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układ przystąpieniu

skiego
o
Hi&zpanii do paktu antykominternowskiego.
1
SPOTKANIE MUSSOLINIEGO Z G-OERINGEM •

z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi

ul. tien. Bron.

W RZYMIE?.
W tutejszych kołach politycznych -spodziewają się, że dziś wieczorem lub jutro
,przed południem nastQpi &potkanie Mu560liniego z
Goeringiem - w Rzymie. O przybydu gen. Franco
lub jego przedstawiciela się nie mówi. Po spotka- .
niu z MU&>01inim Goering odlatuje do Libii.
:

LONDYN, 8.. -

15

Pierac:kłel!o

przyjmuje od dnia 5 kwietnia do dnia 5 maja 1989 roku w godziD.ach od 81/a rano cło 7 wieczorem be• przerwy

na

subskrypcję

SUROWE KARY W NIEMCZECH ZA SŁU
CHANIE OBCYCH RADIOSTACYJ.
BERLIN, 8.4 - jak wyjaśnia prasa niemiecka, słuchanie obcych radiostacyj w
Niemczech, a zwłaszcza słuchanie zagranicz
nych wiadomości nieprzychylnych Niemcom
i kolportowanie ich !karane być może pozba
wieniem wolnośc.i do lat dwóch.
W wypadkach zblomwego słuchania np.
rozgłośni moskiewskiej wyta·cza się sprawę • • • • • • • • • • • • • • - •
o zdracLe stanu.
WINCENTY WITOS W WIERŻCHOstAWICACH.
Urlop w odbywaniu kary.

;!KJJOŻYtZHl ODlłONl' PlłZf(IWlOJNICZfJ
lX BONY 20·zloiowe OBRONY PlłZfCIWlOINICZfJ
na warunkach,

opublłkowanyeb

I

prze• Klnisteratwo Skarbu.
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IT ALIA
OKUPUJE
ALBANIĘ
po odrzo.:enio przc:z
nt•imaium nzumu

SIEDLCE, 8. 4.

tos wprost

Tiranę

Pomimo zacietego eJ·oru waiska
Rozpat:zliwe zmaeanie sic

'!'l~NA, 8. 4.. Parl~t albański
rzucił 1ednogłośnie ult1111atum włoskie.

włoskie

Albańt:zgków

od-1 O godz. 8 rano wojska włoskie usiłowały J

OPóR.
.
8.
Agencja Reutera dono skie
desant na
s1: Wojska włosJue W SILE TRZECH plaży, zostały dwukrotnie o.<tparte ł zmuDYWIZYJ, ESKADRY LOTNICTWA O- szone do odwrotu. W WALONIE TORAZ ESKADRY FLOTY WYRUSZYŁY CZĄ SIĘ KRWAWE WALK,!. Nad Alba.WCZORAJ W NOCY DO ALBANII. - nią przelatują samoloty wroskie zrzucając
_ _ _ _ _ _ _ _ _....__ _ _,,ulotki, wzywające Albańczyków do niesta
wiaioia oporu i grożące surowymi represja
mi. wojskowymi w wypadku niezastosowa
nia się do tego wezwania. Rząd albański
obraduje nad sytuacją. Wydano odezwę
d lu.dn ś ł
~ mi ·
·
O
o c z zaw~uo em~, że rząd nie
'<Q
podda się Okupacji włoskiej.
•\ ~
SIŁY ZBROJNE WŁOSKIE.
:1'
PARYŻ 8. 4. Agencja Havasa donosi

~·

próbowały prze'prowadzić
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1ukceau !
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zbrotnćł przemot:ćł wioską

DURAZZO

ZAJĘTE
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Albani_i,
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~ , z ~zymu. S~!Y zbroJ-lle włoskte.•biOrące udział w akCJl przeciwko Albami wyrn:>szą,

do Durazzo,
składającą się z ministra i generatl, którym towarzyszy włoski attache wojslvC>wy
w Tiranie. Oelegacja ta ma pertraktować
z Włochami co tlo ząpr7Jestania działań wo
jennych. Walki trwają.
SZTABY „OSI" RADZĄ.
RZYM, 8.9 - Agencja Stefani komunikuje· natychmiast po powrocie z Innsbrucka
szef ·sztabu generalnego gen. Pariani udał się
do pałacu weneckiego celem zdania sprawy
Mussoliniemu z rozmów odbytych w dniach
5 i 6 b. m. z szefem naczelnego dowództwa
armii niemieckiej generałem Keitelem.

WI E L KI
WALC
.„
...„ ...„„„„.
Arcydzieło,

któro

akcji woj$kowej Włilch. Komunikat z11przecza, jakoby Włoei byli .atalc1>wani pl"l!ez uzbrnjone .bandy albań!lkie, oświadczając, że od trze~h dni wszyscy oby
wlltele....w.wc"J0-'1111:Y.icchali c-k.raju.

