządem
e1s •m. w : ~ 4
· b przy Chłodni ul Rokfcińaka 28b skiego. Wyraża on w1elkit; zadowolenie, J?aRxetni Miejskich Sp Akc. otwarta. zosta1e w niu „maJaO~l~ty pobierane będą w identycznej . nujące jego zdaniem w panstwach bałtyckich
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li cy Jugosławii trwać będzie 24 godzin. ~apowiedź tej wizyty wywołała znaczne zamte
resowanie w tutejszych kdach polirycznych.
w czasie rozmów, jakie mini ste~ Gafenc~
przeprowadzi z ministrem Markowiczem o~al
szefowie polityki zagranicznej Jugosławn 1
Rumunii będą mogli doikonać przeglądu sytuacji europejskiej i wymienić pc~l~dy na
aktualne zagadnienie stosunku Węgier do
Jugosławii, zwłaszcza pod kątem ewentualna

Ga!en~l! 1ako p~zewodni.czącego. Ę,T!tenty Ba
.k_ansk1e,1 sugeslu zwoła!1ta w naJb.~zszym ~z!1
s1e. do ąukaresztu sesji Ententy. Batka~skJeJ,
lktora miałaby na.. celu do~o~a~1e ogo~1!cgo
prze~lądu sy!uaep europe..isk1e1.. Zaz~Jrt-.ZY~
oow1em nal~ZYi ~e ostatni~ posiedzenie EJ?
tenty Ba~kansk1e1 o<!było się w Bukare~zc1!'!
w .sty.cz.mu br.. a w1ę~ przed ~vydarzeruaf!1I!
~m1 ema1 9cym.1 układ sił Europie wschodniej
1 południowej.
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Odpowiedź

łłiemiec

w sprawie Wysp Alandzkich
SZTOKHOLM, 3. 5. - Od~!1wiedź Ni~
miec na noty Szwecji i Finlandu w spr.aw1~
Wysp Alandzkich została w~ę~zcina wczo~aJ
posłom tych państw w Berlln1e. ~ząd m~
miecki wyraża w niej zgo~e na prOJ_e~t . ktprego główne postanowienie uf?Owazma Fm;
la nc!ię do poczynienia wszelkich z~rządzen
obrrnnych w najbardziei n~ połudn_1e wysuniętej części strefy zneutral!zowanei.
KONGRES BALTYCKI.
KOWNO, 3. 5. _ Związki współpracy. bał
ty':kiej ustal!ły 1ermln kongresu bałtyokiego
na czas od 9 do 11 czern:ca rb. Ko_ng~esr. odbędzie sie w Kownie. Jako .vrz~dłu_z~me K<:in~
o:rre~u odbedzie sie w Kowme rowniez. tydzien
' :~:\łtvcki Pro!Yram kongresu i ty.godnia przy' gotów ufir ~pecjalne komisje
·
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LONDYN, 3. 5. - Agencja Reutera do-1
W KIERUNKU ZACHOJ:iNIM.
nosi z Gibraltaru: zapory zbudowane ostaGIBRALTAR, 3. 5. - Niemieckie C·krr.
tnio na drodze. do Lalinea zostały wczoraj li wojenne opuściły Tanger, Ceutę, Kadyks,.
Porządek dzienny . zwołanego na p.ątek plenmnego posiedzenia
rano z palecen1a władz wojskowych usunię- gesiras i Malagę. Późnym popołudniem sr
te. Brytyjski okręt wojt'nny „Ramillies" oraz . dziewanc jest przejście okrętów niemiecki
WARSZAW A 3,5. Marszałek Makowski W projekcie tym chodzi o dodatkowy kre- przyjęt>0 następ!Ujące projekty ustaw rządo trzy brytyjskie i trzy francuskie kontrtorpc- przez U.cśninę Gibraltarską, gdyż okręty.
zwołał plenarne posiedzenie Sejmu na pią dyt w kwocie 2 miln. zł. na wydatki Min. wych w sprawk ratyfikacji: a) porozumie dowce opuściły wczoraj rano port Gibraltaru 1 ruią się ku zachodowi.
·
Spraw Wojsk. Pokrycie tych wydatków nia między Rzplitą Polską a Związkiem So udając się w kientnku wschodnim.
tek dnia 5 maja na godz. 11 rano.
P.o za porząd,l(iem dzien.nym wygłosi projekt przewiduje w dochodach z podat- cjalisitycznych Repulblik Riad w sprawie sta
ku dochodowego. Projekt ustawy przyjęto! tutu prawnego przedstaw.icielstwa handloprzemówienie min. B~ck.
bez zmian.
wego Zw. SocjalistyK:znyich Republik Rad
O PEŁNOMOCNICTWA DLA RZĄDU.
na audienc i u O~ca Sw. Piusa 12•90
Wczoraj pod przewodnictwem pos. Le- w Poasce„ b) układu handlowego między
WARSZAWA 3.5. Wczoraj rząd wniósł
CITTA DEL VATICANO, 3. 5. - Minister audiencji , która trwała przeszło pół godzi.
do Sejmu uchwalony na posiedzeniu Rady chnickiego odbyło się posiedzenie komisji Rzplitą Polską a Zw. Socjalistycznych Re spraw
zagranicznych Rumunii Gafencu udał min. Gafencu zlożył wizytę sekretarzowi s:
publik Rad oraz protokółu dodatkowego do s1e wczqraj
Ministrów w dniu 2 maja projekt ustawy o spraw zagranicznych Sejmu.
rano do Watykanu, gdzie został nu kardynałowi Maglione. O godz. 13.30 ·
bylo się w ambasadzie rumuńskie.I przy W
Po referatach pos. Sz<::zyt-Niemirowicza tego układu.
przyjęty na audiencji przez Piusa 12-go, Po
upoważnieniu Prezydenta R. P. do wydatykanie śniadanie z udziałem sekretarza s~
wania dekretów.
nu !kardynała Maglione o.raz innych kardyi
UZASADNIENIE.
łów. Po południu anin. Gafencu zwiedził mr
sto i był <Jbecnyi na międzynarodowych ker
WARSZAWA 3,5. W uzasadnieniu rzą
kursach hippicznych. Przed wieczorem mi
dowego projektu ustawy o upoważnieniu
Oafencu odbył ostatnią roztnorwę z mi
Prezydenta R. li'· do wydania dekretów czy
Ciano.
tamy co następuje:
Obecna sytuacja stawia państwo w obli
z ograniczoną odpowiedzioalnością w todzi
czu zagadni_eń, których natychmiastowe
sprawne i sprężyste rozstrzyganie może
ul. fiea.
Pkrat:kłetlo 15
- POZNAŃ. Th) Poznania przybył p, m
nister pracy i opieki społecznej M. Kościa;
się stać nakazem chwili. W rzędzie tych
1
przyjmuje codziennie Jo dnia 5 maja 1939 roku w rodzinach od 8 /2 rano do 7 wieciorem bes pl'Zerwy
kowski.
zagadnień za najwa1żniejsze ze stanowiska
- BERLIN. ,w niemieckich kołach po'.
aktualnych potrzeb państwowych . uznać na
tycznych dementuje sie wiadomość o rzek<.
zal& w dniu 3 maja w god•· od 9 raao de 7 wleez. bez przerwy
leży sprawy1 związane z podniesieniem i
mym przyjeździe do Berlina gauleitera fr
stera ciraz prezydenta senatu gdańskiei
subskrypcję na.
uodpornieniem gospodarstwa na1rodowego
Greisera.
oraz dalszym wzmocnieniem gotowości o- HAGA. Książę Bernard holenderski-:
bronnej państwa. ·
puścił wczoraj Hagę, udając sie w charakt.
Należyte, odpowiednie do ostrości nara
rze prywatnym na krótki pobyt d-0 Włoch Jl'
nocnych, e.lcą:cj wyiedzie do Reckwald, celtc
stających problemów, rozstrzyganie spraw
odwiedzenia swe1 matki.
p.')wyższych wymagać może, w miarę nasu
- RZYM. Wczoraj po południu przyt
wających się konieczności, wkraczanie na
do Rzymu nowy ambasad1:lr bryty.iski prr
na warunkach, opublikowanych puea •lnłster•two Skarb11.
Kwirynale, Per.cy Loralne. Agencja Stefani'
drogę ustawo·dawczą.
Licząc się ~ tym
llllP go, komentując przybycie nowe;go ambasac
oraz mając na uwadze konieczność przyra, ogłasza 1ego żyiclorys, pO"dkreślaiąc szc1
spieszenia i uproszczenia w tych sprawach
gólnie świetną ~arierę dyiplomatyczną now•
procedury ustawodawczej, rząd wnosi pogo przedstaw1c1ela W. Brytanii.
- ANKARA. Prezydent lsmet Inonu pn
wyższy projekt
ustawy o upoważnieniu
jął wczorai gen. .Weyganda.
Prezydenta R. P. do wydawania dekretów,
Jaka b~dzie odpowiedi Anglii na memoriał nie„iecki
- DUBLIN. Wysoki komisarz Irlancobejmujących upoważnienie do ustawodaw
Dulanty
przybył wczoraj do Dublina, gdz1
Dalsze gwałtowne ataki prasy niemieckiej na Polsk~
czego regulowa•nia spraw gospodarczych,
przeprowadzi z premierem de Valera koni
finan "owych i obrony państwa.
LONDYN, 3. 5. - Ambasador brytyjski den.tów warszaw~k~ch o ~tan~wisku Pol.ski zaj-1 nego Lebens~aum~ w ~mian za; skrawek. P.apie- rencję, na temat Irlandczy.ków, zamieszkalyc:
PORZĄDEI< DZIENNY SEJMU.
w BerJi.nie sir Nęville Henderson przyjęty muJą nacrelne mie~sea _dziennik. n~ryslnch. Pra ru..Polska ~~ekoruec':me odma~1a wsz.ellue~ dal- w Anglii.
WARSZAWA 3,5. Porządek dzienny 23 był wczorai· po południu na krótkiej· rozmo-I sa francuska p;zyJęła Jako zupełme słtrszne J?O dszeJkdy~kusJ1, ale da.Je wyraźnie do po-zna.ma, że pr.zyibyłBdUDoB~;dEapSeZsTzt'u .:!"ubczeronraatiorwRzpyomłuud;:,
.
. .
.
stula.ty, wysunięte przez prasę P-Ol.ską, wyra.aa ~.s USJe te musią się odbywa~ na podstawach
...
,.,
•
posiedzenia Sejmu Rzplitej w dniu 5 maja wie
przez 1111mstra spr. zagr. Rzeszy R1b- jąc opinię, że tego rodzaju pos!ano-wienie spra- całkowitej równości, albo wcale nie - kończy C?lO'nna wraz z małżonką. Gości włoskich:
1939 r. o god.z. 11-ej przewiduje: 1) pierw bentropa. Jak zapewniają z kół Foreign wr znajdzie w opinii francugk~j ~rozumienie "Daily Telegraph",
witał na dworcu l>armistrz Budapesztu on:
sze czytanie rządowych projektów ustaw: Office rozmowa ta nie miaiła większego zna i uznanie.
.
·-·
poseł Italii.
a) upoważnieniu Prezydenta Rzplitej do aeniaiHendenon-z~ewniająwk~ach
~bm~~~~~rd.mro~~~· -~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wydawania dekretów, b) o zmianie niektó
miarodajnych sperych przepisów w spra-wach pracowniczych cjalnych
in~trukcyj, a zwłaszcza nie żądał Debats".
"
"
•
na ziemiach odzyskanych, włączonych do ctoda~kowych wyjaśnień do mowy kancieSLUSZNA OCENA POSUNIĘĆ HITLERA
województwa śląskiego, c) o zmianie nie- rza Hitlera. Jednym z punktów, jakie ambaLONDYN 3,5, Omawiając noty niemieckie,
0
których przepisów prawa o ustroju sądów sador Henderson w krótkiej swej rozmowie w których Hitler motywował wypowiedzenie
§01JłNff4.
J
.pows1echnych, d) o w)'lkonywaniu pracy z min. Ribbentropem poruszył, było poda- paktów przez Niemcy, „Daily Telegraph" pio
"JL
BORO-WINA
, "·
f?'.
r..
~·
na rachunek grzywny, e) o pokrywaniu k-0 nie do wiadomości, że ukła<d morski mię.dzy sze: „Z tonu wch not jasnym jest że Hitler uwa 1 ~,
siebie ..samego jako jedł!n.Qgo i wyłącznego
KWASOWĘGLOWE
v
~ztów leczenia w1 szpHa.Jach publicznych, W, Brytanią a Niemcami nie ma już więcej ia
arbitra co do tego, co jest słuszne, a co nie jest '
•
1.C~ZA.l
f) o ratyfikacji porozumienia między Rzpli mocy obowią-zującej, rząd brytyjski nie ma słuszne. Kanclerz Hitler nie daje nic poza !UWODOLECZNICTWO
tą Pólską a Wielką Brytanią, dotyczącego bowiem zamiaru odpowiadać na memoriał regiem obietnic, które - gdy mu to będzie od126.-sl~
240.-7.ł,
185.-zl.
EMANATORIUM RADOWE
clenia pewnych wyrobów chemicznych, g) niemiecki obszerniejszą notą.
powiadało - mógłby znowu wypowied~ie~ r6w
INHALATORIUM
2 tyg.
4 tyg.
3 tyg.
NIEMIECKIE ATAKI NA POLSKĘ,
nie gwałtownie, jak wypowiedział wszystkie
o r.ttyfikaeji umowy między Rzplitą Pi;lską
swoje inne pakty i zobowiązania. Nie jest prze
a Rzeszą Niemiecką w sprawi·e graniczneBERLIN' 3· 5. - Prasa niemiecka za- to dziwnym, że Polska z podejrzliwością traktu
I n f o r m a c j e u d z i e I a:
Zarz•d Zdrojowy - Biura "ORBts• - „PAR"
g<> odcinka rzeki Drwęcy, b) o ratyfikacji umowy dodatkowej do umowy gospo- na Polskę. Stara się ona wmówić opinii nie
aarczej między Rzplitą Polską a Rzeszą mieckiej, że „PolSlka traci coraz bardziej
Niemi.ecką i o ratyfikacji protokółu taryfo- nerwy".
wego między Polską a Estonią.
Szereg dzienników, jatk np. „Deutsche
oficjalny o wynikach rozmów
2) Pierwsze czytanie projektów ·ustaw, Allgemeine Ztg." „Hamburger FremdenPodkreśla on równołt poglądów rUemiec i Węgier
blatt" i „Boersen Ztg." - polemizując z
złotonych przez posłów:
3) 1. Sprawoztlanie komisji budżetowej o głosami prasy polskiej, broni się przed teBERLIN, 3. 5, - Bawiący z wizytą oficjal dalszego pogłębienia przyjaźni węgier!)kO dapesztu sądtą, że obie ik0imisje zwołane ~
rządowym projekcie ustawy o dodatko- zą o umocnieniu praw Polski nad Bałtykiem ną J?remier węgierski Teleki z małżonką oraz niemieckie.i.
. stały celem przedyskutowania- obecnej syt~·
acji międzynarodowej
W PARLAMENCIE WĘGIERSKIM..
wym kredycie na rok 1938-39 - sprnwo- udowadniając niemiecki charakter Gdań minister spraw zagranicznych hr. Csaky odNie jest wykluczone, że min. Csaky, któą
BUDAPESZT, 3. 5. - Komunikat oficjalpołudniem specjalnym
jechali
wczoraj
przed
Ska.
zdawca poseł J. Ołoiwacki.
ny
zapowiada
zwołanie komisji spraw zagra- wraca. dq B:udapesztu dziś z rana, ~ygłos
pociągiem
d()
Budapesztu.
Na
dworcu
żegna
PRASA FRANCUSKA O STANOWISKU
OBRADY KOMISYJ SEJMOWYCH.
li ich: minister von Ribbentrop, .podsekretarz mcznych sejmu na 3 bm. o godz. 17, a sena- przemow1eme przed obydwoma ko.m1sjaJll\
POLSKI,
WARSZAWA 3,5. Na wczorajszym po
stanu von W eizsaec.ker, poseł niemiecki w tu na 4 bm. o gctd'Z. 9-ej. Koła polityczne BuPARYŻ 3,5, Pxasa paryska poświęca stosun
siedzę.niu komisji budżetowej Sejmu pod kom polsko~ niemieckim bardzo dużo miejsca Bu·kareszcie i szereg osobistości rządowych
przewodnictwem wicemarszałka Surzyń i wyka.1uje daleko idącą jednolitość, komentując i partyjnych.
KOMUNIKAT OFICJALNY.
skiego rozpatrywano rządowy projekt usta· bez wyjątku żye7.liwie i pozytywnie stanowisko
BERLIN, 3. 5. - Ogłoszona tu nastepują~
w prowincjonalnych miastach Słowacji
,
r,~jęte
przez
opinię
polsk~.
Depesze
korespon' " )'" dod:itkowvm kredycie na r. -938-39.
cy !komunikat oficjalny: w dniu dzisiejszym
BRATYSŁAWA
3,5.
W
kilku
prowinkrycia
sprawców,
w
wyniku
czegio
areszlL
·
zakończyła się wizyta wtgierski'ch mężów sta
nu. W rozmowach, które przeprowadzili kró- cjon~nych _mia_stac.h .Słowacji rozrzucono ~aino kilka osób. jak oficjalnie stw'ierdfr j
lewski premier węgierski hr. Tełcki oraz kró- ulotki antymem1eck1e 1 dokonano napadów Ją, przy wszystkich tych incydentach eh·
~AKŁAO OPTYCZtłO·C ilRUf.łGICZnY .'.
lewski węgiers1d minister spraw zagranicz- na osoby narodowości niemieokiej. W Spi dzi o akcję żywiołów, które pragnęły!J.y p
1
nych hr. Csaky z .kanclerzem Hitlerem, ministrem spraw zagranicznych von Ribbentro- ·skiej Nowej Wsi pojawiły si~ na domach różnić Słowaków z Niemcami i uniemoi
pem, feldmarszałkiem Goeringiem i zasti;:pcą wielkie napisy antyniemieckie.
Władze wić im wzajemną wspól•pracę.
Tel. 121-11
•L Pietrllew•k• Nr. 111.
kanclerza ministrem Rzeszy :Ruddlfem Hes- wdnoiiyły energiczne śledztwo celem wy~em omówiono w sposób szczery wszystkie
ł'oleea •
obecny •e%on,
d9tycz~ce obecnie Niemiec i Węigier zagadnie
""Lo..O&~
•o prac az!lolnye!I, do D!l<laa ootanh:zn7cll. łarmaoeu·
n1a aktualne. Prócz tego zbadanie sytuacji
laa \l'DO
t]>ezn)'cll, diagnostycznych ł Jaboratoryjnyc~ - wyrob~
eurorejskiej uja~niło zupełną równość poPelaldelł. zakładów Opt1 cz.11ysll Szkła i porcelaDA !aboratorJJ!1l\ 4Ia szkol
gląd-0w. Zorganizcmane w ramach wizyty
za dz141łalnołt narodowo·socjalistyczn ą
w W1rnawi•, Sp61ka A.kcyj11a. •
"' 1 labotatoriólY tzkol ·
przyjęcia stały się cennym przyczynkiem do
a7eb ł t.'brJCIDfclt - w7tobu krafowe10 I zagraalcznofo • Ił. dułym WJborze •
LONDYN 3,5. Home Office zakomuni- „National Ztg". oraz panna von Grie> $

Min. Gafencu w Watykanie
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Zakończenie

w.izyty

węgierskiej

w Berlinie

Komunikat

An ły nie mi e c k~e
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KAZIMIERZA ROSZAKA
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Dalsze wysiedlanie Niemców z Angiii

laberato•
ja• I tł(!hniczne
łr J. rlek1r1kfe,
TfJfmOme
L • japoti1k1:
Qk }

I'

e "

yJ k (e

llkolne l

11r1eyzyjne

binokle, lorg11ion1 1 11kł1 optyezH
plenuzonędoycb flhtJk.
••••
dil•uslezn• ł meble Hpltalae.

Z CAŁEGO ŚWIATA.

a ar J,
S• • • • • oreąz1J•• •
M'ar•4••••
Pasu rupfDrowe 1 brzuszne w dulgin wubol'ze
CE NY

Skr6łJ teletratiUłle.

BURGOS. Dziś w Walencji odbędzie się
wielka
parada
Lewantu. Generał
Franco wyjechał
jużarmii
do Wailencji.
12 maja oobędzie się parada wojsk lotniczych na lotnisku
1
ma:dryc,kiim
PRETQRIA. Departąment obrony wydał
I zar~ądz~n.1e,
zasadzie k~órego, .wszY.scy
męzczvz111 odna
17 lat do 60-cm ob0w1ązam są

KONKURENCYJNE

•

• arml
tyswy'!Jtawlt
400mogą
St

~
,

}oto, w I
1
tys
samo
6
•
.
„

Z'ednoczone
w każdej ch\tlllli
•
5. (PAT) - Na po- gą wystawić 400 tysię-czną armie i 6.000 sa-! w1;>isac się do• rejestru południowo-afrykań•

si~dzenitt

WASZYNGTON, 3.
Izby Handlowei_S_tanów Z.iednoc.zonych wvsoki przcdstaw1c1el depart!lmentu
wójny pik. Burns
de::
artamentu w kierunku przygotowa~1a armu
Pna wypadeik wojny są daleko· posunięte. Stany ZJednoczone memal w każdej chwili mo-

ciągu najwyżej

~niesię~y

kowaro ambasadz~e niemieckiej naizwiska
Niemców; którzy mają być wysiedleni za
uprawianie działalności narodowo-socjali
stycznej w W. Bryta·nii. Lista: obejmuje na
stępujące nazwiska: Otto Kartowa, który
jest przywódcą organizacj1i politycznej w
· Himme lman, przywó d ca łon
W. Brytami,
dyńsklej grupy, J1oihanna Wolf, urzędniczka ni.emi<e'ckiego biura pod.róży, dr Rosel,
korespondent londyński organu Goeringa

W Zf05t

objął

ka mp. anJ•J• anty

I

-1

listyczną.

jak słychać, nastąpić maią dalsze w1 ~
siedlenia, wydaje się jedn;.
że wymien s
na w prasie liczba 50 osób j.est przeS'
dzona.

·<

oświadczenia

Dwa sprzeczne
w Ameryce
•1
,
b
h
o moz ··wosc1· '"'Y UC u wo1·ny w Europi'• ~

1111olot6w. w
trzech
sk1ej rezerwy narodowej.
liczba żołnierzy pod broni~ może byc podme 1 HELSINKI. Prezydent Finlandii Kallio ofi.
...,
siona do 1 miliona. Poza tym IO.OOO zalda-1 cjalnie
protektorat nad igrzys.kami o•lim
NOWY JORK, 3. 5. - W prasie aimerydów przemysłowych w St. Ziednoczonych 1 pijsildmi 1940 r.
pzyięło
plan mobilizacyjny kontroli proKomendantem wsi olimpiiskie.i pod Helsin kańsk~ej_ pojawiły się ostatnio prawi: r?wdutkcji.
kami został mir. Vaikama.
noczesme dwa sprzec~1e ze sobą osw1ad•
•
•
CZUNGKING. Sześć samolotów japoń- czenia na temat możliwości wybuchu wojW ęgtersk1e1 łoskirh
zrzuciło 70 bomb na port Ningpo. Oko- ny w Europie
200zginęło
domówlub
uległo
uszkodzeniu.
Około stu
.
„
•
ludzi
cr:lniosło
rany
.p·1sma z . syn dy k_a1...
•.u. wyd ~1wmczeg_o
W prasie sł o w ~ckle)
I PASADENA (Kalifornia). Instytut seismo Scnpps-Howarda zam1esc1ły wywiad z na1BRATYSŁAWA 3,5. w prasie słowac- łając ca•lkowicie w<inę na Węgrów, którzy\ p;r.aficzny zarc~estrował ''.'cz.ora.i. o _god~. 13,! większym wydawcą gazet w Anglii, lordem
..... zaznacza się w. tyc_h_ dn.iach wzrost przecłstawiajci jakoby sprawę w zupełnie I mi.n. 16 gwałt :vn~ tr:-ęsienie ziemi, ~tote~o . Beaverbrookiem, który oświadczyć miał co
., .
, cn1ccntrnm zn1w'n1c ~ Il' w Zatoce I<al1forn1J- · irnst u·e·
1~1
kkampanii
antywitg1erslne1. Pisma przyno- fałszywym .sw1ctl c.
.
ski ci w odlcgln'.ci 320 kim. na południe od j
ęp J. .
•
•
• . •
.
szą szereg wiadomości o ,r;ześladowaWreszcie Wcarom zarrnca SH~ ze stro Yuima.
„„.Nie będzie wo1ny europe1sk1e1 w na1
niach mniejszości słowacki ei n:a Wę- ny słowackiej ,;2~11ożen ie propagandy' re- . HAIF A. U~iegłej n~cv dos~ło w. Nazare-1bliższej przyszłoś~i. Mówię to, gdyż jestem
wizjonistycznej maj acej na celu oderwa·- · cie do _utarczki, )V czas1~ któ~·e1 za~1ty.ch z.c(- przekona.ny, że Niemcy nie sprowokują Bry
grzech.
.
' t ·~
d
. t
1.
stało kilk~ ArahO\~ ..w 1edne1 z qzielnic mia- ty1· cz'""ów
i Francu. zów do wo1'ny gd~ wie
1
f\>:nadto prasa słowact<a porusza da- me n?wyc 11 1ery onow 0 pans wa s~o sta podłozono og1en, pastwą ktorego padły
;"'
.
.
'
Je} !praw~ incydentów granicznychi ~Y!~ F~clciego.
dwa budynki.
, .dzjł ~e taKa ~--~ ~ ~.ra

oświadczył, że wy~1łki

heim- arganizatorka zw. dziewcząt nit
mieckich. Ministerstwo spraw wewnętrz :
nych stwierdw, że Jeśli chodzi o dzi.ennik 1
rzy, to wydaleni są ·nie za działalność z: ;
wodową, a za dzia1!alność narodowo-soc

\
i jego noroclowych soci'alistów.
E
„Brytyjczycy i Francuzi mieliby ciężi
przeprawę z początku. Lecz nimby się wi
na skończyła, ludność niemiecka znalazl<
by się w tak strasznym
_ położeniu, iż mi
siałaby się pozbyć swych obecnych prz)
wódców.
W innych pismach natomiast pojawi·
się
oświadczenie
byłego prezydenta
Czed ,
ł
„ Ed
d B
d
1 ·
s owaq1,
war a enesza, <tory twier z
że wojna europcjsJka jest nieunikniona im
że ona wyb11chnąć lada chwila, gdyż 1
Europie nie ma dość miejsca dla demokrł
ci' i i dyktatorów.

