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utworzenia n01Wego gabinetu belgijskiego.
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Na sezon wiosenno· letni

MODNE i PRAKTYCZNE

wypadku zobowią,mna pomóc W. Brytanii, gdy
ta zostanie zaatakowana.

KAPELUSZE 60EPPERTA
dzień min. Bee awLond

Pionkowska Ił
Pioirkowska 11
Plofrkowska 292

„Times" zamacza, że wobec tego, że gwarancja brytyjska dla Polski jest bez precedensu
w polityce brytyjskiej, to jest rzeczą doniosłą,
aby jej geneza i cel zostały określone w sposób
uniemożliwiający wszelkie nieporozumienia zarówno w Anglii jak i zagranicą. 16 lat temu W.
Brytania nie chdała gwarantować mapy Europy w interesie sztucmej równowagi sił euiropej
skich. Obecnie sta.nowi.sloo W. Brytanii zwrócone jest pr~wko agPeSji i z.a.ku.sem podboju woj
skowego oraz w obronie niepodległości suweren
nych narod<>wych państw przed zaborczą siłą.
Od chwili gdy Hitler sprzeniewierzył się swej
zasadzie rasizmu i przemocą wcielił obcy naród
do Rzeszy, żadne państwo w Europie nie czuje
się bezpiecme. Naturalną rea.keją na to jest kon
sultacja sąsiadów Niemiec na temat sposobów
zabezpieczenia pokoju. Nie oznacza lx> jednak
okrążenia. :tadi!la akcja przeciwko Niemcom :nie
jest roZ'Ważana. Gwarancja brytyjska i kon.sultacje podję~ z min. Beckiem mają charakter de
fensywny.
Gwairancja brytyjska wobec Polski
znacznie wykracza pozia zobowiązania, jakie W.
Brytania kiedykolwiek brała pod rozwagę w cza
sie pokoju.
„Daily Telegraph" twierdzi, te wczorajsza
historyczna debata jasno dowiodła światu, że iz
ba gmin i cała W. Brytania jednomy.ś1nie poprą
politykę przeciwstawienia się agresji. Przemówienie premiera Chamberlaina
wskazuje, że
obraJ on drogę, z której nie może już zawrócić.
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rozmowy z premierem Chamberlainem
oraz lnngmi najwgbitnit!J1zum1 bruiutskiml

audient:ia u króla oraz dalsze

LONDYN, 5.4. - Pierwsza rozmowa
min. Becka z lordem Halif<::::::n, która rozpoczęła się w Foreign Office o godz. 11-ej
przed południem, zakończona została parę
minut przed godziną jJ-tą. Trwała więc
blisko dwie godziny. W konferencji tej brdł
udział również ambasador Raczyński i dyr.
Potocki z M.Z.S., ze strony angielskiej zaś
stały podsekretarz sta,nu w Foreign Office
sir Alexander Cadogan, zastępca stałego
podsekretarza stanu w Foreign Offi<:e sir
Orme Sargent ł szef wydziału środkowej
Europy w Foreign Office, Strang. :- „ konferencji min. Beck udał się do i. '.elu Savoy
na prywatne śniadanie wydane na jego
cześć przez lorda i lady Halifax. śniadanie
to zaszczycili swą obecnością książę i księ:
ina Kentu.
PRZEBIEG DNlA.
Iii LONDYN, 5.4 (PAT) - Prywatne śnia
:bi· danie, wydane na cześć '.min. Becka przez
65 lorda i Jady Halifax w hotelu „Savoy", któ
re zaszczycili swą obecnością książe i księż
IE na Kentu, miało co prawda charakter towarzyski, ale m. in. gośćmi wzięli w nim
udział również Winston Churchill i b. mi':':i: nister Eden, co nadało zebrar.iu pewien od~ cień polityczny. Ze strony polskiej oprócz
=isce min. Becka gośćmi lorda i Jady Halifax byli także ambasador Raczyński i dyrektor
Potocki.
Po południu około godz. 5-ej min. Beck
w towarzystwie :imu21>adora Raczy1iskiego
udał się do iwy gmin, gdzie złożył wizytę
premierowi Chamberlainowi. Przy rozmowie, która tcx.zyla się w gabinecie prem:c·93 ra.w gmacim paii.!Jnn•u i trwała dwie go~ci. dztny, obec.1y był ta;cż~ lord Halifax.
Wieczorem odbył się w Foreign Office
- · uroczysty ba.1!.;iet, wydany przez rzrid bry
tyjski na cze:r:ć ministra spraw :;<•gr. Polski.
W bamkiecic tym wzięło udział około CO
osób, czlonkoiv:e rządu, przed3bwicicle do
mi~ió~, po1i•yry, wyżsi urzęcl'licy Foreign
Of1ce 1 szere~ reprez~ntantów świat:i fine.n
sowego i przemysłowego.

brd·

Wytworny Magazyn

,. n.

r

Ze strony polskiej gośćmi rządu brytyjskiego na bankiecie tym oprócz min. Becka
byli towarzyszący mu dyrektor Potocki i
sekretarze Starzeński i Rogóyski oraz ambasador Raczyński, attache wojskowy pik.
Kwieciński oraz członkowie aimbasady
R. P.
OŻYWIONE ROZMOWY.
Bankiet, na którym zwyczajem orytyjskim .mów nie wygłoszono, przeciągnął się
do godz. 10 wieczorem, po czym gośo1e
udali się z powrotem do sali Jocarneńskiej
gdzie toczyły się ożywi<me rozmowy przez
dłuższy

czas.

Mln Beck, który podczas ban-kietu pro
wadził bardzo ożywioną rozmowę z premierem Chamberlaiinem, kontynuował potym jeszcze przez pewi1en czas swoją kon
wersację z premierem, a następnie odbywał rozmowy po kolei z liczinymi gośćmi,

konleren€łe

sianu

UWAGI PRASY ANGIELSKIEJ.
LONDYN 5,4. W związku z wieytą min. Becka w Londynie korespoodent dyplomatycmy
„Manchester Guardian" czyni na lamach tego
dziennika następujące uwagi.
Tymczasowa gwarancja udzielona Polsce przez
W. Brytanię jest całkowicie jednostronna. W.
Brytania zobowilfz.ała się pomóc Polsce przeciw agresorowi, lecz Polska nie jest w żadnym

SPllLDZIELCZY BARK UDZIALOWY w Lodzi

DZJś

AUDIENCJA U KRóLA JERZEGO.
LONDYN 5,4. W dniu dzisiejszym mi·n
Beck o godz. 11 przed południem wyjeż
dża samochodem do Windsoru, na audiencję do króla Jerzego. Minister Beck będzie
gosdem pary k16lewskiej '1ila śniadaniu,
wydanym w pałacu wi ndsorskim. Po powrocie w godzina.eh popołudniowych odbędzie się ponowna konferencja w Foreign
Office.
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POZYCZKI OBROIY PRZECIWLOTllCZEJ

Stan silnego podniecenia na_Bliskim Wschodz~e
Pogłoski

o desancie wojsk

oraz o zamiarze

włoskich
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nadchodziły

tur.:jł

dokonania

nu

•
terenie Albanii

Sandiaku Alelf.1andreifg
Zamordowanie konsula angielskiego w Mossulu
ciągu całego dnia mniej sytuacja w Syrii budzi w dalszym cią
do Paryża alarmujące infor- gu poważną troskę, tym bardziej, że po
macje zairówno z Syrii jak z Albanii i Iraku. ostatnich zamieszkach, które zmusiły rząd
Pogłoskom, zapowiadającym wylądowanie franc11S'ki do przejęcia władzy bezpieczeń
korpusu włoskiego w Albanii zaprzeczyło shva przez wysokiego komisarza francuzarówno poselstwo albańskie w Paryżu, jak skiego i po ustąpieniu gabinetu syryjskiei półurzędowe komunikaty włoskie. Tym go nowy rząd dotychczas nie zdołał powiększą uwagę budziły informacje, doty- wstać. Sprawa S.vrii nabiera tym bardziej
czące półwyspu arabskiego, Poselstwo tu- a•ktualnego znaczenia', że tragiczna śmierć
redkie zaprzeczyło wprawdzie wiadomości króla Ghaziego i poważne zaburzenia w
o tym, jakoby Turcja zamierzała dokonać Mossulu wyrn1 arzają na Bliskim Wschodzie
ain.eksji Sandżaku Aleksandretty, tym nie stan dużego podniecenia.
TIRANA ZAPRZECZA.
TIRANA, 5.4 (PAT) - Albańskie biuro prasowe donosi: w pewnych dZiennikacb
Sukien i Kostiumów
zagranicznych ukazała się wiadomość, jakoby miał być Ogłoszony protektorat nad
Albanią. Wiadomość ta powinna być uważa
na za pozbawioną wszelkich podstaw, po·
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poleca najnowsze modele na sezon wiosenno-letni
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RZYM, 5.4 - ~czoraj wyołudnie am- cji uchwał po~ziętych w swoim czasie
gr·~asador W. ~rytann przy Kwirynale Perfn. przez konferencję „antykorsarską" w Nyon.
~k>ro tó:y powrócił onegdaj do Rzymu odbył Uchwały te, przewidujące m. i•n. patrolowa
nie Morza śródziemnego, przestały być aktualne, wobec zakończenia wojny w Hiszpanii oraz wo?e~ uznan~ai rządu gen. Franco przez Anglię 1 FranCJę.
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Albania nie dopu§ci nigdy do naruniepodleZ
•
głośc1.
.
ROZMOWY WŁOSKO - ALBANSKIE.
RZYM 5,4. W związku z trwa1jącymi
obecnie rozmowami włosko-albańskimi na
. · i·
lt
• dz
t~mat wzm~nten1~ a tansu P0 mtę .. Y
ahą a Albanią, WY'}echał do Albanu poseł
albański przy Kwirynale gen. Zei-Sereggi
Jest on pierwszym adiutantem króla Zogu.
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MOSSULU.

.

5,~. S~zeg~y uzy~ka:ie przez <>f1

CJa1ne koła angielskie stw1erdzaJą, ze napad na
brytyjskiego konsula Mossulu nastąpił przed
południem. Agitat.orzy podburzyli tłum, rozpowszechniając pogłoskę, ~e król <?hazi został zamordJOwan~ przez Amghk.a., Wo3ska aresztowały 4 podeJrzanych 06obnikow.
Wprowadzono
stan wyjątkowy. Obecnie panuje spokój, Premier Iraku osobiście złożył wyrazy ubolewania
na r~ce brytyjskiego charge d'affaires w Bag;·
dadzie.

ZAMORDOWANIE KONSULA AN.GLII.
MOSSUL, 5.4 - W czasie ma.nifestacj ;

UKAMIENOWANY A NIE ZASTRZE-

LONY.
żałobnych, jakie miały miejsce w Mossulu
z okazji śmierci króla Ghaziego, strzałem z
BAGDAD, 5.4 Wedle uzupełniają
rewolweru zabity został konsul aingiełski.
cych doniesień konsul brytyjski w Mossulu
Według niesprawdzonych dotychczas Monckmasson został ukamienowany na
pogłosek grupa manifestantów podłożyć śmierć na schodach wiodących do konsulamiała ogień pod gmach konsulatu brytyj- tu, podczas gdy usiłował uspdkoić wzbus1kiego, który uległ spaleniu.
rzony tłum.

i•i~rt

króla Iraku
prowadził

Ironu emir Fejsal proklamowany królem

BAGDAD, 5.4 - Ogłoszono tu nastę-1zmarł na uda1r serca 8 września 1933 r. w
tragicznej śmierci króla Bernie.
Ghaziego:
Wkrótce koronowany zostaje w BagdaKról sam prowadził samochód, wraca- dzie na króla Iralku i poślubia swoją kuzyn! jąc do pała:u, gdy o go~z: 23 min. 30 wóz, ~ę księ~niczkę Alijah, córkę b. króla Hed1adący z wielką szybkosc1ą wpadł na przy zasu Altego.
droźny słup telegraficzny. Król stracił naPobyt w Anglii wywalrł wpływ na jego
I tychm!ast przytomność i zmairł o godz. 0.40 orientację polityczną.
na skutelk złamania podstawy czaszki i
ŻAŁOBA W BAG~ADZIE.
wstrząsu mózgu . . D~ta ~ogrzeb~ król.a . BA~DAD, 5.4 - Stolic~ Iraiku przygnę
ustalona została! dz1sa1. Kroi Ghazi był OJ- b10na Jest z powodu tragicznego zgonu
cem emira! Fajsala, liczącego 4 Iata. Uro- króla Ghazi 1. MiesL!kańcy tłumnie składadzony 12 marca 1912 r. w Meku, jako jedy- ją p ośmiertny hold zwłokom króla, ztożoI ny syn króla Feissala--Ibn-Husseina. Nauki nyrn w pałacu. Za1rządz. one zostały publipobierał w arystokratycznej szkole angiel- czne modlitwy.
skiej Harow pod Londynem i w szkole 0fiPROKLAMACJA NOWEGO KRóLA
·
1
·
·
s
dh
t
k
d
d
ł
.cen; ~1e1 w an urs, s. ą g.o o wo.ano
. BAGDAD
. ' .5.4 - Nas t ępca t ronu '.irapujące szczegóły

:y 4G

Pocz 12. 2,
,
i t
Dsi• 2 poranki o ~. J • 2

nieważ

s en·a
1 swego terytorium i swej

wskutek katastrofy samochodu, który sa111

CJ•aOO

!...---\

anekstł

lraliczna

•
DOk oname JlłZll)lqdu aklaalnych ZDIJUdftlen pohlycznych

Ceny miejsc 85 gr i l, , ;

Halifaxem

w forei en 0Ui€e

,,MAISOI RISZARDA''

:-q,\iepłuzszą .rozm?wę .z ministrem Ciano. W
f.ątf'ozmowie, ktora miała charakter obszerneos .~~0 pr;eglądu aktualny~h zagadnień polityp t znycn, poruszono m. m. problem likwida-

min.

I

których mu przedstawiał lord Halifax. Mi
nister Beck dłuższy czas rozmawiał m. tn.
z ministrem koordynacji obrony lordem
Chatfieldem, ministrem wojny Hore Belisha, szefem sztabu lotnictwa marszałkiem
Nevallem, posłom Daltonem z Labour Par
ty, oraz i b. m;r.istrem Edenem. Ro.zmowy
te przecią.gnęły się do godz. 11-ej po czym
m'nister Beck udał się do swego hotelu.

Łódź, ul. Piotrkowska 102a
--,------------------------------~
front I.e piętro, teL 160.73
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królem. Ze względu na to, że nowy król
ma dopiero 4 lata, funkcje regenta powierzone zostały emirowi Abdul-il-ah, szwagrowi zmarłego !króla Ghazi 1-go. Cieszy
się on w Iraku wielką popularnością. Jest
on synem b. króla Hadżasu Aliego. Zgod
nie z konstytucją, regencja proklamowana
została przez członków rozwiązanej obecnie Izby, która specjalnie zebrała się w
t~m celu. Zatwierdzenie tej uchwały nastąp1 przez przyszły parlament.
DZI~ POGRZEB
BAGDAD 5.4 _ Pogrzeb króla Ghazi od
będzie się dziś po .południu z udziałem przed
staw!cieli rządu, wojska i dyplomacji. K~ól
będzie pochowany w mauzoleum o.bok krola
Feisala.
Przed
zwłokami królewskimi, wystawionymi
w pałacu,
przedefilowało wczoraj
~re~~uF~~ ~k~~~ mW~~~~L~o~~~
.
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Slolica w ialoh~ym hold_zie, wielkiemu Polakowi

Reelekcja prezydenta Lebrun

'

Uroczysta ekspo~tac1a
zwłok S. IJ. płk.
Walerego Sławka PARYŻ,
Al•. Szucha do
garnizonowego

54 -

z mies~k~n1a W
kośc1oł i
. Y"ARSZAWA 5,4. Trumna ze zwloka-1 hołd niestrudzonemu bojownikowi 0 wiei- B. minister p. Stanisław Łepkowski,
m1 s_p: Walereg o Słai\':ka spcczywała aż do kość Polski i towarzyszowi broni
/szef kamcelarii cywilnej Pa·na Prezydenta
chwili ekspo;-tacji w mieszkaniu jego w
Trumnę ustawiono na karaw~nie i 0 _ R. P. i gen. Kaz. Schally, szef gabi·netu
domu nr. 16 przy ul. Szucha.
Gabinet kryto flagą o barwach narodowych. Przy wojskowego Pana Prezydenta R. P. skłazmarl~go~ w ktorym spoczywa trumna trumnie ułożono piękny wieniec od crrona dają wieniec z napisem:
„Bojownikowi

przem1en ony zostat na kaplicę.
Sciany
ora.z okna przysłoni·ęto kirem. Zwłoki spo
czywaiy na katafalku w mahoniowej trumnie wśród zieleni. Wokół złożono szereg w.1eńców. Obok pfonęły świece. Przy
t~·u111 ~1ie zm~rlego. wartę ho~orową trzyma
~i~~i\~:rnw1e Związku Legionistów i Peo

I

przyjaiciół.

ŻAŁOBNY KONDUKT.

b

w chw:ię póź.nie' ruszylł żałobo kon
dukt. W powadze i c1szy posuwał si~ wiei
ki orszak ża:obny ulicami stolicy. Wzdłuż
chodnika stanęły tłumy publkzności. W
c!iwili, gdy przechodził kondukt żałobny
odkrywały się głowy publiczności, która
SKŁADANIE HOŁDU.
w skupieniu oddawała hold pośmiertny śp.
Od wczesnego rana do trumny ze zwło płk. 1Waleremu Sławkowi.
kami śp. Walerego Sławka spieszyło spoW KOśCIELE GARNIZONOWYM.
łe.cze11stwo, by. złożyć hołd żałobny w__ie_lo godz. 18,30 kondukt pogrzebowy do
k 12111
u ~olakowi .. W mał_ym hallu u we1scia chodzi do koś.doła garnizonowego przy ul.
tl~. kaplicy 1W_Ył.ozo~o księgę ~ondole~c~jn~ Długiej. Przy wejściu do kościoła ustawiły
ktor~ zap c1 111aią !Ic~ne podpisy. Yf1?ni.eją· po~zty_ sz~a~darowe Zw .. Legi.oni.stów, Petu nu~w1.ska cztonkow _r~ą~u, leg10 ~1st~w! owiakow 1 mnych organ1zacy1 n1epodlegfo
pc~w1a~ow, przedstaw1cte!1 orgam1z~CJi I ściowych. Na1jbliżsi przyjaciele śp. płk. Wa
zw1ązkow ~p~ł.ec~nych,, działaczy_ pohtycz- lerego Sławka biorą na barki trumnę i nio
nych, przy1~c1oł 1 wspołprac?wn1ków z'!1a są ją do kościoła. Trumna spoczęła na wy
rlego. Prawie do godz. 1~-el płynęły nie- sokim katafalku poniżej którego złożono
przebrane tłumy obywateli z hołdem po- sze-reg wieńców.
śmiertnym dla niestrudzonego bojownika
o wolność i niepodległość Polski.

J

EKSPORT:8l~1~~~0K

~~vt~:y ś~~ r~§ci::ł~e;~~~iz~:~v::go~ domu

Już na długo przed tym, obok domu,
gdzie zamieszkiwał śp. Walery Sławek na

chodnih :ich
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szaulisów (strzelców).

z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi

ustawiły się liczne tłumy ptt-

ul. tien.

bliczności. Przybyli licznie legioniści i peo

B

ron.

p·
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1erat:11•e-o

przyjmuje od dnia 5 kwietnia do dnia 5 maja 1939 roku w godzinach od 8

wiacy, dawni towarzysze broni, przyjaciele, współpracownicy, przedstawiciele licz
nych organizacyj ni·epodległośdowych, z
którymi śp. pik. Sławek wspólnie wykuwał nie1podlegtość Polski.
Przybywają komendant naczelny Zw.
Legionistów min. Jułius~ Ulrych, reprezen
tujący prezesa rady ministrów, dawny towarzysz legionowy zmarłego, gen. Kazimierz Sosnkowski, cała komenda Związku

ny w Hiszpanii

Po

~'~tlll[l[l ll~K

O godz. 17-ej nastąpiła DO
eksportacja

~y~i~ p~~~~:.~ ~~el:o~ł~w~~~~~~~;~,Ct pragnąc choc~ażuy

brun'a na ponowny okres 7-letni zdaje si~ manifestacyjnie oddać swe głosy w pier~\·nie ule.gać wątpliwości._ ~s~ystki~ prze:„+ j sz~m ~kruty~ium kateg.ory~:rnie zaip~wi:uywania dotyczą tylko ilosc1 głosow, ktorą dział, ze sobie tego nie ~'(czy. Ołow ą
k~ndydatura prezyde?ta Lebruna uzyska w kampanię przeciwko re~lekcp prez. Le?r~nc~
.pierwszym głos?wa.nm. W. kola~h parła- prowadz_~ ~v dalszym ciągu tylko SOCJal ś
mentarnych obl.1czaią tę w1~kszośc. na 500 i komumsci.
„
d t L _
walki 0 Polskę- Prezy.dent Rzplitej".
głosów. Pm~c1wko prezydentowi Lebrun
W wypadku. reelekCJI . prezy en ~' o~Od rz du Rz lite' wieniec złoż ł dyr. zdecydował się utrzymaić swą kandydaturę brun~ ur.oczystosć t. z'~· '!m':"estytury ok
Oł iński ta s·zfrtie l widni.e'e na i/ b _ dotychczas .tylko sen. Godard .. Wszyscy będzie się '~ pałaicu Ehze1sk1m .w czwa~t~
te!u pr~zesowi rady minist:ów
w'al~- inni kontrkan?ydaci za?eklarowah, że kat~- w o?ecnośc1 członków rządu i prezydiów
remu Sławikowi- rząd Rzplitej".
dydatury swo1e _wycofu~ą. Marsza~ek Petam obu izb.
Ks. kanonik Popławski odprawia krót- do którego zwroc1ła się ponownie grupa
ki~ egzekwie żałobne nad trumną.
zakończeniu WOJ.
Długo jeszcze niezliczone tłumy oddawały hoł<l niestrudzonemu bojownikowi w
Demilitaryzacja i demobilizacja przemys~o
..
walka:h 0 liiepodległość Polski, śp. płk.
BURGOS 5.4 _ w dzienniku urzędoMAJ?RYT, 5.4 -:-- Z Alicantt: don<?szą, iz
Wai~remu ~ławkowi.
'
odnaleziono zwłoki Jose Antonio Pn!11o d~
DZiś fOORZEB.
wy?1 ogłos~.on~ został d~~ret ~otyczący de- Rivera, który był rozstrzelany wraz z 1nnym1
militaryzacji t demob1hzac11 przemysłu ofiarami terroru. Zwłoki syina b. dy.ktatora
Dziś o godz. 10 ra.no zostanie od.pra- 'hiszpańskiego. jednocześnie ukazało się Hiszpanii złożono na razie w prowizory~z.nym
wione nabożeństwo żałobne w kościele rozporządzenie w sprawie zatrudnienia b. grobie, dopóki rząd nie wyznaczy mie1sca,
garn~zonowym, po czym nast~pi wyprowa żołnierzy frontowych w przemyśle i handlu. gdzie zostaną przewiezione.
dzeme zwłok na cmentarz w-01skowy na po
•
•
li
wązkach. Trasa konduktu żało'bnego prowadzić będzie ul. Miodową, Senatorską,
i • „
PI. Teatralnym, Bielańską, Nalewkami, No
wypow1edz1ala BUł blewska rada m DISllOW
woilpkami, Zamenhoffa, Powązkowską.
KOWNO, 5.3 Komunikait oficjalny ministrów rozważała m. in. sprawę utwo„
głosi: „na wczorajszym posiedzeniu rada rzenia „frontu patriotycznego". Po zapozna
niu się z cela1!11i projektowanego „frontu pa
triotycznego" rząd stwierdził, że cele te
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na warunkach,

Wobec tego

tycznym" a związkiem szaulisów. Rząd
uwatiając, że w chwili obecnej wszystkie
siły Litwinów muszą być skupione, że jakie
kolwiek rozbijanie osłabiłoby te siły, w porozumieniu z dowództwem armii postanowił polecić zamiast tworzenia „frontu patriotycznego„ wstępować w charakterze
członków zwykłych lub wspierrujących do
zwiątku szaulisów, który w ciągu 20 lat
swej pracy stworzył tradycję i zadokumen- .
tował swą żywotność i siłę oraz zdobył
zaufanie szerokich kół społeczeństwa.

praea •tnl•termtwo Skarbu.

~(

Legionistów
z zastępcami
gen ......- - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. . . .
Janem Kruszewskim
i gen.komendanta
brygady Kazimierzem Sch1!'lly, przedstawiciele poszcz.ególnych komend kół pu~kowych, zarząd
główny Związu Peowiaków z prezesem
Um ••
ll•t.•
ministrem Marian em Zyndram-Kościałkow
·
Społeczeńslwo pol•kie nie ostaje w wyśaiau ofiarności
WARSZAWA. W związku z pobytem min.
skim na czele, zarząd federacji Polskich Romana w Rzymie dowiadujemy się, że przeJuż
Zw. Obrońców Ojczyzny z prezesem gen. prowadził on tam rozmowy maiące na celu
t
f,
NH
Romanem Góreckim i sekretarzem federa- rozwini~cie ostatnio zawartego u.kładu gc~po
WARSZAWA,
5.4
D.t1ś nastąpi ofi- MELDUNEK DLA NACZELNEGO WODZA.1 d?rczego, ~ wię~: ciężki prz.ernysł, banki, ~u
darczego i P?Więk~zenia polsko-włoskich cjalne otwarcie subskrypcji Pożyczki Obro l
WARS~AWA, 5.4 - ~ódz Na~zel~y Mar p1ectwo, ztemianstwo, rzemiosło oraz świat
~ cji fane'm W<'•lewskim, przedstawiciele PPS obrotów w porownanm z rokiem ub.
.
. .
.
. \ szalek śmigły Rydz stale interesu1e się roz- pracy.
dawnej frakcji rewolucyjnej z prezesem Ja
Wódz Naczelny wyraził S\,"Oje zadowaleWARSZAW A. W dniu 6 kwietnia, w ny Prze~1wlotn!c~e}· Społecz.enstwo. polski~ wojem akcji subskrypcyjnej Pożyczki Obrony
worowskim, przedstawiciele zarządu b. c.zwartelk,
nie z .dotychczasoyvego przebiegu akcji oraz
o godz. 20-ej wiceminist~r skarb~ me ustaie w w1ełk1m wyścigu ofiarności. Przeciwlotniczej.
drużyniaczek byłych strzelczyń, związku prof. dr. Ta.deusz Grodyński będzie móy11ł Deklairacje pożyczkowe
napływają bezV;/ dn. 4 kwietnia pan M~rszał~k przyjął w~raz1ł przekoname, że napływ deklaracji bę
'
. peowia.
przez radio na temat aktualnych zagadmen ustannie, świadcz~c 0 tym, że potęga po- ko,mis_arza . gei:ieralnego .P_ozyczki Obrony dz1e nadal wzrastał.
byłych kurier.e'k, stowarzysze'Ola
wietrzna Polski 1 ~"v goraco w sercu \każ- Pr~ec1wlot01cze.1 gen. brom lnż. Leona B~rbe
JU.t 150 MILIONóW ZL•
czek, Zw. StrzBleckiego i wielu innych or- budżetu państwa.
""'•
•
•
ck1ego, który zameldował mu o przebiegu
.
BERLIN. Kanclerz Hitler opuścił wc.zoraj dego obywatela RzeczypospohteJ.
ganizacyj.
akcji subskrypcyjnej podkreślając że akcja WARSZAWA, 5.4 (PAT) - Wysokosć
jest ooecne najbliższe grono przyjai- wie.ozorem Berlin, udając się do Monachium.
ta objęła już cały !kraj I wszystkie bez wy- kwoty, jaką społeczeństwo polskie zadekla
BUKARESZT. jak informują w tutejszy~h
Związ'.d, org1 ,: ... a,-:j~. srowarzysze1:ia
jątk1;1 warstwy sp_ołeczeństwa: f'.an. Marsza- roWało na zakup POiyczki Obrony Przeciół zmarłego, b. premier Aleksander Prykołach rumuńs.kicn między rządem r~mun- społeczne, zrzeszenia zawodowe podejmują łek i.nteresował sie szczególnie, Jakie kwoty •
•
d
•
stor, b. premier Jąnusz Jędrzejewicz, .b. skim a węgierskim trwają rozmowy zmierza- ;: entuzjat.m~m uchwały r1awołuj4ce w<;;zy- deklarowane są na Pożyczkę Obrony Przeciw ciwlot ntczej
wynosi o dn. 4 kwietnia godz.
premier Kazimierz Świtalski b. premier jące do unormowania wz~jemn:ych stosun- stkich Pot1ków do wzięcia udi.iQłu w i:o- lotniczej przez różne dziedziny życia gospo- 21, 150 milionów złotych.
śliwińsk!, b. premie·r Le'On K?złowski, mi- ków które w ostatnich tygodmach doznały mnożeniu uaszy.:h sił zbro1'11ych.
nister Schaetzel, b. wicemarszałek Pod.os- pewnego zaostrzenia.
LONDYN. Francu~ki minister lotnictwa
Wszystkie szkoły z wielką ofiarnością
ki, prezes Wład. Starzak. . .
.
Rok zalo:!enia 18t!it
Guy
la
Chambre
złożył
we
wtore~
p~zedzbierają
fundusze na zakup pożyczek.
Przybywają: min. Wo1c1ech Swięto
południem wizytę prem. Chamberla1now1.
Ofia!rność dzieci 'est godna naśladowania.
sławski, min. E. Kaliński, wicemarszałek
BERLJN. Charge d'affaires Rzeszy przy Haisła latnicze pożycz.ki znała.zły w ich serDąbkowski, wicemin. spr. wojsk. ge·n. Ja- rządzie słowa.aldom mianowany zcstał dotych
h k .
dd.
czasowy
konsul generalny w Bratysławie dr. cale ta. ZY_WY o .z~ięlk, że. nie rzadkie są
nusz Głuchows ki, gen. Stanisław Skwar.
wypadki, kiedy dz1ec1 oddarą wszystko co
czyl'1ski, gen. Malinowski, gen. Norwid- von Drussel.
LÓD
PIOTRKOWSKA 3, TEL. 126-99
OTTAWA. Kanada uznała de jure hisz- zebrały w postaci osobistych oszczędności.
Neugebauer, gen. Jarnuszkiewicz, gen.
pań!>ki rzad narodowy.
Ch 0 ć b ł b
·
·
PABIANICE, ZAMKOWA 17, •
340
Skierski, p. Tomasz Arciszewski, p. JaBERLlN. Kanclerz Hitler mianował w dn.
.
Y.o. Y to bard?z poządane i to
POLECA NA NADCHODZĄ CE SWIĘTA WIELKIEJ NOCY
nusz Racl :-··.viH, sen. Malinowski-Wojtek. 1 kwietnia cJlotychczasowego dowó~cę 12 ~Y \c"nętme uczymhbyśmy, to 1ednak nie m1.1że
WINA WĘGIERSKIE, FRANCUSKIE, REŃSKIE, MIODY i WINA KRAwizii. g~nernła Friederic~ p~łnc,nocm.kiem ; 11: ,m~ zam~eścić. wykazu tych tysięcy rzesz
NA BAr;HACH NAJBLIŻSZYCH
JOWE
OWOCOWE - WYROBY POLSK. MON. SPJR., WODKL KONIAKI
zbro1n~1
przy
protektoracie
Rzeszy
w
C
ę
osob,
k>ffire
me
czelkając
otwarcia!
subskryp
PRZYlACióŁ.
chach i Moraw~ch.
„
ł
r · 1· · d b'
·
DELIKA1ESY, OLIWĘ, SERY,- OWOCE ŚWIEZE
wASY.YNGTON. Koml~ja spt'aw zag~a- cu,
zg a~sza 1 ~i-ę. 1czn~e o mr komisarzy
O godz. 17-ej t;urnnę ze zwłokami śp.
i SUSZONE, CUKRY i CZEKOLADY- WSZYSTKIE
Walerecro Slaiwka podj ęli z katafalku na nicznych izby re.Prez~nt{łnt~w postanowira pqżyczk!, słkład~J<!J: me tytk,o pieniądze a1e
TOWARY KOLONIALNE
pr:o:eprowadz1ć
ankietę
J>Ubhczna.
na
temat
1.
rozmatte
c.enne
przedm10ty.
na
zakup
pobarki n~jeliżsi przy'jCJ!ciele zmar~ego,, znowyśmienite
KA
WY
i HEB~ TY
neutralnośd i 14-tu J'.lrołe~tów znuany obec- życZ'ki i bonów, gdyt wylkaiz dyklaracyJ· łącz
szac ją aż do karawanu. Poc1'yl1ły s1ę od- nef
ustawy o neutralno~ci, które złoż-0ne zo 01.
św' d
.
.
Pierwsza
i
Największa
Łódzka
Elektryczna Palarnia Kawy i Surr>gat6w „ TRYUMF"
kr);te głowy zebranych tłumnie przyjaciół stały· prezydium komisji. Ankieta rozpocz- ~ ~ 0 • ta czema1rm zająłby nam z pewnością memal cały numer.
zmarłe~o. W ciszy i powadze odda<waino nie sie już Jl kwietnia r. b.
~..................... --„„„............„„........................
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zadeklarowano 150 milionów zlolyr:h
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KAZIMIERZA ROSZAKA
Tel. 121-18

al. Piotrkowska Nr. 111.
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Pasu ropiurowe i brzuszne w dutg• wgborze
CE N V

