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brgigj~ki
je1i dla nitb nie do przg;.;da
ManifeslacJe pro1e11acy1ne oraz burzliwe zajścia w Jerozolimie, ·Tel-Avlvie i Ht1ilie

WSZELKĄ
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Projekf

:Jan Placek

l:ÓDt. BRZEZIŃSKA 10. TEL. 150·11

ludnołt arabska po oeloszeniu „Błaleł H1łt;l!l" za.:howuJe sic spokojnie

Poselslwo hrylyjskie w Pradze

JEROZOLIMA. 19.5. - Zaraz w noc,,
PANSTWA ARABSKIE A „BIAŁA
wiska St. Zjed.n. wobec brytyjskiej Biał~J
pozbawione praw eksteryto·
NA ZNAK PROTESTU.
po og!oszeniu „Białej Księgi" w J erozolCKSl~GA".
Księgi, odmówił jakiejko!wiek deklaracji, oś
rialnych
mie w Tel-Avivie odbyły się manifestacje i
LONDYN. 19.5. - W Jerozolimie, na
KAIR, 19.5. - Agencja Reutera d-0no wiadczając ze departament stanu nie miał
LONDYN, 19. 5. - Agencja Reutera
doszło do poważnych zajść.
gmachu uniwersytetu hebrajskiego wywieiż rząd egipski oficjalnie poinformował dotąd możności zapoznania się z jej posta donosi, iż rząd ni·emiecki poinformował W.
w Jerozolimie rzucono 5 bomb zapalają szono wczoraj flagę sjonistyczną, opuszczo si,
rząd brytyjski, i~ nie może zalecać- Arabom nowieniami. Ministe.r wskazał jedynie, że Brytanię, że poselstwo brytyjskie w Praeych do biur urzędu imigracyjnego. Dwóch ną do połowy masztu. Tłumy zebrane przed palestyńskim projektów, zawartych w „Bia stanowisko Waszyngtonu odnośnie probie- dze po dn. 25 bm. nie będzie mogło korzy
dozorców żydów znaleziono związanych gmachem uniwersytetu śpiewały hymn ży łej Księdze", Projekty te spotkały się rów- mu palestyńskiego zostało aformulowane stać z praw eksterytorialnych. Sytuacja
przed wejściem do gmachu urzędui który dowski oraz ustępy z psalmów. Pod mu- nież z dezaprobatą ze strony Ibn Sauda i w oświadczeniu rządowym z dn. 14 paż- poselstwa brytyjskiego i innych poselstw
rem płaczu żydzi opłakiwali „Trzecie zbu- Iraku.
wkrótce stanął w płomieniach.
dziernika 1938 r. Ja'k wiadomo oświac!· w Pradze była od pewnegll czasu przedW Tel-Avivie o'koło 2000 manifestan- rzenie świątyni Salomona". ·
czenie to wyrażało pog!•ąd, iż W. Brytar.:a miotem rozmów pomiędzy rządem brytyjtów żydowskich napłynęło do dzie!nicy,
W ~Iaifie, ~obec ~ tys. żydów spalono
posiada w sprawach Palestyny całkowitą skim a innymi rządami. Sytuacja jest obec
STANOWISKO WASZYNGTONU.
gdzie znajdują się gmachy i urzędy pa11stwo symboltcz.n~ ;s1ałą Ks!ęgę.
WASZYNGTON. 19.5. - Min. Hull za swobodę działania i nie ma obowiązku kon- nie rozpatrywana w świetle ostatniego po
we. Manifestanci zniszczyli wewnętrzne . ~ałr dz1~n wczora~szy na po)ecenie ra- pytany przez dziennikarzy na temat stano- sultacji z rządem St. Zjedn.
sunięcia niemieckiego.
urządzenia biur, podpalając je. Jeden z po- binow zyd~1 ortodoks.1 spędzili poszcząc.
licjantów żydowskich jest poważnie ranny ~~ połu~~1u przystąpiono.';, Palestynie d~
z tłumu dano szereg strzałów, w chwili, ie1estra~11 „narodowych sił
zarządzonej
uroczystości kościelne
Rzymi~
gdy policjanci usiłowali za pomocą pałek P:zez· zyd?;~ską radę n~rodo.wą.. Rejest;arozpędzić demonstrantów.
CJa. ta o~e1m1e wszystk1<:h zydow obojga
W chwili nadawania tekstu „Białej Księ płci w wieku od lat 18 do 35.
. „
gi" ~ prz~'Yody radtostacji zostały u~zkod~o DLA tYDóW NIE DO PRZYl~CIA'
Bazyliki Sw. Jana Laterańskiego w swe posiadanie
ne t ern1s1a została przerwana. Rad10stacja
•
znajduje się w odległości 20 km. na północ
.LONDYN. 19.5. - Prezydent wszechCITTA DEL VATICANO, 19. 5.
Ojcu Sw. delegatów gubernatoratu rzym- pi i prałaci. W tym czasie odśpiewano „Te
Deum" i „Laudi". Po śpiewach Papież zło
.od Jerozolimy. Tek~t '.'Białej Księgi" został św1at?wej organiz~cj_i sjonistr~znej i przt:· Wczoraj w dniu Wniebowstąpienia Pań- skiego.
nidany po napraw1enm uszkodzeń z prze- wodniczący agenc11 zydowsk1e1 dla Pal~- skiego Pius Xlł objął uroczyście w posiaPo objęciu w posiadanie pałacu laterań żył na ołtarzu torebkę z czerwonego aks·Jszlo godz.innym op&-foieniem.
styny dr. Weizmaq przemawi~ł wczor~j wie datlie Baiylikf ąw„ Janą. (Ąterań kiegQ. i.kiewi Papież \t(ial się
fl~i.Y~Ba+
itn " ·j~·
4 ·uę ~ r.z.ecz 1'.i1Jik:.
WCZORAJSZA MANIFESTACJA.
czorem ~a zebran.m posłów JZby gmm ze Orszak s.amochodów papteskich
puścii hki sw. Jana, niesiony na sedia gestatoria w 1a tym ukończony został akt objęcia bazy·
.tYDOWSKA.
wszystkich stronmctw V: gmachu parlamen Watykan ? godz. 8,25 rano. Lud~ość rzym- otoczeniu kapituły św. Jana i kardynałów. lik: w posiadanie przez Papieża.
Z kolei Ojciec $w. odprawił Mszę ponJEROZOLIMA. 19 .5. _ Wczoraj w po tu ~a temat. p~opozycył rzą~owych, Dr. ska tłumnie. zgroma~zon~ wzdł~z trasy or- ?r~zak przeszedł przez pl~.c .i wkro~zył do
łudnie w Jerozolimie odbyła się manifesta- :Veizma~ oswiadczył, ze ~ro1ekt rządOW} sz~ku ent.uz1a~~ycz111e w1tała OJC~ $w., rz~ svnątym przez głów~~ we1sc1e. Papież klęk tyfikalną. Po Mszy $w. Papież pow:5cił.wc
cja żydowska, wymierzona przeciwko ostat 1est dla zydów nie do przy1ęcia. _
ca1ą~ .kw1.aty 1 wznosząc okrzyki na cze.le nął na yrogu. b.azylik1 1 u~ałow~ł. podany mu wnętrznymi schodami do pałacu pontyfikał
nim propozycjom brytyjskim. Pochód około
.
•'.
Pap1ez~, ktory z otwartego samochodu ~ło~ k~ucyhks. ~1c1ec św. zaiął m1eis~e na tro- nego, po czym po pewnym czasie, udał sit;
15.000 żydów, na którego czele szedł wieitĄDANJA ARABóW.
gosławtł ~iemrm.. Na .placu ~~su złozyl~ me w głębi absydy, po czym r.rzeJął oc: br na sedia gestatoria pod baldachimem zeki rabin Herzog, przeszedł ulicami żydow
Parlamentarny komitet ·arabski odbył hołd Pap1e~ow1 01cow1e Jezu1c1. Z kol~1 d)_'nałów t. z'!ł . .akt ob7d~enCJ1. Kardrnalo- wnątrz loggi bazyliki i udzieli: klęczącym
skiej części miasta. Niesiono Hczne sztan- wczoraj również posiedzenie i rozważając orszak !'a~1eża przebył drogę pr.zez .v1a wie. ucałowali rękę ~ap1eza, który kazde111~ tłumom błogosławieństwa oraz or1~:1~~u w
dary i transparenty z napisami: nie podda- pr~p~zycje rządowe ~z~onkowie izby, iy- Ara<:oeh, v1.~ San Marco, forum_ 1mpen~?1 z n!c~ wręczył p.a~1ąt~owy ~edal.. Z ~olei pełnego.
my się", „nie chcemy bye mniejszością pod czhw1 Arabom, wyrazah obawy, ze utwo~ faszys~wsk1ego, P? czym sk1.erował „ę ~łozyh hołd Pap1ezow1 arcyb1skup1, b1sku'
arabskim panowaniem" itd. Już z samego ra rzenie niepodległego państwa palestyńskie- przez via del Imper~o, przybyw~1ąc n~ plac
na na ulicach miasfa gromadziły się liczne go może ulec nieograniczonej zwłoce wslru- ~w. Jana. Laterans.k1eg-0, zapełmony nteprze
tłumy żydów. Do poważniejszych starć :L t:k. braku ~~półpra~y ze ~trony mniejszoś hczonymt tt~?1~m1.
.
poHcją nigdzie nie doszło. Przewódcy nawo Ct zydowsk1e1 w Pa.Jestyme, co 00prowaPrzy WeJSCIU do pał.acu pontyf1kalnegn,
Zarzucanie Polsce avresywnyc:h zam1·aro·w wohe„ 11·em1·ec?
ływali do utrzymania porządku i dyscypłl· I dzić może do zaprzeczenia uznany.eh obec w któ!"ym w r. 1929 podpisane zostały ukla
„
BERLIN, 19. 5. - Prasa niemiecka ata polskiej polityki.
ny.
nie l?!·aw i aspir~cyj Arabów. Posta.nowio.- dy l~terańsk~e, po~itały Pa~!eża g~ar~;~
Niektóre dlienni~{i m. in. „National
Ludność arabska, jak donosi Reuter, za no, 1z czło~kow1e parlame.nfarnego komr· szwai~arska 1 oddziały gwardu P.alatynsk1ei kuje nadal Polskę zarzucając jej rzekome
agresywne
zamiary
wobec
Niemiec.
Jedno
Ztg",
atakują prasę polską za zarzucanie
chowu je się spokojnie i unika wszelkiego tetu ara?s~1eg.~ domagać s1ę będą od rządu a. orkiestra wykonała hymn P.ap1es~1 .. P:irodzaju manifestowania swych uczuć w zapewmema, 1~ brak współpr~y ze strony p1eż wszedł do pałacu, gdzie złozyh Mu cześnie dzienniki niemieckie starają się Niemcom tendencji przekreślenia w spisie
związku z ogłoszeniem „Białej Księgi". Pra żydó~, nie dopro~adzi do ;11i~ankameJ h~łd. kardynałowi.e or.az dyrektor ~uzeum wmóV.:ić w opinię światową, że Anglia i ludności istnienia ludności polskiej w Niem
sa arabsk1 dotychczas nie zamieściła na ten zwlok1 w utwqrzemu .nowego panstwa p_ale misyjnego. W sali Konstantyna nunc1usz pa Franc1a pozwalają się używać za narzędzia cz ech.
temat komentarzy.
styńskiego_.. 1 •;ił' fi'' , -. ,
·
pieski przy rządzie włoskim przedstawi!
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Wielkie

Podniosły ceremoniał obięcia przez

-i

rokowań angielsko-sowi~ckich

4 punkty propozycyj W. Brytanii

Podczas rozmów genewskich apotlzlewa11e ••iągnit;cie parozumlenla
LONDYN. 19.5. - R-0kowania brytyj
sko-sowieckie weszły obecnie w nieco odmienną fazę. Wbrew przypuszczeniom z
przed dwóch dni rząd brytyjski nie wystos3
wał do Moskwy noty, lecz propozycje swe
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Pocz.. 4, 6, 8 i 10

skierował ustnie. Sformułowane one zostały
przez głównego doradcę dyplomatyczntgQ
rządu Roberta Vansitartta, który odbył dłuż
szą rozmowę z ambasadorem Maj&kint.
yansittartowi powierzono prowadzeni~
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Szwedzki komunikat oficjalny
w sprawie odpowiedzi na propoZJCJfł Rae•af

szwedzki zakomunikował rządow.i Rreszy,
że nie uważa Za!Wieranie tego rodzaju pak
tu za konieczne. Oba rządy zgodziły się
1 .., do tego, iż należy powstrzymać się od
kontynuowania rozm6w1 odnośnie wspom
nianego projektu".
Według doniesień z wiarygodnych źró
deł, odpowiedź Finlandii i Nonvegii jest
analogiczna, natomiast Dania, za.strzegając swą absolutną neutralność, miała wyra
zić gotowość do nawiązania z Niemcami
neutralności. i ntegralności i niezawisłości, rokowań w sprawie zawarcia paktu niea11ie ma za111 · ·,: 11 zawierać z żadnym kra- gresji.
jrm pakt9w nieagresji, królewski rz~d _.-/.

SZTOKHOLM, 19. 5. - Opublikowano tu następujący komunikat oficjalny:
),w związku z zapytaniem, skierowainym w
końcu urn. miesiąca przez rząd niemiecki,
czy rząd szwedzki pragnąłby nawiązać na
podstawi·e wzajemności rokowania, celem
zawarcia paktu nieagresji, miała miejsce
wymiana zdań pomiędzy obu rządami z
wynikiem następującym: biorąc pod uwa
gę, ie Szwecja nie czuje się zagrożona
przez Niemcy - stojąc na straży swojej

Ojca Sw~ Piusa XII

N1.edorzecznos'c1· prasy n1·em1·e.ck·1e·1
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Nowa faza

w

tych rokowań w · Londynie zanim przejdą
one do Genewy, gdzie prowadzić je będzie
z ambasadorem Majskim lord Halifax przy
udziale mi.n. Bonneta. Rząd brytyjski chwi·
Iowo obstaje'jeszcze przy pakcie konsultacyj-nym trzech mocarstw na wypadek agresji, co strona sowiecka odrzuca jako niewy
starczają.ce, kładąc nacisk na zasadę wzajemności. Z brytyjskich sfer kompententnych zapewniają jedna.k1 że w Genewie na
stąpi porozumienie.

PRZYPUSZCZALNE PROPOZYCJE
BRYTYJSKIE
LONDYN. 19.5. - Polityczny korespon
dent „Daily Mail" twierdzi, że wyniku ria·
rad gabinetu projekt angiellskiego porozumjenia z Rosją obejmuje następne 4 punkty:
1) Wspólną deklarację An.glii, Francji 1
Rosji stwierdzającą ich gotowość i postano
wienie odparcia agresji.
2) Gwarancję udzielenia przez Sowiety
sąsiednim państwom pomocy na wypadek
niesprowokowanej agresji.
3) Angielsko-francuską gwarancję udz!e
lenia Rosji po.mocy na wypadek gdyby za
atakowana została wyniku pełnienia prze~
nią zobowiązań, danych innym państwom.
4) Militarne rozmowy sztabowe, które
ustaliły dokładnie udział każdego mocarstwa w ewentualn1ch kl\Qka~b .wojennych.

Wypadek· kolejowy pod Gd.ańskiem
Wykolejenie

się

parowozu i kilku wagonów

' WARSZAWA, .19. 5. - Wc.zoraj 18
bm. około godz. 7-eJ rano w pobhżu stacji kolejowej Gdańsk w pociągu pośpi1esz
n~m, .idącym z "W_ar~zawy do Gdyni wyko
le1_ł nę parowóz 1 kilka wagonów. V( WY_
n1ku wy_r,adku zost.ał ranny maszynista 1
palacz oraz kontuz1owa11ych 3 konduktorów.

Nikt z pasażerów obrażeń nie odniósł.
Przerwa w ruchu wskutek zatarasowania
toru trwała .kilka godzin. Jak wynika z
wstępnych dochodzeń, winę wypadku pon?si maszynis.ta, który przy mijaniu zwrot
nicy prowadził pociąg ze zbyt dużą szyb
kością.

Mobilizacja sił roboczych w Niemczech
Zarządzenie marszałka Goeringa
. ~ERLIN, 19.. 5. -:-- W z~iązk~ z ostat- roboczych ma na celu przygotowanie mo

m.mi zarządzeniami mo.b1hza~y1nymi. w
Niemczech odczuwać się dałe dotklt"".y
brak rąk roboczych, szczególnie w górnic
twie i rolnictwie. Mairszałek Gi:iring w cha
rakterze kierownika czteroletni·ego planu
gospodarczego, zarządził, ie poczynając
od pierwszego maja br., wszyscy robotnicy, urzędnicy, praktykanci, terminatorzy,
chałupnicy, osoby zatrudnio.ne w handlu okrężnym, podmajstrzy, dzierżawcy, współ
właściciele drobnych warsztatów, rzeźbia
rze, malarze, literaci, tłumacze, nauczycie
le prywa1ni, akwizytorzy agencji handlo- '
wi i tp. muszą się zapisywać do t. zw.
„ksiąg pracy".
Obowiązek ten obejmuje
również kobiety ·zamężne, o ile te pracu-.
ją zarobkowo. W okólniku, wydanym do
odpowiednich urzędów i poszczególnych
organizacyj narodowo - socjalitycznych,
że zarz_'l'qzenie w sp.rawie relestra·cii sił

bilizacji tych sił na wypadek wojny. w
najbliższym czasie wydane być mają dJ
sze za-rzadzenia w tej dziedzinie.ł
'
·

2 Que'1ec do Montrealu
przybyła

królewska para

br)łyjska

QUEBEC, 19. 5. - Wczoraj rano o
godz. 9.15 król Jerzy i królowa Elżbioeta,
udali się do Montrealu. Pobyt ich w Quebee zakończył "Wielki bankiet w pałacu
Frontenac, który przeciągnął się do późnej
godziny w nocy.
.
• * •
· · ·····
MONTREAL 19. 5. Angielska para' królewska, .która wczoraj rano opuściła Quebee, przybyła ty w godzinach popołudnio
w.r.ch.