~....- -

I

OD KONSTYTUCJI 3-gO M.
do

Pożyczki

Obrony

JA

Przeciwłotjniczej

Nauka
wieków
i nauka chwili obecnej ) ków
• stszą mo-1
•
jakże
są zgodne
w Polsce!
w , który J•est uznan~ za na1czy
.w 20 miesięcy
po uchwaleniu KonstyCo za nieśmiertelny karnt dla serc' nię polską. Taką rocz~cą, r~~cą 700-let- tu~Jł 3 maja, ~ umowa p~sko - ropolskich gdy widzi się }: każd dzi k cl~ r.r.adko który naród moze s1ę po~- sy1ska o drugim rozbiorze Polski. Konstypolskie daje na pożyczkę ó' e
~ pi nawet wśród tych, które pretendują do tucja 3 maja 1791 r. utworzyła z dawnej
8
ny grosz. Pada grosz wdo':.ii!
~~żna wyterwszeństwa w świecie. jest to rekord RzeczypoSJl!llłtej Polskiej nowoczesne~bez wzru&etJia patrzeć na
dtd
_
rwania.
stwo. Zrobiono to ukradkiem, w pospie-

chu, k°!'2ystają.c z tego, że na.si pro~ktorzy · obowiązku, jald. historia na nas włożyła w
byli .za1ęci na uutych polac~. Sprzy_wła sy- obecnej dobi~ niezwykłej próby. Chodzi o
tuac1a międzynarodowa. Odżyły zaiargi mię nie nadniierr11.y, ale poważny obowiązek. o
dzy Austrią a Prusami - później wojnn wygos~r!>wanie z każdego z naszych
Austrii i Rosji z :rurcją stwarzały- doote go~sh.w, istniejących pod dooroczynwarutlki, odwraoa1ąc uwagę mocai:stw od ną opieką Rzeczypospolitej _ poważnej
padki tysiączne, kiedy bezro~:. p:Zy;!i
' .„a: - ~ ,
P?lski. Upadek przym!el7.ll rosy}s}.m - prus ~Y na rzecz obrnny przeciwwt:Uczej, ~
cały swój sl<larb, na cmmą godzinę r7.ezna
0 Czem plsz11 f nnl f
kiego ~ył .dla nas świetną o~ą do wy- ud.ział w walce o całość granic Państw~.
ezotty i składa na Pożyclikę Obron: PrzePrz·egląd
ZWO!enta się.~ pr~t~ktorat?_K~~ny. tylko wt~y jest realny i o ti)ełnytt1 7.ltBCU·
~iwlotniczej. A cóż tora ~arb: pierścionek
. , . .T
Wo1s~ rosy1skie opusetły kr~i 1 wyruszyły niu, gdy_jest poważny.
Jeden lub kilka, łańcuszek srebrny podaca- z HITLEREM NIE MO.ZNA POLEMIZOWAć.
·
"3 .W.O~~irecką. Odzysklahsmy !Przyna1Jeśli. do wkładu entuzjastów dojdą nale
Sł.owo.:
.
Polsce przypomina sytu~~ję w Czecho.:cl\l'O,Cji w TO mme1 ~-owo swobodę ruchów.
żyte ,„frład.v gospodarczych obywateli ku ubiegJym( ! ! ! ?). Omawiaj11c mowę kanclerza Hi
~n
'J
Słusznie na,pi&ała jedna z gaztlt francuskich, że tlera. OTgan hr. Ciano ,,Il Telegrafo" zapewnia,
Opinia zdrowej części 1181rodu . domaga- obov.i..ązek narodowy będzie całłilowicie
m«>wa Hitlera jest e>bjawem w bytuacji międzyooro że ,,Hitler nie żywi zamia·rów kani,baia (?), pożera ła się, by sejm - który zebrać fii,ę miał w wylVJ1mltly.
doweJ· dodatnim. Bo końc•N
z systemem dy Jącego
·
· "', chi!e on J'edyme
· um'knąc
-· WOJ· fQku 1788 - powziął wielkie dzi.·„L- ft.l!llf'Wa-, wrD•zc.ie
~
maie d~1ec1
plomatycz:nych niedoulówień, «>twiera karty, pozo ny , co oznacza, i e Jes
. T d
. eh cą WOJDY,
'
llW1V • . . , . .
w tym w·1......~
aAtru szeregi ''targoW ie„"""
...„„
1 emokrlłCJe
tu wy ust"OJ•U n----ypospolite}·· W 4-t..i-h o""'
stawia na~ bez z.l:uilizeń.
same ję rozpętają.
~
l4Ał\;
'~V
ędą ba d
ni r
Ni h • ..ł-nt. tar
Jeieli wirkezość gł~só,~ a<:enia s!an o~e.;ny, . ja
nastrojach. zebrał się w Warsmwie 'Sejm
r zo e tczne. ee Jewll'U'
goko. st~n "~~jny . nerw~~ :. to "°! teJ w.oJme Jak „GLINIANE NOGI" POT$GI NIEMIECKIEJ.
Czteroletm.
'
j
wiczanie nie łud7.ą się, że ujdą oka i świa·
każ~eJ WOJrue, me powmmsmy się e>ka:zac w defen-1 Dziennik Powsz:..
domości narodowej. Wied7.ą sąsiecm, jak
~ywie. - Na mowę Hitlera, musimy odpowiedzieć
Prymitywnie .z.montowana potęga niemiecka nie I Konstytucja' 3-go maja nac1Jala naozemu kto siedzi. Na pewno nie da się ukryć na
tei, może
hardziej k'l'ótko, ja~no i d<>bitnie, ale rów w~"cle zaw~era pierw~aatków t~vnł}1:h ..Do tych os~at ' pan• stwU Ustrój tlOWOCzesny, czego wyra- przykład takiego wypadku, gdy obywatel
nież
_ oficjailnic.
Na polemikę, półśroiłki, półurzędowe enUni:jacje m~h nalezą _p:usack.le tendencje ~V _POlltyce zagramcz I zeru miało być: silny rząd WłOj&ko i skarb. rozporządza sumą ponad 100 tysięcy goneJ, utrudmaJllce Jeszcze bardzieJ sprawę pe>rozu U hwal
~s..-· 100' +.. •
•
•
t • ki • d klaru'.ie na p ozycz
• k Ob
.
rue ma lt>..ra-z CZ.81.'iU.
•
mienia z tym ogromem, oszalałym ze etrnchu przed ~
ono P?Wvi<>.uie
-~JSlęcznej. • armii. ow t e
ę
rony
W mowie swej lekceważy prawdę s jednocześnie
zl ·
Nte
zdołano ednak te
1
~t.... Przeciwl<>tnicze kilk
t
łoty h mled i
używa 6J>O'SObów wyrażani!, budztcych conajm.niej za przys O~Cll,I.
j
go 7J~ 1ZOW8C, CU~
j
ase Z C
W e,
strzeżenia w pNyjętych dotycb::zu nMmach między
zrealizował ten ideał późmiej, W watlUtł'ktach,
Są to wypadki wyjątkowej tępoty mo·
narodowych enucjai!ji.
„POPYT" NA WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
stokroć gorszych na~elnifc Kości~si;Iro.
ralnej i intelektualnej, są niezmiernie rzadPorównanie postęp<>wania Polski, do postępowa· Kur. Pe>hki.:
Po męczenstwach 1 cudach dztejów na- kie ale są i muszą spotkać się z na.jenerginia Czecho!dowacji, już w samym zestawieniu tych
Wszystkie zagadnienia wewnętrzne. „spłynęły" szych - dziś tworzymy potężne 'rrtf.JCar• cntlejszą reakc· T eba bi powi dzieć •
dwóch pań~tw . uważać
na drugi i na tl"Zeci plan, o ile nie SQ zwi11zane bez I stwo które może wystaw.ie
6: mlliQnową w Po1sce jest WSLystko
Ją. rz 1'asne
SO e
e
•
d ' możemy H obrazę.
pośrednio z p<>'""'owiem boJ' owym i przygotowaniem I
•,
•
'
ł nic się nie
Dl
atego
twier
zimy,
ile ani mowa, ani memO'ran.
b
'"
armtę W obronie swych graru
h
dum do polemiki i rozważania raczej się nie nada o rony państwa. Wz.nowiona eesja sejmowa nie bu '
.
c, swyc ukryje przed narodem polskim: ani dobre
rząd i skarb.
an1· złe.
'
jQ. Czyż m-0.żna bowiem polemizować w chwili, gi;y dzi .też w 8ytuacji obecnej więk5zego zainternsowa praw. Mamy s;i.„„
u.L\Y
jeiste.imy świadkami° wspólc:iesny::h wydarzeń europeJ w.a.n1a w sp?łeczeństw.ie. K~iLj naMm~huje pilnie wies
Nauka zawarta w Konstytucji 3-go maJ
Styp Uro ski
1
&kich i takim na przykład zdaniem z jego mowy:
c.i z zagro.mcy1 szuka w dzieoo.ikach i w rozmowach ja, nauk;a wieków
została pt7Jez pok 1
an
U
W •
Nie
uczyniłem
p.n;y
tym
ani
jednego
kr«>ku,
kto·
informacyj
przede
w~zystkim
na
tcmaty
zagraniczne.
I
. be
li ',
Oe•
TADEUSZ KOSCIUSZKO.
Be7JP<>&rednie niebezipi.eczeństwo woi'ny zostało na ra.. I nta O one zrea zowana.
ry naruszyłby cucłze prawa. W obrębie dzi~iejszej
et W'dać
. da - Wielkonimieckiej Rzeszy nie ma ani jednego obsza. zie
usunięte w cień, <>ddalone na kHka miesięcy, mo
Naro'd pols'..j
W ot..~--· ..L...•.L•e iesł h
liCUlill".l~ c.
i ' ze
że aż dO' czasu ;po żniwach czyli do J'esieni.
1\1
~--m::J uuµl n
yc a
ny' broszka' b""''
_._""ru, któ-ryby od n&jdawniejszych 1,.zasów nie należał
i kryty
' dla ~ft' • E
Kupi~y. ludz.\e interesu zaczęli znowu zawierać n~ . CZDeJ • """el urorpy ~ Odniósł
j e " cały za.pa;:ii , lllWUU bez reszty. To -już do niej, nie był z ni11 :riwiQizany, bodź też 11ie podle
nie jest ofian-.o.ść. To jest entuzjazm.
gał jej suwerenności.
kontrakty robić transakcje, co prawda priewamiee tyl Mjwtększe zwycięstwo: odpaJ)'ł zakusy wroTak, entuzjazm ł wiara w Polskę, w jej
Oczywiście polemika je~t wykluczona. Ilo nie ko terminowe, ale bądź co hącłź sięgające poza da! ga, mniemającego o sobie źe jest niezwysUy ł Wielkość przemiaczerua,' W naród należał, kiedy? Od czasów Hunnów, Ostrogotów? Czy tę 15 ~ierpni~ rl>. H'!11~lowey, hankier~y i Ii.nansiś~i· ciężoo.ym. Nie pomnfojszaj~y :znaczenia t •
imperium Karnla V? Gdzie jest sprawdzian i jaki operuJlł na g1ełd&eh 5WJatowych. pe>traf!ą „wyczuwac"'
e
ł wodzów.
okres dziejów mu6ieliby5my brać za podstaw~? - położenie, orientować eię w niefilalek.iej przyt1zło-ści i go zwycięstwa.
Nie będzie żadną nieskromnością, gdy Pmdeż w ten spl>Sób Polsk111 wis-iejsz:a ruogłamy d0ottoso-wywać do tycli przewidywań swoje interesy.
••
.
przypomnimy, że cały świat, że wszystkie sięgać po dziedzictwo Kazimierza Jagiellończyka, Ba '.\fog~ się oni. oczywiście także mylić ,ale ów „nos" i
Nru:z.a ~!11ia i J~l Wódz,.~ Rząd państwa i narody, jakie są na kuli ziemskiej torego, czy Chr-0hrego, zabierać, wtaczać &ię tarrka bank1ersko. giełdowy bywa jednak Z.!l'ZW)'~zaj wcale I odpow1edz1elt zadaniom c\bwih. Nasz skarb
. . .
ód Iski _, Hitt mi i mówić: to naeze.
nie złrm nosem.
z kolei musi również temu mdani.u spro~ dziWtaJą nar
po ' we
eCzy się polemizuje z ctlowiekiem, który wam
stać Al slGarb
'stwa to tylk
ra, nie Niemców, a Polaków. Dwadzieścia • powiada: ,Ja za.raz pana uderzti!" Oczywiście nie, ale
' e tkwiących
pan w narodzie.
'
o cząstka
lat
skarbów,
Nikt
z t1l'J.S
zaledwie upłynęło od chwili zrzucenia się ~ie cze~a. Co można odpowi~dzi~~. kom~~· kto
nie może wyrzec się uczestnict""a „, obecprzemocy mborc.zej - a 1'uż wyrosło potę- powiada_: ·>!a panu zaraz cos z?-lnorę. - Nic, tyl
·'IW
.
pełn
.
.
ko go Mę bierze z.a pr-z;egub ręki.
.nym wspaniałym zwycięstwie. I znowu nie
Co można odpowiedzieć krwclerzowi Hitler1YW1
zne,
e pręznych a młodych stł Państwo
11będzie najn:mi.ejszej przesady w tym, J'eśli
Polskie, rządne, waleczne i czujnie str.ze- na jego oświadczenie:
W
(\ERP\EN\AC.\\
gące praw swych. Ale rmdko kto wie 0
„..~e ~?ańsk nigdy p<>lski nie będzie, to nie m„
!przytoceymy, że reflektory, lunety i lupy
tym, że tam nad Bałtykiem polski szczep wotpol~oa~"d. . . il .
1\1'1
•
/i nie tylko polityków,
ale całych społeK
•
.
"ł'ow1e Zlec m czemem. I czen1em, przerwa
azeństw i narodów świata skierowane sa
. ą.a J>ol9kę, na jej ludność, badając, jak za: CHLUBĄ PRZEMYSŁU POLSKIEGO
aszu~w - 700 lat przetrwał w ucisku nym tylko chrzęsteem 'll'yjmowanych i osadzan)1:h na
ar:f:rełyczi:iych,
gennanskim, nie mtarł w sobie swych cech karabiny ba1netówf
pod aqrz': J. ne;1reaguJemy na J>OżyCZkę LCtniczą.
plemiennych i mówi językiem ~rzed wiewobólach sfosu1e
NIEFORT •• ;-E R Dl' ~LOSKłCH
si·· lahlelki To<Jal.
Pożyczka Obrony Przecłwlotnicui Na ~.ZQJ' Rzeszy
,
:
am
,,PRZYJACióL".
..,
, •
b 0'l
81;ilła się dziś barometrem narodów świał
~ -~
P1tloma;:
Togahtsm~erza
e.
ta,. Oczy ludzkości. śte.i.,..,. każde poruszenie Wprow11d2enie podatków koś
~w
Rz11d włoski wie - pisze koi::e~pondent włoski
_
~
'l f •
„Temps'a", - że Hitler zmierza wpro>t do celu i
r
ff
~ tym barometrze. Dla nas pożycz~ ta
cielnych ·w Austrii
~
,
:iJ
że napotkany opór wzmaga jego impet. Im dłużej
jąń tyllro etapem wytrwałego wysiłku, wło
WIEDEŃ, 3. 5. (PAT) „Dz.iennik usta.iw
.......-- Wamawa będzie zwlekać, tym silniejsze będą żąda
. .
źątrego na naród polski przez Konstytucję
oraz „Wiedeński Dziennilk Urzędo
nia Fiihrera. Rząd wfoski oświad1:za z góry, że Hit,
3a'go ma!a. Na imię mu: rząd, skarb i woi- Rzeszy"
wy" Ógłaszają ustawę o wprowadzeniu pO
No w ocz.esae urządzenia lecznicze. Naturaloe k~ Jer je€! „zwolennikiem pokoju i dąży do pokojowei;<>
~
J
datków kościelnych na terenie Austrii. Dopiele kwasowęglowe i borowinowe. Góry, lasy, załatwienia ~oru 21 Polsk~". Dlatego Warsza~ a nic
S O.
rzeka. I anie pobyty w seion1e wiosennym.
powinna opierać się temu i występować przeciwko
Entuzjaści pierwsi swoje uobili. Teraz, tychczas podatki kościelne pobierane były
Informacje: Komisja Zdrojowa, L.akład Zdre>jowy pań&twom totalnym. Opinia wtoska kół urzędowych
do dnia 5 maja włącznie - trzeba dopełnić jedynie na terenie właściwej Rzeszy.
i „I:' AR~
skłania się ku twierdzeniu, że 1>becna sytuacja w

I

pra..::.....
1

I

.

I
II

I
I

-.-lf--

'

I

l
1'

dziś

TI

REUMATYCZNYCH,

• · ·• •· lei· ••,·
ro•
gles

·10 gal

,w•Ie e l ły, że czołgi, losktóreAbisynii".
Walki wykaza
w
s
rzekomo
nie mogły roz
Bi yska wiczność rozstrzygnięć
swej
i
tylko
łł

bombardowało różne miejscowości1 będące długie

rozstrzygnąć

godziny całe kotumny broni pancer
w rękach przeciwnej strony bombardowało nej, że nawet w lekko p,odbagnionych łą·
winąć
szybkości potęgi
dzięki też i stolicę kraju, Madryt. Według tezy o kach lub w sztucznych zalewach czołgi
oslolnich działań wojennych
terenowi, w rzeczywistości po tym terenie błyskawiczności działań Madryt atakowa- grzęzły i utykały, a ginęły masami od zwy
Wmówiono w społeczeństwa, że woj.nę wielką ilością czołgów i samochodów pan- jeździły wykonywały głębokie wypady, ny lotnictwem powinien był paść w ciągu kłych flaszek z benzyną, granatów, lub
dzi.siejs~ą da. się b!yskawi.czn!e rozstrzyg-1 cernych i kilkus.et samo.lotami. _Wo~sko to I braty .udział nie?1al we _wszystkich wal- paru godzin tak jak Praga. W rzeczywisto'1 celnych pocisków armatek przeciwpancernąc. Mowi się powszechnie, ze nowocze- . dysponowało więc bronią potęzną 1 szyb- kach 1 ostatecznie one pierwsze wpadły do ści padł poi kilkunastu miesiącach obr.ony nych. Wstrzymywane takimi środkami wiei
sne środki walki są tak .szybkie i potężne, ką, miało za tern w sobie tę wielką siłę Adis-Abeby mimo to, że się mówiło, iż w i to - pam1ętajmy dobrze - nie w wyni- 11kie jednostki zmotoryzowane, które toore·
iż nagle ich uruchomienie potrafi w błys- przebojową, zdoln1 teoretycznie do roze- 1 Abisynii nie ma dróg, zdatnych do rozwi- ku napadów lotniczych czy też działań in I tycz.nie są w stanie wykonać w ciągu dokawicznym tempie .zmusić całe społeczeń- grania wojny błyt-. ~wicmymi działani~i· i nięcia .ich szybk?ści mar~zo~ej: ~ięc n!e nych broni, 1lecz padł wtet.iy dopiero gdy, by marsz około 150 km. a nawet i więcej
stwo do kapitulacji.
I rzecz charakterystyczna: naiprzec1w . głównie warunki komun1kacJ1 1 klimat me w mieście zaczęły się rozruchy, gdy czer-, - na froncie w walce posuwały się niekie
Czy poaląd ten jest słuszny? Analiza tego nowoczesnego wojska stało przeszło 1 zezwoliły na błyskawiczne .opanowanie kra woni stracili zaufanie we własne siły, a dy z szybkotcią nie większą niż kilkana1
j.ego. _real~~$~i będzie ciekawa, gd~ się_ zwa dwa raz~ mniejsze wo!sko ab~syńs~ie roz-j ju - głó.~ie ~clę ?degr.ały tu zup~lnie b ~e1·~a ich opanowało wewnętrzne mzprzę-; ście km. W bitwie pod Alkarią na p?łnoc
zy, iz dzisiejsza propaganda grozi róznym porządza1ące zwykłyntt karabinami, zate- ne czynmk1 Ta1emnica mepowodzen wł?s~ . ze111e.
od Madrytu największy przemarsz dzienny
spole~zei1stwom błyskawicznymi rozstrzy- dwie .stoma. arma.tarni lekkimi, 30 .działami kich. 1.eżala. w. tym~ że ~b.isyńczycy ~hc1e.h
W ~rto dodać~ że Madryt. i jego obro- zmotoryzowanego korpusu włoskiego wygnięc :ami i straszy je masami- potężnych, przectwlotniczymt, dwoma starymi
bronic swej 111epooległosc1 ipom1mo, ze mie na daje wszystkim barózo ciekawy obra- niósł zaledwie 12 km. Trzeba przyznać, że
szybkich, rzekomo niedościgłych i niezwal chodami osob<>wymi i jednym samolotem li podłą broń, że nie dali się psychicznie zek wojny nowoczesnej w dużym mi eście, przemarsz ten n:e był błyskawicznym, zwla
czonych eskadr. lotniczych i broni p~ncer., komunikacyjnym! . I _jednak mimo tak ra-i zaskoczyć ~ni zast~aszyć. groźb~mi maso-. w którym zdyscypli.nowane ~połeczeń~two szcza gdy się wie, że opór czerwonych
nych. Czy crrozby te z punktu w1dze.ma żącego stosunku sił 1 sprzętu - o błyska 1 wych nalotow lotnictwa 1 broni pancernej ! oraz dobrze zorgamzowana 1 wyposazona 1 byl tam dość slaby.
wojskowegob są naprawdę realne?
wicznych działaniach włoskich nie było mo i że te czolgi i samoloty zw~lczali wszę~ I w odpow iedni sprzęt obrona przeciwlotn i- I
Jakiż stąd ostateczny wniosek? Gdzież
Trzeba na wstępie przyzna~, że ~statn~e wy: W ciągu pierwszy_ch czterech tygod111 ?,zie, gdzie s i.ę ~~azały, bo .si ę przekonalI, 'i cza ze~wala dosk?na.le na uni:irmo~anie_ '! prawda o błyskawicznc~ :i wojny i jej nowy.padki p.olityczne w Europie zdają się wojny nowoczes.ne wojska opanowały te-: ze walka z 1111111 Jest łatwa 1 prosra„
wszelkich spraw zyc1owych. Mimo ciągłej woczesnych środków? Czy tkwi ona w osprzyjać utrn al en iu poglądu realności tych ren o głębokości 60 km, czyli, że, dzi_ennie
I .oto w~jna abisyńsk.a po .r~z pierwszy ! gr?ź?y 1nalotów - w ~ieście panował w! peracjach w Czechach, czy w operacjach
gróźb . .Pozorni.e. n_iezaprzcczalnym d~wo-. śred~i zysk terenu tych wo isk wynosił za- rozwiała. m1~ o błyskaw1c~nosc1. nowo cz es; dz1e_n ?ormalny_ ru~h,. w1ecz.or~mi ~ap~lnia 11:' AbisY:nii ~ w H:szpanii? Odpowiedź tu
dem tej realnosc 1 Jest przede wszystkim h1 ledwie 2 km.
.
.
• • nych. dz1ałan w p.o ró"."na~1~ zas z. ope~a- 1 ły .się iego ~aw1arme 1 ~ancwg1 , a zycie ro Jes~ zdaie się prosta?
W ciągu 24-ch gocJztn WO]Ska n1emie- ~iam1 w C~e cha~~ n1ezb1c1e stw1erdz1ła! 1dzwne ogniskowało się w mieszkaniach I
BłyskawicznGść działań nieprzyiaci~lstoria niemieckich działań wojskowych,
skierowanych przeciw Czecho~lowacji..
~kie zajm~ją ~osk~l~ ~zbro1one C~chy I ze błysk~wtc~nosc !1°woczesnych ~rom 1 Jub. od cza~u do czasu w _schrona~h. Oto 1 skich, to prawda w odniesieniu do naroW tym wypadku błyskawiczne działa- i Morawy 1 umemozhwtaJą obronę kra1u, a 1 przectwmka Jest grozną dla społeczenstw I takie skutki wywarło potęzne lotmctwo w f /Jw i ludzi o małych sercach i zns!m:;zonia wojskowe sprawiły, że państwo posia w tych samych. 24 godzi.nach wojska wio- z~skoczottych i duchowo nis~o stojących,/ s~ych działaniach na miasto dobrze zabez , r. ych. To fałsz natcmiast w st.asunku do
dające liczne i świetnie wyposażone woj- skie posuwają stę zaledwie? klm. w_g~ąb te niegodnych, _by byty wolnr_m1, al~ nie dlal pieczone.
l narodów i 11.:dzi ryc.erskich i przygotowasko, prawie w 24 godziny tonnalnie i fakty rytorium, bronionego prymitywnymi srod-1 narodów, ktore chcą broillic gramc swych
A broń pancerna? - Owe groźne czo! nych na wszystko. To chęć zastraszenia
cznie przestało istnieć.
kami.
krajów.
gi i samochody pancerne? Jakie do św i ad przez przeciwnika społeczeństwa. zam:csz
Słabą wszakże str.oną tej ·tezy jest nieDlaczego! Jak tłumaczyć te dwa rażą-I' ~rugim ja:krawym przy~łade?1. za1~rze . j czenia tdobyt? w Hiszpanii o błyskawicz- kującego zwtasz.cza (>Ogranicza by w chwi
zaprzeczony fakt, że państwo to nie pró- ce zestawienia?
• •
~zaiący?1 te~1e o . błyskaw1c.znosc1 .działan n?ści tej broni? Czło\~iek patrzący. na ?lu . li wybuc!!u wojny zaskoczyć je i zmus'.ć
bowało nawet zbrojnego oporu.
Ludzie, którzy patrzą na z1aw1ska wo- 11est wo1na htszpanska, ł<tóre1 wymk roz~ gie kolumny maszeruiących w def1ladz1e : do biemości.
z drugiej jednak strony są przykłady jenne powierz~hownie, niepo~v~eni~ wto ; strzygriął się znów nie w ci~gu. 24 g;ictzin '. stalowy.eh czoł.gó_w i sam?chodó~v ~ancer- 1 Prawdę tę musi znać nas7Je r.pełcczerihistoryczne, które zaszły również w ostał- skie ":' Abisy~ti tłumac~ sobte gło~ie .tru 1-y1k .~"' Czech~ch, ~zy 8 m1~s1ęcy, Jak w j ·nyc~ nie_wątpl.1w1e odnosi wr~zeme, że stwo, musi ono również znać . śro'.lki obro. nich czasach, a które mówią znów wręcz d11ośc1ami kltmatycznymt i komurukacy:ny Ab1syn11, lecz ktora ciągnęła się przez dłU·, bron ta 1est niezwalczona; bron ta pozor- ny przecivilt:iniczej i cbrony ~:·; 1x: can:-ccoś przeciwneg.o. Takim najbardziej chara mi. Ludzi•' ~i jedn.ak ni~ za.stanawi~ją .się 1 gi ok!e~ przeszło. dwóc.h lat.
nie jest .tak_ potężna i ~zy~ka, ż~ wedlu~ je . nymi wozruni n~eprzyjacielsl\imi, - 'i mi.ff;
kterystycznym przy~.ladem jest histori~ o- nad tym, że p:zec1eż ani klimat, a.~1 gory j . Wcina ta . - Ja~ wie~y była dla szt1 go wrazema ~tyskaw1czn1e zmiata kazdy ~arn.i_ętać, że prawda ta jest p<H~stawą re~
dległej na!!: ,\bisyn11, którei rząd kapituło czy wertepy me mogły przeszkodzie samo I bow wszystkich panstw 1akby praktycz- napotkany opar.
. ltzac.1i naszego twardego hasła cbrony kaz
v:~ł po blis,ko całorocznym oporze i krwa- Jotom włoskim na wzbicie się '.V powietrze I nym pol igo nem d oświadczal.n~m , na któA jednak różnego rocha iu do.;wiadcze de,i piedzi ziemi, każdej w5i. mi35te'.::Zka.
wych walkach, a sp ołeczeństwo ~ ~iektó- i opa~ow~~i.e. ~a jednym. zam~chem stoli- rym kosztem .k~wi .h!szp~ ńsk.1e1 wypróbo- nia: ?. zwła~7.cza z wojny hiszpańskiej, wy Wiełld~ serca f-'ola~ów. zac'ęto~ć i t~!fór
rych prowincjach - według ó0 111esień ob cy Ab1syn11 1 ieJ wszystkich większych sku I wywano wlascl\\ o s~i dz ial an now?cze:n e kazały, co innego..
craz state pcgui:cw1e ,t,\uchcwc i fi:!yc:::n~
cej prasy _ podobno jeszcze do dnia dzi pień. Ludzie ci nie wiedzą również, że do-! go sprzę t~ Jakże wtęc na tym pohgome
Okazało się, że zniszcz enie, a nawet o- zwłaszcza r:9szych l>r·-i:ów - t?ie·::~tr'"';ic:
siejszecro nie skapitulowało. A przecież wódcy włoscy dług.o srudiowali teren Abi- wygląda btysk~wiczność ty~h broni? .. słabienie jakiegoś mostu czy przepustu, że rozwk~i<J zr.ów m!t o M:·::fir-P<'..'.-->cłi ro?.
wojsko"' włoskie, wysłane na podbój Abisy- i synii, jego właściwości, drogi i komunik~Weźm~ lotn1ctwo: Istotnie o olbrzym.ie~ zburzenie tam na rzekach, ~walanie kłrd ~trzy~<Jięd«d1 n'eprzySacie1:-!~kh w wypci1
nii, bylo wojskiem wysoko duchowo sto, 1cje za nim dyktator Wioch. zdecydował się szybkości . 300-40? km. na godz. o ~uzej drzewnych w popr~ek ~r.og1 , wyko n«. n ~ ku wojny.
••
jącym, nowoczesnym. ori::incerzonym; roz- \na stworzenie siły zbrojne], która według potędze niszczącej , zd?lne zabrać. na iecien wyrw ~ub :ivyk0ip~n 1 e wi ększe go rowu w ,
GUSTAW NOWOSIELSKI
porządzało korpusem zmotoryzowanym, jego własnych słów ,,miała btyskawteznie samolot parę ton poc1sk6wt lotnictwo to odP.Ow1edmm m1ei.scu zatrzymywało na '
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dzień
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DZlS Ronst. 3 .Maja
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N AJ .

