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Wczora.i rano przybył t.u
z wyspy Rodos mi·
nister dr. Goebbels.
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„PANNY NJ\ WYDJ\NllJ"
Wkrótce w Kinie „lłl4l TO"!
.lin i\ la lla«:zkl, Harp po kaszubslłu,
sanda«:z po polshu, Sz«:zupak laszerowang
Hulebiak erzgbowu I rgbng. Paszf~«:ihi eali«:Ulllłie

Wielki wybór:

a

ZE NITH ZcGAR'ł
ZEGARKI
WSZELKĄ

81%UTERJ6
POl.ECA

··::Jan Placek
. PARYż, 7.4 (PAT) - „Le Matin" do-, ski ego. Otrzymałem natomiast od tego rzą Bari i Brindisi, rząd brytyjski na ten temaif
nosi za „Daily Mail", że ewentualność błi- du zaprzeczenie wiadomości, jakoby Alba- ni~ posia~a. dotychczas żadnych oficjalnych
skiego wylądowania wojsk włoskich w Al- nia przyjęła warunki niezgodne z jej suwe- wiadomosci.
banii wywołała w tym kraju silne wrażenie. rennością lub integralnością. Poseł brytyjU MIN. CIANO.
Dla omówienia sytuacji zebrała się o- ski w Durazzo informuje, że do godz. 9 raRZYM, 7.4 - Minis ter spr. zagr. hr.
negdaj w Tiranie rada ministrów która o- no panował w Durazzo spokój. RZąd bry- Ciano przeprowadził wczoraj rozmowę z
bradowala do późnej nocy. W kołach u- tyjski, rzecz oczywista, dokładnie obserwu posłem. Alb~nii w Rzymie, który przybył
rzędowych oświadczono, że odpowiednie je rozwój wydarzeń".
wczora1 z Tirany.
zarządzenia wojskowe 2J0Słaty już wydane
Na dodatkowe zapytanie posła Hender- ROZMOWA Z POSŁEM JUGOSŁAWII.
Włosi zamieszkali w AlbanU masowo o- sona, czy ambasador brytyjski w Rzymie
. RZYM, 7.4 - W dniu wczorajszym mipuszczają kraj, a ich śladem idą obywate zwrócił uwagę rządu włoskiego na fakt, że nister spr. zagr. hr. Cia.no odbył rozmowę
le innych państw. Wecllug dalszych donie jakiekolwiek zmiany status quo na mo- z posłem Jugosławii Kri-sticzem. Rozmowe
sień ludność Albanii żyje obecnie w at- rzu śródziemnym sprzeczne są z układem tę łączą z rokowani~mi, jakie tacza się obec
mosfene naprężonej i daje wyraz swemu włosko-brytyjskim, premier odpowiedział, nie pomiędzy Włocnam! a Albainią.
zdecydowaniu obrony niepodległości kraju że pewny jest, iż rząd włoski zdaje sobie
ALBANIA SIĘ: NIGDY NIE ZGODZI.
Król Zogu oświadczyć miał, że w razie ko sprawę ze znaczenia postanowień układu.
PARYŻ. 7.3 - Ae-encia Havasa donosi:
·
A
N
Królewslkie poselstwo albańskie komunieczności lbańczycy będą gotowi bro-1 a zapytanie czy rząd brytyjski posiada ni,ktiie : cPlem połoieni<!! oc;tatecznego kresu
nić swego kraju, aż do ostatniego człowie jakieikolwiek interesy w Albanii, premier tendencyjnym wi:i. domościom rozpowszech
ka.
zaznatzył, że W. Brytania nie posiada żad- nianym w ostatnich dniach orzez orase i
KONCENTRACJA WŁOSKICH SIŁ MOR nych bezpośrednich interesów, lecz że po- radio, biuro prasowe poselstwa Alba.n ii we
SKICH W BARI I BRINDISI.
siada zainteresowania ogólne utrzymania Francii ma zaszczvt donieść co następuie:
XI
AJbania nie wodzi sie niP'dv na poZbvPARYŻ, 7. 4. (pat) Europejskie wyda pokoju światowego. Co się tyczy wiado- de sie swei niezate?:ności. suwerennCl~ci i
oi nie „New York Herald" donosi, ie w Tira mości o koncentracji wojsk włoskich w intee:rałnOści, jak również nie pozwoli na
id nie d~tlo do~H~~~ ~·~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il~ W Bari i Brindisi skoncentrowano włoskie
Ś
t~· siły morskie. Przypuszczają, że powodem
0 lra JCJJDQ WJQllCZDQ J
Q
11 ar.ifeslacyj w Tiranie było niezadowoleczni
nie Albańczyków z nadanej w poniedzia~~ tek przez r~dlostację w Bari wiadomości o
t.:cz·,::ych się rokowaniach w sprawie reź, Piolrkowska
w1zj'. soja~zu wlosl<c.-albańskiego.
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do Winiarni

~JAS~~C~BERLMN~

sko-albańskich:

„W dniu 4 kwietnia! ambasador brytyJski w Rzymie zwrócił uwagę włoskiego ~inistra spraw zagranicznych na po~Mlti o
koncentracji wojsk włoskich na gr~icy albańskiej. Włoski minister spraw zagraJ11icznych oświadczył, iż w dniu 8 marca król
'.Albanii zaproponował wzmocnienie istnie.
ł jącego sojuszu między Włochami a Albanią.
Odtąd odbywały się na ten temat rozmowy
0.„'~ między obu rządami, zdaje się jednak, że
.~ w !o~u tych rokowań powstały pewne trud.no;c1, których istota nie jest zupełnie wy-

i
w

i:u

razną. Wed~g~iudzeó~ookkgo min~

ulOCZYSt e

w.f Ceprem··er Kw·1atkows':..j w Gdyni
1(

dokon:.I inspekcji nowych inwestycyj oraz przeprowa d ZI'I
szereg konferencyj
GDYNIA, 7 .4 - W czwartek rano przy Iną uwagę poświęcił stoczni gdyńskiej i sto
był do Gdyni p. wicepremier inż. Eu2:eniusz czni wo.iskowej, rozbudowie kanału prze~
Kwiatkowski w towarzystwie dyrektora ga mysłowego oraz robotom wykonywanym
binetu ministerstwa skarbu J. Rakowskiego, przez Fundusz Pracy.
d~. Dep. Mor*iego min. Pnem.iHmdlu
Pozwi~z~iuRzci~miaj*iaj,Ołto~
I. Mozdżeńskiego, dyr. Funduszu Pracy B. ka Zdrowia oraz niektórych ulic w dzieLniSiekierskiego i kierow. sekretariatu min. cy połudn. miasta p. wicepremier odbył
skarbu J. Barańskiego. Na1dworcu powitali konferencję z przedstawicielami władz !op. wicepremiera wojewoda pomorski Wla kalny<:h na aiktualne tematy inwestycyjne i
I dysław Racz,kiewicz, admirał Unrug, komi- gospodarcze. W godzinach wieczornych
sar~ rządowy ,dy·r" pomorskiej .Izby Skairbo w I~bie Przem. H.andl. p. wicep:e!11ier ~~iął
, wej Namysłowski 1 szereg wyzszych urzęd udz1a1ł w rozmowie z przedstaw1c1elami sfer

cZk W100
• 1• .00cn ·,

I. (I O

. LONDYN, 7.4 (PAT) - Premier Cham
berlain złożył wczoraj w Izbie Gmin następującą deklaraJCję w sprawie koncentracji
wojsk włoskich w Bari oraz stosunków wło

tóDt. BllZEZiflSKA 10. TEL. f50·1l
wvladowanie wojsk obcvch na swvm terytorium. I eś li chodzi o przymierze obronne,
zawarte między Albania i Włocha1mi przymierze to nie upoważnia w żadnym wv
padku Włochy do ewentualnej interwencji
Rząd ~en. Franco
celem utrzymania porządku w Albanii. W
przeniesie się do Madrytu
wypadku tym chodzi jedynie o przymierze
czysto obronne, brak wiec podstaw do przy
MADRYT, 7.4 - Hiszpański rząd napuszczenia, aby miała nastaoić zmiana sto
sunku Włoch do Albanii. Stosunki obu kra- rodowy ma zamiar zainstalOwać się w Majów były zaws~~ bardzo orzyjazn~, iatk to drycie skoro tylko w stol;cy Hiszpanii zozreszta podkrcshł w swvm ostatnim orze'
•
mówieniu król włoski Wiktor Emanuel.
stanie całkowicie przywrócony n0rmalny
1tryb życia.

69.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1n~ów. Wgodtin~hpnedp~udniowychp gospodarrzyc~ kMnyiclormow~ip.wice

.

. pre zydentow1~. Lebrun ;.wicepremier
Kwiatkowski zlustrował szereg
wykończonych ostatnio i będących w budo

WręczeOłe

aktu nonun 211 cyjnego na

PARYŻ, 7 .4 _

nast~pne

7-lecie

Wczoraj 0 godz. l l-ej wiązanie, jakie naród francusk~ żywi do
nastąp© w Pałacu Elizejskim uroczystość swego prezydenta.. W odp_o~1e~zi prez~wręczenia pr.:-.i;~entowi Lebrun aktu nami- dent Lebrun ''.ygłosił prze~ow1eme, V: K l onacyjnego na pri~iąg lat 7 -iu. o godz. rym .na wstępi.e pr 7ypommał wszystkie. p~
IO.SO przewodniczą'l<:.Y senatu Jeanncney czynwne k~ok~ mające na cel~ skło1:uen~e
wkroczył do sali, ot~~'~!1Y czterema wi<:e- go do pelm;nia .w dalszym ci~~u naJ~yz
przewodniczącymi, sekret,>rzaimi oraz zna- szego w pa. nstw1e ur~ędu. „Jesl~ zgodziłem
·
t ć
k
daturę
czną liczbą senatorów. Wkrótce po tym· po ·się pos awi ponownie mą anay
-;jawili się Herriot w otoczeniu liczny~Q de- zakończył prezy.~ent Lebrun. - to .~czy~1putowanych, premier Daladier na czele r.t:q:· em to, sądzą~,. Iz w obecne1 sytu_acJl poltty
du oraz członkowie prasy parlamentarnej. cz . ej, ~ c~w1h. gdy horyzont międzynaroPrzewodniczący senatu Jea1J1neney oraz dowy ie ,i est 1e~zcze dosta1tec.~m7 czysty,
prem. Daladier wygłosili przemówienia, w należy et-.-: ~urop1e obraz Franc11 Z1ednoczo
których złożyli prezydentowi Lebrun ży'cze nej i mocneJ.
,

stra spraw zagranicznych - włoskie inte- nia z okazji wyboru oraz podkreślili przyr~sy uległy zagrożeniu. Przed chwilą doV.:iedzialem się - Oświadczył w dalszym
~rągu Chamberlain - że krążownik wło
Bki i dwie mniejsze jednostki floty włoskiej
przybyły dzisiaj nad ranem do Durazzo. Do
tąd nie otrzymałem .leszcze szczegółowego
sprawqzgania 9 st~nQ1'!'.isky rz~du fil_bań ·

premiera o aktualnych potrzebach życia han
dl•owego, przemysłowego oraz portowego
wie nowych inwestycyj r.a terenie portu 'ilan m. Gdyni. W godzinach wieczornych p.
dlowego i miasta, wśród których szczegól- wicepremier opuścił Gdynię.
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Wielka śwrateczna bomba
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Wyniki podróży m ·n„ Becka do Londynu

Kalendarzyk polityczoy. .

Ogłoszenie wspólnej deklaracji polsko·hrylyjskiej

W .:zasił! ko11lerentłi omówiona zosiata równtei sprawa t:mlara~łi Zgdów z Polski i Rumunii

LONDYN, 7.4 ~~AT) Rozm<>wy min.
B.ecl<a z przedstawtCt1!krni rządu brytyjskt_eg~ clap:~w~d~Hy. do ueta10·1i~. w ~opoln~.n~. ~v' oz~m.:~~IU 'deklarac11, • ktorą
pr~n/:~· ....im11b~.t„m ~oczytat w ~mu wczo
ra1sz, .:1 ~.a f.:81edz~m.u Izby Gm~n.
Dekl," ac,.1 brzmi! Jak następuJe.:
.1) rozm~wy z mm. B~kiem 0!>1ęły sze
roki za!cres 1 wykaz~ły zupełną zgodność
pog.~ąd?w <>bu rzą.cow "0 do pewnych za
sad ogolnych,
2) uzgodniono, że oba państwa są go
towe do zawarcia uktad•.t o charakterze
trwałym i wzajemnym dla 'Zastąpieni.a obecnego tymczasowego i j~dnostronnego
zapewn~enia, udzielonego przez rząd J. K.
M. rządowi polskiemu.
3) Do czasu i1stalenła układu trwałego minister Beocie udzielir nądowi J. K. ·M.
zapewr.ienia, że rząd polski uwatać się bę
dzie za związany zobowiązaniem do niesienia pomocy rządowi J. K. M. na tych
samych warunkach, jaJC te, .które są zawar
te w tymczasowej gwarancji udzielonej już
Polsce przez rząd j. K. M.

I

sza wie min. Hudson miał możność usun!ęcia wienią z kompe tentnymi. mi!1iMrami _polskimi
szeregu trudności, jakie powstały w działa- .kwestii rozbudowy po lskich 1nstalacy1 przemy
niu układu handlowego z Polska oraz omó- słowych.
•

PRZECIW WSZELKIEJ PRZEMOCY.
LONDYN, 7,4 _ Lord Cecil zainterpe!ował. w Izbie Lor~ów rzą~, czy w związku
z polityką, zapowiedzianą przez premiera
31 marca jć!kakolwiek akcja, wyraźnie zaĘraż:ijąca polskiej niepodległości zakwalif1kowana ma być jako taka przez Polskę,
czy też przez rząd ]. Król. Mości.
P:irlamcntarny
pcdsekret:-i.rz
stam.
spraw zagr. Lord Plymouth w piśmiennej
odpowiedzi oświackzył, „oczywistym jest,
że ~ ile Polska nie będzie uważała,· że je] nie
podległość jest w niebezpieczeństwie, to nie
jest rzeczą innego kraju stanąć na odmiennym stanowisku. Gdy chodzi o zagadnien1~ o tak poważnym chairakterze, niewątpli
wie okazałoby się, że rząd brytyjski jest
przez rząd polski całkow:cie informowany
o wszystkich krokac'il, .ale jest nieprawdopodobnym, aby powstać mogła jakakotwiek różnica zdań wobec tego, iż polityka
o.bu rządów,_ mianowicie przeciwstawienia
się panow:rnm przemocy jest identyczną".
WYŻYWIENIE ANGLII NA WYPADEK
WOJNY.

oStatDie, rozmowy W FOre tg n OffIce
min. Becka z lordem Halifaxe sn

LONDYN, 7.4 (PAT) - Minister Beck Foreign Office. Posiedzenie to dotyczyło
powrócił o godz. 7-ej wieczorem z Ports- szeregu spraw, nie związanych bezpośre~
mouth i po spożyciu obiadu przyjął prasę nio z zagadnieniem zasadniczego układu me
angielską, zagraniczną i polską na wspól-. sienia wzajemnej pomocy, ale miało na celu
nej konferencji prasowej w !10te1u Claridge. omówienie szeregu zagadnień, wynikają
Następnie min. Beok wraz z amb. Raiczyń cych z normalnego biC'gu wzajemnych stoskim i dyr. Potockim udali się do Foreign sunków polsko-brytyjskich, dlai których
Office, gdzie o godz. 9.30 rozpoczęło się omówienia nie znaleziono dotąd po prostu
ostatnie posiedzenie polsko-brytyjskie z czasu.
lordem Halifaxem i wyższymi urzędnikami

Paryż

zadowolony z
Jak prasa. lrancuska

KRóL KAROL NA INSPEKCJI ARMIL
BUKARESZT, 7. 4. Pat. - Król Ka·
rol w
pre_m_iera Celin7scu, kti
ry jest rowooczesn1e mm1strem wo1n,-, uda·
się do Siedmiogrodu, celem przeprowadze.
nia tam inspekcji wojsk.

RZYM. Mussolini, pilotując . osob1ścn
trzvmo toro w v bombo w icc. udał s1e wczo.ra
rano do Jesi, !ldzie wylądował oo 50-m 1 m
towvm locie;:. Po dokona;iiu. insoekci! p·
kładów Jotn1czvch ora1z oc!c!z1ałów wo1s«O·
wvch, Mussolini powrócił droira oowietrzn<
do Rzvmu.
LONDYN, Reuter donosi z Burgos
rząd hiszpański zaprzeczvł.,kate~~rvcr:nit
wiadomości, jakobv do niszpanit fll•ah
przybyć. nOwe transpor~v woisk włoskich.
BAGDAD. Zgromadzenie narodowe ob.
wolało jednogłośnie reD'entem Iraku ksieci<
Abdul?. Ilaha.
BRATYSŁAWA, Wczorai o godz. 9 pn
mier Tiso w towa rzystwie ministra sormi
zagranicznych Durczańskiee:o. posła sło
wa1ckicg-o w Berlinie Czernaka i keirowniki
słowackiej a!lencii prasowej Czarnoe:ur::-'d:
go nowrócił z Berlina do Bratysławy. ·
SYDNEY. Premier Lycos ule~ł atako.
wi sercowemu. Stan zdrowia premiera au. 1
straliiskiego jest poważnv. gdvż w choro.
bie serca nastapiłv komolikacie.
DAMASZEK. Po 23 dniach krvzvsu rza
dowego Wassouhi Boukhari utworzył nowy
rzad syryjski.

osiągnięć londyńskich

określa politykę

Dqienlem jej utrzymanie równowagi

min. Becku

pomiędzy Sowielamł

i Rzeszq

„Matin" daje swym depeszom z Londynu ty
PARYŻ, 7.4 - Koła polityczne i cała pra
„Le Petit Journal" w artykule swego kores
sa paryska, choć już od deklaracji premiera pon<ieita. londyńskiego przytacza, że w rozm.o- tuł: „ układ dv.'Ustronny między Lon<iynem i
· · 1 .,,,
•
Chamberlaina a następnie cld wyjazdu min. wach Jondyiiskich ministra Beeka poruszone zo- Wa.rszawą zostanie dziś zawarty. Polska nie
p
' odobnae, Ja<
•1.mczasowe zapewnieLONDYN, 7. 4. - Premier Chamber- Becka do Londynu spodziewała się zawarcia stały i przedyskutowane· wszystkie najważniej- chce jednolitego frontu przeciw agresji, w któ.
nia, układ trwały nie bęL~Zie zwrócony lai n, zapytany wczoraj w Izbie Gmin oświad u·kładu polsko-angielskiego, konstatuje fakt sze zagadnienia europejs·kie. Narada mężów sta rym brałaby udział Moskwa,"
przeciw żadnemu innemu państwu, lecz bę czył, ie zaopatrywanie Anglii na wypadek ogłoszenia deklaracji dwustronne; z zadowo nu sprecyzowała dokładnie, jakie sprawy sta.no„Liberte" pisze. Polska nie podpisze paktów
dzie miał na ~etu zagwarantować Polsce i wojny w żywność przestaje być z dniem leniem, do którego jednak dolą.cza się pewne- wią dla W. Brytanii zagadinienia żywotne w Eu- z Rosją Sowiecką prreciw Niem<XJm, ani z Niem
W. Brytanii wzaiemną pomoc na wynadek dzisiei'szym resortem ministerstwa handlu i f{O rodzaju zdziwienie, że układ ten nabiera ropie zachodniej i w basenie na.ddUJilajskim, cami przeęiw Sowietom. Polska posiada obecnie
'
ł'
charakteru bezpośredniego sojuszu polsko- Płk. Beck ze swej strony- pisze korespondent trzy soj~.: z Francją, Anglią i Rumunią. Dwa
wszelt"~~o zagrożenia bezpośredniego łub podlegać odtąd będzie min. obrony.
angielskiego.
_ miał okazję do sprecyzowania, że z racji za- pierwsze s ;an<YWią właściwie jed.ną. całość i za.
pośredniego niepodległości katdego z obu
Dziennik ,,Le Jo1ur" pisze: układ między peWIIlień, jakich Polska udzieliła W. Brytanii. wierają w sobie implicite poparcie dominiów,
państw.
ODPOWIEDZI PREM. CHAMBERLAINA Londynem i Warsz:awą jest faJktem dokona- Pollska wykona również swe zobowiązania wo- Publicysta naczelny tego dziennika Donnadieu
• d
·
d0
NA DODATKO",E ZAPYTANIA
nym, Jest ta ważny fakt, który ip.remier Cham bee Francji, w razie gdyby Francja została za- podkreśl!!-, i:e układ polsko- angielski bynajmniej
5) Stwter
zono, ze pewne sprawy,
n
·
berlain uświęcił dziś oficjalnie w doniosłej atakowana. Równocześnie min. Beck miał pod- nie oznacza 1okrążenia Niemiec. czego najlep·
7
4
tyczące dokładniejszego sprecyzowania ró
LONDYN, · - Po odczytaniu deklara- deklarac1·i w Izbie Gmin. Niezwy·k le znamien- k 'I" ·
Is
·
ć d
1
cji polsko-brytv.iskiej na temat rezultatów
k
d
t
res 1c, ze Po ka zamierza utrzyma na al re a szy'm/ dowodt-.".'l jest, że Po!lska odmówiła zobo'żnych okoliczności, w których mogłaby rozmów min. Be~ka z przedstawicielami rzą- na jest rzeczą - pisze reda tor yp!oma y- cję normalną i przyjazną z obu sąsiadami. wiązania się do ,wspólnej akcji z Sowietami,
takie1· r..n.mocy
bedą d
.
czny tego dziennika
że porozumienie an- Jedll'ocześni.e ooiennik przy;nosi artykul swego Oświadcza nawet, że jest zawsze gotowa do pro
poW Stac. kon'eczność
t
ł"~··
'
•
u brytyjsk'·tego przez premiera
pos eł Green- giels.ko-polskie
będzie~przedmiotem
nie kowymagaty dalszego zbaciania prud zawood zapytał dodatkowo, czy zamierzonym munikatu oficjalnego, ale deklaracji premiera =~l~że~~~~er:ją~aj!:~ac~~~~ wadzenia negocjacyj z Rzeszą co do pewnych
kwestyj int.eresujących o·b a mocarstwa. Podróż
jest, aby rząd bryty.jski użył swoich wpły- w Izbt'e Gm1·n. Jest to metoda - stwi·erdza
k
Warciem trwałego układu„
· dl
·
dobnerro
za·emne<Yl'I
jakim prasa polska konstatuje, że Pols a polity min. Becka do Londynu - pisze publicysta 6) Ustalono, że powyższe postanowie wow a zawarcia po
,.,
w J
"'~ „Le jour" - ·dotychczas nieużywana i są- ka zagran, zamierza zaehować całkowitą swo- jest niesłychanie pożyteczna, ponieważ uświęca.
•
. b d
t
ił dl ·~d e
obu porozumienia między rządem francuskim a dzi, że ma ona na celu nadanie tym bardziej
nta nte ę ą s anow y a z - n go z
polskim oraz czy rząd zamierza obecnie przy moczystego char<tJ1<teru temu paktowi, a poza bodę ruchów. Polska zamierza zabezpieczyć na ona definitywną ewolucję polityki brytyjskiej,
KomU!l'.listyc:ma „Humanite", która przytarząrlów przeszkody do zawierania układów stapić do rychłego rozszerzenia bazy porozu- tym wybadanie reakcji opinii publicznej An- przys:z.lość swą nfoz.a.leŻlliOśe w dyplomacji, za.z innymi państwami w ogólnym interesie
mfoń? Premier odpowiedział: ,,co się tyczy glii, w momencie, w którJim 1'e1· rząd angażu- wierając z Anglią układ n.a podsita.wie vn:ajem- cza na jednym z naczelnych miejsc artykuł
pierwszei sprawy, to moim zdaniem, porciz.u- . .
b d · .
d
eł .
ności i w duchu układów dwustronnycli, za któ- „Journal de Moscou", dostosowuje swój artykuł
konsołidac1'ł pokoju.
· · będ ące JUZ
· · w mocy mtę
· d zy p os
I ką a JC
corarz ar zie1 na r~ ze z:up me no- '"""'h
m1ema,
wejstepolitvki.
~J~ promotora w Europie słusz.nie jest uważa- wstępny do tez tego artykułu i wyraża niezado
PROBLEM EMIGRACJI ŻYDOWSKIEJ. Francja w PJaktyce są całkowicie podobne
„Exce1sior" w artykiule Marcel Pafts ny min. Beck. Społeczeństwo polskie zdaje sobie wolenie że wynikiem rozmów londyńskich nie
.
l'tyk
• B k
d .
sprawę z bezpośredniości niebezpieczeństwa i o- jest realizacja bezpieczeństwa zbiorowe~ oraz
do t_vch, 1'ak1e są zamierzone między rząda- ś · d
7.4 _Foreign Office O!lłasza
b
C
·
.
o w1a cza, ze
po 1 a mm. ee a z z1w a k
. d .
.
.
k
. de
. któ że Rosja została pozostawiona na uboczu.
L()ND"N,
1
~
mi polskim a rytyiskim.
o s1e zas tyczy Po prostu AnJ!lie swa niesłychatUJ prostotą. azuJe z unuewaJ~ Z.IInJl3 rew i
cyzJę,
co następuje:
drugiej sprawy, to jest zamiarem rządu bry· Min. Beck daży do utrzymania równowagi rej nie ;nfe ?.doła nadwyirężyc.
,,W toku ohecnych rozmów w Londynie tyjskie~o kontynuowanie konsuttacvł ł kon- pomiędzy Rzesza i Sowietami. Ciekawą bę- ~·---------f1111!1m111----------------•1.ł .
·
b
1 takty już nawiązano z innymi rządami". Na „_.
·
ep
·-• B k
szt
' "
t~inis~er Beck wyrazi zyc;:z~me, a y wsze - zapytanie, czy ustalonvm zostało, eo stanowi uz1e rzecza - pisze p. ays, z~ u arc ,
łk dotyczace za
·
tak jak warszawa, pral(nłe również układów
Rok zalofenia 1891
k
d
d
te mię zynaro owe wys1 · 1,
.
•
- zagrożenie polskiej nlepOdległości, prem1~r dwustronnych z Francją. i Anglią, pozostawia
łatwienia zagadnienia żydowskiego, roz- odpowiedział, że jeszcze nie, albowiem b~dzte jąc na uboczu Rosję Sowiecką, która jest
Ałł
ciągnięte zostały na żydów w Polsce i aby tO! przedm!o.tem . dalszych roz~ów między ostatnią reprezentantką idei bezpieczeństwa
l'migrac1·a żydowska z Polski miała należny\ przed~ta.wiciclami rządu polski~go a rządu zbiorowego w stylu genewskim.
. we wszelkich
.
, . .
.
· bryty1sk1ego.
preJedn ocześnie d z1en
· n'k
·e1· udział
rnozhwośc1ac11 osie
. · .
i Na
. .•dalsze za·pytame,
t
w d epeszy swego
· ·
• czyrychło
.l •
. .
.
. .
mt.er moze, uc zie11~ zaipewmema, ze
I korespondenta berlińskiego twierdzi, że koła
Ł
dlenczych, 1ak1e by się znalazły. M1mste~ za10icjowane zostaną ro~n:owy s~tabO~e .z polityczne niemieckiej bynajmniej nie okazują
13eck jednocześnie na prośbę rządu rum•m P0l~ką,_ w któryc~ rowmez ,Franc.ta .wezm!e entuzjazmu. Nastró.i ten ma być wywołany
skicgo zwrócił uwaaę na podobne zagadnie ud:llał 1 czy premier zapewnić moze .izbę, ze przez depesze Jondy1iskiech korespondentów
POLECA NA NADCHODZĄCE SWIĘTA Wl.KLKIEJ NOCY
. . t . .
R :::i ••
w toku tych rozmów utrzymany będzie przy- niemieckich twierdzacych że min Beck
WINA WĘGIERSKIE, FRANCUSKIE, REŃSKIE, MIODY i WINA KRAme, 1~ ~ieiące w umu11u..
. jawy kontakt ~ Rosją,. premier odpo':"'i~dział: wbrew wsz'etkim aczekiwa~iom ma pOctpisać
.Mm1ster Beck zapewmony został, ze „co się tyczy p1erwsz~1 sprawy, to me iestem układ z Anglia Wiadomość ta miała zasko- 1
1
JOWE OWOCOWE-WYROBY POLSK. MON. SPJR., WÓDKI, KONIAKI
rząd 'Jego Królewskiej Mości całkowici~ w i:nożności udzielenia zanewni.cnla o tak spe czyć koła berlińskie, które do kOńca m'.ały
DELIKA1ESY, OLIWĘ, SERY,- OWOCE ŚWJE.ZE
uznaje trudności, .na które wskazał polski cyfJ.cznym charalkter.ze, ale n:iozna ?Yć pew- pow~tpiewać w do_łście do skutku układu. w\
i SUSZONE, CUKRY i CZEKOLADY-WSZYSTKIE
· .
·
h ·
d Je 0 nym, ŻQ gdy układ ten będzie zakonczony w kołach miarodajnych berlińskich m~Ją, uwaTOWARY KOLONJALNE
nunister ~p~aw z~gramcznyc. 1 rzą . g. okresie zako,ńczenia ~o, ,l'ode.imiemy wszy- żać, że ten niezrozumiały ~est ze strony Potwyśmienite K A W Y
i
H E B A. T Y
Królewsk1e1 Mości gotów łest w kazdej stkie kroki, iakie okaza s1e nam k0~1eczne, ski może wpłynać poważnie na stosunki pOlc.hwiii zbadać z rządem polskim i z ~ząc~e~ aby ~~ład ten był skuteczny. Co st~ ty~y sko-niemi.eckie i w koła~h tvch mają. zapoPierwsza i Największa Łódzka Elektryczna Palarnia Kawy i Suregatów „ TRYUMF"
rumuńskim propozycje dla rozw1ązama drng:e1 sprawy, to lord Halifax .utrz.Ytt,1,UJe władać. ze Rzesza wyciągnie z tego konse.
d · ,
t ·
h
p I bliski kontakt z ambasadorem s«>wteckim •
kwenc,i'e
spec.ialnych za~.a m,en, pows a.iącyc ..w 0
Udzielaiąc izbie wyjaśnień na temat po·
sce I w Rurnunu, ktore stanowią częsc skła- dróżv ministra dla spraw handlu zagrantczlłz„..:.za
l!/l.)1~
dową szerszego zagadnienia".
nego Hudsona, premier podkreślił, iż w WarU
'11
U
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reśła, iż trzyma s~ę nadal paktu z 1934 r.

