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jest to najlepsza d
się jej przyjąć.
(teczne drogi,
naszego celu, ri o - :n
Denman, pr1~
Party, popieraj<• ·;> •7
miał czas narac i
\
Chambertair c 1
ły w pełni inr .1
przerfstawiciel l..< ~ • 1
nie ma żadnych •

„

między rządem „.
Chamberlain ~ i

I

tego zapew
W
zakończen ·
iostj~biarac:ia
thamb~rlalna
izbi ~ amin
jeszcze, czy był
) - CharnberM Ioświfnie t? zosta~~ u~ynione prZed byłoby odbycie niezwłoczne konferencji tych Greenwood, aby skupić maksimum współ ze .strony nkmiL'
krótko przed '1 I chwiudno 1est powtedzteć wiele na j~- państw, które mogą być gotowe do zajęcia praty we wszystkich wysiłkach, jakie mo- w celu iapcwn;L
ć oczekh~nne ~ g:Q_ t, .a~e czy wolno mi jest postawić stanowiska po stronie pokoju przei::iwko gą być dokonatle, aby położyć kres agresji, spornych ~spraw.
tłcrenie,
- ..,., ~~ J1m dwa zapytania co do agresji.
,
gdyby do niej dosZło i wprowadzić bar- dział, iż nic mu ,
1: AK (
ó h ie
•aż~m za c_ał~ow~~Je Chamberlain odpowiedział: Uważam, iż ldzie.i r~~sądną i uporządkowaną metodę posuni~ciu.
O
ti a
Iła~, czy .osw1adcze- 0 .;wiadrze••:.e-J:tóre.e„..-~. ił.et.n
waf.Ąie. dyskttSJl.
,
~ti;
~kazu.ie, iż to ' eh~ p ie ział~m t .„ 1 iła
~-r~--~~--JU pou\yki, ~ 1ące1 celu pokrycie tego, co nazwałbym okresem
•
' lub ogramc~en~e p;zciścimvym. RZąci brytyjsJd, jak jui
KWIECIEN
~1Y rząd .zanuer
swi dcz no odby ~n k n... 11tll !j z róznyć ril
·znte energiczne kro mi innymi krajami oczywiście również ze
dej::W
I k erzające ku. te!11u, ~by d~ tego ukła- rządem sowieckim'
A w. p ył~'.!Zyły się t inne panstwa. czy
v: i on specjalną uwagę na zwięzek SoWiadomym jest, iż oczekujem~· w przy
i wraz z innymi pańs~vami wielkimi szlym tygodnin wizyty pułkownika Becka
1mi i czy uczyni to w rozsądnym celu ł potsldego ministra
spraw zagranicznych.
mania maksimum współdziałania w Da to okazJę do przedyskutowania z minie obrony pokojt! i czy, iest to m<>je str.em Bzckiem dalszych kroków~ jakie monie pytanie, rząd uwaza, ii właściwym glyby być przedsięwzięte, jak to określił
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wgplgwa ona ze zrozumien;a przez moc rsdwa za.:!io
asz~j po-~di miliiarn~-,
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chwilowe odp~ęże!lie d~ ~ytua.:ji. \y cza J
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Europiie i Ameryce

LONDYN, 1.4 Reakcja w kuluarach sł~
W PARYżU.
t nia Jn:y,tyjs)dego prei: r
iy zanim posłowie rozjechali sie na week-1 s1_e wcc.łk-end1:1 o_ ile n~e ~a,1dz1e te~o potrzeba I
PARYŻ, 1.4 - D.'.!klaracja prem . Gham ) :zrf[:L1q1 . m;~Llzyi .9tl!i.
tj ' ujawniła bardzo siłne... poparde premie· rnc są p1:zew1d7;1~ne zó\une POS!Jni.ecia w ra- · berla1na wywc!ała Y". Pao;t.'lr1 azen1e zy puszcza]<1 tu, .ze. :t
rCham~riaina wśród posłów większcści m~ch dz1ałaln_osc1 rząau 9ryty.1_sk1ego. p~e-1 wzglęLlu na swą tre~c i 7:'1f"",:> ZO'ł<1w1ązan. soboinlm prze1i;i~~1e~ '
i\dow ej. Również Po stronie opozyc.jl de- m1~r natychm~ast po zakonc.zemu ohr_ad 1zoy Pr•1sa
.
par~s,I;:\ podaje ~1ad~z~:. 1e prern. 1 c!~pr:llobi:i 1. e w . „vJlh e. ,
lbcja premiera spotkała się z uznani~m GdJ '.!Chał do· Sheq_u:rs, ~dz1c ~pęd.z1 wee~- S:h.am~erla111~ na nn~yc~ _1~1.c1sc::iclt, ~ •a I n1en1a r:11ędzv';~arodo \
1
I\' rów oczesnym wysuwaniu życzenia. end. C? d_o zan:1e,zone1 w pomed~iałe_k de- ~a1ąc ie.za 1ed~a z na.1.Jm'?s,e1szych w~da- szy d{) ober.ne1 sy'tt, :i.c
a• polityka, jaką oznajmit premier uległa baty w 1z~1e gmin na. ter!Jat sytuacu mit,>dz~- 1tzen pohty~~li ~stat111ch t~t.
i
,
\~ ęuu/
d!zemu rozwijaniu w sensie doprowadze- !1arridoweJ, t~ o~h ędz1e s1.e ona zap.ewne, ta.<· . ,,Ten]i;,l.9 poda ie de2daraCJę p. t. „Angl a · B~ Di\PE~~1 1, 1.4
n do m<>.ksymalnego stopnia współdział ania .iak to pr?-ew1dziano. G_łownym_ mowcą rzą- i Frą~~ dostarczą Po\„ce na wypade~ ataku berlama. złozo'lc w 12.
. t
du bęclz1e w te.1 debacie premier c;.1amber- ~ł<1e1 pomocy, ,aką rozporządza1ą".
Wę[{n:ech cgromne w "
1
11at s w.
la in, głównymi zaś mówcami opcrzycji posło
„Journal des Debats" w artykule wstęp- kcb ch politycznych i
1
r każdym razie deklaracja premiera wnio wie Greenwood i Daltcn z Labour Party.
nym ośw i adcza, iż dekbrac.i a prem. Cham- spółec1eństwa w ęgi er
, l "
1 7 1berlaina dominuje w zainteresowaniach fran niem spotkała sie m Q~l 1
• C\ i....-r
cuskich równolegle z kwestią wyboru prezy-1 stawa narndu polskieg . C
i r t 1
denta republiki.
i jednoit: s.połeczrils h\. r
l 1 '
bro~ pańslwn
pn~ly}ne
Dzicnn iik „Information" zamieszcza na m1ę dz1 innym; w ta k r 1 'l 1 \
J
J
pierwszei stronie pod tekstem deklaracji przez masowe deklar C'-'v' • ~ ,·· 1
-.
Chamberlaina artykuł p. t. „Gospodarka poi- czej, wywołało tu szcz1: ., ~ • 'y; •
z Jska", charakt eryzujący sytuacje finan sową i 1rieni e Chamberlaina ~ 11 • 1~ i t !> • r.
w ~omitecie Pożyczl~i Lotniczej
go spo d arczą Polski, a zac zynający sie od szym świecie połi tyicz n\m , ,,<.> f«la pc':t"słów „we wszystkich
dziedzinilch Pols}<a, czny wi elkiej d o n iosk1 śn
mocarstwo o 35 milionach ludności i wzr.1sta
W RZYMIE.
i'}ce corocznie o 400 t ysięc y głó w , da ie dziRZYM, 1.4 \ \Wid m
siaj Eumpi e przy,klad męstwa i decyzji".
premi.era Chamberlai n ~, Li, i• 1 •
wie narodowej·1 zwi:tza nej z obroną pań~ /
W WASZ\'NOTONJE. .
me!1c1e na te_mat Polski, v.. ·~· 1
• •
'l
WASZYNGTON, 1.4 - Brytyiska dekla- duze wraż eme.
stwa. Inic1atywa wyszła od gen. Berbe- 1 ,acja o Polsce spotkała sic w tutejszych koW sferach prasowvr.1 •·
~·~ >v • r;; r) >
iądą ol;ok siebie przedstawic!cte ckiego, a więc od armii, która w ten ~po~· •a„h-ki"r"wniczv<"h 'l
rąeym przvjęciem .
nie. że ośw i a dczrni r c , n· r tit
,t
ie
e>óbęł'Lie się w t
o
ób d
pu•,1:cznic 8 • i pc•·t. ..,lw BERU~ E~
.
\\,Ym •Wn)'. dl•\ ód Zl"t;„
t '
]/\<też po·awi si odezwa w'
._I noóć i c.wOją wolę "'s?()ldzi„latt: · całym
BERU ', 1.4 - "./ cmH <'t. \i:oła >uhty·1- ~Ja Pds.k1.. Ot klar 1c1a
~
.J
•• ·
... .
1 ...
'c:'':.. ·~
.
nL ~ eh 1wu1ą Jesz "'t- ca owita rezerwę v J t z~ ~w:·1dc-:t v '>tł:;
· , podp•sana tak.ze przez pr as '.ł· spo o.zen "vem b"z • g. du i1a po tytLrc c •r1 d_,, racji Ch:t.'l1be „ir•. N,e "lnd
1 i r prczfnl •v·ncj p .rt
T :1 Ot!nt w politycznych. O Wt.!lu ró:t.fllcC i zap t:ryv;anm.
••
~~ •l71 cz) ~ ?:Jgu w1~i;, ra spr ~yrow , l ·
odkr~ 'nno. w:1:. o·.
Na przew dniczącc.To lwrn1tełu . _być 1uz b;~zte ~ n 1 kńł ')•,h
~tl. rt..w ar„u
z. 1edn. V> a pp:)' a
• , cszona p. Ałrk ,andr: Piłsud ka.
lrakcyjoy P" l!ram Ir.
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Pożvczka niewatpłiwie

Wzruszujqce momenfY w meldunku gen.·broni L.
złożonym
WARSZA\VA 1.4. pat. Pan Prezydent
H1;1l1tcj profeso!· Ignacy Mościcki przyjął
w d:1=11 30 bm. komisarza gen)Jalnego Pożyczi,i Ol1rony Przeciwlotnicze1 gen. broni
inż. tfl ia Berbcckiego z meldunkiem o po
stępc.cl :i' ej! pożyczkowej.
Pai }'rezydent wyraził głęboką cac.lość
• z ogul11ego entuzjazmu, z jakim całe społe
czc1istwo przvjęło pożyczkę, interesując się
ży\\ o -:ałoks7tałt.:m akcji oraz udziałem w
n.ej po$:.:czególnych sfer społecznych. Jako p~erwszy obywatel Rzplitej Polskiej
f- : n P~ezyclcnt wrc;czył gen. Berheckic.mu
tL:!klarację kwoty zł. 20,000 na Pożyczkc;
Obrony Przeciwlotniczej. jednccześnie Pan
l
R. P. raczył przyjąć wysoki pro
' ~cl Naczelnym Komitetem Pożycz
lotniczej.
• 'Ż wczoraj o godz. 13-cj general
or sił zbrojnych Marszałek Ed1· ły-Rydz przyjął komisa•rza gene
r > r iżycżki Obrony Przeciwlotniczej
·oni łnż. Leona Berbeckiego, któ
1eldtrnek o przebiegu subskryp' ··
t Bdrbecki zameldował Wodzol 1emu łO niezwykle entuzjastyczciu pożyczki przez całe społe
O/ imponującym tempie w jaH sumy zadeklarowane, napły
c wszystkich stron kraju i od
t
warstw społeczeństwa. Akcja
k '\a ogarnęła również Polaków z
y 1 z tamtąd n.apływają coraz !ie deklaracje.

P. Prezfdenlowi Rzplllej i laczeln mu Wodzowi
jącą ogół wychodźtwa do ~manifestowa-1 wi~mych. Oci~

Ze szczególnym wzruszeniem pan Marszalek wysłuchał meldunku o zgłoszeniach
dzieci. Wśród tych setek tysięcy, które na
plynęły
od dzi·eci i młodzieży w ciągu
pierwszych dwóch dni akcji pożyczkowej,
znalazły się listy, tchnące miłością do armii i jej naczelnego wodza, pełne wiary i
ufncści w siłę polskiego or~ża.
Generał Berbecki zameldował równocze
śnie panu Marsza~kowi, że wszystkie odła
my 11 1yśli politycznych w Polsce zgłosiły

rlfa łączności z Macierzą -

W tak przełc-

mowej chwili - przez skła4anie ofiar na
•
.
fundus~ obrony narodowej. !\pel związku
zna~~azł p<>wszechny i żywy od~źwięk wśród
patriotycznego wychodźtwa . .żarówno orga
nizacje polskie, ja1k i poszcze. ólne kolonie
zbiórkę tę prowadzą z duży i wynikami.
' d ·
f'
ó
.. . . b .
Sk1a
a1ą o iary zar wno rezerw1sc1 1 y 11
wojskowi, kupcy i rzemieślni<\y polscy oraz orcranizacje polskie.
b

peln.1.g?~OWO~Ć z~~okumento~ania s~·wj~j WZRUSZAJĄCY OBJAW

PAT\UOTYCZNY.

1ednosc1 1 sipo1stosc1 narodowej w dz1edz1Warszawa 1,4.
Pod przewo<hictwem genle obrony państwa, zgłaszają akces d0t Na nerała Dowojno-Sołłohuba zgłosiła się wczoraj
czelnecro Komitetu Pożyczki Obrony Prze-1 do generalnego komisarza. Pożp:zki Obrony

C •1~vlot~icze').

.

ł

17z~iwlotm.lczej gi;n. Berbe~kiego d~le~a-<;ja 6~iu
ruew1domych ze zJednocrerua pracdWmkow rue-

.

.
a Jednego ~ n , 1ali J>r~szr
. D~leg~Ja domyc r i z P~zewot·
zyczk1, a Jeden!.Yła 200
Qltad
Wzruszonl~łonk
'
wiedzieli: „my
wych ptaMł'I, EO
nak swój ~dział
tek rozwzJ~„ nas:
my samo OINW1
szy wzrok mamy ta
warkocie motoru ro
na. Cies?:ymy się wrc
kiedy mMzyn tych j
mocny.
Przez cały wczora:i
gu napływały z całego
ly i niezliczona ilość d
których ze względu na
sposób jest zamieścić.