Jutro Flori11Da

Zachód słdiica
Wschód kaiętyc11

I

~P~DA

Zachód

~

Wilamy owacyjnie muszerujqce

4 U4

W' scb ód slpóca

3

W 148 rocznicę Konsłyłucii Majowej l
Qdezwu Komilelu Obywnlelskiego

19.01
6 53
23.21

księt-yca

Dlugość doia

14 52

Prz'l':.ivto dnia

6,50

Obchodu Uroczystości wydał odezwę do
społeczeńS'itwa łódzkiego treści następującej: . .

Spółdzie~ni

.
i Jaiczanskich

Młeczarskich
notuje ceny w sklepach

~I A
„

„
:

!:,9c~ec~:

„

sr..o

Hari Uetal
3.80

Paste11ryio11.ane l kg zl lł.45

wyborowe
l kg-. 3.35
stotowe ni81olone " 3,25

„

•Bloa•

solone kuchenne

„
„

8mietana

3,25
3,15

3,68
3,60
3.60
3,50

1,20 1 150

1500 dzieci z Łodzi
zwiedzi Śląsk ł.aolziaflslC i
Komisja Wvcieczkow.a przy InspektoraŁodzi urządza 2 wycieczkl po 750 dzieci na śłąsk Zaolziański.
Pierwsza partia dzieci wyjeżdża z dwor
ca Fabrycznego w dn. 4 maja o godz.
20,20, a druga partia dn. 9 maja o tej samej porze.
Wycieczki w ciągu 3-ch dni zwiedq
Bogumin, Orłów (płonące gazy, kopalnię
węgla), Trzyniec, Jabłonków, Cieszyn, Wi~łę i wrócą przez Bielsko do Łodzi.
Wycieczki prowadzą kierownicy szkól
p.p. Bronisław Szwalm i Józef Makowski.
cie Szkolnym m.

Dalsza akcja majstrów
f abrycznJch
(a) W związku z propozycjami, jakie
ze strony przemysłu za1
pośrednictwem Głównego Inspelktora Pracy
inż. Klotta pod adresem związku majstrów
odbyły się narady i opracowany został projekt układu, zawiera~ący minimum żądań na
podstawie których majstrowie gotowi są
wysunięte zostały

zawrzeć układ.

W dniu wczorajszym wyjechał do War-

szawy pos. Milewski, który ustali termin
konferencji w Min. Op. Społ. z delegaci,ą
majstrów.
Delegatja wyjedzie najprawdopodobniej
w piątdlc do Warszawy.
KIEDY POLOżNICA MA PRAWO
do zaSiłku p<>kannowego.
Ubezpieczona (położnica) ma prawo do
zasiłku pokarmowego, o ile karmi dziecko i
o ile w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed
porodem pozostawaiła co najmniej przez 4
miesiące

w zajęciu, uzasadniającym obowią

•

\

I

jako

ceł

Rząd, Ska~b

i Wojsko!

budujemy na Armii
Polskiej, której\ trzonem i podstawą są masy robotniczo - włościańskie, wychowane
w poczuciu odf>\OWiedzialności za losy Pań
stwa Polskiego; na tradycji walk niepodległościowych, w kt(>rych nie oglądaliśmy się
na wielkość ofiai; i poświęceń; na nieustę
pliwej woli budo;wan.ia wielkiej przyszłoś
ci Narodu, który nie ustanie w swym wysiłku ,,aż się t'OZSyipie w proch i pył" wroga zawierucha.
Przykład mądrości politycmej dał nam
właśnie 3 Maj 179'1 roku. Dziś wiemy, że
tylko Naród, który umie zdobywać się na
wielki wysiłek i ofia.f'ę, jest smnowaniy i rośnie w potęgę.
Dlatego rocznica 3 Maja znajduje nas
zjednoczonych, sihtych i przeświadczooych,
że nie tylko sami jako potęga się o...~imy,
ale skupimy innych słabszych wokół Stebie

,

Przed cudownym obrazem Sw. Rodziny w Kaliszu

Obyw,-a.tele! Dziś Polska jest wielkim
mocarstwem, dziś święcimy rocznicę Konstytucji w iwarunkach wyjątkowych, ale za.
aadnicze w.~azania polityczne zostały te
Dziś wielkość swoją

I

I

OBYWATELE!
Dzień 1 3 Maja jest rocznicą wielkiego du
chowego wysiłkiu Narodu Polskiego, który
postanowil naptiawić błędy swego życia
ustrojowe~o, a przez stworzenie silnej armii i za.sołineg,o skarbu uniezależnić byt
państwowy od wpływów potęg obcych.
Dzień 31 Maja 1791 roku pozostanie na
wieczne cza~y dowodem mądr<>ści politycznej Polski, tiowodem umiejętności i zdol110ści do sk~ia na ołtarzu Ojczyzny
przywilejów i ,niechęci stanowych.
PROGRAM UROCZVSTOSCI.
Konstytucja\. 3 Maja stała się testamenProgram uroczystości w dniu 3 maja
tem łudzi szlachetnych, którzy pokazali, jak r.b. jest następujący:
należy P<>lsce tdądrze i ofiarnie służyć.
O godzinie 7 rano z wiei kościelnych
W Insurekcji Kościuszkowskiej prrekai fabrycznych odegr.any zostanie hejnał;
zał Naród następnym pokoleniom testament
O godzinie 9-ej we wszystkich świąwalki zbrojnej olNiepodległość aż do ostatka.
I

same.

50-lgsie.:znfł rzeszu P••ntków
Scrdct:znc przgi t;t:łc łodzian

l'lodlg

Dorocznym zwyczajem w dniu 30 kwi~
tnia r.b. odbył się wielki odpust Opieki &w.
Józefa w KaHszu. W uroczystościach odpustowych wzięli udział łodzianie, którzy
pod kierownictwem duchowieństwa przy-

I

byli pociągiem popularnym do Kalisza.
przybyli na dworzec kolejowy, skąd w go- c
N.a dworcu Kaliskim pątnicy łódzcy po- d'zinach wieczorowych powrócili do Łodzi.
witani zostali przez Ks. Fr. Nowackiego,
Na uroczystości odpustowe przybyrn
Kalisza ogół-em 15 p_ielgrzymek, obejmu-s
organizacfe A.K., ~to.:varzyszenia społec~ne i korporacje rehgiine. Po uformowan:u iących około 50,000 wiernych.
się pochodu pątnicy przy dźwiękach orkie-1
Nadmienić trzeba, iż dawno prastary11
stry Strażackiej pod sztandar.ami przes ·li Kalisz nie witał dotychczas w swych mttulicami miast.a do ~ości~ła kolegia.ckieg9, 1rach tak wielkich r~esz pątni~z~ch, ·które w
odzie przed fiourą sw. jozefa zostah pow1- przełomowych chwiioach dla sw1ata przyby- s
tani serdeczni~ przez Ks. Prałata Janow- ły z gorącą modlitwą przed cudowny obraz ~1
skiego, dziekana Kalis'k~ego, k!óry w pod- św. Rodz~ny,
oddać _ho~d ~w. J?z~f~w\
niosłych słowach wyraził radosć z przyby- Patronowi 1 Op1ekunow1 Z1em1 KaltskieJ. 1
cia łodzian na uroczystoścd odpustowe, by
J
łącznie z wielotysięczną rzeszą wierny·::h
zanieść gorące modły o pokój i błogosla- Firanki i materiały firankowe 1ata1t1 j
wieństwo dLa Ojczyzny przed c·udownym
1koronki·
w d•tym w1bortt po najn!tszych cenach ' n I e c a
obrazem św. Rodziny, mieszczącym się w
wlałclclel Ryazard ••
kolegiacie kaliskiej pod wezwaniem Opie- 11
« Zawadzka 1, r6t t'iotrk.
ki św. Józefa.
W imieniu pątni'ków przemawiał. K5.
Kan. Stan. Nowicki, kierownik pielgrzymKOl\\UNIKAT ZWIĄZKU MŁODEJ
ki, który podkreślił gorącą wiarę robotniPOLSKI. ~ . .

?o
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..KOGtnEJt•
GĄSECKIEGO

ij!łle.,....;..m. llloletolcm,..

•TOREBKACH

. .

Bad a n i a lekarskie dla knndydalów ~~~c:~~az~i~l~I~~~~ wielkie przywiązanie do
na pilotó~ szybo~co W~~h

.

. Badania od?~aJą się V: Przychod~1 Lot
je do wiadomości zainteresowanym, ~e z nicz?-Lekar.sk1eJ w Ło_dz1 w par~u 1m. J.
dn1em 28 kwietnia br. zostały wznow1?ne P.0?1a_tow~k1ego w Ha~1 ~portowe1_. w wtor
badania lekarskie dla kandydatów na pilo- ki 1 p1ątk1 od godz ..15-eJ do_ 17-eJ.
tów szybowcowych. .
Opłata za ba·dan1a wy.nosi zł. 3.
Łódzki Okręg Wojewódzki LOPP ~oda

lEINIE

Wl'tlEł:ZKI l'IOlłSKIE
LUKSUSOWYMl MOTOROWCAMI

„t>IŁSU:.SKI" i

do SZTOKHOLMU I KOPENHAGI
15 CZERWCA „ H E L S I N E K
13 LIPCA
„ ANl'WERPll i LONDYNU
~5
•
na FIORDY NORWEGU
"
17 SIERPNIA
do SZTOKHOLMU ł KOPENHAGI

31 MAJA

Juł

„„

„,DYWAll

~ . . . . .la"Q"'ooakn•m.fobr•

.

zek ubezpieczenia. Ubezpieczalnia udziela
zasiłku pokarmowego w ilości 1 litra nl'leka
dziennie lub równowartości w gotówce. Za
siłek ten należy się przez czas ka·rmienia naj
wyżej .przez 12 tygodni, poczynając od ukoń
cienia pobierania zasiłku połogowego.
Członkiniom rodzin przysługuje prawo do
zasiłku pokarmowego bez
względu na
o-kres ubezpieczenia lub zatrudnienia, uzasadniajf!cego obowiązek ubezpieczenia. .
Zasiłek ten należy się przez czas karmie
nia, najwyżej przez 12 tygodni, liczą{: od
dnia porodu i wynosi połowę zasiłku dla ubezpieczonych położnic, tj. pół litra mleka
dziennie lub równowartość w gotówce.

wojskowe!

. o
tyniach odprawione będą naboże11stwa;
PEOWIACY BACZNOść!
5
O godz. 10 uroczyste nabożeństwo w
Zarząd Koła Związku Peowiaków za. ś
Rząd i Armia Najjaśmejszej Rzeczy- kościele katedralnym św. Stanisława Kost- rządza zbiórkę członków w dniu 3 maja r.b. ~
pospolitej temu celowi służą, w życie go ki;
o godz. 8-ej. w Do~u Pomniku im. Mars~al z,
O godz. 11,45 defilada n.a Placu Wol- ka Józefa P1łsudsk1ego przy ul. Strzeleckiej
wcielają i Polskę nowym blaskiem przyoności; .
nr. 2-8, celem wzięci.a udziału w uroczy.
zdobić potrafią.
Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Prezydent
O godz. 15 przedst.awienie dla żołnierzy stościach święta państwowego.
t
Prof. Ignacy Mościcki, Annia Polska i Jej w Teatrze Miejskim Sródmiejska 15
Przybycie obowiązkowe. Na'krycic JłO- k
Wódz Marszałek Edward śmigły - Rydz („Zaczarowane Koło" - Rydla);
wy maciejówka.
O godz. 16 - 18 koncerty orkiestr w
Zarząd.
- niech żyją!
parkach: Sienkiewicza, Poniatowskiego,
Przewodniczący Komitetu
*
*
*
Zarząd IV Okręgu Łódzkiego Związku
(-) Antoni Purtal
żródliska i Julianów;
O godt. 18 wieczór poetycki poetów Oficerów W.P. w stanie spoczynku wzy-.-.,
Wiceprezydent Miasta.
łódzkich na FON w sali R.ady Miejskiej wszystkich członków Okręgu do !!remialne
Odezwa kończy się wezwaniem: „Wi- Pomorska 16.
go wzięcia w dn. 3 maja udzi.ału w nabożeń
tajmy owacyjnie maszerujące oddziały woj
stwie w Katedrze św. Stanisława Kostiki.
skowe!".
·

Z\wiązku z dzisiejszą
rocznicą 1481- idea Polski jagiellońskiej żyje
Konstyt~ji 3 Maja, Komitet Obywatelski. i wskazania dla nas WS'lystkich.

W

, „

Zwi'! z }k,

oddziały

eza• za·nawie~ m'ejaca

„'BATORY"

od zł 200.11

90.-

„ 3 l4.-

„
„

520.220.-

:.J

FRAICOPOL Lódź, '::L'~~o~:ku 104

Pontyfikalne nabożeńslwo w kościele
kolegi.ackim celebrował J.E. Ks. Bislkup
Radoński z Włocławka w asystencji ks.
prałata Blizińskiego z Liskowa i ks. prał.
Kalino-wskiego z Kalisza. Kazani.a w czasie
nabożeństwa wygłosili: ks. kanonik Pietruszka wewnątrz świątyni i ks. prof. Przybysz na zewnątrz kościoła. Kazania n.ad:iwane były przez głośniki, co umożliwi~o
wielotysięcznym rzeszom zebranych na placu kościelnym wysłuchania podniosłych
nauk.
Przez cały dzień w wielkim ołtarzu wystawiony był Przenajśw. Sakrament. Ni·eszpory celebrował ks. prałat W. PogorzJski z Sieradza.
Po nabożeństwie przed cudownym obrazem św. Rodziny i podniosłym przemówie
niu ks. prof. Przybysza, który w serdecznych słowach pożegnał łodzia·n, pątnicy odprowadzeni przez kaliszan procesjonalnie,

I

Dowództwo Z.M.P.

Łódź

-

Miasto I

zarządza na dzień 3 Maja r.b. godz. 7,30 ra
no zbiórkę wszystkich członków w lokalu

własnym,

przy ul.

Wólczańs1kiej

l}O.

WYSTAWA WYNALAZKóW.
W związku z urządzaną przez Polskie
Stowarzyszene Popierania Wy.nalazków w
okresie od dnia 7 do 20 maja br. Wystawą
Wynalazków w Łodzi przewidywany jest
do Łodz·i liczny zjazd przyjeidnych.
Zarząd Wystawy zorganizował specjał·
ne biuro kwaterowe, które zajęło się reje·
stracją zgłaszanych kwater i ich przydzia·
łem.

W związku _z P?\~~ższym, Zarząd Wy·,
stawy :?:wraca się nm1e1szy.m do wszystki<:h•
-Osób dysponujących wolnymi pokojami umeblowanymi o podan,ie ich wraz z szczegółowymi danymi do Dyrekcji Wystawy
Wynalazków, Łódź, Sienkiewicza 40. teł.
241.70 w godzinach od 9 do 13 i od 16 dfą
20.

l
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I I DI E W S OUT A L
Wzrok mu się zaćmił. .-

Ale dlaczego ta

kobieta tak

krzyknęła?
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Przekład auł0•

I urielskieit>

- Nie przypomina1j mi jej. Mówmy o twoj-ej posadzie.
- Wiesz, Janith, tutaj lubią dogadywać Irlandczykom od wariatów, a tymczasem nigdzie nie spotkałam
tylu szalonych łbów, co w Lo111dyni•e. Spojrzyj na tamte
go przechodnia. Co on tak wymachuje . rękami?
Czy
nam daje znaki?
Spojrzawszy we wskazanym ki·erunku, Janith poznała swego byłego chlebodawcę, Spinnetta.
Przedzielał
ich zielony trawnik, p ocięty barwnymi klombami. Spinnett ni•e zwracając uwa1gi na ostrzegawcze napisy o pilnowaniu się ścieżek ruszył na przełaj przez murawę ku
młodej parze.
_ A ten czego chce? - zawołał Denni>S i spr\'.żył
się w gotowości do walki.
Janith O'Mallory nie sprzeniewierzyła się z.a1sadom
swego dotychczasowego fachu i nie zdradziła szefa. Nawet Dennis nie wiedział, że była agentką u Spinnetta.
Ale przecież nie przeha1czyła szefowi, że ją odprawił, a
właściwie wyrzucił bez najmniejszego powodu. Wyobra
ziła sobie, że p o żałował swego kroku i chce ją przeprosić. irlandzka duma zagotowała si~ w sercu dziewczyny. Da mu na1Uczkę ! Ale nigdy w życiu nie widziała go
tak podnieconego. Wydawał się nie ten sam,
- Zwariował!- rzuciła w przestrzeń.
chciał ją
- Jesteś! Jesteś! -wrzesnął Spinnett
złapać za rękę.
Dennis wiedzia~, co mu wyp alda zrobić. Zamachnął
~ W~! ~lCiił ~9.illl!i~maneg;QI. -~~tgjka w
0

I

szczękę.

Spinnett runął na ścieżkę. Ktoś krzyknął, zaczę
li się zbiegać ludzioe.
Janith pociągnęła za sobą Dennisa.
- Prędko! Umykajmy póki cza1s. źle zrobiłeś Dennis. Gotowi ci teraz nie dać posady.
Oddalili się, jakk<Jdwiek Dennis był gotów zostać i
wziąć się za bary z całym tłumem.
Wypy·tywał nairzeczoną o Spinnetta, to jest o napastnika, bo go przecież
nie znał. Janith nie wygadała się. Miatła swoje powody.
W du.szy była przekonana, że Spinnett po swojemu dziwak, zamierzał obsypać ją wyrzutamiii, ai kto wie, czy
ni·e zwymyślać Denni•s a .
Wypili herbatę w malutkiej kawiarence w okolicy
Sloane Square. Denn~s, p~hłonięty naldzieją pracy,
Siewkrótce zapomniał o zagadkowych spotkaniach.
dzieli przy stoliku w kącie, gwarząc i marząc, podczas
gdy właścicielka, statra jejmość, oibserwowała ich od
kasy wzdychając: ·
-·Nie obawiasz się, że i tym razem coś się nie uda?
-pytała trwożnie Janith.
- Nie, Janith. Coś mi mówi, że wszystko pójdzie
dobrze. ZresZ'tą od początku przeczuwałem, że los bę
dzie na1 mnie łaskawy. Ach, Boże! że też nie możemy jechać razem!
---: Am<:i., tak- westchnęła. - Ale źle byi to o mnie
świadczyło, gdybym cię zatrzymywała, jeszcze teraz,
kiedy cała nasza przyszłość zaileży od pieniędzy. Może przez pół roku uskladasz tyle, że będziemy mogli się
pobrać. Wte<ly przyjadę. do ciebre f wr.żmicmyi ślub w
matym kościółku. To moje marzenle... Kiedy .11m1t.a.Ja.;
gnie si~ z .t~ 0Q1s~_9j?

- Z tego, co wiem, przypuszczam, te jutro rano o
dziesiątej będzie już wi·a•domo. Ni·e zdziwiłbym się, gdY'
by mi kazali natychmiast jechać.

ze mną pożegnał?
~
Chyba! Obleciałbym Londyn pieszo, a musiałby1t·
cię pocatować na rozstanie.
.
- Zatelefonujesz do mnie? Ale czy aby masz pienią·
dze?
. -

Chybabyś się

- Mam, mam. Nieznany dobroczyńca przysłał mi parę
dni _.temu, a przecież oszczędzam. Ale gdzie j-a cię znajdę,
jan1th? Fruwasz po Londynie jak wróbelek.
- Masz tu mój nowy adres. - Wypisała adres ołów
kiem na jadłospisie. - Tam mnie zna1jdziesz. Ale ni:e wi1em
czy w tym d-0mu jest telefon. Na wszelki wypadek zade~
peszuj. Ach, mój drogi, drżę na myśl, łe się musimy roizstać'. j•edna~ wierzę, że to długo nie po'trwa. z Glasgowa
przyslesz m1 od razu atlres, żebym do ciebie napisała?
- Coś ci powiem, Janith - powiedział czule Dem1is
~ t~Iko nie ~wymyślaj mnie od Irlandczyków. Zdaje mi
się, z~ gdyby~ ~awet do mnie
wiedział,

-

gdzie

nie napisała, to i tak bym

Jesteś.

- Wszy.scy $więci! - wykrzyknęła cichutko ja!nith.
Czyś ty dsrosły mężczyzna, czy uczniak z romantyci·

ną g~wą?!

