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Min. Papen wrócił z Berlina do
Turcji z nowymi instrul~cjami.
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Nadia inierpelat:ja w Izbie! timin

POLECA

sprawie Wysokiego Komisarza Ligi NC1rodów

:Jan Pl.o cek
.tóDi. BRZEZ/f/SKA 10. TEL. f5()·fl

Tajemnicze ruchy oddziałów szturmowych nad granicą Gdańska

LONDYN, 9. 6. Cpat). - W Izbie
Gmin wniesiono interpelację w sprawie
powodów ciągłej nieobecności w Gdań
sku wysokiego komisarza Ligi oraz w
sprawie obowiązków, jakie dr. Burckhardt
obecnie spełnia.
Odpowiadając parlamentarny podsekre
tarz stanu spraw zagranicznych Butler,
powołał się na odpowiedź udzieloną Izbie dn. 25 maja w tej sprawie i dodał, że
wysoki komisarz powrócił do Gdańska 28
maja.
Gdy wob~ tej odpowiedzi poseł liberalny Mander wysunął pewne przypuszczenia co do możliwości usiłowań mediacyj ze strony komisarza Burckhardta,
wiceminister oświadczył, że wszelka próba mediacji wykraczałaby poza kompeten
cje wysokiego komisarza.

&•*MW„ . . . . .

Według relacyj, pochodzących z wpły wykluczone „fakty dokonane" w myśl go pogotowia•. Pogotowiem tym są obję
kół hitlerowskich należy jakoby tajnych zaleceń, jakie Forsterowi zawiólzł te nie tylko oddziały szturmowe, ale róww połowie czerwca oczekiwać „decydują sp~jalny wysłannik Hitlera, Radiess.
nież tak zwany NSK.K - narodowo - soLONDYN, 9.6. - Rząd brytyjski przy
cych posunięć na odcinku gdańskim". InPodobno, jak zapewnia nasz infonna- cjalistyczny korpus zmotoryzowany, odwiązuje
niezmiernie poważne znaczenie do
formatorzy hitlerowscy nie mówią oczywi tor berliński, począwszy od 26 maja znaj- działy lotnicze, rezerwy partyjne i tp.
incydentu,
jaki wydarzył się w Szangha:u
ście jakiego rodzaju mają być te posunię dują się rozlokowane nad granicą gdań
w
którym
Anglik
Tinker został śmiert.:l
„~
cia dają jednak do zrozumienia, że nie są ską oddziały szturmowe w stanie pełnenie zakłóty bagnetami przez marynarzy ja
r
pońskich. Dotychczas w Londynie
nie

W Szanghaju wre

wowych

Zie sit; dził!jł! w proit!ktorat:if
Ogło·szenie stanu wojennego w Kladnie
po zabójstwie wachmistrza niemieckiej żandarmerii

PRAGA, 9.6. -

Wczoraj w nocy do-/

Burmistrza m. Kladni oraz wszystkich żołnierze niemieccy będą strzelali do okien.

szło w jednym z lokali nocnych w Kład.nie członków Rady Miejskiej zwolniono.
Organizowanie jakichkolwiek zgromaNa miejsce ich powołano niemiecki koQ- dzeń pod gołym niebem jest zakazane. Pow wielkim ośrodku przemysłu górniczo -

hutniczego, do krwawego starcia, w wyniku którego wachmistrz niemieckiej żandarINSTRUKCJE DLA HITLEROWCóW
merii wofjkowej, Wilhelm Knidst, został
GDAŃSKICH.
zastrzeJony, a jedna osoba ciężko ranna. W
• BERLIN, 9. 6. - Kierownictwo partii związku z tym kilkadziesiąt osób aresztonarodowo - socjalistycznej w porozumie- wan o.
niu z młarodajnymi czynnikami Rzeszy opracowało szcz~g6_łowe iostr~cje dla
PRAGA, 9.6. W związku z krwatte;C?wców ~dansktch. !nstrukCJe te zaw1e wym incydentem w Kladnie, w wyniku któr~Ją zaleceni~ w sprawie !'owych prowoka rego wachmistrz niemieckiej żandarmerii
CJi antrpoJsk!ch na tereru~ ~oln.ego Mia- Knidst został zastrzelony, protektor Neu~· .Mię~ mnYtt?i przewid~!e się w ~sta rath wydał os:re zarządzenia ~bowiązujące
tme1 fazie rozwoju sytuac11 na odcinku w całym pow1ecie kladnieńsk1m.
gdańskim
zorganizowanie prowokacji„
Z natychmiastową wykonalnością zosta
· skierowanych przeciwko wysokiemu komi ło zarządzone rozbrojenie i zawieszenie w
sarzowi Ligi Narodów.
urzędowaniu czeskiego korpusu policji.

I

mitet rządzący. Wszystkie szkoły, teatry, ki nadto protektor Neurath ostrzega, że o ile
na i lokale publiczne zostały zamknięte.
„sprawca czynu" nie zostanie ujęty do
W godzinach od 20 do 5-ej wszystkie/ godz. 20-ej 9 b.m. zarządzi dalsze reprebramy i okna muszą być zamknięte. W ra- sje.
zie niezastosowania się do tych zarządzeń

h!-

Bunt szturmówek we Wiedniu
powodem awantur

gulaminowe. Oddziały te zostały rozwią
za ne, a szturmowcy z tych oddziałów zo
stali wcieleni do oddziałów służby pracy
i. wysłani do obozów robotniczych na tere
nie Trzeciej Rzeszy.
1
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DZIS UROCZYSTA

KINO

PREMIERA.

TO

Piękny

melodyjny,

czaruiący,

wesoły i dramatyczny film, osnuty na tle popularnei piosenki

wojskowej

otrzymano "ficjalnego raportu .z Szanghaju,
LONDYN, 9.6. - Agencja Reutera do
nosi z Szanghaju, że wczoraj wieczorem
zmarł w tajemniczych okolicznościach oby
watel brytyjski Mac Lister, zatrudniony w
tej samej firmie co zmarły przedwczorai
na skutek ran zadanych mu w więzieniu
przez żołnierzy japońskich, Tinkler. "Według wiado1ności posiadanych przez agen
cję Reutera Mac Lister znaleziony został
wczoraj późnym wieczorem na molo strefy
wolnocłowej w porcie Szanghaju w starne
bardzo ciężkim, tak, iż zmarł w drodze do
szpitala.
SZANGHAJ, 9.6. - Japończycy, jak dt~·
nosi Reuter, zgłosrn nowe ułtimat11m włl
dzom brytyjskim w Tien tsinie. Grozą 0~1i,
iż całkowicie izolują koncesję, jeżeli w cią
gu 2-ch dni władze brytyjskie nie zgodzą

się wydać

•1•&

Jłprowizat:ja
WIEDEN, 9.6. - Jak donoszą z W1ed
nia, doszło do szeregu gwałtownych wystą
pień w skoszarowanych
na terenie b.
oddziałach S. A.
Austrii miejscowych
Głównym powodem awantur były sprawy
aprowizacyjne oraz zbyt ostre przepisy re

ZEGARY
ZEGARKI

im 4-ch Chińczyków, którym za
w zamachu na Czeng-Szing-

rzucają udział

Kanga.

Królewska para Anglii
"' eoitini~ u prezgdenfa 'lłoostwelfa
Uroc«:ystośc1

NIAGARA FALLS, 9.6. - Po raz pierw
szy w historii Stanów Zjednoczonych, król
angielski stanął na ziemi amerykańskiej, kic
dy pociąg królewski przybył z Kanady o
godz. 2,40 (czas europejski). Parę monarszą pO\\ itał amb as.ad or brytyjski sir Roland
Lindsey, który przedstawił królowi i królowej sekretarza stanu Cordella Hulla.
W chwili, gdy pociąg królewski minął
granicę amerykańską, rozległa się salw.a 21
strzałów armatnich.
Do Buffalo pociąg królewski przybył o
godz. 4-ej. Król i królowa na krótką chwilę ukazali się na platformie wagonu obserwacyjnego.
Do Waszyngtonu król Jerzy i królowa
Elżbieta przybyli około godz. 11-ej rano.
Pociąg królewski zatrzymał się na dworcu
Union Station na krótko przed południem
(czas lokalny). Parę królewską powitał pre

powitalne w Waszyngtonie

zydent Roosevelt i pani Roosevelt.
Z dworca orszak królewski z wypełnic
nymi przez tłum ulicami odbył dwumilową
drogę do Białego Domu wśród nieustają
cych owacyj i entuzjastycznych okrzyków.
Piękna. pogoda jeszcze 'bardziej podniosła
przepych dekoracyj ulicznych i r.adość tłumów .
Salon recepcyjny na Dworcu był przybrany żywymi kwiatami, podłogi były pokryte niebieskim dywanem. Na dworcu
i przed dworcem straż honorową pełnili żoł
nierze i marynarze w galowych mundurach.
Wszystkie sklepy zostały zamknięte na cały dzień, miasto ma wygląd świąteczny.
Po południu para królewska wzięła
udział w Garden Party w ambasadzie brytyj
skiej, na przyjęciu tym w imieniu półtora
milion.a amerykańskich skautów, zostanie
królowi ofiarowany naszyjnik z zębów reki

Chamberlain paruje

na wraz z pergaminem zawierającym słowa
powitania.
W salonie recepcyjnym parę królewską
powitał prezydent i jego małżonka serdecznym uściśnieniem dłoni.
Speaker radio, opisujący uroczystość
na dworcu powiedział, iż spotkanie króla
i prezydenta czyniło wrażenie spotkania
dwóch dawnych przyj.aciół. Prezydent
uśmiechał się serdecznie trzymając
rękę
króla. Ambasador Lindsay przedstawił następnie królowej panią Roosevelt.
Król w uniformie admirała usiadł w samochodzie po prawej ręce prezydenta. W
drugim samochodzie zajęła miejsce królowa wraz z panią Roosevelt.
W około dworca i na ulicach, którymi
przejeżdżał
orszak królewski porządek
utrzymywało 10 tysięcy marynarzy i strzelców marynarki oraz 1,200 policjantów.

kłamstwa

Chwyty propagandy n·emieckiej
nie

W rolach głownych: Piękna para znakomitych pieśniarzy Paryża

HENRY

HELENE
ROBERT
Film

żołnierski!

G/lRAT

Film z rozmachemr
Film z łezka i

FLM DL

Film melodyjny!

uśmi~chem!

ws

Wojskowi i cywile ooojga płci - slowen'i wszys~y na premierze tei;ro filmu!

Film z sercem'

przyczynią się de

wzmocnienia pokoju

. LONpYN:, 9.6. - . Pr~mier. Cham be:-, że nadal jest usilnym pragnieniem W. Bry nie w asmosferze wzajemnego zaufania.
lam w pisemnej. ~dpow1e.dz1 na mt~rpelacJę tanii, aby oba narody nigdy nie wszczęły Mogę jedynie ponowić moje ubolewanie,
sformułował dz1s1aj SWOJe stanowisko wo- ze sobą wojny, oraz, że W. Brytania nie że w Niemczech poczynione zostały
ze
b~c oskarżeń nief!Iieckic~ jakoby W.. Br~ta pragnie rozpoczynać nieograniczGn~go wy strony oficjal·nej, lub innej, deklaracje, któ
ma dążyła do zn1szczema handlu rnem1ec ścigu w zakresie zbrojeń lub w dziedzin.e re w żadnej mierze nie mogą p r zyczyn'ć
•kiego i wszystkich źródeł niemieckiej eg- gospodarczej. 19 maja oświadczyłem, że się do stworzenia takiej atmosfery.
zystencji. Premier oświadczył: z wielką W. Brytania nie odmówi podjęcia rozmów
1 przykrością stwierdzam, że są czynione te na temat jakichkolwiek rr.etod, za pomocą
MIN. SEITER OPUśCIL BERLIN.
~go r?~zaju insynua~jc. ~imo. \~ie 1 t! d~kla- których słuszne aspiracje innych narodów
BERLIN. 9.6. - Minister spraw zagra
1 racyj 1 wręcz przeciwnych osw1adczen zło mogłyby ulec zaspokojeniu, nawet gdyby
nicznych Estonii Sełter opuścił wczoraj
I żonych za.równo przeze. mn ie, jak i przez znaczyło to pewne wyrównanie w istnieją samolotem stolicę Rzeszy udając się w
lorda Hahfaxa 12 maJa w Albert Hal!, cym stanie rzeczy, a'.•e nalegałem, że tegJ drogę powrotną do Tallina.
oraz 19 maja w toku debaty w Izbie, pod- rodzaju rozmowy mogłyby si~ odbyć jeLiy
kreśliłem, że wszelkie zarzuty jakoby W.
Brytania pragnęła izolować Niemcy !iub
stać na drodze naturalnej i uzasadnionej
IJat&to"e doi!
..;;;.-;.;;;,;;,m_________ _ _ _
ekspansji handlu niem ieckiego w środko
wej i wschodniej Europie, lub planowała
Poe.i. 4, 6, l:l i 10.
r.1g Stt r ·a Ze1or.lskic go
jakąkolwiek kombinację przeciw Niemcom
2.20 na w;zyot• e '~ • n'"
Ceny młef ac :ani tone !IT. - ! 4'9 11 - 1 SO. •
z myślą wszczęcia z nimi wojny, są fanta-

tiliJ\ND-HINO

spotykają się dziś

••K~&m~~=~&m~••a~~m••••••••ia~ ·~~~ne.12~aja~~fu~s~e~zil~
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WOJNA NIE fEST NIEU IKNIONA
lord

fXPOIC!

Ba il

lzbiE

I

na temat syluac1i

międzynariodow

lor

POLAK PREZESEM ZW. BIUR PODRó·
żY.

WARSZAWA, 9. 6. (pat). - Na zjeż
dzie w Hadze na miejsce Niemca Knutha,
prezesem
międzynarodowego związku,
oficjalnych biur podróży wybrany zosta!
dyrektor naczelny Orbisu mjr. Mieczysław
Fu Jarski.

