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Rajwylworniejszy
LOKAL ŁODZI
Moniuszki 1
telefon 151-42

z

»HALKA«
pod

ma spraw osobtsty<:h,

Krysi·a. . .

dniem 1, czerwca - całkowita zmiana
Les·n·iczun'·:ir.-~
programu: w przebojowym repertuarze'.
U W A G A : Z dniem 1 b. m. powierzyliśmy kierownictwo naszoj kuchni znakomitemu warszawsk1e~u !°1str.zow1 sztuki kulmarn.e1
p. W. Grabowskiemu długoletniemu szefowi kuchni Hotelu Angielskiego, Simona i Steckiego 1 wielu lnnyc h w Warszawie
Dancing - Cocłall-Bar
Lokal otw-arty do godz. fi rano

REST.- WillARllA

J.

·Lucy Dorey

zarządem

KURZYNSKIEGO

Oraz

o po ityce

„.

Krytyczne uslosunkowun-e siq do propozycyj unQielsko-lrancuskich

Sowieckie warunki przystąpienia do frontu państw pokojowych
Moskwa

prowadząc

rokowania z Londynem i

nie zamierza wurzekat 1ie 1io1unków
MOSK\VA, 1.6 - t:ła wcz.orajszym. r.osiedzcniu naJwyższej rady, po .z:atwierdzeniu dekretów, zabrał głos Mołotow, jako
komisarz spraw zagranicznych. Mówca
lkrytykował na wstępie dotychczasową połi
tykę nieinterwencji państw dcmokratycznych, podkreślając, że polityka ta umożliwia panstwom agresywnym Niemcom i Wło
chom dokonanie zaborów w Europie. Monachium było punktem kulminacyjnym poJityki nieinterwencji, lecz z chwilą gdy

Niemcy zajęły Czechy i Kłajpedę, przekonano się do Czego prowadzi polityka nleprzeciwstawiania się agresorom. SZlzzególnie jasno zrozumiano sytuację, gdy Hitter zerwał pakt z Anglią i Polską, odrzucił
poko-jowe propozycje Roosevelta i zawarł
pakt o charakterze agresywnym z Włocha
mi, skierowany przede wszystkim przeciwko głównym państwOm demokratycznym.
Stwierdziwszy zmianę stanowiska państw
demokratycznych wobec państw agresyw-

RESTĄORACJA ~~.~Balet

ROMA wnteeaJe

czas do Litwy b, premier Jitew-

s~1 Waldemara~, celem uporządkowa.

Zabo1·kine1·

Paryżem

Niem€ami I Wlot:hami

nyc.h, Molol~w. Olvicdział: na:łcży poczekać, by przek nać się, jak istotnie zmiany
te są poważne i czy państwa demokratyczne, przeciwstawiając słę agresji w jednych punktach Europy, nie zezwolą na agre
sję innych. Dopóki sytuacja ta nie wyjaś
ni się, Związek Sowiecki winien postępo
wać ostrożnie. Zawarcie paktu angielskopolskiego i angielsko-tureckiego wniosło
poważną zmianę do sytuacji międzynarodo
wej. W związku z ty_mi paktami - mówił
Mołotow stwierdzić należy dążenie do
wciągnięcia ZSRR do fromtu państw, usposobionych pokojowo, celem zahamowania
agresji. Zdaniem ZSRR dążeniai te idą po
linii interesów większości państw europejskich. Na prop01zycję Anglii i Francji Zwią

CYiem

„
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----------------------=-------,_-Restauracja i Winiarnia, Łódź

Moniuszki 1.

ZKOŁA POWSZECHłłA

OIMNJ\.ZJUM

one ponownie nawiązane.
W stosunkach z Polską - mówił Moło
tow - należy podkreślić ogólne polepszenie. Stosunki z zaiprzyjaźnioną Turcją roz
wijają się normalnie, a ostatnia wizyta Po„

MARII KONOPNICKIEJ
123,
174-85

. .

. rt„R

tiemkina w Ankarze miała duże znaczenie
polityczne.
.
Po omówieniu sprawy Wysp Alaindzkich
w duchu i w sensie ostatnich artykułów na
ten temat w „Izwiestiach" i w „Prawdzie",
Mołotow przeszedł do omó\.vienia stosunków z Japonią, oświadczając, że grqźby
pod adresem ZSRR nie odniosą żrudnego
skutku. Ostrzegł on zupełnie wyraźnie Japonię przed prowokowaniem incydentów
granicznych Za\równo na rubieżach ZSRR,
jak i republiki mongolskiej, zaznaczając, że
w myśl pairku sowiecko-moingolskiego Zwią
ze Sowiecki będzie bronił granic Mongolii z
taką samą stanowczością, jak i granic włas
nych.
•
Co się tyczy c•i n, to Związek Sc wiecki
będzie okazywał pe.moc narodowi c'ilir. skiemu.
·
PIERWSZE ODOLOSY W BERLJPJtl!.
BERLIN, 1.6 _, Dotychczas brak wsie!.
ki~h !komentarzy prasy niemie~kiej w śpca„

wte mowy Mołotowa. Popołuciniowe dzienniki niemieckie poświ~caj<J jednak kwestii
ttkład!1 ·.francus.ko-angiel~ko-sow,ieckiego du-

io r:ueisca,

pod·kreślając,
iż ; w
ostatniej
chwili zarówno Paryż jak i Londvn idą całk;:i
wicie na pasku Moskwy.

przedłożony

Co przewiduje

Moskwie

projekt paktu trzech mocarstw
LONDYN, 1.ą - Jak twi~rdzą w tutej-, tym pań~twom natych1!1iast ~woJei J')Omocy.
szych kołach politycz.nyc~, pro.1ekt pa!ktu bry Odwrotnie, gdyby Ros.ta Sowiecka wciagnię
ty.isko-fran.cusko-sow1e~k1ego, ~ło~on~ prz.ez t~ została do wojny .z racji jednego z wymie
W. Brytanie w Moskwie przew1du1e, ze o ile nionych 3-ch powodow, W. Brytania i FranW. Brytania lub Franc.ia zostałyby wciągnię cia przyjdą natychmiast Rosji Sowieckiej z po
te do wojny a) wskutek bezpośrednio na nie mocą. W projekcie paktu jest zastrzeżone
'"'.Ymierzonego ata~u, ~) wskutek ~yko~ywa że przy udzieleniu p~mocy innym państwom
ma przez nie zac1ągniętvch zobowiązan, c) uszanowane będą mteresy tych trzecich
wskutetk zwrócenia się do nich o pomoc przez stron. Projekt przewiduje zawarcie paktu na
którekolwiek z pa:lstw europejskich, zaatako okres 5 lat.
wanych przez agresora„ Rosia udzieli obu

Iem utwo zenia frontu paiństw poko1'owych
r·
·
y iean·ak front taki mógł być stworzony,
konieczny jest pakt o wzajemnej pamocy
pomiędzy ZSRR a Anglią i Francją i udZieJenie gwarancji dla wszystkich państw, gra
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LICT~UM humanistyczne

rozbleżno

zerwane z. powogu

być

~---------~--------------------~ z~So~edina~ąz~wpo~~ekwk~~
Wyjaśniienie.
rokowania z wymienionymi państwami, ce
Cel'lm ul,meritowinla fałstywych pogłosek, rozpuszc,ani•ch zloiliwic przez pewne osoby - podalemy do
aajazerS•ei ..,l!•do•no:lci t'. T. na«vcb By•a:c:\w I Sympaty1<6w. że udziały firmy nasiel zostały z dniem 16 lutego·
1139 r. sprzedane p. Juzema Kan:yń• clema of1c. rez, który też od tego momentu Jest faktyczo7m właści•
cielem I nrz~Clcq przeasięb orslwa
•
HALK

zostały

Ści zdań, więc nic jest wykluczone, że mogą

.

~ 1egoa· - . rr!i~tiłto ~~ii~i:o~~ąd~pi~~~~~j

te na zasadzie wzajemności i równych obomiafoby charakter obro1nny. Ten
tel.
Ł ó cl ź, W ó l c z a ń s k a
punkt widzenia nie znalazł jeszcze całko
22 c z e r w c a r.b. witego zrozumienia. Anglia i Francja pozo
Początek egzaminów! do kl. l
do klas wyższych 24 c z e r w c a r.b. stawiły jako sprawę otwartą oka1za.nie poKancelaria czynna w godz. od 9-14 i od 16-18 w.
mocy ZSRR w razie zaatakowania go, jak
='**
również okazanie pomocy ZSRR, gdyby ten
zostalł zmuszony do wystąpienia w obronie
państw, graniczących z nim, a nie mających
gwarancyj angielskich.
Ostatnio - stwierdził Mołotow -- Anwiększe glia i Francja przyjęły zasadę wzajemności
lecz obsadziły ją takimi omówieniami, iż
faktycznie może stać się ona fikcją. Co. się
tyczy drugiego punktu widzenia rządu sowieckiego, to nie zaszły żadne zmiany. W
talkich warunkach ZSRR nie może brać na
siebie obowiązku obrony państw zaataikoszczęśliwy
wanych, jeśli nie Oltrzyma odpowiednich
gwarancyj.
KOLEKTUR~ZE
Prowadząc rokowania z Anglią i Francją mówił dalej Mołotow ZSRR nic
zamierza wyrzekać się stosunków gospodarczych z takimi państwami, jak Niemcy i
Wła:hy. Przed kiliku tygodniami rząd nie
n:iecki miał wysłać do ~ciskwy de!egację
handlową pod przewodnictwem p. Schnurre: lee~ następnie zdecy?ował misję tę po.- i
tódź,
w1erzyc a1mbasadorow1 Schulenburgowi.
KQnto PKO Nr 606~400 R2k9.wania z ambasaqorem Schulenb1.u.Zamówieni& zam1e1sc. załatwiamy odwrotnie

1

!J
1·
U U 1J
ul. Prez. Narutowit:za ti8,

wiązków

Tel. 115-31:
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ALBERT ·FI

ZER

Dyr. Zakł. Przem. Wyrobu FUcó'1V Sp. Akc.
~Cati;~ny św. ~akramentami, po krótkie~ cierpieni~ch, zmarł w środę dnia 31 maja 1939 r., przeżywszy Iat 61. Eksporta:cja zwłok z domu żałoby przy ul. Długosza Nr. ~1av. ictela ttasłąpt w czwartek o godz. 8 wieczorem. załobne nabożeństwo Odprawione zostanie w piątek 0 godz. 10 rano. Wyprowadzenie zwłok na Stary Cmentarz Katołtckt

po

południu.

do ~ści?ła Najśw.
tegoz dnia o godz. 5

ZONA, DZIECI i RODZINA•

p

•
EN ARNE OBRADY SENA U
usiaw raigfikacg·ngch

Koleina narada na Zamku
I

Przuiet:ił! 1zł!rt!do
oraz o

oreanizacłi wit;złenniciwa, sądach

ubezpieczeniowgch, publicznej 110.tbie zdrowia
izbach aptekarskit:b I inngt:b

WARSZAWA 1,6. Wczoraj odbyło się plenarne posiedzenie Senatu. Na
wstępie marszałek Miedziński zawiadom;,
Izbę, że pan prezes Rady mi,nistrów nade·
słał odpowiedź na interpelację sen. Heleny
S~j~owskiej z dnia 25 marca r. b. w sprawie prowokacyjnego zachowania się niektó
rych Niemców obywateli polskich.
. Następnie Senat przystąpił do załatwie
nia spraw, znajdujących się na porządku
dziennym posiedzenia.

PRAWO O SĄDACH SPOŁECZNYCH
Sen. Rataj referował prawo o sąd.ach sp~łecz
nrch. Ustawa ta jest dużym wysilkiem w kieru~u upor~ądkowa?ia stanu prawnego w dziedzm1e sporow, wymkłych z ubezpieczeń społecz
nych: okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych i
trybunał ub~zpieczeń społecznych.
W okręgo
wych sądach przewiduje się udział ławników
mianowicie przedstawiciela pracodawców i pra~
c?w;iikćw. Stosan~i personalne sędziów i urzęd
mkow w tych sąuach zrównane zostały ze stanem, jaki panuje 'v sądach ogólnych.
PUBLICZNA SLUżBA ZDROWIA.
Sen. Stryjeński referował projekt ustawy o
publicznr,; służbie zdrowia. Projekt ten stwarza

DODATKOWE KREDYTY
Sen. Lechnicki zreferował projekt ustawy o
dodatkowych kredytach n.a rok 1939-40. Chodzi
o zwiększenie wydatków w resorcie Min Skarbu o 2,100,000 zł. na koszta emisji i biaa: bilonu

jednolitą organizację zdrowotną. w całym

pań

stwie i znobl przepisy ?J czasów zab'Orczych.
Ustawa ta o dużym znaczeniu dla zdrowia ludno
ści, a więc i dla obronności państwa, będzie mo
Ustawę tę przyjęto.
gła w pełni wydać rezultaty, jeżeli jednoczeSen. Przedpełski referował ustawę o dodat. śnie ze stosowaniem jej w życiu nastąpi rozwój
kowych kredytach na rok 1938-39. W tej usta- szpitalnictwa, jeżeli znajdą się środki na walkę
V.:ie chodzi o zwiększenie wydatków przedsię z tzw. chorobami społecznymi. Nalety dążyć do
b1oxstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon o 10
milionów zł.
I t.ę ustawę przyjęoo bez dyskusji.

rozgraniczenia zakresu działania państwa i samorządów w dziedzinie zdrowia publicznego, Po
przemówieniu sen. Zmigryder- Konopki senat
przyjął projekt usta:wy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm z poprawkami senackiej komisji zdrowia publicznego i opieki społecznej_
USTAWA O IZBACH APTEKARSKICH,
Sprawozdawca sen. Milewicz referował u.stawę o izbach aptekarskich. Izby aptekarskie mają na celu spełnić doniosłą rolę scalenia zawodu
aptekarskiego i krzewienia zasady etyki zawodowej, Będą one czuwały nad jej przestrzeganiem przy pomocy rygorów, przewidzianych w
ustawie. Jednocześnie ustawa ta przyczyni się
do unormowania stosunku zawodu aptekarskiego do władz państwowych, oraz ułatwi nadzór
władzy paf1stwowej nad wykonyiwBilliem zawodu. Do izb aptekarskich obowiązru;ie są na.leteć
wszystkie osoby, wykonywują.ce zawód aptekar
ski. Ustrój nad działalnością izb sprawować będzie minister opłeki społecznej,
Senat przyjął pr()jekt u.stawy w brzmieniu
sejmowym bez zmian:

Wgjalnirnle w sprawie
P. prezes rady ministrów i minister spraw

wewnęt.rznych gen. Sławoj-Składkl'.lwski nadesłał następują.cą odpowiedź na interpelację sen.

Heleny Sujkowskiej w sprawie „prowokacyjnego •zachowania się niektórych Niemców obywateli polskich", przyjętą na 15 posied:z€niu Senatu w dniu 25 marca 1939 r.
Podane w interpelacji fakty odnośnie Pawła Reszkego, urz.ędnika elektrowni w Łodzi, są
nieścisłe. Stan sprawr przedstawia się mianowicie w następ qc~· spośób: W dn. 1 marca Reszke przyszedł do biura i powitał kolegów sło
wami: „No, jak tam, macie jeszcze Pl'.l-lskę"? Kie
dy zaś zwrócono mu uwagę na niewłaściwość
tych słów, dodał: „cóż dziwnego, wczoraj była
Czechosłowacja, a dziś jej nie ma". Wobec Powyższego wyciągnięto w stoS'Ullku do Reszkego
wszystkie konsekwencje, W szczególności zawie
szono go w czynnościach służbowych i niezależ
nie od tego skierowano sprawę na doogę sądo
wą, Prokurator zarządził do Resz.kego aTeszt

Porezu ·-;~ien~e 11iedzv Anglia a Turci~

cieszy się wielkq popolarnościq w społeczeństwie l~r~c~1m

STAMBUŁ, 1.6 - Były długoletni am- wszystkim, że żadne po.rozumienie m~ było
batsador~ turedki w Londynie, a obecnie de· tak popularne w Turcji, ja~ układ anĘ~elsko
putowa•ny wielkieg01 zgromadzenia narod?- turecki Znaczenie strategiczne Turcji, powego, Tethi Okyar, wygłosił przez radw łączon~ z potęgą brytyjską, zdaniem jego,
ankarskie mowę, przeznaczoną dla słuc~a- zapewni tnva1ły pokój na Bliskim Wsclioczy angielskic'i1, o znaczeniu u!~ładu ang1el- dzie i na Morzu Sródziemnym.
sko-tureckiego. Mówca podniósł przede

Jaoon;a p r <f\wdopodo~1nie nie ogłosi

f orma'ine: tilólfady wybrzeży chińskich

Tego rodzaju odpowiedź japońsi<a ja1k donosi dalej „Daily Telegraph" - pozwala zdaniem kół dyplcimatycznych w To
kio p;zypuszczać, że Japonia nie zamierza
w chwili obecnej ogłosić formalnej blokady

LONDYN, 1.6
Wl!dług doniesień
„Daily Telegraph" japońskie ministerstwo
marynarki w odpowiedzi n.a protest am~a
sady brytyjskiej w sprawie ~~trzy_m,a~1a
angielskiego parowca „Ran~ura wy1~n:ło
że incydent był wynikiem meporozum1en1a.

w za v.. o ~a : ~ bałonowych o

wybrzeży chińskich.

pierwsze miejsce

TARNóW 1 6 _ Jak wykazały oblicze-I
nia komitetu orgn nizacyinego i .kcmi~ii s.por- ,
towe· z jedenastych zawodów b:i.lonow wol- ,
chJ · uch ar ini pl!k. Wańkowie.za pierw~fe m?ej~ce zdobył balon ,,Lublin" o poj~~ności 750 m. sz eś. z klubu W. K. S. „Zlot .z
załoga kpt, Pomaski i por, Kalisz, Drugie
piiejsce balon „Poznań" o ipojemno·ści 750 m.

uFh::jr im. ołl<

Wań co v icza
1

sześc. z. klubu „Mościoki Klub Balonowk-'' z

~ałogą 111struktorcm klubowym Kasprza iem
1 Pcltzem.
, .
Co do losu p~z~st~łych dwóch balonow:
„9ryfu". i „Katowi<;- 'lnm~ ~pływu trzech dni
me ma _zadnych w1~ omo~c1.
•
OftCJaln'{ ko.munLk.at k1er-0~nictwa zaw.o
dów o wymkach uikaze ste ~
. •

lipca

zwierząt.

Senat przyjął projekt ustawy w brzmieniu
uchwalonym przez komisję senacką.
Sprawozdawca sen. Radziwiłł referował usta
wę o ochronie lasów nie sta.nowiących własności
państwa.
.
W głosowaniu ustawę wraz ze zgłos-zonymi
poprawkami przyjęoo,

WARSZAWA, 1.6 - W związku z praca1mi obu Izb Ustawodawczych w całej pet
ni, dowiadujemy się, że zamknięcia sesji
Izb należy się spodzie'vać w połowie lipca r. b.
(m.)

lalen·da....t.a 1-'•ant
I
UllQ
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WNIESIONE INTERPELACJE
~ I~·
Interpelacje w.nieśli: sen. Wolf w sprawie
nieodpowiedniego przcmiMJowania niektórych 1
- WARSZAWA Jak słychać, nowomianCYwa
st_acyj ,kol.ejowych w odzyskanej części śląska nyambas:a.dor Sowietów w Warszawie p. Szaro.
C1eszyn~Jdego, sen. Tworydło w sprawie nadu- 1now, wręezyć ma listy uw.iexz.ytelniające Panu
ży~ :"Yoorczyc~ przy wyborach do Rady Miej- Prezydentowi R. P. w piątek dn. 2 czerwca,
sk1e3 we Lwowie.
Następne P<>Siedzenie marszałek zamierza
- BERLIN. Ks. regent Jugosławii Paweł i
zwołać na dzień 12 czerwca. Porządek dzienny ks. Olga przybyli wczoraj 0 giodz. 20-ej na stabędzi·e senatorom rozesłany.
cję graniczną Rosenbach w Karyntii.
Na tym posiedzenie zakończono.
- FLORENCJA. Jak słychać, ślub ks. Spoleto 2 księżniczką Ireną grecką odbędzie się we
Florencji w dn. 1 lipca.

I

- VANCOUVER. Angielska para królewska prz~ybyła tu z Victorii po 3 i pół godzinnej
podróży.
- RYGA. Wczoraj przybył do Rygi n.owy
interpelację
~ litewski Dajlide, który 2 czerwca złoży
Jak z poWY'i;szego wynika, władze lokalne swe listy uwierzytelniające. W wywi..adzie, uzł. z zamianą na 14 aresztu w razie nieściągal
ności, w stosunku dio Oskara Wagnera grzywnę uczyniły wszystko, co w danej sytuacji do nich dzielonym prasie, nowy poseł podkreślił serdecz
ność węzłów przyjaźni, łączących Łotwę i Liw wysokości 250 zł. z za.mianą na 14 dni aresz- należało.
(,......) Sławoj Składilrowski minister. twę.
tu w razie nieściągalności.

sen. Sujkowskiej

Antyniemieckie
naslr je
·
Sojusz z
i

budzit

Rzeszą

ni~zadowolenie

umorzył sprawę.

Wystąpienie Reszkego było również rorz;patrywane przez sąd koleżeński, który, opierając
się na decyzji prokuratora uznał sprawę za wy
czerpaną i dnia 8 maja zawiadomił o tym dyrek
cję elektrowni. Dyrekcja elektrawni nie powz..ię·
ła jeszcze decyzji w stosunku do Reszkego, tak
że stan zawieszenia go w czynnościach utrzymu
je sh dalej.
. .
O jakiejkolwiek interwencji konsula ruemiec
kiego w sprawie Reszkego władzom nic nie wia
domo
w· Michałowie pow. białostocki, w lokalu oddziału Deutscher Volkverband (Niemiecki Zw.
Ludowy) wywieszona była w czasie od jesieni
1938 r do lutego br. ma.pa niemiecka, kwesti.l'.lnu
j('ca przynależność byłego zaboru niemieckiego
do państwa polskiego. Za toler~wa~e teg? stanu władze pociągnęły dio od.powi.adzxelnośc1 kall'no-admin, Oskaora Wagnera i Kurta Freyma.rka, członka oddziału.
W wyniku Tozprawy orzeczono w stosunku
do Kurla Freymarka grzywnę w wysokości 500

sesji Parlamenta
spodziewane w połowie

zathowania sie
obfwalełi polskich

LONDYN 1,6. Korespondent dyplomatyczny „Manchester Guardian" ogłasza interesujące szczegóły, świadczące o wzrasta
jącym niezadowoleniu ludności we Wło
szech. Objawy tego niezadowolenia stwierdza korespondent- nie są może widoczne nai powierzchni, ale jest ono coraz
to bardziej doistrzegalne przez tych, którzy
śledczy.
Po kilku dniach prokurator zwolnił Reszkego są w stanie si~gnąć nieco głębiej. Według
z are~tu a postaoowieniem z dnia 30 kwietnia korespondenta, wśród ludności włoskiej pa

ORGANIZACJA WIĘZIENNICTW A.
Sen. Głowac~,:i referował usta.wę o organizacji więzie.nnictwa. Dotychczasowa organizacja
była oparta na rozporządzeniu Prezydenta z r.
1928, wyda.nie w r. 1932 pl'.llskiego kodeksu kar
nego wyłoniło konieczność zastosowania w wi~
ziennictwie zasady indywidualizacji kary. Spra
wozdaw~a krótko rozwija znaczenie tych nowiych zasad w systemie wykonywania kary pozbawienia. wolności,
Sen.at uchwalił projekt uatawy o organizacji•
więziennfotwa wraz ze zmi~ami, pro~now~n!
mi przez kamisję. Wszystkie poprawki mru.eJ·
szości Senat odrzucił. Przyjęta została równiei
rezolucja, 2gloswna przez sprawoedawcę, wzywającą rząd do opracowania projektu Ulltawy o
aresztach gminnych.

zdobył

nia

,Odpowiedź p. premiera qen. Skladkowskieqo na

wyrob' cheunicmych.
Sen
kowski referował projekt ustawy
o ratyfikacji ..:un'Owy dodatkowej do umowy gospodarczej r1ięd-zy Rzpldtą P~lską. a Rzeszą. Nie
miecką a r en. Katelbach proJek ustawy o ratyfikacji 'Ul"''owy w sprawie granicznego odcinka
rzeki Dr vęcy.
\,
Ser ślaski referował proP,kt ustawy o raty
fikacji_r pr,otokółu taryiowego między Polską a
Estr .11ą.
Sprawozdawca s, KolADkolVSki referował pro
Jekt .ustawy o ra:tyfikacji poromimienia między
Rzplitą Polską a Zw. Socj. Republik Rad w spra
włe statutu prawnego przedstawicielstwa hand.Io
wego Zw. Socj. Republik Rad w Polsce.
Następnie s. Kolankowski przystąpił do zre
ferowania projektu u.stawy o ratyfikacji układu
handlowego między Polską a Związkiem Socjali
stycznych Republik Rad, zawartego w dniu t9
lutego 1939 r.
Umowa rozciąga się, zgodnie z postanowioe·
niami traktatu warsalskiego i na Gda:ńsk. Całość układu jest przejrzysta, jasna i solidna. W
:imieniu komisji spraw zagranicznych m6wca
stwierdza, że układ handlowy jest naturalnym
objawem postępującej normalizacji sbosunków 2
naszym wschodnim sąsiadem, a ehoć mote w ramach obecnych doM skromny, nie mniej pełen
rzetelności( oklaski.)
Senat przyjął wszystkie projekty ustaw o ra·
tyfikacji.