!~~~~oo~i 2.~~c11zą~e~0

-

O

r· 12 i 2 - PORANKI

;t'

'

CZYTELNIKOM i

~

"·

„

.

ru-chach

.

. .RZ':'M, 8.4 -

J.

sw~j

DRZEW

STOIŃSKI
~~: 0d~i ;id
1

tel. {'19_75 .

Kra!':!!k.a

15

------------·--.....:

„
';.: I
mo .8..:y wu'fią
V\'
•

kr .„

.

'. w

li

-str.sunku do
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Alb~JnH

ąoszło do grą_źnyich. manifes~acyj anty-

swie~la1ą ~ następ~1ący sposob )akt wkrc- wło~!ach w Ąlbanu_,

k~ore sldon1ły Włochy

czema wo1sk 'Yłoskt~h do ~!banu.
. do interwencii. Nic wiadomo d-Oitychczas,
Rząd _włoski, zda1ąc sobie sprawę z na1?1ę czy manifestacje te były spontaniczne, czy
ala panującego ostatniego "". St?SUnka~~ tnl~: też. z~rganizowane zostały przez władze alzynaro?owych cira_z przewidu1ąc mo.zltwosc ban~k1e. Pod!'re.ślnją tu. rownież, że p~roewentua n,ef?;o ~onfhktu, na morzu środziell!- zumie~ie, . do 1a1<1ego dązvłv 'ijł0t~hy, m1~Io
n~m. zwrocił sie do kro.Ja Zogu o przyzna!1 1 ~ być o~yw1one duchem n1011ach1jsk1m. Po111e\\ łocholl!. pewnych WOJsko.w_ych UJ?rawmen waż nie doszło ono do skutku, przeto Włow Albanu. W ~zczegolnc>Sc1 ~ho<.lz1lo ~Vło- ~hy czuły się_ zmuszone pc-stąpić podobnie
ch~m . 0 . możrtOśc d)'.SPoi:owama fąrt~m1 al- Jak Rze~za Niemiecka w Europie środkowej.
b~nskimi or~z o moznośc ustanow1cma ~ar- W chwili . obecryei sz_czególnie aktualne jest
nizonów wo1skowych w pewnych st~ateg1cz- dla włoskich k~ł polltycznych pytartie, czy
nych p~rtach Alba~1.1. Włochy d~z}'.łY do kr_ól Zogu b~dz1e sz.ukał porozumienią i przy_j
uzys~an a w. Al_bami tych. pr_aw, J~k1e ma m1e warun:k1 włoskie, czy też zwróci się o
Anglia w Egipcie. Negoqac1c z królem .Zo· p~mo-c do . mocar~t'Y zachodnich. W tym dru
zostały ro~poczęt~, ale posuwał.y się, z gim_ wypadku, osw1adczaja tu, sytuacja ulec
_rudem !1aprzod, PC:niewat k!ól obawiał ~t.fl1 / ~Jl. ni Jrkl- ippwaźn_vm PO\l:'ikłaniom i postawil~ Włosi, sprowadziwszy wois~a do Alban1l. 1 laby m.o"1ar;twa zacl10dn1e w anł.Parasującej
nie zechcą ich stamfąd wyc9fac. W tym sta 1 sytuacji,
~
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Grecji.

WSZYSTKIM GOSClOM RESTAURACjI „HELLADA"
ŁODZ, UL. PIOTRKOWSKA 307

życzy WESOŁEGO ALL~LUJA

ZACIĘ:TY OPóR.
PARYŻ, 8. 4. - Biuro prasowe poselstw.a nlbań·
6kieg<i w Paryżu podaje, że według oficjalnych de·

DYREKCJA

pesz <>tN)'Dlanych przez poselstwo, wojska wloski.e
pOmlmo ;aciętego oparu, :dolały ::;ająć główne poriy

~

.

SZKOŁKJ

wojs.k i demonstracjach

czym

floty.

przybyła wczoraj do Floriny w północno-zachodniej

wzbudziło

- .

Jącą się w

KRóLOWA GERALDINA PRZYBYLA DO GRECJI
ATENY, 8. 4. - Krij_owa albańska Geraldina

Ceay

zachwyt 6wiata

.

iał potrzebny przy zakładaniu
oarodów po cenach przystęp
n~_ch poh caj!l.

bądź c.zascrweg? wy.słania ta!11·woj~k \

l

ODEZWA KRóLA zocu.
BIALOGRóD, 8. 4. Pat. _ Radiostacja albańska
nie lic:iąc lotnictwa i floty 35.000 LUDZI w Tiranie ogłosiła odezwę króla Zogu w językach
francuskim, włoskim i niemieckim, pr«11estuiącą prze
ciwko wkroczeniu wojsk włoo.ki1~h do Albanii. Równocze&nie ogło&zono komunik-at, zawiadam.iajQcy, że
Rewelacyjny _porywający film repo!łowie albańscy gagranicv otrzymali polecmie poalizacji JULIEN DOVIVIER'a w 1 i u dzieli Swiąt
infoirmowa:nia rzędów, w których !Ił akredytowani o

J
'

Siedlec udał Ai~ do -Wierzthosławic.

