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~ASZ\'NGTON, 15. :&. (PAT). Ulłłeglej noey....-,-,~ii~~
PREZYDENT ROOSEVELT WYSŁAŁ NASTĘ-,
PUJĄCĄ DEPESZĘ DO KA'N CLERZA RZESZY
J SZEFA RZĄDU WŁOSKIEGO, w której przypominając dawny swój apel. s którym zwr6cil
ię do Niemiee J. Włoelt w sprawie młatwieu:ia
zagadnień politycznych.
gospoda.r~zyeh t społecznych sposobami pokojowymi .zwraca uwagę
na fakt, iż w chwili obecnej LICZNE RZESZE
LUDZI W ŚWIECIE tYJĄ W OBAWJE PRZED
NOWĄ WOJNĄ.
.
- Nie chcę wierzyć, aby świat konleemie
musiał by~ wydany na pastwę takiego losu. Prze
eiwnie sąłhę, Ze wodzowie wielkich narodów
mają momość uwolnienia swoi~h narodów od
grożąceJ klęski.
Zwracając następnie uwagę

na to, że ostatnio trzy narody w Europie i jeden w Afl'yee
utraciły niepoflleglośt';' orJlZ na walki na Dalekim
'Wschodzie, prez. Roosevelt mówi o pogłoskach,
ROOSEVELT
które, jak ma nadzieję, są nieuzasadnłone, a weprezydent
U.S.A.
dle których byłyby zamierzone NOWE AKTY
AGRESJI PRZECIWKO INNYM NIEPODLE·
GŁ YM N~RODO.l\I. Mówiąc daleJ o potrzebie wynalezienia nowego, bucJziej rozumnego sposobu kierowania wypadkami nfż wojna, podkreśla, je
jest stale przekonany, iż ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE MOGĄ
BYĆ ROZSTRZYGNIĘTE ZA STOŁEM, w salach konfeJ'encyjny~ tak,
Jak przed trybunałem. Niezbędnym jest, aby każda ze atron przystępowa
ła do dyskusji w dobł'e,f wierze, że istotna spl'awledliwość .JJOStanle kat.demu
wymierzona.
Ponieważ Stany ZJednoczone pisze dalej prezydent Roosevelt będąc narodem półkuli zachodniej, nie są zamieszane w obeen.e spory,
które powstały w Europie, 8ądzę, że pozwoli mi Pan r.loży~ nłnłe,łsft
oświadczenie w charakterze przywó.dcy narodu
oddalonego od Eatop7,
abym wyłącznie na odpowiedzialność przyjaznego pośrednika mógł zakomunikować niniejsze oświadczenie innym narodom, ZANIEPOKOJONYM
Z POWODU '6:URSU, KTÓRY .l\IOZE PRZYBRAĆ POLITYKA PAŃ"SIHP
GO RZĄDU.

;e

czy JEST PAN GOTóW UDZIELIĆ ZAPEWNIENIA, ZE PAŃSKIE
ZBRO.mE NIE ZAATAKUJĄ, LUB NIE WKROCZĄ NA TERYTORIUM LUB POSIADŁOŚĆ tADNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH NIEPODLEGł.YCH NARODÓW: Finlandii, F...stonii. Łotwy, Litwy, SzwlX!ji, NorwegU,
Da:nH, HoJandJl, Belgii, W. Brytanii, Irlandi~ Franejl, Portugalii, Hiszpanii,
SzwajcarU. Lłehtenstełuu, Luksenlburga, Polski, Węgier, Rumunii, Jngo-Sław", ZSRR., Bułgarii, Grecji, Turcji, Iraku, bajów arabskłeh, Syrii, PaleSf1u7. EgIptu ł Iranu?
Tt"go rodzaju zapewnienie winno sit - zdaniem prez. Roosevelta odaord~ NIE TYLKO DO CHWILI OBECNEJ, ALE RóWNIEŻ NA DOSTATECZNIE DLUGĄ PRZYSZLOŚĆ.
, Je§Jł tego J'Odzaju zapewnienie zostanie ~elone pl'2!ez Pański rząd,
pnedłoźę je niezwlocwe rz:ądom narod6w, które wymieniłem i zaproponuję łen sam okres ezasu, o Ue, o czym jf'Stem słusznie przekonany, każdy
s nanmów powyttj wymienionych zgodzi się ze swej strony na udzIelenie
ła!ldego samego zapewnienia, abym go Panu mógł przekazać.
Takie wzajemne zapewnienie PRZYNIESIE CAŁeMU ŚWIATU NIEZWŁOCZNĄ ULGĘ. Gdyby zostało udzielone, proponuję, aby w pokoJowej atmosferze, która byłaby .lego rezullatem, PRZYSTĄPIĆ NATYCHMIAST DO DYSKUSJI nad dwoma zasadniczymi zagadnieniami, w któreJ
to dyskusji rząd Stanów Zjednoczonych chętnie weźmie ndział.
Proponowana wymiana poglądów odnosi się przede wszystkim do
najskuteezniejszego i naJszybszego sposobu, w którym narody świata mogłyby UZfskać stopniową ulgę wielkiego ciężal'u zbrojeń, kt6ry ZBLIŻA
JE Z KAZDYM DNIEM DO RUINY GOSPODARCZEJ.
Jednoez~nie rząd Stanów ZJednoczonycb byłby skłolłny ~iąc
udział w l'OZDlowach odnośnie znalezienia na,jpraktycznie,iszego sposobu
otwBl'cla drogi dla handln ,światowego tak, ABY WSZYSTKIE NARODY
ZOSTAŁY ZRÓWNANE W SENSIE KUPNA I SPRZEDAŻY NA RYNKACH
ŚWIATOWYCH ORAZ MIAŁY ZAPEWNIONE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA SUROWCÓW NIEZBĘDNYCH DLA ŻYCIA GOSPODARCZEGO.
Jednocześnie rządy innych państw, które są bezpośrednio zainteresowane mogłyby podjąć wszelkie inicjatywy polityczne, które uznałyby za
nłedtędne lub pożądane.
•
Uzna.Jemy, że zagallnienia ciążące nad ludzkością są skomJ)1ikowa'ne~
ulemniej jednak sądzimy, że łeb badanie winno się odbywać w atmosferze
Slł.Y

pokoju.

.

cllcą zasiaść

prz" iednym lole z Rooseveltem ; zna,•
Ros;i Sowieckie; za równOUD' n;onego Da,' era

BERLIN, 15. 4. (PAT). Ze słl'o
ny urzędowej oświadczono na.za
pytanie, że
STRONA NIEMIECKA PRZY.·
JĘŁA TELEGRAM ROOSEVEL
TA, SKIEROWANY DO KANCLERZA, NEGATYWNIE.
Telegram określono jako sklet'o
wany pod .złym adrese?I'. Jak
podJnoeśla Się urzędowo, lUZ raz
doznano przykrych dośwładezeń po deklur~e"i ~~o.iowej,
idąceJ z AmerykI. IsłmeJą
KWESTIE ZUPEŁNIE POM!NIĘTE PRZEZ PREZYDENTA

A MIANOWICIE
KWESTIA
RZESZA NIE WIERZY Wi
RÓŻNIC IDEOLOGICZNYCH. SZCZEROŚĆ TYCH POCZY W tej materll podkreftaJIl ta s
NArq.
ca~ n~łskłem i8tnłenłe ...ad Rze!-, pnede 1f8ZJBtkim ule
nicze,l r'!żnicy.
moze tak dingo kooferować przy
NIE MOŻNA ZĄDAĆ OD RZE- wspólnym stole, póki bolsze
SZY, MÓWIĄ W KOŁACH MU l
odgrywa I'ównoupl'awnloRODAJNYCH BERLINA, ABY ną rolę w życiu politycznym.
STRONA NIEMIECKA ZASIABERLIN, 15. 4. (P~T). ,r6łt~DLA PRZY WSPÓLNYM STO- rzę~owa "De:utsche Dlenst laJLE Z ROOSEVELTEM,
mUJe stanOWIsko wobec telegraktóry .pr~ed 24 godz!nam.ł ~po mu prezydenta Roosevelta i piwiedZIał Jeszcze grozby wOjny a s-ze:
dziś występuje z gałązką poko"Szczuć a JlO tym odgrywać
jlL
. ~l~ apostoła pokoju - jesł to

wmn

polityka, na którą. na~otykamy
u. prezydenta Stano w Ole po raz
plerwszy.
, "Deu.tsohe DienstU zaznacza,
ze wywody prezydenta l!oosevel
ta ni~ ~koezyły Niemiec. Są
one JUz znane. Za pomocą manewru Roosevelt osi!uje zamask.o,,:~c ł ~ałI' ..eć sW~Ją ł demO--

Jłty.ez~ej akcJi z za Oceanu zaJmierny stanowisko bardzo seeVb'czoe-.
"Deutsche menst" ZQuwaźa:
Naród niemiecki musiał doznać
w pertraktowaniu przy międzynarodowych stołach konferencyj
nych i w oC7ekiwaniu sprawie~
dIiwości w stosunku do preten~a~.,I. ~Obtykę, o~ązenia. ~o. sji życia wielkiego narodu zawomewaz Jednak .lUZ raz doznalIś- d'l1 co doprowadziło do trdgiez~y co to zn~czy pokładać zaufa ny~h słosunk6w. Okazało się, i~
Ole w orędzIU prezydenta Ame- tak 1:asadniczo różniace się pro.
ryki, świat nie może się dziwić,
,<
--'---=--__ _
jeżeli wobec takiego rodzaju po.
(Dokończt'oie na str, S-ej)
r

-

J

16. IV. -

GLOS POłłANNY

ilJl

191V.

•

•

In)1 ,
Czy logicmy łańcuch wydaprowadzi ku wOjuie, jako
nieuniJkndonemu
rozwiązaniu,
UJ tet proces zmiany mapy
Europy,
którego
jesteśmy
świadkami, da iSię ro~trzygnąć
w ostatee:mym wynilku d'l'Ogą
rzeń

pokojową?

Sformułowaf

moma
Niemcy

'l"6WlIlież

to zagadnienie
inaczej:
czy

gotowe są prowadzić
w tym. momel1JCie, gdy
ich bTuff przestacie driałać,
ezy te! zam~erzają. wyciągna.ć
wszystkie zyski z sytuaeii wyłąeznie drOgą pOkojOw:. i przystąpić do trawienia zagami('tycb zdobyay z tą ebwillb .,ty
wyjaśni się, te cierpliwość moc2\l'lStw demokratycmye'h rostała ~ze:rpana:, i te dałeze akty
wojnę

gwałtu ~ naprawdę

woJrul.'

pliwie logika, - a wobee tego
mo1ma w peW'Ilym stopoiu prze
widzieć ich dalszy bie«.
. W tydl kierunkach, w kt6ryeh filh'ł'M' w danym momencle nie opeł'uje, przykrywa swe
pozyc.ie - bądź stłę, bąM dyplomaeJą. W s'to~unku ża~ do
gł6wnego przeciwnilka puszeZ'a
w l'tIiC'n WlSzyst!kO ' - kOtllCefttt'acię sił wojsk.o,w yeh, pnebieglto§t,
zobowiązania,
k.tórych
wypehlić nigdy nie ruia! T.8mil[m ... Gł'6WlIla r,zeez, to IzoI.o~
przeciwnika i uśpić czujność
jego przyj ei6ł. Działaj~ ... ten
IPOSÓb, Hitler rabez:p;ee!3 10bie na}wygodnie' Z'ł .ytua~~
zarC5wno pod w4ędem poUtyomym, jak i wojennym. Gra
011 a deus tllhlMu, 'Wł~c w
s,,", ~aT.d~ i nie uhywaj~
$W4!go zamiaru pMtawienia na
kartA:! d~owtt\ie wuystkiego,
jd(i I>ędzie potrzeba.
Czy btotnie on ta~ myfJi,
czy tM gra jego jest bluffem?
Na to pytMli~ nikt nie mote od
powiedzie~ nawet sam Hitler.
Cesarskłe Niemcy prowadziły zupełnie taką samq J!l'ę być może mniej z·ręcmie. W
1905 r. wygrały. W 1911 r. 1'6wnief'. W 1914 rOku zbyt się
zagalopowały: eofnąć się już
nIe h1ło można I wojna wybnehla. Czy Hitler pneiawi t y-

aby nie te Anglia przekroczyła Roblswej wła kOD: postanowłla bezwzględnie
mej gry, czy też na.JetT się! o- waI~ jeMi nłe będzie moma
bawiat, te pewn~ pięknelto butezeJ. Jedno ż piwt parydnia uzna MVą pozyeJę za de>- SikiiCh plls.ze:
statecmll' silna. aby wypr6bO.,1JmpeI1um mytyjsikie nie co
wać smezęśełe wojenne?
f. się. Patrzy ono niebezpieZ ~ m<ńłiwośeilb roamem c~ p:rosto w oezy. Przegen. Do..,ał:i. naJefy się nczy~. ciwstawia si~ 0& Rzym _ Ber-- I oto dlaezego jest tak nie lin. CJhamlber1ain uporczywie
bezpleeznle ostępowa~ Rltlero- starał si~ uratować spraw~ per
wł pod pretebtem, te tym re- ha'k tacjami _ i historia nie po
zero jego zdobycz nie jest tak tęopi go za to..~ Ale od chrwi'li 0ważna. Gdy nadejdzie godzina beccej pole działania Zillacznie
deeydującycb
tądań.
HItler ~i~ ograniczyło dla Niemiec ł
.o!!r7;OlomIOll1 -.k
nie Włoch:
kOI
fll'6ba
oofnle się pne4 ....
~ Itrou,.
emłee t!'SY WIoeh za....... w prZśaaaniu. te ma -..zy gam.ła JakJegokołwlek terystik.ie atuty w r u.
torf.... automat,-UDłe wywoła
Czy Lond:ra o tym. pamięta'? WOjDę".
.
Opinia franeuska lIedd z wiełAle naotrół przewala 'rJiIanfe,
ką uwagą politykę mgieJskłł" fe Chamberlałn w cla1szym cią
uwała-j~ ją za kluez młędsJ- gil majduje się pod wpływem
narOdowej sytu~J1. W st05Un~ nfebezpleeznyeb lhujł:
ku do Ohamberlaina etawiane
'- Pned miesltteem. Hitler
jest to samo pytanie, eo '!' &to- podarł J)oM'()IZtlmienie monaehij
sunku (to Hitlera: es,. AD«lla ate. Przed tYf.Mniem MUS1łOli
zd«ydowana Jest JII'Owadzł~ ni wpro"'adził swe woJska do
wojnę w łJ1Il momenete. gdy Albanii,
48 ~odzin po tym,
żądania Włoch l NiemI« będę Jak uroczyście przyrzekl Oham
nłe dO przyJęcia, i czy cała ta berlaioowi, że tego nie uczyni.
pontyka jest tytko §rocłklem dO Tym niemniej wiara brytyjskie
wygrania na emsle - . e-r;y tet go premiera w stłę pertraktacji
premier brytyj.ski .... daflo!zym jest tak wielka, te ryzykuJe on,
cią-gn wierzy, te "wt1ByS1k8 się Ił stanie sit: ofiarą n.oweł(o 0-

wo§ć•.idU nie całkowitego odciągnięcia Włoch od 081, to w

razie przekształcenia
polityki Rzymu na mnie.i agresywną, mniej zależną (,.1 Berlina. Jest to fatalny Ną.d, bowiem wsystkie operacje Nie lBiee i Włoch świadczą o abso lutnym porozumieniu. i zgod no
ści ohu partnerów.
bbnienie podobnych złuoć!:eli
potwierdza prasa, która pisze:
"Londyn ~ią,ż jeszcze r dma
wia postawienia l{zymu. l t ej
samej płaszczYŹlnie, co Berlina.
Angłelskie sf~y polityC7'nC ni e
uważają Włoch za również nieubłaganego WIOOga, jak Rzeszę·
Anglł~y są przekonani, że w ostatnłejl dtwlU Wiochy parZłIeą Hitlera"'.
Jeśli są.dzić we<Ile prasy angielskiej" oPtymizmu tego by~
najmniej nie p~ziela oplDla
oublic1.Ila. "Daily Telegraph"
uwab, że czas 5.Łowrnycb zapeW1I1ień i "symboliez:nego v yeofywania" wojsk już min~ł, a
"Daily Mirrol''' obawia sil'. że
,,,p róba Cbamherlaina ..dania:
Ostatniej s-zansy" Mussoliniemu
zada noW"'"
cios pre,<\~!:~:>wi
Wiellcle.i Brytanii. Naw€t kon~
~es'watyści nie chcą po~;odzić
się z tym, aby OIPeracja albań
uloty"
_
1Z1ISłwa.
aka miała się obejść bez r.dccyNaogót PilnuJe przekonanie,
Fundament tego niel>eZPie-) dowanego działanie. z.e sl-ony
Derfum,
da kwiat w I Duder cz~ń twa. zdaje się, kryje się w Anglii j m\ocnet odp'owiedzi na
sporZlldzone' 21 oryginalnych angielskich &lelk6: tym, te ChaDJ.berlałn .., ~alr czyny ~yktatorow.
I .mowc@", praez Lab. Chem. "D I N O L • uym elągu wierzy w mozll- , E.

.pewlDe sfery Sklomte lUt myśleć, te wOjna nie wdtOdd w
raeboby HI
I motywuk to
w następujący s,pM6b:
__ O tJ'.Dl., te sytuecja jmt p~
wuna, n t chyba nie wl\ł4lt
Wystarczy przyjrze6 lif1 dyp)1)..
mat~memu w.rzeniu ora-z: p1"%J'
gotowaniom wojennym, kt6re
są ~zie prowadzone.
Jedna~'Że z tego n~ wynika _ !e
w~jna jest nieunikniona. Jeśli
Nie~y
istotnie postanowiły
wojować, to dl ~ nie z~
ły wOJny we ~ło' D1acz~
g-o dały mowość A~lii i Francji wygrać na ezasie i W'7.IDl6c
~we zbrojenia"
"
'.AIr~'UiIIlent ten nie ]8 p80
zbawiony l-ogiki, ale tylJko pOd
warunkiem, te ~ wnemieJQ 1988 r.., a kwłelnłem
1039 1'. CIIM praeow.A na nea:
Francji ł _gili.
Go do t-ego jednał;:- lttpełłlie
nie jest przek'ooany inny ~
łam opinii, kt6ry bdpowtacJa
na optymizm poprzOOnł!
lfaflła zajmuje C2IOIł~ mieJ- oyeia, ale .te s....t!SJ statk6w - francuskich'. Wytyczna pelit y_ Niemey rzeczywiście
sce w zagadnieniaclt poIitycz- cystern dO przewo.za. Przewóz ki monk.iej zmierza do tego, awypowiedziały wojny' we W'l"JleI- nyob. Jurt dwadzieścia Jat temu nafty nie nal~y bowiem do
by minimu.m 50 proc. trampor
§lliu. Malo tego, -- gdyby Frall była to k~tia wieI'k iej ""agi, ezy łatwyc~ aoi bezpiecznych. tów pły·nęlo pod banderą franeJa P'Oipa.rła C,;ooho - SłowaeJ«:. d7Jisiaj zaś prOblemat zaopatrze Tabor jest ci~e mewystut'Za- ctl!Ską.
Nienre" cotinęłyby się. Ale tJ1n- ma w ropę naftowIł ma mReZe- jący i zdarza się. !e odbiotta
W ten 8pos6b Fl'aneJ~ nIe
maczy' si.ę to tym, te w owym nie decydujące, prodmkt too bo nie o!Jr'zymnlje
zam6wionego posiadająca niezbędnego surow
~zasie Niemcy nie miały jesz- wiem .;-.. nie>z'h....łl.. y diIa lotnic
ca, zabezpiecza się na wypadek
•
......""...
~
Przy bemoreJd.eb ł ..p.refa sIolca • ki L~ -"kla r
T . t .
('-Ze do swej dYSPOZY~Ji CzeaI; hva o.raz Jokomocji mechanicz- s:tklanka nałuralnej wody IOraki ej j8 CUl:' .,-....
n.
o .1es Je•
l~ranelszka-J6t:ef. ltosoWłl'Da Tano na den odcinek. polityki naftowej.
w owV'm cza-sie istnIała .J·eszcze
armia' ezeeh~ - liiłow~ka, liczą- ~
Wa'l ka o 'tla~. to walka o cZCJZO, wywołuje bezbolesne, łagodne j
Następny, to przer 6b1k a TO~a półtora miliona Judzi; Hitller wład7Ję, o zabez.pieczeme bytu, ulgę przynouące wypr6żnienie, dzięki py. Przemysł naftowy jest ol
.. -łył .~"""'A"e
.. a"arną~C o stworzenie własnego lotnie- czemu
nadaje IJię zupełnie wyjątkowo br7Vmi. 'V stanie surowym lUnie zd ~
.I"'~
~
d stał g
żytku
Zapyt. Wasz lek
~J
1,200 sa.molot6w, 1,000 ~- twa', mO'fiOO'yzacji armii i t. p.
o
e o u.
•
. życie ropy naftowej jest małe,
gów l 1.500 dział; zakłady SkoGdyby nie Ameryka, naj~ transportu,
albowiem firma natomiast gros konsnmcji i zb.dy, na .lwięk>sze w Europie. p~ kszy producent dr.ogoeeonego transportowa nie motc otRy- stosowania wykazują artykuły
Kruppie i Creuzot, nie były jesz paliwa, ententa nIe mogłoby mać statk6w - cY'lS.tem.
destylowane, jak benzyna, pł"o('ze zmusume
prarować dla wygrać w.ojny.
Brakowi surowca Da mie}scu. dukty pochodne w rodzaju pa1'i.jemiec...
Za op aŁrzellli e wię,e w na·ft~, nie mottu zandzić, ~ne- ranny, smuów~ olej6w ł t. 1'.
Należy wyrazić wą,tpU:wo'ść, JTIOŹilbOŚĆ sprowadJzania .~.i w nie jednak f}otyIlili D..r~weJ}nt
Frlł!l1cja, !kt6ra na ogół hołdu
czy zibroj e'I1i a anglIo - francu- każdych wamnkach, mają o- zadaniem wy1tooamym, "czko1- je polityce Iibera},nej, nie pósk'ie w okresie od września ub. gromne wacze.nie d,l a państwa, wiek kOSZltOW1nym.. Z roku na siada jako państw!o bezpośred
r. do !lnv i e Łnia b. r. mogły M6- które samo nie ma Źiródeł tego rok 7:więJkJsza s~ zatem tabor niego udziału w przemy,Me, kOn
,,',no"·az·"c'
ko'l'osalne powil>[olzc
cystern; budnje !I., "łetlde o- troluje łjednak
niemal
"
J
'<
.s.uroV\~ca.
f
d f eal)'
nie ni emi eckiej pot ę gi wo.ienW tych' ",arunkach .znałduje kręty - cysterny. .Obecnie lu! ~ys na t~. R.zą ran~u
Hej, jako skutek zagarnięcia się Francja, to tef rząd francu- , pn.eszło 40. prroe. lmpotll1, t- J. ski partycypuje be~ośr~d.nio
Czecho - Słowacji. Innymi sto- ski skoncentrował swe wysiłki z ,:,'Órą 3 Inlhony tonn ropy daf w przemyśle
raf111eryJOym,
wy
argument "optymistów" w killku Ikierunlkch: nabył u- towej pnyehodzi na okrętacb trallliSpOł'cie naftowym, t,owajest. nieuz ru~ adni,ony.
dzia~y w killk u k.olIlcernach nafTo zll1aczy, że Hitler gotów towych zamorskich, O'l"gani'zuje
Je t walczyĆ w wypadku. jeśli flotę okrętów - cy>stem oraz u
moca,rsŁwa zachodnie nie ze- kłada w kTaju nfinerię nafty.
chcą p6jść na kolejne mtępProdn~eia wewnętrzna !'Opy
stwa?
we Francji wJDosl zaledwie 80
l na to p ytanie nie'k!tórzy od- łys. tOllln, podems gdy spMypo",.. iada i ą. przecząco. Ich zda- cle sięga roft.Ilie 8 młU0n6w
niem. .,Hitler sam nie wie, CO tomi.
będzie.
Kieru1je mm jego bczFrancja Jest więc kra:;em wy
gr:mic Zllu ambicja i "prze:ma- h1tnie importowym pod tym
czen if" '. Kic wyklucza 0I1l mo- wZlgt'lędem. Przywozi dl"OgOCen'Ż!liw oś ci wojny. nIc 'wierząc w uy 'Pły-n 7! wszystkich n~emal
RWą sze.zę§Iiw:i r;wlamę, myśli, kraJów r,oipodaj,n ych, a więJe Zł!
ł.e uda się mu przepro""łuł'Zić S!;lnów Zjedl1loozonych, W~ne
swe zamIary bez woJny.
7u c h. Kolumbii, Peru, Indii Ho
S:rusznlc twierdzi f/fan>cuski Il enderskich , 'P f'TS ji . Ira'ku, Ro-I
generał Dnval:
sji l'5.owiecki€j i RUDlUlnii.
PicIleliki
_ AmbteJa Hitlera ie~t nieoB ę,dąc zupełni; zalezna od oh
Barslczewska
graniezGIla i nie widać .l ej gra- cych p'roduccntow ropy naftoŻabcl,ński
nic. Natomiast możemy sobie wej, Franc.ia postanOwiła unlestw-orzyć pewne pojęcie o dro- zależnić się
pod_ wzg~ędem
r 'flcl1
klĄTymi ...tara sie urze- transp.ortowym, co Jest me~y
... MiloM ioet silna jak śmierć, ale obowiązek jest
~:l.vw'i"llli(; s·w ~ (bienia. \V (l1.ia kle ważne sZ1:zególnic w J'Ązit;
od niej silniejszy...
łaitiach fii.hrera panuje lliewąt- wojny. R()pa jest zuws'ze do na
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le z.ręcmośei i sztulti,
stać się oieW()ltnikiem
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każdym
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Bez nalt, nie ",gr,wa s·e wo·n

Jak Francia zabezpiecza sie Drzed brakiem drogocennego pllnu
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TRZY SERCA

rzy5twaoh wiermiczyołi i t. p.
Polityka naftowa koncentruje
się w Office National des <:umbustibJes lLiquides. Przeróbka
"UTowca malona jest i n.o-rm
wans pnez Compagnie Fr::tlJcaise de Raffinage, w któr ym
pańSItwo
ma decydujący głos.
Powstały wielkie rafinerie, któ re :OO.ofllle są do pTzerobienia
niemal całeg,o surowca. Rc)Z mieszczono je, ze wZ'ględ ów
bezpieczeństwa, w r6mych (' 7~
ścia~h kJraju.
WreS:T.lCie. ~. I tułaJ, 0 decyzja nalety do
ZbudOwano .olbrzymie .zbiotrni1d w rMmYi!h dzielnfc~h l{rajn, w pobłitu ()środ
k6w lołlniczy~h. Zbiotniki w
p6Jlnoono - wschodniej
ezęki
FraIliCji, w ilości 17, przeznaczono wyłącznie dla totnictwa.
Mają.
()łle pojemność
12 tys.
mk kub., podczas gdy np. tylko trzY' zbiorniki na tJołudni.c
wyro zachodzie mają pojemn.ość po 28.000 mtr. kubi'eznyeh. Są to kOlOSy, dO kt6rych
doprowadza się beuzYl1ę przy
pomocy słeci kanał6w, biegn.~h z wleIldeh l'aftnerH..
I'-Z ywiście,
państwa.

W~ędy na bezą>tecseń'stwo
wymagaj~ uniezależnienia się
od przywozu, z tej więc racji
~7JC7Jęto

poszukiwania fr6del
ropy w metropolii, ~ przede
-mr1.ystkim w koloniach . Orzeczenia geologów wskazu.ią , że
w Maroku, Tnnisł~
Afryce
PodzwPotnikowej oraz na Madagaskarze powinny majdować słę złoła nafty.
Ul'ząd paliwa płynnego przez\naczył w roku 1938 nn poszukiwania nafty: w Metropolii _
70 miJi.onów frank6w. w Maro ku - 136 miLn., w TUJni.sie '24 millIl., w Afryce Podz-WTotni
kowej , - 27 miln. i na Madaga~karze 206 miln. fIalt'k6w.
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LONDYN. tti kwietnia. (1l AT)
prezydenta RooseveUa,
Vl'l1stosowanc do kanclerza Hitler. i Mussoliniego, a nawołująee obu szefów rządów Niemiec
i Włoch dO zapewnienia statns
quo 33 państWOm Europy i AzJi
na eonajmnfej 10, a nawet na 25
lat ł wzięcie udziału w kOnferen
Orędzie

sr U

z si z cen

brJlt,j ki ZI

nych stosunk6w politycznych w
Ame.ryce'.
LONDYN, 15 k~ie1lnia. (Tel.
wl). Wiadomoś~ o apelu, skiero
wanym prZ'~z prezydenta Roose
veIlta do Hióflera i Mussoliniego,
podana dzisiaj po południu
przez pisma angielskie w senncy.ilrlej fonnie do wiadomości pu

z, arodowej rzez

ji

,.........

.-

.~

PiłO

~

kzasila
d życIe łgospodarcze kraju
re. ytem dugoterminowym.