"Lub!·in"

wę

Zamknięcie

INNE PROJEKTY USTAW.
Sprawozdawca sen. Bisping referował ustao nadzorze nad niektórymi środkami żywie

prowolłatgineeo

niektórych liemców

USTAWY RATYFIKACYJNE.

~n. Ka~lbach referowal projekt ustawy o
....., rat~ikacji poro~ienia mi~d2y Rzplitą. Polską
lką. Bryta:mą, dotyczącego clenia. pewnych

I

WARSZAWA, 1.6 (PAT) W dniu
wczorajszym Pan Prezydent R. P. w obec·
nOści pana Marszałka Smigłego-Rydza przy
jął pana premiera gen. Sławoja Składkow
skiego i wicepremiera Eugeniusza Kwiat.
kowskiego, którzy referowali o bieżących
praca!zh rządu.

wśród Włochów

imp~rialisfgt:zne

ludn

„

t-

~

r z

nuje głęboki-e i szerokie rozpowszechnione
niezadowotlenie oraz obawa przed wojną.
W przeciwieństwie do lat 1914 i 1915, gdy
włoskie roszczenia do naturalnej gra·nicy t.
zn. Triestu i Trentino spotkały się z szerokim poparciem, obecne imperialistyczne as
iracje nie wywołują żadnego echa. Sojusz
włosko- niemiecki- zdaniem korespondenta - bynajmniej ni•e przyczynił się do osła
hienia nastrojów antyniemieckich wśród

aspir at:Je
wt; prz.~d woiną
Włochów.

Celem skierowa·nia nieprzyjazny-eh nastrojów w inną stroinę, w niedłu
gim czasie podjęta będzie wytężana propaga1nda antykomunistyczna i antyrosyjska.
W zakończeniu korespondent wspomina
o manifestacjach niezadowoitenia, jakie mia
ły ostatnio miejsce przy powoływaniu rezer
wistów. We Florencji, Neapolu i innych
miasta(:h dojść miało przy powoływaniu re
zerwistów nawet do rozruchów. ·

Próby poprawy nlmoslery
francją a Włot:hami

miedzg
Rozmowy amb.
RZYM 1,6. W ciągu maja odbyły się
dwie rozmowy ambasadora francuskiego
Francois Ponceta z ministrem spraw· zagranicznych hr. Cia.no.
Pierwsza z tych roz
mów doszła do skutku z inicjatywy amba~adora Francji dn. 10 maja br. t. przed tu..!
ryńskął~·oiwą Mussoliniego. W toku tej roz
mowy załatwiono bte:tące ~p.rawy administracyjne, a ponadto wymi eniono .poglądy
na sytuację międzynairodową oraiz ,poni'szo
no aktualny sta11 stosunków francuśko
włoskich. Jednakowoż żadnej decyzji politycznej nie powzięto.
Druga rozmowa odbyła się również z
.inicjatywy fraincu&kiej, wczoraj tj. dn. 30
maja i pod?bnie jak pierwsza poświęc?n.a
była głównre normalnym sprawom administracyjnym. Istnieją jednak da•ne by mniemać, że w toku '01bu rozmów ambasadora
fra.ncuskiego z hr. Ci ano były próby zmie·
rzające do poprawy atmosfery pomiędzy
1

.

•

Ponceła

z m in. Ciano

I
Duńs·~ o-nje.tierlri paki nieagresji

faancją a Włochami. Jakkolwiek wyniki łach frnncuskich daje się
tych starań są otoczone tajemnicą, w ko~ sympatyczny.

został

trop, w imieniu rządu duńslkiego poseł duń
ski w Berlinie von Zahle.
Tekst paktu nieagresji nie :został tutaj
ogłoszOny i do tej pory zachOwywany jest
w ścisłej tajemnicy.

Zm1·any w naczelnym dowództwie
brytyJ·skich

zbrojnych

s'ł
.
, .
•
.
•
•
LONDYN, 1.6 Brytyjskie m1mster· 1Zmiany te p0siada~ą doniosłe znaczenie.
stwo wojny ogłosiło wczoraj szereg decy- . Przede ~szystktm przywr.ócono po.nowzyj o zmianach person~lnyich. w nacz~lnym ?te stanoymko ~eneralnego m.spektora ~ra
dowódZtwie
brytyjskich stł Zbro1nych. J?wych sił zbro1~ych .. Sta•now1sko. .to 7Jnte•
•
•
„
s1ot:1e zostało w s1erpnm 1914 r. t. J· na po·