Pa.n Marszale'k mformowa się o tym,
'r.
jakie sfery i które dziedziny biorą szczególnie żywy ~dział~ ak.~ji p~żY:czkowej i na
m1n1słrow
zakonczen1e aud1enc11 osw1adczył gen.
•
k•
I l
Berbeckiemu:
Dala zo11an1e w rolce aa a ona
„mam nadzieję, że dołoży pan generał i
PARYż, 1.4 (PAT) _ Francuskie mi- inicjatywy cządu fraticus
wszyscy jego współpracownicy wszelkich nistetstwo spraw zagranicznych wydało w żana możliwość spot
starań, ażeby wyznaczona kwota była po- dniu 3 1.3 następujący kOmunikat~
spraw zagranicznych Po
kryta kilkakrotnie".
w związku z. projektowaną wi:iytą min. ta tego spotkania zostan
Pan Marszałek Edward $migły-Rydz ). Becka w Londynie przed miesiącem z na.
wyraził swą zgodę na <Jbjęcie protektonatu
nad Naczefoym Komitetem Pożyczki Przeciwlotniczej.

k •

Spot anie
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8eeka I•

Rumunia nie

POLONIA ZAGRANICZNA

na doZbrojenie ojczystego kraju.
WARSZAWA, 1. 4. Pat. - Związek
Polaków we Francji wydał odezwę nawołu

Podpisanie

będzie

francusko-rumuński
oraz układu o wsp6łpł

PARY!, 1. 4. Pat. - Po podpisaniu tym znaczeniu, że jest kroki
francusiko - rumuńskiego trakrtatu handlo- zwrócenia zakupów francusk
weao min. Bonnet, amb. Tatarescu i min. ści od ekwiwalentów afiarowj
Ge~ti.n wygłosili l<olejno nast. przemówie- cji. W każdym razie stanowi
nia:
wszy etap na drodze roz~~t:
Oqlotzenłe Ustawf Skarbowej
Min. Bonnet oświadczył: „Jestem bar- rumuńsikich stosunków g.o~h.
AWA, 1.4 (PAT) - W Dzien- złotych.
dro zadowolony ze szczęśl1iwego za•kończe p.rzyszłośd pracować będ 2 tym,
nr. 27 z dn. 31 marca r. b. ogło
Jak widać z powyższych liczb, budżet nia naszych rokowań. Układ, który Wasza a'by sta.ly się jeszc~e ściś.lej,hęoa- li
la ustawa skarbowa na okres od na r. 1939/40 jest w dalszym ciągu podoib- Ekscelencja podpisał z ministrem handlu 1 ją.c do 111westowan1a kap1ta\ kich p
b 1939 r. do 31 marca 1940 r. nie, jak i budżety poprzednie zrównoważo- ze mną, jest nową i poważną manifestacją'
~
i:etem na wspomniany ~res.
ny.
.
.
współpracy
1 ściłej przyjaźni, które zawsze
zarzą'
'IU
tawie Ustawy Skarbowej, rząd
Art;. 1~ ustawy slkarbow:1 zawiera
istniały pomiędzy Francją i Rumunią i kt?~
,w
ipiony do czynieaia wydatkow stanoVI 1ema, dotyczące speCJalnego podat re _ głośno to stwierdzam _ są nadal me Prem. Daladlar
0 ws.
1
939/40 na łączną
kwotę ku od wyn_agrQdzeń, wypłacanych z fundu- zbędne dla utrzymania pokoju. p~agnąłbym
„y Z
(:, zł. przy czym. na ich pokry- szów publicznych.
ażeby nasz układ nie był ostatmm g~stem
~~RYŻ, 1.4 (P~T) - AĄ dO~hody w kwocie 2.525.945.000
uczy.n\~':'.Jffi w zakresie nasz~j współera<:y nosi, ze w uzupetl:d.....;etrw _ z
ekonbmkznej i ażeby uczymone zostały f tych w ubiegłych wóch tygod°'
I
zahe•p1·"'6.oJ'9~
S O~Ci flQWe
y na dr_odze, ..która CU8ki rząd uchwali )'Y 501?0tę sl4 d
~
~„...
r
roczymy, s
lfwte pr'iY.
c ~llf.c
()1slroWJch ł .
•arzqdzenie 8 powszechnej shd:ble pomocnicze)
nej pr~ez misję, któ~ą rząd francuski wysłał wych. M. 1n. 11?2Mtrywarty ma
~
ostatnio do Rumum1".
jekt wykorZystama na wypadek
I .4 _ Departament wojskowy dzenia te dotycza z.apasów kawy, ~ukru, op. .
krajowców, przebywających we
dzie federalnej projekt zarządzc wy, tłuszczu oraz ..hczny~h s!1rowcow, .kon.1e.A:mb. Tatarescu zalnera1ąc głos wyra- oraz projekt dotyczący pewnych llllil!1etnl1!1J
e pomocniczej. Projekt ten bę- cnych w pro~u.kci1.. Qbeimuią. one rowmeż ził swoje zadowolenie z nowych perspek- ści w administracji publicznej.
Jpodobnie aprobowany w przy- zboże, owies I Jęz,nuen.. Importerzy. tych pro tyw jaikie otwiera zawarty traktat. Omówi
iałek. zarzadzenie to będzie do- duktów są zobowiązani do sworzen1a dodat'
ł ż . ·
da 'Cze Rumunii am1
łyczyło przydziału wszystkich męź.czyzn od kowych Z3lp-asów.
wszy po 0 e~1e gospo r • .
'
ląt 2q do 60 <?bow~ązanych d~ służ~Y. porno~WALKA Z AGITACj\ NARODOWObasador oświadczył: „Połozeme to pchnę1o
n1r.ze1, zgodme z ich uzdolnienlam1 .1 kwahSOCJALIST CZNĄ.
. Rumunię do poszukiwania nowych możlifikaciami. Do służby tej beda również włą_- . BERN? 1.4 - Jak don<>Sz<J ; SoLury po11-,
•
•
•
t b . .
A. k
czone kobiet ldó1e zgłoszą się na ochotni- c1a tamteisza aresztowała 7 osob pod zarzu- wośc1 zharmo111zowan1a po r~e J~J pro\.l'lt
ka
'
tern uprawiania agitacji narodowo-socjalisty cji z potrzebami innych krajów 1 do szu.
:znej. Pr.zepro":'adz.ona rewizta :VY'kazała du kania nowych możliwości swoich bogactw.
5 NOWYCH DEKRETóW:
BERN, 1.4 - Rada foderalna aprobowała zy matcnał obciąża.FJ~Y: Dw<?ch z aresztow!i I Zbędnym jest dodawać, że w ramach tej
w~~vrai 5. nowych d~kretów, dotyczących nych pracowało w m1eiscowe1 fabryce broni. j współpracy Rumunia nie udzieliła i nigdy
;.w1ększcn·a zapasów t rezerw \kraju. Zarzą„
nie udzieli praw do monopolu na swoim terytorium. Swiadoma tego, że stoSwtek wasalstwa ekonomicznego zamienia się wcze
śniej Jub później na wasalstwo polityczne,
Rumunia broni swej niezależności polityczotrzymania monopolu na Jej rudt; ielazlią
nej i integraln.Ości swych granic. Kraj mój
Koła oficjalne zapewniaia również, iż nic
SZTOKHOLM, 1.4 - Tutejsze koła oficjaine zaprzeczają kategoryczhlc wiadomo$ci nie jest im wiadomo o kandydaturze von Pa- z zadowoleniem przyjmie nowe układy han
BERLIN, 1.4 Prasa hambursi
zamieszczonej w jednym z dzienników ang1e! pr-na na stanowisko posła Rzeszy w Szwecji. dlowe, które podp·isaHśmy dzisiaj w nadziei
skich, jakoby Niemcy ~magały się otrzy- Wiadomości o tej ewentualnej nominacji kol że stanowi on tylko punkt wyjścia, pierw c.lailszy~ ciągu ~vykazuje .wielkie. zai
mania mor.opolu na szwedzkiJ rudę żelazną. portowane sa od czasu wygłoszenia przez szy akt w szerszej współpracy gospodar- sowan1e kwestią Sz~c~w1gu po.~nocn
Dotychczas Rzesza nie uczynH.1 żadnej demar von Paiiena odczy1u w Szto.kholmie .na posie- czej, dla •której tttwa•rte są w Rumumi wszy 1
. przyłączonego ·po WOJlllC do D arni.
dzen.iu związku szwedzJk-0-niemiecki-ego,
che w tej sprawie.
stki@ drogi i któ?a nigdiic nie znajdzie zam
„Hamburger Tageblatt" donosi -i
!miętych drzwi. Ta podyktowana i:nteresa-,1sGowości Ap~nrade, jakoby w związku
mi obit krajów współpraca może tylko wyborami do parlamentu clt111skiego ,,ju~
wzm9Cnić przyjaźń francusko - rumuńską, ' no w taki sposób przeciwko Niemcom,
Brak zgody Rzeszy na warunki Polski
która pozostaje jednym z podstawowych'1 doszło już do ataku ze strony·duńskie'.
WARSZAWA 1,4. W związku ze zbliża.jllcym dla robotników w s.t<>&unh-u do stawek z lat u- elementów polrityki pokóiu, zgody i współ- 1 Dziennik donosi o napadach na ·maryn
się sezonom prac .rolnych i>ąb~ły . się .Pod<>bnill biegłych. Ze a.trony niemi„ckiej nie wyra:Zooo na pracy międzynarodowej i iktóra, tak jaik w niemieckich i akcji komunistów, przeci
jak w latach ubiegłych, pertaktacJe m1~zy de- to żądanie zgody. Wydaje Się vrawdopodobnym, przeszłości ta1k i w przyszłości kierować bę członkom mniejszości niemieckej w
legacją polską i niemiecką. Delegacje uzgodniły, że w ty:m roku w ogóle robotnicy .ll.ie wyjadą do
wigu. Policja duń51ka - według sprai
Niemiec. Stanowisko polskiej delega..,ji różnie dzie postępowaniem Rumunii".

.równoważony budżet państwa

Dalsze

po=

Ll

„'

1·car·1a \s:o,
•

,.

I

Niemcy nie

•

domagały s;ę

l

od Szwecji

Czy robnt11icy po·rsty w1}a 1-t w r. b. do Nłe·mlec?

1

że wyjechaf ma z
~zm;.:i,.,~ około 90

Polski do Niemiec na roboty
komentują.. Ogólnie się twierdzi, że wySlllnięeie
tys. robotników i robotnic.
M.i:n. Genitin zabrał z ko'„ i głos i oświad
W ostatnich jednak dniach nastąpiły pewne bardzo daleko idących żądań ma na celu wpl'IO<bt czył:
„podpisany dziś tra-ktat stanowi i1r11:10
lrompli\:acje, Delegacja polska zażądała, jak in wstrzymanie sezonowej emigracji,
wację
we francu~kiej polityce han<flowej w
form•1Ją, dużo wyższych stawek ZMobkowych

S1

••••••••••~---~

Weidmann i Mil

41~u~H w piteresie. gospodairs w obu z
azn1onycb narodow.

KŁAD O WSPóLPRACY KULTU-

.

RA~NEJ.

UKARJłSZT, 1. 4. Pat. - Mtnist
zagr. Qifencu„ minister oświaty An,
i anrba!iador francuski Thiery podpisa
czoraj ticłaict o współpracy kulturatn
1iędzy ancją i Rumu:tią.
ł
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Sródzi.e mnyln.
wobec tubylców. Ten program zdał egzamin na polach bitew Marny, Verdun i Salo:
nik w latach 1914 - 1919.
W dalszym ciągu swoich wywodów autor wskazuje, że poszczególne posiadłości
zamorskie są nie tylko cząstką bogactwa
narodowego, ale, co ważniejsze, gwarancją
bezpieczeństwa Impeńum Francuskiego.
„Francja nie zmierza do hegemonii. Twierdzi natomiast, że wszystkie morza i lądy,

miast by stały się areną zbrojnych zatargów, mogą być terenem współpracy gospo
darczej. Deklaruje chęć współpracy pokojo
wej, nie dopuści jednak do zabrania ni siłą,
ni podstępem tego, co zdobyła krwią
swoich dzieci, oszczędnością i znojną pracą
swoich obywateli" - kończy sen. Beren·
ger.

r'
ATU
CHI - CHI
SYMFONIA
MARZENIE
WARSZAWSKIE LABORATORIUM
S.A.

CHEMICZ~{:

I Ó\\ n 11 gk z t:, m imp rt z. U A ! „ •1glii do Am. Poł. obniżył się zna.czni..!. V{
zwi'!zku z Qbi:cną sytuacją, w pa1'lstwad1
tych uderzono na alarm. Przebudzono się
jednak dość późno. Pa11stwa „osi" wyprz~ .
dziły przeciwnika w rozgrywce. Osiągnfęt .!j
raz zaś zdobyczy nie wypuszczą tak łat\ łO
z rąk.
A.P.

tylko do terytori·um Protektoratu Czech
Moraw, lecz obejmowałby <:a~e Niemcy
wschodnie aż za Łabę.
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Ji..trcr FrPnciszka
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Stolik ~ Dworcu Kłj,<im l.-J.Jd go d ~.
10 do 12 1 od godz, 1
Rezerwy.

14!-Zw. Of · ·.

) rzybyfodnia

OD!.OżO

E POSIEDZENIE
MAGISTRATU.
'}z cz ... nc
dzień 31 marca r.b. poWJ'CIE czka do
' Magi'itr•. L. m. Łodzi przesunięte
po?yczki abreny przeciwlotniczej
tało
dzień 5 kwietnia r.b. z powodu
l 'C z1.nia Z arządu Miejskiego pracami
Zastępca dowódcy O. K. płk. dypl. przez głównego komisarza pożyczki gen.
b•1d ł j ·y '·
Marian Bolesławicz został mianowany Broni L. Bcrbeckiego wojewódzkim
7/4. - 12/4
komisarzem pożyczki obrony przeciwlotni :
czej na woj. łódzkie.
1
- - WYCIECZKI WIOSENNE a
W sprawach pożyczki komisarz płk. i
Bolesławicz urzędować będzie w gma- 1
DO
chu OK przy ul. 11-go Listopada nr. 83
w gO\lzinach od 11 do 14 i w biurze za- 1
TOWARZYSKA
OD 595 Zt.
7-31 MAJA 1939 r.
rządu okrę.g1.t LOPP, Piottkowska nr. 157,
między 17 a 20. W lokalu LOPP mieścić
r.A
~C ~LI
się będzie również biuro wojewódzkie.,":
lNDY c.'IOUALNE
1-30 KAZD. MIESIĄCA
OD 865 ZŁ.
pożyczki.

