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Ambasador R. P. tu.ka~
siewicz udaje sie w czasie Zielonych
świąt na zwiećzenie polskich ośrod.
ków emigracyjnych w półn. Franc i.
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Przemówienia ministrów Halif axa i Bonn eta w Genewie CHW
Dokowania
I
z inngmi narodami nie
sprzeczne z pakiem lit!i
Ant!lłł

GENEWA; 24.5

-

franctł

są

Przed południem pliwie na znaczeniu politycznym i działa!- spraw zagranicznych,

p. Sa·1dlcr przyjął szym posiedzeniem angielskiej

wi~ . .apelu rządu c'ilińskiego. :rekst przygotowanej rezolucji zachowuje dotychczaso
wy stan rzeczy, to jest utrzymuje w m0<:y
zalecenia indywidualnego niesienia pomocy
Chinom, ale nie przewiduje żadnych dalszych zarządzeń.
Rezolucję tę ma uchwa1lić Rada Ligi na
dzisiejszym posiedzeniu.
Na posiedzeniu tym ma się znaleźć również sprawa remilitaryzacji Wysp Alandzkich, która będzie najprawdopodi)niej załatwiona w myśl propozycji F!11!andii i
Szwecji. Pogło'Ski o objekcja1ch, jakie temu
załatwieniu sprawy miał zamiar rzekomo
przeciwstawiać delegat sowiecki, nie :;praw
dziły się dotychczas i ogólnie nie przewiduje się jakichkolwiek trudności w tej spra
.
wie.
1
LORD HALIFAX o POł.OżENIU MlĘ· '
DZYNARODOWYM.
GENEWA, 24.5 _ Nai wczorajszym po
siedzeniu Rady Ligi Narodów, które miało
być pierwotnie po·święcone sprawom tech
nicznym i administracyjnym, zabrał głos
przed przystąpieniem do porządku dziennego lord Halifax i wygłosił oświadczenie, po

ności utrzymania współpracy

MIN. HALIFAXA I HONNETA. Londynu. Minister Bcnnet ównież wraca
GENEWA, 24.5 - W związku z dzisiej dziś do Paryża.
,
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wypadki, 0 których wspcmniał na począłku swego oświadczenia odbiły się niewąt- 1
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ZWIĄZKU Z NAPA·
WARSZAWA 24,5. pat. Pan prezes ra
DEM W KALTHOF,
WARSZAWA 24,5. W związku z napa dy ministrów gen. Sławoj-Składkowski
dem w Katthof w n-0-cy z 20 na 21 bm. na przyj'ął wcZJOra] grupę poołów i sena•k>r6w
sa·ttrochód polskiego inspektoratu ceł i wy m. Łodzi w osobaoh senatora Bolesława
nikłym w następstwie tego wypadkiem, Fichny, senatora Edmunda Wilczyńskiegai
władze polskie zarządziły wszczęcie odpo posła MaJ1iana Wadowskiego i posła Mi„
chała Wymysłowskiego.
wiednich dochodzeń.

))ziś oslułeczna

decyzja rzqdu hrylyjskieuo

w spraw ~ e uk·ładu z Sowie.f~.JDi

I

Porozumienie anvielsko-lrancusko-rosyjskie uchodzi iui za rzecz dokonaaq
LONDYN 24,5. Wczoraj cidbyło się spe
cjalne posiedzenie gabinetu brytyjskiego po
święcone sprawom bieżącym. W środę za·ś
odbędzie się zwykłe posiedzeni·e, na którym omawiane będą sprawy zagraniczne,
w szczególności kwestia rokowań z sowietarni.

już rzeczą d<Jkonaną w wyniku pertrakta- s ię przy tym w politycznych ko.Jach Parycyj, przeprowadzonych na terenie Genewy. ża., iż ostateczne przygotoiwanie tekstów
Sowiety miały przychylić się do tezy fran- dyplomatycznych, które mają ująć w f9rcuskiej. Ostateczna decyzja zapaść ma w mę prawną osiągnięte porozumienie, wyśrodę na posiedzeniu brytyjąkiej rady mini magać będzie jeszcze pewnego czasu •
strów. Jest rzeczą zrozumiałą, p-0dkre•śla

PO ROZMOWACH GENEWSKICH.
PARYŻ 24,5. W godzinach wieczornych
rozeszła się w paryskich kołach politycznych pogłosika, iż zasadnicze porozumienie

między Anglią, Francją

i Sowietami jest

Zakończenie

dehaly poleslyńskiel w Izbie Gmin
Proj~kt rządowg został
pomhno braku cniuziazmu

LONDYN 24,5. Izba Gmin zakończyła
w sprawie nowych pro
pozycyj rzą<doiwych na temat Pal•estyiny.
Projekt rz ądowy, poparty przez w ierną
rządowi większość , został przyj ę ty, ale wy
ROZMOW Y J\ill~. I<O.MAf?NIC~E~~·
nik
głosowania jest dowodem, że nowe
GENE W A, 24.::> - Szwedzki mm1ster
prC!pozycje rz ąd o we nie wywołały w Izbie
e.ntuzjazmu. Za projektem głosowało 268
posłów przedwko 179. Około 160 p o1 słów,
r
1 przeważnie wię kszości rząd owej, w ogóle
nie braro udzi a łu w głosowaniu .
Mówcy, potępiający projekt rządowy,
koncentrowall swoje ata.ki przeważnie na

DO

o g. 12 ; 2

Posłowie i . senatorowie łódzcy
na audiencji u p. Premiera
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GENEWA, 24.5 (l-•).T) Agencja
tera donosi: K<>mitet Gdański postanowił
nie wprowadzać obecnie zmiany w stosunkach Gdańska do Ligi Narodów.
Postanowiono również domagać się, by
Komisarz Generalny Ligi Narodów Burek·
łiardt powrócił do Genewy i Złożył sprawozdanie o. obecnej sytuacji.

Dziś
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Liąa larodów nie zmieni slalulu Wolneąo Miasla

w.

Następnie zabrał głos min. Bonnet, który podkreślił, że byłoby paradoksaJnym,
gdyby na Radzie Ligi Narodów nie wspomniano o obecnym, tak poważnym, położt!niu
po1itycznym. Liga Narodów nie zt\ołała,
jak stwierdza min. Bonnet, zap()biec pewnym wydarzeniom i musiała zająć stanowisko ostrożne i wyczekujące. · Nie naleiy jed
nak z tego powo'Clu wyrzec się zasad, na któ
rych oparty został pakt, który nas :ączy.
RZąd francuski pozostaje nadal wierny zasadzie bezpieczeństwa. współpracy i pokoświęcone ogólnemu połoŻeniu międzynaro- ju. Nar<>dy stoją obeenie wobec alternaty.
dowemu. Lord HalifaJx, przypomniawszy
wypadki, jakie zaszły od września ub. roku wy współpracy lub gwałtu. ,,\in. Bonnet
podkreślił, że wypadki te zmusiły rząd wyraził następnie żal, że dawniejsze wysił
Wiełkiej Brytanii do zajęcia pewnej linii ki zagwarantcwania. pokoju okuały się da't
.
remne. Stwierdzając to niepowodzenie,
pOh yczneJ.
a- rząd
· •oe7 -n
· . Rząd J. K.
b M.. uzn..ił za wskaz
.
. f r a·ncus k'1 uznał , ze
„1·eczen'sf.w 0 ,
ne_p~zy1~c pewne zo owiąza~ia, ~aiące wy współpraca i pokój musza być osiągnięte za
1
raznie ~kreślone cele. • Zn11erza1;1 on: do 1pomocą noun·l:h metod i ·na in!le· płaszczystawten1a aporu wszellum rozw1ązani0m, ; .
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Na am1 pa u, ecz, pi·zeciwnte. pozostaJa z
s a Y przez .rzą . · ry anu po~a ięi;ą. ,. nim w pełnej harmonii. Min. Bonnet vyrnrodów, poniewaz
w danych· okoilcznosc1ac11
kon kl UZJI.. swego osw1a
. . d czema
· zgo dę
.
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·
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było to lw111eczn_e,. są one Je na zgo ne z na propozycję lorda' Halifaxa o ile zo;taną
duchem paktu L1g1. ~oz?1owY:, rozp o częt: one zawarte.
'
przez rzad .w. Brytanu,. nie są .ieszcze i.:kon
Radai przvstąpiła nastepnie do właści
czone. O ile to ~ast~pi; rząd J. K.
sko- wego porza dku dzie,1ne~o ·i przyjcła ~;-ereg
~zysta z. ~adarza1ąc~1 się sp ~sobnosci, ~by sprawozdań, dotyczących zagad~ie11 tech1ch wy111k1 zakomunikować Lidze Narodow. ·
.
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Lord Halifax stwierdza nas tępnie, że n'cznyc 11 1 ac1minis r_acyinycn.
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międzyn·uo. WYJAZD

dowej, której wyrazem jest Liga Narodów.
Lord Hailifax wyraża nadzieję, że nadej
dzie chwila, gdy wszystkie narody będą
mogły współpracować pokojowo dla dobra ogólnego. Tymczasem jednak pofity
ka rządu
Brytanii będzie broniła ol,ecnego stanu rzeczy, przeciwko zmianom,
przeprowaidzanym drogą gwałtu, starając
się jednocześnie, by przeważały czy:rni'.d,
od których zależy podjęcie na nowo solidar
nej, silnej i praktycznej współpracy i rr.iędzynarodowej.
MIN. BONNET
STANOWISKU

y

rady mini- I

od.było się tajne posiedzenie Rady Ligi, na ności Ligi. Tym niemniej jednak rząd W. wczoraj posłai R. P. w Bernie ministra Ko- strów lord Halifax opuścił w-czoraj wieczo- ·
którym dysk!l·t owano nad rezolucją w spra- Brytanii stoi nadal na stanowisku koniecz- marnickiego i odbył z nim rozmuwę.
rem Genewę, udając się z powrotem do I

dwudniową debatę

l

Prowokacje młodego Niemca

Nau1Jlvwal
do wvbUania szvb
u swv<h ziom~ów
dla sfworzenia pozorów
polotenia it:h w Pols<e
t:ł~.tldceo

~la

takieeo

ot:hwalong
sprawg

rozwiązania

dwóch punktach, a mianowicie: interpr.efa
cji deklaracjoi Balfoura w m-0tywach obecnego projektu rządoiwego , oraz pro,pozy1cji
zamkni ęci a dostępu żydom do Palestyny
po 5-ciu latach. Większość mówców, ata'kujących rząd za obecne propozycje, wypowiadaa się również za tym, aby bez wy
słuchiw a nia opinH komisji mandatowej Ligi Narodów rząd nie przedsiębrał żadnej
decyzji w sprawie żydowskiej siedziby narodowej w Palestyin.ie.
W czas.ie dyskusji W inston Churchill
przypomniał, że w r. 1918 obecny premier
.Anglii Chamberlal.n cytował słowa ojca
swego Józefa Cha.mbe1laina1 który życ21i-

wie us~o1sunkowywał się ~o aSJ'fracyj sjonistycznych.
Równocześnie z debatą w Izbie Om~1n
odbyły się obrady w Izbie Lordów, gdzie
równi eż ostro atakowano projekt rządo„
wy. W d~bade tej wielkie wrażenie wywo
łały zwłaszcza wywody arcybiskupa Centerbury, który 10świad<:zył, iż - zdaniem
jego- p-0Iityka podziału kraju byłaby daleko lepsza. Ludnoś ć żydowska w Palesty
n1e wzrosła w ciągu 25 lait z 80 tys. na
przeszło 450 tys. za<chęcano żydów całe
go świata, aby inwestowali wielkie sumy
w Palestynie.

Wizrta
francuskiej
Iloty
Vloiennai
w portach anvielskicia, helviiskh:h i holenderskich

BREST, 24.5 - Wczoraj z rana wyru-, francuskich obiad galowy.
TORUŃ 24,5. pat. w ostatnich czasach Niemców w ~olsce ..~szystkie ~ypadki wył ta~h osiedli powi atu. wąb~zes~ieg?, ~rzez
W rzw:utek eskadra wyrusza de Livertta terenie powiatu w ąbrzeskiego
miały/ bicia szyb miały miejsce w takich punk- ktore prowadzą drogi spec1aln1e ozyw1one. s:.:> ;y z Brestu okręty francuskiej fl oty wo
miejsce wypadki wybijania szyb, przewracania płotów itd. W doma·ch .i .za~rod.ach
obywateli polskich narodowosc1 01em 1eckiej. Na skutek dochodzeń policji aresztowano 20-letniego Kurta Zilta, syna optanta niemieckiego z Ło pat ek pow. wąbrze s
kiego.
W tra1kcie doc~odzenia Kur~. Zi.lt
przyznał się, ż e namawiał do wyb!Ja.nta
szyb u Niemców. Charakterystycznym JESt
że w ub iegłym roku Zilt skazany zos~ał
przez sąd na 100 zł. grzywny za lżenie na
rodu polskiego. jak z P?Wyższe~o wynika,
prowokacje młodego Niemca miały na celu stwQl{l/e'nie EQZQrów ~i~żkiego P,OłQżenia
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mię< zy Pols !i ę a mocarstwa zach ()
BERLIN 24,5. pat. Już od kilku dni zwra
ca w prasie n:1eimieckiej uwagę fakt, który
stcmowi widoczną, świadomą i nową takty
kę s tosowaną przez wszystkich publicystów niemieckich w myśl inspiracji czynników miarodajnych. Taktyka ta polega na
całk::•witym ignorowaniu i pomija•1iu czyn
nika polsikiego p_rzy an~lizie czy d.f.skysli

II

d .

Ole

p o•Iityczn ej we wstępnych ~rtykułach redakcyjnych. W artykułach wi ęc tych traktowane
są tylko Anglia i Francja, jako
czynnik aktywny w obecnym rozwoju sytuacji międzyna1rodowej.
Takty;ka ta zmi erza się zdaje ponownie do wbijania ~lina między Polskę a mo
c.ru:stwa u~.hQgn1e,
1

jenn ej, mające w ciągu 25 dni, złożyć wi- poolu.
zyty w szeregu por tów angielskich, belgijs kich i holend erskich.
Ił owomh~nowany anailasudor
Okręty wchodzące w skład delegacji
S. R. R. przybył wczoraj
znajduj ą się pod kom e nd ą wiccadmi ra,ła
do Warszawy
Oensoul, szefa eskadry atlantyckiej.

z.

PIERWSZY ETAP
WARSZI:-WA, 24._5 (PAT) - We wtoLONDYN, 24.5 Eskad;a francus'kich ~ck w godzmach w1ecz<..•rnyc~ przybył 7
okrętów wojennych, która opuściła Brest· ..\oskwy do Warszawy nowom1anowany am
wczorai rano, przybyła po połudnŁu do portu bJsador ZSRR p. M ikołaj Szaronow. Na
w C~rdiff. Of~ceró w f~an.cuskich ~witali w dworcu powitali ambasadorai p. o. dyrekpor~1 e delegaci . ~ry t y1~luego ministerstwa tora protokółu dyplomatycznego p. Aleksan
wo iny, marynarki 1 10' 111ctwa, oraz przedsta- ,
. , . .
,
.
)
wictele miejscowych · ~ctz. Wieczorem bu: ·r> r ł.11b1ensk1 or;iz chairge d affa1res ZSRR
mtstrz; miMt.~ Cardift wydal na c~eś ć gości i': l i• l'"llad wraz z członklllmi ambasady.
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Portret ś. p. płk. Sławka wgalerii b. marszałków Sejmu ~=::~~~.

Oświadczenie marszałka Makowskiego na plenarnym posiedzeniu Izby t~n;i;;;~:z~~ZPi::.~:~asioa

Odpowiedzi Rzą. du na szereg inłerpel. acy1· poselskiCb ~.::~:~1::::~~:::

SEJM UCZCIL PAMIĘć SWEGO
B. MARSZAŁKA.
WARSZAWA, 24.5 (PAT) Wczoraj przed
południem odbyło się plenarne posiedzenie
Sejmu. W obradac'.il wzięli udział członko
wie Rządu z p. premierem gen. Składkow
skim na Czele.
Otwierając obrady Izby marszałek Makowski oświadczył:
„Wysoka IZbo! W tych dniach został
wykończony prZez artystę-malarza Stefana
Norblina zamówiony przeze mnie już dawniej portret ś, p. Walerego Sławka, (IZba
wstaje).
P<>rtret ten prezydium Sejmu zawiesiło
thisiaj w galerii port.retów byłych marszał
ków Sejmu, spełniając w ten sposób akt
uczczenia pamięci zmarłego marszałka.
(Chwila milczenia).
Stwierdzam, że Sejm uczcił pamięć b.
marszałka Sejmu ś. p. pułk. Walerego Sław
ka przez powstanie i minutą młk:zenia.
Wobec tego uważam, ze wniosek zł<>żo
ny w tej sprawie przez posła żeligowskie
go nie wymaga załatwienia".
ODPOWil!DZI NA INTeRPELACJE.
te od p.
prezesa rady ministrów nadeszły odpowiedzi
na interpelacje posłów: Filipski~~o w sprawie
likwldac.U przedwojennych gmin'nych 'kas po"tyczkowo-oszczędnościowych, Putka w svra:wle przewlekania dochodzeń przeciw Korfan
temu, ks. Lubelskiego w ~prawie kontroli ban
Marszałek zawiadomił następnie,
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Dalsze dylyrnmhv prasy Berlina i Rzymu

Oplyc1no-ChinrQic1ny

Kazimierza ROS·Z AKA
ł.6dł,

ni:
ja

wezoraj po południu jugosłowiańs1.
ministra wyznaii ra.ligijnych Cirica.
- SZTOKHOLM. Przybył do Sttokbt
pierwszy poseł hiszpańskiego n1tdu ~
go, Jose de Landecho. Dn. 25 bm, "'
podczas uroczystej audiencji swe list/~
telniające królowi Gustawowi 5-miu.

.
.
. .
Ws.zystk1e te projekty kom1s1a przy
w sprawie pominięcia uczestników b. armii głość zapewniało im m1!11m.um eg.zystenc1i.. Jęła bez. z!1'1ian.
.
. '
polskiej w Ameryce w rozporządzeniu 0 za- I
~ejm przyjął w drugim t trzecim_ czytamu
Kom1s1a ~raw.nicza. rozpatryw.ała pro1ek!
pewnieniu pracy i zaopatrzeniu uczestników projekt usta~y wraz z poprawkami i rezolu ustawy o obhgacłach i post~now1ła ,P,ow~ł~c
wa~k o niepodległość. Barana w sprawie nie- cjamł komisp.
.
dla przepracowania tego projektu po"ku m1s1ę
załatwienia pooania b. nauczyciela szkół po-1
Sprawozd.awca o. Ostacho~sk1 referował
wszechnych w Filipkowcach, Dudzińskiego w rządowy proi~t,.ustawy o ~o1 5ko~ej szkole
sprawie ostatnich wypadków w Europie środ głównef łnzyn1eru, kt~ry Se1m przy.iął. w dr~
kowej, Ratajczyka i Koniecznego w sprawie gi.m i trzecim czytaniu z· poprawkami komizastosowania polityki wzajemności w związ. sj1.
}
ku z szykanami wobec mniejszości polskiej w
.Sprawozdawca o. Kobosko referował.1
na 1nterp~lacje pose S le
Niemczech. Odpfay tych odpowiedzi doręc.zo- zm1any_wl?rowadzone prze~ Senat do us~awy
ne zostały interpelantom.
o Krzyz.u 1 Medalu Ochotniczym ~a Wo.in~.
WARSZAW A, 24.5 (PAT) - W odpo-, szą Niemiecką, które znalazły wyczerpa,
Komisja wojskowa ipostanow1ła przy1ąć
wszystkie popraw.ki Senatu i referent a.pelu1e wiedzi na interpelację posłów St. Ra·t~jczy- ce ~'Świetlen~e w d_eklaracji złożonej prz
UKŁAD PŁATNICZY Z FRANCJĄ.
W pierwszym czytaniu odesłano do komi- do rządu, aby jak najszybciej wydał .r~zpo ka i W. Koniecznego, złożoną na pos1edze- mnte na po~1edzemu plenarnym Sc1mu
sji spraw zagranicznych rządowy proj~kt rządzenie wykonawcze do te1 słuszne.I 1 po- niu Sejmu w dniu 8 marca w sprawie „za- 1 czypospolitej w dniu 5 maja".
iUstawy o ratyfikacji układu płatniczego mię żądanej ustawy.
* * *
Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu. stosowania polityki wzajemności w zwiąZku
dzy PolskEJ a Francją.
o.dpowied~i na inter~ełacJę, pl
Na tym zamknięto obrady. O tenninie na- z szykanami wobec mniejszo{l::i polskiej w
PRACA I ZAOPATRZENIE UCZESTNIKóW stępnego posiedzenia posłowie będą zawia- Niemczech", minister spraw zagr. p. Józef Dudzinskiego, :zJozoną na pos1edzemu
W ALK O NIEPODLEGŁOść.
c:k>mlenl na piśmie.
Beck przesłał nast. oświadczenie:
mu w d. 22 marca w sprawie „ostatnł:b
Pos Łobodziński referował nowelę do
Przytoczone
w
interpelacji
fakty
stosopadków w Europie środkowej", min
PLENUM SENATIJ.
111siawy· o zapewnieniu pracy i zaopatrzeniu
WARSZAW
A,
24.5
Marszałek Senatu wania szyka1n wobec mniejszości polskiej ~.., ~praw zagr., p. Jó~ef Beck ~~komunika
uczestników walk o niepodległość,
Projektowana nowela rozszerza upraw- płk. Miedziński wyznaczył plenarne posiedze- Niemczech podlegają badaniu i st~ncwtą ze „poruszone w mterpelaci1 „ ~ag;i Init
nienia uczestników walk o niepodległość. nie Senatu na dzień 31 maja na godz. 11 r. przedmiot należytego zainteresowania rzą- dotycząi;:e calo~ształtu rozw11a1ącycn
Przede wszystkim nowela przyznaje zaopadu który przywiązuje do nich właściwą stosunkow międzynarodowych s!aa{l\\
OBRADY KOMISJI SENACKICH.
trzenie należne uczestnikom walk o niepodleprzedmiot stałych i należytych zaintereWARSZAWA,
24.5 - Wczoraj obradowa w~crę.
głość nie tylko obyw. państwa polskiego, ale
ły w Senacie komisje: Budżetowa, komuni0Dążeniem
rządu
jest
zapewnienie
ludwań
rządu, którego stanowisko znah
również obywatelom państw obcych i Polaspraw zagranicznych i prawnicza. nO~'!I polskiej w Niemczech należytych jej miejsce w deklaracji złożonej przeze n
kom mieszkającym stale zagranicą, którzy kacyjna,
Komisja budżetowa rozpatrzyła dwa pro- praw.
brali udział w walkach o niepodległość.
na ~os.iedzen~u plen~rnym ~ejmu Rz:11
jekty
o kredytach dodatkowych na po
Komis.i a przyjęła wniosek p. Wagnera, że 'krycie ustaw
Sprawy te stanowią jeden z rozdziałów spohtei w dniu 5 maia r. b..
wydatków
pocztowo-telekomunikacyjby wprowadzić przy radzie ministrów radę nych w związku z rozwojem stosunków gos- stosunków ogólnych Rzeczypospolitej z Rze
opiekuńczą dla spraw inwalidzkich. Główny
podarczych z Litwą i przyłączeniem śląska
opiekun powołany będzie przez P. Prezyden- Zaolzianskiego
oraz na pokrycie wydatków.
ta. Ustawa przewiduje 50 procentowy doda- związanych z e.misJą
i biciem bilonu. Komisja
tek do zaopatrzenia dla osób odznaczonych przyjęła obydwa projekty
ustaw bez zmian.
'krzyżem niepodległości, jeżeli w czasie walk
komunikacyjna rozpatrzyła i przyo niepodległość walczyły na stanowiskach jęłaKomisja
zmian projekt ustawy o likwidacji
kierowniczych lub były oficerami państwa pol kasy bez
·uzuł.!eło1ające rokowa_
n ia
emerytalnej dla robotnrków kolei pań-.
skiego. Dzieci osób odznaczonych krzyżem i ~twowych
w
b.
dzielnicy
pruskiej.
medalem mają Po dzieciach kawalerów Virtu
KOWNO 24 5. (tel. wł.) W najbliższej cami.
Komisja spraw zagraniczn-„ch rozpatrzyła
ti Militari pierwszeństwo przy przyjmowaniu projekt
Pclsko-Jitewskie .uzupełniające rok
ustaw
w sprawie ratyfikacji: porozu przyszłości rozpoczną sig uzupełniające ro
do szkół, a dzieci tych, którzy pobiera ią zaoz Anglią w sprawie clenia niektt'irych korwania aospodarcze pomiędzy Polską a nia gospodarcze mają unormować \\sry;
patrzenie mogą być zupełnie zwolnione od mienia
chemikalii, umowy dodatkowej do umowy Litwą. 0
.
• •
kie te sprawy„ które wyłoni~y się w\\
opłat administracyjnych. Komisja uchwaliła
gospodarcie.i z Rzeszą, Niemiecką; umowy z
3 rezolucje. W pierwszei zwraca się z ape- Rzeszą
w
rokowaniach
ze
strony
1itewsk1e1
we
ku okup~wa~1~ przez. Tr;ec1ą Rzeszą
Niemiecką w sprawie ~ranicznego odlem dla rządu. aby w związk1 z zamierzoną cinka rzeki
Drwęcy, protokółu taryfowego z zmą udział w większości te sam~. o~oby, pedy, na1wazme1sz~go osrodka pmm,
refonną podatków, zaopatrzenia przyznawaporozumienia z RosJa w sprawie sta które wchod, ·i„ w skład delegac11 htew- wo- handl·o.wego Litwy.
ne uczestnikom walk o niepodle~łość były ;i::stonią,
przedstawicielstwa handlowego rosyjzwolnione od podat•ków, w drugiej wzywa tuht
; gospodarczych z Niems~ego w Polsce oraz ul1dadu handlowego z skiej do roka
rząd do wykorzystania uprawnie11 w celu zapewnienia pracy ws.zystkim uczestnikom walk
o niepodległośc, w trzeciej, aby wynagrodze-

I

ni
~

przyjął

Przebieg wczorajszych obrad i powzi~te uchwały
.
.
.
.
.
dniu ków państwowych przez N. I. K., Ratajczyka I me
za prace uczestnikq~ walk o niepo~le- ~os1ą.