,I)

\

~~~~~~~~~~w~e~~liiilii'~-'i-j~~iii'~-~~~~~~~iii-~'~I~'-iii-ij~iiijliiila

wlen:ia tych gwM'ancji, wywoła- olbrzymie wra:żenie. Sfery polil'Jńj
duże wrażenie.
tyC1JtlC z oochkiem podikreśla]ą,- ,...
,_
__.WU<Ą
O
inicjatywie
Roosevelta że apel ~n moŻe słać się punknad brytyj.ski pO'Wiaanmiony zO' fem zwt"otnym w dziejach pOwo nle da się pogodzl~ • paIdem.. ale pewD~ odpręieniC, bo żadna mie zapewnienia, a które br.zmi:
stał dziś r.am.o prz~z ameryk ań- jennych świata.
"
! I łykOnmDłsł7eml1JD.
armia w Id ehwlli nie maszeru-, "Takie wyraźne zapewDlenie
sikiego charge d'affaires w L<lnNiektóre pisma a'tllgiefs!Ue C).
Sfery
polityczne Z'W11Ieają je...
musi być dane nie tylko na tedynie, k,t6ry udał sł~ do Fo.reign słrzegają jednak przed zbytnim S2"0eRgóJn, uwag~ na peWlle nI)a.lejdwałal2cllarakft>rysty raz, ale na czas dłużsZ'~-. PropoOfflce i podał treś~ ~ dO wia~ Optymizmem I wyrażają wątpn stępy apelu Ro"sevelb, • mia- cm., ustęp, w ktÓl'yl:' pręl\-t.łent nuję, aby okres ten trwał cona"i(l~mośej.
I :
wOść, czy państwa osi odpOwie- nowieie w pierwszym rzędzie. m6wi, i,e ldy ~~an ob~l!ny b,!llzJc mnie,i 10 lał, lub nawet 25 lat,
W godzinach popołudniowych dzą pOZytywnie na apel RoOse- Że pł'ezydent na początku swej trwał nadaJ, t n świal ni('uni:~nre jeślibyśmy uważali za możliwe
~reign Offiee skOmunikowało velta.
! I
mowy,' uzasadniając, dlaeŁego nie pOpadnie w w(lJnt:. a cic:t- patrzeć tak daleł{O w pr~'
się z przebywająeym w CheNajwięlisą trudn~c widzą tu uważa ebwil~ obecną, za właścI pleć będą za to wszyscy. zarów- szłoŚć".
qllers premierem Chamherlai- w tym, że wśTód szeregu państw, wą dla SWl'go 'Vystąpienia, pod- no zwyei~y, jak zwyciężeni, a
Wreszcie podheślają tu ró'.',.•
nem, jak I z bawiącym w swej które mają byc objęte oświad kre~lił, że.w nieustannym naprę także paJlstwa n~traln~.
.
nież kol'J.cowe zdanie, w M6rym .
pGsfadł9ści 10Tdem Halifaxem ~ czeniem o ni.ea~'rcsji., znajduje ŻeDlU. w jakim świat. tYle od
"Z uwag~ omaWIane. J~st row- Roo<;cvclt mówi, że l'z:t(!zllt.y
obaj 'witając w imieniu rządu' się również nOsja sowiecka, CO pewuego c:IIMa, nastąpiło obee- OlU zdalflle. które mOWi o for- pm'istwami są dziś dOslol'';lic f'd
brytyjskiego inicjatyw~ prezy-.
powic,lzialni za wyd 9rzeł1ia n::.identa Roose:veJ.t3, autoryzował'
hIiższy('h lat, bo b~dzie {.() zal"do opub1ikawania nastt'~UJjące
żnlo od Jch odpowiedzi, ic ",in!li
oświadczenie:
'
Oni usłyszeć chybll t~skn01ę
".Rząd J. K. M. (lowi.etrział sIę
własnych narOlIów, aby unikn, 6
z życzliwą aprobatą o orędziu,
t
.
wO,ioy
i aby pamif2tali, że odpo.
wręczona
które zosłało wczoraj wierJJOO
wiedzą przed hirsto;oią".
rem wystosowane do kanclerza
PARYZ, 15. 4, (Tel wl.) Rząd pru-lamenta'l"nycll znajdował się lir, <Aano potraktował zagadnieRzeszy Niemiec i d-o szefa rządu 'a'ancuski przyjął do wiad(łmoś- dziś szereg depU'towanych, wyra nie stosunków angielsko - włowłoskiego pr~ prezy(lenta stn- "I z radością t .... ść apelu preq- żano nadzieję, te Inicjatywa a- sldch.
nów ZJednoczonych Ameryki. n denta Roosev('Itn~ zgadzając się merykańska konferencji rozb1'O
Popołudniu zotym zapaDowa- dla szlachetnej Inicjatywy
kłc')rc obe~nie zostali) opubliko- z nim całkowic:e i dał tern ... wy- ,ienłowej I konferencji ekono- la w Paryżu atmosfera .takgdyby
'wane w prasie.
raz w nocie politycznej, jaką pre młcznej, .tuż ra podjęta przez(pewnego odprężenia i nadziei,
W:lI'sz. f:nr. "Gl su 1'0ro11u('Rząd J. K: M. zgadza się z o: mier Daladier wręczył d:d8 wie- prezydenta ROO8evelta W' okre- która jednak z trudem musiała go" telefonuje:
ceną sy1uac.1 i młędzynarod-owcl ezo.rem ambllsadorowi Slanów • kryzysu W'I'RŚIllowego, moie sobie torować drog~ poprzez na
W Polsce nowłtan9 z uwu·
przez prezydenta ROO6evelta.
Zjednocz-onyeh.
posiadać obecnie nleeo wi~k8u gromadzone, w informacjach po niem szlacltrlną inicjat~,'f~ preNależy odczekać na
PARYZ, i5. 4. (PAT). ;Wyst~- szanse realiaeJL
rannej prasy wleśet alarmujące. zydenła ROl}s(,\f'lła. WrL(:I!~
"-ie.dź Ni~miec i "'.łoch....
pienie pTezydenta Roosevelta z
Jednocześnie pierwue infor- Rano bowiem cała nlemnl prasa próba wzmocni('"tia poI'ojll jl'~t
NatoollIast wl<ęee,l namet przy inicjatywą pod adresem Nie- maeje o mowie br" Cio.no, wygło francmska komentowała podróż tn naJeżycie redona.
",-jązuje si~ w LOndynie do odpo miee i :włoch wywarło W' Pary- SLonej w i,wie korporacji zosła.- floł7 niemieckiej na wybrzeża
Pozostale olwartą spr:t~'l 1(')
,\iedzi WłOCb.
tu duże wrażenie i. zostało przy ty. potraktowane jako zaPOwiediI hłszpańskłe ł niepokojąi!e pogło wodzenia ~~j lU'cjaty y "obce
Ini~jalywa Roo:sel"clta ocenia- ,jęte z zadowoleniem.
pewnego edpręż_la od stron.,. skt, dotyeząee Tangeru oraz kon stosunków ~!li·npe.,sl;.ł('h ł prz,'
na jest w Londynie Z3. dO'I1iosłą
M7; kuluarach izhy deputowa- włoskle~ ~ereg61nie dzięki po- eenł1'acji hłszpnń.~ko - 'losklej obecnej ~ytua('.ji mic:dz,) narod'}
z punktu widzenia wewnętrz- nych, w których pomimo ferii jednawezemu łonowil, w jakim koło Gibraltaru..
wej_

lo w IPndynie
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B.\RC'ELONA, 15.4, (pAT)
~ąd wojecr.y t"kazał na karę śmi€'T

Goering grz,wiózl do Rzymu projekt

e~, gene:ała. repuUikań3k.iej

ogeracJli

Ul j

gwar-I R.~YM, 15.4, (pA'r. _ Dziś rano o~oezenia złofvł w P~teoni~ wieNastę~~ie Goering udał się do l ciu korony alb:uH,iej przez l"r h
CYWIlneJ, Aranguran RoldaDA. Goermg w towarzyl'!twie a.mbasado- Dlee laurowy 1l trunnen Wiktora. grobu Nieznanego Zołnierz<'l., gdzie Wiktora Emanuela TIr.
r6wniet złożył wieniec, po c.2!yn;.
J>o p<,siedzćllliu izby Goering
ra R.reszy von Mackenzena. oru Emanuela n j Humberta. L
~f)st.M przyjęty przez ministrĄ I'!e· t!(lal s.!Q
kI'atarza. panii fas~Y8towslriej, Sta- do Mussoliniego na kouferencję.
race,
,
PAHYZ, 15.4. (1'('1. w1.) - nt..
w pOI."udnie Goering udał się brze pOinformowane koła pary~ki
wraz :& małtonką do KWirynału, twierdzą, że Goering przywiózł d'.
(Doko6c:zenie ze str" 1-ej)
międzypaIlstwowym, póki pod <łzie pod falS'ZywyDl adresem. gdzie
Rzymu gotowy, a wypracowat y
blemy nie mogą być tylko rOZWfl opi.eką pań~twa ukry.wać .i kon- Naród
nie~iec~ koń~zy
przyjęty został przez króla,
przez sztab niemiecki, plan opera"
iane i wyhandlowywane z _pun- solIdować SIę mogą SIły nrepoko "Deutscbe Dlenst - zm~drz!ll małżooka. 7.aŚ jego przez królowę, cji wojskowych przeciw Francji i
ktu widzenia prawnego. Swiat ju i niszczenia, Nie morlua słwo- i słał się, silnym i pr~eto n.!e poKrtl wydał na czeŚĆ Goeringa na Bałkanach.
nie skład3 się z jednomyślnych rzyć nowego porządku przy sto- włórzy SU~ sukces ~tlsona ~
śniadanie, W' którym wzięli udział:
Plan tcn przeWiduje trzy u,Jrrzc.
systemów, którymi kierują ide- Je konferencyjnym, póki uważa . . . . . . $ • • • • • • • • • • • • • • 4.. Mus~oiini, ministrowie Chno i lI;'fi niemiecko _ wloRko _ hi 'Zjl~l.ilologiczn e rządy, lecz świat skla się bolszewizm za równouprawAlficrj., a.mbasador R~eszy, człon- bk:e. Jedno na JugosLawię i Grecję
da sIę z narodów niezdolnych nionego partnera w politycznych
kowie ambasady niemieckiej ura,. celem opanowania Bałkanów i 7rh
lub zd-olnych do życia, które nie rozgrywkach świata.
LEKARZ· DENTYSTA
sZE,reg przedstawicieli dworu i wło- hycia ważnych baz mor!>kich na mo
t.hCtl się stać igraszką obcych
Dalej półurzędowa agencja pi
l~łtD~~fR6
skich władz państwowych.
IZU Śrćdz.iamnym,
il1l1:eresów, lecz
same muszą sze: Musimy uważać za wyrafiPo śniadaniu w pałacu kwirynnl
IJntgi - uderzenie nlemicclw _
kształtować swoje losy,
nowany manewr, jeżeli żąda się
skim, Goering ob9cny był na popo- wJoslde na Fran('ię po przez Szwaj"
Zdaniem "Deutsche Dienst" od nas przysięgi na pokój w świcSienklewlcza &
łudniowym posiedzeniu izby zwjąz- carię;
prezydent Roosevelt przeoczył cie, który to świat podszczuty
tel. 209.()7. P,.,)m. 1&-1, 3-7
k(. w faszystowskich i korpoTMji,
trzeci - m:tr!:l1. hiszp:u'lsko _ '1\ hl
przede wszystkim najistotniej- jest do wojny n-ie przez nas, lecz
która zatwierdziła ustawę o pr7.yjQ ski Da południową granicę Fmncji.
s:q z aktualnych problemów: przez innych i to w chwili, w kt6 ;:============~:.:.:.:.:..:::.:..:::.::.:::...;:.:;.;
wielką rozprawę światopoglą(l!l rej mężowie stanu wielkich dePunieważ Mussolini i FraD(') zrt:ly
ją
doskoll&.le przewagę floty UIIZ mł "dr.vnarodowymJ siłami Dl- m...Jl-racJ·i oświadczaJ"ą, że nie wi~-"
Ul\.
dla dzieci trudn"ch do prowadzenia (nerwowych, psychapaf,csnJch)
. l k
f
k' ,
1 .
--clelsklml,
które zamierzajq dzą z"adnych l'deolodicznych p r z e '
gol(: f o rancus Hoj na. '\"0' a('1l
~"
e'
W SOPLICOWrn k. ŚRÓDBOROWA
. 'd Zll)rnnomor~
.
l"le,
h II'tl
dl
rzucł~ narody świata w krwawy ciwieńsłw pomi"dzy sobą, a nisru
l er UIDJón II' "'~
...
pr""J'muJ'e
dzieci
od
lał
6
Ił.
Prowadzony
przez
fachowych
Dl
'e
wysyła
flot"
[lienl1'e"k
......
ID
.....In--.rć
a,łłą porz"dek
na szczącym narody bolszewI·zmCl1l.
-"
'. k' ',",'
ch...
.,.,
_ _"
'"
~
psychologów
pod kierunkiem lekarza - pSJebopałolog. dr. Zofii I d h' •
b d d"!:~"~
dlI
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Oznaczał-oby t-o otwarcie bram
nozenblum. Kamfa.rtowy lokal, piękne polotenie, pierwszorzędy JSZp811~ H." fI Y o tle im duuy wikt. Na ąejscu: nauka, sporty, warsztaty, ogrodnictwo, cha i przekonać, ~e nnglilwrn j fr:1iJ
••Deutsd:Je Dien'St" oświadcza bols-awizmowi dla ".i.ego zbrodni
Infarm «ncJ'e', \"~szawa:
teL 5-88-94, !ub na mieJ'scu: Soplieo-wa, CUZ{IJn
nI'/' pc'IJ'dz',o 'nl,
un.
P rez""d en t
.&e nI"e moz'na stworz'-'ć.czye
h p Ian Ów i a k e,"I.
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•
Io<\~ l"t-~·
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,
d -leJ",
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•
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;rawa,
ulica Reduto'l\'a, willa "Switezianka""
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szczęśliwych

życmRoosevelt

skierował

orę-

16. IV. -

Rosja ma

•

i

udzielić

_I

pomocy

&r.

1939.

•

e

tr

GLOS PORANNY
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•
zawarła umowy gwarancyjne

z któr,mi w.

LONDYN 15. -l. (Tel. wł.).
MI SOJUSZU LOTNICZEGO.; umowa ta dojdzie do skutku,' nadawanych dzisiaj przez ",jęk- \ brytyjsko - rosY.iskim pakcie, al
Znintel'esow'anie opinii angleł- Do tego aliansu •po,,:ietrznego , Anglia rozpocznie z. Sowietąmi : szość prasy angielskiej. za!l1iC j
~owjc:m Ros.ta. nie jest bezposkiej skupia się na konferencji miałaby być po OSlągnU~elU osia i l"Okowanła w spraWIe P,OMO- wanym przez W. Bry' amę roz- srednlO .zagrozona przez Niem.laką '" kOJujsariacie spraw za~ ! tecznego, p?~z,!mie~ia, WCią-, CY SOWIETÓW DLA PAN~TW mowom ": l\Io~ kwie" ~bjja się cy, ani tC'.l ?ie ~oże ?n8 u~elić
;;!rauicznycll w Mm;kwie odbe-' gnięta rowmcz franCJa.
Z KTÓRYMI ANGLIA ZA" AR- umiarem l rzeCZOWOSCIą OCt'D:l . 'V. Bry tanu zadnr-.l bezposred
dzi:e dziś ambasador angielski I P'
, ł k'
'. •
. LA PAKTY GWARANCYJNE,! korespon(lenta dyplomaiyczne- nie.t pomot'Y na wypadek wojny
Seeds z LitwinQW~m.
d • l:<mt~ angle s lC t wyra:r ~1;11 w postad dostaw materiałów go "Manche.stel' Guardian", któ- z Niemcami. Jakkolwiek BLIZZIeJę, ze !Imo,,:s e~ r .zaJu, wojennych, samolotów oraz S!l' ry pisze, co następu.l e : "MIĘ- SZA WSPÓŁPRACA POLSKOW Londynie utrzymują, że dotycząca Jedyme Sl~ powletrz- rowców potrzebnych do pro1\'a- DZY ROSJĄ a MOCAUSTWA"MI ROSY.rSKA JEST RÓWNIEZ
Seeds otrzymał z Londynu lo- nych, NIE NAPOTKA SPRZE- dzenia wojny.
ZACHODNIMI TOCZĄ SIĘ 0- NIEAKTUALNA, albowiem postrukc.~ę, aby zaproponować Li- ~~~~~ STRONY POLSKI I
, BECNlE W MOSKWIE BEZ- Jacy odrzuca.tą ją dla względów.
twinowowi ZAWARCIJ~ MIĘ_·
LONDYN, 15. 4. (pAT). Wo- POŚREDNIE ROZMOv\'Y. Nje które są zupełnie przekoDYwuPrasa angielska sądzi, że jeśli bec przesadnych interpretacji, ma mowy oczywiście o jakimś .jąee" •
DZY OBYDWOMA PANSTWA-
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gnie ut:rzylftac układ z 1Mie ką
co• • .,ojska z Hiszpanii

Azyan pr

Wio h, nie

ma;ą

agres,wn,ch zamiarów wobec

••
ią i
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Ul slawii i Grecji

RZYM, 15 kwieLuia. (PAT).- w czasie kt6rego Plldło kilku zaRównie! i ze strony włoskiej pr.zes-Łrzegania wszys'tikich klau- wielkieJ tryum1ałne.i paradzie w
uroczysrte posie- bitych wobec izolowanych zupel przywiązywana jest wielka wa ruI, jak to czyniły Włochy do- Madrycie prze~ gen. FrancO.
Szczególnie ważne jest stanodzenie parlamentu wlo kiego, nie środków oporu, SJ)O'k6j i po- ga do układów, zawartych w tychczas.
wisko
Białogrodu natchnione dn
na którym uchwalono dekret ra rządek zostały automatycznie 'tV
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
chem przyjazni, które znalazł·,)
dy minish'ów o przyjęciu koro- całym kraju przJWll'6eone, a woj
t.1I ~
~
swój wyraz w czasie świąt WicI
ny albrulskie.i przez kl'óla Włk ska włoskie powitane były wsz~
. u\. '~'<
~ ~~~
kiej'llocy
i świadczące pr.zede
tOI'a Emanuela m. Posiedzemie dzie eDituzjastycmymi malIlife~t"'-ęl~~'~~.~.
wszYJStkim o !'ympatU i zaufaniu
odbyło się w obecności delega- stacjami.
v V
~i.r~,
.
ł
'
.<\~~ '''~.A~
istniejącym od dwóch lat pomię
cji albańskiej, która p'owitana
Odpowiadająe na's ę1p!nie mi
-,,~ " """~...
dzy dwoma narodami. W Bia.
.stó'si!je siEtl'i%eC%YS'zczajq.
zOl<;,tała prz-ez z~.romadzenie okla
deklarację premiera Ohamherce pigułki ALDOZA, zna~
łO~l'Odzie zrOzumianO, że obecskami. Obecny był r6\\"llież na łaina, min. Cir.no wyraził żal.
ochronny -.GÓRAL", dzianość Włoch w Albanii nie krY.ie
posiedzeniu MilSS~li!1i i Goering. że premier brytyjski zapomniał
iłajq laqodnie. ' Nie;ednoikloh;lie .~biega!q iwoza sobą bynaJmniej jaklehkolMinister Ciano wygłosił prze- o historii i zap~wnia, ż·e nie moŻ'
·rzemu Się hemoloidów:
wiek wrogich zamiarów w stomówienie, w którym na: ws-tępie na ~eniać s-Łosunlków włosko Działajq przy . obstrukcj(
sunku
do Jugosławii, lecz przeprzypomniał, że w trzecim wie- a1bańskich lIla podstawie ""'pad
nadmierne; otyłości i złej
.. J
przemianie mateńi. Nie
ciwnie reprezentuje możliwości
ku przed Chrystusem DuraZ'Z() ków '1 l 8 kwietnia.
WTlIlagakt specjalnej diesolidarności i szerokiej współ
i VaJona przyję'f\y ,protektorat
Minister (jano 9" liny ~t z
!T. Próbne pudełko
pracy.
Rzymu, a w 15 wieku główne
•
_o
..~o
a 5 sztuk w cenie 0.15.
Minister ooparł dalej WszystChamłJerlalDem CO do utrzyma- .._.-.:a~J5~szt~u~k~O.~40~_ _ _~~~~~~~!!~
miasta Albanii naletały do We- nla
działania pa·kto wl~-hry.
kie poglOski i zarzuty dOtyczące
necji. Po upadku panowania otty)skiego, nlc bOwiem nie uszło kwietniu i Włochy r6wnid ołyMinister Ciano potwierdził da :r..amłarów WIOch w sfOsunku do
i oma{lskie~o lll'ocamtwa eUll'ope.i
CO
mogIOby
usprąwiedłlwić wiane są; pragnieniem: utrzyma- lej, źe ochotnicy włOScy w Hisz- Grecji i potwierdził, że w st0sun
skie zaW5ZC uznawały pier~~e{l
zmIany.
. I l ' . nia ich w mocy wykOllUlia i panii pOWrócą do ojC!Zyzny pO kach między At~nami 8 Rzys,two Włoch w Albanii.
mem panuje atmosf~ra wzajpm
Dal~j m6wca przypomina onej serdeclJności i zaufan18. Mikres dojścia do władzy b. króla
nister Ciano podkreślił, Ze oś
hOgU, pakt przyjaźni za·w arty ', '
JCSt
w dalszym ciągu msłrumen
Tiranie w 1926 r. i paM 50~Z
tem współpracy l że pOrozumiedczy z roku 1927. Jedn'Rk mimo
nie działa .tednakOwo spraw ił'
uroczystych zobowiązań, przyję
Zf1~ówno
w Rzymie, jak i w nCr
tych przez b. króla Zogu nie
lmle.
zml.'nił on swe.i podstawy, wro Zs;,Tomadzenie
wie10K!"0łnie
gie.l w stosunku do WIOch.
przerywało mowę ministra CiaMinister Ciano wskazał na--~_--~no ()klaskami, a po zak{)ńclO ·
st ~pnie na wielkie ,,"kłady uczyn~j mowie zatwierdziło projekt
nicme przez "'łochy we wszystustawy przyjęcia DJZeZ króla
1· ich dziedzinach życia a1bań
ee.sarza korony albamkie.1 .
... kiego. Wysiłki Włoch, zmierza
jąc C' do poprawy warunków ey111 na rn(lu albaiiskiego 1'0z'bijałv
Bełk
ię o złOśliwe przeciwdziałania
nw' • b. króla zogu.
u Prezydenta Ił'zplitel
J;' ,: Z okazji s\vej podrOży w
I
WARSZAWA, 15.4. (PAT) uhi r';" Vl1l styczniu do Jwgosła
l Pan Prezydent Rzphtej przyjął dziś
"ii minisler Cia no, mając na u'w godzimlcb popołudniowych w
wadze , crdeczne więzy łączą.ce
Epale p. ministra. spra.w za.graniezRZ~' m i Białogród zw,rócił uwa·
nych Józefa Becka..
gę rządu jugosłowiańskieF,'O na
11lo71iwo~~ kryzysu w
stoStl'Ill~a.ch włosko - albaiiskich.
starsze roczniki
Mini- If.'r Ciano przedstawił
BUKARESZT, 15.4. (PAT) na'iL (:.pllic bieg wypadk6w potJ. Goebbels W GrecJI.
Prezydium rady minititrów komu
prledza .ią~ych
zajęcie Albanii
Wszystko połsmane - napewllo
nikuje: Na skutek deklaraeji mini.przez wojska włoskie.
stra. spraw zagranicz.nyeh Węgier,
tu tydli gospodarowali ,
Minis-ter Ciuno zaprzecza lla hr. Csaky, z dnia. 13 kwietnia. zło,
lej kampanii prasy za.g raniczżcnej przad komis~ą spra.w zagra..
nej w sprawach albańskich, __
nicznych, w ktćł'~j podkreślone zo,
nVłaszcza na temat operacji woj
stało, że Węgry będą resp'lktowaly
~kowych. Minister stwierdził, 7e I
granicę Rumunii, a. która. została.
nie odbyła się żadna bitw~ nie
nam zakomunikowaoa. prrez posła
było żadnych zniszczeń, ani
węgierskiego w Bukareszcie, rząd
le","U krwi. Od chwili wylądO'wa
rumuński postanowił zwolnić z sze.
nia wojsk rankiem 7 kwietnia,
regów pow9łane niedawno starsze
('oczniki.
Dziś odbyło się
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Minister

Rumunia demobilizuje

roz-j

a9 Amnestia DolitJczna
zł.

z okazji urodzin Hitlera
WIEDE~, 15.4. (pAT) - Z okazj.i zbliżającego się 50-lecia. urodzin
kam'lerza. Hitlera przygotowywane
j~st ogłoszenio amnestii politycznej.
I Przewiduje ona
wypuszczenie na.
I wcłncść ~ obozów koncentracyjLy<,h w Dachau i innych, kilkuset
o8Gb, Więzionych tam od czasu
p'rz~łllczenia Austrii do Niemice.
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popierania kroków rządu w dziedzinie · obronności państwa
Delegacja Związku Dziennikarz, RZDlilej U D. Dremiera lad o skieg
W ARSZAW A, 15. IV. (PAT). sIdego, 8e.Iuetlll"m gen~nego woScI Bo.lOWEJ PAl'tSTW A,
Prezes rady ministrów gen. Sła- Medarda Kozłow8ki~ i mo. co ZAWSZE BYŁO I POZOwoj - Składkowski prąjął w dn. k~ wydz. wykooawuego Zyg- STAJE NA.C~LN,Ą TROSK,Ą
i w~jszym delegację związku munta Piotrkowsldego.
ZWIĄZKU DZIENNIKARZY R.
':' dziennikarzy R. P. w osobach:
P'"
prezesa Mieczysława ŚeJeżyńI>elegaeja dotyla uemvaty po •Pa -łfto oihrł~ CIele•
wzięte przez wydział "",kmaw... --"'J~
CEy związku w dniu 27 man.a gaejl, łe w mpełnoHl doemia
b. r~ uznrpełnia.iąe .fe obSnrnym wagę powyższego oświadezenła
komentarzem ustnym. W srne- i • zacIowolenlem ,..."jmu.fe je
góJnOl§d delegacja 8łwłerdzłJa, do władomolld.
że "~ Z'OI'g8IDizo".li w
DeJepeJa
pnekonazwilfZku
dziennikarze,
BEZ nle, je bez w,,!pienla, NIE ZAIWZGLĘDU NA DZIEL,ĄCE ICH DZIE W PRZYSZLOŚCI KONIERÓ.tNICE PRZEKONANIOWE, CZNOśt ZASTOSOWANIA DO
gotowi są w d.zIsiejsq-eh wanm tADNEGO Z DZIENN1KA.RZY
k~h międzynmood.owyeh ł '" o- TAK OSTREGO ŚRODKA ZAheenym położeniu Rzeczypospo- POBIEGAWCZEGO, lAKI ZOlitej nie tylko ogrankzyć do- STAL NIEDAWNO u.tYTY W
puszcza1ną w normalnych eza- STOSUNKU DO REDAKTORA
saeh krytykę polityczną, ale PO MACKIEWICZA.. Dełegaeja poZYTYWNIE POPIERAĆ KRO- I"Ul8zyła l'ÓWiII.J.et sprft'W~ konflKI RZĄDU W DZLEDZINIE O- skał.
.
BRONNOŚCI I PEŁNEJ GOTOW dalszeJ I'ftrEID()w:le 1NID pre-

w,.....

ORSKI 1939r.

Nr' 1 M/s ' PIŁSUDSKI
I

Nr.2, Mi S B A T O R Y
Nr3 M S B' A T O' R"y

j

•

"

•

ANTWERPIA I LONDYN
13.VII-21.VII. Ceny od zł. 324.FIORDY NORWEGII
25.VII-9.VIII. Ceny od zł. 520.SZTOKHOLM I KOPENHAGA
17.VIII·22.v1ll. Cenyod:z1.220.-

im

abs

Z

SZTOKHOLM I KOPENHAGA
31.V-5.VI. Ceny od zł. 200,HELSINKI
15.VI-18.VI. Ceny od zł. 90.-
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Przywódcy terorystów masowo uciekają z Palestyny

KA

YN IAIAM -'
s.

LINIE
ŻEGLUGOWE
sJirawie udzielenia poparcia arabom' proces rozkładu arabskich band
WARSZAWA, PLAC MAt.ACHOWSKIEGO 4, TEL 609. 61
pale3tyńskim.
feroryatycznycb w ciągu ostatnich
ODDZIAŁY; GDYNIA - KRAKOW -lWÓW ORAZ' BIURA . ' Q DRO~Y
'i" rozmowie z dz.iennikarznmi 24 godzin uczynił znaczne postępy,
były premier syryjski. D'łamil
Po ucieczce "generalissimusa" mier w odpowiedzi na zapyta- tADNYCH
ZOBOWIA ZAŃ I
Mar~as paS~ll ostro potępIł "ba~ba. Abdul Razeka, nadchodzą z róż · uia członków delegae.li oświad PRZESZKÓD DO NATYCHMI.
rzynską okupację muzułmańskiego nyeh punkU w kraju wiadomości o czyI, że zastosowanie odosobnie STOWEGO PODJĘCIA SWE.'
kraju (Albanię) przez władzę uzur· ucieczce innycb prowodyrów, jak nia red. Mackiewleza dok{)nal z DZIALAL"iOŚCI ZAWODOWEJ.
patorską",
Aba Dura, który kierował hanrlllDll pOwOdu wIelu z pośród Jego wyNa zakończenie Ilan premier
JLROZOLIMA. 15.4. (ŻAT) _ tt'rorystów w Galjlei j Cbasana stąpień prasowych, godzą~ych zakomunikQwał,
pnyebyla.i~
lhvaj imigranci źydo\'['cy z Nie. Sal.ane, któr:v: cperował w połnc1nio w zau!anie do. pa~wa~ C) w o- się dO wniosku delegacji, ~ w
mice Nat:m Pflitger j, Karol Mut- w~J ralestynlc. Abu Dura, pO?:Ol!ta· beene,l sytuacji mlędzYDarOiło miaiI'ę potrzeby BĘDZIE POLI':srhik, zabjci zostali dzis w Je,rozQ wił też cały swój arsenal. Wojsko we,i było szczególnie karygodne. CAL ZAPRASZANIE PRZEDlimje w pobliżu meczetu Bach~j.
zagarnęło 72 karahiny, 1 kuln,mil)ł,
Ponadto pan premier zakoJnu STAWICIELI
ORGANIZACIJ
Radny araŁski Gazy Juseł et-Ala- 10 min" 500 ~etonatorów, tele~ony hikował, że nie wpł:\wał.••a 0- DZIJENNII\:ARSKICH
CELEM
w cil~gu najbliższY('h pięciu lat nie rni, krewny prokuratora Musa Ala- polowe 1 5 tySIęey pae~ek nabOJÓW. głoszenie w prasIe jego {}Śwlad- INFORMOW ANIA ICH O SYprzekroczyła 60 tysięcy osób,
za- mi, zabity został dziś przez teroryAclkoIwie-k większe bandy fak- : czenia o wstrzymaniu się na o- TUACJI OGÓLNE.J, co uiewąt
miast 75 tysięcy, jak to proponuje stów arabskich.
tyczni~ jut się ro~padły, nie naldy kres 6 mieslęey od pracy dzien- pliwie przyczyni się do zaclt'Ś
rząd angielski.
LONDYN, 15.4, (1:AT) - ,,DaiJy się spodziewać, aby usta' teror in- nikarskiej, z ez~go wynillm, że niMia współpral'y między prasą
H~ra.ld'· donosi z Jerozolimy,
że dywidualny.
:RED. MACKIEWICZ NIE MA j czynnikami państwowymi.
J [; RO ZOLIMA, 15.4. (tAT) - .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-_ _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bejrucki korespondent "Dawanl" III
-

KAIR, 15.4. (1:AT> Książęta
ar abscy doręczyli juź rządowi an.
gidskiemu swe
Jcontrpropozycje,
kt 'r~ 1..llljf'fzają jo zmiany prt1jJo ·
zycj. n.ądowych w sprawie Palestyny.
Książęta proponują, a.by
okres
przejściowy w Palestynie trwa) tyiko 10 lat, zaś po tym okresie nalezynietylko się naradzić z arabami
l\' sprawie dalszych
losów kra.j" ,
1c;(,z pozo!!ltawić im decyzję w tym
względzle. Po wtór' arabowie doluagają si ę, aby imigracja żydów

I

I

o a

Jerozolimy wy
fial do Europy jnko endsari:tsza
pewnego lekarza, aby nawiązać kon
takt z Hitlerem i Mussolinim w
d'JIlVdi, że ek,s-mllftł

Udaremnion, spisek grup, patriOtów czeski

Fundacia Nobla

I

w Wilhelmsha en

LONDYN, 15. IV, "Daiły Mir- przybyciem kMlcle-rza do portu wę i naŁrafionó w jednym z dodoroczne, ror" pTzynosi sensacyjn2t, wiado- speejaIlIli detektywI Gestapo .re mów, położonych w pobliżu dowynosI ' obecnie 49.210.000 korou' mość, rzekomo pochodząoeal z sztowali na mOlo dwo o;:;obni- ków, na miesz:kanie pewnego
nwedzkicb. Wysol.ość ł<l1I7.dej z pię bardzo pewnego i dohr~go Źlr'ód·
ciu nagród za prace z fizyki, ehe· la, o tym, że jakoby grupa pamU, me:lycyny, literatury i t. zw. triotów czeskieh planOWał.. dO• • /1:_1.' I
pokojowa, wyniesie w r. b. 148.822 kOnanie zamachu na kanclen;a
~ .. wwte.
Kapitał

udziehtne

fundacji Nobla, z które}
są

nagrody

ALT

korony.

r

VI

fabr,ce

A. Prussaka W ŁOd,j
•
d
W
czoraJ wieczorem o go z.
23.30 centl1llla straży ogniowej została zaalarmowana wiadomośeh!
o

E

Hiłlera.

2 ostatniej chwili

oż

Dwu z nich zdołało r.biec
przed aresztowaniem.
PARY2;, 15 kwietnia . Pr~sa pa
rys1.a przyno s ząc
s e ns acyjną
wiadomość (} pł'oJektowanvn1. Za
machu na kanclerza Hitlera.
Z'w:raca uwag ę na szereg szczegółów przemówienia kanclerza
w Wilhelmshafen, które ,\,"dajt!
się pośrednio potwierdzać mformacje pism angielskicb.

groźnym pożarze w

fabryce wyro
bów w'!łnian. A. Prussaka, przy ul.

Z,amacłi miał być dokonamy
po<k.z8$ u1rOczystośd spuszczeDr A WANDER. S . A. Kraków.
nia na wodę J)'a'lllCerni,ka .,AdmiraI VOn Tir:pitz" w Wi'lhe~ha k6" osJRoOjOnyeh". pistolety niemca pochodzącego z Sudetów
Przede wszystkim p'r alS3 przyfen.
auto'matyezne.
()oraz na kilku innych osobników pomina, ż·e dokładni e pO 42 sło
Natyehmialll ttrządzono obła- narodowośd czeski'ej.
wach Hitlera nagle transmisjI! ·
Podobno beZlpo§.reaniQ przed
jego przemówienia dla radiostaOz,,, o godz. 4.15 po pol. i 9.15 "lec••
eji amerykańskich przer-wano.
~"I.tne WidowIsko aatyrynne w 2 częściach p. t.
6'
Drugim. bardzo charakterysl~'
Tel. 213-84.
C7mym faiktem jest zast.OsOwanie
d i
po raz pierwszy grube.i ściany z
atatnie 3
n
li udziałem c:l:ołowJch sił scen, tydowsklei a

SaIa F-Ih
..
I armaDl1
"Nil Sl 1-

-.:r I f ' "
l
l"
l

nierOzpryskującego