Płk. Bolesławicz

komisarzem woje1ódz(qn

CZER

TAL I I

SAN REMO

Il -

AłłcopoL

TAORMINA

Łódź,

Piolrkowska 104!
Tel. 240-40

Wszysitki~ komunikaty i zawiadomienia komisarza poży.czki i biura ipodawaine

~~~~•maa+m•••••••••••••••••••••••~1~~~pn9od~i~~~~~Tip~~
nim skończę z tą pracą -po:l edział- nie.miałbym spoko}u w grobie.
~Czy pani jest tak sanwi pod czarem historii rodowej?
- Ach, nie - odrzekł tonem lekkiego falu Dargot. :ona pracuje nad czym innym. Wszystko, co pa.n. widzi'
ia stole, to świeże opracowanie historii Dargotów. Moją
J nę więcej interesują dzieła podróżnicze i awanturnicze
p. Wi~kszość materiałów zbiera sama. Najsroższa zima
1ie odstraszy jej od podróży. ja juź o<l dłuższego czasu
.taram się o sprawną, Lnteligentną sekretarkę, ale o taką
·ud no.
-

SOUTAR.

c
I

z

G
R

o

Gdyby mi

się

co

stało,

Spinnett przyznał mu rację. Zauważył nawiasem, że
.obiecie, która mieszkała w mieśeie lub pod miastem, byoby tu smutno.
- Kochana pani- rzekł Dargot - nie ma się CZ}ml
'(lopotać, bo pewnie takiej, jakiej szukam, nie dostanę.
.-\ha! - tu oczy mu zaświeciły. - Wtedy kiedy pozwoli:::m sobie odwiedzić pana w Londynie, zastałem u pana
111łodą niewiastę. Pamięta pa1n? Nawet mówił pan, jak się
. azywa, ale zapomniałe m.
- Janl:/1 O'P„lforv. O nią pan pyta?
- Tak, właś1m .• C\!1, zdaje się, ~ -;-1011 •. s;Jf, te to maszy
stka, czy coś takiego?
....,.. A t~k Ucl'oczi za doskonałą maszynistkę.
- Citkaw jeste 1, czyby ją za1ęł noja raca?
umiem po '>'i(!{l ·itt.
. pan
ł

V

r

zyp„dk1

ją

od daiwna i nie zauważyłem, żeby miała pociąg do literatury.
Lord machnął ręką niecierpliwie.
- Może to fantazja z mojej stno'lly- rzeki. - Ale ledwie ją zobaczyłem, odniosłem wrażenie, że byłaby w sam
raz dla mnie. Naturalnie gdyby przyjechała na to pustkowie, :Lapłaciłbym, ile by zażądało. Miałaby towarzystwo
goopodyni i i.nnych kobiet ze służby. One tu sobie dają radę. Nigdy nie słyszałem, żeby się która skarżyła na samotność. Staram się być ludzki dla służby, painie Spinnett.
- Nie wątpię, milordzie.

Na Boga! co to znaczy ten zapach? Spinnettowi nasuA przecież lord Da.rgot wyd.awal się taki spokojny, i taki uroczy tym spokoju. Siedzi·ał ze splecionymi rękami - re" nia · :ałe
i szczupłe - i było mu ogromnie do twar.y w i..~„owej
a'ksamitnej bonżurce. Oczy miał p iwne 1 g~ 1'uło ru co
a·ksamit, tylko ciemniejsze.

nęło się porównanie: jak w trup iarni!

-

Pan, zdaje

si ę, wspomniał, że

pa •

chodzi od pana?
- Czy mówiłem milordowi, .z~ J

1.\ dniam?
to mów· .
- ' J '. „ . ' '.'""'konany.„ Prze~r„ szam pana.

przypominam sobie,
·two,

żebym

mJfordżie.

stale jej nic
.ej 1'0boty.
'1Jłby

p"n

IŚ u· mieszka, jutro już je Hyc

, ~yc tam! za~
a ona tylko co umkn\m wyj ~iem.
~ .,.,
a Czy tQ - pow1"ed z~1y retna , 1ewi.as.
· . t a.? Moca m a charakter . śc1śley. Bałbym się reki.i·
p
f, ani.e. Pan rozumie. _

;- Nie chdałbym , broł Bwia<l czyć dziewczy„
e iłej przysługi. Bardz~ zdGtna i w_sz~s t'k~, ale ·
trnio mi·ała nieszcz ęśei e. za , a ogolme b10rąc,
~,k~hana kobieta nie' utrzym~a zębami .

c.zy wychodz.i z.a ID'iŻ 1l\ii·e Spin~.e~t'.
_ Nie. Inżynier czy coś w 'l\\i -; ObJ>asmł deettjw, d zimąc się w ~uszy, Uf:rd ta:k natarczy\vie pytuje się o Jamth. 1 •
__ A j ak się nazywa szcięJ mec?
__ Dmnis OrBrien. Niech 11tje, jakiej naro-

J

_

RJER ŁńDZKl 0

Nr 9\

-

-·.

w Wlec:ielurz
.

sąli

Urzędu

i

Wci,oraj w
nferencyjnej
Wojewudzl' q~c
ło się z lnic_iatywy
zarząd\I O)m;gu R ny Urzędniczej i Stl)
wanv~ z1.•nia Urzętl1 w Pa1'1stwowych iebranle wszystkich clnlków administra·
· liiei· Urzędu jewóclzkiego : StaCJl ogti
rostw Grodzkiego · w. Łóclz~ie.go..
za głos w 11n1en•u poNa zeb·aniu
1
.
•
I1, J:I
. ko
w ·ższv,h
oiganiza 1 rzęd111czyc
· ~ · ich członkó jewada )·l::-nryl< jóie en ~
· . p W ·
d,
zewsk1. Po prze1 i e i1i~ .' oiewo. J
uchwalr 1a zostala omyslnte następuiąca rezol11:ja;
.
Zebraui ną Na yczaJnyrn Walnym
'' ·
"
1rr 9
dn'c1•
Zeb~an! t' 11 .dn · :' 1 ;\ • '1 f, _urzę 1_;
Urzędu Wo.iewod.zk · St:i~osh\ GroclLk'.e~o i ri...•. :.1:owcg L : : dz1:
'1) w,·--itaia
y i t ą gotowość po. . . ' ' ~ ..·
f
. b
· W•)f
• n1es1en·n nll.l'~ · r· :sz~ iar \~ 0 ~0 ni~ .
naści. C;iłq!i;l Gran Potęgi Panst\\ a,
.
lk"
się \~sze im pr6pokoju wśró~ oby1decydo\\ anei po-

1

ścigu ofiarności

.*

* . ""

W d lszy~ ciągu łancucha

i d!!klnr •yi
pożyczkę lotn
nad sła na dane z dnia •
Gi ełd Zb owo - Ta\warf!
wplaeiła a
N ' zł. 5000.conych _ da o zł. 12.000.

Zarzal C
cz<J na sume
Cech Kra

postano\\·ł ·

c

W POWIECIE ŁASKIM.

I

lnet[ia Kolei fleUnnni tUlklei

Murarsko ·
1000..

skrybować

f) w

Of!arował

a FON :do-

Pracownic M1e1sk1e~o Ki'
nia Pomocy !Jjbiedniejszym
s ię po 5 zjł. '.i c i ągu 4-ch m

WALNE ZEBRANIE I
W dniu wczorajszym odU
posiedzenie rozwiązanej . Ra
.
.
w Łodzi - poświ~cone s
Łasku zł .. l OOQ;
Moszek . L1pmanow1c~ z działalności Izby za rok ul
Łasku obhgaqe 4 proc pozvczk1 1
l<onsohda- I
.
.
cyjnej na _sum~ 50 złotych; · Józef Skrzypiń-1 sprawozdame ':vygło.s1ł dyr. I
ski, funkc.1onariusz Starostwa Powiatowego który na zakonczen1e oclcz
Ła~kicgo obligacje 100 zł. 3 proc. premio- Woj. rozwiązujące obecne
we1 pożyczki inwestycyjnej, świadectwo
ułamlrnwe na 5 proc. Państw. Poż Konw.
NOCNl! DYŻUl~Y AP'
5 zł. i arkusz ku1ponowy od IO zlotowej obli(a) Nocy dzil:;iejszej dyżuruj
gacji 15 proc. Pożyczki konwersyjne.i na łącz
S. Ko-n i S-ka Plac K:.!ścielny
nil sumę 108 zł. 25 gr. Zarząd Gminny Buczelk obligacje Pożyczki Narcdowej na 575 Pomor>ka 12, W. W11gncr i S:ka, P

Przedstawiciele os. Zelów, powiatu łas
ar na FON 1 kiego zebrali w ciągµ .3 dni złotych 2125 złotych.
notujemy groszy 50; kilku roln1kow . z fejłw. ~or,yść
zorajsi;ego: złotych 55; Stowarzyszenie „Rolnik' w
w lodzi
prócz wpła- ~----""'
--'""---·
- ----;---------------------1

lU

. ~ . . .

tych 750.

deklaracyl

Zarząd Związku Lekarzy Państwa Poli;kicgo Oddziału Łódzkiego puesłal na Fundusz Obrony Naroctowei zł. 1000.- (tysiąc
zł.), 2wracają.c się iednetcześnie z apelem
do wszystkich członków Oddziału Związku
ej Naszej o jak najwydatniejsze subslkrybowanie Po„
nic Pai1- życzki Lotnlcrn.l.
e kaid .l

·

1

1

łków ł

l
lprzesylaią Ci~

rosi\\: ódzkfi
szalku .1erd cqne słowa podzlę j
Twą ~kę <t;ałość l potę_gę
pe\\'n· ~są gotowi na
rozk~ ·tan ą '!. sz~regach !'O.fr
Arm11 , \y br te ntezależnośc\~1
·
ż ·
b•l·
s~wa,. · ac. ~e .xc1e w o
p1ęd,~1 sze1 1em1 .

W niedzielę, dnia 2 kwle
prawi nahożeń&iwo w sali ~1isn
Jana pastor Tadcu5z Wojak.

inistrat:ji oiólnt!i w lodzi

k

0

Sobota t kwietnia 1939 roku.

zawładamia pp. Akcjonariuszów, że od dnia

15 kwietnia 1939 r. wydawane będ<\ PP· Alccjonariuszom bezpłatne bilety na przejazd tramwajami
na nowy okres od 1 ma.ja 1939 r. do 30 kwietnia 1!;40 roku
. Wydawanie biletów ": iloś~i l bilet 50 akcyi odbywać się będzie
w biurze, przy ul. Tramwa1owe1 Nr. 6 w godzinach od 8 do 12 za okazaniem. oryrinalnych akcyj lub kwitów depozytowych.
Bilety, wydane na okrea od l maja 1938 r. do 30 kwietnia 1:139 r.
trac'l sw'l wafnośc! z dniem l maja r. b.

zakupić pożyZKS. Mak$i postanowił
czke lotnicza v kwocie zł.
Dyrekcia, ir.okurenci l pr o~vnicy Banku
Oddz. Łódz
Związku Spó* Zarobkowy
!kiego - niez ż nie od sub' rvbowania Podo solidarnego życzki Prz~c lotniczej -, zebrali między
· ..
,
.
sobą doraznte
tow.ką zł.
I. - i przekarypCjl poz\•czk1 Io!- zali te sume
FON.
ych dla całego swia

KURS SZVBOWCOWY

Qic:znel)o wypadku budowlaneQo

scy współwłaściciele zaniedbanej kam:eoicy

slca~ani

na kary wiązlenia od 1 roku do 7 mieah;cy

w.) W dni ~-go pai! zieI"nika ub. roku
tragkzny wyp.ld k wydarzył się w dornu
pny ul. Piłsuitkiego 14.
·
Rankiem t
dnia oioło godziny 11,30
w prawej ofic)tl ic_ tej 3")>iętrowej kamienicy oberwał się zbiornik z wodą, umicszczo
ny na strychu.
Zbiornik t przcb' sufit mieszkania je
adeła Rotbłata i
dnego 2 lokatorów,
wpadł do jego okoju przygniatając swym
ci żarem dwie osoby Gadela Rotblata i
r~ . adk<>wo becne u nieg-0 Panteła
P u~f. za.
'
pod gru~v: je ak zdołano wydobyć
elu god.łn 2 ch a tmpy. Obaj męż
ponieś ł~ n~ tyc , iast śmierć z powouszenia pp dowanego przygnien kia tki E"tsl ej.

I

do których naletała odpowiedzialność za
stan ikamienicy.
Na skutok tego stanęli przed Sądem Okręgowym: 48-letni La•iib Amzel1 70-letnia
ltta Wajland i jej .syn 19-letni Majer Waj·!iand, współwłaśdciele domu.
Rozprawa przeciwko tym oskarżonym
rozpoc~ęła się w <ln!u 28-.g-0 bm. !1 w dniu
wc10ra1szym nastąpiło za·kończeme procesu.
.
,
.
. •
.
Oskarżeni ~o wmy s1~ nte :J>rzyznah, po
p~zeprowadzemu przewodu i przem~w1emach ~tron S-t<i wydał wyrok. s~az.ujący:
Laiba Amzela na 1 rok wJęz1ema, lttę

COP na

I

MDZ~ZłłY

do WA8ZAWY

Jak ustalt.nd dalej, z biornik nie posia1

dał zupełnie wttomierzy zatrzymywano
: zaś mot~ry do .ro wtedy, gdy woda za-

13-21/IV.
75 °to z•kł w drodze

czy.nała wy 'ek~ przy napełnianiu go. N a
skutek tego wyri ekania wody we wszyst1kich miet nia:h całego domu potworzyły się zac i, ltóre powodowały gnicie i
kruszenie ate łu budowlaneg-0.
Właścbele amienicy, dokładnie zdając sobie 1praw z jej o-kr<>pnego stanu, p()d
reperowytali J1ieudolny1 a tani sposób
większe lraki, ·ie chcąc wydać większej
sumy pi iędzYJ na urządzenie nowego

powrotj

Pociqt pop.ny

do WABZAWY
15-161V.39
Przejazd tam i zwrotem zł 7.-

1

zbiorn&ą

l. ód

ź.

I

Gdy zru stan i·o już balldzo źle się przed
stawiał, ybet~ wali zbiornik, a spróchniale, p gnife1>e!lki popodbijali deskami.
To nadliierne <łc i ąienie zbiomłka spowodowało w rezulłc ie katastrofę.
Po wypadklJstalono, że administracją
domu zajmowa\s ię Wajlandowie i Amzeł,

·wagons
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Zbudowana w ubiegłym roku w Gdyni
sfocznia maryinarki. handlowej pozyskała
ostatnio dość gwarną sąsiadkę w postaci.„
stoczni marynarki woje<nnej. Mieści się
ona w zapleczu portu wojennego, u ipodnó
ża Oksywskiej Kępy. Tam, gdzie kiedyś
zasmucały oczy torfowiska, obecnie pulsu
j~ gwarem pracy własne gini~zdo bl.lldow'Illctwa okrętowego. z zaprojektowanych
pochylni jed11~ j~ż jest .całkowicie ~ot?~a, d~uga ~eidzi:e w w1; robót po. Jes1eni. }u_z w. niedługim cza~1e na polsktch po
~hylniach ro~ć będą szkielety okrętó.w wo
1enn~ch, budowa~ych ręko~a ~o.lsk~ch ro
botmków pod. okiem pol1sk1ch 11nzymerów.
Dla wodowama. okręt~w _prz~maczo;no roz
legły basen. Dz1~ znai<lu1e się na num gołowy dok pływający, ipodobn~ .do wąwo~u
o prosto_P~d.łych, .s~alo~ych sc.1a.nach. Mię
dzy tymi scianam1 Jest tlość m1e1sca na po
mies~zenie jednos~k do 5-ciu t~ięcy ~n
wyporności. Dok tein sluiyć będzie flocie
wojennej c!Ja utrzymania jej okrętów w