2arzuty prasy niemieckiej pod adresem W. Brytanii
7,4. Wiadomość o deklaracji, z 34 r., wypowiadając się z'a wszelkimi dwu I kładzie polsko-

Premier Chamberlain ci do Londynu bezzwłocznie.
BERLIN
ODROCZONE D~ 1_8 B. M.
złożonej przez Chaml;>erlaina na temat wyLONDYN, 7.4 - Obie izby parla~ent9 ni~ów roi111Pw brytyjisko- polskich nadeangielskiego zostały odroczone do dma
szła do Berlina we wczesnych godzinach
kwietnia. Lord kanclerz i spealker l~or poppł>udniowych. Pótn-e wi1eczorne wyaa. Gmin mają prawo zwołać Izby wcze§nieJ, ni;ai pism niemieckkh .podały ją za własnyjeśliby tego wym~gała konieczność pań- mi korespondentami. opatruj~ częściowo
stwowa.
kómentarzami.
Cz·ynniki urzędowe, 'do których zwr6co
n-0 się ze strony przedstawicieli prasy zaeAKŁ :.\O O TYC:Zl'łO·t' !IRU~GIC~i'tY
grainicznej o uzyskanie naświetJ.enia stano
wiska niemiecki.ego, w późnych godzina,ch
popołudiniowych udzieliły wyjaśnień, w
których wsk<l'zały przede wszys1kim, :że
Tel. 121-18
al. Piotrkow•k • Nr. 111.
strona
niemiecka usił·owała oddawna już
i'olec:a na c:thecny •ezon'
sprowadzić stosunki polsko-niiemieckie do
•'l.r
a..
do prac ezllol11ycb, do t>ada.ll botaołe:tn7c:h, rarmaoeutyea;nycb, diagnostycznych I laboratoryja.yc~ - wyrob~
rozsadnych podstaw, czego dowodem uPolakl~b l~kl1t ,fo .~ Uphc:z.ny6:b
S„kła I•
~aboratoryJ!ll\ jla nkoł
kłiaid z r. 1934. Niemcy nie mają zamiaru aw Wunawio, Si..-ół!rn ł.lcc;rja;s. •
a
~ 1 laboratoriów szkoltakować
P<>l~kł. Wyrażono dalej obawę,
nych i l•bne:r.n3n•b - w,N>bu lm1fo••ro 1 zagrtllłkzneco • b. dułym w7borz• •
1c1r.uakle.
1abwa1o·
czy
P<>lska.
me. dała się ~prządz do agireł ry ·l!a t tadinłcue •
er!l!Ome.!
.
111kol11e I frtey1yJae
sywnej
po1ItyJc1
Oikrąfama. Zainacwno jeJa»o••iti•
Ok )
blnoklo, łor111.io117 I askła optyezH
Suwa k J• 0.:iw,y;::ri-•
•
•
płerw11or·u;d11711h fabr,k.
••••
dnaik że naJ,eiy odczekać jakie ziobowiązania Wieźmie na .siebie Polska. Stwierdzono,
Nau;•••I• cUr••łeaa• i xne•I• Hpltalae,
iż strona ni,emieoka trzyma się nadal paktu
i
w
LONDYN, 7 .4 -

odjechał wczoraj wieczorem na wypoczynek do Szkocji, aby zdała od wyczerpującego tempa pracy politycznej oddać się
u111ilowa11emu sportowi łowienia ryb. Prenier pozoslimie jednak w ścisłym kontakc·c telefoniczi1ym z Dó\vning street i " 'l " l1V 'n ,..·,., 0}·~~~10 kc ri; N:cne - powró-
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Pasu rupturowe llnuszne dutum wgborzt:
CE N V

Polityce niem~e~kfej n"gdy nie przyszło na myśl

KONKURENCYJNE

D\VdStfO•lil~ ZJJ J\V r4zaBti Pałskł i
w otenie prasy

włoskiei

RZYM, 7.4 _ „Giornale cl'!talia", ko- stwa

mcntui'ąc dekl~rac_i" Chamb e rl aina na te-r
ma t stosunków polsko-angielskich pisze,
· I k.
·
że nowe porozumienie polsko-ang1e s ie me
nakłada bynajmniej na Polskę żadnego obo
wiązku co do zawarcia jakiegoś traiktatu, z
Pos1·a. Sowiecką. Jest również rzeczą 1'asn_ą
'
_ oświadsza korespondent, że Polska nte
zgodzi się>- aby n9JV.Y. SJ.Stem bezP.i~zeń-

zaatakować Polskę lub naruszyć jej suwerenność

w. dfylan11

miał charakter bloku

angiels•kim atakuje Anglię,
stronnymi rokowaniami.
1 iż usiłuje ona burzyć
naturalne stosunki
Na zapytanie, czy strona niemiecka u- między Rzeszą i jej sąsiadami, oraz niszważa zawarcie układu pt>lsko-brytyjskiego czyć jej naturalne interesy. Jest pożałowa
za wypowiedzenie układu z 34 r., oświad- nia godne -pisze dzte•nnik -obserwować
czono, że układ ten zachowuje swoją waż obecnie, jak spadkobiercy W.ielkiego Marność, Zależy on od wzajemnego ustosunko- szałka zdają się ponownie ulegać mętnym
wania się obydwóch partnerów, Pakty stra nieudolnościom z nad Tamizy.
cić mogą również na wartości bez wypo„Boersen Ztg am Mittag" donosi z Lon
wiedzenia w wyniku zachowania się jedne dynu, że obustronne gwarancje są wynigo z partner8w.
kiem rokowai1.
Polska zdecydowała się
„Lokal Anze·iger" zarzuca angielskie- przyjąć w stosunku do AngHi te same zomu rządowi, że nieudaną politykę kolekty- bowi.ązania, jakie Anglia przyjęła na siewnych paktów; mających na1celu okrążenie bie wobec Polski, a które Polska od dawRzeszy, usiłuje zastąpić systemem paktów na posiada już ze swego stosunku z Franbilaiteralnych.
cją. Porzucono natomiast myśl sojuszu
Podobne
zarzuty wysuwa „Berlinie·r .państw mniejszych z Francją. Anglia i Fraa
Boerse1n Ztg.".
cja postarają się natomi<!st o zawarcie od·
„Deutsche Allg. Ztg." stwier;oza iż do- dzielnych sjouszów z szeregiem nmiejszycł
niosłość układu da się dopiero ocenić po za krajów, bez połączenia tych sojuszów "'
ip-0z.naniu się z jego sz~zegółami. Jednakże ogólny wielki pakt. Układ między Polską i
już w tej chwili stawfa mu zarz.ut, że jest Anglią znajdzie swą ostateczną formę i bę
on elementem w systemie okrążenia.
dzie oficjiailnie podpisany dopiero po WIJ·
„Voelkissh.~r Beobachte·r" mówiąc o u- Jeździe min. Becka z Londynu.

Tak

skierowanego

przeciwko Niemcom.
• k
d
L
F
. t "
Paryski orcspon ent " avoro asc1s a
...
·
·
·
d
b
·
'ak
·
wyraL.a op1mę, ze po o me J SOJUSZ Potsko-francuski, tak samo nowe zobowiązania polsłco-angit>l skie nie powinny przeszko ,
dzić w utrzymywaniu dobryc"a 11tosunków
.
.
pomiędzy Berhnem a Warszawą.
\

piSJ~;> Deutsch.e Oiplomatisch·Polił!sche

BERLIN 7 kwietnia.
/
„Deutsche Diplamatisch- Politische K<>rresP<;111denz" pi:sze _w sprawi!} wczorajszych wywo<low Chamberlama przed izbą gmin: mimo zastrzeżeń że polsko- angit1 ik' ukł d . b l k"
,~ s i
a rue y s 1e
rowany • przeciwko J~lf.iemukolwiek
państwu
ma on jedn~k~e chara!'(ter układu, zmierzające~
go do .01.-r_ązeni,a. Niemi ~c. O~reśl~nie ro~ma~
tych okol~cZil1.osc~ na. pod~awi~ któlJ'.ch w~mkłaby kOOJ.ecznośc u 1elema s<>b1e wzaJemneJ po
moey. nie zos.tały j i:szcze określone, lecz wym&
gają da.lseyoh b
z ezel{Q chwilowo ~ika.

I

Korrespondenz

jak rozciągliwe i to w l<;ażdym kierunku wydawać się mu szą obecne zobowiązania.
W l.0:1dynie, ani w Warszawie nie mogą. się
spodziew::.ć - pisze D. D. P. K.- aby strona
niemiecka przyjęła układ angielsko- polski bez
zdziwienia i bez nieufności, Jeżeli chodzi o stosuniki polsko... niemieckie, to odpowie<izialne koła warszawskie zdają sobie dokładnie sprawę,
że ~iemcy od dłużSizego
czasu dążyły, aby
wszystkie istnieją.ee trudności usm1 ąć i ostat.ecz.niie -Oczyścić dTogę dwu:itronnych rokowai1 i OO
wyłącz.n.ie w d'll,Chu przyjaźni, Nigdy nie przY.,-

szło na myil polityce niemieckiej zaatakować
Polskę, czy też naruszyć jej suwerenność, lub
też całość terytorialną. Tym dziwniej podziała·

naturalnie ostatnia reakcja po '.ą ka.
prasa niemiecka zajmuje w stosu.nku do
rozm6w lo11clyf12klch stnowi,sko zgodne z iruipira
cja.mi urzęfbwymi , to jest pokryw:.iją.ee się 1i
wyw{l{!ami D.D.P.K. Poszczególne argumenty
powtn zajit we wszyE·tkich dzieroirlkach w t.ej l'lll.
mej ko-lejności, są. jetlynie odchylenia co d<> foJ:"my i siły w poszczegóhlyeh ZWl'otaeh„
la na

nią

Cała

'łl
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Problem rozszerzenia I systemu mandatów kolonialnych

Taka zmiana ograniczałaby się w rze·
w 1;f.fktórych kołach ankielskich i fran- państwom, „które z racji swych środków, Na terytoriach tych cudzoziemcy nie są w pić bądź przez przyznanie jej odpowiedcasKu„it zbliżonych do Ligi Narodów, doświadczenia i położenia geograficznego ogóle dopuszczani do wykonywania wol- niego terytorium w suwerenne władwiie, czywistości do administracyjnych przesukształt~je się myśl rozwiązania problemu najlepiej ~dalą. ~!ę do przyjęcia tej odpo- . nyc~ zawodóyv. _Przykładów tego rodzaju bądź też przez powierzenie jej administra- nięć wewnątrz danej kolonii, co nie miało
cji mandatu kolonialnego, czyli uczynienie by praktycznego znaczenia dla całokształ
kolonij drrcrą umiedzynarodowienia ich ad w1edzialne1 nus1i • W ten sposób mandaty moznaby wyhczyc wiele.
min!str~cji ~względnie Poddania systemowi przypadły trzem bogatym państwom kolo- 1
Mandat ma być sprawowany w intere- jej mandatariuszem. Jeśli więc sprawa roz- tu problemu. Tak więc racjonalne rozszemandatow~mu. świadczą 0 tym głosy, jakie nlalnym .ora~ Japonii. Imperium _Brytyjskie, ' sie ludności tubylczej prze?e. wszystkim. szerzenia systemu mandatów na terytoriach rzeqie systemu mandatów bez pogwałcenia
między innymi padały w toku dyskusji nad które za1mu1e 23,9% obszaru świata, wzbv- Tak chce artykuł 22 paktu Ligi, z którego kolonialnych wejdzie na tory realnych roz- zasad sprawiedliwości międzynarodowej
problemem kolonialnym i surowcowym nal gaciło się o terytoria Palestyny, Transjor- zresztą zasada interesowności nie wynikała strzygnięć, to tylko takiego rozwiązania po- może dokonać się tylko drogą uprzedniej
ostatnich międzynarodowych zjazdach par- danii, Ir~u, części Togo i .K~merunu, Afry: be~~średni?· •Moż~~ ją wydedukować z winna się domagać Polska. Nie może na- redystrybucji terytoriów kolonialnych i polamentamych Niewątpliwie dziś jeszcze ki Południowo • Wschodniej, części Nowe1 pojęcia „św1ęte1 mis1i , które określa man- tomiast rozwiązać zagadnienia kolonialnt· 1wierzenie sprawowania nad nimi mand8'ów
głosy te są odosobnione, a same koncepcje ąwinei ?raz Ta~aniki. Francja, której P?- datariusza lako opiekuna. tej ludności. Tym go przyzr.anie mandatu dotychczasowym m. in. państwom potrzebującym bezpośred·
dalekie od realizacji, bowiem rządy państw siadłośc1 w same1 tylko ~fryce stanowią c~sem ~r~woo przemozne względy ek~no suwerenom na wchodzących w grę teryto- niego dostępu do terenów zamorskich.
kolonialnych ciągle stoją na nieprzejedna- 43% tego kontynentu, Objęła mandat nad m1czne Jak i międzynarodowy charakter m- riach kolonialnych.
K. B.
nym stanowisku nie odstępowania nikomu Syrią, Libanem i pozostałymi częściami To- stytucji mandatów wymagają, aby były one
ani piędzi z mwładnłętycb ongiś teryto- go ł Kamerunu. Belgii, pos.iadającej impe- sprawowane w interesie wszystkich. lnteriów Niemniej koncepcje te zasługują na rium lrolonialne 77 razy większe od metro- resy ludności takich państw, jak Polska, są
uwagę ze strony Polski której potrzeby polii, przyznano mandat nad Ruanda-Unm- co najmniej tak ważne, jak interesy murzyń
kolonialne nie mogą bfć już dzisiaj przez di, wreszcie Japonii przypadly wyspy Mar- skich ludów Togo czy Kamerunu. Toteż
nikogo podawane w wątpliwość. Zwłaszcza shalła, Karoliny i Mari~y. Archipelagi te właściwie pojęty i na zdrowych zasadach
myśl udostępnienia minteresowanym pań- po wystąpieniu japo~ii z Ligi Narodów~- oparty sys~e!11 mandató~ między~arodo
stwom kolonij przez 7.a5torowanie do nieb stały zresztą przez nią zaanektowane deft· wych powinien ·udostępnic Polsce me zwareżimu mandatowego wy.maga rtależytego nitywnie.
loryzowane, a bogate w możliwości eksplooświetlenia. Zagadnienie nie jest bynaj· • ~iękna i humanitarna. w s~y!" Ulłoże- atacy~ne surowców ~groty~znyc? _obs~y
mniej proste zasadniczo istnieją dwa spo· mu idea mandatu w starciu z zyciem okaza Afryki Międzyzwrotnikowe1, majdu1ące1 się
soby rozstrz~gnięcia - albo przekf~ce- la się niek<>mt?letna i uległa rażącym wy- ~ziś we władaniu kilku pań~ uprz~ile
nie całkowicie suwerennych rządów spra- paczeniom. Juz w samych zasadach art. 22 JOwanych. Rzeczywiste udostępnienie tawowanych dotychczas w danej kolonii paktu Ligi Narodów tkwił~ zarodki nie~o- kich obszarów Polsce może jednak nastą
przez metropolię na mandat który wykony- magań. Cecha czasowości, która nnała
wałaby ta sama metropolia,' albo przekształ być. un!wersałna, okar.a~ si~, względnie
cenie Qbecnego systemu rządów koloniał- moze się okazać, prawdziwa Jedynie w od".iVCh drogą całkowitego, lub częściowego nies~ertiu. do mandatów A, któryc~ terytoria
podrlalu kolonij wśród państw rzeczywiś· ~am1eszluw~e są p_rzez s~e~zen~~
Według urzędowy<:h statystyk niem ie<:
Od 1905 r. w fio.rmularzu spisowym zja swść państw w stosunku do swoich grup
~ie potrzebujących dostępu do terenów za- Jące na dośc wy~~im paztom~e cywdtzacy! •kioh zniknęło w Niemczech w <:zasie od wia się pyitanie: „Czy (pytany) włada dos narodowościowych, ma nie tylko ten <:el,
morskich, z tym, że na przyznanych im ob- nym. Byli~my JUZ świadkanu kompletne1 1910 do 1933 r. przeszło milion Polaków. konale językiem ojczystym?"; takie sformu ażeby zna}omość języka rozszerzyć w wyż
szarach sprawowałyby władzę w charakte- e"!3ncypacJi Iraku - b!łe.go ~tu bry· Fakt to n.iespotyikany w dziejach, nie dają łowanie pyfa.nia wyłączył·o jednak Polaków szym stopniu, aniżeli tego wymaga potrzerze mandatariusza. Pierwsza z tych koncep· ~yjskiego. Zasa~ prze1ści~wości straciła cy się usprawiedliwić żadnyrmi normalnymi którzy językiem niemieckim „doskonale" ba obywatela, ale także i ten, ażeby w ducji wydaje się łatwiejsza do zrealizowania, Jednak :kompletnie znaczenie w sto~u do procesami populacyjnymi; ubytku tego nie nie władali: dlatego też 5 lat później pytano szy ucznia doprowadzić do rozbicia języko
gdyż państwa kolonialne skłonniejsze były- manda!ów B i C, a to wobec faktu, ze lud.Y mogła spowodować ani mas·owa emigracja, już tyl1ko: „Czy (pytiny) włada językiem wego ... Przez tego rodzaju postępowanie
by do stworzenia mandatu, ru1tżelł do całko afrykanskich terytoi:tów. m~datowyc~ m- ani najgwałtow.niej przebiegający proces niemieckim", a w 1925 r. skorygowano to stwarza się w dorastającym .człowieku moż
witego wyrzeczenia się posiadanych kolo- gdy p~awdopodo~me me osiągną po-z~o~u asymilacji. Nieprawdopodobny ten spadek pytanie - dla rzekomo łatwiejszego "zrozu Jiwości, które czy.nią go dojrzałyrm do zmianij. Wszelako bezstronna obserwacja rezul· rozwoju, po~lającego ~. pozostaw1en~e lkzibowy ma swe źródło w niemieckich !kom mienia - na: „Czy (pytaiy) irozumie po ny namdowości".
tatów funkcjonowania istniejącego dziś sy• ich samym sobie. Ni~zalez:nte od tego poh- binacjaoh sfatys·tycz.nych, przeprowadza- niemiecku". Oczywiście po niemiecku rozu
Na tym jednak nie wyczerpuje się arse
stenu mandatowego prowadzi do wniosku, tyka państw ~oloma~ych przekształciła nych z oka.cji spisów ludności, od spisu miało wielu Polaków, nic też dziwnego, że .nał środków, jakimi wywłaszczono Naród
że tego rodzaju rozwiązanie nie byłoby ani stopniowo pow1erzon_e 1D1 m~aty B C ~ 1900 r. pocz}"Ilając.
w ten sposób powiększono znakomicie licz Polski z dziesiątek i setek tysięcy jego człon
praktyczne ani sprawiedliwe.
zamaskowaną aneksję. Połączone ścisłymi
ków. Oto poza innymi chwytami Niemcy
Idea ~ndatu międzynarodowego po· uniami celnymi i administracyjnymi z sąw.
, . "' x:a
wymyślili jeszcze t. zw. dwujęzy<:znych, awstała po wojnie światowej, w wyniku któ· siednimł terenami. kolonialnymi mandaty
żeby tę nową „grupę językową" oderwac
rej imperium ottomańskie utraciło swe pro- afrykańskie _nie róznlą się ":.gruncie rzecz_y
od r-0dzimego pnia Narodu polskiego i
wincje arabskie, Niemcy zaś wszystkie ko- ni~m:'l w niczym od kolontJ. Uwypukleme
zmniejszyć liczbę Polaków w Niemczech
łonie w Afryce i na Pacyfiku. Terytorium rózmc między mandatem, którego teoretycz
W objaśnieniu s.pisowym z r. 1900 <:źyta
tym należało nadać statut polityczny. Dnia ną cechą jest bezinteresowność i równoumy wprawdzie, że „każdy człowiek'. posiada
13 lutego 1919 r. uchwalony został artykuł prawnienle gospodarcze, a kolonią, stanojeden język ojczysty" ... Dwa języki ojczy22 paktu Ligi Narodów, ustanawiający m- wi,c, prze<i?1iot eksploatacji ka.p~talistyczste posiadają tylko nieliczni ludzie. Zda~dy mandatu - nowej instytucji pra~a ne1, mteresu~_znawców pr~wa mt~ylijłro
rzają się jednak takie wypad1ki - -. mówi
międzynarodowego. Wychodząc z załoze- dowego. Rózntce te nie łl!aJą nato~ta5t !etekst kom entarza - u osób, które _pochonia, źe stopieó rozwoju i paziom cywiliza· alnego znaczenia dla pa.nstwa takiego 1ak
I dzą od rodziców o różnych języikach ojczycji ludności zamieszkującej wchodzące w Pols~a, kt~re slusznie. d?~a ~i! rozszcE. KurońS'ki*), porównując ustawy spi-1 bę „Niemców". Jak widać z tego ostatnie-i stych", ale w 5 lat później twierdzenie to
grt terytoria rQi_ni się w wysoki& mierze, rzcn. ia swe1 przestrzeru zyc1owe1 1 ud.ostę- sowe z 1890, 1910, 1925, 1933 i wreszcie \go pytania, zamiast kryteriu.m narodowościo osłabiono, mówiąc, że „zasadniczo każdy
Rada Nafw~~ łtOCafstw S.,rzymierzo- pnien~fl teien~~v_ pro.dut{[.ijących ·'$piiJw,ce 1'9"37 r. w -praqr, poświęconej analizie siły wego, jakim był język ojczysty, wprowadzo- j człowiek posiada ty:iko jeden język ojczynych, stwortjta.trzy .kategorie mandatu; egzotyczne. P.anstwa tUandatowe potraftły liczebnej• P-0laków w Niemczech, wykazuje no kryterium inne, nie mające najmniejsze sty. Dzieci, które jeszcze nie mówią, należy
A, Bi C. mandatc.h A, zam~eszkałych !>?wiem wy~y~ka.ć swe szerokie up~awnie- powolną. ewolucję sy~tem~1 pytań w rubry- go sensu, bo przecież znajomość jakiegoś ję zaliczyć do ję~yka _oj_czyste~o rodziców, '!ł
przez „wspolnoty wchodzące ongiś w skład ma na adn.nmstrow~ych przez się tere- kach spis:owych, zmierzającą. do przywła- zy.ka nie może decydować 0 przynaieżności 1 pewnych okoltcznosciach więc do dwóch 1ę
imperium ottomańskiego" mandatariusz jest ~c~ w taki S!'?sób, ze zasada równoupraw szczęnia sobie przez niemczyznę tysięcy do narodu, którego języik się posiada.
I zyMw". Szkoła niemiecka służyła właśnie
c.· piekunem, doradcą ł pomocnikiem miej· niema ~konomiczn~go ~o~ła pr.aktycznie dusz pols_kich. T~ndencyjność tego systemu
Inną metodą, jaką posługiwała się niem-\ jaiko te~ in~t:umen:t, ~tóry ~iał za zadanie
fcowej administracji aż do momentu, w któ przekresl?tia· Na1dob1tn1e1 mówią o tym demasJ<u1e wyraznie np. sprawa trakto·wa czyzna w walce z polskością, była szkoła c!ok~nac wsrod dz1ec1 polskich rozłamu na
rym „wspólnoty te będą zdolne rządzić się statysty~i h~ndlu zagranic;zneg<! mandat~w, nia pol.skich narzeczy językowy~h.' ja'k. ka- n~emiecka, która Przygotowywa~a.w;ychow:an dwuj ęzycznych, ro~łamu, który przechodzi
r.ame". w mandatach B obejmujących by- wykazując, ze głównym ich klientem 1est szubsk1ego, mazurskiego, a pozn1ej gorno kow swy.ch polsk1e1 narodowosc1 ao zm1a-j na dalsze pokolenia.
łe kolonie niemieckie w' Afryce środkowej, 1mandatariusz oraz „inne państwa" kolonia! śląskiego, nazwanego przez Niemców „was ny tej narodowości. Kuroński cytuje tu zda
Ukoronowaniem jednak całego systemu
mandatańusz, ze względu na niższy znacz·! ne. Towary pochodzące z terytoriów m~- serpolnisch", jako odrębnych języików obok ni~ jednego z uczonych niemieckich, Maxa przywłaszczania dusz polskich jest usta~a z
nie stopień rozwoju ludności tubylczej, sam! datowych niejednokrotnie korzystają prty polskiego, niemieckiego, duńskiego i innych Wilhelma Boehma, który pisze: „Przym u~; 4.10. 1937 r. o powszechnym spisie ludnor?rawuje administrację, będąc wszelako zo- i' wwozie do metropolii z preferencji celnych. Ponieważ zaś język ojczysty był kryterium nauki jęz}'ka, który dzisiaj stosuje więk- śd, który zapowiedziano na 17. 5. 1939 r.
wwiązany między innymi do zapewnienia
narodowej przynależności - w te.n sposób
'".;,~ystkim ,państwom, bę.dącym członkami 'I ( ~ ~
~
hi.. drng'.ł r?zbici~ j_ęzyka pols·~i;go próbowano
l,igi Narodów, równouprawnienia gospodar
2
n~n !
li rozb11ac równiez narodowo·sc polską na ato:-:ego i handlowego na terytorium mandali U U
t li . ~n; . li my. ~?w.nocześni.e, a:by ·~niknąć podobnego
· ~wym. Wreszcie, w myśl artykułu 22-go, z gwaraocyjnie czystych .urowców
r-0zb1c1a Ję,z~ka .n1e~1e7k_1eg10, a wraz z trm
-·~reg okoliczności wymaga, aby PołudnioP o 1e c a
narodo~~s~t n:em1~ck~eJ, _komentarz spiso
Di·N·
· ·o· Wschodnia Afryka i niektóre wyspy
wy wyiasmał, ze 111em1eok1ch narzeczy, np.
:~~~.cyiiku _ministrowane były przez mainda,
S. A..
1 narzecz pó~nocno-.niemieckie nie na!:eży trak
. •iusza Jako integralna część jego teryto- ·
•
t-0wać za osobny Język.
1
; . 1m (mandaty C).
Sklep wlasny:
. *
.
. .
.
Za naPepszą m tod
r1 .. t h
WARSZAWA, Nowy Sw1at 15
Emil Kuronskl: Polacy w Niemczech w urz~
!"'łd uznał" I"
e ę rea .zaC]t yc zad<>wych spisach lucłno€d. Warsuawa, 1939. Wydawm.
I a ianci przyznanie mandatów . . .
I ctwa Instytutu Badań Spraw Narodow<>ściowych.
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Listy z Londynu
(Od własnego korespondenta).

LONDYN, w kwietniu.
Naprzeciw nowogotyckiego, majesta. i; ego g~achu, w którym mieści się par
-· .„ent angielski „Houses of Parliament",
-Y_pot~żny, nc. prawym brzegu Tamizy
' ~ciągnięty, majestatyczny
budynek
; ~ountry Hall", siedziba rady hrabstwa
. ::ndy_nu. W budynku tym, przed kilkoma
· ·~mi została otwarta specjalna wystawa
1 1
. 1ąc~ up~~1iętnić i uświetnić pięćdziesię
u lem tei instytucji zwanej po angielsku
.,London Country Council", albo też w po
:· :1l~rnym skrócie „L. c. C.", jak ją nazy
wa1ą londyńczycy.
.
Zagranica malo wie 0 tej instytucji.
Turysta, przybywający na kilka dni do
Londynu, prosi zazwyczaj 0 bliższe, inte re
.- .. ą c~ szczegóły, dotyczące ustroju tak
•;: clkiego miasta jak Londyn. Słyszy się w
takich wypadkach zazwyczaj 0 średniowie
cznym ct1arakterze uroczystości <1> sta yrh
~!;ojach, o lordzie _ mayorze Londyn~, a
przede wszystkim o City" )()n·d'y'sk· · 0
.
"
n 1e11
q sły~nej „City", małej powierzchnią, a
d ~a~ow1ącej.. rdzeń życia finansowego Wiei
k.el ~rytanu.
~ , , City składa. si~ w olbrzymieJ większo~' ~c~ z bank?w t biur ubezpieczeniowych.
~ci~ rlieszczą się tu poza t~m si.edzibl central-

~

ne wielkich firm przemysłowych i handlowych. Ten ba1nkowo - handlowy charakter
„City" sprawia, że w dzień krząta się •na
tak małym skrawku ziemi stutysięczna rze
sza ludzi. W nocy „City" pustoszeje. Sta
li jego mieszkańcy liczą się na dziesięć ty
sięcy osób. Przeważającą część mieszkań
ców angielskiej stolicy mieszka nie w „City", lecz w „hrabstwie Londynu mimo, iż
to „hrabstwo" nie obejmuje znów ca!ości
dzisiejszego miasta - metropolii. Niektóre
części Londynu rrależą administracyjnie ·do
hrabstw Middlesex, Essex, Kent i Surrey.
„Wielki ~ondyn" posiad.aj_ąC:y .~
8.200.000 ludzi, wraz z przedm1esciam1 11
czy ponad dziesięć milio.nów m~e~zka·ńcó"'.
Z t~J sumy tylko czte'.y 1 pół miliona ludzi
nosi nazwę .o?ywateh ~rabstw~. Londynu:
I te. włatsme cz:ery 1 ~ół mihona ludzi
stanowiących skupisko większe o·d Iudności. Danii c~y. Szwajcarii znajd~je s.ię pod
opit:.ką adm1~11stracy.1ną wspomniane) przez
nas. powyż t;J ,,R~.dy Hrabstwa Lo~dynu,"
czyli „LOG , czy:;.1 po prostu „Magistratu
b
. k" . t r
rytyis 1e1 s o 1cy.
Rada Hrabstwa Lo•ndy,nu, magistrnt
stolicy nad Tamizą jes·t najbardziej rozbu
dowanym zarządem miejskim na świecie.
Zatrudnia dziś ponad 78 tysięcy urzędni
ków, a budżet roczny wynosi 37 milionów
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funtów, czyli więcej niż budżety przecięt
nych państw na świede.
Pierwszym ministrem Londynu jest w
obecnej chwili poseł laburzysta Herbert
Morrison. Pod jego to przewodnictwem w
ostatnich Jatach rada poczyniła szereg
niezwykłych „posunięć". Przede wszys!kim
wydana została nieubfaga:na walka sły1n
nym londyńskim „slums'om", czyli dzielni
com nędzy. Rada hrabstwa przystąpiła do
niszcze1nia, rujnowania, burzenia nędznych
zaułków, by na i·ch miejscu wznieść nowe,
estetyczne domy. W ostatnim czasie 382
tysiące Judzi otrzymało w Lo•ndynie nowo
czesne mieszkania. Odbyła się więc gigan
ty.czna przeprowadzka, o jaikiej świat dotychczas nie słyszał.
Najbliższy plan budowlany rady przewiduje wzniesienie szeregu nowych domów
dla 250 tysięcy naj'biedniejszych mieszkań
ców.
Przewodmkzącą rady hrabstwa Londy
nu jest obecnie kobieta mrs. Ewelina Lowe
Ten szczegół jest również niezmiernie cha
·rakterystycZ'ny dla obyczajów angielskich
a raczej dla postępu jaki w tych oby.czajach zas·zedł w ostatnich czasach! Oto na
pierwszym µ~siedzeniu rady hrabstwa,
przed 50-ciu Jaty, powzi ęta zostata uchwa
ła, że k·obietom w @
góle wzbrania się asystować podczas obrad rady Dziś właśn i e
kobieta prowadzi wszyst-kie posiedzenia.
Pomimo, że płeć piękna w Lo111dynie
.erzeważa nad płci~ brzydk_ą - LondJ.n eo
'
1
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dzień dzisiejszy nie osiągnął w dziedzinie skami firm krawieckich - przygotowują "· ~·
mody tego stainowi·ska, jakie po•s iada Pa- najelegantsze ubrania świata.
; y-i. czy Nowy Jork. Dotyczy to tylko moNajwiększe firmy Savile Row'u mają
dy damskiej. Pod względem bowiem mo- swych przedstawicieli we wszystkich wię
dy dla panów, Londyn nie dał się dotych kszych stolirach świata „P~yjmuje się tucza;;; wyprzedzić żadnemu miastu na świe taj obstalunki za po·rśednictwem telefcnu
c:e.
·i telegrafu .. Wysyła się ubrania de przv~
Londyn posiada swoją małą, trzysta miarki samolotami etc. Nierzadko miliom:'metrów zaledwie liczącą uU.cę krawców rzy z Ameryki przyjeżdżają specjainłe ~„
męskich. Jest to słynna Savile Row. Tutaj tej małej dziclnky Londynu na kilka tygo
mieszkają najwytworniejsi krawcy Londy 'dni w roku, by zaopatrzyć się w najśwież
nu, najpierwsi mistrzowie w swoim fachu, sze wzory.
prawdziwi artyści 'kroju i szycia.
Savile-Row jest też drogi. Nierzadko
I wtaśnie w ostatnim czasie w Savile
płaci się tutaj za elegancki garnitur poi. ad
Row doszło do nieporoz·umień. Krawcy orzekli, że stanowczo płacą za duży czynsz 500 fun~·ów sterlingów. Przec ię tnie garnimieszkaniowy. Szereg poważnych firm za tur kosztuje tutaj 14 do 18 funtów, frak 20 funtów, p!aszcz - 25 funtów. Cena zre
mierza opuścić słynną ulicę .n a zawsze.
sztą zależy od materi ału . Dochód roc; 'I';
Dżentelmeni „Królestwa Brytanii i Do
niektórych
firm sięga też 30 tysl ęcy funmtniów" wiedzą co t<> znaczy Savile-Row
Tutaj przecież ubiera się kr'ó1 i jego ro- tów.
dzina. Tutaj zamawiają sobie ubrania najZ drugiej strony trzeba przyznać, ż e
wyżsi dostojnicy w pa·ństwie. Tutaj ubie- czynsz w tej dzielnky jest rzeczy\" śc i~
rają się milionerzy z całego świat.:!. Savile wprost niesamowity. Bywają wypadki, ż r
-Row jest wyrocznią w sprawach mody za jeden lokal trzeba tu z apłaci ć do szl :,L
męskiej. Każde słowo ma tutaj dźwięk wy dzi esięciu funtów tygodn iowo.
roku: ~rzyje~d~aj~ do Sav~l~-~ow n~jzna~
Sprawa czynszu w Savile-Row przykomits1 ludzie swiata, artysc1 filmowi, po!J brała ostatnio na sile. Najpoważn ·. ze ti1
tycy.
my krawieckie zamierzają oipuścić tę uliDo~ obok domu - _wsz~dzie_ iutaj ~ie I czkę męskiego szyku i elegancji, ul cz' :
szczą ~1ę _zakłady ~rawiec_k1e. ~1e. ~a Jecl gdzie przyjeżdżał przymierzać swój naj .
nak w1elk1ch szyldow, an1 oslep1a1ących wszy garnitur ks i ążę Walii.
neonów. Za matowymi szybkami, na któKevstone.
rlch widnieją maleńkie tablkiki z nazwi-

---

Co dzień niesie ?