Ółł

j

I

1

SZWECJA BĘDZIE SIĘ BRONit
LONDYN, 9.6. - W izbie lordów od~ząd brytyjski -:-- stwierdził dalej lord
Lord Halifax nie podziela poglądu, iż Lord Halifax - to nie można mieć :iadne1
SZTOKHOLM, 9.6. - Riksdag udzieli!
była się wczoraj po poludniu debata na te- Hal.1f~x -:-. z góry ni~ p~zekreś~a wsze~kich wojna j~st nieunikniona, ist;1ieją co prawda wątpliwości co do ostatecznego wy!1:kv,
mat polityki zagranicznej, w toku któr~j mozl1wosci porczum1enia z Niemcami, na skomp'.11kowane zagadnienia, które moaą niezależnie od tego jakimi były!'. ~mim 139 przeciw 56 głosami izby deputowadłuższe expose wygłosił lord Halifax.
leży jednak pamiętać, iż Niemcy pogwałci latwo do niej doprowadzić i istnieją os~- ne koleje wojny lub czas trwania walki. nych i 87 przeciw 43 głosom w Senacie
Lord Halifax oświadczył m. in„ że w ro- ły szereg poczynionych przez siebie dekla- bistości w których mocy Jeży przyspiesze
W zakończeniu lord lfa'.•ifax wyraził na pełn cmocnictw rządowi szwedzkiemu w
kowaniach, jakie W. Brytania prowadzi racyj po okupacji Nadrenii, po anschlussie nie konfliktu. Własny ich jednak sąd co dzieję, że. poczucie odpowiedzialności po sprawach związanych z gospodarczym
obecnie z wieloma krajami, rząd brytyjski Austrii i po włączeniu ziem sudeckich do do istoty ryzyka może ich zawieść, jak rów wstrzyma tych, którzy ulec by mogli p~'. cl przygotowaniem Szwecji na wypadek wo.1.
stara się uwzględnić specjalną sytuacj.ę, w Niemiec. Akty te zadały ciciS zaufaniu i nież co do celu i uczuć ty,ch, przeciwko któ sie zaryzykowania wojny od w ejścia na ny, lub zagrożenia wojennego. Pełnomoc.
nictwa do tyczą m. in. prawa Qkreślania ce:
j.akiej znajduje się każdy z tych krajów. wartości zobowiązań w stosunkach mię- rym ewentualnie wystąpi. Gc!yLy
dy- tę drogę.
maksymalnych
na artykuły pierwszej po.
Mó':"c.a. zazt.iaczył, że nie m~że obec_nie dzynarodowych.
kolwiek doszło do starcia - stwierdz ił
trzeby.
·
u?z1~hc IzbI<~ szczegoł~wych in.lormacy! o
Lord Halifax wspomniał następnie 0
s,ame obecme ~dbywaJilC~c.h się .rozm.o~. wyrazach współczucia, przesłanych króloZbyt datek~ posunię~a pre~a, z~nierzaiąc~ wi Jerze1nu przez kanclerza Hitlera i Mus ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~
KATASTROFA SAMOLOTU NIEI,iil';(;.
do u.zyskania prz~d\\ cze.snych 111f?rni_acy1 soliniego, gdy zatonęła łódź podwodna
KIEGO
s1.aw1a
W.
Brytanię w n1ekorzystne1 sytua- Thetis" 1· do·'ał ·e k d I
·
t
ł
··
·
·
k . .
.
"
u , z
on o en cie e mog y
CJi w porownan1u ~ . ra1am1, które. me
by św. 0 wspólnych uczucia;ch humanitar~
BERLIN, 9. 6. (pat). - Nadchc:d2ą
rz~staią z d~brodz1e1stw wolnych 1nstatua- nych między na·rodami. Lord Halifax w _
·tu dalsze szczegóły katastrofy samołoto.
I
cyi. Nawołuiąc z tego wzglę.du parlament! raził na te·
d
·
. · · ·· · .Y
wej, jaka wydarzyła się wczoraj wieczo.
' '
do cierpliwości i umiarkowania lord HaliJ HP .s~awi_e, n~dzie1ę,
nie Jest
rem
w Gelnhausen, koło Frankfurtu n/Al.
L
I)
D
PIOTRKOWSKA
3,
lel.
126-99
fax poruszył następnie niektó;e sprawy, :y~l,uczona _mozl1wosc, ze trwałosć po.k°:
I
Upadek płonącego samolotu na jeden z
związane z rokowan iami z poszczeaólnymi'
l
'~
będzie
zakłócona.
W.
Brytania
i
PABIAllCE, ZAMKOWA 17, "
340 :
0
domów w Gelnhausen wywołał pożar, któ
krajami.
.
FranCJa oiraz kraje, z którymi znajdują się
POLECA:
1
ry nast~;pnie rozszerzył się na kilka•naście
Co się tyczy Polski, Izba przypomina I one w P~:ozu~ien.iu ~ie pope.łnią nl~dy a~
'
WlNA WĘGIERSKIE, FRANCUSKIE, REŃSKIE, MIODY i WINA KRAzabudowań
znajdujących się w pobliżu ka
1
sobie - mówił lord Halifax - deklaracj~, t~ a~r~SJ : an~ tez me p~d~Jmą u.silo·w.an
JOWE OWOCOWE-WYROBY POLSK:MON. SPIR., WÓDKI, KONIAKI
tastrofy.
Samolot,
który przebił dach do.
złożoną przez premiera na temat porozu- r dw~ze~11a niep~dle~łośc1 1 be.zp11eczenDELIKA1ESY, OLIWĘ SERY,- OWOCE SWIEZE
mu
zabił trzech mieszkańców domu, po.
'
mienia osiągniętego z polskim ministrem st~a Ja~ieg~k~lwiek 1~nego pan~!WGI'.. Ale
i SUSZONE, CUKRY i CZEKOLADY- WSZYSTKIE
nadto zaś wskutek pożaru 6 osób .odnio.
spr. zagr. dn. 6 kwietnia. Na mocy tej de- minął t.ez. dz1en, gdy 111:.po•d!egłosc p~nstw
TOWARY KOLONIALNE
sło ciężkie rany, lkzba zaś lżej rannych
klaracji, gwarancja udzielona przez rząd europejskich. mogła byc. z~iszczoną 1edno
wylmienitt K A W Y l HERB A. T Y
przekracza 100, Trzej lotnicy stanowiący
J.K. Mości Polsce została zmieniona na wza stronną _akC]ą. Jasną iest rzeczą, dodał
Pierwsra i Największa Łódzka Elektryczna Palarńta Kawy i Surogaf6w „TRYUMF•
załogę samolotu ponieśli śmierć na miej.,
je'.11ną, aż do cz~su .zawaraia st.ałego układu I lord J-!ahfax, ż~. ws.zelkie tego rodzaju usiscu.
m1ęd.z~ ob.u kra1a1111. Lord Hahfax. wyraził łlania spotkają się ze stanowczym sprze
nadzieję, ze ten stały układ będzie nieba- ci em.
R_zą~ J. K. Mo·ści pragnie zbadać zawem zawarty.
Gwarancjc brytyjskie, udzielone Rumu- ?"ad1.11ellla ek~·nomiczne zarówno Niemiec,
nii i Grecji miały formę jednostronną i nic 1ak 1 ws:-ystkich krajów Europy.
wymagają obecnie żadnej dalszej ich def..co s;ę tyc~y możliwości między11arodo
nicji. Co się. tyczy Turcji, to, jak stw ; erdz:ł WeJ ko11fere_nCJ1,. którą Sttgerowano jako
Prezud~n•
pro.:esłi Bożeeo t:łala
lord Halifax, pierwsze stadium rokr;wań 70 I drogę rozw1ązan1a, lord Halifax wyraził
Modły .za pomyślność Rzeczypospolitej
stało zako11czonc dn. 12 maja, a stosowna wątpliwości, czy tego rodzaju konferencja
deklaracja rządu brytyjskiego była już wów otwurzy drc gę do poprawy. Gdyby zaś
Łó~~· 9.6. - Pan Prezyde?t Rzeczy- stania 1863 roku - porucznika Hardy' ego. , skę", podchwyconym przez zebrane tłumy.
Po modłach na intencję Rzeczypospoli-·
Przy dźwiękach hymnu narodowego Pan
czas złożona. Obecnie odbywają się dalsze ~onfe~encia imała się nie udać, to może to pospolitej dorocznyr:i zwyc.za1em . wziął
rozmowy. Lord Halifax sądzi, iż w bard w J~dyme pogorszyć i tak trudną już sytua- t udział w„ uroczys_t~sc1ach Bozego Biała w tej i Jej Prezydenta - zakończono uroczy- Prezydent przeszedłszy przed szpalerami
stości odśpiewaniem hymnu „Boże coś P..ol- udał się do pałacu.
szybkim czasie będzie mógł oznajmić pa:-- Cję•
.
rezy.denCJI spal~kieJ.
.
lamentowi, że rokowania te zostały zakoń- yv d.alszym ciągu lord Halifax stwierdził
?d samego r~na ~o Spał)'. .poczęły ciączone. Stanowisko przyjaznego współdzia- ~e me wszystkie roszczema Niemiec nada gną.c tłumy ok·o~1czne1. lud~osc1 .. O godz.
. łania, zaj~te przez rząd turecki, jest najlep- 1 Ją się do r?zważania przy okrągłym stoie 1 Y-ej rano wzdruz drogi, .w10dącej <Jd. pał.l
szą zapowiedzią konsolidacji' pokoju na ob- iednoczesrne podkre~IH, ze W . .tirylauia by cu Pa? a P.rezyden!a w_ k~eru~ku kaphcy szarze Morza Sródziemnego i południowo- iaby zadowolona gdyby w przyszłnsci ustawlły się orga111zacJe 1 dziatwa~ przed
poleci
sobołt; do Moskwy
wschod:1iej Europy.
chuć niektóre problemy mogły oyc rozwią pałacem zaś hon?rowy pluton od.działu za'.11
Przechodząc z kolei do rokowań z R~- zane drogą rakowa.ii.
kowego, ~astępme s~p,ale~y leś111czyc.h reJO
PARYż, 9. 6. (pat). _ Sprawa ~
sją sowi ecką lord Halifax podkreślił, że po
Lor_d ~la'.1i_fax polemizował dalej z za- ~u spal.skiego, ,0 rgamzacyJ _P.W. ~o.biecego
wań dyplomatycznych z Sowietańti Ile
... zosł-a-ją jeszcze po rniw iązania jedna · lub rzui~tilll memieck1i1ll, jakoby V\i. bry tania 1 Ą1ęsk1ego i d1u~ie ~z t~l młocl~.z z l
przestaje bybP,:~~em zahttete90Wl1
d\\:ie t rudności, z których główną jest sy- upraw iała antyniemiecką puiitykę OK ąże. Deh
..
.
.. .
prasy paryskiej.
tuacja '_pai1s.tw baltyc~ich. Rz1d brytyjski nia i stwierdrn, że W. ~rytaui~ . pragn ; e się . W pobh_7u kapl,icy .ust~~·ih s~ę uczest- oczekiwany jest dziś wieczorem prawclopO·
„Temps" w artykule wstępnym poiła·
- stw1erdz1ł lor? Halifax--:-:- 111e.uważa.7a tylko. st~no~cz? przec1ws1~wic w.;z.=l'm- n!cy_procesii. P~acyk "" 0 ~ 01 ka~h~y za~eł- dobnie w sobctę rano wyjedzie samolo- je, że rokowania doprowadziły do uzg~
słuszne narzucania gwarancp krajom, ktore mu uzyc1u siły 1 oubudowac na przyszi..~;;~ nił się ~~rwnymi. grupa~i ludnosci okol!cz- tem do Moskwy.
nłenia że pakt ten oparty będzie na pełnej
ich niE' pragną.
możnosć swobodnej necrocjacji
nych
wsi
w
stroiach
reg10nalnych.
oś i
b . ń trzech k tra
0
·
·
•
Punktualnie o godz 10 25 rozległ się
wzaJemn c zo owiąza
on ·
Lord Hallfax przeszedł
nastę.p111e do
W J'ednym z ustępów swoj't!go prz'mó dzwone k sygn.a t urk'1 - · bezpo
' ś re d1110
. zas.
LONDYN
9 · 6 • (pat) · - Lord
Hali- hentów.
Temps"
podkr~a
z nacłskłem,
•
'
•
.
"
•
•
.
cigÓlnych obserwacy1 na temat sytuac11, wien1a lord Halifax przypomn1ał stanow·:s
. 'ł wy1scie
„ ·
dk . .
ż
k .
d b
. k'
.
po tym sygnał trąbk'1 ozna1m1
z pa- fax przyJął wczoraj przed południem amba ze o przebiegu rokowan
• dokładnie łńfot-a
po . res1aJąc, ~ a C.Ja rzą u ~ytyis 1.ego ko ~rem1~r~ Daladiera, który z bezprzykład łacu Pana Prezydenta.
sadora ZZSRR w Londynie.
mowane są rządy Polski, Rumunłł ł Turc„,
_w c1~gu ostatnich kilku tygodni wyrazała ną jasnoscią, pr~edstawi~1 3aki duch oży~
Pan Prezydent z Małżonką i oto-czeniem
:m~imiei~ne .odstępst.wo . od dotychc~.aso- w1a cały n~rod tr~~1cuski. _1~ aró.d bry_t)'.JSk1 przeszedł przed frontem oddziału wojskowe
. '~el pol1tyk1. zagraniczn~J. W. Brytanii. ~o -: P?w1edz1ał Ha!Ifax - Jest me mnt~J go go i szpalerem organizacji.
lityka bry~yJ~ka, wyda1e slę. nam Anglt- t~w i zdecydowany do ?brony w r~z1c po
Przed kaplicą powitało Pana Prezydenkon~ -::· -0:sw1adc~ył la~d !'lahf.ax - pro- h.~eby .sv.:eg.o spo~o?u zyc1a i ~'.Vej , sy~ 1a ta duchowieństwo z księdzem dziekanem
w razie Zi:igrożenla jej interesów ;tyci.owych
stol111~1ną ~ _wyrazną, nie 17st .Jed?ak rze- CJi w sw~ec1~. Mow1ą~ o. mozl1wosc;a~h kapelanem płk. Humpolą na czele.
BRUKSELA, 9. 6. (pat). - Przema- Belgia, która jest krajem na wskrość pacy
czą niemo~llwą do wy?brazen1a, ze wobec '~ydostama się z ~anujące~ ?~ szeregu a.m ,
o godz. 10,30 rozpoczęło się uroczyste
stale wp~1anych w N1emcó~ dok~ryny o s1ęcy a!mo~fer.>'.. n1epewnosci 1 o?aw, mow nab-ożciistwo, Mszę św. odprawił ks. dzie- wiając wcztiraj na posiedzeniu Izby Depu fistycznym, zdecydowana jest wystą·pić
stosowa111u przez W. Bryta111ę pohtyki o- ca pow1edz1ał,. 1z przede wszystkim po obu kan Humpola. Po Mszy wyruszyła barwna towanych z okazji dyskusji nad .budżetem· zbrojnie w wypadku zagrożenia przez ob·
krą~ania, moee. się Niemcom wyd~w~ć, że. ~tronach mu·s1a!oby. powstać przeko;1~11ie, procesja, którą rozpoczynał pluton żołnie ministerstwa spraw zagranicznych, pre- cą napaść j<ej interesów życiowych. Jedy·
pol1tyka brytyjska polega na. dązemu dol ze dane słowo będzie dochowane. ~ swie rzy. Poprzedzany szpalerem procesji pod mier Pierlot omówił zada·nia i cele belgij- ną wojną w jakiej Belgia mogłaby wziąl
zablokowania wszystkich niemieckich aspi cie musi być przywrócone zaufanie do baldachimem prowadzo,ny przez Pana Pre- skiej polityki zagranicznej. Rząd belgijski udział, byłaby wojna cibronna, w takim je
racyj p_olitycznych i ekonomicznych.
przyrzeczeń i danych słów.
zydenta R. P. i ministra pełnomocneg-0 P.a- - mówił premier Pierlot - opiera się w dnak wypadku gotowi jesteśmy - zakoń·
pee szedł celebrant ks. dziekan kapelan dalszym ciągu na zasadach polityki nieza czył Pierlot - poświęcić wszystko, bo... ,
Humpola, za baldachimem zaś Małżonka leżno1ści, sformułowanych w mowie króla wiem pona<l pokój cenimy wolność i ho·
Pana Prezydenta pr9wadziła weterana pow Leopolda z dn. 14 października 1936 r. nor.
Zakład Oplyc1110-Cbiru1uiczny
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Belgia wystąpi zbroini
l

Kazimierza RO 5 Z AK A
Łfdł,

ul: Piotrkowa'ka Nr. 111, tel. 121 ·11

Poleca na sezon letni:
OKULARY ochronne, platowe, niwelujllce szkodliwe działanie promieni
słonecznych, OPRAWY do okularów najnowszych fasonów fabr. „Iwoka",
LORNETKI POLOWE, MIKRQSKOPY do prac szkolnych, badan botanicznych i JaJ>oratoryjnych wyi'!bu Polski.eh Zakł!'dów Optycznych, NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - krajowe i zagramczne, ~EBLE SZ~lTAL.
NE, PRZYRZĄDY CHEMICZNE. - "'agi ana.lityczne, SZKŁO i PORCE·

LANĘ LABORATORYJNĄ wyrobu kraf, i zagrh. NAJNOWSZE APA...
RATY FOTOGRAFICZNE w dużym wyborze, PRZYBORY FOTOGRA·

FlCZNE ORTOPEDIA 1 pasy przepuk_linowc, brzuszne, pończochy rumowe,
wkładki na płask" stopę, oraz TERMOMETRY, CYRKLE, SUWAKl
RACHUNKOWE.
i-i
Ceny konkurencyjne.

Olbrzymi

~dział

wiedeńczyków

w prot:estl Boteao tiala

WIEDEŃ, 9. 5. (pat). Procesje z ilość uczestników w procesjach Ja.t ostaokazji święta Bożego Ciała1, dokoła kate- tnich. W procesji kroczyli urzędnicy audry św. Stefana, wyróżniał w tym roku striaccy i wiciu oficerów. Na życzenie
niezwykle liczny udział wiernych, przesz- kard lnnitzera, zaniechano na jego cześć
·
ł&\ 20 tys. Liczba ta przekracza znacznie głośnej owacji,

F ala rupalO'''Y.
Europp.
~

....,.

nawiedziła

óERLIN, 9, 6. (pat). - W Berlinie pa
nują ni·e:notowa1ne -0 tej porze już od lat
4 upały. Termometr wskazuje ~2 . st. w
cieniu. ,Temperatura wody w kąp1el1skach
eQgni:QSł! ~~ .dQ 22 tt. _ zanotQwanQ _Sg~
'

.;~...

. ...:.""

·~2

;i

~

reg wypadków porażenia słonecznego.
KOPENHAGA, 9, 6. (pat). - W Koda
nii painują wyjątkowe upały. Zanotowano
już liczne wypadki śmierci z p.QV(OQU po

.mżenia słQne~z~_eg~.