stanie należytej konserwacji i gotowości
bojowej. Haia stoczni, znajdująca się w
najbliższym sąsiedztwie pochylni, już na
,„progu" ude:za znajomo~cią wiedzy tech
nicznej. Czego w tej hali niema! Ponieważ

PACZKI śWIĄTEC
DLA DZIECI SZKóŁ POW

VI związku z nadchodząc
wielkanocnymi Zarząd Miejs
do przydzielania paczek dziec
wszechnych w ogólnej liczbi
Jednocześnie Miejski Ko
Zimowej poprze usiłowania
mitetu Pomocy Dzieciom i Ml
da 7,500 paczek dzieciom .
Łącznie więc paczki świąt
16 tysięcy dzieci szkół pows
to lkzba obecnie dożywianej

Sp. Akc.

itetu Niesieopodatkowali
sięcy na FON.

ZajQczkiew.i·cz i S-ka Żeromskiego
Prllejazod 59, M. Ep.•i,tajn Piotrko"
mań&ki Prv:dzaluiana 75.

Wajlaind na 10 miesięcy wię11ienia z zawiesze~ie:m ze wz,ględu na jej podeszły wiek f
Majera Wajl_anda na 7 miesięcy więzienia.
Rozprawie przewodniczył s. Mer_son,
oskarżenie wnosił prok. Kawecki, powództwo cywilne adw. Lil'ke.r, obron~ oskarżonych adw. Lederman i Montlak.
·
Niezależnie od obecnego proce~u karnego w~zystkkh oskarżonych czeka :. • jesz.cz~ proces cywilny, któ.ry im wytoczyła
r.odzma R;otb!atów wnosząc powództw.o 0
~zkodowame za śmierć krewnyich w suw

. Zarząd Łódzkiego Okręg
kiego LOPP podaje <lo wia
kurs szybowcowy dla Pań
być w Szkole Szybowcowej
Górze w terminie od 5-go d
br. został przrsunięty na mie
W związK~ z tym podani
szy kurs przyjmowane będa
maja br.
•
Do podania należy doląc
czek pocztowy na od,powiedź
ne załą<:zniki rr,ogą być złoża
Poza .tym Okręg podaje
'ści, że badania lekarskie kan
rzy już złożyli podania, zost
ne z powodu wyjazdu lekar
nym termiinie tadań zastana
wiadomieni.
·

m1e 90,300 złotych.

PODil.\LF. T VCZ '. GlłA I
Dn. llM, 1939 r. o godz. 19-cj
sięcznika społeczno.literackiego „W
w sali Poh.kiej YMCA (Traut;utta

Bałtyku

J va! pohkiej sztuki ludowej pn. ,

gra i

śpiewa."

Wystąpią: znakomita

i popularn
Wnrsz.awskiej, Buhara Ko·.ltrzewok~
pełno ny z l\'Yotę'[lów w Polsce i za granie
tam najnowocześniejszych maszyn, których pół góralski ~Iichała Pjksy ( tańco r;
celem i zadaoiem tchnąć żyde w orgauizm ki} ...,.n„ f)cli;i„s•::lll pod dyr. Z. Soho
odegra noj.piękniejsz;e utwory polsk1
okrętów, przygotowanie ich do walki z wej.
wrogiem i żywiołem. ObO'k głównej hali
powstają już budynki, wcho'dzące w skład
stoc:z.ni marynarki wojennej, a więc centrala sprężonego powietrza, warsztaty ślu
mieści

ona warsztaty

kadłubowe,

sarsko - mechaniczne, modelarnia, odlewnia, kotlowJ1ia ze stacją prób, pracownia
hlacharska, rl!rownia, elektr-0montownia,
'ieglownia i w<:rsztaty obróbki drewna. ~ednym słowem „COP na Bałtyku". Nie
itak szeroko zakrojony, ale jakże ważny.!
Bowiem ten rowy ośrodek przemysłu na
'?aszy~ najbJrdziej wysuniętym bastjonie
Je!St widomym znakiem realnego pastę.pu I
rzetelnym s,prawdzianem własnej dojrzałości morskhj.

I

~SGW~t!:

GRYPA. PRZEZłlBIEN1
IDLE GŁOWY. ZEBOWtf.&

~ .,.a!nycll Pl~ów

.

lflb • ~cwlu .hlolen1cm.,,,.

, (-) Po „Warsza ikiej Szkole" w Ins1)' tude Propagandy uki urządzona został.a wystawa. ,s to yszenia Polskich
Artystów Graflkow , t" oraz wystawy
zbi·orowe Wła dysław alJilłl{ ze Lwowa
i Marka żuł~w skieg~ War iawy. „Ryt"
reprezentuje nas tępuJ<t
nta\arzy: Stanisł a wa Chro.stowski egd :radeusza Cieślewski ego, Marię Qun in _i trowską, Wiktorię
O o ryiiską, Sal<7meę ~ · - V/ajwód, Miecz y~lawa ]• r
.ewiq T aninę Konarską,
Bognę Kra,
• ką ·Gord owską, EdwardA Muiteu
r sfan1M roż cwskiego, Wi~to ra ?od
z, Mię Rużycką, Konstante[o
..• Ko·ada St·z~i:.r.i-J I\ u,
Lud~ki
em•a, 'ał-:W a Wasow zn.
r1
"I yt'' -

utiUS1uWL

1,

I
t

r<,1rordzil) si '
Jt'Tilt

sily ar

~sylog;afię, ~~e . jas~~aw~m do~umentem

Jest >-Ytększosc 11

hl, znikoma ilość na to

mićl8t .akwoforty„uż w 1926 roku Wacław
Huzarski pisał q,Rycie": - „Znamienną
jego cechą jest !iłowanie do techniki C"l.Y

sto rytowniczej, . takiej, w której artysta
wywołuje rylcem zamie
rzone wrażenia, te nie pozostaw i.ając przy
padkowości, kwa• i odbitki, jak się to dzie
,ie przy użyciu a~· af-Orty i licznych jej odmian". - Nawet(: najdujące się na wyst1wJ·e litografie Bo~ wskiego i Kamińskieg'°,
wy kona1Je są czy' klasyczną techniką, UtJ i
~aj:ip wc;zt>lld.ch i P<: odziandc; irri 'ic-ezupełnie świado

1nk} w1stawy

slug·ują się

przcwa~1le

rze\\ oryt m Ter .vybór f ktury św lad czy
•yrainic
żnc i I rnm. rzeniach arty!ltów, są to dątno~ klas) czne w nowocze.suym t -0 '"hh\'
1 ?eniu, to inaczy pole• ii\Ce a la o o c~lonej formie i unika' c rn nt) zm:
a tarcia ształt6\ ·. For
t

~to ff w ' ~ up.r

i}

p

~

ta

„

TOREBICACH

J)OZBł\OJ~~

POl51lł; 'tlA vftOltZU !

i do najzwięźlejszego ujmowa- pieli" i „Widok z St. Tropez").
niebiesko - zieloną, której przeciwstawienia fo;;ny. Kl_a~ycz~e dążno~ci uczestn!ków . ~ujny ~07kw.it graii~} po~skiej ~ciśle _wią nia kol?rów żółtych i czen".onyc~ dodaj1
„Rytu wyrazaJą się wreszcie w wyraznym ze się z dz1e1am1 „Rytu . Wiele tez zdziałał bias-ku 1 mocy, tworzą zespoł o meprzecię
związku ze sztuką odrodzenia, zarówno „Ryt" dla. rozbudzenia z.amiłowania do tnym wyrazie kolorystycznym.
z drzeworytów jak i miedziorytów wyki u- grafiki w szerokich kołach. jeśli na scia- ~ Malar·stwo Władysława Lama jest owoCz()ne są <:ałkowicie owe przesubletnienla nach naszych mieszkań coraz częściej wi- cem szczerego natchnienia i pełne subtelnetechniczne, do który.eh te rodzaje grafi:<i duje się .ryciny1 jęśli nowe pojawiające się go smaku.
doszły w ciągu swego czterdziestoletniego ksiąilki coraz częściej są ilustr-0wan·e szlaNajwiększą ilość obrazów zgromadził na
bez mała istnienia".
chetnymi drzeworytami, litografiami lub swej wystaw ie Marek żuławski (syn wielO<l tego czasu minęło 13 lat. „Ryt", któ- akwarelami, - drobiazgi w postaci zapro- kiego pisarza) . .Malował je przeważnie w
rego założyci.elem był niezap~mniany prof. szeń lub kartek z życzeniami wnoszą tyle Londynie. Widzimy tu między innymi doWładyslaw Skoczylas znaczni·e rozrósł się, subtelnej rado ś::i do naszego iyci.a pow- skonały „ Westminster - Parlament", nastro
pogłębił, udoS>konalił. Widzimy t<> prtede szechnego - jest to w znacznej mierze za- jawy Hyde Park w zimowej mcrle", uroczysty „Konvent - Kensington", ~przedziwni e
wszystkim w produkcjach Tadeusza Cie- sługą artystów skupi.onych w „Rycie".
ślewskiego , Bogny Krasnodębskiej - GorMalarstwo olejne reprezentują na wy- mięki „ Pejzaż z Nofti.n Hill na wiosnę". V/y
dowskiej (z cyklu „Puszcza Białowieska"), stawie dwaj znakomici a·rtyści malarze: staw a żuławskiego przedstawi a si ę impo·m
Stanisława Chrostowskiego („ Frontospi- V/l adysław Lam i Marek żuławski. Do naj- jąco , na bardzo wyso'kim poziomie. Maluje
ce"), Stefana Mrożewskiego („lłustr.acj~ piękniejszych obrazów Lama zaliczyć n ale- on niezwykle świeżo i jasno, skłaniając s ię
do Boskiej Komedii" Dantego), V/iktorii ży „ Biały dorn", „Niebies1ki krajob raz", wyraźnie do naturalizmu hnprcsjonistyczGoryńskiej („Pekińczyk", „Senny kot" ), „Dziewczynka w czerwonym berecie" , „Do nego. Naturalizm żuławsk i ego wyraża s : ~
Marii Duni·JJ - Piotrowskiej („Tłukacze kd-1 my na wzgórzu", „Uli'ca w Krzemieńcu".
w zamił owaniu do wy o braż eni a malowaWładysław Lam nal eży do rzędu tych l r nych rzeczy, jako impresyjno ść w ch ęci · oli
mieni", „ Wielbłądy") , Ludwika Tyrowicza („Dalmia"Cja IV"), Wacława Wąsow i - ty s~ów pols'k ich, którzv orzec 2Q-laty dali dania wrażenia śv·:.'.lt1 ~ ' 11! ' u · i , Z
'" p, ( .Dziewczynk· w zbofu'').
nowy kie.rur.ck sztuce malarskiej, opart na lav.:;ki maluje pejzaże, marrn ą naturę i per~
W ogól wy tawa ,,Rytu" w naszy.TI prze ·łnnk h
zaehodnio - europejski.-;gJ tr ty. „Pejzaże z ulic l 'ln 'vf1skich - pi ze
IPS-ie Je t wierną rewią współczesnej gra- modernizm11. Ma.Jarstv. o Lam wywt rlzl prof. Pruszkow<J\1, znak mi ~ w C.'d „.dl!
fiki pot 'ld~i Mamy tu do ci:y11icnla '/. pel- swój rodowóń głów nie ze sztuki Cezann,, charakteru i atmo~fery, 1.~
rym vdz'ęku crzeworytt:m Konarskiej g Jzic nprorn:zt.nie kształtu widziJnego w i niezwykle cz} sit). 11't
·'
( ,,Strzy:żMi owm:"), b dącym pod v. ·g 1 ę- 'l~turze 11raz pro • "ze!Jl'C wrażenia ł>i'":.\'-r st;;p;ć rJ d ·.tr ·1v. '} 1
dfin techn!'! czymś
łntc 00\1 ym \\ rrego Di ·z ffonr j Wmkltr -- do r ,_ f, 1y u„z,.
tv. rczo'ti artystki.
'idtimy fint' yjuc> ••e 1 za a · ·wj 17.rr1 y k l<J J\ "j·
11 •
w · f 11 eh , .... ;i ... I ,u 1
I ebrz; te V' tonrc lin i, ty i o r z!ki El
J t tr,~ rod t„W\ k
!poz li
Inl )( . q

I

gr·upę drzewory~ów, bo jak dotąd przynajmfiej w prz~żnej mierze uprawiają
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Eksport drew

ESS GOSPODARCZY

Kłajp•clJ

Jak wiadomo 111 ątku roku bieżą
cego zawarta zo~tał .sakcja na eksport drewna z Wile·zny dla tartaków
kłajpedzkich, ostatn nak na skutek
zajęcia Kłajpedy pr iemców umowa
stała się de JUre ni •
. Wobec takiego rzeczy - jak s4ę
dowiaduje Polska a Informacyjna
bywcza P ki była dotyc ~ dyrekcja Lasów Pa ych wstrzymała
zwinięcie
siły nabywcz
się z p~zygotowyw spl~wu ~~ew_a. ·
że jedynie ogą wykłej e , do Kłajpedy. Byfa cyzia .w1lensk1e1
ielki rynek k~ l dyrekcji. W tych d na skutek inte·rprzedstawi
obrotów hand~ wencji naczelnej d Lasów Państwo
jest Anglii
·edykolwiek prify wych w Warszawi cono nie przerywi,ęcej, niż
niemy ujrze Polskę silną i ~au1wać prac spławu a. do Kłai1pe~.
1
arnby.
Tot~ przerwane mo prace podJęKończył lord
.
•
to na nowo.
OdJo~la 1ąc aa debatfi'arl Wobec tego it Pa'ńs•twowe sprze
polsko - Htewny po se rel z stanu sp.ra~za~r\ty drewmo lo~o
nych lord. Pl noutlt ośw1adł , "'~a, utwo.rzon~ po e. litewskie). przej
ua na uwadzesp ciowe pun.kty kon odbiorcze w Ucie
:d
ruszył lord ~y l ty na Niemnie w naoeh na Mereczan
ta~
w Polsce :c:nvi d\ i w Kiernowie li.
• m •8
Jak ~~e zn zenie nąd tyjskł •
wiązu.ie (Io te sprawy.

•

arginesie pobytu min. Hudsona
ce ministra handlu zamor
rytanii, R. S. Hudsona,
n echem w polskkh koych.
v całym świecie ceniona Ja
i zawsze pożądany kontra
Swoista struktura gospoBrytanii narzuca wprost
rania dobrobytu kraju na
owej z zagranicą I jeżeli
iza angielska: „British po
a<le", t. zn. że polityiklai an
się wymogami handlu andrugiej strony k<JTzyści han
a do zaofiarowania handel
oważnym atutem politycz-

znajomość P.oJski, którą nabyłem w toku
częstych podróży po niej mówił lord

\

żania Niemiec. Obecnie jednak sytuacja się
zmieniła, niema przeto potrzeby maskowa-

I

Barnby - k~nsekwentnie pokładam w \ nia interesó·N' brytyjskich. Dla pobudzeniej ufność \ od 20 lat pracuję nad zbli- nia wzajemnego han:ctlu da się wiele zrvżeniem handJowym między obu krajami". bić, a wizyta min. Hudsona w Warszawie