KONKURENCYJNE

BERLIN ~,4. Drugą .deklarację Chamberlai-,
~ ?raz. H~axa. ~aJą wseystikie dzieamiiki
llllenueck.1e, da.Jąc JUZ '!I tytuła~ wyl'aiz, że widzą V'! n:ich dalszą akcJ~ brytyJIJk' w polityce
okrązenia •. Przy ~ o ile „Voelkischer Beobach
~r" podaJe tę ~iad<>m~ na _drugi.ej stronie i
ru.ez?yt obsz.errue, ~ większość &tołecZiD.ej prasy
z.a.mi~za Ją. na pi~rwszycll strolla(:~ b811'dizo ob

s:r.e~e za własn~. ko;esi;io.n~~ta..nu. Cała Pi;a
sa me ukrywa opmu ~kie}, . .ze dekla.racJe
te 6~ „PUDk!e.m zwrotnym w polityce W. Brytanu. ,,Berl~ BOO'oon, Zt~"·· cytuje to już ~
tytule,

W

którym za<>paitruJe swą depe.szę l<m<liyń

siką. Obok depeszy widać sizereg kamoo.tal'z.y
dość obszernych, które w ogólnym jednak tontle
stwierdzają rozejście się polityki W. Brytanii i

Rzeszy. Zachowa.ne jest jednak spokojne S'tano-

G.r a..a~ po j. tyczna iVJ osk wy

wis~~~lkfacher Beo~ac~ter" w de~oozy
korespondenta lon<lyns•k1ego ataku:ie w

swego

słowach

doniesienie Havasa i dementi T. A. S. S-a
. b .. •strych stanowisko prasy b11'~yjskie~ i .z~ośli• k
C1e
awe
,
,. .
· miernie charakterysty- Wle podkreśla, ze cel dyplomaCJl brytyJskleJ sta

I

KOWNO, 5.4 (Tel. wt.) - W1~do~o~c1, mem. , Jest rzeczą
t~ie~viadomoś<:i mos1'tew- ~e się coraz jaśniejszy. Na innym miejscu ten
1
które nadeszły tu. via Ryga, o tyidn, ze ~ftCJa{; ~~!1f; z~a:f:i~i~g
~: wyniku posiedzenia Pelit- o.am ~.orespondent ~rzypusreza, że _tyl~o dalsz~
1
na agencia sowiecka T~S? .z emen owa„ <IC •
..
. czne· które miało od~ -e:r.woJ pokazać moze, czy uzasadrueme ,,noweJ
późn)•m V.•ieczorem clion1es1erne I:Iavasa, tz I 1u.ra ,Partii 6w~1 u 111 si{rem!J• pod przewodni- :vi.tyegrcsywnej polityki" da się o.bronić przed
rząd sowiecki na wypadek konfl~ktu„ zamyc się ~; c~ ra1 na ewnc odstaw , do przy nuodem angielskim. W każdym razie stwierdza
Jrnie swói rvnek surowcov„·y dla !'Jiemi~c oraz .1 ctwem S~altn.a. S~~at ie' P chwili ~Moskwa kt>•respondentr-- „celowy brak chęci zro~ienia
udzieli Po·lsce pomocy w sprzęcie wo1ennym pduszczd.enia,ł ze. w ·. alr~ś 1bliż ei· nieolkreśloną dia interesów niemieckich" nie może służyć po. .
h mat eriałach wojskowych - wywo- z ecy owa a się n~ 1 _, '
- k
't .
kojowi
i mnyc
. T
. k e że de grę nolityczna ma1aca na celu wy· orzys anie
.
. V l
łały wiellkie zdziwi•en1e.
ym wię ~z 3o
- dl ,,.. . pert' le' sYtuacji jaka wytworzyła· W artykule
redakcyjnym zostrzega s1ę „ oe
pesza Havasa~ .Mosałkwy ,uikaz..i~łża się opó~f~: ~iaę ~w~~ropleyp~ deklar~cii Chamberlaina. ldooheT Beobach~er" że nie nwże iui by~ mowy
ca i że dełl}entr uka~ O Się ;Z: uU ym
Z

g

okrążania lłz~szg

n .e mo42:e b~t już mowy o polityce pr.zyjażni między rtiemcami a Anglią
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Ataki prasy niemieckej na W. Brytanit;

Ciądlg

o ... yyczno-CHIRURGICZl'łY

o „polityce przyjazlli" z W, Brytanią, gdyż ,na
rodowo- socjalistyczne
Niemcy" nie są dziś
skłonm.e zawierać przyjaźni z W. Brytanią, którą cechuje obecnie panują.cy kurs. W ten sam
mniej więcej sposób piaze cała prasa niemiecka.
KOMENTARZE WLOSKIE.
RZYM 6,4. „Po:polo dt Roma", kamentują.c
ostatnią mowę premiera Chamberlaina stwier~a, że wyglos7.0ltla z<>stała ona. cel-em usunięcia
wątpliwości ja:kie podniesione zostały w prasie
aingielskiej po mowie piątkowej n:: temat poono
cy Anglii dla Polska, Dz.i.enni:k twie.rdzi, że je.st
ona dowodem zasadniczej zmiany w polityce bry

Znów

porzuciła swą tra-dycyjną linię.
Omawiając ostatni.o wytworzoną. sytuację
„Messagero" pisze, że nikt Polsce nie grozi.
Niemcy nigdy nie dokonywał,y za.machu na bez
pieezeństwo i integralność Polski, która od.na.la
zła spokój i równowagę w dniu zawarcia 10-letniego paktu z Rzeszą..

tyj.skiej, która

Dlatego też nie sposób zrozumieć, co oz.nacza ta pomoc, jaką Anglia ofia.ruje Polsce pr.ze
ciw wyimaginowanemu
niebezpieczeństwu,
zwłasuza, że opieki tej Wairszawa nie domaga
Ia się.

groźny pożar

fabryki

Straż nie dopuścil11 do rozprzestrzenienia się ovnia

ŁóDż, 5.4 - Wczoraj ok. godz. 24-ej p. kom. Kalinows~iego przystąpiły do akcji,
Centrala O.S.P. zawiaidomiona została o chcąc zai wszelką cenę przeciwstawić się
groźnym pożarze, który wybuchł w nieru- możli wości rozprzestrzenienia się ognia na
chomoś ci Józefa Dawidowicza przy ul. Po- zewnątrz.
Gdyby o gi eń przerzucił się n;i zewnątrz,
gonowskiego 34.
P aliły się stropy i śc i a11y na 3-im i 4-ym budynki byłyby nie del) uratowania.
Na szczęś cie niebezpiccze1'istwo zażeg
piętrze oraz maszynownia (3 p.) gdzi e
nano, tak że ogi eń nie'. rozprzestrzenił się
ogień zdążył się już przedostać.
Zmobilizowane na ratun ek 4, 6, 8 i 10 traw iąc jedynie tkailnię'\ i częściowo maszy1
oddziały O.S.P. wespół z oddziałami fabry- nownie.
Straty b. znaczne. /
cznymi i kolurnn_ą wodną pod dowództwem

Jak za Napoleona i Wilhelma Il-go
flapg poliigki

andi~lskił!j

- Jlndlia wrat:a na konigneni

Oświadczenie premiera Chamberlaina, w stosunku do Niemiec. \ . momencie, gdy I a tym samym odwrotu niełatwego do prze· nich świadczą, jeśli nie o tym, że władcy nili pauzę,
,_; .varantujące Polsce pomoc w razie ko- rozpętała się ofensywa Hitlera przeciw Cze- 1prowłtdzenia w ustroju
dyktatorskim. Włoch i Niemiec zdecydowali się na drogę mysłu.
nieczności obrony przeciw atakowi niemiec chosłowacji, Anglia, mimo, że niedawno te- Względnie umiarkowane mowy Mussolinie kompromisu, to przynajmniej o tym, że zda!demu, stanowi na pierwszy rzut oka prze- mu oświadczyła, iż sprawy te bezpośrednio go i Hitlera, wygłoszone w czasach ostat- jąc sobie sprawe z grozv oołożenia, uczv·
iom w dotychczasowej polityce angielskiej. jej nie dotyczą, objęła rolę pośrerlnika, pro·

pozostawiając

sobie czas do na-

W.P.

.•

8ank
6ospoda_
rstwa Krajowego

Anglia zrywała
z zasadą
izolacjonizmu, bowała doprowadzić do kompromisu, za- ,-================~~===========================!
wyspiarskim
swoim
wyodrębnieniem w chęcając Czechosłowację do układu z Nłem
•
wypadku, w którym na kontynencie euro- cami, wysyłając misję lorda Runcimana do
pejskim pojawiła się potęga, dążąca do pod Pragi ł przeprowadzając bezpośrednio ukła
bojów i mogąca stworzyć na kontynencie dy z Hitlerem w słynnych spotkaniach mię-,·
siłę, groźną dla Anglii. W tym mieści się dzy premierem Anglii a kanclerzem Nie·
powód uporczywej i konsekwentnej walki miec.
1\nglii z Napoleonem, walki dyplomatyczAgresja niemiecka jednakowoż nie usta !
iej, ekonomicznej i wojennej, posługującej ła. Układ monachijski został podarty na- j
&ę koalicją antynapoleońską i tak konse- zajutrz po jego podpisaniu. Granice nowe
ODDZIAŁ
ŁODZI
kwentną i upartą, że, mimo wielu niepowo- 7.Bkreślone w nim nie zostały nigdy uszanodzeń, doProwadziła do ostatecznej klęski wane, a w rezultacie cała niemal Czechosłowielkiego zdobywcy.
wacja, z wyjątkiem Rusi Karpackiej i skraw ~
Podobnie i.achowała się Anglia w sto- ków Słowacji, znalazła się w posiadaniu ,
sunktt do Niemiec, przejętych z rąk Bis- Niemiec. Chamberlain odczuł to, jako bole- 1
marcka przez Wilhelma II-go. Niemcy cesar sny cios i dotkliwe wyzwanie na terenie poę
skie stały się jedną z głównych potęg mi- łitykJ, zarówno zagranicznej, jak wewnęlitamych w Europie, stworzyły sobie im- trznej. W momencie wzrastającego napręo
o
perium kolonialne, przystąpiły do budowy żenia wskutek tego, Niemcy zagarnęły Kłaj·
wielkiej floty, mającej konkurować z An- pedę. Miara została w ten sposób przekroo
O