- Janith, wierz mi, ie to nie przywidzenia. Dla mnie
nie ma na świecie cudniejszej od ciebie istoty. Jesteśmy
stworzeni dla siebie i wiem, że gdybyś chciała wezwać
mnie rwego bok.u1 przylcci.a~bym clioćby z końca świa
ta. C%Y. to tyllro miłość, Janlth, C1JJ•••
~~ł~ ~J.fq.„ gJf

ao
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Hufiec lotniczy na czele Armii Polskiej
Poświt;t:~nie
Oddano

szlfolg lotnitzfj w lub·t ink•
do użytku 13 samolotów

Radzimy stosować
tylko preparaty

Dr- ŚW 11 AlSHlf J

Piegi iiiną od KREMU ORCH11JEA
Zmarszczki radykalnie usuwa KREM RADO·
HORMONOWY

w,biela KREM CYTRYNOWY
ochrania KREM NAJDEL1KA!'NIEJ:iZY
Oczyszcza GALARETKA BANANOWA W:i:i!lę•

Skórę
Cerę

dnie

PŁYN

TONICZNY Nr. 13

Na lotnisku w Lublinku pod Łodzią prezes Izby Przemysłow10 - Haindlowej ge- śmi głe go Rydza, bohatersikiej Armii Pol- że nie pożądamy cudzej własności, ale swo 1viatoie i up'ęlcsza PUDER . PYł..EK KWIA.TOWY"
odbyła się w dniu dzisiejszym podni·o- 1nerał Maci·szewski, który wsikazał na odze' " ; ski ej i jej czołowego hufca lotniczego, wre- jej nikomu nie damy.
Preparaty do nabycia
Po przemówieniach nastąpiło poświęce w p erwszorz4łdnyeh drogleriach
~ła.
u:oczystość
otwarcia
i po- z jakim sfery gos.poda·rcze łódzkie odpowie- szcie na cześć Lodzi.
sw 1.ęcen1a nowej szkoły pilotów LOPP im działy na ape1 NaczeJn.ego Wodza, czego
Okrzyk owacyjnie podchwyciły zgroma- nie samolotów szkoły lotnkz ej przez J . E.
i Perfume;: łacb.
żw1rki i Wigury zorganizowanej staraniem jednym z dowodów jest dzisiejsza uroczy- dzone tłumy, w;i10sząc okrzyk na cześć ge ks. biskupa Jasiński ego, po czym eskadry
):}tnicze odbyły d efiladę powietrzną.
z arządu łódzki ego okręgu wojew'ódzkiego stość przekazania szkole pilotów LOPP, 13 n erała Berbeckiego.
W zakończeniu uroczystości odbyła się
LOPP.
samolotów. Samoloty te ofiarowal,i:
P o przemówieniu gen. Berbecki ego pod
Na lotnisKu zebrał się kilkutysięczny
G
d F fks Ma isze ski Anaielsko- dniosłe silne w każdym słowie i budujące rewia w powietrzu nowych samolotów i oo
5 dni w tygodniu
tłum mieszkańców Łodzi, "Rudy Pabianic- p 1 k~np >r. e: G c wGedtelm~n" Sp przemówienie wygłosił J . E . ks. biskup Ja- pisy akrobatyczno-lotnicze wykonane prz'ez prącowa~ będą sezonowey
kiej i okolic. Kilkuset autami przybyli przed Aok s 1Strzemys u~lOWKY "có
m Ł~dzi siński , podkreślając, że nie chcemy wojny, instruktorów nowej s zkoły.
• •
,1
. .
, ·-~
·C., owarzyszeme up w
.
,
w r.odzi
1
staw1c1ele w1a clz , - .1:.. L.,du gospodar- (Łódź , ul. Piotrkowska 73), Sp. Akc. WyW związku z pobytem w Łodzi p. mi''robów Bawełnianych S. RQSenbtatta, Pranistra Opieki Społecznej Zyndram Kościał
cownicy Zjednoczonych Zakładów Włókien
kowskiego ,od poniedziałku, dnia 8 bm.,
niczych K. Scheiblera i L. ~rohmana, Przę
wszyscy ro~otnicy sezonowi zatrudniani
dza!!1t1ia Wełny Czesankowei ~arkuS Kohn,
będą nie, jak dotychczas, przez 4 dni w
Sp. Akc., Przędzalnia i Tkalnia Ja~ub Katygodniu lecz przez 5 dni.
..
miński i S-ka, orat Fabryka Wyrobow Weł
nianych Samuel i Jakub GOldl~st., Fabryka
Wyrobów Wełnianych M. KJa1n!"ana, '\Yła
W CZWARTEK POSIEDZENIE RADY
dystaw Margulies, Stowarzyszenie P?_lsktch
MIEJSKIEJ.
Kupców i Przemysł·owców Chrześc•1an w
Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 113), Bo. Dni~ 4 bm. o godz. 19 odbędzie sJę 9 po
lesław KotkowSki i S-ka, Zakłady Graficzs1edze111e Raidy ~iejskiej m. Łodzi. Na pone, Sp. Akc.
rządku obrad między innymi sprawozdanie
Wreszcie czternasty samolot został u!komisyj radzieckich: Regulaminowo-Prawfundowany ze składek dzieci szkół powszenej, do Spraw Ogólnych, Finansowo-Budże
chnych łódzkich; (samo:l10t ten wręczony z-0
to'_"ej oraz sprawozdanie komisji, powoła
stanie w dniu 12 maja rb.).
_. ~• ". BISKUP DR WŁODZIMl.tJitL~
neJ uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 luteJASIŃSKI
go rb. dla zbadania całokształtu gosp<>darW
zakończeniu
prezes
gen.
Maciszewski
wziął udział w poświęceniu Szkoły Lotniczej
ki teatrów miejskich w Łodzi.
wręczył gen. Berbeokiemu czek ~a 200,000
w Lublinku.
zł. jako pierwszą ratę daru Łódzkiego Komi
KASY SKARBOWE CZYNNE ·w śRODĘ
czego, grono przemysłowców i kupiectwa tetu Przemysłowego FON na rozbudowt;
DLA SUBSKRYPCJI p. O. P.
władze wojewódzkie LOPP., delegaci aero
lotniska i zagosp·o darowanie szkoły.
Po przemówieniu prez. gen. Maciszewklubu łódzk., przedstawiciele organizacji
Kasy Urzędów Skarbowych będą przyjskiego zabrał głos, witany burzą oklasków
społecznych prasa i tp. Przed godziną 11
mowały subskrypcję poży<:iki na cele Obro
przybył wice-wojewoda
łódzki
Jellinek, gen. L. Berbecki.
ny. Państwa również w dn. 3 Maja br. w go
n acz. wydz. społeczno - politycznego dr.
dzinach od 8 do 13,30.
Wódz Naczelny Marszałek' Smigły Rydz"
Wrona, starostowie: pow. łaskiego Nowa __: mówił generał Berbecki - ,„zwró~ił sp~
.
' „
lrowski i starosta grodzki łódzki Mostow- cjalnie uwagę <Swoją jak.o k1ero.~mk . s~ł
NOCNE DYŻURY APTEK.
.
.
ski, przybył również pasterz diecezji łódz zbrojnych na czołowy hufiec arm11 polskiej,
Nocy ~zisi~jszej d,yżurują apteki: H. Pastokiej J. E. ks. Biskup Jasiński.
row11, Lag1ewrucka 96, 1. Kah:me, Limanowskie.
na bohaterskie lotnictwo. W początkach
' ..
-„
..
.
go 80, J, Koprowski, Nowomiejska 15 M RoNa lotnisku ustawiła się kompania ho zmaaań wojennych, pierwszą rolę odegra
zenblum, śródmiejska 21, M. Bart'osze~ski, Piotr
Poliki Monopol Tylonlowy 1:a1toaował po raz pierw.sz„
norowa ze sztandarem i orkiestrą. Przed boh~terskie lotnictwo, pierwsze zwycięstwa
kowska. 95, L. Czyński, Rokicińska 53, E. Zaw tych papierosach fillr Ż ligniny 11anowiacv w te~
:ustawionymi 14 samolotami ofiarowanymi będą dziełem •l10tników. Od tego ja~o. ~n-0
7
krzewski, Kętna 54-, I Siniecka, Rzgowska 51
d&led1lale Q!!a!~ ~ł9wo ~gieny ~===~~~
S. Trawkowska, Brzezińska 56.
s zkole pilotów przez sfery gospodarcze Ło stanie twardo u granic Rzeczypospohtei 1ak
dzi i społeczeństwo łódzkie, zajęli miejsca ono padkreśli zdecydowaną wolę ~arodu,
w szeregu uczniowie pierwszego kursu no od tego zależeć będzie nasze zwycięstwo.
,
wej szkoły pilotów.
DJateO'O Naczelny Wódz powołał do czynu
OT iłk"'
~
cały ifaród, aby dor.omógł rozwinąć_ 1otnic~o
1
two, aby dać ArmH skute~zną bro!l prze.ci
•
•
•
U
U
•
•
atahmi wrog~ - artylcn~. prz~ciwloau- ,społeczeń
WOJ• łódzkiego WJDBO 2nalezć si~
czołowym
czą. Dlatego. więc .mai:!,Y dz1s Pozyczkę O- J.
. . Konferencje w U rzędzie WoJ" e
6 d k. .
m ~eJSCU
brony Przec1wlotmcze1 •
w
z im
Wczoraj pa'll wojewoda łódzki Henryk miesiJkujących to ·woi'ewództwo. Kwestia ł'd
k'
0 z. 1ej .m.oie_ b.·yć spoko1'ny
da1·e• . Jó zewsk"1 zaprosi' ł do urzęd u wo1ewo
· 'd~~-·
b
·e ·
0 pow:r-Azen 1
Kt. o prędko dal·e - ...nAwó1'nie
ł"'""
.
LJł\te- am Icji re.~io.nalnej !11usi w ogólnej sumie p
~
D21atego hołd i cześć a p-0-dztękow.an\e go przeds tawkieli szeregu organizacyj go- subskrypcp Pożyczki Obrony Przcciwlotni- w~J~~z:~z~~tJ rezultaty na terenie całego
Naczelnego Wodza należn~ jest .lud~iom, spodarczych,
społecznych, kulturalno- czej uzyskać swój najlepszy wyraz.
. Przedstawiciele orgainizacji, biorący uP ..w~je':'oda Józewski w końcowych
którzy nie tylko odpowiedzieli of~ar.n.te na oświatowych itp. i odbył z przedstawicieapel Naczelnego Wodza, al.e. specialme ta- !ami tycn orgainizacyj konferencje poświę- dział w konferenc1·ach za:p.ewniali lkolei'no. p. przemowi;mach apelował do zebranych
. 1a
'e u,nrzedzih
· k wy, .c 0 """
E-„ 1
Jego wezwa· p ozycz
· k'1 Ob rony p rzec1w
· Io- w ojewod. ę o. podjęciu przez całe społeczeil. uczestnilkow
konferenc1'i, aby ostatnt'e d•nr'
kim
r
. .
cone sprawie
b k
·
f duj·ąc przed tym szkołę lotniczą t ·
·
ł...
su s rypcJ.'i po. życzk·i· wyzysr.<aJne by11 y w ki'e
me - un
111czeJ.
St. ' rvo wo1ewodztwa wszelkich wysiłków w
. i·s·c·
Pa1n w o·e
d Jó zewsk't pod mos
· · ł, ze
· k1ert1uł\L~
..Jl.
nasileniai akcji subskrypcy1'neJ· i aby
wyb ieg
1 1e naprzód ·
J wo a
. upowszec.hnienia subskrypci'i P. brunku
ł
1·
t
t·
b'
„
·
ód
tw
lód
k'
O
p
Y
Y
one
wierny.m odbiciem deklarowanych
Szkoła ta będzie waszą d urną, szkolą~ 1es ł\\Ves ią am ic11 wo1ew z a
z te- ·, . wsrod wszyst.kich mieszkańców wo1'e.„
·
b
od
b
·
·
k
·
h
k
d
t
pr.
z.ez
społeczenstwo uczuć służenia wielsetki lotników rcx:znie i zas1.ia1ąc szeregi go, a y p o me ia w szeregu mnyc a - '.vo z wa. Delegaci organizac1'i reprezentu- k1
· t
l
·
·1
• t
h
·
· p
e.1 sprawie gotowości 1'ak na1"dalei id!lcyf"h
wspaniałego, bohaterskiego 1o tme wa po - CYJ 0 go nopans wowyc - t w sipraw1e o J~cy społ~czeństwo województwa zapewnia ofiar na rzecz POP.
J
't
...,
WICEWOJEWODA JóZEF JELLINEK
życzki Obrony Przeciwlotniczej wojewódz- h p. Wojewodę da1Jej, że włodarz ziemi
reprezentował władze państwowe na uroczysto- skiego".
ści w Lublinku.
Gen. Berbecki zakończył swe przemów~e two łódzkie znalazło się na jednym z czołod k K
wych miejsc.
orniPa1n wojewoda zaznaczył, że przy subł'rzed godz. 11,30 przybył na lotnisko nie złożeniem podziękowania Ł? z. ·
tetowi
Przemysłowemu
FON
l ofiarodawgen. Berbecki - komisarz generalny POP com samolotów na ręce pana prezesa gen. skrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej
w towarzystwie dowódcy OK gen. Thom Maciszewskieao Dow. o. K. gen. Thommee województwo łódzkie niewątpliwie wykaże
mee, generała Zahorskiego i komisarza wo
b
'
d
· LOPP na1·wyższy stopień i uświadomienia obyt~oskliwą ·opiekę na
prac am~
jewódzkiego POP woj. łódzkiego płk. dypl za
wreszcie wznosząc okrzyk na czesć Frezy- watelskiego najszerszych warstw obywateli
M. B o lesławicza. Jednocześnie na lotnisku denta R. P ., Naczelnego Wodza Marszałka bez różnicy wyznania lub na1rodowości, zaBEZPOWROTNIE KREM
lądował samolot z Warszawy wiozący dyrektora departamentu lotniczego min. komunikacji pik. Fidena w towarzystwie k!l
ku oficerów lotnictwa.
została odroczona. .
Gen. Berbecki przeszedł przed frontem
·
w.)
W
Sądzie
Grodzkim
w Łodzi zn~-1dniu 28 m~rca r.b. rzuci~ pod adr esem rad'
kompanii honorowej i zajął miejsce przed
lazła
się
wczoraj
sprawa
przeciwko
ławm- nego Szwajdler.a, w czasie, gdy ,.ten przema
trybuną. Uroczysto ść zagaił prezes zarzą
kowi
Leonowi
Malinowskiemu
(PPS)
l wiał, okrzyk „Wesołek nu~1er ~ ·
.
du okręgu wojewódzkiego LOPP płk. dypl
oska;żenia
radnego
miejskiego
adw.
Fra!!Oskarżony
d?
wl~y
się
~te
prz~_nai.~
Bo lesławicz, witając generała Berbeckiego
ciszka Szwa'dlera (Str. Nar.).
i wyjaśnia, że me t;itał ~am1aru o razie
przybyłych przedstawicieli władz adminiRozprawie przewodniczył s. Wale~s'ki, adw. Sz:vajdlera, ~ m~rym111ow.ane i:iu sło
stracyjnych, wojskowych i samorząd.owych
skargę w imieniu adw. Szwajdlera popierał wa rzucił w for~11e v. e sołego do\~Ctpu. ~a
"}. E. ks. Biskupa i zgromadzonych gości. adw Grochowski obronę oskarżonego, Ma
Ponieważ obie str? ny zgłasz a.ią. szer~~
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Sprawa r. Szwajdler - ław. Malinowski!

Następnie przemawiał przewo·dniczący

Syndyk chce

Teatry

Mie ~skie

W czwartek konferencja w Zarzqdzie Miejskim
wno;i adw. Loss. Skarga wnie '."'nio:'kó.w, o_ powołame nowych Ss~ta~k~~~
siona do Sądu przez rzecznika pokrzyw- 1 złozen1e róznych dok~m en~ow, tą ~ s
- W daiu wczorajszym w go ci! się adw. Paw!owsiki do Zarządu Miejskiego
dzoneao zarzuca ławnikowi Malinowskie~ nowił sprawę odroczyc na t•nny ermin.
dzinach rann ych zwróci! się do Zarząidu Miejs przed 30 kwietnia rb. Rozpatrzenie tego pianu
kiego a<lw. Paw!owslki, syndyk masy upadłości i ewen tualne jego Przy j ęcie przed tym tetmimu, ż~ ~a posiedzen iu Rady Miejskiej ,\'
teatrów miejskich, z zapytaniem, .czy Zarzą d nem zapob ieg łob y faktowi wypowie<lzeni a urno
P. B. P.
Miejski by łby skłonny wypłaci ć su b we n cję do wy dyrelocJi teatrów miei'skich.
SW
rąk syndyka masy upadłości, gdyby tenże pod
Na to oświadczenie adw. Pawtowski '"''iaią l się prowadzenia teatrów.
śn ił że tylko z powodu nieo b ec ności sędziego .o droczono sprawa dyr. Wroczyński contra r. Potkański
w od.powiedzi na to Prez:rdent Miasta o- komisarza masy upaidlości nie móg! zgłosić się
ŁóDż. UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
,..
świadczy !, że zasadniczo przeszkód do przy- wcześniej z taQ<ą. prop ozycją do Zarządu Mie'1el. lOt-01. 266-50.
w) W czo rai· znalazł się przed Sądem J os t.atnią ustawą. proces odbył się przy dc11yśln.eg~ ro~pda~rz~n ia. prtopkozy~jj s:rndyika u~a skiewgo.
i
.
· k'
, drzwiach zamkniętych.
I o c1 me w1 zi. za ,uie Y · o, ze z •Prop ozyqą
związk u z po\vyższym ma s i ę odb y ć w
Grodzkim proces dyr. Wroczyns iego przep wód sądowy nie został jednak prze taką i konkret nym planem dzia łalności nie zwró czwartek bieża:cego tygodnia w Zarządzie M'ei
ciwko radnemu miasta J. Potkańs'kiemu.
· r~e y
Sąd bowiem postan owił
skim konferen~ia dl a ustalenia c~y i w jakich
Pobyły ryczaUowe
skargi dyr. Wroczyńskie- prowa zo.n, · . .
_
raw odwarunkach syndy.k masy u1pa<ltości móg!bv sie
kuracyjne i wypoczynkowe go P.rzedmiotem
było ostre wyst~pienie rad.n', ~~tkań- uwzględmc wmoski stron
rozp . ę.
podjąć sprawy prowadzenia tearrow mieisk:.cn
w miejscowościach
skiego na posiedzemu Rady ~l~JS~leJ prze .roczyć i zawezwać.n~ przyszł_Y termrn Jes:.:- WPROWADZENIE W URZĘDOWANIE.
wypoczynkowych ciwko gospodarce T~at~ów M1e1skic}t. . cze kilku now~ch swiadkow 1 dołączyc sze
W czo raj p. wiceprezydent A. Purtal
Poni eważ wystąpienie to bezposrednt? reg dokument-0w. • .
.
wprowadził w u r zędowanie nowego naczel zarZćld
o-odziło w dyrekcję teatrów, dyr. Wroczyn
W cha~akterze s~iadkó"'.' pos tanowio= I nik.a Wydzi ału Opieki Społecz.nej p. St. H Oft!IU
W1cieczka
~ki
uważając
się
za zniesławionego, wy- no powołac ~z.ereg osab ze swiata ~rtyst~ I Woj dana oraz naczelnika Wydziału Zd row
sto~ował przeciw'ko mówcy skargę do Są- cznego Łodzt 1 i Warszawy, następnte wxz-1
wia Puhlk znego p. T. Wisławskiego.
l~
1
17/V - 21/V
1
Cena zł 58.- du.
dl
DANCING
RODZ\NY
Pierwszy termin rozprawy przypa
W char.akterze dowodów rzeczowych
RADIOWEJ.
.
.
.:
Wycieczka
wczoraj.
. .
.. .
. , ł S ąd postanowił d ołączyć do sprawy spra.
.
W
-1
Przewodniczył Je] s. Tylmski, popien
.
. ..
d k' teatraln PJ.
Łódzka Rodzin.a Ra diowa zaprasz1
.
k
d on eao adw d· wozdania z rewI ZJI gospo ar I
.
- '
.
.
,
.
·
przyimuję już zamowieaia na oobyt
s'kargę w imieniu po rzyw z ti
•
•
'· sporzadzone przez Wydział Kontroli , aktal wszys tk1ch na danc1.ng, który od?_ędz1e się]
od 15 maJa r b
B. Fichna, obronę oskarżonego wnosił adw.
dl · . . t t . w i sprawozda nia komi:.ji dzisiaj o godz. 17-eJ w restaurac11 „Ho te lu
• •
26/V. 30/V.
J. Loo~ i H. Ha. rtman. .
.
: upa osc1 . ea ro d k' . t t P
. 'Polc:kiego" ul. Piotrko wska 3. W progr1- K ~piełe !!azowe, wo ' ol ec?~ictwo i ~kla?v ~oroPoni'eważ me postawiono wmos~u_ o. „a do badama gospo ar I w ea rac
. - wys t:ępy ar tys tyczne... . ,
v.mowe w budynku.
f.lefon. Żeg1estow 9.
cen a zł 91.m1e
d
·•••••••••••••~ wne przeprowadzenie ·rozprawy, zgq~n1e z

.Jódz~ ego

komitetu przemysłowego FON.,

lino~skiego

prowadzić

,I~~--------~
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»Wiklor«
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r~ 1j o

B. P.

zmarł w

Adwokat, b. Prezes Sądu
dniu 1 maja r. b. przeżywszy lat 79.

Okrceow~eo

w lodzi

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi z domu przedpogrzebowego dziś, dnia 3 maja r. b.
o godz. 3 po poł.
O czym zawiadamiają pozostali w głębokim smutku

C6rki,

W dniu 3 maja, kobietr
W

.wyścigu ofiarności

Leży

przed nami księga złotem i purpurą pisaina, pełna chwały, bohaterskich zmagań ·i nauki na przyszłość.
W chwilach tak osobhwych, jak obecna
otwieramy ten skarbiec naszej przeszłości
i z kart pożółkłych czerpiemy otuchę i mą
drość dziejową.
Zdaje się, że słyszymy
szczęk oręża polskiego„. to Grunwald„.
Psków... Wiedeń.„ A oto znów karta jasna,
„wiwat wszystkie stany"„. Trzeci maj. .W szystkie siany. Cały naród. Jak dzisiaj,
j~k w tej chwili.
Jeszcze jeden z niezlkzonych dowodów
że ponad wszelkie dobro materialne są war
tości, których za żadną cenę oddać, ni stracić nie wolno.
W tej pięknej, pełnej wspomnień księ
dze i my, kobiety polskie zapisałyśmy niejedną kartę. Dzisiaj w ogólnej gotow ::iści
narodu, zrzeszyłyśmy s i ę wokół idei przygotowania do obrony kraju.
$wiadome swej roli społecznej, jako
:opiekunki ogniska rodzinnego, podejmuje-

obronnej nie

może braknąć

I

ł

--~ia 30 kwietnia 1939 r. zmarł

nikogo !

kraju, bronimy naszych ognisk domowych, naszych rodzin i ic'il życia.
Czym że jest tedy największa choćby
ofiarai materialna, która sprawi, że nad nami zaszumią niezliczone skrzydła samolotów, a na granicach zabłysną lufy dział
przeciwlotniczych, za którymi stanie żywy
mur piersi żołnierskich naszych mężów
synów.

ofiar

Wzruszającym dowodem ofiarności społecznej jest ofiara na FON. w postaici zło
tego damskiego zegarka, złotej obrączki
ś l ubnej i srebrnej piQciomańkówki niemieckiej, złożona wczoraj przez uczennicę 3-ej
klasy gimnazjum H. Skrzypkowskiej, Zofię
Rydlewiczównę i jej 7-letniego oraciszka
~ainuszka. Niechcij ta ofiara będzie bodźcem

dla i·nnych.
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Józefa Adamowicza

czwartek, dnia 4 maja, jako

dwoka111

.:

w

tri:ecią b~lesną rocznicę śmierci
8. t P, ł'
,
. ,

odprawione zostanie w kościele św. Krzyża o godzlnie 9 r11no
na które przyjaciół i wiernych pamięci Zmarłego ::iapraszają

nabożeństwo ~ałobne,

Żona

(__

To co się zawsze przyd •

1

.'