~~~~~~~w~~;.=~~~y~s~t;~ę;p~6~~~
__-~S:L~D~I-~:I-n-~-._L_s_z_n__ac_h~fl_e:m_'_H_z_e_~lm~h~m~e=n=e=m=n~a~e~ze~~~'9
na miejs~e ił plutony.

delegowała

~~~~!~~:~ann~d ~~ł~ r::::,k~a~ EUR PA

~

Poe&. 12. 2. 4. 6. 8. 1t.

Jak

się okazało, pożar

wśród nagł'omadzonych

powstał

na

dzłe-

dzieńcu fabrycznym bel z odpadkarni. Ogień szyblto ro-zprzC9trzeniał się, grożąc przerzuceniem się
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SIILĄIIISKI - GROSa WNA -

FaRT
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NER,. ~

..W L 6 C Z G .,..........
g~~~~~;~~::!..___~~...______,:,,-:----:--::-~===:==~;;:==;. fU,
9 kWiet,nil!. rb. god~. 9(Wi•••. D.'ncert Mistrzowski
. :: :;.~n;!ł:a~Ju~~~'
łS;:~ł:S:e; Sal FILHARMONII s(rocll. dnD' la
rza przed
godZin;e
Zni·
ł

F

jaśnienie, ż e jak wida ć z foło~r~
ściana szklana byita takIeJ
wysokości, ze chroniła kancIe-

O

Da

pożar

uglRslła.

SZCZOna została większa ność odpadków bawełnianych. Straty ą
dość wysokie, dokładnie narazie
jednal( nioustalone. (I)

tel. 213-84

Bilety do nabycia w kasie
Filharmonii

W progl' .. utwOly'Beethoveul\, Chopioll, Schumanna, Liszta i in.

szkła.

Za·s tosowanie tej
ochrony
szklanej tłUlIllaczouo tym, ze
trz'e ba było kanclerza , cierpią ·
cego na ból gardła. ochronie:
przed wiatrem morsldm . Prasa
paryska odpowiada na to wy-

_

c==

się

która oddziela kanelerza od sluehM:Zy.

kulą rewolwerową, na
tominst z ~;óry i z boków wiałr
mógł swobodnie przedo'Stawać

$ię:..
t

,

~
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m
chan·cz
re
Czlerometrowr "RobotlI
olwarcia w,slaw, w
dokona

Jedna z dziewcząt z Armii Zba·
Wienia ~biera datki w Londynie na
rzecz tej instytucji i spotyka się
ID. in również z sędziwym profeso-

rem.

_ Czy m6gł by pan zaofiarowaĆ
a.ylinga dla Pana naszego na wy8Okościacbt pyta dziewczę.
Profesor uśmiecha Się pobłażU

.wie.
- Ile lat liczy sobie panł, moje
ct.rJecko? - pyta.
- Dziewiętnakłe - odpowiada
zapytana.
-- Aha, a Ja Uczę sobie Już dzlewlę6tz,ił!Siąt - odpowiada profeaot
po namyśle. - To może Jednak
prędzej będzie, ,łdli Ja wręcze pfe..
niłdze Aalltl na :wysokościacb osobMde!

*

Tygrys uciekł z ogrodu zooIo.
gicznego pod Berlinem i wzbudził
~kie zaniepokojenie aa przect.
midciaclL Na ulicy ukazały się
plakaty, zapowiadające nagrodę za
dcetarczenie tygr,'Sa "ZywJm lub
umarłym".

Dwuch żydów czyta ten plaut,
po czym Jeden z nich blednie i za.
czyna

sie.

żeCMĆ

z

Gigantyczny człowiek - many·
pa, mion:ący od stóp do głowy
czt9ry metry, posin.d.3jący serce o
&;le motorycznej szeeeiu koni, a
głos metaIiemy o zasięgu 4 kllometrć w, zapowiada Się jako Jedna
~ wielkich niespodzianek na wszech
świato''''j wystawie w Nowym Jorku. Temu nad-automatowi będzie
poruczone ogłoszenie "urbi ·at otbi" otwarcia wystawy, on tei bę
dzie miał obOWiązek zapalić tyBillce
reflektorów, ktćre zanurzą to wieł
Jtie miasto pawilonów wysf,aW9"Jch W" olśniewające morze wj4elobarwnego świałła.
Należy sobie życzyĆ, aby niebo
było bakawe wiee20rem w dniu
inauguracji i aby gęste chmury nie
zułanialy gwieździ8tego !,irmamentli; pozwoli t.() bQwiam człowieko·
wi - ma.sz~ skorzystać, dla speł
nienia jego zadania, ze· współpracy
aadziemskiej. Potężny teleskop u·
chwyci promienie juno świecącc)
gwiazdy. Swiatło skoncentrowane
z tej gwiazdy padnie na jedno f. 0en clbrz,-ma, komórkę foto-elekl.1'ye7rul- Ta. zamieni światło z nieba. m. prąd, który wpraWi w rneh
pralre ramię automatu. Przez na.:iśnięeie guzika ręką C'l:łowiek!a .

maszyny zapłoą WB7ystkie świA· ką, aby ~ porozumieć z tymi statła na wystawie. Jest to pierwszy lowymi "kolegami". Przy pomocy
wypadek ... historii: wysta..., te szeregu gwizdów będzie można wygwia.2.tla służy: do za.pa.la.nia lamp i dać I)kraślone rozkazy temu bardzo
posłusznemu słuZącemu.
nazwanerenektort·...~
ma "Televox", Mćzg tego automa·
Ił
ta, złołooy z baterii mikrofontw,
reaguje na fale dźwiękowe, które,
i ..
ren człowiek-maszyna nie b"ędzie przeobrażone w prądy el<?ktryczne,
jednak jedynym przedstawicielem uruebamiajlt! połąezenia, ukryte 1'1
swego rodz:1ju na. w~wie w No- ciele ,;.relefo~a". Spacjalne połącze
wym Jorku. Będ~ie mctna. hm po- nie, odpowiadająee każdej \vyl!okoś
dziwia~ zręcmoś~
caleg') legionil ei dźwięku gwlitUIów, przelmźa rozpodl'bnyeh automatów, zł:litonyeh kaz "Telefoltowi", który będZIe
w nie'Lwykłym stopniu do jstory biegał, zatrzyma się, usiądzie grze.
lud~, chodząeyeh, mówi~ych, eznłe aa fotela a nawet będzie ~pie.
wał_
rachujących, & nawet odpowiadają
. '
eyeh na. pewną n~ pytail, któ~y człOWIek - ma.szyna., "Telere będzie mu można zadawa6. Zre
IU1, kierowany nie przez fale
E7:ą, nie będzie meba zawsze podńriękowe, ale przez fale świetlne,
dugiwać się wyra mą m0'W1ł ludz- pochodzą~e z maJych lamtlek eIektrycwych, zaspokot ciekawość zwie
dzającego, jet'ali ten będzie cbciał
np. dowiedzie6 się o pierwilllltek
kwadratowy jakiejkolwiek liczby
nawet oimiocytrowej.
'

Plnowie Tele.ox"
Telelux"

(,klop-maszyna
r
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Audycje radiowe z całego

~aeIełem,

szepcąe:

na powitanie wystawy
Wedfug

źrOdeł

amery«an-

skieih, ca'ly świat radiowy wziął
TAnfnCI
ud"zia) "" SjpecjaJJny.ch transmisjaoh rorganizowanydl. d1a wy_' ._. _I
lSIta'Wy ŚlWiatówej W' Nowym Jor
....... Muszę prędKo pójlłć do dom.. ku przez trzy najwi~e tował
się pakować.
Sędzę,
te ~twa. udiofonicztne, a mianajlepiej będzie, }emi się ".,.mesłe nowieie: N1\fiO!llal Broaid.ea.5ting
COII$any, Cohmnhia lkoadtcasmy z miasta.
-- Ale:ł dlaczego? ..... pyta m- tiIJg Sy.stem i Mutu8l1 'J:łIroadcas
IL - Pnletiei ate ~y tnrr- ti~ INC. JaK zapeWtn.ia dyrekcja wystawy, była to na:jwi~lUli.
- Ja wiem - odpowiada plet- sza impreza w dziechinie ~WII%y. - Ale cz;y możemy tego do- dzynarodowej 1IransmilSti zbiorO"M!j, jaką kiedykolwiek zorga
wieść?
nizowano.
_
Jaki§ stargy jegomo§Ć, napadNa. treść aukJ~ji, l)r.z~z{)
uięty prze1; opryszków na bocznej nych przez radiofonie zagraniulicy w BerHnie i katowany przez cme dkt wystaWyt złożyły' się:
"ich nielltok.iwie, krzJczy r,,~ ... :t- pm:emówienia mOO1archów, reuliwie:
. gEUf6w, pre~dentów republik.,
szefów państw t wielu intnych
_ Ratunliu! Mordercy!
Policjant pojawia Się i usHu.je go wybitny;~ osobistości. Z;wyk~e
uspokoić:
po M1Jdycjaoh żywego słowa na_ Tsss! Nie naleiy tak głoóo da'WMla jest muzyka, śpiew.
dyskutować na tematy poIityeme! dtwięki d7JWOnoW ł'u.b in.ne efeklty d:źwi~lkowe, cl1arakteryPo spędzeniu pierwszych !!Ze~u ISltyeme dla kraju nadającego
mieSięcy w obozie koncentracyj- auldy'Cję. Te ~'Pecja1ilte progunym pewien lewicowiec nawróclł my dlla wrsta~y na.dawane ~
się na narodowy socjalizm i napi- w k~Mą nll~Zlelę nnę~ ~Zl
sal następującą "Modlitwę w Trze.. namI: 12.30 .1 14.00 we~ c~a
eie) Rzeszy" po której zaapliko- su wschodnIO ~ ame.rykańśre
wano mu na'stępnych sz~ miesię- go ~ 1lram.~i~e ~~ jeszą obozu:
cze dlo ~Ia: ~ k'WIe11l1Il!l.
_
Boże
uczyń
mnie
niemym
aA'udYCJe
dla
wY'Sbwv
na(fa"
,
. ,
ó' .
•
l:iym nie musiał wędrować do oho- wane są r wmoczesrue T: zasIę-za koncentracyjn~o.
go ikrajowym i na kró1\kofałów
Boże, uezyń mnie ślepym abym ki do 5taeji ikr6tkofaiowej w
mógł awata~ że ",.ys~ Jest Ntnvym JorJro, sk'\d pnek&ZJIwspaniałe.
WUle są, ll1IIl anteny w5'Zvstkicb
Boże, uczyń mnie głuchym, a- trz~h ~mie~ionych wyżej OTtiym mógł uwierzyć w wielką re- ga~1l~cl1 radiowyc? w Stanach.
da4ć powszechną.
DZIęIki temu , aud~}e te słysza
Boże, uczyń mnie §lepym, glu- ne l5ą ~ kra~lO~ iCh ,!ada.nia i
mym i niemym, abym mógł wstą- p~ez blkadzlesląt mJ110in6w ra
pić do Trzeciej Rzeszy".
dIoshrehaezy w Ameryee..
W and~jadl, wi1a~vc1i . wy
Gdy d& wychodzącego z Palazzo słJtw1ę, bi~ze ud~iał 1 ~ ~jów
Vcnezia '" słoneczny dzień Musso- etl'rQP~j5Jnc;h, a7J~Y'dk.l~~ ~ . a.lJniego podszedł adiutant I dyskret- mellJT'kańs'~lch, l!IJa~Wlclc. ~o-I
me zwrócił .uwagę wodzowi Italii, ska.,. Anglia, I~anliha,. Fra IliCJ a ,
Ze otwartego parasola nie naleŻ)' ~lgla, Ho!~ndla,. DanIa, N or~e
nosić przy pięknej pogodzie, Duce gla, S2I~eeJa, I!aha, Ju~os!awla,
miał (Ylpowiedzieć:
RrUIIl1U~la, SOWIety, J~Ollla, Ka
_ Wła§nie rozmawiałem z BerU. nada l Brazyna.
nem, tam pada deszcz.
Z wymienionych k'raJów
pierw zą audycję specjalną nadała
do .Ameryki rp.diofonia
K. I.Z.
Dziś o godz. 17,30 podwieczorek klu francuS'ka W sam dzień Nowehowy z udziałem artystycznym p. Le- go Roku. Przemawiał przed mi
:traka.
kirofonem p.rezYdent republiki

ASPI RIN ..

zac.

*

*

*

Ale wszystkile te aparaty są tyłko niewinnymł zabawkami dziacię
cyDli ... obec strasznego olbrzyma

1

międzynarodowej

UNun.

p'.

Następ.:q

w Am.eryce

aWlycJę przem.owi en i ach Ilastąpiła część

transmitowalllo 8 .stycwia z Il"laaqii. Przemawiali wtedy pp.:
dr. Hyde, prezyde:nlt republiki
i de Valera, premier irtlandzki.
15 stycmńa nadano audycję z
Kopoenhagi " przemówienia kró
la Christiana. X. Z kolei następ
ną audycję nadała Holandia 22 stycmia _ z życzeniami od
królowej Wil!helJmi.ny. Z Mo-śkwy nadano wielki kODem 29
stycznia:. S,piewał ChÓT wojskowy, rlezący 100.000 ~ów. 5 lutego pirzemawialt gubCll"D.ator Kanady; 11 - król Karol
l"l1IIlU'ński; 19 L ikł"ól Haakon
norweski; 26 - król belg6w,
lLeopoJJd IIL
Dnła

5 man:a z .}ugosła wii
przemówienie regent
b. Paweł; 12 - mówił z Rzymu król WiktOl" &nanuel nI,
Ił 19 - regent W.,gIer -- admiwygłosI"'ł:

ral

świata

Horthy~

Dnia. 26 ma.!l'ea w tralIllSmis]i

kon'Certowa w wykonaniu orkiestry symfoniemej Po15kiego
Radia.
Z Toł.io nadana ~ostała spe·
cja1tmt audycje. 2 kwietnia. __
Prremawi3ł 'k~. C-,;icrlbu., &-at
~an;1l HiTohito; 9 pnem.awiał
ze Sztokholmu król Gustaw V;
16 - nadana zostanie trausllti~je l: Rio de Janeiro z przemówi<"!l.iem prezydenta Va~sa.
C, k! tran,;misji zamyka !L.:rn·
dyn w <in:u 23 kwiemia. Pr7.e·
m!łwiać l'f;'dzie de-!f"gat gener~·
ny wy~tawy na Ang!1ię, sir
Louis Reale.
W oovowied'li na aud'Jcje po
wilalne :z !Szerokiego świata wy
stawa zorganizuje w dniu otwa'l"cia 30 kwietnia - ~cjal
ną audycję,
puemaczoną dla
62 krajów świata. Ma to być
transmisja., manife:stująca pracę dla pokoju i po-stę;pu, jako
hasła naczelnego wystawy świa
towej w Nowym Jorku. Z okazji tej nadzwyczajnej aUJdycji

N. J r u

stalowego, króla automaUw na wystawie amerykańskiej. Twórcą jego
jest inżynier Joe Withman z Chi ·
cago, który wymyślił i skonstmował tego ~trasznego potwora, ki ę 
rowanego falami Hertza ze speejalnego wysyłacUl,. Mimo swych
450 kilogramów wagi, ten metalo·
wy Cyklop rozwija poważną szybkoŚĆ, dzięki swemu sercu, mianowi('je lS-konnemu motorowi elektrycz
nemu, nadającemu zdumiewając:~
ruchliwość jego słoniowym nogom,
których rćwnowaga utrzymana jest
Pl"ZilZ t. ?w. ,,~yroskop". Ramiona
jego zakończone są.., na kosztalt
rąk, dwoma krą~kami, znajdującym,i się w ciągłym rucbu rotacyjnym; każdy zaopatrzony w rodzaj
,J3$sa,", którego uderzenie wystarczyłoby do powalenia hipopotama,

I

W eza.azce olbrzyma ukryta słu
cha wka., rodzaj mćzgu, który przenosi, przy pomocy pomysłowo Gkon
struowanych połączeń, do ramion
i nóg potwora wszystkie rozkazy
jego pana, udzielone mu za pomocą
fal Hertza z jakiejkolWiek odległości.

Pierwsz, człow iek
maszJna
Choc.iaż ta magia techniczna jPst
pozornil3 wymysłem amerykat'lt;kim,
to jednak jest ona pochodzenia czysto francuskiego. W I'arvżu bowiem zdumione tJ:umy p~dziwiały
po raz pierw:;zy przeodków "Telafo
M" i "Teleluxa'
oraz Cyklopama.s~yny. Duchowym przodkiem ca.
łej tej ~t:llowej rodziny był słynny
mec:hanlk francuski, Jillcques de
Vaucan-ron, żyjący w XVIII wieku,
który był nie tylko epoką wielkich
filozofów, a.le także zręcznych techników_ Urodzony w Grenoble, Vau.
t'8nSOn okazał się w 14 roku życia
cudownym d~eekiem. Na widok
zegarka., kUrego nie wolno mu ł)y
lo dotknąć, odgadł mechanizm j
ekonstruowal sam zegarzk. W ci:> ga przechadzki, którą odbył pewn go dnia w ogrodzie Tuillerii, pię
kny posąg "Flecisty'. urocze dzieł" rzeźbiarza Coysevo.xa., zwrtcił
jego uwagę. Na WZÓr te/!,o zakocha
nego fauna z m..'lrmuru, Vaucansoll
skonstruował
swego "Flecistę ',
którego sława, aczkolWiek przejściowa., w.króice przewyższyła slawę oryginała.

Był to pierwszy człowiek-maszy
Da, godny ~j nazwy. Mechaniczny

muzyk

VaueaJllloD&

wykonywał

dwanaśeie arii, wprowadzajllc do
fletu prąd powietrza., zmieniany

z Pol'sk!i. przemóWIl do Ameryki
prlez ruchy palcćw, warg i języka
Prezydem Rlzeczyp09poIitej p.-o
res~r II'.Ina.ey Mo§eleki. Następ zabiorą głos amerykańscy mę muzyka. Po "FI~iście" wynalazca
nie powiłał wystawę p. Stefan żowie stanu i dyrektor nact:el- stworzył jeszcze ezterv inne antomatY..
•
Ropp jako dclegat generalny nJ' w~WJ'.
wy6tawy M Polskę. - Po tych

Zwierzeta-automatJ

Wgz"OI~Di~

Wilna

Widoemie mudzony SWOimi Iu!Da8Zyna.mi, Vaueaneon za.

iitmw . .

eął zap\:'łnia.ć .wo~ pracownię
zwierzętami ~ automatami, s których jedea ~ sławę europejTydzi~6 od 16 do !! kwjeł.tda hę ItIa, pamiętna "Wielkanoc wł1eń8łta
sk2ł- Był to ptak mechanlczay, kttdzae poświęcony W" dutej mieJ'Zle au z roku 1919". Audycję rozpocznje
ry
za.dziwial nawet znawców swoją
dyejom, które Przyp01llDlł radi08łu pogadanka pod powyższym tytnzdumiewaj~ ruchliwością. Słynna
erom ~j Polski momonty i na- łem, m.dan& o gadz. 8.00 rano.

Audycje Jubileuszowe w 20 rocznlc,=

fItroje ~
Wilna.

21

"Y.%woleniem

kaeW tn:.3potała. sknydłami, pły_

gods. 12,03 w audycji południo wała, kwakała, podnoeiła. I!ię na nowej poza. ,częśoią muzyczną pro- gach, piła, Jac11a J trawiła na żąda·

o

On. t~ Kwietnia III &Dten PoI8k:ie gram zaWiera. słuchowisko prof.
go Radia pnema.w~ będZtie Lida. Waleriana Charkiewicza. "Kolejarze
Dzień jej rozpoemie Idę koncer- ... W"&łee o Wilno" O godz. 17.00
~m orkiestry wojskowej. O godz prof. dr. R.ysza.rd Nienickj wygłosi
9.15 w regionalnej traDamisjj usły odczyt na. temat wa.lk O Wilno.
są :ra.diosłttebaese reportat p. t. O godz. 17,15 pośwIęcony zostaje
,,Pijarzy w Lidzie". Następnie trans rocznicy koncert wokalny. Program
mitowane będzie na.botm\stwo, po- wypełnj znakomite dzieło Moniusz.tem zaś uroezystośoi "wyzwolenia ki - ,,Litania Ostrobramska. nr. 4"
Lidy", która. tego dnia świeci rć<w
ld~ż jubilens7. swego 08';obodze.. . Patos. b?hate~ski !i uczucie fa·
Diia. O godz. 15.30 w audycj:. dla (.LO~ne, Jakie Wilno w 'pamiętnych
wEi spotkają się słuchacze również , ~~ch 1919 roku żywxło zostały
z audye~ I"l'gionalq z Lidy.
. uJęte. w fo~ę Pięknego słuchowi

me

rozbawionych widzów.

het potaloW'&QiA
ża

~ stratą,

PO. śmi.erci mistrza., tego pary_
skiego Fausta) całe zabawne po.
tomstwo ludzi i zwierząt poszło w
rozsypkę· Tylko dwoje jego przedstawicieli znajduje Się wśród osobliwoSei jednego z muzećw paryski.ch. Pamięć o ich twór('y pozostala. tylko w kronikaeh sztuki mecha.Iljcznej. Zasługuje ona na oży
wienia w przededniu wielkiej wy_
stawy zamorskiej, kttrej inaugurafIka lIt~racklego. Usłyszymy je o cja. odbędzie się pod znakiem meWłaściwym dniem rooznicy wy- godz. 21.30 p. t, "Szabla. i dzwon". chana,eznyeh stworzeń.
zwol&n~ :Wilna. jest dzień 19 kWi~t
Jl. P.

16, IY. '- t,iLOS PORA'"'"' ....... 1931-

DvtURY
APTEK.
dzisiejszej dyżurują

'T

Nocy

-

następujące

::!e~~~•.:.m=~~zo~~z~~:!:: wJ/asJlgnował magistral na iallnaiszJI sze WJlDO-'
~)~!I::n~ń::(~ ~~g~l~i~r;!c~::;
sażenie w niezbedny s"rzeł rzec; lotn; Z
w. Daoielecki (Piotrkowska 121); Nowa
11"nl°a t ramWajOWa
o
P. Wójcicki (N,apiórkowskiego 27);
'
po d "
Wla d ukt em po ł ączy U l'ICę Narutowicza z ulicą Przejazd
K. Kempfi (Zgierska 48);
mer (Wólc%3ńska 37).

c.

Cym·

POBÓR ROCZNIKA 1918. _
W majn i czerwcu 1939 roku odbędzie się główny pobór mężczyzn
urodzonych w' roku 1918 i flt&r~
Bzych oraz ochotników j; ma.tursySU.iW.
'
Szczegółowy plan stawienn·etwa.
zost&nie pod~y do oO'ćlnej ;iadomośei za pomocą ob~esMzeń za
kilka. dni.
Zgłaazająey 8i~ pned KOID'sJa,
poborową ~ pOSiadać przy 150 :
bie: w\Yiadezenie II. wzo]"dnie I

::--:-~;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;";;;;,{;;;;;;

W
'. .
..
'
•.
..
.sa..rl k'. ,olnferencY,JID.,e]
zal"lą-jmmOWYCh w tej lDstytn~Jl w ~y clwlotnłczą ~ przeciwgazową 1.0
du mH~J!S'klego odbyła się WCZi)- sokości 25 p-TO(".• ogólnej sumy dzi. a zaoslc1!ędzonych n" subraj posied~e magisł.l'atu !lod wikład6w, oprocentowanych w wencjach.
P!zewo~ictwem pre:z. 1~. stosuniku ~ od sta':
"Zk-olei. rozpatrywa.n<? wniosek
Kwapinskiego.,
.
Nastt:J)ltue magistrat T'Ozpatry'- w spraWIe budowy hon tralllwa
'Wśród Iicmych ISIl>raw, któr4' wał sp:ram: zaopatrzenia 16dz- .lOwcj na uł. WysOkiej i Ttamzałatwion,o na tym. posiedzen~u, klej strsły ~al'nej w niezb-:d-, wajowej.. Unia, wedhJ,g Pf?.i ek na uwagt: zasłulgu,~ Ilru;tępują- ny sprzęt l urządzenia.
tn techmcz,u€go-. przeeh"dzdaby
ce: .
'
. -,
Odnośne ustawy nakłacta~ na pOd nOwym "Wiadukf~m ":"le.loPostanowIonO' 1JW.r-6c:6 si~ 'do gmin~ miejlSką obowiązek wypo wym ł łączyl~by u!fce Nnrułorady miejlSikiej, aby upoważniła saienia &traży. oboonie zaś w wicza z PrzejaM.
p.rezydium magiS'tratu m. Lod:1:i fi,lfę W1Chodz.i jeszcze potrzeba Wv
Pr.oje'k t L~;! 1.o:;t~1 T-aaprobo .
do wyst.aw.ienfa weksli dOi wyso- pMafenia straży w sprzęt puc, wany. poj Wllrunkit.Ul jednak,
koki póIt~ millOna zł. na pO- ciwlo~iezy.
'.
_'j ~e w~zeł prL~ :hiegu. uli,~ Przekl'yele należn°ścl dOstaweOm
MagiStral:, p.o rozwaiellIu tej Ja. z-d l WysokleJ będZl'~ wyko la
porzy robotach inrwestycyjnychk'westii, postanowił wyasygn O - ny w ten sposób, by umożliwiow bid. roOku hudżetowym..
wali dla straży 100.000 ~d, z kwOl ne zostało w przyszłO'Śd przedłn
Jedn1)Cześnie
postanowIono przewidzianych na obrOnę pr7e- żCnłe tor6w tramwajOwych na
zwrócić się do rady miejskiej z
ul. WysOkie.t od Pr R .l87:du w kle
w.nioskiem o przyznanIe ma~iO .'!"ł.
runkn ul. ROkicińskiej.
stratowi prawa kOt'Zystanla z
~ eiifJ
Przy Q,k azji magistxQ.t wypoJuoedytu otwartego w Komunałwiedział się za ograniczeniem
nej Kasie Oszczędności m. LOdzi
liczby elektrOWozów, które zjeżw wysokOści 2 i pół miliOna zł.,
T A N I S E Z O N dżać maJą dO remizy p-rzy ulicy
podktreślaJąIC, że gminie miej- I M A J C Z E R W I E C Tramwajowej, wychodząc z zak"
-ak
ł
Inf"nna"je·.
'Tarząd Zdroju,
lożenia', że ulica ta, po wybudos lej, J. -o gwarantowi wk a~
d6 KKO
Orbi'"- W"gons Lits Cook,
waniu na niej wiaduiktu, stała
w
przysługuje prawo kI)
. . ,n'
"
P4R