Krytykując aipatią okazywaną dawnie·j była bardzo r.a czasie. Lord Barnby wy
wobec Polski, w brytyjskich kolach parła raził przy tym nadzieję że rozmowy prze
mentarnych i City londyńskiej, lord Bar- prowadzone przez min. Hudsona w Polsce
by po'dkreślił, że w korach tych wykazy- okatą się owocne. Wizyta ta jest 9owowa.no brak :trozumienia tego, iż systemy dem realizmu brytyjskiej polityki handl-0gospodarcze obu krajów uzupełniają się wej.
Zdaniem mówcy, gospodarka Polski
oraz, że nie uświadamiano sobie politycz
nej i strategicznej doniosłości iprzyczynie- jest podobnie, jak np. gosipodarka Austra
nia się do w1mocnienia wewnętrznej stru- Iii, uzupełniająca wobec gospodarki Zjed
ktury gospo.frrczej Polski.
irfoczonego Królewstwa. Polska jest państ
Tego rodzaju argumenty s:potyi{ały się wem surowcowym, częściowo uprzemysło
dawniej z zastrzeżeniami, gdyż nasuwały wionym i potrzebujet jeszcze znacznego
·1 o stosunki handlowe pols one sugestię dążenia do świadomego ol{rą rozwoju oraz importu fapitałów. Siła na, stwierdzić można na ogól
ozwój. Nie znaczy to jedOMNIK JAN.A:
RZA NA POLACH
ce w tej dziedzi1nie możli
BERfKA
są
czerpane. Nasz eksport do
V®~
"""""""'
na polacli od Berestedtiem pom
łowę niższy, niż analogiczEóla Jana K · oraz zwi-ócić 8ię do
ZUIJIDDlcy
1Vecji i Finlandii, a zaledwie
&kolnych z pro naz.wanie szkoły powex) Zmiany polityczne, jakich jesteśmy/- z niemiecką aprowizacją: brak zbóż, tłu-,padek wojny tnt" iość nle 04ezwycięz~ej w Bereate~łem tego krók.
· szy, niż eksport do Anglii
świadkami ostatnio, rozpatrywane są na- szczów, mięsa, kawy, cukru to na wy- nia:.
SYNOD•PROWlLITEWSKIFJ. .
mport towarów angielskitn tychmiast przez cały świat od stmny gospo
' arcybiskup mtlita wileński Romuald
'Odzeniem powiększyć się darczej. Tak było z Anschlussem A,ustrii do
rkowski na dzie~wietnia rb. zwołał do
·Z
obecnej k-0niunktwJe inten Niemiec, tak było też z Sudetami, tak był-0
Syn<>d PrOIWincj.. 7.apra~aj1c nań sto.
do kaoouu 284 ~u prawa kanonicznego
wreszcie z Czecho - M-0rawami. Stwierdzad
k
i ·
ce.
biskupów ord1zów dieceaji łOlllŻYń·
o roczone na o res po waqlec Y 'd d
zrosło zainteresowa!!łe spra no obiektywnie, że przy całym wzmocnieoraz j hhkupów Nfragaoów
niu przemysłu wojennego i niektórych inW myiśl porozumienia między o'bu rzą ły posłużyć mają j o po ~ o sformupińskiej
czymi Polski w Anglii.
wileńwej, łon.ej ,i piń~kiej, reprezeo
Fapił.Uł wymien.J trzech die~i, pruło
nm. odbyła się w Izbie Lor nych gat.ęzi, sytuacja gospodarcza Ni·emicc darni rokowa;-iia o rewizcję układu han- rowamia obustronn h po ÓW.
kont[litów aby wkl-~torów! bi1~.tfJ'ri>w semi.na<ió-w du
Jest intencją o
na temat międzynaro<lowe1j nie może być uważana za pomyślną na wy- dlowego polsko - jugosłowiańskiego, któbroty· 0 _ b. i. ks. ~.zaeklnału teol~g. :tJS~., ~u
órej wśród mówców zabrał padek jakichkolwiek powai>ni·ejszych pow1- re miały być w najbliższym czasie podję- przyszłym układzie handlm.
• . • O
• iuęiy dziekano oezcz6w i wikanue1ow
kłań,
gdyż
stopień
uza·leżnienia
od
dowozu
te
w
Belgradzie
zostały
odroczone
na
bustronne
zostały
zhwrł:szerzon e 1 diece:bjl.
zemysłowiec angielski lord
okres poświąteczny.
przystosowane w p ni doemności opodkreślił konieczność ś!:i zagranicznego jest wyjątkowo duży.
Niemcy muszą prz.ywozić z z.agranicy w
Obecnie nastąP,iła wymiana maiteria- bu rynkółw i zdoln
i w3owej Poqski ZCZELARST A WOLYNIU.
y gospodarczej między Potren.ie wojewq wołyńskiego piensze
latach pokoju ok. 400,000 ton bawełny rocz łów między obu rządami, które to materia i Jugosławii.
anią.
·
\d względem flarstwa :i:ajmuie 1
pDviat
nie;
są
tu
uzależni-one
od
odległych
ekspo~\\iek, posiadający osobistą
bclti. Produk.~du w tym p&Wiecie wy
terów: U.S.A., Egiptu i Indyj Brytyjskich.
„
•
•
\e około 100 <
ów. Obecnie roq>oeęto
. Impornują dalej rocznie ok. 1,500 ton
I1
ą ~m terenie obł;iewania meużytlów
l":niododajnym; również akcj~ p.._•
jedwabiu naturalnego (daleki do~'ÓZ z Ja.
.
'\:ji miorlów ałych oraz znonnalŁo.
OWA CEDUŁA GIELDY
ponii lub Chin). Niemiecki przywóz wełny
o
utworzenie
własnego Związku Re\
"rń na miód ~ytU spóld7.lielozego. ~e
WARSZAWSKIEJ
sirtga przeciętnie 125 - 1.50 ton. E'ksporteWobec braku indywidualnych jednostek
z dnia 31 marca.
~~ z~sta:nie rji w , ~ero.kim \ zakr:e1e
G\ ma rasy piy kraJOWeJ.
89.57 89.13
I rzy tego surowca są rówmeż b. daleko: Au- .posiadających odpowiednie kapitały, niezbę
212,01
I
stralia, Argentyna, Płd. Afryka i Nowa Ze- dne dla tworzenia polskich placówek hurt-0
·, 99.75
landia. Pamiętajmy dalej, że mimo własnr.j wych, na obszarze w-0jewództw centra'lnych
oo 282.72 281.28
produkcji,_ Niemcy zakupu_j'} je.szcze za gn- i wschodnich - detaliczne kupiectwo pol1.28 110.72
24.91 2\.77
nicą po kilka (4 - 5) m1honuw ton węgla skie, wspólnym wysiłkiem zorganizowało w
.).30.5 5.H.75 5.29.25
rocznie. Wielkim wysiłkiem rozwijane wy- dwudziestu kilku ośrodkach kupieckie hur
•a lici 5.30. 7/8 5.32.1]8 5.29.5/8
dobycie ropy naftowej i produkcja benzyny townie spółdzielcze.
12:i.22 124.58
syntetycznej nie pozwala dotąd na rezygna
Wykorzystywując spółdzielczą
formę,
4.ll H.03
8.20 128.52 127.88
cję z importu ok. pół miliona t.Qn ropy, któ ja.ko jeqyną w tej chwili formę prawną, u119.00 118.40
rej w Europie dostarczyć może Ni•emcom możliwiająq zrzeszanie się droibnych kup' 28.01 27 .87
tyilko Rumunia (ostatnia umowa!).
ców dla zmobiliz.owa·nia większych środ
11.01 10.95
Niemcy są największym na świecie im- ków obr.otowych, nowopowstałe hurtownie
AKCJE
, porterem rudy żelaznej i pirytów, zakupu- spółdzielcze mają możność dokonywania
122.00
I jąc do 15 milionów ton w ciągu roku. Do- tańszego zaolmpu towarów u wytwórców,
-39.75
starczyć tego cennego surowca może tylko ni_ż każdy z osobna _z poszczególnych kup-39.50-39. 75
Franc1a (w praktyce - bez znaczenia!), cow w hurtowni takiej zrzeszonych.
1.50-21.75
a ponadto Szwecja i Hiszpania. Jak jednak
Nowopowstałe kupieckie
hurtownie
0-104.00
wynika
z
ostatnich
wiadomości,
hiszpań51pół<lzielcze
przyjmują
na
siebie
w
ten spo59.50-59.25
1
. skie rudy stanowią przedmiot nie mniejsze sób ważną funikcję zaopatrywania po'.ISkich
W wpt1e wł6ki enn tCZ~
- I 74.00-74,50
ów 6.!.00-62.75
Igo pożądania ze strony Włoch...
sklepików detalicznych na prowincji - któ
W ciągu ostatnich th lait zaszły po 1937 na1 w nku do r. 1936 prze
~•· lew.ja nieco mocniej&.za.
j Przywożą też Niemcy ponad 150,000 rą to funkcję w olbrzymiej większości miast ważne zmiany struktue w wywozie sunięc i e rz}fywozu wyrobów go
ton rocznie miedzi. (główn_i dostaw~y: Chi- na ~reni~ dawnej J<-0ngresówki i Kresów wlókienniczy:n, czego ockm są liczby towych, e 1· roku udział wyrole,
U.S./\„ Kongo 1 Rodez1a!), a mimo za- Wschodmch, spełniały dotychczas hurtow- naistępujące:
bów gol:c z1jszyl się. naitomiast
1
pewnień o powodzeniu „buny", import kau nie żydowslk:ie.
W roku 1936 surov stanowiły 41 wzrosła I\ !ozowa pólfabrykaczuku nie ustanie_ tak prędko, powodując
Obecnie !kupieckie hurtO'Wlnie spółdziel- procent wywozu włóh1iczego, pófa- tów.
l o!·wern · n 68.50-67.so
nowe uzależnienie od angielskich i hol en- cze za.biegają o powołanie do życia własne- brykaty 18 proc. wyro gotowe 41 proc
Objaw•Z1asna, nie może być
1 ·""
Doiarvl\ I.a 4l.SO65.00_ 64 _50 ost. setki i dr.
d~rsk"1c h pos1a
· dłosc1
· · WS•Cho dmo
· - az1a·
· tyc- go Z wiąz
· k u R ew1znnego,
· ·
Z wiąz
' k'ow, obok
t
·1 y JUZ
· · u~nany_ za,_ zarowno
'
Korsoliducyjna
w roku 1937 - sur-e sanowi
z pU~M~
c. Ziemskie ser. S·ta 62.00-61.75-, kich.
przeprowadzania rewizji w spółdzielniach, tylko 33 proc„ półfabr)y 20 proc. nato lw1dzema ~ jak i zatrudn.1en1a.
2 !
Najgorzej jest - jak ogólnie wiad-0mo które będzie skupiał, będzie posiadać rów- miast wyroby gotowe 4\'0C.
.
Po.zycja1~rzetwórczego (póla:; v
por•• War;zawy
uare 73.0()
ku 1938 surowe yno~1·ł y 32 pro c f ab ryk a~
t 1
· towe) wyn~o
· sła ..
w
T zawy 33 r.
_
_
_
0.
_
w
ro
.
70 50 70 0 70 50 72 00
11
6 r M . Oli . \\arsz~wy 6 e~. 80.00
.
półfabrykaty 27 P'roc. ~zcie wyroby go 1938_ r. u. - co stainow1 :mnme1
T ?cD<'ja ~ pozyczek nieco Głabsza dla h- '
towe 41 proc.
szenie w st) Olk u 1937 o złotów meto mocn.teJS~.
\
IO
Jak Widać Z P~WyżgO Q ile W rO'kU tych 21,041,~ 34prOCeJl1f.
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NIEDZIELA, dnia 2. kwietnia.
21.00 MEDIOLAN. „Zygfryd'' - O\Pel'a Wagnera (tr.
FLORENCJA. „Wesele Fi~ra' - opera Mo· 1
z La Scali)
I
zarta (tr. z Opery Król).
121.10 KOLONIA. ·KO'llcert wieczorny 'Z udz. Raula
.
MEDIOLAN. Koncert .~mfoni~y z Teatro
Koczalskiego (fort.)
Polski
p1zemy1I
liawnlczy
nie iesl przy do ekspod'll
Comunanale we FlorencJt. Dyt. P1ero Coppola. 21.30 LILLE. Wiecz<)r O'peł'.
.
.
.
Sol. Alfred CortfJ't (fot.)
\21.30 STRASBURG. Koncert wieczorny.
ex) Wobec zmian, oe na$tąp1ly w \stem pracy,
ego p.rzemysłu
lmvcsh ·yjna 2 em. 87.50
19.0~ WROCL~W. Sonat~ fo~r. Beethovena. .
Czechach i Morawach, raaje się nie ule- obuwia mech
uw:e ręczne pie
Koruolidaąina 66.00
19.3~ LONDYN REG. N1edz1elny koncert wieczorny
.
CZWARTEK, d . 6 kw" .
aać wątpliwości że tory poc dzące z nada1·e się n.a
niestandary~e Vllft17.il 64.75
. 20.00 OSLO. „St.abat Mater" - Dwor„aJca
,.
. ma
tetnta.
t>
•
'
•
• •
•
1'..onwc VJ
669.00
20.00 SZTOKHOLM. „WioSlla we W.iedniu'; _radio l&.00 WIEDEN. ,,l'a·rs1fal" - opera Wagnera (łr. t~h _kra1ów będą ~1ę ~ykałf ~ trud~.oś- "'.ane), WJSO~I :
datkowe IS~
Il· nk p, lsk 125.00-124.00
potpourl"i~
.
20.4-0 gi:u1scHLANDSENDER. Ko.n~ert s fouicr. c1arn1 przy eksp_orc1e daanC]i 1. A-ngllil', .a ciat~e, wyso-kJ.e:1 to we. przy -~rie
5 P•"c. Lo{;;i 1933 r. 63.75-63.50
. 21.00 RZYM. Koncert s~~umczn~.
„
'Iły. Dyr. H . Ahe:ndroth.
ym
przede wszystkim do !nów Zjed.noezo- wozie eks,porto"o wyzsze n1z ta
22·05 ~~~ljWJCi· ~{aa•sJa w/g sw. Jana - orato 'j 21.00 MEDIOLAN. ,,Mesjas7l" - OTa•torium Haendla nych. Zależy to od ustnia stosunku Nie- granicą ceny SÓW, i poziom gar~~}N~~~o~~~j~:. lp kuponu.
3 .
. •
21.00 RZYM. „Messa d·a Requiem" - Verdiego.
miec do Czecho - Mo1r pod względem barst"1a i t.d.
Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ
PONIEDZIAŁEK, dn:ia a kwietnia.
~k~~ ~~~?~~YJii. ~r;::;~1f:bsa~~;- Schumarma. c~lnym. Ni·e mniej e'ks~terz,r polscy liczą . W konseki --;;p?rt . ?b~w~a
z dnia 31 marca.
.1 0 LIPSK. Koncert 6ymfonb.ny z Gewandhau~
się ze znacznym ogr.a:zemem wywoz~ skórzanego z Pdotąie 1slme1e 1_n1e
20
Owies I 17.50-18.00
Drr.
Weisbach.
PIĄTEK,
dnia
kwietnia.
czeskiego,
podobnie jab było z Sudeta:iu ma sz_an_s rozw W0ny a~t~1ast
7
Q;•;ies Il l l .00-17.50