WARSZAWA, 24.5 (PAT) - W
wczorajszym o godz. 1O-tej rano :>dbyła się
w kuluarach Sejmu uroczystość zawieszenia portretu b. marszałka Sejmu płk. Wale
rego Sławka, pendzlai artysty-malarza Stefana NoTblina.
Portret przepasano J<repą.
W uroczystości tej wzięli udział: mars.za
lek Sejmu prof. Wacław Makowski, wicemairszałek Sejmu, posłowie oraz urzędni'cy
biura Sejmu z dyrektorem Rutkowskim na
czele.
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ul: Plotrkowaka Nr. 111, tel. 121·11

•
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~· . .„a
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Klilmliwe relacle zalJranicznych korespondenlow niem 1eck1ch
o wraienłach w poszczeQ6lnych stolicuch iwiola

Poleca na sezon letni:
OKULARY ochronne, plażowe, niwelujące szkodliwe działanie promieni
słonecznych, OPRAWY do okularów nainowszych fasonów fabr. „lwoka",
LORNETKI POLOWE, MIKROSKOPY do prac szkolnych, badań botanicznych i laboratoryjnych wyrobu Polskich Zakładów Optycznych, NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - krajowe i zagraniazne, MEBLE SZPITALNE, PRZYRZĄDY CHEMICZNE - wagi analityczne, SZKŁO i PORCELANĘ LABORATORYJNĄ wyrobu kraj. i zagrn. NAJNOWSZE APARATY FOTOGRAFICZNE w dużym wyborze, PRZYBORY FOTOGRA·
FICZNE ORTOPEDIA: pasy przepuklinowe, brzuszne, pończochy gumowe,
wkładki na płaską stopę, oraz TERMOMETRY, CYRKLE, SUWAKI

BERLIN 24,5.

pat.) -

Włoski mini- na granica wlos·ko-nicmiecka

Przymusowe

lądowanie

1

p

esłanka

zost~ła ~y_ty- jednak istnieje również mniemanie, że~

san:e svjuszu przyncsi głównie korzyśCllf
ster spraw zagranicznych hr. Ciano opuścił d~~ ~d ~elg;s:1r~nsurlest zabczpie~zenie kaŻ tnero~i niemieckient~. Pr~sa rnmut\ska .
wczoraj Berlin o g.odz 11 wraz ze swym óej 'ze stron przestrzeni życiowei oraz poko- m~ntu.ie fakt zawarcia ~01usz~ włosko- Ją
otoczeniem.
hotelu „Adlon" na dworzec 1 ju.
1111eck1ego bez nadawania tej formaln w
towarzyszył mu min. von Ribbentrop. W po
większego znaczenia.
c
co SĄDZĄ w RUl\łUNII.
1 ,Ozieunik .„Semnalul", om3:wi'!jąc .fakt m
d
żegnaniu wzięli nadto udział: amba.sa or
BUKARESZT, 24 .5 _ Zawarcie niemie- !11'tany y.:spo~pracx wł~sk?-m~m1eck1e1 ~a d
włoski Attolico, ministrowie Rzeszy, przed cko _ włoskiego sojuszu nie wywołało t.u na iusz militarny. tw1crdz1, ze nie tył.ko ro~
stawiciele władz państwowych i partyjnych ogół większego wrażenia i twierdzi się,, że ~koczył? to ~1·kogo l~cz nąle~y rownttz z.
jest ono jedynie formalnym zatwit:rdzemem zna.czy~, że me wnosi on mc innego do' z:
oraz wojskai.
dotychczasowego stanu faktycznego w stosun tyki osi.
m
RACHUNKOWE.
a--s
Ceny konku„ene7jne.
i kach między obu państwami osi. Niemniej 1
st
NIEPRAWDZIWA POGŁOSKA.
LONDYN 24,5. „T·i mes" w depeszy z
Rzymu podaje, że w związku z podpisaniem traktatu włoskoi- niemiecki1ego krąży
ła w Rzymie pogłoska, iż rzą<l włoski bę
przekroczył już qranicę przewidzianą przez rzqd
m
dzie zmu1szony wypowiedzieć układ angielsko- włoski z roku ub. Zdaniem „Times"
LONDYN 24,5. Min. wojny Hore Beli- siące ochotników do armii terytoria!. m
niemreck~ego
można z całą stanowczością po1wiedzieć, sha ujawnił wczoraj w Izbie Gmin, że w która wobec tego osiągnęła teraz Iii s
WOLSZTYN 24,5. pat. Wczoraj o godz. ści Sagan i w drodze do Ehrfurtu zbłądził. iż nic nie wskazuj~ obecnie na taki zamiar dniu 29 kwietnia r. b. siła liczebna armii 368,584 żołnierzy, czyli przekroczyła z
:17-ej ukazały się nad miejscowością Ogra, Towarzyszą.ce mu trzy samoloty po kilka- rządu włoskiego.
terytorialnej wynosiła 301,419 ludzi, w lu- granicę przewidzianą przez rząd, gdy rni
pow. wolsztyńskiego w odległości 3 kim krotnym okrążeniu miejsca przymusowego
tym 52,035 w toku rekrutacji. Wyobraża to stanowiono podwoić łiczebność armii ff'.(j
9d grainic.y, a 7 kłm. od Wolsztyna, 4 sa- lą~owainia tow~r.zysz~ ó~leciały do Nie- NACIĄGNIĘTY NASTRóJ UPOJENIA PRA- wzrost w stio.sunku do liczby z 30 kwietnia torialnej i postawić ją w stan pog<>l-"'1.
nio?oty niemieokiie, z kt(>rych jed~n prrymu rmec. Tak lotnikrem, Jak I samio1l~tem ,.zaoSY NIEMIECKIEJ.
r. ub. 0 135,360 ludzi. Między pierwszym a wojennego.
'sową ląd-OWał. Samolot ten~ dwUit1atowiec piekowały ~lę ~ładze. st.raży gramcmeJ.
BERLIN 24,6. Plra.sa wczora.jsza-"Q.paja się na 13 maja zarejestrowało się daoJszych 52 tyjednosilnikowy poch~ia czes-lci'ego, piW śl.eGztw1e lotntk zez.na~, że udawał strojem zwycięskim UWG.Żając, że za.warty układ
l<>b.va.ny był przez lo.01ka cywilnego Ge- się do Ehrfurtu w s.prawa_ch sweg~ klubu, zadał „decydujący" a bodaj „śmiertelny" cios
1
org~ Flacha, l~t 27, z~~ieszkałego "!". Fraink a~y sta.i:itąd przyprowadzić s-:molot1. który Polity~e okrążania. Sc>jusz 3tanowi jedyny temat dnia prasy, powtarmją.cej w kółko już od
furciie n. M. Pilot wystartował z m1eiscowo 1 miał stuzyć do celów szybownictwa.
11ze.regu dni hasła, obliczone za.Tówno na propaga.nóę wewnętrzną, jak i na straszenie przeciw-1
·
·
y k onsł Yri(UCYJ•
ników. w chwili ta.kiego ąpojenia bnmi troch~
W spraw1e zmian
niem:ip6łmiemie zdanie tl.rzędowego „Voelki.
d
g 8 39 ł ó
·
d kl
--"' B bach•~'" któ
rt...vui red-'·cyJ·KOPENHAGA,
24.5 - Wczoraj o go z. 7 .O
g os w za pro1ektem
rzą u,
,..;.uer eo
"""" ,
ry w a J"' e
""'
.
. I d
d
b
b"
.
d
t
nym czyn.i jednak j~zeze zachOOO.wi propozycję 9-tej rozpoczęło się głosowanie u owe na~ ma za so ą o te partie rzą ewe . J:. sOt
Więkśza utarczka międz, Arabami a wojskiem bryt,jakim współpracy, p~z~: „mocamtwa z~hodnie mu- rewizją konstytucji duńskie.i . Jest to ostatni demokratów i radykałów oraz w1ę:(sl
HAIFA, 24.5 - W pobliżu miejscowo- skiem współdziałały samoloty, _Arabowie ssą sobie uprzytomnić, czy ill~e jest Jed~11.k wska ustalWowy etap dla przyjęcia uchwalonych konserwatystów. Głównym celem rew
zane dla ~ieh.sz~ we.wsk1!°~;!1 wysiłku z~ J"uż przez parlament zmian. Liczbę upraw- jest obniżenie granicy wieku przy wybori
ści Tulkarcn doszło wczoraj po południu wycofaili się w góry, pozoshwiaJąc 7-u 1a- carstwa.nu osi roewiązan, ""'J"°" wymaga n
.
· ·
· · · Lan dt"mgu (11
dzown"
nakaz ehwili"
nionych do głosowania
oceniaią
na d o 23 lań: 1· zn1es1eme
ziy W
do większej utarczki między bandą powsta!i. bitych.
.
. . _
Całkrem niePowa~ jest relacja korespon- 2.173.420 o'Sób. Ponieważ według obowią szej). Głosowanie tn·: -·o do ~cdz. '.!-' 11
ców arabskich i oddziaicm wojsk bryty]Po strollłe brytyjsk1e1 poległ 1 oficer. i
dentów
niemieckich .o w:rateniach ja.kie u;Icład zującej konstytucji zmiana jej możliwa jest wieczorem.
skich. Po dłuższej walce, w której z woj- 2 żO'łnierzy.
wywarł w p~e~J:iY.~, sPit?'licach. śwlAta. dopiero po potwierdzeniu przez 45 procent
„KonstemacJa w .1.1011uyru,e , „ orunUJ'łce wra.
·
ść
· · ·
tenie w Pa.rytu"- oto kilka tytułów wieczor- gło$UJą<:yoh, musi
pa
co na1mnteJ_
n~h dzieników,
i
S7lCzytem dest jednak forma. w ja.ki.ej :re:f~:
je się tu A pośredniotwem urzędoW6l agencJ1
n
przeciwko propaąandowym audycjom radia niemieckievo
rzekome na.stroje w Warsza~. Pod tytułem
„Szowiniści pols~ spadli_ z nleb!1"· !'Wa.~wa
Głodowali
uchodzić
s
STAMBUŁ, 24.5 Wczorajsza prasa czenia! dziedzictwa Arabów. Prasa ture- zżyma się i grozi", zam1es1:CzaJą. dzienniki d~
turecka żywo protestuje przeciw propagan- cka zwraca uwagę, że dla zainteresowania gie depesze korespondenta warsz~kego nieKRAKóW, 23.5 - Do więzienia w San od obowiązku służby wojskowej - synt
dowym audycj c111 radia niemieckiego, w Arabów wspomnia'nymi audycjami, nada- mieckiego biura. illl.formacyjnego.
domierzu
przywieziono z Ostrowa 20 ~ob?- !owali chorobę. Podani badaniom kl)łll'
których wzywa się ludność arabską do wal wanymi w języku arabskim, radio niemieKOMENTARZE
WŁOSKIE.
.
rowych
żydów
którzy 'celem uchylema się wojskowo-le-karskiej ·wykazali brak s!
ki ze „sprzysiężeniem" angielsko-fra.ncu:;ko ckie przeplata je cytatami wersetów KoRZYM 24.5 Prasa w dalszym ciąg.u ,
'
.
ogromne wycieńczenie, tłomacząc się et.
'komentuje' traktat przyja·i.ni. i ~oiuszu .Podpttureckim, zmi e rzającym rzekomo do rnisz- ranu.
robą. Wszczęto przeciw nim dochodz~
sany pomiędzy w.1ocha1111 I N1emcam1.. 010- '
W toku zeznaal. oskarżonych wyszło na 1a I
vanni Arsald<> stwierdza na łamach „Il felegrapho" że traktat jest czymś ~upełnie noże na kilka dni przed stawieniem się na l'.'J
wym w 'historii Eurnpy. . Al1~ow1em Wło~hy
misję żydzi głodzili się sztucznie, prz~J j
1
.
·
podpisu.iąc. ten tr~kt~t za11!1t1\ą y. obc~ Nicwając przez ten czas w synagodze. v.i·
t I'·
•
mice stanowisko, 1ak1ey;o nigdy me p<is1adały
Cl.t;ŚC IDIJ Or l i l .( ClCYJ
ł eg r;e
w ci,ągu.wiekó~. Itąl_ia ~awi~ra traktat otlczono im sprawę karną za symulow~ 1Z
Havasa być ewakuowane.
powiadający \e1 ·prestizow1.
ni"
•
uchylanie się od służby wojskowe]· 1
STRASBURG' 24.5 - Arrencja
t"l
•
p t · f
k" ·
d · d · ęrrła
Popolo di Roma" zauważa że ,...ians opie
względu na dobro śledztwa~ nazwisk aresr
donosi: na skutek wylewu Renu, wysunięte
os rcn1e rancus ieJ wo a nic osi""
"·
t cl1 przesłankach·'pierwsza~ole.
·
·
1·
··
s·
f
I
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·
któ
t
ł
budo\vane
na•
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sic
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·
·
towanyc'it na razie nie możemy podać.
naprzód fortyfikacje 111em1eck1e 1n11 teg- or~ 1xacyJ, . r~ zo~. a Y WY_
. • . , ga na tym, że sojusz prz.esz~adza k:lż emu
frieda, majdujące się na prawym. brz~gu w~zszym poz10m1e, ntz fortyhkac1e 111em1 e- 1ekkomyślnte wyw~łać woine sw1atową. Prze
rzeki, zostały częściowo zalane 1 musiały ck1e.
słanka dlr;uga potw1~rdza. ił. naturalna :wsP.ól
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STANY ZJEDNOCZONE SWIATA
AEnerykańsku

wizla zapory przeciw zakusom dyklalorów
I

·

150 lat temu, m terenie Ameryki Pół- wodawstwa. Ocz} wiśt.:~, kaidy kraj ucze st l tchnąć swobodnie i nie obawiać się wojny· Ibardzo intensywnie interesuje się kwestią Streit'a świadczy o tym, niezależnie od war
nocnej, wk16tce po zakot'1czeniu walki o niczący w tej unii, po~.iadafoy własną autoKoncepcja Streit'a jest ciekawą z tego Ipodziału obecnego Europy, na dwa obozy, tości samej konc~r"Ji, która obraGl się w
niepcdległość, istnhło 13 niezależnych nomię w najszerszych granicach.
głównie względu, iż stanowi dowód, jak opinia amerykańska. Powod7.enfic książki ramach teorii.
T. M. S.

~~~fy~~R~~~e~~
~niące się pomiędzy sobą językiem, zwycza-

~~~~~~?~~~~~

•••w-------------~---~---~-------~-· _ -====""'=======,....
,-:-~~~~~~~~~b...

widzieć wśród „członków założycieli" pań
jamł, prawodawstwem i od grodzom barie- stwa, które nie żywią wobec siebie wro-

..,.-=========·c-===··· ··-·

rą celną; każdy stan posiadał prawo do bi- gich uczuć. A więc Stany Zjednoczone Am.
cia monety, konrfrolowan~ wwozu i wywo- Półn., Kanada, Australia, Nowa Zelandia,
zu, stosowania lolmlaych ustow. A więc np. Unia Poł. Afrykańska i większość demokrapieniądz stanu Delaware, Connecticut i Vir- tycznych państw Europy.
ginia był uwai.any ;za solidny, p:>dczas gdy
Do izby prawodawczej powołanych bypieniądz w innych stanach był zdeprecjo- · loby 54.0 przedstawicieli, Ucząc, że jeden
nowany i mniej wartościowy; New York poseł wypadnie na pół miliona ludności. W
odgrodzil się granicą celną od stanu Ver- ten sposób izba składałaby się z 540 pomont i nawet posiadał tam straż oetną, nie słów. Do senatu po 2 senatorów na każde

WYMOWA FAKtóv.• ...

Przeszfo MIL-ł1!1RD złotych wkładów powieTz.onyc'1
na przywóz drewna z sąsiedniego 25 milionów ludności lub jej frakcję. Dzię
opiece noiwięlc~zej polskiej instytucji osici~dnościow~i
Connecticut lub masła z drugiej strony ki takiemu podziałowi mandatów 7.aden
ies-t najlepszym dowodem, że
Hudsonu, bo to już był stan New jersey; kraj nb miałby większości. nawet Stany
stan Pennsylvania bronił się przed groźbą Zjednoczone, które dopiero w połączeniu z
emigracji z innych stanów. Dop1ero po upfy Anglią mogą pozyskać więks:wść. Unia powie szeregu lat zaczęto w Ameryce Północ siadałaby wspólny system komuclkacj,i
PEWNO$C - ZAUFANIE
Dej zastanawiać się nad możliwością poro- wspólną pocztę, wsp9lny pieniądz i 7.adzumien~ się, rezultatem czego było utwo- nych granic celnych pomiędzy crlonkami
rzenie w 1789 roku Unii amerykańskiej, któ unii. Kolonie zostaną włączone w jedno,
ra stała się zaczątkiem obec:rtrch Stanów jakgdyby przedsiębiorstwo i eksploatowaZjednoczonych Ameryki Północnej.
ne współnie. Nie znaczy to wcale, że prawo
Obecnie, po różnych projektach stwo- własności w koloniach zostanie przez to
rrenia Pan-Europy, powstał w umyśle !)ew zniesione.
11ego „wizjonera" amerykańskiego pomysł
Z punktu widzenia gospodarczego unia
cały dom kamieniami.
stworzenia Unii światowej, obejmującej posiadać będzie niespotykane dotąd morżtiInspektorowi celnemu, id1cemu w mundurze na
wszystkie demokracje w celu utworzenia wości, członkowie jej bowiem w obecnej
8 esem pis•" Inni ł
elużhę towarzyszą obelgi ufazn.ików. R:zeźnik miej
upory przeciw zakusom dykiatorów.
chwili zajmują następujące miejsce w świa
r.,,..~„ląd
r.owy me mini1:1 Jlligdy po~ego domu, by nie u
Autorem projektu jest Clarence K•. towej produkcji: niklu - 96 proc., gumy I
.-..~· 11::11
.....
•
~ać swego auta i stekiem rynsztokowych wymy
słów nie ulżyć swemu narodowo. s.ocjalistycznemu
Strełt, który przez 19 lat był korespom1.en - 95 proc., rudy żelaznej - 73 proc., złota I
s
y CELNI WRóCIU
tern w E.u.ropie New. Yorski.ego Times'a. - 72 proc., cyny - 72 proc., nafty (ropy) li Kur. Plo~n.PEKTORZ
Ze Rzep;posp~lita nie dopuśd do przedłużerua !ta. sumiariu.
~
nu niepewności w Gd11ńsku, ani też do jakicgokol
Obraa ten nie byłby pełny, gdyby&ny nie zwró·
Cały SWOJ plan Słrett wyłozył na 400 stro- - 66 proc., węgla kamiennego - 65 proc., '.
Policja gdańska w nieihlelę zaaresztowała 4 ble wiek uszczupleni-a swych uprawnień.
cil.i uwagi na p.ewie.n ch11raktery:5ty~ny nczegół:
nicach swej książki pod tytułem „Union Ibawełny - 65 proc.
I jarzy w Kłodawie, jako podejrzanych o ułatwienie
„Długie huty" awanturników. buty
noslJOtle przell
SA i SS i cywilne ubrania - to stałe rekwizyty wy
now" (A teraz unia). Książka roze82ła się
Przez zniesienie barier cemych eksploa- uciecz~i swfer~wi .Mu.ra<wskiem~, który w obronie Expr. P-0r.:
•
d • h
· ci
•
• t h bo t
t I h
dnie · własneJ zastrzelił hitlerowca Grubnera.
Praca oPO'lskiego inspektora celnego w Gdańsku kona~:ów entyp~l&kiej nagonki.
w. sieci
• mm wy am'łc W p~ze ągu Jed~ego tac.13 yc . gac °'!' na ura nyc po
~te
Wszyscy ci;terej kolejarze zost.ru..i jednak już w należy do najniehezipiecziniejszych zawodów
Tym ekscesom i awanturom uniemożliwiajłcym
oa
nnesiąca, została rmtychmtast prrełozona , się znacznie, gdyz to, co było dotąd ogra- poniedziałek zwolnieni. Poli~ja nie mogła areuto świer.ie.
llXzędowanie i życie ceh>ikom po·lskim, patronujf
Jlll franCUSki, jak Wyobraża m>bie 8UtOr niczonym ustawami handlem 2J3granłcznym, wanym Spl'eeyzcmaĆ żadnych Z&.T.ZUtÓW.
Traktat wersalski wliczył Wolne Mwto do pol potężne mury historyezinego zamku w Malliorgu. Od
urzeczywistnienie swej „wizji"?
;stanie się handlem wewnętrznym, korzysta~ poniedriałe-.k ~O'WTóc~i t~ż do K:iid-0wa pol· skiego ~bszaru celnego. Póm.iejsze umowy powie gradza je tylko Nogat - szeroki l'ękaw wiślany.
Od K~ków nie d11ieli już zaślepionych hi~
Zał · •
St .,_ • t
t tw• d · •
ł
•t • • • d
scy inspektorzy cehu.. Pomewaz dom mspektoratu
pełnienie czynności na 111ranicy
unęcłnikom
..ozeme p. ret i.a Je.s pros. e !
ter Zl Jący~ ~ aa ego szer~gu prz~w~ eJOW 1 U O• został kompletnie xdemolowany i Ttie nadaje się do rzyly
gdańskim, a Polsce 'Zare:rierwowały jedynie prirwa rowców 11dańskich nic.
on, tz obecne demo!miCJe powumy poi~- godmen. W rezultacie podniesie się znacz- użytku, inspektorzy ur~dujl! i mieszkaj!! w specjal nadzorcze. Tę kontrolę pełnią na granicy Wolne
czyĆ się W Jedną Unię ~->dotną. do Uflił atne nie standard Of living
milionów OOWyCh nie ~osta,~i~nych wagonach kolejoWf~· 1nsp.ektoTZy go Miasta z Prusami na.si i~t-0ny celni.
Kur. Poilski.:
rykańskiej. Każdy Otf ·atei poszczególne- konsumentów, dzięki zniżce cen, wywoła- celm podnih ł!We normalne czynnosci.
Już ze względów technicimych 'Pra<:a kh nie n•
Ha~o „zuTiick zlllll Reich41 !'Ozbrz.miewa tylko
leży cło łatwyd1. St-0sunnek ilości urzędników pol· w szeregach partii hitlerowskiej oraz wśród ml1;1chie
go kraju zostaje oby .„ 'etem nowej unii, Inej masową produkcją. Nastąpi to, co ma Polonia:
skicli do gdańskicli ma ,się !l;Dill.iej wi~ej jak l :110, ży, która chętnie daje po.słud1 mzelkiego roduju
lak samo, jak nv.i to miejsce w 48 stanach 'miejsce od szeregu lat w Stanach ZjednoJest necżę oiozywistą, ie rąd Polski nie dopu oo nie~kle utrudni·a ·~ kontrolę. P-0za tym „nowinkom" a któr~ pociągać mogą Włt'P'Iiwe uroki
amerykańskich. W ten spl":1o)b l)Owstałoby '1C1..0nych.
śei do żadnych faktów dokon11111ych ani też do umniej celnicy gdań&cy interesu~ llft1 wył~czn.ie ammglem maszerujFych .baMlJonów brunatnych. DojTzałe &po
llOwe olbrzymie państwo, r.ia lrtóre złożyłoUnia posiadałaby wspólną armię lądo- szenia w ceymkolwiek polek.ich uprawnień celnych tyitoniu i wyrobów spO'iywczych. a ponieważ od iy łeczeństw'o gdańskie, zarahiąją<ee ,przy pomocy pol·
by się 280,000,000 obyv.~ateti, różniących wą, lotnictwo i marynarkę. Co za olbrzymie w Wolnym Mieście. żadne z pra<W Rz.eczYPoą>olitej wności w Niemczech nie przelewa się, więc rew1. skiej na obfity i smaci;ny chleb z masłem, płacące
nie może doznać żadnego ogranici:ooia, jak 10 zresztą zja celna ogranicz.a eię w praktyce do pytania o ilość podatki, rozumie d1:>skonale sytu81:ję i n.kzego inne
się pomiędzy sobą pochodzetti.em, zwycm- oszczędności można będzie osiągnąć już je- wyraźnie nadmienia pismo pr-0tellt111Cyjne generalne- pri;ewożooych r.ygar i papierosów.
go nie pragnie o niC'.!ym innym nie marzy, jak tylko
jami i języltiem, ale po&i;łlic!-:i.:ąi:vch wspólny' dynie w samef dziedzinie zbrojeń. A mimo go Komisarza R. P. w Gdańsku p. Chodackiego; do
Tego !"Od:r;aju pobłażliwość nie może pode>bać się o tym, ąileby powstać nadal Wolnem Miastem p00
in~ktorom celnym, kt6:rzy przestrzegaję zakazów opieką Polski.
nąd, ~n~t, izbę, prawe>dawstwo i symem to unia posiadać będzie siły zbrojne, prze- Senatu Wolnego Miasta.
'
obowiązujQcych na terenie Riplitej. Jest Io najczę.
Dziwną rolę, wymagającą pospiei;znego wyjaśnie
.aftp an'stwo to pc_11'.au~!>
• """' by 1ciw
ktorym
·
• o dw:azy
· się
• wysłąpj c• za
• dne k Jednoi~ześnie
Celny
•
l'Jtf('.....,.czv.
nie
t
k .Polski
__ ,_ In&pektorat
kt.
• ił wydol na
k
nia, odgrywa szmat Wolnego Miasta. Zamiast ukoarać
•
· 'ł.
•
I
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•
•
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az pos erun OWI e<:oLUe.mu • ory opusc posterune 515.Zoa 1>lasuzyzna starć i konfliktów.
wmolną paJi.J'kę zagraniCZn<J, zachowurąc pan&two tofałdame, zadna z obecnyc
yJC- w Kłooawie by natychm~ powrócił na &tanowis
Dom celników polskich w Kalthof wyróżnia się napastmkaw, ~va,ran~vać s11okój .i bezpiec~\_Wo
1i1tomiast Mżą r~mętość.Ew ramach pra- .tatur. świat nareszcie będzie mógł ode- ! ko. W tm spoeól:i władze polskie juno stwterdztły, odNipimym wnlodem.
•
\na ti!lt?m terytotium gda~, senat daje· ~f.lne ~
'. „
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.,. ... „ „
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LOLOHA

ZWYCZAJ MADAGASKARSKI

. Zwyczaj „loloha" (wym. lulue), is~nie1ący wśród ludów Madagaskaru jest cieka
•ym przykładem silnie zakorzenionego u1izucia sof'darności rodzinnej. Może za'mfast o rodzinie powinniśmy mówić o rodzie, gdyż związki rodzinne są między ku
zynami na Madagaskarze bardzo rozgałę• z?ne, a surowa tradycja każe dobrze pam1ętać więzy familijńe i mieć na uwadze
!topień pokrewieństwa.
Ten stopień pokrewieństwa

jest ważny
irzy ustalaniu prawa ,,loloha" które naada obowiązek przyjęcia na. swoje utrzy
ianie ubogieO'O krewnego, o ile ten znaj
JUje się w nędzy, lub jest zbyt stary, aby
:óc zarabiać na życie. Na pierwszym miej
::u do loloha jest obowiązany najstar.zy syn lub brat; 0 ile nie jest on w staie podjąć się teao obowiązku, loloha spa
:a !la dalszych krewnych, najpierw męż-

czy~n, pot~m k-0biet'. ~olejno według wie-, c~yr~y n.a chło.pca". Chcem,r

ku i stopnia pokrew1enstwa.
Lo'.toha obowiązuje bezwzględnie, jeżeli się tylko <la udowodnić choćby najdalsze pokrewieństwo między potrzebującym
opieki a „upatrzonym opiekunem".
„Loloha nosi się na głowie a nie na
barka~h" - mówi .przysrowie Malgaszó.w;
obowiązek loloha Jest zaszczytem a me
ciężarem.

Przy obrzędzie zawierainia małżeństwa
specjalny ceremoniał przypomina narzeczo
nym o wzajemnym loloha, które o~ chwili ślubu rozszerza sję na dwie rodzmy.
Dzieje się to p--y wygłaszaniu prz~
mówień ślubnych („Kabary ampanabad1a
na") Zaczyna przedstawiciel rodu .painny
młodej odzywając się do pana młodego w
te słowa: - Przyjąłeś rękę naszej córki.
Po prawdzie jest 1:o tylko „wymiana dziew

C:i to

waz nikt z JD.1eszl,uncow 4.000 miaste~ka me o<twa
iy się wynająć Polakom mieszkania. Oho! Zapamię
tdahy mu ·t-O partio! W rezultacie znaleziono locum
w d?_mu Żyda. kt6rogo hitlerowcy zo;meiłi do em1grac.Jl.