Nowe dekreiu lran.:uskie

fifn.· fiamclin
Wodzem
Natzelngm
wszystk ich s. zbrojnych Francji
ł

I

PARYZ, 9.6. - Nowowydany dekret z ność, że Francja nie pozbawi się usług osQbiste predestynują na to odpowiedrtal·
ustawy -0 najwyższych stopniach woj człowieka, którego wysokie kwalifikacje ne stanowisko.
skowych stwarza obok dotychczas istniejących sfQpni generała bry.gady i dywizji
jeszcze stopnie generała korpusu i generała armii. Odpowiada temu w maryn.arce sto
u premiera Chamberlaina
pień kontradmirała, wiceadmirała eskad:y
i admirał.a, oraz w lotnictwie generała bryLONDYN. 9.6 - Gen. Gamelin, który łów stacjonowanych obecP:e w oboztt. Po
gady lotniczej, gen. dywizji lotniczej, ge!l. w dniu wczorajszym bawił w obozie ćw1 zakończeniu widowiska gen. Gamelin przy
korpusu lotniczego i generała armii~ lotni- czebnym wojsk brytyjskich w Aldershot jął defiladę oddziałów woj~kowych.
czej, jako odznaki 2, 3, 4 i 5 gwiazdek.
jako gość d<Jwódcy tamtejszego <Jkręgu . Wczoraj przed południem gen. Ga_me·
St-0pień Marszałka Francji
posiadają korpusu gen. Bil!"1, asystował w
godzi- lln w towarzystwie lorda Gorta przyjęty
cy 2 przedstawicieli z czasów wielkiej woj- nach wieczomych przy wielkim widowis- był w Izbie Gmin przez premiera Chamber
ny, oraz stopień admirała Francji nie posi~ Ku wojskowym zorganizowanym na cześć laina.
dający przedstawiciela, zosJaną utrzymane. gośda francuskiego przez żołnierzy oddzia
:Trzech szefów sztabów głównych gen.
Gamelin, gen. armii lotniczej Vuillemi11
i admirał Darlan, otrzy;nają tytuły naczelC8
nych dowódców armii lądowej, powietrznej i morskiej. Gen. Gamelin, jako szef szta
został zwolniony z aresdu
bu g~ównego obrony narodowej, otrzyma
' iVASZYNGTON 9.6. - Departament
WYROK SMIERCI W BERLINIE
ponadto tytuł Naczelnego Wodza, oraz ja- pracy nakazał zwolnienie za kaucją przyBERLIN, 9.6 - Dziś wykona!lo wyko odznakę 6 gwiazdek. Ważną okoliczność wódcy t. zw. Irlandzkiej Armii Repuhlikań rok śmierci na 30-letnim Niemcu Otto We·
stanowi fakt, że gen. Gamelin, który w skiej w Ameryce ~ohn Russel'a, Me:,zto- generze za usiłowanie zabójstwa,
przyszłym roku osiągnie granicę wicku j3.- wanego w Detr.o~t przed kilku dniami. ~a
ko naczelny dowódca armii lądowej, będzie decyzję departamentu pracy wpły n~ć 111iał
Ofensywa japońska i.ałamała się
musiał na tym stanowisku być zastąpiony, nacisk grupy członków :kongresu, stoją-CZUNGKING 9.6. - Według wiadomo
zachowa jednak swe funkcje Naczelnego I cych na stanowisku, it
~atrzymanie w ści ze źródeł chiń skich ofensywa
J R•l i o1~ka
.
Wodza Ób~ony N~rodo~,·ej, jako .n~cobję rc I ar~ szci e pr~yw?d.cy . irlandzkiego .W. okrem w zachodniej cz~ ś ci .prowincji Szansi, pro
przepisami o gramcy wieku. Op1111.a f~an- Yl!Zyty ~ng1esk1e1 par}'.' król~wsk1e1 w Sta·· '~ adz~!l-~ kierunku rzeki żółtei Zlłamala
SI.~.
~u§ka z z~gqwQlenie_m ~odk(eśl~ Qk.Qh~~:~.„~l-~~1!17 ~~~:..:!~~~MgJ~.
mocą

Generalissimus francuski

przywo'd

eksternistów ir:landzkich
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co dzie~z.~~~~ie?'Uroczystości Bożego Ciała
Czerwiec

9

ta'"'" M·••;"''

Niezliczone

:::

;;::.zf~:„

tłumy

wZięły udział w

wiernych naszego miasta
procesjach i modłach

Wczorajsze urocz-ystoścl związane ze cza.s uroc?:ystej Mszy św. zasiadła przeuro- świet•na kapituła katedralna łódzka in corśw. pore p. woj. Józewski w toiwarzystwie
PJĄ TEK
Dlugo ~ć da114
Dindorf-Ankowicz w
1 Stan isława Kostki, którą celebrował J.E. ks. nacz. Wrony, gen.
...-~ Przybyło dsae """'\, 8 35 biskup sufragan Kazimierz T'°mczak. Potem otoczeniu korpusu oficerskiego,
kom. poi.
,
nastąpiła ws paniała procesja do czterech Łoziński j Elsesser-Niedzielski, Prezes IzMiąawki.
ołtarzy, z których pierwszy zbudowany
przez Zjednoczone Zakłady Scheiblera
Rehabilitacja brunetek
i Grohman.a, znajdował się na skrzyżowa-

I

Zachód księżyca

l.36 świętem Bożego Ciała rozpoczęły się
16. 36 czystą Sumą w kościele katedralnym

Brunetkom, które zostały zdystansowane _ pod względem powodzenia
pri:ez blondynki („Mężczyźni wolą błondyr.~l<i") p.rzyszedł w sukurs wybitny psycholog amerykański dr. James Hollyday.
p f
H
d
d ł
t .
. t
ro esor o11Y ay wy a osta nto kstą
kę, ·której tematem jest wpływ koloru wło
sów na charakter człowieka. Twierdzi on
, .
.
.
na .pods.t1,w1e
długoletnich
badan,
:te . błon
b
.
t
.
.
dyin k1 - : w rew przy1ę emu mmemamu
wcale me są łagodne, opa·nowane i „słoa
kie", ale przet.ł+~·nie, są one ziemi, egoistycznemi i rozhisteryzowanemi isłotamt.
Według ob~nczeń z 5 ostatnich lat, tj.
od roku 1933 do 1938 bohaterkami proce
sów o morderstwa, włamania, kra<lziete
i szantaże były w 72 proc. blondyn.ki, a
brunetki zajęły tylko 8 proc. tej „bo
'uaterskiej" listy. Poza tym, jak wykazują
Jtatystyki najczęśdej rozwodzą się błon-

d nkł

y

·
To ostatnie ród męski raczej przychylnie usposabia do blondynek.
·
· wypa da doda ć , że we
N a za k onczente
,
Xant)1pa była
dł ug prof esora Holi Yd atya
yównie:t... bi-Ondynką.
.
. brunetki!
N iech
fYJą
\.Ul\'.IOWA CZY ARBITRAt
W CEGIELNIACH.
W dniu dzisiejszym w Inspektoracie
l ' racy zwo ł ana zos t ał a ponowna kon f eren
.
bu t
.
CJa o s ronna w sprawie zawarcia urnowy zbior-0wej dla przemysłu ceramicznego
w okręgu łódzkim.

Poniewat sezon w cegielniach jui się
rozpoczął, przeto ze sb'ony związków z
wysunięto

wod-0wych

wniosek, aby w razie
nie01siągnięcia porozumienia na dzisiejszej konferencji sprawę przekazano komisji rozjemczej do rozstrzygnięcia.

by skarbowej Rzadkiewicz. Izby Przem.Handlowej gen. Maciszewski, Izby Rzemieślniczej Kopczyński, prezes S. O. Maciejewski, prokurator S. O. Spolnik i szereg in.nych osobistości.
·
Sprzyjająca piękna pogoda„ Jaka była
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nięcie, uśmiechnęła się zalotni~.

Ale on nie zaprzecza i w ogóle nic nie mówi, tylko
pochyla się na jej ramię, czuje jego oddech na szyi.
Ładny

ananas, chce w ten sposób !dyskontować sytuację. Na takich ma sposób. Odepchnęła go dość brutalnie.
A tu chłopaczysko osuwa się na kolana jak martwy. Nieprzytomny! Przestraszyła się nie na tarty.
wziąć

wody w aucie. Na szczęście jest
śpiesznie, jest tylko wino. Nalała peł
p'!"Zechyliła do ust - wypił. Przerażone oczy

otwonył:

-

lotni eza.
7

gazu, ie "

- T·rąbiłam trzy razy, czy pan nie słyszał? Ale to moja wina, nie powinnam była . tak się rewanżować za nadep

ną szklankę,

Powieść

dała

1
Nie::r awna automobilistka znowu
żużle pryskają spod kół.

Wody, ale skąd
bufecik. Otworzyła

~

,I-

Tędy?

-

.

To -

..

jadł śniadania?

-

-

. ,'.

·....

'.

;~

to pani?
Niechże się pan uspokoi. Co panu jest?
Nic - nic to tylko chwilowe osłabienie.
z pewności'ą pan tu jest na lotnisku -Od świtu i nie
Nie

było

czasu.

.Toteż właś.nie

., {
-

.!lzieclak. I

Proszę

pani

jedźmy, może

to który z kolegów-przy

jaciół.

- A prawda przecież j•e<iziemy do wypadku.
Na miejscu katastrofy d-0iwi·edzieli się, że pilola ju7 zabrano do szpitaila. życiu nie zagraża powa7n!ejrze 11: c-;Je zpiecze1ishvo. Cu<lem uniknął śmierci.
PRZEJECHANY.
Joanna nie bardzo wie co robić z ofiarą swej nieostrcżnej jazdy. Przyjrzawszy mu się uważniej doszła do przekonania, że go propozycja pieniężnego wynagrodzenia może obrazić.

Podziękował

za opiekę i choe iść, ale chwieje się na
nogach. Nic dziwnego szklanka wina na czczo„. Nie
moż.e go tak zostawić!
- Niech pan siada. Moim obowiązkiem jest pana odwieźć. To ja spowodowałam wy1padek.
Wpadła na pomysł, by mu zaofiarować papiero ś nicę z
zapalniczką, al~ wytrzeszczył oczy:
- Ja nie padę i w ogól·e dlaczego?
- Dlatego, że zrnbiłam panu przykrość, 11'~c powi11
nam zrobić przyjemność, Taki duży chłopiec powinie11
zrozumieć.

Ale duży chłopiec jt1ż nic nie rnzumie, oparł się o jej
ramie i zasypia.
- Biedactwo. A to go zmogfo, trzeba to nakarmić.
Wyciągnęła bufecik swej wspaniale wyekwipowanej limuzynki.- Okazuje się że przezorna Kiki przy1gotowała
wcale niezłe śniadarnko dla swej pani. z pewn c·ścią by się
zmarnowało , ~eraz znajqzie godne przeznaczenie. Nakarmi
zgłodniałei<>.

Jutro w sobotę dui:i JO bm. winni e.ię at&wi~
do przeglądu wojskowe;;o: Przed komisją. Nr.
1 poborowi rocznika 1918 zamieszkali na tere
nie 6 komisariatu P. P. o nazwiskach na lite
ry J. N. O. Z.
Przed komisją Nr. 2 poborowi rocunika 1918
zamieszkali na terenie 12 komisariatu P. P, o
nazwiskach na litery oo A do M wł~cznie.
POBóR W POWIECIE.
Przed komisją poborową powiat łódzki w
Aleksandrowie przy ul. 11 Listopada 9, (Lokal
Straży Pożarnej) winni się stawić do przeglą
du wojskowego w piątek dnia 9 bm. poborowi
rocznika 1918 zamieszkali na terenie gm. Bros
o nazwi~kach na litery od A do R włącz.'lie.
W sobotę dnia 10 bm, poborowi rocznika
1918 z gm. Brus o nazwiskach na litery oo S
do z. oraz pobrowi rocznika 1918 i rocznika
1917 kat. B z gminy Łagiewniki (wszyscy).
Zgłaszający się do p1'2eglądu
wojskowego
winni posiadać dow6d osobisty, zaświadczenie
o rejestracji wojskowej, świadectwa szkolne
i zawodiowe.

stii.

-

Prr~rl Komisję Poborowo nr. 2, Al. Koeciusdtt
19, lt!i;v .". l:11in - mękzyźni rocznika 1918, zamien
kali na leac.r.i• 10 Kom~ariatu PP. o nuwiaked1

na litery: M N O P R S T U W Z.
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- Ależ nie, drobnostka, tylko szkoda, chciałam tam na
miejsce kaitastrofy, tam mobe który z kolegów potrzebuje
ratunku.
- Oczywiście, zaraz tam pojedziemy, pokaże mi pan
przynajmniej właściwą drogę. Niech pan siada - prędzej!
wepchnęła go do auta.
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si~ w szeregu param łódzkich uroczyste
procesje, w których wzięły udział olbrzymie rzesze ludności naszego miasta.

Zorgan·1zowan1"e B 1· u r a

a) Na ul. Brz~zińskiej upadł z rowerem
O D8Wł\ umowę zbiOrOW•
na bruk 18-letnt Karoli Bender zam. przy
ul. ~ajowej 14 i odniósł złama•nie ręki
a) Jutro w sobotę dnia 10 bm. w In- zawodowych robotników przemysłu włó-
oraz obrażenia głowy i twarzy. Rannego spektoracie Pracy odbyć ma się konferen kienniczego, oraz przed·stawicieli zrzeszeń
o.patrzył wezwany lekarz pogotowia.
cja obustron.na przedstawicieli ~wiązków przemysłowych.
Konferencja ma na celu dokładne spre
cyzowanie warunków wysuwanych z obu
lflNIE WYtlEł:ZHI l'IORSHIE
stron odnośnie zawarcia ·nowego układu
LUKSUSOWYMI MOTORO\lCAMI •PJł.SUl>SKl" i „BATORY"
zbiorowego dla przemysł.u włókienniczego
w okręgu łódzkim. Ze strony robotniczej
90.15 CZERWCA do HELSINEK
wysuwane jest tądanie, aby do układu zbio
"„ 324.13 LIPCA
„ ANTWERPU i LONDYNU
rowego włączono jako
nierozdzieloną
520.część regulaminy pracy i delegatów, orat.
15
„
na FIORDY NORWEGII
nową taryfę norm obsługi maszyn, regu• 220.17 SIERPNIA do SZTOKHOLMU i KOPENHAGI
lującą liczebność załog pracy obsłudze ma
Jał c••• samawiai m'eJ•ea
szyn na poszczególnych działach _ produk
cji włókienniczej. Brak t<rkiej taryfy po
Lódź,
wodował ostatnio
liczne zatargi toteż
TEL. 240-40
robotnicy dążą do uregulowania tej kwe-

)BD llwl61Jd.