I

Związku Nani!zycielatwa Polskiego ~o~

1-

I

dziec-

·

Sacha Guitry nie jest bynajmniej jakąś cynujących sytuacyj. A że okrasił to wszy- ku owym sławetnym Polom Elizejskim,
błyslkawicą, która rozświetla mroki filmo-· stko przednim, iście gallijskim dowcipem i gdzie i Polska przy boku Francji przeżyra
we, jak tego c'ilce polująca na sensację pu- płomiennym porywem entuzjazmu, powsta niejeden ból i niejeden triumf. Podążmy
bliczność. To raczej kwiat subtelny, barw- ło dzieło, którę w historii filmu shvarza ta1111 urzeczeni czarem talentu, entuzjazmu
ny i wyrafinowany, który mógł rozkwitnąć epctkę, dzieło, którego urok i potęga mu ;i : wymowy wielkiego artysty Sachy Guitry.
tylko dzięki kulturze gruntu, na którym się zniewolić, oczarować i zarchwycić.
Premiera nąjnowszcgo filmu Guitry
znajduje. Rozlkwitł wspania le w ciągu jeA więc podążmy szlakiem wspaniałej p. t. „P.ola Elizejslkie" odbędzie si~ w kidnej nory niemal, w ciągu minuty, jak owe arterii stolicy świata, skierujmy nasz wzrok nie „Casino" w czwartek, dn. 4 maja rb.
czarodziejskie kwiaty, pokazywane przez
chińskich sztukmistrzów. A}e jeśli wywołał
Ł
i wywołuje tak wielki entuzjazm, to dlateowę
go, że nie jest oderwany od swego gruntu,
~ i..rn.
~ że zan.vdzięcza swój rozlkwit głęboko
..,t; iiićłt;Za rO:s<Dle
pt1szc_z~~ym w. nie. k~rze~i~m. .
,
w dahzym ciągu ofiar na ścigacz Okt'ęgu Łódz- Robotnicy Oddz. Szwalni f-my Schweikerta w Lodzi
I 1esh przyirzec SI~ p!lme filmom Sacny Ikiego im. Wicepremiera inż. E. Kwiatkowskiego ma 21. 196.60, Pryzant Szymo-n w Lodzi zł. 50.-, Ber·
Guitry tak zupełnie innym zdawałDby się . my do -zanotowania następujące w~łaty: WidLewska nard vel Berek Mund zł. 100.- II Pań~tw. Liceum
niż ws'zystko co dotychcza's się spotykało, I Manufa~!nra zł. 2.413.30, Pr~~ow_r,,icy f·my Fa?ryka i Gimnaz. im. Prez. Narutowic~a zł. 105.50, Szkoła
•
'
•
•
1 Akcesoru S3mochodowych R. Klinger w Łodzi zło. powszechna w Rudzie • Bu.gaj zł. 1,70, Robo-tnicy i
- to ~irzymy w 111ch , me_ tylko pr~ede tyrh 1.400.-, Zam,1d Miejski w Aleksandrowie zł: Pr~c.owni~y f.my _Borensztei.n, Rzechte i ~-ka w Ł!)
wszystkim dobre traclyCJe . literatury tran- 20.-, Robotnicy i Pracownicy Mechanic21. Fabr~k.i d21 J'nko Jednodniowy zarobek zł. l,644,6a.
cuskiej ale również niemniej dobre woły- , Poń~zo. eh Samuel Henmm zł. 932.28, Pracownicy
D k . G
. M' . k' . L d . ł . •
Ki.no teatru , Capitol" zł. 100.-, T()maszowska F-ka
yre CJa „ ~o.wllU :eis ie~ w o .z1 z ozy~a na
wy f1lnrn irnncuskiego,
awanga'!Cly
tego
~ t
J'
d
b'
T
,„
.e
Maz
zł
.
rzecz
fundacJl
sc1gacza
im. w1ce'(l-rem1era inż
E.
~
IPraco,„nicy
L,. . z u:zncgo e wa iu w· omasz 0 "1
. · 1.400. - K . I
_,_.
l
. ·
filmu.
Oddz. Drogwego PKP. zł. 73,50, Powia. · w.iat rnw„~iego z· S,~00.- oraz pracow~icy Gazo·
.
, .
.
.
.
· towy Obywatebki Komitet FON w La~ku zł. 1670.-, wm na tenze cel zł. 5.aOO..- Kwo~:i; t~ zł1Y1:one zosta.
I to iest własnie ta1emn 1 cą Sachy Guitry! Karczmarka $tefania, Łódź zł. 5o.-, Oddz. przy Sq- ły na ręce p. Prezydenta J. Kwapmskiego.
Bardzo t:vórcze i. bardzo śmiałe .przet~·ans- <l~ie ~k'.. w Ł~dzi zł. 48.-, Oddz._ pr~y Kolei Elektr. j Pracownicy odchiału ruchn firmy K. Eisert prze
pon owanie sztu1k1 awanga:rdoweJ na język L?dzkieJ zł, _2„0-.-:, ?~dz. w ?~eJowie zł. ~ 1 •2~· 4 -ty znaczyli ooły swój zarobek z dnia l.ga maja w su.
opularny i przystr>pny dla szerokiej· pu- P1k. Artylerii c.1ęzk1eJ zł. 13~,15, Pra?owmcy ~ Szef , mie zł. 656,50 ca ścigacz.
P.
. .
"'
f.my Zakł. Graf1ez.ne J. K. Baranowski zł. 30,2a, Pra
bltcznosc1.
cownicy, robotnicy i firma „Przędzalnia Goldman i
---Oto zjawia się przed naszymi oczami Natkiewicz zł. 570.-, Oddz. przy 3 Oddz. ~uc~owo.
wspaniała ws t ęaa dziejów Frwncji„. Roz- Handl. &t. Łódź.Fabryczna zł. 20,30, Robotn11
cy l Pra
0
·:a ·
.
a kal ej· doskopowa \.VSpa cownicy firmy Gwircman i Ratner w Lodzi zł. 626,15, tł dgcj~
,,~ij się pl zepyszn_ '
.' I , , . . <'. .
Robotnicy i Pracownicy f.my Glicenstein i Ska w
Rozgłośni Łódzkiej w dniu
niala epopea czasow w1c,k1ej n11n10ne] p1ze Lo·clzi zł. 865,20, Zrzesz. Chrześc. Przedstawicieli Han
dzisiejszym
szłości
dlu i Kupców Podróżuj~C})Ch zł. 150.-, Składnica
w ·posuwistym pochodzie wyłaniają się :\'lateriału Intendenckiego nr. 4. Chojny zł. 51,15, Ru
P~ogr_am muzyczny Rozgłośni Łódzkiej
1<:,
t 1 . • lk' , . t
e po sinow Lew w Łodzi zł: 50.-, Oddz. przy Zarzqdzie I w dmu Swięta Narodowego rozpocznie o
z m.ro ow s__ u cc1 :vie , ·1e n~s. oryCZ!1
- :.\liejskim zł. 83,30, zł.28,53, Pracownicy Oddz. 6-go aodz. 12 03 oranek o ularn w w k mastac1e FrnncJI: Mana cli Med:c1s, monarcho Drogowego PKP Łódź-Fabryczna zł. 48,50, Parafia
p ,
!' p . Y. , Y ·
wie: Ludwik XIII, XIV, XV,XVI -- straco- Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi zł. 47,50, Pra<:o-wni eJ orkiestry -~ymfomcznej Zw1~zku Muzyny na szafocie„„ słynne faworyty: Pomda- cy Sekcji Zb.iórki p~zy Komitecie Pomo~y Zimowej kow Chrzesc11_an pod dyr. T. K1esewettera.
N.
I
I
~A • , Lu
w Łodzi zł. 19,48, F"rma Hacbler zł. 2.110.39, Zarzęd
W programie utwory kompozytorów poi
.
l I our, D Ub an y„. 1 apo eon „„ mana.
- m Aleksandrowa zł 165- Zarzad gm ~owosołna k' h
· d
·
·
ł
'k
M
·
A
,
·
Id
.
b
n
:
•
•• • • •
• : ••
. • s ic , mię zy mnym1 ma o znana uwertura
d WI a„.
arta n,onma„.
ą.
us.rnp1, zł. 500.-, St. Romanski zł. 10.-, M1eJsk1 Komitet St ff .
K ·1
k .
k
" .
uczeni, szarlatani„ Lur:wik Filip.„ Napo- FON w Konstantynowie zł. 463,90, KKO pow. wieluf1
e amego " .ro W ra1~ roz ~~zy I .ml~
1PflJ1 .III.. Cesarzowa Euaenia„.
skeg? zł. 23.204.10, Zam.id gm. R&doge>szcz zł. 3,800„ zyka d~ „Kumoszek z Wmdsoru , w kt?rei
.. t
t f'
_ ::-._
~ , k
St. 'fokmki zł. 25.-, Zarząd gm. Gospodarz złot)':h S. Mo muszko wprowadza tematy O. NicoKt oz o po.ra I wycza10wac 1a ą wspa- 71}2 60 Zarz<id gm Brużvca Wielka zł 248- K 1 · ·
t . t e1· opery.
·
ł
f
·
; ·
.,
ć
.
d
· • . maj. Nagonki
·
·zł. 50.-, K. G.erte1 ·z.ł ' 2.- · ai, O
pierwszego
nia ą, ascynuiącą w .zję, roz,oczy p1zc l\faykowsk1,
d 15 au
· ora
d Łód. k . k
nami taki imponujacy rozmachem fresk hi- Wydział Powiat0owy Łódź, zł. SO.-, Zarząd gm. Brus
go z.
-ei na a
z 1,o. a1nie on~
stor rczny obrazi;jacy dzieje Fra'llcji na zł. 95·1.- , Bo~dan ~ybicki, gm. Radogoszcz zł. .1?.-· cert rozryw'kow.Y w wyk. ka~elt ludo~ej
) t
'. t
h t"
'?
Zarz(ld gm. I... ruszow zł. 621.-, Masa Upadłosc1 A. 'I pod dyr. Antoniego Makowskiego z udzi:tprzes rzem rzec s u1e~1 :
.
.
Prusak I.ódź zł. 2.000.-, Zarząd m. Ruda Pabianic- Iem Zofij Romano sk' · _ f t ·
Nikt inny, tylko włas nie genialny pisarz ka zl. 1.775.50, T. Garliński zł. 25.-, Cech RzemieśJ.
w IeJ
or eptan.
aktor i scenarzysta Sl cha Guitry, który w Ale!'sanllrów zł. 100.-;-, Dozorcy Drogowi A. Labuda
Wreszcie
wieczorem transmitujemy
· fil ie p. t. Pola Eilize1·skie" (Remon- zł oo.-, 'Yl. l\~ar.tymak zł. 5.-, Prac. _Oddz. ~ 1:~- „Wieczór 3-cio Ma1·owy" z sali teatralne;
ai cy m
"
.
. c ~owego PlG' Łodz.Fahry. zł. 86.30, Stamshw L1pm. , f
G
\"
· ·
·
· J
tons !es Champs Elescs) umiał w m1• ,ki zl lO.- , Łódzkie Tow. Ełektryrme zł. 8,50 , Spół. I -m~ . eyer. :v częsci muzyczne] wystąp;~:
strzowski sposób p ołączyć fak ty histo;·yc.z d ~ ielnia O szczędni_ościowo • Kredytowa P_raco,~ni- 1Kaz;mierz Szupko - teno_r, ~esp~ł wokalne z wytworni~ podaną anegdota, 0'5q1e k? w Hanka Polsl~1cgo, zł. 50.-, Członk_owie _Lod~- ; ny Z. Swendraka oraz char 1 or'k1estra fa.~
:d za w rotn"ll1 tempem akc1' i bły ki ego ~Juhu Radio Narodowego zł. 83,?0, Lodzk1~ bn:czneao
Klubu Sportowo - Oświatowe0
waJ <!c w; ~a
. J
. , •
, :i •o'
.
Tow. E!l'ktry.~.zne zł. 21,000.-, Robotmcy Fahry~: ' J
sk,\ttlw O scią !Jumoi U, mnogo::ic1ą • 1 "s,.,.pttją
'X'yrobów Sr~hrnyrh w J. odzi zł. 30.90, Oddz. tv Sie go.
C'YC'h po sQ..bie epizoqów i spiętrzeniem fas- rudzu zt 2.000!-1 Giełda Mięsua w !-odzi zł, 5.000.- !

I

nauczyciel szkoły powszechnei Ifl stopnia nr 49
Zmarłym straciliśmy ()ddanego Kole11ę i długoletniego członka naszego zwią
zku, a młodzież gorliwegu i sumiennego wychowawcę.
Wyprow:idzenie Zwłok ni. stary cmentarz katolicki na ul. Oj'!rodow11 z domu żałoby przy ul. Zeligowsklego 46 Radogoszcz. nastąpi w środę, dnia 3 maja br. otgodz. 15
- - Na sm~tny ten obrzęd i dla oddania Zmarłemu Koledze ostatuiei posfogi zaprasza
Zarząd Oddziału <Jrodzkłego
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STEFA.N HAWEL

ności

Wzruszający

-I Rodzina.

Wnuki,

1101s~ ~e stwierdzają:

my pracę obok, - lub za:miast naszych mę
iów, braci i synów.
My właśnie zaszczepiamy w dusze naszych dzieci te prawdy odwieczne, które w
walinycil momentach dziejowych, wyzwolone z codziennych drobnych trosk materialnych, potrafią naród zjednoczyć i nadać
mu moc niezwyciężoną.
Dzisiaj skupiamy się wszyscy wokół
armii, naszej dumy narodowej.
W wyścigu ofiarnotl:i obronnej nie może braknąć nikogo!
Z pożółkłej kairty lśnią złote litery„.
„wszystkie stany!"
A więc i ci, co w ciężkim, mozolnym
trudzie zdobywają lepsze jutro, - i ci mali,
co w drobnej piąstce niosą swe grosiki
zwielokrotnione serdecznvm umiłowaniem
ojczyzny, - i ci możni (bogacze, którym
los dał wiele, a którzy w pierwszym szeregu kroczyć winni na drodze spełnienia obowiązku obyw2lfelskiego.
Wiemy, że wzmagając potencjał obron-

„

Zięć,

Znane przysłowie japońskie mówi: „Pa
raso! noś i przy pogodzie". Osłoni cię on
zarówno przed deszczem, jak i przed palącymi promieniami słoóca.
Jeszcze lepiej, niż parasol, przydadzą
się nam we wszelkich okolicznościach życia
· · d
C
1
h
k ·
·
pienią ze. zy to w atac roz w1tu życia
gospodarczego, czy w dobie kryzysu, czy
w okresie pokoju, czy też wstrząsów politycznych, będzie mógł najłatwiej spełnić
swój obowiązek obywatelski i będzie miał
największe szanse wyjścia z wszelkich op re
sji naturalnie ten, kto posiada odpowiednie
zasoby mate-riailne.
.

Wspomnienie

pośmłertne.

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

A.doił ~on

dniu I maja rh. rozstał się z tym światem.,.
stor adwokatury łódzkiej b. p. Adolf Kon. Wraz
Jego zgonem ubyła nirprzeciętna je<lnootka <lobri
zapisana w dzi<'jach prawnietwa polskiego i w :iy!I
społecznym 'n 3 szcgo miasta.
B. p. Adolf Kon urodził się w Radzyniu. Po uk O
czeniu ~tudiÓ\V prowniezych osi~dł w Piotrko~.
gd:t.ie stawiał pierwsze kroki na niwie sądownicl'
pod światłym kierownictwem śp. Prezes:i. Srzetłn
kiego, późniejsze-go pierwszego prezesa ~lu J'I, ~
wyż s;-;ego w Niepodległej Polsce.
p 0 odbydu aplikacji ~ądowej przeniósł się do I k
.dzi i tutaj wstąpił w ~zranki pa:les11·y, zajmując w n
od razu poczesne stanowisko z racji wybitnej wird
prawniczej i wyjątkowyd1 ~alet charakteru. Pr.
zawodową umiał pogodzić z równie intensywną pr
J a:kko~wiek wszystko to, cośmy powie cą społecZJ1 11 • Był jednym z :r.ałożycieli T<Ywarzi-~
dzieli wyżej, wydaje się zupełnie jasnym, to Prawniczego w Łodzi, w którym z umiłowaniem l' ł
jednak nie brak zawodowych pesymistów, cował, wykazując szcugólną troskę o stworzecle k 0
.
gozbi-Orn naukowego, który miał później '" &wej ·
którzy, napotykając na przeciwności lub czy w charakterze członka Zarządu i bibliotdwc.
niepomyślną koniunkturę, zatracają ener- Wespół z śp. nuwokatcm Elzenbergiem położył r
gię i zdają się na łaskę i niełaskę rozgrywa waliny pod stworzenie w ł,odzi stałego p;sma poi,:
jących się poza nimi wypadków. Ci sami go. w trosce o J/Otrzehy kulturalne Lodzi wspólrh
łał w utworzeniu i pracach 'Polskiego 'l'owarzy-:
sobie .przypisać muszą winę niepowodze!'1, Teatralnego, przyczyniaj!,!C się w ten sposób do Lu •
choć oczywiście żywić będą pretensje do ca wy gmachu Teatru ·P<Yhkiego w Łod1i. Należni j
lego świata, tylko nie do siebie.
licznych wt7tu:~yj. filantropijnych, które 1,;pi1
Należy -wiec wciąż myśleć 0 pomnożen:u s21;zodrze, _u1~1k'aJęc Jed~ak r~r.głoim. B. p. Adolf~.
•
.
,
: hy1 prawmk1cm wy•ok1ej m1nry. Jako cywilista :
swych dobr. Pr~~owac, oszczędza.~, no • niewielu sobie równych. Po w~krze•zeniu sądo~~
próbować szczęsc1a w grze na Lotern Klaso, twa polsli:ieto powołany zo-s-tał nu stanowisko ,,, t
wej, która co miesiąc daje nam nową spo- prezesa Sądu Okręgowe.go ~ Lo11 i. Przez ~e~
s obność zboaacenia się. I kto wie czy włai> ~tał na czele Wydz! al~ C}wilnego tego~ S11du, a P~
· ·
'bil?.
·
· ·
'· ·
Jego na tym stanowisku ;ipotylmla się z u·zr:an.
me me _na1 1zsze c1ą.gn1eme przymes1.e nam świata prawnicze-go. Przez jnkiś cS'zas pe!nil o
upragnioną wygraną. \V kazdym razie wa1 wiązki. !Prezesa Sl!du Okręgowego w Lo<l>zi. Oo111t
to spróbować i jak najszybdej zaopatrzyć: lata spęd~ił w. umiłowanym przez siebie , zaworl
Sil' W lOS.
ndw~knck1m, •~leSUJC ;ję ogólnym poważaniem j
~
uf.amem.
Zgon. bp. Adolfo Kona okrywa żałoba pal
Sł~elc2!ynie w obronie kraju! łódzką, którnj sztandar zawsze w)~oko tr;ymal,
Od szeregu lat, niemal od zarania wol- stytucje społeczne, którym bezinteresownie a ee
ności Polski, Związek Strzelecki pracuje wie służył, wreszcie rodzicę, króra 'boleśnie ud;z
stratę swego szla~hetnego opiek1ma.
nad ugruntowaniem niepodległości, przyOze~ć pomięci zai;łużonego prawnikl i społt
gotowując zastępy młodzieży do pracy dla nika.
W

Państwa.

W oddziałach Z.S. otrzymuje młodzież
wyszkolenie i uświadomienie obywatelskie
i przechodząc do rezerwy, jest zawsze gotowa, gdy zajdzie potrzeba.
Dziś wiaśnie zaszła ta potrzeba: musimy być gotowe do samoobrony i do obrony kraju, musimy policzyć się i zmobilizować.

Obywatelki, które należałyście kiedykolwiek do Z.S. zgłoście się - celem wcią
gnięcia was w ewidencję grup strzeleckich,
uzupetnienia wyszkolenia i przydziału funkcji na wypadek wojny!
Zgłoszenia przyjmuje i informacyj udzie
la Komenda P.K. Okręgu IV Z.S. w Domu
Pomniku Józefa Piłsudskiego, przy ul. Strze
leckiej 2-8, codziennie godzina J 1 - 13,
oraz w śrQgy: i _p_i~tki gqgz. l8 -:=_ 20„_~

ODCZYT CZERWONEGO

}{__RZ'VżA.

Starani0{n Sekcji Odczytowej Polskie,
Czerwonego Krzyża Oddziału Łódzkiego
niedzielę, dnia 7 maja br. o godz. 12 m
30 w sali PCK przy ul. Piotrkowskiej ·
190 dr. Kalecka wygłosi odczyt nt. „Wali
społeczna z gm·źlicą" Wstęp bezpłatny.

WIECZóR POETóW ŁobZKICH
NA FON.
Dnia 3 maja 1939 r. o godz. 18-ej w
li_ Rady Miejskiej (Pomorska 15) oclbę 1• •
.się w. ramach
. obchodu święta Trzecie(To;
"'
ia w1eczor poetów łódzkich na dozbrO:je
Clrmii.
Recytować będą autorzy oraz ar.!)
Teatrów Miejskich.
Wejście zł. 1 i zł. 2.- Całkowitv dod
erze~nac~a $i~ n~

FON

~„«t;1

l

3 maja 1939 roku.

Str.

Znaczny spadek

EXPRESS GOSPODARCZY

Zryczałtowany- podateK·

spożycia

0i~~o:~;~~f~~ych
::~;st~i~~rot~~~~~ów,
wymogom przepisów o ryczałcie.
0

Przekonane o dodatnich wynikach po„ryczałtowego" w dziedzinie
podatku
dochodowego i obrotowego,
zmniejszającego pracę urzędów przy postępowaniu wymiarowym i ewentualnie odwoławczym, oraz umniejszającego możli1vości tarć pomiędzy władzami skarbowymi a obywatelami -Min. Skarbu daje w
tej instrukcji· wyraz swemu zapatrywaniu,
iż naczelnym władzom zależy usilnie na mo
żliwie jak najszerszym
zastosowaniu ryczałtu podat·kowego do płatników.
stępowania

WtAśCIWOść URZĘDU SKARBOWEGO
PRZY WYMIARZE RYCZAŁTU.

Jeśli ten sam urząd skarbowy jest wlaściwy do wymiaru ryczałtu w podatku obrotowym i dochodowym, wówczas całe po

stępowanie, związane z wymiarem ryczał~
tu, oraz z wysyłaniem zawiadomień i rozpo
zn.awaniem wniosków płatników będzie się
odbywać równocześnie. Jeśli natomiast 1dJ
innego urzędu skarbowego należy wymiar
zryczałtowanego podatku obrotowego, a
do innego urzędu należy wymiar zryczałt')wanego podatku dochodowego, w takim ra
zie ten urząd skarbowy, w obrębie kfóf"i!go znajduje się przedsiębiorstwo zaliczone
go do ryczałtu w podafku obrot~wym, po·inien w trrminie do dnia t czerwca 193!)
roku, dane dotyczące przedsiębiorstwa płat
nika, kwoty zryczałtowanego podatku ob~o
!owego, obrotu za rok kalendarzowy 1938,
oraz wyniku ewentualnego rozpoznania
wniosku płatnika podać w terminie do dnia
1 czerwc.a 1939 r. do wiadomości urzędu
skarbowego, mającego ustalić ryczałt w
podatku doc·I10dowym - tak, ażeby urząd
ten mógł jeszcze zaliczyć tego płatnika podatku dochodowego do ryczałtu za pomocą
zawiadomienia, doręczonego mu do dnia 30
czerwca 1939 r.
Jeśli z jakiejś miejscowości, znajdując~j
się po za siedzibą urzędu skarbowego wply
nie więcej aniżeli 15 wnioSk:ów płatników o
zmniejszenie ryczałtu a przybycie płatn:ków do siedziby urzędu byłoby dla nich
zbyt uciążliwe, rozpatrywanie tych wniosków będzie się odbyw.ać - w miarę moż!i
wości - w tej miejscowości. Dotyczy to
szczególnie małych miasteczek i wsi, położonych poza obrębem miejscowości będą
cej siedzibą urzędu skarbowego.
D„\ROWANIE SKUTKÓW ZANIEDBANIA TERMINU PRZY RYCZAŁCIE.

Omawiany okólnik zawiera pewne ważne postanowienie, które dość często znajdu
jemy w różnych okólnikach ministerialnych
(jak np. w okólniku o ulgach przy nabyciu
świadectw przemysłowych), a które bardzo rzadko bywa przez władze skarbowe w
praktyce stosowane. Mianowicie rozparządzenia w sprawie zryczałtowanego podat'ku
obrotowego i dochodowego na lata 1939
i 1940 przewid.ują pewne terminy dla niektórych czynności płatnika, w związku z
tym podatkiem. Np. rozporządzenia te postanawiają, że wniosek płatnika o wyłącle
nie z ryczałtu, lub też wniosek o ustalenie
ryczałtu w innej kwocie, aniżeli kwota pod.ana w zawiadomieniu urzędu skarbowego
musi zostać złożony najdalej w ciągu 14
dni od doręczenia zawiadomienia o ryczał
cie, zażalenie od postanowienia o wyłącze
niu płatnika z ryczałtu należy wnieść do 14
dni od daty doręczenia tego postanowienia.
Otóż okólnik ministerialny postanawia, że
urząd skarbowy ma prawo darowania skut
ków zaniedbania przez płat•nika wszelkich
terminów, przewidzianych w rozporządz!.!
niach o ryczałcie - i te. zarówno z urzęd•.i,
jak równie'! n.a skutek ustnej lub pisemn~j
p ro śby płatn i ka. lJ ; ząd skarbowy nie wyda
je w takim wypadku żadnego postanowienia o darowaniu skutków uchybionego terminu, lecz czyni tylko odpo\•:!ednią adnotację w a'ktach.
PRACOWNIA P.ZEMIEśLINCZA, A RYCZAŁT W PODATKU OBROTOWYM.

Okólnik

wyjaśnia też sprawę

stosunku
do zryczałtowanego podatku
od obrotu. Podczas, gdy w dawnej ustawie

rzemieślnika

o podatku przemysłowym sprawa zwolnienia od op~d~tk.owania podatkiem obrotowym rzem1eslnika, który pracuje sam, była zupe~nie jasno przeprowadzona, to w no
w~j usta~i~ o podatku obrotowym - kwes~1a ~a nie iest ~byt jasno postawiona. Obec
me Jednak okolnik wyjaśnia sprawę tę w
sposób zupełnie analogiczny, jak to miało
miejsce w dawnej ustawie o podatku przemysłowym. Mianowicie, nie będzie się zaliczać do ryczałtu rzemieślników wykonu'

wyrobów monopolowych.
danych za pierwsze dwa miesią
ce br„ w porównaniu z analogicznym okre
sem r. ub„ konsumpcja artyikułów monopolowych w kraju uległa generalne.mu spadko
Według

obrotowy .i dochodowy

Jaki jest cel ryczałtu? .
Doniosły okólnik Ministra Skarbu
I

ex~ ~inlster Ska'.ł>u wydał nad~r donio
sl,Y _okolmk w spra~1e wykonywania, prz.ep1sow rozporządzen do rozporządzen Mrn.
Skarb~ -0 zryczałtowanym podatku obrotowyi;n '. dochodowym na rok 1939 i .1940.
Ok?l1!1~ !e1~ zaw1er.a. ~ały szereg. ~aznych
1vyjasnie1~ 1 uzupełn~en do przep1sow rozporzą~zen o ryczałcie w. podat'ku obrotowym 1 dochod~wym. Mm. Skarbu zaleca
przede wszyst'k1m urzędom skarbowym, aże
by dołożyły jak największych starań w kie
runku obięcia ryczałtem podatku dochodo-

7

jących rzemiosł-0

na podsta\~ie kar.ty rz~mie

CO UWAŻA SIĘ ZA OBRóT PRZY
WYROBACH MONOPOLOWYCH.

ślniczej osobiście, bez udziału sił naiemO ile chodzi o przedsiębiorstwa sprzenych - za wyjąikiem najwyżej je~nego
członka rodziny oraz b(ł.z utrzymywania sta daży wyrobów Państwowego Monopolu Ty
łego miejsca sprzedaży poza obrębem prJ- toniowego i Spirytusowego, t·o przy ustalacowni. Taki więc rzemieślnik nie będzie niu ryczałtu na lata 1939 i 1940 na podst.l-

~ni wie obrotu za 1938 r. uważać się będzie w
Wszyscy mm rzem1 !- -0brót osiągnięty w 1938 r. sumę - stanośl nicy zostaną zaliczeni do ryczałtu w po- wiącą róż.nicę pomiędzy ceną, pobieraną
datku obrotowym, -0 ile oczywiście odpowia przez Państwowy Monopol, a wyzna-czoną
przez tenże Monopol ceną sprzedażną.
dają przepisowym wymogom.
płacił podatku obrotowego og?ln~go
też zryczałtowanego.