I

wrzv w1en1a
·aki by ohowiqzywal podczas wojny

~~~t~~s;!~1t~:l ~~b~~~1~!g~ie;;~~:si~~~0~;

J

, .
.
.
W A_R~ZAWA, 1.6 :- Polski Komit7t nosciowych, Jaik. mleko, kasza, warzywa,
żywnosc10wy, pozosta1ący pod przew. w.1- owoce, J~rzyny 1 t. P·
.
.
.
ceministra rolnictwa p. Więrusz-Kowailsfk~e
~?lskt Ko~. 1.rw?oścwwy . po:i~d~
go przystąpił do ułożenia bilansu wyżyw1e sekcp: .ogólną, ~Y.w1en.1e. lu.d~ośc1 m1.e1sk1e1,
nia, jaki by oboiw.!ązywaił podczas wojny. żywt·ema ludn~sc1 w1e1sk1~J,. spc.CJa·l~y~h
Bilans ten uwz-ględpia: podział na warstwy artykułów spozywczych, lugwny zyw1enia
ludnościowe a jednocześnie ma ustalić pro i zagraniczną.
(m.)
gram dla poszczególnych artykułów żyw·

?

•1era s,e
• ·WOOWł pod ro' z•
a
encu
WY
b
6f
•• • G ••

zbrojnych mia?owany został generał sir
Edmund Irons1de, dotychczasowy guberna
tor Gibraltaru, liczący 59 lat.
Drugie
stanowisko - iinspektora sił zbrojnych oibej
muje gen. sir Walter Kirke,' 62 Jata liczącv
dowódca armii terytorialnej. '
..

Pożar

fabryki korków

ŁóDż, 1.6 -

Około godz. 2-ej w nocy

wybuchł groźny pożar w fabryce korków i

izolacji korkowych. Fabryka mieści się
przy ul. Tuszy11skiej 69. Zaa1Jarmowana Cen
duliach Suphi.
trala Straży wysłala 5, 7 i 9 oddziały O. S.
Prasa stambulska1 twierdzi, że w1zyta P. pod dowództwem komendanta Kalinowi
min. Oafencu przyczyni się do wzmocnienia ~kiego. Wspólclzialały 5, IO i 26 oddziały
Ententy Bałkańskiej. Po pcxbycie w Anka- talbryczne.
rze, Gafen.cu 11da się qo Aten.
ł Pożar częściowo zlokalizowany nadal
trwa .(gopz. 3 rano)...

Tym razem do TUICJI

STAMBUŁ, 1.6 _
w dniu 9 czerwca
b. r. mai przybyć do Turcji z wizytą urzędo
wa rumuński minister spraw zagranicznych
Gafencu. W związku z tą podr0żą, do któ·
rej tu przywiązują wielką wagę, w. Anikatze bawi turecki p_o:seł ~ Bukai:es~1e Ham

nastrój

wczoraj podpisany

BERLIN, 1.6 Wczoraj po południu
w niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych został podpisany układ o nieagresji
pomiędzy Danią a Niemcami. Układ ten
skła'Clający się z dwóch artykułów podpisali ze strony Niemiec minister von Ribben-

PrZJIOIOWJ wanie bilansu

łtin~

odczuć

I

rec11

.

ISLAMuBOKU FRANCJI
Francuskie koła polityczne, zwłaszcza
w koloniach, jak również prasa kolonialna
odniosły się pozytywnie do angielskiego
projektu rozstrzygnięcia sprawy Palestyny.
Koła te, zorientowane w zagadnieniach
obecnej polityki kolonialnej, twierdzą, że
Wielka Brytania, jak<> państwo, posiadające w granicach Imperium największą licz-

bę wyznawców Mahometa, nie może pozo· zułmańską w Afryce; objęły one też i Niem-1 rdzennej ludności ułatwia władzom 7.adanie sadt ludności muzułmańskiej. Dlatego też
stawać na stopie wojennej z ludnością arab ców jako sojuszników Italii. Agenci włos- tropienia, ścigania i unieszkodliwiania agen czyni ustępstwa m, !n. Turcji, dlatego Odską w tak ważnym strategicznie kraju, jak cy którzy nie tak dawno jeszcze działali tur propagandowo • szpiegowskich, zalda- działywa na rząf'. ;r: : i ~lski w celu uspokojenia Palestyny, u:c ukrywając !ego przed
Palestyna. Przeciwnicy wykorzystują bo- i P<>ruszali się swobodnie na terenie kolonii danych kosztem Rzymu czy Berlina.
opinią czytelników prasy arabskiej.
mają
teraz
zamknięte
drzwi
Francja,
umacniając
swój
!ron~
.1f;ykań
francuskich,
wiem istniejące fermenty dla własnyeh ce·
Pierre Lyautey, ' bratanek marszałka
przed
sobą.
Robota
ich
spotyka
się
ze
zeleski,
wkłada
wiele
pracy
i
starań
uie
tylko
lów.

Francja z kolei ma bardzo poważny od- cydowanym oporem. Tolerancja dotychcza- w umocnienie militarne, ale - i to przede Lyautey, niezrównanego pacyfikatora Masetek wyznawców Koranu wśród mieS'lkań sowa skończyła się. Włoskich i niemieckich wszystk~m - w utrwalenie politycznej rów rokka, zwiedziwszy kolonie francuskie w
ców swoich kolonij. Nie jest więc dla niej, agentów tępi się bez pardonu. Postawa nowagi w koloniach, w najszerszych ma- Afryce północnej i zbadawszy z bliska sytuację, zdał relację ze stanu rzec~y w krótld1n
dla sojuszniczki Wielkiej Brytanii, obojętna
zdaniu: „Jamis l'lslam n'a ete aussi prcs
kwestia, jak się układają stosunki między
mate~il, ~ad~iero•i otyłości. dolegliwośc} wątroby.
la France" - „Nigdy Islam nie był tak
Anglią a światem Islamu. Stąd też w polisto1u1e Się zioła D·ra Cs. Krassowskiego znale de
Zł.Eł
bliskim
Francji, jak dzisiaj".
tyce kolonialnej francuskiej, zwłaszcza na ochronay towarowy KAMICINA: Ceaa pudełka z:ł. 2. Do nabycia w aptekach i składach aptecznych
E. R.
odcinku mahometańskim, panuje duże oi.ywienie.
·
Ludność arabska w koloniach francuskich, zachowuje się na ogól zupełnie lojalnie. Przywódcy i górne sfery arabskie, zjed
nane zdawna dla władz francuskich, zgodne
są w ocenie obiektywnej sytuacji. PrzyznaPrasa londyńska za1mieszcza ostatnio
Na pytainie więc, czy uderzą? - może spętanych przez koncepcję pangermanizmu
ją, że porównawczo rzecz biorąc, pod rzą- sensacyjne artykuły socjologa J. C. John- my dać taką odpowiedź: Prawdopodobnie i neopogańskich ideologów, którzy nie
darni Francji korzystają z maksimum swo- stone'a 0 prekursorach 'ilitleryzmu pod ?- - tak! To nie są ludzie, którzy się cofają. chcą zrozumieć tego aksjomatu, że w wieku
bód politycznych, możliwości rozwoju gos- gólnym tytułem: „_~uchowi prz?dkow1e To są raczej spadkobiercy dawnych pan- XX-ym niepodobna już dzielić narodów na
podarczego, społecznego, kulturalnego i re- nazizmu" (The spmtual Progemtors of germanistów, którzy żądzę grabieży, kult dwie kategorie - panów i niewolników.
KAP.
ligijnego. Plusy te widoczne się stają przy Nazizm).
sily i nienaiwiść dotprowadzają do absurdu.
porównaniu z sytuacją, w jakiej znajduje
„Powstaje dziś _ pisze Johnstone - Już raz zmobilizowali przeciwko sobie osię ludność arabska w koloniach włoskich. pełne dramaitycznego napięcia pytanie w pinię i armię narodów świata, I gdy w obeMuzułmanie w krajach pozostających stoJSunku do Niemiec - pytanie, które wy- cnym zaślepieniu posunęli się jeszcze dapoid panowaniem Francji (obok Arabów) suwa się ponad wszystkie inne, które za- lej - wywołali znowu czuj.ność i rea!kcję
mają jednak pewne żądania, których speł- wisło, jak zmora, nad Europą: czy ude- na obu półkulaoh globu. I nie uspo1koją się,
nienia domagają się; są one natury politycz rzą? ... Któż to może przewidzieć? Ale by· dopóki nie zostainą przywołani do porząnej i społecznej. Chodzi im o szerszy udział wa zawsze tak, że posunicrcia, mające zai.. dku.
i .1
w administracji, o rozszerzenie praw samo- decydować o losach państw, a zwłaszcza
Nieszczęściem Trzeciej Rze~y Jest dysrządowych, o instytucje oświatowo - kultu- talk ryzykowne, jak wszczęcie wojny, wy- proporcja pomiędzy istotną wolą mas nieralne. Tylko w Syrii, w kraju mandatowym, pływaiją w wielkim stopniu z właściwciŚci miec'kich, posiadających, jak każdy inny
występują na widownię mchy niepodległoś psychicznych obywafieli, .wchodzących w naród w Eurc1pie, swe zalety i wady, ale
wnoszących bezwą1tpienia poważne wairtociowe. Algier, Tunis, Marokko nie żywią skład danego państwa„."
\żadnych ambicyj ani pretensyj do zjednoJeżeli chodzi 0 Niemcy_ to ich poglą- ści do życia ogólno-ludzkiego - a wolą
czenia np. z Libią czy z Saudią, choć są to dy na stosowanie polityki siły, a więc zasto
, · ,.~:" · ,„ ~.
kraje arabskie.
sowanie agresji czy wo'jny napastniczej,
O .cz~m · plsz11 Inni 'f
W ogólności nie można sprowadzać ru- daltuje się nie od dziś. Hitler, pomimo, iż
1
chów politycznych w świecie islamu w sam pochodzi z Austrii, wc'ilłonął w siebie
.
1ą
Afryce do jednego mianownika. Inaczej i przyswoił całkowicie pruską, junlkierską
. .
·
_,
.
•
kształtują się stosunki W posiadłościach an ideologię pangermanizmu, która była hodo·
NIEREALNE KONCEPCJE.
łeozeństwem jako masą, zagranicę wy:1yłał różne rady
gielskich, inaczej we francuskich, jeszcze wana 1·uż przed wo•iną europejską.
Kur. Poranny.:
i zalecenia, że prawdwwa siła leży jedynie w mono
.
•
łO ki h
J
OZN. istniejący zaledwie niewiele ponad 2 lata pa~tii. Bo, oczywiście, dużo łatwiej jee.t dogadać s}ę
inaczej w; ~ S C •
.
•
Znajdujemy ciekawe przewidywania W okazuje sji: w miastach i na wsi najsilniejszą grup11 z Jednym ugrupowaniem niż z wieloma.
Po zaJę<:tu przez Włochów Albami, za- Encylklopedii Brytyjskiej (w wydaniu r. polityczną z wszystkich działających tam dotychczas
* * *
wrzało. w Marokku, Tunisie, Algierze. Na· 1902) w aJrtykule o pangermaniźmie, który ugrupowań.
Ale „Made in Germany" - to dziś towar, który
zebraniach. za,padały1.uchwały
antyw.losk_ie.
- zdan1'em autora artykuł•U - O 1'le n1'e nychJeżeli
więc -wyka:zuje
zdaniem1endencje
p:nów pubHz~tów
partyj
- poJ
, .d·z.ie,
, Bo owo "Germany'• - to na
I
któ
- OZN.
monopartyjne
to abw lutni e rue
Prokl~~CJa ~usso mego, w .rej paso· zmieni swych metod, wywoła przeciwko wyniki wyborów samorząd-0wych, wedtug interpretacji zi". A nazi, to już wiadomo: traktat w Mona.:hi~m.
stała się pustym
· pa1.1tyJnej,
·
dowod7lą, że najsilniej&zymi tendencjami -0patrzony
Niemcom wioadomą klauzulą o pro
wat •sl ę• na obroncę Islamu
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Niemcom koalicję wielu państw i narodow
te.ktoracic" tylko
Czeche>słowacji. Trudno jŚĆ dalej w ~ym
.
•
· dźwiękiem. Wszędzie, w RaJdalszyc~ zakąt- - co się już stało w r. 1914 i co się znów w opinii opołeczńetwa są na pewno właśnie tendencje kierunku, gdy maska rzekomej ideologii spadła i uka
Korzystaiąc z bytności w Belgii, królowa kach Marokka nawet, głoszono.•konieczność
Tendencje
te wykazują
twarz zwyktegQ ~bieżcv_„
• k poiwtarza. Przywódca " Unii Paingermań- monopartyjne.
wzr(}St i dominują
nad wszystkimi
fonymi gwałtowny
tendencja zalap się pod
b nią brutalna
h
ho1en.d ~rska Wi.lhelm.~a zwiedził.a w. ystawę popa
.. rcia w razie wojny francJt przeciw o skieJ·" ·.(Alldeutscher Verband) Class w mi.
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znamiennym artykule „Gdybym był cesa„Nasz Przegląd" połączył sobie w odpowiedzi 11a
Iowa w towarzy~~e ~eopolda III, kro1a
Nastro}e naeprz~1azne J~lu opanowały rzem" tak pisał przed wojną europejską: t-0 wszystkie partie - od endecji do Bundu - i pm
bel,gtjskie~o.
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Nie bardzo wyohl'ai:amy sobie wjusi; p. Gietry . w0o~ wzg ę ów. Ra.z dlatego, że dzięki simcm„
.
d .
t Chnie praw .z1w,ą ęzyzną .W zyc1u spo e- cha ze Str. Narodowego i ;p, Orzecha 'Z „Bundu" (i uprzemysłowieniu posiadaj!! one wielką zdolnofo
cznym".
I . ""- I ; . I
z „Dzie1mi.ka Ludowego"), che>ciażby zwji,izek ten produkcyjną w dziedzinie wszelkiego sprzętu wo
Generał von Liebert znany pangermani- pe>hłogosławił sam P- Singer z „Naszego Przeglftdu-. jenn~go (adlcóż dzi& nie jest [sprzętem wojennym !J,
BI k
'""'
powtorne ~tego, że dzięki, zwil!zanemu ściśle „
sta już w r. 1907 pisał: „Nadchodzą czasy, ' 0 -~em-0kratyzacji'.' iest absurdem, który mógł się uprzemysłowieniem kraju wyookiemu dochodowi Eoj:>u
kiedy trzeba będzie odłożyć dyplomacj·ę ~odz.1c tylko w powt~ lud.z; pr~es;traszo~ych i~pon~ łeoznemu kraj taki posiada niewyczerpane niemal
. .
"
J'łCYm wzro11tem no~eJ a młodeJ Siły po-htyczneJ, kto
· al , h
t
na bok, al zastosowac siłę brutalną . Inny rą reprezentuje w, tej ,~hwili Obóz zJ-ednoezenia Jlia rezerwy w mst acJac przemys owych, w zapasach
surow1~owych i w zase>hach finan:.oW)'ch. Polska nie
generał vOJ:J. ro_dowego
· k_raJem
· przemysł?"rym, nie jest nawet krajeru
Przywó dca panl!ermanistów,
~
h oraz gwałtownym spadkiem starych sił pa;: J,est
Bernhardt pisał W przede dniu wojny świa- 1 Y1'Jndylc ·
. 1 . .
.
sredn.1? upr,zemysłow1o_n_ym, za jaki możaaby ~x
· ,, Inte1ektua 1ne I· mora1ne Si'ły naro du 1\Jaszego
atego Przegladu"
nie ty ke> meal bierzemy'Ina sena
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me rOZWJjaią się mgdy W aJtmo,sferze bło- Jako realnej możliwości w naszej sytuacji wewnętr. ·
.
era wia ·ows iego nai iz•zy ce : Zd.
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-„
trudnienie w przemyśle i rolnictwie po 50 prO<C.
g1ego spo OJU. a Niemiec jedynie użyte- neJ ·
ludne>ści xawodowo czynnej - będzie osią"nięty.
czna metoda - to zastosowanie siły".
To.też i nasz potoocjal gospe>darczy na któ~m się
Paweł ROhrbach, który jeszcze obecnie
"MADE IN GERMANY" - W POLSCE NIE
opiera nasz potencjał obronny i wojenny, nie mo.
'T'rzec·e·
Rz eszy rozp1su]e
· · się
· na t emat Kur. Pol•'·i·.·.
PóJDZIE.
że hyc, a już na pewno w pierws.,.,ch latach po
W
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1
J
od·zyskaniu
· nii;podległości nie był ~,
k I ·
""'
zbyt wysoki. A
OoniI, tak do.wodził W r. 1912 W swej
Kierownicy narodowego socjalizmu głosz11 wpro przecież nasui sy.tuacja geograficzna i gee>polityczna
głośnej pracy: „My Niemcy jesteśmy drze- wdziie że nie jest on przeznaczony na ek&pe>rt. Ale to nnrzucala nam od pierwszej chwili kategoryczny im·
wem, rosnącym na! skale ... Albo więc uży- się tak mówi. Oczywiśde, jeżeli id11ie o związane z peratyw podnjesienia na•zego potencjału wojennego,
, .
narodo\vym o-OcJ'ali:zmem przywileJ'e rz~dzaceJ·
rasy a eo zatym i'dz1'e 1' go••
- ·
„ „do udzia
•podan~zego, do naJwyzszej
m.,..
znimy
t . tę skałę i to w tal.kim stopniu, że panów, „NaQ.i" nie mają zamiarn de>puścić
rnwości potęgi., Skoro zaś wysoki potencjał wojeń
s anie się do najwyższego stopnia urodzaj- łu w nich innych narodc>w poza soi>ą. In11i to prze ny i go~po.darcz~ wiąże się ściśle ze stopniem upn:cna i wykarmi nas - albo rozsadzimy tę cież niewolnicy, których przeznaczeniem jest .ciąg my~ow1~n.1a kr_aJu, to czyi: nie narzucał się od pierw
skałę i runiemy na tereny sąsiednie, aby nąć pług niemiecki pod grozę niemieckiego mieczu. szeJ ~~w1h z n1cod·partą konsekwencją logiczny wn.io
Ale taktyka nazistowców wychod7-i 'I założenia, że sek, iz za ws,..,_.
-·'k' cenę i· w~ze lk'lnu, możl'iwynli• spuzdobyć potrzebne poz·yw1·en1'e" (Der Det1jest
korzy9t.nem,
jeżeli niektóra zasady narodowego 5 oliam' d · · al · d0 · k
· b szego i jak naJ
tsche Gedanke In der Welt, s. 8).
• &?_CJ3
- rizmu owł adną krajami, które mają hyc przez potęznieJszeg~
Ja naJszy
• ~ • ązyc n ezy .
rozwoju naszego
przemysłu.
Oto geneza 'i1itlerowskiej „Machtpo- Niem:y zdobyt~. Jest to bowiem znakomite wstęp
przygote>wanie owych terenów. Po opanowaniu ide
.IWk", stosowa.neJ· w ostatnich czasach. Oto ne
olo~icznym dużo łatwiP.i moglJ wkroczyć armaty,
źródło hitlerowskiej deklaracji o „przeToteż narodowy socjalizm nie poprzestawał na
strzeni życiowej''. Oto wreszcie uzasadnie- obrzyclz:aniu ustrojów demokratycznych, lecz prop11nie tezy, wysuniętej przez saimego Hitlera: gowal także dosk-0nałość organhacji pańMwa total
,,Okrutne i nielitościwe (grausam und ne_r;o w formach przyjętych praez Trzedą Rzeszę.
Nie akcentował wyraźnie idei wył11czności :panowania
unbarmherzig) użycie brutalnej siły Jest narodu niemieckiego( to zache>wuje na użytek wew
zawsze wskazane jako miecz niszczący nętr::ny), ale pouczot, jak potężne eą możliwości dy
tkwią.:e w narodowym soejaliimie Gruntu
Na zdjęcłu - król Jerzy wraz z królową Elżbietą podczas uroczystego przejazdu rywalizująl:::ą z nami ideologię" (Mein namiczne,
iąc u ~iebie ,aż do najdrobniejszych szezegÓłów za·
Ka
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ulicami miasta Quebec w Kanadzie.
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Cenna zdobycz

Pols~iei ł1arynarki

Przybyły z Newcastle do Gdyni, nowy
motorowiec polski „Sobieski" po dłuższym
postoju, podczas którego skompletowana
b~dzie jego załoga hotelowa oraz ekwipu
nek pasażerski, a wreszcie dokonana aprowizacja, wyruszy w pierwszą swą podróż
do portów Ameryki P·ołudniowej dn. 17
czerwca rb.
Uruchomienie nowej jednostki morskiej
o blisko. 12.000 ton pojemności wyposażo
nej w najnowocześniejsze urządzenia techn:czne i stanowiącej cenną zdobycz polskiej
marynarki handlowej, jest w chwili obecnej
wydarzeniem o znaczeniu ogólno państwo
wym. Zainteresowanie Gdyni oraz całej zie
mi pomorskiej przybywającym tu pojut;ze
nowym polskim transat"antykiem, jest cał
k'em zrozum=ałe.
„Sobiesk." ma 156.5 mtr. długości, sze
. 'okości 20.5 mtr.1 i tonaż rejestrowy brut-

I

Handlowe i

ry typu Burmcister i Wain, MaszyJ1y te są
dwusuwowe, o podwójnym dz i ałaniu, bez
sprężarkowe, posiadają każda po 8 cylindrów o średnicy 450 mm. i o skoku tłoka
1200 mm., moc normalna każdej maszyny
wynosi 4350 B.H.P. przy 125 obrotach. Każ
da maszy.na ma 2 rotacyjne dmuchawy, po
ruszane łańcuchem połączonym z wałem
korbowym. Pomocniczy kocioł, typu Clark
son jest zaopatrzony i przystosowany do
wykorzystania gazów wydechowych z obydwu głównych maszyn. Kocioł ten może je
dno cześnie pracowa~ na ropie i na gazach
wydechowych. Kocioł dostarcza pary na
rozmaite potrzeby statku. jak <lgrzewanie,
do kuchni i tp. Koszulki i pokrywy cylindrów głównych maszyn chłodzone są słoa
ką wodą, a tłoki olejem.

to 11.500. Szybkość jego wynosi 17 węzłów
a pomieszczenia pasażerskie obliczone zostały na 44 pasażeró·w 1-szej klasy, 250-ci~
- III klasy kabinowej oraz 874 emigrantów. Przewidziano w jego budowie wymogi
zarówno ruchu pasażerskiego jak i towaw
wego przy przewozie zarówno w klimacie
chłodnym jak i tropikalnym. Ponadto statek wyposażony został we wszystkie instala
cje ratownicze, przeciwpożarowe i tp„ otrzy
mał też odnośne certyfikaty „Międzynarndo
wej Konwencji Bezpieczeństwa na Morzu"
jak i odnośnych władz brytyjskich.
Stanowiąc ostatnie słowo techniki w
szeregu pov>yższych nowoczesnycb urzą
dzeń, ms. „Sobieski" posiada również najWszystkie maszyny pomocnicze stan:inowocześniejsze przyrządy nawigacyjne, a
,,,: ,_,dzy innymi żyrokompas Brown'a, echo wią same w sobie całość i poruszane są e ~e
ktrycznością , dostarczaną przez 3 generasonda etc.
Mechanizm napę,dowy stanowi_ą 2 moto tory Diesl'a1 zbudowane P.rze.z fabryk~ W.

H. Allen, Sons i Co. Ltd. w Bedford.

Każ

SZEREGI
tlGl MORS~lEl,
I KOLONIALNEJ·
~ \e•~·
I

dy generator składa się z sześciu cylindrów
i pracuje jako 4-suwowy, podwójnego dzia
łania, i może wytworzyć 450 k.w. przy 200.

V.

prądu stałego.

Wszystkie maszyny pomocnicze są dublowane, celem zapewnienia absolutnej
sprawności funkcjonowania, wg. najnowwocześmiejszych wymagań inżynierii morskiej.
Specjalną uwagę zwrócono na instalacje elektryczne. Tablica rozdzielcza najnowszego typu jest zaopatrzona w różnobarw
ną sygnalizację świet'.mą.

Wreszcie nie można pominąć faktu, że
eto zaopatrzenia tego statku zaproszony bvi 1
w jak najszerszych granicach przemy~'>!
polski, Instalacja radiowa urządzenia elck-11
trycznych kuchen i szaf grzejnych, instalacja rozg~ośnikowa i inne urządzenia wyko- '
nane zostały w Polsce i dostarczone z Polski.
(Kcibel.l
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W bieżącym m1es1ącu ukonstytuował ukowego oficerów służby zdrowia w Poz- tego też Zan.~d Wo j ewódzki~go Towal'Ly szr+alach j~~.t ;rdPym z najważnl(szych I
nowy Zarząd Wojewódzki Towarzy- naniu„
stwa Przeci·NgrLźliczego we wszystkicłl i:;.jpilni•ei >rych r·aszych zadań i celów .1~
CZW AR1'EK
Długość dnia
t6.06 stwa Przeciwgruźl iczego w Łodzi na rok
Zarząd Wojewózdkiego
Towarzystw:; swych wys tąpieniach podkreślił, że rozwój ;i;1 jb Iiższą p:zyszfość.
Uruc~1omirnie ruchomej por.adni, konie
e
28
1939-40
w
następującym
składzie:
przew
Przeciwgruźliczego dążyć będzie również szpitalnictwa i oddziałów gruźliczych
~-~ Pn:ybylo daia
,:zne
zaopair1.er ie istniejących poradni w
do
skoordynowania
prac
towarzystw
prze
- - - - - - - - - - - - - - - - wodn~czący - dr. B. Salak, zastępcy prze
wodmczącego dr. K. Garduta, i dr. J. Szu- ciwgruźliczych z Ubezpieczalniami Społe
Przy ••psot\. m 2ołądku, gorączce powiatach w n1ikroskopy wymagają znacr
Z•viązek Spółdzielni
str.owa, skarbnik dr. F. Skusiewicz, sekre- cznymi. Organizowanie jedynie akcji pora·! gaałrlc:r.••J. •dlo6ciaeJa. bte1un •e lub nych sum pieni~żnych, dlatego też Wojez11parciu )UŻ iedna szklanka naturalnej wody wódzkie
Towarzystwo Prz.eciwgruźlicze
Mleczarskich I Jajczarskich tarz dr. H. ~eiterowski, członkowie Zarzą nianej przeciwgruźliczej bez jednoczesne- gor1kiei
FRANCISZKA - J6Z ' FA dział a kieruje swe <>iły oraz inicjatywę na p<nv1i~k
du
płk.
dr.
K.
Baranowski,
dr.
B.
Misjon
go
rozwoju
odc..1iałów
szpitali
dla
choryc11
notuje ceny w sklepach
~awn:e ni ezawodnfe, szybko i skutecznie
szenie swych 1.asobów materialnych.
ra gruźlicę pł~tc nile byłoby racjonalne, dl:J
i dyr. M. Jakubowski
trhwały
walnego
2ebrania
z
Na
mocy
Hurt
Detal
MASŁO
" Pasteuryzowane 1 kg. zl 3.3,36 dni·a 23 kwietnia rb Wojewódzkie Towarzy
„ wyborowe 1 kg-. 2.90 3,20 stwo Przeciwgruźlicze w Łodzi ·nakreśliło
• stołowe oieaoloa• " %,70 3,- w bież roku b. obszerny plan pracy.
" „
1oloa•
„ 2,70 3.- Zorganizowanie techniczne ruchomej
Wielka pielgrzymka łodzian podczas Zielonych Swiąt ek
poradni przeciwgruźliczej umożliwi Zarzą
"
solone
kuchenne
"
2,50
2,80
na Jasną Górę
Zaak na
1,10 1,40 dowi Wojew?dzkiego Towarzystwa Przeetykiecie śmietana
Na uroczystości Zielonych świątek do
ciwgruźliczego przy czynnym udziale poŁódź katolicka tradycyjnym zwyczn~f górskiej prne'Cl cudownym obrazem Najśw .
z;MIANA SIEDZIBY ODDZIAŁU RUCHU wiatowych towarzystw przeciwgruźl iczych jem od szeregu Jat podąża szlaki-c m ojcó'V Maryi Panny. Ostatnić! naukę do wieloty- Częstochowy przybyło ogółem około 100,
DROGOWEGO
rozpoczęcia bada11 statystyczn ych i nauko- w czasie Zielonych świątek do Częstoclw 1 s;~cz11ych rzesz pątników wypowiedzi ał tysięcy pielgrzymów z całej Polski.
Pvelgrzymka pozostawiła na uczestni.
.
wych nad gn1 źlicą wśród ludaości wicjs- wy, by się 1 ączyć w modlitwach z ca! ą • ks. kan. Stan. N-0wicki, kierownik p;elgrzym
kach niezapomr.iane przeżycia duchowe.•
Z dmem 1 czerwca został przen·iesiony. kiej, gdyż jak dotychczas w tej spraw11.' Polską.
,;.: łódzkiej.
z gmachu Urzędu Wojewódzkiego do gma istnieją rozbi~żne poglądy i różne dane liTysiączne rzesze robotnicze opuszczaIChu przy ul. Gdańskiej 43 - parter Od- czbowe. Następnie ruchoma poradnia po ją szare mury fabryczne, okropne pyPolskie
p •
•
d~iał Ruchu Drogowego Wydziału K?mu- zaangażowaniu odpowi·edn:ego rentgenolo łem wiecznie t'ymiących kominów, by sta
~nvarzyszen1e op1eran1a Wynalazków
iI11kacyjno - Bu·dowlanego i referat ksi·ęgo- ga umożliwi tsprawnieni-e i podniesienie r·:i nąć na Jas.nej Górze u stóp Matki Chrystu
na F.
N.
:w<>ści Państwowego Funduszu Drogowego ziomu porad•1i przeciwgruźliczych w ośro.J sowej i prosić Królową Niebios o laski ,
I Budowę Szkól
kach zdrowia.
bt ogosfawieństwa dla rodzin, społeczeń.
•
.
.
Poradnie pozb.:twionc dctychcz;is apan sl\\'a i narodu polskiego.
r"'~sk1e Stow. Po~re~an1a Wynalazków, damy najserdecznł·eJsze po<łzłęfowania za
ŁóDt ZWALCZA JAGLICĘ.
.
.
. ,
. t Zarząl• Główny - Łociz, na·desłało pod a- tak wybitną pomoc prL~ organizowaniu na
W m i esiącu kwietniu we wszystkich tów rentgenowskich 1 pracowni bak1er:010
gicznych będą mogły okresowo korzyst~ć
~iel~~zymKa m.an.anska w ruk~ biez w dresem p. Prezydenta Miasta J. Kwapiń- szej wystawy.
przychodniach przeciwjagliczych przy miej
z
pomocy i rozpoznań rc11tgenologicznyc!1 c~as.1 ~ ~.iel,onyl.'.ll s~viątek ~yl.a w ·~lką 1~~ skiego, jako rrzewodniczącego Miejskiego
skich ośrodkach zdrowia udzielono ogółem i bakteriologicznych
· nifestacią swiata piacy, ktory wykazał, iz Komitetu Funduszu Obrony Narodowej, pi
2165 porad leczniczych. Chorych na oczy
KOLONIE LETNIE W POWIECIE
·
'
· pod szarą bluzą robotnika lódzkiego bije smo t11eści następującej.
po raz pierwszy zgł.osilo się 285, z liczby
ł..óDZKIM.
Komisje poborowie również będą 1110- gorące serce Folaka, przyw i ązanego do
„Staraniem Polskiego Stowarzyszenia
tej 84 osoby nc. skutek wezwania przycho- gły korzystać z poradni ruchom ej, - Je- Polski i Kośc ola Łódź katol'. cka stanęła w Popierania Wynalazków przy wybitnym po
Staraniem Samorządu Pow.iat-0wego w
tl:ni. Wezwa.nia takie wysyła się do rodzin śli władze wojskowe zgo dzą s '. ę delego·· zwartych sze1egach pod murami zamku parciu Zarządu m. Łodzi zorganizowana Łodzi przystąpiono <lo prac związanych z
:osób chorych w wypadku uzasadnionego wać lekarza wojskowego m 1tgetJ ologa cl fJ Królowej ~orony ~ols~iiej. by. się P?l~czy~ została na terenie Łodzi Wystawa Wyna- przygotowaniem w Jedliczu budynku do
podejrzenia co do rozszerzenia się tej cho poradni ruchJmej na czas poboru d·o woj- z .ducha~1 hctman~w ~ wodzow. kro low. 1 lazków, która cieszyła się wyjątkowym po uruchomienia tegorocznych koLonH )etnich
ll'Oby -Oraz w wypadku przerwy w leczeniu. ska. Wyniki bad.a1i dokonanych z pomocą \'v1cszczow, kapłanow 1 rycerzy 1 tych nie- 1 wodzeniem.
Cały budynek w Jedliczu, w którym
Nowych zachorowań na jaglicę stwier- rucho?lej .ror~dni, mog.ły~y nabrać mocy zli~zonych m;l'.on~w ~zesz ludu polskiego,
Mimo, że Wystawa ta nie dala nam do znajdzie pomieszczenie około 200 dzieci,
kfzono i zarejestrowano 16. W. porównaniu obow1ązui_ąoe1 dl.a komisy] po borowyc~. ; ktory tu na ).asnei Go~ze prZietc.l cud?wnym chodu, jednak czuj.cmy się w obowiązku został gruntownie wyremontowany i pdp_<>
:z .p-0przednim miesiącem dan.e te są niższe
?.rgamzowame -:rowarzyst.w _P_rzcciw-. ' ?brazemc:~ais.w. Ma.ry1 Pan~y czer?ie. zdro l ze skromny-eh swych funduszów i pewnych wi e<lnio na ten cel urządzony.
:zwłaszcza liczba osób wzywanych poważZ dni•em 1 lipca rb. dzieci roz.po~zną
gru7l1czy.ch w po.wiatach wo1ewooztwa ło Je. ł.:sk . ..,,Jn_:.a brac robotn i cza~ by w ~ych .oszczędności, Jakie zdołaliśmy przeprowa111ie zmalała, c.o należy Humaczyć zrozumie dzk1ego 1 kół gm1?nych będz1•e n~dal. kon- p1~~ł~mow~~h czasach d_la kraiu ~~tw1er- dzić przekanć na ręce JW. Pana Prezyden kiolonie tak w budynku jak i okolicy naijod
intern społeczeństwa o konieczności Ieaenia t~nuowane. Również Zarząd. Woie."'.odz- dz1~ Jedn~sc . narodową. 1. wykaza.c. przed ta, jako przewodniczącego Miejskiego Ko p.owiedniejszych p_od względem zdrowoti wzrostem zaufania dó personelu lekarskie kiego Towarzystwa Przeciwgruzhczego, św i atem, ze Je~.teśmy slim, zwarci 1 goto~ mitetu funduszu Obrony Narodowej zło- nym. •
go przychodni.
Tegoroczne półkolcxnie f etnłe zorgani-zo
zamierza ~o.rgani~~wa~ .szereg p-0sre:dzeń z~ wi d~ obrony_ Po~ski, wiary i kościoła. . tych 250.
'
przed~taw1c~e.lam1 istn1eiących Towarzystw
~17lgrzymka łodzk~ wyruszyła z. Ł?dzi
Jest to skromny nasz dar, niemniej jed wane będą: w Chojnach, Konstantynowie,
ZATARG W „LIMANOWSKIEJ"
Przec1wgruzl1czych Po\VJatO\\"ych w celu w. w1hę Zrc.lonych Swiątek po nabo~enst- nak komunikujemy, że w obecnej chwili " Aleksandrowie, Zgi-erzu i Rudzie Pabiani...
ZLIKWIDOWANY
o~ówienia zagadniei1 obchodzących po- wie W ko.śc1~le św. Krzyża. Po pod111osłym chwili wyjątkowego naprężenia międzyna- ckiej.
Na pótlroloniąch letnich tych umi-esiczo
Wczoi:aj w Inspektoracie Pracy odbyła w1atowe towa1zystwa.
przE~ów1en1u. ks. prałata dr. J. Bą~z~a - rodowego - przeprowadziliśmy. mobiliza
się konferencja pracowników z firmą „LiZ~rząd ~ojewódzki~go To~arzys~w.a pąt~.cy pod ~Er.ownlctwem ducl1-0w1enstwa cję swoich 5ił na odcinku wynalazczym, a nych będzie ok-010 800 dzieci.
~anowska" przy ul. Limanowskiego 111. Prziec1wgruzl!~zcgo zam.1erza w.eJSĆ w sc1.- prz) byli poc1ąg1e~n popularnym do Często cenny materiał twórczy, zgodnie z przyjęNa konfer:e'llcji tej podpisano protokół, sły stały kontakt z sanitarnymi wtadzam.1 ch~~Y· Na J~sneJ Górze . p~zęd ~otui:nną tą uchwałą nil. walnym zgromadzeniu odda
PORZUCENIE DZIECKA.
lW którym firma zobowiązuje się wypłacić wojskowymi, aby współpraca nie ogram- NaJ~W. Maryi Panny ł.odzian1e. powitam zo jemy do dyspozycji Naczelnego Wodza.
Baksyk Janina, roootnica, zam. przy ul.
części robtników po 47,50 zł. za okres u- czai.a się do okresu. poborowego, le~~ aby stall przez .o. Bogumiła, Pauh_na.
Zaznaczamy, że niezależnie od wpłaty Pięknej 29 zameldowała policji, że jesz-cze
biegły, a innej części po 15 zt.
obe1mowała wspólme. całokształt akcJI prze . W czasie ~obytu na ~a~nei Górze p~t~ jaką dokonywujemy na rzecz Funduszu O- dn. 15 kwietnia rb. o godz. 20-ej Piechota
Prócz tego protokół reguluje warunki ciwgruźliczej -w myśl wspomnianych w mcy brali ud~i~I w nabozenstwach manan brony Naroidowej, przekazaliśmy w dniu Weronika, bez stałego miejsca zamieszkania
płacy na przyszłość.
sprawozdaniu poglądów piątego zjazdu na skich odprawili Drogę Krzyżo~~' . któ~ą dzisi•ejszym na ręce Inspektora Szkolnego pozosta"':iła jej ?ziecko płci męskiej_. lic~ące
pr?~adz1ł ks. probo.szcz l: ~aw11 e1s~1, z~ie m. ŁDdzi zł. 205,26 na rzecz Towarzystwa 2. tyĘodme - n~e chrzczone i ulotmła się w
dz1l.1 klasztor, skarb.1ec, b1~l1ot.ekę 1 ś.w1ą- Popierania Budowy Szkół Powszechnych. mewia~o.wym kierunku.
•
lEINIE Wł'tlfCZHI l'IORSHlf
tymę c~ęstochows.kte. w_ie~kle wra.zente
Podając o powyższym, w imi•eniu pols . Policja .~dr~żyła dochodzeme P.QSZUkULUKSU:lOW YMl MO TORO'W CAMI " ··1ŁSU lSin" i „QAT
na pątmkach zrobiło nabozcnstwo w1ec~or ki.ego ruchu wynalazczego jeszcze raz skła Jąc Weromk1 Piechoty.
ne na szczytach klasztornych z wystawie..
15 CZERWCA do H E L S I N E K .
" 90.niem Najśw. Sakramentu oraz procesja ma
SYSTEMATYCZNA KRADZIE~.
t3 LIPCA
ANTWERPll 11 LONDYNU
„ 324.riarłska· po wałach którą prowadzili. O. ~·
Trześniewski Izak, kupiec, zam. przy ul.
n: FIORDY NORWEGII
520.Paulini. P?dniosłe k~za.~1ie wypo~V!'edział
Cegielnianej nr. 18 złożył zameldowanie po
1~s: dr. _Julian C?róśc1ck1, b ..w1kanusz ko'~t 5 SIERPNIA do SZTOKHOLMU ł KOPENHAGI
" 220.Iicji, że Paluch Blima, zam. ul. Ki·!Jińskiego
"
sc1oła SW. Stanisława Kostki w Łodzi, onr 86 zatrudni·0 na w jego sklepie z obuwiem
7
Jlli czH zamawia~ m'eJaea
statnio proboszcz parafii we Włochach
przy ul. Cegelnianej nr. 1 dok-0nywała syste
Lódź,
pod Warszawą.
matycznej kradzieży obuwia na ogóLną su
, Uroczystości mariańskie zostały zakoń
mę zł. 4000.
1'EL. 240-40
czone w drugim d11iu Zielonych Swiątek
Władze policyjne wdr-0źyłY. erzeciw.Jro
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ma~wym nabożeństwem w k~licyjam~
Bllmie ~fuch dochodzenk. _:.~~...
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- A co stało się z lady Dargot? Czy naprawdę zrobił z niej m..•
Spinnett zamknął oczy.
- Rozstrząsałem tę rzecz z Ka~hmanem z Mu:?Jeum
Brytyjskiego. Po1słaliśmy anonimowy list osłom ze Scotland Ya1rdu. Niech oni przeiprowadzą dochodzenie.
- Dobrze zrobiłeś - pochwaliła Maria.
Sławny detektyw skrzywił się pogardliwie.
- N" chyba. Wiem, co robię.
1
Dziękuję ci - rzekła potulnie. - Chciałam jeszcze zapytać o siostrę nieboszczyka Bartona, która była u ciebie na początku tej sprawy i wyrażała obawę, że
, lodr Dargot zamordował jej młodszą siostrę.
I
- jutro mam się z nią spotkał - odpowiedział Spiinnett. - Z tego, co mówiła Janith, Timson i inni, wiem,
że brała naszą Janith za swoją siostrę i prześladowała ją
po całym Londynie. Nic dziwnego.
Dennis także był ciekaiwy dowiedzieć s.ię czegolł ,
A co będzi·e z pomocnikami Dargota?
Zbadałem, że nie wiedzieli wszystkiego. Byli po
prostu dobrze płatnymi narzędziami w jego rękach. Mogli podejrzewać, że w poczynaniach lorda było coś zagadkowego, ale na tym się sko1iczyło. Dargot mimo obłędu był na tyle mądry czy przebiegły, że nie zwierzał się
1 im ze swojej tajemnicy. A teraz ja pana1o coś zapytam:
czy lord był rzeczywi<ście w interesach z przedsiębior
stwem, które pana przyjęło?
- O, tak. To nie ulega wątpliwośd.
- Czy pan zamierza tam wrócić?
· - Naturalnie, o ile mnie przyjmą.
.~ _to nie eQtu~12.Yie _$i~ e~n .Q.baw.i~~. S~!P te&Q
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dopilnuję. -

Spinnett spo}rzał

na

Janiith. -

Kieidiyiż

ślub?

Za

całą odpowiedź zmierzyła

szefa

wyzywającym

spojrzeniem.
- Dobrze, dobrze - zała1godził. - 1Tym razem ci
przebaczam. Pobierzcie się jak najprędzej. Ale chciałbym
wiedzieć, co sobie życzysz na pre~ent ślubny. - Zwrócił się do Timsona: - A ty wyrzuć śmiecie z kosza do
pa.pierów w moim gabineoi·e. Tam jest podwójne dno.
Schowałem w nim butelkę Napoleonki. Przynieś, to odkorkujemy.
- Przepraszam pana - zmartwił się Timson -.ólile
zrobiłem to odkrY,de kilka dni temu.

I<ONIEC.

• ••
Rusza nowa pow1esc.
Z dniem jutrzejszym rozpoczynamy druk nowej P,OWieści

w naszym codziennym odcinku.
'zasy dzisiejsze powołują do życia nowy typ powieści.
Wobec konfliktów międzynarodowych i sP.Ofecznych ay..
tetnik dzisiejszy chciałby znaleźć w powieści o'1bicie niepokojących go .zagadnień.
.
Powieść taką może napisać autor silnie przeżywający
otaczający go nurt życia.
Jan Niwiński zdobył sObie powodzenie „Opowłeśclamł
Pilotów" i przez inne powieści lotnicze jego nowa powieść, specjalnie napisana dla „Kurjera. LódzkiegQ" również porusza tematy lotnicze.
Jest to opowieść o młodym polskim konstruktorze lotniczym Janie Miroszu i pięknej hrabinie Joannie de Oravelłe.

W fascynującej fabule powieści snuje się wiele znako·