ZZO i posuwają się w głąb kraju Rząd al ~~~a~~ta~ ~fe~f~ ~~t!~ł6~at~~ Óct~~~~ ~~ \
bański obraduje w permanencji w Tiranie i ~ołał~ ze strony włoskiej reakcję, wyraża-\

zdecydował wysłać delegację

został zwolniony z

W czo raj

DRZEWKA owocowe, alejowe, parko·
we, .krz:ewy ozdobne. l«>poIe włoalde, Swierk1 erebr
ne. Jodły, Ol-prysy, tbufe,
oukaap any I wszelki mąter

portr kraju

główne

t1

dok-0nać desantu. Wojska albańskie stawi
LONDYN, 8. 4. (pat) Reuter .donosi: włoskich, b~d.z wreszcie r~zs~erzema .. en:i'-1
ły opór i w Durazzo gdzie wojska wło- WOJSKA Wł.OSKIE OBSADZIŁY DURA l;{racji włoskief·
Rząd ?lł.rnns~i odrzuci~ mi~!
1

ALBAŃCZVCV STAWIAJĄ

LO~DYN,

ze

zaielr

~

więzienia Winoenty Witos, który uz~ał pr-zuwę w
c>dbywaniu kary na e>kres 6 miesięcy. Wincenty W.i.

. 1 {.'i."

,..

Wytworny Magazyn Sukien i Kostiumów

kroju. Peneiracja tych wOjsk w gl.qb kraju j2st bardzo
ul7udniona, gdyj odd:rialy albańskie broni11 iit .za.
ciekle. Krwawe walki toczą Jię w okolicr.~h Kutte.
KRóL ZOGU WZYWA DO WALKI.
BIALOGRóD, 8. 4. - O godz. 15-ej radio w 'l'i·
Naie nadało ponownie w ję.aykaeh francuskim. wło
gkim i niemieckim ~d~{' b-ó1a Ze>gu do narodu al.
ba'fisldego, wzywajqc11 go do walki o n.iezc!_ejno36
Albanii do ostatniej kropli krwi.
DEMARCHE POSŁA ALBAŃSKIEGO

.

PRZYJACIOŁOM

NASZEGO PISMA

p. n.

właścicielka H.

ŻYCZENIA

WESOLEGO ALLELUJA

KOSTEWICZO WA

poleca na1nowsze modele na sezon wiosenno-letni

~ódź,

BIAŁOGRODZIE.
BIAŁOGRóD, 8.4 źródła miarodajne
potwierdzają, że poseł albański w Biatogrodzłe dokonał demarche u rządu jugosłowiań

W

SKŁADAMY SERDECZNE

,,MAISON RYSZARDA''
ul. Piolrkowska 102u

front I-e piętro -

Tel. 160-73

skiego w celu poinformowania go o nowej
..iillllllt
sytuacji w stosunkach włos.ko-albański-eh. •
ż~ódła te dodają, że pomiędzy Jugosławią a
REDAKCJA i ADMINISTRA~JA
Albanią nie ma żadnego ukł,adu,
któryby
upoważniał Albanię do żą.dania pomocy i
życzy
opieki rządiu jugosłowiańskiego. Rząd ten
śleqzi.natl~l z uwagą wydarzenia i ;pozo.staje
w kontakcie z nządem włoSlkim, mając nadz1e
WSZYSTKIM SWOIM SZANOWNYM ODBIORCOM
Podajemy do wiadolllości Si. Klienteli, że naszymi TYNK.AM{ Śzla. ję, iż konflild znajdzie szybko rożwiązanie,
uwzględniające
interesy
tych
trzech
krajów.
chetnyml „F.ELZYTYN" i „SKA:LENIT" oraz wysokowa-rtościo
CHAOTYCZNA SYTUACJA
wym material~m wodoszczelnym HT~()CAJAH_. wykąna
W TIRANIE.
nych zostało w Ł~dza lldlka~•ie•ł-,t dom6w. m. inn.: Gmach. Szpitala Wpjsko·
RZYM, 8.4 - Urzędowe źródła włoskie
wego, Ambulatorium Ubezp1eczalna Społec.zne1, przy ul. Lec;zo1c:zej, · Sanatorium ·donQszą: według wiadomości, nadesłany-eh
Ubezpiecz. Społecznej 'W Tuszy1dm i wiele inn. Polecamy również p o s a d z k i z D~raz~o,. rrząd all~anski opuścić 1!1iał stolicę
w Tiranie 1 udać s1e do Elbassam. Sytuacja
i o k ł a d z i n y lastricowe, granitoidowe i ccmentowd.
-w Tiranie jest chaotyczna.
Ł O D Ż, POŁUDNIOWA Nr. 28.
Zakłady przemysłowe „FELZYTYN i TROCAN".
APEL ALBAŃSKI DO WSZYSTKICH
NAROD6W
O
POMOC.
„
PIOTRKOWSKA „ ~·
Represeatacja w Łodzi, Al1 Ko9claazki 57, tel. 227-66
PARYŻ, 8.4 Poselstwo albańskie w 1
PABIANICE,
ZAMKOWA
17.
11
Paryżu ogłos4ło wczoraj komunikat w którym w imieniu rządu i narodu albańskiego
Dom
_
,a a
podnosi bardzo gwaltOwny protest przeciwBankowy
ik~ akcJi. podjętej przez rząd włoski w Alba·
d
nłi. ~onieważ parl~~nt albański _ ~łosi ko
awia ami am Sz. Klientelę, iż przejąłem
NARUTOWICZA t
mumkat - odrzucił Jednomyślnie u~timatum, Skład Materialó'W' Apt
h H R
h
przyjmuje zapiay na
zawierające warunki nie do przyJęcia dla wo!
ecznyc
.
e c t ma n a