l

I

W

---·--sub skry

przyjmuje

p cj

na

5 % OBLIOACJ E I 3 % B ONY
~~~.:w:; ~~:~ir!~f!ia,~!~~:~ds~~ ~fę":~t~ ';:!i~~p~~~~~k~ ;;:s~ą;:. POŻYCZKI OBRONY
. PRZECIWLOTNICZEJ
1

Niemcamt, wyszła z rezerwy, odegrała barTym się tłumaczy gwarancja wyraźna 1
dzo wybitną rolę w koalicji antynłemiec- i bezkompromisowa, udzielona Polsce, gwa i
•
.
'
'
kiej, z wojny europejskiej uczyniła wojnę rancja, którą również ma otrzymać Rumuświatową i w jej rezultacie odcięła Niem· nła., przyrzekająca pomoc angielską na wy- a.._
~
com ich ramiona, narzędzia ofensywy, który padek napadu niemieckiego i lronłecznoścł ~
mi były kolonie i flota. Osiągnąwszy ten cel, zbrojnego przeciwstawienia się jemu. AoAnglia nie schodząc ze swojej 1.aSadniczej glia w tradycyjny również sposób grupuje
linii politycznej, zmieniła znów taktykę.
wokoło siebie państwa zainteresowane w
Polityka Lloyda George'a w czasie za. utrzymaniu pokoju, ratowaniu wolności
·
•
wierania traktatu wersalskiego, polityka ł utrzymaniu równowagi sił europejskich
•
kontynuowana następnie w stosunku do przeciw czynnikowi, dążącemu do suprema
Zycie duch owa Polski na Ile polityki europejskiej w iwielle prasy zavranicznei
uch~1 bień niemieckich w sprawie O<iszkodo· cji na drodze przemocy i najazdów. Anglia
.
. "
wań I Innych omaczała, że Anglia osiągną· formuje blok, do którego wchodzą, względ- . W P.ary.sk1m ,,~atm St Lauzanne pod ca się wszystko wokoro zapowiedzi o po- to jedoo jest pewne, że dokąd Sowiety za
wszy swoje cele, mniej chwilowo interesuje nie mają wejść, Francja, Sowiety, Polska, kreśla, ze w ~statn1ch czasach "'. ogólnym prawie bytu szerokich mas, zaipowiedzi ma chowają swe ideologiczne oblicze wojują
się kontynentem europejskim, nie życ:i.y SO- Stany Zjednoczone I nmłejsze państwa euro z.denerw~wamu Po~ska ~howu,e ~pokój. jących się zrealiz-0wać dopiero w przyszło cego bolszewizmu, Polska nie ~godzi się
bie je,dnakowoi, aby największa w tym mo- pejskie, zagrożone przez Niemcy. Anglia W~adk•. rozgr~aiąc~ się w .Europie przy i§ci. Na razie pre>letariat w pańistwacll Za na współdziałania z Rosją. Polska nie Q'Omencle potęga militarna Europy _ Fran- sama zbroi się 1 przygotowuje wprowad7Je- czyniły s1ę do stc~nsohdowama wewm;tr~ chodu, we Włoszech, w Niemczech i w Ro pu-ści, aby w razie zawieruchy wojennej
cja, osiągnęła, dzięki swojej armii ł soju- nie powszechnej służby wojskowej, z.anu- 111ego ~y~la ~olsh Spo!~ec~eństwo p~l'Skte sji ponosi ciężar ·olbrzymich zlbrojeń, o- wojska rosyjskie miały nawet w charakteszom, zbyt mocne i przcdujące stanowisko. cając wiekową tradycję służby ochotniczej, oczyw1śc1e, 1.a~ wszys~k1e mne, pooz1elo- szczędzając aby tylko zbu'dował jak naj- rze sojusznika z.naleźć się na polskiej ziePolltyka angielska stosując swoją metodę od której odstąpiła jedynie w czasie wojny 1 n~ jest w op1mac~ pohtycz·nY,ch, ale obec- więcej samołofów i armat. W tym samym mi. Zaczyna utrwalać się przekona· e w
wahadłową, zdawała się sprzyjać restytu- światowej.
me ponad wszelkie rótnloe WJlPływa na ~zasie Po151ka wzmacnia się stale p<>d życiu międzynarodowym, że zapewnieniom
ej! maczenia politycznego i ekonomicznego
Sytuacja obecna przypomina tę z cza- plerw.szy pl~~ sprawa obr?ny 111arodowej w~lędem pańS'tw<>wym, duchowym i mili Polski można zaufać i że nawet w powszeNiemiec, oczywiście, w ramach, któreby sów Napoleona i tę, która poprzedzila wy· przeciw .mo~hwym napaJśc1om z z~nątrz. tamym, ale sipołeczeństwo tego kraju nie chnej gorączce i w czasach alarmu ogólno
nie były niewygodne, a tym mniej groźne, buch wojny światowej. Decyzja angielska . ~1elk1e są rezewuary ~1ły du- jest bynajmniej 1I1aratone na ta!C straszliwą europejskiego, gdy zda się, burza ma za
dla Anglii.
zapącO:a jut, a wahadło stanęło w miejscu. choweJ
w masach
p0ilsk1oh. Wy presję, jak w krajach eksperymeontów do- chwilę wyibuchnąć, Polska zachowuje spoZaintere80wanła polityczne Anglii w Od Hitlera, a w mniejszym stopniu od jego daje . się, te Polsika jeez-cze zajaśnieje ktrynalnych - w Niemczech, we Wło kój ale bynajmniej nie bierno-ść, lecz gota
tym .okresie nie sięgały na większą skalę po- sprzymierzedców, będzie zależało, na jaki na horyzoncie życia europejs.kiego. Dziw- szech i w Rosji„ - Czy Polska pójdzie /. ~~ść do natychmiastowej reakcji, e-dyh"
1e1 prawa zostały naruszone.
za hnłę Renu.
tor wejdą dzieje: czy na tor walki, wybra~~ . . Anschlusa Austrii · ~t: AngHę hole- ny przez Napoleona i Wilhefma IT-go, czy
„La Libre Belgique" twierozi, _ Q fa
qi1e, ale n
wo\ll. i:e~dniej reakcji na tor kompromisu, zaprzes1ania ofensywy,
nie po·sunięcia w polityce europejs~ ·e· wy
ro
•
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Ze<pół (tyg) :
Pewne orgmy

pruowe niemieekie z'l'l'l'acały Pol
sre uwagę. hy nie zmieniała stosunku do Niemiec,
powD!ywały si~ na nas.z pakt o nieagresji z roku 1934
N'ieporozumie.nie! To myśmy pow.inni zwrócić u·
wag~ Niemcom. Bo co do llU, to kałde dziecko w
Pol~ce „w_ie, że ofia:rowyw1tliśmy lojalne 1ęs.iedztwo.
?czyw1ec1e hył warunek:: wzajemne respekte>wanie
1ntemów I cóź sir. stało?
~i:ecie ~7.lefta apróbowała robić nam dywer&ję
11kra1nskt. ruedopuścić do granicy polsko.węgierskiej.
Pote~ u11·a2al u kDllieczne okupować Słowacj~ za'Skakuią~ nae. i uezcwplając nasze bezpieczeństwo od
południa. Mielj apet)1Y na Litwp.

w.r~~e ltracili głow, do re.Kty i pooczęli pr6
bowat Jak1d1i ,.hocków klock6w" cłyplomatycmych
pod Dan)1n heą>ośrednim adresem.
~łamali 0<:2ywiście całkowicie nasze zBUfanie
ch~f;by co do eienia lo.ielooM. Okazali U 8tll'Sllrud
11s1edz_k.ie uwaiaj4 za dobre, gdy oni 'wszystko" a
my ...~„1 e" gd„
• · &Zal!otaj11 n111 praw-0
"
• , on1• amumni.
i lewo
ą my.mllllly siedzieć w domu i grać w warcaby lub
w hndia.
. Ni~ ~anowie! My chcemy c wami zgody tyliko wy
me w~ecie co o-na II!"' omaczać. ZhYt się pomylily
wam ~Will łowa: ,.-goda'' i ,,protektoMt". Nam się
~e nie. ~lą. Sądzę, że przynedł C2łf na Niem
c~ dac duw, duio i bardzo realny1:h dowod&w, iż
f ł naprawdę dobrego sąsielktwą.
:'la gębę nie. uwierzY111y. A sądąc na chło.pskl
rozum,
hard2>0
powi~A T
.. R
doh
.
. ~·~ rzecieJ zesz:r zalełeć na
I)~ są~edztw1e. Tylko po tym co gj„ atało u
Czcchow rue należ h . r .
~
.
uim.
'
Y z )tnro 1czyc na chłopski ro-

:ję

I

j

śle zwłązany z charakterem narodowym ł
z 1aktyką danego narodu w razie nłebezpie
czeństwa. Czechosłowacja rozdarta ducho

prasy.

WOBEC RADYKALNFJ ZMIANY.
Depesza.;

Berlin został deklaraeję londyńską istotnie zar
skoci:ony. Próbuje ję na razie wagatelizować składa
ję~ wszystko na karb „złośliwej kampanii plotek i
f~~h alannów". .Jest to jednak po~tewa nies?lCZe I
to k . .
ł
.
.
"
r~ bo a,dii111d ma.domo, ze to właśniQ Berlin pu- ny
, raJ. przez s~o swe po ożen1e geo t. rw. z,demokrac1ą Zachodu ' czy z .fota~11czał gorliwie w awiat wiadomo~ci o rzekomych graficzne zmuszonY, (fziś do odegra•nia wiel lizmem „osi"? NajprawdopodOlbniej ani z
prześl~owaniaoeh mniejszości ni~mieckiej w Polsce. kiej roli„. Polska, p·oroż-0na między dwoma j•e<lnymi, ani z drugimi. Odzywają się słoA pwuewin. tek .sam-0 zaczęł~ s1~ .w r. z. awantlH'a .ko'1osarni _ Nl·emcami 1 Rosją
mięUzy .w a 'kr tyki ż Pol rk o'd
b .
.
Sudecka, 'W'lfe me byłoby me dziwnego, gdyby na
. . •
. 3
•
~
, .~ •
s a
OS'O' mona n.1e owel -t,io .r,d asumpt do pTZCll!aclnych alarmów dwoma ołbrzyrmem1 ;panstwam1, które wnw prze się pres11 1 zakusom .pangermanizmu.
nm Za-chodzie.
-sły do życia eurqpejskiego niesłychany fer To prawda. Ale właś·nie Niemcy, którzy z
·
ment .przez 1n:owe doktryny - komunizmu i rozmachem rzucają się na znacznie slaibIKP.s
hitleryzmu„„ Polska idzie własną drogą, szych ·od siebie, wobec Polski czują utajo
.
·
t · drogi· caIKow1c1e
„
iRumurua godzi al~ aa preyj~ie propoz~yj ł:irytyJ 1eszcz-e e1
n ie us ta l'ł
1 a, oą -11}\;chęć
ale i · respekt, cm ją że ten 111askich i wejdzie do frontu defemywnego. Według wia 1 ale już dzi·ś z pewnością rnotna twierdzić, ród nie ulegnie brutalnej przerriocy i że nie
rog<)(ł11y:ch infonna~j kr_ól ~arol wyraził ~czoraj . że Polska nie będzie szla w ryldwainie żad tl
.
t
ć
. t ku . .
zgodę_ na propozycJę angielskie., a rada gał>1ne1owa 1
,
a. się zas raszy , ~ w razie. a a 1111e~merumunska akceptowała późl)ym wieozorooi rogestje, 'nego obcego mocarstwa.
ck1ego na pewno me zostame od.osobtttiony
brytyjskie. .Jeżeli d.z.U przed południem pcneł n
,,CathO'lic Herald" przyipomma, te w dzi
W1adimir d'Ormes'Son w paryski1Jl Fi
muński "'Loodynie .Tllea wręCZ?'.1 rzt~wi bryty~iil:i~ siejszych czasach demoliberatłzm., tO'talizm garo" zaznacza1 'że 1"eszcz.e dziś trudno n~ze
mu ;pozytywną replik~ Rumunu, mozoa oczekiwac . k.
.
. d .
.
• d· · . •
, .
,
't" ,
dekl11r.acji angie.Isk.iej wobec Bukaresztu.
1 om:umzm me
ają mas:om zaipow1e Zł w1dz1eć, Jaik S'lę ostateczme ułoży kons-oll. Jak sł~a.ć ~glia .za!~ger?wał'a Bukarento· spodziewalflych rezultatów. Na razie {libra dacja poHtycz.na państw europej&Kich, ale
WJ wzmocn1erne l rozuerzerue ahamu • PO'lRQ, gwa
roncj~
Warazirwy w razto 111aku na Pol.
sko
od pO'lllocy
z!ichodu dla
w iramach so~ pol6k.o-rumuńskie
cłgou., ostawionego na ewemualn<>Sć agrC8ji od wscho-'
PRZV CHOROBACH -~
- • .
.
DO NABYCIA •
Wyraża •io "' Loudyn.ie zadowolenie s powodu I
~
WĄTR O B V
mowy !lll'"Ydtota Sen.tu g<k-ńskiego Greisere, który I
OTYLO s O I
EC ł
W APTEKACH.
dał do srosumieola, ie Gdańsk żyje 11 Polski i dla-: •
i
IPTElll llUDll Il 111m11.1m11rm Jl
tego nie mołe qsrkować żandej awantury.
~•
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Rzesza

aorzet, tgm lepiej"

„ 0teres" n 6da·n' 5

przecłwstaiu1.1 sta

„wyżs~ych"

f. f.·.

wo przez odstępstwo częściowe od Kościo
fa, w momencie próby nie zdała egzaminu
Niemcy osłabione od paru wieków ooszcze
i • tw
L tr ftnlł.,.• i...-...
p ens em u a, ~1e•.,.... duchowo W
swych protestainckich sektach, nie miały
na tyle Siły odporu, aby przeciwstawić się
w sposób zdec d
łani
ich org "ml Y ~w:; zaszczep •uki na
0
ip k antt . e
yo . neo~ans eh.
1 a n~tom1ast zach.owu1ą~ wierność wo
os
bee Kościoła katolilcktego pomimo rótn h
<l . ł
h t' . . d

d~~ ~~ho~o ec~:x~O'iits a;1~; 1 .PO' wz~l.ę

1. stąd 1e1
.
.
ym J
.Y.
'Y1 ~l~a ~iła wewnętrzna 1 J';Ze~ziwny sp?IJCóJ•
skie ·Jaikt
a hWŚród
· chaosu
R r · polttyk1
k t r k eu.ropeJb

.J z ~ ł OWUJC. e 1g1a a o IC a ezsprze
cznie wp ywa na przebudzenie życia społe
·cznego w Polsce, stanowiąc n"ajsiln'iejszy
motor odnawiający eneT1Cri.P b·o
t
1 rową e· ' ··
.
"b ~ zi
go Jćraju.
~alefy si-ę spodziewać, ze w Europie
na pierwszy plan wysuną się te narody,
kt&re zachowały je'dnąlitość po-d wzglętłem .duchow
. r•„
'Ulm w na1"głębszych
prze1·awach p·sychiki tj. w zagadnieniach religijnych. Stąd wniosek, że Polska ma przed
sobą · lk
ł ść
wie ą przysz o •
K

inter esów P.olityciinych Rzeszy ?YCh'. powstały nowe P,lacówkil gwarantu- sytuację portu. · Wydawano co raz nowł
ro~porządzenia z mocą działania wstecz
4
il .a
pracy.
Lla
t1 W W
I
li
i\ \I
Z chwilą likwfda~ji firm żydowskkh, środki nieznane dotychczas prawodawstw~
.eGDAŃSK
k
skiego, w którym ta najbardziej rniarndaj- głosi sprawozd.rnie Rady, port stracił sze
' w wietniu („Interpress") Z<lecydowanie wrnaim
przy1'ęciem, przy na instanc1·a gospodarcza stwierdza ,, brak reg gałęzi handlowych, stanowiących pod- Podk~ały poczucie prawa i bezpieczeń
• -b
~;
\"( g?spodarczych kolach Gdańsk _ czym przedstawicielom gdańskiego Ż}.'cła zrozumienia interesów portu" ze strony o- stawę życia gospodarczego portu 1 mia- stwa 1 .to tym bardziej, że odnoszą się w
zasadzie do wszystkkh i mogą być zasto
:u, mawia s1~
i Pinżym oburzeniem n:g~ty gospod~czego miano „perswadować", iż ficjalnych wła•dz. W. Miasta i wybitne dzia sta. Niemal cał.kowicie zamarł handel na?a.
~ny wynik interwencji, podjętej u dec du w1.rnocmenie gospodarczego Gdańska przy łanie na jego niekorzyść.
sionami, raptownemu s.paidkowi uległ eks- so~an~ do każdego, bez względu na wyz
Jących czynników Wolnego Miast Y jego obecnej strukturze zewnętrzno - po.li
W sprawozdaniu zwraca zwłaszcza u- port drzewa, Gdańsk, który był najwięk na·n1e 1 pochodzenie. W takiej ogólnej at·
rz~cz zabezpieczenia portu przed u·: n~ tycznej nie leży w interesie Niemiec które i wagę ostra krytyka, dotycząca „okoliczno- szym portem drzewnym w Europie, prze- mosferze, podkreśla Rada, praca elementu
mi sku~k~m1, grożącymi mu na wy~a~~k w d~y?1 wypa~u aprob~jt w całości za ści, towarzyszących akcji usuwania elemen stał w og'óle w Jl. JQ38 ·~dgt~ać rolę 0_ czysro polskiego w porcie gdańskim napo
ostatnio na ogół na przeszkody nie
całko~~el utraty transportów z d. Czecho sadę. „1m go_rze1, tym lep1eJ .
tu żydowskiego z Gd~ńska". Gdyby na- środka handlu drzewem. 'A P,rzyczyny te- tykała
do przezwyciężenia••
slo':"'ac11 w konsekwencji ostatnich zmian . fnt~rw~nc!ę swą podjęła <lelegae:fa • w wet przyjąć za zrozumiałe - czytamy w go tkwią wedłuig oipłQfl Rady w fakcie, iż
ł rnteres1e zyc1a gospodarczeg-0 Gdańska, sprawozdaniu - dążenie dQ usunięcia ży firmy rdzennie gdańskie nie były !Przygoto
To wystąpienie Rady Polskich Interei, politycznych. Sfery gospodarcze zab'
santów
Portu Gdańskiego obudziło w w.
o
wst~w}ennictv:o
u
rządy
Rzeszy,
r.el:!a~
pragnąc
wpłynąć
·
n
a
decyzję
rządu
Rzeszy
dów
i
pia-ców
ck
żydowskich
z
Gdańska,
ja
wane
d?
ujęcia
tego
handlu
w
swe
ręce,
ę
pewn1enia Gdanskowi dotychczasowego I Jeszcze przed ewent. przesądzeniem spra-, ko elementu obcego, to przecież formy i zaś kupiectwo J>Q!skie z 7.aplecza, na sku- Mieście ogromne poruszenie i stanowiąc
udziału w obsłudze ~orskich transportów, . w.y i licząc na daleko idące poparci~ z uwa skutki, ja~ie dla portu ~dańskiego"przybra tek niesprzyjających warunków pracy, nie ~ysoce charakterystyczny dokument chwi
~rzeznac~onych dla ziem obecnego p ote g1 na wysuwane tak często przez Niemców ła ta a·kcja, budzą poważne zas trzeżen i a". miało możności osiedlenla się w porcie I!, kom~nt.owane jest zarazem jako należy
k'.oratu" 1 Słowacji, pozyskanych w'~s~at-\ hasła .obrony interesów „niemieckiego" Rad~ stwierdza, że nie zatroszczono się 1 Gdańskim.
'
!a odp!awa, '<lana politykierom gdański m,
i1~l~~.atach przy wydatnym poparciu rządu „Gd~ns'ka. Toteż .rozc~aro~~nie. jest w o !o, by p-0. wyrugowaniu placówek żydow
Rada stwierd~~ p<>nacfto, iż metody i zongluiącym . na u_żytek .własn ej propagan
P i~go.
\ Gdansku ogro.mne, 1ak niemniej tez powsze skich, 1PCłn1ą~ych pewne funkcje gospodar okoliczności, wśród których musiał likwi- dy tendencyinym1 alarmami o u;pośledze
Jalć słychaći interwencja spotkała 8{ę
ch~e obu.rzenie : po"':odu .zd;cyidowanego cze, nie powstała luka w orgainifulie gospo dować się żydowski sta·n pO'siadania w niu" .Gdańska przez Polskę. "
ze sz :Odzenia Gdanskow1 w 1m1~ rzekomych darczr.m P,Ortu i abJ. w. miei&ee zlikwi.cfowa Gdań~ku, miały swój wp1jw i na 9gó1nł
"'
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Realizacja szkolenia robotnika polskiego

Wiihelma

--11Wscliód słońca
Zachód
W schód

słońca

księżyca

Ro.:znu kurs
bedąt

5 04
18.14
8.93

wurazem w1pólpra.:u

f.) W ubiegłym tygodniu zostały zakor1- ślnkzej oraz około 20

czone zajęcia i egzamin na 12-miesięcznym
oo.oo kursie dla dokształcania fachowego robot11i
śRODA
12.55 ków w przemyśle. Kurs ten zorgan·izowany
S.26 by! w ramach działalności Przysposobien:a
Gospodarczego a prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Kursów Tłchnicznych.
Związek Spółdzielni
. ć .. • d
,
Na Uroczystość wręczema ~.~1a ect\\
z
ukończenia
kursu
przybyli:
delegat
KuraMleczarskich f Jajczarskich
torhim Okręcru Szkol
W'
k' .
notuje ceny w sklepach
i:>
nego arszaws 1'ego
inż. Dąbrowski,
reprezentant Mi111isterstwa
" t 1 p
ł · H
Hurt .,.e a
rzemys u 1 and lu, naczelnik Wydz. Prz~~IAS~O
• i mysłowego Urzędu Wojewódzkiego inz.
„ Pasteurylo '' a11e 11ka zl 3 8i)
44 16
- Głogowski' d·elecrat I b
p ·
ł
„ wyborowe l kg. 3.70 3, 90
i:>
z k'
y _rzemys
owo
Handlowej , p Kołakow
h
d t -.
,, stołowe niesolone „ 3,60
1 3
3:90 deli Polskiego Związ~u ' Pr~euf;~ł~~c~~~
„ JJ
iOIOD'
3,60
3,80 Metalowych 2-ch deleaatów Izb Rzemie„ sol<>ne kuchenne " 3,50 1,SO
'
i:>
Y
Z
1łd
śmietana
J ,20
Zachód

1łłoszarowang

księtvca

przemysłowców

okręgu łódzkiego.

dal dobre ·rezuliatg

władz i

mo~ci o Polsce, higiena i język polski.
Ogółem wykładowych godzin było 430.
go rodzaju próbę. Mianowicie słuchacze w
Na
kurs uczęszczało 65 słucln .. y - be~
ciągu 10 miesięcy pracowali w kilkunastu
fabrykach łódzkich w charakterze prakt1 - robotnych z terenu całego województwa

z czas niepr.aktykowany,

W czasie uroczystości dyrektor Kursów
Technicznych inż. J. Weber odczytał uchwa
łę Rady Pedagogicznej, przyznającą św1adectwa absolwentom oraz im takowe wręczył. Następnie okolicznościowe przemówie
nia wygłos Hi: n.acz. i.n.ż. Głogowski, który
· ·ł · d ·
· .. Ą„
k ·
zw:oc1
mię zy 1~nyn:1 m ... e na on~·ecznosć współpracy inteltgenq1 ze sferami robotnic ym'·
n e es Ł TK T · ż R u o a
. d en zz ab1so
z ów ·k·ursu
· · krnó.
a 1m1e. ~ z
' ł'l.rwent
ie
t ry w
.
.,.. h ł h
· ' ł · ł
d ·
mu w~zysn\IC s uc ~czow z ozy po ziękowame władzom panstwowym, przemył
..i z arzą dowi· Ł .T .K .T . za zorg.amzowa
·
sowi
nie kursu.
. .
.
Po uroczystosc1 odbyła się herbatka towarzyska.

przemg1lo

stanowił więc

sw1!-

kantów - robotników przez cały dzień, .a w i Łodzi. Miejscowi zamieszki\vali u siebie,
godzinach wieczorowych uczęszcza:i na spe zaś przyjezdni w domach Zarządu Miejcjalne wykłady - po 12 godzin tygQdnio- skiego, gdzie za minimalną opłatą korzystali z całkowitego utrzymania.
wo.
Dziś przed absolwentami kursów stoi
w m1es1ącac
· · h 1·1pcu 1· s1erpn1u
·
·
1·
·
zosta 1 oni otworem droga samodzielnej pracy zarobwycofa.ni z fabryk i rozpoczęli praktykę w
warsztatach Łódzk. Tow. Kursów Techni::z kowej. Ponieważ tych kilkudziesię::iu mło
nych w Państwowej· Szkole Przemysłowo - dych i bardzo zdolnych mężczyzn otrz; :iało doska:nałe fachowe doszkolenie, powinTechnicznej. Zajęcia te obejmowały 46 g8- ni znaleźć oni zatrudnienie w łódzkim przedzin tygodniowo. Wykładów w tym okresie
myśle, który tak wiele był pomocny
w
· byo.
ł
llle
udzieleniu kursistom praktyk.
Kursiści w tym czasie zapcz.1ali się z
Eksperyment w post.aci calorocznego
pedagogicznym ujęciem zagadnień technicz
nych oraz ze wzorowym regul.aminem war- kursu skoszarowanego udał się. Obecnie
akcja Przysposobienia Gospodarczego w
sztatowym.
Z okazji powyższej uroczystości należy
Na wspomnianych wykładach w ciągu województwie łódzkim pójdzie zn;::rnie
•
słów kilkadziesiąt poświęcić samej idei ja'< 10 miesięcy, wykładane były: technologił, szerszymi torami, niż w latach i '.Jiegłych,
~ ... ,
k.
111 !JilW I.
i organizacji kursu.
organizacja warsztatów1
maszynoznaw- o czym jednak bliżej rozpiS7"-.v się obszer
Otóż kurs ten jest jednym z etapów 5 tw 0
k'1
d
h
·
· d niej przy innej okazji.
kształcenia fa<:howców - robotników.
zawo owe, rac unki, w1a 0 • rysu·n
W puciekalni u dentysty
Kurs został zorganizowany z inicjatywy
- Co, pan również t:Lcka na d1>ktora C1ęgniew1c~a? Tak? I n ie zna go p:u1 je.:,;: cze osobiście? To
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, którą
dcskonaly lekarz, to nadzwyczajny dootysta! i\1u;zę
zrealizował Urząd Wojewód'zki przy porno
oię panu pnyznać, że na:.z ko-dumy Ciągniewlrz re.
cy fi.nansowej łódzkiego przemysłu.
pcruje moje uzęhi;;nie od ralych I.at. Wła~ciwie, dz.i.
Kurs był prowadz-0ny w sposób doty<:hs'aj to już rcoztki mojego uzębic·nia. Ale to nic!
Nie 'dopuszczajcie do tej ostateczności, normalnego wydzielania żółci oraz powoZg:tdcamy się z sobą doskonale pod każ\hm wz;;lę.
dcm.
·
która powstaje przy zaniedbaniu niedoma- dują naturalne wypróżnienie. Stosuje się je
- Bt>li ząbek? - mówi nasz kochooy doktorrk, Pr~ca
pogłab
5po'łdz·1alcze1· gań wątroby. Zioła magistra Wolskiego ze przy chorobach wątroby, woreczka żółcio
znakiem ochronnym „Billosa", zawierające wego, kamicy żółciowej i żółtaczce. Do
~:~~"~~ą(I~;i:ć ~~~;;~11~i~~~; ~:cjl~~~~ęi ;~J~j!es~fi~:
u
u
-'11
t:
nu za !użony urlOfJ. "ypa<lalohy go może zaplom·
Walne Zebranie low. Koeperatgstów w lodzi rcśliny egzotyczne Combretum i Boldo po- nabycia w aptekach i drogeriach.
buwać, zc;ztukowar, zalepić! Ale po co to panu?
.
.
•
•
ół · ]
:r:ulcpie. Wozy:.cy oni, Ci dzisiejsi dentyści, zalepiaw ltstopadzie
1937 roku grono dz:ał~-1 cy w Polsce I struktura mchu sp dzte .cze budzają wątrobę do prawidłowej pracy l
fo cęby a tam pod spodem, panie dobro<lz.ieju robi czy spółdzielczych z terenu Łodzi zorgan1- go w Poisce.
~ię_ z. P?~Z\!Lku ro.pka, potem guz a potem raczek I zował-0 Oddział Towarzystwa KooperatyOddział, w pierwszym okresie j.stnienia,
1 smicrc J!:OLO'wa!.
lk
k
stów którego centrala mieści się w Warsza korzystał głównie z sił p.relegenckich z War- PRZERWA W KINACH I TEATRACH. APEL OBYWATELSKIEGO KOMITETU
- Więc pacJent ty o przymy -a oczy, pro.;zę · . '
·ł
b
'ść
· .
'
OBCHODU UROCZYSTOSCI.
pana, i czeka na wyrwanie zeba.
,
Wie. Celem T.owarzystwa ~o?perat~t'i ów szav:y, a y przej n~stę.pme na ?"rganizo
(a) Poczynając od jutra aż do soboty
- Tak, taki już jest nasz kochany doktorek CiQ. jest krzewienie idei i pogłębianie
wiedzy wame zebrań dysk.usnnych, obsługiwanych włącznie zgodlnie z zarządzeiniem StaroObywatelski Komitet Obchodu Uroczygnic11ic,.
spółdzielczej, co w Łodzi, crdzie znajduje się przez własnych członków.
stwa Orodz~dego
zawieszone zostainą s~ości "!" Łodzi apeluje do wszystkich orga
:-:: ~le to jeszcz~ nic! Bywa tak, .ż~ ząb _nie .c~ce jedna z tnajwiększych spÓk!zielni w PolSprawozdanie z dotychczasowej dzia- przedstawwieniai w kinach i teatrach oraz mzacyJ społecznych, związków i korpora\\}j~~! ze pęka, ł-3 1?-Ie ~ę, wledy to.JUZ koruec swla- sce Powszechna Spółdzie'.tnia Spożywców łalności i plan pracy Oddziału na najbliższą inne imprezy widowiskowe. Dopuszczalne
cyj, by zecncialy nadesłać pod adresem
ta. Nic, rylko uauerac! Jak zaczme nnsz doktorek
' •
.
•.
ółd · l'
ł Ś• b ł t
t
ż ńW 1
stperać w dzią>Ie, jak za~wie ~arpać, nadrywać, pi oddziały centralnych rnstytuc11 sp ' zie - przysz •O c y ema em rozwa a
a ne&o jest jedynie wyświetlanie filmów religij- Komitetu, Plaic Wolności 14, pokój nr 3,
łować, stukać, pukać to pacjent traci najz,\)cźajuiej czych i kilka innych spółdzieln1i, jest szcze- Zgromadzenia Członków, które odbyło ~1ę nych o Męce Chrystusa Pa,na.
dokładny i w pełnym brzmieniu wykaz
p~z)tOmno>ć ~ doktori;k d~piero 1'1edy ma ręce roz gó'.tnie aiktualne i konieczne. Po załatwienlu 3 kwietnia rb. w lokalu Oddziału Banku . W tychże dniach zakazane są ·również
nazw tych organizacyj społecznych, zwią
wu~zanc. ł'acJent solne lezy zemdlony, proszę pa. f
l Ś ·
t
h ·
· t
'u S łe "
koncerty w lokalaich publicznych.
na, a 11:1,z dol;torek zabiera się napr11wdę do robo. Ofnt~ no Cl WS ęp.ny~ 1 zar~JeS roW~OI " po m •
•
•
xkó~, ~rzesze~ i k~rporacyj, których przedty. Rwie jeden ząb za drugim. Nie, nie powiem, Oddziału w Starostwie Grodzkim, podjęto
Na zebramu dokonano także wyboru n.o
stawmele _zas1~daią w Komitecie. Wykaz
żeuy \\)Tywał zdrowe zęby. Jeszcze nie mi<ilem te· działalność która objęła organizowanie ze· wyieh władz Oddziału. Do Zarządu weszh:
NOCNE DYtURY APTEK.
Nocy dzisiejszej dy~urują. apteld: Sadowska z al<iresam1 mezbędny jest Komitetowi w
I!~ W)~:idku! Choc~aż ~<lC7.R~ jednego taki~g.o po. brań dysku'syjnych na aktualne tematy spół inż. w. w,ojewódzki, A. Durko, kier. M.
Dancerowa,
Zgierska 63, W. Groszkowski 11 Li celach powiadamiania członków Komitetu
~1cdz~nrn ,~,·rwał m1 szebc zębow. Pokazał mt Je pa. d . I
·anowic'e. doświadczenia spół Niczman inż. Cz. Tederk<> i kier. Al. Lurem J puwl8(la:
z~ e cze, ~ mi
·' . • .
• .'
.
.
.
stopada 15, T. Karlin Piłsudskiego 54, R. Rem• o posiadanych i organizowanych obcho- Tn ma pall .woje sześć trupów. Należy mi się dz1elczośc1 francuskiej; dwie metody pracy tostanski. Konstytucyine po31edzente nowe bieliński Andrzeja 28, J. Chądzyńska Piotrkowdach uroczystości.
sze;ćtlziesilłt złocis7ÓW 1..a wyrwru1ie tego tałatajctwa. spółdzielczej' Wielka Brytania i Italia; wra- go Zarządu odbędzie się bezpośrednio po ska 165, E. Miller Pfotrkowska 46, G. AntonieClesz s1.ę p~, że na jednym po~~eJzeoiu pozbył st~ 7enia z wycieczki spółdzielczej do Szwecji świętach, a w kilka dni później pierwsze ze wicz Pabianicka 56, 1. Un!eszowski Dąbrowska
WIOSENNE ROBOTY MIEJSKIE.
24 a.
pan tak1.ch.n;e~»y_godnych Jokatorow. Hah~_hah~! •
. D .. .
d . . d . . ółdzielczości pra- branie dyskusy1'ne w nowe1· ikadenc1'i.
" - 'l ak1 JUZ Jest ten nasz doktorek C1ęgn1ew1n. l anll, z osw1a czen sp
Sprzyjające
warunki atmosferyczne urno
Nie powiem, żeby byt nowinkarz, żeby używał ja·
żliwiły rozszerzenie robót konserwacyjnych
od czego
śmierćzastrzyków
nieraz Lywa!
Nie, on P"
:;;;;
-,it na. droga.eh. W chwili ~becnej Zarząd Miej
tam potem
szutufakir:h
miecz,ulaj;icych,
staremu, łap za ząb i już po bólu!
ski cz~nt przygotowania do rozpoczęcia
robót inwestycyjnych, co nastąpi już w
Ale, ale panie,
pan zawyma
Przeciet
jest- wyjście!
Niechże 1;ię pan
! A to tmn
wupoczątkach maja.
Uruchomiona została
~i:ł~::PJ:~~s~ ~iJ~~ś zn~:\::~:~lju takiego do{~~
·
miejska betoniarnia przy ul. 6 Sierpnia.
Obecnie Zarząd Miejski zatrudnił 536 roREKOLEKCJE DLA BEZDOMNYCH.
SPOlU A.Ht~JNll
botników na podstawie tegorocznego budStar.aniem Braci Albertynów w Łodti,
żetu administracyjnego.
w kościele garnizonowym św. Jerzego w
dniach od 3 do 6 kwietnia r.b. odbywają się
W n~jbliższych dniach Zalrząd Miejski
rekolekcje dla bezdomny<:h mężczyzn n3- 1
SIENKIEWltZA 2ł.
przystąpić ma do montowania części poszego miasta. Konferencje dla bezdomnych
i mostu nad torami kolejowymi przy ulicy
prowadzi Ks. Kan. Stan. Nowie.ki. Ucze3tSrebrzyńskiej. Części pomostu wykonane
złotowe
Przyjmuje subskrypcj~ na
obligacje i
Bony 20·to
nicy rekolekc}i otrzymują w Domu Noclego
zostały w zakładath hutniczych w Trzyńcu
wym óepłą strawę na rnchunek Stowarzyna
Sląsku. Fundamenty pod budowę poszenia „Caritas". Zakończenie rekolekcji
mostu zostały już wykonane. W połowie
nastąpi w Wielki Czwartek o godzinie 8-~j
maja pomost będzie gotowy.
rano. W czasie nabożeństwa uczestnicy ćwi
czet'i duchowych przystąpią do K-0munii
od godziny 9·ej rano do godziny 8-ej wiecz.
. lnsp:l{cja ~udowlanal Zarządu. Mf ejświętej.
sk1ego mformuie, że w sezonie obecnyrf
W rekolekcjach bierze udział 250 bezprzeprowadzi rozbiórkę 50 starych ruder.
domnych m. Łodzi.
ff
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1 nett tylko się .w~da_je niebezp!eczny. W gru.ncie_ rzeczy
jest głupi. Dziwił się, że go się tak bał. W <lz11enniku, któ: ry prowadzili potajemnie'- wpisał następującą uwiagę:
f
Przy.puszczałem, że ten czł01wiek zagraiża moim pia~
nom. Teraz widzę, że to typowy głupiec w stylu wywia. dowców policyjnych. Mimo to rozsądek nakazuje mi·eć
się na baczności. Najmniejsze ryzyko mogłoby mieć katastrofalne skutki. Wobec tego kapitan Orissen musi zrobić
swoie. Nie odwołam rozkazu.
Spinnett nie poj•echał do Londynu. Zatrzymał się po
drodze w jakimś hotelu. Wszyscy już spali, mimo to udało
mu się dostać pokój. Usprawiedliwiał się, że wóz się popsuł. Przymówił się o braindy. Usłużny portier wytrzasnął
skądś kieliszek.
Nazajutrz wcześnie rano napisał do lorda na papierze
hotelowym. Z obrzydliwą uniżonością dz;iękowai za jego
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zdumiewającą uprzejmość.

Nie do wiary - pisał- że Milord powziął
przyja,źń do mnie, człowieka, którego zawód nie
jest bynajmniej popularnr. Pańskie zaproszenie
na jacht przyszło w chwili dla mnie nadzwyczaj
sprzyjającej_. Szczerze powiem, P.otrzebuję dłuższe

go wypoczynku,· ale ni,e jestem pewny, czy mógł
, bym sobie na to pozwolić. Może kiedyś będę w mo
. tności odpła<:ić się Milordowi, choć w części za
Jego1łaskaiwość. Pojadę do SouthhamlPton w najbliższych dniach. Stosownie <lo polecenia Milorda
uprzedzę kapitana żmii telegraficznie.
Spinnett wrzucił list do hotelowej skrzynki pocztowej
I pojechał do LQltldynu. W południe był na miejscu.
Nie przeraził się wcalet usłyszawszy od Timsona1, że
było drugie włamanie.
- Ejl Timwn - rzekł kwaśno- zaczynam cię podejrzewać, że rozsyłasz zaproszenia starym kolegom z Da!l'tmooru. Co zabraH?
- Nic, proszę pana. Akurat się kąpałem. Wpadli i wrr
padli zainim zdążyłem wytrzeć oczy z mydła.
- Ką.pałeś się! - zaśmiał się szyderczo pan. - A to
c-0 znowu? Przygotowujesz się do nowy<:h wakacji w
Dartmoorze?
Człowi€czysko wsadził knykcie w oczy l zamrugał powiekami.
- Nie rozumiem pana1„. Panu wsz.ystko jedno„. Nachodzą nas bandami, a pan nic„.
- Co się mam martwić? C-0 mi mogą zabrać: ciebie i
ostatnią butelkę Napoleonki? A oprócz nich był kto?
- Była- odpowiedział Timson - ze trzy razy.
- Janith? Nie mogłeś jej powi•e<lzieć, żeby nas nareszcie zostawiła w spokoju?
- Proszę pana,nie moje prawo rozporządzać się w
pańskim imieniu. I po drugie kobieta„. A po trzecie dobrze
się panu zaisługiwała.
Spłnne'tt oparł głowę <ł ~ęcz krzesła i popatrzył spód

przymrużonych

powiek na drobną P.Ostać 'eks-bandyty.
- Ej, stary, stary, jeże'li ty naprawdę w tym wieku pOI"
zwoliłeś się ogłupić kobiecie1 to mi zjedziesz po schodach
jak wór węgla. Spławiłem panienkę -a wiesz dla.czego?
Bo nie chciała uznać moich zasad. I ciebie bym przepę
dził, gdybyś mi się zbuntował. I czegóż ona chciała? Przyszła się skarżyć?

pana1, nie skarżyła si-ę - mówił wo.Jno
Obawiam się tylko, że pan w osta
tnich czasach trochę .... tego.„ ibzikow~.
Sławny detektyw podniósł wysoko brwi.
-

Nie,

proszę

z wahaniem Ttimwn. -

- Czyżby? A ty co o tym sądzisz?
- Ja nigdy nie przeczę kobiecie, proszę pana - - uJpo
wiedział zupełnie poważnie Timson .
- Zbzikowałem? ja zbzikowałem? - szczeknął Spinnet jak pies,który chce kąsać. - No, chyba, jeżeli trzymam takiego marud~ jaik ty. Kąpałeś się? Po jakiego licha Z Nie dO!:_:.'Ć cię W!~ławili w Dartmoorze J Pięć lat siedziałeś. W zimnej wodzie się moczyłeś, bez mydła.
- Przepraszam pana, da1wali mydło.
- Krótko, boś je zawsze ściągnął. żułeś, żeby dostać
ataku. Czyją szczotką czyścisz zęby?
- Jeżeli co przewiniłem, niech mi pan daruje.
- W takim razie przepraszaj cały świat i ziemię że
cię nosi. Więc przyszła z lamentem?
'
- Mówiłem, że nie lamentowała, proszę pana.
- No, dobrze„ więc gadaj. Obgadywała mnie i co jeszcze mówiła?
-· Jest bez prncy, proszę pana, a takby chciała pomóc
n arzeczo.nemu.

~roC!a 5 kwietnia 1939 roku. ·

,-

~·
Dnia 3 kwietnia b. r. rozstał się z tym światem
ś. ł P·
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.Kierownik szkolg
W Zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Zwierzchnika, zacne2'0 Opie·

kuna nas ie i dziatwy i miłującego młodzież Wychowawcę.
Pamil'(Ć o Nim zachowamy na zawsze

Radu Pedaą., Opieka Szkolna,
Uczennice i Uczniowie Publ.
Szk. Powsz. Ir. 2 w Łodzi.
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Dnia a kwietnia

ZAKOŃCZENIE PRZEOsWIĄTECZNYCH

li

WIZYTACYJ SZPITALI MIEJSKICH.
Wczoraj za1kończone zostały doroczne
przedświąteczne wizyta{'je pasterskie szpil tali miejskich. Ostatnią wizytację przepro1 wadził w sanatorium chorych na gruźlicę
1
w Chojna1cn J. E. ks. biskup dr K. Tom' czak
:
W uroczystości wzięli udział wiceprezydent miasta Antoni Purtal, naczelnik
! Wydziału Zdrowia Publicznego, St. Kemp. ner i inspektor szpitalnictwa miejskiego rd
St. Stańczak. Gości powitał dr Łaszewski.
i Po odprawionym nabożeństwie uczestni! cy uroczystości zebrali się w sali sanaL
torium, gdzie odbyły się deklamacje i śpie
wy w wykonaniu chorych. Uroczystość
nosiła chatra!kter podniosły i świadczyła o
dobrym sa'mopoczuciu chorych.
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odaoaczoay Krzyłem Niepodle~lo,cl, dw11krołołe Sre1!ritJ'm Krzył~m
Zaałagi
wielki przyjaciel młodsłełJ, dla której po,wutcił awe i)'c1e,
honoro..:,y człone11: Organizacji Młodzieły PraC!11jącej, edonek Rady
;'liaczeloej O.M.P, b. Nacselnik okręgu województwa łódzkiego 0.Jll P.,
Inspektor województwill łódzkiego O.M.P.
Pomięć o Nim zachowamy na zawsze!
WYDZIAŁ OKRĘGOWY WOJEWODZ·
T\V A ł.ÓDZKIEGO ORGANIZACJI lllł.0
DZIEŻY PRACUJĄĆEJ

EWANGELICKIE
W POLSKIM JĘZYKU
W WIELKIM TYOODNIU,
W w. środę o godz. 8 wi.ecz. w kościele
św. Ja:na, przygotowanie d:o spowi·edzi i komllin·i.i - pa.stor Kotula.
W w. czwartek o godz. 12 w kościel-e
św. }a'fla nabożeństwo komuniJne - pastor
Kotula.
W w. piątek o godz. 17 w kościele św.
Trójcy n.abożeńistwo z komunią - pastor
Kotula, a w kośdele św. Jana pastor
Lipski.

ECHA NAPADU RABUNKOWEOO
NA UL. NOWO-ZARZEWSKIEJ.
.
... ... „
Przed Sądem O~ręgowym .stanęlii. wczo
-- .
. .
„
raj 34-letmi Zygmunt Hofman i 28-<J.etni BoO.iła 4 kwietnia r. b zmarł
lesław Ostrowski pod zarzutem dokQnani1
a
ś. ł P•
napadu rabunkowego.
Rozprawie przewodniczył s. Białoskór
ski w asyście s.s. Miętkiewicza tl Malowań
kierownik Publ. Szkoły Powazech. N 2 w Łodzi b. pre~e• O kr-agu
ca, oskarżeniie wnosił prok. Osuchowski,
i Oddz. Grodzkiego Zw. Naucz. Pol. w &oda1
obronę adw. Lilker.
w zmarłym straciliśmy odda11e11.o Kolegę i czynnego czlooka, a mlodzlet .zllolna aorllwego, sumienne&• I oddanego sprawie szkoloej wychowawcę
.
W lllOCJ z 25 na 26 lutego r.b. przechoWyprowadz•ale z.-lok na cmentan katollekl w P1blanlcach przy ut. Podmł•J•klej 21 nas!Ąpi
dził ul. Nowo - Zarzewską ]'uliusz Stiebbi:!.
Różnorodność uzbrojenia współczesnych sa.,, czwartek dn o kwietnia r.b. o godz H m. 30
Na smutny ten obrzęd i dla oddaoła zm&rltm.u Koledze ostat11ieJ posługi wzywamy wuyUl<łch
W
pewnym
momencie
napadło na przecho- molotów i różniczkowan ie ich działalności, cslonków Z N. P.
dząicego dwóch osobniików, pobiło go do- stwarzają sprzyjające waruruki i prawdopodoZarząd Oddziała Grodzkiego
bieństwo giętkiego zaS1tosowania lotnictwa
w
Zwll\zka Nauc:.r.ydelstwa Polskiego w
tkliwi·e, przewróciło i wydą•gnęło z kiesze- taktycznym wspó!dzialaniu z pozostatymi mor
ni portfel z wekslami i gotówką, wartości skimi silami zbrojnymi. Z tego powodu współ700 zł„ złoty zegairek i scyzO'ryk.
czesna ty1powa bitwa na morzu jest nie do poPoszkodowany złożył z.ameldowan:ie w myślenia bez licznego udziału lotnictwa zakrojo
·
nego na douża, skalę. W manewrach floty japońpolit:ji, 'która ina podstaw1-e oskarżeni·a are- s<kiei z 1930 wku, bitwa zacięła się 00 wa'.ki
sz'towała Hofmana i Ostrowskiego. Stiebbe powietrznej stron obu. Lotnictwo brało rów nież
ro7lpoznał w nich rabusiów,_ którzy go na- udział w bitnie nocnej.
Wsiystldm, którzy wzięli udział w pogrzebie naszego aajukochadsz:e1to
padli.
. ~odczas manewrów j~sienn_yc~ fl.oty bryt~· jś. t P•
Obuch winnych p<>ciągnięt-0 do odpowie sk1e1 w. roku 1933, "'. dz1ennei b1tw1e .od świtu
.
.,
.
do godzmy 13.00 lotmctwo toniedowe 1 bombar
dz1a1'nośc1 sądowej. .
dujące wy.konało 19 ataków na okręty.
Po p.rzepmwa-dxen.l•U przewodu, Sąd wy
W bitwie morskiej ws.pókzesnej lotni·ctwo
dał wyrok skazujący L. Hofmaina na 4 Iata może: 1) wy~onywać ta'kn'c~ny wywiad. podwięziienia i B. Ostrowskiego na t rok i 6 czas wszys~ktch etap6w walki, 2) za·bezp1eczy ć
a w nciea61nołci Ka Prałatowi Hipolitowi Py1zydiikfemu, Ks. Mateuszowi Sieradz·
· · ·
rozwijanie własnych sił za pomoca zaston dykiemu. Ks~Franciukowi Patynowskiemu, Ks. Jaaowi Mackiewiczowi, J. W. P. D·rowi
rnies. więzienia.
mowyoh i przeszkadzać rozwijaniu się sił prze
Anton emu Tomaszewskiemu, Siostrze Prze łożoaej Cele.dynie Wiznl!rowlcz wraz
ciwnika, stawiając na jego drodze miny, atakuz Siostrami, Stowauyszeniu Kupców i Przemystowców Chrzefoijan w Łodzi, P euone·
jąc go bombami i torpedą, zad a jąc straty i zmu
łowi firmy A. P. Czkwianiane. 2-ttiej kluie licealne; · gimn. im. Pre:;. Gabry,la ffaru·
Piraakf, f 111ateri•ły firankowe 111111t1
do uchylenia się przed ciosami, 3) ułat
-----..,,.----'°"-------- I JiOl'Ontl) szając
towicza i za olcaza~ie nam duto •erca i szczerego 'lfsp6łczucia d:ładamy serdeczne
wić przeprowadzenia ataków (zbliżeni e) wlasw
dUym wyborie po Hlłllt1&yd1 Hnach p o 1 e o a
Bór Zapłać.
o
nym lekkim silom przez oślepienie vrzeciwnika
»
wldclclel R~a:ir;ard M•yer
h
. .
, .
Zawadzka l, róg Piotrk. 4) nakierować swe '·ekkie siły na wroga, 5)
wykony'\Vać ataki torpedowe i bombowe podej
czas .wa:l:ki towedowo - arty\\eryjskiei okrętów
:
....
ia
na i podwodnych; 6) w razie zwydęstwa w
w
.rozstrzygającej bitwie ścigać wroga i zadawać
ła
miu dalsze ciosy; 7) zabezpieczyć oderwania
się od nieprzyjaciela własnych sił przez posta
ai.
wienie zasłon dymowych i WJ"konanie ataków.
oTak szerokie zastosowanie lotnictwa mimoDwaj urzędn;cy pocztowi brali pieniądze z kasy
woli nas'll\va przy.puszczenie, że iest ono decy
jak z własnej kieszeni
dującym czynnikiem podczas woi•ny na morzu
I dlatego mocarstwa morskie roz.burlowując
w) Swego czasu głośnym echem w to- gnięto do odpowiedzialności przed Sądem. pieniądze na codzienne potrzeby urzędu, lotniotwo, nie zapominają również o rozbudodzi i okolicy odbiła się krwawa awantura
Wczoraij Sz. Ignasiak i F. Barlak za- jak 'wypłaty dla J1!<stonoszów, zaliczenia wie petnowartościowej taktycznie marynarki
na dworcu kolejowym Łódź - Kaliska. siedli na ławie oskarżonych Sądu Okręgo- 1 t. p.
wojennej.
* * *
Urzędnik, mieszczącego się tam 3-go Urzę- wego. Rozprawie przewodniczył s. BiałoJednak przed zamachem na; Miłonia,
d
M'
M
- P. Stanisław Kraj Przemysłowiec m. Pa\1 pocztowego 53-letni Franciszek Bairlak, skórski w asyście s. s.
1ętkiewicza i
a- przewidltjąc aresztowanie i ewentualne biani·c doceniając doniosłość zagaidnień dbrony
chcąc dokonać zemsty nai koledze biuro- lowańca, oskatrżenie wnosił pmk. Osucho- wyrkrycie wykroczeń, aby nie być posą- Państwa w obecnej przełomowej chwi'.i, wptawym B. Mołoniu, którego podejrzewał o wski, o'bronę adw. K. Szczech i Brzeziński. dzonym o nadużycia na swoją korzyść, cił na budowę ścigacza Okręgu Ł6dzkiego im
to, że zabrał mu przyjaciól'kę, dał do niego
Ignm-;iak przyznał się do winy i ze skru wszystkie braki pokrył.
Wicei>remiera E. Kwiabkowskiego 2.000 - zlok'lk
•
1ecz chyb.ł
·
·
· łk amem
·
p o wyiasmeniac
· · · · h os ka·rzon~
·
h nas tą- sumę
tych oraz
na Pożyczkę
1 ·a strza j ow,
1 1· zamiast
tam- szoną miną,
częs to zanosząc się
.ooo zadeklarował
zlotych, wpłacając
gotówkaLotniczą
zlotydi
tego, r2inił bardzo ciężko jednego z prze- wyjaśnił, że mało zarabiał, a miał długi. piło przesłuchanie świadków.
i .ooo. 3
chodniów.
żeby sobie pomóc założył sklep. To go
Wyrok będzie ogłoszony dziś.
_ Niezależnie od zbiórki przeprowadzonej
W jakiś czas potem Barlak został ska- do reszty dobiło. Długi w szalonym ternpie rosły. Potrzebu1·ąc ~!!wałtownie pienięzany na 2 lata więzienia.
Po a'resztowaniu go w zwiąZku z zaj- d~y pożyczył od Barla'ka 150 zł. Po pew.c,""'•"t,..
A
~·.
ściem wyszły na jaw inne przestępstwa, nym czasie ten slę upominał, aby. mu od;:,w~
jakich ci-Opuścił się on na terenie poczty. dał. Nie miał pieniędzy, wtedy Barlak po••MdMMMM?
.
Okazało się, że Barlak przetrzymywał u radził mu wziąć na razie z kru;;y.
SE!i\~A
łDINKE
s1ebie pieniądze z Urzędu obraca1iąc Je na
Od tego czatsu stale fak robił. Prze' • ·
.
·
..·''. ~.'.'
,.
swoje potrzeby.
lrzymywał p.ieniądze i następnego dnia
Jednocześnie wykryto inne nadużycia. pokrywał nie.dobory z pierwszego. Te
\V .tym samym urzędzie również w charak- „pożyczki" 1· ednak rosły. Toteż po kilku
te-rze ka~jera pracował 32-letni Szaepan miesiąca~h winien 1·uż był urzędowi 5400
•
„
I
·k w
d 'k
01
1
~

Klemens Bilski

Wspódziałanie

lotnictwa z m1rynarką

Artem a Czkwianianca
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x~:o~i~~ic! ~v;i:~~:n~~ u~~że ~~~ ~~~1on~o ~~n~v~~le!:~~~;,:c~bi~
~~~ ~~~~V~ ~Fe~ Dziecko
zgine1I \V nozarze DO o Zlil
zł. wręczył
Dzielni junacy - uczniowie w akcji ralunkowej