się Jedną z bardzieJ oŻywiiOnyeh

I

ZYN
Z Ro"J

rejestraeji, dowód
osobisty z foto• I. ad
k
gra.fi4. ostlLtrue ~wi ć!ctwo sz ol
•
d
odb
h
k
De, ŚWl3 ectwo
ytyc prn -tyk
rZ€lmi~lnjczych lub innych, za- :rz;y~'s~t;a'l1~i~a~z~p~0~Ż~Y~C~Z~ek~k~-r~6~tk~0~t~e~r~-~;:;;~~~~I~ur~a~;.~~;;;;;;::
świ!l.der.enie o ewentualnie odbytym _
WM*
24
pnYSp050bieniu woj!kowym, u·
• •
Ad świadczenie z ukońrzenill. kurRów
LOPP i PCK lub innych.
I
OJ;'

Ile ra,.g! ck"I

I

PRZEGLĄD

KONL..... Zarąd
miejski W' Lodzi wydział wojskowy
informuje, ~~ w ezaai~ od 28 k~t
ni;!, do 4 maja. r, b. odbedzie się na
ta.rgowisku końskim pi-z,. ndni
mioj&kiej nr. 1 dor:oemy pnegl~

rozpatrzą

szereg aktualii

f':anlcrządowych

arterii kontunik8{'yjnycho
Om.aw,iają~ problem zakład6w
ką,pielowych, magiS'trat up oważnił wydział mrowia publiczneI go do wymówienia umowy, zawat'te.i między miastem, a Id~
rowutetwem II zakładu ką:pleło~o przy ul. MIcluarskiego 11
w s.p.rawie kąlPa,nia i dezy;nfekowania odzidy. Stwierdzono bowiem, że w okresie trwania umowy słMl an~ sttIada to.

W. za1'%4Cłme miejskim eryniO- r w:mia pohtdniowo '" ~lłodnieJ
ne są pr.tJygotowftllla dO plennI'- cz~ci m·:1.~ta w ottolky'PI. Dąb
nego pO&Jedzen.ła rady miejskle.i. row:-I,: '-) ra7: kOmt... jt J'cgulaNa posiedzeniu tym m. in. za- I mino,', - !,rawnej. lct6ra ;_ ..tieni
łatwione będ" wa!OsId ID8Irlstra- t" :--..,."-;,,r przepf86w tt -oplIkona.
- • '" '.
. f ' tu W' sprawie otwarte'gQ .kredytu 1~C\C,: l .:r.r-:ryta-'!nym praeownłDokładne tuminy dopr~dzenia. w KKO i pOkry~ia wek81~ge , 'w n:t':":,:lckłeh i zatwierdzi
1,lmi do przeglądu wsku&ne są w dla. dosta~ców. miejsklclt..
• In :m, -, r'" ;:.1: 'min, ~lorruują,~~ po- f
pla.'lMh szezegółowyeb, rozpłakato:Zebrame rady odhęldzle Sł~! "~ .. (c.>. t':! t:'.~gowl.s1kaeh,mner~
wMyeh W' mieście.: oajp!rawdqpodobniej w d/WIII'... '~~ C'" cr:t7; .7 halach hurto~J
- - - - - - - - - - - - - - ' , ' tek, 'Z7 Ił. ID.
$;'::--·"l~.l ''y' l'1:-,a:.
NA DWUMIBSIĘCZNY
W najbIiż'szą, srOl(f~ ~ slę
~\/ <:;V--'ii'\,~ ~~;. 20 D. m. oma(J.ogOłO.uaO'-. posied'tenia dwóeh I'\:~eckich v.-a': ''''(:1-:''' ~-dsja finanSOwo1\
.,
kOmisji, a mianowicie komisji butś..:C~O...;ll. !\'a porzą,ldkt! oziendO sprawogólnyclt, ktcSra J"Oqla- nym ".'niosti tina.nsowe magitrzy s:reZleg6łowy plan rnbndo- str~tD do r:l.·ly miejskiej. (g)

"url

dla Pan Domu

zapisJ kancelaria Pryw.
Zensk. I{urs Gosp. Domo •• t.2.T.O.K.
Cegielniana 21, tel. 143-'14, M. g.10-13

p'psyjmuje

OBRONA PRZECIWLOTNICZA.
- W "Dzienniku Ustaw" ogłoszo
ne zostało rozporzą.dzcmie rady mi-

Obt:hód
Zb~iirka

na

D~r M~rodOtuy

Dnia 18 li. ni. o {~od'zi:nie 1S-ej
niBtrów z dnia 24 m&l'C& 1939 r. o w sali posieduń rady miejskiej
przygotowaniu w esasie pokoju o- .przyułicy pomonsildej 16 cdbębrony prteciwlotn,i,czej i przeciw- dde 5i~ ogółne zebranie komitegaz(, wej w dziedzinie budowni-ctwa tu ohywatel1skiego obcilOdu uroprzemysłowego.

I

lWzpt)l'"Ządzeme po~ oli~
ś1&, które zakłady i w jaki epostb
obowiązane eą
~ do obrony

do przygotowa.nia
pruciwlotniezej i
przeciwgazowej, W stosunku do
2Jlkład.ów budującyeh się, rozporądzenie wchodzi w życie % dniem
1 ma.ja. 1939 r., ~ w sto~unkn do
istmejących z d~m 1 maja 194.1
lokn.
KŁOPOTY PANÓW

el, li oczy w,5,zysl:dc!i ~kierowa.·
ne Sil lfl" t., r:lwt: dox.!n-ojenia. ~
Ałe o!J,,:;: (,az.H·oienia materla'lne;::) rl~mll:e "'a211C .leM dozbroj;u:1'! mor:1. ne. które nnede
czystości w Lodzi:
I ",':'17' S~:,JLl TJowinno ,stre.5'Z~zać
Na porządku dziennymi DY.
!'l:r: "1',m, to' Y ui~ lnie ur· nić z
s<pra'WOooa.nie z ()~ytyeb' l 1"'0- !"tl~ .1~l. zdoltyezy kuIł}lc:tlno.
czystości w okresie od d.ni:t 3' ,1'<;Viato ....,~·cll, a nawet pomnamaja 1938 .roku do dnh, 14) ~nr-I ~:i:: V! m:~rQ n~oźno~d dobra m~
ca 1939 roiku, sprawa orgamza- r~,n'" n:lrodu l parusltwa. W tej
cji obywa.tel~ki~()kom;te{u ob- rt\~,'L:l mówca f{OT~ rlecił sprachom ut'O,~z'3tO .~ c:i i zorga:nizo- ,,~ i. :'Iccilodz~ej dli6rki Pol.
wania obóoC!u rocznir.y kom.~ty. M~l:l'-':'ZY Szkolnej spoleczeńŁrl1Cji 3 ilruI ~.a.
1- stwu łódtkiemu, wyrażajl'l/C prze
1konanie, te wyda ona I~ałeżyty

:

*

Zini ~'.itil{ywy koła łódzkiego ~nfJt.

iiALyij) DfAHnA nURllD
Dziś

o

g~

ll~~~~!

12 i 2

85 ~r

(g)' -

Z radością i dumą podajemy do
ogólnej wiadomości, że pozyskaliśmy do wyłącznego wyświetlania
na naszym ekranie największy współ..
czesny film erotyczno-obyczajowy
prod. 1939 r., który W chwili obec..
nej jest najgłośniejszą rewelacją
ekranów zagranicznych

h.,

w IIwolm najnowssym prweboja

.. PANNY NA WYDANIU"
Ret. H. KosterIitI
Ki.r. prod. L ••• _ ,

....

.............................~.~.~.H.~'H

Wielu mężczyzn jest w prawdziwym PoLskiej Macierzy S2Jk0liIlej w do
kłopocie jaki wybrać S<>'bie w sklepie
mu im!. .:\1:a,r&z.a'tka Józefa Pil'snd
n~iyk dG golenia ,gdyż w każdym s'kiego cdhy'ło się organiza~yjtte
• inne są ftchwalane. widoezolie ,., zaletnoki od tego, co na oich dany sklep zebranie! obywatelMiego komitetu m:6r1ki na ..Dar Natrodowy
zarabia,
Nie są w kłopode tylko ci, któny T.rzeciego Maja",
używają nożylci .,<Jl'om" ... ej nie chcą
Przewodniczący
'l:emania
już innych, wiedząc, że leps-z:ych, bardziej długotrwałych i milszych w gole- stwierdził, ~e przeżywamy obecnie chwile nie'ZWY'kł~j doni()tSłoś
niu, nie nabędą nigdzie.

••

znacznie sł~ pogorszył.
\Vobec ta'kiego stanu rT,eczy
kwestia budowy nowych zakła
dów kąpielo.wych w Łodzi zno"''U zy\S.kała na aktualnOści.
Powzięto uchwałę w S1pra wie
przyznania subwencji szkOle rze
miosł TOw. Salez.iańskieł(o Pl'zy
ul. WOdne.l 34. Subwencja na
kwieciell wyniesie 5 tys. d. \V gimnazjum mecllanicznym i
S7.J.;:o]c mechanicznej Tow. Salezjanów, istnieJących od lat 17,
klSztaki się killmseł uczniów, rekr! tującyeh sic: ~łównie ze sft'r
robollliezyeb j rzemieŚlniczy<.>b.
W ] oJ'leu załatwiono spraw~
opIaty koneesyjnej za Drawo wy
budowania i eksplOatowania siu
pów reklamowych. zastępuJą
eyeh przystanki tramwajowe. i:
po czym posiedzenie z,a,m!knil'-

W KAiDYM MIESZKANIU

.:1

1R1S11Y
SAF.S . '
dollłareza

•

Flblybbllglllo·
""'łrcb l Manrn
KAROL liNIE. Udf. PneJald 18. 'el. 224-11

......u ••• e . . . . . . . . . . . . . ..
ZE ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW MIEJ
SKIeR W ŁODZI
Na ,..lnym dorocznym zgromadzeniu członków swillZku ZGstał wybrany
nowy :&arZlld swiązku na rok 1939, któ

wg. powieści

GUY MAUPASSANT A

Film ten jest wielkim krzykiem
rozpaczy młodego dziewczęcia na
niemoralny tryb życia matki. jest
wielkim dramatem 16-letniej dziewczyny, którą matka usiłuje wciągnąć
na drogę demoralizacji i rozpusty.
Rolę tytułową otwarza nowa
gwiazda na firmamencie europej..
skiego filmu-fenomęnalna piękna

I

RUTH HELLBERG.
O dniu premiery

I

cjalne zawiadomienia.

ry uk.OD~yluowal się następująco:

Prezes - p. KGmOTOWski Jul., wice
; prezes - p. Pawlak Ster., sekretarz Ip_ Zarzyclti Wlod1;., skarbnik. - p. Boniecki Stel.. gospodarz :- p. Szczygie!
ski Alf. Czł'oukowie zarządu: p. Ba. dz;i8lnówna A., p. Loszycki Wae., p. Ko
łogriwow KGDst., p. Olszenk{) Br.
Związek ten jest najslarszym zw:ąz
kiem. na terenie zarządu miejskiego w
Łodzi i sluJpbl llraeowników umysło
wych w liczbie około pięciuset czynnych członków,
-'

I

[

nastąpią

spe-

DYREKCJA IrfNA

E"

16. IV.

In'rdent

Ul

doprowadził

labrrre .

do rad miejskidl
W

w

fabryce wyrobów jedwabnych
rumy "Klinge i Szuje" 'pny ul.
Kątnej 24, doszło do incyd~ntu w
czasie flubskrybo\\'ania przez robot.
".ikt,v pożyczki obrony:
lotniczej.
l

.obotę, dnia

niach, opa.trzooy

Sakramentami, la80\ł w Bogu, przeżywszy lat 75, Dasz

Sw.

najukoc:hańszy MS}ż

sta.ch powiatu

1- p.

•

lai

I

I

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w poniedziałek, dn. 17 bm.
o godz. 4-ej popoł. J: kaplicy kościoła Św. Krzyża na stary ementarz katolicki.
Msza tałobna odbędzie 8i~ w p'oniedziałek, dnia 17 bm. o godz. IO'ej
qnó .. kaplicy pogrzebowej kościoła Sw. Kayza.
O smutnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych , przyjaciół i znajomyeh pOgTllteni w głębokim smutku

Przy okazji Restel zachował się
i wyrażał nieodpowiadnio, w związ
ku z czym, w wyniku i,n terwencji
robotników w dyrekcji fąbryki )
RESTLA usunięto z pracy. (I)

.

Zebranie
przedstawicieli
K. K. o. odbt:dzle sit:

lona, 5gn i ROdzina

TOin Bsz61A1
SUBSKRYPCJA POtYCZKI.
W ostatnich dniach na

Łodzi

prezes
KKO.

rady

prezydent
jakO

Redaktorowi

nadzorczej

łódzkiej

Ś. . . .

j

śmierci

p.

OJ

Na porządku ollraa sprawozoanie z działalności, zatwierdzenie
bilansu, rachunl,Q strat i zysku
oraz sprawy ogólne.

Dziś

H. Mariaftsklemu z powodu

Kwapiński,

PODZIĘKOWANIE.

KOLE

majstrów fabrycznych
w dniu dzisiejszym o godz. lO-eJ

Zy

rano w sali przy ul. teromskiego
nr. 74 rozp<)Czyna obradyogólno·
polski zjazd delegatów poszczególDych kół i oddzialów zwi,zku majstrów fabrycznych R. P.

Lewemu z powodu 4mieroi Jego

Na zjeździe omówione ZGStaq
sprawozdania li dotychczasowej
działalności i dokoaaae ZOIłaDt ~
ltoJy nowych władz.,

b. p. JAD

Najbardziej ettua1q ]ednak litcizie bezwątpieoia sprawa a1dada
Uiorowego dla majstr6w fabrycz.
nyc.'b, w której to sprawie zJald
poweimie ostateczne decp;je.

Ostatni egzamin

pielegniarski

Dnia 15 lipca upływa lennie
składania państwowego egzamInn p~lęgnia1'8kiego. OSOby, kłó
re egzaminu nie złoŻą. straeą

WJrUy

głobokiego wsp4łezucia

pielęgniarskiej.

fi

Zarząd

•.zrzeszenia Ped agog6.·' oraz koleżanki i koledzv
Liceum. Gimnazjum i Szkol, Powszechnej im. J6zefa Aba

Nauka przela z

Naczelnik wojew6dzkiego wy
zdrowia, dr. B. SAL~
wysto.saw8ł d1) przewOdnieząN a.il1liższy i zarazem ()5itatnf eych wydziałów PowiatowYCh ł
kurs zostaje .ilUŻ uruc1!omiony. dyrektOlJ'ów szpitali Da terenie
Zgło. 'zenia przyjmuje woJew6dz wojewócbJtwa łódzkiego okólnik
ka inspekto'roca pielęgniarstwa
p.rzy wydziale zdrowia urzędu
Zł.
wojewódzIkiego do dll1ia 25 b. m.
prawo wykonywania praktyki

Małżonki

dht

l-dnlow" karl dla I~karzg

działu

orećlnizują "Iadz~

w SPl'awie organizacji 3-dni o we
go kDł'sU dla lekarzy z zakresu
transfuzji krwi.
Kurs odbędzie si-ę w dniach
28, 29 i 30 b. m. i prowadzony
będzi-e przez ,oŚ'rodek przetacza-

przetnle"a materii
przyspiesza

starołt

lPuy zgłaszaniu na oslatni
.
.I •
• • •
• l
'
_
k
. l'
dst -"
Zanieczyszczona krew wskutek złej . Jest normo'Wallle czynnoscl ~ą rODy ]
~ wJC za- przemiany materii może powodować ; nerck. Dwudziesloletnie doświadcz e
• u~s na :zy prze

wyznania mojżeszowe
go, odbywający służbę w Tomaszow
skim garnizonie wojskowym, wyI razili serdeczne podziękowanie p.
I Bolesławowi Szepsowi, jako prezesowJ gminy żydowskiej f obywatelom miasta, którzy przyczynili
się do uprzyjemnienia im ""łąt
Wielkiejnocy przez zorganizowanie
tradycyjnych kołacji.
KOMISARZEM
MIEJSCOWEGO
KOMITETU
połyczki obrony przeciwlotniczej
mianowany zMtał prezes mieJscowego koła LOP'P mgr. Ambrozie1ricz. W skład komitetu, składaM-
cego się z 20 ezłonk6w pod prze..
1t"OClnictwem prezydenta Rąezaazka,
weszli fako przedstawiciele łydow
r.k.łego społeczeństwa pp. prezes wy..
maniowej gminy żyd. p. Bolesław
Szeps, oraz radni pp. Emanuel Bont
steio l Henryk Landsberg.
MANIFESTACJA.
W niedzielę, t. J. da. 16 b. m.
o godz. 12-ej odbędzie się Da Placa Kościuszkj manifestacja społe
czeństwa tomaszowskiego na rzecz
pożyczki Przeciwlotniczej pod hasłem " Wszyscy gotowi do obrOll,
granic Ojczymy!"

I

wyrazy serdecznego współczucia składajllt

ziazd

pożyczkę

obrony przeciwlotniczej 8ubskrybo
. wali w~ększe sumy: Samuel Bornstejn zł. 6.000, Warszawska fabryka dywanów "Dywan" zł. 5.000.-,
personel tej firmy zł. 1.180. E. A.
MiiJler zł. 1.000. ty12. Tow. Gimn.
Sport. zł. 100. Bank l{upiecki zł.
I 1.000, dyrektor tego banku S. BerIjner zł. 500. W ciągu 3 ostatnich
dni n;arazje część członków tego
banku subskrybowała zŁ 10J)t)()..

w dniu 22 b. ID. odbędzie się w
ifMizi ogólne zebranie przedstawi.
cieli komunalnych kas oszczędnośCi.
\
Przewodniczyć będzie

łódzkim

Wybory do rad miejskich w mjałódzkiago, a. mia.Doo
wicie w Aleksandrowie, KOD8tan..
tynowle, Rudzie pabiaaickieJ i TU
I5>zynie wyznaczone ~ost&ły: DA 80
kwietnia r. b.
W Aleksandrowie, Konsta.ntyM.
wie i Rudzie Pabiani,ckiej wy!ltępu
ją do wyborów komitety wyborcze
OZN, PPS, Str. Narodowe, oraz listy niemieckie. W Tuszynie -. OZN
Str. Narod. i Usta żydowska.
Dziś, zgodnie z terminarzem wyi:'orczym. upływa. ostatni termjn
zgł3.dznn1a list i kandyduów.
Na dz~eń dzisiejszy w wpomnianych miastach zwołane zostały zebrania przedwyborcze prz~ poszczególne ugrupowa.nia.. ł1

i Uj ciec

ś.

Jeden z dobrze zarabiahcyeh I
robotników, niejaki RESTEL, od·
mówił podporządkowania się ueh",a
te zaltupienia bonów pożyczki, mimo, :te uchwała została. p'owzięta.,
f!ohdarnie.
!

w powiecie

ciężkich cierpie-

15 kwietnia 1939 r. no kr6tkich lecz

prze$·/

m. Lodzi p. Jan

»

.,bor,

do zwol.
nienla robotnika

w

Nr lOt

1939.

GLOS PORANNY

nia krwi przy Pol,skim Czerwonym Knyżu w porozUJIDieniu z
wydziałem zdrowia. urzędu wGjewódzkiego w LodZli.
Program kur~u {)bejmn~c e3zagadnień teoretyeznych i praktycznych. dotyczących transfuzji krwi i, jak za·
pewniają władze , s·tać bedzic na
b. wysokim poziomie.
Dl) grona wyklal!O'WCów zapr~szon
wybitnych specjalisłów w te.ł dziedzinie.. jak Pll.
fll'Of. D. Hirsztelda, dOc. dr. Gno
ińskiego płk. dr. Sokolowskie"o
i in
'
'"
•
Op·łata za kurs wyniesie 20 "l.
"Vzględy publicz;ue
wymagają,
abv jak największa liczba lekarzy, zwłaszcza szpitalnych, zapoznała się
gruntoW!nie z tym
zagadnieniem. Zgłoszenia przv jmować będzie PCK najpóźniej
do 22 b. m.
Dodać nalciy, źe koszty wysz:kolenia pokr~ wają szpitale :z:
funduszów własnych.
IOkszłałt

:2:ołnierze

"Światla nad

rzekil-·

Małe mlafteczka. wiodą spokojne
i zdawałoby l"ię nieciekawe tycie.
Ale jednak tal- nJe iel"t; i w małych miasteczkach ludzie mają zagadni'=lnia, nie mniej ważne od
I tych,
jakimi pasjonują się mj,eszkańcy wielkich kulturalnych miast
stolecznych. O tym, co wydarzyło
8~<! w .miaste.czku Sta.rowola dowieczą 5.Ję radlosluchacze ze słucho
wiskl'_ Cze~ławy Nieu;yskiej - Rą
cU:,szkoweJ P: t. " Swl~tła nad rzcką. SłuchOWISko ,t>ędZle nadane w
lokalnym progra/lllC rozgłośni łódzkiej dzisiaj i rozpocznie się o glldzinie 1S-ej.

SWI3d~Zenle l'eJestracYJne, wY- · szereg rozmaityeh dolegliwości, bóle I nie wykazało, że w ch(m~bach na tle
dane przez urząd wOjewódzki. artretyczne, łamanie w kościach, ból~ złej p:zemiany ~aterii! c~roni~zne.go
głowy, podenerwo'Wanie, bezsenno~c, IzaparCIa,. otyłoścI, ItamlcDi.aC? ZÓłcl? 
"'ładze zwracają uwagę, że wzdęcia, odbijanie, bóle w wątroblc, wych, z6'~aczce,. artretyzmlc .maJą
byłobv wskazane aby egzamin niesmak w ustach, brak apetytu, !lwę- zastwowame
z 10 ł a .1 e Cz n 1 c z f!
. _. . ' .
. _. dzenie skóry, skłonność do obstrukcji ,"Cholekinaza" B.. NiemoJewsklego. złpzyly ta~ze l te plelęgruar~~l! plamy i "'Juuty na skórze, skłonność I Broszury bezpłatme wysyła l.tboratokt6rym zaliczOa1o okres 5-lebnIej do tycia, mdłości, język obłożony. - rium
fizjologiczno - chemiczne
_ro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
praktyki.
Choroby złej przemiany materii nisz- "CHOLEKINAZA" B. Niemojewsklego,
czą organizm i przyśpieszają starość. Warszawa, Nowy Ś'wiat 5 oraz apteki
Racjonalną, zgodną z naturą kuracją i składy apteczne.
. NOWY ZARZĄD
złozone w administraCji
Towarzystwa Opiekł nad Zwierzelaml
.,Głosu Porannego"
Odbyło się dorocLP~ ZebraGlie łódz
kie~o towarzystwa ol-:"ki nad zwierz,.
Dła uczcz~nia pamięci zmarłej kutami.
zynki i szczerej przyjaciółki Eweliny
Wybrany zosLał zarząd w calkowiPairam ali ofiarują na rzecz uchodicó-w
Udaremniona
kradzie!
składZie
konfekcji
tym, dotychczasowym składzie, amia
z Niemiec zł. 20.- do dyspozycji komitetu przy zarządzie gminy żydow
n owicie: Prezydium - prezes - DoWo?;oraj W nocy dokonano wła· wlizczął alarm. Złoczyńcy rzucili
skiej w Łodzi Lichtenfeldowie.
brane BertoId, w.prezes - Wawnildc mania do składu konfekcji Stani- się na Jarczaka. Wynikł:!. bójka.
,\icz Bolesław, sekr. gencr. - Rode
Leopold, skarbnik - EIsner Marta, sława PYCIA przy ul. Rzgowskiej W międzyczasie zjawiła si~ zaalar
Członkowie zarządu: lek. dent. Wit· 33b. Złoczyńcy spnkowali W worki mowana policja, na widok
której
' __
I ____
kowska Janina, insp. woj. dr. wet. Bo 30 garniturów męskich, 15 par złodzieje zaczęli uciekać, po~zuca
biński Wacław, dr. med. Sokołowski spodni i 13 sztuk materia!ów na I jąc skradzione rzeczy.
Marian, Schelldel .Jerzy, dr. wet. Cer·
kowny Aleksander. nadkom. Weyer garnitury, ogólnej wartości okolo
W czasie pościgu ujęto jednego I
Stanisław. Zastępcy: ppłk. Bartoszkie· 2500 złotych.
Z włamywaczy, a jego dwaj kl)mwicz 'Yaela\\'. pIk. Vogel Adolf, inż.
Gdy wł:1ruywacze z łupem opu· pani zdołal,j, zbiec. Zatrzymanym
Pocz. ]2. 2. 4 ~st8~t~fe 2 dni l
~~~s J~~:z~o~s~~~~a J~~:r)Ó[~~~s~:~~ s~czali sklep, natkn~li się na spÓź· okaz.'łl się Edmund SZNEJWAJS, Dziś 2 poranki o g. 12 i 2 - ceny miejsc 85
i 1.09
ski Adam. Zastępcy: dr. wet. ok, -ie-l' Jlłonego przec~odnla.
niejakiego znany policji zlodziej, zam. na
na pozost. s?anse
1_
cińsl,j Jan, Wendler Roman.
JA~GZAKA lSzara. 5), który I Starem Rokiciu przy ul. Szopen:1. ,l. -.------.--------~--------...;..;;....J_._
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uprawomocnił sie

oddalił kasację

Jak wiadomo,
dzie- kazaIl:ie sprawy do rozpoznania
clobójczyIlli łódzka, Maria ZAJDLO prze~ sąd apelaeyjny w innym
przy uL Na.wo-Zarzewskiej 2ł, 16- W A, została w dwueh imtaneja.ch EJkładzie.
letni Marian RÓZYCKI (F-ranciszkań
ska 41) przez omytkę na~ił się kwasu
solnego i zostal w stanie b. cięż,kim
odwieziony do szpitala.
Student Zdzisław WAGNER tKiliń·
skiego 72) prowadzlłe samochód 010
bowy Dr. A. ~-38ł przy zbiegu uli(,
Rzgowskiej i Wój1ows kiej, wskutek
szybkiej i nieostrożnej jazdy, najecbał
na wózek s lodami Antoniny Różyc
kiej (Szara 14). Doznala ona poważ
nych obraźel'i. elała. Wagnera poeiągni~
to do odpow.it~zialno&ei karnej.

sądowych ska7.ana na

doż)'lYotni e

Jak się obecnie dowiadujemy
sąd najwyższy kasację oddalił. W
Obrońca Zajdlowej, MW. ZA- ten sposć.b wyrok dożywotniego
LESKI, skierował j~szcze kasację więzienia na ZAJDLOW Ą uprawo·
do sądu najwyższego, prosząc ~ 11. mocnił się. (I)
chylenie wyroku II ineta.!1.cji j pnę
więzienie.