„ {

~tr.

-

2

lalen~amlc 1olbczn1 ·Walny
LONDYN. - Lord Halifax w sobotę ra
wyjedzie do Genewy. Do Paryża przyi;clzie o godz. 16-ej. Po rozmowach z pre
micrcm Daladierem i Bonnetem Halifax
> godz. 21-cj odjedzie do Genewy. Bryty]
!;ien;u mini:::trowi spr. zagr. mają t<Qwazyszyć William Strang i Oliver Harvey z
"orcign Office.

10

LONDYN. -

Wczoraj w godzinach po

,ołudniowych ambasador Raczyński przy]
nowal v„- ~3.:~nach ambasady oficerów i za

statku szkolnego „Iskra",który w swej
orncznej podróży let~.iej zawinął do Lony:1u na tydzień.
L01'~DYN. .A .<lmi.rał sir Roger Back
10use, szef sztabu mary.narki, ustąpił zt
'\·ego ~tanowiska z powodu złeg·o stanu
drowia. Miejsce jego zajmie admirał sir
ucllty Pound, dowódca floty śródziemno.ors:kitJ, którą <Cbecnie będzie dowodzi~ w1
ead·ni1al sir Andrew Cun'ningham.
l'.'[ 0SKWA. - Wczoraj na Kremlu noomi:'r1ow any poseł litewski przy rządzie
O\"ieck m m:.n. Natkiewiczius wręczył pn:
esowi prezydium naczelnego Sowietów
SRR. Kalininowi swe listy uwierzytelnia
ogę

ące.

Po oficjalnej części
in przez dłuższy czas
trem Nc:.tkiewicz~usem.

uroczystości
rozmawiał

Kahz mini-

f' r.

Zjazd Dziennikarzy R. P. w Gdyni

stał si~ wielką man:festacją przyw7ą~ania

do

Bałtyku

:;:ttr

uczuć dla ukochanej Armii
Następnie powitał zjazd w imieniu Rzą
GDYNIA, 19.5. - Wczoraj w sal!
oświadczył mówca towarzyszył jedmu Zdrojowego w Gdyni, odbyło się uroczy nolity chór polskiej prasy, powtarzającej du wojewoda pomorski Wkd}~:-w Raczste otwarcie 15-go walnego zjazdu Związ- 1 zgodny rytm każdego polskiego serca. Przy kiewicz, dyr. dep. Min. Opieki Spoi. Okuku Dziennikarzy R.P. przy udziale okol".> nosimy ludności Pomorza pozdrowienia z licz powitał zjazd· w imieniu min. Kościal
100 delegatów wszystkich syndykatów całej Polski, gotowość, zwartość i siłę jl!j kowskiego, podnosząc, iż Ministerstwo bę
dzieki jego dOSkOOałflll l Ikt
dziennikarzy w Polsce. Zjazd dziennikar- synów.
dzie zawsze otaczać życzliwą op i eką zawo··
:•=·
'''r.
tecznum
wuoikom kura ni
stwa z całej Polski stał się wielką manifcSław.a prezesa ścieżyńskiego przerywa- dowe organizacje dziennikarskie.
•;·=·~':::::•:'.' Artretyzm - ReumałyzM
stacją przywiązania do wybrzeża morskie- ne były wielokrotnie burzliwymi oklaskami,
Imieniem marynarki wojennej witał
.. „, C h or oby kob Ie ce
go oraz gorących uczuć dla Annii.
manifestującymi jednolitą postawę dzienni- zjazd komandor Frankowski, żołni~~sk'.c
Na zjazd przybyli: jako reprezentant karzy wszystkich obOzów politycznych w przemówienie przedstawiciela tak drngiej
Rządu wojewoda pomorski Władysbw Gbronie interesów Polski na Bałtyku. Oklas nam maryn.arki w<>jennej przyjęli zebraTli
lllFMM.lCIC• ZAIZ.\D
BIUllA •ORBIS• I •P.U.•
Raczkiewicz, dyr. Lepecki z Prezydium R:i- ki te zamieniły się na spontaniczną manifo- dziennikarze entuzjastycznymi oklaskami.
Na zakończeni·e oficjalnej części zjazdy Ministrów, dyr. dep. Min. Op. Spoi. stację, gdy pułk. Scieżyński skierował sło
Okulicz, naczelnik Piotrowicz z Min. Spr. w.a powitania do obecnych na sali przed- du uchwalono przy burzliwych oklaskach
Wewn., przedstawiciel wydz. prasowego stawicieli armii. Wszyscy obecni wstali z następującą rezolucję:
„Walny zjazd Związku Dziennikar.ty
Min. Spraw Zagr. radca Rodeński, miejscu miejsc i długotrwałymi -Oklaskami i okrzyzaciqąa
we władze cywilne i wojskowe, reprezento- kami wyrazili swój hCłd dla polskiej siły Rzeczypospolitej Polskiej, jednoczącego
pożyczki w W. Brytanii
wali komisarz rządu Sokół, komandor Fran- zbrojnej i wodza ru:tczelnego Marszałka Smi dziennikarstwo wszystkich obozów polity- I
cznych i reprezentującego przez to całą I LONDYN, 19.5.-Sir John Simon oświaa
k·owski, pułk. Hoszowski i dyr. Urzędu M'.:>r głego - Rydza.
skiego Łęgowski.
Na przewodniczącego zjazdu powołan~ opini~ Polski, .przystępując do. obrad .w czył w Izbie Gmin, iż rząd hiszpański nie
Po n.abożeństwie w kościele Serca Je- prezesa Syndykatu Dziennikarzy Pomo:- Gdyni nad połskun. morzem, stwierdza, ze wyraził życzenia zaciągnięcia pożyczki w
. . .
..
. .
zusoweao, obrady zaaaił
prezes zarządu skich red Fiedlera, który w przemówieniu naród polski ma niezłomną wolę utrwale0
głównego - dr. ppłk. Scieżyński, podkreś- swym podni?sł, iż rozumie powołanie go nia i rozbudowy swego stanu posiadania na W1elk1e1 Brytan11. Wobec tego obecme nie
należy lkzyć się z możliwością emitowałając, że zjazd dzielłnikarzy
obraduje w na przewodniczącego <>brad, jako symbo- Bałtyku".
polskim porcie otoczonym miłością i pieczą licz·ne podkreślenie, iż ziemia pomorska, j.1
Dalsz·e obrady zjazdu poświęcone były nia pożyczki hi·szpańskiej na rynku angielcałego narodu, który daje tym świadectwo ko t-chawica organizmu Rzeczypospolitej sprawom zawodowym.
skim.
największej prawdzie, że przyszłość Polski stanowi podstawę niepodległ<>ści Państwa,
leży na morzu, że Polska <>d mo1'7.8 odepch·
nąć się nie da. Męskim słowom min. Becka
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POLECA:
WlNA WĘGIERSKIE, FRANCUSKIE. REŃSKIE, MIODY i WINA KRAJOWE.OWOCOWE-WYROBY ROLSK. MON. SPIR., WÓDKI, KONIAKI
DELIKA1ESY, OLIWĘ, SERY, - OWOCE SWIEZE
i SUSZONE, CUKRY i CZEKOLADY-WSZYSTKIE
TOWARY KOLONIALNE
wyśmienite K A W Y I l i E RB AT Y
Pie„wsza z Największa Łódzka Elektryczna Palarnia Kawy i Surogatów „ TRYUMF•

3 czem pl•IHI Inni ł

Przeglą~
A~~CHNING ODSLANIA

ZBRODNICZE ZA

MIARY NIEMIEC.

131

łicząc

prasy.

została

jeszcze oslalecznle

Premier Tiso o

BRATYSŁAWA, 19. 5. W Bratyslawie odhyło się zgromadzenie współpra
cowników dwutygodnik•<!! „Nastup", który. odgrywał poważną rolę w czasie walki
Słowaków o autoncimię. W zgromadzeniu
wziął udział równi·eż premier Tiso, . który
wygłosił dłuższe przemówienie o przyszłych planach rządu i kienmku politykl słowackiej.
,C
Mówiąc o przyszłym ustroju państwa
słowa1cki·e.go, premier stwierdził, ie kwestia ta nie wstała je'Szcze ostatecznie rozstrzygnięta. Różne trudności i kłopoty nie
pozwoliły dotąd
kierownikom pa.ństwa
słowackiego zastanowić si-ę nad kwestią
czy państwo słC1Wacckie ma być republiką,
czy ma wprowadzić u siebie· ustrój autorytatywny, demokratyczny, czy inny. W każ
dym razie leży w ini'e'resie państwa słowac
kiego, aby w konstytucji, nad którą pracuje się. w gorąpkowym temt?le, zostaąy
zrealizowane pi·erwiastki rodzime. Wszelka p·c1Hty.ka została wyłączona tak, że ustrój państwa będzie się opi•erać na zasa-

na to, że wypadek tego rodzaju spowodu
je rozdwojenie 'opinii publiez'nej za Zachodzie.
Autor stwierdza., że otrzymuje codziennie li
sty z Gdańska, błagające o uwolnienie W. Miasta. od hitlerowskich podpalaczy, którzy nie za
wahają. się wywołać katastrofy światowej, w
Zakład Ubezplecze6 Społeczn7ch
celu ur~zywistn.ienia swoich ponurych pla•pnieda s wolnej r~kt 11a•tępuf1tc•
1
nów.
111aaa7ny znajduiące •i~ w J>omor-

przyszłych

rozslrzyąnięla
rządu

planach

·

dach korporacyjnych. Przy tej formie u-1 pójdzie w ki-erunku ·najdalej fdącej deoen~troj~wej. będ~ się mog!y najlep.iej rozwi.: trailizacji. W tym celu zastaną odnowi'0111e
1ać p1erwiastk1 słowackie. Ust.rój SłowacJl dawne zupy, które mają odległe tradycje.

Zmiany w prezydium Str. Ludowego
W. Witos -

prezesem,

K.

B~giflśkl

nacz. sek retarze111

-

WARSZAWA. 19.5. - Dn. 17 bm. od-,powohtjąc się na moty~y jut poprzednio
było ~ię posiedzenie NKW Str. Lud. Prze- w liście do NKW. przytoczone, ośwfadczyt

wodmczący

p. M. Rataj, otwierając posiedzenie, powitał po raz pierwszy przybyłych
w komplecie b. emigrantów W. Witosa. W.
Kier.nika i K. Bagińskiego, oświadczając,
że zgodnie ze swą zapowiedzią, przekazuje
prezesostwo Stronnictwa W. Witosowi, któ
ry funkcję tę przyjął. Również p. K. Bagiński objął czyn1ności sekretarza nacz. ~.
L., sprawowane dotychczas przez p. J.
Grudzińskiego, drł Wł. Kiernik natomiast

że weźmie udział w pracach Stronnictwa,
nie obejmując jednak na razie funkeji wi
ceprezesa NKW. Natomiast zwrócił się z
1prośbą do p. Mikołajczyka o dalsze zastę
powanie go w tych funkcjach.
Dalsze obrady poś.więrone sprawom
organizacyjnym, a w szczególności świętu
Ludowemu, które oo~dzie się zgodnie z
zapowiedzią w dniu 28 maja br.
·
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laczelny Wódz w Ciechanowie