w~ jeaa~

na FON młodzież Szkoły Powszechnej, Gimna
zjUin i Liceum Zofii Petkowsikiej w Łodzi wpla
cila z!. 116.50 jako WYnik zbiórki na fundusz
Obrony Morskiej.
- Szkoła Powszechna nr. 62 im. St Staszica wpłaciła na ścii:: acz dodatkowo zł 14.25
- P. Kornela tlofmanowa przekazata na ści
gacz lódzki ob! i gację 6 proc. Pożyczki Narodowej na zł. 50·
SWIĘCONKI

marcepanowe

J AJ KA z niespodziankami

<1lan~o4=

L/'~
PIOTRKOWSKA 65.

OBYWATELSKI DAR DLA DZIECL
W związku z nadchodzącymi ~więtami
Wielkiej Nocy Firma Konserw-Ei
w
Łodzi nadesłała na ręce i do dyspozycji wojewody Józewskiego 200 puszek po 1 kg.
gulaszu wołowego, które włączone będą do
rozdanego święconego dzieciom z najbiedniejszych rodzin na Bałutach i Chojnach.
Z WYSTAWY ANTYALKOHOLOWEJ

w ŁODZI.

Staraniem Wydziału Zdrowia P.ublicznego Zarządu Miejskiego oraz Sekcji Antyalkoholowej przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej w Łodzi w dniach od
15 do 30 marca r.b. została zorganizowan:i
Wystawa antyalkoholowa na terenie naszego miasta. Wystawę urządzono w nowyr.h
gmachach szkolnych w salach gimnastycznych. E:ksponaty dostarczyła Polska Ligi
p rzec1w.a
· lk ohoIowa z p oznama.
·
Wystawę
zwiedziło 87 szkół powszechnych 14,628
mło dzieży, 281 nauczycieli i 341 osób starszych. Każda z grup zwiedzających wysłuchała 1'ednoaodzinne1·
pogadanki prowadzuo
nej przez kierownika wystawy p. J. Be11scha z Poznani.a oraz miała możność skorzy
stania z wyjaśnień udzielanych przez pp.
St. PawJi.cza1ka i Zygmunta Dobrzyniiaka.
Niezmierni·e wielkie zadekawienie na w1r'
stawie wzbudził nowy a mało jeszcze znany w Polsce napój bezalkoholowy „płynny
owoc".
Wystawa spotkaał się z uznaniem nal.l'czycielstw,a oraz społeczeństwa łódzkiego.

------------·-'\

oltl( 21. Kontrolerzy ujawnili,
pokwitowania dobory i 3600
Barlalrnwi. Py-1
,
rost; na ową sumę nie są podpisane i że wogóle ta1ny dalej Ignasiak przyznaje, że miał
nie figuruje ona w wykazie. Ignasiak wy- przyjaciółkę, którą utrzymyw::ił, ż~ często
Wczoraj w Starym Zło.tnie pod Ł~dzią cie poniósł śmierć 2-łetni synek Rakowskie
tl11m2:czył się przeoczeniem i sumę tę wpła pił wódkę, aby zapomnieć o zmartwienia-eh. wybU:chł pożar w zagrodzie R_akowsk1ego: go. Z pŁonącej chaty wyniósł dziecko dziel
ci! został jednak przen!esiony na inne
Zapytany następnie w jaki StJJOSób wy-\ Ogień objął stóg, a następnie stodołę 1 ny plut. Karol Walerysiak, wywaliwszy
stanowisko.
obraiż~ł so?i~ zaspok?jeni~ tyc~ dłu~ó~. przylegającą chatę. . .
.
drzwi. Ni.estety dziecko było już martwe.
O
u:JP·
T
:!lnas1ak osw1aclczył, ze m1<1ł zamiar ozemc I
Domownicy w inns.p1echu poczęb ratoTrzeba dodać, że wielu spośród miejymcza~em po upływie kilkunastu dni ~
•r
· · ze St arego Zł ot na, zaic ho
3 2 I/IV•
i z posae:11 żony pokryć całą wac' dobytek. O ugaszeniu
za1grody nie by- scowyc h włosc1an
I Tow. Okrętowe „Mewa" zareklamowało si„.,. hol!ato
"
~
·
k
d
b
· b k
należność.
~ mowy zwłaszcza ze względu na to, ż,e wało się w czasie pożaru z arygo iną o o
75 °Io zniżki w drodze
10
::>pii rn wpływu 4030 złotych zai przesyłki zad
h t ·
t · ·d · J ••
, •
r ·
Osk. Barfak przyznał się tylko do prze- wiatr niósł oaień ze stodoły; wprost na cha jętnosc1ą, g y oc o nicza s raz 1 zie ni JUpowr otnej
trz}' ~c:eniowe, a w dwa tygodnie po tym trz.vmywania pewnych sum. Wv.iaśnił je- tę.
"'
nacy-uczniowie walczyli z grqźnym żywioł' LilOw nadeszła skarga „Mewy" z powodu
~o r niewypłacenia 9020 zł.
dnak, że pieniędzy tych nie obracał na
Szezęśliwym zbiegiem akolicwości w łem.
PociqU popularny
t siezarządzono natychm·1·,„t d h d .
swoje potrzeby. Nie wpłacał codziennie pobliżu osady znajdowała się grupa junaktóre ustaliło, że. pieniąd~ 0 : ~p~;~~~y p~wnych kwot tylko dlatego, aiby mieć i k?w, uczm.iów. łódzkiego Mi~js~ieg.o Gi'.~na „
wm •wg;•es
., :-.= "~
do kasy, zostały 1ednak niewpisane do wy- I
z1um Kup1eck1ego z .prof. Z1elmsk1~ 1. m...-~- ~ ~ ....... 'I
15-16 IV. 39
kazów wypiat. Jak się okaza~o. Ignasia~( r
~trukto.rem plut. Kairolem Wal.erys1akt.em.
cnARNOJ . "
~ IMI.
Przejazd tam i z powrotem zł 7.o s ta całą sumę podjął sobie z kasy.
wraz z dodatki
.· em
Za zgodą swego prof:s-0ra chłopcy . w
MORZA HOLNOJ J!Ę ·uT~HAU
Przesłuchany w dochodzeniu Ignasiak
•
ca
KSIĄZKOWYM
•:czbie 40 pod komend.ą instruktora po.b~et dostawi\ do DOMU
~rzyznał się do popełnienia nadużyć, 0
;li na rait~n~k p ło~ące1. ~agr od ~· P~sp1eZapisy i informacje:
swiadczył, że dla siebie wziął tylko 540l
K O S Z T U J E
:zył równJez .oddział m1e1scowe'J strazy po
zł. resztę zaś 3600 zł. dał Barl:ikowi. Te•1
oajpopularniejazy ds'eanik
iamej.
ff
o~iecał wpłacić sumę za parę dni do kasy
KIJlłlflł
I tu trzeba stwierdzi~, że ~ ipie:wszyi:n .
~ie uczynił tego jednałk; gdyż sumą tą po
Telefon Nr. 182 _48
b 10?; 29•
rzędzLe
junakom
zar.:'dz1ęczac
na~ezy
um1ei
111
Łódź, PIOTRKOWSKA 6 ?
jest· krył własne niedobory.
Adres żwirki 2 i Plotrllowil"• Nr. 11
cowienie pożaru i niedopuszcz.ente go d<>
teh!fon 170·77.
Obu win·,··ch natychmi?.-st zwolniono 7
dalszych zagród.
2ajmowa11yci1 pos11d, prócz tego pocią- L
!~„„„„„
,
I
Zaigr~a
Ra'kowsikiego
sp}on~a.
W.
Qha
0 1110

I

Na XVJI FESTIVAL
MUZYCZNY

d WARS ZAWJ
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Wagons -Lits Cook
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Ból.t ARTRliTY«.;ZNL. REUMATYCZNI:

EX~RESS

GOSPODARCZY
Przemysł chemf czny v

podagryczne najwięcej dokuczaja na zmian
pogody, w czasie zimna słoty i 1niepog9dY.
Nieznośnymi wtedy stała sfe bóle w kościach
i stawach, powstałą obrzmienia. a m i ęśn!e
orzy naimnie.iszym nawet nacisku stała s1f
1
bolesne. Chodzenie a nawet poruszane s,e
· bywa utrudnione. Cierpienia te powsta1ą
wskutek nagromadzenia sie w ustroju kw~
stl moczowego i ieżeli nie beda racionaln!e
zwalczane będą się zwi~kstać. aż wreszcie
na stałe przyku.ią do łóżka.
W takich wypadkach stosuie się wewnętrz
Zw~ątek ~rzem_ysłu Chemiczneg? . R., niec 1938 roku poziom polskiej pro<lukcji nowych półproduktów organicznych kilku neJ utrzymała się na poziomie roku 1937, ny lek „UREMOSAN" - Gaseckiego, który
kwas moczowy w organiżmle
P. stw1erdz~, ze naicharakterystyczn1e1szą s~tucznego kauczuku był dostatecznie wyso nowych produktów pomocniczych dla prze wykazują·c nieznaczny wzrost z 80.793 ton rozpuszczając
wywołu.ie wydzielanie się takowego wraz z
cechą polskiego prz_emyslu chem1cz?ego w k1, aby wprowadzić ooowiązek d-0mieszki mysłu włókienniczeg-0 i gumowego, kilku do 81,816 ton, produkcja s-0dy kaustycz·nej moczem l współdziała z ustrojem w wat~e
~oku .1938 b!ło d~~e tem~o ro_zwoiu tych tego artykułu 'do mieszanek, z których fa- nowych syntetycznych produktów farma- wzrosła znacznie - z 21,615 ton do - fego z artretyzmem, reumatyzmem, podagrą,
kamica nerkową, zła przemiana materii itp.
"'ał~z1 :Wytworczo.sc1 chemi~zneJ, które zaj brykuje się wyroby gumowe.
ceutycznych.
29.800 ton.
UREMOSAN - Gąseckiego do nabycia
muJą się produkci~ surowcow za~t~pc~y~h
Trzecim wreszcie faktem jest rozszerze
Obroty osiągnięte w przemyśle chemiWy wórczość koksu w górnoś_ląskich w aptekach
.
W tym zresztą_ kierunku w~r~zn1e idz~e nie produkcji sztucznych mas plastycz- cznym w roku 1938 są wyższe, niż w ro I koksowniach wykazała rekordową ilość p~z e mysł. chemiczny całego swia~a .. Nie nyc~, opart~ch bądź na nitrocelulozie (ce ku 1937; wzrost ten określić można na bli 2.290 tys. ton. Odpowiednio też wzrosła
t~ lko. ~raje .o gospo~arce zat11~nięte1, a!e li lulo1d) bądz na fenolach (typu bakelitów) sko 10 proc. jeżeli zważyć, te rok ub ie- produkcja smoly surowej ze 101 do 112
10.wniez panstwa. b~1ższe s~vym1 tendenqa bądź wreszcie na kazeinie (typu galal!- gly był rokiem zniżki cen artykułów che- tys. ton, benzolu surowego z 33.200 do
idą lekko w górt;
~11 do ~o s podarki 1.1?erah1e1 --:: kład~ du-. tów). W r. 1938 - obok znacznego pod- micznych, to wzrost obrotów pienięż·nych 36.400 ton. Produkcja barwników wzrozy nacis_k n~ rozWOJ produkq1. chen~1czne~ j ~~ż~ze1:i~ produkcji tych mas w fabrykach świadczy o relatywnie wyższym wzroście sła zarówno ilościowo, jak wartościowo z
ex) Według opinii ~ksporterów zbożc1,
P ?.zw_ala1ącei w pewnym st~pnm uniezalez JUZ istniejących - powołano do życia trze tonażu produkcyjnego. Tak np. wzrost t.754 do 1.950 ton, a w wartości z 19.4
mijające naprężenie polityczne wpływ.a na
nic się od surowca zamorskiego .
cią fabrykę mas plastycznych opartych na produkcji superfosfatów wyniósl . około 25 mil n. zł. do 21.8 milionów złotych.
stabilizację rynku
zbożowego,
tym nie
W Polsce rok- ubiegły przyniósł przede kazeinie.
.
.
.
.
proc. (w sto~unku do roku 1937) a fakty
Jak widać z powyższego, wszystkie mniej ostatnio jesteśmy świadkami Iekkkj
wszystkim znaczny wzrost produkcji sztu . ~ok 1918 pr_zymós~ t~z powazne..os1ąg c~na produkCJa - ?k. 200.000 ton. Pro'duk działy przemysłu chemicznego wykazują, tendencji zwyżkowej, na skutek czego ceny
cznych włókien. Wprawdzi~ produkcja n1ęc1a w zakresie pod~ęc1a produkci1 no- CJa potasowych ~oh w.zros!a 0 ok. 10 proc. wzrost produkcji. Jest to objaw tym więcej na Gdańsk uległy poprawie i płaci się fransztucznego jedwabiu nie wykazuje zmian wych artykułów chemicznych, dotychczas Łączna produkqa zwtązkow azot-0wych, pocieszający, że w okresie dozbrajania ca co Gdańsk z.a żyto 16 - 16, 10; cena ię
czmienia nie uległa zasadniczo zmiańie
w stosunku do roku 1937, wynosząc ok. w Pcrls~e ~iewyrabia_nych. Na s~czególne wyniosła w_ roku 1938 - w przełic~eniu łego świata przemysł chemiczny ma do
6.200 ton rocznie, za to produkcja sztucz- p~dkresleme zasluguie ro~po~zęc1e produk na ~zot zw1ązan~ .- 53,470 ton, a więc w odegrania dużą rolę. Polski przemysł che i utr:ymuje się na poziomie ostatniego tynych włókien ciętych, opartych na celulo CJt: kwasu solneg? chem1cz111e cz~steg~, 1iorow· anri ;; rJ,c _e-.:. 19'?7 ".u< sla pooad mlczny nie pozostaje w tyle, lecz nieustan godma; dotyczy to również i gryki.
Rynek krajowy w związku z sytuacją
zie, rozrasta się w szybkim tempie. w ro tlenku magnezu, zelatyny fotograflcznei , 18 proc. Produkcia kwasu siarkowego z nie posuwa się naprzóid.
polityczną wykazał ożywienie. Wojsko reiku 1938 nastąpiło rozszerzenie instalacji nov.;~go ·nawoz~ fosforowego pn_. „dwufo 320 tys. ton kwasu ~o Be wzrosl~ . ~o
lizuje dodJttkowy kredyt na zakup ży~a
fabrycznych _ kosztem wielomilionowych sfat , sztucznet>o karborundu, kilkunastu 314 tys. ton. Produkcja sody amon1aka1i owsa. W związku z większą chęcią kupna
inwestycyj - i doprowadzenie zdolności
cena owsa i żyta zwyżkowała. Płaci się fra:-i
produkcyjnej do 12.000 ton włókien cię
co
Warszawa: za żyto 15,50; za owies
tych rocznie. Efektywna produkcja wynio17,25. Ponadto rezerwa zbożowa dokonuje
sła niespełna 4.000 t. prawie calkowide
oparcie. w dalszym ciągu zakupów na swoje cele,
umieszczonych na rynku wewnętrznym.
Poważne sfery przemysłu konfekcyjne- się do nowych warunków gospodarczych Zaolziu tak długo mieć' będzie
dopóki
rynek
ten
nie
„zarazi
się"
choro- płacąc za żyto 15,50, za owies 17,25 Drugim ważnym momentem w zakresie go w todzi wskazują ostatnio na bardzo w jakich znalazły się ostatnio,
bami
innych
rynków,
a
więc
takimi
bo- 17,50 parytet Warszawa.
Te przedsiębiorstwa, $kaza:ne są,
surowców zastępczych jest podjęcie w ro korzystny z gospodairczego punktu widzeWobec pokrycia zapotrzebowania świą
ku 1938 wytwarzania sztucznego kauczu- nia fakt szybkiego i orga·nicrnego włącze według ogólnej opinii, na likwidację, chy- lączkami, jak nieZdrowa konkurencja, wza tecznego daje się zauważyć osłabj.enie tenku w oparciu o spirytus. Produkt ten wy- nia się Zaolzia do polskiego gospodar- ba, że w międzycza1Sie zmienią swoje do- jernne licytowanie się w ustalaniu cenni- ·dencji na pszenicę. Sytuacja na pszenicę
ków w kiemnku in minus, byle tylko potychczasowe nastawienie.
twarzany jest w Polsce pn. „keru", a przy stwa.
niewątpliwie ulegnie wyjaśnieniu po świę
zyskać klienta, i t. p.
(ag).
Pomyślny
rozwój
nowych
przedsię
stą,pienie ' do jego f~brykacji poprzedzone
Jeśli chodzi np. o przemysł konfekcyjtach.
było wieloletnimi badaniami. Dotyczyły ny łódzki, to znalazł on w haJndlu śląska biorstw handlowych w dziale konfekcji na
one zarówno metod produkcji, jak przygo Zaolziańskiego jednego z najlepszych
towania najlepszych mieszanek kauczuku swoich klientów.
naturalnego z polskim produktem. Pod k:> I Od czasu przyłączenia Sląska Zaolziań
b
PAMIĄTKI PO STEFANIE BATORYM
na
WJaławta
6wiałOWll
W
nowylft
Jorku
Muzeum Historyczne w Grodnie, znajdu
• • • • • • • • • • • • • • • • • 9kiego do kraju, powstały tam na rynku
konfekcyjnym głębokie przemiany, które
ex) Na uroczyste otwa~cie · pawilonu Bohdan Stypiński, płk. Si!wrski, jako przed jące się w zamku kró!ta Stefana Batorego,
spowod owały szybkie
zasymilowanie się polskiego na w~tawie śy;ia!owej w No- st~wiciel org~n.iza_cyj rzem!eślniczych, _b. wzbogacił.o si~ ostatnio o dwa cenne doku
URZ~DO WA CEDULA <
W'' ··· -· · ~ IEJ
tego rynku i przystosowanie się do gos- wym Jor,ku udaj-e się wraz z mm. Romanem, mm. Jerzy Oosc1ck1 1 szereg mnych os-0b1s- men ty. Są to: konfirmacja króla Stefana Ba
z cl !1 iri 4 kwietni a.
podarki krajowej.
jaiko oficj.alnym przedstawideli!m. Rządu, tości.
.
.
. • •
torego prawa wieczystoprzedażnego na KuBelgia 89.65 S9.87 89.43
wicemin.
Przem.
i
Handlu
p.
Mieczysław
Jak
nas
mformuią. wyiedz1e rownocze- rylłmvicze w Zad·orożu (rękopis na pergal.lrr!i u 2l:3,07 212,01
'1
Wiele film czeskich z branży k()nfek- Sokołowski. Na inaugurację otwarcia pawi- śnie z delegacją. polską na wystawę amba- minie z pięczęoi ą z r. 1579) i Tobiasz Polul;dai1:k 100.25 99.75
cyjnej uległo całkowitej likwidacji, wiele l<>nu polskiego wybiera się do Nowego Jor- sador Stanów Z1ednoczonych A.P. w War- dowski zastawia Poludowicze gubernia Wiliolanrlia 282.50 2fl3.22 281. 78
1 firm czeskich przeniosło się w głąb Czech.
Kopenhaga 111.20 111.48 110.92
ku gron<> wybitnych osobistości .polskich. szawie p. Biddle. S.S. „Ba_tory", który z.a- tebska (rękopis na papierze z r. 1618).
Naitomiast na Sląsku Zaolziańskim w cią Tak więc równocześnie z m~n. Romanem wy bierze delegację na otwarcie wystawy, opu
Londvn 2-1.89 21.96 21.8 2
Nowy York 5.30.7/8 5.32.li8 5.29.5/8
gu tych kilku ·miesięcy powstały JicZne jeżdżają: 6. mi.n. Aug~1st Zaleski, prezes ści Gdynię w. d~iu 22. b.m. ~ak, ie ambasa- ODNAWIANIE PODZIEMI KATEDRY
Nowy York kabel 5.31.25 5.32.5 5,:11;
nowe
placówki handlowe.
Komitetu Wystawy w Nowym Jorku na Pol dor amerykansk1 udający się tym statkie~
.'
P~SK~EJ•..•
0 ~1ą p.3,15 125.4 7 124.83
Organizatorami
tych placówek handlo- skę, wiceprezes Komitetu. d)"T. Jakubowski, do Ameryki, zdąży na uroczyste otwaircle
Paryz: 14.09 14.l?:łł.05. • ':~ • ;
S~ar~mem kuru b1skup1e1 w Pińsku,
Sw:>lc:holm 128.35 128.67 128.()~
wych są przede wszystkim Ślązacy, a na- oraz sekretarz generalny dyr. RasińSi'ki, po- wystawy w dniu 30 czerwca.
podziemia katedry odrestaurowano kosztem
Znryrh 119.00 119.30 118.70
stępnie przemysł~wcy konfekcyjni z Po- nadto wybi.erają się przedstawi.ciele świaJak
wiadomo,
otwarcie
pawilonu
pol9.000 zł. Ułożono estetyczną posadzkę,
Włochy 28.01 27.87
znanskiego oraz z Pomorza.
ta gosp<>darczego: gen. Maciszews-ki, p. skiego nastąpi w dniu 3 maja.
wytynkowano i wymalowano ściany i S1kle·
I! : ~ sinki li.Ol lo.9S
. Kupcy ci przeważnie już w lata.eh ubie
pienie, wybudowano nowe schody, postuAKCJE
głych posiadali żyWy .kontakt z łódzką
ment pod ołtarz.
Ba.nk P-0l*i "124.00
wytwórczością konfekcyJną ł dlatego naTAJNE GORZELNIE
B: I '• Handlowy 57.7S
wiązanie nowych stosunków handlowych
Lotna brygada ochrony skarbowej w
Cukier 41.00-41.50-41.25
obecnie nie nastręcrnło większych trudmiln. lirów i dewizami zagranicmyml w kwocie 152 Rzeszowie wykryła pokątne gorzelnie w Fu
Węłtiel 41.75
ST_\N PRODUKCJI WE WLOSZECH
miln. lirów. Obecnie zapss złota wyraża &i~ cyfrą tonie i Laskówce. W związku z tym areszto
Modrzej6w 22.25-23.00
ności.
w
strciniu
ro.
wskaźnik produkcji przemyssło
3.679,3 miłn. lirów ,a zapas walut i dewi:i; wynosi
Ostrowiec 82.25-83.50
wej
we
Włotizech, obliczany przy podstawie 1928
wano 6-ci1 wieśniaków, którzy obecnie sta
śląsk Zaolziański kupuje wiele kon152 miln. lirów.
Starachowice 61.75-62.25
=
100, wyniósł 109.1 wobec 105.5 w &tycmiu r. ub.
nęli
.przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie.
Zieleniewski 76.00
ft:lkc_ii łódzkiej.
99.4 w styczniu 1937 r. i 92.3 w atycmiu 1936 r.
Oskarżeni
zostali skazani na kary 4-6 mie
Haberbusch 69.00-72.00
POPRAWA
W
HANDLU
ZAGRANICZNYM
Ceny, jakie płacą odbiorcy tamtejsi są
Tendencja mocna.
. JAPONII.
sięcy aresztu i 100 złotych grzywny•
lepsze, aniżeli te, jakie osiągane są na in· SILNY WZROST ZYSKÓW WŁOSKIEGO BANKU
.
NARODOWEGO.
Według dany1:h, opublikowa.nycb ,przez
agencję
uych rynkach.
PAPIERY PROCENTOWE
Banca
d'ltalia
wykaz.\lje za rok 1938 zysk brutto, Domci, handel zagranicmy Jap~nii w ciQgu pierw PO:tAR FABRYKI WE FRYSZTACIE.
WypłacaJność zaś świadcr.y o dobrych
Wewnętrzna 64.75-64.75 ost. aetlr.i.
1podstawach gospodarczych handlu kon- w wysokości 448 miln. lirów, wobec 375,2 miln. lirów I szego kwart~u rb. "'?'kna~ lr.1lkunaa'!oprocentowY
Na terenie zakładu przemysłowego
Inwestycyjna l em. 90.00
w roku poprzednim. Po potrąceniu koutów handlo- wzrost obortow w poro~aniu z. analo.g!<:znym olrfc.. Jaokla we Frysztacie wybuchł groiny pofnwcst~·cy~na, 1 em. serie 93.0()
. fekcyjnego na Zaolziu.
wych j odpisa1:h pozostaje czysty :zysk w kwocie - sem r. ub. Import ~mósł m1a.nowJ:t1e 757 m1!n· ·
J'f ·
· . I
f'I
lnwesł y cyJn.a 2 cm. 89.00
Równolegle do tego pomyślnego roz- 131,4 miln. lirów, wobec 98.7 miłn. lirów. Radn za, yen: eksport ~ 689 m1ln. yim, przy c~ym w poro.w· zar W SZ i iern1 rur 1 ze aza pro I owego.
Inwesty:yjna 2 em. &erie 91.25-'>l.50
woju nowych przedsiębiorlitw kon[ekcyj- rz!łdzajr-a postano\\iła wypłacić dywidendę w nie- nanm s amifogicroym ~kresem r. ub. 'IJDport wuo!ł Dzięki energicznej akcji straży ogniowej uKonwersyjna 68.50
wysoko.ki 6 proc.
o 13 proc„ ekspon. zas o 14 proc.
•
. dało się ziokalizować pożar ii uratować buDolarowka 41. 75-!2.00
nvch na ZaoJziu, zanotowano ostatnio !1111ieni001ej
Zaznaczyć trzebn, ie obieg biletów banlrowych we
Zamacz~~ ?alezy, że wzrost ~br-0tow .:z~grani~· dynki fabryczne. Straty bardzo znaczne, na
Konsolidacyjna 65.50
kryzys przedsiębiorstw starych, czeskich i Włoszoch W21'Ósl w ciągu 1938 o 1.488 miln. lirów do nrch J~pt)llll Jest pMo.rny, albow.1e;m '~YZ~J .wyntle
.
k ść . h .
t ł .
t
4 i p6ł proc. Ziemskie ser. S.ta ~3.50-63.75-63. 'l
polskich, które pozostały wprawdzie na ogólnej wysok-0ści 18.956 miln. lirów. Obieg biletów mooe hc~y stirtystyczn~ uwz~ędmaJQ ro~~ez ~b.ro- razie wyso o lC nie zos a a jeszcze us a
4 i pół proc. W11n.zawy 71.25
„hl-Okiem yenowym • Il wiec z Mand:rur10, Chl!l« łona.
5 proc. Warszawy 33 r. 72.50-73.00 oet. dr.
placu; ate które nie potrafią przystosować himkowyd1 pokryty był zfotcm w wysokości 3.674 lymis Póloocnymi
i td. W okresie styczeń - luty rh.
MORDERST\VO
5 proc. Lodzi 33 r. 64.75
e..k:11por1 japoński do państw trzech spadł o 14 pro-e.
We wsi Kuchary 'POW. Lańcuckieuo do5 pro.c. Lodzi 38 r. 63,00
4 i pół proc. Poonańokie ger. I 62.0()
ły
I :;t;;::.st eksport do „hl<>ku yenowego" wzrósł o stali się-do składu z węglem bandyci którzy
4 i pól pi-oc, ser., k. 58.50
skrępowali właściciela Feliksa A~tczaka,
_
Tr.mkl)cja dla po:i!yczek uLrzymana dla 1;stów
Wzajemne obroty b~dą znacznie zwitakszone
POPRAWA KONIUNKTURY w SZWECJi
poderżnęli mu gardło nożem do krojenia wę
n· 1·<·0 nw rniejsza.
ex) Ministerstwo P.rzemysłu i Handlu rozrachunkowe. Ułatwianiem transaikcyj z.aj
w slycmiu rb.
nos.tQpiła .w Szwecji wyraf.na po . <.lli>n i splądr-0wawszy. skład i miesi;kanie
7
Z GIELDY LóDZKIEJ
.a'_,_kt~~a o.bJęła kcał, .gospod~_,rkbti " zbiegli. Antczak z,marł przed przybyciem po
Uz baadn1·a obecnie z radcą handlowym am- mować się będzie Polsko - Francuska Izba pra.watk'gospod~_c
WYJlł
iem ryn&U W!.CYJnego, wy 81:UJQCego MB !ZIJ 1· ..
ó
ł
.
z dnia 4 kwietnia.
Handl-owa.
.
.
.
tendenej~
w
zwiQzku
z niepewnt 1ytuacj11 miedzyaa 1 ~Jl, kt ra ~vs~czę a .ener~1czne dochodzebasady
francuskiej
w
Warszawie
p.
Depretr ·,: wczorajszym zebraniu gidch": m w Lodzi IM>·
Bixio szczegóły techniczne, związane z poNowa umowa z Francją przewiduje znJ- rodową. P<>praw~ ~oniunktury, która utrzymała się i nie, celem u1ęc1a bestialskich morderców.