wczoraj, w dutym stopniu wpłynęł.a na lo~

że urnczystośd wypadły imponująco.
W godzinach popołudniowych odbyły

niu ulic Piotrkow~iej i ks. bisk. Tymieniec
kiego, drugi zbudowany przez łódzkie harcerstwo przy Seminarium, trzeci przez
W Centrali Hurtu i Wytwórczości Polskiej•
oddziały Akcji Katolickiej przy plebanii katedralnej, czwarty, którego deko. W ó
ś . p I
racją z ramienia farny Hofrichterów, zajmo
. yY centrali Hurtu 1 ytw rczo c1 -0 - Centr.ali, wystarczy, że napisze do Biura którymi biuro współpracuje.
wała się p. H. Raczyńska, przy pałacu bis- sklei (Marszałkowska 102). otwarte ~ostało Zleceń z podaniem jakiego towaru potrzeTego rodzaju ułatwienie zostanie niewą
kunim.
Biu.ro Zlec. eń, które załatwi.a :-vszelk1e zie- buje i jaką cenę gotów jest ofiarować, a tpliwie życzliwie przyjęte przez kupiectwo
r
k
t
Do pierwszego ołtarza prowadzili do- centa, związane z za upywamem owaru Biuro Zleceń sprawę zakupu załatwi nie- polskie, które nie tylko, że dz·ięki Centrali
b
.Jo•
ta
katedry
W
.
d
przez
detalistów.
Kto
więc
z
kupców
nie zwłocznie, pobierając za swą czynność je- może omijać hurtowników żydowskich,
:n Jnego ce1e ran
z
p. 01ewo a
Józ k.1 i · d
d
Dł.ndorf-Ank _ ma czasu, aby przyjechać do Warszawy, do dynie drobną opłatę manipulacyjną, gdy:t lecz także ma kontakt z hurtownikami polews
ow. yw. gen.
o
koszt utrzymania biura ponoszą firmy, z skimi b.ardzo ułatwiony.
włcz, następnie do 2:go ~rza prez. Sądu
Okręgowe.go Macie1ewsk1 ł pre~es Izby
PIM - MOWI„.
Skarbowe1 Rzadkiewk:z, do. trzeciego dow.
dyw. gen. Dindorf - Ankowt<:Z, ł prezes IzPrzewidywany przebieg pogody w dn.
by Przemysłowo - Handlowe1 Maciszewski, 9 b.m.: pogoda słoneczna, na północy zado czwa~ego prokurator Sąd~ Okr~gowe chmurzenie większe ze skłonnośc·ią do
O tym przekoaa •łtt ka:idy,
g? Spóln!J< i komendant policji Wo1ewódz burz i przelotnych opadów. Umiarkowany
kto zakupi 101 do f. ej klasy w szczęśliwej kolekturze
k1ej Łoziński, wreszcie z powrotem do ka- wiatr z zachodu. Temperatura w ciągu dnia
tedry insIM:ktor szko~r Komander z pre- od 20 st. na północy do 30 st. n.a południu
zesem Akc1ł KatolicJue1 Podgórskim.
kraju.
Przy ołtarzach odśpiewali ewangelie ko
lejno ks. kan. Stańczak, ks. kan. Orłowski,
Z .tYCIA O.Z.IN.
ks. kan. Jeliński i ks. prał. Bonczek.
W gminie Nowosolna powiatu łódzki'.!L'1s t owne zamow1en1a
• · • prosimy
·
k.1erowac• na ad res:
W procesi'i brało udział WOJ'sko, polkj'a
go
odbyło
się
wielkie
zebrainie
Obozu
Zjed
..,
ILI lllfJ1Al
K
D
k
i niezliczone ttumy wiernych.
N
nrs
Hl ,
atowice, yre cyjna 2, Konto P. K. O. 304.061
Szczególnie imponująco wystąpiły ce- noczen.ia arodowego pod
przewodntK"" ""-a. F T A. L t O synonim
• SZCZPSCia
„ • f
chy rzemieśl.nicze łódzkie z prezesem Iz- ctwem iks. .Stanisława Made1'ewskiego
Tłumnie zebrani mieszkań-cy okolicz"'
by~~.
naczcle
· · ,p. pos- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
· k · hKo~z~skim
H Il
L · śl~d.
k' b. ·nyc h wsi. wys1uch1·
a 1 przemów1en1a
VrDJS· ?WY_C
a e~czycy, egion ąs 1 1 ła M. Cieplaka, który przedstawił ogrom?rganizaCJ~ b. wo1sikow_ych. Pr~rbrły !ak ne Z'naczenie i siłę Polski w 0 óln m
ze kompa~1e. ze wszystkich parafii ło~zki~h układzie sił w Eu~ie odk·reśl · g y _
.
· -~ ! P
. aiąc sp~
z duchow1enstwem na czele, orgarnzac1e .
f' 1 Ak „ K t li k' . b t
,. 1stość, Jednomyślnośc 1 głębokie pocz.uc1e
ipara
q1 Sta o c tej, rac
wa dre.1. tyczne wszys tk'1c h pola k,ow, bez
z terenu -województwa lódzkl„go
„ ta Knet . k'
. Mł
.
pa t no
g11ne, a o1ic 1e , owarzyszenie
o zied
k
.
k
.
. M k'1 . 1. ż . k' . K . t
·ost mi wzg 1ę u na prze onante o tórym obecnie
a) W Urzędzie wojewódzkim odbyt
Uzy ęls ~J . ens· ieJ, rWUCJa tuz s~ · rad winniśmy wszyscy zapomnieć i .skupić się się zjazd starostów w którym wzięło udział sprawozdanie z sytuacji na terenie poszcze
1
•
.
rszu an ami na cze e.
s a ac
po ~ wokoło osoby Wodza Naczelnego Marszał 15 starostów z nowymi starostami pow;a gó'.tnych powiatów.
• ki i
t .
f.
k
,.1.itt
ka E. śmigłego-Rydza i czekać na wezwa tów włą·czonych do województwa łódzkie
POBóR ROCZNIKA 1918
firan
ma eraa1Y •ran owe 1 lroronkt) nie Wodza do walki o potęgę Polski.
go. Przewodniczył obradom Wojewoda Jó
w piątek d.'lia 9 bm. winni aię
w dlltym wyborze po aataltuych oeaach ' o I • o.
Zebrania przerywane były kilkakrotnie zewski, przy czym omówiono szczegółowo ~tawić(a)do Dziś
przeglądu wojskowego: Prred Komi·
wldctclet R7•zard lla7er I
»DYWAłl« zawadska 1, róf Piotrlc rncznymi oklaskami Na zakończenie ze- położenie ludności, najpilniejsze potrzeby ~Ją po!Jorową Nr. 1 (Ogrooowa 34) poborowi
roc,;nika 1!ł18 za.mieszkali na terenie 6 korni- - - - - - - - - - - - - - - - brani odśpiewali Hymn Narodowy.
poszczególnych powiatów tudzież złożono saria
tu P. P. o nmiwiskach na litery L. M.

Konferencja
włókniarzy
5'faranla

UPADEK.

3

' t1

Jakoś .półprzytomnemu udało się wmówić

indyka, ai że
trzeba było winem więc się nawet rozgadał. Doiwiedziała się te jest młodym konstruktorem, że ma wła
sne pomysły, wynala1z;ki~ projekty i inne dziwa.
Jak tam z wynalazkami będzie niewiadomo, ale zapał
do lotnictwa jest a to już dużo znaczy w czasaich zblazowa
nef młodzieży.
.„ !Umówili się, !e łję(f1Je fortystała z jego fachowych
objaśnień podezas Challengie'tt i .że j.utro pojadą razem na
lotnisk9 ":N Okęciu, na P.f~b.fi $taJJ:t.Ji i lądoiwania samolotó~ ttmiieiowych.
,...,1.-=:ii:
t;: ,.·... .., . .,.
.~
,'
J
.
i Baron l:ługQ~ f"dl! f:ettz zan!~okojony n-agłym z.niknię
dem JoalflinY,~~pn'bW1ł jei :szukać, żeby się z nią <>IStatecznie rozmówić. r>d szofera swej wspaniałej Hmuzyny dowi1edział się, że pojechała w stronę miejsca katastrofy. Ka
zał więc tam jechać okrężną drogą dok-OJła łotn.iska. Zdała
j uż dostrzegł srebrno lśniącą limuzynkę Joanny. .Tytko jej
j akoś nigdzie nie widzi, Wy,szedł ze swej karety, al.ie naipopijać

.~ ,

p różno się rozglą.da,

Nagle za szybami auta coś mignęło. Więc sieazi w ·aud e? Przynajmniej będzie z nią mógł .pomówić bez świad
ków. Po1dchodzi do auta kłania się i sztywniej.e.
Z jafimś umorusanym smarkaczem w aucie„.!?!
Nie odpowiedziała na jego ukłon. Zerwała auto z miejsca z taką pa•s ją, że tylne koła sypnęły kurzem i żutlem lot
niskÓWle<j drogi na piękny garnitur, krawat, a nawet na nieskazitelny kapelusz, tudzież na najpiękniejsze oblicze panai barona„. ! ?
- Zapfacisz ty mi za to. A i ten smarkacz, jeszcze ja
sfę będę śmiał! Pała nienawiścią, ci~żko obrażony baron
~~

.

.~
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pr wadz~ni~ monopolu zbof
n ie

rozwiąże

Kobieta ·pod tramwajem
·

sprawy cen i lokaty

Brak magazynó"W" na ziarno
Ożywioną i gl ęb oką dysk usję wywołał·':>

zagadnienie nowych czynni!{ów w polityce
zbożowej refctowatte przez inż . Janusza Ło
sia z Warszawy n.a czerwcowych obradach
Związku Ro lników i Lefoików z Wyźszyrn
Wyks z tałc en i em. Problem to istotnie trudny .. Nadwy żki p:odukcyj11e z bo ża przytła
czaią od sze;egu lat nasze rynki i powoduowe chroniczne
cen,
ce pomyśl ność \VSi i odbij.ające się zło wrogin: ech~m w życi u gospodarczym całego
kraJ u. Ooe.c~y rok gospodarczy kończymy
z zapas a.1111 zyia, urodzaje zapo w' adają :.i ę
dobr~ 7 wię,c 0 . ile. do wojny. i;·e dojdzie
W. naJ? . : 2.s,z~ci1_ miesiącac? po ;.:i:wach, ryn
ki krai o~:~. z}\:al~ ne z~slan ą p ~z~z nadmier
~b ~fd:: q1 z~y~~otpya~~ie do pozt0~u ~ ł
chart~· klęs k.!! dla ol ·c't ;~e~zdpl rosła, nie.s Y
~
'I
r ni •·a 1 .a ca ego zycia gospodarczego kraju. Aby jej zapobiec
trzeba zawcnsu myśl eć 0 uruchomieniu
eksportu zb ó ż, oprócz stosowania innych
środków polityki popie rania cen rolniczych.
Możli wości tworzeni.a rezerw są w Polsce
dość ograniczone _ mamy bowiem mało
magazynów. Umieszczenie rezerw u same-

ją

załamania

go producenta tet nie rozwiązuje w zupeł
ności kwestii. Należy tedy gospodarować,
jak w warunkach normalnych. Zagadnie!1ie
monopolu zbożowego w Polsce nie rozwią
że ani sprawy cen, ani lokaty, rozbija się
011-0 przede w3zystkim o brak magazynów.

K ,,..,.I•a.ty

grzebią-

TT

Wprowadzenie monopolu ymag.ałoby zre
<;ztą długoletniego przygotowania. W bieź<icym r()ku, aby utrzy!\laĆ ceny opłacalne
na żboźe, naleźy wyeksportować rtadpro-(
dukcję oraz uiyć wszelkich tr<>dków w han
dlu wewnętrznym.

nreszcz•śllwy

wypadek na

Piołrkows

lej

Przybyły na miejsce wypadku lekan.
u~, 9. 6.
Ulica Piotrkowska, była ubiegłego wie Pogotowia Miejskiego, po założ eniu proczom widownią mr<>'Zącegc krew w żyłach wizaiycznego opatrunku przewiózł ofiarę
wypadku. Przecho<lząca przez jezdnię f ,e- własnej nieostrożności do szpitala.
Władze wszczęły dochodzen ie, celem
łicja CejbUówna, zam. przy ul. Zaiwadzkto pon~i winę wypadku.
usta-lenia,
kie} 12 w.padła pod tramwaj, który uciął
jej lewą nogę. Ceibilównę odniosła. poza
tym szereg mniej powatnych okaleczeń.

,„!„„„„„...„„.
P. B. P.

duszy

rados"c1·ą
N·1ech• m1as
• t O t ODI~
•
d • b 8~W I•
W po WO a1

"ORBIS"

·

ŁóDt.
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tel. 101-01. 266-50.
WODl
K1edyt zaprowadzimy d~·•fl łwiąła k•tał6w?.
Wycieczka. do
W życiu człowitka dztsiejszej dctby, i ułanka,
mchu, w którym woda b~zie się zatrzy·
kwiatów ni·e należy uważać za luksus Rośliny udające się w cieniu: paproć, mywała, a je:teli nawet przecieknie, to bę
jak wielu sądzi, l1eicz za artykuł codziennej funkia, grafalium i barwinek. żeby woda dzie tak cz~tał te nie pozostawi śladu
potrzeby estetycznej. Dawno już zrozumie nie ściekała i rti.e niszczyła muru, nale:ty na mur~.
autokarem
li to mies:zkańcy miast, miasteczek, a na- dna skrzynki wyło,tyć warstwą zwykłego
l l. VI. - Cena wraz z obiadem zł. 1
t
.
ń t
h
h d . .
we wsi w pa s w~~ Za~ o meJ Europr,
Wycieczka autokarem
~ Ame~yce l Jap.on1J, g~zLe n~. ~roczyśc1e
NOCNE DUURY APTEK.
Jest ś~1~cony ci.zień kwiatu wiśni, a w. Za
(a) Nocy dzisiejszei dyżuruj4 apteki: H.
chodmeJ ~urc:p1e ~rządza~e s.ą wspaniałe
Zgier*a 87, J. Hartmana,
k~xsa kw~atowe, me mówią<: JUŻ o wspa- Duszkiewiczowej,
Brzezińska 24. W. Rowińska, Plac Wolności
PIĄ'l'EK, dnia' t czerwca 1939 roku.
ma•le ukwieconych ~knac~.
• 2, A. Perelman i S•.ka, Cegielniana 32, W. DaCena zł. fi~. - z utrzymaniem
6.66 Pieśń po.ranna, 7.00 Dziennik poranny,
nielec.k.i,
Piotrkowska
127
F.
Wójcicki.
NaU nas zadowalający 1est tylko fakt, ze
1
7.15 Muzyka (pł)'ty), 8.00 Audycja dla szkół,
z roku na rok liczba ukwieconych okien piórkowskiego 27 Sienk1ewlcz, Karolewska l>.10 Muzyka (płyty), 8,15 Kłopoty i rady:
•
r-u._A_D_""!""________,___ i balkonów systematycznie się zwiększa. 48.
„Czy naletY. robić zapasy" dialog w op.rac. Sta
karacyjne i w1pocz1a\lowe
nisławy Goryńskiej, 8.3Q Przerwa, 11.00 Au.n
Mimo to, w porównaniu z innymi narodai
we wsz1stkich
dy~ja dla szkół: „Sobótka w Czarnolesiu" DZIECKIEM OCIEMlllŁYM mi jesteśmy na szarym końcu. Jest to bar
ati~"Cja. dla. dzieci starszych w oprac, Aleksan
czuwa ł 6dzka Rodzłna Radiowa 1 dzo smutne, gdy się zwaźy, że koszt kwia
dry Zasu11Zanki, 11.25 Muzyka (płyty), 11.30
tów jest nie wielki, a nadają one bardzo ZBLI:tA SI.J SEZON TRUSKAWKOWY. Audycja dl'a poborowych, Il.57 Sygnał czasu
przyjemne i estetyczne wrażenie.
Z truskawek można wiele przetwor.1.,.,. i hejnał s Kra.Jcowa,12.08 Audycja południowa,
A zatem pamiętając o ukwieceniu o- przygotować na zimę. Kilka takich przeoi 13.00 Utwory c. M. Webera (płyty), 13,40 Wia Pad kqlam chwilł
domości bieżące i
program na jutro, 18.60
· Koncert
kien i balkonów ni,ech każdy ma na uwa- ·Sów podajemy.
~yczeń Łódzkiej Rodziny
Radiowej,
dze, że dając wyraz swej estetyki - speł
14.40 Wiadomości giełdowe, 14.45 Samotni że
CUKIERNIA PRZV UL. TRAUGUTTA.
KONSERWY Z TRUSKAWEK:
glane: „śladami Jacka Londona" - pogadannia obowiązek obywatelski. Dla ułatwie
ka dla młodzi.ety - wygł, Wanda Karczewska
Nawiązując do wzmianki, zamieszczónia dciboru kwia,tów, najodpowiedniejPrzebrać truskawki ostr-otnie nałożyć (z Torunia), 15,00 Muzyka popularna w wyk. nej przez nas przed paru dni,ami, a mówią
szych do ukwiecenia, podajemy następu w słoiki, zwane kompotierami, osobno za Orkiestry
Rozgłośni. Lwowskiej pod dyr. Tade cej o nadmiernych cenach, pobi·eranych
jący spis roślin:
k
gotować gęsty sy.rop I po ostudzeniu zab.': usza !*redyńskiego, 15.45 Wiadomości -gospodarcze,
1
na stronę słoneczną: bratki, stokrotki, truskawki w słoikach, obwiązać je I wsta
6 .00 Dziennik popołU<l;niowy, 16.10 rze omo w pewnej cukierni przy ul. Trauchce od nas Małopolska Wschodnia"- gutta, podkreślamy na podstawie miarodajj begonia, semper florens, pelargonia zwy- wić do kociołka z zimną wodą (woay „Czeg0
pogada.nka gen. Paszkiewicza (ze Lwowa), nego stwierdzenia, że opisany takt mógł
1 kła, petunia zwykła, aksamitka karłowa, mniej więcej 'l'la wysokość 3/4 słoi-ka), w 16.20 Koncert kaT(leralny (z Krakowa.), Wyko- być tylko pojedyńczym nadużyciem.
nagietek, jakobinka (Zinnia), szał_wia, da- którym na dnie ułożone w.inno być shno. na-wcy: Kwartet Smyczkowy Rozgłośni Kra....
lie niskie bulwiaste, astry ka,rłotWe i cy- Gotować przez piętnaście mi.nut od cbwiH kowskiej 16.45 Rozmowa z chorymi - ks. kaZ przedstawionego nam p-rzez kierowpelana Michała R~sa (ze Lwowa), 17 .OO nictwo cukierni cennrka, który jest ustawioprys letni - kochia.
zagotowania się wody.
„lrving Berlln - kompozytor filmowy - reRośliny zwieszające
się: '(na stronę
Trwalszym ')posobem, kt6ry konserwu Portai z płyt w oprac. Zdzieława Suwalskiego, ny na szeregu stolików, wynika, iż pobiesłoneczną) lobelia, pelargonia bluszczo- je truskawki jest sposób zagotowania prte 17.55 „Jak ~pędzie święto" poradzi
Ludwik rane są nas tępujące ceny: ciastko 35 gr.
bra:nych truskawek, rzucając je na wrzący Szumlewaki, 18.00 Utwory na fortepian 1'ł W)'k (a nie 56), pół czarnej 40 gr. (a nie 50),
wa„ petunia i nasturcja.
15 gr. (a nle 25).
Rośliny pną·ce:
winorośl samopnąca1, syro.p, zagotować, odstawić wraz z nac1y- Włodzimierza Trockiqp (z Wilna), JS.15 U- woda Podając powyższe w imię obiektywnoświnor<:iśl dzika,
powój Ipomoea, bluszcz, niem aby ostygły. Następnie wkłada się do twory na śpiew i wiolonczelę, Wykonawcy: Mi
Zabeyd& - Sumicki - tenor, Tadeusz Li·
·
·. k"
·
· .
sepota - Kohoea, scandens, chmiel, faso słoików i zagotowuje w kociołku, na dn•e chał
fan ~wiolon i prof. Ludwik Urstein - akomp. Ct podk.reślamy, IZ iero:vnict.wo cuk1er111
wyłofonyrn sianem.
19.00 Kai~łki do których aię WTac&: „Pan Ta- zapewniło nas, że o pob1eran1u cen wyż
la, groszek pachnący i nasturcja.
w d n 1 u r; bi 6 r le i 10 i 11 czcrwc:a r. b.
Po zupełnym o-studzeniu wyjąć i trz)- cieusz", 19.20 Chwila Biura. Studiów, 19.30 . szych (co było pojedyńczym nadużyciem)
Rośliny udające się w półcieniu: nasPrzy wieczerzy - muzyka (z Pomania), 20.15 Idowiedziało się z łamów naszej 0uazety
turcja petunia, niezapominajki, begonia mać w suchym miejscu.
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Porady prakt7czae