Dr. Herman Rauschnin.g, pierwszy narodowo - socjali3tycz.ny pre-zydent senatu W. M,
na śwh;cie pułku ułan6w swego lmł enia
Gdańska, ujawnia we śrt:ię w rewelacyjnym ar
CIECHANóW, 19. 5. · - W dniu 18
O godz. 9.45 przy dźwiękach hymnu
tyku!~ ogłoszonym na pierwszej stronie „Pemaja pulk ułanów im. Marszałka śmigłego narodowego zajechał przed bramę triumtit Parisien" suzegóły sz.alonego planu, opr~
Rydza, który swój chrzest bojowy otrzy- falną samochód Naczelnego Wodza. Po oakiei Fabryce Maazya Sp z o. o. w
cowanego w Berlinie, a mającego doprowadzić
* * •
,. Bydl'oaaczy,
mal w pamiętnych dniach walk o oswobo debraniu raportu od płk. Mączewskiego i
ul
Gen
Sema
19r
do konflL1-tu światowego przez wywołanie O·
Z kolei dr, Rauschning ogłasza w całości adzenie
Wilna, obchodził swe święto pułko powitaniu szwadronu, pan Marszałek zblil) Silnik wvrobu firmy Gebr. Ktlrtiog A.
strego zatargu polsko - niemieckiego o Gdańsk, pel, jaki otmyma.ł ostatnio z Gdai1Eka, a o któ
we. Uroczystość ta nabrała zupe~nie wyjąt żył się do bramy triumfalnej, gdzie powiG. nr. n335 rok 1912 o.mocy 150 KM,
Plan ten, podobny do znanych dr, Rauschnin rym wzmiankowaliśmy na wstępie.
·I
dwucylindrowy. leżący, obrotów okolo
kowego charak~eru, gdyż zaszczycił ją tał go chlebem i solą burmistrz miasta, za
20CJ, z jednym kołem zamachowym. jako
gowi już · w roku 1937, a zarzuconych następnie
Apel ten brzmi:
swą obecnością pan Marszałek śmigły pewniając w gorących słowach o gotowo- ·
pasowym.
i1ednicy
3200 mm i przystaw·
projektów niemieckich, zokomunikowany mu
„Do wszystkich!"
Ry<lz. Przyjazd pana Marszałka do Ciecha ści społeczeństwa na rozkazy wodza, kilką ze sprzęgłem Hilla i dru~im kołem
został obecnie z kół niemieckich, szczególnie do
Kiedy oczy całego świata kierują się w stro
pasowym średn · cy 2500 mm 2 zbiorniki
nowa, stare.go grodu marowieckiego, dał kuletnia :zaiś dziewczynka wręczyła panu
powietrzne do rozruchu i 1 batl a do po·
brz~oinformowanych, Kola te pnerażone za· nę W. Miasta Gdańska, lu~ść te~o ~i~s.ta nie
okazję miejscowemu społecze.ństwu do za Marszatkowi kwiaty. Zgromadzona dokoła
w:ctrza sprętonego około 60 atm do na·
mferzeniami hitlerowców liczą, że ujawnienie ma możności wypowiedzerua swe3 opmn. Mumanifestowania zarówno swych gorących ludność zgotowała panu Marszałkowi bupędu 2 eh generatorów na prąd stały,
ich może uratow~ świat przed katastrofą.
si on.a tolerować, że jakiś l,okaj (~or~ter, . przy
budowy S & S jeden na 230 V 174 Amp
uczuć dla Naczeln·ego W-O<lza, jak i naj- rzliwą owację.
40 Kw, 1280 obr/min, drugi 470 V, 245
Równocześnie olbrzymie wraże.nie wywo· wódca hitlerowców w Gd:i.nsku, osnnela się pu
ściślejszej łączno:ści z Armią, co wyraziło
Po krótkim za•trzymaniu, pan Marsza1
Amp. J15 Kw, 85() obr/min.
łał ogłoszony pl'zez dra Rauschninga list, jaki blikować w jej imieniu dekl?r~e.je, których 0 •
się
·w
formie
nada1nia
panu
Marszałkowi
łek,
poprz·edzony szwadronem honoro:wym,
2) Silmk budowy firmy Warszawska Wv•
otrzymał on od najbardziej godnych zaufania na nie aprobuje!
tw6rnia Parowozów z r. 1928 4-o cylfn·
obywatelstwa
honorowego wszystkich przejechał wzdłuż wiwatujących szpaledrowy. 4·o taktowy, kompresorowy. typu
osobistości niemieckich, których rodziny zamie·
miast i wsi powiatu ciiechanowskiego oraz rów publiczności w kierunku. koszar pułku
4 A 3SU/500 mocy 360 PS, obrotów
szkują w Gdańsku od wieków.
ZANIEDBANIA NA LINII ZYGFRYDA.
symbolicznego przekazania wojsku ufundo ułanów, gdzie na placu odbyła się wtaS331min stoją(!y, sptzętony, wprost z ge·
Autorzy listu twierdzą, że Gdańsk chce na·
Lwowskie „Słowo Narodowe''.
neratorem S & S na prąd stały 440 V.
wanego przez sriołecz1eństwo sprzętu wo- ściwa uroczystość, rozpoczęta Mszą. św.
dal pozostać Wo1nym Miastem i gwarantować że podróż inspekcyjna kanclerza Hitlera wzdłut
270 Kw.
jennego.
przed oHearzem polowym, odpraiw1oną
Manyny motoa oglądać w powyta,ei fabry·
narodowi polskiemu swobodny dostęp do morza. 1inii Zygfryda." ujawniła szereg powdnych
przez
biskupa Gawlinę. Po naboż;eń.stwie
w Bydgosic;,zy od godziny 8 - 15. fdzte
• • •
;aniedbtfi w tym systemie um~enia. ~iektó . ce
.Całe miasto przybrało odświętny wy- odbyła się przed Naczielnym Wodzem denalety r6wnlet 1kładać oferty.
Na. wstępie artykułu dr. Rauschning stwier· re odcinki zwłaszcza na północy me s~ ~zcze
gl~d.
filada w którym wzięły udział oddziały
dza, te o-rgani.zacje narodowo - socjalistyczne gotowe,
rezerwy pułku ułanów, o<l<lzi·aiły strzelecw Gdwku przygotowują się od lat .dlO akcji,
Władze wojslrowe ~rzą.dziły niezwłocznie
kie, szkolne oddziały, przysposob. wojsko
którą obecnie mogą już w każdej chwili roz- przyśpieszenie tych l>udów, tak aby „linia Zywego PW. kolejowe i p'Oiczrowe, organiza
począ6. Organimcje te zgromadziły duże zapa gfryda'' była ostatecznie ukończona najdalej
uległy· wyrafnemu polepszeniu
cJe kolbiece w ba·rwny.ch strojach regionalsy materiałów wojennych, jak tanków, ciężkich do dnia 1 lipca br.
nych. Defilad~ zakonczył przemarsz pułku
i lekkich armat, miotaczy min itd., przywożąc
Kanclerz Hitler kładzie szczególny tlacisk na
PARYŻ, 19.5. Stosunki francusko • du francuskieg<> co do jak najszybszego wy ułanów w pełnym ga1Iopie,
je do Gdańska bądź w nocy statkami bądź ten termin.
hisizpańskie uległy ostatnio wyraźnemu po- konania układu Berard - Jordana. Władze
O godz. 13.30 w ujeżdżalni pułku oddrogą lądową przez Elbląg. Od lat już narodo
lepszenitt. „Excelsior", posiadający bliskie francuskie przedsięwzięły już wszy~tkie za był się w serdecznej i braterskiej atmosfe.wo _ soejalistyoz.ny !ell.at zmusza młodych lu· zAMROżONE MILIONY POLSKlE w RZESZY kontakty z Quai d'Orsay potwierdza wiado rządzeni.a, ni~zb~dne dla przekaz.ani.a wła- rze obiad żołnierski .przy udziale kilku tyd·zi z Gda:llska d-0 odbywania służby wojskowej
„Gazeta Polska".
mość, że marsz. Petain, ambasador francus dzom h1szpansk1m matenału kolejowego sięcy U<:zesłn·i·l{ów. W czasie obiadu zaw Niemczech Obecnie wszystkie te przygotowa
Jako wynik - zamrożone należności nasze ki w Burgos, będzie uczestniczył w wielki~j oraz całego mater.i.ału wojenn~go, przy~ie: brał głos dowódca pułku, prezes koła rezer
nia mają sł~żyć do realizacji planu, który da w Niemczech szybko roSIUl- i dziś sięgają (ra- defiladzie zwycięstwa, jaka ma się Qdbyć zionego do FranC]~ przez a~1ę. repubhkan wistów pułku, oraz p10s. Wierzbicki.
się streścić następująco:
zem z b. Czechami) bardzo wielu ~lion?w zło 19 b.m. w Madrycie. Ambasador hiszp.ań- ską. Przekazywanie by~ła, J~k1e ~ostało
W odpowiedzi pa'TI Marszałek śmigły
· Hitlerowcom idzie 0 sprowokowanie takiej sy tych. Zarazem .zaś publiczną jest t.aJemmcą,, że s~i w P~ryżu L~g~ Lequerica, ~t6ry. opu~- uprowadzone przez cofaiącą się. armię repu Ryclz wygłosił -do oibe'Cnych serdećzne
iu~ji faktycznej, któraby zmuszała Polskę d-0 I znalezienie potrzebnego nam impo1·tu w Niem c1ł Pa.r~z, by :vz1ąc ud.z1·ał w deftl~d~te ma- blikańską d-0 Francji już się rozpoczęło.
przemówienie, zakończone okrzykiem na
zbrojnej interwencji w Gdańsku.
czeeh jest coraz bardziej utrudnione. .
. drycktej, zawiózł z sobą zapewmeme rzącześć i sławę pułku.
W tym celu sprowadzono do ,Gdańska w du·
Jeżeli zatem wywóz nasz do Niemiec nie
W godzinach p'Opołu:Oniowydi odbyło
żej liczbie oddziały niemieckich szturmowców. · ma mieć charakteru.„ prezentu i eksportu
· Zakład Oplyczno-ChirUIQiCZDJ
się zebranie koła pułkowego, wie'Czorem
Oddziały te mają rozpocząć akcję terroru prze I „zbędnego" - wskazana je~t daleko idąca czuj
zaś uroczystość święta pułkowego zakoń
ciw wszystkim placówkom, jakie Polska posia- l no.ść, ostrożność, tr:z.eźwość i unikanie posunięć,
czył raut.
da na terenie W, Miasta na zasadzie statutu, oblicz.onych na efekt zewnętrzny.
l.6d:I, ul: Plotrkow•lla Nr. 111, tel. 121·11
W szczególności przewidziane są:
Polecana
sezon
letni:
Zamachy na polskie składy amunicyjne w
HERRENVOLK WE WLOSZECH.
OKULARY ochronne, plażowe, niwelujące szkodliwe działanie promieni
Westerplatte, akty terroru przeciw polskim • „Kurier Polski".
.
.
PRZVZNANIE· NAGRODY M. INOWROsłonecznych, OPRAWY do okularów najnowszych fasonów fabr, „Iwoka",
władzom celnym, przedwko polskiemu gen. koWśród społeczeństwa włoskiego coraz w1ęk
CŁAWIA.
LORNETKI
POLOWE,
MIKROSKOPY
do
prac
szkolnych,
badań
botamisariatowi a nadto przeciw :wysokiemu komi sze niezadowolenie wywołuje prawdziwa inwa·
nicznych
i
laboratoryjnych
wyrobu
Polskich
Z11kładów
Optycznych,
NA!';ariatowi ~igi Narodów, łamanie praw, jakie zja wojskowych i rozmaitych „speców" niemiec
INOWROCŁAW
19. 5. - Pierwszą
RZĘDZIA CHIRURGICZNE - krajowe i zag1 ,1niczne, MEBLE SZPITALnagrodę kulturalno '- naukową miasta Ino
Polska posiada w porcie gdańskim, pogromy. kich. W 0statnich tygodniach przekroczyło Bren
NE, PRZYRZĄDY CHEMICZNE - wagi analityczne, SZKŁO i PORCEner 200 OOO żołnierzy niemieckich. Skoszarowa
wrocławia w wysokośd 1.000 zł zdobył
LANĘ LABORATORYJNĄ wyrobu kraj. i zagrn. NAJNOWSZE APAmłody regi'01nalista mgr. Stanisław Wao ile Polska wkroczy oo Gdańska, w takim ~o ich ~rzeważnie w Belluno, Padwie i TrieRATY FOTOGRAFICZNE w dużym wyborze, PRZYBORY FOTOGRA,
szak
z Poznania za całokształt prac o rerazie hitlerowcy gdańscy ro.z.gloszą, ~e Gdań~k ście, Na· 400 niemieckich samolotów wojskoFICZNE ORTOPEDIA 1 pasy przepuklinowe, brzuszne, pończochy gamowe,
i ~ionie kujawskim.
padł ofia.rą agresji, Wy!tarczy, aby się polała wych, znajdujących się obecnie w Trieście, 100
wkładki na płaską stop~, oraz TERMOMETRY, CYRKLE, SUWAKI
Wręczenie nai!rody nastą;pi na uroczykrew i aby w Gdańsku trwały walki cho~by w Venaria Reale pod Turynem, reszta rozrzuRACHUNKOWE. ·
1-1
Ceny konkurencyjne.
~ i- · m poisiedzeniu Rady Miejskiej w połoprze: kilka godzin, a Niemcy puszczą w §wiat eona została po innych lotniskach włoskich,
. ie czerwc~ b.r.
- ·- 1·.-;ladoft~ ~ _k~iecz:11oścj 11P.rzyj4cMJ. ~ pomoe!ł". l
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man1leslac1q roboln1ka polskiego

na. rzecz Kościoła i Ojczyzny

Zgodnie z zapowiedzią, wczoraj odbyły zakusami Trzeciej Rzeszy wobec Polski.
rodów, broniących i.asad wolności, sprawie simo Anno", mając na uwadze dobro sz.erow Łodzi uroczystości, związane z obcho
Słuchacze raz po raz owacyjnie manife- dliwości i demokracji. Chrześcijańskie kich warstw pracujących i Państwa, w
PlĄTEK
, - lJ1ugotć daia
l5 46 dem Chrześcijańskiego święta Pracy dla stowali pod~z.as akcentowania przez mów- Związki Zawodowe, dążyć będą w dalszym obronie którego gotowi są wszyscy oddać
s 20 upamiętnienia EncykJi.k „Rerum Novarum" cę gotowości bojowej całego społeczeństwa ciągu do realizacji zasad, ogłoszonych w życie.
l'rzvbvto dnio
i „Quadragesimo Ann·o", wydanych w maju na wypadek próby agresji ze strony sąsia- Encyklice „Rerum Novarum" i „QuadrageWIZYTA .OFICERóW WĘGIERSKl·CH. 1891 r. i 1931 r. Teaoroczny obchód ze dów na nasze ziemie. W dalszym ciągu
· (a) Jutro w godzinach rannych przyby wzalędu na oaólną t> sytuacj ę i powagę przemawiał b. poseł Antoni Harasz, jeden
Kl
wa do Łodzi wyóeczka oficerów wi;gier- cln~i li nc -: : char~kter wem1? tr.zno - o.rgani i z z.ało~ycieli Stow. R~b. Chrześć. i ruchu y,
skicp z akademii homvedzkiej w Budapesz zacyjny, bez pochodów manifestacyinych , chrześc. - spo'.. w 190:> r. Huraganem o~las
rozooczyna s=ę jutro
cie z komendantem akaDcmii -pułk. de Be- na ulicc:ch miasta~ j.ak to było w latach ub;e ków reagowali ~łuc~acze na '~ywod.y nw.~Jutro w Radomsku rozpoczyna się dwu
Jutro w pierwszym dniu zjazdu odbę-·
regfy na czele. W wydeczce bierze udział głych. Uroczys tosc1 zapo~zątkowane. zo st~- 1 cy .. Na urozma1?e~1e. ~kadem11 złozył~ się·
14 ofice·rów różno/ch stopni. Goście węgier ły nabożef1stw e m w Kośc1~le Podwyzszenia . m. 10. ?ekla1!1~c17 ~ sp1ew w wy~onamu P· dniowy Zjazd delegatów Kół Okręgu Łódz . dą się zawody strzeleckie członków ZOR„
w niedzi,elę - uroczystości i obrady zjaz.
scy po złożeniu pficjalnych wizyt przed- ś~·· Kr~y~a, .które odpra~1ł .Ks: Gradol~\\;- 1Henry~1 Wó1mck 1ei or.az pro~uk~Je muzyc"z kiego .zw: O.fiecerów Rezerwy.
W1elk1 z1azd odbywa się pod hasłem dowe.
stawicielom miieJscowym władz wojsko- ski, p osw.1 ęc1:vszy przem.ow1en1e . En~yxli-, ne orkiestry Staw· R-0b. Chi ześc pod dy „
.
.
„Wrogów pobijemy, rodaków wyzwolimy".
wych udadzą się do. Brzezin, gdzie zwiedzą kom Pap1esk1m 1 sprawie r,obotniczer Na Wacława Mo~awk~.
Na zakonczeme zgromadzem wsród
pobojowisko z : czasu wojny światowej nabożeństwie obecne były p·oczty szta·ndamwe Chrześcijańskich Związków Zawado- ogólnego entuzjazmu uchwalili rezolucję,
głównie w okolicy Mrogi Dolnej, Katarzy
wych,
Staw. Robotnj.ków Chrześcijańskich, odczytaną przez vice~rezesa Zarz ..Okr . .P·
nowa i in. ,,
Resursy Rzemieślniczej z prezesem Raabe Leo~ar~.a Matuszewski_e~o, w .któr~) st~1er
Odcz_yt w Łódzkim Stow. Techników
ZMIANA TRASY TRAMWAJóW.
i z dzielnicy Łódź - Zarzew Stow. Rob. dzaJą, ze Polska w dz1e1ach bistoru umiała
(a) w związku z prz·eprowadz.eniem ro Chrz. z prezesem St. Murkiem i in. Nawy się zawsze oprzeć nawale germańakiej,
Zapowiedziany odczyt inż. P<>t)"rały o z Wairszawy nt. „Przyszła wojna morska„
bót n·ad budową kanalizacji na odcinku uli kościelne wypełnili członkowie Chrześć. więc i tym razem, o ile wypadki zmuszą budowie okrętów, który miał się odbyć dziś Prelegent w ramach odczytu poruszy ta·
cy Rzgowskiej od Dąbmwskiej do Placu Zw. Zaw., Stow. Rob . Chrześć i pokrew- Polsl<ę do obrony swoich granic, uczynimy w Łódzkim Stowarzysze.niu Techników, kie zagadnienia, jaik: ogólna strategia mor
'Reymonta z dniem dzisiejszym zmieniona r;ych crganizacyj.
.
. .
.
wszystko, aż.e~y ~aństwo nasze, jako przed nie odbędzie się ponieważ prelegent został ska; jakie są wspókzesne okręty boJowe;
Zaraz po nabożeństwie w duze1 sali te- murze chrzesc11anstwa, stanęło na czele na odwołany służbowo.
i·Ch charakterystyka; strategika, taktyka i
I
N
i.ostaje trasa jazdy' _tramwajów inii r. 1,
atral11ej D-0ri1 .1 Ludowego, która nie mogla
Odbędzie
się
natomiast
o
godz.
20.15
ekonomika wojny morskiej.
4 7
' ~i~~~wicie tramwaje linii Nr. 1 i 11 z pomieścif wszystkich uczestników obchodu
odczyt inż. morskiegl(J Aleksandra Pauly
Odczyt prelegenta Hustrowany będzie
PRZED BUDOWĄ WIADUKTU
licznymi przezroczami.
ul.-Rzgowskiej wjeżdżają w Dąbrowską do ~ii~~~ ~~,ę~~a1)~~~;. zN~k~~~;;sz::~ila~~
NA UL. RZGOWSKIEJ.
Kili11skiego i Na1piórkowski1ego, a. następ- powodzi kwiatów widoczne były godla
a) W związku z zamierwną budową
nie do Placu Reymonta.
państwowe i portrety p. Prezydenta Rzpli- wiaduktu na ul. Rzgowskiej nad torem kole
MOTOCYKL I ROWER.
KOl\'IUNIKAT TOW. POLONISTóW
Nr. 4 zjeżdża w Dą,browską do Kiliń- tej, prof. Jgn. Mościckieg>0, Marszałka Ed- jowym w dniu dzisiejszym przybywa do
Sprawcami wypadków.
R. P ..ODDZIAL W ŁODZI.
skiego i dalej po normalJ.!1ej trasie, Nr. 7 za warda śmigłego - Rydza, oraz Papieża Le- Łodzi specjalna de,egacja Ministerstwa K-0
Wczoraj w godzina·ch po·południo·
Zapowiedziany
w ostatniej naszej k-0lu
miast Dąbrowską jedzie Kilińskiego do ona XIII i Piusa XI. Po obu stronach sali nmni·kacji
prawdopodobnie z wicemini- wych na zbiegu ulic Połudini·owej i Piotr mnie literackiej z dnia 14 bm. odczyt prof.
Napiórkowskiego stąd do Placu Reymonta ustawiły się poczty sztandarowe. Akademię strem komuni kaicji na czele.
~wskiej wydarzył się wypadek najechania
W,olnej Wszechnicy A. Boleskiego o neoro
nadal normaiJną trasą.
"-·
zagaił kierownik sekretariatu Okręgowego
Komisja mi,nisterialna sz.czegółowo za- przez motocykl. Ofiarami jego są 84-Jetn-i mantyźmie odbędzie się nic w piątek 19
POŻAR W FABRYr,E PAPIERU. '
Ch ..z.z. radny mias~a Łodzi St. .~uźniak, pozna się z .potrzebami mchu pieszego .oraz ANer Fried, bezrobotny, zamieszkały przy bm. Jocz dnia 2 czerwca br.
w ..
r - s b ' k' . 3(i ,powitawszy na wstępie przedstaW!Cl·ela Ks. komunikacji kolejowej i opracuje plan bu- ul. 11 Listopada 50, oraz 36-letnia Estera
czoi ai. przy u icy re rzy.ns . ieip
prał. oficjała dr. Ja·na Bączka, w osobie Ks. dowy wiaduktu, który ziostanie urządzony Lerner, zamieszkała przy ulicy Mickiewi~ybu.chł P?z.ar w fabryce. papieru. a' 1 Jabłońskiego -0raz przybyłych na akademię wespół w porozumieniu z Zarządem Miej cza 9. Doznali oni ogólnego potłuczenia,
'" 1• 1k•
~1ę m1anow1c1e ~ach .ta~ryki. Przyczyną po przedstawicieli innych organizacyj ze sztan
tak samo ja!< i prowadzący motocykl 20-let Firanki i materiały firankowe
_ _ _ 1 koronk•)
Slkłm.
zaru było krótkie. spięcie.
.
. darami. Po odegr.aniu przez orkiestrę Stow.
w dvtym wyborze po najnłtsiyclt cenach p o r • ca
Koszty hudowy pokryją ~arząd Miejski ni biuralista Eugeniusz Gust, zamieszkały
wlaśc1clel Ryszard Mayel"
~rzybyla. w sile .trzech -~!~tono':". ~t~az Robotników Chrześcijańskich Hymnu Naro oraz w połowie Mi·nisterstwo Komunikacji przy ulicy Lipowej 90, który spadł z moto
« Zawadzka 1 1 r6J! ł'io•rk·
oip11owa pozar ugasi ła. Strat) stosu I 0 .vo dowego _ prezes okręgowy Ch. Z. Z. p. z funduszów ko,lei.
cykl a.
Wszystkim tr:ojgu pieiwszej pomocy
nieznaczne.
Lucjan Dębczyński wygłosił dłuższe prze,~mówienie z okazj1 Chrześcijańskie.go świę NOWE ODDZIALY PRZEDSZKOLA udzielił lekarz pogotowia miejskiego,
POBóR ROCZNII\.A 1918
* * *
ta 'Pracy m6wią.c o kwestii robotniczej, zaMIEJSKIEGO.
a) Dziś w piątek dnia 19 bm. winni się sadach nauki katolicko - społecznej i ostat- Wczoraj najechany został przez roWydział Oświaty i
Kultury Zarządu
stawić do .przcgi1ądu w-0jskowego:
•nich wydarzenia<:h w świecie w związku z Miejskiego w Łodzi i1nformuje, że w przed werzystę 3-letni Wiesław Szałowski zaNA F. O. N.
Przed komisją poborową nr. 1 (Ogroprzy iii. Grunwaldzkiej 18 na
szkolu mieJskim przy ul. Sędzio.wskiej um- miesz.kały
522
Chojna(:h, odnosząc lekkie uszkio<lzenia cia
k,w.
· W dniu imienin kuzynki Zo&i i ma1cj
dowa 34) poborowi rcznika 1918 zamie~z
ła.
Zosieńki 111 ul Srebrzyńskiej zamiast kwiatów kali na terenie 3 komisariatu PP. o nazw1s /!
~ chomi-0ne zostaną dwa nowe oddziały.
P. B. P.
Lekarz pogotowia PCK udzielił chJ.op W. s. zł. 5.kach na Jitere G.
i
Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA
cu pierwszej pomocy.
kw. 523. Zamiast kwiatów na grób b. p. Henry
Przed komisją poborową nr. 2 (Al. Koś '
KRAJOZNAWCZEGO.
ka Kestenherga - koledzy szkolni Jego syna - ił.
ciuszki 19) poborowi rocznika 1918 zamie
szikali na terenie 4 komisariatu PP. o naz l
W piątelć, dnfa 19 maja br. świetlica-------------...- - IO.kw. 524. Koło Młodz. PCK. przy Szkole' Polm.
tóDż,
UL.
PIOTRKOWSKA
16
i
65
wiskach na litery GHI JL Ł.
\
czynna od godz. 20-ej.
nr.
12 - z.ebNne przez Matki w dniu „święta Mattel.
101-01.
266-50.
BAL SAMIC ZNA
Jutro w sobotę, dnia 20 bm. winni się
W programie sprawozdanie ie Zjazdu
ki"
- zł. 13.90.
zgłosić do prze.glądu wojskowego:
.
1Dei'.iegatów PTK. w Cieszynie oraz omówie
kw. 477. Pracownicy f-my „Węgloblok" zł 139.06.
Przed komisją „r. 1 poborowi roczm- ' Pobgig rgczaltowe
nie wycieczek: 1) po śląsku Zaol~iań~k~m
kw. 479. Z oka~ji Imienin kier. Męsk. Kur.
ka 1918 zamieszkali na terenie 3 komisa- 1
kuracyfne
i 2) do Boguszyc i Rawy Mazow1eck1eJ.
Dokszt.
nr. III. p. St. Swictliczki słucha:ze kursów
riatu PP. o nazwiskach na litery K do Ko '
i wypoczJnkowe
W niedzielę, dn. 21 maja odbędzie się
zł. 39.55.
we
wszy11łk
lch
włącznie.
I
, wydec_zka: Lutomiersk-Mikołajewice Przed komisją pob-0rową .nr. 2 pobo~c 1
Wodzierady - Lutomiersk.
NA śCIGACZ.
wi rocznika 1918 zamieszkali na tere.nie '
Dojazd do Lutomierska i powrót tram
kw 480. Z «>kazji urodzin syna pp. Gajdziń&kich
4 komisariatu PP. o nazwiska<:h na litery :
. wajem, trasa piesza około 12 km. Cel wy
zamiast kwiatów zł. 55- personel sklepu detaliczne
I
cieczki:
.poznanie
w
Lutomiersiku
klasztoKM.
i
i:;o nr. 1. Z.Z.W. K. Scheiblera i L. Grohma1141 w LoZałaszający si-ę dio przeglądu winni po ·
1 ru poreformackie,go, w Mikołajewicach koś
dzi.
1-o dniowa wycieczka autobusowa
siadaĆ dowód osobisty, zaświadc zenie o re
ciółka modrzewiowego, w Wodzieradach
jestra.cji wojskowej, świade-ct·:·a sz!:ofne i ,
wsi UJi.cówki, starego dworku i lamusa z
I ~8. V. Cena zł. 7.- wraz z obiadem 1podcieniami.
zawodowe.
vs111110 ł>ol. pieczenie.
I
Koszt przejazdów dla członków zł. 1.1 O
Ilość miejsc ograniczona
nab?2mienl~ n09, :imiękc:ic:
DY:WRY APTEK
d'la gości zł. 1.30,
odei•kl, która po łel.~qP!vb
S. Kon j S.ka Plac Kościelny 8, A. C.1arcmLa ,
I clofo się 11111·,!'06 no;;:e:1
Wyjazdy iudyw:dualne do
Zapisy na wycieczkę przyjmuje sekre
Poinor~ka 12, W. Wagner i s.ka, Piotrkowsku 67. J.
p~ ~~!te Iem~ P • ~e:~:!•
t tariat 'Dowarzystwa (Al. Kośduszki 17)
ul11cto no opoloo-wonlu.
Zaj1czkiewicz i S·ka Żeromskiego 37, Z. GClrr1yrki ,
.iłLI
•
•
w
p·iąte~ dn. 19 maja w godzinach od 18
Przejazd 59, M. Epsztajn Pio1rkowsku 225, Z. Szy
fi t * * A
I do 20-eJ.
,
mański Przedzalniana 15.
,_ I , _
Zachód
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I znów wybuchnął w ciszy zduszony krzyk
~rzyk śmiertelnej