Wielki

Kwiecień
WBcbód słońc"

7

Zacbbd

Zachowaliśmy w~arę,

C9

słońc&

10 14
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w naszym zyc1u

zdrowie moralne i ducha narodowego

Przemówienie radiowe J.E. ks. Biskupa Sufragana dr. K. Tomczaka

18.17

Wschód księtvc "

Tydzień

•

Wiełki Tydzień! W naszym życiu reli-1 ca, jarzyny i owies, zwierzęta pociągowe urzędy, zakłady, instytucje państwowe, spo wości wydawać się wprawdzie może kogijnym czas ten stawia nam przed oc::.y i karmiące, ci przyjaciele człowieka i wspoł łeczne i prywatne, stowarzyszenia i org:i- muś czemś nierealnym, odbiegającym od
tego, co często widzimy na świecie : cu
PIĄTEK
Długość doia
13.03 Krzyż Chrystusowy, Mękę i śmierć nasze- pracowni-cy najwierniejsi. Pod osłoną Oj- nizacje kipiące życiem i zmierzające go
Zbawidela,
.a
potem
jego
tryumf
nad
czyzny
rozwijają się i kwHną wspaniałe· fa- wszystkie, choć róilnymi drogami, do rozwo pokrywa się pozorem wyższej racji stanu.
· Przvbylo deia
5·34 śmiercią i złem, zwyci-ęstwo Zmartwych- bryki, przedsi-ębiorstwa przemysłowe i rze- ju i podniesienia nairodu. - Czy widzieliś- W gr~ncie rz~c.zy. jednak jes~ z~pelni.e . od
- - - - - - - - - - - - - - - - wstania. Nas zaś ludzi skłania On do wej- mieślnicze; Ojiczyzna przede wszystkim cie gdzie ta'k cudowne zaiste - zjawisko? wrotn.1e. W_łasc1~1; dlat:go swta~ ~z 1s1eJ
zwjązek Spółdzieeni
ścia w siebie, do wczynienia rachunku z su- dostarcza im rynlku zbytu. W Oj-czyźnie ku- Czy jest na świecie drugi naród, któryby w szy m.e moze dOJŚC do r~wno~a~1 , ze ~1e
mieni·em własn')'m, d'o oczyszczenia serc z piec rozprow.adza po kraju towary, wypro- tak trudnych wanmkach wykazał tyl·e ży-, docenia tego, co w gł. ębt .sum1~n ludzk1:h
Mleczarskich f Jajczarskich grzechów i złości, do współpracy z dziełem dukowane przez przemysł i rolnictwo. W wotności, tyle zdrowia moralnego i zapału najgłębsżą ma podst~w.ę 1 co Jedno moze
notuje ceny w sklepach
Od'lmpienia, jakiego dokonał dla nas . Chry- Niej i dla Niej pracuje urzędnrtk i nauczy- nie słomianego, ale ivytnva-lego i SlZCzcr .:!- nas zachować. od z_ei.sc_1a ~o stanu barbadz1kośc1 1 zyw1o!owych niegwarantowanej świeiości stus, do budowania życia naszego na zasa- ciel, lekarz i prawnik, uczony i ksiądz. Ona go? A ruch ten i życie i zapał ogarnia nie rzyństwa,
dach prawdy i spr.awiediliwości.
ci tntduje sz'koły i kościoły, drogi i koleje, tylko stolicę i wiel'kie miasta, ale sięga szczęść.
I dzisiaj, jak po wszystkie wieki, można
na wa4ę
Obeony moment w życiu ludzkości i w samochody i samoloty, żegl.ugę rzecz.tJą swym twórczym tchnieniem do najdalszY'ch
zakątkiów
i
za.śdanków
naszej
ziemi.
A
powiedzieć
za Pismem św„ że - „jedeu
I naszym życiu polskim, obecne nastroje i morską, Ona ci zapewnia ład i porządek,
Wyborowe
trRl
oimu.
sen:: i umysłów nie wyczekują długich słów prawo i bezpieczeństwo. W Niej rodzisz się ruch ten i życie idzie przez kr.aj nie mech3.- jest tylko pośrednik między ludźmi i Boi wywodów. Mimo wszystkie zaciemni·enia i kości swoje skł.adasz, w Niej uczysz się ·nicznie i na podobieństwo jakiejś bezdusz- giem - Jezus Chrystus". W Nim i w J~
kg.
•
prawdy z różnych stron, głos sumienia w swojej cuidnej mowy rodzinnej, cieszysz się nej maszyny, w której działają bezwolne go nauce jedynie zawiera się ratunek i
Znak na
Upraua alę o bacJiu~ i.wn.• •'t'I :.lWa!?i
j d k • • · ! lk
• d aje się
• zagłuszyć, Słoncem
'
·
' ·
N'lej· zazna- kół!ka i tryby, pędzone parą lub elekńry- lekarstwo na bolączki dzisiejszego św i ata.
nft znak <><ltrnnn,
'U Z OSCI nie y O Ole
1 pQznajesz swiat; W
etv'<f ,,.c W Krzyżu Chrystusa - poświęcenia
aJe brzmi coraz donośniej, z coraz większą jesz miłości bratniej, w Niej Boga chwa·Jisz cmością, ale jest życiem i zjednoczenie':n
ludzi
świadomych
celu
i
wolnych
duchów,
ofiar,
siłą i natarczywością. Ludzie wyglądają nie i zmierzasż do nieśmiertelnego szczęścia.
Miąawki.
w Krzyżu Chrystusa - miłość i dobroć
tyle przekonywujących dowodów i słusz- Jakoteż tedy możnaby nie kochać tej najlep rozumiejących wagę i wartość ta-kich s.karw Krzyżu Chrystusa - moc i siła.
naści sprawy, bo widzą ją jasno i są o niej szej Matki! - Przez blisiko 150 I.at przo.d- bów, jak woln.ość człowieka, jak &amodzielOstrzeżenie najświęciej przekonani, ile króVkiej .i rze1<1- kowie nasi i my wakzyliśmy o wyzwole- ność· narod'u, jak równ1ież i braterrstwo Chrystus odkupił nas nie przez nienabyś wojskowej komendy: „Baczność, do nie Polsiki spod obcego jarzma, przez z gó- wszystkich obywateli. ścierają si.ę wpraw- wiść i pognębienie innych, jeno przez boChudy jegom~ć wszedł do zakładu jubilerskienogi broń! ba-czność! na ramię br·oń, w pra rą 100 lat krwawifrśmy w prześladowa dzie w łonie naszym róxne . pogląidy na ską potęgę miłości, sprawiedliwości, przez
go. Miał na sobie wyta11y nieco paltot. Nie, tak nie
niach zabotX:ów, szliśmy na W)\gnanie i wy wspóJ.ną sprawę. Ale w tym ścieraniu kry- zwycięstwo nad przewrotnością i grzechem
wyglądaj11 panowie, którz~· mnją zamiar kupić klej. wo zwrot, naprzód marsz!. .. ".
bo n.ad
jego Zmar~wychwstanie jest zwycię
„Rozkaz!
odpowiada
na
to
głos
michodźtwo,
pielęgnując w sercach znicz mi- staliwJe się pogląd ostateczny,
noty lub elegancki złoty ze~:iTck.
- Proszę pana, ja jestem z policji - powiedział lionów piersi. - Rozkaz, Panie Marsza~ku ! łości Ojczyzny, broniąc wi.ary i }ęzy1ka.
wszystkim góruje nasze wspótne, dobro stwem nad samą śmiercią.
przybys2l do właściciela zakładu. Przyszedłem pana Gotowiśmy! Uczynimy wszystko czego od
I nasza tedy moc i zwycięstwo tkwi w
MimG mi'lionów przeszkód i zakusów, za- ogółu.
ostrzec przed pewnym indywiduum, które okrada
nas żądasz. Stajemy jak jeden mąż do ape- chowaHśmy ducha narodowego i zdrowie Celem naszych dążeń dzisiejszych nie jest tern, że sprawa nasza jest słuszna i spra
w podstępny flPOoi>h sklepy jubilerskie.
Jubiłe.r wy:.zedJ z za ludy i podal Tękę przyhy=.. lu: młodzież i dorośH, mężczyźni i kobie- moralne, poczwoie własnej wartości i naszą
panowanie jednej grupy sp.ołecwej nad in wiedliwa, że walczymy na świecie przewi.
ty, wieś i miasto, rolnicy i robotnicy fabry- ambicj~ narodową. I Pan Bóg p<>błogosła nymi, jeno zmierzamy systematycznie do ciw potęgom i ciemności.
- Pan detektyw?
czni, kupcy i przemysłowcy, urzędnicy i p.ra wił wytrwał.ym wysił'kom naszym. Zbrodnia braterstwa społecznego, a w pełni docenia
Błogosławieni, którzy ł<ł!kną i pragną
- Tak, proszę pana. Ale szkoda cz.asu. Mam prze
cie. panu ostrzec. Otóż w naszym mi~~ie pojawił cownicy umysłowi wszystkicih zawodów, popełniona na nas podstępem i przemoq jąc koniecz.ność autorytetów społecznych i sprawiedliwości.
Ich dziełem będzie Alleluja Zmartwych
fię przed niedam1ym czasem jakiś opry,,zek, który organizacje i stronnictwa, wyznania i róż- w postaci rnzbiorów wstała starta. Co nam
narodowych wszyscy dążymy do sprawie
wchodzi do sklepów jubilerskich, udając człowieka no-języ·czne odłamy społeczeństwa, rząd i na obca przemoc wzięła mocą ddebraliśmy
wstalego
w dziejach ludzkich Chrystusa.
dliw:ości powszechnej.
z policji. Pan ten mówi zwykle do jubilera to, co ród. Rozkaz!".
i wyrwać sobie tego nie pozwa~imiy!
ja przed chwilą do pana powiedziałem. To jest Miliony s.erc bij!ą zgodnym rytmem, goN.airód na nowo do życia 21budzony roiMimo, źe nie mamy za dużo przes·trze
przychodzi ostrzec.
towe
d'o
ofiary
z
mienia
i
życia,
do
poświępoczął
i
dQkonał
olbrzymiej
pracy
odroni
do
pomieszczenia na niej swoich roda- Ach, tak! - zdumiał się jub~ler.
- Tak. - Teritz zademonstruję panu, w jaki cenia wszystkiego - w imi-ę Wie~kiej Spra dzenia. Wszak wszystko niemal, ja'k po po- ków i wychodźtwo nasze blisko 8-miliono
~po~ób odbywa się kradzież. O proszę jegomość ten wy. Tej sprawie na imię: Ojczyzna. Gdy żarze, trzeba było wznosić z popiołów i bu we szuka chleba po wszystkich częściach
podchodzi do wystawy, odsuwa szklanll za.suw~ i bie ona zagrożona, wszyscyśmy w niebezpie- 'dować na ·nowo. Nie myślimy wprawdzie ziemi, to jednak ci, co do nas przybyli z
rzc w rękę kilka ko>ztownych przedmiotów. Przedmio
ipoprzestać na tym, co dotąd uczyniono, cza obcych krajów, cieszą się u nas nie tylko
tY te chowa w kieszeni, a naotępnie wyjmuje je i po czeństwie; gdy ona potrzebuje pomocy nasze prywatne i osobiste sprawy usuwają 1sem i n.arze'kamy na to i owo, że mogłoby petnią praw i swobód, ale często są uprzy
winda:
- Oto w jaki sposób złodziej okrada jubilerów, się w ci'eń. jej całość ~ jest bezpieczeń- być lepiej. Ale w imię prawdy postarać się wilejowani i mwją u nas obfitszy kawałek
pro:;zę pana. Potem złodziej udaj~~y detektywa wy. stwem nas wszysttkich, jej wolność na- trzeba ,przez chwi!ię choćby tylko, przed- chleba, niż my sami. Za to mają oni obothodzi na ulicr. a nies7.cię,ny jubHer przekonywuje szą wolno.kią, jej dobrobyt - naszym dJ- stawić sobie z ipomocą wyobraź·ni wie!łkość wiązek sumienia S'Pełnić swój obowiązek
się po niewczasie, że został okradzkmy.
naszym życiem! <lzieta, dok-0naneg-0 :JMzez krófikie 20 ,Ja t ni.e- wobec swej drugiej ojczyzny, - nie mniej
- Jaklo„. zootoł CJkradziony? Przecież złodziej brobytem, jej życie Wszak to on.a karmi nas i przyodztewa, podległ.ości. Rzućmy okiem ,po wszysttkich szy niż my sami. Bytoby to najgorszą nie POBóR ROCZNIKA 1918 I STARSZYCH.
kładzie przrdmioty 11apowrót na wystawie?
- llehche! z.a;mial si~ detektyw To sprytna he· ksztaki i wychowuje, zapewnia pracę i bez dzi,ediinach życia: wojskowej,
gospodar- sumiennością i zbrodnią, gdyby ~toś. kr~j
W maju i czerwcu 1939 r. odbędzie się
stja, ten złodziej! Chod:ii o to, że on uprzeduio przy. pieczeństwo. W Ojczyźnie to mi'liony pra:ce> ctej, administracyjnej. społecznej,, reJiigij- który go przygarnął traktował nielo1aln!e
główny
pobór mężczyzn, urodzonych w rogotowuje sobie przedmioty sfałszowane, ale podobne
Stawianie sprawy dzisiaj na gruncie s11 ku 1918 i starszych, oraz qchotników i makropla w kmplę do wystawionych w oknie. W kle. witych rą'k w pode czoła orzą S'kiby i upra- nej. Policzmy nowozbudowane 'tllb odno!Zeni robi małą zamia.nę i kładzie na oknie (alsyfika. wiają je, aby na nich rosły i żyto i pszeni- gi, kolej1e, szkoły, domy ludowe, kościoły, , mienia, na gruncie mCl'ralności i sprawiedli turzystów.
SzczegQłowy pt_
an stawiennicty na miejece pmwdziwych kosztowności!
twa zostanie. podany do og{>Jnej wi·adomoś
Jubiler pru1arł czoło ochu&teczkQ.
ci za pomocą obwieszczeń po dniu 15 kwie
- Hn, jeżeli tak, to będę się miał na baczności!
tnia r .b. Zgłaszają.cy się przed Komisją PoDetektyw podał rękę juhilerowi.
- A teraz do widzenia. Jeżeli by się tu u pana
borową winni posiadać przy sobie: zaświad
zjawił podobny pta&zek to niech pan nntycluniasl
czenie Il wzgl. I rejestracji, dowód osobisdzwoni do najhliż„zego komisariatu. Numer tele·
ty _i fotog~afię. Pożądane jest, aby w dowofonu ma pan? Tak? To doskonale! Dowidzenia!
dzie osobistym było stwierdzone obywatelstw:o. D~.wody osobiste wydaje Wydział
* * *
W kwadrlllls po wyźej opisanej TOmnowie do za
5PÓlHJl
JlKt:YJNJl
Ew1denc11 ul. Zawadika 11; stwierdzenie
kla<lu jubilera wszedł jakiś chudy jegomość w WY·
obywatelstw~ w dowod_zie wydaje Starotartym nieco paltocie.
stwo Grodzkie bezpłatnie, ostatnie świadec
- Jestem z policji! - powiedział z u§miechem.
ODDZIJłl
Przyszedłem pana ostrzec!
two ~z~ol.ne, świ.adec:wo odbytych praktyk
Jubiler nie czekając na dalsze objaśnienia zatele
rzermesl111czych tub innych, za.świadczen:e
SIENHIEWitZJl
2ł.
tonował na poH~ję. Po chwili w zakładzie jubiler.
o ~wentualnie odbytym przys'Posobien;u
skim zjawiło się kilkunastu posterunkowych.
WOJsikowym oraz zaświadczeni·e ukończetiia
- Gchie jest ten opryszek? zawołał przodownik.
Przyjmuje subskrypcję na
obligacje i 0 Bony 20-to złotowe
- Jaki?
kursów L.0.P.P. i P.C.K. Iu'b innych

„

) AJ)\.

1.35 - J 50
1

li------------------·----------------------BAIK ZWIĄZKU SPOLEK ZAROBKOWYCH
lÓDZHI

5°[o

Ten, do którego pan nas zawołał.
Stoi po6rodku poko-ju!
- Ależ., panie to jest nasz detektyw! To on Pl.'ZY
szedł pana O§lrzec!
Jubiler be:i słowa podszedł do wystawy i wz.iął
kilka przedmiotów w rękę.
Nie było wątpliwości. Przedmioty te były ofal.
i;zowane. Os trzeżenie przyszło za późno.
(hr).
-
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bez · przerwu.

Słuchaj,

mówić

- Zabierasz mnie z sobą?
-Nie.
- \Vięc mnie to nic nie obchodzi.
Spinnett otworzył jedno oko, spoJrzal na swoją agentkę
i zamknął okr..
- Musiał cię kochać, kobi,eto.
- Kto?
- Ten,kto umierając zapis1a~ ci majątek. Pmszę, wid" Maria, pani Crosby Dick, najlepsza aktorka w swoim
_;asie, nie przyjmuje polecenia, które mogłoby jej przy11;eść znaczny dochód.
- Kochany przyjacielu, przed miesiącem sprzedałam
rarę antyków, żeby mieć za co przezimować.
Spinnett znów otwo1rzył jedno oko i zamknął.
- Zapłata to jeszcze nie wszystko - powiedział.-A
honor, a zaszczyt pomagani1ai Spinnettowi1 największemu,
naiP..t~ebi1eglejsze.mu! najgenialnieisze.!JJM _detekt,YJwQwii ia-

ki kieriykolwiek rozplątywał splątane kłębki ludzkich
spraw!
, - Skromny jesteś, przyjacielu!
- Masz tu, Malfio! dwadzieścia funtów w prawdziwych bainknotów. Złapałaś jak kot szperkę, kobieto!
"' - jakaż to robota? Słucham •
- A więc uwaga: niedawno temu zwrócono się do
mnie w sprawi·e,_ której jeszcze dobrze nie rnzumiem. Poc.zątkowo miałe:m wątpliwości, klient wydał mi się nieciekawy, ale w miarę jak upływały dni, nabierałem zaintereSOWiłnia. Dziś wierzę, że jestem na pirogu taj,emnicy, która
wstrząśnie, całym krajem.
Zwierzył jej się ze wszystkiego, to je5t prawie ze
wszystkiego.
-- A teraz, Mario, zwiniesz gospodarstwo, zabierzesz
przybory malarskie i pojedziesz jako turystka-artystka do
Stoney Ridge w Sussex Zina1jdziesz tam s.e;tki widoków i
przedmiotów godnych uwiecznienia na płótnie. Będziesz
udawała sympatyczną malarkę, obOijętną na niewygody
wie}ski ego życia- zami,eszkasz w goSipodzie „Pod Przemytnikiem". Gospodarz może powie, nie nigdy jeszcze
ta·ka pani ni.e mieszkała w Jego chałupinie. Ty mu odpowiesz, że u ciebie sztuka jest pierwsza„ że moż.esz zamieszk!'ć w byle komórsc ze szczurami, sowami i nietoperzami.
żeby czego nie podejrzewał, będziesz się z nim targowała
c!o upadłego~ pensa mu nie darnjesz. O parę kilometrów
Gtl wioski leży rezydencja lorda Dargota, ale tam cię pew1ie riie zaproszą. Gdybyś spotkała w lesie jego lub kogo
ze słui:by,1 proś usilnie o pozwolenie namal c,wc:·nia tego
c.zy owegp drzewa. Ale głównym twoim punktem ohserwa
cyjnyJU będzie gosP.oda !'f_Ppd Przemytnikiem". Gospoda

NOCNE DYtURY APTEK.

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
S. Kon i S.ka Plac Kościelny 8, A. Charemz.:i
Pomorska 12, W. Wagner i 5-ka, Piotrkowska 67 J,
Zajqczkiewkz i S•ka Żeromskiego 37,
Gorcz;cki
Prnejazd 59, M. Epsi;tajn Piotrkowska 225, Z. Szy
mański Przf'dzalni..ana 75.

z.
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Mario, chwali ci się ostrożność, ale moswobodnie. Spieszy mi się. Ni,e mogę z tobą
, dł!lgo' gadać. jadę do Southampto1nu- na wydeczkę jachtem.
1

G

POŻ\'CZHI OBRONY PRZf CIWlOTNI.C Zf J

- Wodę będziesz rozwozić na wózku. Zapomnij, ko,'eto, o cocktailach. Mam dla ciebie małą ro.botę. Usiądź
, posłuchaj uwa1żnie. Pamiętasz, w jakiej to sprawie pomagalaś ml. ostatni raz?
-Nie.
1
.,
- W sprawie Latimera. Pamiętasz, grałaś rotę damy
. z to1w.1rzystwa pan Crosby Dick. Posłałem cię z poleceniem kupna majątku.
- Czyżby?

NO C
rj z !

3°1

komunikuje się w ja.kiś sposób z domem lorda. Zresztą
!;arna ta gospoda wydałia, mi się mocno tajemnicza. Bę
dzie'Sz c~trożna. Za informacje płać oszczędnie.
-- Skończył eś, sławny detektywie7 - zapytała kobieta. - od kiedyż to uznałeś za konieczne pouczać mnie tak
szczegółowo? Dawniej p0tprzestawałeś na ogólnikowy<: IT
in~tmkcjach.

"' - Nie kapryś, kobietOI, nie kapryś!
• ..___Dawniej widkiemu Spinnettowi wystarczyło, że po·
w1ed11ał:- „Mario, robota dla ciebie. jia1zda. Staraj się
myśleć, a będę zadowolony"„. Miło słuchać szelestu banknotów. Chętnie bym cię zabrała do miasta n1a śniadanie.
Zrobiłbyś mi szaloną przyjemność. No, co?
- Niemożliwe. Muszę zdążyć na następny pociąg do
Southampton. Mam do ciebi,e wielkie zaufanie, Mario. Spodziewam się świetnych wyników. Może źle zrobiłem, że
d:lłem ci całą sumę z góry.
- Muszę przecież kupić ekwipunek artystyczny. Ta·
suma wystarczy mi na tydzień. Skąd we zmę "Nięcej?
S.pinnett westchnął ciężko. Widocz.nie żal mu był~ pieniędzy, choć czuł, że się nie wykręci
- 7-atele.fonuj do Timsona, Mario -rzekł.- Prawdop~dGbnie doda ci funcika: albo dwa.
Ale wiesz, jai<i to
skn~rn.

- Wiem. Za stary na lokaja. Kiedyś był świetnym wła
r.iywac7em, ale pod twoją opieką wyrobił się na śmieszne
go pedanta. Gdyby mi się udało wyciągnąć z niego pięć
funtów podcZ!a'S twojej nieobecności, sprawiłabym sobi>e
!adny kapelusik Może pójdziemy do knajpki coś przekąsić?

Szkoły rzemieślnicze w przemyśle
sio;ą

oiw·or~m

przyjęcia

Warunki
Przy wielu fabrykach państwowych i
prywatnych oraz przy parkach wojskowych
zostały uruchomione szkoły zawodowe o
typie gimnazjów mechanicznych i elektrycznych oraz fabryczne dzienne szkoły dokształcające zawodowo.
Ponieważ w praktyce podania o przyjęcie do tych szkół nadsylaiją kandydaci,
nie odpowiadający żadnym warunkom,
wzg!. kierują je niewłaściwie do instytucyj centralnych, które tych spraw nic załatwiają, podaje się do ogólnej wiadomości, że:

I. podania o przyjęcie na uczni powinny
być

kieiOwane do tyc'il zakładów, przy
których nlw. szkoły istnieją;

II. podania należy składać w terminie
od 1 kwietnia do dn. 10 maja roku przyję
cia. 3) Wymagane są od kandydatów na
uczniów warunki następujące: 1) obywatelstwo polskie, 2) wiek ukończonych lat
15 do nieprzekroczonych w dniu 1 sierpnia
,roku przyjęcia 16 lat i 6 miesięcy; ~) ukciń.:.
czenie 7, względnie 6-klasowej szkoły po. wszechnej, lub wykształcenie równor~ę-

złożenie do szkoły podania wraiz
:y~;~~ki~0 '~~~~~~~ęcz~!~e~;pi~~~~~/l:ci~)
dne; 4)

świadectwo
uko11czenia 1, wzg1. 6-klasQszkoły powszechnej; w wyp~dku, gdy

wej

mtodzifżU

dla

partamentu i państwowych; 7) niezamożnych uczes~ników walk o niepodległość,
wzgl. sieroty.
Podania,
dotyczące
przyjmowania
uczniów, kierowane inaczej, w szczególności do władz centralnych, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie
do szkół rzemieślniczyćn przy fabrykaich
państwowych,
a posiadający powyższe
warunki przyjęcia, mogą składać podania
wraz z odpisami wymienionych dokumentów (tylko pisemnie) do dyrekcji niżej wymienionych szkół:
A. Gimnazja zawodowe. Prywatne 3
letnie gimnazja mec-ha.niczne:
1) PWU
przy Fabryce Karabinów w Warszawie, 2)
PWU przy Fabryce Broni w Radomiu; 3)
PWU przy Fabryce Amunicji w Skarżysku;
4) PWU przy Fabryce Amunicji w Dąbro
wie Bór; 5) Palństw. Za-kl. Tele- i Radiotechnicznych w Kazimierzu Dolnym; 6)
Południowych Zakładów w Stalowej Woli
i 7) Męskie Gimn. Mech. Podlaskiej Wy-

Wielkopiątkowe

wojennym

nabożeństwo

Dziś o godz. 9-ej rano w Katedrze św.
St. Kostki Odprawi nab<>żeństwo wielkopiąt
k<>we J. E. ks. biSkup Włodzimierz JaSińSki.
Teg<>ż dnia o godz 5-ej po p<>ł. alumni wyż
szego seminarium duchownego odśpiewają
w Katedrze jutrznię.

polskifj

kandydatów

twórni Samolotów (Biała Podlaska).
B. Dzienne szkoły dokształcające zawodowe, Prywaitne dzienne męsikie szkoły
dokształcające zawodowe, przy: 1) Państw
Zakł. Tele- i Radiotechn. w Warszawie, 2)
Warsztata.ch Portowych Mar. Wojennej w
Gdyni, 3) Zbrojowni w Warszaiwie, 4)
Zakł. Amunk. „Pocisk" S. A. w Warszawie, 5) Wytwórni Polsk. Zakł. Optycznych
w Warszawie, 6) Tow. Staracnowieckich
Zakł. Górn. S. A., w Sfa·rachowicach, 7)
Palństw. Zaikł. Inż. Fabryka w Ursusie,
8) .Państw. Zakł. Inż. - Fabryka w War-

szawie, 9) Państw. Zakł. Lotn. - Wytwórnia Płatowców w Okeciu - Paluch,
10) Państw. Zakł. Lotn: - Wytwórniai
Silników w Okęciu w Warszawie, 11) Wy
twórni „Avia" w Warszawie, 12) Wojskowym Parku Lotniczym - Warszawa Okęcie, 13) Wojskowym Parku Lotniczym
- Kraków., 14) Wojsk. Pairku Lotn. Poznań, 15) Wojsk. Parku Lotn. Toruń, 16) Wojsk Parku Lotn. - Lida, 17)
Wojsk. Pa1rku Lotn. - Lwów, 18) Wojsk.
Parku Lotn. - Dęblin, 19) Południowych
Zakładach w Stalowej Woli.

na~KONIAKI

WINKELHAUSENA
Sci·gacz na pi·erwszym m·ieiscu
r

OSTRZEŻENIE.