' uzdrowiskach polskich_,
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FOT_~GRAFI~ NA BOISKU SPORTOWYM.
• V\ . ~b~cneJ e~ze sportóll', prawie wszyscy
s~ę nun1 .mtercsuJ'.1-· Dobrze zatem, że dr. Cyp
n.an napisał, a księgarnia Wł. Wilak w Pozna
~nu :wydala broszurę p. t. ,,Fotografia na bo1s1?' sportowym". Każdy uprawiając jedną z
dziedzin sportu, z pewnością chciałby mieć wła
sn~ -: dobre fotografię, z in~resują~ych go

Madelon.• _,,
_,Gdy
popularna
ekranie

„modiież ipod znaku !w. Jerzego" - poga<ianka Leona Ro~wakiego, 20.35 Wiadomości sportowe,
20.40 Audycje informacyjne:
Dzl«\1\ilc wieczorny, Wiadomol!cl meterologiczne. Wiadomości sportowe. Nasz program na ju

Humor

ZEZNANIA.
Pan Dłubi·nosek odpowiada przed !qfilm
21.00
Gioacchino
Rossini:
„Cyrulik
Sewildem
za ciężkie pobicie że.ny .
dzi~ sportu.
Dzll w lilnle „Riali•"
iki" - opera lromiczna w 2 aktach w wrk. I
Sędzia: - Czy oskarżony może powie
Jak Zl'Obić ~bre :idjęcia dowie się, gdy
Od czasu wojny światowej cały świat śpie dziś nie tylko FrllllCja, lecJO cała. Europa. od·
przeczyta omawianą broszurę. Cena broszury wa piosenkę, którQ tę W".ljnę przetrwała. i jest niesie niewlłtpliwie
r6wnie wielki sukces w l solistów, chó111 i orkiestry teatru „La Sca l dzieć co na ~woją obronę?
1.50 zł,
- A czy pan sędzia ma żo.nę?
1 la" w Mediolanie p/d Lorenzo Molajoli.
po dzień dzisiejszy 8ym~lem humoru ;wjllko· Łodzi.
W przerwie opery: gooz. 21.40 - ,O R~
_ Nie.
wego, brawury, odwagi, i ~tymentu. Jest w
sinim i Cyruliku" - szkic literacki KonN
tej cudnej melodii W)'jlłtkowy urok i ~. tę
ZABAWA U KANIOWCZYKóW
stantego Regameya,
o, to proszę już nic nie mówić!
Zanąd Okręgowy Związku Kan i ~l ni- sknota za miłością - jednym al'owem wssystko,
niejszym komunikuje, że urządza w dniu 11 co upaja i porywa.
PANTOFLARZ.
Francja - któr& pi~kę tę obdarza wy
czerwca, a w razie niepogody w dniu 18 czerw
ca zab.iwę w ogrodzie Beuzlera w Łodzi ul j4tkowym umiłowaniem - podaje j ' oOec:nie W S Z }' S t ł'
'
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieceorMąż p~ntoflarz (do żony). Byłem stra.
Hipoteczna 15.
'
· całemu światu w formie, która. spopularyzuje
P. T. Preaumeratorą MłeJacowl, nego, Komunika' meterolo.giczny,
sznie głup1, teniąc się z tobą!
Bufet oSicie ~Mi}tttrzony, Ceny niskie. Ce ją jeszcze bardziej, w fonnie - p>wiedzmy to
1
kMray
nie
ałega1'
!
~
pNllUmera't
żona (grof.nie): Coś ty powiedział?
~
górydoskonałego
se
wszech
miar
filmu
p.
na biletu 9!1 &l'., od osoby, natomiast wprowa
Mąż (zamieszany): No tak tak. .. an:o
dzone Panie, młodzież i wojskowi 49 gr. Or- t, „Gdy Madelon..."
Kurl
l6dzld~łe.czklt byłem ~łup~„ bo jak to mówią... glu
Filn>. ten jest, jak i piosenka, na której zo
kie$trs cobetrowa. Rótne niespodzianki. Począ
bezpośrednio w administracji (Piotrkowska 11
U
p1 ma szczęście.
stał osnuty piękny i czaruj11cy, WesQły i dra
tek o godz. 14.00

Piękna I
plo•enka wojskowa otyła na
Czarujący, wesoły, dramatyczny i senłfmentalnJ

tro.

I

.•

OftArg

era

!:ub !wirki 2~ albo te! prses Jnkasenta s goóry,
ooeh6d pne:maczony jest na matyczny, przede wszystkim zaś tchnie mło
NA śCIGACZ.
:m. wicepremiera inż. KwiaUcowskie- dością, śmeio§cią i młod'Zieńcr;ym, wrośnianym ta mlc:eitc ezcrwioc do dnia 10 czerwca w?tcznie otrą
kw.
418.
Dla ucsczenia. ł. p. Felicji s Nęc
BYSTRY
mają BEZ PŁATNIE pię!mą książkę p. ~go.
nastrojem.
kich Pasierbińskiej, w dniu Jeje imienin skła . - Co to jest: siedzi pod stołem i szcze
Doiud t.amwajem .Aleksandrowskim. · '
Tak się złożyło, że film ukazuje się w cza
<ia grono pnyjaciół i tyc&liwyeh Ił ~.
ka, clasem ukąsi człowieka?
Zarząd,
sie, gdy świat cały żyje pod makiem umiło·
- Jak to co? Pies!
.~
wania wojska. Toteż śmiało można powiedzieć,
••mmmUJEit:l-&•Wmmm•m••••••• ie film kt6ry w dniu dzisiejszym wchodzi na
Eeee
!
Pewnie
znałeś
tę
zagadkę
JuH•sz Słowacki
ekran „Rialto" jest jakby podarunkiem dla
- Słowo honoru, ze nie!
Ka i ą ź ki wydajemy tylko w o~aezonym:
żołnierzy,
dla których piosenka ta została
stworzona i kt6rzy w pamiętnych latach woj terminie, t. J. ® dnia lG ~ 193!> roku.
· RóżNICA
Po tym terminie iMtne ł'~llńaejl nie będ4
n.y szli z nią do boju i zwyciężali.
Rolę główną - oficera armii franc. - kre- uwzględniane,
- Czy wiesz jaka jest różni{;a mi ~ r!zy
uje sympacy·czny i popularny amant i pieśnian
Szwajcarią. a Zakopanem?
paryski Henry Ga.rat, jeden z najbardziej lubian)'ch akt'Oraw. W roli tyt. - Madelon - Owszem. W Szwajcarii nie ma plus
z.nak~mit.a. pieśniarka
Helene Robert, zwana
kwy .na lekarstwo, a w Zakopanem nie ma
Całkowity

ścigacz

~„BEllDWSKI',

francusq Ma.e Donald.
„Gdy Madelon. .•" -

film, o którym mówi

SZPIEGOSTWO llEMIECKIE

kie mogą zastosować wobec pozostałej w
w czerwcu. Niemaech rodziny wtadze niem'.1eckie. Są
W prasie francuskiej toczyła się nieda te:! i tacy, którzy to robią dla skromnych
wno ożyw i ona "dyskusja na temat szpiego- dochodów, wypłacanych przez zawodostwa ni<e'tnieckiego. Z aczęło się od tego, że wych agentów, rezydujących zagranicą.
jeden :z; dzienników umi eś cił kilka artyku- Wreszcie są i tacy, którzy w ten sposób
chcą sobie zaskarbić laski w Trzeciiej Rze
łów o metodach niemi eckiego wywiadu.
Autor tych artykuł ów tw ierdził, że 20 proc szy, aby móc bedyś tam powrócić i k!ro,
Niemców uciekinierów z Trzeciej Rzt>szy wie, może jeszcze dojść d-0 jakichś matepracuje dla tego wywiadu. Wywołało to rialnych korzyści, które narazie utracili.
Oczywiście praca, jaką spełniają, jest
.(Korespondencja

własna)

PARYż,

protesty ze strony Niemców, m ieszkaj ących
we Francji, którzy u w ażają takie twierdze
nie za wysoce obraźliwe i nie oparte na
żad nych konkretnych podstawach.
Znaj ąc jednak system donosicielstwa,
który daje się zaobserwow.ać przede wszystkim na terenie samych N1em1ec, trzeba au
torowi przyznać nieco słuszności. Tym bar
dzi,ej, że przytacza on szereg faktów ilustrujących te metody.
Wśród uchodźców z Niemiiec - pisze
.- są i·ndywidua zmuszone do współpracy
:z '.WY,WiadePl Z QQa.!YY, er~ed re,eresj_al]1i ią

--.

,ekarstwa na pl11·skwy .•

teresować sztab główny mniej, nit nastro
panujące wśród r-0bbtników fabryk pracujących 'Clla obrony narodowej. Przygoto

je

wani·e do wojny sprowadza -się n-ie tylk<>
do s.praw wojskowych, ale przede wszyst
kim do zaprowiantowani.a armii tak w żyw
ność, jak w materiał wojenny.
Otóż do zbierania tych różnych, pozor·
nie niewinnych informacji używa wywiad
niemiecki tysiące ludzi, wydając na ten cel
olbrzymie sumy. W krajach położ-0nych na
zachód od Niemiec, pracuje ()becniie dla.
!l'liemieckieg-0 wywiadu przeszło 30.000 lu<lzi, w czym dwie łrz·ecie k()hlet. Ni,emcy
drugorzędna, tym tlbe mniej ważna dla ca bardzo szeroko stosuji pracę kobiet na
łości. Obserwują więc ruchy wojsk, zmia- tym polu z wielu względów. Przede wszy.
ny w składzie osobowym, nastroje ludno- stkim kosztuje to taniej, kobieta zadawałści, a przede wszystkim wszelkie ~bjawy nia się bowiem niewielką sumą. „na pońżycia gospodarczego. Nowoczesny bowiem czochy". Daiej posiada ona Większą latwywiad niemiecki opiera si ę n:ite tylko na wość zadawania naiwnych pytan bez wzbu
danych z życia ale na szczegółach z ;,nnych dzania podejrzeń. Wreszcie daje się ona
dziedz.in, nieraz nawet ważniejszych. Szcze łcrtwiej .nakłianić do tej p.,tcy, gdyt nie zda
góły technicznt: nowego d~iała są interesu j" sobie ona !prawy z tego te szko<lzi ona
jące, ale również interesujące są dane, do tym własnej ojczyźnie.
1yczące zapasów żywności w danym okrę
Zaaresztowany niedawno i poddany ba
g4. M~!rn.ni~m n&wegQ czQlgą m@e1 .U~!l-! ~ą-~Q~ SZP..~~g niemi_!~ki E_rzy,znął 1it1 i~
-

-

•

--

--·

•

~--- --,;::...,...

"t_.

•·

w Parytu posiadał pod s1wą komendą pae sztatami i stoczniami. Czwarta zajmuje się
s.tro dzitsięciu pomocników, z których każ wyłącznie sprawami gospodarczymi, które
dy był w stosunkach z dwudziestoma ko- są w tej c'i1wili na:jbardziej interesujące
bietami. Stanowi to już Ptzeszro dwieście dla Trxeciej Rzeszy. Sekcja ta jest najsilkobiet. A poniewat każda z nkh była w n~ej i najliczniej obsa'dzo-na. Dalej idzie
stosunkach przynajmlł1ej z jednym wojsko sekcja, zajmująca się specjalnie wyw iawym, więc motna sobie wyiabrarit, jak li- dem dyplomatycznym i politycznym. Wrecme ittfonna:je płynęły 1 tego źró<Na.
szcie ostatnia czuwa nad iemigracją hieOpinia francuska zdaje sobie spraw~ .z miecką i pracuje w łącznO'Ści z Gesta;-o 1
tego 1ni1ebezpieczeństwa i dlatego toraz czę z Ministerstwem Propagandy.
ściej wi<l·ać na shlpach plakaty os1rzegają
WzmożoJa czujność państw zacl1odce: „B4dide uważni i ostrożni! Milczcie, nkb, ewentualność wciąż grożącej wojny i
gdyż uszy wrog'ów są wsztdzi1e•!"
nastrój niepewności panujący w cale) EuWedle teg·o i źródła wyw\adł niemi.er ropie, zmusiły Memcy <lio powiększen i a
ck.i we Francji i w Belgii pi<x:lzielony jtst budte'tu na wywiad .. W pi1erwszym kwar
na wydziały w zależności od specjalności. tale tego roku wydala Rzesza na ten cel o
jest więc sHść sekcji, na czele katdej. stoi 19 mWonów marek więcej 11:iż, było prelijeden specjalista. Pierwsza sekcja zajmuje minowane. A są to wszystko wyda tki ·nie
się wywiadem w koszarach, fortecach i w w bezwartoś!::~wych markach, ale w cenogóle miejsnclt ko.ncentracji wojsk. Dru nych <l·ewizach. Wskazuje to, jak wiel ką
ga obs,erwuje dworce kolejowe, htotele, re wartość ,przywiązują Niemcy do pracy na
stauracje i kąwiarnie. Ta właśnie najwi~ tym ~dcinku. I jedyny sposób paraliżowa
cej korzys<ta z usług kobiet podejrza'llej nia tych wys iłków leży w uświadomitmiu
konduity. Trzecia interesuje sJę specjalnie ludności o wartości milczenia. W tym wy
sprawami m<lrynarki, a więc ll!~e tylfo .sa padku m,Hczenie j_est czz1.~ś ~enniejs zym OQ
m,r.ch Qkr~tó.w; i ZAl9gi1 a~ .r
~art. .~!Qt!.
··
·-......,, f! R. ,
•
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7

Jubileuszowe ·zawody lekkoatletyczne Ł. K. S.

Sensacyjne pojedynki polskich asów· bieżni i rzutów
Noii bije Soldana, a tii~rulio przekroczgl 16 mtr. w rzut:ie kulą
·

Nagrod~ „Kuriera Łódzkiego" zdobył Kurpesa (ŁKS)

Komunikat P.K.O.

w 1prrawie •1iazddw •• Ołimpiaci9
Polski Komitet Olimpijski podaje do
ogólnej wiadomości, że powierzył Polskie
mu Biuru Podróży „Orbis" wyłączną o~
sługę wyjazdów na Igrzyska 12-ej Olim„
piady z P.olski do Finlandii.
We wszelkieh sprawach związanych z
Igrzyskami 12-ej Olimpiady w Hels~nkacłl
a d·otyO'Zących zakupu kart wstępu na zawody olimipijs~ie, bonów kwaterunkowych
wycieczek grupowych czy też wyjatdów
Indywidualnych, na•!leży się zwracać do Pol
skiego Biura Podróży „Orbis", Warszawa,
Ossolińskich 8, lub też do którejkolwiek z
placówek tej ~nstytucj,i.