•

•

•

du polskiego, u~ane w to'nie mało gTZeCUlym i
zgląszające żądania daleko poaunięto. GłÓW114 pozy.
cję w tych pot1tula111.cli zajmuje niemiecki napasmik
Gruebner, zastrzelo&ny w Kalthof - w koniecznej
obrol\ie przez eU>fera polskiego Eamo.chodu, Zygmun
ta Mo.rawskiego.
Senat gctański doma.ga eię odszkodowania za
imierć Grirebnera i wydania sprawcy, czy też nawet
sprawców &trzałów do niemieckiego napastnika.
Be:i:czelne te żądąn.ia 11chodzą się z rolą, jaką w
&prawie r;ajść w KaJthof odegrało N.i,emieokie Biuro
Informacyjne. W pierwszej chwili ogłosiło ono że
Gruebrter n:eźnil; pochoduteY z Malborga, z~elo
ny został w Kahhof na terytorium gdańakiem przez
Polaków w momencie, gdy .,6icdzial w samochodne
i .spokojnie pj!lił fajkę", Kłamstwo było tu tak grube
i ja.okra.we, że w drugiej edycjj pospie.szono ze „spro
stowaniem". Wyja5nioIW D1ianowide że Gruebnct
wysiadł ze owego auta i że kierujęe ~ę „spokojnie"
ku samochodowi polsk:iel)l.u wyjął i .zapalił fajkę"
Wtedy pad'ły strzały, które okazały się śmiertelne,
W obydwu relacjach niemieckich fajka Gruehnera odgrywa ciejlliko głóW114 rolę. Urosła ® ma
czenia 6 ym.holu, nkzem owa legendarna ,,fajka poko
ju••, znana z amerykańskich powiea~i o czerw()'ftu
skOCych na ,,dzJkim Zachodzie".
Dotychczas dGstępne il\formacje i wyprowadLo
ne 2l nich wnfoski po.zwalajQ :mniemać, że partja
hitler<YW6ka, ~ecat W oln~o Miasta i rząd Trzeciej
Rzeszy pr<rwadzą j<1k\!ś wspólni! grę na terenie Gdań

przypom
J.est to wyjścl.fl stosunkowo pomyślne. W Einlage
niec, mł.ody człowieku; w1dz1sz tu nas, lu w ogple .n.ie znoaleziono żadnej cliałupy i polscy łnm~Q. codziennie jeździć kilkanaście kilo.
dzi, o skromnej chudobie .(mówi się to na epektoirzy
metr6w do m1eJeoa pritey.
wet wtedy, gdy rodzina jest zamożna);
Doon prz.y Werder~trw;se 12 jest izreslitą od daw
są wśród 111as starcy. Są również kobiety. na solą w oku nie tylko miejs:owych kacyków par
Oto twój ci~żar. Ty będziesz ich podporą, tyjn')"ch, ale również władz gdańskich. Pod pozo.
rem kcm:ieczności rozeba:ania niee.stetycznego budyn
ich opiekunem, twój dom ich przytuli.. A ~
Ufliłuj~ Senat Gd~sk.i ~_unyć niewygodnycli
jeślibyś" miał j~tro c~y. p.ojutrze ~?m'ó~ić mspektorow z pogram~o miasteczka.
• Ta~tyka ~hrzyd~~ .ŻJ'cia nie .doty~zy wyłl!C7'111e
„loloha , czy nie lep1e1 nam roze1sć s1~
dzi~zin! m1es.z.ka.n.1oweJ. Żad~ ISklepika'l'.z z Kalt~
-0drazu?.
thofie me sprzeda ln&pektoroWl po•lsk1einu żywności,
Na te słowa podnosi się przedstawiciel żad?n nie odw.afy .się pawiązać romn0iwy lub podać
.pana mtodego i przemaw.ia z godnością' ręki.
Z por.:zątku wysyłano na mi.a„to starą gospodynię,
- Dziękujemy wam z~ to, że ta~ jasno
ale władze partyjne wkrótce i ją objęły bojkotem.
wymieniliście ciężary, jakie skladac1e na
W ówcz.as ;nie pozostało nic ill'!lego„ niż codzien
waszego zięcia„. Nie z~taiJ.iście kami·e~i ne wyprawy do o-dległego o Ił km. Tczewa. Po kawa
wśród trawy, aby strudzić nasze kroki 1' ł~ ehleba, po gll'Zetę, po igłę trzeba jerozić <Io Poi
przyczynić nam złego,,.. Dziękujemy wam ski.
O ~apięciu .tej akcji ś~;a~czy fakt, że sklepiza waszą szczerość i otwartość. B~dźcie karz kitory widtm:ał autora 'l\]DleJsrego <>pus:i.c.zaj1cegu
spokojrni. Jeśli młody człowiek przybył w dom ~olskich inspek,torów, odmówił mu pómieJ
wasze .progi to dlatego że czuł się gotów sprzedania zwykłej widokówki.
Taktyka wygłodw~ia st~wialli8 jest na pogruu 6ka.
wypełnić swe obowiązki. Nj.e żeniłby się,
c:r;u wsch~io-1Pr.uskiin oddawna.
Postawa Polski w kwestii gdańskiej znana jest
g'dyby nie był w stani·e wywiązać się ze
Okres o&tallni zHna<:eył się .specjahrle jsskrawy· Niemcom i calemu światu. Polska nie może dopuś·
swego loloha! A zresztą - Joloha spadnie mi wystąpieniami. Niesppdziewanie psuły się prze. eić, ażeby .zapalna i prowokacyjna umo5fera "'
elektryc:m.e, d1lst:arc,.,ają.ce oświetleniiJ domu- Gdańsku pr.zemienić się miała w ichorobliwy stan
nie tylko na niego, lecz i na je~o młodą żo wody
stwu celników, a w ciemnościach treyk;rotnie roze. chroniczny.
nę. Nie możecie zmienić teg-0 :zWyczaju !
brano parkan. Dzieci szkolne, idąc na spa<:er obrzu
Nad ujściem Wisły panować musi spokój.
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wych złóż zł°:ta, n:iiedzi, ~iklu, cynku, wę-1 ~o pra_cy .w nowozało~onych fopal?i~d1,I łe d~tąd przez Samojedów, Jakutów, Czegla, apatytu i .soh. W c1~gu tego o~re~u nastąpił stały wzrost liczebny ludnosc1. Z remisów, Ostiaków, pokryte wiecznymi
czasu uruch-0m1ono ko~al~1,e apatytu I ni- rómych stron Rosji europejskiej_ .przyjeż- tundrami i la•sami przeobrażają się z dnia
klu w okręgu Murmansikim, w dioirz·eczu dżały całe transporty ludzi zwab1onych no na dzbeń w wielkie okręgi przemysłowe.
no"'~
operacyjne
P.iec.zary - kop~lnie. węgla w dorzeczu Je ~ością większymi. ~·ożJ.iwościiaimi, ucieka'- Na brzegach Oceanu Północnego rośnie z
Kraje północne stały się ostatnio przed bazy woj<ernno - morskie. Taką przestrze- mseJU - kopalme mklu, w dorzeczu Koły jących od głJodu 1 ciągłego strachu przed dnia .na dzień potężna baza wojenno - m<iir
:otem wielkiego zainteresowania ze stro nią .są brzegi północne ZSRR. Rozpoczę_- my - kop~J.nie ko~o~owych me~aili, na terrorem. ~udność ta deszy się w tych o- ska Sowietów. Usad-0wie<nie się floty wo. czerwonego Kremla. Wzrost zaint.eiresio· ła s.1ę zatem gorączkowa praca nad rozwią Kamczatce 1 Sachahme - k<l1paln1e nafty, kręgach większą swobodą, co w dużej jennej ZSRR w tych rejonach umożliwi jej
.ania datuje się od chwili przyśpieszone zantem tego p~oblemu. Szereg. naukowych węgla, w okręgu Tunguskim - kopalnie mierze przyczynia się do 5tale powiększa- swobod111e porusza•nie się wzdłuż wybrzeży
i tempa zbrojeń sowieckich. Kraje te sta wypraw organi.zo~anych ~d. kilku .lat, pra ':ęgla. Oprócz ~ego
zorgan.!zowano całą jącej się emigracjj do krajów północnych no1rweskich, na wodach Atlantyku i przeni
iwią 48 proc. ogólnego teryto rium ZSRR ce nad zaga?~1en1e~ st.ałeJ zeg}u~i ~ółn<>- s·ieć gospodairs·t w rybnych 1 stworzono ZSRR.
kanie na dalsze wody. Jednocześnie stwopos:adają najdłuższy brze-g morski i co cno - morskiej, załozeme gęstei s1ec.1 sta- miejscowe gospodarstwa rolne i chowu by
Jednocześnie obok prac związanych z rze.nie 11a obszarach krajów północ. no·ijważniejsze, wolny dostęp do morza, nie cji naukowo - badawczych wzdłuz tych dła. Już obecni.e okręgi: Murmański, Pe- uruchamianiem kopalń, roZbudowę miast, wych kopalń, ośrodków przemysłowych i
1ogący się znaleźć w żadnym wypadku w wybrzeży wydały już dziś szere·g pozytyw czorski, Tunguski, :W.ierchojański, Kołym władze sowieckie przystąpiły do powięk- miast daj'e Zw. Radzieckiemu możnosc
:erze działań jakiegokolwiek mocarstwa. nych rezultatów. Równolegle z tym rozwi s-ki, wybrzeże Ochockie, Kamczaitka, Sa- sz~a i przystosowania do nowych ią- stwrnrzienia bazy przemysłowo_ gospodarJotychczasowe sowieckie bazy wojenno - nęła się sieć lotnicro - komunikacyjna i chalin i Niż.nie - Amurski mogą być sa- dań istniejących portów na Oceanie Pół- czej, która ze względu na swoje .położenie,
i;rskie, zarówno baza na morzu Czar- stworzono szereg baz 1-0tniczych na do- mowystarczalne, coroczne zbiory zboża , nocnym takich, jak Mannańsk, Archan- trudność dostępu drogą lądową i ochronę
:111, jak i w zatoce fińskiej, przedstawiają tychczas mchem porosłych terenach. Sze- I kartofli, "'.'arzyw i m!ejs:owe stada ~rów gielsk i ~· Prnce prowadzo~e w tych mors:..ą z obu. stron, ~t"'arza ir;1środek~ któą wartość wojenną ze względu na cha reg dalszych prnc, prząprowadzonych 1 wystarczaią, aby wyzywtć te okręgi bez portach, mag na celu stworze111e bazy wo ry leży poza strefą ws~kich ewentualnych
3id~r zamknięty ich wód. Natomiast trze przez Sowiety w krajach północnych, zmie dowozu żywności z głębi Rosji.
jenno - rnorskie.j północnej. W planie ID-ej -działań wojennych, .a z drugiej strony, dzię
a baza, na wschodzie _ Władywostok, rza lro·nsekwentnie do s,tworzenia na brzeW c~ągu ostatnich dziesięciu lat wybu piatiletki przewidziane jest, obok wzmo- ki komunikacji morski1ej ma możność doży w bezpośredniej sferze Japonii i w ga·ch północnych oparcia dla swych mor- oowano szereg nowych i rozbudowano sze · żenia tem!Pa prac w dziedzinie rc.Jnictwa i starczać wszelkich
potrzebnych sur-0wl~j chwili może być zamknięta przez skich sił zbrojnych. Istnieją tu jedna·k tru- reg starych miast, jak: Murmańsk, Kirowsk chodowli bydła, również rozbudowa miast ców i produktów dla Rosji europeiskiej w
ei flotę wojenną.
dności zaopatrywania tych krajów w me Monc?.egorsk, lgarka, Magadan i inne. i wybudowanie nowych, potężnych war- wypadku, gdyby ośrodki tej ostat;iej Z{)1Te przyczyny zmusiły władze sowiec- tale, węgi1el, naftę itp. Po zakończeniu W okresie tym, .po przymusowym osiedle- sztaMw okrętowych w Murmańsku. Petro stały sparaliżowane przez woine.
re do szukania wolnej przestrzeni mordwóch pierwszych piatiletek, wład~e so- niu przestępców politycznych, którzy uży I pawłowsku na Kamcz~-tce i w NHw~aiew·· I
!iej, gdzieby można było założyć nowe wieckie oddały do eksploatacji szereg n'O' wani by:Ji gą buqowania no~ych miast i skµ na Amurze, Kraje Półn1oicne za.mieszka

Sowiety hudujq na
·

bazy

I
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I
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c: :~i~~-~:~~~~ie?
Doniosła m'sia miejskich bibliotek publicznych
::::·„::~· Ofywionq działalność prowadzq zwłaszcza wypoiyczalnie
„,

24

wschód

księtva: 1;~:
13.46

rozmieszczone na krańcach miasla

P?ważn<i misję w życfu mieszkańców
Ł?~z1, a. ~wł_aszcz~ r:ias ~o?otniczych speł-

i559 nI~J~ miejskie b1bh_otek1 .1 wypożyczalnie
8.15 ks1ązek: Są one ~g·?1skam~ oświaty pozaszkol~eJ. Uzupełniają w ~1~h swą wiedzę

.lwiązek

powazne

Spółdzielni

Mle·c zarskich I

Jajcżarskich

notuje ceny w sklepach

JAJA

gwarantowaue1 awieżoiei

na
Wyborowe·
ff(TKI

1.15
Zoalt na

Vpra1z1

.tykl~c 1 e

Z

ałę

wagę

- 1.30
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• baczne zwl'acan1e uwa21
aa :roak orhronny

DZIAŁALNOśCI PREWENTORIUM
ŁAGIEWNIKACH.

W

W dniu 31 bm. kończy się pobyt pierw
szego turnusu dzieci yv prewentorium w Ła
giew~ika~b_. Dz~eci dnia tego powrócą do
Łodzi. M1e1sca ich zajmą dzieci z turnusu
drug~ego1 które wyjadą do prewentorium
w Łagiewnikach w dniu 1 czerwca rb. w
og6ln~j liczbie 100, w .tym 50 chłopców i
~~ dztewcząt. Są to dzieci zagrożone gru~
zhcą.

~ocy dz~iejszej dyżurują

ap.teki: M. Kasper

kiew1;z, Zgierska 54, A, Rychter i B.

Łoboda

młod~1ezy

z

ukończoną

zem 14r702 dzieł w 16,620 tomach. Liczba
czytelników w mi.es. kwietniu wyniosła
4,615, w czym 2,718 mężczyzn i 1,897 kobiet.
W sześciu miejskich wypożyczalniach
k.siążek dla dzieci i mł odzieży było w okres1e omawianym ogółem 34, 163 dzie'ł w
36,429 tomach. Czytało te książki 14,515
młodych czytelników, w tym chłopców było 6,975 i dziewcząt 7,560.
w
k' h
. . e wszyst .1c wypo.tyczalniach wraz z
B1bhoteką Publiczną miasto rozporządza
razem księgozbiorem liczącym 93 862
drieł w 115,293 toma~h. Po•kaźną tę liość
książek czytało 21 074 czytelników w t
'
'
ym

Prm111

•
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Sprzedawali informacje urzędowe
~lęzlenłe.rra

Sąd Okręgowy

193~0 wykrycia
afery doszło jeszcze w r.
,
k
ł
d

We wrzesniu tego.ż ro u zg osił się o.
tnspekrora okręgowej ochrony skarbowej
Chaim Wróblewski i oświadczył, że wie o
tym, iż informacje sporządzone w firmie
Bracia Bukiet zostały sprzeda·ne przez urzędników firmom. Wykaz firm posiada je-

.

, Obóz, ~Jedno~zen~a. ~arodowego ?d-1 ków Cieszyna i indywiduatne wyjazdy gm
dział ~odz - ś.ro~m1esc1e przy udziale parni do Cierłicka, gdrie zginęli żwirko 1
"'.sz~stkich O~dz·1~łow OZN "': Łodzi _orga Wigura lub do Wisły (d-0 z<:.meczku Pana
1J1izu1e w czasie Zrelonych ~":rąt. 2-dmową Prezydenta Rz~zypospolitej) Wieczorem
wycieczkę na. Slą~k Zaolz1~s~1 pod ha- powrót przez Btelsko do Łodzi przyjazd go żona.
pra

1

Łódź-Fabr. oo.
no.

30 maja

0

godr. 5-ej ra

Program .wycieczki je~t nast.ępujący:
K-0szty łąc:mie z oprowadzeniem ł noc·
sobotę dnia 27 maja wieczorem odjazd Iegiem w pociągu wynoszą 18 zł. 50 gr. od
z .dworca Lódź - Fabr. przyjazd do Bogu osoby. Zapisy na wycieczkę wraz z opłatą
mina rano, zwiedza11ie miasta i mostu nad przyjmu1ą sekretariaty poszczególinych

W

Odrą w Starym Boguminie. Odjazd d-0 Or- Oddziałów OZN. -

od
godz. 18-20
zwiedzanie miasta płonących ga- wiecz.
zów ~opai'.1ni węgla. - S1amtąd odjazd do
Oddział Łódt Sródmieście ul. SienkieT.rzynca (huta La.rischa )i Jabłonkowa, wicza 3-5 Il p., Wschód ul. Rokicińska 84
pięlmej miejscowości, w której mieszkał . Południe ul. Niemcewi<:za 16, Księży Młyn
w .1914-tym roku Pierwszy Marszałek Pol ul. Emilii 5-7, Północ ut Sędziow.ska 4,
ski J?zef Piłsuds.ki -: wieczorem powrót Półn.oony-Zachód ul. Srebrzyńs-ka 69, Po
do Cieszyna Zachodniego (nocleg w wa łudq']iowy-Zachód ul. Radwańska 69. I.K.
. .
DAR ŁODZI DLA MARYNARKI WOJEN· E?na~h. tury~tycznJ'.'ch (n_iater~ce). W dru Poznański ul. Ogrodowa 17.
gi dzien świąt zw1edzaime miasta i zabyt
~,1
NEJ.
. ...
dniu 25 bn\. o ~ 20-ej-.pi'zed
mikrofonem Łódzkiej Rozgłośni P.olskiego
Radia, prezydent miasta p. Jan Kwapiński
wygłosi przemówienie na temat „Dar. Ło
zł.
dzi dla Polskiej Marynarki Wojennej", po
święcone sprawie zbiórki na ścigacz wojeZarząd miejski w Sandomierzu opraco- 14,5 miln. zł„ z lctórych część pokryje gmiwództwa łódzkiego im. E. Kwiatkowskie- wał ostatnio plan inwestycyj miejskich. na Sandomierz z własnych dochodów, reKoszt projektowanych robót wyniesie ok. sztę z.aś z uzyskanej na ten cel pożyczki.
go.
Projekt przewiduje: wykonanie pomiarów miasta oraz sporządzenie planu zabudowy, budowę nowoczesnych nawierzchni
- N.A.
na ulicach długości ok. 55 kim., przebudo•lsowe prz•JazdJ' 1 I 21 lfpća do
wanie rynku i placu, prace kanalizacyjne,
elektryfikację i gazyfikacJę. W dziedzio:e
Koazt przejazd11 w obie słroov 155 50 doL
oświaty publicznej projektuje się budowę
dwóch szkół powszechnych dla ost.atnio
PASZPORTY ZAGRA ~IC~NE i WIZY
przyłączonych dzielnic, niższej szkoły rzeBilety ~olejowe zasranlczne Karty okrętowe I lotnicze mieślniczej oraz gimnazjum kupieckiego.
Z AL AT W I A
~YCii:CZKl INDY\VID. i ZBIOROWE
Planem inwestycyjnym objęto również
część robót koft·serwacyjnych n.ad zabytka
miasta, jak np. ratusz, brama Opatowł.ÓDZ, PIOTRKOWSKA lOł-a\ mi
i inne. RO'boty będą prowadzone w mia
ska
,
TEL. 240·40
rę uzyskiwania potrzebnyoh funduszów.

łowej -

Wielki· rozb1dowa
sildlmierli
kosztem 15 milionów

WYSTĄWĘ ŚWIATOWĄ

N.·JOlłKIJ

FRANCOP
. OL

I grzy""ną

zakończył b~wy Wiesław Kaftański został uniewinnio

rozpatrywany w ciągu dwóch dni sensacyj ny.
ny proces ~na tle nadużyć skarbąwych.
Na ławiie oskarżonych zasiadło 8 osób
spośród kupców i urzędników.
WIELKA PIELGRZYMKA DO CZĘSTCJ.

il

811

tematem posiedzenia Ko·misłl Dyscyplinarnej
Przedwczoraj .. p~d przewodn_ictwe~
Po pr~ep~owadze~i~ dyskusji komis~
prezydenta Kwapmsk1ego odbyło si ę pos1e postanowiła 1ednogtosnie odr~zyć zbadl.
dzenie radzieckiej komisji dyscy.plinarnej, nie tej sprawy do czasu gdy będzie się 1111
która zajęła się ro7!patrzeniem wniosku Klu gła oprzeć na materiałach z akt sądowycl
bu Narodowego w sprawie radnego dr.
Kr ausza.

w. Wczoraj

Sląsk Zaolziański
P ozna1my·ec-•·Zielone l.Wl•qtkl
•

Sprawa radnego dr. Krausza

Urz~dnicy skarbowi i pośrednicy ukarani

•

11 Listo.pada 86, M. Zundelewicz Piotrkowska
25, S. Bojauld i W. Sehat:I• Przejazd 19, Cz.
,~Po~najrny sląsk Zaolztanslu Rytel Kopernika 26, ll. Li)liec Piotrkowska 193 słem:
starą ziemtę polską".
A. Kawalski i S-ka Rzgowska 147.

·w

10,863 mężczyzn i chłopców oraz 10,2311
Stan czytelnictwa, jak wynika z powyf.
kobiet i dziewcząt. Na jednego czytelnika szych zestawień, jest dobry.
·
wypada przeciętnie 5 książek w miesiącu
kwietniu.

wyzsze st~di.a naukow~ 1 rozszerzają horyzonty n:yslowe robotnika łódzkiego.
Łódz rozporządza 6 wypożyczalniami
książek
dla dzieci i ł0 d 1. . 3 _ dl d0
ł, h
~
z_ e~y,
a
ros }c oraz uttzymu1e B1bhotekę Publiczną przy ~I. Andrzeja ~4.
. J~k się ~rze?staw1a!o. czytelnictwo w
m1es1~cu kw.1et_nm r.b. swiadczy statystyka
Wydziału Oswiaty i Kultury Zarządu Miejslk1ego.
PD1Y11K1111
Miejska Biblioteka Pubficzna w tym
o~resie czasu rozporządzała 44,997 dzieła Slow. Rodzina Wois•owa w Lodzi
mi. w 62,244 tomach. Odwiedziło ją w kwie z upraw11ienlami publicznych azkół powszech·
tnm 3,337 czytelników, w czym 2 141 mę- nyrh trzeciego stonnla podaje do wiadomości
żczyzn i 1, 196 kobiet.
'
:2e zapiay dzieci na .ok szkolny 1939/40 przyj'.
. W 3-ch miejskich wypoiyczalniac'h ksią mqje codzienni• ł'ancelsria szkoły przy ulicy
Sl'eltrzyń•kfef łl m. 33 w godzinach od 9-14
ze~ . na przedmieściach, przy ul. Rok·iciń
skieJ l, Rzgowskiej 74 i Prusa 15 było ra-

•

NOCNE DYżUUY APTEK.

.

rzesze

szk?łą P.owszec~n~, pubh:z?ą czy zawodową~ słuzą r~wniez mło~1ezy, odb~ającej

I

CHOWY
Parafialna Akcja Katąlicka przy parafii
N aJśW.
.
5 erca jezusowego w Łodzi urzą·
d
. lk
· 1
k d0 c
za wie ą pie grzym ę
zęstochowy
na Jasną Górę na Zielone 27
Swiąta.
Wyjazd z Łotlzi Fabr.
maja w29sob>
tę 0 godz.1913 ·45 przyjazd do Lodzi IDI
ja godz.
·
Bilety w ·cenie zł. 6 gr. 50 można naby.
wać w kancelarii parafialnej i księgari
„Czytaj".

.
.
.
. .
Po zakwieshonowamu _ ksiąg w firmie
~racia Bukiet, Wróbt:wska ~ała szer.eg 1
hrm, które nabyły te mformaCJe, nazwtsk 1
urzędników jednak Wróblewscy nie ujawZAPISY DO PUBLICZNYCH SZKóŁ
nili.
POWSZECHNYCH W LODZI
Na początku 1938 roku ~nsp. ochrony
Rozpoczęły się wczoraj i odbywać si1
skarbowej otrzymał od konfidentów skar- będą dziś 24 i jutro 25 bm zapisy dzieci
botwych informa<eje, że kradzieży owych do klas pierwszych publicz.nych szkół pow
informacji dokonali: Cieślak, Fillpiński i szechnych. Zapisy odbywają się w szk~
Kaftański. Dochodzenie ustaliło brak blo- łach, wskazanych rodzicom dzieci w oo~
ków informacji z firmy Bracia Bukiet i Hu czony~h im wezwaniach.
g<> Wulfson.
Zbadany wczoraj Ci.eślak
przyznał się oo przestępstwa, zeznając, że
O UMOWĘ ZBIOROWĄ DLA SEZO·
do tego namówił go Kaftański. Informacje
Nqwcow.
te dał on.,Filipińskiemu, za co otrzymał
200 zł. Wróblewski otr2ymał informacje te
Po złożeniu pr,zez ~rz~ą~~·~Jcieli Zt
Zawodowych projektu ilkładu tbforowege
za pośrednictwem Rybickiego.
Po pr:reprowadzeniu przewodu, sąd wy ustal~jącego warunki pracy robotników stdał wyrok, na zasadzie którego skazani zonowyc'h, sprawa ta jest obecnie przedmi•
zostali urzędnicy skarbowi: 26-letni Hen- tern badań Zarządu Miejskiego. Po zakoń·
ryk Oi.eślak na 1 rok więzienia i 200 zł. czeniu tych badań w dniach najbliższycb
grzywny z zamianą na 20 dni więzienia z zwołana zostanie konferencja dla ostatea·
nego ustalenia tekstu układu i podpisaui1
pozbawieniem praw obywatelski·ch na 3 la
go
przez obie strony.
ta: Henryk Rybicki na 9 mies. więzienia i
100 zł. grzywny z zamianą na 10 dni wię
ZA NAPAść I ZNIEWA.żENIE
ziienia z pozbawieniem praw na 2 lata.
URZĘDNIKA.
Mieczysław Filipiński na 9 mies. więzienia
Dnia 10.4. r. ub. odpowiadał przed St
z zawieszeniem wykonania kary, 100 zł.
grzywny z zamiarną na 10 dni więzienia z dem Sobieraj Józef za czynną naspaść oni
pozbawieniem praw na 2 lata; pośrednik znieważenie T. S„ urzędnika Wojewódzki1
podatkowy Chaim Wróblewski na 3 tata go Biura Funduszu Pracy w Łodzi. Sobi~
więzienia i 1000 zł. grzywny z pozbawie- raj apelGwał, jedn·a·k prawomocn•ym wyrł
niem praw na 5 lat, żona Wróblewskiego k!iem Sądu Apelacyjnego w Warsza'1
Rytka Szwarcberg na 8 mies. więzienia z skazany został na siedem miesięcy więzi!'
pozbawieniem praw na 2 lata; buchalter fir nia z zawieszeniem wykonania 'kary na In,
my Podlaski i S-ka Izaak Freindlich na 6 lata (za czynną napaść) i prawomocn)t
mies. więzienia. Wymienionemu z mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w lodzi ~
amnestii karę darowano. Urzędnik skar- jeden miesiąc aresztu (za zn.iewagę) .
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opuszczać. Zrozumiał daremność swoich wysiłków. Rozpacz ścisnęła g-0 za serce .
Nagle z·nów zamajaczył tajemniczy drogowskaz. Dziwne przywidzenie og.arnęlo Dennisa, że ten słup idzie za
nim, że przy zakręcie minęli się skutkiem niefortunnego
. trafu, co wywołało katastrofę, że przewodnik zatoczył ko,.Io i znalazł go. Teraz wołał go za sobą jeszcze natarczywiej.
I Po drugiej stmnie żywopołtu biegła wąska dróżka.
Drogowskaz zawołał:
Do Stoney Ridge pięć kilometrów!
·
Dennis szedł dalej. Swiadomość, że przezwyciężył pozornie niezwalczone przeszk-0dy, dodała mu sił. Jeżeli
nawet jego obawy i przeczucia były nieuzasadnione, to
śpiesząc do narzeczonej w tych warunkach, dawał dowód,
że ceni ją ponad wszystko, że dla niej gotów oddać tycie. Nie. przyszło mu tylko do głowy, co powie Janith, jeżeli jego wyprawa okaże się w końcu w.ariackim wyb:y'dem w stylu Don Kiszota. Ale był przekonany, że uko:hana potrzebuje jego pomocy, a tylko to miało znaczenh!.
I
Tego, co przeszedł, nie liczył. Dla jej dQbra naraziłby się
' onown ie na to samo .
.1 ·
żeby tylko to p odłe wiatrzysko trochę przycichło!
~
żeby tylko deszcz nie zacinał w twarz!
Co to! Tam wysoko, jakby na górze, połyskuje drob.., .
ne czerwone światełko. Czy go oczy mylą? Ale chyba nie.
'
Może to okno chatv. Trudno 72:adnać. Bądź co bądź miał
kierunek.
Przekład a11toty'T.owan1
I an1iclskieio.
.--- --
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~XIV.

t:VWY OBRAZ.
Janltb O'Mallory kulił.a się pod oknem w przypływie
nowej niewysłowionej trwogi.
Zza zielonej draperii na przeciwległej ścianie rozległ
się dźwięk podobny do szmeru głosu i Janith nie miała
odwagi zbadać, c-0 by to mogło znaczyć. Czyżby portret
jęczał? Był.a gotowa przysiąc, ż~ ciężkie fałdy materii
drgnęły lekko.
$wiece dopalały się w lichtarzach. Na ścianach cienie
układały się w fantastycz·ne wzory. Janith zaczęła nasłu
chiwać, czy się kto nie czai za zabarykadowanymi drzwiami. Była pewna, że słyszy szmer oddechu.
- Może Goby nmie pilnuje - przemknęła pocieszająca myśl.
Zaczęła się dopatrywać w Ooby'm przyjaciela. Przewidywała, że w razie gdyby jego pan chciał ją skrzywdzić,
pośpieszyłby jej z ratunkiem. Z drugiej strony Jan!th
miała podejrzenie, że jeżeli Dargot zamordował żonę, to
Goby musiał o tym wiedzieć; :więcej: musiał mu pomag:!ć
zacierać ślady.