llDIEW IOUTAL
XXI.
GROZA.
Zn6 w zapadła prz~jmująca cisza<. Janith wzywała ser~ "'m ratunku. Spojrzała na wychudłe ręce Dargota, zastana
·iając się czy w razie walki dałaby mu radę. Na stole sta~
·"\ karafka.
.p' •
M
ogłabym
go
uderzyć
karafkąpomyślała.
'
Spojrzała ku tajemniczym drzwio1111. Czy jeszcze we}~ ie kto z niewidziarlnych gości? Wiatr przycichł i już nie
1ył, tylko zawodził żałobni e . Gdz ieś w glębi domu sły
;• ać byio kapanie wody.
Janith myślała:
- Czy udałoby mi się uóec, g,d.: i.J~ m ma . '·~ \\' ,,. 1 wała
wpadła w korytairz? Ale gdzie jest Goby? Który niebez:cczniejszy, 0111, czy lord?
Do lorda czuła odrazę. Goby napełniał ją przeraże:em
.
•
Od samego początku p·owzięła szalone przypuszc:renie,
,
• n·iemowa nie jest człowi·ekiem z krwi i kiości. W po'
1arszczornej, woskowej twarzy nie było ani kropli krwi.
~ .:;.; wielkich bezbarwnych oczach ni e było życia. Zachowywał się jak ży~ący człowiek, mimo to coś jej mówiło, że
70
tak samo wyglądał, tak samo chodził przed setkami lait.
Przyszedł z pomr<Jiki czasów jako milczący duch zemsty.
Przekład aato1 , ' .vanJ
Dargot wpatrywał się w wizję na ścianie. Lekki prze1 u1ielskie1Q.
ciąg za1ko1ysał płomieni em świec. Dargot nie zwrócH n.a to
J uwagi. Nasluchiwał tak ja!k on11.
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kobiecy,

trwogi.
- Litości, A<lrfaniei nie zabijaj!
Lord spourzał na janith. Musiał .wycz)'1ta1ć strach w iej
oczach i dostrzec drżenie ust.
- W tym domu straszy - objaśnił - ale my tu na to
nie zważamy. Przyzwyczai się pani do tych krzyków. Jeden z Da1rgotów miał zwyczaj radykalnie załatwiać się z
tymi, którzy zbył ciekawie nasłuchiwali głosów nocy.
Komuś„. zatkał uszy.„ .. Musi pani :wypić wina.
- Nie, nie - wyjąkała- machając ręką, bo chciał się
glfląć po jej kieliszek.
Wina nie chci1afa. MU!siała się zdobyć na siłę i odwagę,
by się zerwać z krzesła i skoczyć ku drzwiom. W ko·rytarzu czaiło się nieipojięte niebezp' '~i:z 'i°1 ~ two, ale nie miale
nic do stracenia.
A lord znów srę rozgadał.
Mówił swobcdnie i głos jego brzm i ał wy Lwvrniei ua1
h
jak z początku.
Nawrócił do dzieła, przy któryim miała mu pomagać,
lecz niebawem znów napom~nął o syinu, dziedzicu imienia.
- Poszukując sekretarki - ciągnął -pragnąłem zrua,_
leić kobietę o głębokkh poglądach na życie; kobietę, która byłaby zdofoa zaj1rzeć mi w duszę, zrozumieć wie!kość
moich marzeń i dążeń, wczuć się w mój cel, ocenić ogrom
zaszczytu, jaki pragnę jej ofiarowa1ć. - Tu oczy mu zagrały bla.skiem dumy. - Bo niech si~ pani zasta,nowi. Nowe pokolenie Dargoiów, by ród trwał, gdy ja odejdę. Nie
wielu kobietom jest danym być taik wyróżnionymi przez
los.
•
.
· Bi~na Janitłi krzyczała niemytm błaganiem serca:

- Dennis, Dennis, ratuj mni1e!
- Niech pani słucha uważn}e tego, co powiem -mówił sucho Dargot, jakby dyktował list stenografce. -Wło
żę na panią obowiązek, który pa1ni musi wypełnić jak najwierniej, nie pytając o nic. Proszę sobie tylko poiwie<lzieć:
''-Cokolwiek lord mi rozkazuje jest słusz.ne i muszę go słu
chać". Rozumie pani? Od jutra ma się pani uważać za moją żonę. I wo;bcc ludzi będzie pani uchodził<J.. za moją żonę.
1W · tym miejscu przerwał mu ten sam straszliwy rozdzie
rający krzyk kobiecy z tajemniczej głębi domu. Ten krzyk
sprawił, ż.e lord zdradził się przed przerażoną janith. Ły
pnąwszy na nią kątem oka- okro.pne to było spojrzenie!
- do1rzucił:
- Dlaczego żądam od pani wejścia w rolę mojej iony? Sprawa jest prosta. Ogromnie ważny rozdział historii,
którą będziemy pi,sali, odnosi się do domowego przeżycia
jednego z najsmutniejszych moich przod~ów. Ale ta rzecz
może być dla pani krępująca.
D1aiczego wiatr ud.eh!!
Dlaczego deszcz~ już nie siecze w szyby?
Co znaczy to kapanie gdzieś w sąsiednim poko1u?
Ustało i znów kapie.
Moż1e tylko w wyobrażni przerażonej JanHh cienie
świec na ś<:ianie przybrały zarysy ludzkich głów i pochylone zda.wały się nasłuchiwać słów gospodarza.
- Jeden z mych przodków, jeszcze dumniejszy z pochodzenia niż ja, pojął za żonę piękną kobietę, taką jak
pani, nawet podobną do pani, bo miała takie same rude
włosy, takie sa'tne błękitnawo-zielone oczy, taki sam układ
rysów. Ale jal; sta re żytnemu Abrahamowi, los odmówił
mu potomk'1, '1 nic : y:o żadn ej łlagar! żeby zastąpiła Sar.~.
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Wifloigsi(tzne iln•u •idzów w parku ks. Poniatowskieao
Najpiękniiejszą konkurencją w sporcie
lekkoatletycznym są biegi sztafetowe. Posiadają one również największe wartości
wychowawcze, będąc próbą podporządkawania wysiłku jednostki interesom drużyny, a więc zbiorowości.
Nie jest więc dziełem przypadku, że wydawnictwo „Kuriera Łódzkiego" ufundowało nagrodę przechodnią właśnie dla zwycięzcy w biegu sztafetowym, prop.agując
sport lekkoatletyczny a specjalnie biegi
sztafetowe, będące w zaraniu lekkiej atlety
ki jej „piętą achillesową".
Stwarzając podwalinę pod imp-rezę lekkoatletyczną, zakrojoną n.a wielką

miarę,

Oto tylko szło drużynie ŁKS-u, która zasl:<ó
czyła wszystkich swą taktyką, obsadzając
środkowe odcinki biegu najlepiej dysponowanymi biegaczamL Gdy następnie Szmidta zmienił Polak, będący nieoczekiwanie w
bardzo dobrej formie, jasnym się już stało,
że ŁKS nie ntraci pierwszego miejsca. Rczpaczliwy pościg drużyn:. Zjedno<:zone I,
Geyer I i Krusche - Ender I przyniósł cią
gie przegrupowania na trasie, ale nie był
już groźny dla Czerwonych. W tej pogod
spadł na piąte miejsce zespół Uni-on - Touringu, który świetnie trzymał się przez 4
zmiany.
ł..K.S. ZWYCl.ĘżYL.

redakcja „Kuriera Łódzki·ego" miała na ceOstatni odcinek biegu nie daf juf więklu zdobycie dla tego pięknego sportu jak szych emocyj. Zawodnik ŁKS-u Rozner, za
najliczniejsze rzesze publiczności. Sukces mykając sztafetę, pobiegł nieco słabiej niż
nasz Jest pod tym względem naj~upełniej- jego poprzednky, ale też nie potrzebował
szy, jeśli się zważy, że corocznie biegowi się już specjał-nie wysilać . Z przewagą wię
sztafetowemu o naszą nagrodę przyglądają cej niż 100 mtr. przerwał taśmy wśród nicsię tłumy, jakich nie widzi się na najwięk- milknących braw pubHczności.
szych stadionach w Polsce.
Daleko za jego plecami rozegrała się
Dzień wczorajszy nie tylko nie odbj,egł mordercza walka. Ostatni z zawodników
od 10-letiniej tradycji naszej imprezy, ale d1 u_żyny Krusche - End era z Pabi.anic doprzyniósł nowy sukces. W parku ks. Ponia ~konały biegacz Lach, w ostrym tempie lltowskiego na wielkim kole szerokich alei, atakował Szuberta {KS Geyer) i minął g:>
przez które prowadziła trasa biegu zgroma na ostatnich 20 metrach, podczas gdy Jań
dziły się niezliczone tłumy publiczności, któ czyk (Zjednoczone) wyczerpany walką ?:O
re ocenić trzeba na dzies ią tki tysięcy. Wi- stał na jakieś 50 mtr. w tyle.
już zna"cznie w tyle pozostał zespół
dzowie nie zawiedli się. Byli świadkami im
prezy pod każdym względem pięknej, tym Union - To~rin,gu, kt?ry nie S_P~O~t~ł truciekawszej, że chyba niady jeszcze drnży- dom tradycy1ne1 walki 4-ch na1silnie1szy:h
ny uczestnicząc.e w biegu nie stoczyły tak 1 r~wali. Teraz już zwa~tą. grupą . kończyli
ostrej walki.
j bJ.eg sżtafety Pułku Dz1ec1 Łódzkich, Geyera II i WKS.
Potem juź w znaczniejszych odstępach
XI-TY BIEG.
\v .::L .:;;·ajszy bieg o nagrodę „ICu: L:ia ukończyły bieg sztafety Krusche-En<ter II,
Łóuzkiego '' był z kolei jedenastym. Dwie
nagrody przechodnie zdobyły na wlasność
CHOROBY J.fllT
drużyny KP Zjednoczone, trzecia o któ rą
Powagi lekarskie poświadczają, ~e natura!·
walczyły wczoraj, dwukrotnie posiadał
na woda gorzka „Franciszka J ózi!fa" działa naKlub Sportowy „Geyer", jeden raz KP Zjed wet przy podraiinieniu jelit przyjemnie i beznoczone, a wczoraj zdobył po raz pierw- hfr!eśnie.
szy ŁKS•