W tygodniu imprez jubile!.lszowyl'h 2) Maciaszczyk K. (Polonia) 3 40 m. 3)
Skok w (fał - 1)' Anikijew '(WJma) 5,12, 2) Mieczysławska (Sokół Pab.) 5,Ó8,
80-lecia Łódzkiego Klubu Sportowr.>gv od Doroba (Wima) 3140 m.
· '"
i
6,22 m., 2) Kubicki ('Boruta) 6,21.
3) KreterOwna (ŁKS) 4,58.
były się wczoraj na stadionie przy Al.
1,500 m. - 1) Staniszewski 4:03 6 2)
K
Po zawodach odbyło się wręczenie naUnii wielkie zawody lekkoatletyczne z Kurpesa 4,06, 3) Galewski (Zjednoc~~ne)
on urencie pan:
gród
'
. ~Om. - l) Mieczysławska '(Sokó~ PaNagrodę dla lekkoatlety łódzkiego, któudzialem kilku czołowych zawodnii<ów, a 4:15,03.
Skok wzwyż - 1) Oierutto 175 cm„ 2) bianice) s,3, 2 ) Kreterówna ,(ŁKS) S, ' 3). ry uzyskał najlepszy wynik ustalony wemianowicie: Gierutty, Stc.niszewski~go, No
dług tabeli fińskiej, ufundowaną prżez wyjego, Soldana, Gąssowskiego, Gburc;:yka, Maciaszczyk (Sokół Łódź) 165 cm„ 3) Gą Słomczewska ,(IKP.} S,S.
Kw<.śniewskiej-Trytkowel oraz najleP.- sowski 150 cm.
·
·
Oszczep - 1) Kwaśniewska - Trytko- dawrtictwo „Kurier Łódzki" zdobył Kurpeszych lekkoatletów Lódzk1ch.
Dysk 1) Lewandowski '(P'°lonia) wa (ŁKS) 37 72 m., 2) Noskiewiczowa sa za czas uzyskany w biegu na 1,500 mtl',
Bractwo Strzelców Kurkowych - nat
~aw.ody zg~dnie z n.a~zymi ~newidy- 41,98 m., 2) Lange (Wima) 40,05, 3) Ow- (ŁKS) 29,30, J) Gasparska (ŁKS) 29,50.
Nagrodę za n.aj!epszy wynik dnia zdo- starsza
orgainiza.cja w Warszawie, obcho„
wan12m1 były niezwykłe : mteresuiące przy czarek (Sokół Łódź) 34,54.
Sztafeta 4X 100 .1) l~P 56,2, 2) był Gietutto za os1ągnlęcle w rtude kulą dti w d,niach 25-27 btn. pod protektora•
nioJ!y kilka doskonałyck wyników.
5 km. - 1) Noji 15:10,8, 2) Soldan ŁKS 56,4.
·
·
16,02 rntr.
tern Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
Początek zawodów uastąpił o god,:inie 15:17,8, 3) Myszkowski 16 :41 6. ·
Sk<Jk w dal - 1) Słomciewska '(IKP)
Publiczn-0ści około 1 tysi4<:a osób.
sklej i Naczel,nego Wodza, swój 525-letni
15.30. Rozpoczęły się one defiladą, którą
'
'
JubHeusz, na który
zapowiedzieli swój
przyjął Dca OK. gen. Thommee w towarzy
przyjazd delegaci Bractw Kurkowych z ca
&twie prezesa LKS-u dyr.
łej Polski.
W defiladzie wzięli udział wszy<;r:y star
Jl
~
U
tujący zawodnicy oraz członkowie ŁKS.
Slązacy pokonali Wiał~ w Krakowie 1 : 8 (O :
REPREZENTACJA KRAKOWA PRZE·
Program zawodów .obejmował s:.i:e;eg
~
ORALA Z DRUtYNĄ STUDIUM W. F.
ciekawych konkurencji z których wyróż11'.a
Jedyną bra111k41 zdobył Wllimowski
W Krakowie odbył się na miejskim stały się przede wszystkim biegi na 5 km. na
Oczekiw,any z olbrzymim zainteresowa- nalrowot mimo dużej przewagi nie widaćl ;Tabela aot-ychczasowych rozgrywek
dionie
sportowym mecz lekkoatletyczny
1500 metrów gdyż w rama~h ich dostło niem mecz Jig-0wy Wisła - Ruch zgroma- było w drużynie tego ciągu i ambitnej wat- przedstawia się ja'k następuje:
międ1zy:
reprezentacjami Studium W. F.
ki,
jakim
Imponowała
na
początku
sezonu.
Il.
gier
St.
pkt.
St.
br.
do pojedynku Nojego z 8oldanem Qraz Sta dził przeszło 7 tys. widzów.
1) Ruch
9 14:4
38:10 i Krakowa.
eojedynek leaderów Ligi zakoń'Czył się Atak grał nlejedn,olkie, słabiej nit zwykle
niszewskiego Z Kurp~·ą'
,Pierwszy występ studentów W.F. w teJ
wypadł Cholewa 'Oraz Hausner. P.omoc speł
2) Wisła
8 ,10:6
17:13
Bieg na 5 km. był najciekawszym p.unk zwycięstwem $lązaków 1:O (Q:O).
dziedzini~
sportu przyniósł im zwycięstwo
3) Pogoń
7
9:5
.16:13
tern programu. Walka rozegrała s·ę jedyZawody na ogół rozczarowały widzów. niala swe zadartie, w obronie najlepszy
w
stosunku
64 :61 punktów.
Szumilas,
zawinił
jednak
pośrednio
utratę
4)
Warta
7
8:6
19:10
nie między Soldanern a Nojim. O.! począt- Mecz był wprawdzie ciekawy i pełen emoW iespole studentów studium W. F.
5) Cracovia
71 8:6
10:16
ku poprowadził Noji i przez cały czas był cji, ale nie stał na wysokim poziomie i for- bramki, gdyż przytrzymał piłkę miast ją od
6) A.K.S.
· 7.
7:7
,17:12 ata~rowało kilku czołowych zawodników
111a czele. Tuż przed r~zpoczęc1em .ostat- ma obu drużyn nie zado.woliła. W dużej razu wykopać.
11
Zawody
prowaC:iził
p.
Lange
z
Łodzi.
7)
Garb.amia
8
7
:9
14 :20 zrze.szonych w Cracovii.
niego o~rążenia, udało się .Sold~no.' li mt- mierze wpłynął na to silny: upał w p_ierwMecz ten zilustrował pok.afny udzhł
•
•
•
8)
Warszawianka
6
4:8
.11
:11
nąć No1ego, lecz pró?a uc1eczk1 n17 uda- szej połowie zawodów.
shtoentów
W.F. w SP.Orcie lekkoatletyczPo opisanym meczu Ru-eh umocnił swą
9) Union-Touring 7
3:1 f
9:32
ła się. Noji na .ostatnim wirażu xw1ększył
Szczęśliwe zwycięstwo, Ruch zawdzlęnym
Krakowa.
·~- • ••
10). ~olonia
6
2:10
8:16
tempo, 111adrob1ł stra-cone dwa rr.etry, a czać może wspaniałej grze swego bramka- pozycję leader.a Ligi.
po wyjściu na prostą roz.począł finis?.. Na rza Bromai który w nieprawdopodobnych
40 metrów przed taśmą Soldan zrezygno sytuacjach skut~cznle interweniow,ał i nadwa~ z walki i przrzedł jako. drugi. c. . as zwyczaj ofiarnie wkraczał w niebezpieczNojego 15:10,8, Soldana 15.17,8.
nych momentach.
Gra w pierwszej połowie była na ogół
Zwhcięstwo Tłoczyńskiego i porażka Baworowskiego
Noji biegł jak zwykie ciężko. St!1bw 0
bardziej podobał się Soldan.
równorzędna, przy czym jednak Wi~ła mia·
•
k
t · d fi
d
Należy doda~, że Noji równi~ż. wczo- ł.a więcej groźnych. sytuacyj po<lbramkoJ, t;dr ..e1ow• a rozs aw1ona w grze poje y cze) I po w6Jnej pati
raj przed połudmem. startował V: ,?~egu ~a wych j napastnl.o/ jej ogdali wi~S:ti str.zł;. t.. l w czwartek rozpoczął się w P.aryżulszego przeciwnika Francuza Rol>insona, \
Bawo;owski po swojej porażce Jest O.
1
tyn~ samym dystansie w Wars~a\\i.., gdzie łów. W te1 częś~1 gry. tempo było dość-po- 15-t~ Międzynarodowe ZawodY. ,TemsQwe wygrał bez trudu 6:2, 6:3, 6:4. Mecz spra- przygnębiony, ale trzeba przyznać, że wy.
""'
wiał chwilami wrażenie treningu. W pierw l'osował bardzo groźnego przeciwnika. ,.,,_
takze. ~ygrał. Dlateg~ te~. łego sukces wolne.
0 Mistrzostwo Francji. .
łódzki 1est dowodem, .ze No11 1est. l1 ~p~zym
W drug~ej połowie Wisła P.rz~z pierwMistrzostwa zgromadziły w grze p<>je- szym secie Polak po 10 minutach prowadii
od .Sot.dana, skoro maJą~ za sob,ą JUZ JCde~ szych 30 minut za~rał~ b. ładnie l uzysk~- dyńczej panów 64 z.a:vo~·nik6w, w t~m 26 5:0 i os!atecznie wygrywa s~ta 6:2. W dru
DZI~ ST~RTUJE ]~DRZE]OWSKA.
taki bieg oraz zmęczenie podr6i.ą, P,otrahł ła przewagę prze~1ad.u1ąc. stale na połowie zagranicznych. ;reni~i~c 1 wł?~CY. i Niemcy gim. se~1e Francuz. prowadzi 3:2, ale Tł~- . Dziś w piątek J~drze1owska "".~Jczy na
go P?konać.
.
"
$lązak6w. Gra ozyw1ła się wydatnie pod wycofali się w ostatnteJ chW1h.
czynsk1 z łatwością wyrównał a następnie m1strzowstwach tenisowych Franc11 z franB1~g na 1500 me.t_rów ~ie do;t.arczył bramką Ruchu.
zd-0był dalsze 3 gemy. Na początku trzeC'ie cuską tenisistką Goldschmidt.
N
t I W' ł
t
I' ..
ao
W grze p·ojedyńczej pań zgłoszono 32 go seta Polak lekceważy przeciwnika któW grze pojedyńczej panów - Polaków
spodziewanych emoCjl. StamszewsK1 cary
1
~zas P?~wolił prow~dzić Ku:pesie „ (Ł~S} godn;~~s~o0~entó~yp~d~:~~~w";.1:h~
lee; zawodniczki, w tym 15 zagranicznych.
ry wskutek tego obejmuje prowadzertie 3:0 najbardżiej interesuje spotkanie Holendra
1 .na fm1sz~ .lekk~m1 zr~ami wys_ed. ~a nie zdolali zmusić bramkarza d-0 kapitulaW singlu panów rozstawiono Am~ryka- a następnie 4:1. Polak opanowuje jednak van Swolla z Francuzem Abdelassamem.
Zwycięzca tego spotkania walczy bopierwsze mieJSC~ 1 bez większego gudu; Y cji którego łupem stawały się liczne strzały nina Riggs.a, Francuza Petra, Jugosłowian!- szybko sytuację, zdobywa 5 gemów z rzę20
~f:::~l!k~~~~ia::g~,i ~~!~e;y /~~. ta G{a;za, Artu.ra i .Giergi~!a· ~ecz toczył się n~ ~n~~~: ip~eęf;~c~:;g;~ń rozstawionJ dui a zarazem seta i mecz.
wiem z Ignacym Tłoczyńskim.
1
Najleps.zy wynik dnia uzyskano YI rzu wsr?d oży~1on~1 reakc1 widzów~ którzy Jadwigę Jędrzejowską, Francuzkę Mathieu,
mie kulą dzięki Gierucie.
dopmgowa.h Wtsł~. .
. Amerykankę Fabyan i Amerykankę HardPolski reprezentacyjny dzie~ię'.;iobojo
O wyniku spotk~nia za~ecyd~wała .m1- wiek.
·e uzyskał w tei kankurenci'i lf.02 mtr. nutia 31-sza, gdy niespodziewanie stojący
. . .
·
-d ·
Wyniki ma:ą znaczenie tylko formalne
WJ c
.
'ki
daleko <ld przodu Wilimowski (przed tym W grze podwój nei pan rozstawiono wie
Jest to na1lepszyk tedgorpoclznkY_. W)t''.1'. ' ~oc na pozycJ·i spalonej) otrzymał piłkę od Pe- pary na 15 startującycfi: Jędrzejowska W Lodzi odbyły się dalsze mecze o mi
WIMA-SOKót (Zgierz) 4:1 (3:0)
no zbliżony
do re or<Tdyż-·tyllro
u os· 1, us ar-:m.
:>wwne
Math'1eu 1· Fabyan - Wheeler ·
trzos t wo. kl asy A .
·
Heliasza
gor
terka
i
mimo
interwencji
obrońców
Wisły
s
Wima
miała zdecydowaną pn:ewag\:
0 3
:~/>~~~ma jaką ~abdemonst;ował Gierutto s~ie:ował ją lekkim n.iby.od ni~chceni~ k-0p
Mistrzostwa zaczęły się dla Polak6w I O' Przyniosły o.n~ wynlki oc~ekiwane. Ro nad chaotycznie grającą druiyną zgierską.
ozwaia -spodziewać siir, że rekord P.olski rnęc1em w róg bramki. Piłka i:rum.o robmzo- dość pechowo. Odrazu pierwszego dnia Ba 1 zebra.nc wczora1 1 pozos~ały i~szcze nast<?
Sędziował p. Olejnik.
~ostani~ na ewno obit .
nady Koczwary wpadła do siat~!. Od te.go worowski in.a tknął się na świetnego Amery- P!1Y. Jede~ .---: mecz są Je?yme for:naln~s
* .* *
W oszrfepie mlmo ystartu Gburczyka momentu Rueh gr.ał def•ensywme cof~iąc kańskiego tenisistę Mac. Neilla i przegrał c1ą i ""'.ymk1 ich mog~ 1:mec wp~yw Jedynie
~o. tych spotkaniach obie tabele przed
'
~ 'k .e zanotowano Gburczyk prawoskrzydłowego Kruka do pomocy 1 dą 6 .6 .2 1 .6 i::. 7 1.. 6
na zm1a. nę obu tabeli 1 to w srodkowycn stawiają się jak następuje:
1
wym
·
. wyraznie
, . do utrzymania
· wymku,
·
' · ' "· ' początkowo
· ·
· · h.
t epszego
. ł
dzieu n ierwsze miejsce
lecz zył
co mu · ·Baworowski
grał dobrze ich częsciac
J
zaJ~ wpraw k ~em dla nie 0 b 't Gie- się też udało mimo nacisku Wisły. W ostat- i w •<Trał pierwszego seta bez większeg-0 wy . Przebieg i wyniki. rozegranych w::zoTABELA 11..-WALIFIKACYJ[iA.
~~~ny~ó~onu~;:~at wynik zafedwfe 0 30 niej m!nucie Szumilas z lini.i po!a karnego sił~u~ W drugim secie Polak prowadzi 1 :O, ra1 spotkąń przedstawia się jak nast~puje:
gier. pkt
bram.
~m. gorsz!
·
strzelając rzut wolny przert1ósł ponad po- ale Amerykanin stopniowo opanowuje sy1) Ł.K.S.
10
20: O 41: 7
Konkurencja ta jak widać była pojedyn przeczkę.
.
. tuację, wygrywa 6 gemów z rzędu, a zara- KP. ZJEDNOCZONE~PTC 3:1 (1 :1)
2) L.T.S.G.
9 16: 2 20:12
kiem Gburczyka z Gieruttą. w pierwszej . Dr~tżyna śląska poza niezłą kondyCJą zem i seta. W trzecim secie dochodzi ?o
Pierwsza połowa gry była wyrównana 3) Sokół (Pab.J
10 11: 9
15:11
kole'ce lepszy był Gierutto, w drugiej na me zaimponowała .sw~ f.ormą. Rozezarowa- niesłychanie zażartej walki o prowadzenie. i przeciwnicy zdobywają po jednej bramce 4) S.K.S.
10 11: 9 25:23