Draperia na portrecie wzdęła się znowu jak od wiatru. Nie wiele my~ląc Janith rzuciła się do drzwi odsuną<~
barykadę. Strach przed czymś nadprzyrodzonym, obudznnr. falQwaniero 2Qr'\1UY..i h1.:ł gorszyi wi~kszy! okro~niej-

szy, niż niebezpi·eczeństwo fizyczne~ na które si~, być m~ ,
że, narażał.a otwierając drzwi. Uciec z tego upiornego p~
koju mogła tylko przez korytarz.
Nie przypuszczała, że zdobędzie się ·na tyle sił, ~ nD
przesunąć drugi raz ciężką komodę. Wpierw, nim prz~
kręciła klucz przyłożyła ucho -do drzwi nasłuchując. znó1
usłyszała ten ciężki oddech. Wrócił.a do stolika przy !ól·
ku po świecę. Trzymając światło na wysokości głoTI)
przekręciła klucz i chciała nacisnąć klamkę, gdy, o! zgr~
zo! drzwi otworzyły się same - do środka, wolno, be:
szmeru. Wydała okrzyk przerażenia. Czyż'by Goby? Spo}
rzała i krzyknęła jeszcze okropniej. W korytarzu n-ie byk
ni"kogo.
Blask świecy oświetlił schody, prowadzące na (161 ~
hallu. Jednak nie miała odwagi zejść. W powietrzu IJlil'
siła się jakaś niesamowita zgrQza, ostrzegająca o niebe•·
pieczeńsfwie. Janith czuła naokoło siebie obecność nief~
dzialnej istoty czy istot. Nie śmiała oddychać. Nie wiedz'!·
ła, czego od niej chcą i po co przyszły.
73
Za boazerią coś dr.apało, szurało. Dał się słyszeć kwil , 11
zhytowanego szczura i znów zęby gryzonia zazgrzyta!) .11a
na twardym drzewie. Janith na to nie zważała. Co znacz)':
1
szczur w porównaniu z upiorami i lordem?
'Pi
1
Dała krok w kierunku schodów i, nie zdążywszy

5(!

'

Wf' 11

rzeć przez balustradę, cofnęła się pośpiesznie. Ktoś eh.:·
dzH po hallu w skarpetkach. Na śdanie "rósł wydłużony
cień. Janith cofała się trwożnie. Ktoś wchodził po schrdach, niosąc c<>ś na ramieniu, coś tak dziwnego w z.art
sach, ie nawet uwzględniając deformację cienia mo!rl
się było przerazlt• .Janith zlękła się, że lada moment do·
~tanie Q~jiQY . .O~ ·n~d §~hQgami ukazała się iłowa f ra·

1
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OŁóWNYMI ODBIORCAMI POLSKIEGO
ZBOŻA 84; NADAL NIEMCY.
Jak wynika z danych, dotyczących eks
portu zboża z Polski, w miesiącu kw.ietniu

EXPRESS GOSPODARCZY~

'

.

Nowe możliwości ·przea p01s.kin1 eksportem· włókienniczym
W kołach włókieni1nczych w Łodzi mó
wi się o poważnych możliwościach ekspor
towych dla naszego włókiennictwa, które
już w najbliższym czasie będą najprawdopodobniej zrealizowane. Obiektywne czyn
niki spowodowały obecny, niezmiernie oży
wiony ruch eksportowy, który jalk na razie
ogranicza się ri10 pertraktacyj, konferencyj,
wysyłania kolekcyj, wyjazdów za granicę
przedstawicieii firm oraz przyjazdu zagranicznych importerów.

przez państwa, które strukturalnie są nasta
wiane na import.
Nawiąza1ie stosunków gospodarczych
ści'ś!ejszych z Sowietami,
Wewnętrzne restrykcje importowe, uza
leżniające import surowców od wykazywa
nia się odpowiednim eksportem,
Poprawa stosunków gospodarczych po
11Jlędzy Polską a Anglią, oto okoliczności,
które spowodowały, że eksp-0rt nasz wejść
może już w czasi·e najbliższym na poważne
tory.
Ruch ten ma charakter zdrowy i konJeżeli chodzi 0 pierwszy czynnik, to na
kretny.
leży zauważyć, źe Niemcy to nie tylko Rze
Izolacja gospodarcza Niemiec i Jikwida
cja stosunków gospodarczych z Niemcami sza, ale również Austria oraz kraj protekto
ratu Czesko - Morawskiego.
Jak wiadomo, eksport włókienniczy kra
ju protektoratu był w latach ubiegłych bar
dzo intensywny i to na wszystkich poważ
niejszych rynkach, jak Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, Anglia, Holandia, Bal
kany i td. Obecnie, od chwili protektoratu
eksport powyższy zmniejsaz się po poprstu
; z dnia na dzi-e·ń. I tak sfery gospodarcze
w Ameryce Kategorycznie wypowiedziały·
I się przeciwko jakiemukolwiek przywozowi
artykułów włókienniczych z tych krajów,
popierając bardzo intensywnie jednocześnie
każdą próbę zorganizowania eksportu włó
kienniczego z innych krajów.
Dla włókiennictwa łódzkiego w tych
warunkach istnieją bardzo poważne możli
66 °/o zniłkl przy powrocie
wości eks.portu do Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, co w dużej mierze jest
jut obecnie wykorzystywane przez łódzkie
Zapisy i informacje
sfery gospodarcze.
,
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Pobyty

ryczałtowe
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Wagons -Lits §Cook

Koniunkturd

~przeda:ł na Jynku prywatnym

WHółJH(i ~H~IOIB l WHrami pomtawia ~lliO ~· iJ(leBIB
Na rynku węO':erskim, podobnie jak matną sytuację, że bezpośredni tranzyt z
i na innych rynkach bałkańskich i naddu- Polski do Węgier kalkuluje się dzisiaj dro
najskich, Ni·emcr. odgrywają dominującą żej, niż dawny. pośredni przez terytorium
rolę, spotęgowatlą ostatnio aneksją Austrii cze.chosłowaclue.
i Czecho - Słowacji.
Istniejące możliwości wykorzystania
W roku ubiegłym at 49 proc. eksportu bezpośrednich połączeń ko-Lejowych mię
węgierskiego kierowało się do Niemiec, a• dzy Polską a Węgrami dla wzmotenia tran
udział Niemiec w imporcie do Węgier wy-

fi

•••••••••••••
URZ~DOWA

CEDULA GIELDY
WARSZAWSKIEJ
• dnia .23 maja.

BelRia ~0.70 91).92 90-48
Berlin 213.07 212.01

100.25 99. 75

Holandia 286.00 286. 72 285.28
Kopenhaga 11U3 IU.~7
Lo11d)11

1

niów angielskch, o ile rzecz ja$na zarówno jakość to~varów przez nas e-kspotowanych jak i ich ceny, będą odpowiadały wy
mogom importerów angielskich.
Wewnętrzny nacisk na producentów w
kierunku rozwijania eksportu ma też dla
powyższego zagadnienia istotne znaczenie,
jak to wskazuje inicjatywa producentów
ja'dwabnkzych. .
Wykorzystywanie odpowiedniegi0 momentu dla rozwijania eksportu .przez łódz
TRANSPORT ZLOTA Z MOSKWY DO
ki przemysł włókienniczy j~st nakazem
LONDYNU
chwili.
Na 1-0tnisku r yski m łą·dowal szwedzkI g11mo!ot
Z jednej strony chodi tutaj o dodatni ,,Adolus", który kursuje na trasie Mo!kwa- Ryg„
'3amolotem tym z Moskwy wy~Jano do
bilans handlowy, posiadający w momen- -Smokholm.
Londynu 205 kilo zfotia. CeMy ładunek jest ase·
cie obecnym wyjątkowe znaczenie dla g_o~ kurowo.ny na wielką eui:nę w bankach loncl)'1tskirh l
podarki i obronności państwa, z drugie' ryskich oraz eskortuje go kilku urzę<lnikilw 1110~
strony przemysł łó'dzki musi pamiętać o kiewtkie.go banku państwa. Należy p-01łkn·śłić, iu
jc&t to jui v:warty ła<lun.oek w hidącym n1lcsitcu
tym, że rzadko zdarza się tyle korzyst- ilota sowieckiego, adresowany do jednAgo :>. hnn
nych okazji sprzyjających naszemu ekspor ków londyńskich.
towi.
Praktyka uczy, że raz nawiązane konta
BAWEŁNA ZA GUMI,!:.
kty ekspor towe po.par t e sumiennym
·
W arneryikańskirh kołach połitycz.nych o:świad.
wywo ez.ają,
ie Anglia i Stany Zjcdnoczoite zawarły w,
zem dobrych jakościowo i tan:ch artyku- mienną umowę handlową, ria moc)' której An~lia
łów włókienniczych - utrwalają na dług i e otrzyrn~ milion heli .h?we!oy :w.zn~an za ;ran~port
lata pozycję gospodarczą naszego przemy . ru~o.weJ gumy w~rtom 10 m1l'.011ow funtow, Oha
łu
k h
·
h
I panstwa zachowuią te surowce iako rezerwę na wy
s na ry1n ac zagran1cznyc ·
,
I padek wojny. Jak dotąd br:ik informacji 0 rozsztReasu~ując powyższe z~~p~lowac nale I rzeni~ projektownn.ej wyminny .o;yny za • pe~enicr,
ży do tutejszych przedstaw1c1ef1 przemyshi pn:eeiwko cze~u. iedr13k rząd knnadyj,,.lu wysunę!
włókienniczego, by zagadnienie wzmoże- pewne nstrzezenia.
nia eksportu potraktowali ze szczególną ILE SA'.\fOCHODóW SPRZED.\.tY JUż POL·
sumiennością. zwiększony eksport bowiem
SKIE FABRYKI w R. B?
przyczynić się może do kolosalnej popraW ci~gu pierwszegu kwartału br• . zakłndv Lil.
Wy sytuacji tei gałęzi przemyslOWej.
popa sprlledały }.200 IRmochodów pl7.y rg·~Z'!l}"llt
(ag)
programie 5.500 wozów. Jednocześnie Polski Fiat
gra.mie, -zamykaj,cym !.it1

t.6d ś, PIOTRKOWSKA 68
tel~fon 170-77.

Gdańsk

\ko dla samej Anglii, ale i dla lwlonii i dorni

Najwięcej nadziei wiążą łódzki~ sfery
gospodarcze z ożywieniem stosunków pol
sko-sowieckich. W pewnym stopniu m<>żna
na tym odcinku wskazać już na konkretne rezultaty.
A więc przemysł sztarjchgamowy w to
dzi ma zapewniony zbyt swoich artykułów
na ry,nku sowieckim w gra·nicach zawarte
go niectawno porozumienia.
Dowiadujemy się jednocześnie o licznych pertraktacjach przemysłowców łó'dzkich z czynnikami reprezentującymi intere
sy gospodarcze Sowietów odno.śnie rozsze
rzenia eksportu włókienniczego. Np. mówi
się poważnie o eksporcie artykułów dzianych, specjalnie na rynek rosyjski, gdzie
artykuły te cieszą się bardzo poważ·nym
zapotrzebowaniem.
Jeżeli chodzi o eksport łódzki do Anglii
i do innych krajów zachodni<> - europejskich, to tutaj eksporterzy nasi winni otrzy
mać bardzo rygorystyczne wskazania, od
miarodajnych czynników. Chodzi o to, aże
· wy.pa dk'I zmec
· hęceby nie powt6rzyly się
nia się zagranicznych odbiorców do naszych wyrob0w. Miafo to miejsce przede
wszystkim nl rynku holenderskim dokąd
•
·
I
ek. sporterzy łód zcy w swoim czasie wysy a
li kolekcje z ubrania":i, ~y_jątkowo ni·eudolnie przez ·CO zepsuli opm1ę eksportu łó
dzkiego.
Sfery gospodarcze Anglii w rozmowach
z przedstawicielami przemysłu i handlu
.polskiego podkreślają ostatnio, te zamierzają W bardzo poważnym sto.pniu zwięk
szyć import włókienniczy z Polski, nie tyl

głównym odbiorcą były Niemcy. Do Nie.
miem bowiem eksportowaliśmy pszenk~
w ilości 4.5 tys. ton, wartości 1,2 miln. zł,
żyta wywieźliśmy za 3 miln. zł (wartość
ogól.na wywozu wynosiła 7 mil n. zł.), ję
czmi1enia za 1 :6 miln. zł, (-01gólna - 2.8
miln. zł), owsa za 760 tys. zł (ogólna 950 tys. zł.). Razem wartość wywozu zbóż
do Niemiec wyniosła 6.5 miln. zł, co $ła
nowi znacznie ponad 50 proc. wa.rtości
ogółu wywozu. Większe ilości zbóż poza
Niemcami wyw'eźl'„'Tly do Belgii i Holandii.

~~si!~~· :.t~n~.%e~:C~=r!J~

24.88 24.95 .24.81

Nowy York S.31.S S.32.7S 5.30.25
1·ow7 YOl'k bhol S,32 5,33,ZS S,30,76
O!lo 125.1~ 125.4~ 124.llS ~ ~
„
l'lryi 1"69 1U3 U.OS
.

Sytuacia
na krijO\VJCh
l
Tendencja.

620 wozów przy pm

ilością

3.500 sztuk.

NAJTAŃSZY SAMOCHÓD śWIATA KOSZTUH:

1950 ZL.
Na francuskim rynku lllłmoch()l}owym ukazuł ~ię
nowy modi'! samoch(}du fabryki Rosen; · rla. JeH

zytu węgierskiego przez Gdynię i Gdańsk to maleńki wóz na 2 osoby, który kosztuje 13.%U
cz:yli ok. 1.950 zł. Nie o wiele droższ)'
- nie zostały jeszcze wyzyska'lle, aczkol- frwóiw,
je.~t ostatni model samo-choclu Sim.~a (5), produko
wiek już w 1938 r. zaznaczył się poważny wanego we Francji na zasadzie łiecncji Fi:i!a. Wóz
wzrost t•ranzytu węgierskiego w Gdyni, ten ko~ztuje 13.980 fr., czyli ok. 1.955 zł.
Oba te eamochody są tańsze od zapo" ·a<lanego
przekraczający w ciągu półrc.cza poważnie
ni6111ieckiego WO!U ludowego (KdF), któ.1-y ma kon
najwyższe cyfry roczne z lat poprzednich. tować 990 marek, co w przeliczeniu według ku~u

I

ryJl '{~(~ ZblŻOWJCh

Gfkjalnego daje 2.100 :d.
Rónie~ amerykański prze.my!} samochodowy nie
produkuje żadnego wozu o pod-0hnej cenie jak '"
Fran~ji.

Zł. 4.40 ;cs-.Ąi~O'w ::~

przywozu, a_zaledwie 1 proc. węgierskiezwyżko"Wa pszen:cy
1
-,
go wywozu Kierowało się do Polski. •
We<lług danych Polskiego Związku ozimego był w dniu 15 kwietnia według
Srtok.holm 128.50 128.82 128.18
- - - - - - - t dt11t:i_<\'I\ do DOMU
W tych warunkach szczególnego zna- Eksporterów Zboża R. P. sytuacja na_ kra- komuni~atu GUS ...lepszy niż w polow~
Z~h 119,50 119.80 119.:ZO
KOSZTUJE
czenia nabiera uzyskana ostatnio wspól- jowych . rynka<:h zbożowych w maJU br. marca 1 lepszy niz w tym samym czasu:
Wiochy - 28.07 27.93
najpopularaieJ•zJ' d•:eaaik
na granica polsko - węgierska, która zbli- przedstawiała się na'Stępująoo:
.
roku zesz_łego. . . .
.
.
Helsinki n.oo ll,03 l0.97
bjąc oba kraje do siebie, stwarza możliNa rynku pszenicznym tendenCJa była
Ceny 1ęczm1ema nieznacznie zwyzlrołWa
.AKCJE
wości rozbudowy ich wzajemnej wymiany wyraźnie zwyżkowa na wszystkich ry.n- ły, podobnie jak chcemy na rynku światoTolefoo Nr. 182-43 lub 102-29.
Bank Polski UO.OO
handlowej.
kach. Ponieważ ceny pszenicy nie są zwią wym.
A.draa 2wfrkl 2 i Piotrkowska l'lr. 11
Cukier 35.00
Dutą trudność w wydatniejszym zwięk zane z parytetem światowym, kwietniową
C,eny owsa zwyżkowały lekko prtt'Z ca
\\'~gie!
32 .SO
szen1iu obrotów poilsko - węgierskich sta- zwyżkę można wytłumaczyć jedynie nledo ły miesiąc.
Lilpop 88.00
Modniejów l!Mfl...-19.25
nowi zbliżona struktura gospodarcza obu stateczną p'Odażą. Stan zasiiewów pszenicy
Norblin 99.00-98.00
kraijów. Pomimo to jednak ist.nieją możli- ozimej według komunikatu GUS. popraOstrowiec 77.00
wości poiwiększenia naszego importu ma- wił się w stoisll'nku do stanu z połowy ma'f Zwołanie
Straehowice 53.50-53.00
Haberb1111Cb 58.00-60.50
szyn (w r. 1938 za 1.077 tys zł), zwła- ca, był jednak jeszcze nieco gorszy niż w
bawelnianfł
Teodencja nieco ałoa.bsz;a.
szcza rolniczych i narzędzi dentystycznych tym samym okresie ubiegłego roku.
pod znakłeni zapytania
a także takich surowców, jak bauksyt (w
żyto miało w kwietniu tendencję stałą
Projekt zwołania międzynarodowej kon Iwełny oraz podział światowego rynku poPAPIERY PROCENTOWE
, 1938 r. za 101 tys. zł), ziemia okrzemko- przy dość dużych równomiernie rozwijają ferencji bawełnianej, jaki został w swoim rniędzy poszczególnymi eksporteram~ na
Wownttrina 60.SO
•
ł)
k
l'
O
·
·
t
Inwestycyjna 1 em. 80.00
I wa (w r. 1938 za 47 tys. z , czy a·o m cych się ctbrotach~ żyw1en1e ze s rony po czasi2 wysunięty przez departament rol- podsbwie uzgodnionego schematu co do
fowmycyjna 2 em. 81.00
' lepszych gatunków i niektóre gHnki ognio .pytu, jakie dak> się zaobser~ować, wywo
nict-.va USA., nie zostanie prawdop'odobnie procentowego udziału poszczególnych kra
Inwe.11ycyjn11 2 em. aerie 83.50
trwałe, które dotychczas importowane by- łane było wyczerpaniem
się zapaisów z
obecn:e urzeczywistniony.
jf w w tym eksporcie.
~:~~~!n39~;0oo
ły przez nas z Czecho - Sł!otwacji i Niemiec. własnych zbio.rów w krajach zachodniej
Pn ce wstępne nad organizacją wspom
Konsoli.!acyjna 61.50-60.so o1tt. tetki i dr.
Ponadto ważniejszymi artykułami na- Europy jak i w krajach skandynawskich.
Kole}otwa 62.00
szego przywozu z Węg~eir są jeszcze na- Większa chęć kupna przy nacisku podaży ni ;mej l'onferencji wykazały, że tak kraj.e
Eksport produ ttó
'i pól P~ Ziemskie
aer. 5..u 56.0()-55.75
siona dyni, których przywieziono w r. z czyJejkolwiek strony doproiwadziła do e~spor ewe, jak i importowe mają z.naczn!'
zaintene~owanie dla takiej lrotnfer.eincji.
1933
6
63
5
64
ch•micznych
i5.~ ~~cdrWarseawy
r. ł.00- · 0- -00- 1938 za 1.942 tys. zł, wina za 661 tys. zł, pewnej zwyżki cen. Głównymi dostawcaSta1ny Zjednoczone twierdzą, że obecna
Tendmcja dla potyezek pnewałn~ utrzymaoa, przetwory farmeceutyczne 595 tys. zł,( ża mi żyta były Polska i Argf'lltyna. Dość
W I kwartale 1939 r. wywóz .produk1· rówki elektryczne 534 tys. zł, i lampki ka szerokie komentarze wywołał fakt, że Pol chwila nie jest pomyślna dla zwo.łania kon
linów nieeo dab11Za
tów
chemicznych z Polski <>siągnął war1todowe 135 tys. zł.
s-ka nawet w okresie na1jwiększego napi-ę- fe.rencji baweli:ianej. Stany Zjednoczone tość 16.380 tys. zł. prtewyższając w ten
bowiem, że nat r.azie należy zwoła.S
- '1 ••
Z GIEŁDY ł..ODZKJEJ
Jeśli chodzi o nasz eksport do Węgier, cia poili tycznego nie wycofała się z rynku. uważją
komitet 01ganlzacyjny dla opracowąnia sposób wartość wywozu w tym samym oNe ~oraj~ ~:~:!i~aj;·ełdowym w Lodzi to ogólna j1ego w~tość wrnosi 8.4.51 tys. Litwa, która poprzednio eksportowała i programu i do tego ogra·niczyć praic.e wstęp kresie 1938 r. ( 13.671 tys. zł.) o ok. 20
n11ow1111o:
zł i przewyższa nieznacznie wartosć przy przypuszczalnie posiada nadał jeszcze nad
proc.
ne planowanej konferencji.
Dolarówka 39.25
wozµ (7,941 tys zł).
wyżki, przestała wywozić żyto po zajęciu
Gdyby bntoencja taka została j1eidnak
Z artykułów których wartość wywozu
Inwestycyjna I em. 80.00
Głównymi pozycjami są tutaj : drewno przez Niemcy okręgu kłajpedzkiego. Ku,p-u
zwołana, zostaną na niej w pierwszym rzę zwiększyła się w stosunku do roku poprze
Inwestycyjna 2 em. 81.00
·
Bel
·
·
H
K011.1olidacyjn.a <il.SO
za 1.917 tys. zł, cynk za 1.318 tys. zł, su jącymi byli w większej mierze · g1a l o d1ie przedysk:.itowane prawdopodobnie
dzającego należy wymienić s.iarczan amoWewnętrzna 60.50
• rowce i wyroby włókiennicze 1.271 tys. zł, landia, poza tym impoirtowały również Da
Bank Poleki 111.00- 110.00
skóry chio1lewkowe 1.038 tys. zł, węgiel i 11ia i Norwegia. Stan zasiewów żyta oc-e- sprawy: międzynarodowego eksportu ba- nu, benzol surowy i oczyszczony, superfo
sfaty, smoly, węgiel drzewny, ciężkie ole•
Ten-Oeru:ja utwzymnna
koks 766 tys. zł, przetwory chemiczno - niany jest pra·wie wsz~:de jako dobry, j~
je
z węgla kamiennego, naftalinę, pirydyn~
farmaceutyczne 332 tys. zł i maszyny i
dynie z Węgier i Rosji sowieckiej donoZ GIELDY ZBOZOWEJ
1 0D.A.W'STWO GOSPODARCZE
biel
cynkową, ceratę, ch!iorek amonu, soUST
A1T
sprzęt elektrotechnicmy za 252 tys. zł.
szą, fe pożądane byłyby większe deszcz~.
z dnia 23 maja.
Ukazał &if! Dz:fonnik Ustaw RP. n.r. 46 s doła 22 dę, barwniki syntetyczne, węgla amonu i
Potencjalnie
istnieją
możliwości
zwięk
Ceny
żyta
zwyżkowały
równie:!,
jednak
~ląkł iytnia 30 pr€>C. 28.50-29.00
łim., w którym opuhlikowan.o m. in. n.115tępujfce żelazokrzem.
~ląka żymia 55 proc. 25.50-26.00
szenia wywozu wszystkich tych ałl"tykułów że nie w takim stopniu jak ceny psiienk:y. obwie.sz.cz:enia o clmrakterze 80!IPOdan:zym. :
~~tka żytnia razowa 95 proc. 22 OO - 22.50
poważną jednak do tego przeszkodą jest Do zwyżki przyczyniły się zmniejszone do
obwieezczenie rniaistra Skarbu s dnia 2 hm. •
lmnlej'.szyłll się natomiast wartość wy
• 1lll0 luzem I gat. 8.00-9.00
ogłoszeniu jednoJi.teg-o tebtu statutut Baonku Pol·
zbyt wysoka I sztywna taryfa importowa, j wozy wskutek prac w polu oraz lepszy ,po skiego
Rnzta notow. '1 1,r·y
c poz. 296);
wozu: soli potasowych, azotniaku, makustosowana przez Węgry, Stwarza to anor ziom cen za granicą. Stan iasiewów tyta
Trnden· ·• • .„1,„ Ina.
ołrwi:-szcre?ia min. Skarbu s dnia 2 bm. o o 11ło chów, karbidu, siarczainu miedzi, węglanu
Ogólny obrót 1.597 to-nn.
·~lu Jednolitego tebtu ustawy o wypum:zoniu potasu i węgla wywarowego, żelarochro•
biil~ów eki.rhowyi:h ( pen. 297).
d
· d b'
t
BAWEŁNA.
rea 1IZaC
i mu i przę zy 1e wa m sz ucznego.
Notowania z dnia 22 maja.
SWyCh płaOÓ"'W' gospodarczych
WZROST LICZBY UPADŁOSCI.
.
~OWY JORK: loco 9.73. czerwiec 9.03, lipieic
'
·
W marcu br. ogłoszono w P9lsce, we ZNACZNY WZROST OBIEGU PIENIEż·
:i, sierpień 7.99, wrzesień 8.04, pnździernik 7.95,
Na odbywającej się w Berlinie obecnie imuszouy pr~yznać, że ogólna sytuacja gos dług dainych GUS 18 u.padł>ości, w'Obec 15
NEOO.
' 10?ad 7.8,, grudzień 7.74, styczci1 7.68, luty 7.67, konferencji ni.emieckiego handlu zagranicz pOdarcza &wiat~ nie j~st wcale. korzystna w lutym br. W J-ym kwartale br. ogłoszo
Wedhlg danych GUS ogólny obieg pie
'arzec 7.66, kwiecień 7.65, maj 7.65
nego, minister g-0s,podarki Rzeszy dr. Funk dla eksportu mem~k~ego. Uiem~y t_en I n? ogółe~ 45 upadłości, gdy w odpowied
niężny w Polsce na 'dzień 30 kwi·etnia rb.
llVERPOOL: loco S.60, maj 5.12, czerwiec 4.99, wygłosił przem6wienia, w którym starał fakt mów .:a 81arał się Jednak osłabić tw1er nim okresie poprzedniego roku tylko 27
iliec 4.Si, sierpień 4.68. wrzesień 4.56, październik się udowodnić, że 4-Jetni plan gospodar- dz 1 ~niem, że mimo wszystko istnieje jeszW I-ym kwartale br. 5 upa"dł<lści ogło.: osiągnął 2.272 miln. zł. wobec 1.578.6 miln
ao, listopad 4.40, grudzień 4.40, etyczcń uo, luty czy zapewnia Niemcom dalszy pomyślny cze w B•trqm: wiele mniejszych państw, szono w spółkach ak~yjnych, gdy w 1 w zł. przed rokiem tj. 30 kwietnia 1938 r.
li, marzec 4.42, kwiecień 4.43, maj 4.4ł
rozwój gospodarstwa narodowego.
Y:tćrych ~:C,wr.y~ partnerem w wymianie analogicznym okresie 1938 r. 14 w sp6~- Wzrost obiegu wynosi przeto 693,4 miln.
Egipska (Sakell.): 10t: o 6.54
I
M. in. min:ster wysunął twierdzenie, że han'dlOWC:j Sq Niemcy.
kach z ·ogr. odpow. (7) 3 w spółkach nr- zł.
. UpPer: !<>co 5.83, maj 5.63, lipiec 5.64, wrzesień blokada, j.1ko środek walki, straciła dla
W końcu minister oświadczył, że trud- mowych i komandytowych ( 1) w spóldziel
Obieg biletów bankowych wzrósł z
M, Paicbiemik 5.58, listopad 5.57, styci:eń 5.58, Niemiec S'·L· P ostrze i Niemcy wcale nie za no sobie Wf."'1'razić aby nawet te pa'ństwa niach 7 (7) i 16 w przedsiębiorstwach jed
1.141 mHn. do 1.807,8 miln. zł. a bilonu z
~rzec 5.60
mierzają zrezygnować ze swej pozycji gos które obecni~ll.siłują oddziaływać ujemnie noosobowych ( l t).
437,6 do 464,2 miln. zł. w tym srebrnego
BREMA: loco 11.37, lipiec 9.97, paździemiłt podarczej w swiecie wskutek realizacji tez na nasr.ą wym040ę handlową, na dłuższą
Ogółem było 25 upadłości w przemyśle z 355,3 do 372,9 miln . a innego z 82,3 do
fi2, grudzień 8.81, r.tycir..eń 8.78, marzec 8.79. maj zawartych w planie 4-letnim.
metę mogły zrezygnować ze stosunków banJ g~ w I-ym kwartale 1938 tylko 9 i 20 w 91!3 miln. z ł.
1910
r. a.n
Nie rr:niej mtnister Funk wid~ar słę dlowych z 80 mMionowym narodem",
han~Uu 118.l. , , · ···
-

.Kłl•lfR lOBIKI"

mlcdzgnarodowei konlerentji

setki.