'W'

ex) Izba Przemysł·owo - Handlowa w\ ły już dokonane. Ma t-0 prz.ekonać .nasze s~e
poszczególnych ru- ry przemysłowe, że tec~mcy nasi P.otraf:ą
tejszych organizacyj, w sprawie zaopinio- skonstruować tego rodz~JU mas,zyny 1 przęwania projektu uruchomienia specjalnej dza na nich skręc~na nie będzie .~orsza od
s'kręcallfli do przerobu przędzy pojedyńczej skręcanej w Angin, ale lepsza mz ta, któpochodzenia angielskiego.
rą przywozimy via Niemcy.
W celu zorientowania się, jak na spraJeżeli cho~zi ~ c~ny, to według s~czewę tę zapatrują się sfery włókiennicze, gółowych obl!czen, me będą one wy~sze,
zwróciliśmy się do poszczególnych przed- aniżeli obecnie, przy czym dadzą ?ne ieszstawicieli tutejszych organizacyj, które wy cze możność reeksportu do niektórych
powiedziały się w sprawie tej w sposób na mniejszych kr.ajów, ja'k to zresztą praktystępujący:
kują Niemcy.
Hasł·o uprzemysłowienia Polski, które,
z joednej strony ma na celu tworze•nie nowych placówek wytwórczych, dając tym
samym zatrudnienie nowym zastępom naszej .ludności, z drugiej zaś strony zrnniej-1
W związku z układem zawartym w dniu
szeme wyw?zu tak cennych d,La .nas dewiz 27.3. 1939 pomiędzy Polską a Francją w
-z·~alazł~ zywy bardzo oddzwięk wśród sprawie obrotu płatniczego Komisja Deuświadomionych kół naszych sfer gosp-0dar wizowa wydała okólni•k nr. 28, obowiązujączych.
.
.
.
cy od dnia 1.4. 1939 r-0lru. ,
.w związku ~. p~wyzszym, w. wielu g~W myśl postanowień okó~nika banki dełęztach ~r.odu~~JI ~Odjęto ?st~tnio badania wizowe upoważnione są generalnie do roznad m?zliwosci.ami z~stąpienia prod_uktu patrywania we własnym zakresie wniosków
~agramcznego -:--- kraJ.0 WYT?'. względnie, 0 o zapłatę •należności cudzoziemców, bez
11; ?ka.załoby .się to memozhwe, nad .P0 d- względu na ich miejsce zamieszkania lub
mes1e111em niektórych faz produk~nnych siedzi'bę z następujących tytułów:
danego surowca na t-eren fa?ryk kra1owyc~.
1) za towary pochodzące z Francji, AIT~k było np. z produkqą s.ztucznego 1e geru, kolonii, mandatów i
protektoratów
dw.abm, textry, argony, kotoni~y oraz ca~ francuskich, sprowadzone do Polski na
łego szeregu preparatów c.hemtcznych, kto p-O·dstawie pozwoleń przywozu; zaopatrz-0re, P.0 począ_tlm~ym O'kresie pewny~h trnd nych z literę „F" i wydanych po dniu 1.7.
nośct, obecnie nie tylko z~obyły s~bi~ pra- 1936 roku lub ulg celnych, przyznanych po
wo ~bywatelstwa, ale są nawet us1lme po- tej dacie;
szukiwane.
2) za koszty ubo<:zne, związane z tym
Kierując się tą myślą przewodnią, gru- importem, jak: koszty przewozu, ·przeładun
pa przemysłowców łódzkich opracowała ku, postoju, magazynowania l ubezpiecze-0statnio szczegółowy projekt uruchomienia nia, koszty arbitrażu, zagranicznych opłat
skręcalni dla angielskiej przędzy p-0jedyń- ce~nych, przekazowy.eh i konsularnych oraz
czej w kraju. Projekt ten przewiduje zmon- innych opłat publiczno-prawnych z wyłącze
towanie precyzyjnych urządzeń do skręca- niem prowizji handlowych.
nia; scala•nia i merceryzowania angielskiej
3) za koszty uboczne, związane z eksprz~dzy pojedyńczej, które to czynno·ści s;! portem towarów do Francji i jej kolonii,
dotychczas wykonywane w Anglii.
dokonanym po dniu 1.7. 1936 r. o·raz za: opu
Według źródłowych obliczeń import an sty i b.onifikaty z tytułu man.ca lub mniejgielskiej przędzy nirkowanej w roku 1938 szej wartości wyeksportowanego towaru.
wynosił około 4 miln. zł. Koszt nitkowania
Przekazany z powyższych tytułów moi merceryzowania w A•nglii wynosi 30 proc. gą być dokonywane przez banki dewizowe
ceny przędzy. A więc za powyższe czyn- bez specjalnego zezwolenia Komisji Dewiności zapłaciliśmy zagranicy około 1,200 zowej po zerejestrowaniu wniosku w Polstysięcy zł. w samym tylko roku 1938.
kim Instytucie Rozrachunkowym.
Nie ulega przeto najmniejszej wątpliZgodnie z przyjętą w układzie polskowaści, ie z chwilą uruchomienia odpowied- francuskim zasadą kompensaty, import nienich warsztatów przetwórczy-eh w 'kr.aju, których towarów z Francji, Algeru, kolonii,
nie tylko zaoszczędzimy poważniejszą kwo mandatów i .protektoratów francuskich witę dewiz, ale co ważniejsze, stworzymy n0- nien być dokonywany od dnia 1.4. 39 r. w
wą placówkę przemysłową, tak niezbędną olbrocie kompensacyjnym pod kontrolą Pol
w naszych warunkach.
skiego Towarzystwa Hand':1u K-0mpensacyjProjektodawcy zrezygnowali na r.azie z nego (ZAHAN) w Warszawie, na podsta
postulatu nie przywożenia przęd-J nitko- wie specjalnych pozwoleń przywozu, zawej angielskiej, godząc się na wyko•nani~ opatrzonych w adnotację „Kompensata większej próby, jakkolwiek próby takie by- Francja''. Wartość towaru w obrocie komŁodzi zwróciła się d<J

Zbyt soli spadł z 43 do ił2 tys. ton, wszy
Stkich wyr<>bów tytoniowych z 3.353 do
2.938 ton itOść sprzedanych papierosów
'
.. '
zmniejszyła się z 1.354 do 1.340 m11tonow
sztuk, a konswncja tytoniu z 2.134:, do
1.705 ton.
, ___________ "
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P.ol~k1 równi.ez na ty.m me ~~1e.rp1, poniewa~ skręca?1: ~ .kraiu umozhw1 przywóz
zw1ę'kszonei ilosc1 ,vrzę?zy, na k!ór~ pr~e~
mysł. n_asz. r~flektu1e, me wspommaią-c JUZ

od 20/IV. -

o rnozhwosc1_ach reeksportu.
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.
sfery. zarnteres~w~ne_ zy~1ą nadziei~, że pro1ekt ten
Łódź, PIOTRKOWSKA 68
z~a1dz1e .zyczlr~ve popa~c1e u naszy~h c~yn
teJ03fon 170-77.
mko'Y miarodaJ~ych, ktorych zadaniem iest
dbame o rozwój naszego przemysłu. (ag). ~ ••••••••••••••~

Obrót plainic:zg polsko-francuski

• wymiany
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Rokowania w sprawie
cyny i kauczuku na
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i
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Iwraz
pensacyjnym przy imporcie oblicza 1Się \ skim Instytucie Rozrachunkowym, pod waze wszystkimi kosztami u'bocznymi runkiem, że przy wnioskach będą przedło
franco granica polskiego obszaru celnego,
zaś przy eksporcie przyjmuje się do kom·
pensaty tylko wpływ waluty ek~port-0wej
netto, po potrąceniu kosztów ubocznych,
po•niesionych poza granicą po lskiego obsza
ru celnego.
Wnioski o zapłatę z powyższych tytułów
należności cudzoziemców, bez względu na
ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, n:iogą
być załatwiane przez banki dewizowe we
własnej kompetencji, bez rejestracji w Pol
0

tone wsze'.lkie dokumenty, wymagane w
myśl obowiązujących przepisów, oraz że
przecjętna wa•rtość t-0waru1 uwidoczniona
w pozwoleniu przywozu z nadr.wkiem „Kom
pensata - Francja", nie iprzekraqa wartości przeciętnej, wynikającej z ceny fakturowej z uwzględnieniem wszystkich kosztów
poniesionych do granicy polskiego obszaru '
celnego.

Nal efo ości osób, zamicszkalych w~
Francji,
Algerze, koloniach itp. z niej' wy- 111
~
• • • • • • • • • • • • • • • • szczególnionych tytułów mogą być przekazywane tylko w dr-0dze rozrachunku za po
URZ~DOWA CEDUŁA GIEŁDY
średnictwem Ba-nku Francusko-Polskiego
WARSZAWSKIEJ.
w
Warszawie na podstawie zezwoleń, udzie
z dnia 2 maja
lanych
przez Komisję Dewizową :tub przez
Belgia 90.60 90.82 90.38
Oddziały Banku Polskiego i banki dewizoBerlin 213.07 212.01
Gdańsk 100.25 99.75
we w ramach ogólnie obowiązujących prze
Holandia 282.90 283.62 282.18
pisów: a) za towary, pochodzące z Fran°cj1,
K-0penhaga 111.38 110.82
Algieru,
itp. sprowadzone do Polski na
Londyn 24.89 2-1.96 24.82
podstawie pozwoleń przywozu lub ulg 'celNowy York 5.32.75 5.30.25
Nowy York kabel 5.32 5.33.25 5.30.75
nych, wydanych przed dniem 1.7. 1936 r.,
Oslo 125,37 124.73
14.11 14,15 14,07
Smokholm 128.25 128.57 127.93
Paryż

b) za towary nie

Helsinki 11.03 10.97

c) za związane z tym im.portem koszty
uboczne oraz z tytułu koszów ubocznych,
opustów i bonifikat w związku z eksportem
polskim doko.nanym do Frani;;ji, A"igeru, kolonii i tp. przed dniem 1.7. 1936 r. lub do
inny,ch krajów do dnia 31.12. 1936 r.

AKCJE
Bank P-0lski 115.00
Cukier 36.50
Modrzejów 19.0(}
Ostrowiec 80.00-i9.00
Starach<>wice 53. 75-54.25-54 OO
Zieleniew&ki 68.00
68.50
Tenilencja nieco sł.absz.a

Baberbusi~h

d) z wszelkich tytułów natury finansowej, jak: prowizje handlowe, również wynilkają<:e z transakcji towarowych, · licencje
patenty, dochody z ·kapitałów, koszty utrzy
mania, zasiłki i tp.

PAPIBRY PROCENTOWE
Wewn~trzna 61.'Jj

InweMycyjnn 1 em. 8,.00
Inwestycyjna 2 em. 82.50
Konwersyjne 6).00
Dol1trówke 39.00
Kom<>lidacyjna 63.25-62.75 oitt. setki i dr.
4 i pól proc. Ziemskie ser. 5.ta 57.50-57.25
5 proc. Warszawy 1933 r. 68.00-68.50 ost. dr.
5 proc. Lodzi 1933 r. 59.00
Tendenrja dla p<>życzek i listów nieco słabsza.

notowano:
Inwestycyjna 1 em. 86.oo·
Inwestycyjna 2 em. 84.00

z Francji,

Algieru, kolonii, i tp., importowane do
Por.iski do dnia 31.12. 1936 r.

Zurych 119.55 119.85 119.25
Włochy 2!J.07 27.93

Z CIEtDY LóDZKIEJ.
z dnia 2 maja
Na wczll'l'ajszym zehran1u giełdowym

pochodzące

Ile złota posiada
Skarb francuski?
Kapitały wracają

stale do Francji. Wra
w takim tempie, że rząd postano
do Banku Francuskiego 5 miliar
dów franków w zło.cie. Reprezentuje. to 11 O
ton złota.
Zapas złota Banku Fran~uskiego powię
ksza się więc o 110 tan. Ogólny zaś zapas
złota wy.nosi obecnie w Banku 2.300 ton kru
szcu.
cają nawet
wił przelać

w Lodzi

'Jaik Już donoszono, w Londynie, w Bel-1 ryńek światowy w wypa<lku, gdyby miało
gii i Holandii prowadzone są rozmowy mię się o·kazać, że obawa wojny staje się bezKonsolida.~yjna 63.25
dzy przedstawicielami USA a między narado I podstawną.
Wcwnętr.z.na 62 OO
wym! kartelami produkcyjnymi w sprawie
W tej chwili trudno przewidzieć, jaki bę
Konwersyjne 6l.r1:>
Bank Polski 11-."i0-116.00
wymiany amerykańsk!ej pszenicy i bawełny dzie wynik pertraktacyj, jest jednaik pewne,
RYNEK PAPIERóW WARTOśCIOWYCH.
na cynk i kauczuk. Stany Zjednoczone są za że obie strony zażądają wzajemnych gwa- . Tendencja niejednolite,
W ŁODZI.
interesowane w zwiększeniu zapasów tych rancyj, że dodatkowe zapasy surowcowe nie
Z GIELDY ZBOŻOWEJ.
dwóch surowców i dlatego proponują pro- zostaną nagle rzucone na rynek bez uprze
z .Jlnia 2 maja
N~ ryinku yapierów państwoych, wbrew
ducentom europejskim wymianę ich· na ,po dni ego por-0zumienia się z odnośnymi or·
Grnrh polny 28.50-30.50
prze:v1dy~amo~, w dniu wczorajszym sy
Groch
Vict<>rie
36.50-40.50
siadaną p~zez USA w nadmiarze bawełnę o- ganizacjami producentów. Ni~ ulega jedtuac1a ogalna me uległa zasadniczym zmiaReE>7'ta nDlownń hoz zmian,.
raz .pszenicę.
nak wątpliwośti, że Stany Zjednoczone zde
nom.
Tendencja spokojne
Dotychczas rozmowy posuwają się na cydowanie dążą do powiększenia zapasów
Ogóluy «>hrót 1.608 tonn. •
przód dość wolno, gdyż przedstawiciele pro surowców importowanych. Do Koncrresu
Wszystkie kursy notowano, Jak na razie,
duc~ntów ~yny i kauczuku,, któ.rzy są_ zor- U~A wpiynął projekt .ustawy, upowatniają
BAWEŁNA.
~u~ełnie bez zmiany, w granicach kursów ,
gan1zowani w dobrze funkCJonuiące między CeJ rząd do utworzenia dCJdatkowych zapaNotowania z dnia I maja.
Jakie obow.ią.zywały na urzęd-0 wej giełdzie.
narodowe kartele, wyrażają obawy, że z sów „suro\yców wojennych" na śumę ok.
NO\VY JORK: loco 9.24, mej 8.45, rzerwiec :var~zawskieJ, przy czym zarówno podaż,
chwilą, gdy Ameryka zdoła zebrać wie':lki,c 100 miln. dol.
8.34, lipiec 8.24, sierpień 7.75, wrzesień 7.80, pai. t Jak 1. zapotrzebowanie ksztaltowały się w
z~pasy t~ch surowców, będzie ona w staBez wzg:iędu na wynik pertraktacyj w uziernik 7.70, li11topad 7.61, grudzień 7.53, styCEcP I grantc~ch dotychczasowych; a w ię c były
111e paralizO\~ać działalność tych karteli sprawie wymiany surowców, Sta11y Zjedna· 7.47,' luty 7.47, marzec 7.48
zupełnie dostateczne.
przez rzucenie tych surowców na rynki i czone będą w najbliższej przyszłości nadal
LIVERPOOL: looo 5.()21 maj 4.60, c-zcrwi~ 4.57,
Zdaniem tutej szych sfor zainteresowaprzełamani~ sztywnych cen kartelowych.
wielkim odbiorcą w pierwszym rzędzie cy- lipiec 4.47,' październik 4.21, listopad 4.18, &tyczci1
ny~h,
wi~ks~:go ruchu n.a ryn.ku tym w
~nalog1~zny argument wy.suwają produ ny ! kaucwku - można się więc spodzic- 4.20, luty 4.21, manec 4.23
<1 r:1ach naiobI1zs zych oczcki '.'lać już nie na
cenc1 p~zen.1cy ~ Stana~h Zjednoczonych. wac, że obecna mocna tendencja cen na te
Egivska {Sakell.): Io.co 6.S3
,Jezy, t~m bardziej, !ż pod ko niec każdego
Obaw1aią się oni rzucenia ukonstytuowa- smowce zostanie utrzymanv
Upper: 101to 5.47, lipiec 5.43, -zesie6 5.48 paź.
tygQdn1a na r.r.nku me notowane są większt:
1
n,Y.ch w ten SP.Osób za1rnsów e.uropejskich na
tl..,;„,.ni.k 5.49, lhto;oad 5.47, •UU:IC& J.~
obrptx.
·

„KURfER t.ńDZKl„ - - ~rnrl;i 3 maja 1939 roku.

C:tr 8

1'

la srebrnym ekranie

Kurier sporto'1VY.
~rzed meczem Polska - Belgia
to

IOIÓW łuropg„.
lajwicksza w historii świata bitwa narodów

I

SI

pra,~cto.poctobn iej je~zcze w

k -

Kal~ndarzgk

tyn: tygodniu
w kilku pun k tach miasta zostanie uruchomiona przedsprz edaże ty.eh biletów.
W d n iu 10 bm odbędzie się w Warsza

'S"

.I'

d z

1porfowg na

W dniu dzisiejszym odbędą się w Ło-1
dzi następujące imprezy sportowe:
Piłka nOŻna Boisko ŁKS o godz.
16.30 mecz o puchar Polski Łódź -- śląsk
P71r .
poprzedzony przedmeczem ŁKS PSKS
1U
o mistrz.ostwo juniorów.
Poł§ka Wiochy
Rewie sportowe - Na boisku IKP odpowiedzi na zaproszenie d.o Pol- przy ul. Ogrodowej o god~. 15 .30 i na boi
1
ski Włoski Związek Piłkarski zawiadomił sku S?kola przy ul. Tylne~ rewie sportowe
PZPN że chętnie rozegra jedno spotkan ie organizowane przez IKP i Sokół W prow rb. ''w Polsce, prosi jednak 0 podanie
gramie ~okaz.Y sportowe lekkoat~etyc~ne,
warunków finansowych.
bokserskie, gimnastyczne, zapaśnicze itp.