PodkoD Dad skład manufaktur,
Walka

właicic:lela

Na ul. Zgierskiej dwaj złodzieje na
Właściciela składu manufaktury
widok polioji porzneill worki z łupem
j zbiegli. Rzeezy te złożono "fi III komi prz.y ul. Marszałka. Piłsudskiego 2,
sariaeie policji pr.zy ul Zgierskiej 7, W' Tomaszowie, Jakóba PAKINA,
38-letniemu Izraelowi ZYLBEBMA- nocującego w I5kładzie,
obudziły
NOWI (Targowa 37) w czasie SIlU około północy podejrzane szmery.
dziecko włOŻ)'ło de .nszU _ej._

z

włamywaczem

' ryszedł :li

ulrrycia i zatrzymał
dz:eja. Ten jednak zaczął się z

zło

wła
śeieielem ~kładu szamotać, zadając
ma ciosy łomem żelaznym. Wy-

wiązała. ~ walka., w czasi'il której
stwierdził że pod podło :6wnieź poważnie, ranny , został
gą skladu .... piwnicy, jacyś zloczyń włamywacz, którego wreszcie obezcy wykonają podkop, by dostae władniła zaalarmowana polic la. Za

Ni\1bl'twem

gwóźdź.

Przy ul. PrzejM d 55 apadaiJtea ay
ba pokaleczyła powaźn1e S7-1etni, AD
lonmę WJKLAK (Wodna 16).
Się w ten sposób do skllldn. Pakin ~zy~laDym złoczyńcą oka~ł się
W zakładzie fryzjerskim przy ul. czekał cierpliwie. Gdv odchyliła me hdzie.tl!iJD, Piotr GóRSKI (Chojny.
'.AJndrzeja 13 fryzjer 3a-lemi Woli deska podłogi i w ~twol'Ze' ukaza: Leśna. 1). Jego kompanj , w liczhie
- SZUCHT, wskutek nienmiejętnego ma ła ~ głowa wła.mywaez&, Pakin 4 zdołali zbiee.
nłpulo",anla lIn,.twłł odelałł lObIe
ezęść palea.
Patrole wywiad01Wców
wydl;iału
śledczego utr,Eymały na terenie Balu1 ściganych listami gończymi przeTEATR MIEJSKI
Marek Zutawski maluje nieewykle
stępców,
nie posiadająeych stałego Ostatnie 'W1stępy "CyrnUka Warszaw- śwież\) i jasno. Naturalizm Zulawskie
mi ejsca
zamieszkania:
21-Ietn<iego
!ikie~o"
go wyraża ~ię w zamił8waniu do wyMordkę-Lajba AJZNEB:A, pl'lszlłkiwa
W}"Stępy świeh!ego
zespołiu "War- obrażania
materiału
malowanych
nego przez prokuraturę w :Kalisz,u, .36- s2l3.'\VISokiego Cyrulika", który bawił nas
przedmiot';w, jako impresyjność w chę
letniego Abrama CHl\1U~Ę, p~uki,!,a kapitalną rewią polityczną "Ktoś z ci oddania światła i blasku dnia. Wy··
'neg.() przez sąd grodzki w WlelulllU, nas zwariował" dQbiegają już końca.
37-letniego Zysmana EJBUSZYCA,. po Znakomity too program z udziałem stawo. jego o.bejmuje szereg ,piękn3'ch
szukiwanego przez sąd g;r.fldzkl Yf Frycl.eryka Jal'()Ssy'eg\), ZeSli Tern e, E. pejzaży z Anglii, kwiaty, martwe natu
I"J i poo-trety.
Ski erniewicach.
Kryńskoie-j, St. Grodzieńskiej, L. Lawiń
Instytut Poropagandy Sztuki, w parPrzy zbiegu ulie Wrześnlieńskiej i skiego, M. Rent.gena, E. Minowicza, G.
Modrej został n~padnięfy SS-letni Ro Boruckiego, W. Kucharskiego dany bę ku SienkiewJcza, otwarty codziennie
DZISIEJSZY PROGRAM
maa BRASZAK (Leśna 21). NapMtnicy dLie dziś, w niedzielę o godz. 16 pop. od godz. 11 do 20.
RADIOWY
zażądali od niego pieniędzy na wódkę· i 20.30 w. a 'W pOOliedz1ialek i wtorek
PORANEK WYRWICZA
7.,20 Koncert wzrywko~
Gdy odmówił, jeden z nich strzeHl do o godz. ~O.\:IO po cenach zniżonych. B~
Braszaka s rewol'lftrD, raniąc 80 w rę dą to już bezwzględnie osta1nie wyW niedzielę, dnia 23 kwietnia !Jr.
8.1i) Audycja dla wsi
stępy ,,(~ndika". Abonamenty nie przyjeżdża do Łodzi znany humory9.05 Muzyka (płyty)
kę·
sła Leon Wyrwjcz i wy'stąpi tego dnia
9.15 Regionalna transmisja z Lidy
Pn:y ul Zawiszy S5 lpadajllea UJ- wUae.
T&\TR POLDł
11.45 Przegląd wydawnictw
ba rozcięła głowę 9·1etniej Basi BADzii, w niedzielę, dwukrGtnie: fi go ~ goctz· l2 tr"'" p~. ~ak.~"łasn~ po'r~n12.03 Poranek symfa.nicmy
T
SERMAN.
dzinie 16 i 20.30 komedia Harta i Kanf u "'" ea ze l leJs lm, o warując!3 ÓO WYJ,,,tld z pism Józef" Piłsud
najlepsze swoje felielony, jak "Zaol- t k ' . . •
Przy ul. Rybnej 11 wynlkła bójka mana "Cieszmy się życiem".
... O d
." Pl t" 'tp N·
t s lego
TEATR W FD..BARMONll
Z1e , " r ynacJa ,., o l • lewą 13 (V Rz
w z dziećmi
sąsiedzka, w czasie której został aię'Ź
pliWie wy>stęp popularnego humory. ~ o mo a .
ko ranny Z3-letni Zysman ZANDPERL.
Deiś o godz. 16.15 i 21-ej 1ridowi- sty obudzi w Łoozi zainteresowanie.
13.10 Muzyka obl:,-dowa
HAO Otwarcie Zjazdu eb6rów ko..
Ulicą Legionów jechał WÓZ, uład~ sko aatyrycme W' 2 częściach p. t.
wany długimi drabi<nami. W czasie .. Mao i nie płacz" z 1Idzlełem arty- ---~--d---------k---=I śeielnych
skręcania wozu jedna z drabin, która stów - y żydowskiej.
,Ją
slarościńs
15..00 , AudycJ4., .ł,o,no - muyema ji
znalazła się na p'OdGmie chodnika,
"DZIWNY DOKTÓR"'
15.30 AudyC'ja dla wsi
uderzyła 7ł-lelnlą
Anielę SNOWARTeatr dla dzieci "Kot w BlItaob'< (Al.
S azał:
16.30 Reeita~. fortepianowy Lm BaSKĄ (LegiOlllów 00) i% tak.ą silił, że sta- KokiuKki 57) gra na ogólne źądanie
ranyi (pianist,\{a węgierska)
ruszka dMDała lIłamllJlbl nolL
dJliaiaj o gocko 12 i 16.15 wesołą bajkę
Szofera Stanł8lawa PAWŁOWSKIE-I. 17.00 "Zmartwychwsta,?ie" - OI'atodok.tór" (wg. słynnej pO'Wie- GO In
ł'
50 ł
num ks. Loren.zo PerOSJ
W fabryce firmy Kotlicki {lttr6tka "DZliwny
ści .,Dr. Dolittle i J'-"-' zwierzęta").
z . owroc aWla .na
z. grzy~y [ 1820 R
rtat ze światow'
wysta....,li ZlUIllmllł na S dm aresztu za meo.
,epo J k
ej
17} ZGstał przJpJeeiODJ kotłem. 37-1et
IGNACY FRIED}{AN
strotne prowadz:enie samochodu na wy w. Nowym, Gr ~
: ..... .
ni Jan MIKOLAJGZYK (Zielna. lS), d,
W kodę o godz. :U-ej odbędzie się szosie Łódź _ Stryków. Wskutek zde
18.~ "Gdy cz.łowlek ro... l1ę starmając złamanla elias.1d.
w filharmonii koneert mistr.zow.ki w
.
b
k
t ł
b ' t szy ... ; - audyCja wesoła
wykon_u
świetnego
planisty
Isn
rzema
z
ecz
owozem
zos
a
.
za
l
y
19.25
Chwila biura studi6w
Na al. Tkackiej lDNtał kopalęłJ
aee
koli, beczkowóz str:r:askany I auto
"0'-"
przez koma w brzuch 25-letni J_ KO "O
.,. Fn·edmana.
uszkodzone
- .."v D'
zlenm'k Wl'ee zorn y
21.26 Recital wiolOlllczelowy
ŁUCH (Trenknera 43), dozlUljąe P'" WYSTAWA "RYTU", WL LAMA I ) 1 . '
ZUŁAWSKIEGO
Szlamę
DELMANA (Lutomierska
22.00 .. Sląska pozytywka"
ważnego urazu jamy brzusznej.
35-letni Leon WOŁOWSKI (EdwarWystawa stow. art. grafików "Ryt" 21) na 3 dni bezwzględnego aresztu za
22.40 Młodzież w naszym teatrze '"-'
da 24), na tle niesnasek. rodzinlllych jest rewią współczesnej grafi.ki pol- załadowanie na samochód ciężarowy \ pogadanka
przeciął sobie żyty II 1'Itk.
(l)
skiej. Bujny rozkwit grafJiki polskiej 20 cieląt i 4 krowy, wskutek cze'go
22.50 Muzyka (płyty)
w ostatnim dziesięruo.leciu wiąże się zwierzęta wzajemnie tratowały się j
AUDYCJE ZAGRANICZNE
ściśle
z dLiejami .. Rytu", którego kilka slI!tuk zostało zabitych.
(l)
LONDYN (342)
czł<lilkowie zapCJlZIlajlł naoS na wystawie . . . .'I)O. . . . . . .O . .~• • "::>(H>~ ..
18.35 Kwarlet smyczkCJowy Es-dll'1' Hayd
wojew6dztwa łódzkiego z ostatnimi pracami.
na, Pieśni Szuberta i Brahmsa, SeDział mala-rski reprezentują: ~~S·.8
MiesZ'kan'i ee wsi Ruda - Franclszek dysłB'W
renada wlOlSka Wolfa j Kwintet forLam, którego obrazy m'lemą
13 •
'Iii
SPĘTANY pokłócił
się li! • Walentym się szlachetną tOOlacją
tepianowy Es-dur Schumana
niebiesko-ziel\UŚKIEWICZEM. Doszło do bójki, w loną. Władysław Lam wystawił pejzaKOENIGSWUSTERHA USEN (1571}
której 'wzięli udział liczni członkowie że, kompoozyeje figuralne i martwe na
18.40 " Polifem" opera Buononoirodzin obu walczących stron. Poszły tury.
niego
• •••••••••••••••~6~~~
w rneh DGŻe 1 różne tępe narzędzia.
ji5M IMMdiiiW
,walka trwała blisko godzinę i dopicI"{) policja
położyła
kreS krwawemu
~ajściu. Jak się okazało, podczas 0gólnej b ijatyki odniosło mniej lub wię
cej ciężkie obrażenia ciała około 40

TEATRV

,A

I

D

SZTUTGART (523)
00.00 Symfonia Es.iJur Mozarta. Pieś·
ni Szuberta, Divertimento Haydna.
Pieśni orkiestrowe 'j Sinfonia dQme.
stka R. Stramsa
WIEDErę (507)

20.1'5 "Wiosna" Reiterera

MEDIOLAN' (188'
17.00

Angielskie

OBóJ>

*

b~d.

drowy o mocy 1800 HP.
Scig:lCZ
mlf'rzy 21 metrów długości. Uzbrujenie składa. się z dwu wyrzutni torl:>edOwych il arty1erii pn.'e~iwlot

*

obUczane
20 rodzin

czaj. Ła..twoŚć osiągania szybkości
od ~O - 100 klm. na godzinę daje
temu ścigaczowi potężną broń w
walec ~ najsilciej~zym nawet przeclwnik.iJem.

Typ wyżej omawj,ancgo angiel~kif'go ścigacza. ' ma być wprowa-

s ą lł a około 40.000 złotych.
pozos tało bet:
daehu nad

g~ową.
"'0. c·.;}~<$·~ e~~<'!!' 4' ,,""',E'c.

.]zony do naszej marynarki wojen.. ej. N~Jeży przy tym dodać, Źi)

(I)
> " " . ' "»"

połowa

projektowanych
g4·:;
A

SZ CZĘŚLIWI ŁODZIANIE

ścigaczy

•

W wyn iku wczo'rajszego ciągnienia ,
•
3-ej kl asy Loterii Klasowej przypadło I STOW. INZYNIERÓW I ARCHITEKmiesz katl co m naszego miasta kilka
TÓW W ŁODZI
więks z y ch wyg ranych. Dzienna wygra urządza w czwartek. dnia 20 kwietni:!.
na w ' .... y sokości zł. 20.000 na nr. 28t\) b. r., o godz. 20.80 W saU otlczyŁowej
jak równ ież wygrane VO zł. 3.000 na ' stc>warzyszenia, prl'- uJ. r'lYłrkowskiej
nr. nr. J2U 2 i 9i260 padły na losy nr. 53 odczyt inż. L Goldsztajna na tesprzeda nI' prz pz znaną kol ekturę N. mat: "Podchloryny i ich zasto owanie
Jatka w Lo·dzi.
I w przemyśle wlókienniczym'·.

I

-

orAł.,

Wiadomości
ELIMINACJE
SKIB

W

szacbowe
PRZEOLlMPIJWOZI.

Jak ju~ donosiliśmy, zan:..-'ld Pelskiego Związku Szachowego nie·
dawno oficjalnie zwrćeił się do
Udzkiego tow. zwol. gry szacho.

wej z propozycjlł urądzen:i& .... lA..
dzi ;V turnieju o mistrzostwo Pot...
sk]. Stanowisko . Łódzkiego tow.
zwol., początkowo negatywne, stop
I ,jOW? uległo
zmianie i obecnie;
pomimo istniejącej jes7.e1l8 pow..t~
nej rozbieżności zdan. co do' ewent.
.:asięgu i, formy projektowanej imprezy, naJeży oczekiwać zrealiz()warna jej właśnie w naszym mjej;
C;i,e. Polski zwią.zck szachowy pra~ ..
rr.ąłby nadać mistrzostwom jak Daj-

m rskie

szersw ::amy, nie pomijają~ żadne
go z graczy mistrzowskiej klasy,
•.
.
,
przy Ci',ym wobec braku listy klasybędZIe za.kuplOna z sum zebr:tnvch I nUJIE}1)szym dokulIlClltem
naszego f·k
..
. t _J" k '
l"
,
.
dł'
.
k"
t
I acYJneJ
"nus.
r:tMW
'\V~ro
spo eczenstwa, to tez sel' patrioJty~J1lU mors 'leg o l go 0- trac.·n
' raJowvc,.
- ta
gaC'z okręgu łódzki ego wespGl z ·.v ośd obronn ej na p(']skin~ Bałt y• .yc YJ
tl zWdYlczaJ~ml POZto:'d·
~)9
b I·
l
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k
.
wlonob y \lI -ę
:l WIe u on SI 'a·

posfratbfm dla

Na za baW1C taneczll ej w ",,/Ozie pow.
sieradzkiego do s zł o do rozpt"awy noDla ma.rynarki wojennej Wielżowej między parobkami ze wsi Księ
został
ża M ę ka. \V czasie bijatylci ranni zo- kiej Bryt.'l.nii wybudowa.ny
s tali bracia SUCHOnSCY oraz SWI- pierwszy z całej ser::iJi. statek-NIAllSCY i niejaki ŚWIĄTEK, jak rów ŚCIgaCZ. Posja.da on motor 12 .. cyliuuież kilku innych uczestników za ba-

W zagrodzie Władysława Kwaśnia
ka, w e wsi Krosno. pow. radomszczań
skiego, z nieuslalonych przyczyn wybuchł w cz oraj
rano jJroŹDy pożar.
\Vskllt ek silnej wichury ogień przerzu
cil si ę n a sąs i ednie zabudowania. MintQ ene rgiczn ej akcji ratunkowej kilku
uastu odd z i a ł ó w okolicznej straży ogniow ej, spłon ęło 20 zagród wraz z ży
wym i martwym inwentarzem. Straty

śdga(ze

.'

.,Zmartwych"lll"ł4anie"

rium PerOliego

na czlonk6w L. O. P.P.
§

operetka S'lrau,s sa·

BUKARESZT (3ł5t
20.00 "PołaW'iaeze pereł" - oper. Bi ..
zeta

Zall·Suicie

"-P'

-

I O

LANGENBERG (458)
20.30 Fragmenty z oper i Symfonie R.
\Vagnera

i
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obecność których może się
tylko przyczynić do obniżenia pozio
I mu turmeJu. W każdym razie wtIdług projektu PZSz. należy się liezyć

z

udziałem

1.6-18 graczy. W
tow. zwol.
wysuwa pCJważne obiekcje i lausuje

tym

w~lędzie Łódzk.

turniej typu
przedolimpijskieg",
lecz w normalnym tempie i z udział em jedynie tych graczy, którzy,
albo b ezpośredrno wchodzą w rachubę
przy montowaniu polskiej
elqpy 'olimpljski-3j, lub ktćrych sila mi strzowska jest ni awątpliwa.
Koncepcja powyższa ma wielc dodatnich stron, głtwnie zaś redukuje
poważnie ~arówno czas trwania tur
l'iejll, jak i koszty, co dla organi,:atorów, wyczefp..'tnycb zeszłorocz
, rym kos~ttcwnym turniejem mi~dzy
l'arodowJ;m nosiada zasadnirze zna

I
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Dziśl
Nowa. wesoła baika

Dzieci!

I

da Iz,m ciagu W
~!!~8 :~~~ '! B!~~~:
PrODsganda rabinów I
zł. 150.-.
Kośdusxki 57)
dziś, w
~ ód I d ~ _
dó~o~a;:!:::c~ny~:eml~lpo:pe ~ak~ai I Wspomnian~ po~yżej
niedzielę
i
I
w~r
no~cl
ręce
złozyła
pot
żądanie nOwą.,

zbi rawegO ",sitku trwa

M~iliza.eja ilpoł~zeństwa nie
sł:a.lbnIJe. a11'l na ChWdil ę ' tW . dal-!

ł

_ __1_,_ I ~'~ _

kl

SZ~ cląg.n ~ yną. e aracJe na
pozye~kę I o~l.~ry na F~N. Płyną

Warszawa, Wierzbowa.

I

naródowej wart. nom.

(Al.

Krystyna
w Polskim

U

g.ra
o godz. 12--ej 4.15 po
na ogólne
we
sołą bajkę p. t. "DziWlllY doktór"
(według słynnej powie§cl •.Dr.
Dolittle i jego zwierzęta"). Bajkę wyreżyserował M. Sławski,
pi~kllHl kuikł.,. i dekoracje """ra-

Loeweosteln" S. A. zglasza 'na
Jaskólska
list
Pana Generała 8ubskr),cJę pożyczki w! Radio w Łodzi treścj następującej:
w"sokości ezłerysht tysięcy zlotych
l
,
la'ków i przyjadół Pols'ki, roz- l Zan:lld gmlnJ tydowskiej w ł.odzl stop dyrektja, pracownłey, robotnicy
"Pan e . Marszałku. Mam lat 10.
r.moonyeh tak licznie po eałym ł wystosował do wszystkich rabInów towarzystwa ile swej strony zadekla · Tatuś mÓJ został powołany na
ś . .
.
łódzkich apel nasL lreliel:
rowaJl subskrypcję w wJf!okośe1 około ćwiczenia. Ja słyszę że nasza ukoWleCI.e.
"zarząd gmlnJ IJrzypomlna Panom dwustu tyslęcJ złotych.
cbana OJez z
.
b •
J
~l'
Prezes rady ministrów gen. Rabinom o Ich obowlllzku Obywatel-,
Rada I ZaHlld Spólki".
• . y n~ les w nte ezpte- oował art. mat. K. Mackiewicz.
Felicjan Slawo-j Składkowski o- sklm ł duszpasterskim przeprowadzeFit'llUl "ZJednoczone Towarzystwo czenstwte. W)ęc moje całoroczne
Bilety od 30 gr. d'Q 2.30 (z
....z •• ·.e - dals
CI'
u sze· nła w dągu ealeg.o okresu trwanIa Handlowe Wyrobów lutowo-Lnianych oszczędn~ci 10 zł. 23 gr. przesy. szatn'ą)
kas'e t tru (Al K '
I"
~...J --:
zym _ ~g • I akcji aubskrypcYJ~eJ na rzecz poł:rcz- Sp. z ogr. odp. w '.odm, Piotrkowska łam na FON, żeby tatusiowi prz".'
I
W
' I
ea
. osreg hstów I ~pesz od, zWI.~zkow, ki przeciwlotniczeJ jałmajszerszej pro 178 subskrybowała na pożyczkę złotyeb padkiem n-e zabrakło a
i " " cius2Jki 57) od godlZ. 10.30 rano.
stowarzyszen l orgamzaeJI z ca· pagandJ wśród wiernycb, tak w syna- 10.000.- Poza tym subskrybowal za-.
• .1 "
mlłn C.11 na
U waga: Bilety wolnego wejlej Polski z wyrazami e.zd i hol- gogach, jak 1 w .domach modlItwy.
rZlld wras 1\ personelem zL 10.000.- meprzypcle1a •
ścia, próez prasowych, ll'l'zęd(lau i. zapewnien.
i ami gotowości l' Propaganda wIDna sit: odbywać ro Niezależnie od lego firma wplacUa
Do wiceprezydenta miasta ~da" wyeh i zaOl oszeń nie ważne!
. .
..
sobotę w
czasie nabo1e6.stwa, prZ)' w grudnia ub. r. na FON. zł. 5.895.1ł
' . ' .
pOIl!1'CSIema wszel'luch ofIar dla . uJm zechcą Rablnl apelowae w jak- na zakup dężklego karabinu maszyno ma Walczaka zgłosIła sję delegacja
dobra Rzeczypospolitej.
najgorętsZ)'l'h słowach do obywałell- wego wraz z koniem l ealkowltym robotników firmy Bodzechowski
ł.yd6w w kierunkn masowego I wydał- sprzętem.
i S-ka, przy ul Skorupki 19 która
~.
Ioep IDbskrybo~anla pofyczki prze- P. A.doll Hamors- zadeklarował ~wiadczyła, iż' załoga fabryki prze
I
!inOr,
eiwlotniczej, objaśnIając 111' ka.udaeh na pozJezkę obrouJ pneclwlotniczej
N t
In
d
ŚĆ f'
.
przy subskrypcji potyczki okOUCZQośclowych olbl'ZJ'mie zoacze- zł. 20.000.- oraz jako wlaśclclel firmy pracowała specjalnie dwa dni, aby mic:n~r~k:r; p.~~ozale~?u.::: ~t~. •
_ 1nJe moralne l obr:onne posta,? woj- "Polcsie" 51Imę dalszą .III. 10.000.- pa- zarobki w wysokości 1.200 zł. za- wiedniego natlu;zczenia P ~ez w
Aby ułatwić obywatelom "ub · skoTVej I siły zbrOjnej społeczensłwa". .Ilem 30.000 zł.
deklarować na subskrvoc'l" poi....cz- linv gruczoło'w ł'
h
Z d Y.
"a....-...
• • "--"
sk b .
Do
B k
B I T b (pi tr '
- ."
"'.
0Jowyc.
a amem
"-,,_.tę. m,UlS..,..lUD
ar U w
m an 0"'1
-e li an
o - ki przec;w)otniczeJ
higieny i kosmetyki jest dopoolOie·
k
termiDIe, fałd miało do
."
U
kowska 17) lIubskrybował Da poż"ez,
nie organizmowi i stworzenie skórze
dyspo%fcJi, ZOI'garuzowało szeroką
KOOllsatz powiatowy poiyczki o- Nk~ Zali. ~5i·000·d-ł ppacoDwnłe J B3 •OOO
k zł.
Obligacje pożyczkowe robotnicy takich warunków, aby uodpornić j!l
I
I ił
łez ezn e o
ego
om
an owy t'l" j
F d
Ob
• na wpływy zewnętrzne ab
k' kSieć placówek subskrypcyjnych. W I g OSI odC?wę do nauczycielstwa wpłacił na FON. zł. 3.000.- pl'aeow- s... a~"lt ą na un u<!z
ronv Naro- nl'e I ,,_>
k d -' bYłnas .orkek ·
--,
.
ł
•
l
t łLO-k'
dow;;!·
·
u
e"ru
usz
o
zemu,
y
mIę l
te1 "-Il'Wał Da tererne CIa ego pan- po" a U lIUL legO W spraWie pro- nIeJ zł. 300.J.
i elastyczny.
Udzka
Fabl')'ka Kapeluszy 9
Pracownicy kino . t"atru "CaPI'Zadanie powyższe nnwiązało Lab
Siwa suhkrypcję przeprowadza 20 pagaody 8ub~krypcJi pożyczki o'aI j
b
i
Sehlee zadeklarowała na poiJezkę zł.
'"
J
•
syndykatów fln~sowy~h, dZ1 a ą- rony prze: wlotnlczeJ. •
. 25.000.- Na FON. fł.rma I dJrekcja tol" złożyli w dniu wczorajszym .,a C~~m_ Fann. M•. Ma~łnow8kiego, wyracych na podstaWIe umowo %awar- ~ W odezw.e tej wySURlęto )'rojek- wpłacUa 5.000 zł. personel flrmy:"- ręce p. starosty grodzkiego dra Mo- blaJąc
o_dpowledmo
przyrządzone
.. tenum
'
•
•• - ...
_I
1700..
m y d ł a Ikr e ID y.
t yc h Z mlOlS
skbK"d
ar u. az y .1 t y zwol ywa.ma
zebra ń rodZlclel·•
stow!lkiego
kwotę zł 100 stanow-ą
2: syndykatów Jest upoważniony do: 5kich,
tworzenła komitetów groFirma Zaeharian Wat'l!Z8wskl i S-Iul C • h j d d I
.,
l'
M Y d ł a P r z e t ł li S Z C Z o n e wy
,
.. •
_.
•• (pIotrkowska 37) zadcklarowala na ą lC
e no n owy zarobek bntt- robu LaI;. Chero. Farm_ M. M a l ;Po~ołYWiania pl~cowek • 8ubskry~. mad.•klch, or~nJZ~W~nla akademII pożyczkę zł. 5.000.- wpłacając na po to, z przezrmC'zetliem na Pundusz n o w ~ k I e g o w K~inikach .Uniw~r
cYJnycb, nad ktorych dZIałalnOŚCią dla dorosłych I dZIeCI, zebrań, od- czet tej kwoty zł. 1.700.- Jeclnoczcś-I Obrony Morskiej. P. starosta sumę sytecklch DermatologIcznych l Pedlasyndykat sprawuje nadzÓT i od kt6- czytów i akademii w instytucjach, nIe p. Zachariasz Warszawski ofiaro- tę przekazał na budowę "śei~acza łrycz~yc? maj~ ustaloną opinię mydcl
rych odbIera w olU'eślonych termi- \.- których nauczycielstwo praeuje. wal na FON. 100 rublI w złocie.
województw lód ki
-~
wysokowarto~clO~ych.
.
b kw t
......I r _
10 aubP. Ernest Saladin zadeklarowal na
a
z ego.
Nagradz:me wlel<~krotnie medalami
:;YPCji. 01. u...,_ .. ane
r.~~ę si. 6.000.- wplatając złotych
złotymi i dyplQmami lUnania.