„

I
I

1

•
0
N IemCy

Jl

I·

142

Urocz,Slł!ŚCI"'

ANGLIA ZAKUPU JE ŻELAZO NA KON-

PARYŻ, 24.5 TW/~~d~~·arodowy Ka~tell Rozszerzenie komjs~nato s~r•. zajr.

w Sof li

uni~uersrterkie

'

;:~~~w~0 Jf:;~t~,~~cłt ~~~ct~~~~?ó: żel~~ę~

Król Borys doklorem h. c. Uniwersylelu Józela Pilsudskieaa

,
st!lli. otr~ymał z ~ .. Br.yfanii ju~ dn~gie z koSOFIA, 24.5 (PAT) Wczc;rajszy
UCZENJ POLSCY DOKTORAMI H. C.
lei powazne za~ow1eme :-- .w .1lośc1 149 tys.
UNlWERS,..VTETU SOFIJSKlE~.o.
. ton póiproduktow. Zamow1eme nastąpiło w
,;'" ień uroczystości uniwersyteckich w Sofii
. SOFIA, 24.o .(P ĄT) - Z okaz11 50-lecia i ramach specjalnych uprzywilejowanych 'konl · dbył się pod znakiem
wręczenia królowi uniwersytetu. soh1sk1ego nadane . wsiał)'. dok- tyngentów.
!}orysowi dyplomu doktora honcris causa toraty honoris_ c<i:usa szeregowi wybitnych
uc~onych zag.anicznych. !- u.czonych ool.: WYPADEK SAMOCHODOWY KRóLOnauk przyrodniczych uniwersytetu Józefa sk1ch tyt~ł doktora h„ c. unrw.ers~~.etu. w Sofa
WEJ-MATKI ANGIELSKIEJ.
otrzymali profesornw1e W. S1erp111sk1, prezes
P :łsudskiego w Warszawie i nauk medycz- to?:'· ~aukowego warszaws-kiego, Lehr Spła- '
LONDYN, 24.5 (PAT) - Królowa Mary

I

:

I

a

Z. S. R. l

Spodziewa na nomin.a cja 2 nowych wtcekom s iuy

MOS KW A. 24.5 - Agenc.ia Havasa notuje informację, ktorą uważa za prawdopodobną, iż zamierzone 1est mianowanie dwóch no
wych wicekomisarzy spraw zagranicznych w
osobach b. sekretarza generalnego komunisty
cznej międzynarodówki zawodowej (profintermu) Łozowskiego i wiceprzewodniczącego

rady komisarzy ludowych Gruzji Dekanom.
wa. Nowomianowani weszliby do kcmls84
tu spra~ zag~anicznych ZSRR .w charakterze
zastępcow w1cekom1sarza Pohemkina.
Nominacja dwóch nowych \:icekomisarzy-.
stąpić by miała w czasie rozpoczynające1 &ił
25 b. m. sesji najwyższej rady ZSRR.

Tral!icznaej katastrofa
podwodnej

wmsk1, rektor U:). !lfi. Handelsman {~a1:szą
wa), T. Kotar~1nsk1 (W-:-Va), St. ~łonsk1
(W-wa), K. Nitsch (Krakow).

miała wczoraj w południe wypadek samochodowy Samochód 'króloweJ·-ma•tki zder?ył
·
.
się na ulicy Londynu z innym wozem Jadąamerykdńsk
łodzi
cym z dużą szybkością. Nai skutek zderzenia samochód dworski przewrócił się, króPORTSMOUTH 24,5. W czasie ćwiczeń ame kowej łódź podwodna „Sculpin" zdołała ~
lowa jednak nie doznała, poza lekkim rykańska łódź podwodna „Squalis" zanurzyła zać łączność radiotelefoniczną z łodzią •
się i w cią.gu szeregu godzin nie ukazała się na lis'', która zawiadomiła, że w czasie zan~
w s t;· - ~"'? 111 , żadn yc'ft obr .<1 7 e ń .
powi~ i.rehni morza. Zarządzone naitychmiast po jeden z wentyli nie był zamknięty, wakutek'
wygcilły
Polską
szukiwania doprowadziły do stwierdzenia poło- go woda zal~ła prze<lzia;ł zafogi i kabinę ll1llł
żenia łodzi. Jak się okazuje, łódź leży na dnie nową.. Za.topiona łódź podwodna dawała 11ai.
WARSZAWA, 24.5 wtorek
sobiony, chodził dobrze do siatki i prcwana głębokości 70 mtr. w odległości 8 klm. na ły czerwonymi bombami dymowymi i wy~
Skr6tJ telegraficzne.
:, c ńczył s!ę na korci~ centrnlnym „Legii". w dził 2:1, 3:1, 3:2, ~le później do głosu dopołudniowo-wschód od wysJ?Y Sholas..
łodzi \ boję.
Z pomocą s,fiesz7 _na miejsce ~
znajduje się 62 ludzi załogi, 4 urzędnikow sto- okręt-baza „Falcon • Łodz podwodna „S
\Narszaw1e mecz tenisowy o puchar Davisa chodzi Henkel, ktory wyrównał na 3:3, a
- l3ERL1N. Na przedmieściu Berlina w cz.ni oraz przedstawiciel zarządu stoczni, która spuszczona była na wodę we wrześniu roq
Polska - Niemcy. Ostatniego dnia dokoń- następnie popra1wił na4:3, 5:3 i 6:3.
fabryce ogni sztucznych eksr'łlodowało wczo- bu.dowala łódź podwodną. W czasie akcji ratuncze-no jedynie spotkanie B~woro'_'Vski Spotkanie Baworowski - Henkel wy- raj 200 kg. m_ateriału. Trzy osoby utra~iły
życie. śledztwo jest ,.., toku, dotychczas 1ed
H en~el, przerwane przy stame .setow 6:4, grał zatem Henkel 6:4, 6:2, 6:3.
fi :2 1 1: 1 dla Hen kia. Decyd~iącego seta
W ogólnej punktacji zwyciężyły Niem- nak nie ustalono przyczyny wypadku.
RZYM. Wczoraj na lotnisku Campo
wygrał He~kel. 6 :3, wygrywa1ąc zarazem cy 3 :2 i wakzyć będą w następnej rundzie Formido runął na ziemię wkrótce po starcie. i
mecz dla Niemiec.
_
ze Szwecją.
(PAT)
stanął w płomieniach sam{):lot wojskowy. Pilot zginął na miejscu. Przyczyny .k atastrofy
Początkowo Baworowski doskonale uspa
~ j
są doty•chczas nieznane.
LIMANOWA, 24.5 (PAT) - Część po przy czym jeden jej koniec zawisł na prze.
- BURGOS. Wczoraj z rana odpłynęła wiatu Limainowskiego, t. j. okolice Jodłow woda'Ch elektrycznych, drugi zaś spadł ntl
z portu Leon pierwsza partia żołnierzy me- n1'ka, Mstowa, Kostrzy, Rzeki, Lipia, Sadek, leżącą obok trawę.
mieckich walczących w Hiszpanii.
\V pewnej c'nwili niejaka Zenobia Kró- SOUTHAMPTON. „Yan~ee Clip-per" Wilkowic, Janowic i Pogórzan nawiedziła
Po Is wa zwyctężyła Francję 38: 38 (20: 15)
wylądował o godz. 12,45 na Iotmsku w Sout- niebywałej siły burza grad<>w~, w czaisie likiewicz, zamierza1ąc zebrać dla! krów le4

;1ych uniwersyte tu Fryderyka Wilhelma w
Berlinie.

Z walk o puchar Davisa
Niemcy
z

We

3: 2

za-,

.a.at

Z CM.EGO ŚWIATA.

Vf

Niebywała

burza gradowa na~ L' manu wą

Olbrzymie szkody w plonach

_'tJ :·{

2-gi dzień mistrzostw Europy w koszykówce

hamptoKAIR. Minister obrony polecił rozpo- której nastąpiło oberwanie się chmury. Gę
KOWNO, 24.5 (PAT) - We wtorek w landia - Łotwa, Estoniai - ,Węgry, Fran- cząć w czerwcu budowę systemu fortyfika- sty grad wielkości orZecha włoskiego padrugim dniu zawodów o mistrzoshvo Euro- cja - Włochy.
cyi wzdłuż brzegów Alexandrii. Prace te po dał bez przerwy przeszło godzinę, wyrząpy w koszykówce męskiej, Polska walczyła
dzielone bedą na trzy etapy.
.
dzając wielkie spustoszenie w plonach na
z Francją. wygrywając po ciężkiej walce w
NIEMCY ZREMISOWAŁY Z IRLANDIĄ.
- MORAWSKA OSTRAWA. Urząd po. przestrzeni 12 km. W niektórych miejpracy w Morawskiej Ostrawie
.
stosunku 38:36 (20:15).
B REMA, 24.5 (PAT) - W Bremie wo- średnictwa
przyjmuje robotmków wszelkich kategoryj scaich szkody w plonach sięgają 90 proc., a
Polacy walczyli bardzo dobrze, mimo że pu bee 35.000 widzów rozegrany został we do pracy w Rzeszy Niemieckie.i. Do dnia J5 przeciętnie na całym obszarze gradobicia
. .;..,. ,
bliczność ostro dopingowała Francuzów, a wtorek międzypaństwowy mecz piłkarski 1ma.ia wy_iechało z Protektoratu do Rzeszy I!ie szkody sięgają do 60 proc. . .
pomiędzy
reprezenta:cjami
Niemiec
i
irlainmieckiej
27.00Q
sił
robotnicz~h.
·•
·
·
· ·· i
gwizdami stairała się wyprowadzić Polaków
..
- JEROZOLIMA. Jeden z przywódców
A
OWNA BURZA NAD PIOTRKO
d
11
z równowagi. Kosze dla Polski zdobyli:
•
,
•
• •
•
powstańców arabskich Abdul Rezek, który GW ŁT
•
Zawody zakonczyły się wy111k1em me- schronił się do Iraku, powrócił na terytorium
WEM.
.
Grzechowiak (9), Smigielski (6), Stok
rozstrzygniętym 1:1 (1:0). Należy zazna- Tra~siordanii na czele gmpy uzbrojonych!
PIOTRKóW, 24.5 (PAT) W d.n1u
(18), Tój (1), Kasprzak (4).
czyć, że większą część meczu Irlandczycy ludzi.o! T
.
k
śc"
t wczorajszym przeszła nad Piotrkowem gwał
. · k b
k
.
K o elav1vu do onano naipa 1 na au o- t
b
W k t k
· h
d
Dziś w środę Polska walczy z Litwą. grar1 w d z1es1ąt
ę ez ontuz1owanego Dun bus. Na sku·tek strzałów 6 csób spośród pa- owna urza.
~ u e
w1c ury • w omu
Poza tym odbędą się następujące gry: Fin- r.a.
sażerów odniosło rany.
przy ul. Słowack1eg0' 48 zerwała się antena,

.....

CL

cą trawę, dotknęła ręką antenę,

doznając

porażenia! całego ciała. Brat jej, Hipolit, po

śpieszył jej z pomocą, w chwili j~dnak g~
ujął siostrę za rękę i on padł rażony pq-

dem. Oboje przed przybyciem pomocy ie. .
karskiej zmarli.
WYLEW WARTY POD KOLE."KOŁO, 24.5 W związku z ostatnimi
obfitymi opaldami atmosferycznymi mka 1
Warta pod Kołetn wylała na przestrze:u
kilku ikilometrów, zalewając nitej połofo~e
łą:'ki i pola. Wylew ten w paru miejscad
zniszczył częściowo wic'Senne roboty poi·
ne, tak że w niektórych miejscach będą
sadzone ponownie kairtofle•

•
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. ZEWSKA

Przede wezy1łkim jednak dziękujemy Wielebnemu Duchowie1'11twu za serdecuae
nad grobem, Tow Muiycznemu im. Chopina jak rówaiei pp. lekarzom H aaił·
zwyc>aj szc~"'" i troskliwą opiekę w cz:asie Je: choroby oru tak Jicz11ym ofiarodawcom wieńców i kwiatów, po:r:ostah w nieutulonym ż.tl11

l'ląt I rodzina
~-.~·

O bolesnej stracie, która· dotknęła naszą organizację zawiadamia

Wojewódzkiego Komilelu Pomocy Dzieciom i Mlodzieiy

.

-:--· . . .
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Statystyka
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ZA.RZĄD GŁOWNY

,
Ij
j

. . ; '·

i.~:......

W

, •
wite spolszczen1e spoIdzie

z e.o

BE I Iows KI''

lol·

•CIACH
w
BAROMETR Kos

~

walce o wolność
Polsk\
-

Bezapelacyjna przewava katolików

Według obliczeń
Iową Kurię Biskupią

· n1osq
•
1•1nry na dOZbro1en1e
• • Arm11
•• I
szyscy
O
• •• • •
I
•
••
• • d •

ur era

·.i··•.. ·

f

poległych w

dokonanych przez Po
na podstawie danych
archiwum metrykalnego, statystyk~ pciległych i zmarłych w wa·lkach o niepodległość Polski, a mianowi<:ie legionistów z
okresu wojny światowej, obrońców Lwoiwa
oraz żołnierzy podczas wojny polsko-boiszewickiej- tak się przedstawia:
Wyznanie rzym.-kato1lickie - 45,439
(tj. ogólnej liczby 95,55 prnc.)
lłOd UIOW COIUZ CZę&Cl8) Widzimy Z 010 I kOSZIOWDOSCI
Wyznanie grecko- kafolickie - 169
·- Szkoła PoW'!zechna nr. 30 w Lodzi, przy ul.
W dalszym ciQgU&J a ręce wojewody Józewskie· Żlllildarmeria Wigury 22, 2) Konstanty Oświęcimski (tj. ogólnej liczby 0,35 p.roc.)
fspólnej 5/7 złożyła. w Urz. Woj. Lódz.k. zebrane go złożono następujące ofiary na dowrojen.ie ArmH: Wigury 22, 3) Stanisław Koperski - Naw.rot 32, 4)
t l'lŚ'ód dziatwy ukolnej da.ry na FON: 521 szt. mo
W gotówce: 1) KupcY. Rybni i Handl. Ryb. z i.ni fo·hok Henoch Widawski PI. Boernera 7, 5) Maria
Wyznanie ormiańsko-katolickie -3 (tj.
, it miedzianych i nikloW)'1~h, 134 monety srebrne cjatywy Judy Rembielińskiego - 1 Maja 4 i ]oska Tylkówna ucz. gin111. Cxapczyńskiej w Lodzi 6) ogólnej liczby - ) .
• ' iegarki srebrne, 3 pojedyńcze kolczyki złote, zło· .Aironowicza Wolborska 38 - zł. 331.-, 2) Natan Danuta Trembińska ucz. gimn. Czap~yńskiej w Lo
Wyznanie prawosławne 240 (tj.
l I oprawkę do binokli, 3 srebrne łańcuszki, krz.y. Gim:berg Strz. Kaniow&kich 12 - zł. 5.dzi.
'I . . b O
)
1
5
W obligacjach: 1) Irenka Szaflikówoa ucz. kl.
• "' "'
ogo neJ ICZ Y • prcic .
. &rebrny, dwie koperty srebrne od zegarka, 2
• ~a arebrne, dwie broszki srebrne, tabliczkę 5re· li gimn. im. E. S:ząnieckiej w Lodzi Oblig. 6 pro1:'.
świetlica dziecięca Pitll'Wszego Robotnicze~
Wyznanie protestanckie- 382 (tj. O~. dwa pierścronki srebrne, 2 kg. złomu mo~ię. Poź. Nar. na zt 100.- 2) Lódzkie Żyd. Tow. Wz.a- Ognhka Akcji Katolickiej przy firmie R. Bieder. gólnej liczby 0,8 proc.).
!!!!go; pró~ powyźszego w gotówce do różnych in jemn. Pomocy Oblig. 6 proc. Poż. Nar. na d. 100.- mann w Lodzi, pragnąc również praeą swą przy{:zy·
Wyznanie mojżeszowe 932 (t. j. ogólinej
)
tyłUcyj, j8'k: FOM, FON i na samolot zł. 289 gr.30. Lódzkie "Gmiles Cbazodym" PJ. Boe.rnera 7, 3) nić się do powiększenia zasobów nuzej armii, urn1 I b
9
- Ostdtnio wpłynęły następujące dary na ręce Jan Librach Nawrot 54 - PDkwitow. tyt. wpł. zł. d2-iła d:!lięki staraniom p. I. Jasińskiej, kier01w11kzki icz Y l, 4 proc.
~jewody Józewskiego na rzecz dozbrojenia Armi·i : 35.- na poczet -zł. 100.- - POP.
~wietlicy, własnymi siłami przedstawienie, pt. „Od
Wyznanie mahometańskie- 5 (tj. OTamara Góralska, Sienkiewi1~a 37, kier. s1lk'O.llY
W przed.mio!ach. warto~ciowych, monet 2łoty~h, Karpat do mona".
gólne,i liczby -) .
mea artyetycmego 2) Choim Nusym Goldberg, Pił srebrnych, m~I. ' miedz. i dowoda~ wpłat na P'?,P:
Dzięki P<>Parciu Zmądu Ogniska, p. BiedermaWyz.nalflie niewiadome- 401 (tj. ogół
iNtlegQ 2-b w obligacjach: 1) Bernad Bunztyn,
~) Stefa~I~ Kozłowska !ólczonska 145, 2) ,an nówny oraz rodziców, dochód o!'!ięgnęł ui;mę zł. 61.·
4 562
t Boernera 8, 2) Jan Za-leliki, Kilińskiego 109, 3) K&ziwl z.agaJnikowa II nr. h, 3) Jerz~~ Mazur u~z. Całkowity zrsk z odbyt"-80 przedetawienia przekazu nej liczby 0,84 pt'O<C.). Razem 7,
.
l libandra Zaleska, Kilińskiego 109, 4) Dawid Gó lll kl. Gnnn. Społeczn., 4) Helena Dolińska - Zg1er Iły dzieci na wojskowy samolot sanitarny.
Statystykę przeprowadzono do dnia 21
;Jski, Piotrkowska 214, 5) Fryderyk Schroeder 21! ska .110, 5_) Halina .K~ani~, ~dr.zcja 48, 6) Regi
Stri. Kan., 6) Firma ,,Appret" Siewna 16, 7) Fir. na 1 . ~ema Goldberg -. Sien.kiew11:za 9•.7) !r~na
'
•
,
ł
q ,.Bzura" Zgierz w przedmiQtach wartościowy<:h S2afhkowna ucz. kl. II g1mn. llil. E. Sczan1eck1eJ w
łk
Dl
monet ze złota srebra, miedzi i niklu: l) N. War Lod;r,i, 8) Jakób Kopcl Pfotrkow&ka 37 9) Józefa
0
,wr.ki, Traugutta 6, 2) Laib Rozenberg Północna Kostriewska - Nowo·Zarzewska 12. •
_.
3) SzllUlla Dawid Goldberg, Piłsudskiego 2.b, . Yi gotówce: 1) Dzieci Szk. I Pta5znika Nowo.
mleczars~ief W' KOŚC ie rzynie
Let>nia
Zaleska Kilińskiego
22 :rJ. 6 gr5, 2) 7·a kl. Szk. Powsz. nr. 157
p O .dług1c
. h, b O bi.ISkO 3 Ia ta trWaJąicyc
.
h N'temcow.
• w·1ęCej. p OIa k.OW na CZrv1n
i~ k.
· Kil''-L!
1"9 6) J'109,f 5)KrAmelia Nos·
R m1eJSka
w Lodzi ~imast wycieczki krajoi.naw{:zej zł. 50.OW
o ;:~~a 43.m„•uego v '
ore a entzer, astaraniach, spolszczyła się dotychcza'S nie- mleczarnia w Kościerzyniie przyjąć nie
J
•
* •
W obligacjach: 1) Gustawa Orbach Piotrkowsk·a miecka ,iMolkereigenosseonschaft" w Ko- chciała, obawia1·ąc się 1·e1· spolszczenia.
- 2 obligacje 6 proc. Poży,~7.ki Narodowej po
8 Miejski K(1Illitet Funduszu Obrony Narodowej 120
zł. 50.- 2) Adam Orbach Piotrkowska 69 - 6 obli ścierzynie. ·W r. 1935 Mleczarnia w Koście
.
. -.
.
. .
iormuje, ie nadal wpłynęły nRStępuj11ce ofiary na gacyj '6 proc. Pożyczki Narodowej PD zł. so.- 3) rzynie liczyła 28 członków Polaków i 58
Dopiero d~1ęk1 star~mom n;1e1s.co~ego
~N:
Dzieci I szk. Ptaó'znika Nowomiejska 22 pokwit na
·
starosty Karniaka, Związku Społdz1elnt rol
~ Pp. ZcłzL<ława Olsz.ańska wpłaciła zł. 5,92, Jasiń 71. 34.- (2 bony POP), 4) Józef Fmmer Andrzeju
niczych i zarobkcwo- gospoda·rczych R· P.
il Barb„a - 2 obr;iezki złote, sygnet złoty, Pa- 36 -W pokwit.
na zł. 17·- ( lbon POP) .
o oraz n·est
przedmiotach warto&::iowvch, złotych, srebrpan'stwo W egO Ba nk U Rolne
. g
I
ru- 32rb.
srebrne, Stępień Janina - 1 leg.
'
dzonego dZia
· ł acza na mwte
· · poIS kOŚ Cl• W
g Jkds.Eliza
metalu,
m~nety, Wolberg Ch. _ I ·obliga. nycl1 µiiedzia11ych i niklow)'~h: 1) Henryk Michel
~ ~ ...,
tym powi.ecie, por. rez. Jerzylrotwskiego z
1 6 pf0e. Pożyczki NarDdowej na zł. 50.- z g ku· Główna 50, 2) Józel Fromer Andrzeja 36, 3) Marta .., i&: Z "
i i 3 rb. arebme Tokar&ki Stefan - zcgare1t l'tlirtenbaumowa, wdowa żwirki 1-c, 4) Jakób Staro. ww iJI
"•
_., "
•
Zielenina, doszło na walnym zgromadzeniu
· k 1an - 1 dworski - Narutowicu 75-b, 5) Iren.ka iTadeusz P • T • Prenumeratorzy Miejscowi• do całkowite!!O spolszczenia Spółdzielni.
11 mooer arebrnych• Wojciesze
, 43y,m. monet
erehrny{:b, Panieńska Danuta
_ Starodworscy Narutowicza 75.b, 6) Witold Kurman
kt'
.
I . i
l
+o
~
Narutowieza 75-d, 7) dr. Zy„munt
Datyner Zacho·
egaJą wp a.c4 prenumera.,. Zmieniono mianowicie statut w tym sensie,
' ~ek damski zloty, Panieńska Maria - pierścto.
.,....
ff orzyj nie za •ód
ki
r i ,,
:k doty, Kaczmarkiewiczówna Sal. - 3 koperty dnia 59-a, 8) Manes Garfinkiel PółnOC'Dll 6.
,,
tL
że firma Spółdzielni nie będ2i1e brzmiała
O .te, 3 funty mos.iężne, Słodkicwi~ Chil - obr~cz ernera
W gotc>wce:
Ischok
Hemtch
Widawski
Plac
Bo.
bezpośrednio w administracji (Piotrkowska 11 1"ak doitychczas Molkereigenossenschaft",
7 - d:. 15."
l I łDtę, 2 lichtarze mosiężne, Pawłowski Leopold
lub żwirki 2) albo te.ż przez inkasenta ~ góry ale tak 1'ak powinna brzmieć 1'uż od 20 łat
1~ rb. srebrne, n mooet srebmyeh, Goldamer Otton
W ol>liga~jach: 1) Władysław Lips:i:yc, Śród. za miesiąc czerwiec do dma 10 czerwca włącznie otrzy S ółd . l . Ml
k "
K • .
.
~5 ,bligecję 6 proc. Pożyczki Narodowej na zł. 500 miejska 52 - 4 sztuki Obligacyj 6 proe. Pożyczki
mają BEZPŁATNIE piekną książ:kę p t
„ p zie ma eczars a w osc1erzyn1.e
JO 10 kuponami, Goldamer Willy - 1 obliga~jti o Narodowej po .zl 50.- 2) Sara Ryterbandowa Po·
.
. .
z odpow. udziałami. Ponadto z.mieniono cał
c. Poż. Narod. na zł. 1000 z 10 kuponami i morska 91 - 1 &b!ig. 6 proc. Pożycz.ki N!łl"Odowej
I kowicie dodatkową odpowiedzialn. ość oraz
~" !iramm Adoli - zł. 20.na zł. 50.-, 3) Mieczysław Stani!zewski Zandannc.uchwalono pr7"1'stąpi'eni'e do polski'ego zw.
24
ria Wigury 22 - l oblig. 6 proc. Pożycz.ki Narodo- ' '
-;
n
* * *
wej na zł. 50.-, 4) IO.letnia Mirillill Rajznerówna
Rewizyj11Jego. Niezależnie od powyższe~2 - Z inlcjatyW)' Komendanta Bloku OPL nr. 577 uczenn!,:a szk. powsz. nr. 145 w Lodzi z własnych
Juliusz Słowacki
go zmieniono władze Spółdzielni w tym sen
w ~ownik OPL domu przy ul. Południowej 58 ~e- oszczędn. - pokw. na zł. 17.- na 3 proc. Bon Poż.
Ks i ą ż ki wydajemy tylko w oznaczonym sie, że większość członków Zarządu i Rady
il od słuib OPL tegoż dDmu 2ł. 167.- przem·a· Przeciw}., 5) Koło LOPP uczennic przy s:r:kole pow. tenni•nie, t. J. do dnia 10 c:z;e~oa 1939 roku, Nadz'()łI'CZeJ· stan-0wią Polacy.
i6 •itc je na LOPP i w2)'Wa kierowników i służby nr. 145 pokwit. na zl 17.- na 3 proc. Bon Obr. P. Po tym terminie żadne reklamacje nie będą
19 iych domów do 5kładania podo.bnyeh ofiar.
6) Szkolne Koło Oszczędności przy szk. pow. nr. 145 uwzględniane
>8 - Uczestnicy 12-godzinacgo kursu oplg, zorgl\. pokwit. na zl. 17.- na 3 proc. Bon Obr. Przeciwl.
•
d
Ciekawe jest i to, że zmiany powy"ższe
ł2 :owanego przy Kole Miejscowym LOPP nr. 260 7) Spółdzielnia przy ezk. powszechnej nr. 145 - po
A mlnfstracja· uchwal·ili solidarnie także obecni na wallok opl 762) złożyli do dyspozycji Lódzkiego kwit. na zł. 17.- na 3 p.roc. Bon Om. Przedwl.
nym zgromadzeniu w 1/3 Niemcy. W'idać,
~6 nrodu Miejokiego zł. 100.8) Kolo Czerw. Krzyża przy ~k. po~. nr. 145
t t ·
dk" J'
k
lO - Uczniow·ie Prywatnej Szkoły Powszechnej im. pokwit. rJa zł. l?.- na 3 proc. Bon Obr. Przeciw).
że os a me wypa 1 po 1tyczne prze onały
16 lgnai:ego Skorupki, utrzymywanej przez T·wo 9) Jan Więckiewicz Łódź Traugutta 11 pokwit. na
ich o naszej sile.
j7 iwiat-a'", złożyli na. POP zł. 136.- 2akupujęc za zł. 17.- na 3 proc. Bon Obr. Przeciw!.
WYNIKI AKCJI ODSZCZURZANIA
'WJZSZf sumr 6 bonów 20-zlotowych.
W przedmiotach wartościowych i m<>netach ze
MIASTA.
--·
:~
* * *
złota, srebra i miedzi: 1) Miecz.ysław Staniszew.>ki,
on&RNO/CiA., MOCA, STm
03
Zdaniem Zarządu m. Łodzi, tegoroczna
MOnzA HOLNOS'J. Ile UTRWAU
89
akcja odszczurzania Łodzi dała dobre re"
"
zultaty.
Na
terenach
posesyj
w
mieście,
na
138
ESłłY
skutek założonych trutek, według obliczeń,
t~~
dostarczonych przez właścicieli nierucho3~ jsiadają artretycy i reumatycy, odczu- rzadką roślinę chińską Schin-Schen rozpu- mości Wydziałowi Zdrowia Publicznego
:; ' ający boleśnie wszelkie zmian/ pogody. szczają kwas moczowy usuwając jego zło- Zarządu Miejskiego - padło ponad 4 tysią
l~: .e należy cierpieć bezradnie, kiedy te gi, regulują przemianę materii dzięki cze- ce szczurów. Trudno jest sądzić o wynikach
,25 1jawy ~łej przemiany materii można ła- mu stosuje się je w cierpieniach artrety- akcji odszczurzania na podstawie obliczo-1
jdzić. Zioła magistra Wolskiego ze znak. cznych, reumatycznych i bólach ischiasu. nych szczurów, ponieważ poważny ich pro
Do nabycia w aptekach i drogeriach.
cent ginął w norach.
:~~ :hr. „Reumosa", zawierające niezmiernie
Łodzi

ca

•

słowa

V. Przewodniczqca Wojewódzkieqo Komilelu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Lodzi

'

•

Wladgslawie Aneri

BOLEWSKICH

W'

'

ł. f P•
BRZOZOWSKICH

Dnia 20 maja r. b. zmarła
.!.
ś. ' !>•

-· ' ,_ ~::

„

marca 1921 r. t~. do zawarda p~koju w RJ.
dze. Uwzględnia ona tylko takie wypadki
śmierc}i ~ k.tórych zost~ spisa~y formal~y
akt ze1sc1a 1 natlesłany oo ~rch1wum. ~ie
?be~muje też ~trat z powstan górnośląsk«:h
1 w1elk~p~lskbe~o, który~h akta metrykalne zna1du1ą s1~ w m1e1scowych urz.ędach stanu cywilnego.
•

Ogóln~ ilość wykaz~nrch poległy<:h

zmarłych 1est zatem mn1e1sza

1·

od wyka•

zów .podanych przez listę strat. Straty~
niesione w walkach O ni.e.pod~łość prz~z ,
ludność rzymslm-katohcką są faktyc:tn-Joe
znacznie wyższe, gdyż np. w powstartiath:
gćrnośląskkh i wielkopol&kim brała udtiął·
ł
· I d ·•
k k t }' k ·
wy ącznte U n!OISC rz.yms <>- a O IC a.

z t•lobnet karig
,•
ś. p. Julia J6zewsll.1
Zasłużona działaczka

niepodległościo-

wa i społecznica ś.p. JuJ.ia Z Bolewskich
Józewska, małżonka wojewody łódzkiego
I-f
k J
k'
d 'ł •
•
enry a ózews 1ego, UTO Zł a Mę w czerw
CU 1892 r. w Sm.i-Je na Ukrainie. Do szkoły średniej uczęszczała w Kijowie. Po zda·
niu matury wstąpiła na wyższe kursy teń. ł a1no ś.C W orga111za;::~
. ..
sk1e 1 rozpoczęła d Zia
młodzieży „Polonia".
Wtedy też rozpoczęła studia z zakresu
h'I&to.r~1.. .1. ~Z tUki , s Zczególnie m.alarstwa·
któ
• •'
re ~znieJ kontynuo~ała w ~.ozanme I M~nac.hlllm. Po .powrocie do KIJOW.a w .c.zaste
ł d POW (K N 3) b ł
WOJny wstąpi a O
• r.
I r~ a
udział w pierwszym okresie pracy organ1za
cyjnej.
W 1919 r. wyszła za mąż za ówczesnek
go Omen dan ta nacze Inego POW K• Nr• 3
H enryka JózeWS'hlego,
~.któ rym W 1g16 r.
Z
wyjechała do kraju. W cz.asie wojny poisko - bolszewidkiej przybyła znowu do Ki·
·
·
jawa, skąd wraz z cofającą
się ar.m1ą po•
wróciła do Warszawy.
Po zawarciu pokoju, panstwo Józewscy
wycofali si~ Z żyda połih"CZnego
i osiedli
'J'
na działce wojskowej w powiecie krzemienieckim na Wołyniu gdzie .przebywali do
. '
.
.
r. 19~6. W ty~ tez r~ku WOJ. )ó~ewsk1 p~wrócił do słui~y panstwo"'.eJ,. J.ako m~mster, potem WOjewod.a wołynsk1 1 Mdzk.1.
J I
k
W Łucku ś.p. u !a Józews a ~orgamzo...
w~la Z.P.O.K. I w c1~gu 10 lat mest.rudż°:
neJ pracy ~a stano~1s·~u p.rzew~dntczącej
doprowa~ztł~ wołynSk1~ zrzeszenie Z~1ązku do wielkiego rozkwitu. jednocześnie peł
·niła obowiązki przewodniczącej Tow. Popierania Przemysłu Ludowego, wojewódz•
kiego Komitetu Pomocy Dzieciom i MlO·
d ·
b ł
'
d ·
p
z1eży, y a w1ceprzewo mczącą
olskiego Bi,ałego Krzyża i pracowała w wielu innych org.anizacjach kobiecym.