WESOŁYCH i SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT

FRANCISZEK

s- K

a..s s I.... a n

z ·

PoiyczJta~ · ·obrony Przeciwlo1nicze1·

~~~t:rr~~-Oeduw?;;~zi;~~~~ci~;~łi
~~~~~e~
nocy na~! b-0mb?-fd'.u1ą wszystkie miasta

ul.
PIOTRKOWSKIEJ
20i'
..
.
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przy

1

OPTYCZhO·CHIRURQICZl'łY

KAZIMIE.RZA ROSZAKA
1'e1. 121-18
•L Piotrkow•k 11 Nr. 111.
Poleca •• obecny cezon,
••...._. &°L'
110 prac ''kolaycb, 41ł 01111ao. out11u1cz11ych, 1armaouu
ralD& 0 Ol'HO~ t7esriych, dia1nostycznych I laboratoryj11yeb - vryrobu
Polskiell Zakładów Optyclbyeb
Szkła i porcelanę laboratoryj~IJ, 4la s2kó,
w War1zawł• Sp6łka Ake7jna. •
1
laboratorió.v azlcol·

ng

n7cb i łabl')'Ćznycb -

'l'Jrobu krafowego
Jekaukio, laborato-

1

ugra11ic:mefo

Cy r k I e

t ry ryja• I t1cb11iczn1 •
Termome
L • Japo:41ki•
uwaal oree1s7jae • Ok Q l ar J,

s

w

b duhm wyborn •·

ezkollle I precyzyJn1bindkle, łorgn'onJ ł 1zkła optyczn"
pierwszorzędnych fabryk
••• )