Po:sce

Ceny zbóz

Zaolzie poważnym odbiorcą konfekcji łódzkiej

Delea-ac·,a rządu polskiego

Wi~it:i z kraju

I

Koniunktura.

l

Kompen sa

w handlu polsko-francuskim

I

"d nastw~~ch mies~!caeh, !~-~dowbanaudo z1osteła prze
POMNIK KS SKORUPKI STANIE
e w&zyli't1Um wa:mvzouym "....,..em
w &nym oraz
•
.
cżywieniem inwestyqj w ciężkim pczemyśle. Wskuź
W WARSZAWIE.
nik korummcji stali i łelaza wzrósł w styczniu rb. w
Na p~acu Weteranów na zieleńcu 00 stro
Konsolidacyjna 65.25
0 ~ punk~y. oelągajęc ny kośdoła św. Floriana w Warsz~wie sta·
por?wnaniu
do
grudnia
r.
ub_.
W ewnętrma 64.80
136
Bonk Polski 124.0G-123.00
llh01!id-0m
· ~oza tymw ro,zk.w~k}a .się dtuośc pomyśl~ie .nie .pomnik bohaterskiego księdza A Skoan e1 zagraniczny.
s -azm unpor
mrowcow
.
5 pr1>1;. Lodzi 33 r , 64.00- 63. 75
przemysłowych podniósł aię • 132 w ~rudniu r , ub. rup~i.
Tendencja niejedno-lita
do 147 w pierw~ych dwóch mif16i11cach rb.
W przyszłości przewiduje się tu moźliwość
pastawienia jednak pięciu innych po
Z GIEŁDY ZDOżOWEJ.
z dnia. 4 kwietnia.
mnLków, po jednfim .na każdym z zaprojektowanych zieleńców.
~-) to 14.!IP-14.90
·
, :w'.es je~. 17.75-18.25
J edn-0cześnie po drugiej stron.ie placu,
Owies 2 p;a.t. 17.25-17.75
·1
z Rumunii do Niemiec
nad obrefamł młcsem naprzeciwko
elewacj'i szpitala, stanie rówMQka żytnia 30 proc. 28.50-29.00
Obroty gospodarcze niemiecko lat, osiągając wairtość eksportu ru~
ex) Dla współdziałania z władzami nież okazały gmach o charakterze publiczMilka żyt-nin 55 proc. 25.5G-26.00
· muńskie osiągnąć mają w myśl zawartego muńskiego do Niemiec i importu z Nie- pańS1twowymi w wykonaniu bezpośredniego nym.
Mą ka r~wa 95 proc. 21.25- 21.75
ostatnio ukłac!u gospoda1rczego, zaljcres do miec do R1ununii po 500 milionów marek nadzoru nad przebi·egiem i organ.izacją obro ODNOWIENIE ZABYTKOWEJ FARY
Siano luzem I 11:a1. 8.00-9.00
Reszta notowań bez zmiany.
rocznie.
tu mięsem oraz nad organizacją targowisk,
tychczas niespotykany.
W OLKUSZU
Tcn-dt> nrja spukojn._
Warto tu więc przypomnieć, że wysiłki
Te olbrzymie kwoty obrotów niemie- rozporządzenie ministra rolnktwa powołaW Olkuszu powstał komitet odnowienia
Ogólny obrót ~.21&
niemicckie, zmierzające do ożywienia wy- cko- rumuńskich oznaczają w praktyce Jo komisję nadzoru rynku mięsnecro: glów- kościoła parafialnego pod wezwaniem św.
BAWEŁNA.
miany z Rumunią, dały w ostatnich zwła- z·realizowanie aimbitnego pia.nu zapewnie- ną, okręgowe i lokalne. Rozporząa'zenie, wy Andrzeja. Na czele komitet-u stanął ks. praNmowania s dnia 3 kwietnia.
szcz.;io latach wyniki pozytywne.
nia sobie przez Niemcy przewagi i niemal dane 14 lutego uzyskało moc obowiązującą łat Maczka.
NOWY JORK. _ Bralo notowań z powodu ~Tak więc obroty te, które w roku 1935 wyłączności w czerpaniu z bogatych ru- od 1 kwi-etnia r.b.
. . Fara ?l~uska, cenny zabytek dct.vnej
l·•·mń atmosferyCVJy;h.
wynosiły po obu stronach wymiany po 46 mut1skich źródeł surowcowych i aprowiGłówna komi•sja będzie miała swą si:- sw1e~n9śc1 Olk_usza, oddawna nie była grun
LIVERPOOL: loco 4.92, kwiecief1 4.56, maj ł.54. miln. mardk, wyniosły w r. następnym do zacyj~ych.
dzibę w Warszawie, okręgowe zaś mają łownie odnawiana. Dla ochrony od znisz. :crwiec 4.45, Upiec 4.38, sierpień 4.35, wrzesi„ń 4.32, 180 miln. marek po jednej i drugiej stroNiemcy zableraią się ostro do reatfzo- , być ustanawiane w mia·stach wojewódz- czenia cennych pamiątek wewnątrz kuścio
r·i~dziernik 4.32, listopad 4.31, 1 ~udziel1 4.32, ~tyczeń nie. Umowa przewiduje, że w roku bie- wania tej korzystnej dla nic'h umowy. Nie- kich z tymi wyjątkami, że kom isja we Lwo- ła odnowicmy będzie wielki ołtarz sialJe
1 3 1, luty 4.35, marzec 4.37. kwiecień 4.38
żą cym obrót ten wyniesie
w imporcie i wiadomo jedn~, czy będzie ona mogła wie obejmie swą działalnością woj. lwow- organy, kaplica św. Anny, try1ptrki { tp.
'
Egipska (Sakell.): loco 6.72
eksporcie niemiecko - rnmmiskim po 250 hyć W}~onana w ta1k szerokim zaikresie, skie, tarnopols·kie i stan i sławowskie, a koKoszt odnowienia i remontu który na
DREMA: loco -, maj 8.98, lipi~c 8.85, paździer. . mili,onów m~rek, przy czy1.11 ma _on. _wzra- jak to zostało przewidziane.
misja V:, Wilnie - woj. wileńskie i nQWO- razie nie został jeszcze ustalony' rozłożony
będzie nai kil'.<a lat.
'
nik 8.68, grudzień 8.65, styueń 8.6~. marzec 8.68 1stac stopniowo w okreste n<lljbl:zszych
gr6d2k1e,
I Joli:~·ówka 42.00
I nwe~tycyjna 1 em. 90.50
lnwesty:yj11a 2 em. 89.50

stanowieniami zawarteao ostatnio w Pary•
t:>
•
zu nowego polsko - francuski€g-0 układu
handfowego. Uzgodnienia wymag.ają przede wszystkim sprawy umów kompensacyjnych. jest 3"uż. prawie rzeczą
.
.pewną,. że Za-h
han prowadzić będzie rejoestraqę tyc
umów, wydając jednocześnie świadectwa

.500 miliODÓW IRarek

czne powiększeni.e kontyngentów, obowią•
• •
k · h k
zuiących rówmez przy ~ransa ciac
ompens.acyjnych. Polska importować ma z
Francji za z górą 60 miln. zł. rocz:nie, kiedy
eksport
. nasz sięgać ma 75 miln. zł.,Ó co sta·
nowi wzrost o 30 - 40 proc. w por wnamu
z dotychczasowymi f{)Zmiarami obortów.

wynieść
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wód koloAakich, peda·
merlł ł k o • m e t "1 k fł

OBUWIE

s

Głowna

8„ telefon 158·05
jui: sili przyjmuje. - - - -

w dużym wyborze
polecają magazyny

Ramnalda Gałeckiego
ŁODZ

Piotrkowska 163 i Kilińskieuo 47

l iFRED

WI NA Zagranlc1:ne.
Krajowe Miody
i
poleca Hurtownia Win

chemlaler
'A LFRED KNAPP
t.6dł, -::: Piołrkowaka Nr• 124.
W')'b6r:
.
eh i 11portowYCh
Wiellrl
' KOSZUt - dmennY 1000 deseni

ICALl•.O WS"9

Henryk
ł..ód:i,

11

Dowboresyków "• tel. 242-56
Speelalno~ci
i wino
f1 rmy:
deserowe :t6lte
WlllDJ'
wino d8lerow•
Import.
czerwone

Salentino
- Barolino

KRAWA~I ~ołSZLAFROKI.
BONJO~

- alant.eria męska

OJU D&jm'Odniejsza

g

.NOWOCZESNE

ZYRANDOlE I ŚW
własnej wytwo· . lf(ZNIMI

~ADJO

'

rm oraz

-.llPARAn Wfte)kfch ma.

.B,

_,A ft 118. 'i A·~ „.

Łódź, PIOTRKOWSKA
Filii nie p . d 50 tel. 152-02
osia am.

PORCELANA.

KRYSZTA~Y
SZK~O

Haesynła

kaclaeDD• Sskł• os~l•trwałe

TE-A SANNE
PIOTRKOWSJ[A.

175 ..

WIELKI WYB OR I

NJ\JNOWSZI l'IODflł
SIJfi.lf N

poleca:

,,IZA''
2
Andrzł!Ja

Najmilszym podarkiem
s~

Stefan

„PfllHllN"

~~arlłń~~i

oraz ksil\tki dla młodzieży s księgarni

]!!!A RENNER' A

LótJt, PIOTRKOWSKA 128, tel. 168 88
p 0 l ee a: torby dam1kle, para•ole.
walizy, pasy wojskowe orai .-alanteri•
a)uSrzan11. - Ceny przystępne.

Piołrkowska
BOGATY WYB6R

W ARTYKULACH WIELKANOCNYCH,

po cena.eh korzystnych.
4% RABATU W ZNACZKACH!
Na Wielkanoc wydajemy specjalny PREZENT!

łów VI ełn1anycb

Składy ~ater;:
Ba'łVe\n1an)'

.

i Jedwaboycb

k

•

,,WE 5 K 1\

7.

Łódt,

Wos owie_

~A 1~:·

„

„

t08-3S
Ll&TOP ADA 1
\ tni na\rnod·
sezon wios•nn~: e i d?.iecinne
tel.

p l e c a : !1a damskie roę11 te h
; 1·aze materiały L ś ' śle labryci.oyc .
ae
eoac11 c1
pO C

11

ul. Piotrkow1ka 102,•a, tel. nr 272 66
"
„
5!1,
„ • 272-4ł
:
" Sienkiewicza OO,
„ • 278-44.
•
„ W ólezańska 71.
„
274-6ł
Pabianice. ul. Warszawska 11

[.uge0~~~

r:o

wieczne pióra

NA SEZON WIOSENNO-LETNI

Haj:!:1:~~~~~

OBUWIE

DAMSKIE, MĘSKIE I DZIECINNE
KUPISZ W FIRMIE

f.

lllłl"l'lłlł

Piotrkowska 123. : : Tel. 228-17

----

Podar}lnelr, który
Nosie BĘDZIECIE

Parker Do!~~aUmafic

A

wici:. 4s

·•-J. OSTROWSKf-S-r:
twód~,

----~.

FABRYKA SZCZOTEK i PĘDZLI

Sklep ul
POLECA

SIĘ

Piotrkowska 131
PRZY ZAKUPIE

śWI.Ą TE.CZNYM

.MAZURKI, babki. mlgdalowee, płacili,
makowce. oraz wiele ionyc:la wyrobów
cukierniezrch i plekar11kieh poleca na miejscu
i oa zamówi en la teJefoolezne

PIEKARNIA A!ł~RYKAŃSKA

NEW YORK
ADOLF REDMAN
TEL. 193~8

GŁOWNA 2.

na •ereu!

21. 85.- 67 50 57
konstrukcja
OŁo
.so, 47.so
I 30

_

K~FREIGANG

165, tel. 188-82.

Piotrkowska 6 Y5

arszawa• M„. . . 0załk0Wska

l:tł

•

-

. 11

„i{URJER ł.(>lJZKI„ ·· ;'"·nda 5 kwietnia 1939 roku.

"Vr. r;5

naruszenie
terytorium Mandżurii
Ponowne przez
liczne grupy żołnierzy sowieckich
'

na ambasadę niemieckq
w Sanliaqo de Chile

SANTIAGO DE CHILE, 5.4 - Nat gmach
t11 'ejszej ambasady niemiedkiej dokonano
we wtorek rano zamachu bombowego. Wy:1:•di zniszczył bramę wjazdową ; wybił
wsz rstkie szyby. Sprawcy zamacim zbiegli bez śladu.

\\'.s,ółiraca narodowośd słowiańskich

1

Sl~wen.ców we wszelkich

.'
współżycia·.

w

Jugosławii

Poza tym komu·nikat dodaje, że rozmowy
prowadzone hyły w .n,astroju bardzo ser·
decznym" i
obu rozmówc::>m
stwietdzić „zasadniczą zgodność poglądów
:o do istoty rozpatrywanych zagadnień
oraz wspólność podstawowych zapatrywań
na metody J.alkie należałoby zastosować do
ich rozwia.zania". · Dalsze rozmowy pod_1·ęte
być mają-kończy komw1ikat-bezpciśrednio
po świętach Wietkiej Nocy.

pozwoliły

przejawach ich

• kt USł8WJ 0 radach zakładowych
Popracowuje
role
gru •a oosłów praco Nnic~ych O. Z. rt.
·

WARSZAW A, 5.4 - Dowiadujemy się,
grupa posłów pracowniczych O. Z. N. zajeta jest obecnie opracowaniem prcsektu usta
\\•y o radach zakładowych. Pro.iekt ten wzo.
rowany jest na ustawie o radach zakłado1rych z 4 lutego 1920 r. dla woj. śląskiego.
Równr.cześnie ma być opracowana również
podobna do obowiązującej na śląsku ordynacja wyborcza do rad zakładowych. jest to,
jak nas informują, fragment projektowanego
w zasadzie samorządu pracy na najniższym
że

Znowu

szczeblu. Mówi sie już o .konieczności zreorganizowania ruchu zawodowego, a w dalszej
kolejności w ogóle przebudowy społeczno
gospodarczei państwa.
Wiadomość o opracowywanym przez posel~ą grupę pracowniczą. O. Z. N. projekcie
ustawy o radach zakładowych mającej obowiązywać na całym obszarze państwa; wywołała żywe poruszenie zarówno w sferach
robotniczych, jak i przemysłowych .

antypols~~e w1brvkł

w6dańs~u

Wybicie szyb w kilku ~o)s"ich insty tuciach
GDAŃSK, 5.4 - W. Gdańsku dopuszczo- neralnego komisariatu R. P. przy ul. Neu-

no sie znowu żakowskiego wybryku przeciw
po'fklego.
Nieznani sprawcy wybili w nocy szyby w
l:ilku po!skich instytucjach, mianowicie w
':1mnazjum polskim im. J. Piłsudskiego, w do
r:u PolSkiego Czerwonego Krzyża przy ul.
::Jnd~grnbe, wreszcie w Polskiej Agen-cj1 Tegrnficznei. Zaznaczyć należy, że biura P.
i\. T. mieszczą się na parterze w gmachu ge-

. ~UDAPESZT, 5.4 - Urz!dowo k?mu·
.
.
.
.
.
nikują : we wtorek w p ołuclm e podpisano
. .
.
.
sow1ec.k1ch n1elegalm_e przekroczyła. granicę, 1 "".kroczyło ra t~ryto rmm f)landzur_sk1e_70 zoł- , tu w ministerstwie ob rony narodowej pro"".chodząc :°a terytoriąm man~żursk1e. żoł- rn~rzy sow1ed~1.ch. B~tene sow!cck1e ~sta-: \ tokół aw:e a·ac ' niki obrad wc;gierskomerze sow~eccy zo~tah o~p_arc1 p_rzez J?~t~o~ i ~10no w l?oblizu g!a.ni~y. O~dz1ał scw1eck1I
• z . .- r J • Y.~Y
.
.
mandżurskt. . W k1tkai:iasC!e minut poznie1 , Jest u~bro.iony_ w c1ęzk1 karabin maszynowy, , słow~ck1.e1 kom1s11 gr_anic~n~J· Protokół
o~oło 40 żołnierzy so_w1eck1ch z dwoma ka:a j 3.Jek.~te k~rabmy maszy~ow_e, ro~J?orz_ądza: podp1sall ze strony węg 1ersk1e1 stały zastęp
binarni maszynowymi zaata-kowało w tymze rownteż kilku reflektorami. Nieco pozn1e.1 o~- 1 ca ministra spraw zauran
icznych Voernie i
0
miejscu mandżurską straż. graniczną. Po I dział ten otrzymał pcsiłki w postaci 80-ctu l łk
b I
A' 11 d ·k
z t _
3-godzinnej strzelaninie zmuszono żołnierzyl sowieckich \kawalerzystów i kilku karabinów 1P . szta 1 li _g~nera_ n~go
. Ol .a.
e _s ro.
sowieckich do odwrotu. W poniedziałek o maszynowych i trzech dział. Sytuacja jest ny słowa ck1e1 złozyh podpisy gen. W1est 1
godz. Il-ej rano w tymże samym miejscu bardzo naprężona.
ra'C!ca ministerstwa Jancsak. Protokół za~
kł
wiera dokładny opis nowej granicy oraz
regul.uje. kwestie techniczne_ w związ!ku z.

I

T.OKIO, 5.4 _ Agencja Dom ej donosi z
Hsin-king o _ponownym incydencie granicz?
nym w pobltżu Liu-czia w zachodniej części
P!Owinc.ii Hsin-gan. Incydent wydarzył ~ię w
niedzielę." Grupa dwudziestu kilku żołnierzy

•
ozmow
y
ser
s
O•C
or
w
ac
Je
k
h
b
k
R

ZAGRZEB, 5.4 - Wydany wczoraj w
'".:ludnie komunikat prasowy w sprawie roz
:.;ów toczących się między premierem
Cwrtkowiczem a dr. Maczki'l'm stwierdza,
7 w czasie narad „rozpatrzone zosta~y
\'. szystkie sprawy odnoszące się do położe
nia ·ludności chorwackiej w Państwie, a to
·· czyn1'en1'a ich usprawiedl;1
'I' cru
l za do snt
·
d
·e
pełnego
'.•10nym ·'JZ ni·on1 1· przywrócenia
·
nrnfania oraz nl(lz!iwie daleko idącej konsolidacii interesów Serbów, Ciwrwatów i

7 h. m. Węgrzy przejmq odslq·
piane im przez Słowację
terytorium

Granica ustawicznych incydentów

Zamach bombowy

p o d pasa Die
•'· u

PARYŻ,

a d.u h an dJ o wego

mi-dzy Francją a Szwecją

Między rządem

5.4 (PAT) francuskim i szwedzkim zawarty został
układ handlowy, regulujący stosunki gospoda·rcze między obu krajami na r. 1939.
Korzyści uzyskaine przez Francję w r.
1938 zostały utrzymane, a w niektórych
sprawach uległy rozszerzeniu, zwłaszcza w

Memoriał

organizacyj

otrzymała

zakresie eksportu win. Szwecja
odpowiedni ekwiwalent pod postacią kontyngentów eksportowych.
· Układ wchodzi bezzwłocznie w życie.
Podpisanie jego nastąpi w niedługim czasie,

właścicłeli

I

nieruch om DŚC i

pienie do Izb Ustawodawczych z wnioskiem
o nowelizację ustawy o likwidacji moratorium hipotecznego w kierunku przyznania są
dowi prawa odroiczenia długu do 31 grudnia
1941 r., przedłużenia pr~wa spłaty listami :z:a
stawnymi do tegoż terminu oraz rozszerzenia
tych ulg także na dłużników, którzy nabyli
nie11uchomość po 1 lipca 1932 r,
"'

b. m.

LONDYN, 5 .4 - Premier Chamberlain
oświadczył, iż izba gmin będzie miała ferie
od dnia 6 do 18 kwietnia, z tym, iż spea'ker
będzie miał prawo każdej· chwili zwołać
izbę, jeśliby okoliczności tego wymagały.

SZWECJA -

ANGLIA.

SZTOKHOLM,
5.4 -komunikat,
Po wizycie
min.
Hendersona
ogłoszono
donoszą
cy, że delegacja przemysłowców szwedzkicn uda się do Anglii, aby lkontynuować
rozmowy w spraJwie rozwoju wymiany handlowej pomiędzy obu krajami. Przewidziana 1·est również wizyta delegaci'i angielskiej'
w Szwecji.