I ..
I

Społeczeństwo wołyńskie darzyłq ją głę-

'boką czcią i żegnąło z szczerym żalem. Po

przyjeździe do Łodzi ś.p. Julia józewska•
objęła przewodnktwo łódzkiego wojewód&
kiego zrzeszenia ZPOK i zarządu woje·
wódzkiego tow. „Opieka" <>raz stanowislko
wiceprzewodniczącej wojewódzkiego ko•
mitetu Pomocy Dziedom i Młodzieży. ·
Mimo rozwij.ają'Cej srę od szeregu miesięcy choroby, trwała na posterunku pracy
społecznej do ostatka swoich sił, wierna
swoim najszlachetniej pojętym i ofiarnie
spełnianym obowiązkom.

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.....rim„„„„„„„...„ ...„ ......„ ...„ ...„ ........„„.„„„„„„„„„„„...„„„„
z•
d
J
twa.rt201~. miana gospo arza
ielk opoIsk•I tycia
skoor~yno~anie. wysiłków moż~ w.>:'kazać s!ę
osi.ągn.ięci~mi, w
potrafi
;211

t72 ......

P54
J

7~~

843
14

586
68
4·1s

5ś3_
11

J

(Korespodencja własna)
Poznań, da. 24 maja 1939 r.
Na stanowisku wojewody pozna11skienastępuje zmiana. Dotychczasowy woje
Jda pułk. Artur Maruszewski odchodzi
Wilna, by objąć tam stanowisko równo
~dne. Wiełk~polska żegna g'° ze szczen żalem, gdyż w ciągu kilku lat pobytu
Poznaniu położył dla rozwoju tej dziel-

a2: :y poważne zasługi.
4611 Na polu politycznym przyczynił się do
10~~ ~yfikacji nastrojów między poszczególJ
11i ugrupowaniami partyjnymi, na '°dcin
514 społecznym do zahamowania bezroboj 7 i: "parc1·a akc ·1
1· pomocy z1'mowe1· na· za1
" od.pracowania,
~zie
wreszcie w dziedzi55
·
· poczy
. gospodarczej do harmonizowania
4oa i społeczeństwa w kierunku opracowa89Y programu dalszego ro~woju gospodar·~o Wielkopolski i znalezienia dla niej
·..ciwej pozycji w życiµ gospodarczY.m
Jll.
·•
-'"""-

r5

w

Wielko,polskiej Rady Oospodarcziej.,
Jeżeli Wielkopolska Rada Gospodarcza w.roga prziem:oc rozbije się zawsze 0
Celem jeJ jest
t.ymi
to
dy mur Wi·e·Jko,polan. Wielko,polanie to na
poszc:7egolnych org~mzacy1 ~ ~1;runk.u u- dużej mierzt; dz1-ęk1 troskh~eJ opiece ptkl ród twardy .j zahartowa111y, który
W działalności swiej uznawał jako głów stalema potrzeb W1elkopoilsk1 1 ich h1ernr Maruszewskiego, który w hcznych wypad nie tylko wydatnie pracować lecz równiei
ną zasadę pokrywania się interesów dzielni chii,, opracowa~Le programu. rozw?ju eko- kach os?biś~ie przepr~adzał pertrakta-:je z pOiwodzeniem bronić polskiej ziemi.
cowych z ogólnopolskimi. Wychodził przy nomtez.nego d~11elmcy ora~ Jednoltta repre z czynm~am1 rządowymi.
W tej chwili dziejowej oczy całej Po]...
tym z założenia, iż Wielkopolska winna zentacja reg1<inalnych mteresów wobec
Znamiennym rysem urzędowania wo- ski są zwrócone na Ciebie, Pan:ie Marszał•
poś.pieszyć z dostarczeniem środków na czynn.ik.ów rządo~ych.
•
jew:>dy M~msze~&kie~-0 b!'ło o.p.ieranie się ku. Moż.esz liczyć na Wielkopolskę, jak na
podniesienie gospodarcze kresów wschod
Imc1atywa wo1ewody Marusze~sk1ego na Jak n.a.JiSzerze1 po9ęte1 wspołiprncy ze całą Polskę - bo Wielkopolska jest przy
nich i rozbudowę Centralnego Okręgu P.rze okazała się bardzo pra~tycz?~· ~·!1elk~p?I społeczenstwe!11, w stosunku. do ~t~r~go wi~zana do ziemi piastowskiie1 ·i bronić hę
mysłowego. Trzeba jednak stw<Jirzyć dla ska Rada Gospoda1rcza 1ste?1e1e J~Z. 2 1 poł występow~ł n1ei:i<l'ł z reguły, .Jak<> 1mCja- dz.ie każdej jej piędzi. Cała Wielk<>polsika
jej gospodarstwa takie warunki, które u- roku. Z konkretnych wymków 1e1 pracy tor lub op1·e!kun Jego poczynan. W ten spo czeka na Twój rozbz, ażebyś uzyskał _
mic żliwiłyiby jej wzięcie czynnego udziału w wy~ienić należy znajdują.cy się już w bu sób w~ączał <i? pracy społe~znej. i gospi<>- jak t~go będzie potrzeba _ zwycięstwo.
realizacji wielkiego planu rządowego w za d'.01whe kanał Wa~ta - . Gopło, opra~owa- darczeJ czynnik obyw~telsk1, ktorego ro- ~wyc1.ęstwo w grze nerwów i zwycięstwo
kflesie urbanizacji Polski. Koniecznym te- nie planu elektryfrka-cy1nego dla W1elko- lę zawsze wy.sok-0 cenił.
inne, Jeżeli Bóg z.echcel
go warunkiem jest wytwwzenie takiego u- polski i przystą,pienie do jego realizacji
z Wielkopolską pożegnał się woje'WIOI.
kładu gospodarczego, w którym Poznań- przez stworzenie Spółki Akcyjnej o kapi- da na święcie pułku ułanów im. Króla Bo k' 0 dcho?~ącegf k wo1ew00ę ~arusz!'W~
skie mogłoby wygospodarować nadwyżki tale 15 miliona złotychpod nazwą Towa 1 ł
Ch b
L. !
d .
s iego Wie kopo s a żegna z zalem, 1ako
' Akcy1ne
· dla El ektryf'k
es aw.a Marszałka
ro rego wRydza
esznie,
g zie w oindywidualność która wywierała powafinv
kapitałowe. Nadwyżki te będzie można d<J- rzystwo
1 ac11·· w·ielk
· O'- becności
_ Smigłego
w
. '
• . . . .
J,
·
k'1erowac· d·O mnye
·
h czę ś 01· kra1u.
·
·
b udowy chłodn'1 w czasie
. obiadu
.
.
.
. . wpływ na kierunek
rozwo1u 1e1
p1ero
po1sk'1, rozpoczęcie
żołnierskiego
pow1edz1ał
.
. zyc1a gó-.
W mvśl tego założ,e-nia, zwracał szcze- Poznaniu ma1·ące1· unormować stosunki na
:d .
·•
s,podarczego 1 społecznego, Jako czynnik
J
•
•
•
'
•
•
naw skr o·s t wórcz
· się
· wa
gólną uwagę
na regionalne
zaga'Cłntema
rynku żywnościowym
. woiewództwa,
po· · m.ę zy innymi.
. Y. w k. sz tałto W3;J1~U
gospodarcze. Widząc czynione przez miej stawienie planu gospodarczej pomocy d!a
„„.Idąc na drugi bastion kresowy, 'do rnnków bytu z1em1 wielkop,.?.-lsk1e1.
scowe organizacje próby badań regional-1.pogranicza zachodniego, opracowanie pro- Wilna, zawsze będę oczy zwra:cał na Za- ;
·
,/
.K. Ł
nych wlstąpił z inicj_atyw!l P.OW'Qł~ni~ gq gra1mu inwestycyjnego dla Wielkop_olsk\. chóg; g.Q Wi·el~9EQI~ki, wierz~1 że.__j{~ż~
'::::::;520

I
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Nie tylko w przemyśle, ale i w handlu konieczna jest akcja inwestycyjna
Wystawa „Nowoczesny sklep deJaliczoy -

f'.) O ile dużo się u nas robi dla zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w przemyśle, o tyle w h!!.nd·lu zagadnienie to leży
całkowicie odłogiem i dotychczas nic abs·Jlutnie nie uczyn;ono w kierunku przeprowa
dzenia jakiochkolwiek prób planowego uję
cia tej sprawy.
Dotyczy tr> przede wszystkim handlu
wewnętrznegp.
Wystarczy tylko wspomnieć o niedos.tatecznym ur,ząd zeniu naszych
targowisk, o bardzo nielicznej sieci racjonalnie urządzonych hal targowych, o niedostatecznych p·omieszczeniach i urządze
niach naszych hurtowni oraz przedsię
biorstw skupu zawodowego, wreszcie o czę
stokroć rażącym prymitywiźmie pomieszczeń i urządzeń sklepów detalicznych.
Wadliwe pomiesz.czenia sklepowe, oraz
nieumiejętnie dobrane sprzęty i urządzenia
w przedsiębiorstwach handlowych są źró
dłem dużego marnotrawstwa, które przejawia się m. in. w ps.uciu się towarów, przed
wczesnych schorzeniach zawodowych pracowników, niemożności utrzymania porząd
ku i higieny w sklepach, wreszcie niemoż
ności szybtkiej i sprawniej obsługi klienteli.
Podciągnięcie więc 450,000
naszych
placówek handlowych do poziomu europej
skiego jest wielkim zadani.em, którego udowadniać, na tle istniejącej
rzeczywistości
.1ie pot~zeba.
Pomijając cały szereg spra.w, któreby
mogły wywrzeć wpływ na zrealizowanie ko
niecznych w handlu polskim inwestycyj,
podstawowym warunkiem powodzenia planowej w tym kierunku a·kcji jest odpowiednia akcja dydaktyczno - instrukcyjna i systematycznie prowadzona propaganda,
oparta na wypracowanych wzorach wyposażenia przedsiębi·orstw w poszczególnych
branżach handlu w ni ezbędny sprzęt i urzą
dzenie.
A1kcję taką zapoczątkowuje wystawa
zorganizowana w Warszawie p.n. „Nowoczesny Sklep Detaliczny - Architektura

Architektura

Wnętrza w Wą.rszawje

ganizacji pracujących dla niego w zakr.esic:
szkolnictwa, bankowości, ubezpieczenia,
higieny, b ezpieczeństwa pracy, prasy i wy
dawnictw, rekl:amy etc., jak również uła
twić kupiectwu nawiązanie kontaktu ze źró
dłami iaopatrzenia w iakre:sie
artykułów
potrzebnych do Url<!·~le rd a sklepów; wresz
cie v:ystawa ta przyczyni się niewątpliwie
do zapoznania szerokiego ogółu z poczynaniami, mającr.i1: n;, oelu racjonaliza.c.ię
u· ządzeń wnętrz sklepowy~h i obsługi kl:-

W trzech kondygnacjach nowowybudow.anego gmachu Izby Przemysłowo - Han
dlowej w Warszawie rozmieszczone są czfe
ry zasadnicze działy wystawy, a mianowicie:
Wzorowy.eh sklepów; wzorowych okien
wystawowych; gospodarczo - dydaktyczny; stoisk wytwórców.
Ponadto w ramaoh wystawy prowadzona będzie akcja instrukcyjno - dydaktyczna w formie od-czytów, których zapowie~nteli.
dziano w liczbie około 16, oraz w formie
W ,.wiąZKu z tym wystawa obejmie:
bezpłatnych porad, których udzi ela ć będą
Wnętrza siclep0\\ de'alicznych, małych zwiedzającym specjalni instrnktorzy.
i średnich wraz z '>r.lpcwiednimi sprzętami,
Impreza ta zostanie zorganizowana z ini
urządzeniem pomncnicqm, środkami rekla cjatywy Izby Przemysłowo
Handl·owej w
my, a nawet towarami i obsługą; dal.~j Warszawie.
eksponaty urzędów, instytucyj i organizaInicjatywę tę należy powitać z wielk':n
cyj współdziałających z kupiectwem przy uznaniem.
racjonalizacji wnętrz sklepowych oraz tech
niki handlu detalicznego i wreszcie wyro- Firanki i materiały firankowe 111a1t1
_ _ _ I koronki)
by przemysłu i rzemiosła, produ1kowane dla
w d11tym wyborze po naiolfszych ceoacb p o I e c a
zaspokoj.enia potrzeb kupiectwa w zakresie
właściciel Ryszard Mayer
zaopatrzenia przedsiębiorstw handl·owych »
Zawadzka J, r6i Piotrk.
w sprzęt, urządzenia i t.d.

DYWAI((

i

Zjazd Wojewódzki

z1tromadzil w lodzi
Ifiyślą przewodnią

NiewątpHwie
również akcję

org.anizatorzy przewidzieli

w kierunku

Związku Młodej

prz~szlo

obrad

umożliwienia

zainteresowanemu kupiectwu prowincj'onal
nemu zwiedzenie tej ciekawej i pożytecz
nej wystawy.
Jeśli tak, to należy wyrazić przekonanie,
że kupiectw.o łódzkie z pewnością z tej oka
zji skorzysta i licznie zwiedzi wystawę.
Wyjdzie to bezsprzecznie n.a korzyść
kupiectwa, którego zaległ-ości inwestycyjne
zwłaszcza w Łodzi są olbrzymie.
Pomijając już korzyści samego handlu,
wynikające z zaspokojenia potrzeb inwesty
cyjnych, należy podnieść, że zapoznanie się
kupiectwa z możliwośoi.ami koniecznych in
westycyj, wpłynie na zwiększenie zamówień kupiectwa na takie artykuły jak: materi ały budowlane, meble, żelazo, szkło,
farby, artykuły oświetleniowe, urządzeni.a
reklamowe i t.p. Ponadto prowadzenie robót inwestycyjnych w handlu przyczyni sj.ę
również do dalszego ożywienia gospodarczego oraz zwiększenia obrotów i zatrudnienia w fabryk.ach i zakładach rzemiieślniczych.
•"-·· · .~ :1'1.~ · ~-~ '.d1 ~·
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PoważAe ostrzeżenie ~i

Kiedy mówiono o dostarczonym prz~
Niemcy dla Tur<:ji okręcie, który rnusiat: ci
„zwrócić", j.ako nie nadający s~ę do ufy~ P.
ku, wydawało się nam to czyms, zakrawa.
jącym na fantazję.
t
Wiara w „solidność" niemiecką jeszci: dr
nie była całkiem obalona. Ale dziś i to, M
Łodzi spotykamy się z niemiłymi i niesie~ ni
ikosztownymi roz<:zarowaniami.
dl
Słyszy się, ie ten kupił samochód ni~
miecki wysokiej klasy, t.j. za dobre pieni~· 01.
dze ;_ a oro samochód po przejściu kilh
tysięcy kilometrów odmawia posłuszeń· n~
siw.a. Inny „naciął się" na mastyn;e, któn g
kompletnie zawiodła pojęcie ,,wytrzyma!o~
'"
~
<:! ·
dz1
Ale już prawdziwym skandalem jest Ol.na
stawa dużeao zespołu maszyn do pewii D
wielkiej tab~yki w Łodzi. Zapłaty zażąd~
z góry i otrzym~no ją. _Dost~rczone llll-jes
szyny okazały się zupełnie meprzydatnt.bli
Musiano je odsyłać. Przysłano w ty'kr
dniach drugie. Są one również nie do użtpl
cia.
Sprawa nabiera znamion po~szechn~vs
ści. Trzeba wprost wystrzegac srę wyf\\· e
rów przemysłowych obecnych Niemiec. K: to
powanie ich jest zabawą naszym ~Qszt tr
Na nią sobie, ani dziś, ani jutro poz11·
lić nie możemy.
ta
el

W ubiegłą' niedzielę odbył się w Łodzi życia opartego n.a sprawiedliwości i odda-1 Bryskach mgr. Franciszek Białas.
·
doroczny walny zjazd delegatów woje- niu się spraw.ie Polski".
Na wniosek prezesa Centralnego Związ
wódzkiego Związku Młodej Wsi. Na zjazd
„Pan Minister Rolnictwa i Reform Rol- ku Młodej Wsi inż. Stanisława Gierata
przybyło 1,211 osób z terenu całego wo- nych Juliusz Poniatowski. Zjazd Młodej Zjazd wyraził podziękowanie ustępµjącc
jewództwa. Wśród gości między innymi Wsi Województwa Łódzkiego śle Ci Panie mu prezesowi Francisz·kowi Pawlikowi za
obecni byli: naczelnik Wydz. Roln. i Ref. Ministrze serdeczne wyrazy uznania za pr.a 11-letnią owocną pracę w Związku i uzn ał,
Roln. Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego cę nad budową sprawiedliwej Polski i za- że dobrze zasłużył się sprawie „młodo~
dr. Stanisł.aw Kowalski, przedstawiciel pewnienia, że Twoje ideały i dążenia reali- wiej1skiej".
Okręgowego Urzędu W.F. i P.W. kpt. Osta zujemy w naszym życiu".
P.o Zjeździe odbyła się wieczornica na
powicz, dyrektor Łódzkiej Izby Rolniczej
Na zakończenie obr.ad odbyły się wybo- program której złożyły się inscenizacje pieinż. Jan Kawczak, przedstawiciel Okręgu ry władz, w wyniku których na czele Wo- śni patriotycznych i ludowych oraz tańce
Związi!rn Nauczycielstwa Polskiego p. Sa- jewódzkiego Związku na rok 1939-40 sta- ludowe.
dłowski, przedstawiciel Związku Spółdziel nął Kierownik Uniwersytet~ Wiejs'kiego w
Wnętrza".
ni Spożywców R. P. „Społem" p. KowalWystawa ma na celu przedstawienie czewski, poseł ziemi piotrkowskiej p. Józef
projektów i okazów urządzeń nowoczes- Piech, słuchaczki i personel nauczycielski
nych, odp o wiadaj ących wymaganiom es~e uniwersytetów wiejskich w Bryskach i Głu
dzialolnołt:i Poeotowia Opiekuńłzeeo
tyki, a zarazem celowych, praktycznych chowie. Centralny Związek Młodej Wsi rei nie kosztownych. Ponadto m:a ona zapoz- prezentował prezes inż. Stanisław Gierat
W Miejskim Pogotowiu Opieku1!czym tej było 42 dzieci ślubnych i 11 nieślubn a ć kupiectwo z dorobkiem instytucji i ori kierownik Stefan Pietrzyk.
przy ul. Kopernika 36 ostatnio przebywało nych.
Na porządku dziennym zjazdu znajdo- ogółem 65 dzieci, w tym 29 chłopców i 36
Spośród 43 dzieci przyjętych 2 pocho1wały się: sprawozdania ustępującego Zarzą dziewcz~t. W międzyc:asi7 d-0 za~ładu te~/ dziło ze. zb!or~i dla żebraków, _15 od ro?zin,
du i Komisji Rewizyjnej, plan pr.acy na rok go przyJę.ł0 - 19 chłopcow l 24 dz1ewcz.ęta, 9 z policy1ne1 Izby Zatrzyman, 10 zbiegło
Baczność
następny i wybór nowych władz. Ze spr.a- a wypisano 22 <:hłopców i 33 dziewczęta. I od rodzin zastępczych, 1 dziecko zatrzyma
m
wozdal1, planu pracy i dyskusji, która stała Na dzień 1 kwietnia pozostawało w Miej~ ne zostało przez policję , 2 przy.było ze szpi
na wys·okim poziomie, widzimy, ie Woje- skim Pogotowiu Opiekuńczym 26 chłopców t;ili, 4 z zakładów społecznych. Wypisano I
Pr~numeratorzg
wódzki Związek Młodej · Wsi rośnie na sile i 27 dziewcząt. Razem 53 dzieci, w liczbie do gmin przynależności 1 dziecko, Qddano I
i poważnie myśli o odrodzeniu wsi polskiej.
na wychowanie do zakładów społecznych
zamiejscowi
którzy wpłacą preo u mera tę
Nad całością obrad przebij,ała myśl głębona rachunek mi.asta 25 dzieci, do rodzin za
P.
B.
P.
stępczych 9, do rodzin własnych 5, umiekiego patriotyzmu młodzieży wiej.skiej i go
-.
POZAR OD PIORUNA.
po
„Kuriera Łódzkiego"
towości do ponoszenia jak największych
szczono w zakładach mi·ejoskich 7 dzieci, ... . We wsi Micin, gm. Krzyża·nówek ~el
ofiar w obronie nienaruszalności granic
ft
odesłano do szpitala 4 oraz do policyjnej kutnowskiego spaliła się stodoła stanod:
za miesiąc czerwiec 1939 r.
Rzeczypospolitej Polskiej. Duch i postawa
Izby Zatrzymań w Warszawie 4. Razem 55
1
<:a własność Stanisława Wojtczaka. P~ 1~
otrzymają bezpłatnie dwa
I Młodej Wsi były wpros·t imponujące.
ŁóDż, UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
dzieci. -„
powstał od pioruna. Straty wynoszą 1, 1
przepiękne dodatki ksia.tkowe p. t.
Zjazd wysłał depesze następującej treśtel. 101-01, 266-50.
~ł
zrort:ych. ·- ·_" __
c1:
KOLONIE T.N.S.W.
I „Pan Prezydent R.P. prof. Ignacy Moś- Pobgfg rgł:Zćłlfowe
DLA MŁODZIEŻY SZKóŁ śREDNICH•
. ~icki. Zjazd Związku Młodej Wsi WojekuracyJne i wypoczynkowe
Towarzystwo Nauczycieli Szkół śred- łłieszczęiliwe
! wództwa Łódzkiego przesyła Ci Dostojny
we wszystkich
nich i Wyższych (TNSW) od 9-ciu lat
·
i Włodarzu wyrazy czci i hoł<lu. Jalko młody 1
prowadizi dla młodzieży s~kół średnich koNa torze przy żabieńcu wczoraj rzu:
ruch chłopski zapewniamy, że .pracujemY.
DZ IOWIS UC
I C
lonoie specjalne,.~ k~órych k?rzystało prze- ła się pod koła pociągu ni.eznan~ ~ob~os
III i IV tom
dla wielkości i potęgi Polski".
szło 4,~ ~-czn10w .1 uczen.mc z ponad 175 Desiperatka poniosła śmierć na mt~JSCU. '.
szkół sr.edmdh całej· 'P.ol1ski.
rządzone prz.ez policję dochodzenie ustll1e
I Pan Marszałek Edward.Rydz • śmigły. POCJĄG POPULARNY
Józefa Korze•iowskiego
Zj.azd Związku Młodej Wsi Województwa
W bieżącym roku prow.adzone będą ko- Joo. że desperatką była 19-letnia ZofiaB
Te same dodatki ksi ątkowe
ł~ódzkiego melduje Ci Panie Marszałku golo~ie w Sw.a!zewie i W Chłap?wi~ W o~- k~wska, córka dozorcy domu przy 'Y
otrzymają również
towość oddania swego życia w obronie gra
·
dzielnych os;odkach dla ch!opcow 1 oddziel Zgierskiej 15. Powodów samobójstwa y,
nic
Rzeczypospolitej
Po~skiej
i
zapewnia
28
29
maja
nych ci.la. dzi~~~zą!· Kolome trwać będą 6 razie nie ustalono.
:Uł
wszyscy nowi
Cię, że równą miłością otaczamy karabin
cena zł 21.20 ze świadczeniami tygodni 1 dz1ehc się na dwa okresy 3-tyPrenu~neratorzy
godniowe. Rozpeczynają się zaraz po uikoń
- Zachaoer Ma.rianna, zanf. !Przy ę
ja.k i pług i bronią tą strzec będziemy Pol' ski do ostatniej krop.Ji krwi".
l·o dniowa wycieczka autobusowa
<:zeniu zajęć szkolnych t.j. w dniu 30 czerw Pomorskiej 43, zameldowała, że sublok~zi
wpłacaiący prenumeratę za miesii\c
„Pan Premier Sławoj Składkowskł. Zeca. Młodzi.ei .pozostaw.ać będzie pod opie- joe<.j Sokolak Stanisław, lat 48 w dniutn
czerwiec.· Wysyłka książek nastąpi
, brani na Zjeździe Młodej Wsi WojewódzO
fB.
ką wychowawczą nauczycieli szkół śred- maja upił się do utraty przytomności I
20 czerwca. i:'rodimy utem nie po·
mijać nadarzającej s: ę okazji i natych
twa Łódzkiego, zapewniamy Cię Panie Pre
28. V. Cena zł. 7.- wraz z obiadem
nich i opieką lekars-ką włas.nego lekarza nocy z dnia 21 na 22,5, rb. zmarł naglttią
miast wpłacić prenumerate, by otrzy'
! mierze o rzetelnej pracy nad
tworzeniem
Ilość
miejsc
ogratiiczona
i
hygienistek. Program dnia obejmuje ką- Został zatrzymany przez policję s
mać wymienione wartościowe dodatL<·
wewnętrznej siły Państwa przez budowę ' •
t1 piele w morzu i plażowanie, sporty, gry rowca samoichodu ciężarowego Micha!
i zabawy, wydeak·i lądowe i morskie, bid·
biotekę, czytelnię czasopism i radio. Posiłki Józef, zam. w Szadku za to, że W. ~!U · p
P. S
1
Zaznaczamy, że wyże1 wy•
I
5-3crotne. Opłata wraz z podróżą za }.eden bm. około godz. 13 będąc w stanie nie
mienione Ks : ąźk1 b._dą "iV
okres wynosi 80 tł., za oba okresy 145 zł. źwym na: ul. Al. Kościuszki ;przed pos~
estetycznej okhui ce • na do
·
· d
I f d ó d · ·
nr. 40 najechał Kruszewski1ego Rysza.r.
brym pap ;erz.: 1 aie mówiąc
W miarę posia anyc 1 un usz w iz1eo1om który do:onał ciężkiego uszkodze'nia c~1y
o wy11u.ktc, wartości 1itebezrobotnych i niezamożnej młodzieży przy Kruszewski ~ostał nrzewi.ezi·ony ·do szpso
rackiej . ·
znawane są ulgi, które w ostatnim roku ob.t'.
p
jęły 157 osób, na sumę przeszło 8,000 zł. la Betleem.
zw
J\dminisuacja·
co wybitnie zn.amionuje społeczny charak- Przed kill{u uniami na ul. WJdi
ter kolonii TNSW. Komisjoa Koloni TNSW 37 w mieszkaniu majstra fabrycznego ti
na żądanie wysyła szczegółowe prospekty na Pawlaka wynikła awa1ntura. Jakiś ~: r
POBOR ROCZNIKA 1918
wraz z warunkami przyJęcia.
nik usiłował wtargnąć do m'.1eszkania 1 o
Dzi-5 dnia 24 bm. winnj się stawić przed komisją
Zapisy indywidualne lub zbiorowe do- łamał futryny w oknach oraz wybił sz~
poboro~ą n r. 1 przy ul. Ogro.d~wej 34, 1?'3rter, o
"o dzinie 8 rano wsz) 'cy .mężcr.yzni urod..:en1 w roku
konywa.ne przez koła rodzicielskie, dyrek- Obecny w tym .czasie w mieszkaniu \\'R
l 918 zamieszkali na terenie 3 Komisariatu Policji
,
cje
szkół i instytucje, trwać będą do dnia dysław Antczak dał do napastnika z re
P~ń~two wcj o n azwi>kach, rozpoczynających ~ię llh
115 czerwc.a i przyjmowane są codziennie weru dwa strzały, raniąc go w pierś. R·
litery: O P
Przed Kom i sją nr. 2 przy Al. Ko §óusz'ki 19,
od godz. 5 do 6-ej w lakalu TNS\V War- ny obecnie zmarł w szpitalu, przy C~by
parter tegoż dnia o tej samej ,porze mę~czy~ni .roc.
szawa, Al. Uja.zdowski.e 20.
ni·e zdołam) ust alić jego nazwiska, stw:. ;o
nJka 1918, 1amicszkali na terenie 4 Konusanatau
1 dzono jedynie, ż,e był wyznania mojie51'z ;
.
PP. 0 n azwiskach rozpoczynaj11cych się na litery;
Z TOWARZYSTWA PSYCHOLOOICZ- wego Dalsze dochodzenie trwa nadal.
Wi Z
I
NEGO.
.
.
. . ·z:w
Poborowi winni sta11ąć przed komisją pohoro~VQ
W piątek, dn. 26 maja o godz. 20 min.
. - Na polu przy ul. ~ag1 ~wnickie1 nW
z dowodami 05obistymi lub innymi zaświadczenia·
mi Etwierdzającymi tożfamość osoby, z posiadan)'
30 odbędzie się w lokalu Towarzystwa leziono lezącego w stanic nteprzyttJm:
mi' kart.ami kat. B, .:z.a iwiadczeniam.i . re!estracyjny.Psychologicznego, Wólczańska 17, odczyt 42-Jie1:niego Józefa Michalaka bez st~l~r
mi wystawionymi przez Zarząd l\'h e3sk1 w Łodz i,
dr. Jerzego Konorskieg·o z '\\~arszawy p.t. miejsca zamieszkan ia. Jak ustal?n~ Mi~' t
or~z clowodami, stwierd zającym i ch zawód i wy•
I ,, Podstawy t. zw. posi'ępowania inteligent- la·k ul egł zatruciu wskut.ek sp~zycta ~11 '.do
k sz takenie. Obowiązek posiadania zaświ-adcze~ .toż
5amości dotyczy również p oborow ych kategotli B?
· nego u zwierząt i człowieka".
szeJ ilości wódki przyrządzon ej ze sp1r: Y:
którzy takie zaśwJndczenie na komisji poboro.wc~
Wstęp
dla
członków
Towarzystwa
su
skażon e go.
..
już złożyl i w lat·ach pop r zednich. Pob01·owi .win111
bezpłatny, dla wprowadzonych gości P 01gotowie po ud zieleniu pier~sze1 :~r
Flanęć na ko mfa.ię poborową w dniu wyznacz.onym i
Mussolini zwiedził wi.elką fabryk,ę amunicji w Aleksandrii pod Turynem.
l .roocy p_rnewi9zło zatrutego do szpitala. d
uln dau:iego Komi rn~·Jntu PJ?„. w ~tóreg~ obrębie .z11-1 Nai zdjęciµ - Du~_e w Q.i.Q:C~iu ś\Wty, og~aa pociski artyleryjskie różne&o katibrµ . 50 gr.
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Piłkarze polscy już są w
· Dziś spotkanie treningowe z
bez