l

.„_;~ •. J

Ks

~ '
NA STARCIE.
Na starcie
13
po 7
wodników każda (91 ludzi!). Punktualnie . .
o godzinie 13-ej po strzale startera p. Kazimierskiego 13 biegaczy z pałeczkami s2ta
fet-0wymi w ręku wybiegło w ostrym tempie z alei g.łównej p.:uku, kierując się w
stronę bramy parkowej przy ul. Radwa'.iskiej, aby następnie wbiec na koło wielkiej
alei.
Po uplywie przeszło 5 minut ukazało się
W mistrzostwach łódzkiej klasy A_ sy
czoło stawki hiegaczy. Zgodnie z przewi- I tuacja się przejaśniła LKS, rozgirywaiący
dywani.ami prowadził Myszkowski z KP tylko jedną rundę, pokonał łiderlll irozgryZjednoczone, jeden z najlepszych łódzkich wek ŁTSG. Ponieważ trudno przypuszczać
biegaczy młodszej generacji. A więc ze- aby mógł utracić purn kty z którąkolwiek 7.
sz!oroczni zwycięzcy zastosowali swą sta- pozostałych drużyn, można przewidywać
rą taktykę: na pierwszych zmianach wysta śmiało że Czerwoni spotkają się z mistrzem
wili najlepszych swych biegaczy, aby uciec obu rund (najpew.niej znów z LTSG) dwi.1
przeciwnikom. Zdawało się, że i tym razem krotnie w zawada.eh eliiminacyj.nych o p.ratego rodzaju taktyka zatryumfuje, tym w'.ę wa udziału w rozgrywkach międ.zyokręgocej, że .Myszkowski uzyskał na swym odci1 wych o wejście do Ligi. Kwalifikacyj~e za
ku dość po kaźną przewagę okol-o 100 mtr. wody (ewentualnie z LTSG), jak to wyika
nad drużyn.ami Krusche - En dera, Uni·on • zał mecz wczorajszy, niie powinny być zby
Touringu, Oeyera I, ŁKS i zespolu wojsb- tnio trudne dla ŁKS-u..
wego Pułku Dzieci Łódzkich. Dalsze druży
ny pozostały już dość znacznie w tyle.
L'K.8-ŁTSG 2:1 (1 :1)
Po drugiej zmianie zawodnik Galewski
Oczekiwane z dużym 2ai•nteresowaniem
'(KP Zjednoczone), bodaj że jeszcze po- zawody zgromadziły około cztery tysiąct!
większył odległo ść dzi e l ąc ą jego drużynę widzów.
od konkurert tów. Na trzecim odcinku trasy
Mecz był ciekawy i stał na niezłym p-o
jednak sytuacja pocz ęl.a ulegać zmiani~. ziomie, aczkolwiek tempo było raczej słaGdy w drużynie prowadz ą cej pobiegł Lap.e- be, wskutek upału. ŁKS był zespołem duta nikt nie sąd ził, że mło dy biegacz ŁKS-u żo lepszym niż ŁTSG i sądząc z przebiegu
Myszkorowski, b iegnący na tym odcin!'cu g.ry wi•nien zawody wygrać w dużo lepabliży się znacznie do cz ołówki i odda pa- szym stosunku bramkowym. Najlepszą li"'
łeczkę Kurpesie jako trzeci z kolei, ale za- nią u zwycięz<:ów stanowiła pGmoc ze świe
ledwie kilka me trów .za zawodn1ikiem Na- tnie grający.m Pegzą II na ś110dk.u. Obok
waki em z dru ży ny Geyera i kilkadzi esiąt .niej wyróżniła się obrona. Andrzejewski k1I
metrów za Lap etą z KP Zjednoczone, któ ·y ka piłek obronił doskonai)e, ale na ogół
p obiegł sła bi ej n i ż jego poprzed·nicy.
miał malo pracy. W ataku
najpracowitszym był Lewandowski, obok niego wyróź
KURPESA WYWALCZA PROWADZENIE nił się b. spokojnie i popraw.nie grający
Teraz p u b liczn ość p rz eżyła nielada emo lewoskrzydłowy Czech.
cję. Kurpesa (ŁKS) najlepszy długo dyst:rn
W drużynie poko.nanych najlepszym
sowiec · okręgµ łódzk iego, jeden z najlep- gracżem był Królewie·oki, dobrze grał rów
szych bi egaczy w Polsce, p okaza ł swój t1- nież lewosikrzyd~owy Elsinger oraz. bramJe;it. Już po przedb iegu p ół kilometra, mi- 1karz Lass.
nąwszy ła two J\\stowski ego (Geyer) d<>g J Zespoły wystąpiły w zapowiedzianych
ntł Jawę (Zj ednoc: zone) i w mord erczym I składach przy czym atak ŁKS grał w zesta
tetnpie p oc zął im uciek ać. Gdy u k nał s : ę 1 wieniu: od str0:ny prawej) Król, Mil·ler, Le
w alei na prostej, gdzie odbywa ł a s ię zm ia- wan dowski, Koczewski Czech. Od piew~
na pałeczki, m i ał j u ż p rzewagę o k o ło 200 , szej chwili przeważać zaczął LKS, który
iil~~ . I
.
n ieus~a.nn_i e zag~aża~. bramce przeciwnika,
f>ubliczn-ość oga rną ł cntuziazm. Wyczyq 1 szczęshw1e bronione1 przez Lassa. W tym
Kurpesy pu. r 0 zedł wszelkie oczeldwan i:i. ' czasie Lewandowski z kiiku metrów stirze
Pałeczkę od świe tn eg o biegacza od·ebnl li! wprost w bramkarza, a Król dwu1k.rotSzmiclt1 aby nie Qgg~ć ani metra przewagi.' nie z bHs.kiej od:·egłości strzelił 1naod p,o~rZt!

stanęło

drużyn

za-IŁ

I

Zjednoczone II, Związku Strzeleckiego - Z.S. Zdrowie i Zw. Rezerwistów. Nie są tJ mec. Jen Stypułk·owski, który wręczył pię
Zdrowie, wreszcie Zw. Rezerwistów Koło drużyny klubowe. Sport lekko.atletyczny kną statuę drużyn.ie ŁKS--u.
żetony pamiątkowe wręczyły zawod!I:•
IV i Klubu Sportowego Głuchoniemych. Te uprawiają jaki() część programu przyspos::ic:!wa zespoły zostały „zdublowane" prze! bienia wojskowego. Dysponują elementem kom trzech pierwszych drużyn panie gencztery pierwsze drużyny.
zdrowym i ambitnym. Ich praca nie obli- ra!owa Thommee i dyr. Leok.adia Styp'..łł·
.:zor.a jest na wyczyny rekordowe, ale po- kowska, po czym w imieniu redakcji „KuREKORO TRASY POPRAWIONY.
myśi;rna jako część ogólnego progr.amu riera Łódzkiego" red. Lityński podz1ękowal
. .
.
, wyszk-oleniowego, daje wyraźne postępy. drużyn'Om, organizatorom i gościom z p
. :Wyniki. techniczne, ustal~ne ?rzez ko- Przykładem zwłaszcza świeci Oddział Z.S. generałem W. Thommee i J~go Małż<Jnką
misję sędziowską są. następujące·
Zdrowie, uczestniczący od szeregu lat w na czele.
1~ Ł~S - ~9 mm. 07,4 sek.
. naszym biegu.
W imieniu Łódzkiego Okręgowego Zw.
Wymk ten 1est lepszy od dotychczas)Druży•na Głuchoniemych, która zajęla Lekkoatletycznego przemówienie wygłosił
wego rekord.u trasy, ustalo·n~go w r. 1937 w biegu ostatnie miejsce, jest przykładem prezes L. Szumlewski.
przez. zespoł KS Geyer I wyn·oszącego najbardziej idealistycznej pracy sportowej.
39 mm. 09 sek.
C'
i d · hł
·
k
d
·
2) miejsce KE I (Pabianice) 39:23,8; . lh, m o z1 et op1:y, mł ~mo pło rzy1ł! ze.n1la DOSKONAŁA ORGANIZACJA BIEGU.
Sprawozda·nie nasze nie byłoby zup ~ł
3) KS Geyer 1 39 :25,2 ;
1c prz~z.na urę, są pe ni z.apa u, mają wie4) KP Zjednocz-One 1 39 :35,4 ;
ką .amb1c1ę .sport?wą. ~-ub1ą ~valcz~c'. T~ze- ne, gdybyśmy nie podkreślili, Ż€ organiza5) Union Tourłng 40 :39 ;
ba doda.ć, ze os1ągnęh wynik .takt, 1ak1 w cja biegu, spoczywająca w rękach Zarządu
6) Pułk I'zieci Łódzkich 41 :t5 ;
roku ubiegłym uzyskał ~OJ?binowany ze- ŁOZLA z pp. prez. Szumlewskim oraz wice
7) Geyer II 41 :39,8;
s~ół 2-ch klubów M~ka?1 1 Hakoahu. A prezesem Sochackim n.a czele była wzor:>wa. W znakomitej mierze przyczyniła ~ię
8) WKS 41:42;
w1ęc, brawo Głuchoni-emil
do
tegG Policja z kier. X Komisariatu p. k ,_
9) KE li 42:47,4;
misarzem
Kurzawińskim na czele.
JESZCZE
RAZ
KURPESA.
10) Zjednoczone li 44:10,8;
11) ZS - Zdrowie 44 :54;
Wspaniały bieg Kurpesy do tego stopKLUBOM OLA PAMIĘCI.
12) Zw. Rez. IV 45:41;
hia zachwycił wsrystkich, iż pi:lwszechnie
m6wiono,
te
on
jeden
jest
sprawcą
zwycię
Składy
drużyn, które pomiędzy sobą za13) KS Ołucboniemych 46:43.
!>twa ŁKS-u. Nie jest to ścisłe. Kurpesa wiązują tradycyjnie najostrzejszą w.alkę byUzrskane. czasy są ś~i.etne. Nie tylko istotnie pobiegł tak, jak jeszcze żaden z za ły tym razem następujące:
ŁKS się popisał, poprawiając rek~rd trasy. wodników w historii 11 biegów „Kurie:a
Ł.K.S. - Wróblewski, Mundt, Myszk )A.~ czter~ drużyny uzysk.~ły wymk lepszy Łódzkiego". Ale trzeba dodać, że gdy w rawski, Kurpesa, Szmidt, Polak, Rozner.
mz zwycięzca.. w roku ubiegły~. Poza tym roku ubiegłym przeciętny czas, uzyska:iy
K. E. - Łyszkowski, Stefański, Patydo ~onk.~renCJ• czoł~wy~h druzyn „doszlu~ przez każdego z zawodników zwycięskiej kowski, Kupka, Osieja, Pawłowski, Lach.
so":'.ały
bar.dzo. ob1ecu1~ce zesp~ły Pułku drużyny KP Zjednoczone wynosił 5 min.
Geyer - -yvolniak, G~Mn~wski, NoDz1ec1 Łódzkich 1 W~S, Jesz~ze medotre~o 43 ,3 s·ek., tegoroczny wynik drnżyny ŁKS w.ak, Mstowski, Rutkowski, Mitera, SziJwane, ~le reprezentujące ś~1etny mater:ał daje przecięt·ny wynik na każdego zawodni- bert. .
za~-odniczy. Dobr~ rnatenał ma równie! ka 5 min. 35 ,3 sek. Jest to przewaga bardzo
Z1edn<>czone - ~rz~ows.ki, Galews:.·'
druzyna ~~'. ~tó~a 1ednak. za~tosowała zł.ą poważna, którą wywalczył nie tylko Kur- Lapeta, Jawa, Chrusltns1o, Janczyk II, Ja.lta.ktykę, J'esh 1dz1e o koleJ•nosć zawodni- pesa, jakkolwiek jest „.asem atutowym" czyk I.
kow.
.
swe· drużyny.
~róblewski z ŁKS i Kupka z KE sta·Pracę w s~erz wykazały kluby Z1ed~oJ
I towah w ntafecie o nagrodę „Ku :„.;!. a
~znr.e, 9eyer 1 Krusche - End er'. wystawiaROZDANIE NAGRóD.
IŁó~zkiego" po raz 11-ty, .a więc nie c;r: '. -·
Jąc w biegu sztafetowym po dwie drużyny. ·
l nęlt ani jedneao z dotychczasowych bi~Tu hzeba dodać, że drużyny r.ez·erwowe
Po ukończeniu wi·elkiego biegu szfafe- Q;ÓW.
1:>
tych klubów spisały się bardzo ładnie.
towego do zwycięskich drużyn przemówił
m.
Specjalne słowa należą się drutynom redaktor naczelny ,,Kuriera Łódzkiego"
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Dopiero w 15 min. ŁKS zdobył pi·erw

wgższoit

Okręgu

S.K.S. - WIMA 5:2 (3:1).
był wyr.aźnie lepszy. Pierw~zą bramkę uz·:
Strzelcy wystąpili z Klimczakiem n3 skał Sokół przez Kaczmarka, lecz w kil'.:·,
ko.rzystał niezdecydowa·nie obr-06ców wy środku ataku,
Warchulskim na lewym minut później PTC wyrównało. Dodać n.J ··
szedł pirzed nich lecz Lass zatrzymał go rę skrzydle i Lubczyńskim na łączniku. Zmia- leży, że Sokół nie wykorzysta! po pat11 :1.
kami. Ihut karny egzekwował Lewa·ndow- na ta, a zwłaszcza usunięcie z napadu Ku- rzutu karnego.
ski. Po zdobyciu bramki w dalszym cią delskiego, doskonale wpłynęły na całoś.;.
Sędziował p. Lange. Widzów 1 ty5.
gu przewa.gę miał ŁKS, atak jednak n~ej
SKS miał j.eden z.e swych lepszych m~ Mecz odbył się w Pabianicach. Przedme ;,
u.miał tego zaznaczyć cyfrowo.
czy i przez cały czas wyraźnie przeważał. rezerw 5:0 dla P.T.C.
Po zmia·nie stron początilrowo znowu w Wima wypadla nadspodziewanie słabo. Bar
Po wynikach rozegranych wcz.oraj tabe '
przewadze był ŁKS. W 15 mi.n. leźący An- dzo nieliczne były wypady, którymi Wima ki wyglądają następująco:
d.rzejewski został brzydko sfaulowany. W zagrażała bramce przeciwnika. Mimo to
TABELA U:WALIFII\ACYJN A.
chwilę po tym Mmer znalazł okazję i wpadł zaraz na wstępie gry udało się Wimie uzygier
pkt
b:am .
w pełnym biegu ,n a bramkana L TSG. Obu sk.ać prowadzenie przez Uptasa. Sukces ten
l) ŁKS
8 16: o 33: (,
bramkarzy zniesiono z hioska. Lass dwu- był chwilowy, gdyż w następn ej już minu2) ŁTSG
6
10: 2
16:11
·krotnie faulował Ifoczewskiego, nie był to cie wyrównał Klimczak, a dalsze dwie bram
3) WKS
7
10: 4
16:13
jednak powód do brutal·nego wystąpienia ki uzyskał do przerwy dla SKS Lubczyński.
4) Sokół (Pab.)
8
8: 8
10 :10
Mfli!1era, który dokonał swego rodzaju odP.o pauzie SKS przeważał nadal. Tempo
5) PTC.
7
7: 7
10: 6
6) SKS
wetu na bramkarzu ŁTSG. .
gry wzrastało. Przewagę swą SKS przypie8
(.: 9
18:21
W 20 mLn. Elsinger zdobył niespodzie częt<>wał zdobyciem dwóch dalszych bra7) KP Zjedn.
6: 8
10:13
7
8) UT. Ib
wanie bramkę dla LTSG. Jak po straceniu mek przez Czerskiego i Klimczaka. Jeden z
8
6:10
12:19
9) WI:M.A
pierwszego gola bialoczarni byli pewni po- nieliczrtych wypadów Wimy zak ończył się
5:11
11:17
8
10) S·okół (Zg.)
rażki, tak po zdobyciu wyrówna:nia zaczę zdobydem bramki samobójczej.
6
3: 9
4:10
11) Burza
li w siebie. wierzyć. Okres ten trwał jednak
Sędziował p. Raettig.
1
2:12
7:21
b. kró tko, bowiem ŁKS z.nowu ruszył do
ataku i w 25 min. zdobył drugą bramkę W.K.S.-UNION-TOURING 1-b 3:1 (1:0).
TABELA MISTRZOWSKA
przez Lewandowskiego po rzucie różnym.
Kierownictwo Union - Touringu popełr.i
gier.
pk.t
bram.
Sędziował na ogół 1I1ieźle p. Dymant, za ło duży błąd „odmładzając" skł.ad starymi
1) LTSG.
14 20: 8
35:21
rzucić mu moina jednak to, ie ®puścił do graczami. Zwłaszcza wystawienie Mich:il2) KP.Zje<Ln.
16 19:13 28:22
kil.ku brutalnych wyikroczeń. W ocenie „spa skiego do bramki zemściło się, gdyż wła3) WKS.
15 19:11
27:26
4) Wima
!onych'' nie pop_eł.nił błędów.
śnie on spowodował przegraną.
16
17:15 27:26
WKS zaprezentował się lepiej, zwł.asz5) PTC.
15
16:14 23:17
SOK6L (Zgierz) - K. P. ZJEDNOCZO- cza w ostatnich 30 min. przeważał wyraź6) SKS.
16
15:17
36:28
7) UT. lb.
NE 3:0.
nie, lecz grał mało skutecznie. Pomocne mn
16
15:17 27:25
Mecz mi.ał przebieg wręcz sensacyj-ny, natomiast były błędy bramkarza Michalskie
8) Sokół (Pab.) 16
14:18 22:30
9) Burza
a zakoń-czenie zgoła nieoczekiwane. Do go. Obecność Nykla i Michalskiego II w
rn 1~:19 ~ :3~
przerwy Sokół miał zdecydowaną prtewa- ataku zawai·yła na całej grze i tut.aj nawet 10) Sokół "(Zg.)
14
6:22 11 :34
gę i zdobył trzy bramki. PQ pauzie Sokół Bilariusz nie mógł zadowolić. Zwycięstwo
przeważał w dalszym ciągu i jego zwycię- WKS w pełni tasłużone.
TY.lUOSŁAWSKI WSTĘPUJE DO ŁKS.
stwo nie ulegała już wątpliwości. W 23
Bramki dla wojskowych uzyskali: SteTymosławski {Union Touring), który
min. Gorzko uderzył kamieniem jednego z gliński - 2 I Mucharski, .a dla Union - T v'J n.a P?'czątku sezonu przybył do Łodzi i zgło
graczy Sokoła, co dało powód do bójki. Sę ringu - Bilariusz. Sędzio wał p. Raczyń sił się do .tego klubu, po jednym występie
dzia obu usunął z boiska, w odpowi·edzi na ski. Przedmecz rezerw 2:2.
V.: meczu ligowym uprzykrzył sobie pobyt w
co KP Zjednoczone opuśc iło boisko, gdyż
-·· .,... • --·
nim i zażądał wydania zwolnienia. Jak się
publiczność przyjęła agresywną postawę
SOKóŁ (Pab.) - P.T.C. 1:1 (1:1)·.
d?wiaduj~my Union . Touring postanowi!
wobec łodzian. Sędzia o dgwizdał walkower
Gra prowadzona była w żywym tem- nie czynie mu w tym wypadku żadnych tru
dla Sokoła . Mecz odbył się w Zgierzu.
pie i stała na niezłym poziomie. Wynik nie dności i zwolnienie to wydać. Podobno, Ty
S~dziowa~ p. JańczY.k· Widzów 1 tys.
od.zwierdatjł!l pne'.Qieg_4 gry~ gd}'.ż SQkół :111~~~ski ~ ~mi~r. .wstjEić. gQ LKS,

szą bramkę z rzutu karnego Koczews:~i
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Wyścigi