Warszawy i Paryża.
Widzimy nie tytko lotnictwo dzisiejsze, ale i wojnę lot-

miłych osobistości

niczą przyszłości.

I<>tnik-sportowiec i turysta.
Materiałów literackich nie c?erpał z encyklopedii, lecz w
ciągu kilku lat objeżdżał Europę i A'frykę na swym motocyklu.
Powieść, której pierwszy cdcinek ukaże 15ię już jutro,
Powieść taką mógł napisać

nosi tytuł:
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po kilku miesiącach, mogę o '>:111 fak~io m6
i.-zczerze ·i otwarcie. Tak, prosz\l panstwa, Jestem
ofiarl) ambicji. Jestem niepo.ciesZODIJ ofiar11 dumy l
pychy.
A było to tak.
Pewnego dnia, n:a part' tygodni przed wybor~i,
Konferencja prasowa, angażowanie personelu i inne ciekawostki
:1:aszlo do mnie dwóch energicznych jegomoiclów.
li mi sii:,
.
Personel techniczny nowego teatru Przedstawi·
Sprawa teatrów miejskich w Lodzi naAl_e !Il'niejsza 0 t-0. Do sprawy tej nie-, sowych rozmiarach teatr można prowadzić
- Czem mogę panom służyć? - zagadntłem nie
da swego rodzaju .... wagi.
~ą!phw1e b~dziemy mieli okazję powracac rzeczywiście w granica·ch opłacalności. również ma być b. nieliczny.
co Zlmieszany t11 nicspodzieWlllnlJ wuyttDo spraw ty.eh wródmy w najbliższej
- My tu do pana, z prośb11. Chcieliśmy prosi6
Nie ana 1izujemy w tej chwil·i sedna zaga 111ejednokrotnie.
Zwłaszcza, że gaże 30 osób nie wyczerpią
pana o zgodę na kandydowanie do Rady Miejskiej.
ienia, pr~gniemy jedynie zaznaczyć, że
Tym nie mniej już dziś stwierdzamy, iż na pewno więcej, niż.„ połowę subsydiów przyszłości.
Chodzi o pański t1zacowny podpi&. Nie wętpimy przo
Jełnie nieoczekiwanie kwestię powierze- wolelibyśmy, aby p. Warnecki rozpoczął
oież, że pan, człl>wiek z takim charakterem, o tak
1dyrekcji teatrów w Łodzi nadano w nad s_wą pracę w Lodzi od pokazania, co potra
~awnym nazwisku, zgodzi się na kandydowanie 1111
naszej liście, na liście organizacji, która postawiła 110.
>dzącym sezonie badz.o szybkie tempo.
fi i co umie, a;iiżel~ od zwoływania niezbyt
za cel dobro społeeme, która wypisała na &wycli
Zarząd :Miejski w Łodzi załatwił w re- udanej konferencji prasowej.
- , bie
W dniu 1 czerwca 1939 r. o godz. 10 rano w kościele Sw. Krzyża
s:r.tandarach
tak szczytne hasła jak „Wolność, Równość
·d~wym tempie sprawę po""'.iei·zenia kie
. Nie to charakteryzuje człowieka oo on
I w Łodzi zostanie odprawiona U?'oczysta Msza Sw. za spok6j duazy
Spraw1edliwość", albo „Braterstwo i Bezinteresow
m1ctwa teatrów p. Wa1 neck1emu.
j mowi, a to co on robi.
ność".
ś. ł P·
Pociemniało mi w ocza.ch. Moje sławne na-z;wiskol
Plie wdając się w tej chwili w dyskusję,
I dlatego czekamy na czyny.
Nigdybym nie przypu~czał, że pisanie wierszyków
1 wybór jest trafny, czy .ni~, uważamy, iż
~amy prawo stawiania sprawy w. ten
(za które dotychczas nikt nie zapłacił mi h~>nooroa.
:yzJa zapadła zbyt wczesme Teatry w Lo sposob, zwłaszcza po b. bogatych dośw1adrium) może przynieść mi sławę. Ha! Nawet się prz~
to nie sprawa błaha. To kwestia, która czeniach teatralnych Łodzi
(ef).
cież nle podpisuję pod tymi„ bzdurami"! Ozaseru
Przewedn czącei Zrzeszenia Wojewód.,;kie ~o Zwią?;ku Pracy
tylko zdarzy mi się wstawić skromniutkie dwie liter
tylolef nich doświadczeniach wymaga ta
* * *
ki. To wszystko. Widocznie jednak człowiek napróżno
·
Obywatelskiej Kobiet w Łodzi.
iwagi i zastanowienia. Zwłaszcza, że o(I.) A teraz parę słów poza sprawami
sip ukrywa prze-d bliźnimi. Opinia społecma, ba, ta
1S przedwakacyjny stwarzał dogodne wa konferencji.
wie wszy~tko ! Naprawdę, pociemniało mi w oczach!
O
czym zawiadamia
ki dłuższych rozważań.
Podobno nowa dyrekcja anO"ażuje tylko
Więc jednak cicha, skromna zasługa wypływa oo świa
Z A R Z Il D
tło dnia. Zostać radnym! Boże! Potem można i do
Uwagi powyższe nasuwają się automa 30 osób personel u artystyczneg~. Liczba re
Sejmu. A na starość, to kto wie, może i do Senatu?
~nie. Zwłaszcza jeśli się weźmie pod u- kordowa . w sensie „in minus".
Zrzeszenia Woj. ZPOK w Lodzi. f Przetarłem
oczy, ale goście moi nie należeli do ~V
igę pośpiech z jakim p. Warnecki usiłoPrzy takiej licz ebności personelu i pozo
du zjaw. Siedzieli naprzeciw mnie na kniesłach i
~ poinformować opinię public2mą w Ło- stawianiu subsyd ium miejskim w dotychcza :".--wpatrywali się w moje spocone ookolwiek oblicze a
radością i uwielbieniem.
- Więc pan szan<>wny nam ole odmawia kandy
d·atury? Pan rozumie że tu chodzi wyłę-cznie o in·
1
teres publiczny, o uzdrowienie miasta. Chodzi nam
o wprowadzenie do przymej Mdy ludzi o kry9Ztat już kwestią osobistego ustosunkowa'
łowym, niezłomnym charakterze, ln<ł'lli o czystych
do sprawy autoreklamy.
C
K
·
O
rękach, którzyby stali ·na straży interesów ogółu m1e
Dziwnym jednak wydaje się kwest!a po
zy • ZW.
OD'tl et
rgan1zacyJllY
szkańców naszego kominogrodu, a nie pewnych klik
czy warstw lub warstewek.
tchu z jakim Zarząd Miejski przystąpił
zdoła wnieść rzeczy nowe do zaąadnienia?
Czułem już na piersi ciężar krzyża ozy orderu.
painformowania społeczeństwa łódzkie.
•
•
. .
przyszłej pracy ·nowej dyrekcji.
. f.) Kwesh~ -~meszkamowa w Łodzi 1est jego enuncjacje, zadaniem ma być zajęcie gwarancją skutecznego realizowania tej Dlatego też odpowiedziałem gościom:
0
- Moi panowie! Zgadzam się na postawieni~.
Chodzi nam 0 sprawę konferencji zwo- lp1?ble~1em, kto.y .wymaga sku!ecz~ego roz się sprawą rozwiązania kwestii mieszkanio sprawy trudno jest w tej chwili powiedzieć.
tj na ten temat.
·
w1~zama. je~t to .Jed~ak kwestia n~e łatwa. wej w Łodzi. Z czyjej inicjatywy i z jaką Skład komitetu jest swego rodzaju tajem· mojej kandydatury, Nie zawiedriecie się na mnie,
panowie. O nie! Jeżeli będę praeował (tu spufoilem
Zawiadomienia o konferenc1"i zostały wy Wiele orga~izacyJ, wiele }n~tytucyi probiew
nicą. Dlaczego?
nieco wstydliwie oczy). Jeżeli będą pracowaJ, to nie
me do redakcyj z Zarządu Miejskiego w , mem. tym się za1mowało 1 me potrafiło go
wcuUwagi i refleksje na ten temat nasuną dfo &plendorów, nie dla za:sz.czytów, nie dla orde.
ale d1a tych szczytnych haseł, wypisanych na na.
·11 30 maja rb„ Doszły one oczywista do rozW!ązać.
•
.
•
się niewątpliwie po konierencji, która w rów,
~zych, wspólnym od dnia dzisiejszego sztandarach
iesatów (przynajmniej do nas!) dopiero : s "~pra~a m1e~kan1ow~ w ~odz1 wymaga
tej sprawie została zwołana na najbliższą „Wolność, Równość, Sprawiedliwość".
dniu 31 maja rb. Konferen<::ja została! p~c.1alne1 uwagi i spec1alne1 ~~acy.
niedzielę.
Goście pol1Zęli gorąco bić braWoa, Potem podsun~
iołana na dzień 31 maja rb. na godzinę I • N~s~e stanowisk~ "!" kwestu mli;sz~Konferencja ta zwołana została przez li mi pod nos formularz dla kandydatów na. radnym.
Hą
, mowe1 1cst znane. N1e1ednokrotnie pisaltst. zw. Komitet Ol'ganizacyjny Konferencji Usiadłem prey biurku i podpisałem &ię pełnym imie
niem i llllzwi&kiem.
J~sne, iż nie wszyscy zaproszeni, a je-!my o bolączka_ch mie.szkaniowych .tod~i.
Mieszkaniowej. W czasie obrad wygłoszo·
0
* * *
~czdnie zai·nteresowani sp awą łódzkich o !ematu tego wrócimy w odpowtedmm
ny zostanie szereg reieratów, z pośród któ·
t~ cmru pilnie pnegl4dałem wszystkie ga.
n·
· · k" h k f
· t
b czasie.
rych na uwagę zasługują: problemy miesz- ~etyOdi obwie!!ZC2en:ia
przedwyborcze, szukając megu
Obecnie stwierdzamy jedno: w Łodzi
kaniowe sfer robotniczych i sfer pracowni- n~iska ~śród kandydatów na rajców. Niestety, nig
row mteJs ic na on erencię ą przy Y
dzie go me rz:nalazłem. Potem ukar.ały się unędowe
Nie precyzujemy naszego w tej sprawie powstal nowy komitet, którego jak brzmią • • • • • • • • • • • • • • • ków umysłowych.
listy kandydatów, na których mcie też nie było.
awiska. Uważamy jednak, że pośpiec11
I co Ń!! okauło?
Oto. moi go&e:le pomylili eię. Kandydat pt".Zez nich
jakieś głębsze podroże, a sposób zwoła
poszukiwany, bogaty handl'llrz artykułami koloniat.
1konferencji n?suwa przypuszczenie, że ...
nrn1i mieszkał o piętro wyżej. Dopiero gdy e.it pod
opóźnienie zawiadomienia nie było przy
pteałe~ na !o~~~· goecie spos!rzegli l!WOjl! omył
do grupy liniowej na kursie 1940-42
owe.
kę.. ~1e clia.eli mme Jedna~ ~szyc i wycofali się spo
koJme • m1~_sr:kanl'.1- nar&zaJąe mnio na dwa mie&if
Zasadniczymi warunkami przyjęcia na
- przez absolwentów liceów zawodo- two dojrzałości oraz zobowiązanie p~sem- re, ~nerwacJ1, amblfnym marzeń i iawiedzionych na
'
kurs 1940/42 w Szkole P-0dchorążych Lot .wych o kursie trzyletnim oraz mających pól ne według ustalonego wzoru, będą wc1elem dz1e1.
ftAW.: JUIJlł" \nktwa (grupa liniowa), kształcącej ka!'JdY dyplom st łów politectinicznych: 24 lat na dywizyjne kursy podcitor21żych reJerwy
FUL
datów na oficerów służby stałej pilotów 1 życia,
jako ka·ndydaci do Szkoły Podchorążych
POLSK.E BlURO PODRÓŻY. Sp. Akc.
obs~rwatorów lotnictwa są:
d) Stan wo'1ny (•nieżonaty).
Lotnictwa - grupa liniowa.
a) odbycie w roku 1939/40 skróconej
e) Obywatelstwo polskie.
Kandydaci wcieleni w ten sposób na
L6dll. Tr11 ul'atta 2 • Telefon 120• 37
zasadniczej służby wojskowej:
f) Zobowiązanie pisemne za zgodą oj- dywizyjne kursy podchorążych rezer-w:y
- w czasie od 2. 10. do 22. 12. 1939 r. ca (prawnego zastępcy) do służby wojsko wnoszą drogą służbową w terminie do dma
WSZ\'Stl'
łł'"ł'ł:IEUHI l'IODSHIE
na dywizyjnym kursie podchorążych reze1 wej w charakterze podchorążego, a po u- 1. 11. 1939 r. do komendanta Grupy Szkół P. T. Prenumeratorzy Młejacowl,
wy.
k-ończeniu szkoły podchorążych do oficer- Lotniczych (Warszawa ul. Puławska nr. 6)
l
kt6rzy D:ie wegają ł ~ł t~ren'UsnerMIQ
_a następn.ie od 3. 1. t 940 r. w Szkole skiej służby stałej.
podania o przyjęcie do Szkoły Podchorą,„Kuriera lódzldeeo„
JS-18 czuwca od zł 90
Podchorążych Rezerwy Lotnictwa _ grug) Zobowiązanie pisemne wspólnie z ro żych Lotnictwa - grupa !liniowa.
bezpośrednio w administracji '( Piotrkowska ni
1
1 pa liniowa i wykazanie w czasie jej trwa- dzicami, prawnym zastępcą lub osobą trze
Na podstawie złożonych podań komenlu?
~wirki 2~ albo te.ż przetinkasenta z g4tw1
nia odpowiednich wartości dowódczych, cią do ponoczenia solidarnej odpowiedział- dant Grupy Szkół Lotniczych powoła za- 1a m1i;s11Jc
ezerw1ec do dnia 10 czerwca ~ącznie ~
1zwłaszcza pod względem charakteru i zalet nośei za wszelkie zooowiązania materialne, kwalifikowanych kandydatów na badania le
maJą BEZPŁATNIE piękną książkę p. t.
j
umysłowych, moralnych (odporność psy- związane ze służbą w charakterze podchorą karskie w Instytucie Badań Lekarskich Lot
chiczna) i fizycznych.
żego.
nictwa w ciągu ·l~stopada - grudnia 1939
13-21 lipca od zł 324
b) Posiadanie odpowiedniego cenzusu
Pierwszeństwo przy przyjęciu do Szko- roku.
Juliusz Słowacki
naukowego, oraz podstawowej znajomości ły Podchorążych Lotnictwa - grupa linioKandydaci uznani za zdolnych do słujednego z języków obcych, (przede wszy- wa dawane będzie:
żby w powietrzu zostaną przeniesieni z
.K • I Ił ż k i wydajemy tylko w oznaczonym'
25 lipca - 9 1ierpnia sł 520
stkim niemieckiego ~ub rosyjskiego, w dalPrzed~ wszystkim maj~cym ukończont: dniem 3. _1. 1940 r. z dywizyjnych kursów termi'llie, t. j. do dnia 10 ~ 1939 ron_1
szej kolejności _ francuskieO"o lub angiel- p. w. lotrncze motorowe. (_pilotaż turystycz- po?chorązyc? rezerwy do Sz_k~ły Podcho- Po tym f:erminie żadnt ~~ nie ~.
uwzgledruane. _ ,,_, .;..,;.;JłK
·
skiego)'.
h
ny). (Dotyczy to rów111ez kandydatów do rązych Lotmctwa - grupa hn1owa.
Administracja.i
c) Nieprzekroczenie do dnia 1. 10. 1940 Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa).
Szczegółowe waru~ki przyjęcia do ~z.ko
i
roku:
Następnie; mającym k~tegorię C szy- ty Pod~horążych L~tmctwa - g~upa ~11110- ~===========================-'
1
„
'
,
''
'
17 22 sięr 11.ia od zł 229
przez absolwentów liceów ogólno- bowcową, ma1ącym prawo 1azdy samocho- wa mozna otrzymac we wszystkich osrod•
P
I ;kształcących: 23 ]at życia
dem lub motocyklem, posiadającym !1epszą kach p. w. lotniczego i placówkach LOP~.
'
znajomo§ć języka niemieckiego lub rosyj- Warunki te zawierają m. in. wyszczególnte
skiego.
nie wszystkich załączników, niezbędnych
Absolwenci liceów (szkół średnich), któ przy .podaniu, wykaz szkół, których ukoń KOMUNIKAT ZWIĄZKU PEOWIAKóW
W. dniu 6 sierpnia 1939 r. jako w 25-tą
rzy posiadają odpowiednie warunki i przed czenie uprawnia do ubiegania się o r:rzyję
roczmcę wyruszenia pierwszej kompanii ka
stawią do dnia 15. 6. 193U r. właściwemu cie do szkoły Podchorążych Lotmctwa,
Organizuje Związe~ Młodej Polski
drowe~ pod wodzą wielkiego Marszałka Jó
komendantowi rejonu uzupełnień ' świadec wzory deklaracyj i t. p.
zefa Piłsudskiego w bój Q !lliepodleO"łość Pol
W okresie zmagań politycznych
ołowiu - od szpilki do największych maski zwołany zostaje do Krako;a wielki
~ających się w błyskawicznym tempie szyn - każdy gram metalu musi być
zjazd Peowiaków, Legionistów, Kombatan~
il)'wamy Was Polacy by kaidy wziął zużytkowany. Ponadto zbieraine będzie tów, O_rganizacji Młodzieży i Obozu Zjediiał w pracy dlai dobra Kraju, dla wzmo- szkło, szmaty, kości, papier, - w każdej
littiia jego obronności gosP.odarczej i nie- postaci.
Zielone święta na Targach Katowickic'f1 czerwca 1939 r. w godzinach wieczor- noczenia Narodowego pod hasłem „Polska
na Szlaku Marszałka Piłsudskiego".
~żności.
przebiegły pod znakiem ni1ezwykłego zain- nych.
POBóR ROCZNIKA 1918
Na Zjazd ten winny przybyć jak najwięk
Związek Młodej Polsiki, Oddział Łódź1eresowania dc1roczną imprezą gospodarczą
Dziś, dnia 1 ~erwca rb. przed komisji, boborow!ł sze rzesze peowiaków, aby przed Naczel1'niesie, ul. Srebrzyńska Nr 69, telefOlfl
ogółu społecz eństwa' z Zagłębia Przemysło
nr. 1 przy ul. Ogrodowej 34 winni stawie si[l o godz. nym Wodzem, Marszałkiem śmigłym- Ryl8-12. (dzwonić od 18) przystąpił do
wego i okręgu śląsko-krakowskiego.
8 rano absolwenci szkól średnich r0tc1.nika 1919 J
dzem, zadokumentować swoją wiemość idei
Uowej zbiórki wszelkich odpadków.
·
położonych na terenie komisariatów Pl'. zaszczepionej przez Wielkiego Marszałka
Organizatorzy zbiórki proszą, aby ofiaPrzez tereny wystawowe w ciągu 2młodszych,
3 5 8 9 11, a mianowtlcie absolwenci Społecznego
!IJaiwcy odpadków zgłaszali się telefonidwóch dni przesunęło się ok. 50.000 osób, Polskiego Pryw. Gimnazjum Męskiego - ul. Po i gotowość stanięcia W potrzebie na roz~ie, lub piśmiennie.
żywo interesując się wystawia1nymi ekspo- morska 105. Pryw. Gimnazjum Męskiego i Liceum kaz Naczelnego Wodza.
Ażeby umożliwić organizację transportPo odbiór odpadków zgłosi się upanatami i zawierając liczne tranzakcje han- Ogólnokształ.cącego Zgromadzena Kupców - ul. Na
rutowicza 68, TI Pryw. Gimnazjum i Liceum Męskie t
· lk" h
t "kó
go Tow. Szkół Żydowskir.:h -ul. Magistracka 22.
u. w_ie IC rzes_z ucze~ ni w, jakie niewąt
'Uniony goniec z wózkiem.
dlowe.
Przed komisjf poborowlJ nr. 2, Al Kościuszki 19, pli_wie będ_ą chciały wziąć udział w tym Zjeź
Każdy niepotrzebny przedmiot z żelaTargi Katowickie swoim zewnętrznym
~blachy, mosiądzu, miedzi, cyny, cynku,'••••••••••••••~-~ . wyglądem w b. r. wywołują zadowolenie o godzinie 8 rami winni się stawić mężczyźni urodze cizie - Z1azd Koła Peowiaków w Łoctzt
ni w roku 1918, :i:amieszkali na 1erenie 7 komisaria ni.ezwłocznie przystąpił do organizacji tego
publiczności i ogromne wprost zaciekaiwietu PP. o nazwhkach na litery: K i L.
Zjazdu.
Jutro, dnia 2 czerwoa rh., o godz. 8 rano winni
p
aidg
nie niektórymi działami Wystawy.
. rag·n~cy wziąć udział w Zjeździe człon
Z
-.łe_
Między zwiedzającymi można było za· ~ię stawić przed komisją pohorOWIJ nr. 1 przy ul.
Ogrodowej 34 absolwenci si::kół średnich rocznika kowie Związku (mogą wziąć udział i rouw~żyć sz~reg wybitnych oscrbistoś~i ze 1?19
i mło<lszy<'h, po!ożon~:('~l na terenie. ko~i;iar:a clziny) winni w nieprzekraczalnym te11minie
ł11opl1
znalezłoneeo
Skłt!rnłewit:aDll świa~a poht>:cz~ego, ~osp??arc~ego 1 t. . P: tow: 2 3 5 8 9 11, a mianow1c1e abS1llwen~1: M1eJsk1e do dnia 15 czerwca br zare· st o , .
go Liceum Mfskiego im. J. Piłsudskiego - ul Sien . sek
. .
. · . J_e r wac ~1ę W
·
·
·ct k · · · ·
·
·t
·
"k' .
t fl
Targi Kaotow1ck1e
m.ł 1n.. li.
rów111ez
p
dl kiewba 46, Pryw. Gimnazjum Koedukacyjnego POW 1 retanac1e ~oła, COdz1enn1e W godzmach
. M"1111. t todw1edz1h
T aJem!111czy wypa e sm1•erc1 niezna10- ni ur w ciemno-szare prąz 1 1 pan o e czar 1 1
"Gego męż-czyz.ny na torze kolejowym pod ne, bez nakrycia głowy. W marynarce zn~ ' c c .e~aci T ~. ~rl~ wa rze;ys u ~ łan u, - ul. Sródmiejska 5, I Pryw. Gimnazjum Mę>kiego i od 18 do 21-ej. Koszty uczęstnichva z prze
iderniewicami nie został dotychczas wy- leziono bilet kolejowy z datą 29. 5. 1939 r. gosc!e z ~rc1~ 1 icz~~ oso }'. przyk Y ezz
T?w. Sz.kół Żydo~skich - ul. Magi.sire~. 21, ~i"Y'"· jazdem i kartą zjazdową wyniosą zł. 12.~niony.
·
wydany na stacj; Łódź-Fabry<:zna do Skie1 g_ramcy. . ~r zho wite e wypci eckz.e z ao - hlmnazJu~ Mę~k1e~o. T~w. ~zerzema Osmaty I Wt(' Przy zapisie należy uiścić kwot ł 4
T
.
l
.
d
ęl Z • •
ku t
ł d
r .
. . z h 'd .
. . •
z1a 01raz roznyc
s ron
o1s 1, grup 0 \V 0 dzv: TechmczneJ wsrod zydow - ul. Pomorska 46·
erm1n zg oszenia do nia 5 czerwca
48
tł..l"ły zw1ątz . z yrn w~ ze bp_ot 1cyJne u- mebw!kc. ac do z1 prz~puszczeme, ze ow o- zwiedzały Wystawę.
Przed komisją poborowę nr. 2 tegoż dnia winili br_. b~dzie bezwzględnie dotrzymany. Wyży
•111 nas ępu1ący rysopis za 1 ego:
so m wypa . z pociągu.
Izra-elita, lat około 35, brunet, o-czy piWszelki1e wiadom-0ści, które mogą przy
Wszyscy, którzy do tej pory nie obej- ;ię stawić mężcrzyźni rocznika 1918, 2lllmieszkall 011 w1en1e '!f drodze ontz w Krakowie ponios;!
t<'rrnie 7 komisariatu PP. o nazwiskach na litery. u~zes t.nicy. p ~zygc towaniem
·
noclegów zajl'lle, jeden ząb w górnej szczęoe na przo- czynrć się do vstalenia tożsamości .zwłok rzeli Targów, winni to uczynić w tych f. MN 0 p
Wszyscy poborowi winni stawić się przed ko m1e się Komitet Krak·owski. Koszt będzie
~zie złoty, drugi obok ma do polowy od denata należy kierować do najhliżs~o u- <iniach, gdyż Targi Katcwkkic zostaną w
:oiu złoti korQJI~. 0.en~t ubr.ain,;: bY.ł w gar rz~du eolicyjnego,
l.m;:śl P.rogramu zamknięte w dniu ~-go misjami łe ~~i~d~i;t~J!llli zl!~olloll')'.llli i pk~lnyąP. minimalnY..

lieusprawiedliwiony pośpiech Zarzqdu Miejskieqo
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Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KRAJOZNAWCZEGO.

P. A.
KRONIKA WYPADKóW
w województwie łódzkim.
We wsi Chocianowke, gm. Widzew pow
l
1.
•
'
.as.(1ego,
roistał najechany sainochodem oso
bowym Andrzej Bednarski, lat 40, tkacz
: za~1. w Rudzie-Pabianickiej przy ul. RteJ
sk1ego nr. 4, który doznał złamania prawe1
10gi poniżej kolana. Prowadzący samochód
iężczyzna nie zatrzymał się i zbiegł w kie-

·11ku Łodzi.
. We wsi Per.na, gm. Błonie, pow. kutnow
~:~.:go, pod~~as kłótni wynikłej o kurę po-

:

A
Poloka mual być
&ilna l fednolltal
To hasło Naczelnego
Wo&a ~eolizuie Z WIĄZ EI
REZERWISTOW

:....: ........._._:SC: ~-15.ili'.

• ·,dzy Woic1echem Gmerkiem a Stefanem
K?ta_rskim, ten ostatni uderzył Gmerka kaillen1em w głowę, zadając mu ciężkie uszko

· J zenie ciała.

I -:- W czas.ie odbywaj(!cej się zabawy we

~1 • Brzózki, pow._ ~utnov1skiego, nieujaw-

meni sprawcy pob1h Bolesława Cichockie~
go, zadając mu bardz.o ciężkie uszkodzenie
ciała. Cichocki w stanie b. ciężkim został u·

1

.m.i~st.~Qll)': w sz~i1a:& .w Kytni.e.

Nr. 149

··--. , ,, ·-

-

.

ZAINTERESOWANIE CHMIELEM POL
SKIM W HOLANDII

EXPRESS GOSPODARCZY

Magnes dlci

Po upadku

kapitałów

świetle d~·świadcZień ?statn.ich ty- ci'.. i zar.obków są głównym bodźcem do an J k~tmentują nan: cudzoziemcy, czyż nile wy spodarczego, padniętą dla rozwoju tej pra
1,odrn ogół polski uprzytomnił sobie z ca-I gażowania się w inwestycjach na terenie C mka z tego wn!oQsek pouczagcy dla nas sa cy i jej wszechstronnego poQglębienia jest
i 1 wyrazis.toś~ią, jak roz.tro.pnie postąpił O~-u. Widzimy to wyraźnie na przykla- mych~.
.
.
.
. przede wszystkim świad·omość, że tak po1 1ąd, pod~Jmują~ przed kilku laty program dz11e z kapitałem francuskim, który zainte
Wniosek ten moznaby Ująć tyn:i1 sł<:iwy · stępując pomnażamy real,nie siły, na któ

W,

Czechosłowacji wzmogło się

w Holandii zainteresowanie polskim chmie

Iem pomimo, że koniunktura w bieżącym ro
ku na chmiel jest słaba i jak wynika z zes
tawień statystycznych, konsumcja piwa wy
kazuje ostatnio tendencję zniżkową. Eksport chmielu z Polski do Holandii wyniós;
w r. 1937 -16.575 kg. w roku 1938 wzrós.
do 72.000 kg.

Czy

jesłeł

edonkfe!ll

resowal się dzie:dziną elektryfikacji COP. i „Ody dla obcych argument godziwego zy rych oprne się potęga Rzeczypospolitej
wybudował w rekordowym tempie 14 mie sku jest głównym motorem pracy gospo- potęga przede wszystkim naszej obronna
w.!
sięcy elektrow,nię w Stalowej Woli, a obe- darczej u nas, to dla każ.dego z nas, pracu ści.
cnie zawarł dalszą umowę na budowę 2-ch jących w jakiejkolwi1ek dziedzinie żyda go
wi1elkich elektrowni w tymże okręgu kosz
tern przeszło 60 miln. zł. Podpisanie tej umowy na warunkach dogodnych {oprocen
zaąrnn1cq
tow anie ka pi talu, wypożyczonego na okres
10-ciu lat, wynosi 5 proc. jest dowodem, że
Wioski minister wymiany i walut wy- z odpowiednim okresem r. ub. Równocze- złota o 202 miln. lirów. W ciągu pierwPolska chętnie współpracuje z kapitałem głosił w senacie mowę, w której stwi·erdził śnie zwiększyły się trudności płatnicze, wy szych 4-ch miesięcy rb. mimo że saldo uzagranicznym,k tóry rozumie nasze potrze że polityka handlowa Włoch skrupulatnie wofane m. inn. stanowiskiem Banku Wy- jemne bilansu handlowego wyniosło zaleby i do tych p0trzeb przystosowuje swoją przestrzega zasady równowagi obrotów z płat Międzynarodowych w dziedzinie kre- dwie 548 miln. lirów wobec 1.471 miln. l!
działalność. Sądzimy, że doniosła umowa z QOSZCZ1ególnym1 krajami.
dytów akceptacyj.nych. Obecnie t-0czą się rów w analogicznym okresie r. ub. -rów
grupą francuską o budowie elektrowni w
Specjalnie doniosłe są obroty z Niemca nowe rozmowy gospodarcze z Argentyną, nowaga bilansu płatniczego me została je
COP-ie i przyśpies?Jenie wykonania szcze- mi, dochodzące do kwoty 5 mild. lirów f() Brazylią, Wenezuolą i innymi państwami szcze osiągnięta.
gółowego programu elektryfikacji tego o- czni•e. Obroty te powinny jeszcze się roz- Ameryki łacińskiej. W każdym. jednak raTłumacząc powody takiego stanu rzekręgu jest, być może wstępem do szeregu winąć dzi·ęki zacieśnieniu współpracy, prze zie ograniczenie importu kawy jest niezhę czy, mLnister oświadczył, że istniejąca na
dalszych podobnych tranzakcji z kapita- widzianej ostatnim,.. traktabem przyjaźni i dne i dyktowane jest ko.niecznością zacho- świ·ecie psychoza wojenna utrudniała norłem zagranicznym.
sojuszu z 'dn. 22 bm.
malny ruch turystyczny i narzuciła państwu
wania rezerwy złota w kraju.
Przechodząc z kolei do przedstawienia włoskiemu różne płatności, powodujące od
Pewne oznaki wskazują, że i w innych
Obroty .z Anglią w r. ub. n.acechowane
krajach Zachodniej Eur-0py istnieją konkret• były s~.adk1e~ wywoziu włosk1eg-0 do W. cyfr, dotyczących bilansu handlowego i pływ dewiz. Aby nie zmniejszać zapasów
ne możliwości pozyskania wspólpracy tam Bryt~nlł, tot~z"' dn. 14 marca rb. na pod- płatniczego, mćwca stwierdził, że w. 1937 złota, nie pozostaje Włochom •nic innego,
tejszego kapilału w dziele uprzemys!owie- stawie wym1.any .not, ~ł~chy_ zmuszone zo r. ujemne saldo bilansu handlowego wynio jak ograniczać potrzeby życiowe obywate
nia Polski. Albowiem rozsądni kapitaliści stały odpowi~dn1-0. zmn1ejszyc swe zakupy sio 5.733 miln. lirów i nie zmusiło Włoch li, obcinając w dalszym ciągu import zado zmniejszenia zapasów złota. W 1938 r. graniczny, który nie jest koni·eczny i przy
zagranicz.ni jako też obeznani z naszymi na rynku angielskim.
ujemne saldo bilansu handlowego wynio- zwyczajać ludność do wyrobów krajowych
k ·' d ·
b-.
w :eo ra
"".arun a~1, .z aj~ so .;~ s~r~. ę .z ~' „g
Obr.oty z Francją zostały poważnie u- sło 2.458 miln lirów i zmni·ejszylo zapas
Pmc wnycT memżal. Jh?z. 1 ~ 0k ci. rnw esś Y.CJ 1 .~ trudni·on.e z powodu dewaluacji franka i
0 1sce.
e mo iwosci 1 omeczno ci wi utrudnień oelnych t-0też wzajemne stosundzi jeszcze lepiej świat gospodarczy w ki handlowe mówi minister - które da-w
Polsce, który oprócz względu na tlochodo niej znajdo~aty się w stanie kwitnącym
wość danej tnwestycji ma na uwadze i j;ej zostały obecnie zredukowarue do zniko-'
Zwięk&lenie zainteresoNania wśród ka pit ..alistów
funkcję pozagospodarczą
· ł
kł d ·
1:
ś . '
.
· d
p 1 mych cyfr, co się t umaczy u a ami po .Ten. wła ~te świat gospo .arcz~ "!'. o tycznymi.
Według zestawień statystycznych dele-1 zgłaszali się inwestorzy, posiadający barObroty ze Szwajcarią wykazują saldo gatury Związku Izb Przemysłowo-Handlo- dzo drobne kapitały, k.tóre w wielu wypa~
sce zdaje sobie sprawę z domosło.sc1, Jaką
w nas~ych warunkach reprez~nt.uie roz- dodatnie dla Włoch, przy czym saldo te wych dla spraw COP. w Sandomierzu, v.. kach nie zezwalały na uruchomienie i racj0
mach lnwestycyjny i urucho~meme nowy~h przeznaczone jest na pokrywanie włos- kwietniu rb. zgłoszono w celach osiedleń- nalne prowadzenie zakładów. Zgłos1eni1
URZioowA CEDUŁ".l GIELDY
~
WARSZAWSKIEJ
warsztatów pracy. Sytuacja przedstawia kich zobowiązań finansowych wobec _ czych na terenie COP. 8 zakładów przemy kwietniowe dowodzą, że zainteresowan:e
ia dnia 31 moja.
si.ę :na sz~zęściie '!" te.n sposó~, że nasz ubo Szwajcarii.
słowych, 22 handlowych, 25
rzemieślni- COP. wzrosł-0 wśród inwestorów silnych ':!:'1
:Belgia 90.60 90.82 90.38
1g1 ~ kapitał kraJ wydostał się własną pra
Stosunki
z
Belgią,
Portugalią,
Holanczych.
spodarczo.
Berlin U3.d'I 212,01
(;drigk lOo.25 99,7S
cą i wł~sną w~I~ z kryzysu. i s~m stworzył dią, Polską, Danią, Szwecją, Norwegią i
W stosunku do marca rb. nastąpił w mic
Holmdia 296.5'5 284.27 284.83
\ warunki s.przy1a1ące r<>zWOJOWi gospodar-. państwami bałtyckimi doznały znacznej po siącu sprawozdawczym spadek zgł·oszen.
B:opcnł111i...l~O ..'l'U.S8 110,82
czemu, który z kolei przyciąga kapitały.za prawy.
Równocześnie jednak należy podkreślic
Powrót de,egacji łódzki~~
Lcmd111 ił".&«148$ !4,81
graniczne,
aktem
magnes.
Te
kapitały,
jak
·
.
.
wzrost
kilkakrotny
kapitałów
reprezentowa
z: Sowietów
N_, Yrllk ~1.1•8 5,52,S.8 S,29,7..S
rz,ekliśmy, będą z pewnością napływały do
O_mów1w.szy z .kol.ei. s.tosurt'ki h~n~lowe nych przez zgłaszających się. Mianowicie
~ Yodl kalMII UU 5.32,75 5,30.25
Jak już w swoim czasie donosiliśmy, w
Polski w rożmiarach ,większych nłż doty- z panstwam~ ~una1skun.1 1 bałkańskimi, mó w marcu rb. zgłoszono 121 zakladów z ka
Ol1o 126.95 Ul,:17 124,63
~ '14.09 lUS Ił.OS
chczas. Na przykładzie z pożyczką udzie- w~a podkresltł znaczeme zawartego na P0 pitałem 804.500 zł. w kwietniu zaś - 55 związku z zawairtym w m. lutym bieżącego
~lm 128.15 U8,47 127,83
!oną przez grupę francuską na dalszą eJ1e- <:zątku rb. układu ~an~lowego ~ ZSRR o- zakładów
reprezentujących · kapitał roku układem handlct\vym polsko -sowieZ'llQ'Clh 119,80 U0.10 119,SO
ktryfikację
COP-u
widzimy,
że
realizacja
p~rtego
na
Z<lS~dzie
ro\v11ow~g1
obrotów.
10.981.000
zł.
Zjawisko
mniejszej i:ości ckim, przewidującym znaczne zwięksY.::-ni·-
~ 28.N 27.90
Beltii 11.01 'llJ.91
tej umowy umożliwi przyśpieszenie wyko- N1eS'tety, ~kład t~ zaczął d~1ała~ w wa- zgłoszeń przy równ>0czesnym kilkakrotnym wzajemnej wymiany towarowej, udała si<,:
·nania programu który był opracowany i runkach mepomyslnych, pomewaz okaz~lo wzroście kapitałów uznać należy za objaw do Moskwy delegacja tutejszego przemy:A.ltC1E.
·był realizowany'.
się, że pomiędzy cenami produktów so~1e- dodatni, gdyż w poprzednich miesiącach słu włókienniczego z dyrektorc m Izby P! ~ :Bd Po1Aif 107.oo
Nim więc nastąpią jaki:eś ewentualne ckich i .cenami rynku. światowego is~n.1al~ • • • • • • • • • • • • • • • - inysłowo - Handlowej inż. Karolem Bajt.Oukier S6.SO
rem i przedstawicielem Zrzeszenia Produdals7Je
programy z kapitałem zagranicz- olbrz~m1~ dysproporcia .. Układ z Japonią .1
Wofłel aa.oo
centów
Przędzy Bawełnianej w Łc·dzi :Moclnaej6"' l!MIO
nym musimy realizować nasze programy z M~ndzur~ą, zawart.y 5 lipca r. _ub. przew1- RYNEK PAPIERóW WARTOśCIOWYCH
Ulpop Pl.ó0-92,50
Pawłem Biedermanem na czele.
! nieugiętą wolą i konsekwencją. Rzeczy bo duj: obr~t w ~ramcach 3.40 m1ln .. hr~w r.o
W LODZI.
Oilll'Owlee 78.00-79.00
wiem tak stoją, że każdy nowy warsztat czn1e. S.os~n!H ~~ St. Z1ecin .. 0~1era1ą się
Jak się dowiadujemy w dniach ostaT!DdeoeJ- mocuiejtu.
W dniu wczorajszym na rynku papiepracy wzmacnia realni·e odrazu .nasze gos- na .m~dus v1v~ndll z 1~37 r., i me w1ado- rów państwowych w Łodzi oraz na rynku tnich delega cja ta powróciła do Łodzi.
1
Z GIEŁDY ŁóDZKIFJ
podarstwo narodowe, przyśpiesza prooesy mo k1.e~y mozn~ będzie zawrzeć układ listów zastawnych notowana była tenden·
Zaznaczyć należy, iż do tej ci1 wili d0
1 gospodarcze, wciąga w żywy proces gos- bardz1ei trwały 1 kompletny. Eksport ~ł~
w•WDflt:zna ~.so
cja wybitnie utrzymana z odcieniem jed- żadnych konkretnych wynikl:w nie doprolnwatf<:yjna 1 em. 77.50
podarczy siły dotychczas nie wyzyskane ski d? USA w 1938 r. zdoł.ał ~trzymac się nakże cokolwiek słabszym. Zaznaczyć na- wadzono i pertraktacje z Scw:et<:m; : r·•: aj;:
lnw-,.cyjoa l em. aerie 81.00
lub wyzyskane w sposób niedostateczny. prawie na t~m samym .P?z1om1~, ~ w ro- leży, iż większość kursów notowano jedy- nadal.
lnweetycyjna 2 em. 78.50
(a~).
Iowestycyjna 2 em. serie 82,00--83.00
Powstawanie r.owych warsztatów gospo- ku 1937, mimo trudnosc1, wynikających ~ nie orientacyjnie.
(ag).
KonweTsyjna 65.00...-:62.00 setki 60.00 dr.
, darczych i wynikające z tego nowe prooe amerykań~kiej pro.pagan·cly za stawkami
Dolarówka 40,SO
„„„„„„„„...„ ...„„„„„„„„.........
sy gospodarcze sktadają się w sumie na. to antydump:.n~owym1. .
KoD!IOlidacyjna 61.50-60.50 setki i dr ort.
że
.nasz
potencjał
siły
rośnie.
Nie
jest
więc
Omawiaiąc
z
kol
e1
akt~alną.
.spra~
Kolejowa 62.00-60.00 ost. dr
;i i p6ł proc, Ziem&kie ser, 5-ta 55,50--56.50- fantazją lub upraszczani,em sobie zjawisk, braku kawy na rynktt wt.oskim .mrn.is.ter ~s
: 5,75-57,00 dwa fl'!t, dr.
jeśli utrzymuj•e.my, że każdy nowy warsz: wia~czył, że rzą? wl?sk1 byi:ajm111e1 . me
5 proe. Wfl.rtz.awy 1933 ~. 65.75-67.00 ost. dr
tat pracy gospodarczej, a zwłaszcza taki zam1~rz~ :\·yrov11adac wal~1. 1mpor~ow1 ka
5 proc. Lodlli 1933 r. 58.00
S proc. P~tTkowa 19S3 r. 55.00
warsztat któregc produkcja wypełnia pew w~, 1st?1e1ą ~edn~k ~rudnosc1 płati;1~ze, z
S proc. Radamia 1933 r. 55.50
ną lukę w istniejącym systemie i zakres~e ktory1m nalez,r się ~1czyć. Trudn.os~1 te bę
wi pr·of. dr. S. Pawlowskiego pt. „GeograZBRODNIA AWANTURNICZYCH
i pół proz. Lwowa 53.~0
rodukcj·i, wzmacnia pośrednio naszą silę dą mogły .byc usu.n1ęte ty~ko dz1~k1 umofia a obronność Pa11s!wa". Uw;stnicy zja
Tendencja dla poiyaek pnzewainie moc1liejsza, P
NIEMCóW
wom zaw1era.nym1 z panstwam1, produ•lla innych utrzymana.
ob ronną.
. ' .
W Wolsztynie aresztowani zostali Arlt zdu po obradach wyjechali do Roż11.c w<1,
Kapitał zagrankzny żywi zaufanie do kującymi _kawę, które .będą goto·we za pro Alfred, Boehtn Oskar i Richter Alfred - Mościc i Oj~owa.
Z GIELDY LODZKIE).
Polski skom w okresi1e zadrażnień między dukt swei pracy przyJmować artykuły wło Niemcy, którzy w bójce o podłożu osobis dni.a 31 maja.
narod~wych udziela nam pożyczek, na skie. W r. ub. Argentyna np. zamknęła .cał
SKAZANIE BEZCZCLNBGO
Na WC2lot'41jszy:m ~braniu gieł<kw: 111 ,., i .inii · wielkie stosunkowo sumy. Jest to najlep- kowkie swój ry.~ek dla towaró\:. wlosk1c~. stym zranili śmiertelnie Polaka Deplewskie
PRZYBŁĘDY
go. Niemcy odpowiedzą za zabójstwo przed
1orowano:
sza miara wiary w siłę Polski. Skoro tę Import z Br~zy!11 do Wioch pow1~kszył s~ę sądem.
Dolarówka 39.25
Sąd Okręgowy w Wadowicach - na se
lnweetycyjtMI 1 em. 76.00
wiarę w sposób jedynre interesujący do- w ciągu 4 m~es1ęcy rb. o 1/3 w porównaniu
sji wyjazdowej w Białej - rozpatrywai
Inwe9tycyjrni 2 em. 77.00
TRAGICZNY FINAŁ PODRóżY
ostatnio sprawę Niemca Karola Radka Konwlidacyjna 61.50
imiennika głośnego pisarza bolszewickiego
ZAGRANICĘ.
Konsolidacyjna drobne 60.50
Wewnętrzna 60.50
Tragicznie zakończyła się podrói eml - który w kwietniu br. publicznie dopuścH
Koowersyjna &etk.i 62.00
granta, który udawał się w podróż do Bo- się obrazy państwa polskiego. Radek prze5 proc. Lodz.i 1925 r. 63.50--63.0~
łrancuskiej polityki łinansow....-: j
liwii. Na stacji kolejowej Zawada, Nasym chodząc ul. Komorowicką w Białej został
5 i>roc. Loch-i 1933 58.00--57.SQ ·
5 proc. Lodzi 1938 r. 56.00-55,50
w dn. 25 bm. francuski minister fina1n-, w zwyżkowej tcn?en~ji papierów p~ństwo- Ninbcrg ze Szczebrzeszyna żegnał się z potrącony przez jednego z przechodniów,
Bank Pol5lti 109.00-108.00
' sów p. Paul Reynaud wygłosił przez radio wych oraz w .Patnotyz~1~e obywatel!. Mó~. odprowadzającą g.o żoną i krewnymi, by za któremu zaczął wymyślać w jęi:yku niemiec