Zarzad Grod:zJki Federacji PZOO w Ło
dzi został poinf,ormowany, że osoby, insty„
tucje i firmy odwiedzone zostały przez 2-ch
osobników, któ.rzy podając się za wysła.nni
ków Federncji prosili o datki na Federację.
Ponieważ Federacja nikogo nie deleg·owała
w podobnej roli, 03'trzega wszystkich przed
rzekomymi wysłannikami, zbierającymi ofiary.
P. PREZYDENT RWAPINSKI W WAR·
SZAWIE.
Wczoraj wyjechał do Warszawy prezydent m. Łodzi J. Kwapiński, by interwe·nio
wać w Fundusz.u Pracy na rzecz przydziału kredytów miastu na prowadzenie robót
sezonowych. Pobyt prezydenta w stolky
potrwa do dnia 11 bm. włącznie. z,astępuje
prezydenta wicep1ezydent A. Wa~zak.

PRZEKAZANl,E SPRAW. 'OBOWIĄZKU
WOJSl5QWEGO Z'ARZĄDOWI
MIEJSKIEMU.

•

Z dni1em 1 1kwietnia r:b. wszys1!kie spraodno-szące siię do powszechnego o'bowiątkiu wojskowego, zosta~, zgodnie z roz
porządzeniem Ministra Spraw Wewnę1rz

wy,

·

w akci· 1• Funduszu Obrony Hnrodowei·

·

w Katedrze

nych, przekazane przez Starostwo Grodzkie Zarządowi Miejskiemu i załatwiane są
bę,~ znacznie większe. Nie posiadając do
w godzinach od 10 do 13 przez Wydział
tychczas ścigaczy, Polska znajduje się w WojS1kowy, mieszc~cy: s·ię przy 1UI. Al. Koś
tym szczęśliwym położeniu, że będde mo- dusz'ki 19.
gła wprowadzić typ najnowszy, co już za
decydowało Kierownictwo Marynarki W o
jennej.
WIĘCONKI marcepanowe

kandydat kończy szkołę powszechną w rozważywszy, że nasza armia lądowa stoi ciężkich ale i lżejszych, o większej szybku przyjęcia, ostatnią cenzurę półroczną na bardzo wysokim poziomie, dochodzimy kości okrętów, a szczególnie groźne będą
ze szkoły (odpis); b) świadectwo ze szko- do wniosku, że za najpilniejsze za.danie aa dla okrętów podwodnych, które zwalczać
ly zawodowej, o ile kandydat uczęszcza Je ~y uważać obecnie współpracę społeczeń będą bombami głębinowymi. Wszystkie te
lub uczęszczał do takiej szkoły (odpis); stwa w zalwesie obrony morskiej. sta.no- uleps1enia nie pozostały oczywiśde bez
c) metrykę urodzenia kandydata (odpis); wisko to potwierdza uchwała miarodaj- wpływu na koszta budowy, które obecnie
dowód obywatelstwa pol·skiego rodzi- nych czynników na terenie wpj. łódzkiego
J ~ J K A. z niespodziankami
cow lub kaindydata, wzg!. zastępcy, stwier ustalająca, iż w ramach akcji zbiórkowej
. dzający złożenie podania o v.:yda;nie dowodu obywatelstwa (odpis); e) pisemne na Fundusz Obrony Narodowej i Fundusz
oś:viadczenie rodziców, wzgl. prawnego 'Obrony Morskiej w pierwszej kolejności
Pożyczki
opiekuna kandydata 0 znajomości wa'run- należy skierować cały wysiłek na grorna•'u·
.
ków'. ~ jakich uczeń, po ewentualnym 'dzenie funduszów koniecznych 'd.o budowy
(L.) Wczv.raj w sali Rady Miejskiej od
,,Zebrani W <Jniu 6 kwietnia rb. w [oprzmciu do zakładu, będzie się szkolił Scigacza im. Wicepremiera E. Kwiatkow- byto się zebranie organizacyjne łódzkiego dzi na zew star.osty powiatowego w celu
PIOTRKOWSKA 65,
oraz zgodę na odbycie przez ucznia prakty skiego.
Powiatowego Komitetu Poży.czki Obrony uitw!Orzenia powiatowego komitetu POP
ki (wairunki poda zakład); f) zobowiązaW związku z akcją zbiórki na Scigacz Przeciwlotniczej, na które przybyło 1,POnaq ,przedstawiciele wszystkich zawodów oraz
Wyjaśnienie
~ie rodzi~ów, wzgl. prawnych opiekunów, poinformowano nas, że ostatnio mary- 200 osób reprezentujących wszystkie war- organizacyj, pracujących na terenie powiaze w razie zapotrzebowania syna (wycho- j narka brytyjska wprowadziła szereg wep stwy ludn~ści, ~rga~izacje i zrzęszenia z tu łódzkiego, w obliczu rozgrywających się
Prezydium Stowarzyszenia „Organizacja
wanka) po wyzwoleniu na czeladnika, od- szeń konstrukcyjnych, które spowod.OWały terenu po\~1atu ło~zkiego.
.
w <Iniach ostatnich wydarzeń o wielkiej do
Wyższej Uczelni Lekarskiej w Lodzi" nadadzą go do służby ochotniczej w wojsku, l 1Jtlaczne zwiększenie msięgu plyWanła ł
Z~branie zagaił s_tarosta P?'.via~owy niosłości historycznej, stwierdzają swą gowzgl. po~ostawią w wojsku w cha'rakte- większą szybk<>ść ścigaczy. Prócz tego iJo lódzk1 mgr. D~nys, ktory ~odkresl11.ł histo- towość do złożen i a ofiary na rzecz państwa desłała wyjaśnienie następującej treści.
r7e podoficera zawodowego w grupie spe- ściowo i jakościowo uzupełlliono uzbroje- ·rycz~e zna~zeme rozgryY"~Hc~c~ ~ię w o- w postaci Pożyczki na ce:ic rozbudowy lot_ „Delegacja w składzie wicewojewoCJaiistów.
nia. Tak udoskonalone ścigacze będą nie- statn.1ch dn1acl~ wydarzcn 1 wy1a~nił cel ze- nktwa wojskowego i artylerii przeciwlotni- da Jellinek, sen. Fichna, sen. Eeyman-Ja„ •
IV. Podania wniesione po terminie, bezpiecznym pr7.eeiwnikiem nie tylko dla br.arna. Z ko!e1 zabrał głos pow1_ato\yY ko- czej. Jednocześnie stwierdzają, że silni recki, doc. dr. Dylewski i dr. Mogilnicki,
wzg!. bez któregokolwiek z załączników,
m1s~rz POP . ms.?e~tor Ochędalsk1, ktory wy zwarci i zawsze gotowi są na rozkaz Na- odbyła z prezydentem Kwapińskim konfemogą być nierozpatrzone.
·
głosił p:zemów1e~1e często przery~ane ~- czelnego Wodza Marszałka śmigłego Ry rencję w sprawie budowy gmachu Wyższej
Kandydaci na uczniów są pOddaiklaska~i •. wz_yw~iąc ~e?ranych do Jak naJ- dza maszerować ku zwycięstwu, niosąc w Uczelni Lekarskiej w Łodzi Prezydent Kwa
want badaniom lekarskim, egzaminowi Firanki i materiały firankowe :·~~~~nkt) ~y.datnieJS~eJ of!arno~c1 ·na r~~budo"'.ę Jot- obronie ~ajjaś.ni~j·szej .R.ze~zypospolitej nie piński odniósł się do tej sprawy przychybsprawdzającemu, przy czym pierwszeńw d11tym wJborze po a.101:tszych een1ch , o i e c • · n~ctw.a WOJS~owego 1 artylern przec1wLot- tyJ.loo danin~ krwi _ale 1 zyc1a".
.
nie i obiecał, że zarząd Miejski w najbliż
stwo w przyjęciu, przy innych warunkach
-w1aśc1c1et Ryu.rd Mayer nic~.
.
,
. Rezoluci~ przy1ęta ~ostała spo~tamcznyl szym czasie przekaże teren pod budowę Urównyc'il, mają w następującej kolejności
Zawadzka 1· r 6f Piotrk. .
a wni?sek ma.w.cy uchwalono rezolu- m1 okl~skam1. N~stępn1e odbyły się wybo- czeJ.ni. Plany opracowane przez prof. i:nż.
synowie: 1) niezamożnych pracowników
CJę następuiące tresci:
ry komitetu Pawiatowego POPl .do którego Zbijewskiego z Poznania przy łaskawym
~akładu, względnie sieroty, 2) niezamo"
,po~ołano 24_ osoby, :epr_ezent~JąCe wszy- współudziale profesorów Różyckiego i Kur
z~ych P.racowników zaJkładów właściwego
Sw1·ęta
Zarządz1·e
·
stk1e wyznania, orĘamzacie polityczne, spo kiewicza z Poznania są w zarysie gotowe.
kierowh1c.twa, departamentu, wzg!. sieroW
łeczne~ zawodowe 1 gospodarcze.
Z chwilą otrzymania od Zarządu Miejskiety; 3) si~roty po poległy<:h żołnierzach;
Porządek zal.a twi ani a najpilnief szych spraw
go terenu plany będą uzgodnione odpowie4) synowie inwalidów wojennych; 5) sie"~esoła
dnio do sytuacji placu i już nic nie stanie
rotr odznaczonych krzyżem Virtuti MiliWydział Zdrowia Publicmego podaje lk~ Aią.tefk. od godz. 13 .(w Wielką Sobotę
na przeszkodzie w ogłoszeniu konkursu na
tan, ~rzyżem i Medalem Niepodległości, do wia.domości, że praca (dyżmy) we nie będzie <:zynna).
Jeden raz we Swięla w Teatrze budowę gmachu Uczelni.
Krz~ze~ Walet::znych i Zas.ługi; 6) sieroty wszystkich bim.ach Wydziału hędzi·e trwaP.o:gotowie Raturu'kowe będzie czynne w
Polskilll.
Za·rząd Stowarzyszenia ma przeświad·
po zołmerzach służby stałej, pracownikach ła: a) w Wiellki Piątek (dnia 7 kwietni'a) o~resii·e świ·ąt bez przierwy. Przewóz choUlubiony teatr wszystkich dzieci ' łódzkich cze·nie, że przy dobrej woli czynników miawlaściwego ki_erownictwa, dowództwa, de- do go<lziny 13, b) w Wiebką Sobotę .(dnia irych odbywać się będzie normalnie dopie- „Kot w Butach" gra w poniedziałek 10 bm. (dru rodajnych będzie można przystąpić do bu;..-'"'·-, ·" ~\"""'- ~ .·
_ -.~.•·'' 8 kw1'etnia) do godziny 12.
ro od drugiego d'nia świ1ąt (10 kwietnia). gie świoto)
o g. 12 w ...""ł. w Teatrze Polskim
"""' ~
~.~
"
dowy tak niezbędnej dla całej Polski i LoDyżurny iurzędnilk będzie załatwiał pi·IW szpitalach miejslkich praca odbywać -T.YLKO JEDEN RAZ -:- przed wyjazd~m na dzi Uczelni jeszcze w bieżącym sezonie bu
ne snmawy związane z umieszczain.iem si-ę będziie normalnie. Jedynie pers.o·neil tech, ddłu~ze dtoukt~e„- wdsłpamałą .wlsesk~ł~ haik~ śpt: dowlanyim.
'.t"'"
'
· ·
•
. • •
•
• n,
I
·
b d ·
t ·d ·
„ ZlWllY o or , we ug ang1e ieJ powie c1
i przewożeniem C!horych, W drng1 dzien nic.zny. I ~an~e aryJny . ę Zie ~a PU ?Ion.y W „Dr. Dolittle i jego zwierzęta". „Dziwny dok·
świąt (IO kwietnia) od godziny 10 do 12 W1e~k1 Piątek do godziny 13 I w w~eilką Sv tór" jest największym sukcesem warszawskiego
w bi'urze Wydziahi (ul. Prez. Namtowiicza botę do 1g-0dziny 12.
.
teatru „BAJ'', gdzie każde przedstawienie tej
NIE lfA JUŻ WIĘ:CEJ SZAREGO NALOTU
65).
.
re.rsonel we.terynaryijny r~eź~i miejski•ch b~jki gromatlzi ~łu_my d~ieci "~a~miewając.ych
NA WŁOSACH.
hędz1•e ZJatmd'mony w Wielki Pi·ątek do go- s~ę do łez z prz3 god „Doł,tora i Jego pac1en·
zamleJscowl
dzięki nie-alkalkznemu myciu! Jest to o~omny
Sprawy nagłe Oddziału Sa!lJitarnego dziny 1:\_ a w ·Wi:elką Sdbotę - do godzi- tow.
tt0is7- ~ pre111.m1ntt
po stę.p, który do dz.icdz1ny pielęgnaoeji włosów wn-0si
(świadectwa zgon1u i t.p.) będzie załaitwiał ny 12.
Wystawienie „Dziwnego doktora" w Lodzi nie-ailkaUczny, pozbawiony mydła i w111pna „Bez My.
w drugi dzień śwąt (lO ·kwietni.a) oo go.
wywołało prawdziwy entuzjazm
wśród dzieci, dla" Szampon Cz.arna główka. Mili<>ny kobiet prze•
Łódzkiego"
We wszystlki~lh mnyoh instytucjach \Vy które z niecierpliwością oczekują. dnia przedsta- konało się o tym i po każdym umyciu Szamponenl
dziny 10 do 12 dyżurny ],eiJcarz sanitarny
za młesl1tc kwlecłe6 1939 r•
dr. Fr. Skibniewski u s.iebie w domu .(ul. działu, ikitóre nie zostały w niniejszym okól- wienia, Większość biletów 7,ostała już sprzeda· „Bez Mydła" cies;:ą się, że włosy ich nabrały piękn~
njl(m wymienione, !Praca odbywać się będzie na, to też radzimy niezwłocznie zakupić bilety go połysku. Poza tym frymra jest trwalsza, wł<>s1
oti:zymaf~ . bnpłatnie dwa
dlr. Stedinga 19).
w
Wilelki Piątelk do godziiny 13, a w Wid- w kasie · Teatru Miejskiego (śródmiejska 15). się lepiej układają, s11 zdrowe i eiastyczne.
przepiękne dodatki kah1tkowe p. t.
Bim-0 zgłoszeń będzie czynne: a) w ką Sobotlę - do . godziny 12.•.
1J
Wiel'ki Piątek (dnia 7 'kwietnia) do gadziPlr-0se:ktoriu'm Miejskie będzie czynne
ny 13, b) w Wie1ką Sobotę ( dnia 8 kwi'et- bez przerwy.
nia) do godziny 12.
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Zaikładr ikąpie!CYWe 'będą czynne: a) w
Wiel!ki Pi,ątek od godziny 8 do godz.iny
23, b) w W(eJlką Sobotię od godziny 8 do
•godziny 16.
Dozory sa1nitarne i ok11ęgi weterynaryjne
będą <:zynne w Wielki Piątek do gO'dziny
13, .a w Wielką So!J.otę - do godziny 12. ·
Leikarze, udztefający pomocy ubogim
obł-0żnie chorym, będą kierowali cho•ryoh
z receptami pilnymi do godz. 10 dnia 8'
ikwietnia (Wielika Sobota) d'o dinia 10 kwie-1
tnła włącznie do aptek pryw.ałnJ'Ch: S. Ham
burga (ul. Główna 50), M. Sejmislkiego
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. ~pteka Miej sika będz.i·e ~zy.nna w Wi.el·ki Piątek .od g1oclz. 16, a w Wiellką Soibo tę 1
- dlo godz. 12.
I
Izba Odkażaj.ąca b_~zie czy_nn.a w Wiei-

t. ód ź, PIOTRKOWSKA
teJ!!fo,n 170-77.
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Oł•a.r_n~ FON i deklaracyj Da.

P.O.P. .

OrFJan1zac1e pracownicze i młodzież świecą przykładem

V!

dalszym cią~u ofiar na FON i deklaracy~ na Pożycz:kę Obrcny Przeciwlotniczej
notuiemy nowe pozycje:
.Sekcja kobiet przy
Stowarzyszeniu
śp1e_':Vaczym „Gloria" przy kościele Najśw.
Mani Panny, Łódź, Miodowa 4 - 25 zł.
~t9warzy~zenic Spiewacze „Gloria"
pr~y kosc1ele NaJśw. Marii Panny Łódź ut
M1c1dowa 4 - 50 zł
'
' ·
- _Dziah"'.~ .sz.ko~y P~wszechnej w Łodzi
13 s~ł.z okazu 1m1enm kierownika szkoły _