"'\

-konne

OTWARCIE SEZONU W KOLE TENI•
SOWYM POLSKIEJ YMCA W LODZI.
W związku z otwarciem sezonu teni~o
wego Kierownistwo Działu WF. Pol.
Rezultaty 8-go dnia gonitw w Lodzi
skiej (j. Molenda) 6. Muza. kJ. T. Peretje
336: 324,75 pkt.
YMCA w Łodzi zwołuje zebranie człionków
(18 maja).
kowicza (ź. Nowicki) Czas: 1 m. 49 s. Wy
J\Vody odbyły się w Warszawie, nal gie miejsce zajął również Jugosłowianiin, Koła Tenisowego na dzień 22 hm. (ponie
Gonitwa I. Nagr. 800 zł Przeszkody grasne b. łatwo IQI 5 dł. tot. zw. 19 zł fr. 13
1m kh złożyły się ćwiczenia wo!t11e, Forte, 56.65 p·kt, Trzecie miejsce zajął naj- działek) godz. 20-ta w gmachu Pol. YMCA Dyst. 3.200 mtr.
·
zł i 22.50 Porządkowy 247 zł.
w Lodzi pokój nr. 106.
mi~, kó~kach, po:ę~zach i drążku..
~epszy z Polaków, Kosman, 56.45 pkt. 1. Ottawa, kl. Ry.biokiego, 2, Toreado
Wycofanie: Elf i Rusałka.
:uzynę 1ugosłow1anską reprezentowa- Czwarte - Budja 56.05 pkt. 5) Pietrzyikow
re, og. Centr. Wyszkol. Kawal. (p. WojGonitwa VII. Nagr. 800 zł dla 3 l. Dyst.
KOLARSKI WYśCIG NA PRZELAJ
da, Budja, Forte, Grilec, Ivancewicz, ski 55.95 kpt. 6) Kuju.ndzi.cz 55.80 pkt.
narowski), 3. Rodin og. T. Rybickiego 2.100 mtr. .
LKS.
;dzicz, Morzlikin i Pdstov.
W poszczególny·oh ćwiczeniach Kos(właściciel) Cza1s: 4 m. 31 s. Wygrane
1. Odwet II, og. st „Podhalanka" (ź.
Unieważni<>.ny przed paru tygodniami łatwo o 2 dł. tot. 11 zł. Porządkowy 28 zł. Czaplar) 2. Sorbet, o.g. J. Petrycha (ź.
tynę polską tworzyli: Bettyna z By man zdobył najwięcej pierwszych mi~jsc,
'f.ZJ, Pradela i Pietrzykowski z War· mianowicie - trzy: na kółkach i poręczach kolarski wyścig na p.rzełaj ŁKS-u (cykloGonitwa II. Nagr. 800 zł dla 4 I. Nowicki) 3. Akbar, og. st. „Wierzbno"
r, Kosman i Lewj.ckj z Krakowa, Szlo oraz z skokach .przez konia. Niska nota u- pedestre) odbył się powtórnie wczoraj.
Dyst. 1600 mtr.
( chł. Wojtas) 4. Parabola, kl. st. „Krasne"
Dystans wyścigu wyinosił 25 km., zaś
ze ~ląska, Radojewski z Poznania, zyskana przez Ko·smana w ćwiczeniach na
1. Tęczyn, og. M. Jackowskiej (chł. (chł. Drozdowicz) 5. Parafraza, kl. Pło
z Katowic.
drążkach uniemożli\': · ·
- · :ie · ::·,•.·- trasa prowadziła z boiska przy Al. Uni do Drozdowi·cz) 2. Konwed, og. H. Harlanda sza1skiej (j. Molenda) 5. Jasna Pani, kl.
Lublinka-Kanstanty.nowa, a
następnie
dywidualnie najlepszym był Grilec, szego miejsca.
(ź. Klamar), 3. Thaiti, kl. M. Gawłowiczo M. Bronikowskiej (ź. Kusznieruk) 7.
szosą konstantyinowską i ul. 11 Listopada
zebrał za swe ćwiczenia 56,9 pkt. Dru
wej
(chł. Szablewski) Czas: lm. 49 s. Szrapnel, o.g. L. Bukowskiego (ź. ~lamar~
oraz Al. Unii z powrotem t11a stadion ŁKS
Wygrane
b łatwo o 10 dł. tot. 16.50. 8. Plerne de charne, kl. M. Gawłow1czowe1
W wyścigu wzięło udział 11 ·kolarzy kluPorządkowy 32 zł
(chł. Szablewski) Czas: 2 m. 30 s. Wygra
bów łódzkich, z który<:h wyścig ukończyło
III.
Nagr.
1,500
zł
dla
3
1.
ne
po walce o 1 dł. tot. zw. 28 zł gr. 10,
Gonitwa
9-ciu.
Dyst.
2.100
mtr.
22,50
i 14.50 Porządkowy 709 zł
w uczniowskim turnieju szermhuczy111
Zwy.cię żył Szostek T. (Zjednoczone) - -·
'
1.Zejla,
kl.
M.
Stokowskiej
(chł.
DoWycofane:
Eleonora, Fornesina i Oadwen~.
:':zoraj w sali Polskiej YMCA rozegra le.r (PSTP) - 1 porażka; 3) Znośko 55. min. 51 .4 sek. iprzed Iżykowskim (ŁKS) mański) 2. Mhos, og. M. St<>kowskiej
Gonitwa Vlll Nagr. 1,200 zł dla 4 I. 1
56
:38.4,
Jędrzejewskim
(Zjednoczo.ne)
itał turniej dla 9 najlepszych szermie (gimn. Piłsudskiego) - 2 porażki; 4)
(ź. Czaplar) Czas: 2 m. 54 s. Wygrana st. Dyst. 1600 mtr.
.·zniów o puchar przechooni Wojewo- Matschke (gimn. Niemieckie) - 4 poraż 57:46.8, Pabisiakiem (Fimter) 58:37,8, dowolni.e. Gonitwa bez totalizatora.
1. Fenszek, kl. T. Peretjatlrowicza (ź.
PietraszewRychtelskim
(Finster)
59:46,
iewskie.go. Rozgrywki te zakończyły ki
Gonitwa
IV.
Nagr.
900
zł
dla
4
I.
i
od Nowicki), 2. Nelly Agnies, kl. f. Wójcika
skim
(Ł
TK)
1
godz.
1
min.
16
sek.
Ba
nasz
Ogólny poziom walk był dobry, jednak
;ć niespodzianie gdyż faworyt tur
(i. Kuszniemk) 3. Pirandello, og. J· Boryc
kiem (LKS) 1.01,35, Bulakiem (Sporti~n) Dyst. 2,400 mtr.
Znośko, zepchnięty rostał na 3 miej gorszy, niż na ostatnim występie szermie1.
Sęp,
og.
J.
Bukowskiego
(ż.
Kuszkiego
(ź. Jagodziński) 4. Parnas, og. J.
1:02,12.
)tah się tJ dz:ęki :nyl11ym decyzjom rzy.uczniów w moczu z Warszawą.
Zwycięzca otrzymał puchar przechodni mieruk) 2. Ommesan, kl. M. Gawłowiczo- Litewskiego i T. Mikke (ź. Klamar) 5.
Na zakończenie turnieju, w imieniu Wo
,\V,
::obywcą pucharu i tytułu
mistrza jewody nagrody rozdał zwycięzcom prezes zaś zdobywcy pierwszych miejsc otrzyma wej (chł. R:eiff), 3. Katorżnik, og. T. Gra Cacko Il, og. T. Pł-0szajskiej (j. Molenda)
;eg-0 został Rybicki (gimn. Zgroma- Okręgowego Związku Szermierczego radca li żetony, dyp'omy i liczne nagrody a m. in. bowskiego (chł. Wojtas) , 4. Mimoza IV, Czas: 1 m. 49 i pół s. Wygrallle w walec
kl. M. Stioikowskiej (chł. Domański) Czas: io pół dł. tot. zw. 16.50 fr . 8,50 i 14150 Po
fi11m: „Rędzia" i ,,Stomil".
aKupców), Drugie miejsce zajął Zyd Krzyżanowski.
Na mecie pio zakończeniu wyścigu miał 2 m. 41· s. Wygrane b łatno o 5 dł. tot. zn. rządkowy 203 zł. Wycofany Elf i Klucznik.
r
miejs·ce gorszący incydent między Pabisia 8 zł fr. 6 i 8.50 Porządkowy 39 zł.
Ewentualne wypłaty.
Gonitwa V. Nagr. 900 zł dla 3 I. Dyst.
Gonitwa I Toreador·e 7 zł.
USOCIDS
kiem a Jędrzejewskim, w wy:ni1ku którego
_
<loszło d rękoczynów. Skandal ten zlikwi- 2100 mtr.
Gonitwa II Hanwed 7,50 Tha ite 25,50
Lekkoatletycz11e zawody z utlziałelll W•gr6w
dowano w zarodku, dzięki en'ergicznej in1. Samum II, og. K. i
Bnderów (ź.
Gonitwa III bez rotalizatora.
Jagodziński), 2. Partyzant, og. T. Sza111iaw
Gonitwa IV Katorżni•k 19 zł. Om mesa n
'obec 3,000 widzów odbył się w War-1
100 mtr.: 1) Danowski 10,9 &ek., 2) terwencji kierow~i'C~a b~egu.
(ź.
Kuszmieruk)
3.
Saragossa,
kl.
27
zł
Mimoza IV 60 zł.
skiego
i dalszy ciąg międzynarodowych za- Gyenes (W) 11 sek., 3) Zasł<>na 11 sek.,
Gc:nitwa V Partyzant 16,50 Saragossa
w lekkoatletycznych, z udziałem czo- 4) Dunecki 11,1 sek.
W Warszawie odbył się wyścig kolar- T. Kotlarewski·ej (j. Molenda) 4. Iwa Il,
d 'kó
1 k' h
węG
ski lfla 105 k1m. Zw}"Cięstwo odniósł Józef
:~ zawo ni w po s ie , oraz
Dysk: 1) ierutto 44,89 m., 2) Lewa1- Kaipiak (Jur) w dosikonałym <:zasie 2:42.50 kl. F. Wójcika (ź. Klamar) Czas: 2 m. 20,50 Iwa II 48 zł.
33 s. Wygra1J1e pewni·e o 1 dł. tot. zw. 9
Gonitwa VI Wilja 12 zł. Muza 11 29.50
Gyenes.a, Vadasa, Raton.yi'ego, i Cs~- dowski 41 ,83 m.
2) Wiśniewski (Polonia), 3) Matczak (Sy zł fr. 6.50 i 8 zł Porządkowy 40 zł.
Korona 40 zł. Bidermajer 46 zł. Riibezahl
Wzwyż pań: 1) Wenclówna 140 cm., rena}, 4) Napierała (Syrena), 5 M. Kapiak
'
Wycofany: Eliminator.
68 zł.
Jówną atrakcję zawodów były biegi 2) Chełmicka 135 cm.
(Jur), 6) Cieniewski .(Jur), 7)_ Starzyński
Goni.twa
VI.
Nag.r.
1.000
zł
dla
4
I.
t
st.
Gonitwa VII Parabola 16 zł. Parafraza
1,500 m.: 1) Staniszewski 4:06 m„ 2) (S
)
'.OO, 1,500 i 400 m„ .podezas których
Dyst.
1600
mtr.
26,50
Jasna Pani 38 zł. Szrapnel 50 zl.
R.atonyi
(Węgry)
4:07,
3)
Wi·necki
4:07,ć
yrena
·
:zołowi biegacze stoczyli i·nteresujące
1.
La
Veine,
kl.
A.
Hr.
Rostworowskie
Pleine
de cahrme 51 zł. Akbar 59 zł. Scr.yki z zawodnikami węgierskimi.
m., 4) Osiński 4:19.
JUBILEUSZ 50-LECIA L.T.K.
go
(ź.
Jagodzhiski)
Q.
Riibezahl,
og.
L.
bet
84.50
400 m.: 1) Gąssowski 49,9 sek., 2)
:jbardziej atr.akcyjnym był bieg na
Gonitwa VIII Parnar 17 zł. Pirandel lrl
W .projektowanym programie obchodu Andryane (chł. Wojtas) 3. Wilia, kl. A.
· m., wynik którego rozstrzygnął się Vadas (Węgry) 50,9. 3) Dunecki 51, 1.
Wzwyż: 1) Gierutto 180~ 2) Rusak jubi~euszu 50-lecia Lódzikiego Tow. Kolar Matuszewsikiego (ź. Kuszmieruk) 3. Bi- 22,50 Cack-0 II 49,59 Nelly Agnes 77 zł
.:o na ostatnich 100 metrach. Zwycięz
skicgo zaszły dość dute zmiany i niektó- derma-jer, og. J. Litewskiego i T. Mi.kke
Nastę.pne wyścigi dn. 20 zm.
1gu Kusociński wykazał, że jego forma 170 cm.,
5,000
m.:
1)
Kusociński
14:57,4
min.,
re
przewidziane
imprezy
przesunięto
ita
(t.
Klamar(
5.
oKrona,
kl.
T.
Kotlarewwia się z dnia na dzień. Spośród po·ch konkurencji wymienić inależy zwy 2)' Csaplar 14:~,6, 3) Noji 14:58,8, 4) późniejsze terminy.
. Ur1~zys~ś~ . j~ileus~~e.rozpoczną ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~··~~
aOi.erutty w dysku i w skoku wzwyź. ~!dan 14:59, 5) Herman 15:36~.
Od startu aż do ostatniego okrążenin sir w l.1 eJ.o~e. ś~1~ta w dnia~h 28-29 bm.
: czas w biegu na 400 m. osiągnął gą
Z~ft
i, bijąc zdecydowanie Węgra Vada- prowadził Kusociński, ~mieniany chwilami\.\ drugi dz1en SWl~t W g~dzi:nacłl por~n~
przei Nojego. N.a 400 m. przed metą, Ku- ~ych wyznaczo'1a Jest zbiórka wszystk1::h
:ośród gości węgierski·ch najl·epiej sodńskr był atakowany przez Csaplara, a ~ol.arzy i członków k1lub~ przed Domem
Opinia Lódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej
11
11 długodystansowiec Csaplar, który następnf.e przez Soldana, odparł jednak oba ~piewaków przy ul.
Lis.t~pad~, a następ
W związku z projektem rozszerz·enia mysru i Handlu zwróciło się do Izb przeiszu biegu 5,000 m. stoczył dr.a.maty- ataki f wygrał bieg. Na ostatnich metrach .nie poc~ód •Ze sztandarami J 0(0kl~Strą prze mocy obowiązującej rozporządzenia o go- mysłowo - handlowych o zajęcie stano
?Oiedy~ek z Ku;S<>cińskim, przegrywa- .Sołdan osłabł i p~z.wol!ł się wyprzedzić za- młatszc'.uJe /~ k.ttedrGy .nba. oNab.ozenstwo . .._P 0ł dzinach handlu na obszar Województwa w!ska do projektu noweli ro zporząd zen i a
.itdzo n1ezna<:zme.
rów n-o Cs:iplarow1 J.alc I Np jemu.
z o eniu
~ renca na ro te ieznanego za SI k.
t .
ł
fyniki
zaw dów: ,
ł
nierza
u~st;ipi
powtót do Domu $piewąków ·haąnsd 11:go tamte1szek
sf ery_P.rzemysto:wo
.- o godzinach handlu w brzmieni·u zgloszo9
.
,.,,
gdrie odbędzie się ·m<>czysta akademia- jll~ . · avwe ~s osun owa1y się nega ywme nych. sugestyj ewent. w innym ki erunku.
hiteuszow~
do tego pro1ektu, zaznaczyły, że stosm.1ek