Tendencja niejednolha.
przemówienie, poświęcone nowym dwom ca szcze.g6Imi; podkresl.1ł. zasług~ AłzaCJI, chwilę wsiąść do pociągu, odchodzącego kim. Gdy zwróeoino awanturnikowi uwagę,
wielkim sukcesom francuskiej polityki fi- która zajęła p1erws~e m1c1sce wś~od depar- w stronę Warszawy. Gdy pociąg ruszył, że jesteśmy w Polsce i winniśmy mówić po
Z GIELDY ZBOŻOWEJ
nansowej,
a mianowicie wielkiemu powo- tamentów francuskich subskrybujących po- Ninberg wskoczył do wagonu, lecz okaza- polsku, Radek w bezczelny sposób ze:iżył
z dnia 31 maja.
ło się, że znalazł się w niewłaściwym po- naród i państwo polskie.
Pszent~a 23.25-23.50
.
.
.
dzeniu pożyczki wewnętrznej oraz bardzo życzkę.
Pszenica l'Jbierana 22.75-23.00
Radek został aresztowany i osadzony w
pomyślnemu s'konwertowaniu francuskiego
~rugim sukcese?1 J~St konwersj~ krotko ciągu 1 wobec czego wyskoczył. Skok był fa
Otr~by pszenne grube 11.50-11.iS
talny.
Ninberg
dostał się poci koła -pociągu więzieniu, a prokurator wygotowal akt oskrótkoterminowego
zadłużenia
zagranicą.
term~nowego
z~dłuzen~a.
francu~k1ego
zaOtręby pszenne średnie 11.25-11 ~·
Pierwszym sukcesem jest powodzenie granicą. na p~p1er dłuzej - t.ermmo~y bez przetokowego, ponosząc śmierć na miej- karżenia. Radek jest socjalistą i z ramienia
Siemie lniane 53.50-54.50
partii był asesorem zarządu miasta Białej.
Rc~zta notowań bez zmiany,
pożyczki wewnętrznej, której emisja zosta- klauzul! złotej. Nai p~dstaw1e dotycncza- scu.
Tendencja spokojna.
Podczas
rozprawy doszło do incydentu.
ła zamknięta w dn. 25 bm. Minister stwier s?wych ko~taktóW: pozyczkowych z zagr~
Ogólny obrót 'l.634 ton
ZLOT POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zięć oskarżonego zrobił
zdjęcie filmowe
dził, że pożyczlka dała więcej, niż wszyst- mcą, FranCja musiałaby spłacić w okresie
swego teścia w stroju aresztanckim. Zdję
EWANGELICKIEJ.
kie
inne
pożyczki
wewnętrzne
w
okresie
od
5 ~zerwca rb. d? 29 lutego 1940 r. olBAWEŁNA.
W Orłowej odbył się 14-ty zjazd kół Zw. cie to na wniosek prokuratora Sąd polec11
ostatnich 11-tu lat, przy czym specjalnie brzy1111ą sumę 6 m!ld. fr„ która t~. spłat~
Notowania z dnia 30 maja.
Polskiej
Młodzieży Ewangelickiej woj. śląs zniszczyć, co też niezwłocznie uczyniono.
godnym podkreślenia jest, że poiyczka! ta ozna:~załaby. odpływ zło!a z Frainq1 w tej
NOWY JORK. - Giełda niec7.ynna.
kiego
15.000
uczestników brało udział w teJ Miał to być prawqopodobnie dowód rzekobyła
zaopatrzona
w
żadne
specjalne
same1
.kwocie.
~onwc;sja
polega
na
s~a
nie
LIVERPOOL: loco 5.41, maj 5.02, czerwiec 4.88,
uroczystości, która przybrała charakter po mych „prześladowań" mniejszości niemiec
lklaumle,
obdarzające
ją
nadmiernymi
przy
s?wa111u.
klauzul!
złotej
oraz
.na
przedłuze
Upiee 4. 75, sierpień 4.59, wrzesień 4.51, październik
kiej w Polsce.
warunki 111u ternunu pap1~rów do 6-cm lat. . . . tęźnej tnanifestacj i narodowej.
l.47, listopad 4.41, grudzleń 4.41, styczeń 4.42, luty wilejami. Wprost przeciwnie W wyniku przeprowadzonej rozprawy,
Przedstawicielom
armii
przekazano
sajej są najskromniejsze w stosunku do wszy . Na zakonczeme s~ego przemów1e?ia,
!.43, marzec 4.45, kwiedeń 4.46, maj 4.4,7
mochód, zakupiony ze składek młodzie~y Radek został skazany na 10 miesięcy bezstkich
pożyczek
powojennych
z
wyjątkiem
mrn.
Reynaud
zwrócił
uv:~gę
na
trwają~y
Egipska (Sakell.): loco 6.47
względnego więzienia. Wnioski o zawieszeewange~iickiej.
Upper: loco 5.76, maj 5.55, lipiec 5.62, wrzesień obliuacyj z r. 1934 na sum 3 mild. fr„ któ- przypływ złota do FrancJI, podnosząc, ze
nie kary i wypuszczenie na wolnoś ć - zo:.62, październik 5.59, listopad 5.58, styczeń 5.60, re ;ypuszczone były na tych samych wa- w ciągu ostatnich 2-ch dni wzrost zasobu
stały odrzucone. Stosunkowo niski wymiar
ZJAZD GEOGRAFóW
złota wyniósł 6 i pół ton kruszcu. Minister
runkach.
Mrzec 5.62
ósmy zjazd nauczycieli geografii w Kra kary Sąd umotywował dotychczasową nieMinister rozważał z kolei przyczyny wiei wymienił wreszcie licz?y, i.lustruiące wielBREMA: loco 11.51, lipiec 9.95, październik
kowie zgromadził 300 delegatów. Inaugu karalnośd9 i p~odeszłym wiekiem oskarżone
kieao
powodzenia
pożyczki
upatrując
je
w
ką
poprawę
w
budownictwie,
w
pr:emyśle
17, gm dzień 8.93, styczeń 8.95, ma~c 8.95, maj
g~.
- - ----mo~nycb podstawach waluty fralncuskiej, samochodowym i w haindlµ zagranicznym. Ta-C)'.jne P;OSie:dzenie J!Qświ~cQnQ QdCz}'.tQ.~ 1.:\ T. 8,!)2 ,..,...,.-

westycyj pubhcznych wedle z góry usta
1Jl1lego planu.
Plan ten .ustalił pewną kolejność poczy
1 ań, kładąc nacisk na budowę takich obje
tów i urządzeń,, które bądź spełniają oaz.u d0inioslą rolę z punktu widzenia
11zmożenia naszego potencjału gospodar1~ego i państwowego, bądź teiż kładą pod
J(aUny pod nieskrępowany, stopniowy roz
1ićj produkcji v; Polsce tych
gałęzi wy1 1vórczości, które były u nas 'dotychczas za
1iedbane lub które
przyczyniają się do
Irzyspieszenia przebudowy struktury gos1odarczej kraju.
·
' Metoda 11eializacji teg-0 programu oka.I ała się słuszną inie tylko pod względem fi
1ansowym. Stworzeni·e odpowiednich wa1unków .pod przebudowę struktury, cały sy
1tem polityki gospodarczej i wreszcie. raz:~.d?Y system„ulg podatkioWy<;h spr.aw.1ł~ ~e
tll<'.:J'atywa pans!wa zd?~a!a zac?ęc1ć iruc1a
i rwę prywatną. 1 skłonie. Ją do rnwestowa11a .kapitałów ~ tworzerua war~ztatów pra
(y 1 P.rzedsięb1()rstw, tam, gdzie twórcza
I raca państwa stworzyła
temu uprze(n+o warunki s.przyjają~e.
Powstawani•e coraz to nowych p.rzed4
l jębi.0.rstw przemysłowych 1 handlowyd1
Ok · p
· t
lr Cenktra1nyjm t J rę.~~ k~z~:s107m 1:s
:ons~ wenc ą e P,O Y. • J ręg e~ 0
1
i al S'l~ magneske~, iprzyc.ą~a1 ącym ~p1 aly, zarówno
ra.t()We, 1a „ zagraniczne.
1hprzy ·ają<;e t~rnu kapitałowi wamnki pra:• . 1
.
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Kurier sportoWy.

Warta w pierwszgm
IJI i dniu
lfftubileuszoweeo
5
turnieju
spofkają si~

S•art naiwgbifniei1zgt:h lekkoafleiów dnia li b. m.

(Pn.) Głównym punktem imprez jubi·
. c uszowych ŁKS będzie turniej piłkarski,
;tóry odbędzie się w sobotę i niedzielę w
dniach 3 i 4 czerwca!.
W turnieju tym
wezmą, jaik wiadomo, udział drużyny Warty (Poznań), Polonii (Warszawa), Unio111
Touringu i ŁKS. Jako pierwszy rozegrany
zostanie w sobotę mecz Warta - Union
Touring, a bezpośrednio po tym Polonia
- ŁKS. Początek zawodów o godz. 16.
Na!Stępnie w niedzielę
odbędą się .znów
dwa mecze: w pierwszym zmierzą się drużyny pokonane, w drugim natomiast zwycięzcy spotkań sobotnich. Początek zawodów o godz. 16.15.
W ciągu 2 dni (3-4. VI.) odbędą się
również zawody pitki ręcznej pań i panów
pomiędzy drużynami
ŁKS i KPW (Poznań).

Z dalszych jubileuszowych imprez ŁKS

w pierwszym rzędzie wymienić należy wiei
kie zaiwody lekkoatletyczne, które odbędą
się w dniu 8 czerwca. Kierownictwo Sekcji
lekkoatletycznej ŁKS uzyskało już zapewnienie startu zawodników tej miary, co
Gierutto, Morończyk i Gburczyk.
Gburczyk zapowiedział próbę bicia rekordu Polski w rzucie oszczepem oburącz
właśnie w ramach zawodów ŁKS. Moroń
czyk, najlepszy obecn'ie skoczek o tyczce
w Europie, również znajduje się w świe
tnej formie. Gl..erutto, jak zwylkle, bezkonkurencyjny jest w swych specjalnościach
- kuli i dysku. W zawodach jubileuszowyc'i1 ŁKS będzie on również startował w
biegu na 110 mtr. przez pło~ki wraiz z
Joczysem, który jest swego rodzaju rewe·
lacją. Zawodnik ten, startując po raz pierwszy w życiu w poważniejszej konkurencji, uzyskał wynik bliski rekordowi Polski
i pobił specjaJistów.
W zawodach ŁKS startować ponadto
mają: Staniszewski, Karwowski ( zwycię-

INa srebrnym ekr~

NAJLEPSZŚE~~~f~:.A PRZED

·

zca w Biegu Narodo1wym" kilku czołowych
zawodników poznańskich I, oczywiście,
najlepsi zawodnicy okręgu łódzkiego z
Kurpesą, Mysz1k01wskim. Ga1lewskim, Radwańskim i Kosem na czele.
Uroczystości jubileuszowe
ŁKS będą
transmitowane przez radio. I tak w sobotę
3. VI. transmitowane będzie w zasięgu stac_ii łódzkiej przemówienie prezesa klubu
dyr. Walczyńskiego, w niedzielę 4. VI.
c<ltworzone będą z płyt fragmenty z przebiegu a'kademii, defilady na boisku, e>raz
z zawodów p:łki nożnej.
Zarząd ŁKS za naszym pośrednictwem
wzywa wszystkich swych członków do obo
wiązkowego stawienia się w niedzielę 4.VI.
w lokalu klubu przy ul. Pierackiego 5 o
godz. 8 rano i wzięcia udziału w przemairszu i nabożeństwie, a następnie do stawienia się o godz. 15 na stadionie w celu
jak najliczniejszego wzięciai udziału w defi
ladzie wszystkich sekcyj klubu.

pn
Jl.wo ••uon1~1'1
KI-a
L
A

Lato, najpiękniejsza pora roku, bywa jednaik często kapryśne. Po ciepłych słonecznych
dniach, nastają dnie deszczowe. które dają
się szczeg.ól.ni.e we z!1aki ludziom zatrudnionym w m1esc1e. Na1lepszą ochroną przed
deszczem jest płastcz impregnowany. Płaszcze nieprzemakalne można nabyć najdogodniej w firmie ,,Moderne" (Piotrkowiika- 10,
fr. Il p.) Firma poleca płaszcze impregnowane jedwabne damskie i męskie z najlepszych
tkanin deszczoodpornych.
(Wr.)

Dziś

w klnie „?ALACE."

Problem kobiety pracujące.i: czy praca
kobiety w aomu jest równowarta pracy męż.
czyzny w biurze 1 fabryce? c:zy pra~ująca żo.
na musi być złą żoną? znalazł świetne roz.
wiązanie w niezwykle ciekawym komedio.
dramacie o społecznym podłożu p t. „Prawo
Kobiety".
Reżyser Leigh Jason zerwał z beznadziej.
wraz z dodatkiem
nym szablonem i stworzył coś zupełnie no.
•
•
KSIĄZKOWft
wego i odrębnego.
!
ł dosta,vą do DOMU
Reżyser Jason wybrał scenariusz Anthony
K O S z T U J g
I Veillera. za ~który zapłacił, nawet jak na ame
1 rykańskic stosunki, bajońskie sumy. Scena.
uajpopularaiejsz7 d:s=e&11ik
j riusz ten mocny, niebanalny, daje aktorom
I idealne pole do popisu.
Telefon Nr. 182· 4g lub 102-29.
;
Reżyser Jason długo i starannie wybierał
AdrlB Żwirki 2 i Piotrkowska .Nr. 11
! aktorów dla obsadzenia ról głównych w tym
liiiiiiiilililliiiiiiiii~ ~~~~iE~~ !' niezwykłym filmie i wreszcie -zdecydował się
•
, na Barbarę Stanwyck, Gene Raymonda i Roberta Younga.
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u Iroli Barbara Stanwyck

w trudnei i cickawe1
która na długo pozo.
stanie w pamięci kinomanów. Kreację ia!kich niewiele widzieliśmy na ekranie..
Film „Prawo Kobiety" cieszy sie obecnie
w całym świecie powodzeniem bardzo du.
żym, spotykając się wszędzie z najserde.
czniejszym przyjęciem u publiczności i naj.
większymi pochwałami ze strony prasy.
Premiera _ dziś w kinie „Palace".
stworzyła krcacię.

•

S.KRZYNKA OBRONY PRZECIW·
LOTNICZ~J
Uświadomienie o zagrożeniu lotniczym

ludności cywilnej w nowoczesnej wojnie

·est niewątpliwie ba·rdro duże. Wielolet-

J

nia praca informacyjna i propagandowa
i dała na tym polu ·bardzo poważne rezultaty. Równolegle do prac po-I
P. B. P.
pularyzatorskich rozwijała się i pogłębiała na olbrzymią skalę zakr.ojona prac<t
organizacyjna władz państwowych nad za-:
bezpieczeniem ludności przed skutkami na
CZWARTEK, dnia 1 ezerwca
tóDź, UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
padów lotniczych; nad stworzeniem takich
·
domava się
M. P.
5.30 Pieśń „Kto się w opiekę" 5.35 Muzy~a portn
tel. 101-01. 266·50.
(Pn.) ZwiąZek Młodej Polski, będący 1ŁOZPN wszystkich klubów niemieckich. warunków, które by umożliwiały każdemu na (plyty) 6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (plyty)
czł<;>nki~m ŁOZP~, wys.~pił ostatni~ z Wniosek ten będzie przedmiotem obrad obywate!iowi obronę samego siebie i swych i.OO Dziennik poranny. 7.15 Muzyka płyty} 3,00 Au.
dycja dla szkół 8.10 Przerwa. 11.00 ,,Hej ty Wisło·•
najbliższych.
wnioskiem domaga1ącym się wykluczenia z najbliższego posiedZenia ŁOZPN.
Suita Mariana Rudnickiego (zdjęcia dźwiękowe) po
Sprawa spopularyzowa.nia ustaw, zarzą ranek dla szkół powszechnych. Słowo wstępne wygło
dzeń, przepisów i instrukcyj, wydanych VI' si Tadeusz Mayzner. 11.25 1'1uzyka (płyty) 11.30 Au
dycja d.Ja poborowych 11.57 Sygnał czasu i hejnał 1
zakresie obrony przeciwl·otniczej, dojrzała Krakowa. 12.03 Audycja południowa (z l(.atowic)
już całkowide. Każdy obywatel powinien je 13.00 Przerwa. 14.00 ·Muzyka operowa (płyty) 14.50
wyznaczone zostały na 8 i 11 b. m.
poznać. Lektura przepisów urzędowych nie Łódzkie wiadomości giełdowe i odczytanie programu
Sytuaicja w rozgrywkach piłkarskich o między ŁKS-em i ŁTSG odbędzie się 8 należy jednak do najprzyjemniejszych. Aby i ~s.oo „Cho~źrny na ~~ie~zkf po,adanka ~dzie
7
mistrzostwo łódzkiej klasy A. u czoła ta- czerwca o godz. 17.30 na boisku ŁKS-u, więc zaznajomić ogół ob watel'1 w sposób zy - St~1sł~w. Sum1nsk~ l?.l;, Kłopo~y i rady:
.
,
.
.
Y
•
„Hela
mus
dialog w oprac
1 m1ec własne p1en1ąclze" beli jest już wyjaśniona. Do rozgrywek wwcdy rewanżowe dn. 11 czerwcai rów- mozliw1e łatwy 1 przystępny z zasadmczym Zofii ChamewJt.iej. 15.30 Muzyka obiad1m·a
w wyk
kwalifi1kacyjny~·~ o pierw~ze miejsce obok nież 0 tej samej godzinie i na tym samym sensem wydanych zarządzeń jak również Orkiestry Salonowej pod dyr. Tomasza K.iesewettera
ŁKS-u zakwahftkowało. się ŁTSG. Ponie- boisku. Zwycięski zespół zakwalifikuje się poglądami i zamierzeniami władz państwo- Cz ~odz~ na W:·I_t-P) 16.00 Dziennik p~p~ł~dni.owy
waż do 15 czerwca mistrzowska drużyna do rozgrywek o wejście do Ligi przy czym wych postanowiono ·przeprowadzić odpo- 16.0;, WiadomoscJ go~p.oda~cze. l~.20 W1es I .miasto
.
'.
•
. - odczyt dla mł-0dz1ezy licealneJ - wygłosi Jerzy
okręgu łódz'kiego
musi być definitywnie pierwszy swój mecz rozegra w dniu 26 bm. w1edmo,
na szeroką skalę pomyslaną akcję Michałowski. 16.40 Redtal org311owy Jana Kuchrr
wyłoniona, ŁOZPN wyznaczył już terminy z mistrzem okręgu warszawskiego SKS za pośrednictwem Polskiego Radia.
sk:iego. Transmisja z kościoła garnizonowego w Toru
zawodów kwalifikacyjnych: Pierwszy mecz (Starachowice) w Sta1rachowicach.
Na podstawie porozumienia się władz niu. 17.1~ „Żywe laboratorium" pogadanka. Felkjl
państwowych z Ligą Obrony Przeciwlotni- BardoweJ 17.20 M~zyk.a łotew.ska w wyk-0nan1~ skrzy
·.p
·
.. p k'
R d'
pka Voldemara RuseV1csa - skrz. 18.00 „Życie mlo
CZej I rzec1wgaz0Wej I ols tego a la - dych" - „Zabawy łódzkiego podwórza" - pogadau
został nakreś•!lony program audycyj z zakre ka - wygł. mgr. Tadeusz Nowaeki. 18.10 Mu'Z}'ita
ZBióRKA I ODPRAWA CZŁONKóW
WYCIECZKA W GóRV śWIĘTOKRZY SU obrony przeciwlotniczej. Jednym z frag- (płyty) 18.25 Wiadomości sportowe lókalne. !8.20 ~o
ZWIĄZKU MARYNARZY REZERWY
SKIE.
mentów tej akcji jest Skrzynka Obrony Prze gadanka. aktual.na. 18.40 Koncert w ~y~onamu Ork!e
NIEMCY ODWOŁALI MECZ
.
.
,
,
•
stry WOJskoweJ pod dyr por. KaZJm1ena Kanasla
R.P.
W
ŁODZI.
BOKSERSKI Z POLSKĄ.
Polskie Tow. Tatrzańskie Oddz. w Ło c1wlotnrcze1, wygłaszana co ponredz1ałek o (:s Katowic)
Do Polskiecro Związku Bokserskiego
Komenda Związku Marynarzy Rezerwy dzi urządza dla swych członków i sympaty- godz. 17.15, na sali Warszawy II. Służy ona
wycieczk~ w Góry świetokrzyskie.
RP.
w Łodzi zarządza na sobotę 3 czerwca kówCelem
przyszła depes~a od Niemieckiego Zwią
kontaktu z
...
1,.~-0~~ Koncert rozr1wk OWJ' 1\Z •" o«lątua) . w Y•"
wycieczki jest przejście pasma gór do .nawiązania bezpośredniego
.
,
z ·u Bokserskiego, odwołująca wyznaczo- 1939 r. na godz. 19-tą zbiórkę wszystkich świętokrzys.kich od św. Katarzyny do św. r~d1osłuch~c~am1, ?dnos.ni.e ~ych wszystnawry: Orkiestra Rozgłośni Poznańskiej, Euge
ninsz R.aahe - &krz.ypce, Leon Cwojdziński. ny na 12 czerwca w Warszawie między członków Związku, w lokalu własnym przy Krzyża. (Trasa bardzo łatwa ścieżlkaimi, do- kich kwest11 1 wątpliwości, 1ak1e powstawac
stępna dla początkujących).
mogą w związku z prowadzoną działalnośklamet i Marian Sauer - akomp.
państwowy mecz bo'kserski. Prezes PZB. 111. Lipowej 90-92.
Obecność wszystkich członków Związ
.Wycieczka wyrusza z Łodzi w sobotę cią i1nformacyjną.
mjr. Mirzyński po otrzymaniu depeszy, naikazał odwciłać również zawody bokserskie ku na zarządzonej zbiórce i odprawie obo- dnia 3 czerwca o godz. 14.30 specjalnie wyna
20.00 Śpiewa Tino Ro.•si (płyty) 20.15 Międzynarodo
jętym autobusem z lokalu Polskiego Tow.
PóŁ GODZTh"Y W P ARYżU.
we 2llwody konne w W.wie. Transmisja fragmentów
Po7nań Berlin, które miały się odbyć wiązkowa
Tatrzańskiego przy ul. Andrzeja .7 i uda się
Pół godziny w Paryżu spędzą radiosłu konkursu o nagrodę Armii Polskiej (zdjętia diwi~ko
w cl!1iu 2 lipca w Berlinie.
przez
Kielce
do
św.
Katarzyny.
Powrót
od
Jednocześnie Komenda Związku Mr. Rez.
we). 20.35 Aucłycje informacyjne: Dz-iennik wjeczor
Krzyża tym samym autobusem nastą.pi w chacze dn. 1 czerwca poczynając od godz. ny. Wiadomości meteorologiczne. Wiadomości spor
RP. w Łodzi , komunikuje, że rezerwiścI św.
niedzielę dnia 4 czerwca wieczorem.
18.00 - i to nie tylko na pięknych ulicach, tmve Nasz program na jutro. 21.00 Redtal śpiewa•
ZAWODY P:i..KARSKIE ŁóDż
Marynarki Wojennej zamieszkali na tere
bulwarach
i placach, lecz również w trady czy Edwarda Bendera (has) 21.15 Teatr Wyobraźni~
Koszt przejazdów w obie strony 13 zł. od
POZNA~.
nie m. Lodzi, dotychczas niezrzeszeni w
cyjnych małych lokalach Montparnasse'u „Most'' - premiera słuchowiska Ignacego Fika (I
(Pn.) Na dz:eń 4 czerwca został za- szeregach Związku, winni z obowiązku osoby. Nocleg w schronisku gr. 60.
Krakowa) 22.0Q Koncen Życzeń Łódzkiej Rodziny
Zapisy wraz z opłatą przyjmuje sekreta!:ontraktowany mecz międzymiastowy w konsolidacji zgłosić się w najkrótszym cza- riat P. T. T, w godz, odi 19 - 21 tel. 106-85. i Montmartre'u. Usłyszą tu radiosłuchacze Racliowej 23.0D O~tatnie wiad-0mości dziennika Wlll
jedyne w swoim rodzaju piosenki i pieśni 1ezornego, Komunikat mete<>rologiczny.
:1 :łkę no~ną między r~prez~ntacjarr:i Łcdzi się do szeregów Związku Marynarzy Reparyskich śpiewaczek, proste a tak ujmu1 Pozna1
ma. Zawody miały się odbyc w Po- zerwy RP. w Łodzi.
jące
meJodie uliczr1ych .pieśniarzy, stare balznaniu. Ze vngl<,?d!Lt jednak na przypadalady
ludowe i tp. Utrwalone „na gorąco''
~<)cy na ten terniin jubileusz ŁKS, zarzącl ·
na płytach „Radio actualitees francaises"
NA F. O. N.
LOZPN zaproponc.wał przesun:ęcie zaw o ·
Kw. 608. Kierownictwo domu O,P,t, przy Rozebrzmią one na polskiej fali.
clów na termin późniejszy.
Curie Skłodowskiej 8 zł. 2.TEART MIEJSKI.
Kw. 549, Bezimiennie zebrane w kawiarDRUGI I OSTATNI WYSTĘ:P LUCYNY
D1,:al oficjalny LOZPR.
ni przy ul. Przejazd 41 - zł. 10.SZCZEPAŃSKIEJ.
KOMUNIKAT ZARZĄ.DU Z DNIA 31.5. 39 r.
Kw. 607. Łódzkie Towarzystwo KolarD"'iś w czwartek o godz. 8.30 wystąpi poraz drogi
1) Podaje s;ę <lo wiadomości, ie funkcję Okręgo
skie z dkazji 50-lecia istnienia:
i os-tatni Lu:yna Szczepańska na czele swego zei;połu
1·.< go Kapitana Sporlowego w szczypiorniaku mę;,kim
Zł. 200.- zamiast tradycyjnego przyjęcia
w ślicwej melodyjnej operetce Lehara „Skowr-0nek"
powierzono p. prof. Glaserowi Reinholdowi.
P. P. przedstawicieli i delegatów, biorących
zamiejscowi
Jutro w piątek premiera świetnej sztuki Maeterlin
Wyznacza się jako przedmecz zawodów między
•udział w uroczysto.ści i
eka „Burmistrz Stylmondn" w obecnej chwili sztuka
ktOrzy wpłacą prenumerat•
narodowych Budapc;,zt-Lódź w dniu 4 ozerwca 19:$\1
Zł. 56.- zebranych za programy
na
ta, oparta na prawdziwym zdarzeniu z ozasów okupa.
r. m boisku KP. Zjednoczone ul. Kilińskiego 188 na
Akademii Jubileuszowej.
cji niemieckiej w Belgii, nabiera specjalnej aktual•

,,ORBIS''

musiała dać

Wykluczenia .klubów niemieckich
z.

Pobgtg rgt:zaltowe

Rozgrrwlci eliminac1ine

l~K.S.

I

- l.T.S.G.

I

1

1

Ołiarg

Baczność Nowi i

Teatr1 mUZJka I szt1ką

Dawni

Prenumeratorzg

„Kuriera Łódzkiego"

~odz. 16.00 ;potkanie w S'Zczypiorniaku żeńskim p·.•
między drużynami KP. Zjednoi~zone-KS. Krusze-En.
cJ,.,,._ Wymienione drużyny winny się stawić w , dniu

miesiąc

za

powyższym już

o godz. 15.30 i zameldować się u
oędzieg 0 'Zawodów. Na sędziego tych zawodów wy
rnaczył WSS. p. Nowaka Henryka.

otrzymają bezpłatnie

* * *

''

* * *

KOMUNIKAT NR. 22 WYDZIAŁU SPRAW
SĘDZIOWSKICH
~ędziów liniowych na zawody
międzynarodowe Budapeszt-Łódź w dniu 4 czerwca
1939 r. na hoisku KP. Zjednoczone Kilińskiego 188

1) Wyzna.•za się

o godz. li.OO pp. Misiaka i Bileckiego. Przypomina
<i" wym ienionym o obowiązku punktualnego stawh
11;1 się w przcpioowym stroju: biała koszulka i spor"
nic.
2) OLsacla na zawody w szczypiorniaku pań "
,1 •in I\ n c>rwra 1939 r. boisko KP. Zjednoczone goch
' ' "O z: ,·dnoczone-Krusze Ender p. Nowak.

Bronisław Łoziński zł.

p.

n ości.

„Burmistt'Z Stylmondu" ukaże się w Teatrze Miej
skim w oprecowaniu StdanaWronckiego. W roli tytu i
łowej Józef Winawer.
Jutro w pątck o godz. 4-ej ,,Podanie o piaście'"
w ahonamende szkolnym.

5.-

t.
LUDNOść

KREWNI"

MIEJSKA POLSKI WE

DŁUG ZDOLNOśCI

DO PRACY.

Dziś

(i LIJDNOSĆ MIEJSKA

Ili i lV tom
Józefa Korzeaiowskiego

(ŁKS).

Obrona: Kowalc-,yk, Zieliński (LKS), rezerwrl
Kasprz.ak (Znicz)
Pomoc: Kazimierczak (Znicz), Żurawlow (Tur),
Ra~zyński (LKS), rez. Koch (ŁKS).
Atak: Rybowski (Znicz), Kurasiński (Tur), Wi
tek, Bujnowicz (LKS), Sobczak (Tur). rezerwa Smo
larek i Wolf (Znicz).
2) Zawildnicy wyzndczeni winni posiadać huty
i &karpetki. Kostiumy dostarczy gospodarz LOZPR.
3) Zawodnicy wyżej wymienieni rnajlł się stawić
o godz. 16.30 i zameldować się u Okrrgowego Kapi
tana Sportowego.
4) Funkcje kapitar::ii powieru.m p. Żurawlow-0wi
5) C,,ynię odpowiedzialnym Kluby "'a punktual
ne i niezawodne przybycie zawodników.

Kw. 609.

śCIGACZ.

dwa

przepiękne dodatki ksiątkowe

KOMUNIKAT OKlltGOWEGO KAPITANA
SPORTOWEGO.
1) Wy<<1Joaczam następujący &kład reprezentacji
Lodzi na izawody międzynarodo_we Budapeszt-Łódź
w dniu 4 czerwca o godz. 17.00 na boisku KP Zjedno
czonc ul. Kilińskiego 188.
Bramka: Sap·iń;ki (Znicz) rezerwa Styczyński

NA

czerwiec 1939 r.

CASINO: - Władczyni.
CAPITOL: „Gibraltar'\
CORSO. - Indie mówią.
EUROPA: - Zamknięty świat.
GRAND KINO: - Dzieje grzechu.
IKAR - I. Dama na dwa tygodnie
II. Wyspa skazańców.
IRA: - I. ł~ódź podwod:Ja Nr. 9; II. Z
maskowany jeździec.
KINO METRO: Obawa przed skandal
OAZA: - Zapomniana Melodia.
PALACE: - Prawo Kobiety.
PRZEDWIOśNIE:- Dr. Murek.
PALLADIUM - Przygody Tomka Sa

ST ARCY I DZIECI

Te same dodatki ksiątkowe
otrzymają

również

wszyscy nowi

Prenumeratorzy
,
,
I

I·
I

,placaiący

prenumeratę

za

miesiąc

czerwiec. Wysyłka książek nastąpi
io czerwca. Pro;;imy zatem nie po·
mijać nadarzającej się okazji i natycb
niast wpłacić prenumeratę, by otr::y·
mać wymienione wartościowe dodatk
Układ

s.

Zaznaczamy, że wyżej wy·
mienione ksiąłki bt;dlł w
edetye~neJ okładce i aa d
brym papierze, nie m6wią(
o wyaokieJ wartości litel'ackiej.

Jldmłnistratja
:

:

•

;

.._

~

J

'" •

'

I

„,

~

<'

~·

ludności

miejskiej według wieku
produkcyjnego, t. i. wieku zdolności do pracy
różni się zasadniczo od układu ludności wiej
skiej. O ile na wsi polslkiej mamy blisko
41 proc. starców i dzieci (t. zn. ludności poniżej 15 lat i powyż~.i 70) to w. mieście ta gru
pa ludności stanowi wszystkiego 33 proc.
Przyczyny różnic zachodzących w tei dzie1 dzinie szukać należy w znacznie zmniejszonej
1\ stopie urodzin w miastach w porównaniu ze
ws.ią, wcześni~j~ze\ ;vv!TI!eralnc;iści oraz wę-;
i drowce ludnosc1 w1e.1sk1e1 w wieku zdolności
do pracy - do miast, przez c.o powiększa się

.

znacznie grupa ludności dorosłej (w mia
stach _ 46 proc., na wsi_ 39 proc.) .
Z miast najsilniejszy spadek stopy uro- ,
dzeń wykazują miasta województw połudJJio
'ń'.YCh, najsła~szy :woj~wództw zacho~n1ch. Na wsi za to woJewodztwa zachodn•f
mają najniżsźą stope urodzin . W wojewódz
twach zachodnich rozpiętość w tei dziedzini ('
między miastem i wsią jest stosunkowo niewielka. co świadczy o małei różnicy .kulturalne.i i obyczajowej między ludnościa miast i

wsi.

w kinacha

wcy·ra.
RL~L~O:-: I. Na jej rozkaz; II. Roz

wiedzmy się.„
RAKIETA: - Dr. Murek.
\TYŁOWY - Szczęśliwie się skońcZJ

1'0 N: - „Maria Antonina".
'JRANIA: I. Meksykańskie noce
II. Powrót Arsena Lupina.
ZRch~t~: -·
' J{~··rl , •n11 · ""]110 ko chać:
li. Królowa przedmieścia.

Mr. 149

„l\lJRJER

MARSZAŁKOWA PIŁSUDSKA

PRZY·
OZIE 4 CZERWCA DO TOMASZOWA.
TOMASZÓW MAZ., 1.6 (PAT) wołana z powodu niedyspozycji pani
a rszat.kowej Aleksandry Piłsudskiej uroystość poświęcenia sztandaru publicznej
!koły powszechnj!j im. Józefa Piłsudskiew Tomaszowie Maz. odbędzie się w dniu
czerwca r. b.
Na program uroczystości złożą się na:teństwo,
powitanie pani Marszał
'Wej, przemówienia, wręczenie sztandaru
1 odzieży przez painią Marszłkową, wbijagwoździ oraz popisy w01kalne i taneme młodzieży szikolriej.

Ł(')DZKI'.

Czwartek

-

-

czerwca 1939 roku.

.Str. 9

Włosi

Powrót do domowych pieleszy

Ochotnicy niemieccy z Hiszpanii przybyli do Hamburga
Wlelk

parada legionu „Condor" przed marsz. Goerin giem

pomovq lfiemcom

10
w 1 •h••ac~ 1°vc~
. ~ONDYN 1.6 h-kLtóiczba włtoasnkąichwror~~

mkow sezonowyc '·
rzy zos
HAMBURG, 1.6 - Wczoraj rano przy- de Bourbon. Paradę tę odebrał również mar udział legion niemiecki. Wydane zostały bieżącym sprowadzeni zarówno do robot
była ~o Hamburga flota organizacji wypo- sza1Jek Goering na jednym z głównych pia- np. specjalne wyd.awnictwa ilustrowane 7 rolnych, jaik i przemysłowych w Rzeszy,
czynkow roboitniczych „siły przez radość" ców miasta.
okaizji powrotu Iegic1nu „Condor".
została - jak donosi berliński koresponprzywożąc t. zw. ochotników niemieckich,
O ile przed dwoma laty dementowano
PRZYJAZD KILKU GENERAtóW.
dent Daily Telegraph" - znacz.nie powi~k
powracających z Hiszpanii w liczbie około kategorycznie i urzędoiwo jakikolwiek
HISZPAŃSKICH DO RZE.SZY.
szon~'. Kontyngent saimych robotników ro~
5 tys. lucjzi.
udział wojsk niemieckich w wojnie hiszpań
PARYż, 1.6. - Havas donost z tta;ipbur- nych wynosi ponad 35.000. Przyczyną tej
Wskutek _gęstej . mgły na dolnym biegu skiej, obecnie na skutek zdjęcia za'kazu, wy ga: na pokła_dzie parowca „Ro.bert Ley ~~zy decyzji jest povvażny brak sił roboczych na
Łaby na t
ło
ó. . .
d
było wczora1 do Hamburga kilku genera ~w . .
.
K
d t
.
s ąp1 pewne op zmeme w przy- da1nego przez ministerstwo propagan y, pra hiszpańskich, którzy będ<J. go.śćmi rządu ni~- 1 m~m1e~k1m rynku. pracy.
orespon en
bycm powracającej floty. Kolo godz. 10-ej sa niemiecka rozpisuje się o przebiegu mieckiego. Są to generałowie: Don Antonio . dziennika ang1elsk1ego przeprowadza pon~stąpiłai defilada statków, wiozących ochot walk sięgając roku 1936 i o poszczegól- Aranda, don Jua!l Yag~e. don Jose Solchag~, \ równanie pomiędzy polskimi i włoskimi roMINACJA WIKARIUSZA GENERALNE mków, k~órą odebrał marszałek Goeri.ng z nych operacjacn najwcześniejszego okresu ~on Rafael Garcia Vahnosi don Carlos Ma · 1 botnikami rolnymi przy czym porównanie
•
okładu cht
d
. .
.
ł .
tinez Campos, don Camtl\Q Afonso Fega,
'
••
h.
J.
'O ARCHIDIECEZJI GNIEźNIEŃSKIEJ. P
ja "~ rzą _o\~ego, nosząc najwyz-1 walk hiszpańskich: Dzie?ni~t przepe mon~ kontradmirał don Ramon Agacino Armas, don 1 to wypada na n!e~orzysć ~łoc o~. " 8 ~a·l\.
szą odznakę mszpansk1ego orderu „czerwo- są fotografiami i tlustraqam1 oraiz mapami Alfonso de Brleans de Bourbon, J<?warzyszy' polskich rcibotnikow rolnym - pisze dz1en
POZNAŃ, 1.6. - J. ~m: ~s .. ~ar~. yry- nych strzał".
poszczególnych operacyj, w których brał im włoski generał lotnictwa Batt1sh.
nik - daje się rolnictwu niemieckiemu bars. H~ond arcy?1skup gmez~1ensk1 t poPo południu po wylądowaniu ochotnidzo we znaki, albowiem Włosi ustępują Po
PrzestrzegaJ• my ściśle terminów
lakom zarówno pod względem jai!wści, jak
ans'k1 po .zgonie. ś. p. ks. biskupa Anto- ik:ów nastąpiła druga parada, którą prawago Laubitza ~1~now~ł ~s. kan. dr. Ed- dzi! generał mjr. von Richthofen, dowódca
i wydajności pracy".
rdaJ
a
leg101nu. z ochotnikami
do
lll. ad mtermm arch1<l1ecez11 gntezmen- H.ambu.rg~ szereg wyższych wojskowych
h1szpanskich, m. in. książe Alfons Orlean
d
k
POGŁOSKI O MISJI KS. MIRONASA.
lej.
WARSZAWA, 1.6 (PAT) Dnia 5 nadal konsekwentni~ pr~,~~ zic a ~Ję pozy
KOWNO, 1.6 - Przybył tu b. premier
czerwca upływa termin wpłaty 2-ej raty Po czkową, p,r~estrzegaJąC sc1sle te~mtnów r~t rządu litewskiego ks. Mironas, który, jak
życzki Obrony Przeciwlotniczej. Kto sub- subskrypcy1nych, od teg_o. bC1W1er:i ~alezą .wiadomo, po wycofaniu się z życia polity'Y
·
i
-skrybował Pożyczkę Obrony Przeciwlotni-. isto_tne re_ zult_aty ożyczk1 1 wzmozeme poda • I
•
•
I i
r
h •
k
cznego, został mianowany przez kurię arcy
q Die D WOfZ8Dla Dleza 8 D8QO pan&IWa ara &kl 81)0
czcj i wpłarcił pierwszą ratę, - wypełnił tęgi lotniczej rai u.
biskupią proboszczem parafii w Dau'gu, po
LOND''.N, 1.6 (PAT) - Agencja Re~- w sprawie rozwiązania problemu palestyt'i- część obowiązku obywatelskiego. Trzeba
---wiatu olickiego. Przyjazd ks. Mironasa de>
.a ~.onos1: naczeln~ rad.a arabska ogłos~-1 skiego. Zdaniem korespondenta najbarłr
„
•
Kowna staił się powodem pogłosek, że ma
się on w najbliższej przyszłości udać do
dz1s przed ~oludmem, ze ?drzuca bryty_J- dziej naturalnym środkiem dla uniknięcia
e prop~zyc1e uregulowanta zagadnt~i?Ill~ nielegalnej imigracji żydów do Pailestyny
uchwal i ła naJ· wyz· sza rada
R. R.
Rzymu, celem prowadzenia w imieniu Lit~esty~~ktego, sformuł~wane w „Białej było by otwarcie innych.' nowyich terenów
,
wy pertraktacji ze Stolicą Apostolską w
Jędze parla~entar~ą. N~c~elna .rada osiedleńczych. Gdyby to jednak nie było
MOSKWA, 1.6 _ Na wczorajszym łącz kret 0 zwolnieniu Pietrowskiego ze stano- sprawie konkordatu.
bskai wypowiada się rown1ez P?ect~ko możliwe, nasuwa się ponownie rozwiąza- nym posiedzeniu obu izb naj~yższej ~a~y wiska zastępcy przewodniczącego najwyżPotwierdzenia tych pogloseJr na razie
adzłe • wsp<>tpr~cy z W. _Brytamą i zą~a nie zagadnienia drogą podziału Patest~rnv ZSRR zostały zatwierdzone jednomyslme szej rady Ukrainy i o nominacji ~a jego brak.
orzema mezaleznego panstwa patestyn. na dwie części: arabską ł żydowską przy- wszystkie dekrety (ukazy) wydane pomię- miejsce Korotczenko, który stanow1s-1w to
.[;~ach federacji pań-arabskiej. czym ko.ntrola nad napływem nowych kolo rlzy sesjami oraz uchwalono dekrety o no- zajmuje już od szeregu miesięcy.
RA NIE ZNAJDZIE POSŁU- nistów żydowskich powierzona ~yć powin- wych nominacjach, a 1}1ianowicie Ziemia·
CHU.
.
naby ~amym _wła?zom żydowskim: jest to czki _ przeweidniczącym komisji konLON~YN,
(PAT) - W ~.1ązku .z - kon~zy dz1enn1k - ewentualnosć, która troli sowieckiej i zastępcą przewodnic:i;ące
ą _akCją, pod.Jęt~ ym:z ~oła . zydo,;vsk1e pozwoliłaby na zachowanie części kraju za ao rady komisarzy ludowych ZSRR, ( Wynadał szaleje w Szwecji
tctwko bryt~1sk1e1 .„B1a,~e1 Księdze_ , spe ~ówno przi:z żydóV.:, ja.k i przez Arabów'. a '~zvi\skicgo.i ~ dotychczasowego pr()(kuratora
ny wysłannik . „Ti.mes formuht1e ~a jednocześnie połozyłaby kres wszelk11n ZsRR, _ zastępcą prze}'lcdniczącego raach swego dz1enmka nowe propozycie wojnom domowym.
dy komisa'rZy ludowych ZSRIYPankratjeSŻTOKHOLM 1.6 - Klęska groźnych wicie 4 majątki, przy czym jedna osoba po
protc- t
bl'k" pożarów nadal sz~leje w Szwecji. W Nor- niosł~ ~mierć, za~ k!lkanaś.ci; osób ~ięższe
1
~~~~fs~\~rcza;~~~~~~torer~tur:S~~,r~~~z ~~ landii (Szwecjai północna) spłonęły całko- szym
lub lzejsze obrazema. Og1en zagraza dal•
20 gospodarstwom. W akcji ratunko
4 osoby zabite
7 . • łh
•
•
• •
wej prócz straży pożarnej bierze udział 200
ctęz~o rannyc
żołnierzy. w miejscowości Joern w zachcd
PUCK, 1.~ (PAT~ - Wczoraj o godz. 1 townkzą. Na miejsce wypadku przybył
niej Botni wczoraj raino wybucoł pożar leś.10 w porcie Puckim podczas naprawy dowódca lotnictwa, przedstawiciele władz i
kobiecy mecz tenisoww z Polską
ny, który ogarnia coraz większe przcstrze•
J
nie i zagraża miasteczku Joern. SytuacJ1't
toru na kutrze „Kuźnica nr. 6" właisność prokuratury.
.aka Aleksego R~dzi~za, nastąpił kataAkcją ratowniczą kieruje kapitan portu
WARSZAWA, 1.6 _jak się dowiadu- znaniu. Niemcy w swoim liście do poi- oceniana jest jako bairdzo grożna. W m.
?falny wybuch ~b1orn1ka z ropą.
Władysławowo Borowski. Dotychczas nie jemy, niemiecki związek lawn-tenisowy od skiego związku lawn-tcn:sowego twierdzą, Ystad spłonęła rzeźnia ! dom mieszkalny.
Kuter natychmiast zatonął. 4 osoby zo- ustalono dokładnie co łzyło bezpośrednią wolał również wyznaczony f' a 2 - 4 czerw że ze „względów technicznych" nie mogą Straty są bardzo znacznr.
y zabite na miejscu, 7 ciężko rannych. przyczyną tej strasznej kaitastrofy. Przy- ca r. b. kobiecy mecz teni-owy Polska - obecnie wystawić reprezentacji na wymie-•
qzątki kutra, który wiózł materiał budo· puszcza się, że wybuch nastąpił w czasie Niemcy 0 puchar królowej Marii Jugosło- nione spotkanie. (PAT).
' Z CAi.EGO SWIATA.
•iny jak również i artykuły żywnościowe, spawania apartem tlenowym jakiejś części wiańskicj. Mecz ten miał się odbJlć w Po11
Skróty telesraficzne.
!'obecnie wydobywane- przez drużynę ra- motoru.
,
.
•