j -

- „Paged" Polska Agencja Drzewna Spółka z
Delegacja obywateli Wielkiej Brytanii, 2amie. funduszów zł. 100.- NiewQ!pliwie suma powyższ.a
ogr. odp. w Gdyni Oddział w Lodzi, suh:;krybowała szkałych na terenie wojewódz.twa łódzkiego z p. Wi· zwiększy się, gdyż zbiórka je&zcze nie z.ost-.ła zakoń. I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
pożyczki prze.::iwloudczej w wysokości zł. 100.000.- li cekonsulem Gilbertem na czele, złożyła na r!(ce woje
COODll,
z.aś Zarzęd, pracoWll'licy i robotnicy Centrali oraz wO<ly łódzkiego r.ł. 4,325.- z przeznaczeniem na FON
- Zakłady Lulwika Geyera Sp.' Akc. wpł111-:iły
10 OWU
BCOW U
- Kierownictwo i pracownicy Biura Podróży wczoraj na FON sumę zł. 20.000.- zebl'll'tlą z jedno.
wozystkich Oddziałów firmy, w tym i Odd2iału w
Łodzi, na dzień dzisiejszy - w wysokości zł. 69,300.. „Argas" w Lodzi złożyli w Urzędzie Wojewćdzkim dniowego :.:arobku robotników, pracowników umy~o
- W związku z podj~ą przez Unię Polskich Zwią2 dekla:raeję na 1)0'Życzkę Obrony Przeciwlo-tn.iczej na wych i kierownictwa Z'llkładów.
.
Po-nad to wpłacono sum!( zł. 60.- ofiarowaną
Zniesienie opłat patentowych od &1>rzedaży. w~n
kó~ Obrończyń Ojczyaiy, cdonkinie Zarządu Tow. złotych 1.%80 ora:i; 100 zł. na FOM (i;cigacz),
Op1~i nad Matką i Dziec.kirm „Kropla Mleka" w
- Fabryka Hersz Grinberg zadeklarowała na Po p!"Lez 72.letnią robotnicę Józefę Dresler. Było to wy kraj<>wych i miodów syconych wprowadzone w zyc~c
nagrodzenie za 2-tygodniowy urlop.
rozparządzeniem Ministra S.karbu w dr:1~iej P.ołow1e
Lodzi, oraz (lracownice ~j instytur.ji zgłaszamy gu· życzkę zł. 11.820.- na FON zł. 3.107.- Wciągu 2 dni m1 ręce P<>wiatowego Komitetu uh. roku wpłynęło dodatnio na rozwoJ kraJoweg<>
towo§ć spełnienia naszego ooowiązku względem Oj.
Sp. Akc. Browaru i Fabryki Kwasu Węglowe.
czy-zny w a.kcji obrony Kraju. Poczuwając się w naj· go Sukc. K. Anstadta zadeklarowała na Pożyczkę POP w J,odzi. wpłynęło 114 deklaracyj na sumę do- przemysłu winiarskiego. Społe~ze6stwo nane cora1l
hardziej nabiera przek&na·nia, że wina wyprndu1'.uw11.
- Robotnicy, majstrowie i urzędnicy fir- wyż~zym stopniu do spełnienia tego zaszczytne{lo o. Lotniczą zł. IO.OOO.-; Zarząd, pracowuicy i robotni. tych 54.420.- W gotówce wpłacono zł. 27.378.my Markus Kohn, Łódź, ul. Leonarda I - Pol&k.ie Zakłady Philips, S. A. w Warszawie ce 21 owoców w niczym nie u;tępują reno~o:w~ny~
how1ązJm - pr:tyrzekamy wytnvać na ktżdym, wy. ~y zł. ll,000.2000 zł.
znacwnym nam posterunku i wypełnić przyjęty na
- Dzieci Si.koły Powszechnej Nr, 4 w Rudzie Pa zadeklarowały na rze.:z Pozyczki Obrony Przeciwlot- winom sprowadzanym z zagramcy. Coraz częseieJ mo~
11a z.ao:hserwować w czas.ie skromnych uroczystotici
Manickiej 6amOTZutnie zainicjowały zbiórkę na Po. nfozej sumę zł. 255.0(}0.- a mianowicie:
:- Właścicielka i pracownice Pracowni siebie. obowiezek.
rodzinnych, lub przyjęć wystawnych .butelkę kra·
Firma .zł. 133.000.- '
SU1k1en i Okryć
Damskich E Zabłcicka",
Wierzymy, żo przekażemy Oj~znę naszą przy· życz.kę Obro.ny Przeciwlotniczej, Szlachetny wyśelg
Łódź, Zachodnia 72 _ 14fi zł' ·
Zarnid zł. 20.000.jowego doskonałego porzecmika, albo wiśniaka,
szłym pokoleniom Potężną, Wolną, kroczącą na prz" ofiarności obywatelskiej ro11począł 9-letni Jurek Bic.
Pracownicy umysłowi zł. 67.000.figurującego na gofdnnych stołach gospodarzy.
niecki, wpłacaj~~ wszystkie swe kilkuleinie oszczę.
- Pow~zechna Szkoła in Stopnia w dzie wielkich namdów świata.
Reymontow.1e pod Łodzią - 120 zł.
Pracownicy fizyczni zł. 35.000. _
Czołowe miejsce pośród krajowych produktów
Jedinoc:i;e&nie prn"ownicy nasi pnzekazują na Po. dności w sumie zł. 40.-, oraz 12.letni Jan Jaroszka
- Pubhczn~ Szkoły Powszechne nr nJ:. życzkę Lotniczą zl. 100.-, oraz deklarują prócz te- zł. 20.- i 8.letni·a Marysia Nowakówna zł. 10.-. Pię- . Godmy. jest uwagi fakt, że w tych dniach firm:i win zaji_nuje zna'!1'a wytwórnia. H. !"lako.wski.ego . w
1 pN1i:own1cy: Polskich Zakładów PhHips ofiarowali pra_stare3 _Kru~Z\v1c~. Tam, gdue m~gdys kro.I P1~ast
go składki podług ustalonych norm.
kny przykład znalazł w-Jelu naśladowców.
27 1 85 w Ł_odzt - 125 zt.
- Związek Rzemieślników Chrzetlcijan na Wal.
W ciągu dwóch dni dzieci złożyły zł. 420.- a na FON fprzęt radio'l\--y najnowszej konstrukcji war. eycd swoJe miody 2 częstował poczciwych km1otkow,
~ .• S~antsław Rewers, Łódź, Pogoncmobecnie r~złożyła się nad brzegami legendaroegu
nym Zgromadzeniu pow·t.iął nastt'pująicą uchwałę:
Spółdzielnia Uczniowska ,Jedność" wpłaciła ze swych t<>Ści zł. 100.060.skiego 4c. 1 .6 zł.
Gopła ogromna wytwórnia produkująca rocznie oko.
„Przejęci gł~e>kf! tr<>skę o całość i bezpieczeń.
_ Dyr~~· cc.~a szk~ły, ~ołd rodziców,, nau~
ło miliona litrów
doskonałych wi·n
ow0>wwych
czycielstwo j „ iczen.mce hceu:n, glmnazium 1 Sl'łl'.() Nljjaśniejszej Rzecz.po$politej, ZwiQzek Rze.
poś.ród których naczelne miejsce zajmuje dobI"Ze z.na
mieślnilców
Chrześcijan,
oraz
Koło
Zarządów·
Ce.
szkoły powszecł1. '1CJ
A. Skrz)'pkows.kiej w
na i często nafiladowana Złota Renet.a. Będąc w
ch<Yw. Łódzkich, zebranych w dniu 5 kwietnia 19139 r.
Łodzi ul Piotrkcn.t;~ka 187 - ._1,$00 2ł.
'?nia. 6
b r. po
i ciężkich cierpieniach zmarł nasz nalukochańszy
Kruszwicy, warto jest zwiedzić wspaniałe sale, piw·
~
l0iJQnlu
właól!lym
przy
ul.
Kilińskiego
123,
ucbw11•
~ Natalia Stan~e •viczowa, Łódź, 2 oblim11i l na1lep1zy 01c1ec
nice z nieskończonymi rzędami wielkich beczek i
liło ~ entuzjazmem niezależnie od złożonych ofiar
ś. ł P•
gacje 3 proc. Premiowej Pożyczk"i Inwesty- na F~ suhski-ybowab pożyc7!kę Obwny PrzeciwloL
dekawe na ~skroś nowoczesne urządzenie tej rd'llen.
ćyjnei nominalnei wartości ,200 zł.
nie pOil.skiej placówlti i podziwiać rezultaty osięgni~
nicziej µ wezwać całe 1"1Zemiosło by niebraikło w sz„.
- Dzied 31 Publiczne.i Szkoły Pl )Wszech- regach \ subskrybent<iw ani jednego warsztatu".
te dzięki niestrudzonej pracy jej właściciela. Wy.
ti('{ Ul stopnia vt Łodzi, koło LOPP~ i koło
twómia :i-ajmuje też czołowe miejsce i w d2iedzinie
1
- ]lada Okręgowa „Unii" wydała do ogółu pr11·
rodziców - 540 zł.
l eksportu miodó\v pitnych przede wszystkim- 110 Ame
cowników umysłowych m. Lodzi i wojewóiktwa łódz
przeiywazy
lat
65
~ Wiesław Kowalczvk, uczeń II t'ldldzia- kiego na! tępuj1,1cą odezwę:
ryki Pól.nocnej, gdzie generalne z.astęin;two posiada
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nart11pl w sobotę, dnia 8 kwietnia 1939 roku
ltt Sżkoły powszechrti!J
Srebrnej, ,gm. Brus
jedna 21 największych hłlll"towni w Stanach Zjednoczo
- „W ,obliczu giroinej sytuąciji politycznej i wzm<>
o fodziaie 15·ej z domu .tałoby. przy AL Kościuszki 16 w Rudzie Pabianickiej na
pow. łóaz:ki - 4.30 zł.
i
nych, firma Austin, Nichols & Co, w Brooklynie.
żooych po trzeb w di;iedz;inte obr1>Dnoki Państwo,
miejfcowy cmentarz katolicki, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążone
- Gromada wsi Srt:brna, gm. Brus, p<.)w. Rząd Rzplltej Pohki roi;pisał Pożyczkę Obrony Prze
Oczywiście nie zabraknie wytwórni H. Makowskiego
łódzki 209,50 zt.
j na Wystawie Swiatowej w Nowym Jorku, gdzie roda
ciwlotnirzcJ.
·
cy naSj w Ameryce będą mogli się uraczyć lampką
_ Przełcrżona, Ractv Pe4ag<>giczne, \J.!C~en
świat pnacy unaysfowej, jak zwykle i tym razem
d()Ske>nałego miodu eksportowego „Piast" tej "Wf•
nice i Rcdzice uczennic GimnazN.tm, U;t;eą\~ stanął pie1rwszy na ąpel.
twórni w pawilonie Polskim.
j Szkoły Powszechnej Heleny Iyl.i~aszewpdc1e1
Lódzka Riid~ ?krtg-0wa Unii Zwi11zk?w Zawo.
w Łodzi deklarują na dozbro.1en1e arm!l ;z~ d_owych, Praco~-.1kólłr l!my~łowych na specJa.lnym po
6.300.- z czeo-o przeznaczają: na FON :..~„ siedzonm w dmu 3 lkw1etma rh. postanowiła:
2.000.-' a na 'Pożyczkę Obrony Przeciwlo-~. 1. poprzeć ~vszysddmi rozporządzalnymi środka·
piełni
tniczej ~ł. 4.300.mi sub;;krypcję- P_oŻ!yczki Przeciwlotniczej wśrócł
Z posfedzenia Magistratu m. Lodzi
Bolesław Czajkciwski z . Wągro~~a; wszy~1ch ~ez ~ntku pr111~owników umysłowych m.
Nie jest to bynajmniej przesadą, a.Ie rado"(f.) Dnia 5 bm. odbyło się pod przewod znanie p. Marii Kopcińskiej renty dożywot
złożył na FON zł. 50 i wzywa .iednocz:esme °'tl'z11 W0Jew~zm1a.
sny i wesoły nastrój świąteczny w domu za.lekolegów majstrów fabrycZ'i'lych z Łodzi o
2. del.ego~ac . -_y._ch prze~-stawici~i d~ ws.p6łpra. nictwem prezydenta Kwapińskiego posic- niej w wysokości 150 zł. miesięcznie;
żeć będzie od dobrego radioodbiornika..
skfadanie ofiar na FON.
~.n• 'YO'J~odzkun 1-°l Grod~.k 1m ~on:11ec1e suh&kryp. dzenie Magistratu m. Lodzi, na którym omó
wyasygnować kwotę zł. 20 tys. na wyWłaśnie taki doskonały i tani, odpowiadają
Dyrekci~. Grono Nau-4zycielskie oraz :cJ1 P\ozyc:z.k.1 ~~ml'ny'\P:zec~wlotn1c.z~J· .
płatę rodzinom rezerwistów zaliczek na po- cy potrzebom wszystkich wyprodukowały ostapersonel aćmlnistracy.iny Państwowej _Sz:iko.3. We 11w 3 c 1 z~ąz~~·tk1e zw~zki i wny wiono szereg spraw natury gospodarczej.
Między innymi z ważniejszych spraw czet przysługujących im ustawowych zasił tnio Krajowe Zakłady Telefunken,
ły Techniczno - Przemysłowej' w ŁDdz1, że- stkich ~rz(Sz?nych pl\llco.w;nik~ do _bezJUleresowne- .
romskiego 115 zadeklarował na Pożyczkę g? udz~:ilu. w propagandzie P<l'Lyczki Obrony Pue. postanowiono: przyznać pp. E. Szumpicho ków wojskowych.
Jest to odbiornik wielolampowy T. 31 o duObrony Przeciwlotniczej sumę .zł., 9..958:-;- .;:iwlotru.r:t.eJ.
• •.
- ~
:
.
4· s~bs~i:~b~wae P~zyczk\l ~. ~u0011~0!" ~ązko. w'i, A Wdowczakowi i M. Kukulakowi, za- delegować do Giełdy Miejskiej, na miejsce żych wa.lora.eh technicznych i niskiej cenie.
'Jednocześnie uzyskano dro.gą dcra,żnei zl'nor.
1
Odbiornik Telefunken T. 31 na baterie k:oki wśród tegoż personelu gotówką' sumę zł. wych, mezal€Zmc.o~ ..ubskrypcJi mdyw1dualneJ nze.. pomogi na studia ś,piewacze i dramatyczne odwołanych przedstawicieli gminy m. Ło
.;;ztuje zaledwie zł. 115. a na prąd zmienny zŁ
w
kraju
i
zagranicą;
dzi
w
osobach
pp:
radnego
A.
Napieral1000.-. które wpłacono na Fundusz ,ObrOtti'Y' &Zonych prac!IW'llik<!W•
.
. ~ _ .
•
l!l6, Do nabycia również na dogodne spłaty.
Narodowej.
5. wezi1·ac. masy pn1coW'nl~zę ~· ~odu 1 wo1e.
Zwrócić się do Rady Miejsikiej o przy- skiego i ławnika L. Malinowskiego.
..
.
\ wódzrwa zaró\mO z~r.<>ne j:ik l mezrzenone do
'Iera:r; więc każdy jest w stanie nabyć odbio:
ł.e!J!l...,. ~ • -. .
Cech Piekarzy Chrześc11an w dn111 Z subskrybowania PoiycUii w granicach maks)malncj
nik radiowy. Warto zaznaczyć, że odbio.rnik T.
kwietnia rb. zadekl2rował na Pożyczkę Obro moźliwości, a conajmnleJ wg. norm ustalonych przez
31 pos;ada pełne wyposa*enie, jak: wielki gło
ny PrzeciwlCltniczej zł. 22.10~.- na ~onto Ct'Dtralną Komisję Porol1Umiewan1~i:ą Praco,miczych
śnik dy,1amiczny, nowoczesne ekonomiczne lam
powyższej sumy wpłacono niezwłocznie zt. .7.wi11z.ków Zawodowych.
py ,s.kalę z nazwami stacyj, ekonomizator pr-15.788..Jednocześnie Rada OTrręgowa wyraża przekonadu; odznacza się silnym i pięknym. dźwiękiem,
- Koło szkolne LOPP przy szkole pow- nie.1 iż. wobec zj~dnoczenila ~ię całeio społeczeństwa
łatwą obsługą (tarBERLIN Z~E1'1A TAKTYKĘ:.
przekroczy Anglia Rubikon ten faktycmie, wykaże estetycznym wyglądem
szechnej nr 6 w Łodzi przekazało fundusze bez TóZ.nicy stanó'v wGkół najwaźniejszeg0 dziś dzie.
czowe strojenie).
przyszłość. Cała prasa brytyjska podkreśla wyjlłtko
gromadzone na sztandar w kwocie zł. 80.- ła &hrGnn~ci Pa.V.stwa - wal"Stwy pQMadające we. I.K.C.:
,„„ O ile taktyka do-tychczasowa polegała na usi wo znaczenie wizyty ministra Becka, podczas której
na Fundusz Obrony Nc>.rcdowef.
zmą tym\ ra.Lem mhiał w suh,,hypcji'' Pożyczki Obro.
Zarzad firmy „Boruta" w Zgierzu ny Przeci~dotniczej w ta.kim wymiarze, któryby od. łowaniu przekona.nil! W. Brytanii, że istnieje moż, omówiony bęa-zie szereg ~praw, obchodzących nie
subskrytb-0wał Pożycz.kę
Przedwlotni.c~ą "". powiecki propor~jonialnie obciąieniom świata pracy. ność p~ozumie.nia się jej z wielką Rzeszą niemici~ tylko Anglię i Polskę, lecz całt Europ1;. Dawno juź
wysokości zł. 150.000.
Nadto robcf.mcy I
W dziele pr<opag111.'ldy Pożyc7'ki zbędne są naszym ką na zasadzie podziału świata na kontynent i na !'!Om nie oczekiwano tutaj z talkim napięciem wyniku roz
urzędnicy te.i firmy zł. 80.000.zdaniem jakiekolwiek argum~ty. W)llitar.czę bowiem monweal!h, u tyle usiłują obecnie polity~ne koła nie mów rządu angielskiego z zagran~cznym mężem sta·
mieckie, rzrezygno""41W~zy widocz.nie po wczorajsz.ych nu. Wyrażana jest nadzieja, że kolaboracja anglo.pot
· - Robotnicv i właściciel
ślusarni Jana słowa: „Ojczy.zna· w potrzebie".
\Veissi(7a w Rti.dzie Pabianickiej ofiarował
- Gi.nma.zjllllll, Li!ceum i SzklOla Powszechna m!>\vach z możliwości przeke>nania Wielkiej Bytanii, ska przyczyni 6ię wydatnie do odprężenia obecnego
na FON zł. 200.Zgromadzenia Kupców m. Loidzi w dniu dzisiejszym wpłynęć na stanowi•ko Pohki, wysuwając liczne nie kryzysu",
_ Koło Kobiet w Chojnach cfiarowało prresłały na Funda..,z Obrony' Narodowej sumę zło· bezpieczeństwa grożące jej rzekomo w wyniku ewen
NIEPRZEMYSLANA W~DROWKA ZE WSI
na FON zł. 222.
tych 5.ooo.- wra21 z d'epesz11. do l\f.a~załka Pohki tualnego i.~vią2ania się z W. Brytanią.
DO l\1IAST.
Wysuwa się Pl'ZY tym wiele romai1ych argumen· Express Por.:·
Micsz:kańcy wsi Dąbrowa, gm. Choj- śmigłego Rydz~ o niżef wymlienionej treści:
tów,
wskazując
że
partner
brytyjski
nie
jest
całkowi
ny ofiarowali na FON zł. 174.
- „W obhc:zu decyijujących wypadków, w mo.
„„.Chłop powinien iść do mia~ta, ale tylko na lep
Zarzą.d Zw. Rezerwistów pow. łódz- men~i~ :i:jedn~zzcn;ia ~ił całego Narod~ w pełnej g„. cie godnym zaufania.
sze. Tylko w ostat\:znoci wolno mu rzucać pług i
i.ur#SOWAllll:
_
kiego ofiarował na FON zł. 30.towosci do ofiar, 3ak1ch wymaga ch~1La obeana, Ra.
bronę, a brać się :ca łopatę, czy taozkę przy robotach
~ Prawwnicy firmy „Przemot", wł. H. da Peda~gi~rna, ~ekre_rarfuit i młodzileż Szkoły Po.
NAPOR NIEMCZYZNY NA LOTW~.
miejskich.
Piotrowicz, po.stanowili zadekla:ować ~a w;zechne1, G~mnazJum ~ ~uce~m Zg~m·adze1.1ia ~u?. · Warsz;. Dz. Nar.:
Tymczasem, jak 10 stwierdzaję zg<>dnie prezyden
liŁDWY.
rzecz Funduszu Obrony Narodowe1 trzyą_n10- cow m. Lodzi postan~~u~ą me cze.kac. ~a os1ęgn1ęc1e
,„„ Zajęcie Kłajpedy świadczy o ożywieniu się Ilu ci miast i wójtowie w woj. warszawskim, wyraźnie
wy zaro<bek w wysokości zł. 1.200.- Fmna pełnego. rezultatu, ~:orki . 11!,rowad~zontJ od. r~ku na lity ki niemieckiej w basenie morza Bałtyckiego. Jui występiło tu zjawisko .nien<>rmalnej, masowej ucie!lZ·
t.1a1c1e llNbah>vci. pi-"ów m. birr. .KOGUDK„
pcistanowiła wpłacić na FON podobną su- ku;pno Jednego c1ę~ego 1 \;) le~luch lka-rab;now ma; przed ostatnią wojnQ Niem~y dążyły do z11<1llinny gu ki sił roboczych ze wsi do miasta.
.
GĄSECKIEGO
mę. Prócz powyższego firma,,Przemąt" SU!~-, szynowy;:h d.~1 arm_u 8 n.atyiclumast pt>.zesła~ na FON w jezi<>ro niemieckie, obecnie zaś najwidoczniej po.
Oto -qbogi chłopek z paroma morgami ziemi, otrzy
nlh • dlRD"owaJllu
.
.b!alenlcm- w TOREB.KACH
0
skrybowala Pożyczkę Obrnny Przec1wlot111- zł. 5.000.- F•• pi_erwszą ~~~ zamiejrzo~eJ sumy.
wracają do tego dQ~enia. Zamiar założenia w Kłajpe maw5zy od znajomka z Płocka list. że zarabia 31
czej na 2.000 zł.
w walkach o m~podlcgłosc Narod:u liczne ~ze~c dzie silnego portu wojennego, o którym pisze pra'Sa złote dziennie na robotach publicwych, dostaje.„ za I
Stowarzyszenie Robotników Chrze- ~aszy~~ wychGwnn~\~ stanęły w &z.e11egach legionow niemiecka, wskazuje na to, że polityka Rzeszy nie N- wrotu gło'll'Y. Sprze\'a~e natychmiast gospodarstwo, • - - - - - - - - - - - - - - - - - - ścijan w Łodzi, będące obecnie pad zarz:ą- i 1 arm.n wy~wulon~J _(>Jcz:yz~JI, _26}egłlo .~a polu ~hw~ micrza <>graniczyć się do „restytucji a;asady etnogrr. wyibywa się dobytku, i jedzie Pi> „złote runo'• do j
dem kuratora rządowego, łączy się >ve Iły „_d~ krwi ostatmeJ kroph z:,zył· bromąc zagrozonei ficz.nej" w kraju kłajpedzkim, ale Miuje dalsze pla Ciecha~owa, Płocka, Mławy, Żyrardowa <CZY namt
wspólnym wysił.ku całego społeczeństwa rubiez~". .
ny .pod:przęd:kowania sobie mniejszych państw· bałtyc do 5tohcy.
w1~
Ale źle oblicza, pomija w swoich dochodach chleb
polskie(7o i złożyło na rece W o iewody łódz-1
~1sia1. my staj11c„na wez.wanie Naczelnego .Wo· kich i utrwalenia swo~~h wpływów wzdłuż wybrzeża
lkiecro l~wotę zł. 250.- na dozbrojenie armii. dza ~lubujemy spełnic oboWiązek względem OJCZY• morskiego. PNejawem tych zamierzeń są dziahnia i kartofle z wąskiego zagonu, mleko od krowy i
Gdy nie mamy pod ręką wagi, dobrze
-:___ Delegacja Szkoły Powszechne i nr
zny".
.
•·
. .
. .
• agentów niemieckich na Litwie i wzrastający napór 5kromny dach nad głową.
· t
· d · • · ł ·k · t ł
d
ił
·
.
·
d'
.
•
1es
wie z1ec, ze yz a s o owa o zupy
.e'ci·e
mi"es-'-a
,
W ml o
w Tomaszcmie Mazowieckim wpłaciła na
- Między~:rą.~kowy _Kon:ntet ~racownikow Pan- n.iemccyimy na Lotwę",
m. v zgi eJ p1wn1cy, <> ~yw.ia s1e
fatalnie. Z czasem roboty publiczne koń.~Q się, zo- zawiera':
ręce p. wicewojewody Tellinka zł. 192 gr. 87 stw.owyt:h w ~d~i oglo.s1ł następu3ący op~ d-0 wszy.
z przeznaczeniem na FON.
stk1ch pracownik°'"' panstwowyc!i w Lodzi.
.
WISLA: - REN.
staje ~a bruku, na łasce mi~ern~j Pomocy Społec~~j.
15 gr. mąki, 20 gr. cukru, 20 gr. soli,
Gaz. Polska.:·
Nie ma-my us~aw, og.ra.mcz~Jący.ch ruch. ludnoec1e> 25 gr. ryżu, 15 gr. płynu.
Stowarzyszenie
Rzeźników w hali
„KOLEŻANKI i KOLEDZY!
„„.Można powiedzieć, że formalnie Anglin juz wy wewm;itr-z kraJu. PanuJe więc niczym m~krępowa
Łyżeczka do kawy zawiera. 5 gr mąki
Gościnny Dwór postanowili wpłacać po 50
Żyjemy w eza&ach, kiedy &to-su:nki mięilzynarodo
•
·
•
'
groszy od każdei ubitei sztuki na rzecz Po- we zmieniają się , .błyskawiczną szybkością i roz-. przekroczyła Rubikon sW)'ch dotychczasowych gwaran na swaboda.
Patrzebne jest jednak jekieś sito, kontrola, regulu 6 gr. cukru, 7 gr. soh, 5 gr. płynu.
.
życzki Obrony Przeciwlci!:niczei.
strzygane ~ą brutalną siłę. żadne obecnie traktaty 1 cji w Eumpie.
Po długich namysłach i wahaniach dosiła ostatecz ~:ho~~ł?e"fri~:Czypływy ludnof.zi z regionów miejCzłonkowie Związku Zawodowego sojusz:e nie gw11ran1uję już bezpieczeństwa i pewnoś·
Jajko przeciętnie waży 50 do 55 gr.
Pracowników Spółdzie'cz ych w Łodzi. nieza: ci bytu Państw. Biada tym, którzy liezę na cudzQ nie do wnio&ku, ~e. bezpieczeństwo nad Wisi!! jest dla
Nie można dopu~cić d-0 tego, by chłop, mogący
leżnie od subskrypcji Pcżyczki Przec1wlot!1~ porno.z i nie mają tyle własnych sil, ahy 6ię oprzeć jej żywotnych interes6w równie wame, jak be21pic·
r.:zeństwo nad Renem. Niekt6re pisma angielskie na jesz.cze wyżyć 2l roli, szedł na gorszą poniewierkę do
KARP FASZEROWANY GRZVBAMI.
czej w ramach oznaczcnych
postanowtll naporowi wroga.
opodatkować się na FON
jednorazowo w
Jesteśmy świadkami wzmagania się germańskiej -zywają to „a.ktem rewolucyjnym". Do jakiego stopnia miasta.
80 dkg - 1 kg karpia, sól, 4 dkg masła
wysclkości 1 prnc. mies\ecznych pobo~ów zab<>rczości i upadku dwóch bratnich narodów sło.
20 dkg śmietany, 1-2 dkg mąki, zielona
crnz z funduszów Związkowych Oddzta.\u wiań!;kich.
tóclzkiego zł. 200.-; przy czym . ~yrażają
Milujemy wolność i nigdy nawet w czasach nie·
pietruszka!.
gotowość poniesienia
nri.wet na1w1ększych woli jej s.ię nie wyrzekliśmy. Od·zyskanie Niepodle.
Nadzienie: 6 dkg grzybów suszonych,
ofiar w obronie Wolności, Całości Granic i głości kosztowało nas w ciągu kilku pokoleń tysiące
3
dkg
masła, 1 łyżka bułki tartej, 1 jajo,
Potęcri Państwa!
ofial:'. Wro~ło w nasz~ krew prześwia'dczetnie, że
sól, pieprz, 3dkg cebuli •
"'
„~mierć za wolność stokroć jest lepszą, niż podle
życie n!cwoli".
Rybę sprawić, pokrajać na dzwonka i
Widzimy to obei<:nie na każdym kroku, jak wszy
osolić na pół godziny przed przyrządze
stkie warstwy naszego Na.Todu zwarcie staję tłu apelu
~~·
niem.
Każde dzwonko i łeb po wyjęciu
w pomnożeniu sił Reezy.pospolitej„ jak wszystkie poi
skie sena bij11 jednym rytmem entuzjazmu i goto·
skrzeli na'Pełnić nadzieniem z grzybów.
\ł' §Zł'
ł'
I
wości do '\\;alk!.
ułożyć płasko na ogniotrwałym półmisku,
W wyścigu tym nie może z.ahrek'II.QC i pracowni.
P. T. Frenume::ratorzy Miejscsowi,
pokryć kawałkami masła i piec w średnio
którzy nie zalegają. i wpłacą prenumeratę I ków państwowych, któ.rzy w ciągu 20 lat naszego nie.
,gorącym piecu 20 do 30 minut, zależnie od
podległego bytu zawsze pierwsi stawali do składania
1
ofiar na rzecz P~ństwa.
wielkości kawaJ.ków; w czasie pieczeni3
1
Koleianki i Koledzy, 'W'Zy\l"llllly Was, do suhsk!'y.
bezpośrednio w administracji (Piot1.1kowska 1~
skralpiać rybę wodą lub wywarem z grzylub żwvki 2) albo też przez inkasent~ z l?{n·y1 howania PożyC>zki Obrony Przeciwlotniczej przynaj·
bów. śmietanę wymieszać z mąką, zalać
mniej w granicach, ustalonych przez Centralną Ko.
za mie;;iąc IV do dnia 10,IV włącznie otrzyupieczoną rybę i wstawić do pieca na 5
mają B1::ZPł.ATNTE pię!rną książkę p. t.
; mi&ję PorozumiewawCZł,J Z\rii:zków Pracowniczych
w Wa-rszawie.
minut. Podawać rybę w naczyniu, w któWzywamy Was do oddziaływania n.i sw<>je śro·
1 dowisko,
1 rym była zapieka1na. lub przełożyć na ogrzaaby przepoić wszystkich tę wielkę prawdą,
1ny półmisek i posypać siekaną zieloną
że wolność Rzeczypospolitej eagwarantować może
pietrusz1<ą. Osobno podać ziemniaki i oddobrze uwrojona i potężna Armia.
Józałn
tom
Zw. Prac. Admin. 'Wojsk&wej Kolo Okręgowe t~
powiednią surówkę.
Łodzi, Zw. Nauczycielstwa Polskiega Oddział Grod;.
.K s i ą ż k i wydajemy tylko w oz.naczonym1
Nadzienie. Grzyby wymyć szczoteczką
terminie, t. i do dnia 10 kwietnia 1939 roku. I ki w Łodzi. Stow. Urzędn. Państw. Kolo w Łodzi.
Zw. Prac. Skarbowych - Kolo Miejscowe w Łodzi,
Po tym terminie żadne reklamacje nie będą
w ciepłej wodzie, ugotować do miękkośd,
Zrzeszmie Urzędn. Sądou,ych i Prokurat. Okręgu
uwzględniane.
osączyć i przepuścić 2 razy
przez maLódzkiego w Łodzi, Zw. Pr11c. Poczt, Telegrafów l
szynkę d o n• ięs a. Cebulę !JOkraija i jrobno i
Tdefo11ów Kolo w Łodzi, Zw. Pracowników Teletech
11ic:;n)ch - Koło w Łodzi, Zw. Nii:!zych Funlccjonar
przesmażyć n:i. maśle.
Zmielone grzyby
iusz;ów l'nństw. Kolo w Ładzi. Zw. Maszynistów Ko.
wym ies za( z b : !lką,
~ ma:i:oną cebulą,
lejDuyc11 Kolo w Łodzi, Zw. Urzędników Kolejoj<ijem
sol;i
i
pieprzem.
1
ti.ych Kolo w Łodzi,

5

lC

I
p1 • k przemy&ID
winiarskiego w Polsce

f

I -

~
li

kwiet~i~

--,

długich

LUDWIK GASTMAN

'
I
--

w

I-

!ona, Córki i Sioslrzenica.

Zaliczki dla rodzin rezerwistów

Wielkanotne dzwonu
mozuka I
w dom•

I

"„

Prz~gfą;ti" P~asy.

IL

I
I

I

GRYPA. PRZEZ&EBIENIE

BllLE

„

ZEIGWttp.

czy pani•

861

•

I .

..i:::::::==~~===

------·--

SC

„.#ffuriera tódzkieao'

'EMEęYT"
l o11eniowskl aqo

r.1

•
ze
•••

-

"'' 97

EXPRESS GOSPODARCZY
Herbaty du n,a wzmożoną konsumcję wewnętrzną,
konty'.!- spowodowaną wojną z Chinami.
gent eksportowy herbaty na rok 1939-1940
W ostatnich latach rozwinęła się bardzo
o 2Y2 o/o do 90% kontyngentów zasadni- poważnie uprawa herbaty w krajach afryczych. Redukcja ta, odnosząca się do kra- kańskich, przede wszystkim w kraju Nyasjów, które przystąpil.Y dQ porozumienia .r~ sa i w Kenyi. Producenci zrzeszeni w Komistrykcyjnegp, odpowiada ogólnemu zmn1e1- tecie s;podzi,ewają się jednak, że producenci afrykańscy dadzą się przyciągnąć do p'.lszeniu eksportu o 20,2 miln. l'bs.
Rt!strykcja wywozu triech najw1iększyd1 rozumienia her:bacianego. Mniej widoków
producentów, t.j. Indii Brytyjskich, Ceylo- ma porozumienie z plantat-0rami azjatyckinu i Indii Holenderskich, których ekspo·rt mi.
wynosi łącznie 80% e:;:sportu światoweg,1,
Kontyngenty podstawowe roczne dla
weszła w życie l kwietnia 1933 roku. Umo- producentów, którzy przystąpili do. umowy
wa restrykcyjna był.a dla rynku herbaciarie- restrylkcyjnej, wyniosły w pierwszym pię
go pomyślana, gdyż spowociowała jego sta- cioleciu stosowania restrykcji, t.j. w latach
1933 - 1938 807,7 miln. lb., w drugim,
bilizację.
t.j. 1939 - 1943 wynoszą 808,4 miln. lb.
Państwa „restrykcyjne" w roku
1938
Z obowiązLtjących obecnie kontyngentów
nie odczuwały zbyt dotkliwie konkurencji 383,2 miln. lb. przypada na Indie Brytyjproducentów, stojących po za umową, t. j.
skie, 251,6 miln. lb. na Ceylon i 173,5 miln.
Japonii, Chin, Formozy i krajów afrykań lb. na Indie Holenderskie.
.
skich. Wprawdzie wywóz z Chin, mimo
Kontyngenty wywozowe wynosiły w
działań wojennych, utrzymał si·ę w gra:iicach prawie niezmi·enionych, natomiast pierwszych f}'ięciu latach restrykcyjnych
85 proc., 87,5 proc„ 82,5 proc„ 82,5 proc.
spadł poważnie eksport jaipońS'ki ze wzglęi 87,5 proc. tych kontyngentów zasadniczych.

,„„„...„„.....

Outsiderzy wywieźli w roku 1937 190,S
mil n. ( l 50,8 miln. lb., przeciętnie rocznie '"
1928-32), w czym Chiny 89,6 (104,6
miln.) lb., Japonia 54,2 (24,5) miln., f drmoza 23,l (17,7) miln., Indochiny 4,4
(I,6), a kraje afrykańskie 19,5 miln., gdy
w latach 1928-32 przeciętnie rocznie zaledwie 2,4 rniln. lb.
Eksport w rotku 1938, który, jak widzimy z wyżej podanych -cyfr, wskutek wzrostu wywoxu krajów, stojących poza umową, był niewiele tylko niższy od e'ksportu
w latach 1928-32, nie prze'kraczał zbyt silnie faktycznego zapotrzebowania świa,towe
go. Spożycie świ,atowe herbaty osiągnęło
bowiem w wku 1938 - 866,9 miln. lb.,
wobec 881,9 miln. w ro'ku 1937.

Kontyngent eksport.owy na zakończo
ny w dniu l kwietni·a r.b. pierwszy roik dru
giego pięcioletniego okresu restrykcyjneg'.l
podniesiono do 92,5, a na rok 1939-40 obniżono nieznacznie do 90 proc. Widać z po
wyższego, że kontyngenty eksportowe w
ostatnich latach były wyższe, niż w latach
poprzednich, co zawdzięczać należy stabiHzacji rynku.
Ogól-ny ekspo'ft herbaty w roku 1938
wynosił 921,5 miln. lb., z czego 745,7 miln.
lb. przypada na trzy kraje ,„restrykcy}ne",
t.j. Indie Brytyjskie, Ceylon i Indie Hole·flderskie, a 175,8 miln. J:b. na outsiderów. Z
tych ostatnich Chiny wywiozły 91,8 miltt.
lb., Japonia 37 miln., Formoza 22,5 miiln„
Indochiny 4,3 miln., a kraje afry'kańskie
20,2 miln. }b.
W roku I 937 ca~kowity eksport wynosii
882,3 miln. lb., a przed wprowadzeniem
rest-ryllccji przeciętnie rocznie w latach
1928-1932 - 924 miln. lb. W roku 1937 na
haje stosujące restrykcje przy;pada 691,5
miln. lb„ g<ly przeciętnie rocznie w latach
1928-32 k1raje te, nie będąc związane ż,adny
mi umowami, wywozity 773,2 mil>n. lb.

O
ił 8·1 S" :IJklad nafiowg
'!óDż.
został

herbaty w krajach europejProjekt rozbudowy
543,5 miln. lb. (wobec
przemysłu na Litwie
mil-n. w rdku 1937), w Ameryce
Prasa lttewska donosi, że oiśrodek prze
(148,9) miln., w Azji 47,2 (45,3)
w Af.ryce 77,8 (74,6) miln„ w Au- mystu włókienniczego w Płungianach ule
gnie niebawem rozbudowie. Będzie on mu
59,9 (57,4) miln.
siał zastąpić fabryki kłajpedzkie, pracują
ce w tej branży. Istnieje również projekt
założenia fabryki fornierów w pobliżu Ko
wna. Jak wiadomo, wszystkie litewskie fa
bryki fornierów znajdowały się w kraju

547,9
131,2

milin„
stralii

osiągnęło

rumuńsko- francuski

'
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W WIELKOPOLSCE.
Wskutek ulewnych deszczów wystąpiła
znowu z brzegów rzeka Orla, przepływająca
.przez pow. rawicki, wskutek czego cała po
łudniowa część tego powiatu przedstawia
się jak jedno !Olbrzymie jezioro .
Wały nad rzeką Orlą, drogi publiczne, a
nawet szosa Pakosław - D.uh'.lin są przer
wane. Straty materialne są b. poważne.

. śMlERTELNY ZAKŁAD.
32-letni Bazyli Cichoń 1 mieszka.niec wsi
Dworzyszcze gm. miadziolskiej (Wileń
skie) założył się ze swym kolegą, że wypi
je bez zakąski butellkę spirytusu. Cichoń za
kład wygrał, lecz w rodze do d1omu padł
nieprzytomny i zmarł
BRAT-FALSZERZ.

Przed sądem okr. w Sosnowcu odpowia
dał 32-letni mieszkaniec Sosnowca, Alfons
Stacherski, oskarżony o fałszerstwo weksil.
Stacherski podpisywał na wekslach m:H
Kę i brata, umieszczając pod podpisem pieczątkę firmy brata .. Sfałszowane weksle na
łączną sumę ki!lku tysięcy zł. puścił Stacher
ski w obieg za pośrednictwem prywatnych
dyskonterów na „czarnej giełdzie" w Sosn·owcu.
Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia
z zawieszeniem kary przez 3 lata.
ZAPADŁA Sił)

ZIEMIA

W Lubartowie zdarzył się .nieoodzienny
wypadek. Na poi.u w pobliżu ul. Słowackie
go zapadła się ziemia, tworząc lej o średni
cy około 12 m. i bHsko 9 m. głę~ok,ości. Za
padnięcie się ziemi sp:0wodowane zostało
niezawodnie przez podmycie wodą podsikór
ną.

LOPP NA POMORZU.
„.:-.- T
INICJATYWA PRYWATNA W HANDLU
W programie najb'~~ższych prac pomors
ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI
kie!1'o
okręgu LOPP. ,planowane 1·est szkol~
~

I

1

ZAGRANICĄ.

FiDma angielska 1p ragnie objąć przedstawicielstwo
fabryk _polskich interesujących się ek&portem tkanin
jedwabnych i 57-IU.:zno-jedwabnych.
Firma palestyńska pragnie objąć przedstawicielstwo fabryk, eksportujących tkaniny bawełniane, chu
stkj drukowane, chusteczki do nosa, koldry baweł
niane.
Firma palestyńska, pragnie nawiązać stosunki han
dlowe z polskimi' ®stawcami wyrobów bawełnia
nych, wełnfo.nych i jedwabnych.
Firma urugwsjska poszukuje przedstawicielstwa
fabryk. produkujący,:h wszelkiego rodzaju tkaniny
włókiennic-ze, skórę sztuczną, ceraty, dykty i deski,
wyroby gumowe ovaz ceramikę.
Firmy holende rskie interesują !>i.ę importem wsze!
kiego rodzaju tkanin wlókienruczych <polskich.
Firma angielska poszukuje przedstawicielstwa na
sprzcdai artykułów wełnianych i
półwełnianych
oraz szilucmo.jedwalmyrh.
Bliższ}l=h informacji udzieli Izba Przeroysłowo
Handlowa w Lodzi.

Bawełniane1·
ny Przeciwlotniczej - zł. 100 ty.sięcy. wreJ k ·ado 0
o!
·
d nie w obronie przeciwgazowej nie tylko ma
m czsatsie!
szcie przekazano ·na różne cele społect- staw~1c1'ew)e I hanmdl u' hwurstw
owego
anowprzz:Je d- łych miasteczek, lecz również kilkuset ośrO~I
ne i dobroczynne kwotę zł. 65 tysięcy zł. nocz:on któ ry w znacznym nroceinc 1,e skon ków wiej·sokich.
W
'k
b
t · · . t
k
'r
'
Z uznaniem należy podkreślić pomoc nawym u wy or&w do Zarządu Zrze- c' e. n ro"".~ny ;e~ . w rę ach kuJJC?w-żydó~ uczycielstwa szkół powszechnych, które pro
szenia wybranJ :oostaLi następują<:y pp.: dr Nyst:ipth z m1c1 atywą zastą:piema części
;
~
. . .'
1wadzi wykłady w zakresie obrony biernej
Juliusz Bornet, dyr. Henryk Bursche, Gu - ·~portu ~o~arów mem 1 ec~1ch - to~ara- dla młodzieży szkolnej.
staw Geyer, Arno KiindermalI1n, gen. dr. Fe mi ipolsk1m1. Sprawa ta. me ~nalazła Jed.Głównym wysiłkiem LOPP na Pomorzu
!iks Maciszewski Stefan Osser Otto Ste- nak praktycz go o w ązan
Obecne
fan - z ramienia' wi<>kszych przę'dzalń.
.
.
. ne . r z I
ia. . . . : b~dzie za-opatrzenie ludności w tanie masl<;
. .
" .
. .
Jak się dow1adu1emy sprawa ta sta1e się ludowe po 7 zł. sztuka i w maski uniwersa1
~ ram1en1a przędz11ln mniejszych do znowu aktualna, z uwagi ,na rokowania oj ne tj. na najcięższe aazy po 22-24 zł. 0
Z~rządu weszli pp.: Leon Albrecht, Fra11 układ handlowy Polski ze Stanami Zjedno ki;kunastolctniej trw:Jości Propaaow~ne
c1szek C}'lgan, Jan Landau, Dawid Wind- czonymi, jakie mają być wkrótce ro2lp0- też będą maski zastępcze ~ postaci' tamp~mrn
t
1 .
. .
. . .
czę e.
. ~ ai
r.ików,
Do Komisji ReWIZYJl~ej wrbrano pp.:
Polskie sfery han'd!owe otrzymują już
UD. r. przesz:ko.'!lono w działach motoro
adw Edwarda Angers tema Mtch ł C li I '
ct ·
1'
.K I E d
'
a a zy n I .~zine "WJpraw zie, propozycje opiewające wyim i spadochronowym 100 młodzieży, w
gar ana 1 aro_a n era.
1eqlnak na znaczne kwoty.
b. _rnku ak<:ja ta zg.st~ni.e rQ?;szerzpna. .