· .,
6' kł
b ł b
'ć
Wypowia<lając się w tej kwestii Izb:i
Zamiast oficjalnego bankietu LTK. po sw j s onne YY Y zmie.m ' gdy?y do Przemysłowo - Handlowa w Łodzi dala wy
stainowiło przekazać odpowiednią . kwotę usb~y wprow?dzono m. m. przepisy, w raz opinii, iż pożądaną byłaby zrn'ana cna FON.
se11~1e następu3ącym:
mawianej ustawy, jak równi eż koni eczn . 1
ył to jedyny mecz ligowy rozegrany
Po przerwie tempo gry opadło, mim.>
.
W
Z~el~ne
święta
odbędą
się
'
"
".
~amach
Uprawnienia
władz
administracji
ogóljed ujednolicenie dla całego obszaru paiiraj w Polsce.
to jednak obfitowało w wiele ciekawych
imp.rez
JUbtleusz.owych
dw~ wyś~1~1 kola.r I nej do zarządzenia przerw odpoczynko- stwa.
>acovia grała w zmienionym składzie. momentów, a drużyna warszawska wypa1
Przechodząc do szczegó:ó'.\' spr.::wy ,,_
)Ozycji prawoskrzydłowego zagrał po darni kilkakrotnie była blisk.a zdobycia wy- ~kie~~ 50 km: dl.a „kart?w1czów 1 na 100 wych w gmłnach wiejskich będą przysługi
Km. JaKo trzecia l ostatnia rozgrywka o na wały również w stosunku do gmin miej- ral omawiaj;ic zmiany z::j'rojck tc'\·1 ~ ·1c
zej przerwie wyleczony · z kontuzji równania.
przez sfery śląskie Izba PrzcJilys'.owo
;ki1 a Góra powrócił do pomocy.
W 22 min. za faul na Młynarku sędzia grodę jubileuszową. 50-lecia ŁTK. Torowe skłch·
wyścigi
międzynarQdowe
przełożone
~ostawfadze
administracji
ogólnej
będą
uHandlowa w Łodzi zglo=-ila s;:.:rC'g uw::" i
}ra była ciekawa i emocjonująca, aCL- podyktował rzut karny, z którego Korbas
iek stał.a na b. niskim poziomie i to- zdobył drugą 'bramkę. To załamało drutyinę ~\~ drugą P?;owl ~~~~ca k:W~es~-cie ~r? prawnione do umożliwiania handlu nie wypowiedziała si~ przy tym s tz1<n1"· ;· 1
1 .0 ars 1 z1az ~wiaz tylko w ciągu 2 lecz 4-5 niedziel w roku.
przeciw sugestiom śląski m .
. się przy silnej przewadze Cracovi<i.
warszawską, lecz po krótkim .okresie gra je. wa·ny ogo .nop s
dz1str.
do
todz1
prze~unięt<>
~a
8-~
hpca
~
.Wobec
powyższego
Minł's1
st
p
0
olonia grała bez Kuli t Odr-0wą:ia. Na się wyrównała i niespodziewanie w 27 min. ()kaz11 przypa<1a1ące1 illa 9 llipca p1erwszeJ
er w
rze
tnienie z drużyny ~tołecznej zasługuje Dziekański po solowej akcji zdobył jedyną .rozgrywki o mistrzostwo t!Orowe Polski orle wszystkim bramkarz Strauch i Dzie bramkę dla Polonii.
ganizowanej przez ŁOZK.
li, zdO'bywca honorowej .bramki.
Sędziował p. Laband. Widzów okoł.o
w pierwszej połowie -zawody roczyly 3 500
MISTRZOSTWA ŁODZI W PIŁCE
na pol•kle zamówienia kredytowe
•
r b. szybkim rempie, przy czym stronę
'
·
RĘCZNEJ.
ijącą była Cracovia. Korbas kilkakr-0tPo zwycięstwie n.ad Polonią, Craoovia
~iedawr.o od~yło się. w M~n. Przei:iy~, dytowych nie spotkały odpowiednio przy
W cią.gu dnia wcz-0rajszeg'o odbyły się
i bliskiej odległości strzelił w ręce bram poprawiła swoją pozycję w tabeli, wysusłu
1 Han~lu. kolejne pos.1edzeme KomisJl gotowanego gru.ntu u przemy slu niemiec·
dalsze mecze -0 mistrzostwo Lodzi w szczy
" Doprero w 35-ej min. strzał Szeligi wając srę na 4-te miejsce.
lnwestycy1111e1.
kiego. Na podstawie zebranych materiaI nadbieg:ający Korbas.
gier pkt. st. br. piorniaiku męskim i żeńskim klubów klasy
Poda:n-ia
o
udzi.elenie
kredytu,
po
zare
łów będzie ustalona ze stroną niemiecką
A.
W
szczypiorniaku
męskim
odbyły
się
1) Ruch
7 10:4 25:9
jestrowa.niu
Komisji,
przesyłane
są
do
dal
procedura zawierain.ia tego rodzaju umów ,
2) Wisła
6
9:3 J6:11 dwa spotkani.a: TUR-Znicz 10:4 (4:4) 1 .szeg·o przepracowania przez Bank Gospo- w których jedynie warunki płatno ś ci odbie
IKP-1\fakabi 6:2 (2:0).
3) Warta
6
8:4 19:9
SENSACJE BOISK ZAGRANICY.
O tytule mistrza Lodzi zade.cyduje spot darstwa Krajowego lub w ce1~u uzupełnie gają od nor!11a!nych, zwyczajowo przyj ~ 
4) Cracovia
7
8:6 :10:16
Jugosławia - anglła 2:1.
15:13 kanie LKS-TUR. Sz.czypiorniak ieński nia do Związku Izb Przemysłowo-Handlo tych sposobow zawierania transakcji n,:
5) Pogoń
6
7:5
Białogrodzie odbył się wobec 30.000
13:19 ŁKS-w'ima 3:13. LKS grał w rezerwo- wy-eh. W obecnej chwili wszystkie zgłoszo dostawy towarowe. W naj bliższym cza sil'
6) Garbarnia
7
6:8
ne do. Komisji po?a~i a otrzy~ały swój dat należy się spodziewać przyjazdu do War
6w sensa1cyjny mecz piłkarski pomię13:12 wym składzie.
7) A. K. S.
6
5:7
s~y bieg. Ze zna1duJących się w posiada- sz.awy d.elegacji njem1eckiej w ce'.lt omóJugosławią i Anglią. Olbnymi sukces
8) Warszawianka 5
4:6 111 :13
DZlAL
OFICJALNY
LOZPR.
-~IU
Banku .Gosp. Krc:lj. podań, pozytywinic w1en!a ~tektórych spraw, mających na celu
sła jugosławia1 · bijąc Anglię 2:1 ,_ 9) Union-To~rj.ng 6
8:19
3:9
1est
zafatwmnych zgłoszeń na sumę 20 usunięcie napotykanych trudno ści na ter\!
.
10) Polonia
6
2:10 8:16
Komvnłkat kapitana szczypiorniaka męskiego
miln. zł. Zajęde staino.włska oo do pozosta nie niemie.ckim oraL ustalen ie sze11111 tu u~oslawia narzuciła przeciwnikom mor
z dnia 18 maja 1939 r.
!ych zgłoszeń ulega zwłoce, ponieważ za mów oraz procedury zawicran!a od noś-
e tempo, które trwało przez cały czas
interesowa.ne strony wstrzymują się z do nych umów z przemysłem niem ieckim.
Wyznacza
się
reprer.entację
okręgu
na
zaPorażka Anglików była l'aisłużona.
st~rczaniem Bankowi Gosp. Kraj. odpowie
. Stwierdzono jcdnocze~ n ie, ż e spraw .1
PROW
INC
JA
WYGRYWA
Z
WARdZAWĄ
wody
a
repr@enta.eJt
szkół
w
dniu
święta
WF
iadzenie zdobył dla Jiugosławi: Vujadidz1.
za~ntcrcsowania kredy'.cm :1:wes tycyj11y1:'
c. Po prnerwie Anglicy wyrównali
Dwie rep·rezentaic}e piłkarskie Warsza- i PW 21 bm. jak następuje:
Firmy, które otrzymały od BGK prome osiągnęła swój punki. zw ro::1y. r.;(l\ ~ n1
bramkarz Styczyflski~ (ŁKS), obroney:
• ;z Halla. Decydujący o zwycięstwie Ju wy roz,e·grały wczoraj zawody: z reprezenta
s~, przy.stępują do
czynienia zakupów. miesiąca kwietnia n:.: wo !\'\' :···,
1 ·:1 i
awii punkt uzyskał Perlic 21e wspania cjami Lubli-na i Kielc, W obydwu meczach Kowalczyk (LKS), Zielifl&ki (ŁKS), Sk6ra Pierwsze zamówienia na warunkach kre· kredyt.
· ' ·· ·
nie powiodło się warszawianom, bowiem (TuR), pomocnicy: !urawlow (TUR), Koch
solowego przeboju.
z
Lublinem przegrali 3:4 (1 :3), a w Kieł ~KS), Gracr.yk (ŁKS), Raczyński (LKS), na* * *
Wmiędzypaństwowym m:::czu pilkar- cach zremisowa·li 3:3 (1 :O).
pastnicy: Rybowski (Znicz), Kurasiński (TUR)
. Witek (LKS), Bujnowicz (ŁKS), Sobczak
Francja pokonała Belgię 3:1 (1 :O).
BIEG . NARODOWY POLSKIEJ EMIGRA- (TUR), Gruberl (f,KS), Wolf (Znicz.
.Według da1nych statystycznych cukrow'q. W porówn:rniu z kam.oania 1937.38 w,,.--·
*
CJI W BELOII.
Wyznacz~i zawodnicy mają stawiE aię na
WBukareszcie* w* międzypaństwowym
nr,
.?głoszonych
w tyg. ,.,Pol&k~ <?oisp<>dar kampani lQ.)S/39 dOit&i'CLOn~ mn~cj bu; d
stadionie ŁKS w dniu 21 bm, o godz, 16,30
:zu piłkarskim Rumunia odniosła zwycza
zeszyt
19
z
.dn. 13 bm., Jlosć zakon ków cukrowych o 831.200 o. Stoi to \ 1t
W La Broucke odbył się· w obecno~ci iąyposateni pnez swe kluby w buty, skarpetki
!wo nad Łotwą 4:0 (1 :O),
traktowanych„
buraków
cukrowy~h na o- związlw : miernym zbiorwn buraków cuposła R. P. w Brukselii Michała Mościłkie i gietry,
kompant~ny
193,8/39
r. wy.ntosła ogó krowy(h w kampanii spuwozda·wczcj.
kres
* odbył
* * się międzypa1i- go, narodowy bieg na przełaj połskiej eZa stawiennicfwo zawodników odpowie<lzial·
\V Budapeszcie
łem 32,871,381 q.
Produkcja cukru W5?)"tkich cukrowni
niigrac
ji
w
Belgii.
Do
biegu
stan~ło
około
ne llł ich kluby,
owy mecz piłkarski pomiędzy Irlandią
Z
kwoty
tej
zakontrak~owano. w gosp~ k~ajowych (CH) w kampanii 1938/39 wy200
zawodników
i
zawodniczek.
ęgrami. Zawody zakończyły się wynidairstwach rolnych, o powierzchni powyzei n:osM ogółem 4.914 .396 q. (w przr l!czeniu
:Wśród panów zwycięstwo odn.iósł Ja1n
ill remisowym 2:2. Do przerwy Węgry
50
ha - 1~·'.13:9.16 q„ buraków, tj. 60,1 n~ cukier biały). W poróY1~a ·i'l! z kampaNowak, któ;y przebył dystans 2900 m. w
'lladzili 1:O.
prvc.
c.g6lne1 1losc1 buraków, a w gospodar mą 1937/38 jeat to mniej 0 i ~ . :.27 q. Nie
czasie 9: 15, przed Ratajczykiem, Muchą i
małorolnych o powierzchni poniżej zna'Czae 1mniejs.:en1e 1: ę produkcji cukru
stwach
*
*
*
Sieczk ą .
Odbył się w Sztutgarcie mecz piłkar50
ha
13, 127,465 q. czyli 39.9 proc.
w kampanii 1Q38/39 w pnCiwn ia':1'.·u z k1m
Wśród
pań
zwycięstwo
odniooła
Czar
1pcmiędzy reprezentacją Niemiec i t.
°W
okresie
sprawozdawczym
CUkrOW•
panią pop :-n1.:n'.ą ZOtta>o Sf O\\ or'owa11e
nojanczykówna
przed
Ratajczykówną.
Zwy.
protektoratu Czech i Moraw. Zawody
ni!Om
dostarczono
mniiej
bu·
r
akóW:
nit
~a;
miejsz~mi 1bioram1 b ar•ków oraz wyj;1,
ciężczyni uzyskcifa na 500 m. czas 1:25.
· niosły znowu wynik remisowy l :1.
kontra
kto1wano;
dostar<:zono
m1a11ow1c1e
kowo
ttJ.$°{ą ich (.ukro .vo;c :J.
Zawody wywołały zainteresowanie,
Jak wiadomo pierwszy mecz w Be·rli31.624.400
q.,
ziamiast
32.871,381
q.,
czy
/
zakończył się również wynikiem nieroz grom ;> d 7.~c około 1500 emigrantów przyby \
li ni·edobór produkcyjny_ wyn l ósł 1l246.981
łyC:1 na ~':< imprezt;; z całej Belgii.
:ygniętym.
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Dementi kół \\'atykańskicb
Pr;redwczesne dom ;sł/ na te:nat encykliki Papieża
AMSTERDAM. 19.5. - Od pewnego tykańskich
ko.respondent rzymski „De
czasu w różnych pismach coraz to poja- 1V1aasbode", wersji tej zaprzeczono. Pius
wiała się wiadomość, że Ojciec św. opra- XII i pod tym względem idąc za przykła
oowuje obecnie encyklikę, której tematem dem swego wielkiego poprzednika Piusa
ma być .pokój. Według tych informacyj Pa XI, nie informuje nikogo, nawet swych naj
pi-eż dlatego właśnie, będąc zajętym
tą bliższych współpracowników o swych zapracą, w ciągu ostatnich kilkunastu dni u- mierzeniach, a więc wszelkie domysły na
.dzielał tył:ko bardzo ograniczoną ilość au- temat encykliki o pokoju są przedwczesne.
diencyj. Obecnie, jak stwierdza na podsta Jak dotychczas Ojciec św. o encyklice nie
wie wiadom-0ści z miarodajnych źródeł wa wspominał.
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„PJŁSU JSKI" i „BATORY~