i 20.10 WROCŁAW. „Wiedeńsk~ new" - O'peretka 18.00 KRóLEWIEC. „Parsifal" - opera Wagnera.
począwszy od września ub.
choć JUZ tylko g,ram<ych 1losc1ach
llrsi:ta no'tDw.ai1 bez zmiany.
J. Straima.
j 19.30' FRANKFURT. „Plłllja w.g. Mateusza" - J. ~Na wypadek, gdyb:. zw. „wielkie de- - obuwie Kl!!Il
fL 1 en , n a pszenice, żyto, owies, jęcznwen i I
Bacha.
mokracj"e" podjęły boJ' t towarów czes.
.
11ęk1 p z~n; · i żytnie Dżywiona na inne spokojna. 21.00 LONDTI REG. „Trubadur" - <>pera Verdiego
21.30 LILLE. Konce.rt symfoniczny. Sol. P. Fournier; 20.10 BERLIN. „Ondyna" - ()pera Lortz.inga.
b W
ł
"k
d
Og·jlny ohrot 1.492 tonn.
(wiol.)
20.00 ZARZEB. „GolgO'ta" _ O'ratorium Krn~a
kich, aktualną staje się)fawa dostaw o Uzros WSRI a•o u t. ' •
21.30 RADIO PARIS. Wieczór oper.
21.00 BRUKSELA FRAL'.\f. Koou:ert ork. symfo. ~i.a _P?ls.kiego, które cęki swej wysokiej
Wskaźnik {iccji tl-słowei· w
BAWEŁNA.
22.00 BORDEAUX. Koncert S)mfoniczny. Sol. J.
nicznrj.
1akosc1 mogłoby zastąc wyroby Baty
'?u.'<l11i.a • dnia 30 marca.
Thihaud (skrz.)
21.0& DROITWICH. „Sen Gerontiusa" _ orato·
' Polsce za lu1y zrós ~'>równaniu
:NO\\Y J1l K: loco 8.80, kwiecień 8.05, maj 8.05,
rium Elgara.
t;k~por(towanePzl Ckzectdosłło~me
c~ły do stycznia rb. s pro b\
IZ r~1ec ".9~
lipie· 7 85 sierpień 7 68 wrzesień
WTOREK, dnia 4 kwietnia.
zi.3o PARlS PTT. Koncert symfoni.cmy.
swiat _poza 0 . S' ą_, J~os a~ią, . rancJą, w porównan lutym fllib. wzrost
"
l
~2.30 BRUKSELA FRANC. „Siedem słó11 Chrystus H-0!al1d1ą, Szwa1caną
nghą, g·dz1e Ba.1
d k .• yn roce
••1 , pa 1111erlllk 7.58, liotopad 7.:JJ, grudz1en 7.5<:, 21.00 ązY:\1. '!Marghe111ta da Cort?na ' -:- opere Li :
na kr?.yru" _ Haydna.
po/Jada własne fa:bryk .
pro U Cjl W O:~ d, · .
tb
tit)C'.Xll 7.53, l ty 7.57, mai·zec 7.61
ClnO Rchce (tr. z Opery ~rolewsk1cj).
122.30 HA\.fBURG. Symfonia IX Brucknera.
Już w grudniu Pol::a otrzymała zanó. Wzrost proą1
o f}zywczy .
24.00 RADIO PARIS. Koncert nocny.
w1'en1"a na 125 tys1"ęcy t:i f obu"'1'a dams!SiJ"- os1ąg~ął .w. !L•tyo) . 6,7 \Ś produkcli
I I'\ ĘHPOOL: loeo 5.02, marzec 4.48, kwiecien 21.30 LYON. „Malwina" - operetk;a Hahna.
t
.
. 121.30 PARIS PTI. „Dawne prz.ebo~e" - aud. mu. \2<1,00 SZ'l'UTGART. „Requiem" _Verdiego.
„ n
.,.~ _
. .
,·
.„ • •na, • 6~ mennee 450
. ' 1ipiec 448
. ' nerp1en I
'lyCZ'Ila.
go, których fabryka B!v w Zlinfe nie 1110- W}lWórc~~ .5 • ..
„H wr~ "tń 4.41, paźd~ernik 4.41, li&topatl 4.40, 121.30 aE:NES. „Pieśń miłości - O'peretka Schuber
SOBOTA, dnia 8 kwietnia.
cr!a wykonać.
•
W dz1a: 1 • Cli pr
., ·d1 .'11. )CZeÓ 4.45, luty 4.47
~
130
~-IEeżrAte.EIFLLAł
V
.
f .
19.00 TALLIN. „Requiem" - Moza!'ta.
Polscy
fabryk
a·nc1·
r uwia zapatrują Sili_ tycznego w·~,,•\
1
"- 1 k li ·) ' .oco
6 81
" '
"
nfJ'ncert •)'m onb::zny.
19.3".. LONDY'N REG. Koincert z • ~eru'-1".
W iros t w"" ·, :>to\
·
"
=„ '"'"
jednak pesymistycznie.., n.asze możliwoś·~i
'• c5.80,
r·
marze: 5.61, maj 5.68, lipiec 1'
20.10 LIPSK. Utwory R. Stramsa poł dyr. Kompot,
p
.
,
d . b . 11\ i·a- w prwnp.sl;<1J\ ,_
śRODA, dnia 5 kwietnia.
tora
wywozu. rzy p1erws ~r. zę neJ o_w1e
J • „,„J o~;!'.J•j
1
6
J,
t
'
• J,
topd - '", 9 30 B ·D \.PE-7.11 „Cłu Y tus" - or riu-m Li•zta. 21.•!1 RZYM Andrzej Chenier" - opera Giordana, kości, polskie obuwie · e; t za drogie dla za- ·~ym, \ tókiei; -\\ v1
'1 3() 1LORE~CJA. K~nren ft)'mforrif2[1y.
.
21.
l
: • K Cllle
omfonł
Ig .' ' (< butów ór '=>ol ~ :c 1.M~ 7nwvm. drlf.'"'"' 1Vr;
' ZTOI HOLM. ~Pa ifnł" - op~
aflln •a 22 o 1.1. .IJ N RĘG. Muzyka uner.:zn11. Ork J~ka t'ui· e np· 9 zł w Hola' 1 i est dlJ nabvcia J ctWi . 1 .:
_.
. n Op°P.r;y Krr11.
P&yne'a.
J
b .. •
1
0
•
FR \. ·c. „Ootatn1 '!al "
• DROITWlCH. i.in; mmk a Amef'}~i
7 zł. Obok drożyzny ob w '
P Isk
n!z, · P
tOlTW!q '1 }'ka r ocma. O:t. n11tona ujemną str ą Jest ta
·ren() ,·oc •
et\\·~
z GmLnY LónzK1EJ.

dnia 31 marca:.
I 15.00
Na wczorajsz.ym zelwaniu giełdowym w LO'dt.I
17·00
Jt~w~la~o·.=, ka 41.~()
„ ,
~
1m1 str.('yjr 1 em. 88.50
z
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19.'l9 roku.

Jti&ł ofkjalny

tr 7

Jut.ro w .niedzielę o godz. 4..ej p1>poł. i 8.30 wiee:c
KOMUNIKAT WSS. ŁOZA NR. 2/39.
dwie gwiazdy pohkiego ekranu Sta~~ław~ ~nl!e:
Wydział Spraw Sęd:i:i1>mich LOZA podaje do
lówna i l\lieczysław Cybulski wyottPl~ w sw1etneJ
-ia mo~ci zaintere50W!l'llych klubów, ii w drugie]
j) Garąrą aaRllj kawą doskonale czyici i;ię wyś komedii Bai-hwicn „Awantura jednej nocy'·. Przed
połł.>wie kwietnia hr. zostaje ~rgauizow1111y kurs eę· w:ie.~one garnitury.
,przedaż biletów w kasie TPatru )1iesjkiego.
dzi'w atletycmych pod
kieroW'llietwem kapitana
Abonamenty w niedzielę nieważne.
P7A. p. Gałunki Wilhelma
Zgłoszenia na po·
Podczas s.prząt11111ia pokoju, należy dzieci stamtąd ,
.
.
w)łszy .kurs przyjmuje do dnia 8 kwiellnia br. prz<>
usunąć. Barozo niez.drowo je~t dla d7.liecka, jeżeli
TEATR POLSKI, ~eg1elman.a 2.7:
.
w~dniczf!Cy WSS. LOZA. Karol Borkowski PabianiDzts w wbotę o godz. 4-eJ popoł. ,,;.'1&J•ler 1 c~e
wdycha kurz przy zamiataniu.
cj ~j
jutro
c~ Zamkow~ 3,
.
ladoik" oraz „Marcowy kawaler" w aoonamenCle
ś ·
k0 ' d · ·
·
b •
1 ' ~zkolnym.
skie. ois~ó Widze· godz. 11 t)
•
po Jku 1 ZoICCNl~leg~ ~~umy . ybc' Pk~mka ~ ,
Iniś w sobotę o godi. 8.30 wie~z. premiera najza
, _. T R, boisko sąa godz. 1 ' ADHJ llłZJ !'W O CYC
W W. wanllciany.
na 1asny oior
BJ epieJ J&·sno.rne ies 1, to 1 •
d" 1. • •
nnii · atnDr}·kań·
• •
• k
wpł
k . ,'
.
"awn1eJszeJ ome li 1>tez;,icego ·>eZv •
•
J(ł.ódź) ---4 Sokół
bois!J
ry
ywa uspo il:JaJęio n; s~e.m nerwowy.
ski szlagier Ila':ta. i ~a~fmn-na •. Cies~my si~. ży~i~m~z
udziałem: Coo1mckteJ, ArnoldtoweJ, Dywm~kieJ, i:.0'6
lic Pabj. godz. 15 Hitan - l\fł-' Zwię~ek Handlow4:ów Polskich w Lodzi, Andne
Zęb_o.i:n mlecmym dz~ed;a ~e przypisuje się. Z?· ' sowsk.iej, Polakówny, Skrzydłow:;kiej, T4:polskicj, r~a
,
a·
ja 7, wragnizował kursy języków obcych Program
" . urut>
t tik B . k -h odz
obejmuje naukę języków niemiedkiego i angir,.lskie zwyczaJ. zaruwgo t.inaczen1a. A 3edn~ to one własm~ czyńskiego, E. Dąhrow.kiego, Dejunow1cza, La~ędi·
I ' " kl nięS· .ta ~te.i a. OtS
li? •
go dla początkują-:ych i zaawan:mvanrch. Wyklady ksztal!UJQ w przysdości fOo!'mę dzutse!. Dlateso tez kiego llfarus.zkiewin,a l'tfodrzeńs.kiego, Mroziń~k1ego,
1 i PlZna st!\ biegu !Id ,przełaj mistrzo~wo o-dbywają się dwa raiy w tygodniu pod kierunkiem nale~y zęby ni:e~~. leceyć i za pierwszą plamką za NiwiÓskiego, Pęgowskiego, Sietieniewskit~o i innych
n.a mch 1sc do denty&ty, by ząb zaplombo
Reżyseria Br Dąbrow:Jciege. Deko-raeJe K. Mac.
ok ·łódzkie o dla senioV nai 5 dm na'Uczycielek Państw. Gimn. Handl„ Opłata dla uwazoną
wał. St1111 karl:dego z~a mlecmego wpł)iwa na kształ kiewicza.
•
J 4 n i J·~w na l50 mtr
c7iłonków zł. 4.50 miesięcznie, dla o-sób postronnych przyszłego zębn nałego.
tU }
'
•
tow a. •zed (chrześcijan) zł. 5.50. Bliższyeh informacyj udziela
Ro O O
ręcz~. Hala 1f kó ;_. , Sekretarfat Związku codzielllllie od godz. 17.ej do
,,RAK - NIEBORAK" - OSTATNI RAZ.
l Wy t' d~ vórme zu miast klY Wl\.l ęs- 21.ej.
Teatr dla <kieci ,,KOT w BUTACH'' (Al. Kes
'
kiHJ' dz. 1 !!'.raj· a.: Tll1 - .hd:i l
t ciusUti 57) gra Jutro, w niedzielę o godz. 4.15 po
~
'l
BACZNOśC! PODOFICEROWIE REZERWY.
NA F. O. N.
1 poł. - nieodwołalnie po il'a.z ostatni - śliczną baj~ę
1
P
... Sala MCA
i Komenda O,Z.P.R. w
wzywa ws.cy
Kw. 00091.
5,- J.
„O nrku. nieboraku i
- dz1·lW ~
w.~
stkiclt członków na zbiórkę do lokalu Zwią7.ku, priy
Kw. 89. Józefa Gał~ - pracownka domo wolęgu''.
go sia1*,ówka m1a kl. Ągimn. ul. kpt. pil. żwit1ki 8, w dniu 1 kw.ietnia 1939 r. (ao wa zł. 5.- (złotych pięć).
Narut a _ gimn. NJ1eckie ~im. bota) na god21. 19.rą celem otrzymania m<fegóło-1
Kw. 278. Józefa Lorens - pracownica do
Zimo 0 ~ Państw# Szko Tech W},...h instrukcyj, do wzi~ciiil gremjalnego 4,idziału mowa zł. IO.,,n.. czł<mków w zbiór-ce na Pom~ Zimową dla Najbied
Kw. 279. Zebrane doraźnie na Ogólnym I
niczn rr:emjsłowa i I· B · osz, .... niejszych urządzoną staraniem Miejskiego Komitetu Zebraniu Zw. Zawod. Pracow. Powszech.
męsk. Spcłeczne
m. Zromadz. P()mocy Zim<>wej dla najbiedniejszych m. Lodzi,
Zakładu Ubezp. Wzajemnych Zł. 110,36.
Kupcó
Jedn~cześ.nie pod:ije się do wiadomości, że w dniu
}\w. 280. Uczn. kl. II-b Państw. Gimnaz.
SOBOTA, dnia 1 kwietnia.
5.30 Pieśń „Kiedy canne wstaj11 zorze'' 5.35 "Ta
C•' atletyka. M" o - 'rzostwo 2 kwietnia br. (niedi.oiela) od gl>!b. 10 rano do godz. im. M, Kc~ernika - zł, 30,22
• ' I in
'.Yr;~
16.ej, !llrzelania z broni małokalibrowej, na lltrzelnl
ki jeot Wiedeń" m112yka p<>ranna płyty) 6.35 Gimna
imv z. druży okręgu. Hal.:Utt,·-v~fJ<l.z. _15 cy w S:akole Prremys.łowej przy ul. Żeromskiego 115
Il~
6tyka 6.30 Muzyka (płyty) 7.00 Dziennik. poranny.
J
''
•
Stawiennictwo w&Zystkich erlonków ob<>wią1:kowe.
ft
~
ft
Muzyka (płyty) 8.00 Aud.)'lcja dla szkół 8.10
} e popijzą
Wima n.S
1 frna~y
~Jej JU,moro w
Przerwa 11.00 Audycja dla szkół: „Śpiewajmy piosen
() • vch
ze Wimy.
ALNE ZEBRANIE
SPORT W TYGODNIKU D.żWIĘ;KOWY:M.
ki" prowadzi T&deusz Mayzner, 11.25 Romanse (pły
J
K-Oła h. Wychowanek Gimn. Z. Pętkowskiej i
Radio!luchacze f1J-Ol'lowcy
WB;dą :informacje
W. Macińskiej w Lodzi odbędzie tię dnia 14 biet lpOl'towe n:ie tylko w specjalnyclt trllillS1lljsjaeh, ełu ty) ll.5'i Sysnał cza·su z Wars~awy Hejnał z Krakowa
nia 1939 r. o godz. 19-eJ w pierw~ym terminie, a o ichowiska'Ch, poga<l.ankach i komunikat·ach sporto- 12.03 Audycja południowa 1 Wraaza.wy i Lwowa.
godz, 19 min. 30 w drugim terminie w !!all 87.kolnej wrcli. Cie4t:awsze fragnrnnty wyda.rzeń sportowych 13.00 Przerwa. 14.00 Muzyka rnrywkowia w wyko
nmiu Orkie~try Roz;głośni Katowicld.ej p/d Jar1n
przy ul. W ólczań!Jlkiej 55, o czem zawiadamia swe
nMłaje również od cza'Su do CZll811 Trgodnik D:Ew.ię ława Les~r.zyń~kiego 14.50 Łódzkie wiad·omości gi
.::złonkinie i pr<>Ed o liczne przybycie
Zarzqd
kowy. Żywa ta kronika najciekawszych wydarzeń ty. dowe. 15.00 „Ciuciuhaihka radiowa" w~soł:i. au4!fti;
Na szy ogień P'' mecz Łódź
godni& n;adawa.na jr.s.t w pro~ramie ogóln1>polskim dla dzieci (ze Lwowa) 15.30 }.(uzyka obiadowa w
Lublin · czony po <fVCe zwycię
Pollslcieg<> Radia w każdą niedzimę w r11D1ach wiado W)"kono.niu Orkie5try Salll'llowej p/d Tomas:b!I Kiese
stwem ł n w stosunf :26 (stan do 1
mo&oi in.fo-rmaeyjnych po d~enniku wieczornym.
wellera (z Łodz:i) 16.00 Dziennik popołudniowy.
przerwy13, przed (Wką 24:24).
16.!>8 Wiadomości gospodarcze. 16.20 Kronika lite-.
.racka w opraoc. K1m.stantego lde:lfonsa GaJ~zyńskiego.
Poziom u nie był ~t W .druż)"nie
MOTETY ORLANDA Dl LASSO.
C.:ASINO - Wielki walc.