Zrzeszenia Producentów Pr.z.-Jzy
,

Konsolidacyjna 65·75
Wewnętrzna 64.75
ll'k Polski 126.00-125.00
5 proc. Lodzi 33 r. 65.~15-6'.50
v
Tendencja mocna.

W środę dnia 5 bm odbyło się doroczne
. czł onk.ow z rzeszema
. p rowa I·ne ze branie
d
tó
P
d
B
ł .
z GlELDY '7n
ucen w rzę zy awe n1anej w Ł d dz1..
~ożOWEJ
N
óL r b 4l 1 k ·
b ·
Gryka
. _ •.z ooia 6 kwieini~
a og ną 1cz ę
cz on ow w ze ramu
23 50 2• 00
wzięli udział reprezenta.nci 34 firm. ze,bra
Otręby żytnie 10.75-11.00
·
d · ł
Vietoria 36.oo.-to.oo
nm przewo. mczy prezes gen. dr. Feliks
I!eszta notowaó bez zmiany.
Maciszewski.
lendc.-ncja spokojna
1
W wyniku zebrania zatwierdzono spra
Ogól11y obrót 461 ionn
. \l!OZdanie Zarządu za rok 1938 oraz bilans'.
..~' .
B
J Zrzeszenia, jak również p.reliminarz bud· N01011 .AWfNA .
. żetowy ina rok 1939.
5
:•·tlll :
ma I... ,:,,.
Postanowiono za nadwyżki przychodów
N?WY JORI\:. l•iro 8.79, hiecień H.'J: •11aj s.01, osią O"niętych za rok 1938 przezmaczyć 50
z:rwiec. 7..94, . Jlp~c_r 7.~4, 6ierpien 7.63, ""'~sieli\ tysięcy zł. na FON oraz niezależnie od
)3 pazd21ern :k „~3 11•!1> d 7 "I
.l • •
••
•
' •
.. _ · • pa
.J • gruu1.Len 7.48, subskrypq1 zgłaszanych przez
członkQW
. czen 7.18, h11> „~1. mnrier. 7.54
• zrzeszenia nrzez.naczvć na P!Q
_ŻY..CZ_k.P_ Obro

1

Po raz pierwszy od 3 lat opublikowany został wykaz Banca d'ltalia, zawierają
cy zamknięde rachunkowe za l 938 r.. Na
ultimo tego roku Wiochy posiadaty zapas
z.lota, łącznie z wierzytelnościami zagrani
cznymi - w wysokości 3.826 milionów ti
rów, wobec 4.028 milionów w końcu 1937
r. Obeony obieg banknotów wynosi 18,956
milionów lirów.
Z okazji walnego zgromadzenia gubernator Banca d'Italia dr. Azzolini wygłosił
przemówien·i·e, w którym m. in. podkreślił
iż rok l 938 nie przyniósł zmiany na lepsze w dziedzinie sprawiedliwego rozdziału surowców.
Sfery finansowe zwracają uwagę na to
że ogłoswny po tak długiej przerwie wykaz italskiego banku emisyjnego obejmuje !ączną pozycję - zapas złota i wierzytelności zagraniczne, nie wyszczególnia na
'tomiaS<t jaki jest sam zapas złota, a jakie
wierzytelności i w stosunku do
których
państw, co ma duże znaczenie ze względu
na ograniczenie dewizowe w szeregu krajów.

Spożycie

skich

ex) W dn. 31 marca r.b. podpisany
francuski wynosi tam 24,95% kapitał.u ak- maiceuty;czne, barwniki i szer·eg innych arw Bu'kareszcie ulkład naftowy francusko - tywnego) i Cr,edH Mini•er Roumain (25% ty.kułów przemy91owych.
irumuński. Na podstawie t,ego układiu Ru- kapitat.u a'locyjnego znajduje się w rękach
Dostawy siprzętu zbr,ojeniowego z Fran
W1c rz'J:a do
'munia dostarczać będzie Francji 700 tys. fr; is.kich).
-cji do R•umunii są ustalone w odrębnej urno
i ton ropy naftowej rocznie, co pirz.edlstawia
.Jodać wreszcie trzeb-a,. że w nowym wi.e, która przypuszczalnie nie będzie opu! wartość ok-0ło 200 miln. franków francus- traktacie handllowym rurnunsko - francus- hll'kowana.
1
714 - 12/4
zł. 25.kich. Kwota ta, którą otrzymywać będzie kim obok nafty, jalko główne produkty ekUkład naftowy francusko - rumuński,
I Petrofin1a Fran~aise zużyta będzie w polo- sportu rumuńsłkiego, figu1.1ują: ~ukurydzJ, jako też umowa handlowa między tymi pań
Wycie zka do
Il ~ie na zapłatę za~wień
zb.roj,enJowych drzewo. i sz.ereg artykułów ~ywnościo".''.Ych. stw.a?'li, mają w chwil_i obecnej W?be~ z1francuskich do Rumunii z J.at 1936-37, a w Rumunia sprowadzać będzie z Fran.c11 sa- warc1a ukłaidu rumunsko - mem1eck1eg0,
t/ _
I połowie na 51płatę
rat amortyzacyjnych mochody, motory, maszyny, airty:ku~y far- szczególnie doniosłe znaczeni1e.
1214
4
1 10 5
- - - - - - - · - - - •_·__ _ _·_-_ i odsetek od pożY.czek rumuńs'kich, zacią1
v• ~dec1ka n;i
.gn•iętych we Franoji.
Francuskie sfeny gospodarcze podnoszą,
\ że ustalone w tym ulkładzie dostawy nafty
17/4 - 26/4
zł. 370.- I 11UmuńS'kiej są wyższe, niż dostawy do Niemiec. Ja1k wynika z tej umowy orkoł-0 25%
Tegoroczne Targi Poznańsikie zgrom.lizy n.'i~tępujących marek: krajowe: Polski
rocznej produkcji ropy rumuńskiej odebra- dzą w swo1cn halach samochody 33 ma•rek Fiat, buick, Opel, Chevrolet; angielskie;
ne będzie przez FrancJę.
krajowych i zagranicznych. Wystawom Willys-Overlan-d, Morris, Austin, Bedford,
Podkreślić przy tym naileiy, że u'kład samochodowym, odbywającym się w in- Vauxhall, Daimler-Lancester, The Rover,
ten odnosi się tyl1ko do ropy naftowej. Na- i1ych państwach, salon automobilowy na Sumbeam Talbot Leyland; francuskie: tomiast niezależnie od tego w układzie han- 1 argach Poz:n:'\skich bynajmniej nie ustę Renault, Citroen, Peugeolt; amerykańskie:
dlowym f,ra-ncusko - rumuńskim podpisa- puje Wystarczy zanotować że w słynnym Chrysler, Do:dge, Hudson; czeskie Aero,
l'RZt:DOWA CEDULA GIELDY
nym
równi,eż 31 marca r.b. (w Paryżu) RuWAI' ~ ~' -- ·~IFJ
sai0nie a1!lo1J1ul.li10wyni w Paryżu wysta- Skoda„ Ta-tra; szwedzkie: Volvo; niemie, munia zobowiązała się dostamczać Francji wialy 34 firmy.
z dnia 6 kwietnia.
ckie: Steyr, Au.di, DKW, Wande,rer, Horch
~ocznie 490 tys. ton produktów naftowych,
Brl~ia 89'15 89.67 89.23
\\r
roku
bieżącym ujrzymy na Targach Hanomag, BMW., Mercedes-Benz, Adler,
Berlin 213,07 212,01
gdy w dotydhczasowym układzie ilość ru- Po-7.nc ńsktch najnowsze zdobycze techlniki Henschel oraz belgijskie Mi esse.
Gdań:k 100,25 99. iS
.
muńsłki-ch produktów naftowych przeznaczo
Holandia 282.10 282.82 281.38
samo.. łJodowej, reprezentowane przez wona na dostawy do Fr.ancji, wynosiła tylko
Koper.baga 111.15 111.43 110.83
245 tys. t.on. Zauwaiżyć przy tym należy,
Lond}11 24.89 24.96 24.82
Nowy York 5.31. 5.32.25 5.29.75
że przy dostawach rozchodz.i się głównie o
Nowy York kabel 5.31.3/8 5.3215,8 :i.30.1/8
benzynę, a w mniejszych ilościach oleje i in
O;Io 125.15 125.47 124.83
ne artykuły. Z dostaw ,naftowy.eh, t.j. ustaParyż 14.09 14.13 14.05
Zakupy surowców europejskich za 60 miliardów dolarów
Sitokhl>Jm 128.40 128.72 128,08
lonych w umowie handlowej rumuńsłko Zurych 119,30 118,70
francuskiej tylko 1/5 przeznaczona jest dla
Ameryka·ński ekspert ekonomiczny, Wił trzeba poczynienia na tak wielką skalę za
Włochy 28.02 27.88
kolonii frnncuskich, reszta dostaix:zona bę- Jiam Wassermann przedłożył rządowi US 'krojonych zakwpów surowcowych w i1nHelsinki 11.02 10.96
dzie do metropolii. A. sensacyjny projekt zużytkowania zapa •nych krajach.
AKCJE
Dzięki
podwojeniu
dos~aw
produktów
sów złota wartości 60 miliardów dolarów
Bank Pohl.i 127 .OO
Imienne 126.00
, naftowych do Francji, za.kupy f ranouski-e zgromadzonych w forcie Knox.
Cukier •J.Ol}.....40,00
I osiągną mniej więcej t-ę samą wysoko,ść, co
Ekspert projektuje rzucenie całego te Zbgi wt;ela kamienneeo
węgiel 41.2)
niemieckie, ustalone w ostatnim likłatlz.ie go zapasu na odipOiWie'dnie r)"n'ki w celu
Modrzejów 22.50-22.75
w mart:u
niemiecl<o - <UmuńSlk:im.
iZakupu surowców w krajach uzależnioNorblin lJ0.00-109_00-ll nrm
Starachowice •61.25-Ci0.75- :, i . :
Dostawy, ustalone w umowie handlo!. ir1ych gospodarczo od państw totalnych.
Zbyt węgla kamiennegb w kraju kształ
Zieleniewski 17.00
wej,
oceniane
są
na
350 mHn. frank{>w f.ran 1Chodził01by tu o kraje Europy i .Ameryki tował się w marcu rb korzystniej niż w mie
Żyrardów 63.50
cusikich rocznie, z czego połowa p;rzezna- Południowej. Taki odpływ złota miałby do siąw poprzednim.
Te.odencja niejednolita.
czona Jest na obsługę długów rumuńskich, niosłe znaczenie polityczne i wpłynąłby
Przede wszystkim, na skutek niższej
PAPIERY PROCENTOWE
a po!,owa na fin.ansowanie importu towarów .na ożywienie gospodarcze w zahnteresowa temperntury, podniósł się zbyt węgla dla
Wewnętrzna 64. 75
.nych kraja•ch, jak również w samych Sta celów opalowych, zwiększyły się również
z Francji.
Inwes!ycyjna I em, 90. 75
Zauwacyć
należy,
że
inwestycj-e
trannach Zjednoczooych. Obecny, nieustający dostawy ~la przemysłu, a ~o w związku z
Inwestycyjna 1 em. 1erie 93.SO
I cuskie w rumuńskim przemyśle naftowym doplyw złota do USA - motywuje swój rozpoczęciem sezonu w wielu gałęziach
Inweslycyjna 2 em. 89.75
Inwe.lycyjna 2 em serie 92.00
są bardzo d11.tże. Kapitały pochodzenia tran- projekt amerykański ekspert - doprowa- przemy~łowych.
.
Konwersyjna 6S.50
cuSkdego kontrolują około 15 Yi % rum mi- -dzić może 'do zi.wełnego zaniku wolnego
Koniu~kt~ra dla eksportu morskiego
D1>larówka 41.50
skiego p.rzemysfo n.aftowego. 20,6% kontro handlu i przejścia do prymityw1nej wymia była w m1es1ącu sprawozdawczym na ~
Konu;;olidacyjna 65.5(>-65.50 ost. setki i dr.
4 i pół proc. Ziemsłie ser. S.ta 64.00
~ują Anglicy, a 15,2% przemysłu naftowe- •ny.
gół mocna. ~ę~1e.1 bunkrowy wykazuje
4 i pół proc. Lwowa 63.00
1go w Rumunii kapifały angielśko - holiender
Projekt Wassermanna, który był już 11 dalszy spadek 1losc1?. co. spowodow~ne z.o
5 proc. Warszawy 33 r. 72.75-72.25-73.00
ski,e.
przedmiotem obrad rzą.du amerykańskiego stało znacznym oblllzernem cen angielsk!e
5 proc. Lodzj 33 r. 64.75-65.0 O
Mi-ędzy
in.
francuS'ki
kapitał
kontrotuje
wzbu'dził
duże zai•nteresowanie w Niem- go węgla bunkrowego.
6 proc. Obi. Wllr'SZawy 26 r. 8 i 9 em. 80.00
Tęndencj;i dla pożyczek. nieco słabsza, dla listów francuS'ko - belgij!Ską grupę naftową „P.e- ·czech Komentarz niemiecki do wiadomo
Koks polski natrafiał na rynkaeh eksulrzymooa.
tr<>fina", tow. „Coll\lmbia" (finainsowane iści o tym projekcie zwraica uwagę Stanom P?rtowy.ch ze s1ku~ecz,~ą konkurencją tr~~
: · z GIELDY ŁóDZKIEJ
-,~, .
przez Banque de Paris et de Pays-Bas), n1a Zjednoczonym, iż saime mają nadmiar su- c1<:h p~n&t~, .tak ze nie był? nawet n;ozl!
1 dnia Ci kwietnia.
ją duży udział w tow. ~,Steaua" .(udział rowców np. bawełny nie istnieje więc po we os1ąglllęc1e naszego udziału w ogoLnei
Na wc1oraj~7'J1Jl zebraniu giełdowym 11 f,od1.i n<>'
'
kwocie eksportu międzyna1odowego kar
lol,nno:
telu.
UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
tel. 101-01, 266-50.

złota

zapasu

Swiatowy· rynek herbaty
ex) M'.ędzynarodowy Komitet
postanowił w marcu r.b. obniżyć

ujawniły

Wiochy nie

1

I

w

Również Kazimierz Baąiński

osadzony w

więzieniu

WARSZAWA, 7.4 (Tel. wł.) - Skaza.~v p rocesie t. zw. brzeskim Kazimierz
'. i;g111sk1, który jak donosiliśmy zgłosił się
d~wno do konsulatu polskiego w Pra.'e 1 '~'yraził chęć powrotu do kraju, stawił
· ·~ ?n1a ft kwietnia na granicy polskiej,
''. zie został aresztowany, a nasti-·;' .;e osac1 ony w więzieniu.

,Y

:")ODPISANIE KONWENCJI RADIOWEJ
WŁOCHAMI A STOLICĄ APO-

n, ·~DZY

STOLSKĄ.

. MIASTO WATYKANSKIE, 7.4 - Kar
~ n<.ł-s ekretarz stanu Maglione i ambasa~~r wł~ski przy Stolicy Apostolsikiej hr.
•;;natti Morano di Custoza, podpisali dod.atko.wą ko~wencję radiową pomiędzy Wło
c11<1 rn1 ar Stohcą Apostolską.

ZATWIERZONE ORZECZENIE KOMISJI Ili
ROZJEMCZEJ.
W .r'\RSZAWA, 7 .4 Minister opieki
społecznej
zatwierdził
orzeczenie
komisji •
Okupacja
Sp.ratłey
pojedna1wczo-rozjemczej, która wprowadzi•
Rząd francuski złożył w Tokio notę protestacyjną
ła 3-proc. podwyżkę uposażeń pracowni. ~
. T~KIO, 7.4 (PAT) W związku z stanu Butler, zapytany w Izbie Gmin, czy rlądu francuskiego, protestującą przeciwko ków umysłowych w ciężkim przemyśle na
ObJ~c1~m p:ze~ ~aponię wysp Spratley, rze- rząd brytyjski złoży u rządu japońskiego proklamow~miu jurysdykcji japońskiej na Górnym śląsku. Sprawa dotyczy około ~
czn1k JaponskteJ malfynarki oświadczył, że protest w sprawie okupacji wysp Spratley wyspach Spratly. ,
5000 pracowników.
•
do grupy wysp Spratley wc'ilodzi ogółem - odpowiedział, iż pierwszeństwo protestu
14 v:ysp, z których największa zwana Na- w tej spraiwie należy do rządu francuskieg~sz1ma .(Wyspa Długa) liczy 40 ha po- go. Rząd brytyjski zamierza utrzymywać
wierzchm. Z punktu widzenia gospodair- ścisły kontakt z rządem francuskim co do
Elementy proni4emieckie działają
z
cz~~o, w~spy ~e p~zedstawiają pewną war tego zagadnienia, jak zresztą co do wszyKOWNO
.'1,4.
'(tel.
wł.)
Za
kulisami
ofi
stać
trudności
wewnętrzne
na
Litwie.
ś
tosc, gdyz ~0~1ada1ą złoża fosfatów i in- stkich innyc'il zagadnień, interesujących
cjalnego życia polityci;negoi toczy się zacię
Elementom, podlegającym wpływom r
nych nawozow sztucznych, eksploatowa- oba rządy.
ta walka wewnętrz.na.
niemieckim chodzi tu IQI pokrzyżowain i e ak· r
nych przez Japonię już odr. 1917. Rzecznik
PROTEST.
Be1rliin z,a pośrednictwem swego posła ej.i, prowadzonej przez wodza naczelnego
zap.rzec~ył wizdomo~ciom, jakoby marynar
ka Japonska obsadziła wyspy Spaatley już
TOKIO, 7.4 - Ambasador francuski w w Kownie dir Zechlina, stara się wykorz,y- gen. Rasztiikisa.
przed 6 tygodniami.
Tokio z polecenia Quai d'Orsay złożył
wcz~raj wizytę wiceministrowi spraw zaCO UCZYNI FRANCJA.
LONDYN, 7.4 (PAT) - Podsehetarz gramcznych Sawada i wręczył mu notę

Japonia
I

też

anektuje

wysp

J

Rozgrywki

wewnętrzne

na Litwie

1000 brytyjskich statków handlowych

zostanie do końca r. b. zaopatrzónych w działa
LONDYN, 7.4 Sekretarz parlamen- 1000 statków handlowych zostanie za<>pa·

Około 8 tys. placówek subskrypcyjnych

Jak je~t traktowana Słowa tarny admiralicji Geoffrey Shakespear, trzonych w działa. Ilość posiadanyc'il dział
obsługuJe Pozyczkę Obrony Przeciwlob1iczej
cja przez St. Zjednoczone
udzielając pisemnej odpowiedzi na zalpyta- przeciw łodziom podwodnym jest wystar. WARS~AW:Ą, 7.4 (PAT) - Akcja na, mogły p'odjąć normalną pracę przyjmowaPARYż, 7.4 _
Havas donosi z Wa- nia_w spravyie z~ga~nień mar.Ynar~i ~andlo czająca, a produkcja dziaił przeciwlotni1;ecz•. P~zyczk1 Ob~ony P!zeciwlotniczej nia deklaracyj w pien>vszym dniu subskryp- szyngtonu, że prezydent ROosevelt polecił WeJ - stw1erdz1ł, ze do 1konca b1ez. roku czych czyni postępy zadawalające.

~v~Wlj~ się w szybkim tem~te. Dotychczas cji.
traktować Słowację na równi z Rzeszą. Cze I
- 0 t ~a111zowaino 20 syndykatow, które przyj
Do godz. 11-ej dnia 6 kwietnia b. r. nie-

1;:ują subskrypcę wed!ug kat.egerii gospo„<i ~czych subskrybentow. Pozyczkę obsługttje około. 8.000 pl~có,~ek . st~bs~rypcyj~re~ łączni~ ze społd~1elmam.1 1 kasami
, .rn1bowy~~'· Pomimo z~ termm otwarcia
~t~b~krypcJl z~stał przyśp1:szony ':" porów
. u nl~I do .zam1er~onego p1erwotme rozpoczę.c:ia dnia przyjmowania deklaracyj, wszy
::!~:e syndykaty w ~orozumieniu z Ministers;~._cm Skarb~ ~dązyły n,a czas wydruko'','·c deklaracJ_e 1 roz~słac do swyc'il placó\Hk. Na ogoł prawie wszystkie placówki

: elegacja przedstawlrieli

młodzleżv

Przed rozmowami

chami i Morawami, jeśli chOdzi 0 stosowanie podwyższonych taryf celnych.

zależnie do deklaracyj już złożonych w biu
rze komisarza pożyczki lotniczej w kwocie
150 milionów złotych, otrzymano meldunki,
ze stanu subskrypcji w placówkach bankowych, według których wpłaty wynoszą w
przybliżeniu 30 miln. zł. subskrypcji.
Nie otrzymaino jeszcze meldunków z
syndykatów spółdzielczych i innych prowincjonalnych, które z powodu wielkiej sie
ci placówek, nie zdołały jeszcze zorganizować służby sprawozdawczej.

WYLOSOWANE BONY FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO.

WARSZAWA 7,4. Ministerstwo Skarbu
Państwa) komunikuje
że w dniu 6 kwietnia 1939 r., wylosowain~
zostały do umorzenia Bony Funduszu Inwestycyjnego oznaczone Nr. 3929, 11789,
12733, 14153, 14298 19697 i 33983.
(Zarząd Długów

Sensacyjne rewelacje „Daily Herald"
LONDYN 7,4. Po zakończeniJ.t rokowań' wyrażać ma zgodę na stworzenie w jedz ministrem Beokiem rząp angi·elski przygo nym z portów rumuńskich bazy dla wojen
towuje się obecnie do rozpoczęcia rozmów nej flio·t y angi1elsikiej i na zaopatrywanie flo
z Rumunią.
ty brytyjski·ej w naftę rumuńską.
Anglia
„DaHy Herald" .publiJmje prop·ozycje, wzamian przyrzec ma RumunH poważne
które jakoby przywozi z Bukare1sztu poseł kredyty na za1kuip dział przeciwlotniczych,
rumuński w Londynie Tilea. Rumunia obie- kanonierek dunajskich, łodzi podwodny~h
cuje: uł.aitwienie gospodarcze dla Anglii, i samolotów bombowych.

BAWOROWSKI W PóŁFINALE W TURNIEJU W NICEI.

angielskiej

angielsko-rumuńskimi

Rokowania

Jugosławli, ·Bałgarii

i

RJn'J~li

. NICEA! 7.4 (PAT)'_ - .W Nicei odbywa
w sprawie budowy kaRału od Dunaju de Morza
się. obec111e nowy nuędzynarodowy turniej
Sr6dziemnege
!ems?wY:
W
cz"-:'artek
w
ćwierćfinale
gry
po
przybyła wczoraj do Warszawy
Jedynczei panow Baworowski pokonał
BIAŁOGRóD, 7.4 Wychodzący w sko-bułgarskieJ, dalej przez dolinę Morawy
WARSZAWA, 7.4 (PAT)~ Wczoraj z równo goście angielscy, jaiK i mówcy pol- Hancock 6:0, 6:4.
.
W
półfinał~
handicapu
Baworowski
graZagrzebiu
„Intarnji
List"
donosi,
że między pod Niszem, a stąd do Wardaru, który wpa
r a_i~~ ~rzybyła do Polski delegacja przedsta scy, podkreślali zacieśniającą się coraz bar 1ąc ~r~z z krolem szwedzkim
mister Q"
w1c1eh 6 organizacji młodzieży angielskiej. dziej współpracę polsko-angielską, która, wyehmmowali parę Dolino - Bau~ 6:2, 6:2. Jugosławią, Bułgarią i Rumunią rozpocząć da pod Salonikami do Moorza1 Egejskiego.
się miały rokowania w sprawie budowy ka Kanał ten ma mieć 550 klim. długości, a bu·
~~a dworcu powita1li delegację prezesi oficer zdaniem mówców, rozciągnąć się winna i
nału spławnego od Dunaju do Morza śród. dowa jego kosztować ma 1,8 miliarda dy·
skiej służby społecznej 2.kademików, poro;· również i na teren młodzieżowy.
ziemnego. Plalttowana jest budowa kanału narów.
zHmienia bratnich oomocv oraz A. z. Z. M.
W godzinach popołudniowycli wycieCAŁEGO
od doliny :Timok na granicy jugosłowiań„Liga". Po zwiedzeniu ·miasta goście an- czka zwiedziła dom harcerstwa polskiego i
Skr6łJ
lele9raticzne.
gielsc; udali się n~ lotnisko m~kotowskie, nawiązała bliższy kontakt z przedstawiciena: ktorym odbyło się szereg Jotow pokazo- lami polskiego ruchu skautowego.
.KŁAJPEDA. pawne więzienie litewskie w
Następnie korporacja „Arkonia'' ;wdej- BaJogach pod KłaJPedą spłonęło wczoraj w nowych, ~emonstrowanych przez pilotów wari
szr,wsk1ego. aer?klubu akademicki ego.
mowała gości oraiz reprezentantów ~"lłodz!e cy doszczętnie.
za trzecill dekadę marca
Rząd ankarski zamierza wysłać
\V czasie obiadu wydanego przez komi- ży polskiej nerbatą, po czym odbył się wie- d<>. STAMB~L.
A;nery.k1 eskadrę
samolotów, która ma
WARSZAWA 7,4. W trzeciej dekadzie mar- instytucyj kredytowych w kwocie 99,9 miln. sł,
tet p rzyjęcia, w przemówieniach swych za- czór koleżeński. _
wz1.'.ł~ udzra! w o.bchodzie 15() rocznicy niepodle

Z

•

SWIATA.

Bilans Banku Polskiego

Układ angielsko-amerykański
w sprawie

wspólneąo

korzystania z wysp Canlon i Enderbury

WASZYNGTON, 7.4 Podpisano' Pacyfi'ku, pomiędzy Australią a Kalifornią)
wczor~j układ . angielsko-am~rykański w dla celów transoceaniczne.i komunikacji lot
;prawie wspólnego korzystaniai przez oba niczej. Układ iawarto na lat 50.
pa11stwa z wysp Canton i Enderbury ,(na

Szwajcaria sit; zbroi
~ adzwyczajne

kredyty na obronę państwa

BERN, 7. 4. - Rada federalna postano
:vila przedłożyć w parlamencie nowy proj~kt dekretu w sprawie dalszego wzmocnie111a obrony narodowej. Dekret przewiduje
otwarcie nadzwyczaj.n h kredytów w wy<>Ckości 190 mi'.1
11. fr. sz . z kwoty tej 17,500
tys. prze rnaczon e są na wzmocnienie uzbro

jenia. 75 miln. fr. na rozbudowę lotnictwa
i obrony przeciwlotniczej, 10 mil.n. na zwię
kszenie zapasów amunicji; 17,500 tys. fr.
na budowę nowych umocnień granicznych,
wreszcie 15,500 tys. fr. na budowę gmachów i instalacyj wojskowych.
•

Prowoknlorzy przy pracy
Próby

porółnien . a

PARYż, 7. 4. -

Agencja Havasa do' " 'SI z Bagdadu : Rząd Iraku ogłosił komu1ika t oficjalny, d e zaw uują cy akcję prawo'<atorską, która dopro wad z iła do zabójstwa
kon sula W. Brytanii w Mossulu. Komu.ni,;it stwierdza, ż e wiad zc bezpieczeństwa ares ztowały sprawców zbrndni oraz osobni-

Iraku z

Anglią

F:nansowe i gospodarcze stosunki
m i ęd zy Japon i ą

l

ków, ~órzy ich namówili do niej. Wszyscy
aresztowani poniosą zasł.użoną karę. Komwnikat kończy się stwierdzeniem, iż rząd
Iraku nie będzie toterOwać żadnych zamachów na węzły, łączące go ze sprzymierzOną Anglią.

i St. Zjednoczonymi

TOKIO, 7.4 - Agencja Domei donosi :
t\\vagi na v1ielkie znaczenie, przywt1:ązywa
c do finans owych i gospodarczych stosun
)w międ zy Japon i ą a Stanami Zjedn., rząd
.;ofl ski r1iannje stałego przedstawiciela
.1 ~:1nso w ego przy rządzie amerykańskim w

głosc1 .s~~mow ZJednoczony1:h, przypadającej w
roku b1ezlłCYlll.
MALTA. Wczoraj rano w czasie ćwiczeń na
z~hod.nkh ~odach morza śródziemnego nastą
piło zderzenie między brytyjskimi kontrtorpedowca~ „Gurkha" i „Sikh". Wyirządzone S?lko
diy sa mez:naczne
JEROZOLIMA. Ustanowiona przed roki$1
cenzura telegramów w Palestyrue została wcro
raj zniestona. Inne zarLądzenia ~ją.tk<1We, jak
zakaz prowadzenia rozmów telef!Qnicznyeh z za.gra.nicą oraz ogra.nicwnia wolności prasy, zostały utrzymane.
HELSINKI.
Rząd finland:ziki przystąpił d-0
budowy najbardziej na półn.oe leżąc.ego lotniska
w Europie- w lOOvaniemi, stolicy Laponii.
WASZYNGTON. Wczoraj odbył się tu uroczysty obchód rocznicy udziału. Stanów Zjednocz01I1ych w wojnie światowej. Przed mindstrem
wojny gen. W oodlring'iem prziedefill'.l'Wało Ponad
20 tys. kombatantów.
SAN REMO. Eska.dra okrętów brytyjskiej
marynarki wojennej zawinęła d<> San Remo.
Admirał Pound wraz ze swym sztabem złożył miejscowym władzom proookólar.ną wizytę.
Tego sa.mego dnia po południu miejse-0wy pode
sta 7lłożył admirałowi Poundowi wi>zytę rewanż-<YWą. Okręty brytyjskie opu.ścić mają San Remo dnia 11 bm.

ca zap8'l 1ił<>ta w Banku P<>lskim powiększył się
o 0,5 miln. zł. d<> 447,5 młlń. u. $l:an pieniędzy
~anicznych i dewiz mmiejseył się o 0,2 miln.
zł, do 13,1 miln. zŁ
Na kioniec marca po.rtfel weksli, warrantów,
ezek&w i kuponów był n.iżs!Ly w PQrównaniu z
poprzednią dekadą. o 303,8 miln. 71.. i wynosił
460,6 miln. zł. Stan pożyczek i kiredytów zabez
piecron~~h za.stawami w.z.rósł w trzedej dekad~ie rnairca o 43,7 mHn. zł. ero 132,9 miln. zł.
pootfol biletów Sikarbowych powiększył się o 31,2
miln, zł. dJO 100,5 milm. zł., a portfel papierów
procentowych o 2,5 miln. ził. do 134,9 miłn. :d.
Zapas pol&kich monet srebrnyclt i bilonu obniżył
się o 14,8 iniln. zł. i wynosił 31 marea
38,1 milm. :U.