~

w

konne

Wyścigi
Dzień

II, dnia 3 maja początek o godz. 3 Pe> poł. sne" Makart, og. p. Mieczkowskiego. Koral II,
Gonitwa I. Na.gr. zł. 900- dla 4 1. i st. ko-- og, J. Boryckiego, Odwet, og. st. „Podhalanka"
ni. Dyst. 2,100 mtr. Ewa, kl. K. Wodzińskiego. Tamar, og. B. Olejniczaka. Partyzant, og. F.
Odpowiedź Bułgarom
~~~~~er· M, Ste>kowskiej. Waad, og, P. Orpi Szaniawskiego. Samum, og, K. i S. Enderów.
Sumak,
og. p, Szulginowej, Akbar, og. st.
.
.
.
.
Gonitwa II. Nagr. zł. 1,500- dla 3 1, Dyst. „Wierzbno". Szrapnel, og. L, Buke>wieckiego.
3
Na hst Bułgarski ego Zw1~ ku Pił~ars~ ! 1600
mtr. Verveine, kl. p. Mieczkowskiege>.
NASI FAWORYCI.
kiego, który z e względu na nieodpc w1ed111 Athos, og, M. Stokowskiej
dla Bułgarów teren meczu i słabą ich zda I
Gonitwa III. Nagr. zł. 1000 dla a I. Dyst. Gonitwa I. Waad. Gonitwa II Athos. Gonitwa III
1
Love Song, Bar, Orion. Gonitwa IV Wiscont De
niem, reprezentację Polski przeciwko Buł- 1300 mtr. Pałanka, k~. P. lli!i7czke>wskiego, 2.
Gonitwa V Cacko, Elf. Gonitwa VI 'Ak„
ł
tk ·
p 0 I k PZP Balia.da, kl. M. BronOO>wslneJ. Love Song, kl. leval.
garn - odwp a~ spo • a111e .~
~ ą..
st. „Krasne" Orion, og, M. Stokowskiej, Sarato bar, Sumak, Parabola.
N wy stosował p ismo do Sofu z uprzeimym ga, kl. K. i s. Enderów, Łydynia, kl. pp. Liwytłumaczeniem, że nie rozróżniamy w tewskie~o i Mikke, Bar, og. s. Szwarcs~tajna.
Polsce reprezentacji A, czy B, a jest tylko
Gonitwa IV. Nagr. :z.ł. 1~00 dla 4 1. i st. DY.. .
.
•
stans 2100 mtr. Mousqu,eta1re, og, M. GawłowiOfJCjalna druzyna pa~stwo~a:
czowej. 2 Derwisz, og. M. Bronikowskiej, Wis' dtstawl\ do DOMU
Co do Krakowa, 1ako m1e1sca me7zu P. conti, e>g. p. Węiyka. Parnar, og. pp. Litewskie
I KOSZTUJB
ZPN podkreś la , że grali tam swe pierw- go i Mikke. Delaval, og. st. „Wierzbno"
sze spotkania Węgrzy i Szwedzi, a poza
Gonitwa V. Nagr. zł. 10?~ d~a 4 1. i st. Dyst.
t
tak' e reprezentacje J'ak Jugosławii czy 2100 mtr.. E~ .og~ K. ~<;K1zmsk1ego, Cacko, ?~·
ym
..i
. . .
h
T. ProszaJsk1eJ. Katonmk, og. p. Mak11WBk1eJ.
Rumunn równ1ez nie rozgrywały sw.yc
Fenszek, kl. T. Peretiatkowicza. Bidermajer, og.
• Tel~fon Nr. 182· •~ lub 102o29.
;
p ierwszych spotkań z Polską na terenie pp. Litewskiego i l\f.ikke.
Ad>"H Żwirki 2 i Piofrkow-al(a Nr. 11 '
Polski w Warszawie.
Gonitwa VI. Nagr. 800 dla 3 1. Dyst. 2100 mtr
Sorbert, og. S. Petrycha. Parabola , kl. st. „Kra

Zł.

BELGIA

NIEUSTALENI.

1

_

skład
kadry olimpijskiej

Nowy

PZPN aby mecz Polsl)a ~ Bel~ia prowadzili dwaj neutralni boczni sędz1?'~i~.
W odpowiedzi PZP~ podk~~s\lł z~ w
ostatnim meczu na terenie Belgu sędz10wa
li dwaj boczni sędziowie belgi_iscy.
.
PZPN dodał, że chętnie w1dz1atby Jed
ne go bocznego sędzi e go be!gijskie.~o,. pod
warunkiem j ecinak, ze zespoł belg11sk1 zabierze go ze sobą do Polski.

piłkarskiej

d

'ł

ŚRODA,

skła-

I

I

I

SĘDZIOWIE LINIOWI NA MECZU POL·
SKA -

Pułk ~a pu!kiem, kolumna za kolumną, dy-1
Dziś z perspektywy lat przeszło dwudzie8Q ~
wizja za dywizją ... auy do boju, Bomby, rzuca- cały świat z czdą mówi o bohaterach z na: :
ne z samolotów przeorały ziemię.„ Z gardzieli Marny. :Bo nie Wielka Wojna, która pochłonęli e:
armat co chwila wylatywały pociski, siejąc stra tyle ofiar, lecz właśnie pamiętna bitwa nad M~
szliwe zniazcrerue,.• Zdawało się, że od tych ną, największa i najbardziej krwawa w dzi~ 'wstrzą~ów pęknie glob ziemski, że nic nie osta- jach świata zadecydowała o dalszych le>sach tyt
nie si~ p1·:zed zagładą„.
którzy zostali przy tyciu, bo w op arach ofiarni
Już od czterech lat stoją naprzeciw siebie 1 przelanej krwi wrodziło się sumienie świata,
d~e anni~. Set~i ~ysięcy lud"lli. - je<;ini ze sto!c._
* * *
kim SIJ?kOJem, mm z post~zępion~m~ nerwam~Daleko za frontem, po jednej i drugiej st1oc~kuJą rozkazu do walki, w ktoreJ c.zeka ich nie, toczy się inna wojna. Pracują, kontrwy ·
L...... er~
d y. Olbrzym1e
· zais ługi· w teJ· me
· be zpieczneJ
·
· s
"1111
" ··
bie mają kobiety. Zdesperowane po stracie
bliższych: mężów, ojców, synów.„ oddają
życie dla Francji. Przechodzą linie frontu i
jednokrotnie giną od salw plutonu egzekuc
nego.
NA LOPP.
. kw. ~65 Zamiaat .kwi11•;.v na grób . ukochanego I
Tych bezimiennych bohaterów, ludu wi
11~11trz~nca ŚJ>_. St~ida~a Głuchowskiego -:-:- stu kich serc i wspaniałego ducha ukazuje nm
RUJQC 11ę do Jego zycz~ma - Jerzo&two Ro.iccy " rewelacyjny film francuski pt. „Bitwa nad M
aynem zł. 20.- i Stam5 lawetstwo Wohq xł. 10 -- ną". Pe> „Towarzyszach broni" jest „Bitwa
(kw. 366).
Marną", według :i;godnej opinii zagranicy, na
większym osiągnięciem
francuskiej kinemaw
NA śCIGACZ.
grafii.
kw. 367 II Państ\<;. Liceum i Gimnazium im. Prez„
Nie jest te> film batalistyczny w pelnym te1
Narutowi.~za zl. 36.80.
słowa znacwniu. „Bitwa nad Marną" to pr~
kw. 369. - Z. Bukiewici. zl. 111. krój życia w okresie minionych dni grozy i za
kw. 370. - P. Sz.umski eł. 10 mętu.
NA śCIGACZ,
Bohaterstwo, graniczą.ce z samozaprzecu
kw, 199, Siennicki Edmund inwalida wojen- niem... Ludzkie, ce>dzienne przeiycia„
Miłoi
ny 5 rata zł. 9.
młodych ludzi... Tragedie re>dziców i narzecm
nych„ Kulisy akcji szpiegowskich .. Prace sz~
NA F. O.N.
b&w generalnych.... I bitwa, bezwzględna bitlli
kw. 191. - Zebrane prze>: rodziców w drodze na ląd"llie, monu i w powietrzu„.- oto zasadi
dO'~rowolnych ofiar na azkolo? ru :r.ebr~niu. rodziciel cze elementy akcji filmu „Bitwa nad Marną.i
sk1m Szkoły Pow. nr. 25 w druu 23 kw1etma 1939 ro Film ten nie jest reportaiem his.torycznym, i
ku o-d poszczególnych klas a mianowicie :
film z serca, chwytający za serce, wzruszają
1) klau IVb - zł. 4.30, 2) klaH Vla ił. 15.50, : swą głęboką ideą. i fascynującą, treścią.
3) klasa Ile zł. 4.60, 4) klasa Vh - rl.3~40, 5) klasa j
Do filmu „Bitwa nad Marną" udało się ret I
Ylla - '1. 5.45, 6) kl315a la 1 II~ - zł. 21.10, 7l 1 uzaborom pozy'Skać wspaniały zespół aktorski'
klasa IIla - sł. 9.30,, 8) klasa Vlb i Vl~b - zł. 16.4~ Raimu Albertem Bassermannem i Germaine ~ ,
9) klasa Illb - zł. 7.90, 10) klasa Ub 1 IVa zł.
'k'
k. 't h
9.45, 11) Va i lb - zł. 10.20, 12) Opieka Szkolna
moz .na czele. K.reacJe teJ tre>J l z~a e>m1 yc a: Il
12 15
tystow wypadły nad wyraz wspaniale.
8
zł. 15.50. R azem zł. 3. .
B''-ad M
"
b
y dziś po ra;
ilddNe5VL(etee9 ęziźóq 11bgkńj cmCwyp ębgkńj
. " 1 ""'ę n . . arną zo ,~czym
;
kw. 192. - Kila Zdzisław uczeń Ib kl. szkoły j pierwszy w Km1e „Europa ·
powsz. nr. 25 w1zy&tkie swoje oszo:zędności z Klasy
Szkolnej w kwocie zł. 7 gr. 50
~
Cl
kw. 193. - Józela Frankiewicz, pom«>enlca domo
wa - zł. 2.
kw. 194 - Bezi.mlmnie 4 obrączki ślubne srebrne
CASINO - Dr. Murek.
oraz w gót. d. 1 (jeden)
CAPITOL: - Wielki walc.
kw. 195 - Tadzik Miszczak gr. 10 na FON.
kw. 196 - Z aluzji imieain p. Zygmunta Depty,
CORSO Tajemnica nocnego lokalu
kierownika di:.iału racli. kas. w 1 Urzędi.ie Skarb.
EUROPA
Bitwa nad Marną.
składają zł. Il pracownicy dzialu Rach. Kae.
GRAND KINO - Trzy serca;
kw. 197. - 7-ma drużyna Harcel'ska d . 15.
kw. 368 Stefan Skrzyński Obligacje 6 proc. Pożyiu„
IKAR - Serce matki
Na.ro-d. zł. 100 - nr. 2119()36 i zł. SO. - nr. 0021120
IRA: Robert i Bertrand, II.
z ku9ona.mj od 1.7 89 r.
Rzeka.
kw. 371 - Sodalicja Mariańska ucznów prz)
METRO - Walka o szczęście.
Gl1l11!azjum im. kg, Skorupki w Lodzi zł. 57.10,
zebrane na do·rocznym ,Jajku Wielkanocnym".
MIMOZA Złotowłosa.
~
kw. 372. - Zamiast kwiatów dla p. prof. Zygmun
OśWIATOWE - I. „Oddział śmiałych 1
ta Florczaka - ucz. kl. Dla P.~I.G.K. - zl. 5.II. „W ogniu p ociskó w".
kw. 373 - Bronisław T,·Jiń~ki tl. 2OAZA - 1) „Szarlatan:', 2)
kw. 374 - Rysio Gilcs ·_ swoje oszczędnołlli zł. 4.dasz".
Kw, 198, Ze Szkoły Powsz. nr. 20 im. KróloPALACE - Panna Ewa.
wej Jadwigi w Łodzi składają dodatkowo. kl .
PRZEDWIOśNIE
- Lokaj jaśnie panł
111-b 20 zł. kl. 4-a. 12 zł. 50 gr. kl. 5-b a zł. 89
PALLADIUM -,,Strachy".
gr, razem 36 zł. 39 groszy
kw, 401 Janusz i Z<lfia Rydlewicz 10 marek
RIALTO Pod fałszywym osikar·
srebr,, złoty zegarek damski i złotą obrączkę,
żen iem.
kw. 402 Prace>wnicy V Miejskiego De>mu Wy
RAKIETA - Wesoły ordynans .
chowa.wczego im. Stefana Żeromskiego z okazji
STYLOWY Pod żółtą flagą.
imienin P. Zygmunta Maciejewskiego„ k iere>wSŁOŃCE I. „Oddział śmiałych"
nika . Wydziału Opieki Społecznej. Zarządu Miej i
skiego w Łodzi, składają 100 złotych,
„W ogniu pocisków".
TON - Student z Pragi .
NA POMOC ZIMOWĄ.
ZACHĘTA Ostatnia brygada.
kw. 200. Siennicki Edmund inw. wojenny 5-ta

-1I

4.40 u.Ą~~--

II ~Kiiiiii·~iOiłi··· I

Piłkarski Zw. B elgijski zwrócił się do

!

Oliarg

dził

Piłka ręczna. Na boiskach TUR, ŁKS.,
IKP., Wimy i Makabi ostatnie mecze 1-ej
rundy klasy A o mistrzostwo Łodzi w szczypio rniaku męskim i żeńskim.
Lekko atletyka - B iegi Narodowe na
przełaj w k onkurencji lokalnej.
Pływanie W basenie YMCA godz. 16.30
do.ro~zne. mi.strzostwa szkół średnich męssk1e 1. że.nsk1e.
.
. •
• .
H1pp1ka Drugi dzien wysc1g6w kon
nych w R~dzie Pabianickiej. Początek o
godz. 15-ej.

pi Ikar Ski

PZPN wystosował pismo do Włoch z
wymien ien iem warunków i zaproszeniem
Włochów na mecz międzypaństwowy do
Katowic na mies. czerwiec za wyjątkiem
dni 4 i 6.

ska _ B elgia będzie jak wiadomo Szwajcar
Wunderlin
p.
.
· .
. .
.
Belgowie ub. m ed~ieh pokonali w Bru
kseli N iemcy Zachodnie 5 ;2 (2 :1) zaś
druga repr. Belgii pokonała Luksemburg
3 :0 (2:0) co świadczy o dobrej formie
'łk
b l „ k' h
Pl arzy e g1js ic .

~o

c

'o Jo11nJUH[~ ~rnnf' W!Damały trin~f iinem1~o~rnt1 fra~rn1ii~i ~

Przygotowania techniczno-organizacyjne

Bel· wie ponwnie mecz treningowy dwóch regia w Łod zi pozostało j~zcze tylko trzy prezentacyjnych zespołów polskich, nap.od
i p ót tygodnia. P.o.n ieważ będzie to pierw stawie którego kpt. Zw. p. Kałuża ustal( re
s zy t ego rocz ny mecz
międzypaństwowy prezentację na mecz z Belgi ą. Druży.na re
n a s zych piłkarz y, który zapoczątkuje ca~ą prezentacyjna zostanie na tydzień
przed
s erię spotkań mi ędzynarodowych, nic dz1- ! meczem skoszarowana i poddana będzie
wneg o, ż e przygo towania do niego są co- \ specjalnemu treningo wi. Sędzią meczu Polraz bardziej intensywne.
,
Zarząd PZPN zarządzi! już wydrukowa
nie. ponad 20 tysięcy biletów. które w .tyc~
ąs
dn ia ch zostaną przesłane do ŁZOPN 1 naJ

Mec

fiśU wgbila l!odzina

b. m. trening dwóch teamów polskich

Go meczu piikarskiego Polska -

'

dnia 3 maja

7.15 Pieśń "Bo.gurodzica". 7.20 Orkiestra wojsko

'

. · •

DZIS'

W

k ID8C
• hI

. Z ar.zą d PZPN
. .
przepr 0 .wa. ~I . ~
1 wa p.d por. Alekeandra Rut.ki (>:Wilna) 8.00 Dzien.
dz1e p1!karsk1ej kadry ol1mp1jsk1eJ pewne J nik pora11ny. 8.'15 „Hej Orle Biały" - audycja mu·
zmiany.
zyczcz.no. słowna w oprac. Franciszka Rylinga. Wyko.
Łodzian w składzie kad ry olimpijs- nawey; Chór ?I.Syrena" p.d Franciszka Rylinga (ze
· ·
'd ·
·
d 1 · d · GamAk'
Lwowa). 8.4-0 L.. Wierdak (jun). Wi11z.anka pi~ni 1
1~ 1
k1e1 znaj Uje s i ę na a ie yme
Z 1 całej Petlski - w wyk. Orkiestry Rcnglośni Kuowic
Ł. K. S-u.
kiej p: d J. Le6Z<!zyńskiego 9.00 Transmisja Nabożeń.
Obecnie skład kadry olimpijskiej przed i &twa z W~rszaw)'. Kazanie wygł: k.s. p~ala.t dr. C~esłR~
stawia się nastepująco:
~a.Jko,~s~.1 (z Wilna) Po N?bo.zenstw1e.: I. Posk1e pie
POZNAŃ BRUKSELA
I K k
k
· ak ~n1 rehgiJne w wyk. Po11nansk1ego Choru Katedralne
.łkar~sk1' Związek Belcri1"ski prosił listo
bramkarze:
ruga a, rzy ' an owi : go p·d ks. prol. Wadawa Gieburowskiego (płyty) rata zł. 4.
!!>
• k
Zdechlolk;
! Il. Adam Mickiewicz o Konstytucji 3.go Maja - re.
wnie PZPN o z.organizowanie P11 arzom
Obrońcy: Szczepan iak, Gałecki , Twórz cytacje. III. Melo-die z przeszłości - koncert rozryw
b elgijs kim d rugiego meczu w Pol~ce..
Oemza Piontek z Garbarni i Dusik.
~o~ (.płyty) 11.45 Pogadairka ll.57 Sygnał emu
PZ PN p o l ecił Belgów Poznap1ow1.
'
.
D tk
S
D . l k 1 heJnał z K rakowa. 12.03 Poranek muzyczny w wyk.
Pomocni.cy:. y „ o, u~ara!
anie a ' Orkie;.uy z~~ą·zku l\Iuzyk~w P·~ T?masza Kieeew"
ela o w ie mocrliby zacrrać pod firmą
dla zlikwidowani a obcęj oro , ~'9 an dy
B •;:,
""
.
o
.
Nytz, Jab!onsk1, Gmnberg 1 M1kunda.
ttera (z Lo.dZL) 13.00 Wś-rod Orłow 1 Chorągwi" mo
11
B ru ks eli ...,,. dn. 29 m a ja W Poznaniu.
Napastnicy: Piec I, Piontek z AKS, Wi wa ks. Pryma~a Wor? foza rec>;tacje. .
BRUKSELA, 3. 5. - Rada ministrów po wania pro pagandy -0bcei. )alk słychać, decy·
limo wski W o darz, W.ostał, Pytel, Chabow
13.20. Mu>:yka obi~d.owa (z. P~.z.~ama) ,Wyk?naYt I wysłuchaniu sprawrndania ministra spr~w I zie. te zapadły ''! z wiąz.ku z .~ncydentami \~
Dział cfi c.i:tlny LOZPR.
.
'
h · cy: Orkiestra Roi.głosm Poz.nanskieJ p.d Eugeruusztt 1 wewnętrznych na temat pewnych przeiawow \Vinterslag, w L1mb urgu belgqsk1m przez h
KOl'IW.l\IKAT NR. 31 WYDZIAŁU GIER •
ski. .o.end~ra , C~bula, Młynarek, Poe opm Raab~ge>, dr. Wan~a ~oesler · Stok-0.wska - msopran, obcej propagandy w Be lgii, upoważniła mi- I tlerowców z okazji święta „niemieckiego fror
I DYSCYPLll" 'Y z dn. 1.5. 1939 r.
.
Wozmak 1 Szrajer.
Frani::iszek. Lukasiewicz - forteplan,
Władysław nistra sprawiedliwości do przedsięwzięda · tu pracy".
1) P odaje się do wiadomości Klubom dalszy cięg
Rawkowski - nkomp.
wszelkich koniecznych kroków dla zlikwido-1
kulcndarnka rozJ:!ry wek o mistrzostwo kl.
A w
s<>~zvp'cri;iaLu llll'!'kim i żeń~kim za rok 19~9. 939
Sobota,. d11ia 6 maJa 1
14.35 Transmieja
3.cio
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Zarządzenia rządu

belgijskiego

I

I

.'Ol.~.ZC7ypio: niak .żci1ski.

n.

I

Z

d

.

awo y szerm?l ercze

o puchar Wojewody Lód1kie110

I

Rai;ko z.:ez godz. 17.45 Zmcz-ŁK~.
Eliminacyi1ne zawody szerm iercze dla
Boiskr. '\1akabi - gocl11. 1 ~ 15 Maka~)t-IKP.
młodzieży szkół średnich o puchar ofiaro16.30 \\ ima- ZJednoc:tone. wany przez p woi'ewodę JózewskieO'O roz
\',oisko Wima !!Oc.lz.
~
ri~~l~~el~la~:~·; ~~,1~;ahi-ŁKS godz. 17.30.
poczną się w.. .Łodzi dn. g bm. W za~odach
..,,,_,'.··i' ·o =i·,,,a _ ....-;. a-Zni' cz godz. 10.30.
. . 'd . ł t lk
c ni'ow i'e szkół
111
" :ai•i·o
· "I KP _ I"h.P-Zjednoczone
I
. . .
godz. 10.30. mo gą w z1 ąc u z1a Y o u. z
l~ średni ch, którzy wykarzą sie co naimniei
Stt'zn 1urnink m~ski,
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5 miln. funtów kredvtu na
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LONDYN, 3. 5. - Korespondent „Fina n- · stał Frecteril'< Leith Ross, udaje się z Buka
cial News" z Bukaresztu donosi, że rząd brv- ' resztu do Aten .
15.00 Koncert rozrywkowy. Wykonawcy: Kapela Lu i tyjs.ki skłonny jest udzielić Rumunii kredyt 'w I
Artykuł wstępny „Timesa" in:l:c zej prze
dowa p-k Antonie.go Ma.kowskiege>, Zofi.a Romanow 1: wyso kości 5 mili. funtów na cf<res 5 lat przy stawia wy ni ki ro:kowr ń z Rumunią i prze··""
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czym rozmawi ać" - pogadanka Anny Podgórskiej. I kredytu miała·by być rozpo cz ęta od roku 1940 te kraje bę d?, mi a ły mo ż n ośc ulo km.-an1a r.a.
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Mis.1·a handlowa bryty.i·ska na czele której·
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WARSZA\VA 3. 5. - Sprzedawcy dz!en- we do zastosowa nia sie d'::i te1· uch\' "'y. Nie
' w kioska ch, zgrupowani wątpliwi e też WSZ) s'tkie k awiarnie. księgar
skiego w wyk. ;z~społu „ śląski~j Pozytywki''. i arty: , ników i czasopism
&tów im. Słowe1:k1 ego (z Katowi<:) . 17.30 „Wiwat 3":1 w Zjednoczeniu Zawodowy m Sprzedawców i nie, zakłady fryzjerskie i inne lo kale p ub!iczn
b m 3~0t~~n~~~ PZPR 2l ~1,nia 27.4. br. u~_arany z~~~a!
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na podeimuie sie przeprowadzić dowód, że nie śmi erc i ą jest notatka „\Vand Smmac". O:ino
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W zawo dach startują 1edyn1e uczniowie
Julia Kucahrsoka zabiła Zdzisława Gierszewski e sie to n : ewątplh·i e do osoby \'/andv S u-m"
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Anna.bella i William Powell

Nastęony program: „BIALY MURZYN" w r. gł. Tore.niewski, B, Orwld, H. Cwiklhiska,
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o

do rqgu Kopernt'k ."
'

IJlłlOP

~

I

•

Zeromakłe2n

na

RATY

1

GRIMM KAMIENSKI
I

Łódź,
..

~ ·.~ .

.'

'

I

1.

Piotrkowska 51

Tel. 206-26

.

.
'

•

t Inni.

,,~e_UR 11 ~:N~orska

18

KODA"IEĄ..,---'-MP·R·E-GN·o·w·A·N·Y--z-fa·b-ry·k-i,__u_11_n__F_A_s_Rv_c_z_N_E_ _ __

z

W FIRMIE

. ·'

Żabasyibld

Pocz,tek przcdsta wieli w dni pow u . o 4. 4•ei. w soboty niedi:iele • święta o ~ . 12 Ceny miejsc: 1 m l 09 U m •
90 gr. lll m. SO gr., Kupony ulgowe po 70 4r. z: prawem zaimow inia dowolnvcłl rnie••c
W nied,, i święh niewa:!n e

. , ~ Pl4SZCZ !;1ko

nabytym

,

I

J. Pi.:belakl, A.

•

•,

•

'l

·"

MOTOCYKLOWE części zamienne i
akcesoria do wszystkich mar ek. Szlifo~
waI_1.ie c!lindrów, gruntowne remonty,
Solidna 1 fach~wa. ob_s~uga. Niskie ceny
Leon Leszczynsk1, Lodź, Piotrkowska
1751 tel 205-06

OGŁOSZENIA
DROBNE

I

~ur n~rotoy

się

LEON MICHALSKI
Skład

N41Jft4
Wl'CHOW lłNfl:

(dawniej

Ł6d~,

Wyprawa szlachetna

„TERRA TYNK",

wapno sulejowskie, cemenl, papa,

smoła,

Hybko l •olidnie

-

W. H.

vips, trzcina I Inne

PRZE TA Ił fi
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&e.ar7, zegarki i wuelk ~ blłate·
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D<? WYNAJĘCIA mieszkania ! pok!oJO:'°"e z kuchniił z wszelkimi wygodami w nowo wybud<>wanym domu
pny uł. Senatorskiej 48 (przy ul Ki·
lmskiego) doja.Zd tramwajami o,' ' i
17. Informacj(! na miejscu 3--5.
CZTEROPOKOJOWE mieszkania óo
wynajęcia, Centralne ogrzewanie Skło
dow!fkiej c7ltery (równoległa And;zeja)

„
WZORE

SPRHDU

•••rot

•ro.

r
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l'llDZKJlNIA

FUTRA

-- ·-·------ -

a PRA(I

MATERACE

'· • OtKOWYSK.lt
NARUTOWICZA 11 m.137•10

a) POSZUKIWANE

LAKl!:ROWĄNlf:

ZAWODO W A krawcowa poszukuje pra
-·
_ _ _ .,....__ cy, może być na Wyjazd, do dzieci,
Pol8!d przemyil drzewny. Zgierz, ul. lub za gospodyr.ię ze .,~zyciem, Oferty
Kolejow.a 8, tel. Jl sprzedaje wszelkie pod „Dobra Gospodpm •
materiały drzewne, due .I/o op•łowe po
ceaacb konkureńcyjoych.
WYKWALIFIKOWANA pielęgniarka
Bar :i: •rz,dioniem do apriodeoia od z dłuższą praktyką, poszukuje posa·
dy do ni~mowlęcia, P. a.dr. Jadwiga
zaraz. Ul. Srebrzyóska 6'1
Koniec:zma Ra.dom, Plae 3 Maja 6-8,

I

PRZECBOW.AllA

iKRYSJ}.~~ !~TKE

Potrzebna sklepowa z k·aucją do pra Po•zakuj41 pokoj11 w Qródmiellciu bez
}ni ul. Grabowa 10. Zgłaszać się od mebli przy rod:r:inlo. Oferty do „Kur·
I do 3.
1era Lódzkiego" pod 1olid.ny urzędnik•

-------·----

I

Place rótnych wielkości przy ulicach Agenci Sprzedawcy potrzebni uato
Pab111nickiek
· i przyle ~łycb do sprzeda- sunkowani p'.l ska epach w l.odzi w ce·
nia. Otton rauH1 ut. Pabi11nicka Nr. lu d.:>brania artylcutu wprowad~onego
ł7.
Zfłanltć s'.ę w g:idzinach rannych do 10
Zamenhofa 8 m. 24.
PORCZOCHY skarpetki z skazkami.
Bielizna, szlafroki. Sprzedaż detalicZllla Potrsebna dzlewcz:yna do posługi
ce.ny 6ciśle fabryczne. Narutowicza. 36 dGmowej. Rada~oszcz:, ul. Bema ł8
f,\:QD.~1 P.~
" 1~łauał si• ~ 3 4o 8 wioc:i.

b) ZAOFIARIOWANE

Potrzebni natychmiaat fryz:jeny dam•
ski i ,aęski ul: Ri>dwdska 2. od godz:.
13 do 15.

MIESZKANIA I pokojowe od 50
kw., I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p,
Akwisytorzy, uczciwi, zdolni mogą z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
sii; zgłvaić w dn . 5 b m: Piotrkowska jowe, lokale handlowe, pokoje umeblowane garsoniery od zł. 25 m. poleca
92/52, w god;r;. 9-11
·1 .,Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
kowska lll tel. 147-46.

- ---·--- AITEIY ZBIOROWE

Sprzedam 1/2 domku. 5 miestlca4 na
ul. Lelewela 3.500 zł. Wiado:no ć: t<..i- Oo:aorca lat 'O poszukuje zajęct• do•
iorcy lub 1tr6~a nocnego. mote złoiyć
lidskl ego 162, sklep spoi.
kaucie lub odstępne do 1,200 zł Oferty
do „Kuriera'' pod „Dozorca~.
Fortepian Kral-Seidler. kredeas i 2
Mżka, • materacami do 1przedanla.
b) ZAOFIAROWANE
Piotrkowska 103, Potowa.
'Klerowaik war11:i:tst11 m~banlcznego
Tokarni-; siedmiomelrow\, gwinc;ar- (m -..i1Łerl, krE16łarz; oraz praktykant
kę, wlertark~ dat\ sprzedam. Zoner, biurowy potrzebni. Szczegółowe oferty
Szosa Zgierska 63
z pod1miem wa1 unkó .v do administra .
..___ cji .K11rlera LtSd7ikiego" poo "t/ł. K.".

·

LOKAL 4 pok?.fo'w1 z kuchn.!ą ,z wsul
kUni .wygoda.mi III piętro, ftQnt do wy
nałtcm ną.tyehmtast,
WJadamoM na
miejscu. Gł61ma ł, Apt.eka.

fir. A. WASILEWSKA

-

·

t.ódtt.t~QC:l 127 1e1.eo-is

S POKOJE • kuchni' wsielldmi wygo
dami i centr. ognewa.niem. w nowym
domu. Rad:wa.fullca. 4-a od ara.z do wy

-------

REP!.RACJ!. I

J...l-1ANICC

3 POKOJE .11 kuclmf4 z wygoda.mi III
P. ~ wynajęcia od I lipca rl>. ul 6-go
Sferpnfa 22. Wiadomość u właścfdela.

---
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wy onuie

Władysław

f rrma
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GÓRSKI

Piotrkowska 88, tel. 204-88

II

MIESZKANIA pojedyńeze od zł. 35
kw. 1 !><!kój z k~chnią ~1. so ~vr., 2, 3
4, 5 6-t10 pokoJowe m1eszkarua, poko
je umeblowane od zł. 20 „Zenit" Piotr
loowska 82, tel. 260-25.

Poazukiwaoi zdolni agenci do sprze·
daty artykułu spotywczego. Oferty
pod "J. 10" do adrninistraeji niuiej- Do wynaj~ci a 8 lub ' pokoje z
szego pisma.
kuchnią, przedpokojem, hola:n i tarasami z waizelkimi wygodami. Wiado·
Potrzeblla młoda dziewczyna z do- moa.: Julianów, Biegańskiego 25.
brym gotowaaiem do wsz„stk1ego. Sien
k111\icza 52, CD. 8.
Do wynafęcła sklep z m' eszkaniem
Potrzebna zdolna chemiczarka l1°go pożą d an°' na kolonialny, galanterię luh
Listopada 36, pralnia.
aptekę. Narutowicza 116.

----

Pou111kiwaoi fryzjerzy damski I męs Sklep spożywczy s urządzeniem do