Orland'O di Lll'Sso należy do najwybitniejsz~h 16.35 Motety Orlanda di Lasso - audycja chótnfo_o„
łódzkiej p:inili się ~ewsk1, . Kowa~
CORSO: - I. Czarny Upiór; II. Pensjoo- kompozytorllw 16-go atulecia. Z pochodz:enia Nider. w wyk. Lwowskiego Oktetu Wokalnego p/d Jerzego
czyk i Bowicz, w dlte Lubhna na.1
nairka.
~yk, przebywał ·podl1hnie jak wielu jego roda. Kołaa:~owi;kiego,
lepszy sttc Kwietni'
ków tej epoki we Włoszech. komponując msze. moCAPITOL - Suez.
W m1 prze~iwkrLtniowi Poznań
tety, hym!1y, z świeckiej 7.ali muzyki madrygaly i w
EUROPA. - Listy z pola bitwy.
ludowym tonie utrzrinane vilanelle; wszystkie dziele
17.00 Transmuja nabożeństwa " kaplicy Matki
wystąpił wórką grAZ i PatrzyGRAND KINO: - Biały Murzyn.
Lassa cechuje mistrzostwo polifonii. Obecny Ten~ans
Boskiej na J~nej Górze w CzęS'Mfh11wij;!r''...,,.-._._..~
kontem zW i wyg~z tz:udu w stoIKAR: - I. Zbłądziłem; II. Moja panna dawnej muiyłi;i pczywrócił dziełom Lassa calę ich
nin wygłosi O, N1>rbi>n Motylewski, przeor
sunku 56 26:10). yc1ęzców wyiiwietmńć, wydobywając: je z ~omniema. W 1111dy
klasztoru O.O. Paulinów. Nabożeństwo poiprzt.
mama.
dzi reportaż.
różnili si zykont ~ny strzelec RóffiA: I. Za zasłoną; II. Trójka hultajska. cji radiowej dti. I kwietnia o godz. 16,35 wykonane
zostaną m&tety, które stanowią w twooez<>Ści LB.!8a
życki.
pole tofhl najlepszy Pł
METRO - Serce matki.
najpoważniejsz• pozycj~ na polu muzyk.i kośoiclnej.
kies.
MIMOZA: - Manewry huzar~ie.
Ogółem Laeso n8J}lbał <>kolo 1.200 motetów. Wykona 18.00 „Wesoły Dymek z Komina." 18.25 Wiadoomoi
Dziś dą sfOdz. 19 zawody
Il. Zdobywcy Marokka.
WCIJ wdycj,j będzie Lwowski Oktet Wakmny ipod dy. ci ~ortawe lokalne l!l.30 Audycja dla Polaków za
Toruń - in a lód:! - Poznań.
81"anicą: 1) Guwęda 2) „Głosy miast polskich" OśWIATOWE: - SherlolC Holmes. Dr rekcj• Jerzego Kołacxkow~kiego.
Tym raze
i w pełnym kom
audycja z Poznania, 3) „Budujmy nowe fabryki''
Wattson Król Magików.
KTO,
DLACZEGO„.?
plecie z z
OAZA
p· t p
łoś J
Tajemnfozy ten tytUł t1obotniej audycji w radio pogadanka - wysł. Wacław Sledeiński 19.15 „Z tajni
: 1ę no rzesz c •
upowiada kOOJCert rozrywkowy f; udziałem dosko ków mowy" - feliet<>n prof, Kazimierza M.ielosu. •
PALACE: - Walka o szczęście. '
nllł~h •ił artyetyeznyclt, jait Toli Maokiewł::zów:ny, 19.30 Kan~ert rorryw'kowy (z Pomania) 20.35 Audy
PRZEDWIOśNIE: - „Josette",
Marii Chmurko.wskiej, J. Po.pł-awsk:iego, St. Krajew eje inlonnacyjne: Dziennik wicczo.rny (20.40) Wie•
domo1ki meteorologiczne, Wiaclomuici .s.po-rlGWe, Nns.a
PALLADIUM: - Pobożne klamsfw<5. ekiego, Henryka Ladosza i irmych. lnipreza ta odb~- program
·.s~m.
na jutro.
dzie ei~ w ~all Pohkitj YMCA. o godz. 21.00
' Wisty kra- ~IALTO: _ Niebieski Lis.
Tegot dnia o godz. 19.!!0 PcnMń mtdnje na lali
RAKIETA: - Z:tza.
og(>\M[>ol!<kiej koMett rot<rywkowj"e uihiirłem Steni
ŁKS nie dojdłtku.
~ STYLOWY: -- Podlotek. .
Zawadzkiej i A. Racr.kow!Ciego.
21.00 ,,Kto, co, dlaczego?"
SŁOŃCE: Sherlok Holmes. Dr Wat I
udzialem ,,Znaku zapytania" W
. jakim
W tym sa,ltinie odbędzie ~ię
1
21.45--22.45: „Gwia.zdy j;Ctmy, r
safleJ wy- mecz pillkarsk' - BerJ n w zwtą
tson Król Magik~w.
~,
pr:zed mikro!onem aud~cja w o
ja bl<u spor-, zku czym Jisły są p zewidzianl
TON: - Podwójne Wesele.
I
Jł;l
W
tomego Bohlh1ewicza.
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ia Niepo- do reprezentJ>wa. jedynie pewny
ZACHĘTA: - I. Powrót Arsena Lupina/
·
·
dcwe) nie jest udział uf>uringu i Warty po·
II. Rakietą na Marsa.
~EAT~ MIFJS~, Sr6dmiej5k.a .1~. .
•
• . . .
Drr:f<NYCH
KARO
E1'.el6wna
1
C;rbukki
w i:eaii:ze M1e1skim.
22:55 ~1ado~os~ hiezące, 23.00 ~st
en powyż- znańskiej, n czwarty partner naSALON SZTUK '" ''il
Dzie w ao.botę -0raz w poniedziałek o godz;. 8.30 dz1l'!mika w1cezorneg1>, Komun·~;:a
razie nie jest
LA ENDEGO, Nawrot 8, tel. 153-55
wiec.a:. barwna muka Ad1arda ,,Kormz.
ny.
1

I. Okry C, Dam. ·k·ICh
t

li

SZENIE
Idzi

z dn' 1 kwietnia 1939 r. o oddaniu
do

kanałów miejSlich

użytku

0

5.

łowej =ałej.

.

6. N1wo-O\iltelskiej od projektów. przedł. Nowo-Pańskiej d-0 ul. Eeitana
7. O)ywat~~ od Nowo-Obywatelsikiej do granicy miasta
8. PJ:>trkołl\'od nr. 284 i 307 wf. do Pabianickiej
9. W(>lcza' Jod Pięknej do Pabianickiej nr. poi. 261-265 i 260-266
10. .iedinar 'Id Uniokiej dp Pabiainkkiej nr. poi. 24-42 ..i 23-25
11. Zacisze \tJdniiowej nr. pot 1-7 i 2-12.
_W myśl ipowołło a w5'tępie § 2 prżepisów miejscowych, właśckiele nierucho·
mo~ci przylegający dqwyżej wymien.io1iy<:h ulic lub ich części, obowiązani są ska·
? ll.i-O'Wać swe nie.ho ości i połączyć je z miejską siecią okanaJizacyj-ną w terminie
tieg.o roku, licz~ ia 1 kwietnia 1939 r., pod s.kiltkami zastosowan~a wykona·
ia zastępczego, J~ ~ dka przymus'łrwtgo, przewidzianego w art. 4 ht. c Rozp.
•rez. Rzp!itej z dI22. „ 1928 r. o post. przym. w adrn, (Dz. U. R. P. nr. 36, poz.
42), zmienioneg z?dządzeniem Prez. Rzplitej z d-11, 28. XII. 1934 r. (Dz. U. R. P.
r. 110, poz. 976) aJ § 3 wyżej cytowanych przepisów miejscowych.

A. KASZKOWSIUEJ

zawiadamia pp: Akcjonariuszów, te w dniu 15 kwietnia
1939 r. o ~odz. 17·ej odbędzie się w lokalu Spółki w ł:.o
dzi, przy ul, Milionowe; 35/37

'zwyczajne Walne Zgromad•enie
Akcjonariuszów
z

nasłępuiącym porządkiem

dziennym:
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego;
2J Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za
rok operacyjny 1938;
3) Rozpatrzenie i zatwierd&enie bilaosu i rachunku
strat i zysków za rok 1988;
4• Powzięcie uchwały w nrawie przeznaczenia zysku;
51 Udzielenie pokwitowania władzom Sp6łk1 z wy.
kon)'wania przez nie obowiązków;
6) Wybór czlonków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
i usta'enie wyoagrodzenia dla nich;
7) Wolne wnioski.
Do uc:zestniczenia w powyiszym Zgromadzeniu upraw·
nienl będą pp. Akcjonariusze, lct6rzy zgodnie z § <.2 sta·
htu Spółki złotą w Spółce swe akcie lub też ułwiadcze·
nla depozytowe przynajmniej na 7 doi przed terminem
Ziromadzenia.

1t39 roka K Bd, Og. 415/38 o uchwalenia
••aaegółoweso planu sabadowaaia

Na podttawie arl. :tS, 30 i 31 rrnpcrządzenia Prezydenta Rzpl. z dnia 16. li. 1928 r. o prawie budowlanym
I tabudow•nlu osiedli (Dz. 11. R. P. .Nr. 23, poz:. 202)
w brzmi1niu 2ruieniony111 ustawą :t daia 14. VU. 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 56, poz, 40S) - Wydział Powiatowy podaje do publicznej wiadomości, ie spor:i:41dzouy w myśl
oglosień umieszczonych w Nr. 160 Momtora Polskiego
z . dnia 16. Vll. 1934 r. i w Nr, 24 Lódzkiego Dziennika
'~ojewódzkieao z dnia 1. Xll. 1938 r. S?Cl:eg6lo'łly plan
1abudowania częłci gtuntów gminy Radogoszcz. powiatu
'ódzkicgo o powierzchni 16,83 ha w granicach własno§ci
,opc2yńskiego Mikołaia, został w dniu 27 marca 1939 ro·
u uchwalony przeli Wydział Powiatowy w Lodzi i będzie

'

A.KTORlI

yło!oov do publicznego przeglądu vr biurze Wydziału
'uwiat .wcgo w Lodzi - Oddział Budowlano Riigtt'acyjoy,
'. Piotrkowska Nr. 91, ;v terminie o• dufa 1 kwietnia
.'139 r. do doia 15 kwietnia r.b. w godz. od 9·"i do 13-ej
codzivnnie z wyjątkiem niedziel i doi świątecznych
W powyższym okreaie zainteresowani mogą prz~~lll·
ać uchwalony plan zabudowan•a, a po upływie tegc> . .: rCl•
~u w termio•e od dnia 16 io kwietnia r.b. do dnia 2 waia
r.b. zgłaszać zarzuly przeciwko temu planowi do W ydziat u

Powiatowego w

I

Sygnatura Kin. 2233/38 i 2171

Obwieazczenie o licyt
nierachomoicł

Komornik Sądu Grodzkiego

szynie, mający kancelarię w Rudzie- a
przy ul. Piłsudskiego Nr. i9, na po

OgłoHenłe.

OtilOSZfNlf

I

pOBIOCJ m7dła PlXIN.

ul.

pod fach kierown.

W7alsłału Po\\iatoweiro w ł.oclai •dała 30 marca

Prezydent miasta (-) .JAN KWAPINSKJ

ptud .„arakteryaacJ11i iioti •it przy

2t

pny

Z A. B Z A. D
„ Teodor Steiverl"
1 Prz11d1alni Bawełny
Spółka Akcyjna

publicznego.
Za.rząd Miej w Kizi podaje do J}Ublic2'nej wiadomości, iż zgod'llie z § 2 Za·
rządzenia Mini Rit Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnę
t~znych z dnia wr a 1930 r. w sprawie przepisów miejscowych o skanallizowa
mu i połączeni ie·r mości z !kanałami ulicznymi oraz o warunkach korzystania z
tych kanałów 111.
{L. Dz. Woj. nr. 28, poz. 335), zostają odq;me z dniem 1
kwi~t.nia 1939 u ytku publicznego kanały miejs1kie na następują.cych ulica ch l
lub ich części :
1. K ew 9d Towarowej do Kwiecistej
2. K dst 'Kar<>lewskiej do granicy miasta
8. K ej o4~1czańskiej o Nowo-Pańskiej nr. pot. 1-9 i 2-24
4. R bieli go - całej

.

ST.
URDAflCZ~K
llawroi

ł.odz1

Pri:ewod11iczący Wydziału Pow:at

--

.>-"'

J'\

stawie art. 681 par. 3 k. p. c , podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu
2 maja 1939 r. o i!odz:. 10·.tej w S~
dzie Grodzkim w Tuszyaie. odbędzie
się w 1-szym ter minie, s:przedat W"'OrQ
dze publicznego przetar~u 'nierucho.
mości, poloionej w Tuszynku, pod 'fIl·
s1:ynem, oznaczonej w ks, wiecz. pod
nazwą „Tuszynek·Slarostwo" re.-. h6·o
o powierzchni 14 9201 m. kw. z domem
mjeszkalayiu i budynkami;gospodarczy·
mi stanowiącej włas11oś~ Mateusza So.
wińs:ciego

Nieruchomoi~ oszacowana została
sumę zł 32,500 gr. 00, cena zaś W'f•
wełan1a wynosi zł 24.375.
Puyslępujący do przetargu obowi,.
zany Jest złożyć rękojmię w wysokości
zł 3.250, gr. OO.
-·
Ruda-Pabianicka dnia 25 marea 1939 r
Komornik (-) J. J~drzejew1kł

na

---

Do akt. Nr. Km. 560/39
08 W1E3ZCZENIE.
Ko;nornik Sądu Gro'1zkiego w Tuszynie
Julian Jęd.rzejewski, zamienlr11ty w
l:{udz;1e Pabianickiej ul. P1łsndskie~o 49
i;ia zasad.zie art 602 K, P. C. ogłasza.
ze w dniu .6 kwietnia 1939 r, o godz.
'ł w Rudzie-Pabianickiej, ul. Żwirki 9
odbędzie s.ię publiczna licytacja l·na
ruchoaośc1 a mianowicie: mebli, osiem
wo.r~ów 100 kilogramowych mąki pszen
ne1 1 ma~zyoy do szycia marki .S 1ng"'r ·
oraz sz:esc1u worków mąkt iytaiei osza
na łączną sumę zl 1050 OO
w dn!u licytacjt
w m1e1scu sprzedaży, w czasie wyieJ
oznaczonym.
Ruda•Pab.da. 27 marca 1939 r.
, Komornik (-) j, Jędrzeje w•lr.I
!Sprawa ~zulima lafe1d•1 p ko Florei·
tyna Gr~elewska. Zofia Alek3andra ł{o.
gaJaKa i Sylwester Rogalski.
cowanych

i!:tór~ .można oglądać

Str 8

„KURIER U)DZJ<l" -

www

PRZED DESZCZElłf
OCHR01ll Cif;

Srhob

ŁASZ

. . z,.s ł'ttE „1EKA!
Po raz pierwszy
W

niebywały

ŁODZI

dramat sensacyjny. W roli gł

BOB BAKER.
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Ogłoazeo e

I

ZARZĄD

,

Pabianickiej Spółki Akcyjnej Przemysłu i
Chemicznego w Pabianicach
na zasaozie § 18 statutu zaprasza pp. Akcjonariuszów na

43-cie doroczne zwyczajne Walne 1 Zwyczajne Walne ZQromadzUie
się odbyć w dnou 27 kwietn~a 19~9 r. o .10.a1. l1·ej
Zgromadzenie Akcjonariuszów Spółki, mające