pośrednikiem małżeńskim

Rewolucja

nie

będą łamać

szabel

ko~ieca

w New Jersey

Otó7. gubernator Moore pewnej damie
z miejscowości Ora1nge która zwróciła się
do niego z prośbą o wyszukanie jej męża
- dopomógł do wyjścia za mąż. Gubernatora wzruszył list od owej kobiety, a
zarazem pochlebiło mu zaufanie, z jakim
nieznajomai dama zwróciła się do niego,
„ojca stano.".
Nieznana blizeJ pani z Orange, rzeczywiście przy pomocy gubernatora Moore
wyszła szczęśliwie za mąż ,i wszystko byłoby w najlepszym porządku, gdyby nie
fakt, że dama qwai zaczęła chwalić się
swym przyjaciółkom pośrednictwem gubernatora, zazna-czając przy każdej okazji,
że „swoje szczęście" zawdzięcza wyłącz
nie gubernaitorowi Moore.
Efelkt tej imprezy nie l<azał ·długo na
siehie czeikać.
Wszystkie samotne damy
Stanu Nowy Jersey, wdowy, starsze panny i inne zawiedzione i nieszczęśHwe kobiety zaczęły zarzucać sekretalriat guber-

Nowym Jorku. Dotychczas przedstawiciel
finansowy w Londynie pełnił funkcje agenta w Ameryce. Przedstawicielem jarponii w CUDZOZIEMSKIE GWIAZDY W HOL·
Nowym Jorku będzie mianowany jeden z dy
LYWOOD.
rek torów Yokohama Specie Bank.
Gdy rozejrzeć się po firmamencie gwiezdnym Hollyw0iodu, zauważa się fakt te
większ?ść najsławniejszych gwiazd ~ to
cudzoziemcy.
Przede wszystkim dwie królowe fi1!1mu:
Garbo i Dietrich z których jedna jest Szwed
w razie najazdu n ieprzyjaciela
ką, a druga Niemką. W ()Statni.ch czasach
KOWNO, 7.4 (Tel. wł. ) - Duż e i ko-1 zumiaite. My Estończycy, oświadczył on - olbrzymią popular.ność zdobyła Heddy La,Inc wraże nie wyw ołała tu wi el'ka mowa w chwili najazdu nieprzyjaciela nie będzie n:an - Wiedenka z pochodzenia, która olitycrna naczelnego wodza armii est011- my ła ma ć szabel, lecz będziemy walczyć do bjęła role po zmarłej Joan Harlow. Sonia
1cj gen. Laidonera, wygłoszo na z okazji ostatniej kropli krwi. Jestem przekonany Hen.ie - Norweżka jest obecnieł trzecią na
) ej rocznicy pows ta1nia es tońsk i ej szkoły mów ił gen. Lajdoner, że w takich chwilach liście najpopularniejszych artystów. Dużym
'.yl:owcj. Gen. Lajdoner, w swej mowie, zai plecami wal'czącej armii estońskiej sta- powodzeniem cieszą się Aus·trfaczka - Lu
o dlu żej za t rzy my wał s i ę nad losem nie jak jeden mąż cały na.ród.
iza Rainer, Francuska - Danielle Darrieux
· rii i Cz e c hcsło wacji , zas ta nawiając si ę
Przytaczając mowę estońskiego wodza i Annabella, Włoszka Miranda An- . Merle Ob.eron. Są toIzawłaściwie
'wszy
1 przyczynami upadku tych ·państw. Tal.. naczelnego „XX Amżius", pisze, że to co g1elika
i<·y, jak łama ni e przez oficerów cze- po wiedz i ał gen. Lajdoner jest aktualne i dla stkie najwybitniejsze postaci amerykańskie
11 s'.'~ b el w chwili wmarszu wojsk nic- Li twy, która talk samo jest zdecydowana go fi''lmu, który, jak widzimy zasilańy jest
1 ..:h, zdaniem gen. LaJdonera są nie;:-, bronić swoiej_ wolności"„
w dużei mierz.e sił~mi eur,gP._el~,kirni.
'

Estończycy

Z POLSKIEJ AKADEMII LITERATURY.
WARSZAWA, 7.4 - W dniach 5 i 6 kwieł

nia 1939 r. odbyły ~ie zebrania Polskiej Aka
St.a.n papie:rów :fundtllSZU zapasowego obniżył demii Literatury.
się, w wyniku przewidzianego wtlaną statutu
W czasie obrad omawiano sprawę biblioBanku odpisu na t:ej loJ.cacie, o 13,6 miln. :d. d<> tek samorządowych, konkursu na powieść z
74,9 mi:ln, zł. a pozycja „Fundusz Zapas.owy" okrei;u Józefa Pil~udskiego, oraz szereg
została równocześnie ~iejszooa o 14,0 miln.
spraw bie:lacvrh.
7Jł. do 750 mil1n. zł.
W związku z blislkim terminem przyznania
P<l'zycja. „inne aktywa" . wzrosła o 1,1 miln. nagrcidv za dzieło wyróżniai~ce się pici-mą
zł. d~ 191,2 miln. zł, pO'Zoycja zaś „inne pasy- polszczy7.ną, uf11n{lo·Nanei
przez p. Augusta
wa" powiększyła się o 1,4 miln. zł. do 141,4 Popławskiego wyb r~rno k o misję w składzie:
miln. zł.
Wacław Berent, .Jan Lorentowicz, Leopold
Sta111 rachunków ż~owych i natychmiast pla Staff i Kazimierz Wierzyński. Utwory wytnych zobowiązań - w którym wyodrębnion<> brane do nagrody .kCf!Tlisia przedstawi na zepozycję rachunk&w ŻY1l'owych banków i innf(:h braniu Akademii w czerwcu b. r.

Gubernnlor -

Prasa zagraniczna w depeszaich z Nowego Jorku donosi o formalnych rozrucha11::h kobiet w stanie New Jersey.
Tło tej damskiej rewolucji, !która pocią
gnie za sobą dymisję urzędującego gubernatora pana Harry Moore - jest istotnie
do.ść niecodzienp.e i... barQZQ
amerykań
skie.

spadł o 89,9 miln. zł. d<> 178,1 miln. zł.
Obieg biletów bankowych- w wyn.iku wyżej
omówionych mnian - wzrósł o 364,l miln. sł,
dQ 1,669,4 miln. z.ł.
•
W zwiąbku z nowym br:z;mieniem art. 51 i 52
statutu <>bliczenJ.e procentow~ pokrycia zło
tem obiegu i nat~hmiast płatnych zobowiązsń
nie jest aktualne.
Stopa dysk0111towa 4 i pół proc., stopa od po
życzek i kredytów zabe-zpieez<>nych zastawa.mi
5 i p6ł proc.

-

natora podaniami o męża.
Gubernator oświ adczył, że nie jest po·
średnikiem
matrymonialnym i nie może
wyszukiwać wszystkim
sta·rym pannom
stanu jersey mężów, lecz obrona gubernatora na nic się nie przydała. Pięikne panie
stanęły bowiem na stanowisku, że skoro
pomógł do za mąż pójścia jednej kobiecie,
nie 'm a prawa odmawiać innym.
„My też płacimy podatki" - czytamy
w proteście wydanym 'przez kc ~:ety stanu
Jersey - i domagamy się ... równego traktowania przez władze .
Cała afera przybrała znamiona skail1dalu. Prasa stanu jersey rozdmuchuje całą
historię nadając tej sensacji kolosalny rozgłos. Wedle depesz korespondentów prasy zagranicznej z Nowego Jorku - dobrotliwy i sentymentalny gubernator stanu
Nowy Jersey przypłaci swe matrymf' ni:>Jne
pośrednictwo stanowiskiem i będzie musiał zdaje się, ustąpić z urzędu.

i nzaor n, :ut~od
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Piatek 7 kwietnia 1939 roku.

W śr6d szarlatanów i znachoró ~11

Kurier sportowy; ·Spryciarze, ierulqcy na naiwności ludzkie)
.
I
Niezawodne lekarsiwa na wszgstkie dolee iwoi4;l
zbawcą
Soort CZł ar. ers. I. . li ol. ~trczna. .?I Człowiek skłonny ~istycyz~u łatwo wejście.m pocz~ł. głowy.
~

k

do

tł

•.

do domu.

silny ból

prasy. Mianowano Kelly'ego

ludz·

poddający się sugestii, gdy straci wiarę w Wsadził rękę. do ~1eszen:i 1 ~amlkn~wszy ?~ kości, aczkolwiek wyniki jego leczt·11i<:1 nie

z n1e1meck1ch orgamzacyj sportowych, 1aik dyplomowanych lekarzy i ich raitunek u- czy, połknął ją. Boi wnet mmął 1 jegon10sc zostały jeszcze sprawdzone. Lekairze i prazresztą kapitan związkowy Kwanka, pre- ciek;i się często do znachorów, szarlata- był zadowolony z rozre!d~mow~nego śr~d.- sa fachowa ostrzegali publiczność wskązu
zes klubu pHki nożnej Laas i wielu innych nów szuika drogi do obejścia prze.znacze- J(a. W domu sięgnął do k1eszern po guziki, jąc na pniedwczesny triumf i domagali się
nie~iecki.ch sportowców czynnych było nia j czyni to bez względu na inteligencję bJ: je. przyszyć do k.oszul~: Ku. swemu z~u~ klinicznego zbadania reklatmowanego środ
pohtycznie pod rozkazami „fuehrera" Neu- · i piniom umysłowy.
mieniu znalazł w kieszeni ob<ie pastylki t ka. Na próżno. Publiczność wytłumaczyła
manna. ,,Byli to ludzie - stwierdza pismo
Ody znany poeta francuski zachorował jeden tylko guzik: Faikt usiąpienia„ bólu to stanowisko zazdrością leka1rzy i Kelly
- kt?~zy j~ko sportowcy „wrośli" w dzia- na oczy, zwrócił się do wybitnego .okuli- l głowy tłumac~y się ~pły\~erm s~gesti.1.
zarabiał po 20 tys. dolairów tygodniowo.
łalnosc poMyczną".
Isty. Nastąpita poprawa. Ale poeta me prze 1 ~gdy mo~na tnv1.erzY,c w. d~tałame .su- NLe dość na tym. Kelly sprzedał swój taZresztą, zauważa autor, działo się to stuegał ściśle zaleceń lekarza i choroba I gestu, w magiczną siłę arnnlletow, otwiera jemniczy środek syndykatowi zą 10 tys.
na podobieństwo działalności Konrada j oczu wzmogła się jeszcze ba1rdziej. Wów-1 się szerokie pole dla szarlaitanów. I ~ie dolarów. W tym samym czasie w p:irlamen
Henleina w Sudetach, albowiem zarówno w, czas ileranger udał się do znachora, który brak ich nigdzie. W pewnej światyni h~n- cie stalflu Colorado rozpatrzony był wnioSudctach, jak i w Kłajpedzie (i chyba: słynął z daru leczenia chorób ocznych. Do- duskiej stał f!lied~iany posą.g ,muł~. Pos1a- sek na wykupienie patentu na lcikarstwo
w~zędzie, gdzie istnieje !11niejszość nie-, wiedział się o tym wybitny lekarz Tmssot. dał o.n zd~m1ewaiącą lecz111czą siłę. Spo- przez państwo. Wreszcie dokonano analim1ecka - przyp. red.), rucn sportowy jest Ody spotkał Berangera poprosił go o na'- sób leczenia był bardzo prostY{: wystarczy- zy chemicznej. I co się okazało? że lek zajed1~ym .z najważniejszych środków przy I p!~anie wiersza, nbojętnie na jaki temat:. ~o natrzeć .muło~vi. część c!ała, ?dP?wia~a- wiera 28 proc. czystego spirytusu.
~ac1o~a1hstyczny~ „wycho.waniu" młodzie-\ . _ Tyl'~O, żeby refren był m~j ..Będz~e Jąt:ą c"aore1 .czę~c1 czło,~1eka 1. bol. m11ał.
W ludzkości drzemie podświadome prze
zy (die Jugend 1m voelk1schen Sinne zu to honorarium za bezpłatne osm10Jetn1e Odbywały się p·1elg1 zym1k1 do n11edz1anego konainie, że skutecznej pomocy należy się
erzienen).
leczenie.
muła i cierpiący wycierali w nim dzliu~y, spodziewać nie od specjalistów i nie od
Bernnger zapytał jaki to ma być refren tak, że musiano go wciąż naptrawia'Ć.
uczonych, lecz u zwykłych ludzi, łut wy1„
•łk
i Tmssot odpowiedz.iał:
Na łatwowierności ludzkiej szarlataini nalazców tajemniczych środków. Łatwo0
plJS~
Po każdym czterowierszu nastąpić m~ dorobili. się fortuny. W swoim ;zasie nie 1'~ierność, ~ab?~on, wiara w P.rz~sądy refren: ,Boże, jalk ci mądrzy ludzie bywa1ą schodziło z szpalt gazet ogłoszenie dra San me są bynaimnteJ dowodem n1sk1ego po~
Z t. o ~• Wli~ty pod uwac~ Antoni Gałecki
głupi".'
de.na. Reklama zapewnia~a. że pas elek- ziomu kulturalnego lub nieuctwa. W prze(P.) Kapitan związkowy PZPN p. KaWymienieni gracze uwzględniani będą
Książę Walii, późniejszy król Anglii Je- trogalwaniczny chroni przed wszelkimt mo- sądy wierzyli wybitni uczeni i filozofowie
łuża ustalił listę graczy zaliczonych w skład w pier~szyi:1 rzęd1ie przy ustalaniu 7epre- rzy v, nosił na szyi amulet, który go miał , iliw~mi charo.ba.mi. !.a'.s ?Ył opa.tcntowany i iad~a logika nie była w stanie skruszyć
tak zwanej kadry przedolimpijskiej.
ze~tącyJ panstw?wych nai. mecze. n11ęd.zy~ strzec przed tyfusem i febrą. Amulet te.n w Niemczech 1 ~us fru 1 cieszył się kolosa)- potęgi zabobonu.
Wybraini zostali następujący zawodni- panstwowe w b1eż. sezonie, totez kap1ta- Iofi'arowała mu księżna Badeńska.
nym powodzenrem.
----------------·
cy: bramkarze: Madejski (niestowarzyszo- nowie poszczególnych O~P'.'ł mają poi~- j
Niezrozumia1'e, ale nie mniej p-rawdz.iWiele rozgłosu zdobył też przed kil~U:I
ny), Mrugała (ŁKS), Rudnicki (Warsza- cone. o.bserwować dokładi:1e ich form~. N~e-; we są też wypadki autosugestii. Pewien laty "!" Ameryce. nieja~i Kel~y. Postanowił
ZJlPJllłtlE.
wianka) i Jankowiak (Warta); obrońcy - zaleznie od tego na wniosek kap1tanow jegomosc przechodząc obok apteki, wstą- on się wzbogacić w iak na1krótszym cza- I Już starzy mistrzowie sztuki lekarskiej
Szczepaniak (Polonia), Gałecki (ŁKS), OZPN mogą być zaliczeni do kadry repre- pił i kupił dwie patentowane pastylki na sie i wybrał w tym celu najpew11iejszą dro- · przyznawali z uznaniem naturalnej wodzie
Oemza (Ruch), Dusik (Kolejowe Przysp. zentacyjnej i inni zawodnicy wybijający się ból głowy. Schował 1·e do !kieszeni palta1. gę. Ogłosił mianowicie, że wynaia1zł sku- gorzkiej. FRANCISZK~ J9ZEFA zaletę, ja~o
· ) , specia
· I ną f orrną.
.
.
• •
. .
. d..n.
.
. •
k tóry ·lita.
zasługuJący na zaufame srodek czvszczący Je·
W Oj'sk · - Poz.n a·)
n , p·1ą t ek (G arb arma
Jdąc dalej kupił dwa guz1czk1 do koszuh 1 teczny sro or.. przeciw
p1jans'twu,
·
pomocnicy Nytz (Polonia), Dytko
również wsunął do tejże kieszeni. Przed spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem
(Dąb), Sumara (Pogmi),
Bentkowski
W wyszczególnionej liście graczy ude(Warta), Bukowski rza przede wszystkim brnk doskonałego
(AKS), Danielak
Obyczaje na szerokim św~ecie
(śmigły); napastnicy - Piec I (Naprzód), bramkarza częstoc'i:Jowskiej Brygady, KrzyPiątek i Wostal (AKS), Wilimowski i Wo- ka.
darz (Ruch), Habowski (Junak), Gendera
Należy sądzić, że pominięcie to tłuma
(Warta), Pytel i Pochopin (AKS), Cebula czy się tylko przeoczeniem, gdyż Krzyk
an1łiel1kle
żonc
( $1ąsk), Kreyer (Warta) i Młynarek ( Cra- swą wspaniałą obroną bramki w Paryżu
covia). Ogółem p. Kah1ża wyznaczył 27 przeciwko Francji na to wyróżnienie za- Dlaczego właściwie stawia się tylkJ Iwo więc ainuluje wprawdzie nie formalnie, Dzięki temu sędziowie lond;tńscy mocrli graczy z 16 klubów, przy czym najwięcej służył sobie.
pomniki bogiń z .mitol?gii i. b.oha~erek hi: ale p~aktycznie t~mten śr~dniowiecz~y wyhmąć z kłopotu i uznać · „karę m;łżeńs
zawodników dał AKS - 6, następnie Warstorycznych, a nie naiważn1e1sze1 postaci przepis o rózdze me grubszej od pall'ca. ką" za uszkodzenie ciała.
ta - 41 Ruch - 3.
obecnych czasów bogini rrtody?
Pytanie to - jak donosi .prasa amery
szyscy D serzy
kańska - postawiły sobie krawcowe no- . . , I:.
4
4
wezmą
udz
al
w
obo1le
wojorskie.
Zdecydowały
się
szybko
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na
n
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0a1ł'alf(
~I .
Z NOTATNIKA PIŁKARZA.
przed mislrzoslwami Earopy Ameryka.nki przystało i zamówiły u rzeź Cyrku Staniewskich w Ladzi
'
•a...i. \ł'
ft _
(P.) ·Mecz Union Touring - Wima o
.
t
.
ł
d
.
biarza
pomnik,
któryby
w
odpowiedni
spo
.
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TEAT R MIEJSKI, śródmiejska 15
(p) Z arzą d. PZB i.n erwen10wa u o .n~s sób uzmysłowił potęgę bogini mody.
mistrzostwo klasy A został przeniesiony i
Na1w1ększy w Polsce reprezeipcYJny
Dziś w piątek i w sobotę z powodu Wielkie
z
d 1 ·d
'k
ł · ł
Cyrk Staniewskic'i:J przybył i'uż do Łodzi i go Postu teatr nicezynny.
odbędzie się w pierwszy
dzień świąt na nych czyn111kow WOJSkowych w sprawie
· ·
tk' h · · ·
·
a mo . e o. tego
pomni a pos uzy o rozbił swoje namioty nai placu plrzy Al.
.
W niedzielę o godiz. s,ao. w. a w poniedziałek
boisku ŁKS o godz. Ul. Mecz WKS - KP zwo I niema wszys 1c p1ęsc1arzy przew1- .
dzianych
przez
PZB
do
obozu
przed
wy~1edem
naJsławnieiszych
aktorek,.
Z któ-. · K ś ·
k'
5 7 c k St ·
·
k
'
h 1•
o 4-ej PP. i 8,30 w. świ.eł.na lromedia Achaxda
• •
Zjednoczone odbędzi~ się na boisku WKS ·
·
· · r •cłi J·ażda zasłynęła z powo·du p1ęknośc1
ciusz 1 - • yr
amews ie ma JUZ K
„
Jazdem na mistrzostwa Europy w Dublinie. ) „ ' . . .
k
'k b . .
ustaloną markę dzieki pierwszorzędnym " orea.rz w wy 00 rnym. wykonaniu: Ludwiż<l:in
o godz. 11, również pierwszego dnia św.
ta, jak .nas informują, dała wy-1 mneJ c~ęsc1 ctała .. l ta pomni C og1fnt dmo programom któ' re p"osta..,ione są . na naj·- ki. KraSl!lowieckiego, Wroncl!:iego, Kondrata,
- Na mecz Burza - Sokół w Pabiani- Interwencja
"k .
śl
·wszysie.y p1ęsc1arze
· ··
dy posiadać będzie oczy Joan raw or •
• . .
"
Arnoldta, Nawosielsk.ieg;I), Malin"Owsk.iego, tem
pomy
ny.
wyzna. ..,.
.
.
· wyższym poz10m1e artystycznym. Sw'iąte- roou.sltiej, Czerwińskiego. i innych, Reżyseria L.
cach Wydział Gier postanowił wydelegoczeni przez PZB wstaną już w najbliższy{:h ~ogi IJmger Rogers, a bmst Ehssy Land!.
·
c k
· <l · ok
Schillera. Od wtorku l!ozpocznie swoją gośeine
wać aż dwóch obserwatorów, gdyż mecze dniach wysłani na obóz: do Poznania
Najbardziej atrakcyjnym projektem iest cznl a ~r~mk~era Yf .u zapowia a ~ięk • a- w Teatrze Miejskim świetny zespół artystyczny
te zwykle mają bardzo burzliwy przebieg.
·
'
jednak zapowiedź że pomnik ten ma być za e, zi.ę ~ zupe 111 ~ ~owym ara caom „Cyll"ltlika Warszawskiego" z kapitalnym Ja.
- Rudnicki (ŁKS) został ukarany
Również jeśli chodzi o wyjazd kh do ubierany po kilka razy do roku w nowe całego swiata, ~peCJalme zaiś tresura fok :ro.ssy'm na czele.
przez Wydział Gier surową naganą za nie Dublina władze wojskowe nie' będą stawiak · · troje zawsze według ostatniej - lwó'Y tno~skich, oraz wys!ęp zespołu
TEATR POLSKI, Cegielniana 21.
su ~tle 1 5
Marokalńczykow 15 Ben Liazeed oraz
Dziś ~ pi~tek i w oobotę teatr nieczynny,
!ltQsowne zachowanie się na boisku pod- ły sprzeciwu.
mo Y·
Hiszpanów Ala1mar i Carmen wzbudzają
W niedzielę o gQidz. 8,30 a w poniedziałek
czas meczu ze Strzeleckim KS.
Chodzi
tutaj
o
Lendzina,
Koziołka,
-No.„
no„
kosztowny
pomnik.
ogólne
zainteresowanie. Ponadto w obe- dwu-krotnie: o godz.. 4 i 8,30 w. typawo świąte
- Jedyne boisko w Rl!dzie PabianiDo najstarszych rzemiosł należy wę- cnym programie nowa świetna tresura ko- c:ma skrząca :;dę werwą, i h11morem amery>kańckiej zostało z polecenia miasta zamknięte O:wrtka, Kowalskiego, Kolczyńskiego, Pod
· d
· 1.
'd ·
b k' h f
I
k
&ka komedia Hart;a i Kaufmana „Cieszmy się
i obecnie trzy kluby rudzkie nie mają gdzie kowicza, Pisars'kiego, i trenera Sztama, któ glarstwo. stw1er zono, ze 1czy ono pona ni ara: s 1c , enomena na tresura pies ów, życiem" w wykonaniu: Chojnacki€j, Arnoldtory
jest
zawodowym
wojskowym.
5 ty~ięcy Ja.t, gdyż już w starożytnym Egi którą zaprezentuje mistrz Sobsiki, oraz ulu- wej, Dywifulkiej, Kosso~kiej, Pola.kówny,
grać. Mias:o uzasadnia swą decyzję chęcią
peie sporządzano węgiel drzewny. Staro- bieńcy publiczności Din-Don w zupełnie. Skrzydłowskiej, Topolskiej, Buayńskiego, E.
przeprowadzenia na boisku robót niwclałł żytni Egipcjanie znali również produkt po- nowym przebojowym repertuarze. Kilka- Dąbrowskiego, Dejunowicza, Labęd2kie~ Macyj1~ych: r.onieważ na takie :ob~ty w se.
·
• · ·
h
tuszikiewieza, Modrzeńskiego,
Mroziń~kiego,
zonie me 1est czas odpow1edm zarząd t t
boczny węgla drzewnego - smołę 1 umie nasc1e mnyc pierwszorzędny<:h numerów Niwińskiego. Pągowskiego, Siezieniewskiego i
1
szermier.:zu
li ją użytkować. Uszczelniali oni smołą nie uzupełniać będzie świąteczny rekordowy• iml.ych. Reżyseria Br. Dąbrowskiego. Delooraeje
tOZPN i Okręgowy Urząd podjął już intylko łodzie ale także ITTaczynia gliniane, program. Otwarcie i pierwsze przedsta-. K. Mackiewicza.
tcrwencję.
.
(P.) W dnia.eh 15, 16 i 19 kwietnia Łódz
które
się przechowały w grobach egip_s- wienie w niedzielę 9 kwietnia br.
ki Okręgowy Związek Szermierczy organiTEATR POPULARNY W SALI GEYERA
NOWE WŁADZE RUDZKIEGO T-WA zuje zaw-0dy tak zwane Pierwszy krok" kich po dzi·ś dzień.
PIORTKOWSKA 295.
11
SPORT.-GIMNASTYCZNEGO.
Kto chce żyć 200, lat może to teraz: oW niedzielę, dnia 8 i w poniedziałek dnia 9 k.wiet
szermierczy. Zawody te odbędą się we wszy
nia wielkie świątecme wiiłowisko rewiowe w 2-rh
Na Walnym Zgromadzeniu członków stkich br<>niach: florecie, szpadzie i szabli siągnąć. Wystarczy tylko spożyć roślinę,
częf.:iach 18 obraz.ach pt. ,,Śmigus humoru" W te
Rudzkiego Towarzystwa Sportowo - Gim- w kolejności podanych terminów. Zgłosze która się nazywa „Fu-ti-tieng" Roślina po ·
i;ame dni o godz. 12,30 w południe dla naszych milu.
nastycznego w Rudzie Pabianickiej wybra- nia zawodn~ków kluby kierować powinny posiada szczególnie wielką ilość witamin,
si~skich, wielka, kostiumowa, dekoracyjna bajka zu
PIĄTEK. dnia 7 kwietnia
no nowy Zarząd w n.?.stępującym składzie: do dnia 13 bm. do sekretariatu ŁOZSz.
śpiewami i tańcami pt. ,,Kopciuszek"
a ponadto jest impregnowana radioaktyw
S.30 Pieśń Wielkopostna 5.35 Muzyka poranna
prezes Lachman Alfred, I wiceprezes . nymi promieniami i rośnie w pew!llyoh o- (pł!ty).
6.35 Gimnastyka. ó.50 :Muzyka (płyty) 7.00
„CZERWONY KAPTUREK''.
Bednarek Zygmunt, II wiceprezes Rudolf
* * *
kreślonych okolicach w Indiach. Angiels- Dzie.r unk poira.rmy. 7.15 ~uz~ka (płyty) a.oo Przer w Teatrze Popularnym przy ul. Ogrodowej 18.
:\lfred, sekretarz Fiodorow Jerzy, zastępca
Banaś i Kantor, dwaj czoł-0wi szermie- ka firma bada obecnie tę roślinę laborato- wa. 11.57 Sygnał czasu 1 heJnał z Krakowa. 12.03
W pooiet'1z.iałek (drugie święto) dn 10 b
południowa. 13.00 Przerwa. 14,00 Koncert w Teatr~~ PopuJa.rn,,.,.,, u·! O rod · 18 · dm.
Rost Alfred, skarbnik Cerbet Elsa, zastępca rze łódzcy zaliczeni do grupy olimpijskiej ryjnie i zapowiada, ie wprowadzi na ry- Audycja
r · ·
I h (.J ) 14 50 ł.. 0· dz:ki 6 ·
~
"' '.„,
· g owa ' <> esdo ist~"'. ~tłndiment.• ndyc
l"'.yty
·
wia gra zespól „Teatru dla dzieci" pod reżyserią
Rost Artur, gospodarz Tust Aleksy, za- szpadzistów, dojeżdżają raz w tygodniu d<> nek wydobywany z niej -eliksir.
0~09:1 g.ie ow.e .1 o ezyta·!l~e f.r?gramu. ,~5.00 Au- Józefa Pilars·k iego pięlmą baśń W 3 aktach pt.
stępca AgaJer Erwin. Przewodniczący ko- Warszawy na treningi. Nad oszlifowaniem
Stara legenda indyjska o~owiada, że.. dycJa dlla młodz1ezy: ,Jałmuzna 1 „Matka - 2 le. Czerwony Kapturek" p
tek
ed t · ń
misji sportowej - Erbel Oskar, przewodni fonny łódzkich szpadzistów pracują kpt.Las bóO' Wisznu zasadził tę roślinę, by żywic gendy Kai:. Komr~kiego. 15.30 Wielki Pilłtek na Pol ~ odz 12 30
oł · OC1.ą.
prz s awie
gBil 't '
w.I> od ':az () ~odt'
po
czący Immisji gospodarczo - zabawowej kows.ki i Taranta fechtmistrz Akademii Wy- niąr:. swoje słonie. A wiado~o, że słonie o skiej Kalwarii. Transmisja nabożeństwa Wiellmpiąt.
5
16
z kościoła pątni~zego w K.alwarii żehrzydlow t
el y ;
gr. ~ :.:.,~~ asi: ~Szreter Leon.
chowania Fizycznego na Bielanach. Treni;i siągają wiek 200 lat. '!' l?d1ach pod?bno kowego
18
skiej ·pod Krakowem. Kazanie wygł. ks. prof. Bro· ~
g
owa
' w
u .!''"""""taw1€!rua
10 rano.
Do komisji rewizyjnej wybrano p.p.: gi te potrwają do końca maja, a więc ai do niektórzy fakirzy żywią się wyłącz111e tą ni~aw Kulesza (W-wa) Naboeżństwo poprzedzi re•
g
z.
Lechelta Hermana,
Krnszego Hugona, 1 indywiduaJ.nych mistrzostw szermierczych rośliną, dzięki czemu przedłużają o wiele portaz 16.30 Sonaty fortepianowe Ludwika ven
---SALON SZTUK PIĘKNYCH KARO
Zychlę Eryka, Lachmana Hugona i Zajte- Polski.
dziesiątek lat swoje życie. Pewien chiński Beethovena w wyk. Józefa Turczyńskiego. 17.00 „Od
Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej" LA ENDEGO, Nawrot 8, tel. 153-55
go Karola.
!
* * *
Metuzalem który odkrył tajemnicę rośliny Rozmowa
z chorymi ka. kapelana Michała Ręknsa (ze
żył podobno tal{ długo, że
Lwowa)) 17.15 Kr01iika literncka w opracowaniu Ja.
z żYCIA TOWARZYSKIEGO.
1 Mecz s:ermierczy Łódź-Warsza~~ „Fu-ti-tieing"
miał kolejno 24 żon i stał się ojcem 100 na Emila Skiwskiego 17.30 Koncert w wyk. Orkiestry
Sekcja Towarzyska Klubu Sportowego rę.preze~ta~yJnych dr'.użyn .s2lkół śr~dnt~
p/d Adama Hermana (~ Krakowa) 18.00 Pieśni rell
N'A F. O. N.
g1jne w wykonaniu Kazimierza Szupko. Akompaniuje
„Znicz" w Łodzi urządza w niedzielę, dn., odbędzie się w Łodzi ·w dmu .23 kw1etn~a. dzieci.
Ale nie tylko legendy i opowieści Judo Zofia Romanowska. 18.20 Jak spędzić święta? - po
kw. 311, Samorząd Szkolny SZJkoły Pcmsz
·
~
·
b
ś
·
t'·'
St
.
N
.„
Rozegrane
zostaną
tylko
walki
we
florecie.
9 kw1erma r. w wie •t<:y „ razy ocneJ W kł d . d · dr ·
·d ·
· · we sprawiły, że· owa firma angielska zain radzi Ludwik Szumlewski 18.25 Wiadomotici sporto nr. 18 im. dr Sławomira Czerwińskiego zł·
przy ul. Piotrkowskiej l 13 (II piętro nad
s· a. kaz ej uzyny we1 zie po szes<:tu
116,94
.
teresowała się tą rośliną. Instytut dla ba- we lokalne.
cukiernią Sim) ,,Podwieczorek towarzyski zawodników,
kw. 317. Pracownicy Oddziatu Personalnego
'dań naukowych w Colomba na Ceylonie
Wydz. Pr~y<iiaJnego Zarz. Miejsk w Łodzi zł.
18.30 „Żywy Bóg" (część III) „Dzień Odkupie
z tańcami" na który na~uprzejmiej zaprazajmuje się również tą rośliną i uzyskał nia"
66,50.
Napisały
Cita
i
Zuzanna
Malard
(Frmsza wszystkich swoich członków i symjuż zasiłki od rządu na uprawę rośli-ny „Fu
kw. 318. W zrozumieniu dziejowej chwili cja) - Słn~howisko w opral:owaniu i przekładzie
patyków.
inspektorka i wych1>wawczynie miejskich p~d
Andrzeja Rybickiego ('Ze Lwowa)
ti - tieng".
sz.koli Wy-działu Oświaty i Kultur y Zarządu
Początek o godz. 18-ej. Bufet na m!ejGiovanni Pergolese: Stahat Mater. Wyko.
STABAT MATER" PERGOLESIEGO PRZEZ
Przy okazji pewnego procesu rozwo~o 21.00
Miej.sikiego w Łochi zł. 200 z p rzez.naczeniem
nawcy: Helena Zboil16ka • Hu szkowska, Ada
seu, obficie zaopatrzony.
"
RADIO.
weao
sąd londyński. zajmował się kwestią
na sprzęt sanitarny,
Kluz • Kubiczko1v11 - sopran, Wilma Różycka
b
•
kw. fsl9. Najmfodsi - dzieci 14 miejskich
i Stanisława Szczepaócówna me?JzOSQJ,lrll'Oy,
1
Jan
Baptysta
Pergolesi,
żyjący
na
poczqtku
18.go
czy
męż?Wi
W?lno
?ić
.
ż?nę
czy
też
me.
rLHlLś..cmrK.pp-łc ;rh shrdluetaocm(wyp}1rdcmrwy
przed.szkoli Wydziału Oświaty i Kultury Zarzą
Zespół soli;tów, orkic.stra smyczkowa i org~y
wicku, mimo hilrdw krótl.it"go życiq, .pozosi.wił wie W Anglii bowiem 1stn1e1e stare prawo,
Dział orlcjalny LOZTS.
du :Miejskiego w Lodzi- ofiarowują. swe drop/d Wacława Geigera. Narratorka Lena Meyer.
11> cennych kompozyryj._W Wielki Piąte~, ~ia 7:4· o które po dziś dzień nie zostało anulowaKO\iUIKAT ZARZ,~DU L. 17.
bne oszczędności w sumie zł. 332,57 gr. proho.Id owa.
11~dz. 21,00 •uslyszą ra~Jo~luchacz.e bodaJ "ze ~aJc.e.n• . ne a które orzeka:
LOZTS z dnla • kwietri.ia 1939 r.
sząc o zakupienie gołębi poczt owych.
·
'
.
i
1) Zawiesza się KPW i RSWF „Jutr71łię", z po. tllejszy utwor Pergolee1ego „Stahat Mater . Nie Jest
kw. 321. Sieroty :f,ódz. żyd owek. Towarz
„Małżonkowi wolno w gran cach rozwodu nieuregulowani.a reszty należno~ci, aż do odwo to kompvzr da CZJ"SlO kościelna, choćby dlatego, źe I
napi sana zoo tnła do poetyckiego tekstu Jac1>ho ' de Be sądku poddać żonę karze cielesnej, ale tyl 19.15 Koncert w wykonaniu Orkiestry Rozgłośni Po2l Opieki nad Sie r o tami ul. Północna 38 - sw~
łnni11.
'Osz c zędności zł. 6.
2) W związku z oirólnq nkdą dozhrojenin armt1 ""~e!!i z 1-1.g~ wieku, opnrt~go ~pr~wdz.ie ~ treóc ko przy pomocy rózgi, która nie jest grub nańskiej, Wandy Roe!-ler • Stokow>kicj - msoprnn,
NA WIELI<ANOC DLA NAJBIEDNIFJ.JSZYCH
Eugeniu>za
Raabego
~krz
ypce
i
dyrekcja,
Józefa
Cdonkowie za„z.odu ŁOZTS. z.łoż>li na FON rnm\" r<' \JgJJOIJ!,aJe. Ujętego S\1:obocl11le, 111~ hLurg1czmc. , . sza Od ·eO'Q mafeO'Q palca"
DZIECI.
Pawlaka organy. 20.35 Audycj e informacyjne:
Cało~c me"-'w ykle ujmują.ca, m!Jno powagi tre> <"l
Jb
h
'.
z.ł. 20. Jednorze,:S,ip Zarz11d w1ywn kluby 1gltis1n.
Na to prawo powołał się W owym pro Dziennik wieczorny, Komunikat m eteorologiczny.
kw·. 320 T eresa N iope zł. 5.
ne w ł..OZTS., do z.orgąn:zownnia podohnrj akdi we oiltwa rz;i urok tych pełuyclt swoistego wdzięku .•.....,.
NA AKCJJ)j LóDZ. R O DZINY RADIOWEJ.
własnym 1.akresie i o powiaaomienie 0 wynikt1d1 Zn· ~ów. Dzit-ło to nadq Roz::ło~nia Krakowsk11 dla ~lu- cesie rozwodowym małżonek Istnieje jed Wiadomości sportowe, Nasz program.
kw. 28508 A. P . Lek. Dent z ł 10
•·h~c~y całej Po!~ki w w:kon.a,'u ~b?i~skiej.Rus;-k?" nak również inne prawo, które orzeka, ie 21.35 "Kryzys człowieka" - szkic litel\8Cki Marii
rz11d LOZTS.
'
WinoW5kiej 21.50 Muzyka (płyty) 22.55 Wiadomości
.
.
.
.
NA śCIGACZ
3) Z okazji Święt Wielkiej Nocy Zarzą.d LOZTS :;k;eJ, Kluz-Kub1czkoweJ, Rozyck1eJ 1 Szc:iepancow·
kw. 134. Za.rząd Korporacji Mish'zów Karni ·
~kłacla tą drogą serdecz.ne życzenie Zarządom klu· nr, oraz organów i orkiestry pod dyrekcjlł W. G~ige. kazde uszkodz.e~1e ciała stosowane takze hieźące, 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczor
wobec w1asne1 zQnY. jest karalne. '.f 9 E_ra- Dego, Koonup.ił.111 meteQrolo~i~zDL
niarskich w. ł&d~ zł, 223.
bów i ws1:ystkim zawodni·kom zrzeszonym w LOZTS. ra.