D ADll
••
g b org ...,
ft
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i
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Koalłtła rządewa

nastąpi

nowego terytorium, co

FERIE PARLAMENTU BRYTYJSKIEGO.

w sprawie moratorium hipotecznego

WARSZAW A, 5.4 - Organizacje właścicieli nieruchomości złożyły w Min. Skarbu i
Sprawiedrliwości memoriał w sprawie moratorium hipotecznego. W memoriale wSkazano, ~e w n:iyśl int~nci! rzą_diu, który . w sw.oim
czas1e pro1ekt o hkw1d.ac.11 moratorium h1potecznego wniósł do S e_jmu wraz z pro.jektem
stopniowej likwidacji ustawy o ochronie lokatorów, ciężary, wynika.il}ce dla własności
nierucho_me.i n:iiejs.kiej z pow?du li~widacji
moratormm hipotecznego, miały byc skompensowane przez ulgi, wynikające z uchylenia ustawy o ochronie !Olkatorów.
jednakże wobec odrzucenia przez władze
ustawodawcze projektu •u.stawy o likwidacji
ochrony lokatorów, zamierzona przez rząd
równowaga pomiędzy obowiązkami a świad
czeniami właścicieli nier.uchomoścl została
poważnie zachwiana, tym bardzie.i, że ustawowa obniżka korne.mego została utrzymana
w mocy i przedłuż.ona.
Wskutek tego własność nieruchoma ml~j
ska znalazła się w nader trudnym położenhU
zwłaszcza, że nie wszyscy właściciele domów
mogą korzystać z !kredytu Tow. Kredytowych Miejskich i zmuszeni są zwrócić sie do
drogiego rynku prywatnego.
z wymienianych powdów Organizacje

przejęciem
7

uzgs a a "

ILr

s.

ł;nSZOlllL

KOPENHAGA, 5.4 - Wczorajsze wy- I S2 pos~ów, liczba ta spadła do 78. Radykabory do parlamentu przyniosły pewne zmia łowie utrzymaH 14 mandatów, socjaliści na
ny w dotyc'itczasowym układzie sił polity- tomiast stracili 4 mandaty, uzyskując 64
cznych. Koalicja rządowa, złożona z socja malndaty. Duńska partia narodowo-socjalistów i rady'kaJłów ma nadal większość w listyczna, 'która dotychczas nie była repreparlamencie: O ile jednak w poprzednim zentowana w parla/mencie, uzyskała 3 manparlaimencie większość ta złożona była z daty.

garten Zachodzi wi~c tu wypadek naruszenia prawa eksterytorialności naszej placówki.
W Polskim Czerwonym Krzyżu nie tylko
wybito szyby, ale zdarto również i zniszczono godło PQ\sk.iego Czerwonego Krzyża z pol
Rumuflskl amb, Tilea wraca do Londynu
skim napisem.
BUKARESZT,
5.4 (PAT) - Poseł Ru- z rana Bukareszt i udał się w drogę powrot
Zawiadoaniona policja, iak t<> zwyik!le byWłaścicieli Nieruchomości ~wróciły się do munii w Londynie Tilea opuścił w<:zoraj ną do Anglii. Jak oświadczaj ą tu ambasawa, sprawców nie znalazła.
wymienionych ministerstw z prośbą o wyistądor Tilea wiezie instrukcje oraz informacje
potrzebne Chamberlainowi do slkonkretyzo
wania zobowiązań o których mówił w Izbie gmin.
BUKARESZT, 5 .4 - Za dwa tygodnie
spodziewana jest w Bukareszcie liczna delegacja brytyjska, mająca przep rowadzić
wyczerpujące rokow ania gospodarcze. Na
czele delegacji stać będzi e awdopodobnie
sir Friderick Leith Ross.

Przed
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sytuacji

ozbrojen:e Armii najpilniejszym postulatem
Deklaracje na pożyczkę lolniczq i ofiary na FOi
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Kra}owrm.
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wało_Rada
Iła FON
&ł. 100.-.
iycz i
Fir~Y. zrz.eszone w
W"f""-u rumy
Gminna
w Chojoach ofi.arowal'a na FON nistra spraw zagratnicznych Gafencu zagraZarazem zarząd Związku wzywa p~emysl okr~gu Ju Włok1etllUczego '! Lod2:'1 z.~tosily !ubsk.rybcję Po zł 430,_ w g<>tówce was zł. 100.- .,, Poiyczco Na. nicę została niemal ostatecznie ustalona na
łódzkiego do hiewiawa11ia w ofiarności na cele lokal źycz;ki Obrony Przeci.wlotnl(.:1eJ w następuJlłcych wy
'-'--·· •
17 kwietnia. Min. Gafencu odwiedzi Berlin,
ne natury wojsko1.11ej, zakrcśl()n13 planem dzialalno§ci
koś · h
rOUU'WCJ.
•k
Bni(kselę, PaJryż i Londyn. W drodze pokOmitetu
.funduszu Obrony
d
i
S«
rl.
10
OOO
D<n;occa
drogowy
pow.
lód.zlciego,
MatyóIB
d
l
l
iac •1
war.
a
' O Wladv~aw ofiacrował oa FON zł. 5.Nanodowej na najbliŻ3ze ~ ata, a w uczegó noś. BratBI i Hure!Y'l~
5.00
_: Członkowie go~ody podmi.strz6w (!usarskich wrotnej 'min. Gafencu zwiedzi targi w Med na kupno ścigacza morskiego województwa lódz. Goldlu51 Samuel 1 Jakub
20.000
Lodz· p<>stanl>Wili ~akupić jedmi obligru:fo pożycz. diolanie w których Rumunia bierze udział.
n;...'.'W dobli~u rho~grywajqcych się w dniach ostoi kiego im. Eugcniuua Kwiatkowskieg.o ora;: budowę Gwircma.n .i. Rantt
6.000 ~ prz~iw-lotniozej na zł. 100.._ Kl)' arzen o utorycznej doniosłości Naród Pol s:r.koly lotniczej dla okręgu łódzkiego".
Holman Filip
4.000
_ Akademickie koło łodzian we Lwowie posta·
s~i su;ojq zwartą i pełnq godności pOstaą zania.
W myśl powyżs-zej uchwały następujące za·k fady Horak Ad<>lf Sp. Akc. wrn z zarzęclem
IDO.OOO
ił
ł
eh z-air.upów nabyć pożyczkę lotnicą
111fe&1.ou-oł. c~/kou:it1 gotowoić do pOniesienia Mj. wielkiego przemysłu włókiennb:ego suhskryibowaiy Kamiński_ Jakub j S.ka
20.000
aro~.- i zło-żyć je jako dar dla wojska
Kłajpedy
m€Lzyc/1 ofiar w obronie Państwa. Zarzqd ZtciQzhu przytoczone 1p<>niżej .kwoty poiyczki lotnfozej, dekla Kosches 1 S-ka ~az s zarztdem
20.000 polskiego na ręce gen. Berheckiego.
l'r:emy~lu 'IT'lókiennic;;;eg-0 w Paii.stwie Polskim prag rujęc mrazem tytułem o(iary na cele wojskowe natu Pattherg <?ustaw. I Ska
4.000
_ P. Otton Stelan, sędzia handlowy, złoiył zlo.
r1~ ~adokumRn~otrnć, ie reprl!Zenwwana pr~ezen ry lokalnej do dyspo.zy.cji łódzkiego komit6tu przemy. P~~łow~k1 ~tamsław adwokat
5.000 tycli 300.- na ficigacz łódzki.
1'-1 .llt~ękJ~a ga/q;;: przemyslu przetwórczego łączy się słowego FON ze szczególnym uwzględnieniem kupna P~~elru M. 1 T. Sp. Ak.c. wra:a s zarzędem
15.000
_ Notariu~z Szmidt Stefnn podpisał subskrypcje
KŁAJPEDA, 5.4 - W dniu wczorajszym
10. m·~11c111ek caleso spoleczeristwa, WZ)Wa Hkłady ścigacza morskiego ziemi łódzkiej oru budowy szko
P1·k ielnych A i J Sp Ake.
ll>.000
· ·
nastąpiło
definitywne wcielenie kraju kłaj
u.•elkicgo przemysłu włókienniczego do 1'ak nn1'••yb ł 1 .
. L hl" k
R · J ld K 's A.k .
20 OOO poż)'ltziki lotniczej na zł. 2.000.-, -i:aś ipracowmc_y Jego
·- "*
y otnlczeJ w u m u:
eime
· P· . e.
,
·
kancelarii p. F. Bienias na zł. 300.-, IP· W. M1elczar
pedzkiego do okręgu Gąbin prowincji
1
Flm'°
Pojyczka Lotnicza.
Ofiary na ścigacz, FON i s.;kolę lotniczą
~ eyra<ui: h .Rob~rt Sri:iowie
~.OOO kowa. Al. Dradziński, Leon Bur.!<ki, Wł. Mielczarek,
K'· Scheibter i L. Grohman
d. 400.000 - na sprzęt zł. 40.000
~:rtkE. t1 :.-cia Scheikert S. A.
zł. i~·~~~ i M. Gómiewicz po zł. 60.- każdy. P. Julia Ander- wschodnio-prusikiej. Odpowiednie zarzą
dzenie zostało wydane przez nadprezesa i
1, K. Poznań•ki
250.000 - sprzęt wartości zł. 30.000
' • ry an
•
2 •000 ska i Zyi;i:nunt Nowakowski po zł. 20. ·
J\ru•rhe i Endcr
150.000 - ostatnio na FON 50.000
~oralscy W. S.cy
- W sali Zw. PRACA odbyło si~ nadzwyczajne gauleitera Prus Wschodnich.
1
,Union Textile".
120.000 _ eprzęt wart. 63.000, dodatkowo na FOi'i 12.000 Gutman Alek.sa.n~er •
•
•
~-~~ z®ranie członków Stowarzyszienia Kilińczyków En·
X Ejtingon i S.ka
100.000 _ sprzęt 27.000, FON 20.00
Gutmsn ipracowni.cy 1 mltJSl!'OWle
·
zeteroweów na którym ze.brano wśród cZil:onków na
Allar:, Romseau i Ska
100.000 - sprzęt wartości 10.000, FON 10.00()
Hersz;e~erg .M. Sz. ,i Halbersztadt
15.000 ścigacrz zł. '253.-, a zarzęd wyasygno-wal dalsze do- ARESZTOWANIE HR. RZEWUSKIEGO.
L. Gner
80.000 - dodatkowo na FON 25.000
Pracowm~ .1 robotnicy
11.300 tych 100.-. Razem ofiarowano na iioigacz zł. 353.POZNAŃ, 6.4 - Bardzo wielkie wraże
::lłarl\u> Kohn
60.00IJ _ dodatkowo na FON 20.000
Krotoszynsk.i Jóaef
lO.OOO
- Akcja Katolicka Diecezji Łódzkiej wydała nie wywołało w Gni e źnie aresztowanie hr.
R. Jli.ederman
50.000 _ ostatnio na FON IO.OOO
Mandelt?rt -::-·
~-~~~ odez;wę do swych członków i członkiń, w sprawie Rzewuskiego z Arcugowa w pow. gnieź
R\.~Biederman, d. nrią<łu i rady
]~.GOO
Ml\feyze~
a rt
10·000 gromadnego subskrybowania poiyc~i przeciwlotni. nieńskim, ziemianina i rotmistrza/ rezerwy,
' tam Ot!!cr
50.00() - dodatkowo na FON 10.000
az.o
mpe
·
czej.
„Wola"
~O.OOO -dodatkowo na FON 18.000
Ma-zo i Lempert pracO'Wnicy i ce>hotnicy
4.000
C~ęść nauezycielstwa -wrarz z b. prefektem w związku z tym, że publicznie, na swój
)f_ ·siłbt!t'91ein i „Piotrkowska J\i. • ko• rn" Hl.OOO
-dodatkowo na FON 20.000
MirKY i Waserman
lO.OOO pubL sr.koły powszechnej w Stokac~h Sikawie WTaz sposób komentował ob ecną sytuację poilK. Th. Buhle
40 OOO _ eprzęt na FON waTtości 17.200
J~kub wra:s IZ .czł<>nkamj r;arządu ~~:~~~ ze spółdzielnią uczniowskę i nauczycielstwem kiera. tyczn ą.
F. Ei,enbraim i S.k.a
30.000
_ oodatkowo na FON 25.000
jęcym w Janowie - zadeklarowała 'l:ł. 1.028.- na
Decyzją sędzi ego śl edczego hr. Rzewu:;. Rozenblatt
:JO.OO() _ na LOPP ostatnio ofiarowała firma samolqt.
Pożyczkę Lotniczą zrzekając się obligacyj na r zeu
Landau i Weile
:JO.OOO _ sprzęt wartości zł. i,70Q
Na ręce dow6dcy Okruu Korpusu Nr. IV, gen. I<imdus7JU Obrony Narod()wej.
~ki został za sianie dęfecyzmu aresztowany
Landau i Weile, członkowie znrz~un
10.000
Thommće zgłosiły si~ następujiice delegacje z ofiara
- Dzieci Publicznych Szkół Pows.z~hnych nr.
t ?sadzony w więzieni.u sądowym w Gnieź
l~niil H11ebler
·
i.OOO _ na FON 5.0IOO
mi na FON i FOM.:
27 i 85 złożyły na ręce pułkownika Bolesławicza &U·
2
nie.
~arol Hofrichler
- Dzieci i.zkoły powszechnej w Marys.inie III, ca mę zł. 125.- oa FON.
G.e i Alhrecht
~~:~~~ _ na Fon 6_000
łoroczne swoje oszcsędoości złotych 255.- na Fun.
-Giełda l\Jięsna w ł..odzi wpłaciła na FON w
S. Barciński i S.ka
20.00(} _ na FON 6.000
dusz Obrony Narodowej.
.
dniu 31 ma.rea ro. 'Zł. 2.000.- 0'1'32 w dniu 4. 4. na
Jul~ Kindennan
.
_ na FON _
- Wlałcicieł i pracownicy za.kładu fryzjerskiego P.<>żyozkę Lotnicą zł. 10.000.20 000
6 000
Kaliik• M111. Pluszu i Aksa:•ii;u ! Cmle • ~O.OOO _ na FON ZO.OOO
R. Schielke, Udli, ul. PiDłrkoweka 72 - P· R. Schiel
- Powszechna Spó-łdzielnia Spożywców w Łodzi
Skróty łel~1raficzne.
F. W. Scbmikert
15.000 _ na FON 5.000
ke - d. 50.-9 p~wniey, - wł. 53.-, razem złotych 7'1!deklarow·ała ns Pożyczkę Lotnicr.lł d . 25.000..
,,Rodr:ka Pn~dzalnia•
15.000 ..:....
FON
103.- Finna Eugenini.z Stefani-a!k wpł111:.iła do kasy
- p_::ROZOLI[vlA. W pobliż.u bramy He-;
1111
S. Dancyger
15AIOO _ na
FON 13
- K111!0liclde StO'WarzyM:enie Mfodzezy Żeńskiej Stow. o.Pl&ki.ch Kupców i Przemysł-0w<:ów Chrześci_ 000
roda c1 ęz ko ran10ny zo stał ckilku strzałami
5 000
.\lari, Rousseau D. Piescb
15.000 _ na FON .
i
Mv.Jdej przy Katedrze św. St. Kostki - d . 50.jan w ł..odzi zł. 200.- z przeznaczeniem na FON.
konserwator muzeum Rockfel1era archeolog
2 500
Ilirszberg j Birnbaum
12.500 _ na FON •
Pracownicy i firma Spółka W~glowa ,,Ignis"
- Lódzkie ZwiąZ'ki Sportowe w izrozumieniu do
7 500
l.~onkowie urz d11
1
Lódź, Al. Ko-ściuszki 2ł - zarztd filmy zł. 2.000.-, niosłoki akcji zwiększenia fund'UBZÓW Obrony Naro. .John Hiffe. W związku z tym zamachem ko.
_
11
6 000
mendant ~oj s.kowy zabronił Arabom wstępu
Stephan i Wemez
12J)OO _ na FON 5.00Ó
prareownicy zł. 236.dowej biorę liczny udział w 1Uhskryhowaniu Pożycz
do jerozohmy i opuszczania miasta.
Teooor Steigert
IO.OOO _ na FON _
- Ro-botnicy, praco-wnicy i maJ!trowic lirmy Stil ki Lotniczej, Lódzki Okręgowy Zwiiµek Piłki Nożnej
3 500
- LONDYN. W czoraj wieczQrem przyby·
Zilkładd-y ~yrarllurwllk.ie
:Ił. 200.000
ler i BRie~~zow~ki, Łódź, C~gielrur·ana 52p- dd. 800. M :zadeklarowa:ł na Pożyczkę Lotniczę zł. 100.-, Łódi...
~ tra om
lOO.OOO
,.,.,otn1ey, praeownicy i inna .rzę ZiBlnia . ki Okręgowy Zwięzek Hokeja Lodowego zł. 200.-, ło do Londynu około dw ustu lewicowych dzta
,.La Czeinstochovienne•
_ ()
Borensztajn, Łódź, ul. SeoatMska 35/37 - d. 500.- Łódzki Okręgowy Zwięzek KolaT&k.i .zł. 100.-, kluby łaczy hiszpański ch z rodzinami. Z ao piekował
92 50
się nimi specjalny komitet. Wśród uchodż ...
.;warta"
SO.OOO
- Zwięzek Adwokatów Polskich, Oddr.iał w Lo- rdbotnicze ofiarowały 11e. FON zł. 350.-.
ców znajduje się m. in. gen. Menendez i b,
„G1mzyńska Manufaktura
.
dzi,
Piotrkowska 5<i - rl. 500.40 000
przewodni czący madryckiej rady obrony pł.k,
Rami>ch Franciszek
.
_
clo
clnt.
rlo
dy,.pozycji
Kom.
Przem.
FON
5.000
Uczennice,
nauczycielstwo
i
·
d
yrekcja
GimnaOFIARNOść
DZIECI.
20 0011
Casado,
Bukiet BrAcia
lO.OOO _ duclat. <lo dJ!>pozycji K om. Przem. FON 5.000 zjum Hwnlłllistycznego im. Elizy Orzes:r,kowej 'W Lo- Zdz.isław Bartoszewi.t21 wraz or; siostrę Jadz•ą
- MADRYT. Z gi nął w katastrofie lotninadto czł<>nkowie Zarzą<lu
S.OOO
dzi, ul. Al. Kościu5"Zki 21 - izł. 1775.wyl>lali do generała Berbcclciego następujący list:
czej
słyn n y lotnik h iszpańskiej armii narodoFreidenberg B.
IO.OOO _ do'1at. do dyspozycji Kom. Przem. FON 3.200
- ł..ódzka M-anufa'ktura Plu!lllll i Dywanów Teo·
- „Korhany Pan.ie Gmerale!"
Land,be-rg H.
IO.OOO
tł()(' Finster Sp. Akc., Ló-dź, Ul. Dowborczyków 17 Słuchając pr:iemówienia Pana Generała w Radio, wej Garcia Mo rato.
- TOKIO. Japo{1sk ic samoloty bambardo
Wileó;,ki S.
!O.OOO
zotydi 5.900.nawołujęcego do &kładania funduszów na flotę po.
Rami>rh Edward, dzier. Mer i Cylllll
B.OOO
- Robotnicy, majstrowie i unęd.nicy Łódzkiej wietrzną naszej deięlnej armii postnn<>wilem razem wały ponownie Sian, s tolicę prowincji Szensi .
Ban~iń>ki S. i Ska: członk. Zarzą<l. i Dyrek. 11.BOO
Manufaktury Pluszu i Dywanów Teodor Firn.ter S. A. z siostrą moj11 Jadz.ię 1>osiadaoe o&zczędności za do· Obrzucono bombami ohicktv wojskowe.
- LONDYN. ,,Yankee Clinper" przybył
pm own;;;y ~: mysłowi i personel techni~ny
w Lodzi ul. Dowlrorcl'IY'ków 17 - d. 5900.- na FON bre stopnie pr7lekazai: na pożyczke lotniczą i dziś
9_920
robo·„ · - y
oraz na ścigacz im. wicepremiera K wiatk.owskiego- wysłać pod adresem JWP Generała zł. 100.- wła. do South ampton a godz. 13.40.
_
9 680
- NOWY JORK, W pobliżu m Braintec
Ton:::,z:w•h rrzędz. Cze.8.
15.000 _ do.dat. do d~tYdi Kr. m. Przem. FON :S.000 złotych 5913,35.
sność Zd ...i....Jawa BartoszewiC2a i zł. 50.- własność
___'!ll_______'PJll_ _ _ _ _ _ _m
- Gminną Kasa P.oiy~zkowo • OszC2ędnościow:i Jitdzi Bartoszewkzówny. ŻycZQf.: wielkich sukcesów w stanie Massachussets zderzyły się 2 samo~
,_ - w C2arnocinie pow. łódzkiego subskrybowała w dniu , P anu Gen erało w i kreślimy się zawsze gotowi do loty marynar,ki wojennci. W katastrofie zginęfo 2 pilotów i 2 obserwatorów.
C"!'Y.Ś DAŁ
"".~·
31 ma11::a rb. pożyczk~ przeci.wlotni~ na sumę zło- w:,zclkich ofi~t"
V \
""'
r
tych 1000.Zcl.zi.ęlau; Barros::e1cicz, ILCZ. 4 kl. gimn.
-;-- 91?A~SK .. Jak wynika z głosów prasy
Rada Gminna w Ozamocinie ofittowała w dniu !
.1?~,,.;;a
Brnr:-~.=eri·ic::óirna.
ucz. 2 k~. gimu. gdansk1e1, niektore synago1gi w Gdań sku ma
~
I'\
I\
30 marca rh. na FON zł. 700.- oraz sub skrybowała ·
- ł •H · 1.
• i• ' J cz ne ,.S!d ln" zło zyło ua
ia w ciągu maia ulec rozbiórce
poży<v.ko przeciwlotniczę na sumę rl. 200.' FO': i . · · ·
.
- NOWY J ORK. W GuJi1ey '(M3ssaN~
.1' I
f\1111 _1_ ".li"\~
- Stow. Właścicieli Nieruchomośei w Chojn·ad1
- TH
.
I .t. dź - r 111v:a1 złoi\ li na FO:•, rhu ss.ets) spuszczono na :wodę nowyt lot;a;..
~
XI _ a.i_a. WI l'd\11 ft.&U\ICJ
ofiarowało na FON sum~ zł. 117.l złot> eh :m µ;r. 41.
sl\ow1ęc „Was-o"M
~ -- · ·- ·
w
. ··ne Pol, k1ru ". osob ach pp.: d r. B runona B"ie·
·"··
•'·rm~na, d)T. Henryka Bur&zego, Karola Endera,
lloberto Geyera, dr, Felilua Madsze.wskiego, Stefana
O~era o.raiz dy.:ektora Zwięzku dr. Henrydta Berko.
przez p.
kt
-• l
·
k
h ł
?':mu 'Z'lOZ~
a 11&.5tępuJiteY te st uc w• y, powzię
teJ 1edoogło:'n10 pnea zarzęd Zwięzku:

.

111~ia została. przyjęta

m# i
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Kurfer sporto~

•~o· maju 1940f'rao.:1·a
roku
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(P.) Po katastrofalnej porażce w Paryżu piłkarstwo polskie z niecierpliwcścią
oczekiwa!o wiadomości, kiedy wreszcie
Francja zaproponuje nam rewainż, w który1!1 . moglibyśmy naJprawić nadszarpniętą
opm1ę.