czoł~ wysunął się Gburczyk. J'rzeci.a była ła przede wszystkim h~1~ ataku! zwłaszcza Amerykanin wygrywa trz~ g~my z rzę?~ Zjednoczone przez Barczaka, a PTC. przez 5) W.KS.
to 11: 9 20:20
. .
.1.
s'ć Gburczyka Wodarz, który w drugiej połowie statysto- 1· prowadzi· 3·0 Polak przejmUJC JCdnalC 1m prawego łącznika. Szeregu innych pozycJ·i 6) KP. Zjednoczone10 10:10 14:18
0
na 11. zrównał
rzy
t k sk ręcenia
· nogi,· cjatywę i wyrównuje.
· ·
. popr.a- nie wykorzystano wzajemnie.
7) p · T· c·
rozs
t rzygnięciem
dnak
Gierutt-0 niemal
się ze zwy, wał .na sk:zy dl e ~a sku~
Amerykanin
10
9:11
20:10
je.
ale 1 w pierwsze] połowie wypadł słabo. ,v1·a na 5·3 ale Polak znowu wyrównui·e.
Po pauzie do głosu dochodzi KP ZJ'ed- 8) U.T. · Ib
9
8:10 14:20
c1ęzcą
' gemy zdobywa jednak Mac noczone, lecz pod bramką atak zawodzi 9) Wima
1O
Na· w różnienie zasfuguje jeszcze wy- !'laJ·1 e~szyi:i 1· na pas tni'k an:11·• bY1·1 K.ruk ' Sł0 t.a Ostatnie ·dwa
.
7: 13
15: 19
'k
kyk
t
A.I 'ez• względu 1 chw1łam1 Peterek. W1hmowsk1 stanowił Neill
strzałowo, a nawet nie wykorzyst.111·c rrn-i 10) Sokół Zgierz) 10
3:17
5:~8
nt w s o 'kó
u o yczce.
e. m. d „ a n.i·erw kl asę dl a se
I b'1e, aIe by ł s krzę tme
. p1·1 nowa..
11) Burza
O
któ
tu
karnego.
Jednak
KP.
LJ'ecfnocz"ne
zdo
1
2:18
9:30
11 w r
na zawo
w, d . rzy
·
'ka 1· rza dk o doc hodz1'ł do
W os tatmm
· secie
· Baworowski l'est zmę bywa dalsze dwie btamki przez źycha
" i Si
. . dm Ch
. zaJę'cie
teg<J któ- ny przez przeciwni
1
'l'ABE:LA l\US'fRZOWSI{A
sze miejsca.
o z1 m.1ano~ . 0
'
<T!osu Doskonale wypadła linia pomocy czony i jakby zrezygnow.any,' Amerykanin k ~
ry znalazł się ~a trzecim mtejs~u, to znaczy Śląski.ej·. w obr-0nie Gemza oraz graJ'ący na panuje w tym okresie już niepodzielnie na or'S. d ·
ł p
k'
I
gier.
pkt.
bram.
17 26: 8 39'.~Z
korcie i wygrywa łatwo 6:1.
ę ziowa p. rżygońs 1.
: 1) Ł.T.Sł.G.
0 D 0 r?b~ .Cj"~~a).t Za~~dn~~o;~n t~~~~ lewej pozycji Dziwisz zadowolił.
os ągmkęcie .'. . ~ ró. po 1lborwi'em i'est 01
Wisła grała z wyraźnym pechem, jedIgnacy Tł-0czyński wylosował na pierw STRZELECKI K.S. --BURZA a:o (O:O) 2) KP. Zjednocz. 18 23: 13 :! :! "=~
3) W. K. S
w kon urenCJI JUntOr w, a
18 20: 16 3 I .3:3
Mecz oabył .się w Pabianicach. Gra to 4) SKS
jeszcze juniorem. Dotychczasowy rekord
18
19:17 43:30
18
19:17 31 ·),~
WJ,nO~ił 3120 mtr.
Kusociński
I
czyła się pod znakiem przewagi SKS, kto 5) Wima
P.T.C.
6)
18
18:18
33·21
•
S k
H I ł k h rego atak nie był dysponowany strzałowo
. :...._ WYNIKI TECHNICZNE.
zajmując drugie miejsce w biegu na
m. w e • 11 ac
Toteż końc':Wy wynik meczu nle od- 7) U.T. Ib
17 17:17 29:26
Wyni·ki technicz;ne przedstawiają si~ na
w Helsinkach na stadionie olimpijskim metrach tempo biegu staje się fantastycz· zwierciedla P!zebiegu gry'. Bramki . dl~ 8) Sokół (Pab.) 18 17:19 2,...:31
18 13:23 26:37
stęp~b~~~rencje męskie:
·.
wobec 10 tysięcy widzów odbył się w ne. Pekuri nie daje sobie jednak wydrzet SKS . uzyska}t: Warc~ulsk1, Lubczynsk1, 9 Burza
10)
Sokół (Zgierz) 18
6·30
12:32
,
m. _ Barciński -(Makabi Łódź) czwartek sensacyjny pojedynek na 5000 zwycięstwa i kończy pierwszy bieg w cza- Czerski, a Klimczak me wykorzystał rzu100
11131 ) Gąsowski (WKS Sęp _ Toruń) metrów pomiędzy Januszem Kusocińskim sie 14:25,6 sekund.
tu karnego, strzelając w ręce bram~arza.
, , 2 ) Chłopicki (U.T.) 12,1.
.
i elitą biegaczy fińskich.
Jest to rekord życiowy Pekuriego i naj. B~rza grała ~ czterema rezerwowymi. SęMECZ KAJAKOWY P< ' ... ; l L .~ J ·t
3 _ 1) Gierutto (Warszaw .anka)
11 6Kula
Początkowo prowadził Kusocii'iski, do lepszy wynik osiągnięty na świecie w obecl1dziował P.· Pietrzak.
1
nie dojdzie ck> skutku.
Przed rozpoczęciem zawodów grupa wt
(Warsz.) 11,92, 3) piero na 1000 m. przed metą Pekuri fini- nym sezonie.
16,02 , 2) Gburczyk
Jak się dowiadujemy, wyznaczony na
Owczarek
(Sokół_ Łódź) 11,51.
szował wysuwając się na pierwsze miejsce
Gorąco oklaskiwany Kusociński kończy! dzów weszła na boisko i wręczyła sędzie
m.'- 1) Gąsowski 49,6, 2) Moze- i zostawiając za sobą wszystkich zawodm bieg jako drugi w wspaniałym czasie . mu pakunek. Jak się okazało, była to ma 18 czerwca międzypa1i.stwo\yy mecz kaja
400
Iewski (Warszawianka) 52i 3) Eksztajn ków, aż do 100 · :
14:29.8 seknnd ustanawiając nowy rekord' leńka trumienka, przeznaczona dla Bu; ::y kowy Polska-Niemcy nie dojdzie do sku
tku.
(U.T.).
Kusociński.
usiłuje.
dojść
prz_eciwn~k~
PolsTki.
k
T · .
.
ł
z okWazji spadku jej do klasy B.
/
Mecz, jalć wiadomo, miał się odbyć w
Oszczep _ l)' Gburczyk 60,72 m., 2) i odl~glość pomiędzy mm a Pekur1m w_c1ąz
rzeci z o1ei uo@nen osiągną cza::.
yl\'ołało to zrozumiałą wesołość 11a
Warszawie.
Gierutto 60,45 m., 3) Bobiński 52,60 m.
maleJ~· Na 500
iprzed. metą ~uo11110~n 14:30,2 przed Jaervinenem.
widowni.
Pols·ki Związek Kajakowy postanowił
;ryczka _ t) Anikijew (Wima) 3,61 atakUJ~. P?laka 1 st~ra się go min~ć, a.ie
Należy zaznaczyć, że stadion był de 1
Przedmecz rezerw 6:0 dla Strzeleckie
i~dni!k
Z~WQÓJ. gg}_VQ,l_ać,
•
m. ~W.Y.tó..wn!'OY. re~wl Qkr~gq łógzkiego1. .KJ.1~Q.9_nskj a_tak ggg1~rł. ~ -~iln.311 _stu ką.r9.wany E.<~.1§.kimi flag.aJ_lli ·narQdQwx_mi. go KS.

k

. .·

Jubileusz 525-lecia

Wokzyńskiego

R UC" "umocni•1

· pozvc1•
• w t s b e 1•I

swą

poJacy na

O)

• t rzost WRCh t eDISOWJC
•
h
m1s

FraDCJI••

1

Mecz o mistrzostwo klasy A

1

1

1

bije re kor d p o Isk.

I

:m.

I
I

..KURIER ŁóDZKI " -

Str. 6

Q

czerwca 1939 roku .

Przyjaźń

Ostateczny program
lgrz,ak OllMpiJ•k ich w

Piatek

Hel•l•lłach

Nr. 157

hiszpaisko-w,l oska

ma trwać po wieczne czasy
We czwartek na dorocznej sesji Mię-,ja ziemnego, koszykówki craz gimnastyki
dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pań. Wskutek zdecydowanego protestu deMinister Sunner u Mussoliniego
omawiano program letnich i zim-owych legat-ów foinla.ndii wszY.stkie te wniQ~ki zoRznI. 9.6, - Mussolini wydał wczo dzielność żołnierzy włoskich, których 4 tys go. Przyjaźń hiszpanslro-włe>sl<a - 'ZakOń·
,
·
stały odrzucone.
igrzysk olimpijskich .1940 roku.
raJ wieczorem w pałacu weneckim bankiet zginęło w walkach w Hiszpanii .i wyraził czyi mówca - będzie przyjaźnią wiecz
t
Międzynarodowy K'Omltet Olimpłjsk1
. .
.
W
. programie. igrzysk z1mo~ch w S.. nie mógł .w tej sprawie wywrzeć presji na .na cześć bawiącego w Rzymie hiszpań wdzięczność, jaką zdaniem jego - .naród ną, bowiem opiera się na braterstwie brQ
Mor.Hz pos~anov.:1ono u~z~lędnrć .zawodj: .fińskich organizatorów dgrzysk w r. ,1940. skiego ministra spraw wewnętrznych Sun hiszpan iński żywi dziś dla •narodu włoskie ni,
kobiece w Jeździe szybkiej ·n~ lodzie.
. .g<fyż finn·owie _ po zrzeczeniu się Japonii nera. W czasie obiadu szef .rządu włoskie
C?stateczny . p;ogram letn~ch Igrzysk .w _ ,podjęli się organizacji igrzysk tylko pod go wygłosił przemówienie, w którym powie
Hels1n.kach -0b~J~1e za~ody. boks~rsk:1e, tym warunkiem, że program olimpijski ZQ- dział m. in.: uczucia braterstwa 1 jakie ży
wią nawzajem dla siebie Włochy i Hiszpa
szenmercz.e, p1łk! n.ożn~J, podnoszenie cię- stanie ograniczony.
nia, :imalazły potwierdzenie w porywie z
żarów, ka1ak1, p1ęc1obóJ .~-Owoczesny, koKonferencja u prezydenta Turcji
jakim młodzież włoska pospieszyła do wal
larstwo, hippikę, zapaśnictwo, wiośla•rstwo,
ki pod sztandarami hiszpańskimi. Od samt:
strzelanie„ pływanie oraz gimnastykę paANKARA, 9.6. Prezydent lsmet jął .posła greckiego w Paryżu Politisa, bl
Zjazd kola11kl do Lowlcza gc;i początku w Rzymie zdawano sobie spra Inonu
nów.
wyjechał do miejscowości kuracyj wiącego od kilku dni w Ankarze, a następ
Poszczególni członkowie M. K. OJ. zgła
,W dniu wczorajszym odbył się doroc,.. wę z tego, :że walka na Półwyspie Pirenej nej Talova pod Stambułem. W godzinach nie ambasadora von Papena, który pown'I·
szali propozycję włącznie do progr.amu ny zjazd kolarski do Łowicza z okazji świę skim jest decydującą zarówno dla przysz rannych przed wyjazdem Ismet lnonu pny I cił z Berlina.
·
·
olimpijskiego turniejów: piłki ręcznej, hoke ta Bożego Ciała. Zjazd ten wypadł ba·rd~ łości i wielkości Hiszpanii, jak i d!1a loeuropejskiej .
licznie. Kolarstwo łódzkie reprezentow.abo sów Eu.ropy i cywiłiza.cji
••••••••••••14 klubów, warszawskie 4. Łodzian byłQ Włochy, które ani •na chwilę nie wątpiły o
Wycieczka nad Morze Czarne
364, z Warszawy 66~ a poza ty_m .110 kolą- zwyicięstwie gen. Franco, są dziś dumne z
na Dworcu Główn»m w Warszawie
bitew -stoczonych i wygranych u boku Hirzy niestowarzyszonych.
Wszyscy wzięli udział w defiladziei a SZP,anii. Włochy pragną istnienia Hiszpanii
poł~czona ze zwiedzaniem
WARSZAWA, 9.6. - No.rma·~1ny ruch Głównego wszystkie pociągi przewidz.iane
silnej .militarnie i dochowo, tak, iż może
następnie w procesji Bożego Ciała.
Bakareszla
. Nagrodę Zw. Propagandy Ziemi Łowic ona liczyć zawsze na realną i aktywną przy Ddjazdowy i przyjazdowy na Dworcu Głów w rozkładzie jazdy obowiązującym od dn
i Konslanlynop ola
kiej za największą ilość umundurowanych jaźń włoską.
nym w Warszawie przywrócony zostaje 15 maja hr.
2. 7. - 23. 7. - od zł 1 99. Zawieszone zostają na razie jedynie po
W odpowiedzi min. Sunner podniósł z dniem 9 czerwca o godz. 4,30. Począw
kolarzy przyznano ŁTK1 2). Resursa ,(Łódt)
3)
K'P.
ZjednocZ'one.
~ szy od godz. 4.30
na
Dworzec
główny ciągi elektrycz.ne odchodzące do Pruszko
Wypoczynkowa wycieczka
· Dyplomy za największą ilość uczestniprzychodzić będą i odchodzić z Dworca wa.
ków w zjeździe ŁOZK przyznał: ŁKS 33 kolarzy, Krusche Ender - 32 i lf.ow.
1. 7, - 25. 7. - od zł 29!J.Baczność
Cykl. Pruszków - 30 zawodników.
·
KLASA B.
czele zespołu Reduty kreuje w Teatru Miej.
Pociąg
Specjalny dyplom ŁOZK nadał-0 WarWczoraj odbyły się dalsze mecze o mi skiln główną rolę w interesującej sztuce Jerze
pos>ułaru7 do
szawskiemu Oddziałowi Kolarskiemu Sokodnia 25/Vt 39
zł 7.00
strzostwa klasy B.
g~ Zawiey~kiego „Powrót Pnełęe~ego",. ~tały
,
.
.
się prawdziwą artystyczną sensacJą c.hwłli,
ła za uczestnictwo w zjeździe.
I Na uwagę za-sługuje wyn!k dwucyfro„Powrót Przełęckiego" dany będzie dziś w
za.miejscowi
Wszyscy
uczestnicy
"Ojrzymali
od
komiZ;~:1::r Łódź-Gdynia tl. Jlilll
wy,
który
uzyskał Sokół łódzki z Bar-Koch piątek i w .oo~otę o.godz. 8.30 w. a w niedzie
którzy wpł&OI\ prenumeralt
tetu obchodu v.Dni Łowicza".. pam.iątkowe
I< ur su ie: we wtorki. czwartki i soboty
; ba.
.
lę o godz. 4-eJ PP. i 8.30 w,
dyplomy . ..,;~'!.,. .::,!.:•· ,, ..... ,!:, . „.. .- .•
„Kuriera Łódzkiego"
I
Wyniki
byłX
·
n
astępujące:
OTWARCIE TEATRU LETNIEGO.
Zapisy i informacje
1
za
miesiąc
czerwiec
1939
r.
.
SOKóŁ
(Łódź}-BAR
„
KOCHBA
1\1
:1
CzerW1towc
upały uuyniły bardzo aktualn11 !pn I
J L.K.S. ZAKWALIFIKOWAL SIĘ DO FINA(4:1}
wo Teatru Letniego. Teatr ten mieścić się będzie 11
.
LU MISTRZOSTW JUNIOROW.
otrzymll.i" bezpłatDie dwa
Sokół zwyciężył łatwo, uzyskując 8 centrom mi'"ta przy ul. Piotrkowskiej 94 a sewn
W
dniu