Ndrzf;dzla ekHDrlJiezne I meble azpltaloe

Pasu ra1ttarowe i brzuszne w duigm wqbol"zr.
CE N V

KONKURENCY JNF

ie1. 11&-:12

na wyb.rzezu .. Armia albańska i cały naród Skład mo1 zaopatrzony został we wszelkie rnatendy ai;teczne oraz w bogaty wybór
· - pomimo nierównych sił 44 miliony
:Włochów przeciwko ·1.200 tys. Albańczyków
per Dm, WO
O OrS IC I 110 OW
- ' odpaf'ły dotychczas ws'!:ystkie próbv wy.
ląd01Wama. Poselstwo zwraca się w końcu l
ffilZIDHf!l'Z l'll\JCllłłOWICZ
z apelem d<? WS2.'f&tkich narodów cywiłizowa
nych o udztelen'e natychmiastowej pomocy Chem. Pra•n=a
Ł ó d i ul 11-Q'o Listooacla 37
moralnej i mll~eriatnei:
a „
· :sPRZEczNY OBRAZ.
i Farbiarnia
Telefon 255~ 14.
PĄRYż, 8.4. - Jak oodaie agencja Havasa. w1?domośc.i, nadeszłe z Tirany do. Pary-- - - . . . , . . - - - - - - - - - ża, d?-Ją sprze.czny obraz: obecne.go stanu sto
p r z e d m o t
I ·01kuruaie
Cherr;rzne czystezefarbowanie
bUnkow ~lba~Sko-w!Oskich. z wiadomości 1--------------~--. ·-~•-i•---n-ie_i orasowani•
i prnso10anle
tych zd~Ję się wynikać, że rzad włoski
KapeFusz
1,25
°'
3,- .
wszczął mędawno w f'ir~nie rozmc~vy w ce- Ubr.an e
1,75
7,lu uzy&kani~ wzmocnienia postanov.'!eń włoM •
1,50
4,80
3,75
s~c-.albańsk1ego ~raktat~ sojuszu w nostaci
aryaarka
1,2,75
2,75
h,dz ustanowienia garnizonów włoskich w
Spodnłe
0,50
1,75
7,Płaucz (letni)
1,'.:0
4,Płaszcz (-im.) od
2 50
59.Kostiu •:i
'
7,1,50
4,'5o
c;ąg dep~~z
5,Sukn a od
1, 2.50
2,75
Blu:uu,
0,75
I.75
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ski'w powietrzu a oto zgłoswne sumy -- ,jąc być lwem groźnym na swojej ziemi, stał
wielu mi- się też groźnym orłem w pr.restwor7.ach Jionów. Ludzie się prześcigają w gotowoś- ponad ziemią...
(K. Ujejski). ci.
„Kto się wzbije tam, wysoko w napoCo się stało?
wietrznej straży? Kto ze słońcem - oko w
Umiłowanie wolności_ ta najistotniejPo prostu - mamy oczy otwarte i che~ oko - spotkać się odważy? Kto skrzydłasi.a cecha charakteru naszego narOdu - my być gotowi tak, aby naszej wolnoś.ct
,,A na tej ziemi lud się położył
..
Lew, co przed Ś\Yiatem straż trzymał w~1ąz
Gdy wstrząsnął grzywą, _gdy brew. n~.srozyl,
Kłębem się zwijał poganstwa wąz„.