CZERNIOWIEC

tnim posiedzeniu zwrócić się do zarządu
PZPN z propozycją rozegrania meczu rewanżowego dopiero w przyszłym sezonie
roku 1940.
Mecz ten Francuzi projektują rozegrać
26 maja. Termin ten jest dla piłkarstwa
poh~kiego odpowiedni, to też należy poważnie liczyć s!ę, że zostanie przez PZPN
zaakceptowany.
Mecz Polska - Francj<'< rozegrany
Sekcja lekkoatletyczna ŁKS rozegra
D OpUD8Q0
byłby w Warszaiwie.
mecz drużynowy z KP Zjednoczone. Bę- ' • • • • • • • • • • • • • • '
dzie to pierwszy występ w sezonie lekkoatletek tych klubów. Mecz dojdzie do sku- Dział oficialnv ŁOZTS.
tku dn. I t::.v k\"l
KOMUNIKAT NR. 18 WG i D
·• etn1·a n""
"' stad1"on1"e KP z1·ePolika w lodzi dnoczone.
Podaje się do wiadomości kalendar;i;yk ro-r;grywek
I
o
m.ibtrzostwo
młodzików na rok 1939 r.
W związku z międzypaństwowym meTURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
" · lokal
Niedziela
dn. 9 kwietnia 1939: godz. 10.00 rano
RSWF ,Jutrznia"
czem piłkarskim Polska - Belgia. w dniu
o nagrodę Okręgu Urzędu w. F.
Zawodnicy: Kesler z. Rozeman w. Warszaw.ok!
29 maja w Łodzi, ŁOZPN przeprowadza
(P.)
Rozgrywki
turnieju
piłki
ręcznej
H.
(Kadimah), Win J. (Hatechija), Ząbkowski K.
dalsze przygotowania do tej największej o nagrodę Okręgowego UrzPdU WF. wzno (Rapid),
Goldberg, Kenigsherg, Rzep11ik (Hakoach
imprezy sezonu.
·
t
d .
ś-r
Lasota A. i Gniezdziński St. (Orlę), Blatt H.
Mecz, jak już podawaliśmy, -odbędzie W!One zos aną op1ero po więtach Wiei- Wiśniewski s. (L.B.J.), Sterlic J., Rozenkranc 1. (Ma
kabi L.), Przytycki J. Woajnberg L. (Jutrznia), LuS1l·
się na stadionie ł..KS-u, na którym prze- kanocnych.
W
koszykówce
męskiej
do
dalszych
kiewicz K. Baczyński J„ Jakóbczyk H. i Kołodziej.
prowadzone będą odpowiednie inwestyspofil<ań zakwalifikowa~y się: ŁKS, Wima, czyk M. CRI.OK.).
cje, tak, by stadion mógł pomieścić jak IKP M k b" WKS
Sędzia grupy p. Ordynans.
• a a l,
• i KP Zjednoczone.
Godz. 10,00 rano - lokal KS. ,,Hatechija" _
największą liczbę widzów.
\V
wyniku
przeprowadzonego
losowaJakubowicz
M. Pinkusewicz M. Liherman J. llostek
W tych dniach zostalnie przesłany do
nia ustalono dalsze mecze.
A. (Hadimah)., Wagoe.r K. (Rapid), Waj&hof, Rapo.
PZPN-u plan orientacyjny stadionu.
W sobotę dn. 15 bm. grać będą Wima! psort.ńsk(H~koach), Krygier s. (~W), Proć H. (Orlę)
Po rozbudowaniu, stadion ŁKS-u bę
KP Z" d
IKP
M k .
S owi i Z. (Orlę), Opatowski E. (LBJ), Hecbt J.
Je noczone,
a ab1 i ŁK Portnoj J. Gruskolaski M. (Makahi)., Gelb P. Reeht
::lzie mógł pomieścić do 30 tys. widzów.
I. (Jutrznia), Nowak W. Ciszewski , Rogólski J.
Ze względu na wysoki poziom piłkar - WKS.
dnia w nieazielę 16 bm. (~OK), ULwodn.ik CRIOK-u t;ędzia grupy p. Wado.
stwa belgijskiego i atrafi<cyjność meczu araćNastępnego
b d
.
.
Wicz
ę .ą zwycięzc~ . pierwszeg~ meczu,
Po.niedxioałek, dn. 10 kwietnia 1939 r. - lokal
spodziewana jest b. duża frekwencja, tak, "'
drugiej pary, wieczorem RSWF ,Jutrznia", godz. 10.00 rano.
że nie ma obaw, że wszystkie miejsca na! ze ~vyc1_ęzcą
zwyc1ęsk1 zespół z póHinału rozegra finaFinał mistrzostw młodzików, składający &ię z ·4
mecz Polska - Belgia zostaną wyprze- łnwy mecz z ŁKS.
r.a~odników którzy zajm1,1 pierwsze dwa miej&ca w
dane, zwłaszcza, że zorganizowainych zoW siatkówce żeńskie' odbęd
. d 1-eJ . grupie i pierwsze ~wa w drugiej grupie.
.
J
ą się
n.
Fmal roo:17ywa-ny h~dzie systemem punktowym.
stanie do Łodzi szereg wycieczek z całe 15 b
t ępuJące sootkania: IKP m.
nas
go kraju.
Makabi. Wima - Kruszender ŁKS - Dział oficjalny ŁOZLA
JKP i Znicz - Wima.
Kluby, które w KOMuNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO NR. 3.
KRUSZENDER NA f .O.N.
1) Po-daje się do widomości, że bieg na ;przełaj
swyc'i't
i;rupach.
zaimą pierwsze miejsca,
(P.) „Sport Polski" rozpisał konkurs
o Mistrzostwo Polui panów odbędzie się w dniu
rozegraią w n1edz1el~ finałowy mecz.
16.go k~ietnia 1939 roku w Luhlime. Zgłoszenia ni1
dla klubów, które w okresie od maja do
Tym samym turniej o nagrody Okrę leży nadsyłać do LOZLA w terminie do dnfa 5.go
października' ub. rc~m wykaią się najpilgowego Urzędu WF. zostanie zakończony. kwietnia br. godz. 19-ej.
niejszą pracą.
2) Podaje się do wiadomo;ci, źe nadsylune pn~-i
.Rozgrywki. odbędą się w hali sportaWarunki konkursu obejmowały: u<:zę
Kluby karty ztłoszeń rewodników l!Q nieJrWe ·wy
we1 w parku im. ks. Poniato~iego.
pełni11;11e, wobec czego zwraca 6ię uwagę Klubom, by
szczanie na treningi, ilość zdobytych POS,
omam'!Yle karty zgłoszeń były właściwie vstemplo
ilość organizowanych
zawodów, wycie- DZJAL Of'ICJALNY LOZPR.
w.ane i pO'dpisane.
czek sportowych, badań lekairskich zaKOl\IUNlKAT NR. 27.
Wydziału Oler I Dyscypliny z dni.a a. 4. rb.
wodników i t. p.
1) PodaJe sie do wiadomości, 1e do dalW 'konkursie tym klubowi Kruszender
szych rozg.rywek o nagrody Kierownika 4-go
'łt:>abianice) przyznano piąte miejsce. ·
Okr. Urzędu Wf i PW w kaszykówce m~·kiei
Uzyskaną nagrodę w sumie zł. 100 zakwalifikowaly się dl"Uliyny klubów ŁKS., Jka
śRODA, dnia 5 kwietnia.
zarząd klubu ofiarował na FON.
Pe. Wima, WKS, Zlednoczone i Ma1<ctli.
5.30 Pieśń ,,Kiedy ranne wstają zorze" 5.35 Mu
2) Na zasadzie :.osowanla, przeprowadzone- eyka poranna (płyty) 6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka
go
przez
WG
i
D
wyznacza
się
da1szy
ciąg
roz
(płyty) 7.00 Dzien11ik poranny. 7.15 Muzyka (płyty)
MISTRZOSTWA ŁODZI W SZCZVPIOR·
grywek o nagrody Kier. 4-go Okr. Urz wr i 8.00 Przerwa. 11.57 Sygnał cza11u 7i Wa1';Z.llwy. Hejnał
NIAKU.
PW w hadi sportowej w pa!'lku Poniatowskiego z Krakowa. 12.03 Ąudycja południowa. 13.00 P.rzer
(P.) za1rząd ŁOZPR ustalił termin roz jak nast~J111ie:
.
wa. 14.00 Muzyke operowa (płyty) 14.50 Łódzkie
poczęcia
rozgrywek o mistrzostwo w
wiadomości giełdowe i odczytanie pr-0gramu 15.00
Sobota, dnia 15 kwietnia rb.
,.Nasz koncert" piosenki dz.iecięce Collona Walew
szczypiorniaku męskim i żeńskim na dzień
k'oszykówa męska godz. 16.00 Wima
skiego (-r; Krakowa) "15.30 Mullyka obiadowa w wy
22 kwietnia. Mistrzostwa przeprowadzone Zjednoczone,
godz. 17.00 IkaPe
1'lakabl, godz konaniu Ork.ie.str~ Rozgłośni K~to.wiclciej p/d Jaro.
będą w tempie przyśpieszonym, gdyż mu- 18.00 LKS
WKS.
sława Leszczynsk1ego 16.00 Dziennik popołudniowy
szą być ukończone jut do dnia 18 maja.
sia~kówka tetlska godz. 180o Ikape -... Maka 16.05 Wfadomośd g(}spildarcze. 16.20 Dom i uko
Wykorzystany będzie każdy termin so- bi, godz. 19.00 Wima - Kruszen<ler, godz. 19.80 ła: G4iwęda dr. Anto.niego Karpowkza 16.35 Kon.
ŁKS - Ikape godz 20.oo Znicz - Wima
ce.rt kameralny (z Krakowa)) Wykonawcy: Fe.dy.
botni i świąteczny.
nand 1!facalik - viola da gamba. Stlllnisław Miku.
s~1. - sk.rzYP.C.fl , Melania Sa~ewiczowe. - forte
'(
NIEDZIELA, dnia 16 kwietnia r b.
.JUBILEUSZ Ł.K.S-u.
.
koszykówka męska go<lz. 10.00 Zwycletca pian 17.00 Odczyt wojskowy.
(P.) W ramach sportowych imprez . meczu Wima - Zieo;Inoczone, ze zwyciętcą me
jubileuszowych ŁKS komitet organizacyj-! czu Ikape -Makirbi.
.
w· lk
.
1715 K
ny przewiduj·e zawody piliki ręcznej z I godz.. 2~.00 Zwycięźca meczu LKS - WKS
·. Ork~cert ~e 0~kostny Z(-r; ~0ocbi) Wykon~
·
·
.
• · · ' ze zwyc1ęzicą meczu wYzna.czonego na godz.
cy· .. ~estra vmycz owa ';"1ązku Mtl2ykow
udziałem doskonałej druzyny poznanskieJ lO 00 dnia 16 bm
Cbrz~sciJan p/d Tomasza Kiesewettera, Chór
KP\~ m~skie_j _i żeńskiej- Udział poznań·. siatkówka żeńska godz. 19.lS finalis>ta I-ei
Mieszany Mariański p~d Bolesława Ulassa.
czykow Jest ]ttz zapewniony, ŁKS rozegrą gmpy z fanalistą n gru11>y.
W program1e muzyka polska.
mecze z KPW w koszykówkę męską i
O .godzini} 20.00 nastąpi roz.da~ie nagród .....
szczypiorniaka, a drużyna żeńska - w zwy.ci~źcorr.i w koszY'kówce męskiej i siat.11:ów- 18.00 Przemówienie z okirzji Wielkiego Tygodnfa . ,
.
. . k
ce zensk1c•.
siat1<Owce i_ szczyp10rma a.
.
3) Podaje się do wiadomości, że roz,grY!W'ki - wygłosi JE. Ks. Bisku,p dr KB'Zimie.rz Tomem.
ŁKS-owi nalezy pogratulowac wyboru w szczypiomiaku żeńskim i męs·kim rozpoczną 18.15 Mu-zyka (płyty) 18.25 Wiadomości sportowe
taq< dobrego 1frzeciwnika.
się w dniu ~~ kwietnia rb. i o<llbywać się bę- lokalne.
• • •
dą każu• ! wboty, niedzieli i święta plt'ZY czym
Kierownictwo sekcJ"i kolarskiej· ŁKS-u zako~cz in) zosta,: ą .w dniu 18 maja rb. Proś?Y
18.30 „Nasz język" audycja w oprac. prof. Wito!
.
.
.
. .
' Klwbow o zwalman1e z rozgirywe:k wzig!ędme
da Doro&zewskiego.
zam1rrza zorgamzowac w programie 1m-1 przelo,:eni!. tern:· o,~. z reguły będą załalt"fane
prez jubileuszowych 30-lecia klubu ( 4- odmow11,e, ;.ir..:elo Vv•J , D JJl'OSi Kluby 0 nie pi
11 czerwca) zawody kolarskie na torze sanie ~ te j _sprawie żadnych pism..
4) St<·n liczebny K_lubów w kla61e A. - na 18.40 Koncert popularny. WykO'll.awcy: Mała Orkie·
ziemnym na1 st?.ćłionie przy Al. Unii.
..
•
. .
·
rok 19d9 Jest nastę'JJUJą,cy:
stra PR. p/d Zdzisława Górzyńskiego ,Bronisława
B11zsze sizczegoły tej imprezy będą
i,.z<..zy9:urn;ak męski: ŁKS, TLJR, Znicz, Wi M.akoNa - harfa, Tadeusz Luczaj - śpiew. 20.35
wkrótce opracowane.
ma, Ikapc, M;.J:abi.
Audycje .informacyjne: Di.iennik. wieczorny (20.40)
s,:czyp 01 r i;;k żeński Ikape, Znicz Wima Zie WiadQmości meteorologicz.ne. Wiadomości sp<>rU>wc
Na:~ program na jutro.
·
PROGRAM. OTWARCIA SEZONU
dn ... :zone, KS, Ma'kabi.
5) W~ywa się wyż.ei wymienio~~ kluby do
KOLARSKIEGO W LODZI •
.
•
.
•
. zgłoszenia swych <iruzyn w term1me do dnia
Łód7lk1 Okręgowy Związek Kolarski 17 kwietnia rb. godz. 20-ej z wpisowem zł. 3.00
21.00 Koncert chopinow&ki w wyk. Witolda
Małcur:r1yńskiego.
opracował już dokładny program ?tw~rcia 1 od d.rużyny, pr~y czym nadmi~~ się, że ~Io
sezonu kolarskieao
w
dniu
16
kwietnia
w . szema nadeslame po tJnm te11l1)111ie I bez w;v1so
0
Ł d ".
wego nie będzie uwz.gilędnione, gdyż w dniu
o Z!.
·
.
.
•
tym WO i D OZPR Przeprowa<lzi terminarz 21.30 Rozmowę wielotygoil.nfową przeprowadzi ks.
O godz. 7 .30 ra1no odbęd~1~. SI~ na dz1e roz.grywek drogą losowania.
Ja11 Ziej.1 " Polesia 21.45 Muzyk.a (.płyty) 22.00 Tra
dzińcu „Resursy" przy ul. K1hnsk1ego 123 j
6) Prosi się K~·u.ł>y wyże! wymienione o dycje Wielkotygodniowe w Lodzi - .pogadanka zbiórka kolarzy wraz z rowera.ml I sztan- . zgłoszen i e 'do rozgrywek· swych boisk na roz- wygłosi ks. Kan-00ik Stanisław Nowicki. 22.10 Kon.
aodz 8-eJ· 1grywki szcz:irpiorniaka z zaznaczeniem do jakiej tort solistów. Wykonawcy: Jadwiga Borczmvska -'0 .r-... '.
darami· klubo wymi: Nasteonie
. •
dyscv·olin~r tej konkurencji boisko się nadaje. śpiew, Artur Wenske - wiolonczela, Zofia Homa.
kolarze udadzą się uhca'rm Kllin~k1~go,
7) Następne posiedzenie WO i D ŁOZ!PR od now~ka - akomp. 22.45 Lóclzkie książki - feHeron
Nawrot, Piotrkowska, Szosą Pabianicką będzie się w dniu 17 kwietnia rb. 0 godzinie Mariana Piechala, 23.00 Ostatnie wiadomości dzien
do Pabianic, gdzie o" godz. 10-ej odbędzie 19.30 w lokalu ŁOZPR.
I nika wieczornego, Komunikat meteorologiczny.
się w kościele N ..M. Panny nabożeństwo. __..

TARGI MEDIOLAHSKIE

Worochly, Zaleszczyk,
zk

Przygotowania do meczu

0

Deleia

I

~~afr«e

1

I

Tatrzańskiej
Otrzymaliśmy list od grona mieszkańTatrzańskiej w Łodzi, którzy skai
ulica ta w ciągu 45 lat swego istnien1a nie otrzymała ani zabrukowanej jezd
ni, ani prymitywnie urządzonego chodnik.a.
Jest to jedyna ulica w p<>łudniowej dzielnicy miasta, o której całki·em zapomniano.
Szczególnie w opłakanym stainie znaj<l'uje
się odcinek ul. Tatrzańskiej idący w ki·erunku ulky Dąb.rowsJ<:i.ej. Jest on bardzo
ruchliwy, g._sto zabudowany .i z.aludn.io.ny,
a w ciągu 8 m.i-esięcy pogrążony w głębokim błocie i całkowicie w tym okresie odcięty od miasta.
Czyż możliwa jest w takich warunkac·h
normalna komunika.cja i ruch pieszy mi1eszk.ańców na tym oddnku Tatrzańskiej ulicy?
Jaką plagą i utrapi·eniem są dla mieszkańców tej ulicy, przeważnie robotni.ków i pracown1:J<ów umysłowych, te topielisk:i i błota, przez które muszą codziennie brnąć po
kolan.a, udając się do swych zajęć.
Chyba nie potrzeba się rozwodzić nad
niebezpieczeństwem, jakie pDciąga za sobą
·1stn1eJąCY
· ·
· pozaru
·
I ub
s tan rzeczy. W razie
nieszczęśliwego wypadku na tej ulky wsze!
ka akcJ".a ratownicza jest ttdaremniona. Bo
jakże można uczynić możliwym dojazd wozów strażackich czy karetki pogotowia na
ten niedostępny i odcięty od miasta teren.
M .
.
. h
ó
.
aJąoe poczucie swo1c praw n.a r wm
z; inrnymi obywatelami i boleśnie odczuwając krzywdę zepchnięcia do rzędu obywateli drugiej klasy, mieszkańcy ulicy Tatrzań
k" · · · d
I
l' k ·
s lej JUZ wa ata temu wszczę 1 a CJę na
terenie Zarządu Miasta, wysyłając memoriał opatrzony licznymi podp'sami o-raz różne delegacj·e w celu doprowadzenia do skut
ku zabrukowania 1·ezdni i ułożenia chodnika. Niestety, akcja ta natrafiła na nieprzezwyciężone trudności, wynikające z koncepe.ii uregulowania ulicy.
Sprawa utknęła na martwym punkc.ie.

radi1f1aiczae

I

I

1

•

SKIERNIEWICE J LOWICZ W GRANICACH t.Z.0.P.N.
(P.) Zarn.d tOZPN na1 ostatnim posiedzrniu zaakceptował projekt okręgu
warszawskiego, w mvśl którego powiaty
sldernit'wicki i łowicki .m<t.ją być przydzielo!1P do okrerru łódzkiego.
.
Tym s~,,:,„,.,, nr7"~tział

Lowicz<'! cio ł OZPN
przesądzony.

należy

l

I

SKRZVDŁA

LOTNICZE
1

Skiernie~ic i
uważać zal

KOMUNIKAT Z. O. R.

Zarząd Kota Łódzkiego ZOR zawiada-

mia swych członków, że w środę dn. 5. 4
br. o godz. 19.30 w lokalu ZOR odbędzie
się wykład dla grupy artylerii.
Dziś o godz. 19 wieczorem w sali przy
ul. Sienkiewicza 3-5 staraniem Obozu Zje
dnoczenia Narodowego oddział Łódź śród
mieście odbędzie się nadzwyczajne zebra
nie członków i sympatyków OZN poświę
cone omówieniu ostatnich wydarzeń w Eu
ropie oraz sprawom ogólno - państwowym
PIENIA WIELKOPOSTNE CHóRU
SPIEWA CZEGO „HARMONIA"
W sobotę dnia 8 kwietnia br. o godz.
18 w kościele Wnieb. Najświętszej Maryi
Panny w Łodzi, Chór męski Tow. śpiewa
czego „Harmonia" wykona pod dyr. prof.
Karola Prosnaka - Wielkopostne Pienia
Religijne.

Prenumeratorzg

,, WERNYHORA"

Zaznaczamy, ie wy:lej wy•
miC!nione ksią:lkl będą w
e•łetJCznej okładce i na do
brym papierze, nie mówiąc
o wysokiej wartości 1ite•
rackiej.

DO WIADOMOśCI!
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w Krakow.ie podaje do
wiadomości swym :dłużnik.om, że
będzie
zmuszona ogłosić nazwiska dłużników w
Jłdministra.:ja.
prasie i tą drogą upominać się o zwrot po
życzek zaciągniętych w czasie studiów, po
nieważ mimo kilkakrotnego wzywania dra
gą ogłoszeń w prasie nie wszyscy dłużni
cy podali swe adresy.
Adresy i zapytania prosimy kierować
TEATR MIEJSKI, Sródmiejska 15.
pod
adresem: Bratnia Pomoc Studentów
Dziś z powodu wypadku ja·kiemu uległ Włady·
sław Hańcza, graj1,1cy rytulowę rolę w ,,Korsal'Zu". a Uniwersytetu Jagi ell.ońskiego w Krakowie
w czwartek w piątek i w sobotę z powodu wielkiego ul. Jabłonowskich 10-12 Oddział Wierzytygodnia prze,dstawienia zawieszone.
Wkrc>tce z.jeżdża do Lodz.i .na jeden występ zes. telności. Telefon 105-57 i 181-C::l.
pół artystów Teatru „Cyrulik warszawski" z Fryde·
rykiem Jarossym na czele.
Z TOW.PRZYSTWA śPIEWACZEGO
„ECHO".
TEATR POLSKI, Cegielniana 27.
Sekretariat Towarzystwa podaje do
Dziś w środę o godz. 8.30 wiecz. pełna niezrów.
nnnego humoru i beztroskiej we~oloś ci przebojowa wiadomości, te powołany na Walnym
komedia amerykańska Barta i Kaufmana „Cics11y. Zg.romadzeniu Członków Towarzystwa w
my się ży1ciem" w wykonaniu: Chajnafkiej, Dywiń. dniu 25 marca rb. zarząd ukonstytuował
skiej, Kossowskiej, PoJ.akówny, Skrzydłowskiej, Bu. się następująco:
r.zytiskiego, E. Dqbrowskiego, DejU11owicza, Matuszprezes - Jan Kusiński, wice-prezes kiewicza Modrzeńskiego, Mroz-ii1skiego, Pągowskie·
go, Sie11ieniewskiego i innych.
Wiktor Szor, sekretarz - Feliks BDrysieW Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę przedsta. wicz, skarbn ik - Bronisław Ju11ignikiel,
wienia zawieszone.
gospodarz - Antoni Gajda, inspektor chó
WESOLY PORANEK DLA DZIECI
ru Bolesław Chlodziński, zast. inspektora
w TEATRZE POLSKIM.
chóru Julian Bełdowski, zast. skarbnika Teatr dl.a dzieci „KOT W BUTACH" gra w po Roman Kusiak, zast. gospodarza Henryk
niedziałek 10 hm. (drugie i>więto) o godz. 12-ej w Smiela.
sali Teatru Polskiego (Cegielniana 2i) - tylko je.
den raz - przed wyjazdem na dłuhze tourne _
Sekretariat Towarzystwa jest czynny
w&paniałą, wesołą bajkę pt. „DZIWNY DOKTOR" W lokalu własnym przy ul. Piotrkowskiej
wd~g. Znł!:nej ,p~wieści „Dr. J?olittle ~jego zwierz~tu" nr. 132 w poniedziałki i czwartki w god d
BaJkę. rezyscruJe M. Stawski, w spaniałe kukły i de. ·nach od 19-te]· do 22-gie · w kt •
t
koracJ6 skomponował art. mal. K. Mackiewi1Z.
I .
.
.
J
orym O cza
Bilety jut do nabycia w, ka&ie Teatru Miejskie. sie P.rznmuie za~isy ka,nrdy'datów: na człon
go ($ród:miejsk:a 15)•
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Z ŻYCIA OZN.
Zebrani w dniu 1 kwietnia br. członko
Mimo corocznego ponawiania kroków w kie wie Oddziału OZN. Łódź-Południowy-Za
runku przyśpi·eszenia tej ważnej dla mi·eszchód ina czele z prze\vodniczącym Bronisla
kańców Tatrzańskiej ulicy sprawy, do obec
wem Boruckim, opierając się w swych ideowych założeniach na haśle wzmocnienia
obronności Państwa, postanowili1 w dowód
swego patriotyzmu i pełnej gotowości do
wsz~'.łkich ofiar dla potęgi narodu i pań
-stwa polskiego, poprzeć rozpisaną przez
rząd RzeczypospolHej Pożyczkę Obro.ny Na
rodowej przez natychmiastowe -podpisywa·
za.miejscowi
\ nie takowej w miarę sił i możności, a także
ll:tó1'Z7 wpł•Cll prenumeralt
i wpływanie na całe społeczeństwo polskie,
„Kuriera Łódzkiego"
1 by dała wyraz naszej siły i zwartości narodo
·
wej.
za miesiąc kwiecień 1939 r·
* * *
otrzymają bezpłatnie
dwa
Dnia 2 kwietnia br. odbyło się w Alekprzepiękne dodatki ksiątkowe p. t .
sandrowie pierwsze informacyjne zebranie
1)
przedwyborcze, zorganizowane przez miejscowy Komitet Polski.
W imieniu Obozu Zjednoczenia Narodowego przemawiał delegat Okręgu Łódzikie
g·o OZN prof. M. Strzemieńsiki, który podn tom Adama Czekalskiego
kreślił, że wobec wyjątkowych okolicznoś
2)
ci i warunków panujących w Aleksandrowie
należy dążyć i pójść do wyborów z jedną
wspólną listą po,ską, co zostało przez zebra
l tom. Mtchała Cz ajkowskłego
nych przyjęte z entuzjazmem, a patriotyczny illastój, panają<:y na sali, był dowodem,
Te same dodatki ksiąikow•
otrzym ajl\ również
że miejscowe społeczeństwo polsikie, rzetelnie pragnące zwycięstwa Polaków, chętnie
wszyscy nowi
i pozytywnie porozumie się z
sobą bez
Prenumeratorzy
względu na p.rzeko.nania.
Mów.ca, nawiązując do obecnej sytuacji
wpłacaiącr prenumeratę za miesiąc
IP.alskii
i znaczenia naszego w Europie, zazkwiecie6 Wysyłka książek nastąpi
20 kwietnia Prosimy zatern nie po·
naczył, że tyl1ko
zjednoczone społeczeń
mijać nadarzafącej się okazji i natyob.
stwo polskie daje rękojmię siły i gwarancji
miast wpłacić prenumeratę, by otrzv•
oraz zapewnienie wszysł!ldm Pollakom pra·
mać wymienione wartościowe dodatki
cy i dostatecznych wamnków do życia, jako jedynym gospodarzom w Polsce.
P. S.

I

I

I

nej chwili nic jeszcze nie wiadomo, CZY_ mr~
sto zdecyduje się w najbliższym czasie na
zabrukowanie ulicy.
. . . .
W ostatnich Jatach Zarząd M1eJsk1 me
szczędz.ił wydatków w celu nadania estetycznego wyglądu miastu, na różne kosLtowne pomysły. Nie ż.afował pieni·ę.dzy na
uleps.zanie n.awierzooni uJi.c .i chodnrlców w
innych dzielnicach miasta.
Czy jednak obywatele z ul. Tatrzańskiej, mający zamiast ulky topielisko i ~a
gno - są gorsi od innych .obywateli ~.i.7;..
sta? Błoto, zwłaszcza w bież. roku silnie
dało się we znaki. Toteż mieszkańcy ulicy
Tatrzańskiej liczą na to! ie z rozpoczęciem
przez miasto sezonowych robót bruk~
skich, nareszcie uporządkowana zostant.e,
choćby w prymitywny sposób, ulica Ta-

I

I

1

ulicy

Brak jezdni i chodników daje się we znaki
CÓW ulicy
żą się, że

BUDAPESZTU

_Obecnie dowiadujemy się, iż Francuski

.Związek Piłki Nożnej postanowił na osta-

Kłopoty anieszkańców
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ZNAŃ w LEKKIEJ ATLETYCE.
tei. 101-ill. 266-50.
l
(P.) Pertraiktacje okręgu łódzkiego w
spra,~ie meczów Jekkpatletyc:znych ze
Wyeh czka do
śląsk1em i Poznaniem są na najlepszej
drodze.
Łódź ma już zakontraktowany definity7/4 - 1214
zł. is.wnie mecz ze śląSkiem. Zawody te odbędą się w Łodzi dn. 17 MTrześnia.
Wycieczka do
Naitomiast z Poznaniem uzgodniono już 1
warunki finansowe, pozostaje jeszcze do 1
ustalenia termin meczu.
I 6/4 - 12/4
•ł. 105.Najprawdopodobniej,
mecz
z
Pozna·
---.
Wycieczka na
mem odbędzie się przed meczem ze $ląs~~em. Również i ten mecz rozegra.ny będz1e w Łodzi.
17/4 - 26/4
zł. 370.Występ reprezentacyj Poz.nania i śląska ożywi znacznie ubogi tegoroczny seWycieczki Swiąteczne do
zon łódzkiej 1ekk~ej ;t1e!,Yki.
~·

1.1:.1.6"..:.a
~••.a

r

Ł""oz· śLĄSK Ł

14'

środa 5

DŁUŻNIKOM

5
'

~'
I~
1

'

:~
n

z
d

I

,,, 9S

-

„.t<URJER

I

01·łćłfU

WIELKA !~OWACJA PRZEDśWIĄTECZNA
Nowootl\..irzony dom konfekcyjny Schme<:!1el i s.rn (ul .. Piotrkowsk~ 133) z okazji otwar
cia u~1ela kazdemu kupuJą~i:i~ .5 proc, rabatu go~~kowe~o. (kupon w ?;:ISleJs~ym n~erze). ~1:n1a. w .~ro;-c_e obc11"Jdzic będzi~ tz:zr~1~- ;
stolec1e istmema 1 Jest znaną ze sweJ sohdnosc1.
,.; r~naciał ce?:;;ks tal
'
'b
,.~. hkołłd...u~ąc zasalka~1e: d-~zr
~ rot,_ ma y zr:; ·_. .,a s · a.uz1e ws~e. 1~go rvuza
J'l ubIOIJ' da~k1e, wytwo~ k~n,e.,:Ja męska ł
or~:i; mundurki szk~lne w w1elk1m ,,·yb-Jrze pg,
z
naJncwszrch modeh.

NA l".

o.

~.

·

Kw. 90 Inż. Brunon Guthe zł 200
kw. 116. Sekcja narciarska ,,'Skinka" pz-„,
Pol, YFCA zł, 170, (100 z klubu i 70 zebrane od
członków na zebraru'u
c1n· 3 4 39 r)
IU '
'
kw. 119. Ucz.niowie W kl. I-b
Ginmazjum
im.
Wł. Reymonta zł, 72.
kw. 124. Rotary Klub w Łodzi zł. 100.
kw. 126, Czło-nkowie Łódz. Stow. Muzyczneg"' „Stella" zebrane na Walnym Zebraniu zł, 110
kw. 127. Opieka szkolna i rodzice dzdeci szko
ły powsz, 75 zł. 265
kw. 128. Oceniając doniosłość chwili oraz
chcąc okazac swe niezłomne przywiązanie W oAhy czoło zachowało świeźość i gładką pozb•wło dzowi wojsk polskich, Marszałkowi Rydz.owi
ną zntur'7A.'2ck skórę, należy codziennie rano n~l11- śmigłemu dziatwa i personel szkoły powsz. nr,
dać nań kompres z płynnego miodu z dodatkiem 4·! dolącza do ogólnych darów społeczeństwa na
100 ~r. >oku ~ytryno"ego. Po 15minutach 111i1H ;wr i FOK. doraźnie zebraną kwotę w sumie 144 zł.
"a się zmmę wod:,.
kw. 304 Stow, Sport, Kultural. im, A. Mickiewicza w ChQjnach zł. 50. Oblig. 6 proc. Poż.
::'ia okres świąterzny: LE(;{]?tll~A 7. BABKI.
Narod. z dywidendami od 1,7 39 r.
2 okr~głc plastry babki, ponrz, konfitury lub
kw. 305. Z inicjatywy Stow. Sport. Kult. im.
rlże111, foierć litra kremowej śmie1311ki. wanilia, 5 A. Mickiewicza w Chojnach: Wł. A.ndirejew zł.
clkg mąriki cukrowe.i, owoce do dekorarji.
20, St. Witosławski zł. 20. Henik zł. 6, SZ'Wed
Poncz. pól szkl:mki wody" .) dkg cukru, okórka i zł. 6 i Marks zł. 6.
fok t c)tryny, r~m.
kw, 307. Foto~·-af Fryderyk Hempel zł. 25
Pla<ter baliki uloi"ć na ~zklanym pólmi,ku ~kro
kw. 309. Ucz. kl. 7-b szk. powsz. 45 jako po.
·
· ' 110!0 /· został
" ze zb"
r1ić pon1·ze111, poh~·ć konf11urami
lub dżemem,
.
osc
Iork'I na 3 proc, B on Obr011y Prze
ż:ć ch-Jgi pla>ter, >kropić ponczem, ułożyć na nim c1wlot. zł, 8,70.
kw, 310. Spółdz. Uczniowska Szkoły Pows ;; ,
korfitnry i pokryć wHy,łko ubiią kremową śmier:•nkQ, w~·micsr..,ą z "''czk~ cnkrow11 i wanHią. Legu nr 45 zł. 50, Obhg. Pożycz. Narod. z <lYWidenda
minę udekorować oworami i resztą bitej śmietanki mi od 1,7 38 r.
wyci;ni~lej przez tulejkr. Do chwili podania trzy·
kw, 311, Samorząd Szkolny Szkoły Powsz.
mać w zimnym miejscu.
nr. 10 im. dr Stanisława Czerwińskiego zł.
Poncz. Zagotować wodę z cu~m i otart11 skórkę 116,94.
1 cytryny, ostudzić, dodać rumu i soku l'I cytryn)'
kw. 312. Jan Spychalski prac, f. Scheibler i
do smaku.
Grohman wpłaca dzienny zarobek zł. 6.
0

l

0

'

• ze...
•
Czy pani• Wie

I

* * *

PRZED DESZCZEM
OCHRONI Clł;

PŁASZCZ

ŁóDZKI"

-

środa

5 kwietnia 1939 roku.

kw. 115. Personel nauczyciel.ski szkoły pow.
nr, 41 im, Prezyd, M, Mościckiej składa w zrw;u
mieniu ważnej chwili dziejowej zł. 80 tj. 3 proc.
pe>borów kwietniowych.
kw, 117-18 Samorząd Szk.'Olny dzieci Pub!,
Szkoły Powsz. nr. 22 'W Łodzi 1 obligacja Pożyczki Narodorwej na zł. 50 oraz gotówką złotych
·256,75,
kw. 122 Uczennice liceum gimnazjum i szko
ły powszechnej z niem, jęz, naucz. Anieli Rothert w Łodzi u. 213.

Str 11

RAD IO ·KĄCIK.

zostanie: „Minister Komunikacji lejarzy".

J. E. KS. BISKUP DR. KAZIMIERZ
TOMCZAK
przed .mikrofonem RozgłOŚOi Łódzkiej
Dziś, dnia 5 kwie tnia o godz. 18-ej z
okazji Wielkiego Tygodnia przemówi do
katolików J. E. Ks. Biskup dr. Kazimierz
Słów Duszpasterza wysłuchają
Tomczak.
kw. 123 Szkoła powszechna nr. 66, w której
uczą. się dzieci robotników fabrycmych śpiesa:y liczne rze&ie pobożinych łodzian z należy
z całym społeczeństwem polskim do spełnienia tym skupieniem. Przypominamy, że i ubie
najświętszego obowiązku, na rzecz ukochanej głego roku okolicznościowe przemówienie
Ojczyzny, składając z różnych osuzędności oraz
w okresie Wielkiego Tygodnia wypowiedoraźnych składek na F.O.N. 176 zł. 40 gr. w re
dakcji „Kurjera Łódzkiego". i 32 zł. 60 gr. w dzia! przed mikrofonem Rozgłośni Łódzkiej
PR. J. E. Ks. Biskup dr. Kazimierz Tom„Spółdzielczym Banku Robotniczym.
kw. 125. Publiczna. Szkoła Powsz. nr. 81 im, czak. Dzisiejsze przemówienie będzie trwa
Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi zebrane d<> ło 15 minut i będzie na·dane w lokalnym
raźnie od d:12iatwy 87,56, od grona nauczycielprogramie Łodzi.
,,
skie-go 66 zł. od woźnych 20 :ał,, kooperatywa
szkolna 50 zł. Razem 223 zł. 56 gr.