V~n B~eneq ~1~ar1u~~cm Ęe~e~a!-,
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Die przyn101l za nyc sensac11
POZNA?IJ, 1.6 - Drugi dzień mistrzostw
Łuniewska - Sio~ówna ~:2, 8:6, 6 :4
Przysposobienia c'llały przemówienia p. Stanisławy Maciń tenisawych
Polski w Poznaniu nie przy. Gra podw61~a panow. .

W rama1ch Tygodnia
cljsk?wego Kobiet cdbył się wczoraj
pantał_y pochód organizacyj kobiecych.
raz pierwszy Łódź byłai widownią manifacji patriotycznej, w której wzięły
2iał . wszystkie sfederowane w P. W. K.
waJrzyszenia w liczbie 16. Poza zwarty
szeregami pewiaczek, harcerek, strzeltń, uczestniczek „Straży Przedniej" maro.wały kolumnami członkinie cywilne
ganizacji Przyspos"Obienia Wojskowego
lbiet i Stowarzyszeń współdziałających;
J'skiego Białego Krzyża, Rodziny Policyjj,1 Rodziny Rozerwistów, Rodziny Woj~
wej, Samopomocy Społecznej Kobiet,
warzyszenia Kobiet z Wyższym Wytałceniem, ::,towarzyszenia „Służba Oby
Mska", Stowarzyszenia Poleik Ewange~ek, Sekcja Kobiet Związku Nauczyciel1•a Po.Jskiego, Związe'k Pracy Obywatelli ~i Kobiet, Związku Pań Dom.u.
Zgromadzone na boisku gimnazjum im.
; anieckiej liczne rzesze kobiece wysht-