.„

poważne i drob~e - sięgają już

~~~w~~~~~~~*~~~~
są dzisiaj takie, że- tylko
silnym na•-----~-------- • wiem
rodom nic nie
narodom zwar-

mi mgłę rozwieje? Kto się w chmurę wgłę- m• pomnożenie zastępów tych naszych
bi? Kto obroni ptactwo w kniei od szponów orłów. Stąd jej popularność w całym narojastrzębi?".
dzie, bo jej towarzyszy zapał powszechny,
Kto? Orły nasze - lotnicy polscy na płynący z umiłowania wolności, która jest
polskich samolotach;
istotnej wartości narodu miarą nieomylną.
Ogłoszona pożyczka jest pneznaczona
w. j.
_

~,~~~-~~~-~--~•••~~~Bg~-~~~~~~~~~~~g~ga
Najle.P sEq ochronq matki i dziecka
to ubezpieezen-ie na Życie.

·- j

zagraża

tym duchowo i uzbrojor.ym we wszelkie
środki współczesnej techniki wojennej.
Skoro - jak to widzimy przestaje
działać siła prawa i poczyna brać górę praW ClERPlEN\At\\
wo siły, t.o się do tej współczesnej neczywi
stOści przystosować się musimy. Toteż niMATYCZNYCłł,
czym innym, jeno wyrazem jasnego zrozuartreiycz1;ych,
.,
mienia tej rzeczywistości jest obecna zwar
odaqrze ine;·
ta postawa całego narodu wobec ostatnich
P bólach s'losu1e
faktów dokonanych, wobec świeżych przy~o .1.ablefki Togal.
Slf I
b 'J
kładów
zastraszenia i zaskakiwania; wyranego i który w decyduj11cej chwili stanowić będzie
Toqal uśmierza o e.
8 _częm ple.--.
,
Inni •
mocny Rainowozy punkt oporu.
zem tego zrozumienia jest też i jednomyśl
~
Takim iojul!Zttiki.em w naszej ~eci Europy jest
na gotowość całego narodu dania naszej
sile zbrojnej w najpehriejszej miene wszystkiego, czego jej trzeba do skutecznego
ZNAK PYTANIA NAD EUROPĄ.
nych pw~z tchórzów i defetystów - postawa Dal'O Czu.:·
utrzymywania w szachu każdego, ktoby się
· ·
du była jak a: marinru.m. Hłll9lo: ,.jme.lmy gotowi" od
. „„.Kto Ironatytucj~ praginie ki.śle 8losować, kto
•ośmielił pokusić o zagrożenie w czymkol- IKC.:
„„.Włosi, dla których wa::hodnie wyhrtLeże cieś. pierwszej chwili nie hyło w Pol!ce fraz~&em. Ter&li chce wpr<rn'llltkić w łyicie wezystkie jej pO'Stanowienda
wiek naszej suwerenności.
niny Tarenckiej stan.owi kluCJl •llrategiC2lllY, dla ipano zd nltdehod"" wiadom<>ec1• z I..ond-.u.
d
~t...:
· na d Adnaty<
· lciem i d la wyjfoia na morze śr6d
-„
,~
. •ten pr:ae e W$Z)"~U>..1m musi odrzucić e'.lcskluzywizm
Skoro w technice i taktyce wojny współ wania
W'll'rto zaata:nowić
&i~ nad prz.yczyinQ
tych zJa
czesnej lotnictwo wysuwa się na czoło, te- ziemn~~ chcą jes:r.oze bardziej umocnić ewe 'Wlpl)'WY. w wi6k, llihy - powtarzamy - odpowiedneć aobie na
pytanie: dllaczego fakty uldadajo e.i~ wlaśnie tak,
ł dominuje dotąd niezmiennie. Miłujący po~ dy i w tej dziedzinie ~liś~y i. wciąż Albiam.
Stoimy w obliczu nowych, nicewylde domio!łych a nie inaczej?,
kój naród polski zrywał się zawsze do bo- wzmagamy nasze siły do na1wyzsze1 potę
'u kiedy 111chodziła potrzeba stanąć w obro gł.
•
~i~ zagrożonej wolności, którą ukochał po- Tu jest tajemnica powod7.eo.ia Pożyczki
Lotniczej, pokrytej nawet przed oficjalnym
otwarciem subskrypcji. Reakcja zaś prasy
DLA KASZLĄCYCH
znaue od 1884. r. zagranicznej na zdecydowaną postawę Pol
K A R • E L K I ski, na jej gotowość, najwymowniej świad
czy, jak słusmą jest postawa narodu polAph:kl - drogerie. skiego, jak potrzebną jego gotowość•••
------------Spokojny lud, co się położył na ziemi
nad pOkój; toteż stawaliśmy nieraz w polskiej - i_mród p<>lski - ceni pok?j, ale
obronie wolności nie tylko własnej.
ponad pokóJ miłuje wolność i w jeJ obroTen instynkt narodu polskiego nigdy nle nte lwem groźnym stawać się umiał i bywał
gropowy. Z -do. ie na l~y państwa może wywie
zawodził nie wojowaliśmy bez istotnej po- groźnym „gdy wstrząsnął grzywą, gdy
nić 'Wlpływ tylko jedna grupa polityczna, trzeh11 zerwać
huby aie w potrzebie stawaliśmy się gro- brew nasrożył„.". Kiedy zaś przyszły czasy,
Dotyczyć to :pO'Witmo w ezczególn~ści p11rlameutu. bo
zgodnie s po5tainowieni~i konstytucji kwietniowej,
źni. Stąd też wojna nazywała się u nas
w których nie dość jest wolności tylko na
p8lllameot j611 tym ciałem, za rpo§rednictwem które
CZY
tnebą.
ziemi bronić, kiedy jej ~ bronić także