I
z całej PolskI ł za·g ramcy. od po-
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arIOna Ine
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Przem,s' i baniel

'adeUSl

w:r~:::~~:;!egl~ s~:~~~,
przyjmują s. ~~iej'L:::~!:; ~;:::,~U:::i:; Apel drobn,ch kupców II
tiow
zrseszenie

lUbskrypcJę

DłUDB · mOSIOWI·Cl

poiyczkt
nlbn depesze:
sk
~
"pan Marssalek ~mJs17 Rydz
Ceatr-..Iae
drobnych
wszyst e urzędy
ar
e.
Inapektorat SIł ZbroJn,.eh
kupc6w wo'-. lód_lego (pomornajpoczytn.i~js.zy autor polski opowiedział dzieje bO'"
n.le mamy w ten sposób w całym
Wat'l!uwa.
,..,"
kraju ponad 8000 placówek auł!,
W obliczu O!ltałnłcli wyda!ftń my f;ka 15) ogłosiło do swych człon batem dZlsIeJszy~h
czasów w kapitalnej, wzjętej
skrypeyinych nie licząc władz asy- pracownicJ fabryki LUpop, Rall l Loe ków wezwanie treści następującej:
wprost z życia powieści
, _-.fA
ł_
b I w_łeba meldnJemJ Panu Maruałko"W'l.ywam7 wszystkich naszycll
gnujących, u'-c-rw• -tytac,..
wt gotowołi pon1Mleabl kudeJ on...,.
-t
•
Dr.
Murek
zredukowany· i .Dru~. życie
przedsiębiorstw publicznych, które z krwi. mIenia I pne:r dla potęgi I ~a ezłonków do masO"~4 aubskrypcj\
Dr. Murka a •
sa placówkami subskrypcyjnymi w łośd RzeezypospoHłef - a manifestu- pożyczki obrony przeciwlotniczej.
W wyścigu ofiarności, drobne
odniesieniu do pracowników któ- ląc DUzą gorąc, miJ~§e J przywląza..'
nIe dla nIeSW)'clęioncj arm1ł n--J i kupiectwo stanąć musi w pierw- Z głąbokiej, fascynujĄcej powie.§ci powstał wielki
rym asygnulą uposazeDla.
Jej Naaeloego Wodza oDarujem)' na nych smregach l ponłełć Jak nałpolski film współczesny
Aby możliwie oa.jda1ej p6J66 na F_daa Obron)' Narodowej: pr:scowrękę subskrybentom, przewidziano nk7 W1II'UłatowJ. r6W1lowartołf Ił
większe of'aary na rzeez dozbroJe·
również możn~ć powoływania do · dsłn ,ner, eo stanowtE będzie około n'a Polski_
ości
b k
j - h Zll1'ą 120 łJ!łęq zlotych oraz dyrekcja I pn-I ' tydowskle drobne
kupiectwo
<'2ynn
• su ~ .rypcy nyc.
h' eownlq nmy,slowl d. 8.355.35 dorai- winno dać Jak najdobitniej!'lzy i jak
clów gn:ln miejskich w mtastac ak sebranych pnJ wyplae.le pobor6w.
. .
nłewyd:delooyeh 1 gmin wieJskłeb, POR f7m melduJemJ CI posłusmle 1l8JsUnleJszy wyraz zrozumlema I
tako pooplaet\wek subskrypcyjnych CzdgodoJ Panie Manzałko o gremIał p~wagl chWili przez masowy udział
d'
k b
b
nym przrstąplenIu do nbskr;rbowan1a w pożyczce ołJrony przeCiwI 'nitlr.zę OW s ar oWY~.'
w .."
_ I poiJeskl lotniczeJ".
('zej.
PODad to wazys le UI~y poez I .,Generalny Komisarz Potyczki OPL
S bsk -Jj lcle
t bml ł"'
t&We, j3k już dOO08Uiśmy, zostały
Gen. Bronl Bel'beekI.
U
ry u
na ye
as.
~opatrzeone przez P. K. O. w sp&- I
~
cjalne blankiety nadawcze z dekla· I
.,film prawdziwy, jak sa.mo życie, film, w którym
rajcę subskrypcyjną. za których po
. '
~ażdy z nas odnajdzie coś z siebie, ze swego życia,
6tednictwem mOŹDa nabywae poKoanmalna Kasa Oszezędn~c! I Bolesława Goszl~eW1cz - zł. 20, fIlm który jest rewelacjĄ zarówno w sensie tematu,
łyezkę, przekazując naletn~~ w ..aL LcxbJ. informuje, te w dniae" p. Józef Szurgot - zł. 270, Kryt ś· . .
.
ki
. k .
calości lub w ratach na specJalne ! ostatnich złożyli na PON: Stow. styna Jaskólska - zł. 10.23, p.
re CI, UJęCIa rezy~ers ego, Ja l ~y. aktorów.
konto nr. 11, a na Śląsku nr. : enlcrytóW państwowych w Lodzi, Ansze) Lejman - 1 obligację 6 pr. Dr. Murek. by~ obOWIązkowym człOWIekiem. Zły 108
311.000. Ministerium poczt zwolni' : uL Kilińskiego 165 _
zł. 500.-, pożyczki narodowej wart. nom. zł. \ złama~ go l skIerował. n~ drogę występku. Wszystko
ło wpłaty na te konta od oplat ma- ! Stow. majstrów l robotników mó. 50.-, p. Ant?,!ł Gacek w Łaglew- uczyD1ł, by zdobyć .plomądze. I wreszcie, gdy B~
nipulacyjnych.
wtących po niemiecku, Łódt, Aft· nikacb, właśClCte~ ~orgowego g~ .
11 szczytu kanery, zrozumiał, że zbłądził.
Okienka tej szerok.ieJ sieci pla- drzeJa 17 _ zł. 50.- pp. Roman spodarstwa 3 obbgaeJe 6 proc. poz.
cówek są otwarte i codziennie i
Oto - Dr. MUREK
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Wielka bomba humoru
w klnie

Franciszek Brodniewia

C'm.ne na ~ubsl~rypc.ię fu~du~ze l reśmiechu
"Pałace" W życiu doktora Murka wielkĄ rolę odegrały kobiety:
zerwy pOJedynczycb osob I przed,
Nira, zimna i obojętna., która kochała iDsiębiorstw, aby mogły być przelane
Dla milośniklw śmiechu i sum"Wzorowy małżonek" - to jedna.
na Mchunek pożyczki i pójść na . patslriej zabawy - wielka. a.ł.rak- z ng,jweselfizych komedii jakie unago (JANINA WILCZÓWNA)
zamówienie do fabryk. Chodzi prze· t cja! Na. ekranie kd,na ,'palace" wy- kll.U\.ly się n.1I. ekranach w ostatKarolka, wyrachowana i chciwa, która go
de wszystkim o wpłacenie szybko świetla się "gwóźdź" tegorocznego nich czas:lch Niesłychane komhinaoszu
kała (INA BENrrA),
1ych wolnych rezerw.
:rezonu, najmll.komitsm komedia cjf.' "morowego małżonka" stwa.-Mika, szlachetna i dobra, lecz niezr07.umiaNie jest rzeczą właściwą sPrze·1 wst:ystk.:'ch eza~ów p. t. "Wzorowy rza.ją z komedii prawdziwe arcyna i niekochana (JADZIA ANDRZEdawanie posiadanych obligacji p'o· ma.łżonek'.
dzieło humom.
życzek państwowych, aby zdobyć
Na. czele świEtnej obsady jaśnie,
Zdawa.ło się, te czasy suprema.cji
JEWSKA)
gotówlię na nową pożyczkę. Takie je gwiazda komediowa pierwszej filmu amerykań~kiegtJ i jego ko·
Arleta" dziewczyna z nocnego lokaIn, która
sprzedaże wytwar~ają zbyt wysokI) \vielkC}ści, krll humoru i śmiechu, mik ów: Harolda. Lloyda, Buster
go prawdziwie kochała. (NORA NEY)
podaż papierów i gospodarczo nie- pra.wdziwy dyktator wesoło~ei Keatona, czy Joe Browna wyelimiTunka, która była szczytem jego kariery i
uzasadnione obniżenie jako niecelo- HeiJnt: R,iihman~.
nowaly innych artyst(w komeuioDoskona.ła treść, przezabawne wych. Tak nie jei!t' "Wzorowy
we i szkodliwe uznać należy zamjaświadkiem jego upadku (Lidia WYSOCKA)
ry Uiszc7.enia obligacji pożyczko- sytuacje, arcyciekawy bieg wypad- małżonek" prezentuje f?nomen.alwych, lansowane w Gz1achetnej in-I ków i wykwitna. pjkanteria. tworzą nego gwiAzdora., jednego znajdo-'
tencji, aby przyjść państwu z w.y- I faS<'ynując~ całoŚĆ.
skorullszych komików obu półkul,
•
tWtniejszą pomocą. Kto nie zecbce
W "Wzorowym małfonku" zgro Hei.Dza. Rithmann:,,- ktćry przerasta, potężny dramat ob) czaj owo-erotyczny, oparty na
czerpać !(O!'zyści li pożyczek, niech matlzono tysiące komicznych scen, c gl.uwę wszystI{l~h poprzedników. rzeczywistości współczesnej, jest największym wyjuż lepiej złoży otrzymane obliga- ~ da.jących wytchnienia. od śmjeN~esłychane ."VIS comica", ktć.ra
darzeniem tegorocznego sezonu.
cje, jako ofiarę na r1.f'CZ F. O. N. ehu. WSpAniała., pełna. tempa i iy- tkwil, w tym nicpozornym człowleNajpierw jednak trzeba subskry- CIa, porywa.jąca. akcja. spleciona ku p~b~dza. do ś~echn nawet Dl\jbować szybko i nie zwlekając. Te- jest z przezabawnych sytuacji i po bardZIoJ zgorzkma.łych widzów.
go oczekuje od subskrybentów Pol· myslowycll "gagć·w".
Nie nadużywajmy jednak superukaże się w następnym programie kina
ska i jej armia
Większość dowcipów, to dowci- lat,ywów - "Wzorowy m;tłżonek"
=-"~-l py sytuaeyjne, dowcipy takie, :,:e) i('h nie potrzebuje. Wartość tej nie..zAPISZ SIĘ NA CZŁONKA przez caly czas ogląda~ia filmu zrć.wnanej komedii ocenią w kjoif'
r.OnZKIEGO TOWARZYSTWA uśmiech am na chwilę nie SChOdZi] "Pł'.lace" wszy~cy miłośn.icy dobrePRZECIWŻEBRACZEGO' '.
z ust Widza..
gc. humoru filmowego.
l
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Polskie agentur,

domów

w Indiach Brytyjskich

winno w r. b. tylko w wypadkach koniecznej potrzeby

Dla ułatwienia pracy IlKwizy
t1arezego rozważana Jest spraW Dzienniku Urzędowym min. montową' przeprowadzano w atmo- dl oweJ w Łodzi, rozważając tą cyjnej oraz pośrednictwa han~
wa pl'zywróeenia mocy uchylo, spraw wewn, ogłoszony został 0- sferze nadmiernego pośpiechu i bez kwestię, powzięło w sprawie tej redlowego dla polskich eksportcnego w swoim czasie osławio- J,ólnik min. spr. wewnętrznych o wytycznych programowych, nale- zolllcję treśct następującej:
"Wobec faktu. iż sfery gospodar- rów zostały zamstalowane w
życie
uzgodnionych z czynnikami
nego art. 54 ust. 2 OTdynaeji po podniesieniu wyglądu osiedli.
datkowej.
W ołtółniku tym ministerstwn u- gospodarczymi, l że w konsekwen- cze m. Lodzi są właścicielami za- poroz1l!Inieniu z władzami polP1'7epls ten, tak wiadomo, stała sposób! termin przeprowa- ('ji koszt jej wyniósł w samym tyl- J'6wno fabrycznych, jak i w prze- skimi na terenie Indii Bryłyjprzewidywał ~)owiązek Uj3W- dzania omawianej akcji oraz zazna- ko przemyśle kilka milionów zło ?'1ilŹ3jącej Hości mieszkalnych bu- weh trzy plaOOwld
vs.t""nu,·
,w.,« ~ą
niania wszystkich odbiorców cm, kiedy i w jakim wypadku na- tyeb, nie przynosząc w rezultacie dynków, i że ostatnjo ujawniają się
(r6wni.eł i gotówkowych). Miał leży czynić odstępstwa od zasad - jak się okazaJe '- trwałych wy.. próby zbyt rygorystycznego trak- ce na'Zewną'trz Jako polskIe bm
towania sprawy remontu nierucho. I ra handlowe.
on na relu walkę 2j anonimem przyjętych w tymże okólniku. W njk6w.
Ponieważ w r. b. bezwal'wkowb mości, które w r. ub. uległy - spewe włókiennictwie, eo jednak szczególności w p. S okólnika mi·
BI~zych ill1formacji w tel
•
• .
.
nie dało oczekiwanych wyni- tlisterstwo podkreśliło dobitnie, że 2o':lpobiec należy poszczeg6lnym błę· cjalnie w Łodzi - gruntownemu
ków.
- "od osób, IdÓfe' w ub. r. uskutecz- dnym, a gospodarczo bezproduk- i nader kosztownemu odświezeniu spraWIe udZIela wydZIał ekspor
Obecnie sprawa pnywr6e&-1 niły naltazane przez władze roboty cyjnym poczynaniom, Jakie uJaw- plenarne zebranie izby wzywa pre~' łowy izhy przem. • handlowej.
W II..BWU*••••III._ _ _ _ _ _ _...
nia tego p1'Zepisn przedyskuto- nie należy żądać w r. b. dokonywa- tliły się " altcjt remontowej w ro- :&ydium do podjęcia osobistych kro-I !l'••
wana została pI'Zez prezydJwn I nia dalszych remontów prócz tych, ku ub. i, ponieważ w interesie niek6w interwencyjnych n lokalnych
biły przem. - handlowej, kMre które z uwagi na bezpieczeństwo 1'Iarażatlia własności nłeruchomej na władz administnlcji ogólne" ewent.
Iii
7.będne
wydatki,
podcinające
Jej
u władz eentralnych, celem jak
przekazało ją koorlsji podatko:.. pnbUczne okażą się nieodzowne".
wej~
. Jak jednak ~ła praktyka rentowność i zdoln~ć ponoszenia najrycbleJszego ograniczenia tegoKom.łs~ na razie nie zajęła ostatnich tygodni, zarządzenie min. świadczeń na inne IlZczególnie dziś roczneJ akcji remontowe' do wyDziś i dni następnych
zdeeydowanego stanowłska w spr. wewn. w sprawie akcji remon- ważne cele społeczne i paflstwowe, padków koniecznej potrzeby oraz
kooieezne jest należyte przestrzega- do przeprowadzenia tych tylko retej 8,prawif'. ktwa pozostała towej nie Jest ściśle stosowane.
jubileuszowy· film
otwarta.
Już w roku poprzednim wskaza- nie postanowień wspomnianego na montów, które w myśl ok61nika
"Metro-Goldwyn • Mayer"
:II
1'0 W memoriale izby do p. wojewo- wst~ okólnika, przeto plenarne .tUjn. spr. WewD. są nieodzowne z uOd dłuźszego czasu zauważyć się d7. łódzkiego, że odnośną akcję re- zebranie izby przemysłowo - ban- wagi na bezpieczeństwo publiczne".
c!aje fltały i systematyczny spadek
eksportu niemieckiego. W związku
z tym powstał szereg konkretnych
możliwości dla eksportu z Polski
pod reżysersttą batutl! mistrza
Placówkt: t. organizuje Stowarzyszenie kupców
tkanin sztuczno-jedWlabllych i welVAN DYKE'a
nioUo-CZeslLttkowycb na rynek W.
Jak: jut w swoim czasie donosi- podj~te z08taly na. szarszą skalę· tern, opra.cował KartoteKę odbior.
Brytanii.
Role główne:
liśII\Y, nc. terenie stowarzyszenia praco w sprawie mobilizacji ku- ców w kra.jach europejskich i za.Rozw~ tego eksportu paraliżuje kupców ;n. Łodzi (Piotrkowska 73) piectwa na odcinku eksportu.
NORMA SHEARER,
morskich, udzielał jnfc:>rmacji. ZWią'j
polityka sprzedaży firm łódzkich,
TYRONE
POWER,
•
Wyrazem tej inicjatyw;. było '0- za.nyeh z techniką eksportu i t. a.
które przez t'icpotrzebne obniżanie
JOAN
BARRYMORE
,
tworzenie przy stowarzyszen~u speDals.z~ etapem tych J.l.l3c nad II
cen powodują zakłócenie na rynku
cjalnego
referatu
eksportowego,
~~YWlza"Ją
eksportu!
.
ktore
d~
Z
uwagi
na
wysokie
waiory
odbiorczym.
IPI
.,
kttry nawiązał kontakt z Państwo- J1lZ pozytywne wyniki 'f( post.aCl
artystyczne filmu uprasza się
Ingerencja powołanych czynni"W pojęcin współczesnej pań wyro Instytutam EksI-ortowym. szere~ traos,al.tc.Ji wywozowych w
P. T. Publiczność o przybywa
kó~ byłaby tutaj ze wszech miar stwowe.i polityki gospodarczej r:(lI~kiTIli placówkami dyplomatyC1:- zakre9ie artyl(w.~w przeJllys~owych
nie na początki seansów.
~::!:!:'~
~pas jest bogootwe~ j~t rękoj nymi i konsularnymi Z& granucą, ł. rolnych, będ:.Je utwonen;e ape- Ceny mie;sc na
mIl! swobody l'I1ChóW', Jest gwa- izbami miesza.n~ samorządem cJalneJ placówki eksportoweJ o chawszystkie seanse
.•
raneją ciągłości produke.ii i ew. gospodarczym, & w S1:czeg61ności raktene handluwym.
szyb~rego jej wzrostu, jest za- z izbł kamIlowo - przemysłową'"
W celu zrea.lizowania. tej j,nicja•
bezp~iem od przykrej nieLodzl.
tywy
ntworzona. zostAła. specja.lna.
pieniężny
indywidualne WYJazdy i wycieczki ~ankt, jest wyrazem przeReforat
zorganizował
sureg
:te- komisja organizacyjna, która w
zbIorowe. Wyjazdy w kaźdy wtMek :rom.oścl oraz dowodem napraw
brań dyskusyjnych na. tematy zw~ najbliźS1:ym Ozaai'8 opr:wowaC ma
GIEŁDA ŁÓDZKA
zane " eksportem kupiectwa., prze- szezegtły; techniC.zn6 i tiina.nsowe,
Na wczorajszym zebraniu giełdowvlD
prowadził rejestrację flI1Jl haodło. związa.ne z powołaniem do życia '" Łodzi Do1owan~;
,
DO ANGLII, FRANCJI, BELGII, era łraktuje t:apaSY I!iO'I"OWCÓW wyeh, interesu"'''''''.ch .~ekspo1'- handlowej pla.oowki eksportowej.
'przedaź Kupno
ł'r'J
Dolarówka
4.1.50
41.25
HOLANDII, ŁOTWY, '5LWAJCA- i tworzy w tak, jak od dawna juź
Inw~yeyjna lem. 66.50 86.25
tralduje
~ zapasy amtmk.fl i r-----------------------------. ====;;;;;;o;;;~
RH, WLOCH, WĘGIE~ RUMUN11,
Inwestycyjna II em. R5.óO 85.25
DO
JUGOSŁAWII i iDD)'eh krajów. 81JI'Zętu wo.łennt'Jg()o Są one wyKODlSolidacyjlbl
64.60
64.25
l'8!IeDl siły i elementem pewnośIndywidualne i zbi~rowe wyjazdy.
Wewnętrzna
63.26
63.00
Bank Polski
124.00 123.00
Tendeneja ala·ba
Mew York WYSTAWA ŚWIATOWA 1939 r.
Wyjazdy indywidualne i zbiorowe
DO
wIem zapas SD:rOWeÓW toruje
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Rynek

indvwidualne UJuiazdu ::~~~: ~

I

PALESTYNY

Jlcie zki monide :-yn~ =~~~=

ANTWERPll, HELSINEK, Ko- ~ę zw.ł~ej wytwó~4PEl\'I-IAGI, LONDYNU, SZTOK- eJ w ~ym aparacIe pro
HOLMU I NA FIORDY NOR- dukeyJI1ytD.
WEGn.
W ten własnie sposOb od szeregu łat już traktują problem
~w Niemey ł ~i~mi~cka po
J
4
btyka gos.poda:reza. tebyŚJnY
DO PARYZA, LONDYNU, KOW- jednak nie byli posąd:zeni o ehęć
NA, RYGI, BUDAPESZTU, WE- W\ZOI"Owama się na tma,r1Staeb"
NECJI, RZYMU, BUKARBSZTU, ___ przypomnijmy,
od peW'lleSOFII, ATEN, TEL-AVIVU I BEY- go czasu !rorąe2:kowo czyni zapasy iywn~ ł SILN:nve6w rówROUTHU.

. . SamO1011mI
WUm8cz81

te

Do hrai9W zamOrSMiCh::t:~ ~r~'=n,:::.n;!

GIEłADA

Wyeieezki Letnie Morskie

Antwerpia -londyn

Sztokholm - Kopenhaga
3l/V -

5/VI

13 -

Pszenica
Pszenica Z'bierana
Owies I gat.
Owies II gat.
Jęczmień przem.
Mąka pszenna 30 %

21/VlI

Do Anglii. Belgii, Fran'ii, Szwajrarii. Wlo,h
Indywidnalne wyjazdy w dowolnych terminach.

Indywidualne i

rod%inAe wyjllZdy do Argentyny. Brazylii, Bollwn,
Kanady. Stenów Zjednoczonych l innych krllj6w evropejskiah
I zamorskich.
U

P. B. P. "ARGOS

VI

Z:SOZOWA

Zyto

35 %
50%
65 %
Mąka psz. raz. 95%
Mąka psz. 30-65 %
3'fi-65 %
50--65 %
60-65%
65-70%

~~e~~i~7I!~~0~~~ta ~

Spok6j na gleldzie

Mąka ~iemniaczana

15.00 22.00 21.50 -

18.00 17.50 18.50 40.50 39.50 36.00 34.50 28.2'5 32.00 31.00 25.00 24.00 23.00 -

15.25
22.25
21.75
18.50
18.00
19.00
41.50
40.50
37.50
35.50
28.75
33.00
32.00
26.00
25.00
24.00

Dalsza nieznaczna zni2ka kursów
superio-r 33.00 - 35.00
wyjazdy SI!1"Oweowa stanie się powszechMąka ziemniaczana prima
nie nzD!lUym elemootem pewnoś
Na rynku walor6w tendencja dla ceniu, 67,75 w żądaniu.
31.00 - 32.00
ci l solłdnośd w gospodarowa- papierów wartościowych była w
ORGAl\'1ZUJB~
4 i pół proc. listy zastawne ziem
Otręby żytni.
11.25 - 11.30
Gryka
23.50 - 24.00
nid.
dalszym Ciągu słabsza. Kursy po- skie ser. V utrzymały się na pozioVicto·ria
36.00 - 40.CO
WJ"WOOy powyłsze zmwl'zaly źyczek doznały dalszej, jakkolwiek m1e poprzednim. Nadal obracano Kasza gryczana
42.00 - 43.00
nieznacznej
zniżki,
jednakże
USpG-1
nimi
po
61,25
kupno,
6~5
sprzeKasza jęczmienna 31.00 - 32.00
do wykazani~ Ze we WSl)6łUes.
Gl"Och polny
28.00 - 30.00
dat.
nym państwie. w nowoczesnej robienie było spokojne.
Groch Victorie.
35.50 - 39.50
TeL 120-37. gospodarce WfIIZYSłkie łnteresy
lódź, Traugutta 2.
K~ walorów kształtowały się
5 proc. listy zastawne m. Warsza
Peluszka
2;.00 - 29.00
muszą
być podporządkowane następuJąco:
. wy miały tendencję niejednolitą:
Rzepak ozimy
57.00 - 60.00
51.00 - 53.00
nadn:ęilnym
celom państwo
" i pół proc. państwowa ~ listy stare straciły 50 pkt. i obraca Rzepak jary
Siano luzem I g.
8.25......; 9.25
wym.
Tym
samym
wi-ęe
do
proka
wewnętrzna
obniźyła
się
o
dalno
nimi
po
71,75
kupno,
72.25
sprze
słowilcka
Seradela
20.00 - 22.00
wadzenia raejonałne.y gospodar- sze 25 pkt.: 62.15 w płaceniu, 63.25 do, listy z 1933 r. - grubsze od- Siemię lniallle
57.50 - 58.50
W najbliższym Dzienniku Urzę
ki
zapasowe.l
musi
być powoła w żądania.
Mak niebieski
95.00 -100.00
dnki
podniosły sję o 50 pkt. osiądowym Słowacji ulmzać się ma rozMakuch rzepakoWy 15.50 - 16.50
ny i przem~ł i handel, choćby
3
proc.
pożyczka
inwesty- gając 69.25 w płaceniu, 69,75 w żą,
porządz.enie o nowej walucie. Nosić
lniany
23.00 - 25.00
nawet "UiDleruchom.ienie kapita- eyjna również stracHa 25 pkt. I em. daniu, odcinki drobne nie zanoto- I Makuch
Gorczyca
58.00 - 60.00
będzie ona nazwę korona słowacka
łu obl'Ołoł\'cgO'"
miało być z obracano po 86 kupno. 86.50 sprze wały zmian: płacono 69.75, źąda-II Lubin niebieski
14.50 _ 16.50
i oznaczana będzie w skrócie litepunktu widzenia t. zw. liberal- dai, za II em. płacono S5. żądaho no 70.25.
Ziemniaki ja1ialne 5.50 ......J 6.00
Tarni KS.
Tendeneja spl>kojna
nej teorii w~kim dla nich po- 85.50. Serie tej pożyczki nie zano5 proc. listy zastawne m. Łodzi
Korona dzieli się na 100 halerzy.
święceni m. Rzecz prosta jed- towruy zmian: 88.75 i 89.25 za I z r. 1933 utrzymały się na pozio- I Ogólny obrót: 1.&11 tonn
Dotychczasowa korona czesk&-slonak, fe państwu przypadnie ezo cm .i 87,75 i 88.25 za II em.
mie poprzednim: 62.25 kupno, 62,75 1
wacka (Kcz.) zamieniana będzie na
NOTOWANIA BAWELNY
łowa rola za.r6wno w 1)Okierosprzedaż.
4 proc. prem. pożyczka dolarowa
nową walutę w stosunku 1:1.
LIVERPOOL.
wantu gospodarką zapa80wą ty(dolaró,wka) obniżyła się o 50 pkt.
3 proc. renta ziemska: odcinki po
Otwarcie z dnia 15. ł.
cia gospodarczego, jak i w akcji
40.75 w płaceniu, 41.25 w żądaniu. 1000 zł. straciły 50 pkt. i obracano
maj 462-463, lipiec 442-443, paidzier
łwOTZen.la rezerw.
4 proc. pożyczka konsolidacyjna l1imi po 53.25 kupno, 53.75 sprze· nik 4.31, grudzień 4.3{), styczeń 4.32,
Duże. kmzł1Jwue zapasy okadla Uru!łwaju
miała tendencję niejednolitą: grub, (lai:, za odcinki po 500 zł. płacono
Tendencja słała.
zą się kiedyś dowodem wysoce
w Urugwaju istnieje zaintereso, 'Jszczędne.i polityki. Tylko krół sze Qdcinki straciły 25 pkt.: 64 w 61.25, żądano 61.75, za odcinki po BREMA.
wanie dla tknjn ...e sztl1C7nego je. k~ny bOwiem, widząc cizi kupnie, 64.50 w sprzedaży, drobne sto zł. pła~ono 69.75, żądano 70.2$.
Otwarcie z dnia 15. 4.
Na rynku akcjowym - również
maj 9.00, JJpiec 8,83, paźd~iernik _
dwabiu or,az dla t. zw: towarów sie.isze wydatki, nie c:Wstrzega odcjnki nie doznały zmian: ptaeono
63.75, ządano 64.25.
słabiej. Akcje Banku Polskiego , 8.78, grumień 8.75, styczeń 8.74, maaorvmberskicb.
słok1'oć
więkis.zych
strat, któ5 proc. pożyczka konwersyjna sraciły dalsze 100 pkt. spadając rzec 8.77.
I~rormacji udziela izba przemy- rych wydatki te w przyslIllości
słowo-handlowa.
Tendencja słała.
mu oSZCzędzą". ("Gaz. polska''). zniżkowała o 50 pkt. 67.25 w pła- do 121,50 kupno, 122,50 sprzedaż.
•d
d l
. od'
ID ywi ua ne 1 r
Zlnne
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TABELA WYGRANYCH
335 731 984s 89 45000 32. 139 10 19 95 221 As 80s e02 8 28s IM
861 27 ff1 090 89037s 212 M m
1103934
230s 311 433 4600681 129s 822M 595s 1330045 2455 56 71 487 84% 63 935
9Ó058s 80 335$ 525 766s 891 923 109330
(Nienrzt:dowa)
47Hi7. 2l)9s 308 84 6125 21 48118 220 13U55s &411 713 135031 96 2M 367 ł04 91077. 140 2ł1 320 787 8035 91& 920825
•.
iW drugim dniu ciągni.enia wy. 587
'0018 6Ss 163 79 422. 537 717 8ós 560 925 607 125 47. 763 136137s 2~1 m 43Ss 49 834 59 66 76 95 99 93119 119986
losowane zostały numery:
825 ". 625 77
483 621 84 885 913 137081 117 86 455 213 35la 432 535 712 94570 &88s 867s 184638
CIĄGNIENIE PIERWSZE
600111 180 91 243 3M 312 907 51339s 500 61 786 8935 970 138085. 3Gb 99 95069. 86 165 677 803 96019 132 245 138107
150.000 zł. - 105882
Ms 637. 600 630 799 897 52022 44. 66 607s 66s 983s 139156 25b 6& 374. 440s 326 61s 568 82 602 59 97122 7as Hi 163446
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104872
111114
125177
134431
143327
163588

108659
113778
125458
134491
147818

1~

115423.
1310671
137126
158647;

-

46s 78 596 735 && 8765
627s 70,b 38 98055 223 308 4225 46 605
1401111 42 277 398s 445. 5005 921 63s 390s 923. 52s 68 990715 283 403
• • J:___
30s 4.1 141048 lS7 2311 83 344 457s 79 57611 8G3
~f..&ft C;(/'f{J..lIJ~
602 828 14208& 330. 37. ł68 665. 733
1000761 149s 61.94 351 41łs 527s In2
A~·~ #~
- '~
-'
~ -i-(J).'~'_~.~~~:;~
67. 925. 36 1432125 16 359 767. 358s 796 990 101167 271 684- 1020335 267s do zaprowadzonego art. kolonialnego
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MUSZVNA

PIĘKNIE

POr.OŻONY PENSJONAT

"Nałęcz6W1rka"
tu' przy

łazienkaCh

nad Popradem,

- OTWARTY Z D"IEM 1 HAJLKuchnia w,kwintnl, na łtldanle die'
tetyczna.
Ceny przfstępne.