Ł,K,S.-em

Łodzi

udziału publiczności

kw 535. Teofil Łabużek,

komendant OPL.

735 wyko.rzystując nieporozumienie pod·
Wczoraj mL1cnom1011y został frzydnioMecz jak wiadomo rozpocznie się o przybywainie publiczności na stadion ŁKS-u bloku
tym bardziej, że wszystkie bez wyjątku wej władnych, uznaj~ winę p, A. Wróblew$kiego od
obóz treningowy dla piłkarzy wyznaczo godz. 17.30.
niego zł. 10 zainkasowane.
r eh przez kap itana związkowego p. KaluJednak w celu uniknięcia natłcku przy ścia na stadion zostaną zaml<ięte już o godc reprezentacji Polski na mecz z Bel- bramkach wskazanym jest o wcześniejsze dzinie 17-ej.
ą

Onegda1 do Łodzi przybyła część zadników, zaś wczoraj dalsza „transza".
ma jeszcze w Łodzi Wostala, brad Pil·
w i Twórza.
W ciągu dnia wczorajszego reprezentan
Polski odbyli pod kiercwnictwem trenera
Z.P.N . p. Spojdy treningi.
Dzis o godz. 17-ej zostanie na boisku
r s-u rozegrany mecz sparringowy przez
uży nę reprezentacyjną z zespołem ŁKS.
ecz ten odbędz i e się w skróconym termie 2 x 35 minut. Nie będzie en dostępny

a

Donoszą nam z Warszawy, że w jednym z tamtejszych hoteli pozbawił się ży
cia przez powieszenie znany polski bOkseramator Walenty Pietrzak, zawodnik łódzk iego klub u IKP• .
Przyczyna tragicznego zamachu Pietrzaka nie Je8
• t
znana.

Jako sportowiec śp. Walenty Pietrzak
znany był z jak n~jtepszej strony. Był parokrotnym wicenustrzem Polski w wad:ze
półciężkiej, będąc równocześnie bardro po
putamą
sylwetką na ringu bok. i lubfań~
·-t

Jak z powyiszego widać program tregów pierwotnie ustalony został zmienio
o tyk, że zamiast dwóch spotkań sparri-n
wych odbędzie się tylko jedno.
Ilość piłkarzy brnnych pod uwagę przy
entualnym usta·leniu zespołu, który bęie walczył z Belgami została powiększo
przez dodatkowe wyzna.czenie na obóz
tki i Danielaka.
Zainteresowa1nie sobotnim spotkaniem
t olbrzymie. Nie tylko w Łodzi i na nai
ższej prowincji, ale również w całyn1
ju. Zamówie.nia na bilety wstępu na-

śCIGACZ.

kw. 536, p, Józef Pe>ros

zł.

10!1.

WBŻDY Od dnia 15 D'IH)a 1Q39 r.
ŁóDż-FABRYCZNA

•
•
O lOOdDJAZK Dl • k (K ako a Katowic)
0
0
usze
rbetpośr.
w ' przez Skar1' 26 do Przeworska
' ż k
ys o.
3.10 do Koluszek (Słotwin, Warszawy

sersk1m.

pośp.)

Jubileusz
I'...
T.
K.
Program

p ubliczności.

NA

Letni·. rozkład kole1·owy
.

Bokser wPietrzak
(IKP) popełnił samubójstwo
tedngm z bo:fell war1zaw1kłt:b

e

kw. 537, Strzelecki Klub Spoirito'wY. w Konstantynowie i Konstant)'nowski Klub Spol'ł.owT,
u. 28,55•

NA F. O, N.
kw. 538. Personel Szpitala łw. A.ntonl6io w
kw. 531. Kupcy Chrześcijailscy z Placu Hal- Lodzi zł. 306.
lera zł. 221,50.
kw. 539 i MO. Józefa K.aczm11;rska. zł. 50.
kw. 532. Kupcy Chrześcijańscy z Placu Boer
Oblig. 4 prcx;. Pożycz. Koosolidac. M.0462955 z
nera zł. 185.
kuponami od 15,11 39 r. i zł. 100 - 8 proc.
kw. 533 Kupcy Chrześcijańscy z Ba.łuckiego Prem. Pożyczki Inwe.etyc. II emisji seria 10590
Rynku zł. 34 i wzyw-ają kupców z pozost~ nr. as z kuponami od 1,9 39 r.
placów do poparcia powyższej akcji.
kw. 541. S?Jkoła DotklaztaJcająca Zawodowa
kw. 534. Uczennice kl. I-c i 4-a IV Państw.
nr. 21 zł. 21,06.
Gi.nlnaz. im, E. Sczainieckiej zł. 55,05 _

\

POLSKA.

9

5,20 do Koluszek (Warszawy)
5,59 do Koluszek (Warszawy, Piotrkowa w dni powszednie)
6,50 do Koluszak
(Słotwin,
Krakowa

t()D.ż-KALISKA

ODJAZD W KIERUNKU WARSZAWY:
O.Ol do Głowna
6.02 do Warszawy przysp.
8.17 do Lowicza (Warszawy)
9.00 do Głowna (w dni świąt. od 18.V
do 10.9)
10.08 do Głowna (w dni świąt. od 18.5
do 10.9.
11.58 do Warszawy Gdańskiej
14.58 do Głowna
·
16.27 do Warszawy Gdańskiej
18.05 do Głowna ( dni robocze do 11.9)
19.34 do Głowna (w piątki i dni przedświąteczne robocze).
20.40 do Warszawy Gdańskiej
21.58 do Głowna
3.38 do Zgierza (w dni robocze)'.
W KIERUNKU KALISZA
0.40 do Poznania (Berlina) przysp.
6.24 do Sieradza
8.20 do Łasku (w dni świąt. od 18.5
do 10.9)
8.55 do Poznania
9.30 do Łasku (w dni świąt. od 18.5
do 10.9)
10.15 do Łasku ( w dni. świąt. od 18.5
do 10.9)
l J.38 do Ostrowa '(Poznania)
14.35 do Zduńskiej Woli
15.40 do Ostrow.a (Poznania)
16.15 do Zduńskiej Woli
17.30 do Sieradza
19.35 do Ostrowa '(Poznania)'
21.15 do Zduńskiej Woli
23.36 do Zduńskiej Woli.
w KIERUNKU KUTN~
8.04 do Gdyni Wejherowa bezp. "(czę!ł
6
i
dl
· Ji
O~~~k~ :;ł~jfao ega rewiz
9.23 do Kutna (Poznań, Gdynfa, Ciech:>ci nek)
12.20 do Pozn.ania oezp. '(Płoch, Gdyni)
14.37 do Ozorkowa (w dni przedśw. rob.
do Kutna od 20.5 do 23.9)
15.38 do Kutna ·(Płocka, Poznania, Gdyni}
18.38 do Kutna
22.32 do Gdyni oezp. ·(częsć wagonów nie
podlega rewiz1'i w Gdańsku)

uroczystości ·
W nadchodzącą niedzielę razpoczynają tej samej trasie. Start o godz. 7.30, a biegu
pośp.)
się uroczystości jubileuszowe związane z drużynowego o godz.' 9.30.
7.30 dO war8'L8wy Głównej torpeda
Zgłoszenia przyjmuje sekretarialt Ł.T.K.
obcnodem 50-lecia t TK.
7.38 do Warszawy Głównej torped3
W ramach tych uroczystości odbędzie ul. Wólczańska 139 do dnia 26 maja r. b.
8.00 do Koluszek (Tomaszowa, Warszasię, jako pierwsza impreza, trzecia kolejna
WIELKIE ZGROMADZENIA O.Z.N.
wy, Krakowa)
rozgrywka 100-kilometrowego wyścigu dru
W ubiegłą ·niedzielę odbył się w Wielu- 8,20 do Andrzejowa (w święta od 18/V żynowego o n<1.1grodę jubileuszową 50-Iecia
ni u wielki Obwodowy Zjazd Obom Zj edino
17.lX)
Ł.T.K.
czenia Narodowego. z najodleglejszych 9.05 do Wairszawy Gdańskiej bezpośredni
Wyścig ten rozegrany będzie na trasi~ miejsc.owości powiatu zjechali delegaci O.
(Słotwiny)
Łódź - Głowno - Łowicz i z powro 1em z.N. aby wziąć udział w uroczystoścfach
9,15 do Andrzejowa (w dni świąteczne
wają zewsząd.
przy czym startować w nim mogą tylko dru W miejscowej Farze została odprawiona
od 18/V - 17/IX)
Warto jest zazna1czyć, że ceny biletów :tyny tych klubów, które brały udział rów- Msza Swięta na intencję Zjazdu oraz pomy 9.40 do Koluszek (w dni poświąteczne ocl
tępu na mecz nie są wygórowane. Ceny nież i w dwóch poprzednich wyścigach. śl.nej pracy orga1nizacy;jnej OZN w całym
19/V - 18/IX)
zostały ustalone po wzięciu pod uwagę Drużyna składa się z czterech zawodników, powiecie. Następnie przy tablicy Marsza~ka 10.05 do Rozwadowa (przez Gałkówek sunkowo wysokiego zwwtu kosztów jaki lecz do klasyfikacji zalicza się tylko ens Józefa Piłsudskiego na Placu Kazimierza
S.łotwiny)
zymają goście.
pierwszej trójki. O zdobycie nagrc·dy jubi- Wielkiego prezydium zjazdu złożyło piękny 11,00 do Koluszek
t:l!e ulega wątpliwości, że rozbudowany Jeuszowej ubiegają się dwa kluby, a mian'.l- wieniec z żywych kwiatów. Obrady odbyły 11.35 do Koluszek
<lton Łódzkiego Klubu Sportowego wy- wicie: drużyna Syreny (Warszawa) i dru- się pod przewodnictwem prezesa Obwodu 12.50 do Koiuszek (Warszawy)
łn iony zostanie do ostatniego miejsca. żyna jubilata, przy czym Ł .T.K. mai w wy- inż. Stefana Łukawskiego w sa)i Macierzy 14,20 do Koluszek (w dni robocze) Warwiem mecz Polska: - Belgia będzie miał niktt dwuletniej rywalizacji przewagę 35 Szkolnej, wy,pełnionej po brzegi przez
szawy, Częstochowy
rdzo doniosłe znaczenie dla obu walczą- minut, czego zapewne Syrenie nie uda się uczestników Zjazdu Starosta powiatowy p. 15.15 do Skarżyska (przez Gałkówek h stron.
już odrobić. Najprawdopodobniej więc na A. Choczyńsłci obecny był przez. cały cz.as
Słotwiny)
trwania Zjazdu. W Zjeździe wzięły udział 15,43 do Rozwadowa (przez Koluszki)
Sądząc z głosów prasy belgijskiej naisi groda jubileuszowa przypadnie L.T.K.
ście przywiązują do spof!kania duże znaAżeby umożliwić jednak innym klubom Hczne delegacje organizacyj i stowar~y- 16.26 do Warszawy Głównej torpeda
·nie. Przygotowują oni się do meczu bar wzięcie udziału w wyścigu jubileuszowym szeń, tak z Wielunia, jak i z całego pow1a- 16.40 do Koluszek (w dni robocze)
o starannie i starają się zmontować jak ufundowano puchar ,,Stomilu", który roze- tu. Prezes inż. Lukawski otwierając Zjazd, 17,30 do Koluszek (Warszawy, Krakowa)
j~ilniejszą jedenastkę. Stąd też głosy
grany będzie na przestrzeni dwóch Jat wskazał w przemówieniu swoim 111a wielkie 18,I.5 do KoluszeJk
_~~tua1Jnej
· it;._ ier otmę
aP.o je„ 938 -:- 1.93~ na tych ~a:rn,ych zasad~ich co el i zadania, stojące przed Obozem Zjed- 18,45 do Koluszek (w dni robocze)"
1anego składu uzyny belgiiski~j.
"' f wy~c1g 1ub1leuszowy. W roku u~1egłym ocw ra Naredowego, powoł.\l!JElgo ))rzez 19.26 do Warszawy torpeda
Na meczu ~ró z" oficjalnych reprezen- ~wycięi:yła Syrena, a na drugim. miejscu Marszałka Edwarda śmigłego-Rydza do 19,32 do Koluszek (Katowic torpeda)
tów piłkarstwa polskiego i belgijskiego 1e~t. Ł.T.K. Przewaga czasu 4 minut jest pracy nad wielkością i potęgą Polski. Poseł ; 20,50 do Warszawy Głównej (od Koluszek
po śp. )
dą również przeds!awidele władz pań- ·mmtr;ialna .i tuta~ niezawodnie dojdzie d0 ziemi wieluńskiej Włodzimierz Zarzycki na j
kreślił w przemówieniu swoim
pr-0gra~ 21,26 do Warszawy Gdańskiej
' owych Pols·ki oraz reprezentanci rządu ostre] walki.
lgijskie~o w .Polsce.
.
.
Niezależnie od tego ŁTK organizuje prac na terenie wiejskim oraz sytuację poh 122,30 do Koluszek (Tomaszowa, Lwowa,
Katowic, Krakowa)
Wa~ę 1 doniosłość so~otmego spotkania ogólnopolski wyścicr na 50 kilometrów na tyczną Polski na ti'.ie ostatni·ch wydarzeń w·
Europie.
Delegat
okręgu
dyr.
A.
Trypka
23.22
do Koiuszek (Krakowa, katowic)
. d nost fakt ufundowania przez konsula
:,,
przedstawił
zebranym
program
prac
OZN.
'lgijskiego w Ładzi p. K. Monitza drogo- • • • - . • • • • • • • • • • w terenie w oświetleniu Deklaracji Lutonego puchara oraz pamiątkowyc'i:t pła
wej. Przemówienia nadzwxczaj int~resują
PRZYJAZD:
t dla zawodników obu drużyn i przedsta
·
•
•
•
•
•
ce,
treściwe
i
przekonywu1ące
przyjęte
by
cieli zainteresowanych związków.
W
szczypiorniaku ły przez zebranych hucznymi oklaskami. 0.24 z Przeworska bezp.
W KIERUNKU KOLUSZEK
·
b
Prezydium zJ'azdu wysłało depesze hol.dow 0.40 z WarS'Z8Wy torpeda
7.38 do Koluszek (Krakowa, Warszawy)
W związku z ójką, 1'aka wynikła na
23 .35 d o Lwowa.
nicze, przy żywiołowej· owacji na salt, do 1·56 z Kolus ze k (Wa rsz a wy )
.
STRZOSTWA ŁODZI W SZCZYPIOR- meczu ŁKS - TUR o mistrzostwo Łodzi
R p
I
d
Mar
3.41
z
Koluszek
(Warszawy)
0
NIAKU ŻEŃSKIM.
w szczypioniaku męskim i pobkiem gra- PirezydeEntda ·d · śna~złe neg~ ·~ z~ szef; 4.49 z Koluszek (Katowic pośp.}
PRZYJAZD Z KIERUNKU WARSZAWY
W dniach Zielonych Swiątek rozegrane czy, oraz kierow,nictwa ŁKS, wła'dze ŁOZ szalka
was~ a. ł mig eg~k Y za .1 k' go 6.01 z Koluszek (Katowic, Krakowa,
0.38 z Warszawy przysp.
„
staną dalsze mecze o mistrzostwo- Łodzi PR poleciły specjalnej komisji przeprawa- obozu gen. anis awa
warczyns ie,··
osob.)
4.20 ze Zgierza
K
(
.
d e .
c
.
d h d
. w· . Odśpiewaniem hymnu narodoweg·o zakon- 6 3
d . b
)
7 .06 z Głowna
szczypwrniaku żeńskim które ostatecz- 1 z me sz zegu 1owego oc o zenia.
mm
d . ł
t 0 ść
. 1 z o1uszek w m ro ocze
wyjaśnią losy tytułu rr{istrzai.
wstaną bardzo surowo ukarani.
czono tę po mos ą uroczys
7.12 z Koluszek (Katowic torp.)
8.44 z Warszawy Gdańskiej
•
Odbędą się dwa zaległe mocze IKP, któ
. Niezależnie o~ tego sekcja piłki ręcz_W tym sa;y.m• d·niu odbyło się w Ra 7.44 z Koluszek (Katowic) ·
11.27 z Warszawy Gdań~
dyspon.ując już pełnym składem druży- neJ. ŁK? występu ie ~o :zarządu, klubu z dogoszczu w wypełnionej po brzegi sali fa 8.02 z Koluszek (Piotrkowa w dni rob.) 15.32 z Warszawy Gdańskiej
, potrafi zapewne obronić posiadany ty- wnioskiem o zerwame stosunkow sporto- brycznej Mellera wielkie zebra.nie OZN. pod 8.25 z Koluszek (w dni poświąteczne od 17.59 z Głowna (do 9.9 w dni robOcze,
wych z TUR. Rówaież wydział spraw sę przewodnictwem Mariana Pawlaczyka. Po19.5 do 18.9)
późni-ej codziennie)
W niedzielę pierwszego dnia świąt od- dziows_kich !:..OZPR ma powziąć oie dele- seł Marian Ciep!iak wygłosił do zebranych 8.52 ze Skarżyska (Lwowa ·p rzez Gałkó- 19.23 z Warszawy Gdańskiej
wek)
20.22 z Głowna (w dni świąteczne do 10.9)
d zie się mecz Wima - IKP, a w pC'nie- gowan1a n~. zawody rozgrywane przez T. przemówienie na temat obecnej sytuacji yo
U.
R.
!'iędz1ow,
.
.
litycznej
i
znaczenia
Polski,
jako
czynnika
9.22
z
Warszawy
Gdańskiej
bezpośredni
21.42 z Głowa.a (.do 14.9)
iałek na boisku Zniczai o godz. 18 mecz
. Zaznaczy~ n~Ie~y, że teg~ rodzaJU zaJ siły i pokoju w Europie. Przemówien.ie .prze
(Częstochowy)
.
22.25 z Głowna (w piątki, dni· przedświ1icz - JKP.
teczne i świąteczne do 10.9).
Mecz lKP - ŁKS rozegrany będzie w śc1.e w sporcie p1łk1 ręcznej me byto 'doty- rywane było kilkakrotnie rzęsistymi oklaska 10.07 z Koluszek (w dni rob-O<:ze)
chczas
w
kronikach
notowane.
.
.
Wysłano
depeszę
d-0
wodza
naczelnego
10.42
ze
Skarżyska
(Lwowa)
Z KIERUNKU KALISZA
gu przyszłego tygodnia jut w dzień poMarsz.
E.
śmigłego-Rydza
i
do
Sztabu
11.57
z
Koluszek
(i
K
atowic,
KrakQwa,
War
5.54
z
Pozn.ania
(Berlina) przysp.
zed ni.
OBóZ DLA LEKKOATLETóW.
OZN w Warszawie. Odśpiewaniem Roty
szawy)
7.25 ze Zduńskiej Woli
12·12 z Warszawy torpeda.
·
Okręgcwy Urząd W. F. organizuje dla zakończono zebranie.
7.59 z Ostrowa (Kępna)
12·53 ze Skartyska (przez Gałków~k)'
ORTOWCY K01'JSTAN1'YNOWA NA . lekkoatletów skoszarowainy obóz w Rudzie
9.10 ze Zduńskiej Woli
.
. F .. o. N.
.
. . . Ipod Skierniewicami, przeznaczając dla po14.51 z Koluszek (Pi<>trkowa w dni rob.) 11.45 z Poznania
W , ub~eg.lą n1edz1elę .odbyt się z 101c1a trzeb Łodzi dziesięć miejsc.
~
16.12 z Warsmwy torpeda
14.05 z Sier·a dza
w~ Zw i<pw Strzeleckiego ~ Konstanty 1 Będzie to obóz dla zawodników zaawan
CASINO: _ ChwH.a pokusy.
l6.53 ze Skarżyska (Tomaszowa, Katowk} 16.17 z Ostrowa (Poznania)
17·51 i Koluszek (Słotwin, Warszawy)
wi e oraz Konstai?tyno~sk1eg-0 .Klubu 1 sowanych, ka.ndydaitów na przodowników.
CAPITOL:_ „żona l.ail ka".
18.28 ze Zduńskiej Woli
ortow ego mecz p11karsk1, zakonczony
Obóz ten pc·trwa od dn. 5 do 29 czerwCORSO: _
1. Nebez.pieczna granica. 18·57 z Andrzejowa (w świ~ta od 18.5 dJ 19.55 z Łasku (w dni świąteczne do 10.9)
17 ·9 )
ycięstwe.m KKS-~ w stosunku 4:3.
ca .rb. Wobec stosunkowo niewielkiej ilości
Il Pani .i Covboy".
20.30 z Leszna (Poznania)
19 4
Catkow1ty dochod z tego meczu w kwo miejsc zarząd ŁOZLA projektuje przydziele
EUROPA: _ Cytadela.
·3 z Rozwadowa.
21.00 ze Zduńs.kiej Woli
20· 18 z Koluszek
ie 28 zł. 55 gr. przeznaczony został przez i nie każdemu klubowi tylko jednego miejGRAND KINO:_ u kresu drogi...
21.40 z Łasku (w dni świąteczn~ i:lo 10.9)
gan izatorów na Fundusz Obrony Naro-1 sca do dyspozycji.
IKAR- I. Podwójne wesele. Il. Siódme 20.56 z Andrzejowa {w ~więta do 17.9)" 22.15 z Łasku (w dni świąteczne do 10.91
2 1.l2 z Koluszek (Warsza~)
wej.
Zgłoszenia należy kier<YWać do ŁOZLA niebo.
23.27 z Sieradza.
.
do dnia 31 maja r. b.
IRA: - I. Dunia córka poczmistrza; 22· 13 z Warszawy OdańskieJ bezpośredni.
Z KIERUNKU KUTNA
BOTNICZA REPREZENTACJA ZAOL- 1
II. Niezwydężony Robinzon Kruzoe.
~~:~:~~=?(=,.Krakowa)
0.45 z Kutna (w n-ocy z dni świątecznych
ZIA W ŁODZI.
. LEKKOATLECI ŁóDZC'Y JADĄ NA EUMETRO - Obcym wstęp wzbroniony. 0.02 z Koluszek (Warszawy).
na r-0b-Ocze od 21.5 do 27.9)
W czasie Zielonych świąt łódzkie klu- ·
MINACJE PRZEDOLIMPIJSKIE.
OśWIATOWY: - I. Pościg; U. Zaufaj
4.50 z Kutna (Gdyni)
· ro botnicze pod ejmować będą reprezen- 1
w dniaic h 28 - 29 bm. odbędą sie w
mi.
7.30 z Gdyni bez.pośredni
, ..:ję pilkarsk;i klubów robotniczych Za.ol- Bydgoszczy pierwsze lekkoatletyczne eiimi
OAZA - DybUk.
11.14 z Poznania bezp. (Płocka, Bydgos;:a. .
. .
.
. ' nacje przedolimpijskie. Z zawodników łódz
PALACE - Rena.
ciy)
P 1:łkarze za.ol z;a 11scy rozeg:a1ą w ~odz11 kich do eliminacji został dopu.s zczony doPRZEDWIOśNIE:- Dr. Murek.
' 17.08 z Kutna (Gdyni, Płocka)
.dnm 28 ina i a o gocl~ . . ~ 7-~J . na boisku skonały biegacz ŁKS-u Kurpessa. Obecnie
PALLADIUM: - Wyrok iycj..a19.08 z Ozorkowa ( rodziennie, a od 20.5
1dzewa przy ul. Rok1cmsk1e1 mecz z re Wydział Sportowy PZLA ustalił dcdatkową
RIALTO: - Gunga Din.
do 24.9 z wyjątkiem dni przed rezen tacją robotniczą Łodzi.
listę zawodników dopuszczonych do elimi
RAKIETA: - Biały Murzyn.
i świątecznych)
Mecz ~en będzie. poprzedwny. mecze'.11 l nacyj. Na1 liście tej znaleźli się również
STYLOWY:- „Paryżanka".
20.07 z Kutna (Gdyni, Płocka, Poznanil)
warzysk1m szczyp 1orn1a~a męskiego mtęl Ankiejew i Lange z Wimy.
SŁOŃCE: - I. Pościg; Jl. Zaufaj ml.
21.09 z Ozorkowa (od 21.5 do 24.9 w d.1i
y Turem i RKS - Katowice.
Zawodn icy ci jednak mają wyjechać do
TON - Dla kobiety.
1
świąteczne)
W poniedziałek piłkarze Zaolzia roze- . Bydgoszczy na koszt klubu, a nic organiURANIA - I. R 107 wzywa pomocy.,
23.02 z Gdyni bezpośredni.
~ają z Łodz ią mecz rewańżowy. Mecz ten zatorów.
Il. Tłum szai!eje.
Z KIERUNKU KOLUSZEK
·obędzie się jednak ze względów propaganl Anikiejew został wyinacwny do skoku
ZACHĘTA: - I. Ka:tdemu wolno ko7.10 ze Lw owa
ipwych w Ozorkowie. (o godz. 17-ej)
tyczce, zaś Lainge do rzutu dyskiem.
chać; II. Królowa P.rze.ctmieścia.
19.30 z Koluszek ,(Warszawy~ Krakowł,,

o/'
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Ech. meczu l KS

TUR

l

Dz1•:,

I
I

I

l

Io

W

k1•nach1

bliższym czasie do programu Teatru Wy1,

Audyc~e

orażni: Między innym 1 projektowane jesl
nadanie na początku sezonu letniego „Kłu