go społeczeństwo l'rplywa na bieg sprirw publicznych.
Zaledwie tydzień minął od wiadomości I ponad ziemią, to i tej nowe1 potrzebie zdo
. MYŚl!ISZ WCłĄt JESZCZE„.-1
NtdCIŻy wi{'lc eqble przypomnieć te zalecenia, któ
0 rozpisaniu pożyczki. na dozbrojenie Pol- łał nasz naród :zadość uczynić, ole ppestal'Jll1 did wyraz w iwej gło.mej mowie ti6Ditclciej b.
.Jaki spróbDwat aotyk do golenia.u
DllllJ'Jl&atek ~or. Nalcły Je eobie przypomnieć f
~6 J41 baircho IPOWrinłe pad rowwag{I.
IZ~..
6nliDo otzełtll. te notyl
Pneł7"'81Ily dddej ulewo~lhrie elrwłl{I, kt6ta
ttłebletłil G'tli'w'ne 1"f ~woon,.
•lt sp8C~ nadaJe do akcji pojednania. Nikt nie
logłłra.ra4wf. . . . . . . . . . '
zufe. tqcłolcle redyafW ...
WYTWORXĄ CZEKOLAD~
aotyłr6w
MIGDAl.OW.Ą NADZIEWANĄ li
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poleca
powildań, kt6're mogą BpOWodo.wać or~a atarcie.

Nad Europ1 uWieło pytll!Jio, C'IY All11mla bfdile
1erenem, na którym padną pi-erw~e 11trzały r:bl~aj1
ccj rię wojny awi1roowej?
Nie od dzU w Albanii kr:ziyżuJ1 1ię łyci'O'We inte
resy panstw i narodów i nic pkitwszy to ~ jest
ona terenem donioosłych rozgrywek. W chwili jednak

I.

r~ta n-o 'l/fnym--(1tfr, 'i'łfrc

n-,,..

dorocz~yJJJ 1.111yczqjem iyczy

®e$of eg-o 9lJ/.le lY.j.ai
1

"'-'l~-.

-~

KraJołml flurlownia Hef!Jarg
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oheanej może być j{lcyezkiem u wagi, który przechyli
!~ oa stronę woj.ny".
JESTEśMY GOTOWI!
Kur. Poranny.:
„„.Ki·edy przynła pi6l'WSza wiadomość o rozpisa.
niu pożyczki lotniczej, cda dynamik.a rpogotowia na
rodowego wyładowała się od razu w .imponujveym de
klal'owaniu poeyc:riki prz~ wo&ey&tkie warstlwy i sfe
ry spoleczme. Pomimo dywersyjnego wysiłku ohcych

A. PIASECKI

Bo Jedno jett pe'WUe, łe !'łic nie l(l>adło nam z
nieba. Nie ma w tym ~d6w, ta kiedy w pobliżu Sklep własny:
R«rzypospolitoJ pn.dały il.one granice, kiedy inni
WARSZAWA,
przd:mn.H 1odl'liny 11J1odlearla, my nie tylko nie dozna
lłiśmy mjmniejaego ll'llZczerbkn, ale wzmo~ilifuiy
naao p<nycj~ tak, Jek nie hył11 od tej pory nigdy
w2:moetil<ma. I me jest też cudem, !e do~~ć opi,.
wysuwa obecnie postulll'tów, które by można było z
nil poleikń~j oslęgn~a ptniom wysokiego stylu''.
góry uaiać r:a petstnlaty a limine 111ie ~ przyjęcia.
Je~ak c~wiła jest tylko chwilo. Mija &zybko. Na.stę
~()(llfY PUNKT OPORU.
I nu;ą chwlile, których nastrój może być do dzisiej&ze
Km:ier Polski.:
i go "gola niepodobny. O tym trzeha pamiętać, by
w~ W dwadzleAc.ia lat po skończeniu wielkiej W OJ przyszłe pokolenia nie wyda~y sądu, że epecjalnością
llJ' .mło elę rz~ ~W'l8tf, it na kontynencie Eu. naa ~ółcze!lr)lleh w naszym iyciu wewnętrznym hy
ro.py j~dynym prawdziwym rywalem Ainglil ~ Niem ło marnrywallie okirzji".
cy. Z tt clivr:ilt updć mwiid pod-Qał Europy na lep
szę i goriq na ,,l.okameiiski" Zachód i na Wqód.
Wytworzone 'W Eur~ie syruecja zmusiła niejako An.
glię do nukenia Wl!!półipracy $ lekcewaionym do.
tychcząs wechodem.
I~ facto oz:naczać to musiało aojusz Polską.
Nie ma bowiem w centrum i na wschodzie Eu- znawca 1ioradzJ cl dobrze przy kupnie dy~anu
ropy <>.ś.rodk11 ważniejszego i większą odgrywajQccgo Przed nabyciem zwróć sle tyłfio do firmy
rolę Dl'l Polska. Ohserwe,~ja os-tatnich wydarzeń _
a przeJe wszy stkim ta prawd-ziwe, nienarzucona kon..
S'Olidacja społee>zeństwa polskiego, jaka się objawi
l.ódź, Zawadzka nr 1
łn w gotowo§ci wojennej oałe"o spoleczeństwa i nu
ter~ie akcji na rzecz pożyczki - przesędziła 0 re. a będziesz zadowolony,
Skład zaopatrzony w wielki wybór dywanów
&zllle. Przy.stępujQc do · nowej organizacji wschod11
Eur<11py~ A;-gli~ mu~i i_nieć sojusznika, na którego in chodników, firanek, narzut i t. P.

agentur poprz;edzillll)'Ch brudno fa'l1 plotek szcrzo.p<Jtentia h::zyc moze ;ako na
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ga. Książka tego au!ora pod rów~i~ż ~,ens~,posu~1ęcie Hitl~ra, posunięci~, które zro?ij si przegrać. Pomimo tego w międzyczasie
cy1nym t~tułem „p1sgr~c,; abo~~d1?g . C1 go n;1strz;m ś~1atowym w teJ grze, ?ędz1e może on. zagarnąć dużą część Europy i