1ki. Zakł. fryz. Hadomaka 2, codz. 2 wynajęcia i pok6j z kuchni ą, komorne
clo ł w H\!llrtei.
50 Ił -'m_iceitG&Die. 01, Nowopolska 7~

telefon 229~87.

ZAWSZEiWSZĘOZIE

nieocenioae ua ł ugi Twojej cerze odda•
je krem ORO przeciw pleto111. prysz•
czom i opaleniźmie.

(
PENSJONAT. Okolica lesista, Maj 5
zrotych dziennie, Głowno. Bufet kolejowy.

RESZTKI

Im:

'

•„ zt:P150WE
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Na'W'rot 43#
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lllfPNO

SKLIP fabryczny
PIOTRKOWSKA. 96, tel 265·02

Betonuje -Aslałluje - Brokule

Żeromskiego 30)

aajład•łejue,

arłęnznacjdziehlZ

1939

ul. .Cmentarna 18, tel. 228-40

•
Zarząd Miejski w Zgierzu ogłasza pisemay przetarg ofertowy.
nieograniczony na budowę kanalizacji ogólnospławnej w Zgierzu,
61fłNAZI
nauczyciele udzielaj;
Oferty odpowiadające wan: nkom rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skar.
.
I
Jekcyj
korepetycyj
•;_•:-'
mW
rem
li
C
grupo:ivo I p o I e d y ń c z o we
bu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego (Dz. U.
wszelkim zakresie. Wyniki zapewnione. Przygotowa.nrch umieszczamy w
R. P. nr 13, poz. 92/1937) należy składać w biurze Zarzągu Miejszkołach. Tamże wzorowo zaprowadzo
•.;..'
skiego w Z~ierzu w terminie do dnia 16 maja 1939 r. do godziny
na. grup.a maturalna i wszystkie klasy
Z•serml.tra MA WROT a. te1. 206-15
Prał'. owała
12-ej. Oferty nieodpowiadające powyższym warunkom lub złożone
gunnazJa.loe ranne dla młodzieży i wie
I
czorowe dla dorC>Słych (Ku kl • .
•garna sttsoW•kO·l •bllereka
po tym terminie nie będą rozpatrzone.
Wadium w wysokości 20/o
. . .
rs as~ p1ę na mlot•cu. IupuJ• lłare a•bf
oferowanej sumy kosztorysowej należy złoiyć w gotówce lub w pa·
c10m1es1ęcz;11y), Opłata miesięczna 20
l'ILll NIB POSfAUAM
zł. AndrzeJa 4, m. 11, front I p. tele- I
pierach wartościowych.
fon 245-03 •
1------------~.-Otwarcie ofert (przetarf) nastapi dnia 16 maja rb. o godzinie
Spr:atadam koaserwator do lodów n a
12, 15 komisyjnie w gabinecie Prezydenta Miasta.
Jat
bi
h trzy pu1zk1 w dobrym etan.ie, ul. Rzgo w
11 • eg1ye
1•1
eka Soa w e11kler.n1.
Oferenci mogą być obecni.
iorgan1zowano
Bliższe informacje wzór ofert, pełny tekst wezwania do skła
przygotowawczy komplet do I gim· MLYN wodno- motoroWY sprzedam.
nazjalnej oraz maturalny dla repeten- 4 p. walcy, ka.mień 45 mórg ziemi, 7
dania ofert, szczegółowe warunki przetargowe oraz wszelkie matetow. Zgłoszenia i zapisy natychmiasto mórg e>grodu IUL Kujawach.
riały związane z przetarriem można otrzymać w biurze Zarządu
Wlado-we w sekr. Pryw. Koed. Kursów Han- mość, Lódź, 6-ge> Sierpnia 18, Preisa, - Miejskiego w Zgierzu (pokój nr 5) codziennie począwszy od dnia
~:owych Ireny Dąbrowskiej ul. Andrze8 maja rb. z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach od 10 do 14.
ja 4 tel, 245-03.
OWOCARNIA z delikatesami, bilarTamte można obejrzeć, otrzymać ślepe kosztorysy, rysunki
dem automat. i zezwoleniem na sprze- szczegółowe i robocze, próbki wierceń próbnych (sondowań) po
daż
piwa
i
wina
do
sprzedania,
Ul,
l a&_yki gruotownie udzielam na: foruprzednim wpłaceniu do Kasy Miejskiej zł 30.le 1aaie. s krzypcach oraz teorii Ama . Rzguwska .149.
.
Zarz4d Miefski zastrzega sobie prawo wyboru przedsiębiorcy
torom metod ą 11króconą. ln1trum enty
1 n11ty D!l miejsca. Gdań1ka 85 20
nie:tależnie od wyniku przetargu, prawo powierzenia tylko częściowo
robót, prawo uznania, te przetarg nie dał wyniku, co za tym idzie
wełnl•De Dl gar1tftury, palta. llU·
tan11y, 1u~a\e I minldal'lti 1akol- prawo odrzucenia wsźyatkich ofert oraz prawo zarządzenia dodat„ D• ł)o ' eca- ~ wielkim ?1ybone k!>wego prz.etargu ustnego, lub pisemnego pomiędzy dowolni\ iloś·
Cli\ oierentow.
I
Termin rozpoczęcia robót, iak równie.z na\einości. za wykoM
t.61l~. ol.
ts, teL U 6•ł4 nane roboty po z.łożeniu rachunków i ich sprawdzeniu oraz zaW•i•~i• :i: bramy.
akceptowaniu z.ostanl\ określone w umowie, którei wzór, }ak rówOKAZYJNĄ
bi:żuterle
po'·eca „Ka· RADIO 13-22 Watt ł lampowe gło
nież warunki techniczne ogólne i szczegółowe winny być podpisane
l", Piotrkowska 73. tel. 185-22.
i załl\c:ione do oferty.
śnik dynamiczny zł. 165 oraz wszelkie
Zaznacza się, te na kopercie zewnętrznej nie może być uiawKUPUJ~
brylanty oraz biżuterię. naprawy Metropolis, Zamenhofa. 16
nione nazwisko oferenta.
„Kamea" Piottkowska 73, tel. 185-22. tel. 104-53.
Zgieu, dnia 30 kwietnia. 1939 r.
SPRZEDAM tanio plac 1.000 mtz. na.
Prezydent Jllaata
MAJĄTKI ziemskie, ośrodki, gospoChojnach przy ul. Paradnej róg Zagaj
(-) JAN SWIERCZ
darstwa w iększe , mniejsze domy, dom nikowej naprzeciw plaży Bałtyk. Wia
ki, place ogrody, wille, poleca pośre domośc w administracji,
d~ictwo Borowieckiego Zgierz, Piotra
S:<argi 3,
Motocykl Ralelch 350
l(órnf w
Besrolaotal inteligentni posz11kiw11.ni Potrzebna zdolua podr~czna do pra
----- -· ·dobrym 1tanie okaz7joie do 1przeda·
do 1przedaty aparatu elektryczne1ta cowni sukien. Sobiaiowa, Rad\vai111ka
nia,
Hrablow1ka
20,
tel.
105-62.
PABRYKA TKANIN
do praaowaniL Nawrot 2, m. 34., rano Nr. 10
ugrodoeń druclanyeh
do 10.
llllate11••
Potrzebna 1przedawczynl do :handlu
MllCOŁAJCZY1'
3000 metrów
POTRZEBNA
bufetowa
z
kaucją. do win i wódek zara:i:. Oferlf pod „Cz.
UU, AU1f1a1111 111 ~
do aprsedanla handlu win i wódek, Abramowskiego s„.
tel. 255-37
z dostawą lab bez.
Wiadomo•ć :
-----~·.>---~~~~~.....-~~37, m. 4.,
IJo•l.rcLOm komptel n•
ogrodtenla wohods~oe
Potrzeb•• samodzielna zdolna praw zakres wnellrtch eiatek dJucłacycb, pnyjmuJe Ruda- P abłaaieka,5ta•slea Nr 118
w UIDlao po&yo•kt lnwaotycyJol\.
A1r•nł do odwiedzania klientel!. bran- cownica 1Ulden uL Sienkiewlc:i;a 11~.
Haudel win. i wód1k. Dojazd lraJD,..•i•m 4, 17, O. du fabryozoej
ty badowlanej. po1Zukłwany. Oferty m. 9.
Cl!llT lflaJCJE
sub .Budow•ictwo·.
TANIO byle za.raz sprzedam plac za
M<?TOCYKLE najsławniejszych marek Jesiony w Z..agiewnikach, blisko tram
A~1el, BS.~„ Levis, Velocette oraz Pol waju, Rzgowska 33, I p, na. lewe.
Pe•suldwana propagandzlatka do
lOHJllł
sk1e rnałohtrażówki MOJ, Niskie ceny.
gotowania artykułu apo2ywczego. Oler
Dogodne warunki. Zwrot podatku 20% MOTOCYKL „Matchless" z przycze-p- ty pod .J. 10• do acłmini stracji ninieI
Wielki wybór motocykli używanych. ką M. P. po gruntownym remoncie w
azego pl1ma
Akcesoria, Części zamienne. Leon Le- dobrym stanie, tanio sprzedam, ul,
szczyński, Lódź, Piotrkowska 176 tel. Olsztyńska 15.
do
a) POSZUKJW ANE
205-06.
'
na sezon letni
przyjmuje
Biuro Kwaterunkowe przy Wystawie
- . .
Wynalazków w Łodzi w okreaie od
\tiiOOti1p,
W •ZKI PZIECliCE
dnia 5 do 21 maja poszukuje pokojów
POIAD~
umeblowanych z pościelą. Zgłoszenia
t0%KA METALOWE
przyjmuje Zarząd Wystawy, Sienkie1 l.ód:i, Plotrkowaka 157 wicza 40, Tel. 241·70.
MlfAllllJ • FAJl.ł .
Najlepu~,

„E D K A"

1910

Fabryka Wó•kÓ• Dzieci ęcych , lalkow:vch, 16*8k metal o•
w:vch, rowerów I ci ęś c l ro wer. Częstochowa

Malerialów Budowlanych

Łódz

Dom
w którym
•i .11zkoł11 powu.ecbna przy ul. T 0 •
s~yńsk 1 e1 Hl9. pn.y Chojeliskiej Lecz•
01cy hnło do 1przedania. Wfad Ruda
Psblaoleka. ul Plł1111d11kle ~o 89 u eo•·
porlarza.

1 t11 ie•

FABRYKA W WARSZAWIE.

PENSJ~NĄT ,,Jurków" jest czynny
3 zł. dz1enn1e z utrzymaniem i mieszkaniem. Abram<>wskiego 87, m. 4,

o.-ród owoeowy 400 dr.zew wru: za
1kJepem tudzlet. letniska do wysaf~cla
!&11, woda. Dworek w Rosanowfa pod
Łodzią. tel. 2t'!2 70

I

MATRYMONIAUE

I

~/ ('

.

Poaaam pana 1l1r121go w celu t~wa- ~
r:r.„ekim Oferty pod .Blondynka" do
.K. L~.

na~ęcia..

OKAZJA! jednopoko3owe mies2lka.nle ~
wy.godami w dobrym punkcie wraz z
mebla.mi i ?'&diem do aprzeda.nia, za
300 zl. Wiadomość w „KUirlerrie L6dz

lll611B.OD.
DOKłll'l'fNl"I

kim".

I
P o k 6 J umeblowany niekr~puj\~Y•
aloneezny, L piętro, tel do wynaj~cla
Sienkiewicza 52, m. 2, róg Nawrot.
wyaaf~cia jeden. pokój z kuch·
z wygodami, ul. Długosza 22, m 1'
(dojazd trojki\)

Do
nią

~-~-~~--'-------~~

POKóJ umel>liwany ~ wszelkimi wygo
da.mi telef. do wynajęcia, ul. Piotrko-w
ska 67, m. 10.

..___

3 POKOJE z kuehnią wszelkimi wygo
darni i centr. !Ogrzewa.niem w nowym
domu. Radwańska 16 oo wynajęcia.

DWóR do wrdzierżawienia na sezon le
tni całkowicie umeblowany, Park, ogro
dy, las. Szosa, autobus, stacja. kolejowa w miejscu, Poczta Świnice, Warckie Kraski.
NAŁOGÓW wszelkich
zbędziesz się stosując

szkodliwych po
wypróbowane 1
moje metody, Pisz za.raz: Wittlin,
Kraków Urz ędnic za. 42/3.

CHROMO WArtlE =~~~~~z'}.~i& '
ukł1d

4 POKOJE z kuchnią, wszelkimi wygodami i centr. ogrzewaniem w nowym
de>mu. Radwańska 4 od 1 lipca do wy
najęcia.

arueuako - mechantcuy

ł.ódi,

GÓRSKI
Plotr kow•lr• 118, tel. 2'J i 8!1

Zgubiono ,tg rebk ę czarną lakierowa7.nalazca proszony jest o oddanie
u wynagrodzeniem, Wó!czaiska 196,
m. 40.
ną.

Pok~j umeblowany do wynaj~ela dla
illtel1gentnego pana chrzdeljd1ka ro
dLina, U~fca .Andrzeja 15, m. 24. 2 pl~·
ro.

3 DUtE pokoje s werandlł

w y konu j e

galw11otucyJn1 I

WŁADYSŁAW

wogrodzie

słoneczne z wygoda.mi zaraz do
jęcia.. Gdańska 72. Wiadomość u

wynagospo

darza domu.

Jan Wacker uniewdnia skradziona
2 weksle J>O 100 Zl fn blanco wystaw•
ca Otto Stajer, N·Zarzewslca 64 i Marcin Rau maił . , Łęczycka 46.
Zapala~ czki, wieczne pióra reperoje
i pr:r:eczyszcza solidnie szybko i .ta•
nio". t.6dt, ul. Jerzego 517, m. 14.
~------------...___

DUŻY sklep z

lokalem w nowocze·
snym domu z wszelkimi wygodami da
wynajęcia., Cegielniana 65. tel 18-105
SKLEP po fryzjerski od 1 lipca, G<lań
ska 72. Wiadomość u gospodarza domu
Pokój umeblowany z wuelldmi WJl!O·
darni, w nowym domu, oddam (pana).
Banduskiego 27113.

SAMOTNA przyjmie wsp6Iniezkę lub
wspólnika do za.kła.du gastronomiczne
go z gotówką i współpracą,
Telefon
146 09.

----._

--'
Zł.

4.40

";raz z DODATK IEM
QJĄŻKOWYlll
I DOSTAWĄ OO DOMO
ko•ztoje

aajpopalarnieiszy dzłt1anik
CIECHOOiNEK, Pensjonat „Kościusz
ko", naprzeciw Cieplicy i Łazienek ,
wypo sażony w nowoczesne urządzenia ,
zapewnia sw~-m Gościom idealny pobyt , Telefon 134. Ryczałt do 16 czerwca z zabiega.mi leczniczymi, kart.1
sezonową, lekarzem 3-tygodnioWJ. zło
trch l'{,f!1 4:~KO<lfiQQ ~ ~ ,/" ~

~ ,~KURIER LÓDZKI«

I

TELEl:l'ON N". 182-48 lub 102.:µi
ADR&5; Ż W [ R K I 2
i PłOTXKOWSKA Nr. 11

~1~,=·~~re
...
·~

'

„"'U...~

z·emniaki
..•......•.••.„ .•...•.

Ackerse.
gen Bobm'a oraz rakoodporne
kwalifikowane Sadzeniaki te·
goż gatunku, sprzeda
majątek
liłocbów, poczta Nadarzyn, telefon 8, stacja kol. Grodzisk Maz.

Pocz11łell

A WAJS

„

,T

-- --~-- -

t

-'

I

-

....

·Ili
:=horob_y

od 7 do 8 rano

. •
1

i\.m 574139/Il
Spr Hochmaoa o-ico St. Altmanowi.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
'
RUCHOM:OśCI.
Komornik Sądu Grodz.kie'lc. w Lodzi,
rewiru 2 ~o Stanisław Aniserewicz.
mający kancelarię w Lodzi, ul, Przejazd
Nr. 40 na podstawie art. 602 K. P C.
podaie do publicznej wiadomości. że
dnia 9 maja 1939 r. o godz. 12 w
Lodzi, ul. Piotrkowsk' ej Nr. 220 odbę·
dzie się I-sza licytacja ruchornofoi, nanal eżącyc:b do Szeftela Altmana skla·
dającyctJ. sif( z różnych mebli
2 obrusów.. f1raoek, 2 lichtarzy, tacy. platu.
serwisu do kawy. ubrania meskiego.
dywanu i · 2 lamp oszaeowanycb na
łączną sumę zŁ 1033 gr. ~ucbomośc:i mote a oglądać w dniu
licytacji w miejscu aprzedaty, w cza
s1e wyiej oznac:z:onym
Lódt, da 24 kwietnia 1939 r.
Komornik:(-) St. Aoiaerewicz.

Przychodnia

.„, rardłe i

1peejalna

dla

1

radio 3 lamp
Filtrad, ko piet
kredens polco1owy
kolor czarny
z lustrem
azafa gard,roba
z: 3 drzwia·mi o 2·u
bocznych lustrach
zegar Beckera
azafkowy
kredens pomocnik
kolor ciemny
1161 dębowy
iwykly rozsuwany
6 krzeuł krytych
imitaCJll 1k6ry
oraz 2 fotale
kasa ogniotrwała
ielazna

Piłsud

przyj~6

Dr. HENRYKO NSKI

1bor6b WOHłJOllBJID
1kclraycb I Hkaaalayob
te•. 262 - 98
przyjmuje od 8-11 1 od 6-9 w
ntedz.: i awi,ta od 9-12.30 po poi.
•k•ral• eJteiryela 10C1a

11 •

od

~~eł.

10-11 l

od ·> -6

P10T1iiozWs'i.~tss

chwały ...

od kul, granatów i szrapneli ginęli dla Wielkiej Sprawy .. , a w gabinetach tajnych wywiadów powstawały plany, któ·
re miały ostatecznie zniszczyć wroga!
W rolach głównych: wielki
artysta tranciski

Na polu

i ienialny

lragłk.

l.eeaeale claor4„ -a•l'J'•••J'•ll l •k6ra„•la

Kobiety i

do 9 w.

I A U

arnbalato~

kobie

i Hk1n11lae
Piłsudskiego

Nart&ło.toza

Ceny od

:~;~:

przyjmuie od 12-.! i od 4-8 wieczór

DRZEWKA
Kwiaty

zimottwałe

Sw1·erk1·

i inne p o I e c a

Ogrodnictwo

OWOCOWE: Agre•ty,'
Brzoskwinie, Winoroile
R 6 ż e w p· ękcym doborze
srebrzyste, jodły balsamicz.no
Tha ie, Bukszpany formowane
ł

Leona Ko acz kows k1ego
•

Przędzałniana

86. tel. 115-02 tramwaj Nr. 3;

Henr~~ 'eiHrowilz

I

Piotrkows\u 165,

teł.

225·02

I L E C Z NJ C A
Godz. przyję~: 9-1 i 3-8

I

PEWNOŚCI

DA „.1E

wytszvm wykształceniem handlowym.
oferty do adm pisma pod „G. A•.

(przy orzyst. tram .11. Pabianickicbl
2 .razy dzien przyjm11 ą lek1trze
wszystkich specjalnoicl.
Gabinet dent. W'izyly na mieście
Wszelkie zabie~i i analizy, otlv arta oj
11-ej r. do 8 w. PORA.DA 3 11lote.

::d.

H.ELL
E lł
apec.
weoerycir.oycb
chlłrób
moczopłciowych

i 11kóroycb

telef. 179-89
przyjmuje 8-11 r. 1 od 4-ił wiecz,
W o edz:. i święta od 10 - 12 oP.
:§

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

Pierv1sza hipoleka
w Zakopanem

Poradnia

przyjmie

lokatę
· .20.000 zł.

Piotrkowska 45, tel. 147-41.
Lecz, chor. wenerycznych,
skórnych i seksuąlnycll
Kobieta-Je:,arz przyj .n od 11·1 1 o13-1
czynna _ąd li rano do 9 wieci.

KuriHa Ł.ódz 1iego" pod
0
~Solidna·.

PORAOA 3 Zt..

liiMMIMMflll!llE~X?!l'Jm46941111~1 !Et!llllml!IB„lllllllll„llllll„111111„„lll„111„„Blllll„lll„l!llllllll'i...„„„„111„lllmll„„111!!:1!11„lllill„;:;imMiiiillE:iillllliil„.

Król humoru

FERIAIDEL
w naiwesel
S2et

komedii sezonu

w

tel. 269-64. -

Następny

ró~ Na~iór-

kowJk1ego
Pnyjmuje od 3-7.

L. NITECKI

BIAŁY

~~d. NIEWIAŻSKI

~l·i

·•••t••·•·············
~edaktor

I

naczelny i wydawca: JAN STYPUŁKOWSKI.
Odbito w drukarn i przy ul. :·~otrkowikieJ 195 (żwirki 2
awniej Karol.1) w Lodzi

·i.

Następny

prol!ram.

~Y:iPA

SKAZANCOW

.

CłA?
Dr PR APO ~tl
GOANS!CA 'H od 3-S w.

ur LecznicJ Zgiers Ił 24 od 10.
tel. 178-37

Dr. med.

•

RundszI il J

5

akuuer;a i choroby kobiece•
P o w r ó c 1t
POMORSt<.A 7, tel. nM
Pn:yjmuje od Il'• 8-10 r . 1 od 4-8

choroby skórne weneryc:i:
i 111oesopłcłowe
Diatermoteraµia (grutliea i not
twory sk6ryl i le zaaio prom Rent1•

iłndrzeja ł
12-~

1

oj 6

-o

11~e~
wiecz.

Dr med.

ff. · RO~~NE~
Specjaliata cbor6h weaeryC'&nycł
•k6rnych i •e!uualny.:.a

.far I to w cz a 9,

ti:i

DR MEO..

J.

SZMERŁOWSKIM

Akuszer -Ginekolo

Piotrkowska 17, ti~7~ t

ANDlłZEJ A S, tel. 15~·40.
t'rzyimu10 oj d-1 w poł.
od 5- 9
w med.i:iele 1 święta od 1 dG 1 pp.

DR MED.

M. GLAZE

ur. me:t.

Choroby skórne
VQ
·
M• KLACZ
·1'~

Spec chor. '1Szu, aoaa, i

PlOTRKOWSKA
1

gardła

9~. tolef. 213-6 6.
od 5-7 po pot

Choroby weoerycz11e moczo.
pic.owe 1 skórne.
6•go Sierpnia 2. Telełoa 118. 33
nie dziele

od 9 1

święta

,

Zachodoła 6ł,
tel. 18S·
pry;mu;c od 12-2 i od 7-81/a wiec

11ieclzie 1e

t

-święta

od 10 -

W rol. głównych: Warner Olantl,
Ke}'• Lake, Edward Brombe_r g1
Joan ltbrmh.

12 w Jl!

Dr med.

M. FELDMA\
AKUSLE&-GH~Ei<OLOG

~1ll 1
45 ~•E 50

;z

<.~~~, 'ł

113

!el. 155 77
w Lecz11icy Zgier.sila 21,

12 1 J 9 wiecL
od 9-1 l w poł

Tajemnicza zbrodnia, która pas;onuje wielkie 7 milionowe miasto, CHARLIE CHAM wykrywa morderc~ w filmie p . t .

Nadprogram: KOMEDIA i dodat. P. A.

Ył

przyjmuje od 6-8 wieczór

„ ...„ll:l;JOc:::;;~~~·:w@lll!li„lm!llill„lll„.iBUll'JJll„lllL'!lllll„„111!!!111„lllllll„lllll„lmlllmll....„81„llllll!!llllJllllllllll„llllll„llllll„lllllllllllllll„llllll„lllllllllllllSilllllm•
a;

201-

•

Spec. eh oról> wenel"ycznyca
skórnych 1 seksua4nyc.i

eePPIISJmUUIWll'JIPlllll......

.,

1

Pnyjmuie od 8 -11 r.o:i 2-4 i o;I 6-S
w 111ed;iaelli i święta od 8-1 w połudDl

akuszerLa i choroby ko3iec e
Piotrkowska 153, te!efoa ff>-10 ·
Przym uje o.i 2 ....:3 po pot. 1 5-7 wie cz.

ł'nrimuje

Pocz-tek w dlli powsz. e g 4. w soboty oie1h:. i święta o I! 12 w pot. Na pierwszy seau wazystkie reiejsca po 54 gr

' QO

ZAWADZ!CA 6, tel. 234-12

Dr med.

Henryk Ziomkowski

program :

-.e

32

Dr. med.

.'.)1enk1ew1Gza

•

20,-

J
·1.,'.'
Or.
przłimuje oJ 9 -1 I 5 -9 wfecz.
med.
Specjali•ta chorób akóroyc:IJ
Neneryczoych i moczopłciowy eh Or1
med
lli) ·"f8ł
1ro1u
pl~t.ro
li W
, hlefo 11 213-18 .
tpecjaliata
chorób weoer7cz 11rt
?uyjm11je od 8-9,30 rano i od 5,30-'J w.
•kóroycb,
m()C;g o płci o w y.:.i
W _n iedz. i święta od 9-12 w ooł.

ł'rzrimuie ll-~

MURZYN

40-

•o.-

8

przy1m•.

połoJaictwo

'Sosnowa 32'

Piotrkowska 294 telef. 122-89

_____....u

y

Ma r i a ~anKiewiuowa
Choroby kobie.ce i

Lekairz·D•nłJ•ł•

Ol

50,-

•
„
„

Dr.

Dr. med
1

Ol

100-

C Ą 8 I N E T

:tQth w1 lecznJc.,: ,„Pomoc'
Cltbr. ak:61'ay l weneryc

Sród1Diejska 28,

•

Ol

,..,

wenerli1g1rznr
-·
S. NEUMAR

Aka•z•ir :- Giaekolog

2 poranki

tel. lłl-32
n-2. s-a wiec1.
: hricta od 9-U

od s-10,
w aiedz

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

o godz. 12 i 2

'\

r6a:

.I

Sp;i~°AA4ii3•t••~e1metyczay

lO).-

KOBIEtE i

H. LUBICZ
weDłlrJ'C'll:De fi .!) ił.

Pauli11aLewi ztttepr~~~ ~!;.::·!eł. tOl~S

Film. kt6ry zdumiewa sił• realizm•. potęg• nastroju i mistn:owsk2'
tecbnik11 realizacji
Dziś

przyjmuje

DR MED.

b. aktor te11-tru Reinhardta

ALBERT BASSERMANN.
t

dzieci

ła·lekar:1o Przychod11ia czyaoa od 9 r.

u tuk;.

I cylacj

t80,-

pp,

PRZYCHODNIA DLA CHORYCH Cbor. •lu5ra•

Wf NfRYt:ZNlł

szacuako wa

mliili&iiiiiiiiiiiimllliiiiiiiiiiiili&iiiiimllliiimli&iiiiiillliiliiiiiiiiiiiiailiiiii--------------~:

.„eojalflł•

Tel. 16ł-21
od 5-8

noslks

Za Naczelnika Urzędu:
J PR
Kierownik Działu Egnkucyjnego

Chorob„ wewn-=b•n•
i alersfcsne
godz.

I I

(-)

Jan POLAK fRAUGUTIA 9, fr. 1J••

Tl'augutta

·i

1-mv

l..6d:t,
ul.

;~!·at'~-6iittro

ul. NJlWROI 'i

Ilość

ruchomości

1kiego
Nr. 18

DR MED.

'BIURALISTKI

Dziś

0 8

chorych

przyJt;cia

wznowiła

iiiiil

40 te 141·22
dni naslępnych !

r

I po poi.

l'loniuizkl 2 \6!.;;

POS~UK.UJEMY NAT'YCHMIAST

I

I

Frydmu
Gecel

1.

krtani

Markowicza wa

to1łelawej

łi.:uiatii

-----------------~~--------------:-----~----.!-----=---~
W yazezególn le ole
Jed·
~eoa Dat•
A d

L 'fozwlako I Imię
P·
dh1t11łka

DR MED.

Oferty prosimy .złożyć w administracji
„Kurjera Łódzkiego" pod „259· 71"

Oferty do

naletnośc i

l,,;1ynna od 9 r. do 9 w. Porada J si.

.·._· niuralistlłi

nowej wilii

BONIN

Z~ W J\DZKI\

Poszu11ujemg od zaraz

Szczegółowe

:58,

Obwiesz.:zenie o

Leczenie chorób wenerycznych . sekaudnych i skórnych. Leczenie promieniami
Rentgena Analizy krwi i wydzielin

UaaW'anle wazelkłeb defekł6w eeiry.
Oa•w•n;e
bez' owrołate i bea ilatl6"
azpec.cycb wloa6wPny1w11je 10-2 I '-8 wleo„

możlh\ie · z

Rok
Łód~, Radwrańska

wenerycznych

Gabinet ko•metyki

'1

r

I ID.

tele!on 200-22
Go _.ziny pr.117j~ć: od ł. -

- dyplom Uolwera;ptecll:I
M o n I u s z k i l,
tel 127-9'

t

W'

Udt. ul.Piolrkowska 228 m.4

Z-.· ~ SZWA.LBE

,.

~ T

r

choroby •k6rne I wenerycsne

Do akt Nr XIII. Km 722139
,
OBWlESZCZENlE
Ko.mornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
rewiru 13. go, Marian Lipldeki. umieei
kały w Łodzi, pny ulicy Andrze1a 11
na zasa.dzie art. 602 K. P. l:. ogłasza .
że w dniu 10 maja 1939 roku od go·
di.iny n w Łodzi, przy ul. L~ez110
Nr 41 odbędzie się publiczna Jicylacia,
ruchomości a mianowicie: mebli, ma•
szyny do pisania, walizy akórnnei.
patery porcelanowej,
postumentu z.
brullru.• futra męskiego. pledu; iyran·
dola, dywaników, obraz.ów, garnituru
męsk i ego, firanek i dywanu ouac. na
łączną sumę ·zt. 1275 gr-, kł6re można
o~lądać w dniu licytacji w miejscu
sprzedaty, w czasie wyżej oznaczonym.
Łódź, dnia 17 kwietnia 1939 r.
K9mornik (-) Marian LIPIŃSKI.
• Sprawa Pow. Zakładu Ubezpit'czeń
1 •oo. p·ko Henryko,., i Din;e :::itein.

Beionowanie,
„ a n l e da11a1•owanie
z ' e d z i ń c ó
Czesław Potz S„CJ

W myśl § 83 rozp. Rady Man z dnia 25. VI. 1932 r. o po!ltę~owa
Spec .• choroby kobiece i akamzer, egze'< uc:yjnym Władz Skerbowych (Dz. U R. P. Nr. 62, poz 5801, 18 Urzi
Skarbowy w Lodzi podaje do cgółae1 wiadomości, te w celu ure,1tulow1u

lekara ap ocjaliata

· ctot>rJe ogolonym. 11iech uiywa
my.dla do golonia PIXJN,

Ili

Wiech f t . d.

l br u k o

l1na[J Pi u~ owiu
cher6b •Ha, D

-~-

,

od 5 do 5 WieCz.

Dr.Zhiunie!

KTO LUBI

W IJ'!'O"ra-

Doktór

ł'

Sy~n&tura:

1ecan\OJ:ej l

I

ul. Sródmieisk1
20 1~1e·~9
1-10
i 4-8 w

płyn Llo c;r;y~wzen1a

srebra. platerów, szyb i luster I

„

sk6rne • weneryc.&11e

Zwirki t-c, tel. 128-75

n

,

m' a rn;lm
Ł ,J~ d1157
li ,,. Hs nar

Znakomlty rocytat >r

łll\

Po „Towarzyszach broni" nowy, potężny
triumf kinematografii francu-sk.iej !
W ielki i wzruszający fi.Im o miłości. bohaterstwie i sz'PiP-gostrwie !

IYlMO
i ZJ\WSZfmetali,
LUNA.

być

K~m·i2rn·i2
od dzi•Henrrk
U" U U„ SIM" WJBIQpUje

I 6_usta_w MA....~wlE ~ft11IC fi.1

w vodw6riu.
- - - - - Ceny fabr7ez11c

•

tel, 27~-63

l'JOTRKOWSKĄ

__, ...

Dzil
uro.:zu1ia
premiera!

o godz. 2, 4. 6 11, 10.

GAŚNICE PŁYNOWE I
dOwe

-·-·

1

żółte, duie, wyborowe

priepi-

_,

od 3

Dr med.

ff. KLACl<ONA.

połoinictwo 1 choroby kob eJą
Piotrkowska .99. teł. 213· Ili
c>rzylm•.aie codziennie oił
od 5-8

lO·lr

J:<edaktorzy: działu politycznego - Jan Stypułkowski; działu kroniki lokalnej i krajowej
Klaudiusz L1tynski; <111
'depesz - Feliks Tomaszewsiki; działu gospodarczego i działu sportowego - ~Ceronim Feja; dodatków niedzielnych 1 s~
tecznych - Michał Walter; Mały Kurier- Henr.r.t Ry_dnkki. Za mzło.uenia i artykuły reklamowe odpowiada Francis
Chmielowski, - wszyscy zamieszkali w to~