poinrów

skiej, która w gorących słowach wzywała niósł żadnych sensacyj. W poszczegól·1· f
nych spotkaniach zwycięstwa od nosi 1 awo
ryci. Wyniki drugiego dnia były następuw ja:kiej żyjemy wymaga zo•rganizowania ją
ce:
sił kobiecych, by w decydującej chwili
Gra pojedy~:za panów.
objąć wszystkie placówki i nie dopuścić do
zahamowania pracy naJ żadnym odcinku.
Hebda - Jan Tłoczyński 6:0, 6:0, 6:1.
Wszystkie kobiety polskie wykażą, że są
Ignacy Tłoczyński Głowiński 6 :O,
.
silne, zwarte i gotowe do oddania swej 6:1, 6:0.
krwi i życia dla Ojczyzny.
Spychała - Hupa 6:3, 6:0, 6:2
Następnie przy dźwiękach maorsza poKsawery Tłoczyński - Liso1wski. 6:1,
chód wyruszył ulicą' Piotrkowską do Mo- 6:1, 6:2.
giły Nieznanego żołnierza.
Czajkowski - Chytrowski 6 :1, 6:1, 6 :3
Po odegraniu hymnu narodoweqo i zło
Horain - Moening 6:3, 6:3, 6:3
ż'eniu wieńca przez komendantkę Koła i ze~
Gotschalk
- Mikołajczyk 6 :4, 6 :2, 6: 1
spół przewodniczących - nastąpiło rozwią
Gra
pojedyńcza pań.
zanie pcichodu.
Jadwiga Jędrzejowska - Golonkowa
Dziś w czwartek o godz. 18 odbędzie
się w sali Filharmonii Akademia na zakoń- 6:1, 6:2.
Bemów na - Gaidzianka 6: 1, 6: I
czenie Tygodnia P. W. K.
Zofia jędrzejowska - Hojanówna 6:1.
Wstęp na Al{ademię - be~łatny.
6:4
„
łodzianki, aby się org!łnizowały, szkoliły i
wstępowały w szeregi P. W. K. - SytuaJCja

RZYM. Minister finansów, przemawia

jąc w Senacie oświadczył, że celem zaopatrze

nia rynku włoskiego w kawę zostaną rozszerzone plantacje kawy we włoskici Afryce
wschodnie.i. Równocześnie minister powiaH?ram, Chytrowsk1 - Moenmg, Sze- domił Senat, że z Afryki włos.kiei płyną już
b k1 6 3 6 3 6 O
statJki z łarunkami kawy.
ers
: ' : ' :
• .
- TLTRYN. Wczoraj rano, znaleziono
. Heb~a, Spychała - Tłoczynskt Jan, ciała 2 młodych turystów węgierskich Jana
L1sowsk1 6 :4, 6: 1, 6: 1.
Florisa i Leona Alera, oraz ciało włoskiego
Czajkowski, Tomaszewski - Hupka, przewodnika. którzy zginęli w czasie wspiBorowia 6:3, 6:0, 7:5.
naczki na Mont Blanc.
•
- TOKIO. Woiska iapońskie, iak donosi
Gra mieszana.
Domei, zajęły Tsienk-tang, ważny punkt stra
Hojanówna, Ksawery Tłcczyński - Go- tegiczny na zachodnim brzegu rzeki.
Jonko\~'a , Chytrowski 6:2, 6:2
- SZTOKHOLM. Szwedzka fabryka broni w Landskrona (Szwecja południowa) wykonywuie obecnie 12 najbardziej nowoczes, r.ych czołgów dla armii duńskiei . Pierwszy
WALNE ZGROMADZENIE P.Z.B. ODBĘ tranSioort czołgów został iuż wysłany do KoDZIE SIĘ 2 LIPCA.
penhagi.
·
POZNAŃ, 1.6 Polski związetk bokser- LONDYN. W pobliżu stacii Victoria
ski przesunął termin dorocznego walnego nastą,pił wczoraj wybuch bomby łzawiącej.
zgromadzenia na dzień 2 lipca r. b.
Osobnika, który hombę rzucił ujęto.
- HAVANA. Po południu odbyło się poODWOŁANIE MECZU BOKSERSKIEGO
siedzenie rady ministrów, na któtym zapadło
POZNAŃ BERLIN.
postanowienie odmówić 900 izraelitom praPOZNAŃ, 1.6 (PAT) - Poznański Okrę wa lądowania na Kuhie. żydzi ci przybyli
gowy Związek Bokserski zawiadomił telegra na pokładzie statku „Saint Louis" i nie posła
ficznie Berliński Związek Bokserski, że od- dali odpowiednich dokumentów. Dziś statek
wołuje mecz Poznań Berlin, który miał z niefortunnymi immi.grantami odjechał z Hasic odbyć w dniu 2 czerwca w Berlinie.
vany.
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-- MARKIEWICl
s kórne I weneryczne

t c tel 128·75
- '

·

od 5 do 8 wiecz.

DR

LUKO MS Kl
!C.

chorób usza, nosa, gard ta

krtao•
\wadzka j , tel. 190·42
„ '-prz;vjmuje od godz, 4 do tS w.
i

Dr. EDMUND

KKERT

ul. Pierackiego 6

weoeryczae i •kórae
riyjma\e od 1-2 pp i od 5-3 w.

1t \rob7

łRWSZA

PRZY LH OD NIA
lEKARZY SPECUU>TÓW
t.ó .1:1,

ul. t>iotrko wska 17
(111'1tllle &OdWOrHJ

•L Za :bodnia 52, tel 134-67
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Dr. HENRYKO WSKI
.,.c,•li•h chorób •eaery~zaycb

1k6raych i aekaaalaych
p t e.I "6"
• ••98

fRAU6!JJTA g fr. 1
I

••

przyjruuie o J 8-11 I od 6-9 w.
oledz. i święta od 9-12.30 po poł

IEdward REICHER !!.~!~!.~~.~.~.~-~I) • N A_ D E L I. ~.~~~.i·~:l. 'h~~!il"~.'~'
Przychodnia

Dr.

Choroby

orzvimuie
Niedi:.

·

or.

o:ł

8-l·ei i 6-9-ei wiecz
święta od g. 10 -l w poi

Prywatna Pr:r.ycliodnia
WfNflł01081tZ~tl

r...

płc i owe

polozalctwo

Sosnowa 32'
~~c1.

Dr. med.

m•t- ·

Choroby ko!Jieca i
teL 269-64. -

.

Akuszer-ginekolog

9· 2 r.p 5.30·8 w. puyjm.Dr.Z.Rakowak1
Przv leczaioy cqnny iest Gabinet Roentgen
ao waze1klch prześ„ieUaa. I zdJe~.

Wezwania na miaato1

~~d.

IV-go

rewiru

Stefan

ANDRZEJA 4,

róg Napiór·
kowskiego
Przyjmuie od 3-7.

NIT.E CKI

i•IJO Sierpnia 2. Telefo11 118-H
Pnyjmuje ed l - 9 wleci.
w nleda.icle od 9-12 w poł.

Piotrkow•ka 99, tel. 213-66
przyf ouai•

c:odzieoałe

od

5-a

ej

płuc

Dr.med.

NIEWI\lS\

Spec. choró •

wę11 .:t j .:~11y.: ...

skó.rny'ch • aek sualayc11

AND&ZEJA

s,

tel. l59· 4J.

i:' nyjmujo od li-1 w pot. 1 od 5
w Di•ihltle i &wlęta od 'J do 1 pp,

ł>r.

med.

• a.ust

Ghor. 1kóroe wea;,ryczoe

i

seks111doe

•

M. Ru nds zI aJn

.P.iisud.sk.iego ti.i:J

I

1r6ii:

Nar11towicn

od li-10,
w Diad&.

tel. 141-3.l
5-8 wiec~
łwi11ta od 9"!11

l~-2.