przed południem w lok11la Zarządu :Spółki Akcy1111" t11.

OGŁOSZENIA

DROBNE
HIJPNO
1

SPRZEDU

Dom kupię, dam gotówkę zł, 25 t 1 •
st ęcy i willę nowoczesną w Grotni·
kach wartośe. zt 30 tysięcy. lnb 1prze
dn.m willę. Wiadomotić tel. 115.21

KLEP ze słodyczami oraz bilardy do
•'''-"J!tpic 1ia ul. Przemysłowa 21.

!

Łające, Baraakl, Jaja, Swl-;cookl, Bombonlerl<I, 8111kacze, Torty ~raz ..,.szelkfe
wyroby c:sokoladowe I caklernlc:ze w
wtelldm wyborze po cenach fabrycznych
p:Jlrca

---., '?
ł. K
ł. 6 M,

L E .R M 0-'1
ar ol Le h
an
I. Główna 49.

HijRf

DETAL
!Jł.v- . .inl\ z przedr.iałem

mające się odbyć we Śt odę, dnia 26 kwietnia 1939 r.
dzi przy ul Piotrkowskiej Nr. 204'.
o godzinie 9·ej rano w biun.e Zarządu w PabiaPorządek dzienny:
nicach przy ulicy Piłsudskiego nr 51 z następują
1) Zall,aje~ie. i wybór przewodniczącego.
cym porządkiem dziennym:
tr enie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu PI'lt1 ólu
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego.
Komisji Rewizyjnej, jak również bilansu i rachunku s~a; 1y
2. Odczytanie protokółu z 42-go zwyczajnego sków za rnk operacyjny 1938. 31 Powzięcie uchwały O'>\lzia
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów le zysku. 4) Udzielenie pokwitowania władzom Spółk'2vy·
konanych przez nie obowiąw;ków. 15) Rozpatrzenie.\~!·
Spółki z dnia 5 maja 1938 r. oraz stwierpreli.rninarza budżetowego oraz planu d:Jlłt"·
dzenie wykonan'a uchwał tegoż Walnego twierdzenie
ności Spóhi na rok 1939 6) Wybór Czfonków Zar~ ~
Zgromadzenia.
7) Wypór członków Komisji Rewizyjnej 8) Usta\ \
3. Przyjęcie sprawozdania rocznego, bilansu wynagrodzenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizy \
rocznego oraz sprawozdania Komisji Re- 9) W ol oe wnioski,
Akcjonariusze, tyczący iiobie wziąć udział w ze a·
wizyjnej za rok operacyjny 1938. Powzię· niu, winai
zlotyć w Zarządiie swe akcje lub odpo1vied is
cie decyzji w sprawie bilansu rocznego z~świadc~enia 11.aj9ó:tnie1 na 7 dni pr:r;ed zebraniem !§ 16
oraz udzielenia Zarządowi pokwitowania. :::.ta tutu).
Na mocy § 16 Statutu, akcjonarlueze repezentuj y
4. Powzięcie decyzji w sprawie użycia czy1110 część kapitału akcyjnego, mają pr11 ,\'O ~ądać umie • ~~---~~~~----"_.;._;~----'•i.9lm::a:i
stego zysku.
c~en.ia dodatkowych spraw na porządku dziennym W •
5. Ustalenie wynagrodzeń dl.t członków Za- nego Zgromadzenia w drodze zgłoszenia piśmienne
rządu i Komisji Rewizyjnej. ,
tądao1a ze wskazaniem konkretnych wniosków, nie pó
watoa Pr:r.ychodnh
6. Wybory do Zarządu oraz wybór Komisji niej }ak na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadz
NElłOlOłiltZNJ\
ni a
Rewizyjnej.
chor. weueryczn1ela i •kól'aycll
Piotrkowska 161.
7. Wolne wnioski.
oda. 9-4 i od 6-9 wicu„
Zgłoszenia w przedmiocie zamieszczenia do. i •włęta od g. 9 do 1 w pni
datkowych spraw na porządku dziennym Walnego
pnyjcuuje k:obieta leJ:ari
Z~romadzenia powinny być przedłożone Zarządowi
PO.RADA3z:ł.
Wydziału Powiatowego w Łod:i;ł 11 daia 30 mar
nie później, niż na 14 dni przed terminem ca 1939 roku za L . BD. P. 14138 o uohwalenl
Zgromadzenia.
DB MED.
aze:r;egółowego planu zabudowania.
PP. Akcjonariusze, którzy zamierzają uczeNa podstawie art. 25, 30 i 31 rozporzl\dzenia Pro:zydenta !{zpl. z dnia 16 1I 1928 r. o prawie budowlanym
stniczyć w powyższym Walnym Zgromadzeniu,
, tel. 128 7
.
winni złożyć swe akcje Zarządowi Spółki co na1- i zabudowaniu osiedli (Dz. U. .R, P. Nr. 23. poz. 202) w
bnmieniu zmienionym ustaw4 :r: dn,a H VII 1936 r (Dz,
I mniej na 1 dni przed terminem Zgromadzenia. U. R. P. Nr. 56, poi: 405) - Wydiiał Powiatowy podaje
raao d 5 do a wiec:r:.
Zamiast akcyj mogą być złożone zaświadczenia, do publicz;nej wiadomości, te spori4dzooy w myśl ogło
teiefoa
• wydane na dowód złożenia akcyj u notariusza lub sienia umieszczonego w Nr. 160 Monitora Polskiego z dnia
16 VII 1934 r. i w Nr. 21 tódzkiegu Dzleonika Wojewódz·
w instytucji kredytowej krajowr.j oraz w banku
1
kiego z dnia 15 X 1938 r, szczel(ółowy plan zabud1>wania
„Schweizerischer Bankverein", BaseJ (Szwajcarski części
gruntów wsi .Rokicie Stare, gm. Brus, powl~tu łódz·
Związek BankOWJ' w Bazylei).
kiego o powierz : hni 3 ha. 1430 mtr. kw„ Ofran1_czooych:

Oetoszenie

.,r

Szukamy do bry wał. Oferty „Ch ~tny •

P054Dł

PDAtl

1

Ot!lo1zeni~
W;ydzłalu Powiatowego w t.odzi z dnia 30 mar·
ca 1939 rok11 L BO. Og. 503138 o przystąpieniu

do aporz2\dzeaia szczegółowego plnn11
zabudowania
Na podstawie art, 9 c i d„ 21 d. i 25 rozporządze
nia Prezydenta łtzpl. z dnia 16 Il 1928 r. o prawie oudo·
wlanym 1 zabudowaoiu osiedli (Dz. U. 1-<. P Nr. 28. poz.
202) w brzmieni11 zmienionym ustawą z dnia tło Vll 1936r.
(Dz. 1J. R. P. Nr. 56, poz. 405), oraz zgodnie z ogło1ze niem
umieszczonym w Nr. lbO Monitora .Polskiego z dnia 16 Vłl
1934 r. - Wydział Powiatowy poda je do publicznej wia·
1 pokojowe od 50
domości o przystąpieniu do sporr;ądtenia 1zczegotowego
hnią od zł, 65 kw. 2 p. , planu zabudowania częici gruntów wsi Dąbrowa, gminy
zł. 160 kw. 8-4-5-6 poko C Chojny, powiatu łódzkiego, obe,mu; ący tereny 1:awarte pohandlowe, pokoje umeblu- l między południo\llą granicą wsi L:arzew, zachodnią granicą
iery od zł. 25 m. poleca
rollparcelowaoycb gruntów J . Baryły, 1 inią przebiegającą
właść. Jan Burchart, Piotr
w odległości 100 mtr. na południe od nosy Dąbrowskie1
1 tel. 147-46.
i wschodnią irranicą tereaow I'. K. P, o powierzchni :ł6 ha.
Z treścią ma1ącegn być sporządzoaym projektem pl a·
nu zabudowama zainteresowani mogą zaznajamiać się w
ój fronto ,vy umeblowany słonecz
b1ucze Wydziału t'owiatowego w Lodzi, Oddział Budowlano
z wygodami do wynajęcia dla in·
Regulacyjny, ul. t'iotrkowska Nr. 91, w okresie od dnia 1
e!igentnej osoby Radwańska 3, front
kwietnia r. b, w godz. od 9·ei cło 13·ej codziennie ;r;a wym. 7, II. p.
jątki em niedziel i dni świąteci:nych.
W okre•te od dnia B kwietnia 1939 r. do dnia 15
4 n.ok,oje uate z wszelkimi wygodami
kwietnia 1939 r. zainteresowani mogą zgłaszać wnioski, do
wyn'a [ęcia Al. Kościuszki 53, tele·
tyczące wymienionego wyżej planu :sabudowania.
fon 181-05,
Przewodniczący Wydiiału Powiatowego
Pok6j umeblowany ~ oddzielnym
Starosta ( - J Fr. Denya
wejściem z śuiadanfami i obiadami jest
do wynajęcia. Ul. fi Sieqrnia. Nr, 18. m. 3

.

1stoiej11c4 półoocnll lio1ą regnlacyjaą ulicy ł.ąk_oweJ. zac~o
doią _granic4 gruntu Kluki Józefa, przedłuienicm do ulicy
I
Sw, Franciszka, istoie !ącą południową lini" regnlacyjn4 ut.ił- ~
Sw. Franciszka oraz linią równoległ11 do w1chedn1eJ łlnJL, ii;·
reg11lacyjnej ul, Zamo;skiego w odle~Jości 40 mtr. od~.,jej
został w dniu 27 lll 1\139 r uchwalOfty przez \VJdr.iał F
wiatowy I będzie wy!::±.> riy do 1>1lb21c-zn~g.:i - P'~egl'l,4,U
biurze: Wydziału Powi!.towego, Oddział 811dowlano-Regula•
cyjny ul. l'iotrlcowska Nr. 9l, w terminie od dnia 1 kwłe-:_
tnia. 1939 r. do dnill 15 kwietnia 1939 r. w goda. od 9 -eJ
do 13-ei cod.dennie r. wyjątkiem niedziel i świąt.
I
W powyższym okresie zainteresowani mogą pneglą-1
dać uchwalony plan nbudowania, a po upływie t~!lo okr~·
su w terminie od dnia 16 kwietnia r, b, do dnia 2 ma1a
193~ r. zgłaszać zarz;uty przeciw temu planowi do Wydzia·
łu Powiatoweg"o w Lodzi.
Priewodniciący Wydziału Powiatowego
Starosta (-) Fr. Den)'•
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Ot!łoszenie
Powiatowego w Łodai z dnia !łO mairc:a
1939 roku L. Bd. O• 173/38 o uehwąlenlu szeze.
gółowego planu zabudowania.
Na
podstawie
art, 25, 30 i 31 rozporz;\dzenia Prezy.
Gł o w n o. Prawdziwy w7poczynek
danta Rzpl. z dnia 16. II. 1928 r. o prawi,e budowlanym
\V'folka oocoy. Peuejoaat, trzydniowy
i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23. poz . 202)
pobyt 20 zł. Telefonicznie bufet kole·
w brzmienin zmienionym ustaw„ z dnia 14. VJI. 1936 r.
jowy w Głowni e
(Dz. U. R. P. Nr 56. poz. 405) Wydział Powiatowy
j podaje do public. znej wiadomości. te sporządllony w myśl
ogfos~o:ń, umieszcz'>nych. w Nr. 160 Moni.tora Po_lski~go
z dnia 16. V.I. 1934 r. i w Nr. 4 Łólzk1ego Dz1en01ka
IJlfilJBIONł
Wojewódzkiego z dnia 1. III. 1939 r. szczegołowy plan
: zabudowania części grunt'w J(m. Radogoszcz, powiatu
DOHIJ!'IENl'ł
I łódzkiego, o powierzchni 28 ha 1500 mtr. kw„ w granicacb
nieruchomości, „Osllda w dobraeh Radogoszcz" 1 rozparLud.w k Ranke, Główaa 7, zgubił
celowanej nieruchomości, pochodzącej z części dóbr Radogoszcz lit. A. 8 C. został w dniu 27 marca 1939 10ku uch wa·
kwit Nr. 44703 z dn. 2718 27 r. ua zł.
Jony
przez Wydział Powiatowy i będzie wyłożony do publicz
15 - . \Vyd. Elektrowni Łódzkiej.
nego przeglądu w biurze Wydziału Powi_atowego w Łodzi
- Oddział Badowlano Regulacyiny, ul. P1otrko1vska Nr. 91,
Mo i jesz BursztJD, ulica Cegi eloia•
w terminie od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 15
na 10 Z~u bił kw 't kaucyjny Nr. 129775
kwietnia 1939 r. w godz. od 9-ej do 13-ej codziennie z wyna zł 15 wydany w Eelektrowoi Lódz·
jątkiem niedziol i dni świąteunycb.
.
k ie.i
W powyższym okresie za1nteresowan1 mogą przeglą·
dać uchwalony olan zaoudowania, a
po upływie tego
okres11 w t"rminie od dnia 16 kwietnia r. b, d o dnia 2
maia 1939 r, zglasi:ać zarzuty przeciw temu pla nowi do
Wydziału Powiatowego w Lodzi.
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p1ę h -

w Daliko wie za Aleksan·
Łodzi I\. t amte ziemia pod

11•11. a Lewi·

I

'>) ZAOFIAROWANE
WykwallfiH:owaoy fryzjer damski
;iC1t::zeTJoy n;• s1;.łe Piotrkowska 1(13

KIEWIC~
•ł wenerycz~

Pnewodniczący Wydziału Powiatowego

Starosta

( - ) Fr. Deny•

OGŁOSZENIE
Zarząd PowazeebneJ Sp6łdzłelnl Spo_ł1wcó~
w Łodzi na podstawie achwały Rady Nadzoreze1.. zwolu 1e
na iobotę 1~ kwietnia r. b. o godz. 18-ej w sali Teatru
Popularn~go, przy nl. Ogrodowej 18,
•

lWaIpen eIn om
znrom
ud ze nIe
oc n •• ko· w
...

z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie i wybór prezydii;im,
2 Odczy tanie protokółu z poprz. Walnef!'O
Zgromadz:eni a,
3. Odczytanie protokółu z przeprowadzonej lustr aeji,
.
4. Sprawozdanie is dz:iałalności za. 1~38 rok,,
5. Sprawozdanie Wydziatu Rew1zy1nego 1 zatw1er·
dzenie bilansu oraz rachunku Strat i Nadwytek,
6. Podział czystej nadwy.tki za 1938 rok,
'1. Wybór 6 ezłonkóll'. ł<edv Nadzorczej i 1 z.ast,pcy,
8. Wniosek o przelanie fanduszu zapomóg pośm1ert
nycb na rzecz Spółdzielczej Kasy Pognebowcj,
9. Zatwierd zeoie budżełlł na 1939 rok
10. Oz;naczeni e najwyższej sumy zobowiązali.
11. Wnioski zgłoszone zgodnie z § 32 statutu.
Zgromadzenie odbęd"Łie się. bez wr.f l ~du 1;1a ilość pnyby~ych pełnomocników, 1godme z: przepuam § 36 statut•
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