„Die Sp-:-rt-\\'elt", sportowy dodatek
jednego z prowincjonalnych pism niemieostatnim numerze
ckich wypowiada się
z niezwykłą bezceremonialnością w wła
ściwych polityczno - dywersyjnych zadaniach sportowych organizacyj mniejszości
niemieckich.
· . Przytaczając przykład kłajpedzki, powiada pismo, iż mia1ra tego, jak działalność
niemieckich związków sportowych w Kłaj
pedzie powiązana była z politycznym ruchem „wyZ\voleniowym" (Freiheitsbewegung), wynika z faktu, iż w obydwu „obozach" naczelne
stanowisko „wodza"
(Fuehrerstellung) zajmował dr Numann,
Równie~ niemiec1<i członek dyrektoriatu,
Bertule1t, przywódca niemieckiej ,,służby
porządkowej" (Ordttngsdienst), wyszedł

w

I

• •• 8 k 8 d ra pl
p rze d IIm

8 rzy

POIDDik
Prawo

W

b k.

królow~j

IDOdg
pozwala bit
I

I

i

e

-1!itr m•nvka sztu1'1

°

p1·erwszy

krok

AldJJ:le radi1f11icz1e

I

I

ro,J ·

=

t r1:

Ofiaro

I

114010." J\(lff

0

I

l

PŁASZCZ

PRZED DESZCZEM
OCHRONI f;:lł;
GJllPIE iKATARZE
DZIAŁ

LEKARSKI

Or. KLINGER
powrócił

cbor. wenerycznych, ae. kaualoycb i skórnych (wlos6w)
p1-zeprowadził się na ul,
Rpec.

Przejazd ti
µczyim . od 9·11

Prywatna

i

~;~.2~·

od 6 °8 wiecz.

ecienie cbor. wenerycznych i skórnych
Piotrkowaka 161.
Od g.>dz. 9-4 i ud 6-9 wiecz.
" n1edz. i święta od g. 9 do 1 w poi
Panie przyjw11je kobieta lekar&
POR AD A 3 zł,

med.

H.ELC.~tł

•pec, chorób weoery cz;nycb
moczoplcio wycb i akóroycm
'f rau gutta. 8 telef. l?i-89
przyjmuje 8-11 r. i od 4-8 wiecz,
W n edz. i święta od 10 - 12 oP.

P O S T A. N O W I E N I E

Miejskiego,

-

OfilOSZINIE

Dr.Donchin
powrócił

- - -

DROBNE

li ł ~~

HIJPNO.

•

1 5PlłZEDU

· Sklep spotywczy w bardzo dobrym
punkcie do sprzedania. Wiadomodć
w Administracji.

NA.SIONA.
aa•loaa

Ma·ri a frankiewinowa
Sosnowa 32'
tel. 269-64. -

ECZ•ICA z:;:::t.:r

odtieOSZy, 008, gardło droaj
chowe (aatma)
121
?iotrilowslła 67, tel
• 81 ·.

DLA CHO·
gYCH NA

9-2r.p 5.30·8 w.prz:yjm.Dr.Z.Rakowsk1
PrzY leczoloy ozyony jest Gabinet Roontg•o
do wszetklob prześwleUań l zdjęć.

Wezwania na miasto.

4'

Choroby akórne i weo.iryczne

CEGIELNIANA 4, tel.

u~.

l00-57.

przyjmuje od 8-l·ei
5-9-ej wiecz
Niedz. l świeta od Io!· 10-1 w poi.

Porannia Wenerologiczna
Piotrkowska 45, tel. 147-4'.
Lecz. chor. wenerycznych,
skórnych i seksualnycla
~o biela-lekarz przyjm. od 11·1 i od 3-'>
czynna od !J ran() do 9 wiecz:.
PORADA 3 Zł..

er.

TlłEPĄAI

m ed.
apecjalbta chorób wenerycznyclt
skórnych, mocz opłciowycll

ZAWADZKA 6, tel.

234·12
Pnylmuje od 8-lJ r.od 2-4 i od 6-8 '!'
w ~ied1iel~ i święta od 8-1 w południa

AMBULATORIUM
SKÓRNO·WENERYCZNE
tfidź,Zachodnia 52(Piotrkowska11)
telefon 134-67.

P O R A D A. 3 zł.

CE NY
7

niedzielnym

8. PILC,

płyn do czyuczenia metali

ilustr.

PODARKI do KOMDRll ŚW.
lakład

I

lOKJllE
l'liDZH/lNIA

naitaniel w firmie

MIESZKANIA pojedyńcze od zł. 3ó
kw. 1 pok6j z kuchnill zł. 50 kw., 2, 3
4, 5 6-cio pokojowe mieszkania, poko
je umeblowane od zł. 20 „Zenit" Piotr
oowska 82, tel, 260-25.

- ------ ____

,..

3·pokojow• mleszlcanie w cichym

Piotr::w•ka domu z wygodami przy ul. Senator-

zegarmistrzowslco •jubilerski

11lciej N, 10 do
u gospodarza

wynajęcia.

Domek murowllny 7 mie1Zkaó. do
sprzedania. Wiadomość na miejscu ul Pokój
Orzechowa 7. (Stara Mania).
HUGONA GEISLERA

Parasole

WH•·:~d::iu

I

Wiadomość

tora Banku :>p6łdr.łelci;eito z odp. ogr.
w likwidacji z dnia 6. lV. 1989 r. win·
na mieć brzmienie n11t~putl\ce:
Ogłoszen i e. Lłltwfdator Banku Spół
dzielczego z odp. ogr. w likwidacji w
Łodzi podaje do wiadomoAvi, te dnia
24.. kwietnia 1939 roku, o 1odzin\e 19
min. 80 w piarwazym terminie a o godz
20 tegot dola w drogim terminie bez
względu na iloś~ obecnych, odbod2ie
się Ogólne Zgromadzenie członk6w
B a n k u Spółdzielczego z od~. ogr.
w likwidacji w Łodzi z naatępuj11cym
porządkiem obrad: 1) Zagajenie Zebrania i wybór prei;ydlum 2) Odczy•
tanie protokółu z poprzedniego Zebra
nia 3) Odczytanie sprawozdania Ra:ly
Nadzorczej i zatwierdienle bilan16w
za lata 1935, 1936, 1937. i 1938 41 Spra•
wa pokrycia strat za lata ubiegłe 5)
Wolne wnio1ki. Zebranie odbtdzle sio
w loklllll przy ul. Moniuszki Nr. 4-a
w Lodzi. (-) B. Grajnert Likwidator

Główna

21

własnej

gL Piotrkow•ka łł,
Telefon Nr. t67·łS.

Przyim~e ~zelkl• robety, •

ialuo•
wicie: eyltif'aowaai•, clratowanie, frGt1rowa11le oraa czy1zczeaie wylław,
•kłea. 1pn,taaie IJhu I pokttl.

Pmtrłl Płlmdskl.

dola

marca 1939 r.

OBWIESZczmIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
rew. 3-go Lu<iwik Hollas zamieszkały
w Łodzi przy ul. Al. l Maja 17 na za
sadzie art. 602 K.P.C, ogłasza, że w
dniu 13 kw. 1939 roku ocł godziny 12
w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 124
Odbędzie się publiczna licytacja ru·
chomoki a mianowicie: radioodbiornika 4 lampowego, maszyny do sz:ycia,
masz:y 1y do merdkowania, szafy do
odzie:.ty.
oszacowanych na ł,czną sumę zł. 650
gr. - , które mo:.tna oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży , w czasie
wyżej
oznaczonym.

I

I

SĄdu

Do akt Nr. III Km. 294/39

OBWIESZCZENIE

s11w11nr Mnnaclllsttt

Komoraik

d:rł, rewiru 3-fo,
szkały w Lodzi.

Komornik: (-) Ludwik Hollas

wytwórni ooleca

Edmund HadgAskl

Łód•,

OBWIESZCZENIE.

ł.ódt,

Do akt Nr. XIIL Km 608139

tel •fon lll0-03
Dali aY8Y

Komornik Sądu Grodzkiego w lodzi
rewiru 13-go, .Marian Lipif>.ski, zamiesz•
kały w todzi, przy ulicy Andrzeja 11,
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza,
ł..ódź, Piotrkowaka &2, w podwurzu
że w dniu 27 kwietnia 1939 roku od go·
dziny 11 w Łodzi, przy ul. Andrzeja
lEINISHJł
Nr. 6 odbędzie się publiczna licytacja
Fortepian firmy Kerntopf w dobrym
ruchomości a mianowicie: maszyny do
stanie do 1przedanla. Telefon 131} -29
pisania, maszyny do liczenia, kasy
ogniotrwałej, biblioteki, kuchenki gazo·
Grotniki, pensjonat .Danka• poleca wej, 7 misek białycb, 3 umywald ką•
sloneczne, dobrze ogrzane pokoje. Ra- pielowycb, 2 biurek dębowycla, 100 met
dio. Telefon 21, smaczna i wykwintna rów siatki i 5 krzeseł dę9 owych oszałmcbnia. Ceny przystępne.
cowanych na łączną sumę zł. 1440 gr.·
I PlłJlt:I
które moiaa oglądać w dniu licytacji
w miejscu sprzeda.ty, w czasie wytej
z

'

De akt. Nr. IIl Km. 711139

Grodzkiego w LoLudwik Hollu, zamieprzy ul• .\I. I·go Maia
l7, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogła·
1za. ie w dniu H Inr. •1939 ro.ku od
godziny 12 w ł..odzł, ptż:y uriaf · Piołr~
lro'IHkiej. 1l4 odbędzie si4 publiczna
licytacja r11chomołci a mlanowieie: r6t·
nych perfum, mydła toaletowego, wody
kolońskiej, !easy automatycznej, 200
rozpylaczy, 50 duiych słoi, 26 m11.iei·
szych 1łoi, ur:u,di;enla składu aptecz•
nego, 25 tubek pasty do zębów, 50 pu·
dełeczek pudru i 45 flakonik6w "'ody
· kolońskiej i perfum oszaco•anyc:h n a
łącz111\ sumę zł. 3.236, które motna
ogląda~ w dniu licytacji
w miejscu
sprzedały w czasie w ftej ozoa czonym.

G O j C I li li ,

Lódt dnia

marca

„,

.„ TO SYM!'Ot:
"1l'i:)

o 8 fE Go' PU &ku,

MATUJE l

UP'lĘt<SZA CERĘ

Do akt. Nr.

łll

Km. 398131

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w ł.odl!
rewiru J .g:i. C.udwilc Hollu . zamian•
kały w ł.odzi, przy. ul. Al. 1·gu Maja
17 oa zasadzie art. 602 K.P.C. ol!łasz..
te w dniu 13 lew 1939 r od i.todz:. U
w Łodzi, przy ul. 'rarl!owei 28/30 od•
bc;dzie się publiczna licytacja ruch.,.
mości a
mianowicie : 15 warsztatów
tkackich, 5 krosien mechanicznych,
dwie nawiiarki i masiyoy do pisania
marki .Underwooi" oszacowauych na
łączną sumc; zł. 5.500 gr. -, które mot•
na oglądać w dniu licytacji w miejsc:u
sprzedaży. w czasie wyżej oznaczonym
ł,6dt, dn.
mare.a 1939 r.
Komornik: (-) Ludwik Holla1

HUMOR.

1939 r.

Komornik: (-) Ludwik Hollae.

POIAD"I

b) ZAOFIAROWANE
Firma handlowa posz11kuje młodego
pracownika biurowego. Oferty pod
.G. 45'.

ZJlOIJBfOIU
DOHIJl'IENl'l'

i

dod.

na prowincji

zł. 4.50 zagranicą zł. 10.- odnoszenie do
domu 40 gr. Prenumeratę można
przerwać tylko 1 i 15 każdego miesiąca.

K o nto czek owe P. K. O. 602-800.

Oąłoszenia

R kl

„..
I e ama
il
mo„łk, E:~y M;::~.w~PIN~~ i est di wign ią , ~><,\\ l
j

L6d1.

Ko

I
I

30 ma<O• 1939.

lf( ~

Towarzystwo Budowlane"

Ponukuję absolwenta Szkoły Han- Józefa Cwikli6aka .A.rturówek dlowej z gruntowni\ znajomości, lui ę- lagodowa 10 zgubiła legi tymacj9 słu:tgowości. Oferty pod "L, W."
bową, wyd, przez Dyr. K. .I. l..

dziec. "M Al:. Y KUR JER".
miesięcznie w Łodzi zł. 4 -

....

Antyki
kryształy, brouy, ksiątki.
graflli:a rodzima wyprzedaje Piotrka·
wsil:a 220, dozorca 11nlcate.

J

Spro•łowa~le, Orło1;eufe Lf.k"fcła.

~.:. "R!~aa„ta '"'

•• T 6 LG

• •

DOZNR

Jl

'b) ZAOFIAROWANE

się

p

LU N Al

Spr:cedam motecykl „A.riel. 50J em.
cena 1.500. Wladorno6ć K1lid1kie10 19ł
w portierni w godr;. 17-19-ej.

„Czystość"

Cenv konk1rencri11e

zwalcujlło• szkodniki ogrodowe.
DregC!Jrfa i akl<iul f oasfo•

PRENUMERAT!.;,
dodatkiem

KOSZTUJE

,

Hl Z BBZEllBIB 11 -··
Kup

P l X I N.

,.DODATKIEM

KSIĄZKOWYM
i dostaw Il do O O M U

»KURIER LUDZKI«

•••••aa pa•t•w• • I •••peclare-,
tr•w ••lach•taych, Szluouy na·

K1!pu 1e

Or. BRAUl\J

wraz z

oto mydlo do golenia

TELEFON Nr. 182·48 lub 102-29
ADRES ŻWIRKI 2 t PIOTRKOWSKA Nr. 11.

w1b i •rodld

róg Na1>i6r•
kowskiego
Przyjmuje od 3-7,

-

.„J. u,•

kowrok,

połołaictwo

•

DUŻE KORZYŚCI

najp op ularniei1zy dzienni

Kupi.; plac w obr~bie od ul. Radwai
skiej do Andrzeja, W<łlczal1ska, Sien·
kiewicza, w cenie od 15-20 tyslęey.
Oferty do .Kuriera ł.ódzll:i eio" pod

Or. med.

Choroby kobiece i

-

MALY KOSZT

OLA Cftt)RYCH

Kobiety i dzieci przyjmuje
kobie
ta-lekarz. Przvcbodnia czynna od 9 r.
do 9 w. Specialnv l!'abinet kosIPetyczny
PORADA 5 zł.

•

-

wener;yczne
Na.'\Vrot 7. tel. 128·07
przy jw uje 10 -12 t ii-7

l.ecJ1enl• cbor6lt wenerycsn7 eh I •'1<6r .„e;o

I.

I

I

ebol oby skórne i

męiczyzn i

• (i

-

LUDWIK FALK

PIOTRKOWSKA SS

PRZETA

\

I I

OGŁOSZENIA

Wf NfRYCZNlf
kobiet

WY Pl S.

Ubezpieczalnia Społeczna w t~
dnia 21 grudnia 1936 r.
dzi ogłasza przetarg nieogranicit
• SĄd O~r,go~y w lodzi, I Wydział Cywilny w sklany na wykońanie instalacji. radi~
dz111 nasl~pu111cym, Przew~d11lcz,cy S. O. E. O_parkowsk~.
we· i telefonicznej w paw1lonact
w myśl § 100 statut11. :. a w i ad am i a, te niżej wymienione nieruchcrn1ości obeiątone po·
Protokulant ap1. M. Pechn1kowa po rozpoz11an1u w dniu
I
.
.
l •·
"ł
łyczkami T·wa, za zale~le raty, będą sprzedane puez licytacje w dniu 21 czerwca 1959 r?lrn
21 itrudaia 1936 r. 1prawy z podania lzraela·Majlecha Flai·
I kuchni,
oraz msta ac}l . ~1 Y
o ~odz 11 z rana. a mianowicie: nieruehorno~ci polotone w BAt.UTACH·NOWYCH w w.ydz 1 1l~
nakiera o wzbro11ieoie wypłat i ułewatnieaie ksiąteczki
światła w kucbni, kotłowni l m1
Hipotecznym przy S ą dzie Okregowym w l,ODll, a w K.ON3TANTYNOWIE·t.. w Wydziale Ht
oszczędno§ciowef wydanej pri:ez Bank Handlowy w W at>gazynach Sanatorium w Tuszyn
potecznym prr.y .::i11dzie Grodzkim w Łodzi - cr;ynności tych dopełni Notar·usz Józef ZABO.
szawle, na zasadzi• art. 3 us~. z da. 26 lipca 1919 roku o
ku-Poduchownym pod Tuszynei
RO WSK! J u b jego zaatępca Zbiór obiaśni. eń i warunki licytacyjn• dolączoiae zostały do odpoutraconycla tytułacli na okaz1c1ela (U. U ó7 - 406 - 1919)
.
.
wiednicb. ksi ąg hipotecznych i mogą być przegll\dane w biurze Dyrekcji T·wa lub w kancelaoostanawia: 1) w&bronić wypłaty i dokonywaaia jakich·
pow. łodzk1ego.
riach bipotecznyeh. Wadium licytacyjne winno by~ r.łotone w aotowi:tuie lu_b w list.a ch z~1taw·
kolwiek traai:akcii z ksiąteczkl\ osz:cG,dnołciową Nr 16288
Kosztorysy przetargowe otrzi
nych Piotrkow1k1ego Towarzystwa r1.redytowe;IO Miejskiego Gdyby w dn111 do hoytacJI wy·
wydaną na okazi?iela przu Ba?k Handlow~ w Warszawie.
mać można w Sekcji Gospodai
znacz.onym snzedat nie don/a do 1kutku. z brak11 l ic7tantów. dmga I 01tateczna sprzedaż
Oddział w Łodzi, 21 zarząd:zt6 dokoaan1e łr:r.ykrotnv.ch
czo • Technicznej Ubezpieczali
rozpocznie się od 1umy zmn ie .szonej w terminie oznaczonym prze,; Dyrekcj~ T· wa i ogłouooym
ogłoszel1 niniełszego po1tanowlenla w odstępach dwum1el W. I
, k' . N 2 ~s 1
ctwukrotnie w pi smacb b&7i 00'9'tórne1to wręczenia osobnych zawiadomleA.
sięc1nych w Monitorze .Polskim i Ku.rierze Łl>d-ikim_ :a wez:
przy .u •
O czans 1e1
r. "
waniem wszystkich ron:czącw:h 1ob1e prawa do książeczki
Lądz1 za opłatą złotych 3,oazciędnościowej, aby w ciąizu dwuc~ lat, licząc od daty
Wadium w kwocie złotych 1~
Wadium
Sum•
Ll<yt"''
zaległości
rozpocznie
Sumo
nieumorzonej
pierwaz:ego oglos:aenla złoiyli w s,dz1e Okręgowvn w Łonależy wpłacić do kasy Ubezpie
w MIES CIE,
Rep. hip.
(Kaucja
w ratach
się od lllmy
potyczki
dzi ksiąhczkę oszcz,dnołciow11 Nr. 16288 wydaną na oka•
ł
.
ziciela przer.: Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Ło·
czalm Spo eczne1•
PRZY ULICY
Nr.
dzi lub z2łosili sprzeciwy.
(-) E. Oparkowaki
Oferty przetargowe w zalako
Zfote
gr
Złote
gr
Złote
Złote
gr
Za zgodność świadczy Sekretarz W. Gatmer
wanych kopertach z napisea
- ·
„ Oferta na inst alacjC( radiową, te
w BAtUTACR-NOWYCH
lefoniczną, siły i światła w Tt
780
7800
33
16'>22
88
509
Ci esielsklej
U7S
szynk\l'' z dołączeniem dowod
50
807
3075
86
15a;;o
Nr. Sprawy U, 16139.
270
47
Staros1kawskieJ
t6ł5
złożenia wadium oraz odpisu świ
50
262
2G25
23
16913
216
67
Sika wskiej
aOł
dectwa przemysłowego należy zk
847
50
8475
690
08
ł5S5
Pieprzowej
16~
żyć do dnia 20 kwietnia 19391
Dnia 28 marca 1939 r: SĄd Okr„gowy w lodzi
o godz, 12·ei•
w KONSTANTYNOWIE
w Wydziale Ili Handlowym poataaowll 1 1) ogłosi6 uOtwarcie ofert odbęd:r.ie się 1
padlo•6 firmy .Przemy1t Wlókiennic::i:y "Lontex• ap61ka
2092
50
68
20925
51 ·
1811
Ziierskiej
1SS4S
z ograaiczon, edp owiedzialności, w Łodzi, 2) wvznaczy6
dniu 20 kwietnia r.b. o godz. 13-q
sędzią komisarzem 1ęclzie'o handlowego Ottena Ste~fana.
a syndykiem 11.dw: Jana Gaiew1kiego, 3) Wl!Zwać _wierzy•
cieli upadłego, aby zgłosili 1ędziem11 komisar.i:owt w Są·
dzie Okręttowym w ł.odzi. pokój 107, swe wierzytelności
do dnia 10 maja 1939 roku.
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Dyrekcja.
Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego
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wrctostałem

nareszcie
krokodyli.

paszczęk

w dni powszednie po vodzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i święta należy kierować na ulicę Zwirki 2 (tel. 182-IB

CENY OGloszEN.,. •1.50

powierzchnia strony 180 mm. x 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście 50 gr., komunikaty 4() zr
• nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 lamowy (str. 12 lamów) 12 gr. Drobne 15 gr. poszu'.ciwanie pracy 10 vr. ~
wyraz-najmniejsze ogłoszenie
zł., dla bezrobotnych t.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjnym zł.2.- za milimetr. Ogłeszenia dwukolÓrowe
o 5001 0 drożej, zagraniczne i trójkolorowe o 100°/o drożej. Kaida 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. Wzmian ki reklamowe oznacza się cyfrą ( Wr). Zastrzeienie rdcjsca ~bowiązuje
administracię tylko wówczas gdy za takie zastrzeżeni! zostanie zapłacona 20°/0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieni;iją trefoi ogłou:enia
nie upoważniaią do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarju n uważane są za bezptatn"
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie zwraca.
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Redaktorzy: działu politycznego - Jan Stypułkowski; działu kronrki lokalnej
Redaktor naczelny i wydawca: JAN STYPUŁKOWSKI.
Odbito w drukarni przy ul. riotrkow&kiei 19~ Jż.wirki 2
lw niej Kąrola) w Ło~zł. ·

i krajowej
Klaudiusz Lityński; działu
depesz - Feliks Tomaszew&ki; działu gospodarczego i dzi ału sportowego - Hieronim Feja; dodatków niedzielnych i świą·
tecznysh ....... Mi~hał Y/a.lter_;_ MałY. Kµrier- Henry_k Ruqnicki. Za og:łoszenia i artykuły reklamowe odpowiada Franciszek
ChmielQwski, - wszyscy zamieszkali w Łodzi.