Przetarg

Ubezrpaeczalnia Społeczna "tV
przetarg na roboty izolacyjne w ehłodni Sanatorium "tV TUSZYnKl1 - Poduchownym.
Warunki przetargu oraz ślepy
Ilkosz,tory-s otrzymać można w
Sekcji Gospodarczo - Toohnieznej, ul. LW6lezańska NT. ')<"1" w
Łodzi za opł!lJtą zŁ 3.
;Wadium w 'kwocie zł. 250.należy wpłacić do kasy Ube7.l')ie
cza:lni Społecznej.
Oferty w zalakowanych kopertaeh z napisem: .,Oferta. na
roboty izolacyjne", z dołąeze·
niem dowodu złożenia wadium
oraz odpim świadectwa przemy
słowego należy złożyć d~ dnia
29 kwietnia 1939 'l'. godz. 12-ej.
Otwarcie ofert nastąpi "tV dniu
29 kwietnia r. b. o gom. 1S-ej.
Łodzi ogłasza

Przetarg

PRACOWNIA ORTOPEDYCZNA

W.Sim nowicl
Łódź,

Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi
ogłosiła w MOIIlitorze PDlskim z dnia
li>.IV b. r. Nr. 87 przetug aieogra.niezo
D1 na dDSlBwę dla Sanatorium w Tuszynka-PodQehoW1l11ll pod Taazyoem,
pow. łódzkiego.
1) 2 tUDnów k~heJ)nyeh , opala1lyeb

Piotrkowska 112,
Tel. 231-81.

Przyjmuje wszelkiego rodzaju
prace ortopedyczne,
jako to:

węglem;

2) 3 piekarników Cl'palanydt wę«lem\
3)3 stołów • szaf do podgraewuia .
potraw.
Szczegółowe opisy oraz ślepy kosetory. otrzymać można w Sekeji Gos·
podarczo • Tecbniemej Ubezpiee.zaln.i,
uL Wóleza6ska Nr. 225 w Lodzi.
Termin składania ofert do clai. ł7
kwietnia r. b. godz. 12-ej. Otwude 0fert nastąpi "W 'aiu ~ kwiet.l. r. bo
o godz. 13-ej.

Szłnezue

nogi l ręee, aparal1,
prostotrzymaue, gorseł7 dla głOD1D1eh. Wkładki Da piukle
stoP1 podłuI odlewu IIpso1feJłO
z dur-alumlulum. - PUJ lanaSZUf! l rupturowe wl&elkiego rodzaju. - Opaski elllllł7ezae, ehro
nillee ed obrzęków w tosOlaeh
1 bólów. -

AKADEMKKIE
Biuro INFORMACYJNE

P06uoeh1 gumowe
przedw tJlakoJD. ......_ .....

a

nUl

~ieCI·a

LóDt, UL. PIOTRKOWSKA 82,
Tel 1&73.
lIchiela

bezpłatnie

Najprzedniejsze znana
z oryginalnej

prz~d",

.natariały

angielskiej, firmy

K a r o l Mlde.burg. Bielsko
,

••

_' .•

",

•

r;

ir .. SIPV~'Il(
SIł do nabycia

WY L

ĄC Z

N IlE w

<łt~

następująeych ekładat'h sukna:

N. MALaER. Piotrkowska 31 tr.1 p./ J. ROZENKOPF, Piotrkowska 28 tr._ ..

6. E. RESTEL, Piotrkowska 84 WŁ6KNO BIELSKIE, Nowomiejska 6

wue1kicb iDIorm,a-

~ęk~. C:·~:~~ki~~:o';i:mfi~:;·:r Pi:'.!! ~Ef€.!J:~~ ~ PŁASZCZ
impregnowany. ••CH-HA" 'omOU~B 18
H
kiego 5, m. 6.

Wl~domość tam1;e u gospodarza
Przedsięb. Inż.

Elektromechnlczlle
i WanztatJ ..,...,...

Zygmuut

W.jdysławlki

dawno f-mo Jdsef Knaplk

tODt. PRZEJAZD 6,

tele'.: 160-90 I 170-17

pr~1I

Naprawa wllzelkich maSSJD elelltr,cilllych
stałego i .miennego, budowa nowych kolektorów I t. p.
Sprzedał, samiana i wypożyczanie r6inych maszyn
eleIUryc:zn,ah. Wykonanie solidne. Cen, praJatęfJlle.
UWAGA: Stacja pr6bna Da wszystkie napi~cla roboae
ora. specjalne ufZlldzenle do lIuszenia silników.

kumentów, legalizacje konnlarne, ko- ...
respondeaeje z ministerstwami itd. ...
Biuro czynne eodzieDn~ od t7 ~ Hl.

L. "'asifiskl

poleca w a"oieh Kładaeh, prowacko·
nyeh od 1870 roku
w

w

lAdzI, 111. AndrzejaNr.l0,łeLUS8-58

~e1, al.

Poma6su Nr. al, feL U6

t& trlko • fabllY kl "

DYWANo'W 266
Zgł.
N A PI A W Y
qq

Zakład arIJslJclnej

PIImoz
wszelkich

chodnik6w I linoleum

KINO

pierwszej j a l u M e l .
NASIONA rolne, ....w, ....., wa..,.w-

m~K~~la~~:CR kwlało_

tel.

NARZĘDZIA 1 p~dJ ..-łlBlaleplzczelDleze

•

CeQ falHrcae

Pabr.
Dywanów

CAPRETI'
1.1

HO~ó"WlCZ PlOfrkowska 187

OSTATNIE 2 DNI!

Przebojowy świąteczny program
Bomba bumoru i śmiechu p. t.

ZaDomniana Melodia

W rolach głdwn,ch kwiat aktorstwa polskiego:
Helena GrossOwna, Jad"a AndrzeJe.ska, Lole
NAWOZY organleae l
(peNIemiraanka. Aleksander ŻsbcJ&OństJ. Slelatłald.
_oenlcze) dla celów oSroclnlUJch r
VLICA KILI~SKIĘGO Nr. 178.
ZnIcz Orwld I Fertner
PREPARATY l środki ehemlnae, ewa- DoJud tramw. N~.Nr. 8, 4, 10, 16, 17. lIsIepa, program: 1)
cztery ocz, 2) Ostroinłe I .. Mo_
~.hl:Ó~W.:;y BEZPLATNIE. \ POUlltek seansów; • dni po.ss. o godz. 3 pp., w niedziele i świ~ta o 12 w poJ., ostatni 9 w•

"'11_

W
.._________________
.,~:=
ZB::::::::=_...._:~..~::~~~::::::::::~~~~.............................~......................................
~~

....

~e
ag;;

Dził i

:ł~

Klall'lstwwo Krystyny w~ici~;;ie~~z~:f:;:a:~'g~'~·

e ~~

W08ZCzerowioz, Michał Znicz i in.

dai nastepn,ch!

Wielki .iltean, DrOgram!

Film' który wzruszy

c::a.:.

Następny program: .. Sygnały. _ _

Cegielniana:2

~6=;:~: LUCJ

.-.

TI\

i dni następnych!

·1

Genialny WALT
DISNEY
eud. zr~alizował

stworzył

ME··

~~t~i~o

i Mischa German,
Edward Slernbach, OożUM I in. ~~:::: , ~!:~~~ ~~ł~~ElII
leiJser••: Leon 'rlstman i J6ze' 6reen. pomoc. rei. I. Grynberg.

Tel. 107-34..
Teksty: L M. "euIlIR. QII!'BDlllaJEm'.:~mI!lEl2_ _IIIIIIEIKIBlra_ _ _" _ "_ _ _ _!liiIII!I':J~

Sienkiewicza 40, tel. 141·22

.

Dził•• niedziele 2 algowe DoranIci o g. 12 i 2 wsz,stkie miejsca po 75 gr.
6-tv gdzie" rekordowego Dowodzenia! Dził i dni nastepnJch arcJfilm w iezJku ŻYd. grod. polskiej

•• A BRIWELE DER

Dziś

zachwyci wszystkich!

"*:~ Ceny miejsc: I m. 1,09, II Dl. 90 F.,. lU Dl. 50 gr. - KUPODf ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miej"
t eromsltiego '7./76. teL 129-8ł! -0"0_ W niedsiele i świ~ta niewune.
Pocs. pnedat w. dni pOwaz. O godz. 4. W Boboly, niedzie19 i świEJ\a O godz. 12

KINO· TEATR

R

i

~~~ W rolach gł6wnycłl: Elżbieta Barezczewska, :M. Cwiklińska, J. Sliwiński, Kas. Junosza-Stępowski, Jacek

~~

N_
~

:~

II

KRO l EW
SP':"

_ . re n

$NIE

:

"

'f\w'G"&Sgef1,· g:+ti'ij@

iMówion,
śpiewanJ

PO polsku

arcydZIeło p. t.
Genialny W ALT DISNEY stworzył cnd, zrealizował arcydzieło tretici, barwy i dźwięku) które przekracza granice fantazji ludzkiej. Zobaczycie pierwszy długomatra.towy fjlm Disney'a) który oczarował świat. Będziecte zdumieni i zachwyceni!
p( czątek w dni powszednie o godz. 4-ej. w l5oboty, niedziele i ~więta o godz. 12-ej. Na pierwszy seans w~zy f tki c miejsca po 54 groli",
Passc-l'artout, bilety ulgowe i bez.pł. ni~ważne. - Uwaga! PrvS1mY o łaskawo punktualne przybyci'a na początki '<eansćw.

-

, 1~'~_______________________.-;..1...
().;.._..:..r'_.'_._ _
·._t~.,_,-_. ____ .__ :::.2._~

idealnego golenia!

II

RBIC 6R
s

.r

h

kórnych
pecJa 18 a Ch 00::
~ l ch
wene:yc.znyc. .. ~e sua ny
t

ób

1112812 prOmiemaml Roentgena

USUWANIE W&.OS6W

szpecących, hezpowrotnie i be:r; śladów,
najnowoeześniej~ym aparatem. Wuet-

kie zabiegi kosmei. Lampa kwarcowa.
GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ

.. BEAUTE-wł. Stefania R~)I:enłal. DpI. wiedeński.
.TRAUGUTTA 8, I p., fr. Tel. ~us-eL
GodslnJ PI'SJJę~: 11 - 1 I 4 - 7.

PołodniowI
przy!,:,

28, fal. ZOl ·ga

E

lare Wśródmieściu

DOKTOR

Tylko oryginalne
8zwedlkie

Nr. 1~,

zdolny i inteligentny

poszuk;wanJl

do WIIynaięcia
z własną bocznic, kolejową długości kilomełra.
Dojazd do bocznicy zabrukowanymi ulicami.
Łaskawe oferty mb.: "GMW" do administracji
ł
·
niniejszego pisma.

_~~~ttie~ n~~~~i:1 r~~ ł

wielkoprzemysłowe,

przez biuro

Oferty pod "R. R." do Akwizycji
S. Fuks, !łódź, Piotrkowska 87.

Ogł.

Zanad PrJWałDtj SIkały PtlszuEbDej

W.

P.

,.

n.

apuł(le

z ola"

SI

GABINET KOSMETYCZNY
Piotrkowska 86. tel. ~59-28

ul. Narutowicza 30

~!!:;rn~d~~:dzb~~pf::~~:~ k;~~d

Gimnazjum Żeliskie og61noksztalcilce

••

'iD Źl'ódła

Z. --.aoa§iłiiltiAMWt±4tW:§9
.
Wielki ~b6n

W6ZK6W dzfecrięc'ClIt
~ ŁótEK kon,odo",.
podaje do wiadomości S •• Rodlic6w, te "ron
Sygnatura: IV Km. 692 I 39
ŁóŻEK metalowych
WVtVMACZEK .
sJ:kolnym 1939/40 .osłanie .ruchomione
MATERACV wyścielanych
marki .RabII... •
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
MATERACV .prężyn.
LOpóWEK
RUCHOMOSCI
dot. upIększenia twa,..y.
Informacyj ad.iela sekretariat .NIISleł Slkoły.Patent·
LEZAK6W, HAMAKóW
Komomik Sądu Grod:r;kiego w Łodzi PedIcure
wykonywany przez nlljw godz. 9-11 ł 18-18.
l..OŻEK poloWJch
. ROWERÓW i dr_,n
IV rewiru Stefan Zajkowski mają.:y lepsze siły warsnwslrie. LecznlcEe f1
' - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _d
kancdarię w Lodzi przy nl Narutowi· kąpIele n6g I bezbolesne usu·
w fabryc:lny!1'
l.ódt, PiotrkowlM 75
- - sWad.le Ił
w podar. Tel. f59-90
cm 35 na podstawie art. 602 K. P. C.
..!
" •
~ ."7';'-;' .: ... ~.
wanle odcIsków zł. 1.50
LEKARZ - DENTYSTA
podaje do pnblicznej wiadomości, te
dnill 25 kwietnia 1939 r. o goda. 1.2
G URZĄD SKARBOWY
w Łodzi pny 'GL Moniuszki 3
W ŁODZI
odbędzie się
licytacja ruchomości
PIOTRKOWSKA
składającyeh się z maszyny do liGze'
Dzial egzeklle11n1
nia w słanie czynnym marki "FacU"
~. 59973 • futerałem nil rJ:IIG:I

BOBROPOL"

Manicure zl. 1.- .-

firm, "Plutzar i Briilloszacowanych na IIłCZJllł s~
1'1. 800.Ruchomo'eł moźna ogląda~

w dniu
licytacji ." miejscu i czasie wyzej oznaczonym.
Dnie 5 kwietnia. 1939 r.
Komornik (-4 ZajkowlkJ..

VIII Km. 98S I 39

Do akt Nr.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w ł:.odr:ł
rewim 8-go, Edmund PawłowISk!,
nmieszkały

w

Łodzi.

pny ul.

Prez. Narutowicza 36
na .zasadzie art 602 K. P. C.

ogłaua

r. LlHlUli Falh

BIloroby IlIdroe I wBDeryczne
Nawrot 7, teJ. 128-07
10-12 i 5-7

ouaco_anJch na

łlłcz~ lum~

700.-

które moloa

ogllłda~

III.

w Chd. licytacjI

IW miejscu eprzed_ty, :t!: . ..se :trJ.iej

osnaezonym.
Ł6d •• dnia 28 ma,.. , . r.
KOMORNIK: (-) Edma.nd Pa_ło...ki

Sprawa

Jak~ba

Ka'm... Prusinow·

skI ego p·go HUgODOwi Appeltowl.

fJl fH~ WI[l

PiO!~k:a:':2!ta 165

ul.

Godz.

przyj~ć

DOKTOR

KI

ul. Przejazd .. 7

k.I~.

I.

BEINRIt:U

.

łllEWIAżSKI

gpectelłsta

chor6b wenervCllnph
8116rn,ch i sekeualn,ah

Andrleia S.

AL 1-go M A J A 3.
Tel. 174-41
Pr~jmuje od 5 -

,. O.

od s-ł i od 5.-.9 •
w nledlfl.le i łwlęta od 9-11

wewnętr.sne

Chor.

telef. 159-40

pnp,m~

l

-

Naczelnika

lecznica

LEKARZ - DENTYSTA .

Unędo:

(-) Mgr. STEFAN JANISZEWSKI

pmRWSZA

SfolDafoloeicZDił

ZE STAŁYMI I.ótKAMI

Helena
Halpero
Dr. med. Jadokierskiego
Dr. S. N UMARI
7-ej

"łciowe
DIATERMOTERAPIA
I.
'l'
.
kó )
\!iTUZ Ica 1 nowotwory s
ry

Przeprowadziła się
Chirurgia zęb6w,
83 PIOTRKOWSKA 56

tel. 279-29
P rzv]mo]e
. . 10 - 2 1

6--8 Wlecz.

-------------------~,----

Dokł6r

Medycyny

Dusal Koha
iłlordb

8peoJall8ła

koblac,cb I akalllłrłl

Piłsudskiego 51, tel. 170-03
Pnyjmuje 8-10 i 4-8 W.

H I•g•, e n a

•

to zdrowIe I

C,klinowallle, drutowanie i fro"
terewllnie posadllek, czy.sacze"
nie wyltaw i okIen, sprziltanie
biur i pokoi. odkurzsJ\ie elek·
trolu~em.
Reperllcjc linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

Clą-tItUJ·ąCY.ch i awansowanych (kon
wersacji, korespondencji handło·
waj, przygotowania. do egzaminów
konsularnych dla studentów i a m i - .
•
grantów). - Informacje:
Pl'otrkowska AA,
'r.ł:
Akademickle Biuro Informacyjne
~el. 202-'14.
Lódż,
ul. Piotrkowska.
82,
te!. 145-73, od 17-19.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

J HUPERl i S k

a

i jamy ustnej

~
oz -

TEL. 129-77.

Przychodnia UJnna od godz. g do 12

7•

2 ---------------------------------------------~,URZĄD SKARBOWY W ŁODZI

PRZYCHODNIA

ll~drzeJ~ ł, 1~.~'ŚO WEłłEROIaOGICZnft
przYJm. od 1Q-12 l od

szczęk

na uL Piotrkowska

LECZENIE PROMI~NIAMI REH~G~~A Prywatna

W grupach i indywidualnia, dla. p().

myśl ł 83 rozpo,rządzenia Rady Minisł'l'Ówz dnia 25.VI.32 r. o post~
egzekucyjnym Wład2: Skarbowych (Dl. U. R. P. Nr. 62 poz. 580)
Skaroowy w Lodzi podaje do ogólnej wiado·mości, że celem u,regulowania zaległyeh podatków odbędzie się sprzedaż z licytacji u n.iźej wymieniouych zobowiązanych:
Dnia 17 kwlelnta 1939 roku
Keilich i GoIda. WóIezańsk.a 257 - towar, skóry
Cena swe. zł. 4.1300
TUchomośei
zł. 2.815
Dnia 18 kwlelnia 1939 roka
"Kątna" lP. Z o, O., Kątoa 12/U
1'II1ch<mlOści i tov.af
zł.
720
..
towar półwełniany
zł. 1.000
W SKŁADNICY SKARBOWEJ
:u kwietnia 1939 roka
Ket'1lC!h i Gołda, Wólczanska :)57 towar firaokowy
zł.
700
DnIa 20 kwłełala 1939 rok.
K,l uka Wacław i S-b, 111. Janiny 3ó - cegła palOlla
zł. 1.600
Eszkeles Abram. Wólczamka 223 - deski j bale
zł. 2.500
L6dz1ut K011l. Samochod., W61czańska 232 - autO'busy
:d. 8.000
Lód~ka Kom. Samoehod., WólCZ1l.ńska 232 - autmmsy
zł. VI.OOO
p~waniu
6 Ur:r:ąd

Wznowił przyjącia
aL CEGIELNIANA 15, Ir. I p. tel. 147-17
PrJ:yjm. od 11-1 i od 3-8.
SP~.CBOR.~RYCZNYCH,S&
KSUALNYCH I SKÓRNYCH (wlosów)
DR. MED.

Chor. sk6rne, weneryclna i moclo-

fran[u!kiego, Hg~ieIJ~ie~o

w

DR. MED.

s.

I.

Obwieszczenie o li(giac:ji

od g-l i od 3-S

ehor. dzleeł I wewnętrzne
Gabłnet FlzJka!nago teaenla
(lampIl
kwarcowa, leCIelIle dIetanniII lIr6t~ml
'alaml. promienie infraroug~ i t. d.)

.te w dniu 21 kwietnill 1939 r. o !Zodl. GODZINY PRZY1ĘC: od 9-11 I .eJ
14 w Łodzi, przJ ul. Mural'Slriej •
a-a. - TeL 132-28.
odbędzie się publiczl\a licytacja ru- !. ---------~
chomości II mianowicie:
8-miu warsztatów t1raclalch
meohanicznvch

RfHłłYK l

r·

Obwieszczenie o li€g'ft(ji
myśl

§ 83 rozpouądzenia Rady Ministrów z dn. 25. IV 1932 r. o poegzekueyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 5180)
do ogólnej wiadomości, te celem uregulowania naletDOIŚci skar.
bowyob i innych wierzycieli, odbędą się publk..tne licytacje D IUlCtępującyeh

chor. skórne i wenel'JCzne stępowaniu
Od a-eJ rano 150 9 wlecs6r,
podaje się
w nied.. 9-1 po poł.
Panie prlyJmule .ohleła lekIIn

zobowiązanych:

PIOTRIOWSIA 161
PORADA 3 ZL

L_in Icek Jak6b, Plac

17. IV. 1939 r.

Wolności

6-

damskie 300 lin.
Epatajll XalmaD, NGwomiejska .,
~ =
przędza rym. i przybory szew's kie 1M.) .szt.
Dr. mecL
18. IV. 1939 r.
Gutmam. Ja'kób, Plac Wolności 6,
•
płas:r;eze damskie i męskie 80 sn.
SpecJan... Ohor&b 8Ir6mych.
Wolman Arie, Nowomiejska 2,
wenerrOllllJoh I 1ft0000oplOlo.,cłI
jesionki męskJe 200 ut.
,.. IV. 1939 t.
front I piętro FinkeI Smnul, Nowomiejska 6,
telefon 218-18.
n.iei do haft j szycia, 146 pacz.
meble 9 szt.
p..,Jm od 8-9.30 rano i od 5.30-9 w Orbach Regina, Nowomiejska ł,
W nledL I 'więła od 9 -12 w poł.
galanteria
meble 11 1st.
DOKTOR
Rajngold Naftali, Zachodnia 59,
pia.nino i meble 23 ut.
ł55~
Z..lberberg Moszek L., Nowomiejska 4.
Płaszcze

NI'ECKI

zł.

9000.- I termin

zł.

U6&.- II temaia

zł.

3200.- I termm

zł.

8000.- I termin

zł.
zł.

1242.- I lMmin
405.- I termm

zł.
zł.

620.- II termin
150.- II termin

NIwrot 32.

HENIYKOWSII

zł.

1300.- I termin

.-

zł.
ł20.-- I tfnl1i.n
Specjalista ehor6b wenerycsoyob
:~!: 1;0 s:!.
zł.
120.- I termin
Skórnych i seksualnych
Chimowiez Jonas, Plac Wolności 5,
front, I p
ga-rnitury i płaszcze męskie
430 ut.
zł. S6OO.- I termin
T L ń6".ns
Zajęte pr~edmioty mO'Lna oglądać w dniu licytacji od godz. 9 do 15

1iroUDulIB 9

•

e

Al....

przyjmuje od 8 - U-ej i od 6 - 9 W't
Dla sk6rnie choł)'eh gods. ambulalor.:

.. 18 -

I

w lokal. zoboWJąz.

Za Nae:r;eLnika

U-eJ I od gotls. 6 -I-eJ pp.
BI

=

Wi;

i .ee:tlr~RW#R

UrzęCla

(WALCZAK)

Kierownik Dz. Wymiarowego
#JIR.,mgl'i'Ciiił1.Jl,.'.

_

Dzi§ prel'lllera! Poraz pierwszy w Łodzi! Wielki film sensacyjno-sentymentalny

Komedia

50 "Prawo profesora li
dod. PAT

.

Nr. 1V-36-Lie·39

W

--~IiIIIi--IIIII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .-~~I'J'aa-rII--liIiKi--~IMliiIlił~

~adprogram :

I

s ga"

Śmiertelna. walka prawa z siłą, i prilemocą.-Prawo profesora Lindsa.\'a to 2 godziny emocji i śmiechu mGcnych
ludzi i silnych wrażeń. -

W rol. gł.

Edward G. Robinson. Barbara O'Heil i Wendy Banie

Ir. 104

lU. !,V.

PosadIkowy
p l I LeJik"lfP05"

OHn

~..:!III~:II-IIlI*lr.li.~ .

Lokale
-C"

ŁACINY,

pclfkiago, historii w za.- 3- POKOJOWE mieszltanie z kuchkreiłie gimnazjum i liceum udziela. nbą,
z
wszelkimi
wygodami,
dyplomowa.na. nauczycielka. gunna- ha.ll,
centralne
ogrzewa.nie, w
zjaln.a.. Tel. 193-64_
nowoczesnym domu, vi! a. vi8
parku
St8,szyC&
do
oddania.
HEBRAJSKIEGO języka i kore Wiadomość u gospodarza) Magipetycji udziela oraz przygoto.- stracka. 36, m. 3, tel. 124-37.
wuje do ko.nfirmacji długolet
ni nauczyciel szkól państwo
wych. Dzwonić 248-31.
242-5
;\lISS MARY udziela. angielskiego,
francuskiego, niemieckiego. Załat
wia wszelką. kor~spondencję. PrzYJmnja.: 1~1, 6-7. Piotrkowska.
24, m. 7.
______________ •
1.25 LEKCJA! Francuzka dyplomowann udziela francuskiego. Kon.
wers:tcja. Wypracowani,a. ma.turalue. GW3,rantoWlm.!l. poprawa stopni,.
Oferty "Scrbonistka".
- - - -- - - - - - - .
)l'AUKi\ Bl'CHALTEOO wraz z
prnktylq przy biurze buchalteryjnym Braci Wolronch. Śrćdmiejska 56, t el. 191-98.

ZL. 50.- KWARTALNIE 1 pokój,
d. 125kwartalnie 1 pokój :lo 'kuchnią; zŁ 180.- kwart.alnie 2 pokoje
z kuchnią; 3-4-5-6·ciopckojowe
mieszkania; pokoje umeblowane
oraz garsoniary od zł. 20.- polec!!
Biuro "Zenit", Poitrkowska. 82,
telefon 260-25.
-------..-.-......- - - - BTITRO "POLRUCH", Piotrkows}{a.
nr. 89, fr. I p. tel. 141-02, poleca
wszelkiego rodzaju mieszkania, 10- \
kale handlowe, fabryczne, sklepy, \
domy, pla,ce, pokoje umeblowane I
i garsoniery.
344-2\

DO WYNAJĘCIA natychmiast
6 pokoi z kuchnią z wygodami
f::,Jt. ~
~~ Obsłng.aradJcWll na II p. front Piotrkowska 62
~~~I nAL Al/RADIO oraz sklep Vf podwórzu. WisŁÓDi:pf~TRKOWSKl~{j,~ domość w administracii domu
IUb telef. Nr. 108-85.
BUCHAL TERII włoskiej i amerykańskiej oraz pi.sania na ma- 1ZARAZ do wynajęci~ 5
~e
s7\"nie <truntownie wyucza za tonowych w suteryme z oswlet2E zł. Sk~ócony kurs w ciągu 1 leniem elektrycznym. Wiadomiesiąca zl 15. Pisania na ma- mość Traugutta 8.
szynie 5 zl Udzielam również
.
korespondencji, arytmetyki hanlDO WYNAJĘCIA pok~l umedlowej i stenografii. Kilińskie- ~lowany fr~~t?wy I: s;uekr~pu:
go 50, poprzeczna oficyna, I lą.cym
We]SClem Wladomośc
pj płro. Zaprowadzam księgi i Piotrkowska 81 m. 9 od 12-19.
.,por z~u z n m bilanse.
• POKóJ ładnie umeblowany 'I. wszelPRZEDQZKOLE Pau liny TylI er, k.i.mi wygodami i telefonem do wyGdańska 77-a przyjmie jeszcze kil- najęcia w cenie przystępnej. Za.
koro dzieci. ZajęCia odbywają się wlI.dzka 22, m. 7 od 12-ej do 17 ej
w of5rorl zic.
i od 20-ej do 22-ej.

SK

90.

Tel.

157.~4

DR.Q

Z ",,11··7~

POKÓJ umeblowany z wszelkimi
wygodami dla jednej osoby do wynaj ę cia.
Śródmiejska. 31-3,
tel.
248-20.
POKóJ estetycznie umeblowany dla
pani-(a). Żerom'5kiego 24, lewa
ofieyna, I piętro, mieszk. 3.
OD 1 LIPCA do wynajęcia. lokal
frontowy, I piętro, 4 ładne pokoje
z wygodami :za biuro. Wiadomość:.
Piotrkowska 109, u g05podarza.