wczorajszym
odbyły się dwa
bramek przez Włodarczyka, 3 _ Szewca, zai111auguruje już w sobotę o god11. 8.45 pełna hu·
przepiękRe
dodJtlci książkowe p. t .
\
: i 2- Jeżaka.
moru i szampańskiej beztroski komedia muzycz.n3
· mecze póttinałowe o mistrzostwo juniorów
." t„ó d ź, PIOTRKOWSKA 68
„Domek z kart" w reżyserii Br. Dąbrowskiego a 1
Dkręgµ
łódzkiego.
teJ"'fon 170-77.
udziałem:. Biesiadeckiej, DQbrowsk.iej, Gosław&kiej,
Mecz rewanżowy ŁKS - Przybyłowian- 1
Połomskiej, Reńskiej, Luc:z.ak11. Mrozińskiego Nowiń
WIDZEW-HAK.OAH
4:1
(2:1)
• ' l ka na boisku ŁKS, zak.ończył się wynikiem
Bramki dht Widzewa uzyskali: Bedna skieg-0, Nowosielskiego, Zonera i innych.
Na miejscu bufet-kawiarnia.
WILIMOWSKI KRóLEM STRZELCóW remisowym 2:2 (1 :O). ŁKS zakwalifikował
rek i Sadowski •
LIOOWYCH.
się już do finału mistrzostw piłkarskich juW mistrzostwach prowadzi różnica ie
III i · lV tom
Po wczorajszym meczu Jigoiwym Ruch ni?rów, gdyż, pierw~zy m:cz z Przybyło
' dnego punktu Widzew, ·.przed Sokołem.
- Wisi a, Wilimowski posiada na swym w1an~ą zakonczył się ~wyc1ęstw~m ŁKS-u.
Józefa Korzeaiowskiego
O tytule mistrza zadecyduje zatem nie
koncie 23 zdobyte bramki przed Peter-1 · P1erwszr mecz _POłf1nał~wy między PTC
dzielne spotkanie Boruta-Widzew.
CASINO: - Wesoło żyjemY..
Te sa111e dodatki książkowe
kiem 11 bramek i ma już zapewniony tyi 1 UT zakonczył się :cwyc1ęstwem BTC w
CAPITOL: - „Gibraltar".
otrzymają również
tuł tegorocznego króla strzelców ligowxcb,. ~tosunk~ 1. :O (~:O)· .
_
..
Z ZAORANICZNYCH BOISK
CORSO
I. Wyspa rozbitków.
Pab1amczame naiprawdopodobmeJ za· PIŁKARSKICH.
wszyscy nowi
II. Mecz bokserski Joe Louis. - M.ax
kwalifikują się d() fin.atu.
W czwartek -0dbył" się w Pradze wobec Schmeling.
CHORWACI\IE DRUŻYNY NIE WEZMĄ
Prenumeratorzy
25 tys. widzów międzymi.astowy mecz pił
UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH
EUROPA: - Trzech przyjaciół.
ZWYCIĘSTWA ŁKS I WIMY.
wpłacający prenumeratę za miesi;;c
karski pomiędzy reprezentacjami Berlina
JUGOSŁAWII.
ORAND KINO: - Dzieje grzech~
w mistrzostwach teniso'wych Łodzi.
czerwiec.
Wysy!ka
książek nastąpi
i Pragi. Zwyciężyła reprezentacja Pragi w
Chorwackie drużyny piłkarskie zawiaIKAR: - Dolina gigantów.
20 czerwca. Prosimy zote111 nie po·
Wczoraj
odbyły się dwa mecze o mistosunku 2 :0 (1:0).
,
(t'J miły Jugosłowiański Związek Piłkarski,
mijać uadauającej się okuii i oatyc~
IRA:
- J. Złotowłosa; Jl. flip i FJap
miast wpłaclć prenumeratę. by otrzv"
Obie bramki dla Czechów zdobył Vyt"" nrn wezmą udziału w przyszłytH mistrw strzostwo drużynowe Ł·odii w tenisie.
jako
cyrkowcy.
Na boisku \Vimy odbył s'ię mecz pół- · •f
mać wymienione wartościowe dodatk'·
facil.
srwach · piłkarskich Jugosławii.
METRO:
- Kocha, lubi, szanuje,
finałowy
między
Wimą
a
MakabL
Zwy===-=~================~i·
* • •
Jak wiadomo, chorwackie kluby sportoOAZA:
Zapomniana Melodia.
P. S.
W czwartek odbył się w Budapeszcie
we wys tąpiły z Jugosłowiańskich związ· cięstwo w nadspodziewanie wysokim stoPALACE:
Idziemy przez życie ..•
Zaznaczamy, ie wyie; wy•
sunku 7:1 odniosła Wima, kwalifikując
międzypaństwowy mecz piłki nożnej poków państwowych.
mi_,nłone k•iąiki będą w
PRZEDWIOśNIE:
- Dni szczęścia.
się do finału.
między reprezentacjami Wioch i Węgier.
e.tetycznej okładce i, na do
PALLADIUM.
Paryżanka.
Dział oficja!my Ł. O. Z. P. R.
Drugi m·ecz odbył się na kortach
Zwvciężyły Włochy 3:1 (1 :O).
brym p&pierze1 nie ąaówiąc
RIALTO - ,~Gdy Madelon". ..:.
KOMUNIKAT NR 23
o wy•ok1ej wartości 1iteŁKS-u między, ŁKS-em i Geyerem. Był to
Wydziału Spraw Sędziowskich.
RAKIETA:
- „Tyran".
racktej.
1) Wyznacza się dalszy ciąg obsady na za mecz ćwierćfinałowy. Tenis.iści ŁKS-u zwy
STYLOWY: - Zapomniana melodia.
ciężyli z łatwością w stosunku 8 :O i weszwody w szczypiorniaku pań:
Jłdmłnt1irat:Ja·
TON: - „Maria Antonina".
TEATR MIEJSKI.
Sobota dnia 10 czerwca 1939 r.
li do półfinału, w którym walczyć będą z
]ulius: Osterwa tv Teatrze Miejskim.
. URANIA: - I. Ofiary wielkiego miaBoisko IKP. godz. 18.00 IKP - ŁKS p. ŁKLT.
Wyst,ępy mistrza Juliusza. Osterwy, który na
sta; II. Wstań i walcz.
Różycki.

działa
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LE~AR~!)J

Or. HENRYKOWSKI
•pec:jaliata cbodb weaeryca•y•ll
1k6raycb i 1ek111•lnycb
tel. 2' 2 • 93

TRAUGUTTA 9, fr. 1p,,

przyj111uie od 8-11 I od 6-9 w.
n1ed:r.. i święta od 9-12.30 po poł;
PRZYCHODNIA DLA CHORYCH

Wf NflłYC:ZNlf
kobiet
mężczyzn 1

PIOTRKOWSKA SS

l.ee&•lll• cllorólt w•a•rruaaycl& t •1Eóra7cll
Kobiety i dueci puyimuje lcobio
ta•lekarz. Przychodnia cz:ynna o:l 9 r.
de 9 w. Spec1alny srabinet ko1metycz:ny
PORADA 3

:•-,\Jt.

sł.

DR MED.

POTRZEBNY· sekretarz- sekretarka CENTRALNE OGRZEWANIA,WALIZY I KUFRY
kau<:ją od 3,000-5,000 zł.
Wiado- I wszelkie roboty ruroolą11owe ora:a kotły k nte
I c•łonr do ogrzew•ń lokaloycb, bo!lory, :zblor• z. o~yglnalnef fibry wultao~zowue! aajkorz1st.
.
.
mość w „Kurjerze Łódzkim".
nttl I ipaw~nla •ytoouje
oieJ t1•będaleaz bezpośred1110 w fabryce Zakl•dJ
Spec. chorób ak6rn~eh i weae• ·
Przemysłowe Bronlllław Gra'b1ł<ł . ut. Pogo· ,
A a t ODi l)AB"'OW•K
Spec. chorób •kórnycli,
rycznych
.-. a.
~ l Nawrot 38·a nowskiego 61 (dawn. Za1tątn11 tel, 101•52 i lSS-51
2 POKOJOWE mieszkanie z central
wenerJ'C•uych ł seksualnych
PIOTRKOWSKA 161, tel. 24·521
nym ogrzewaniem, z bieżącą ciepłą
. . . . . . . ~ . ·.+ .
. . '' .. .
'·
. : ..
•
.
przyjmuje od lłodz. 8-9 rano, od 12-3 Piotrkowska 90, tel. 129.45
wodą, z łazienką . i
służbowym, na
Prr;yjmujo od 8-2 i od 6-!J wiecz.
i od 7-9 wieez. ni edr;icłę i święta
3-cim piętrze w nowym domu do wy
w niedz:iele i Awięta od 8-2 po poi
od 9-11 rano
·
najęcia
Wiadomość
na miejscu:
·
Brzeźna 8, tel. 158-06, od godz. 8-10
24
~~d.
-i-od- -p.P_.- - li O•loazenie.
Plaia
Emilii
33,
.
Stawy
Sehei
blera
Zarząd Spółki Akcyjnej Przemysł Bawełniany
apecjallata chorób wenel'yczaycla
czynna. Łódki, kajaki. ryby, dojaz:d
sk6ra7cb, moc:io opłcio wy eh
10 do Głęboki ej
•
Spółka
ZAWADZKA 6, tel. 234·12
Ł6 dt,Zachodnia 52(Piotrkowska17)
Spółka Akcyjna
Pnyjmuje od 8-11 r.od 2-4 i od 6-8 w
telefon 134-67.
zawiadamia, ii w dniu 21 czerwca 1939 r. o godz 3 po ooł.
w piedaielę i święta od 8-1 wpołudnie
Przyjmują lekarze:
w biurze Spółki w Ł.odzi. przy ul. Andrzeja Nr 78 odbę
dzie się
Dr. Sku•iewicz - 121/2-2
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Markiewicz 2-3 i 4~5
OGŁOSZENIA
z następui ącym porządkiem dzienoym:
Swidenka
3-5
1) Wybór przewodnicz:ącego; 2) Rozpałrz:enie i za•
Stawowczyk 41/2-7
twierdzenie sprawozdania, bilansu oraa rachunku strat
Łódź, ul. Płotrkowaka 4ł,
Lip•ki
7-8
i zysków za 1938 r. i podział zysku: 3) Wybór nowych
Telefon Nr. 167-45.
c:donk6w Zarządu na miejsce u1tę'lu1ących; 4) Wybór Ko.
PORA.DA 3zl.
MIESZKANIA 1 pokojowe od - - 50
m•1ji Rewizyjneii 51 Wolne wnioski.
-----------~~~---~-kw., IP. z kuchnią od zł, 65 kw, 2 p. ' Prz:yimuje wszelkie rob•ty, a miaiioPP. Akcjonariusze, życz-cy sobie uczestnicz:yć w
Przyc hodoia 1pecjalna dla cbor ycl
Walnym Zgromadzeniu. wiani na 7 dni przed terminem
z kuclmi~ od zł. 160 kw. S-4-5-6 ·poko
wicie: cyklinowa,nie, drutowanie, fro•
Zgromad:aenia zgiosić swoje akcje lub kwity depozytowe
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo- I ter~aoio oraz c'żyaŻczc~io wjslaw,
-.ffil"
-. -.?
t.).,.J'
do Zarząd• Spółki.
wane garsoniery od zł. 25 m. poleca
okien,
1prz11tanio
biur
i
.
p'ok:lli.
l.ectenie cb-0r6b wenerycznych. sek1ual,,Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
nyeh i skórnych. Lecz:enie promieniami
kawska 111 tel i.17-46.
Rentrena Aoalizy krwi i wydzielin
Z.!lWJlDZKJl 1 ::!·at~"°:1„tro POTRZEBNA: młoda służąca, Nawrot
„ .. -~. ~. -' . , . .,. ... ·.... -. „ ·.
Czynua od 9 r. do 9 w. Porada S 111.
nr. 13, m. 13 lewa oficyna.

'·

AMBULATORIUM
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DR MED,

K A li TO

ft z

TREPMAN

i' n:yjmuje od godz. 8-12 i od 5-9 w

Teodor Tielzen i

to

„Czystość"

„

„
„

DROBNE

„

,dźwignia

..,

handlu I!

E. WOŁKOWYSKI wenerycznych
Spec. choi'. weael'ycznycb,
aek•ualoyc~ i akóraycb
CEGIELNIANA 11. . Telefon i38-02

Reklama

SKORNO·WENERYCZNE

I

-

;

o.,.r-:1,:·~

•'1ilo- ~

_

cenv kanklff'.eRCJine

•

-

•
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;• ;1

CE.NY
a niedzfoinym

PRENUMERATY:
dodatkiem

ilustr.

i

dod.

dziec. "MAŁY KUR JER".
miesi~cznie w Łodzi zł. 4 - .na pro~incji
zł. 4.~0 zagranicą zł. 10.-. odnoszenie. do
domu 40 gr. Prenumeratę mozna
pnie.rwać tylko 1 i 15 każdego mieai\e&.

Oąłoazenia w dni 110w1 1ednie po godzinie 7 wieczorem oru w niedziele i 6wittl• JJaleiy kierować na •lic:ę Żwirki 2 (leł. 182-IB)

,•
OGtDSZEN
CENY
ogłoszen"lc

powierzchnia strony 180 mm. x 3.50 m~. za w~~.rsz. milimetrowy 1-t~owy (str. 5. łamów): przed tekstem i w tekście 5Qgr„ komunikaty .\O gr
• nekrologi '40 gr. Zwyczajne za w~ersz m1lun;trowy 1 łam.owy (st~. 12 łamow) 12 gr. .Drobne 15 gr.. postu~iwanie pracy 10 gr. za
. ni"ei'sze
1.50 zł dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszema adwokatow ryczałtem 25 zł. ÓptScOwe tekstem redakcy1nya: .zł.2.- za md1metr. Ogłlłszenia dwukolorowe
wyraz-na1m
nn11
• K "d
· · wszystk'1e JUZ
. · przy1ę
. t e ogłoszema
. d o zmiany
.
f'IJ' d
.
•
zagraniczne
i
tróJ"kolorowe
o lvu-/o
drożej.
az a nowa pod wyz"ka ob ow1ązu1e
cen b-ez uprzedniego zawiadomieni•
0 5 v-io roze1,
"k
•
·
f"
d
·
·
·
·
d
·
d
W
·
k'
kl
·
f
(W
)
· · n::cisca
· ·
. d uku i ~-eść 01Płoszeń komum atow 1 o 1ar a mm1strac1a me o pow1a a.
zmian 1 re amowe oznacza s1~ cy rą , r • ZaSłrzezerue
~bowiaz 111• a•
Za t ermm
0
1-· kt •
łacona 2G0 / 0 na d wyz"ka od ceny ogłoszen.
' O mył„1,
d mczo
·
· zm1ema1ą
· · · treści ogłos:11nia
~
•
•
•
•
t.
• r tylko ...wówczas gdy za takie
zastrzezenie
zostanie
zap
.
ore
zasa
me
.
.
ad. mm1s .rac1ę
„
• k"1 am. tez. do b ezp ła t nego pov. torzema
.
. og l oszema.
.
A r t ykułY nad esłane bez oznaczenia
. honorar1um
.
.
.
. • · do ż•dania zwrotu
gotow
uwazane
są za bezpłatH
nie upowaznia1ą
„
Rękop1sow
. . zarowno
·
. tycuL ia
• k
· me
· zwraca•
zuzy
1· o drzuconych re da kCJa

„

„ ...„„ml!'.......„„„„......-.~·,...„„...„mmm1:1R1Jrmm...l!llllll11W11!111l111111Dmn•m1ll!lm!ll......lllml•~1~,.._:uua--„._...„„„„„„...„ ...„„„„„....

~K~o:n~t~o~c:z;e~k;o~w~e~P~••K.....o.~.6.0m2•··8•00...;.......
•
Red.aktor ~~zetny i.wydawca; JAN STYPULKOWSKI. /
Udbit• w druk? rn' przy ul. PiRtrkQwakiei 19:> .(t~iiki 3
CU.niej lWQlal w LoJlzl. ;

...

rtedaktorzy: działu politycznego - Jan Sty r'.: 11 ~0 ·:1 s!:i, działu !uo·:iki miejscowej i krajowej Klaudiusz Lityński; działu
depesz - f~'.iks ·~om<s:'.~·:1s!~i,; • „;.: in ;,O'.'j''':;c:rcz!'p;o i ~zi<ib:_sportowego.--. Hieronim Fcja; dodatków niedzielnych i świ'1·
tc.:-znych - l\'itchał v/ al.ei; za 111 a,, ;\1.1·:c1 - 1lt'llfyk HmJt11ck1. la oi:ło.§_zema 1 a.rlykuły reklamowe odpowiada franciszei

ClJ.mi.elow.1Jrj. WszyskX .Z9mL~i.Yi ł..!llłzi