LUKSUSOWYMl ML.. TURO'WCAMI

W najbliższym czasie Polskie Radio
31 MAJA
do SZTOKHOLM iJ i KOPENHAGJ
od zł 200.zajmie się już układaniem programu ra15 CZERWCA " H E L S I N .E K
fi
90.diiowego na przyszły sewn zimowy. Jedn!ł 1
13 LIPCA
ANTWERPH i LONDYNU
324z nierozstrzygniętych do tei· pory kwest1·1·
'
"
"
'.i5
„
na
FIORDY NORWEGU
fi 5:0,jest godzi·na nadawania audycyi· dziecięSIERPNIA
K
LMU
i
KOPENHAGI
n20
17
do SZTO HO
„ r- ·cych. Polskie Radio prze.naczyło na te au
·
d
·
k
·
Jo:ł
czas
zall'awia~
m·ejsca
d yc1e o crne między 14.30 a 18.00, z je
dnocześnie zwraca się z apelem do rodziŁódź,
·ców i opiekunów o wy,powiedzenie się,
·1 EL. 240-40
oj&kiaj godriniemiędzy 14~0a18.00 by~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~
Odprężen'e w konftikcie o wyspę Kulangsu łoby najlepiej nadawać w przyszłym sezonie zimowym audy·cje dla dzieci i młodzie
ży. Pocztówki z uwagami należy nadsyłać
do dnia 20 maja pod adresem: Bolskie Ra
s .... owoc.tował a Z•TIJanę stano w iska J ;;poni•
dio, Warszawa, Paz.nańska 11.
f
, .~ c !:J,;, dnia 19 maja t939 roku,
CASINO: - Uibraltar.
PARYŻ, 19.5. - Korespondent agencji RóWNlt:ż AMERYKA WYSYŁA SWĄ
W sezonie zimowym audycje dla dzieci
5 30 .l::'ieśń Kto się w opiekę", 5.35 M
CAPITOL
„Chicago".
ka (płyty), G.35 Gimnastyka 6,50 Mu:
Hav.asa w Tokio donosi, że ze strony jap0t'1
MARYNARKĘ.
· i młodzieży nadawane były o godz. 15.00,
CORSO: - I. „Piraci Prerii··, U. „Bulla (płyty ) , 7 .OO Dziennik poranny, 7.15 Mn;
skich kół miarodajnych widoczne jest dążeWASZYNGTON, 19.5. - Sekretarz sta gdyż przypuszczalnie, dzieci wracają już o I
ter Naszych Czasów".
(płyty), 8.00 Audycja dla szkl)ł, 8.1~, Pr!€:
nie do załagodzenia sytuacji, jaka wytwt>· nu Hull oświadczył, iż marynarze z krążow- tej porze do domu po zajęciach szkolnych
11,0 Audycja dla sz.kół: „Oleandry repo
rzyła się w związku z akcją wojsk japoń- nika „Ma,blehead" i kontrtorpedowca „Bill i mają chwi1'ę wolinego cza.su przed obiaEUROPA: - Cytadela.
historyczny w oprac. kpt. Janusza Mensskich na terenie koncesji międzynarodow~j mea" wylądowali na Amoy, aby współdzia d~m. W sezonie letnim audycje te przesuGRAND KINO: - U kresu drogi...
(z Krakowa), 11.25 Muzyka (płyty), 1.30
IKAR
L k · · · ·
·
d~-cja dla poborowych, 11.57 Sygnał c
na wyspie Kulangsu.
łać z woj:skami innych narodów nad utrzy- męte zostaną na godz. 14.45, po•nieważ w
o ai jasnie pani.
Warszawy, Hejnał z Krakowa, 12.03 Aud.
Zdaniem obserwatorów zagraniczny:h maniem porządku w koncesji międzynaro- ok~esie wakacyjnym młodzież na ogół jada
IRA: - I. „lnach.or", I.I. „Wacuś". " południowa, l3.00 Przerwa, ~4.50_ Muzy~a
sprawa będzie załatwiona przez całkowite dowej.
obiad ~cześniej i pned udaniem się na po
METRO - „Batalion Nieustraszonych retkowa (płyty), 14.50 Łódzkie w1adomosci
ZAPEWNIENIA JAPONII.
południową przechadzikę spędza jakiś czas
przywrócenie poprzedniego stanu, to jest
OśWIATOWY: - I. Pościg; II. Zaufaj dowe i odczytanie programu, 15;0~ „Na w
mi.
kim świecie" audycja dla młodz1ezy w op
przez wycofanie wojsk jap-0ńskich. PrzyTOKIO, 19.5. - Wiceminister spraw w domu. - Dlatego tę godzinę Polskie
waniu Kazimierza. Plucińskiego (z Pozn
puszczenie to potwierdza zarówno zapew- zagr. Sawada zapewnił ambasadora bry- Radio uważa za najwłaściwszą, prosi jed
OAZA:
„Kobieta,
którą kocham".
15.20 Poradnik sportowy, 15.3? .Muzyka ~b·
nienie udzielone wczoraj ambasadorowi bry tyjskiego Roberta Craigie, że strzelcy m1- •nak rodziców i opiekunów o radę i pomoc
PALACE: - Kłopoty małej pani.
wa w wyk. Orkiestry Rozgłosm Pozn~
tyjskiemu przez wicemin. spraw zagr. Sa- rynarki j:tpońskiej stopniowo będą opusz- w tej sprawie, aby a•udycje dla dzieci i mło
PRZEDWIOśNIE
pod dyr. Eugeniusza Raabego, 16.00 Dz1e
: - Biały Murzyn.
popołudniowy, 16.20 Rozmowa .z chorymi_ks.
vadę, jalv i oświadczenie rzecznika admira- czali wysj)ę Kulangsu.
dzieży otrzymały godzinę naplepszą.
PALLADIUM - Kobieta, którą ko:-ham pelana Michała Rękasa (z Wilna), 16.3~ ~
Iicji n.a konferencji prasowej, który również
RADIOWY RECITAL BUŁGARSKIEJ
RIALTO: - Gunga Din.
ry klarnetowe w wykonaniu Sylwestra Czo.
zapowiedział ewakuację wyspy. Koła ZlRAKIETA: _ Biały Murzyn.
skiego, 16,55 „Echa mocy i chwały'.', 17.l~
graniczne wyrażają pogląd, że powodem PONOWNA EKSPLOZJA W WOOL·
SPIEWACZKI.
dowe pieśni bułgarskie w wykonaniu Tam
pojednawczego stanowiska rządu japońskit:
WICH.
• t
STYLOWY: - Ludzie Wisły.
czewy. Opracowanie pieśni . M. Z, Zanh
W pią
ek, dn. 19.5. O godz. 17.10 wystą
SŁOŃCE: - I. Pościg; II. Zaufaj mi.
17.45 Literatura dla wszystkich - „Masze
go była energiczna reakcja zainteresowaLONDYN. 19.5. Wczoraj rano o godz.
TON: _ Powrót 0 świcie.
wać" _ Gustaw Morcinek, 18.00 Lekkie pi
nych ·mocarstw. Korespondent ze swej strc1- 9 w a.rsenai~e w Woolwich wydarzyła się po ~i .przed mikrofonem zagra;n,iczna artystka,
sp1ewaczka
butgarska
Tania
Naczcwa.
Czę
URANIA:
_
„Bitwa
nad
Marną".
ki
w wykonaniu Marii Sowińskiej. Zofia IW.
ny formułuje opinię, że akcja japońska w! ·~owna eksplozja. 7 osób u!raciło życie. O· ste występy gościnne obcych artystów w
ZACHETA
nowska
- akomponiament, 18.20 Jak.a
,
sprawie koncesji
międzynar-0dowej
w flarami wypad.ku są uczniowie ze szkoły
~
- Statek Niewolników.
święto? _ poradzi Ludwik Szumlewsk1, 1!
Wiadomości sportowe lokalne, 18.30 Ko
Amoy była pewneao rodzaju balonem prób wojskowej w Woolwich. W chwili eksplo radio witane są zawsze przez radiosłu.cha-,
Aleksandra Fredry _ wieczór XVII: !' •
nym.
i.
zji znajdowali się oni w pobliżu działa, w czy bardzo chętnie, poznają bowiem radio / "
wą .PUblicznQŚĆ z nieznanymi dotychczas ·•
żans". Radiofonizacja Zencma Kosidowskie
RóWNE SIŁY.
którym wybuch poci·sk.
,, ;.:
wy.konawcami. Recital piątkowy jest tym ·
LONDYN, 19.5. - Admiralicja ogłosi
ły
LITEW- ciekawszy, że przyniesie również mało zna
19.15 Koncert rozrywkowY
(z Katowic
ła wczoraj wieczorem, iż oddziały piechoty PODPISANIE NIEMIECKO
ne ludowe pieśni bułgarski·e.
Wykonawcy; Orkiestra Rozgrośni ~at~wi
SKIEJ UMOWY HANDLOWEJ.
i marynarki francuskiej i brytyjskiej wylą
kiej pod dyr, Jarosława ~szczynsk1e.
~_ł_J ___~ t• ·--:-. -:--·· .
KOWNO, 19. 5. - Według otrzymadowały na Kulangsu. Siły brytyjskie, fra111.::.'
Stanisław Kruzer - bas, Tr10 akordeonr
cuskie i amerykańskie, znajdujące się ob~c nych tu wiadomości, w dziś dnia 19 bm.
stów p.d. Tadeusza Pileskiego, Adam Bl'j
nie n.a Kulangsu, równają się siłom japoń 1nastąpi w Berlinie podpisanie niemiecko zek - akomp.
skim.
litewskiej umowy handl'OiWej.
I 19.45 Odczyt wojskowy, 20.00 Gra zespół
TEATR MIEJSKI.
na Cuban Boys (płyty), 20.15 D. c. konct.
' rozrywkowego (z Katowic), 20.35 Audycje
Występy Ireny Eichlerówny w Teatrze
weźmie udział w wielkim feslivalu vimaaslyc:znym w Szwecji
formacyjne: Dziennik wieczorny (2~.40)
Miejskim.
domości meteorologiczne. Wiad-0mo~i spo
W Sztokholmie i w Sodra Ljunga w po·
31 narodów zgłosiło swój udział w „Lin
. ~ ·. . ....... . -. . „: .- .
.
- . Nasz program na jutro, 21.00 Chor Polsk:
łudniowej Szwecji, dnia 3 maja b. r. obcho giadzie", w wieLkim festiwalu gimnastyIrena Eichlerówna, która maestrią swej
l\.adia plld dyr. Stanistawa Nawrota, 21.15
d10no uroczyście setną rocznicę śmierci cznym, !który odbędzie się w dnoiach 20 lip· ·niezrównanej gry oczarowała Łódź wystą
I dwik v. Beethoven: Serenada na ~et, skn.
66 O/o zniżki przy powrocie
Pera Henryka Linga!, „ojca gimnastyki szwe cal - 4 sie11pnia b. r. w Sztokholmie. W pi dziś w piątek o godz. 8.30 w_iecz. po raz
. altówkę op, 25. Wykonawcy: Fehks Tomas
dzkiej". Ling ułożył zasady swego, znane- „Li.ngiadzie" wezmą udział zawodnicy z tak ostatni w i·nteresującej sztuce Peyret Schap
1 ski - flet Franciszek Kaźmierczak - s ,
1 ce i Zbignfew Soja altówka, (z To ·
go obecnie na całym świecie, systemu gim- dalekich krajów, jak: Argentyna, Australia, puisa „Szaleństwo".
21 40 Ksiażka i Wiedza: Książka Stefana
W sobotę i w niedzielę wieczorem Irenastyki, będąc nauczycielem szermierki na Chile, Kolumbia, Indie, Nowa Zelandia! i
Zapisy i informacje
ni~wicza P. t. „Adam Sapiecha" omówi B
na Eichlerówna wystąpi w sztuce Wiktora .
uniwersytecie w Lund, gdzie przebywał od Południowa Afryka.
•
sław Pawlowski.
1805 r. Znany był jako mistrz szermierki.
Niektóre kraje zgłosiły bardzo liczne Sardou „Madame Sa~s-Gene" jak wiado·
21.55 Reportaże z baletów „Terpsych
ff
dzięki
kreacji lr.eny
na usługach dyplomacji" a.udycj;l w o
Opowi~dają o nim, że jeden z najlep- grupy gimnastyków. I ta'k z Danii przybę mo widowislro t>0
waniu Stanisława Głowackiego.
szych Ś·zermierzy w Kopenhadze, zwyciężo dzie 1.900 gimnastyków, z Niemiec - Eichlerów.ny grane było w \i\Tarszawie sto
t. ód ź, PIOTRKOWSKA 68
22.55
Wiadol)'lości bieżące. 22.58
Komuni
ny przez Linga, zadwwującego incognito, 1.400, z Norwegri - 1.000, z Anglii i Esto- razy z rzędu.
teJ~fon 170·77.
szybowcowy ( ze Lwowa) 23.00 Osta~ie wia
;wykrzyknął po ukończeniu walki „Albo jest nii po 400. Oczywiście, udział Szwedów
mości dziennika wieczornego, Komunikat m
.'
teorologiczny.
pan djabłem albo Lingiem". •
• ·• ·
będzie bardzo liczny. _ .. _
_.
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Energiczna reakcja mocnrslw

FRAICOPOL

k 10
Piolrkows n 4a

Dziś w kinlł~lu

l Audycje r1diaf11icz

I

I

I

••••••••••••••"t.
POb y
ryczałtowe

Teatr, muzyka i szłu~t

Przeszło trzydzieści

I,------------------.

narodów

Wagons.• Lits Cook

,,

_,

I

. 1.' .

DlłAt

•tteejali1h

Or,
med.

-

L. BERMAN I• KAllTOR
-·- - - ----------dla c horycb

·Przychodnia specjalna

ł,we nervcznych
:łaHl

ul, CEGIEUłJAłłA 4, tel.

tel, 20s-6>

i piętro
Porada 3 zł.

I

Piotrkowska 99, tel. 213-66
od 10·1 2

ILUDWIK FALK
cbotoby

pnyimuje codzienaia
od 5·-8

)

skórne

1

weoeryczoe

Na"\Vrot 7# tel. 128-07
przyjmuje 10-12 i a-7

..........„ ...„„„„„„...„ ...
KUFRY
o>.

„~

1GASNICE Pt YNOWE
p sow~

A• WAJS

tel. 27Z-63

1

PIOTRKOWSKA 7'
w podwórzu

- - - - - C e n y fabryozn•

;,.J - Zł.

~

4.40

wrai z DODATKIEM
K.SIĄŻKOWYll
I DOSTAWĄ, l>O DOMU
ko•ztuje

OGŁOSZENIA

DROBNE

najpopularniejszy dziennik

»KURIER LQDZKI«

MIESZKANIA 1 pokojowa od - fiO
kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.
z kuchnią. od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblowane garsoniery od zł. 25 m. poleca
.,Kosmos" właść. Jan Burcharj;l Piotr )

kw., I P. z

ke>wska 111tel,147-46, . _ i..::!>:". __

R0 k

n•będ2ien bezpośrednio

~~--~-~~-~~~-..__.

DR

3.1:2.

l'rzcm1słowe Dront.ław Graba.kl.
\li. Pogo·
nowskiego 61 (dawn. Zat:atoa) tel, 101·52 l 138-53

Cenv konkurencvine

100-57

Łódź, Rad'Wań.ska

WALIZY i
„nieJoryginalnej flbry wulkaolzowaaej
n•ikorzyst·
w fabryce Zsklody

oraz cz:yszcn:onio wyataw,

eldea. 1prz,taDi• biur l pokefi

1

_

YT"

rei enta
Łaskawe ofer·

rzopi

łerowanto

po-

~-·
I Detonowan1e, aslaltowan1e
i b r u k o w a . n i e dziedziń.có"\V
Cze sla'-'"Y Pot z s „ c
1

poważnej instytucji.
ty 0 1911 11 "Kurjer Łódzki".

Przylmiiio wnellde rob•tr. • alaao·
wicie: •Jlcliaowaaie, drutowanie, fro-

1

prz:vjmuje od 8-l-ej i 6-9-ei wiec~
Niedz. 1 święta od I!· 10-1 w pot.

----

H •. KLACZfCON~
caor<1by kob.eca

pułozu1ctwo

t.ód:f, aL Plotrkow•ka 44,
Telefon Nr. 167-45.

Choroby skór.11e i weiuryczne

!root

Lzynua od 9 r. do 9 w.
___......----·-.-..Dr med. ·.

L

L~mp

sadę inkasenta. magazyniera u

Dr. BRAU1\J

Leczenie cnorób ....,enery ~ z:nvcb. seksual·
, nych i sk:irnych. l.ecz:t:nie promieniami
R'!atzen~
Analizy krwi i wydzielin
t

„Czystość''

Spec. chorób sk6rnycll
i wenerycznycil
Piotrkowska 90, tel. 129.45
Przyjmuje od 8-2 1 od 6-9 wiecz.
w Diedz:1ele i święta od 8-2 popoi.

Cegielniana Jł'~ telef. 149-07
przyjm. od 8-11 i od 5-8 w

zł.

)ub

DR MED.

Spec cbor. wener. skórnych
i seksualaych

5

TREPMAN

DR MED.

~ozu lll
1
Z :.1WHl

p O R A D A

w Fabryce

Południo~a 8 - tel.164-39.
2.000 zł. kaucji złote, olnymuiąc

telefon 134-67.

"ZAWADZKA 6, tel. 234-12
Pr:iyjmuie od 8-11 r.od 2-4 i od 6-8 w
w Piedzielq i święta od 8-1 w połlldnie

wiecz:.

oaitaniej

SZMALEWICZ

t6di,Zachodnia 5Z(Piotrkowska 11)

specjalista chorób wenerycznycla
•kórnych, mo~Ą,?~-.!~.1o10

116·8 i;i.2i

od

262 • 98

przyiruuje od ·s -11 i od 6-9 w.
aledz. i święta od 9-12.30 PD pot

•pec. chor. weaeryczaych, aa·
kaualnych i skórnych (włosów)
przeprowadz'ł się aa ul.
1

SKÓRNO-WENERYCZNE

weneryeznycb.

TRAUGUTTA 9, fr.1p., tei.

Dr. KLINGER
µr;i;yjm. od 9·ll

cb.orób

skórnych i meksaalnych

LEKARSKI

Prl~iazd

AMBULATORIUM fiJ\ŚNICf, NllBOJf

Dr. HENRYKOWSKI

l

1

Reklama
to

dźwignia

TELEFON Nr. 182-łS lub 102-:J.Q
ADRES: Z W I R
i P10T2tKOWSICA

K I. 2
Nr. 11

------...:_,,.a

'ml\

1

1handlu !!

PRE N u MER. ATY·
Ogłoszenia w dni powszednie po godzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i świąla należy kiera11i16 n11 ulice Zwirki 2 (tel. 182-ł
z niedzielnym dodatkiem ilustr. i dod.
powierzchnia strony 180 mm. x 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekste.n i w tekście 5!) gr., komunikaty 4G
dziec. "MAŁY KUR JER".
'•nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12 gr. Orab:ie 15 gr. poszul<iwlnie pracf 10 g-r.
miesi~cznie w Łodzi zł, 4 _ na prowincji wyraz-najmniejsze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyinyrr: zł.2. - za milimetr. Ogłoszenia d~ukol~ro. ·
o 50% drożej, zagranic~~e i trójko~orowe o ~00°!o d~oże.j. Każd~ I_towa .flod.wyżka ob?wiązuje ws~yst~ie już przyjęte ogłosze~ia do zmiany cen bez uprż~dnie:f~ za w1ado ~ie~. 1
zł. 4.50 zagranicą :d. lO.- odnoszenie do Za termin druku j tresc ogłoszen komumkatow i ofiar adm1mstrac1a me odpowiada. Wzm1ank1 reklamowe oznacza się cyfrą (Wr). Zastrzeżenie ~:„isca. 9bo.viąt. \ 1
domu 40 gr. Prenumel'at~ można administrację tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2G0 / 0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści og-łos7e 1 1
prze.rwać tylko 1 i 15 każdego miesiąca. nie upoważniają d<l żądania zwrotu gotówki ani ·też do bezpłatnego poy, tórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarj u:n uważane są' za bez;>iati
Konto czekowe P. K. O. 602-800.
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconycb redakcja nie zwraca.

c EN Y

'ENY OGlOSZEN"'" •
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Redaktorzy: działu politycznego - Jan Stypułkowski, działu kroniki miejscowej i krajowej Klaudiusz Lityński; .dzi .
1~\!daktor

naczelny i wydawca:

JA~ STYPUŁKOWSKI.

J bito w drukarni przy ul. PiQtrkQw&kiej 195
\-.niej K.u91.1)

w loqd. )'

(żwirki

2

pepesz - Feliks Tomaszewski; działu gospodarczego i działL_! sp_oi;towego - Hieronim Feja; dodatków niedzielnych 1 swi
teczny:ch - Michał W~Iter;_ za MałY. Kł!:.ier7 tt:~rY.~~kj.~ ~ł~ _i s.rtykuły reklamowe pdpowiada F~ancisz 11
'bmie[Q:w.§.ki. W'f>.z,y_sr;.y, ZMJlieszkah w tod