•

PosadJ

POKOJ umeblowany, weiśoie
z bollu, wszelkie wygody odnajmę kulturalnemu panu, ul. ŁODZIANKA po:,;znkuje jakiejkolPiotrkowska 70. poprz. of. II p. wiek posady na wyjazd. Łaskawe
zgłoszenia do admin. "I,at 22".
tel. 12-999.

. ,_

tiD.iu/lSze I
.,

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

POKóJ słoneczny, umeblowany z) ~SOB:<\ inteligentna, cz~szka, .zn~.
wszalkimt wygodami do wynajęcia Jąca SIę na go 'p~darstwle 'pr~YJm~e
Żeromskiego 27, m. 20.
j posadę gOilPO~yru lub Za]mle l~
_
_ _
. .- chorą, sparahzowaną. Lask. oferty
OD ZARAZ przestronny słoneczny su}) .,~tarjette".
5GO-2
pokój z niekrępujacyrr. wejściem do
oddania (z meblami lub bez) Piotr- PO ZUKI\VANA samodzielna lJodrf!czna do salonu mód od zaraz. Okowska. 163, m. 6.
fErty sub "l. i R.".
DO WYNAJĘCIA dwa. pokoje~ kt!
cbnia z hollem, coentralnym ogrze · MATURZYSTA ze znajomością ~ęz.
waniem, wszelkimi wygodami - angielsldego poszukuje pracy. Re.
ferencje pit'rwszorzędne.
.Oferty
Wtlc'l.ań5ka 136.
umeblowany na dwie
snb "F. S....

POKÓJ
osoby (małżeństwo) do wvnaj~
cia Wólczańska 109 m. 15.
--DO WYNAJĘCIA. daty ładnie
umeblowany pokÓl, telefon lazienka), Piotrkowska 70, m. 4
godziny U-3, telefon 181-83.

REMONTY DOMo"W tJnki.
f d m.alowanie

SKLEP spożywczy w bardzo
,
I wnętrz
dobrym punkcie do sprzedania. wszelkie roboty, wc~od_ząee w zakre8 remontu budowlanego,
Wiadomość w Administracji.
w y k o n u je. Przeds..~blorstwo robłt malarskich i remonto1Qch

asa

~

55.

I p. od zaraz

Wiadomość

dZ. u. r mlelS ar.

a dozorcy.

""""~------------------------ 2 LUB trzypokojowe mieszkaAXmELSKI (korespondencja, tłu- 25 zł. MIESIĘCZNIE,
pokój nie, wygody od.najm~ na lato.
llla~zellia) , t C'L rajski" judaistyka) umeblowany dla pani Tra.ugut- Nawrot 39 m. 10.
korrpt:tytj ('. Tel 165-55, 11 Usta- ta 4 m. 12, tel. 257-67.
lladr, 24, rn. 3, od 2,30 - 3.30. Ceuy przy' tc:pne.
POK6J z kuchnią: s wszelkimi
----wygodami komfortowo umebloKORESI'OFD ENC.JE i tłumuczeni& wany W nowoczesnym doma do
w anglelfldm j innych językach wynajęoia. Informacje telefon
zalatwi:t n:llH'zyciel angid5kiego, t54-16.
konwer:Tt'ji ~ litemtury. Marko·
WIC!, Kil il\rl.;f'go 105.
SŁONECZNY pokój I: w8zelkimi wygodami na pierwszym
FRA . .-Cl'Z rodowit;;, dyplomowany piętrze do oddania Sródmiejl'uuczycl, 'l l'llzic!n, frallcu~kiegu w ska 40/20.
nlJszerszym znkr~sic.. Oferty "Zloty le' cja·'.
SŁONECZNE 3 i 2 pokoi owe
- - - - - - - - - - - mieszkania z wszelkimi wygoŁADxn..; i jlrr,<lko pi.' :.<.ć uczy kali- dami (łazienka, ball i tp.) do
grat Berlll(tJl oraz poprawia wgzel- wynajęoia od I-go lipca przy
Ide 1Jrzyc1kic charaktery pisma w ul. Piotrkowl!kiei 189.
Ciągu 16 lekcji. Piotrkowska. 109,
l
FOKÓJ dn1:y. frontowy, odm.25.
dzielne wejście do wynajęcia. _.~----------IX Z E lo A Mo~e być z używalnośoią po- ŁADNY pokój umeblowany z
· dl a l e k arza, d en t ys ty, wsze lk"Iml wyg odaIlló. l- weJsclem
.. Jtele, wieszaki i ...stoliki oze ka lm
z
.~
po eca
biuro. Centrum, telef. 108-19.
hollu, w nowym domu - odnajmę
>
Faillt·a. t'~2Ll:1
(panu) Bandurskiego 27, m. 13,
~~tC:ikLr-,:I~~~\ 16
DO WYNAJĘCIA 3 mieszkania 20 _ 22.
•
1:1 ... IIWÓfZU. (en~ {illl:rU:lle z garażem w nowoczesnym do- - - - - - - - - - - - ~ __
_~ _ _ _ _ _ mu przy ul. Cr.erwonej i Wól- DO WYNAJĘCIA ładny pokój z
WYCRO\VA VC ZYNI freblanka po- czań!!kiej. Wiadomość na miejscu l',j~krępująeym wejściem, oHe., II p,
8Zukuje pos:Jt1y ' \ V godz. od 9-2,:30. I telef. 277-35.
Wiad. Al. Kościuszki 26, m. 17.
Of0rt.y sub ..\YYl~iVaHfikowana:'. \ . -------,-----.,
_
. .
POKOJE r,a IetI1isko z wszelkimi PIOTRKOWSKA 117, Dl. 56 pokćj
NAUCZYCIELKA. wychowawczy-\ wygodami, Ruda Pabianicka, ChI 0 - umeblowany, niekrępujący. Lazienni, I) dobrym ob<.>.i~c-iu , po~zl1kujc dna 16 do wynajęcia. Tamże ogróU ka, telefon. Oglądać od 10-2 i od
i\.oTIrl yr ji. Dz\\onić: 15~- 29.
I owocowy do wydzienawienia. Wia- 2 - 3.
domoŚĆ u goepodarza Lódź, PiotrLOKAL, nadający się na mag:J.zyn
ł'RANCUSKIE Cl O krótką"
łatwą kowska 89.
zamknięty, suchy, przewiewny, (J
nl0todą. (Anson) nauczy się każdy
lila potrzeb w kraju i zagran:.cą,. POKóJ umeblowany, niekrępujący, I.ojemności towam 160 mtr. sześc.
.\bsolw" !lt 8"r1'ony_ Legionów 11, doneczny, wszelkie wygody - do posznkiwany. Of~rty sub ,,~[aga
m. 13. Dawidowicz, 12--3, 8-10 wynajęcia 6 Sierpnia 36, m. 23, te· zyn" do Biura ogl. "F-t.'lksa", PiotrMon 270-01.
j kQwska 87.
657-~

~

MAKSYMIlIA lAIUlOWla S. I.

ZVNIE ŻEROMSKIEGO

O· J!lłko'lowtk.' ~WYNAJĘCIA3;'z.
ku~~- I. R O
ZAtI S KI i D. KAG
ił'
'IDlą fr.
Środmler 16·
I S Od . - k N 26 t I f
1·'A54

i;; r:,"ye{:~~i:Td~t!ino nI. tidaóska 6. Tel. 255-28.

,e e on ~-

3 POKOJE z kuchnią., wszelkimi SEKRErARZ poważnej żyd. inst.
wygodami, słoneczne, I Piętro do ~poi. ma wolne wieczory. Obajmie
wynajęcia. Ul. Wysoka 38.
prowadzenie związku, zrzeszenia.,
ce~hu lub t. p. Oferty pod "Sekre'
ODDAM zaraz 1 osobie umeblowa- ta.rz.".
ny ~ój dwuokienny frontowy,
•
wszem.e wygody, telefon. Cegiel- ARCHITEKT (Dyplom Szwain.iana 4, m. 7.
carskiej Politechniki, kilkuletnia
praktyka) przyjmie stolą posaPOKóJ umeblowany, słoneczny, l d~. Zgłoszenia pod "E. T. H."
wejŚCIe z korytarza, z wszelkimi
418-~
wygodami zaraz do oddania. Gdań· - ' " "
, ..;...- - - - - - - - - - ska. 15, m. 25.
KREŚLARZ-RYSOWNIK przyj roie stałą pracę, obejrouiącą
NIEKRĘPUJĄCY pokój umeblowlt rysunek technicR!ny i odręczny.
ny, wyremontowany, wszelki.? wy- Pierwszorz~dne referenoie. Zgłogody do wynajęcia. Piotrkowska szeOla
. pod ".
P Z.O"
.
1 9 -2
l~r. 85, m. 6a.
BIURALISTKA młoda, zdolna, ze
2 i 3-POKOJOWE mieszkania z ~rednim wykształceniem poszukuje
wszelltimi wygodami do wyDaję pr2.cy. Oferty sub '"Wykwa.lifikoci.a. Żwirki 8. Wiad. u dozorcy.
wana' do admiI(. "Głosu Porannego".

,------=------------

dO orzeChowania --------------YSIIAN WU KE

FUTRA

nil !ezon letni pnvjmuje

UfIUlOLfS"

I

SKŁAD DRZEWA-TARTAK-PrsemyslDrzewn,

POKóJ frontowy, umeblowany, z
wszelkimi wygodami, dla. pana do
uwAGA! Od zaraz do wynajęcia UMEBLOW ANY pokój z wejściem wynajęcia. Zamenhofa nr. 6, m. 28.
pierwszorzędny lokal na pensjonat z kla.tki schodowej dla palla do Oglądać 10-7.
z wszelkimi wygodami, przy lesie wyn:tjęci3 Zamenhofa. 6, m. 38.
2 POKOJE z kuchnią, wygody,
lA WiśrJowej Górze.
Oferty /rob
POKÓJ
do
oddania
wszelkie
wolne
od pod~,tku do wynajęcia.
,~Pensjonat".
wygody, telefon, front. l pi~tro. Se-natorska 34, rć g Kilińskiego.
Andrzeja 27 m. Ho
J-L,.Ulłl...

iE?

c1 -

In

B

,

5

ł

4 POKOJE z kuchnią., front, II p. ŁADNIE umeblowany pokój w czy
(lokal po dentyście), Piotrkowska &tym domu, z wszelkimi wygodami
do wynajęcia jla pana.
Oglądać
89 do wynajęcia.
można od 12-6. AL Kościuszki 57,
DO WYNAJĘCIA W' śródmi~ciu m.18.
szopa. murowana., nadająca. się na.
pierwszorzędne
magazyny, garaże, warsztat samo- 5·POKOJOWE
chodowy, ekspildycję i t. p. z kan- mieszkanie z wilzelkimi wygodami
tork.iJem i dutym placem. Telefon d~ wynajęcia. od zaraz. Piotrkowska 164, tel. 127-83.
405-3
263 67.

..-- -;-~ d!(w011 ~NO-71

REMOHn. BETONY

TObBI

~~~~ł:..::=.:.:....::..:.::.::.

A

_ -16.. •
."
CJq, QUu
UJrn-IJl ---li.iIiie

<I ._ J»7.eJ,!ame iIz

BY Ił 11' OikOl

z

GLO

1ł

~.

t ó di,

właść.: A. WUTKE

Piotrkowska 157.

------.---POKóJ umeblowany z wszelkimi
wygod::.mi dla kulturalnego pana.
Tel. 176-29.
------------POKóJ czysty, nieumeblowany,
Vi6zelkie wygody,
~iekrępujące
wejscie do wynajc:cia. Główna 62,
m. 72, tel. 114-29, fr., II p.
'KAL na przedszkole, okolica
Narutowicza, POW, Plac D~brow
ski ego, Sterlinga, kilka pokoi, poszukiwany. Oferty sub "Ogród<.>k'·
d·) admin.

L(

PO~ZUKIW ANI prac. fizyczni
dG
rozpowszechniania artykułu.
An.drzeja 23, Rerbaciatnia, od 12 do 2
p. Ęropel.

POTRZRB . . "A inteligentna panna
na j)6ł dni.:1 do czteroletniego chlop
ca. Od poniedziałku: Sienkiewicza
nr. 2U, m. 50, 9-12,
POt:5ZUKIWANA wykwalifikowana
osob?. do 3-letniego cbłopca. Oferty suh "Solidll:.t" do administracji
"Głoell" (piorrkow:::ka 70).
AKWIZ YTOR, mający dotęp do fabwyk dla sprzedaży art.:lkułu dla
robotnIków, moż e siQ zgłOSiĆ. Piotr
kowska 64, fr., II p. "Weba", od
10-2 i od 5-7.

Ut

rv. -

N...

GLOS POIft'"AlQfY ........

PIOTRKOWS

ZAWI

P. T. Klientol~, iż s dniem 18 kwietnia
wznawiam praco w lokalu pny ulioy
Polecam wielki wybów ptlSl", I koSilimO. damskich pg. najnowszyeh modeli
- Ceny
ni.Jrie ________
i dogodne warunki
______
DNma
aa______

r

E6

l powaianlem

m.~am~=_~RaD

ie.

Ogłosza

GABINET

Zatoqd CeIltralneto StowanyuEIlia KupeólV ł Przemysłowców W ojew6dztwa Lódzkiego (piotrkowska lm podaje do wiadomości P. T. Członków.
te w myśl II 27 Statutu Stowarzyszenia, w niedziel~, dn. 30 kwietnia 193!:l r.
o rodz. 16-ej w pierW'S~ terminie, "IV lokalu Stowarzyszenia. P iotrkowska
Nr. lO, odbęd.zie alę

«

KOSmETYCZny»

w • ow, '" lokIII., vrSłlclaoD,. według o8łat"leh ..,ma,aj

AL. KOSe.USZKI 52

-------- --..-, PANIENKA
-.
poszukUJe pra

MŁODA

Doroczne
Walne Zebranie
pon,dkiem dziennym:

m. 1. TEL. 277-47

II: następującym

1) Zagajenie zebrania. 2) Wybór przewodniczącego. 3) Odczytanie p ru...... poprsednifllo Wamego Zgromadzenia. 4) Odczytanie sprawozdania
• daiałalll.o6ci Stowarsyszenia Ja rok 19S8. ~) Odczytanie protokołu Komisji
Rew:lzyJnej. ej Uchwalenie budżetu _ rok 1939. 7) Wybór władz Stowal'%Yszeftła. 8) .wolne wnioski.
Uwagi: 1. W razie niepr:zybyeia dostatec:mej ilości c:a~('Inków 'Ił pielw'
ODSWIE2A?rI sufity, ~cia.ny, tape- Do wwynalęc:i
ty euchym ehemic1..nym sposollem. od zaraz 8-pokojowe miea:akanie a SIJDl tenn.in.le Zebrani t' odbędzie się teg'i>t dnia o godz. HI-ej w II terminie.
wuellriml "",odami, 5-pokojowe mi ..
2. Waloaki. które m.j, być przedłołone Walnemu Zebraniu,
Ceny ruskie. Wiadomość: Samuel ukanle II wsaellrimi _,godami w do-DaIeIy qIosić pisemnie
ręet' Zarz,du 00 dnia 23 kwietnia 1939 r. (§ 29
Wiatrak, sklep farb, }fala.!,
lila Prl, al. P".Jazd 30.
Stahrtu).
[nforlllacyj udaiela adm. doma 9-10
6-go Sierpnia lllb tel. 234-04.
rano i 3-4 pp. lab. łal. 249'45.
ZAWIADAMIAM ninietezym BZ. KLIENTELĘ, te wystąpiłam

Godsi"J prs,Jęł co4aie""le, pr6cIa 'niedsiel

BUCHALTER - bilansista., piarwS'Zo
rzędna. sila, ma. wolny CZM. Zgło
szeniA dla. "Bucba.ltera. G." do
adInin. "Głosu Por."

I

świQt, od ,e-lI~

1't«

prz,
woza
De ......

~b. ZA()JNĘLO pozwolenie
Pronę Nr. 2251 (kopia cDa Banku

.,y domowej. samotnyeh
dobrse dom.
dzwonić: 1!l3-23-

Poprowadzę

1~

Do BPnedaniil

JE

firmy .Maieon Irena

(dawniej .. Irena i R6ta a) i z&łołyłam
SU KIEN

PRACOWNIĘ

•

•

wego), wyda.M pn:~ mln. pnem.
i ha.ndlu. Warszawa., dnia. 24.II
P. f.
••
1939 r. Nr. H. Z 12,068 dla. firmy na. rMbiórkę DOM DREWNIANY.
WiadOlDOŚei uda. iD*. Krzywic.
Tel ..... -52
IHiAslelelo 113,
Angielsko - Polski Pnemysł (ktki w ElektrowDi Lód.Kiej od 9-15.
mowy
GM1tlemsn,
S.
A.
w
Lodzi.
POLECAM
NAJNOWSZE MODELE.
;\IEBLE i PIANINA odświem jaK no
666-3
Sypatura: IV b . 7751 ~g
we, modernizuje, polituruje i nA~
DR. MED.
Dr. med.
frrawia. speejaJ.ista. - stolan. W.
IYrVWT - . ! .... J
L.a_"
OBWIESZCZENIE O LIC'IT.lCII
KRAW"-".1.
... .., ł""'.r-<a. P
UlUUJe
.ualOM~
Tyrkelta.nb, ul. Z&wad~ka :161.,
tlJT4dzoą pracownię, poMultuje CMł
Komomik S4cha Gr-ocIUJefD " todzł
r;rzez mleezamię·
zaraz wykwaljfi~ow:s.-q ~ do IV rewinI Stelu ZajkowUJ maJ1łey ohoroby ak6me ł weneryczne
BETON. Odpow'ledzialn2mu przed- współpracy. Oferty sub "Centrnm" kanc(!larię w Łodzi przy ... Naratowieu S5 na podstawie ut. 4102 K. P. Co
specjał
siębiortstwu pow~n;ymy wykoDa?oie
podaje do pablicmej wiadOlDOŚci. te
lI'iI
betonowania podwtn.a przy ulicy
t IlIrl8dał.
dnia 25 kwietnia 1939 r • • ,oda. 12
.... 188.30
lIJOrłIIJ kabl 'r b I aflllJ:18d
Piotrkowskiej 253. Ofertę ekiero- _
_ • ł.oclzi przy 111. PlotrllowałłeJ 82
WZNOWIł.A. PRZY IVI'I&'
Sr6dmieiska 28
•
odbQdzle ale nc,t.cJa nebomok:i
.. ..,"'......
. . 1.. 4
wać; Cyna.mon, N owoIl:aeJS_ I NADESZ!..Y na.Jncws~ ~ateNały "alełllcych do Mord1d J.lurbo"slrlcQo , . . - - - - - - - - - - - - s . 1
felef. 240-'0
Jmaje od 11-2 I od 4-8 ,.....
tel. 101-74.
_,_
r.a kostiumy, płaa%ezo i suknie. Ce- składajllcych lię •
_ _ _ _"'""o!:. ............
. ....
r
JI:1 b pr&yl!tępne. W ółtzańsb 7, 10 aparat6. fOloarafI"'" włełko~ai
POSZUKUJĘ fachowea do otwar2S W
jed hi
reftt.. eJ JII na ł I hedenn " dnwłoweco
da i nrowadzenia. nowoczesnej ka. m. . zonyste
f t e"
na r&eaa Lejb. Prajtalla
w:iarni w zdrojowisku. Oferty sub kach.
__ _
OMaeowtm~ł. ~~~ nDlQ
"Spćłka." do Fuksa., Piotrkowska 87 PO!iC'lOCRY, skarpetki po eenach
Ruchomoki moma o«14~ w dnłu
kookureneyjnycb. Specjalny dml licytacji " JDIejaaI l ezuIa ~ ..
DyWANY. Perskie, krajowe, Jęa' z małymi ak&r.bmi poleea B. FU- zn~o~wiefllła , . r.
:r.~ i maszynowe naprawia Artystycs
sowa., Ki1iilskiego 87, lew. ofie.
Komornik (-) r.JkOWlllL 'PlZJchodnła SpeaJaIM cIIa ~
lly Zakład mprawy uszkodzony eh
enel'Jan,ch
uywa!l(.w H. Mi1grom, Kilińskil"go ZAPROWADZONY i dobnie prol.ecEenIe chorrell "aer,...,.,
nT. 18, teL 192-46.
879-5 sperujący skl~p ga.ła.nteryjny w
sebu.ła,aII l .lI6m,"
eentrum lJliuta, z powodu wyjazda
Leesenle promieni. mi Rent.....
OBIA DY prywa.tne, pier~onęd natychmiast do oddania. Oferty do
Analizy Jmrł i .,«biell",
lH", n:t źą 'h.nie dietetyrzne.
Piotr- admj,n. pod "Okazja....
422-2
teI. 2()6;.66
kowska 55 - 8, front, telefon 112-14.
front I pI~
WOZKI dzieeięce, rowery, radio na
i.Cs,...łldk 4o'włłICIL ...... ,d.
~1JFITY, ~ciany ma.lowane lub ta- raty od zł. 2.50 tygodniowo. Cefty
•
petowane czyszczę sposobem su- fa.bryezne niskie. ., VQ-Iradio", PiokDOKTOR
Przyjmuje od 4-6.
chym, bef; kurzu. Szybko. TaniO'. kowska. 79 w podwóma.
Tel. 222-19.
LBKARZ - DENTYSTA
---------------------~
(~)
DRZEWKA
owocowe, alejowe,
Oaorotiy łot,dka, Jdnś, ~tro5)r
parkowe, krzewy kwitnące i
i przemiany materłł.
wir.ksze do zasłon. cyprysy, (U•
je. świerki srebrne, jodiy, jało
O.a.,lne, uly"ane i nowe po ce,
tel. 144-18
W óZEK spacerowy kupię ma 2-1eł
Piotrk
wiec, bukszpany, topole włos nach ftlljnll.a,ch. Przełqcanlkl, niego dziecka 2\ gipsowaDlł .DO!APnyjmuje od 6 - 8 wiecs.
teJ. 174-93
kie, róże, jałowce w&ze1kiego gwladza-trCJkqł I rozruanlkl Dzwoni6 141-02.
własnego ,."roba:. Warsstaf, rep.r.,
rodzaju po cenach przystęp
a
pr.elVljaDfe mass,..
pnyjmuje 9-2 i 3-8 ...
nych w wielkim wyborze poleca
PLAtĘ W KOLUHNIE a cati~
ja szkółki J. stoiński, Zdrowie,
DR. MED.
spnedam. lub oddam w cJslertawę·
dojazd tramwajem 15, teler.
"Hlłsklego 86. telefon 185-17
WiiMomo66~ Lód!, Somowa 21,
119-75.
Południowa 18. tlL 11-000 m.3.
WszelIcIe ubiegi koslHtrczne.
l....,a Ilwm... 1 zł. - ........
PRZY
domcw z !o.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
. . . . 75 gr.
ParIIIr ......
H'montem i tez remontu. PierwsZ'J- MASZYNY do pisania. i liczenia no- OKAZYJNIE kasa., Diedułyeh rM- Ood .. przJję6 od 10 rano d. 8 w.
CHOROBY WEWNęTRZNB
..
mia.rów,
do
sprsedalda
Piotrkow-epro_ddł
rzędne ref.~rencje. Of edy MUb .,H•• we i okazyjne na. dogodnych wa·
p'.
.. - - rlmkach poleca. S. Wróblewski, ska. 163, m. 6.
_,
Dr. med.
5r6dmiej'llą17, tel. 230-72
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JMĘ

POSZUKUJĘ
wspólnika
5000 do spro'Sperującego

Lćdź,

teł.

zprzedsiękalJit. ''''yuu·a.na
Piotrkowska.
46,
236-69. MOTOCYKL Olimpiqae z _
pn,nepużywanycb .......zyn Dl.
_- '
k~.. 500 eem. ·okazyjDie ..JA ......am.
' d _.l' "
b
N
biorstwa.
Oferty
su"
o
>.W.mlnowe.
PrzYJ'mu
u.
r~
.
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mu'""'
.
r
VI."'._I"
-.r- Piotrkowska 2M, warnta.ty.

2138--ł ~P-SPOZ-'~czy ~

biurowych.
nowoczesne i stylowe
wleck1. daI?ski M. Rozenc\~aJga, najkoil'zystniej kupisz w wy6-go Slerpma 37. N;tdeszły najno'!. twómi 6-go Sierp.nia 14, telef.
!Szo modele paryfkle . . Z& llS~yCH~ 153-12. Wykonujemy reperacje
JXl.I~ zł. 15, za. uszyrle kOStt1lffiU l' mod-I· .... cJ·e lam....
......
'I'
ł -'O
st.racJi.

PIER\VSZORZ~DNY zakład ~ra- ILAMPY

z.

~

ba

.
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OKAZYJNĄ BIL..UTERIĘ poleca
\VSPÓLNIK lub wspólmczka. do Kamea" Piotrkowska 73 tel
p:erwszorzędnej kawia.rD.i w ogro- 185-22. '
457-58-8
dzje poszukiwany Telefon 238-5':.'
•
KUPUJĘ BRYLA.NTY oraz: bitu,
RUDA PABIANICKA. Letni!,ka. terię. .,Kamea", Piotrkowska 73,
Willa "" lesio SO!;lDowym. Elektrycz telefon 185.22.
-8
noŚĆ. Tel. 142 51.
POtK@CRY, skarpetki, rćwniet z
MŁODY, 27· Ić'tni zamożny pa.n z małymi ~kazkami Bielizna. damska)
::-\jemi.ee chciałby poznać w celu męska, piżamy, szlafroki. Na.jwiękmatrymonialnym lub w celu wspól- ~zy wybór. Sprzeda.t detaliczna, renej emigracji) młodą, przyst.ojną. ny ściśle fabryczne. N&r1ltowiez8.
7~. moźną panią. Zgl. do udmin. RUD nr. 36, front, parter (Dawniej Srtdmiejska. 21).
418-15
!,Nr. 30".
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40 groazy.

Ii prze.yłkll

miesięczna

.. GłOS1l Porannego" ze waystkimi dodatkami wynosi w Lodz! zł. '.60. za odnoszenie -poeztowlł w krajn lit 6.-. za graniCIł - si. t _
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Ak.zer Ginekolog
tel. 115-27
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L.Spec. chor6b
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wene~
ZAKUP i spnedat r6łnyeh 'W'~ plSJiarafeodc.S ...fOnnoU-8włee&
88keualn,cIl I elł6rnrc"
ktw L RMenbl1l1D, L6dź, ul. ŚW.
Ił
'nII..
1""
~
LJU
Ja.kuba. 1(;, telefon VI·94.
PnrJmuJe od 8-1" 4--Q ..
Karsy Zawodowe :I:e~8kJe
" . .da. i łw~ od 9do 1 po pał
KUPIĘ wł~~ .....rtowy 20 datmT
S
• P
Za
.
~rv • ot
b przy OW'o zerzeDI8 racy
w~'
kim.,. dobrym !ta:Dje. eńy' au doweJ w'ród kobiet żyd. w ł.odzl
"TaDio. . . .
__ _
•
W61ezańska 21, !el. 167-15
PO~C1..ocn, sliarpettelt, elmsteeze'k przyjmuje :zapisy na nast. działy:
wielki wybór. Chali, Piotrkoweka
1. S~ka stosowana - bardar
84.

.,P A C A"

nr.

,

m

jś •

we.

500-2

Cle.

DOM w śrtdmie~eia do spnedaDja.

Informacje: !nt. Rudzki, tel. 248-60.
TANIO 2-gi ptuneli najmodniej-

2.
3.
4.
5.

CHOR.

•• "V.

Krawiectwo damsJ[ie Gorteclarstffo - krój.
Blelitnhntwo - krój.

Modniarstwo 6. Ondulacja.

'a

w godz

NERwowa

POWR(')CIŁ

J[róJ.

kapelusze.

szy<,b ('brusów, ręczników, ~icrek.
7. Manicure.
chusteczek. Chari, Piotrkowska. 87,
Sekretariat
czynny
ID wt,jście.
1500-2 9-13 I 15-19.

Ogłoszenl

DZ

Dr. an· I n

'!'

37

C ielnia a 11.. tel

Kilińskiego
PzyJmuje od

16 tel. 220-08
5-7 po pol

•

ODKURZACZ eleJttryezny me utywany b. taruo do spr.wda.nia. Za-

menhofa 6, m. 38.

-a

za wiersz milimetrowy l-npaltowy (strona ó szpalt): l-sza strona 2 zł. ; Reklamy tckatem
redakcyjnym d. 1.50; w tekście: z zastrzeteoiem mieisca 60 gr.. bez zastrzeźenia miejsea
50 gr., nekrologi
gr. Zwyezajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. u w,raz, ąajmnieJsze ogłoszenie zŁ 1.50.
Posznkiwanle pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zt 1.20. Ogłoszenia zar,czynowe i zaślulHnowe 12 d. Ogło
szenia w dodatku niedzielnym ..Rewia- (atr. ó up.) 1 zł. Ogłoszenia zamiejlleOwe obliczane ~ o 50% drofej,
~jrm zagr. 100%. Z~ og}oszenla tabelaryczne łub fanta!. dodatko'fl'o 60%. O(Iłoszenia dwnkolor. o 50% droł!ł

'O