NOWOśCI LITł:.RAl'.Ktf Vv' Le i'HIJ\l
PROGRAMIE POLSKlEGO RADIA,

r.2d'1ofna1·cza•
.U

U

Śpiewa Josephine Baker (płyty) 20.15 Koneert I
rozrywkowy (ze Lwowa) - d.c. 20.35 Audycje infor ·
macyjne:
Dziennik
wieczorny (20.401 W1a<lomofr•
meteorologicme.
Wiadomóści ;;portowe Nasz: program

Teatr, muzyka i sztu~t

20.00

'9

b u Pickwicka" Dickensa w serii 10 obra_.
. . ::..r:W~n., linia. :t-ł ~aja.
na jutro.
'1 ł.ART .MIEJSKI
zów sl1.1;chowiskowych
a.au 1:'1esn „Kto si' w opiekę 5.35 Muzyka poOSTATNIE
WYSTJ.;:PY
I. EICHLERóWNY W Tr.
T ak jak w muzyce Chopin stal się re·
ranna (pJyty) 6.35 GilDllastyka. 6.50 Muzyka (płyty)
ATRZE :\IIEJS.GM.
prezentacyj1ną audycją zarówno dla siu- · Zwo1lennicy
Szczepka i Tońka otrzyma 7.oo Dziennik poranny 7.15 Muzyka (płyty) a.oo Au I121 oo K
Ch .
sk'
k z ..1
L.
·
·
l · dl 5z.k'ł· 810 p
1100 Ad · d I
·
orr.:ert
opmow 1 w wy. ofr Rauce
. Min~o rekordo":ego wręcz powodzeni« lrP!lt
Ch aczy krajowych, jak i zagranicznych tak Ją W sezonie łetnJm Wesołą awanturniczą c yrJ;.
a
o · ·
rzerwa.
·
u YCJ& I~
•
•
E1chlerowna - zw1ąz.ana t repertuarem !CClll .,.
w dziedzinie literackie1' zam1'erza rad1·0' sze powiieść V.7'\cto
B
d
• k'
kt.
szkół:
,,Kłopoty
promyka" słuchowiako Kazimienn'
WlCZOWeJ. .
1
•
ra
U zyns tego, W
orej Konarskiego dla dzieci miodnych - Ilu&trncj~ mu
!Z<1wskich - w najbliższych dni111·.·h bezapelaci.;~1
już opu5zcza na:ze mia~to.
r~yć trwały kult Mickiewicza. Dzięki tech ~lubieńcy pub~~zności radiowej wystąpią zycrma Władysława Macury. 11.25 Muzyka płY'ty)
21.30 „Narodziny wiersza" kwadrans poetycki w
Ś
nicznym możliwościom radia stałe wpro- Jako bopaterzy podróżujący po dalekich łą u_.30 _Audycja dla poborowych. ~1.57 Syg~ał .cza&u
t'}Jracowaniu Juliana PrzrbMia (z Katowic) 21.45 Po
wietna artyotka ta wyoliJPi jeszcze tilk~ d ;•
wadzenie do programu dzieł Wiesze
dach i morzach.
1 he)nal z KTakowa. 12.03 AudycJa południowa. 13.00 gadim.k11 aktuB'lna. 21.55 Koncert ro·zrywkowy. Wyko. w środę o goó. 8.30 wiecz. w „Szaleństwie" a i~ I
.
..
.
za
Przerwa. 14.00 Muzyka operowa (płrty) 14.50 l.ódz.
D
Sł
k
cziwanck i w piętek „Mademe Sans-Gene".i 1'br1
anuta
otwiń~ a - piosenki, Kazimierz IM·menty nie ważne.
·
z~ol! zbhzy~ tę epokę. o której marzył M;:
Ten motyw podróż,niczy przewijać się kie wiadomo.ści giełdowe i odc2'ytanie programu. r:awcy:
k1ew1cz - ze dzieła iego zawędrują poJ, będzie również w recytaci'ach ro;:u
d 'e 15.00 Audycj~ dfa mł~~ieży: „Nasz konc~t" W! Sznpke> - tenor, Euge:n1u~z Szwertner - skrzypce,
22.45 ,,Pod skrzydlam1
W sobotę czeka łódzkich teatromanów nowa·.
strzechy.
.
.
.
. P
1' g Zl
konawcy: AmPla Szleminska - sopran, Jozel M1· A~ur Weotland - akm.
N
t .
. . ,
Polskie Radi'O zamierza zreałl:ziować cykl au kulski - wiolonczela 15.30 Muzyka obiadowa w Ana dny i Penelopy" - fe]ic:o•1 literacki Fran cisz· I atrakcja: występy kapitalr.C?go baletu Pamella t~
b
a recy acie u_two;ów M1ckiew_1cza. wy dycji p. t. „\Vielkie włóczęgi morskie". W wy~. Orkiestry Rozgłośni P~na~skiej pod dyr-, Eu- ~ Wal.czew&kiego. 23.00 ~!tatnie wiadomości dzien. liry _po ostatni~h wielk'ch swoich triumfach goir.ić
dz1e w Lodzi przez tny wicc<:<>ry.
'
rana _zost~ła w nted~!'elę_ pora sąsiadująca tym dziale usłyszymy fragmenty opisów gemusza. Raabe;g~. 16.00 Dziennik popołu.dmowy. mkn wteczornego, Komllllikat meteorologi.~zny.
bezposrednto z audyciam 1 dla wsi, aby lud wielkich podróż od Od ssei" aż
Ger 16.?S W1~domosc1 gosp~darcze. 16.20 Dom i s~koła
ność wiejska mogła również łucha.
- b
'
y
" y
po
,,N1~bezp1~czne zabawy pogadanka - wygł~1 dr.
t
s
c arcy
ault a.
l\larian Wilczek (z Krakowa) 16,35 Utwory w1olon. ł
t.:zelowe Kamila Saint-Saesa. Wykonawcy: Walerian
dz1e poe y.
O~powie.dni plan opracowany przez
Jeśli mowa 0 książkach mających swą Dec - wolonc:r~la i Alfred. Milller - fortepi~n '2
Polskie Radio na dłuższy okres _ przewi stałą pozycję w literaturze światowej Knkowa) 17.00 Odczyt woJskowy. 17.15 Orkiestra
'"'u·e
b'e·
·.
d ·
wspomnieć należy o tym 1·z· P·" lski·e Ra
8myczk<>wo Zwi11zku Muzyków Chrześcijan pod dyr.
u J W 1 zący~ sezonie na anie przez ffii
'
"'
Tomaoz-a Kiesewettera (1; Lodzi na W.R.P.) 18 OO
kroton ballad, liryków i c·o najważniej dio projektuje cykl szkiców literackich P· „Spółdzielnie elektryfikacyjne" - pogadanka - ~Y
sze „Pana Tadeusza" Odczytywanie Mic- t. „Książki do których się wraca" Szkice te głosi in~. Cze~a~ Tederko. 18.10 Muzyka (płyty)
kiewicza pruz radio p-0wierzone będzie naJ· pożyteczne w oknesie wakacyjnym, ki·edy
18.2,~ W1ad?mosc1 sportowe lo~alne. 18.30 ,,Nasz ję.
szuka s1'ę ks1·ą · k
d· · ·
· · I
zyk audycJa w oprac. prof. WJtolda Doroszewskiego
.
ze ' o swtezą w pamięci s u 18.40 „Obóz w dolinie Muimsu" - reportaż dr. EdI epszym recytat-0rom.
Wysuwając tę pozycję na czoło zamie chaczy arcydzieło literatury polskiej i ob- warda Lotha z Wyprawy Polskiego To~arzyatwa Wy
NA
rzeń literackich Polskiego Radia _ inie mo cej i zachęcą d'O ponownej ich lektury.
praw Badawczych w Afr~e środkoweJ.

I

po

k

t.1tUSlAt\l i>OZBR01r':
POt51łl 'U vlORZ\J !

żna pominąć innych pozycyj. W dziele słu
W dziale literackim kontynuowane bę
chowisk Polskie Radi-0 posiada już w tece dą w okresie letnim audycje pogodne i we
okol() 10 słuchowisk autor'ów polskich i sole.
około 8 autorów obcych które wejdą w naj

•JecjaU1ta cborcSb wo11oryeaayob
1kcSraycb i 11k1a.laycb
tei. in-911

I

ul. NJlWROI 1

L. NI'rECKI

Specjaliata chorób 11k6rnyc11

wenerycznych i moczopłeiowycb
tro11t , pt12 tro
w
• telefo11 213-18
Pnyjmuje od 8-9,30 rana i od 5,30-9 w.
W nied:z i ~więta od 9-12 w ooł.

Nil u•ral 32

ClłJ!ł'i'CH

------ -------·

kobiet

Okasyiną

bit.·uterhz poleca "Kamea"
Piotrkowska 73, tel. 185-22,

S~

PIOTRKOWSKA

"'••••••• ckor611 waa•rF•••'f•h I •lr6r 4 „e't

Kobiety i dzieci
przyjmuje
kobie
ta-lekarz. Przychodnia czynna o1 9 r.
do 9 w. Specjalny srabinet kosmetyczny
PORADA 3 zł.

WA.LIZY I KUFRY

- 1 p e c j 11. l f s t k I do
Domek n(}wy sprzedam pokój z ku· chusteczek
do nosa poszuldwa.lle.
ehnią. Ogród owocowy, Chojny Olszo- Plotrkow1ka 102, m. 9.
wa 22, gospodarz.

Napiórkows~ie1·11

l

"· ·

1ecz11iozej t waletowcj

Z. SZWA.LBE
127 ·99

Uaawallle wnelklch defekt6w cery.
Uauwaoie
bez, owrutale I b•• i!ad6"

·wleoi..

l

Rolwaga na 1 koala w dobrym etanie do sprzedania. Wiad. Żerom1kiego
95 u gospodarza.

LECZNICA
Piotrkow•ka 294 telef. 122-89

Bu_dka z opałem,. warzywa i owoce
tanio do sprzedama, ul. Pabianicka

(przy przyst. tram .v. Paoiantckichl
przyjm11,ą lek1uze
w11zyatkich apecjalnołcl.
Gallinet dent. -Nizyty na mieście.
Wszelkie zat>je:!i 1 analizy, otwarta od
11-ei r. do il w PO.RADA 3 •łote.

181

2 razy dzien.

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

POIJłD'I
I PlłAt:~

H.
bpec:jali1ta c:hor6b weaeirycznyc:b
11kórnych i •ekaualnych

ar ut 0 w '' cza 9•
orzyjmuie o l 9 -1

i

er.
r.1.(( P!Otr>
12~-~g

GĄ.cSINt.T

Wenerologicznv
Cbor.

w lecznicy
sk6r4y i

11

Pornocn
weneryczny

lttiersH.a 56,

I

ie1er. 101-!16

]

11a:rbko

MIESZKANIA 1 pokojowe od 50
kw., I P. z 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 Burchart, Piotr
kowska 111 tel. 147-46.

ł-pokoJowe

1

ł

Komornik Sądu Grodzkiego w I.o
dzi rewiru 13-go,
Marian Lipińs~
zamieszkały w Lodzi, przy ulicy Andrzeja 11, na zasadzie art, 602 K p
C. ogłasza, że w dniu 1 czerwca i939
roku od godziny 11 w Łodzi przy uli
cy Aodrze a Nr 24 odhęd:rie '''l oublf
czoa licytacja ruchomości, a miaat
wicie· fortepianu. kre · ensu dębowero
pomocnika kredensu, szafv. garderoby
i stołu o w a i o e g o
oszacowa.
nych na łącmą sumę zł 1250 ~r które można oglądać w dniu licrta.
cji w miejscu sprzedaży, w czasie wy
żej oznaczonym,
Ł6dź, dnia 1 l maja 1939 r.
Komornik

(~)

Lipiński,

J\Iarian

Sprawa Skarbu ł'ań,twa
rykow 1 Kutnerowi

p ko 'Her

Do akt Nr XIII Km !?36119

OBWIESZCZENIE.

11elldaie

I!:~.~:-~1,2~-~lefon

lDHJ;WBU

JI

229·87-

• •

lłOINI

.

]

itłe- JA~NOWIDZ Dżami u~mmy ~rzez

NIE załącza6 znaczków!!!
sławy Jasnowidz Vichara

i
!.

b) ZAOFIAROWANE

e t;

OBWIESZCZENIE.

Betonuje -Aslalluje - Brukuje

,(

1łoneczne
mie1zk anie
llolem, przedpokojem, centralnym
Siurali.ta z długoletnią pracą 1amo- ogrzewaniem oraz wlZelkiml wygodami
rz14dową obeznea.y z biuowołci11. pi1ze "' nowocze1nym demu. ul. Wólczailna mauynie. chęt11i• chciałby zmienić ska 197, od 117: 39 do wynajęcia.
posadt przyjmię w jakiejkolwiek fir·
mie względnie majątku.
Zgłonellie
SKLEP wraz z mies:i;kaniem, 2 poko.Kurier" pod .Zmienię"
je z kuchnią., nadaje się również na
biuro i t. p. od 1 czerwca do wYJlaję
Uczciwa, zupełna sierota, pouukufe cia, Gdańska 113.
jakiegoll:olwie« zajęcia, star12e dzieci
może przygotować do 1zkoły, udziela Do wynajęcia od 1 lipca 4 pokoje
muzyki {cytra, forte:>i an). Oferty „Z wszelkie wygody, front, pierwne pit·
tro. Przejazd 19.
K. Admin1strJcja.

aJ POSZUKJWANE

'i -9 wieei

I

LOHJlLR

PllUZKDIA
__________
.._.............
I

ż

o.

Kl\płeliako

••ra•

właa6w.

B u d

Balotowanie nowych członków;
Wnioaki c1tonków i Zarządu
• . W~lne Zeltrall.ie odbędzi~ s ę .w lokalu Banku Sp~łek
N1em1eckich w ł..odz1, Al. Kok1uszk1 Nr. 47, w 1 terminie,
doia 15 czerwca i w li terminir., dnia 22 czerwca r. b,
o godz. 20.0>.
ZARZĄ
7)
8)

Powidz klimatycznie
I
naj
alne połotone nad olbrzymim je&iorem wyzsze siery nauk?we za. Jedyne~
otoczone lasami. Wymarzone warunki Fenomena. •. J~owidza ~oby obecneJ
dla rekollwaletcentów i o1ób nerwowo - przyczyni s~ę do zwycięstwa Twei fizycznie wyczerpanych. Wykwintna go we ws.~ystkich sprawach!!!, Poprakacbnla, wloślanhvo, kort tenisowy wę matenalną u-zyskasz przez loterię.
siatkówka, płata, radio, koncert, dan: Wybiel'l'Le Ci szczęśliwy numer losu
cl11g.
pod gwarancją!!! Podaj datę urodzeni.a.. Jasnowidz Dżami Kraków, Urzę
dnicza 42/3.
·

Oo pa116w sprzedamy 1zarfmas1ynf,
mafo utywaną w b. dobrym staole.
ł d b'ł
. .
.
.
ZgłoHeaia do Admin'stracj'1
d Ut m o 1, 1.~g a, m.o~11w11 ze zna1omośc1ą.
W p•
1°
· stenosrrafh pol11k1e1 po11aaklwaaa od
do hfura 'ip6łki Akcyjnej. Wła·
saoręcznie pł1a11e oferty akladd do
Sklep z urządzeniem i mieszka.lliem, admin nia. pisma pod "Mas:zyniatka".
nada.i-cv 1ię na katdy interes, przy
ul. GłówJJ.ej do sprzedania. Telefon
265·52

Gabinet koarnetyki

6)

!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_.I

MA5 ZYNIS TK A

piętro
od 3- 8 w

{Róg Lubelskiej) front I

dfplom Uuiwerayteckl
a z k i 1,
tel

I

b) ZAOFIARt>WANE
Ob,..;błaezkl

S.
WAT
NIC
KA
ul.
65
Pavimuie od<!. 9-1 w DQt.

Panleaka po1:zukuje praktyki biurowej bespłetnle lnb t. p. 01erty do
.Kurjera Łódzkiego• pod „Solidna"

z. oryglnalntl fibry w1llkanhow•nel aajkoriyat•
n1e1 n~b~alesz bezpohednlo " fabryce Zakhdy
t'rzemralowe Broal•ł•" Grab9.ld. ut. Po110oow11tle10 61 1d1wn. Za~tnal tel, 10loll2 i 135·53

Lekarz-dentysta

tel. 172-33

du domem, zna 12ycie lnb jako wy•
chowawczyai do d1iecl. Oferty do
.Kurjera ł.6dzkiego" poJ .8448"

mea" Plotrkewaka 78, teL 185-22.

Łodzi

Porza\dek dzienny
1) Odozytanie protokułu :r ostatniego Walne!lo
Zebraoia;
2) Sprawozdaa1e za rok 1938139 i bilans z dnia
31. 3. 193~ t'.
31 Sprawozdanie Komisji Rewizylnei;
4) Udzielenie absolutorium ustepu'ącemu Zarzl\dowi:
0) Wybór .larządu i Komisfi Rewizyjnej plg statutu;

Do akt. Nr, Xlll Km 11.71~9

Komornik Sąd1 "r~' '·" • w I~
dzi. rew. 13·go Marian Li•>iński u'lliil
szkałv w Lodd. przy ulicv Aodrnle
Nr 11 oa iasa:łzie arl 602 K I', C
ogi a sza. że w do ·n 9 czerwca 1939 r.
godz 11 w Łodzi, przf ul. Piotrkowdii
nr 69 . odbędzie $ię r publiczna licJłllli

„

3 i 5 POKOJOWE mieszkanie w ci- Jadwll'a Zaykówaa zgabila legityruchomości il mi'anowłcte: 125 mthli
chym do-mu z wygodami przy ulicy Se maeję 1zkollll\, wyd. w Gim Żeńsk. ' materi lu na pokrvc1e ko1der usuor
natorski-ej nr. 10 do wynajęcia. Wia- Zofii Pętkow1klej w Łodzi.
wanych na łączną sumę zł 625 gr.~
d~mość u gospodarza.
które można o~ ądać w dniu lic,taeil
w miejscu snzedaży, w czasie wyłcl
Landaa Andl'zef ucze11 pryw. szk.
oznaczonym
3 ł ł pokoje 1 lnachnl,, z ao"oeze1 · powaz. M. Wesołlcówny w Łodzi zgu·
Łódź. da 16 maja 193> r.
nym centralnym ogrzewaniem Narato- bił le1itymację 1zkolną.
Komornik (-) Mar~an Llphhkl
wicza 1.
Sprawa Juli usu Goldberga 11 ko I
.J. London 1 Synow;e'.

Kapa14ł brylanty oraz bltaterię. „Ka- st...... palli przyjmie po1adę zar1,.

W~f Nflł l'CZ~I f

l11
i

Obwieszczenie o llcylacll

SPllZfDU

Choroby wewnęt.rzae
i reumatyc&De
Tel. 164-21
godz przyjęć oj 5_::s---

10-z I 4-:!

Nr IV/1/342 '25/ 39

HIJPNO

Jan POLAK

Hp•C'łCFCh

Pabianice, du. 22 maja 1939 reku

Pąbłanicaeh

W my•l § 83 Ro?.porządieaia Rady .Ministrów z dnia
25. VI. 1932 roku o po1łępowan1u el(zekucyjnym Władz
Skarbowych (Dz. U. R. P. nr 62, poz. 5801 Urząd Skarbowy
w Pabianicach podaje do publicznej wiadomo~ci, te w dniu
130 maia 1939 rok• o godz. 11 - 17 w Rypułtowi._ach gm,
1
I
· Widzew u zob. Kolbego Pawła. odbędzie eic: sprzedał
drog" publicznej licytacji, celem pokrycia zaległoćci po•
datltowych na rzecz Zarządu Gminy Widzew, P. Z. li. Wz.
Debr•e prosperujl\CY alrlep kolouial- Pa61twowego Banku Rolnego i lanyeb:
no-tytoniowy istniej11cy 35 lat do
jałówki czarno białej oszacowanej na zł IO.sprzedania zaraz lub od 1 lipca. Wlakrowy czarno białej - osiacowanej na zł 250.domol!~ w admlniltracjl.
źyta w stercie około 40 m8 - oazactlw, na zł 600. 1 świni wagi około 100 kg. - oszacow 111 zł 90.Zajęte ruchomo6ci motna oglądać w dni• llcytaeji
:Kap'.t; bezpoirednlo solidną nleracbomośd willowi\ lub mieszkaniową do w miejsc• i czasie wyżej oznaczonym
25. tysięcy złotych. Wymagane: lokale
Naczelnik Urzędu
w1ęlcne, teren łódzki 1pokojnv. dogod
(-) B. Zalew11kl
ny. kolonia nrz42dolcz.t hab Ruda Pabianicka. Zglo1zenia w .Karjerze• dla
.Rzeczywistego reflektaata u.

OR MED,

Przyjmuje

w

I

. ..A--------....

przrjn.111je od s-11 t od 6-9 w
_ aledz. i ~więta od 9-t2.30 po poi

Il

Urz"d Skarbowy

DROBNE

IRAUGUTTA 9, fr. 1p„

M o n I

I!

OGŁOSZENIA

?

Im. WtCE:PR. €UG. UWIAT!<OWJJ<l€GO
r!!.PJMY li.A ~'IGAU EVJI. P.KO 42000

Filantropijneuo w

I

Dr. HENRYKO WSKI

męic:ryza I

Je 1GACZ

Wnlne Zebranie
[Kawiarnia „Sl,M" ~:~~=' ·~.~~.„.!!~.~~~~~A Ewanuelickieuo
Towarzystwa

LEKARSKI

\>RZYCHOONIA J.JLA

1

I

DAŁ

0

DZIAŁ

:!~ ...

19.01) Koncert rozrywkowy (u Lwowa). Wyko
nnwcy: Orkiestra Rozgłośni Lw<1wskiej pod dyr.
Tade11&'Za Seredyńs.kiego i Chór Zbycha.

v~zvś

I lub 2 pokojowe umeblowane mieszkania z k•chniami. Miejscowość zdrowa
l~s, . kąp 1 el. Wiadol!lość Andrzeja S,
firma _Bogusia wski.
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świato~ej

wybiera pod·
gwarancją szczęśliwe numery. Rozwią
że Ci zagadkę przyszłości, da Ci klucz
Nowego życia- Dobrobytu!!!
Podaj
zaraz datę urodzenia. Jas:nowidz Vichara Kraków, Skrytka 567.
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OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w tomi
rewiru 13- go, M.aria:i Lip• ński umie11·
kały w Łodzi, przy ulicv Andrzeia 11.
na:zasadz.ie art. 602 K. P, C. o:łasza.11
w dniu 1 czerwca •1939 ruku od gad1
11 w c.odzi, _przy ulicy Wólczańskitib!
odbędzie s•ę publiczna licytacja raeht
mości: a mianowicie: mebli. pianina
dywanu, maszynv do pisania i lamiJ
oszacowanych na łączną sumę d 1690:
które motna oglądać w dn u rcyla4
w mie1scu sprzedaży, w czasie wyl•
oznaczanym.
Lód' dnia 10 maja 1939 r,
Komornik: (-l Mariaa Lipla1ki
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Sprawa M Ajfera p· ko A Kaufmr
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OBWIESZCZEN1E.

182-4~

Komornik Sądu Grodzkiego w lodzi
rewiru 13.go; Marian Lipil'\ski za·
DOHIJl'IENl'ł
mieukały w Lodzi, ul. Andrzeja 1t na
zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że
w dniu 31 maja 1939 r od godz. 11 w
Szymcba Jakubowicz, Nowomiej· Łodzi, ul. Piotrkowska 125 odbędzie
eka 29, zgubił 1 ut. Oblig. premJi się publiczna licytacja ruch<>mości a
pot. dol., kwit k111cyjn7 z dn. 28. XI. mianowicie; pianina w st. średnim 1
1932 r. wyd. w Elektrowni Lódzkief
kreden111 or:zechowego oszacowanych na
łl\c:tnl\ 111mi; zł. 850 gr. -, które rnożna oglądać w dniu licytacji w miejscu
Kre••• ZJ'sm•nt - Konstantynów 1sprze~aty, w czasie wyżej oznaczony01
ul Zgierska 7 zgubił kwit kaucyj., tódt. dn. 10 mafa 1939 r.
ny na -zł. 40.-, wyd. w Elektrowni
Łódzkiej.
Komornik: (-) MHlaa Lł plń11ki
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od iutra w domu.
Prenumeratę 1amaw1ac
m o ż n a poczynajac oa
każdeto dnia mie~iqca.
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CENY
niedzielnym
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Dułoszenia w dni powszednie po godzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i iwięla należy kierować na ulicę Żwirki 2 [tel. llZ·I
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PRENU.M.ER A TY
dodatkiem

ilustr.
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dod.

dziec. „M A Ł Y K U ~ J ER".

- nekrologi
powierzchnia strony 180 mm. 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i tekście 50 gr., komunikatv
40 gr. Zwyci;ajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12
Drobne 15 gr. poszukiwanie
10 ~r·'
OGloszEN
CENY
wyraz-najmniejsze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjnyre zł.2.- za milim,Wr. Ogłoszenia dwubloro~
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4 - na prowincji o 500Jo drożej, zagraniczne i trójkolorowe o 100°/o drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez 'S)rzednieJD zawia lo 0•1 ~~11
1
zł. 4.50 zag1an cą zł. 10.- odnoszenie do Za termin druku i treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Wzmianki reklamowe oznacza si~ cyfrą (Wr). Zastrze.lenie ~:cjsc:i ?b:> "11'1,
11
0
domu 40 gr. 1' renume1 atę można administracię tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacone. 2G / 0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treśei o~-. z= :
przcrwac tylko I 1 15 każdego miesiąca. nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego po\11 tórzenia ogłosz:enia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarju'll uważan~ są za bezp at•
R~kopisów zarówno zużytych jak i od(zuconych.redakcja nie zwraca.
miesięcznie w Łodzi zł.
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P. K. O 602-800.

Redaktor n;;:.:1c111~ 1 wyl.i«1-.·.:c1. JAN ST\ l uLh.,~.~ .• l.
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Redaktorzy: działu politycznego - Jan Stypułkowski, działu kroniki miejscowej
.;iepesz Feliks Tomaszewski; działu gospodarczego i działu sportowego tecznych - Michał Walter; za Małx Kurier- Henrv.k R.u.Qnicki. Za ogłoszenia

ia,

krajowej
Klaudiusz Lity11sK1; tJZ 1•• li)
! :. · r<)nim Feja; dodatk1',w n1edz:elnych 1 swl!' sta
·, :rnły rekl31illl\Ve od1 \. 1.1da Fra11c;s_z;~ llrz
Chmielowski. Wszyscy· zamieszkali w Lllll" s;z
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