::d.

H.ELLEH

epec. cb1>rób

woaeryc•oycli
i akóraycll
i'ra.ugułta. .S telef. 17i·H
przyjmuje 8-11 r. i od ł-S wieos.
W ll·edc. i htięta ~ l i ~ li PP!
moc&opłciowycb

....
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moioa

ogląda'1

w

miejscu i czasie wy·

OZQ•.!Z: CHY1l

tódi, dn. 22 maja 1939 r.
Komornik: (-) St, Zajkow•kł

Dr mect.

A. MILKE

Ruchomości

oll 10·12 dniu 1icl(tac1i w

NIWrat 32,

j.ECZłll C ~ ~;:::!ylll~·
,'
Jr,Pi odde·
l{YCli NA DSZJ, nos. uu11 CllO~e (utn.
PiotUOiiV.)łfł of, te1.u1-s1

dz1

'n:

Za1kow1k1,
mający ka11celarię w Łodzi, ul. Naru•
telef. 228·92 Łowicza Nr. 35 oa podstawie art. 602
.
•
d
• d
K. P . C. podafe do pubłiczoef wiado2
5
6- 7 w
0
1
0
1>UT1mui•
mości. że dnia 9 czerwca l939r. o godzi•
nie 12 w Łodzi. przy ul. Siealci:iwicza
Nr. 10 odbędzie
się
licytacja r!!•
chornośei. należących do firmy .Sfe11DrmM.
kiewiezówka • składającycti si~ z 2 11Ja~
szyn (mul.ieoprasl do i::nsowanią ma·
teriałów oa rzecz Tow, lJb nPaut•
pcłożaictwo ł choroby kobiece
oszacow łączną sumę zł 1300 J!r.-··

Specjali•ttt chorób •kóraycb
I ,c:i.eoie ctaor. wcnerye1:oyi;h i 1kórayc.1
wenerycaoyc!i i moc::i;opłoiowycb Gabinet chorób sercn i
Plotrkow•ka 161.
Prześwietlanie Roe atg enem,
. .
•
Iroo.t
pii:lro
Oti 8 rano oo 9 wieczor
EJektroll:ardłograf ia
akaa:&er1a 1 choroby kobiece
teJef011 2u.18
~ iuedz. i swięta oi g. 9 do 1 w poi
t'riyjmuie od S-9,30 ra110 i od 5,30-9 w. Wólczańska 62. tel. 242-99'. POMORSKA 7, tel. 1:n.81
Panie przyjmuje !to >iet'l le~ar<
W oiedz. j świę ta od 9-12 vr aol.
POR AD A 3 zł.
Godziny przyjęć ll· 1 w pot i 5·7 w. Przyjmuje l)d ~- 8-liJ r
nd 4-!I w

DLA CHO·

Sygnatura: IV Km. 664'39
OBWIESZCZENIE.

Henryk Ziomkowski H. KLACZKO W A
iaoc•o·
PanK1ew1uowa Choroby woa1tryc&11e
i llk6roe.

f

·1

Dokt6r

cborvcb

z

•kó~ae wea~ryczaa Ma rI ~
t 00.51

dla

Specjall•ta cborób •kórnycb
nych i skornycn. LeczeDle prom1ea.fam1
weneryczayc~ I· Hk•oalnycb
ReotSleM Analizy krwi i wydzielin
Leczenie promaealaml aoeatgeiu
W JlDZHJl f tel, 206-63
t>OŁODHIOWA 28, telef. 201-93
lroat 1 P1Qlro
?rz1jm11Je od 8-ll ra'lD , od 6-11 wt:eozore m t:zyona od 9 r. do 9 w. Porada 3 zl.

Dr. BRAU ~
ul. CEG1 !VI! I~ l 4, tel.

specjalna

med.

·- -- - - -

Do alct Nr Xlll Km. 1018/39
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
rew. 13-go, Marian Lip ń1ki, zamieszkały w ł.odzi, pri:y ul.
A11drzeja 11,
aa zasadzie art. 602 K. P, C. ogłasza. że
w doiu 12 czerwca 1939 roku od godz.
11 w t.odzi, przy ul. Piotrkowskiej lll
odbędzie się publiczna iicyłacja ruebo·
mości : a mianowicie: mebli
oszacowanych na łącz n ą sumę 11 595.które można oglądać w da .u li cytacji
w mie1scu sprz edaży. w ctasie wyż ej
oznaczonym
tódł . doia 19 maja 1939 r,
Komornik: (-) Marian Lipiń•kl
Sprawa Arona Józefa Wojdysławskie·
i iaD. p•kG Jo11Eowi Abrai;gowi1;z;owi.

„KURJER

Str. 10

ZNIZONE CENY
DOBRY TOWAR
poloca

,

KBliiJDil i l1rój „SIM

·JOlfful.UUIOtH
Przejazd 1 f KIJP.NO~
telefon 219·70,

okazyjne!

Dział Dam•kł

Podczochy jedw.
I it•t. od 1.90
• 2.15
fildeco1
•
, maco b. ciepłe •
• 2.35
• 3.65
~ fildecos z jedw. •
. i:< oszule dzienn• białe •
• 1.60
• 2,40
~
koL
•
•
„
•
jedw. „
• 3 50
_ 1.0S
8 iustonosze popelin owe
Koszule nocne jedwabne
• 7,• 4,60
~
kolorowe
5,,
„ białe
Halki j edwahno
• 4,10
Reformy jedwabne
• 2.35
maco elast. nr 4 • 1,75
Puy podwfl\zkowe
• 1.55
• 0,35
Chusteczki
2.25
Komplety maco.

ew6ł

•

1.40

od
•
•
•
4 •
•

l.40
1,00
1,60
5,10
3,60
0,50

Dział Dziecięcy
maco nr 10
od

1,60

•
•

1,20
3,-

Rękawiczki

Koszule nocne
Kaletony trykot. Nr.
Cbuateczki
Pończochy
Rękawic::ki

Kouulki trykot. nr l
Rcformy maco Ar 1
Rajtuzy
Skarpetki dłu~ie

•

1,~0

nr 10 •

2,75
1,,0

zł,

lewar IJlko pierwszej iałołti

Ob•ługa szybka i aprzejma !

koncertują

ar'

l ·

DROBNE
HIJPNO.

Do akt. Nr. Km. 1240139

WA.LIZY

i

KUFRY
„

oryginalne j f ibry wullranlzo..-aoei n ~jkorzy ato ie 1 n • będ z l esz be zpośrednio
fabryce Zalrbdy
l'rzemyalo„e Broałahw Cr•1'ald. Ilf. Pogo·
b ~ 61 (d awo. ZakJ!ld&I tel, 1111·52 I 1S~
:i

W rol.

lłober.t

fieoe

gazowe ze ekazkamł od
zł 1 50. P odnodimy oczka maszynowo,
zupełnie 1'>ez śladu
"Pogotowie po6czosznicze~
Narutowicza 36. front,
parter.

.......

STJ\NW\'l:K

\'o une

I

l'llUIHJlNIA

b) ZAOFIAROWANE
MIESZKANIA l pokojowe od 50
kw„ I P. z kuchnilł 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.
MIESZKANIA pojedyńcze od zł. 35
kw. 1 pokój z kuchnią zł. 50 kw,, 2, 3
4, 5 6-cio pokojowe mies:ikania, poko
je umeblowane od zł. 20 „Zenit" Piotr
lilowska 82, tel. 260-25.

••„„„.........-

BACZNOŚĆ AUTOt10 BILISCI

I

Pocz. 4. 6. 8. 10.

UKWIECAJMY -

~·· USZLACHETNIONE: W1ERCENIE

+••

LEON

KOŁACZKOWSKI

Przt;daalaiana 861 tel• .115·02 - - tram, Nr 3,
Oraz przepiękne Bzy. (Lilaki) i inne.

Wł;ŻE

d o

p o I e

~

liGOZ. aL ŁłlmtYtlska lir. 9·U. Tel. 1l!Q-66

___1„...................................................-=-=-

Do sprzedania aklep kolonialnv.
Wszelkie lnforma111e Kopernika 70, E.
T 0m

-

3 i 5 POKOJOWE mieszlłanie w cichym domu z wygodami przy ulicy Se
natorskiej nr. 10 do wynajęcia. Wiadomość u gospodarza.

ALFRED

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

„

POSAD~
I Plł4ł:I

b) ZAOFIARt>WANE
Poalugaczka cierpliwa zdrowa po·
szukiwana do starszej hezwiadoej osoby, Wólczańs !!-a 243a ,Zaciaae• tel.
232 44 ·

--.,.---

Pot• z':'!boy fryz 'er dams'rn męski lub
fry zjer lra. Łó d ź, Na .\ rot 54a. tel. 191·85
Józef Podleś oy .

f~edaktor
1

naczeiny i wydawca: JAN

najęcia.

2 i 3 POKOPOWE z kuchnią wszelkimi wygodami i centr. ogrzewaniem w
nowym domu. Radwańska 16 do wynajęcia.

3 POKOJE z kuchnią z wygodami III
p. front od 1 lipea do wynajęcia ul.
6-go Sierpnia 22. Wiadomość u g\)Spodarza tel, 248-34.

STYPUŁKOWSKI.

ld bito w drukarni przy ul. [' iotrkow1tkiej 195
'·111ie j Karol a) w lodzi.

(żwirki

2

„ ,Gaweł na P. W, U,~ zał letdzl roW.~•·
~
.
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~
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I

obejmuje i wykooywuje

łacbowo

i solidnie F-ma

„WEMA-W. MATZ" ~a.zo.1.
Łódź, Srebrzyńaka Nr. 6, telefon
F-ma egzystuje ot1 roku 1&15

z

er u Ro s PR·z
1W A R S Z A W A .

205.50

„

'

149·1i0, godz. 8-5.

DO

na zamówienie: ubrania gotowe, plaazcze damskie i mę
akie mundurki uczniowskie, pła .
szcza przepisowe dla uczennic
I oczni.
Ceny przystępne

Letniako, rzeka lH _ jedno 1 dwuizbowe z balkonem, umeblowane, ele·
ktrycznośó, 5 min. od przystanku
tram\\·, nGatka • Ruda Pabianicka. Klu
kas ul. Jakuba 1.

l.1.(

WYNAJĘCIA

na cele ogrodnicze,
inne- 3 place: 1) róg Sie·
dleckiej i Łęczydtiej, 2) ul. Wólczań
ska nr. 256, oraz 3) róg Rzgowskiej i
Sieradzkiej (dawniej rynek Leonarda).
Wiadomość w admin. nieruchomości
Z.U.S. w Łodzi, ul. Bednarska nr. 24,
tel. 181-05.
względnie

Sril1 zapowiedzi Nr. 563/89. I.
E.
Zapowiedź.
Podaje się do ogólnej
wiadomości, te 1) nleżoaaty urzędnik
Banku Gospodarsl-\' a Krajowego Gu-.
staw Franciszek Żądek zamieszkały w
Łodzi ayn technika budowlanego Jana
Żądka, zmarłego, 01tatnio zamicnkałego w Chicago w Ameryce Północnej
i tegoż mał:tonki Marii z domu Ftihr·
lich zmarłej. o,tatnio :icamie.zkałej w
Łodzi,
2) niezamężna Henryka Józefu
Glesmann, bez zawod11 zamieszkała w
Poznaniu, córka redaktora Józefa Gles
manna tegQt małżonki Stefanii, z domu
Sawickiej, zamie11zk:alych w Poznaniu
chcl\ zawruć zwillzek małtedeki. O
jakiejkolwiek przeszkodzie 11ależy do
nie6ć niżej podpi1anemu lłrzędnikowi
stan11 cywilnego. w przecit!du 15 dni .
Obwieszczenie
zapowiedzi nastąpić
winne w Poznaniu i opr6ez tego Ło·
dzi w gazeeia
"Kurier
Łódzki'
Poznań dnia 25 maja 1939 r.
Urzęd·
nik etanu cywilnefo (-) Frydel.

Sprawa F. Berlinera i Dr W,
kiego p-ko firmie „ l'ekafon"

Do akt. Nr. XIII Km 1298139

I

kuchnią i wygodami I

1908

Ł6dt, dnia 27 maja J 939 r.

<J '

OBWIESZCZENIE.
JASNOWIDZ Dżami uznany przez naj
Kt>momik Sądu Grodzkiego w Lo.
wyższe sfery
naukowe za jedynego
Fenomena - Jasnowidza doby obecnej dzi .rewiru 13-go, Marian Lipińsk~
- przyczyni się do zwycięstwa Twe- zam1.eszkały w Łodzi, przy ulicy Af,..
go we wszystkich sprawach!!! Popra- drzeJa 11, na zasadzie art. 602 K. P,
C, ogłasza, że w dniu 14 czerwca 1939
wę materialną uzyskasz przez loterię,
roku od godziny 12 w Lodzi przy uli
j Wybierze Ci szczęśliwy numer losu Gd11ils~iei
N~. 98 odbędzie się publi·
czoa hcytacJa ruchomości, a miaDG•
wicie: lampy wiszlłcej, kredensu ser•
'
wantk1 i 3 d y w a n 6 w oszacowanych na łąc:iną sumę zł 1040 gr. - ,
które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie WJ
bie plus 50 q żyta do wydzierżawienia
żej oznaczonym_
od 1 lipca, Wiadomość w biurze zarzą
du Głowińskich Zakładów przy stacji
Łódź, dnia 23 maja 1939 r.

i____]

załofonia

M A Z O W IE CK A

Kon•ygnacyjny w 1:.odzl, 11llca
Piotrkowska 107, tel. 276-11
Magazyn: Częstochowa, al. Piłsad•kiego 9

~~~~~:.~:~:~~i::~:~:~:~:, l.„___•__o_·_z_._"__
Rok

eo J.:ż v P. W. u~

Skład

Własny

E. Ajcble;

p ko

Komornik S11du Grodz:kiego w Lodń
rewiru 13· J!O, Marian Lipili1ki. zamie•
szkały w Łodzi, przy
ul. Andrzeja
nr 11, na zasadzie art. 602 K. P. C.
oitłasza,
że
w dniu 21 czerwca
1939 roku od godziny li w todz~
przy ulicy Al. Kościuszki Nr 21
odbędzie się publiczna licytacia, rucho·
mości a mianowicie:
skrzynek do ra.
dioo~biorników, radioodbioroi ków, szczy
tów zelazoyc:ll do utancowania częlci
radioodbiorników i szk!eletów do ra·
dioodbioroików,
oszacowanych na
łączną sumę zł. 2320 gr-, które moma
oglądać w dni11 licytacji w m: ejscm
sprzedaty, w czasie wyżej oznaczonyai.

,,

iS~- KRAKOWSKIĘ, P.._!z_EQ._Ml~ŚCJ.Ę

Betonowanie, Astaltowanie i Brukowanie
Wjazdów bramowych oraz DOdwórz

Do wynaj-;eia d'""a pokoje z kuchnią, wygody, 1łonecme, dom no wy .
Miedziana U przy Wodnym Rynku.

4 POKOJE z kuchnią, wszelkimi wygo
darni i centr. ogrzewaniem w nowym
domu. Radwańska 4·a od 1 lipca do WY

.

Herłn

1200/39

a. n i a,

ł..ódi, Piotrkowska 15 O, tel. 177-86
Repreaentacja i •kład fabryc:zay naistarnei w kraju
'N O L B R O M" S~ Ą
fabryki wyreb6w gumowych

Sprawa M.
rowi.

OBWIESZCZENIE.

SCHWALM

uu, Pl1tra1wskl 13, 1r1nr li Jletn. T1tel10 150-U

Pok6i umeblowany niekrępujące wej
p11nbw lub pań i pokój z kuul. Andrzeja Nr. 60. m. 23 l p.

r.

tódt, dn. 23 maja 1939 r

Paweł kę10

PASY do motorów studziennych
oraz wszelkie inne wyroby gumawe p o l e ca

ANDRZEJ ANTCZAKOWSKJ

ście dla
chenką,

!

Komornik Sądu Grodikie J . , 1lt
rewiru 9-go. lgoacy .Jakow1~k, r.Hi e·
si:kały w Łodz•. przy ul MaJ!istrackie
Nr. 16 na zasadzie art 602 k. 0 c,
oi;łaua ie w dnitt 5 czerwca 1939 roka
o lfOdz. 14 w Łodzi, przy uli.y t(.wi.
dzyńs_kiej 14 odbędzie a' e publiczna li·
cytac1a ruchomości, a mianowicie. 2
kołdry jedwabne, kredens, pomocnik
kredensu, stół, szafa. toaleta. żyrandol,
stolik, 3 fotel• ki. kredens kuchenny ubranie męskie, awetr. 8 koszul. 38 'rę.
cznlków, rolety, 9 obrusów, narzuta a1
tapczan, 200 sztuk skór chrornowyck
oszacowanych na łączną su.1u1 zł 203~
gr. · , które moioa 0J!l11dać w dniu lic1
tacji w miejscu sprzedaży, w czu1e
wyżej oznaczonym.

Do akt Nr Xlll Km. 792' 39 i Nr Km;

;ro Gliwiihaleacr'Z -oa.o(q;

do ust· dziś nie bierze,
Paweł po prÓcy.do 'dom mknie piechotą,

A

BALKONY i OKNA, Pelargonie, Petunie jut kwitnące, piękne poleca soana firma.

T1zy pokoje

Inż. JtlN HOSiflł
Warsztaty Samochodowe I Motocyklowe

e'zemu!

'' ; .

Komornik: (-)Ignacy Jakowicki

Sprawa fir. Marceli Kochański p-ko
E Aichlerowi.

N~ reszcie nadeszła jut od dawna
oczekiwana w Lodzi specjalna precyzyjna szlifierka do wałów korbowych

___ ___

Komornik: (-) Ignacy Jakowicki

Oferty uprasza się składać w Admiuistr.
„Kuriera" pod .l:lioroz".

1!'.'l!łl„ll'lm„„„„„„.--,„„„

CakieJ'nia
owocarnia w dobrym
punt{cie z' nowoczesnym urzędzeniem
nadająca si ę na każdy interes z powo
du wy jazdu do snrzedaula bardzo ta•
:Illo. Wiadomość ; Żeromakiego 66 tele·
fon 200-84
...

w

lłagmend

ałt Nr

OBWIESZCZE•-rTr.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
rew. 9·go, Igaacy Jakowicki zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Magistra·
ckiej Nr 16, na zasadzie art. 602 K. P. C.
ogłasza, te w dniu 5 czerwca 1939 r.
oel godziny 14 w Lodzi, przy ulicy
Kwidzyńskiej 14 odbędzie się publiczna
licytacja ruchomości a mianowicie: 2
kołdry jedwabne,
kredens, pomocnik
kredansu, stół, 5 krzeseł, fotel, szafa .
toalata. tyrandol, stolik okrągły, 3 foteliki, kredens, ubranio męskie, ewetr,
8 koszul. 38 ręczników, rolety, 9 obru·
sów, narzuta oa tapczan, 200 sztuk skó·
ry chromowych osncowanycb na łą
cz.ni\ sumę zł. 2030 gr.-, które można
oglądać w dniu licytacji w miejscu
sprzedaży,
czasie wyżej oz:nacz:onym.
f.ódt, dn. 22 maja 1939 r.

gł.:

BJllłBJllłJl

slonolypislkamaszynislka.

__:_L.~H~·~~~~.-:.-~~~-'•~~~

Pończochy

h

OBWIESZCZENIE.

POSZIJHIWANA

Meble

lelelon 138-36

Kancelaria szkoły przyimuje codziennie zapisy do wszystkich kia•
Do klasy I wymagany wiek kandydatów - lat 6 - 7.
·
Na podatawie dec:.•Ji Karator;am 0.lu~ga Szkolnego
Warazawakiea-o • da. 23. li. 1!>38 r. Nr J.2J8S az~oła u 11 y1
kal a apr4waieaia aakół publicznych,
;aosc•~~-

letnłeh

Potrzebny pracownik fryzjerski, męs
kl. Lutomierua 68 Rogowski.

PRACY"

w Lodzi, ul. Poludniowa &5,

Wielki dramat miłosny
o podłożu społecznym

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

1.0KALI
okazyjn:e 1przedam, bardzo
mało używane, nowoczesne, ciemny orzecb. kredens pokojowy, 1t6ł, 15 krzeseł.
fotele kryte ak6rll, garderobęi
czterodrz wiową,
tualet~. 2 łó:!:ka i
kwietnik. Oferty do „Kuriera~ •ub
„Wyjazd•.

Prywalna Koedukacyjna

p.n.„SZKOŁA

_J

SPRllD.U

1

Społeczna

DZIŚ PREMIERA!

wiek

natychmiast rutynowana

OGŁOSZENIA

GOLD I PETERSBUP SKI

ze swoim
znaico mi tym
zes połe11

SZHOlll POWSZfCDN/l

Ogrodnik p,acowity, rzetelny (żona.
ty) do ogrodu i pilnowania lasu 1
dobrymi świadectwami poazukiwany.
Wiadomollć: Grosman, Piotrkowska 56,
Bi aro.

Na okres 11rlopów

149

f'.lr

HI N O

za1Dierza wła§ciciel więk·
przediic;blorstwa prze·
mysłowego
s p r z e d a ć
takowe niezwłocznie na dogod·
11yclt waruokacb. W spomoiaoe
przedsiębioratwo wyralJia ma·
terl ały wysoko • ogniotrwałe,
glazurowane · płytki do wykła·
diania ścian, materiały szamo•
towe, kafle, artykuły cegielnia·
ne wszelkiego rodzaju i t. d.
Pozatym 11alety do przedsię
biorstwa
tartak. Własna
bocznica kolejowa oraz własna
cu1trala elektryczna. Połoie·
nic: na ncbodzie Polaki. ł.a1k.
oferty uprasza si, kierować
pod nr. 22 5 do bi
ogłoszeń
nPAR" Poznań, Al. Marcin·
kow1kie~o 11.

Dział Męski

Podczochy aportowe
Skarpetki

JkU.

•

"Od DZI$

siego

"

Rękawiczki

podenły

Z uwari na

- Czwartek 1 czerwca •

,,

· lódź ,

I

ŁóPZKI"

:!::·~:~:~~=:~-

Głowno.

Komornik (-) Marian Lipiński,

=~~i~-:l„~~g
Sprawa f. "Ka.Ri·Bi• p ko Siegmun•
„uellrl• robot7 łluaaralrle wykonuje dowi Tymanowi.

CHROMOWANIE
I t. J>· craz

t Irm a
WLADYSLA.W' GÓRSKI
L6df, Plołrkowaka 88, tel. 204 8S

.
'

>;

.
:•

~

*

r

„:

f

•

Jaanowidzące Medium Nuhda ot·
worzy katdemu oczy I Il Rozwiąże pod ff TIMOR
gwarancją najbardziej zawile sprawylll
Wybiera numery loteryjne w transie
DOśWIAOCZENIE.
medialnym powie kiedy, ile, czy WO ·
góle wygra.! I I Podaj datę urodzeui ;1
65 groszy na porto. Medium Nuhda.
Kraków Ilonerowaka 11krytka poczto

---I;;,

-~7-4o.

w

r..1

Otwarty pens!onat "Stokrotka• Grot·
nikł Ustronie idealna ml ej scowość
letniskowa, kuchnia znana z dobroci NIE załączać znaezkówl ! I światowej
sławy Jasnowidz Vichara wybiera pod
Tel. 17.
gwarancją szczęśliwe numery. Rozwią
że Ci zagadkę przyszłości, da Ci klucz
PENSJONAT ,,Jurków" całodzienne Nowego życia.- Dobrobytu!!! Podaj
utrzym_anie 3 zł. kąpiele, plaża, Abra- zaraz datę urodzenia. Jasnowidz Vi- :
ehara Kraków, Skrytk!l 567,
!
m-0wsk1ego 37, m. 4, tel. 176-55,

~

Zł.

\vrH

l

4.40

z DOOATKIEM
QlĄŻKOWYM
I DOSTAWĄ. OO DO.HO
koaztuje

aajpopalarnieiszy dziennik

»KURIER LÓDZKI«
TB:LErON Nr. 182-'8 lub 102.~
ADRES: t W I R K I 2
i PIOTRKOWSKA Nr. 11

-

.Jn : Te ruiny maia trz y 1\&i:;cc ;;:t '.
v na: Jakto? Przecież mamy dop!eI ro rok 1939-ty?

Redaktorzy: dz!ału politycznego. - J~n Stypułkowski, dzi~łu ~roniki miejscowej i krajowej
Klaudiusz Litynsk i:
depesz - Fel.iks Tomasz~wsk1; działu. gospodarczego 1 ~z1~łu sportowego. - Hieronim Feja; dodatków niedzieln yc h 1 swi:j'
tecznych - M 1 chał Walter_, za Mały Kyner- Henryk Rmlm~k1. Za pgłQszen1~ i artykuły reklamowe oci pov, iada Franmz,'i
Chmielowski. Wszyscy zamieszkali w Łod zi

1
~