TRADYCJE WIELKOTYOODNIOWE

I

NA śCIGACZ.
Oto temat pogadanki, którą wygłosi w
kw. 306, Zebrane na herbatce towarzyskiej
w lokalu Ł.T.K. w dniu 2,4 r, b. z inicjatywy ko środę <Inia 5. 4. o godz. 22-ej w progra· ~gi Pawła Kennera zł 53,10.
mie lokalnym Rozgłośni Ł'ódzkiej P. R. ks.
kw, 308. Fotograf Fryderyk Hempel zł. 20.
kw. 120. Siennicki Edmood, inwalida 4 rata kan. Stanisław Nowicki.
: łotych 9.
NA POMOC ZIMOWĄ.
MINISTER JULIUSZ ULRYCH
kw. 121. Siennicki Edmund, inwalida 4 rata
zł.

4,

NA WIELKANOC DLA DZIECI OCIEMNIALYCH )AKCJA Ł. R, R.)
kw. 16138, Gospoda Podmistrzów ślusarskich
w Łodzi zł. 15,

przemawia przez radio.
Dnia 5 marca o godz. 18.30 przemówi
przez radio minister komunikacji Juliusz Ul
rych. Przemówienie Ministra zatytufowane

Dziś
\,,...J- a.J.11„u

do .., ,

w kinacb1
-

V~ lL111o. ,

\i-'vJ.l C.

CORSO: - I. Czarny Upiór; Il. Pensjona-rka.
CAPITOL: - Maria · Antonina.
EUROPA: -

Włóczęgi.

GRAND KINO: - Biały Murzyn.
IKAR - Cztery córki.
IRA: I. Za zasłoną; 11. Trójka hultajska.
METRO - Kobieta, którą kocham.
MIMOZA: - „Byłam szpiegiem.
OśWIATOWE: - Sherlok Holmes. Dr
Wattson Król Magików.
OAZA: - Piętno Przeszłości.
PAŁACE: - Walka o szczęście.
PRZEDWIOśNIE: - „Josette".
PALLADIUM: -- Serce matki.
RIALTO: - Niebieski Lis.
RAKIETA: - Powrót o świcie.
· STYLOWY: -- Podlotek.
SŁOŃCE: - Sherlok Holmes. Dr Wat
tson Król Magików.
TON - Piętno zdrady.
ZACHĘTA: - I. Powrót Arsena Lupina
II. Rakietą na Marsa.
marca 1939 roku.
SALON SZTUK PIĘKNYCH KARO
LA ENDEGO, Nawrot 8. tel. 153-55
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tmpr1ueo1any marki

Skład

Fabryczny
Piotrkowska

7

Obstal11nkl wykonuje aię na miejsc11
z towarów "Wola•
f angielskich

HURT
DETAL
Telefon 236-71.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiil
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YRARDOW

MATOWE
LUSTRO
jedynie
L U N A'

wyczyścisz

płynem

KUPON RABATOWY 5 °Io ~towy - - - ,
Nowootworzoay Dom Konfekcyjay p. f. ~

U<JI

SZMECHEL i Syn, Piotr~;;•ka
s oltaijl otwarcia, udalela kddemu trnpufiicemu u 01<„enl•m ninlejsze11J kuponu 5 proc. RA.BATU GOTÓWKOWEGO. Firma poleca: Pła••e••• Ke.tlamy f Kemplet,
DA•IKIB, plerwszon~dn21 KONP.l!.!CCJĘ lllJSSKĄ, oraz
Maadmrkl szkoła• p·g. najnowszych mocle!I,

POLECA NA NADCHODZĄCY SEZON WIOSENNY:
Dział męski
K'>t u'e daieDne
Krawaty
•
11ocae
najnownych deaeol
Pitamy
Rękawiczki
Szlaf,old
Szal~
lhnturki
Get1r
~karpetki i t, p.
•rykołah, Puloyery. Kamizellil.

Dział damski
Szalw
Bielizna damska
:z: Charmeuse Levable
Rękawlc:ikl
Nansuk i Madepolam Pońctochy
Szlafrok.i
Chusteczki
Llze11ti
Pita wy

Trykotaie, Swetry, Bluzki

B • łaaa dz ewczc;ea, clałop!~ca ł d.a niemowląt
Dział płcklen i Towarów Bawełnianych Dział kołder i Bielizny Po,clelowej
~~rwef)· do kawy, białe i kolorowe.
Kołdry puchowe i wałowe z chiny j waty wełnianej.
:>erwety brokatowe i gohr.linowe.
Kapy i poszewki przyhrane i haftowane,
Obnuowe 1 metra, lniane i bawełniane.
Kapy pilrow~, białe i kolorowe.
Firany, koce podróżne i pledy.
Inlety na wsypy.
Pledy wełniane, białe i kolorowe.
3Iaterfoly materacowe.
Prześcieradła lniane, bawełniane, łlanelowe.
Narzuty tapczanowe.
Frone - na metry, prześcieradła,
Kapy na łóżka, tiulowe, etaminowe i t. p.
r1r=2niki, mydlniki i dywanik.i.

Wielki wybór. Fachowa obsługa. Ceny niskie

ś

...„ .........„„............„

„„„„„„„.~„„„

Dr. HENRYKOWSKI

DZIAt

111eojaliata chor6b wenetyczaycb
1k6raych i 1ekau.lnycb

LEKARSKI

powrócił

fRAUGUnA 9, lt. l o•• tei.

&ustaw

! KJf) Jf~l(Zf
Nlf

~-

IJlflł'Jl

· Sp61ka Akcyjna Budowy :rransmlsji i M•·

MARKIEWltZ

ł Odlewał Zełaza
ff N 'W' Łodzi~

szya

J. J O

utywnć mJdło

ten zacznie od dz1'
do gol. nia PIXll'l.

Płotrkov1ska 217.

Bilans zamkal41cia na dzień Jl gradala 1938 r.
Stan czynny. - Majątek 1!1ły: 1) Grunty zł
OBWlESZCZENI.E,
1 221 794.81; 2) Butynki: a) fabryczne tł 2.528,223,64, b)
,jl Komornik Sąd11 Grodzkiego w lodzi. l!OspodarczP zł 46 OOO.-, c) "i eszkalae zł 621 536,40, razem
' rew. tJ.go, Marian L">iński zarnies • zł 3195,760 04; 31 Urządzenia fabryczn• zł 4,155,968,33; 4)
• łałr w Łodzi, przy ul. Andrzeja 11 Urząd,ania biur zł 98,329,60; 5) Patenty i licencje zł 360, 172,, • n1 madzie art. 602 f( P. C. 01/asza. MaiaŁtk otvnoy: 1) Gotówka w kuie i baokach kraiowych
ji że w dn•u 12 kwiet 193~ r. od 1!od1 12 zł 255,573 83; 21 1-'apiery procca.tow• ił 10,704,-; 3) Weksle
a· w ł.odzi, puy ul. Gdańskiej Nr. 91 zł. 349 630,02; 4) Akcje ł udziały w Innych pnedsiębior•
odbędzie się oubliczna licytacia ruchu· atwacb tł 49.097.-; 5) Materiały: a) aurowce 1 materiały
• mo~ci 1 mlaoowic,e; m11S7.yny do pi pomocnicze zł 1.041 876,10. bi półfabrykaty zl 90ll,170,7S.
iarlla, b'blioteki, fortepianu, krzese' cl wyroby zł 75,517 59: 6) Dłużnicy: a) odbiorcy :z:ł 1 796,981,85,
~oleli, fot~likćw i żyrandola oszacow • bi dostawcy zł 33,575,01, c) rótni zł 108,821,20; 7) wątpli·
' ~ych na łączną sumę zł. 1130 gr -. wt oal•żnoścl: a) naldności w posłępewaniu rewindykacyi
łóre. r:iożna oglądać w dniu licytacji nvm d -,-, b) inne zł 2,748,62; Ogółem stan czynny zł
te.,,Glnam1e1scu tprzedaży, w czasie wyhj 13 ,656,720,75.
O · czoDym.
Pozycie pozabi!aasowe. - 1) Obligo w•ktli w oble·
de Lódt, da. 13 marca 1939 r.
gu :z:ł 381,900,23; 21 Kauci• zł 1,197,136,-; 3) Zobowiązania
W Komornik: (-) Marian Lłplń1kl zairan'czne zł 383,097.31.
o Sp.rawa. .Paóstwowych Wytwóroi UStaa bierny. - Kapitały własne: 1) Kepitał zakła·
&br.01efl• P·ko Zwi,zkowi Żydow Ucze- dowy zł 4,800,000,-; 2) Kapitał zapaaowy. a) ul•o z ubio·
0
P ltn1kćw Walk 0 ~iepodległośt Polski głero roku zł 7'19,219,48, b) dopisano w rokll aprawozdaw·
ro--· - - czym zł 113,101,52, razem zł 892,321,-; 3) Kapitały rezcr•
niDo akt Nr. Km. 182139 wowe: a) fundusz podatkowy zł 123,032,28, dopisano w ro•
1<u sprawozdawczym podatek oi zysku zł 302,312.50, raHm
OBWIESZCZENIE.
zł 425,344,78, bl fuoJusz inwe1tyeyjny zł 19:l,565,5S, razem
Ć Ko 0 lk 5 d G
. m rn
\ u rodzklego w O zor· zł 615,910,33; Kapitał amortyzacy1'ny: al 1aldo z roku •bie·
~~wie T~ ~sfor ~wiercz ze mit szkały w gJego zł 4,010,750,42, minu11 amortyzacja :z: wyeliminowanych
JC~"'~orkow1e ul, Listopadowa 28 na zasa· maszyn zł 45,500,36 = zł 3,995,250,06, b) dopisano w roku
ite rt. O> K p
aprawozdawczym zł 567.434,64, ruem zł 4,562,684,70; ZoboY" n ka b • • •0 C. oghsza, 1.e w dniu wi"zania: 1) Wierzyciele: a) !Janki angielskie zł 335,807.26,
p
w1et.
1939
r.
li·
10
w
Ozorkowie.
b) hipoteka zł 90,000,-, c) dostawcy 1ł. 71S 748.14, d) olł·
1
ta~dskiego 8 odb«;dzie się publiczna biorcy lzaliczkil 2ł 1.1$8.809 JO, e) różni zł 5, 134,09, razem
/~Y acia rucho~lości a 111ien0Wicie : .d 2,333,493,79; 2) Sumy przechodni•: a) wypłaty, dotycz,ce
t. •ztuk materiału
radia i sufy roku operacyfnego, a wypłacone w 1939 r. zł 12,307,93;
f"SZacowauych na lączną sumę zł. 1030
k )
k 1937 ł 2 1
b
k
[gr.-'.. które motoa orl!ądać w dnia Ji·
ys : a z ro u
• z 1 , 88,66, ) zysie za ro 1938 z:I
!..t tytaci1
I
"
427,814,34, raum :zł UO,OOS,-; Ogółem atao bierny zł
uO . .
m ejscu sprzedaży, w czasie 3
2
11yze1 oz"
1 ,656, 7 O, 75.
illf'll o
„aczoaym
· Pozvcje
pozabllan1owe.- 1) Rótni u weksle w obie·
LI .
zork<:-w, dn 3 kwietnia 1939 r.
3 1
R
'łi
Komornik; {-) T. SWtERCL. ~u zł 81.900,23; 2) Różni za kaucje zł 1,197,136,-; 3J 6tni
I ipra.w1 Ibrahima Penbeka p·lto Ja za zobowiązania zagraniczne :d 383,097,Jl
!U owi l'acan~wskiemu.
Bachanek •trat i z7•k6w
Straty. - 1) Koszty adminfstracii ogólaei zł 753.925.45;
sie. . . 1 !I .l:outy fabrykacji zł 2,458,649,39; Koszty sprzeda~y zl
·el
657,94b,51: 41 Koszty kredytów zł 48,424.09; 5) Podatki pat
tl •
s\wo1u i komunalne zł L13504,15; 6) Swiarlazenia społecz4
6
)1
•
.„ •
ue d 299,656.72; 7) Różnice kursowe zł 7,601,1.!; 8) Amororl wraz z JO JAT .::. .~ .l
tvzac a za rok l938 zł 567 434,64; 9) 80/o na kapitac zapaso·

: De akt. Nr. XIII Km. 18 1139•

f.

z

„

·.,J----i.

zI

KSIĄŻ .,O lłYM

a·
'Y~

i DOST A WĄ DO DOMU
koaztuje

y

11

't

kl,

4 4o I

Ogółem zł 5 850.370.4 >.

,

1) Zysk brutto na fabrykacji :z:t 5,821,852,61;
"pływy zł 28,517,85. Oeółem zł. 5,8!50,37G,46.

Zvski. -

JJ

aajpopularn·e:szy dzlenn1k

różne

1

KURJER LÓDZKI« .,~. go kwietnia
N• Walnv rn Zgr"madaeniu Akcjonat'fuuów w dniu
19)9 r. zysk bilansowy za ro~ 1938 łącznie
·
z pozo1talośc1ą roku 1937 ·go w ogólae1 sumie zł 440.003,·-

)d. »
cz•
•łO~

~J;8tłzł1 ~~~~3~i.~o/ 0'u~ 0~;~~k z~d r~ksk~9~ r~f 0.fi;~;~~:;l;

TELEF0:-1 Nr. 182-łd lub 102·2\l
AORES
W R K
1
1 2
·
1 PIOTRKOWSKA Nr. 11-

z

~

1---,

'!.

.:odzidony zostal w s iosób następujący; 1) przeznaczono
na dywidendę 5Dfo z kapitału zakładowego zł 240,000,-; 21
na wynagrodtenie larządu ~a rok 1938 zl 10,0'.JO,-; 3) na
luaouu dobroczyuności zł 20,0JJ.-; 4) na fundusz specjal~lny dla zasilenia •rodk6w obrotowych zł 160,000.-; 5) r•sz·
r-- luj'c' sumę prieoioaiooo na rok t939 zł 10,00J-,

Zwlrkl t-c,

teł.

Przychodnia specfalna

128-75

dla

chorych

wenerycznych

od 7 do 8 rano i od 5 do 8 wieca.

L ectenie chorób wenery~znych, sekaualnyeh i skórnych. Leczenie promieniami
Rentj!'ena Aoalizy krwi i wydzielin

DR MED,

wewnęt1zne

Dr. med.

Dl. NJlWROT 1

Tel. 16ł·21
godz. przyjęć od 5-8

Mari a franKi~win1wa
Choroby kobiece i

PRZYCHODNIA DLA CHORYCH

polożałctwo

Naoiór•
Sosnowa 32' rógkowskiego
Wf NfRYt:ZNlf
tel. 269-64. - Przyjmuje od 3-7,
i kobiet
ml(Źcz.yzn

PIOTRKOWSKA SS
'-•c••al• claor611 w•aerycsa'fCh l •ll6rayc'll
Kobiety i dzieci
przyjmuje
kobie

Dr med.

ta-lekarz. Przychodaia czynna od 9 r.
do 9 w. Speelalny gabinet ko1metycz:ny
PORADA 3 zł,

H.

OfilOSZfNI

Dnia 21 marca 1939 r Sąd Okrl(gowy w Łodzi
w Wydziale Ili Handlowy 11 p o s t a n o w i ł: 11 otworzy~ po1tępowanio celem zawarcia prz;e:z: f•• Bracia A. i N.
Fajwlowicz' oraz ich właścicieli Abrama i Naftale40 Faiw·
Jowiczów układu z wierzycielami, 21 wyznac?.yć w niniej•
szej sprawie 1ęd1:i~ komisarzem sędziego handlowego Al·
fonaa Gregora, a nadzorcą a~dowym adw. Stefano Kazimie·
rza Hermana, 3) wyzaaczyć termin sprawdzenia wierzy.
telności na czas do dnia 15 kwietnia 1939 r.

2

(.;zynoa od 9 r. do 9 w. Porada 3 •I•

i alergiczne

Nr. •prawy Ukł. 9/39.

:~!~1 °tt~ętro

Z ilW J\DZKA I

Jan POLAK
Choroby

262 • 98

przyjmuje od 8-11 i od 6-9 w
· nledz. i święta od 9-12.30 po i>ilł.
Ola •k6ra.le choryab eodz ambnlato1.
od to-u 1 od ó -6 PP•

DR.

chorolJy •k6rne i weneryczne

e

'

DRZEWKA

Owocowe_p_ienne i kal'lowe, palmety, agrut. porzec1ki
nczepione. Winoroile, brzoskwinie, morele. alejoW•, Hpalery ocbrenne j ozdobne, R6łe w wielkim doboue
N A S I O N A warz,wne I kwiatowe
p o I e c a Zakłao Opodniczy
LEO~ KOŁACZKOWSKI
Przt;dzalnłaaa 86, tet 115-02, tram. ar. 3. - Cennik oa t11.danie

RÓŻA.NER

OGl.OIZElllE
Zarząd Miejski w lodzi poszukuje w pobliżu
dworca kolejowego lokalu o powierzchni użytko
wej od 600 do 800 metrów kwadratowych,
w którym można byłoby urządzić Miejskie Schronisko Turystyczne na 180 łóżek
Właściciele posesji łódzkich,
dysponujący
lokalami, odpowiadającymi powyższym wymogom,
zechcą złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia
1939 roku do biura Wydziału Gospodarczego
(ul. Zawadzka nr, 11) szczegółowe oferty wraz
z planami lokalu.
Łódź, dnia 25 marca 1939 roku
ZARZĄD

Specjall•ta chorób weneryc1nych
•k6rnych i •eksu alnycb

MIEJSKI W

ut owi' z a 9, tf ~,~~9s
!!!11. ~. NITECKI Narprzyjm
uje od 9 -1 i ó -9 wiec z.

ŁODZI

we;:-

1

.Speejali•t• chorób •kórayc:b
weneryczaych i moczopłclowycb
pi~tro

froa.t ,
32' telefoq
l
awra
213-18
N
i'rzyjmuje od 8-9,30 rau.o i od S,30-9
W niedz. i święta od 9-12 w ool.

Dr~ BRAU~\l

w

Choroby •kórao i weiuryc:&no

ul, CEGIELNIAtłl 4, tel.

LECZNIC.!\

100-57

przyjmuje od 8-l·ei
5-9-ej wlecz
Niedz. , święta od J!. 10 -1 vr poi.

Piotrkow•ka 294 telet. 122-89
(przy przyst. tram.v. Pabi,rnicldcb)
2 razy dziea.. przyjm.1 . ą lekarze

w•zy•tklch •pecJ1tlaoial.

Gabinet dent. Wizyty na mieście.
Wszelkie zat>ie~i 1 aa.alizy, otwarta od
11-ej r. do 8 w. PORADA J złote.

Do akt Nr. Xlll Km 782/39
OB WIESZCZENI&
Komornik s,du Grodzkiego w lodzi
rew. 13·go Marian Li'li:óskl, zamieszka·
ły w lodzi przy ul. Andrzeja 11, na
zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, te w
dniu 20 kwietnia 1939 r. od godz. 13
w ł.odzi przy ul Lenno Nr. 41 o:lbę·
dzie się publiczna licyb1ija ruchorności
a mianowicie: 350 rolek waty do filtro •
wania, oszacowanych na łączną sumc;
zł. 650 gr. -, które m ożn:a ogiĄdać w
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w
czasie wyte. oznaczonym.

Lekarz-dentysta

S. WAT NICK 6SI
ul. L\Japiórk.owslEie_: .>
tel. 172-31

(Róg Lubelskiej) front l piętro
Przyjmuje od g. 9-1 w pot.

od 3- 8 w

Doktór

Brunon SOl1 MER
choroby •.lsórne, weneryczne
i kebiece
od 9·1 i5-8 w. w niedz:. i święta od g, 10-1

I

6·go Sierpnia 1,

1

tol. 2i0-26.

Łódź,

dn. 29 marca 1939 r

Komornik: (-l Marian
Sprawa Tow.

Ubezpieczeń

Lipińsk

„ Przez„r-

ność" i ion. p·ko hrmie .tofawa"

Nr. sprawy

Ukł

11139

OfilO§ZfNlf

Dnia 23 marca 1939 r. Sąd U k1ęgowy w Lodzi
w Wydziale III Handlowym p o s t a u o w I I : .t) Otworzyć postępowani e celem
zawarci a p rzez f,, m ę „S
Fryszman 1 S-ka" Wyrób i S rnedaż '& yrobów w łóki en·
niczych w Łodzi i spólnikó"N S l!r~ Fryszman i Cbaima
Dawida Dymania układu z w1erzyc1t:t ami 2) wyznaczyć
w niniejszej •prawie sędzią komisaraem st;dziego bandlo·
wego Leona·Juliana Alberchta, a na d z~ rcą są dowym Wi·
ktora Grabowskiego, 3) wyznaczyć term in 1prawdzenia
wicn1ytela.06ci na czas do 22 kwietnia 1939 c,

~li.

12

SWIĄTECZNYCH

WOZKI
DZlf Cll;Cf·

DROBNE

ZNAKOMITE

Szynki
i wędliny

o ,. " '·

ROWERY
Nil

KIJPNO •

IPlłftDU

świąteczne

$\o\u1nia l'tf~chanickaa

Rlłłl'

wi~lu1ego. starszego
1 n1ezadlu?one~o w najtywnej d1ieln1cy ul. P1otrkowsklej do aprzedania
1nter's~n.ci zechcą podać sw6j adre~
w adn11n1stracji niniejne2 o pisma pod
„ f. A. L. łP

.
~

n

~~ Łódź,
"'

Spó'ka z ognniczon11 odpowledslelno~el11

ł.

.Aleja

ŻYRANDOLE, świeczniki, po niskich
cenach poleca Wytwórnia Lamp Edmund Solczyński ul .Rzgowska' 12,

ó d

ź

KoicłuHld

RZEŹNICY''

<~ •

~~

ul, Reja 9, tel. 201-65
Brzezińskiej 112)
~
Sprzedaż al. PRZEJAZD 15, tel. 260-80.
Poleca: Ur~iadzenle pokoi: •ypła•nycla,
•tolowych, gabinetów, pokoje
dzlecinae, mełałe drobne i t. d.
Po.rady tachowe.

rOLSK.JE TOWARZYSTWO
dla HANDLU RATALNEGO

)

...__...

„~'~

STAMBUŁ_,

17

Tel. 163·66

po1ecają

,,ZJEDNOCZENI

~ł- \ f\t\\ODI f1ró/ł„

POLEC A:

~o!owa domu

Parasole

J

Z OGl.OSZEŃ

,

GRYPIE iKATARIE

OGŁOSZENIA

I

,.

roku.

CZYTAJ i KORZYSTAJ

s~stPRZEZHiBIENIU
1'nAI

1q3g

5

CENTRALA:

(przy

filÓWNJ\ 26.
Telefon 115-35,

WHe 1.~:::.u

z włlisne• wytwórni oolec1

Edmund Hadgńskł
!.ódź, t'iotrkowalla 82, w !)Odwurr:u

Knpię plac w obr1ibie od ul. Radwa6
skiej do Andrzeja, Wólczadska Sien·
k1ewicza, w canle od 15-20 tysl1icy.
Oferty do „Kuriera Łódzki ero" pod
. J. u,#

NOWOŚtl WIOSENNE

PLAC budowlany ogród owocowo-wa1500 m kw. korzystnie do
sprzedania. Wiadomość u gospodarza
domu. Srebrzyńska 101.

DOM MODELOWY
KOZŁOWSKA

I

-

MIKULSKA

ł. ÓD

1

Piotrkowska 156 -

łl

tel. 254·99,

HOCH

Lódź,

ul.

Główna

25.

Poleca;
pościelową.

oraz

Pończochy, rękawiczki,

WOZKI DZIECli(E

Egz. od 1925 r.

Prz~tazd

40,

tełelon

162·5.t.

Wydaje bardzo smaczne śniadania, obiady
i kolacje. Poleca na ŚWIĘTA WIEL.

KANOCNE babkf, placki, mazurki,
sąkae•e, zajączki i t. p.
z firmy

Bieliznę damską, męską i dziecinną

----------

Zjednoczeni
Cukiermcy

firanki,

obrusy i t. d. Kalosze i śniego·
wce firmy Schweikert oraz obu·
wie domowe w dużym wy·
borze.

t02KA MUALOWE
MATERACE
WTAlllEJ • fAIUKtADZI
J • • WOtKOWYSKI

-NARUTOWICZA

Z

Pracownia na miejscu

S1>1'2:edam motocykl „Ariel. 50 J em.
c:eoa 1 500 Wiadowo4ć Klli61kiego 19ł
w portierni w godz. 17-19-ej.
\Ul OP lt19d'

łładświeiańska

POLEC A:

r zywny

RADIO 13-22 Watt 4 lampowe głośnik dynamiczny zł. 165 oraz ws-zelkie
nap1·awy Metropoli.li, Zamenhofa 16
tel. 104-53.

Mleczarnia

SUKNIE PALTA, KOSTIUMY, FUTRA

11 Yu..137·10

·REPE~ACJE I LAKIEROWANIE

WleJkł

wybór wyro.
bów dzianych

•

r
Okazyjnie do 1ouedania 6 · ~ kr::esel
d~bowycb (•tolar.i;) Wojcieclaow1ki Sienk iewicza Nr. 1.
Skl•JJ 1potywczy, dobru pro1peruj IL·
cy, do sprzedania Targowa 32.

Pokój

·~~czhi, •
~~
-'~·
~'
l t. p.
•

G O j C I R R~

HUGONA GEISLERA

111

~o

Dzli ryby,

tel •fon 180.0ł
elon'l<l

Gl6wna 21

§
.Qi

POIAD~
PRAtl

z najlepszej ~~
czekolady oraz ~
wszelkie wyroby \
cukiernicze poleca

,§'

Prudrf1 Pllmftskl. Stlft11f M1111Clll&l(I

]

w wielkim wuborze
W.llDR. tlJHlł. i lZEHOl.

1

b) ZAOFIAROWANE

Michał Turik

\

Poazukuje 1i~ praktykanta biurowego. Pierw1zeństwo abs:>lwenci 1zk6ł
handlowych. Oferty pod "F. N." do
administracji niniejazego pilma.

Łódź,

Goapodyni-bufetowa, wladajl\ca j~·
zykiem :aiemieckim do interesu gu·
trooomicT.nego polr1ebn1. Limanowskiego 93.

ul. filówna 56
telefon 174 57

BURT.

DETAL.

Potrzebna panienka

do eukierni
do poda wania, 6·go Sierpnia 38.

LOKAI.I
I

l'ODZIUlNIA

b) ZAOFIAROWANE
MIESZKANIA 1 pokojowe od 60
kw„ I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 P•

z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblowane garsoniery od zł. 25 m. poleca
,,Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr
kowska 111 tel. 147-46.

Oaloszenia w .dni powszednie 110 aodzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i święla należy kierować n11 ulicę Zwirki 2 (lel. 182-48

C~E::..:.;:N~Y~.;..P.;,;R;.;E;..;N_U~M-E".':"R_A_T~~
niedzielnym

dodatkiem

ilustr.

i

dod.

dz;.e c. „M AŁ Y KUR JER".
miesitjjO.<:nie w Łodzi zł. 4 - na pro';incji
4.Sv zagranicą zł. 10.- odnoszenie do
domu 40 gr. Prenumeratę można
przerwać tylko 1 i 15 każdego miesiąca.

! f.

Konto czek owe P. K. O. 602-800.

CENY O&loszEN- 1.50

a powierzchnia strony 180 mm. x 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem 1 w tekście 50 gr., komunikaty 40 gr
• nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12 gr. Drobne 15 gr. poszukiwanie pracy 10 gr. za
wyraz-najmniejsze ogłoszenie
zł., dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 z:ł. Opisowe tekstem redakcyjnym zł.2. - za milimetr. Ogł•szenia dwukolorowe
o 50010 drożej, zagraniczne i trójkolorowe o 100°/o drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie juz przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia,
Za termin druku i treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. · Wzmianki reklamowe oznacza się cyfrą (Wr). Zastrzeżenie n?iejsca ąbowiązuje
administrację tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenb zostanie zapłacona 20°/0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treik' ogtosze1'i~
nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też. do bezpłatnego pov. tórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarju n uważane są za bezpłatne
Rękopisów zarówno zużytych jak i odtzuconych redakcja nie zwraca.

· ::!daldor naczelny i wydawca: JAN STYPUŁKOWSKI.
•t, 1to w drukarni 'przy ul. Piotrkowakiej 195 .(żwirki i
• 11iej Karol:i) w Lodzi.
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Klaudiusz Lityński; działu
Redaktorzy: działu politycznego - Jan Stypułkowski; działu kroniki lokalnej i krajowej
depesz - Feliks Tomaszewski; działu gospodarczego i dzi ału sportowego - Hieronim Feja; dodatków niedzielnych i świą
teczny~h ......... Michał .Walter; MałY. Kurier- Henryk Ru.Qnicki. Za ogłoszenia i artykuły re-klarnowe odp o \~ iada Fra11 c1szek
Chmielowski1 - wszysr.:y zamieszkali '" Łodzi.
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