c? czytah .''lnsanttr _Fau rzucili się n.a inaw1ązame„ś~1słego ko,ntaktu z Ro~1Ją.>zc przez dz1es•ięć czy dwadzieś cia lat rządzić
Przy dużym stole w „Taverne", gdzie formowanej prasy amerykańs•kiej i angiel- m~, szu•ka1ąc 'Y. me1 dalszych prz~ow!e- strony Ros31 _nie' ma k~ tern~ p~zn_Ych f Kontynentem, aby w końcu ulec Europcjzwykle zbierali się późnym wieczorem skiej, nie tylko dostarczają cennych bar- dm. Czy znalez:h? Wolałbym odesłać cie- przeszkód, me ma am o·dwieczne1 mena- skiej koalicji".
dziennikarze zagraniczni, siedziało parę dzo wiadomości co do nastrojów, środków kawych do s-a;nej książki, która. bezwarun wiści ras·owej, ~ni zatargów terytoria!Uważając przymierze ni emiecko _ roosób. Rozmowa toczyła się po angielsku, zasobów moralnych i materialnych, ale wy kowo zaslugu)e na przeczY:t~n1e. Autor, nych, których nie rnotina'by było. usunąć. syjskie za największe niebezpieczeństwo
c~oc}aż byli tam razem przedstawiciele suwają zawsze pewne ewentualności i roz 'który zrezygnow~ł ~e stanowiska kores- ';- ~dy te ~arody poł~c7ą swe s11y, cały dla europejskiego pokoju, zas tanawia się
p1ęc1u narodawości. A było 0 czym mówić ważają możliwtlści ich zreafizowania. Wy 1p~ndenta, bo to 1e?nak go k;ę;po'h'.a~o pod sw1a·t będ~i.~ prze~ n1m1 ot:vorem„ Nar?d? 'Reed nad tym, czy uda się Hitlerowi wy
gdyż właśnie przed paru godzinami do- starczy istotnie, aby przeczytać najważniej wieloma v.:zględam1, występuje tu 3ako bar ;wego s:ociaI1zmu 1 b?i'sz.e:;1zmu me dzieli wołać rozdźwięk pomiędzy Polską a Rosją
wie·dzieJi.śmy się o cz~ściowej mobilizacji sze artykuły i komentarze w .poważnej pra :dzo powazny kr.ytyk swych własnyc~ ro- przepalść, lecz !Przec1wm1e .
Bo Polska zdaniem jego stanowi jednak
w Czechosłowacji. Byto to 3·eszcze w cza . sie angielskiej czy francuskiej, aby stwo- daków. Ale w wielu wypadkach mówi tak
R d · d k
ż i b t
t
poważną przeszkode do teao porozumie· 1..łtą prawdę, 3es
. ·t tak d os·~.11.ona1e pom· , - ee Je.
, ie na nuwa
. pomiędzy
.
~ Rzeszą
b
. owych historycznych dni wrześniowych I. rzyć sobie zupełnie niezawodny plan po- mezVl
sic
ć
· da, eb a dy o na1
.s ą- ma
Trzecią
a bolszewi1
na k~l·! ko przed kryzysem. Każdy więc z stępowania. Dzienni karze zagraniczni pra formowany że można mu darować pewne PL10' na zy us~ ą ie ną ar zo w.azną ck Ro ·
przeszkodę: meubłagany antysemityzm
ą
Sją.
nas snuł różne wnioski i wysuwał różne cują dla Hitlera.
0Job1ste refleksie l aintypabe„ .
. Hitlera. Bo przecież, żydzi jeszcze są bar
Gdyby jednak Hitler por'lzumia' się z
ko.nsekwencje. Każdy starał się przewiNiektórzy z nich mieli niemal pro.roczy
Reed, nprz. uważa, ie prę. dze1 czy póz zo s'l ·
Ro „
.
. I'
,
. Rosją wówczas zdaniem Reeda _ pczął
dz1eć, <:o teraz zrobi Hitler.
dar przewidzenia wszystkich wypadków, niej Hitler p'ójdzie na porozumienie z Ro- k 1111 ~ · ~Jt, Z~J~U·Ją dic_zne \anowij 'by sz~kać dostępu do ·Atia·n tyKu i do k O''.l
„A ja wam mówię, - odezwał się wre których byliśmy świadkami przez ostatnie sją. Twierdzi on, że już 1939 rok będzie sdlaate:orzRąeezdteui paożsia. ag ~zebwP Y.wyt. ni.
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dno byłoby doprowadzić rdo porozum ienia
Bo pr~ecież w ,,Mein Kampf" pisze Hi
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.
•
•
na Iezy
, początkJJ. 1938 roku wydawało się
to me
_g111,
Niemców.
„Jeże1i to nie nastąpi - twierdzi daI zdaje się, że w tyc.h słowach mieści . możl iwe. Dziś widzimy, że Ree-d miał ra- zy Hitler to zro'bi?".__,)
się dużo prawdy. Dziennikarze zagranicz- . cję.
I na to pytanie odpowiada autor na- lej autor - świat będzie m iał jeszcze spo
T. M. Skarżyński.
ni, szczególniej należący do dobrze poin- '
Przed paru tygodniami ukazała si_ę dru stęP,nymi słowy: ~Oczywiście naibliższe rQ kło_eotów i wte·cty ostatecznie Hitler mn
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Podstawowy fragment 1:1narodowienia życia gospodarczego

DZIS Dyooizego

Kwiecień

ŁODZKI"

szkól zawodowgch

wakacgjn~ dla slu.:ha.:zg
zorganizowane zostają w Łodzi na szeroką

skal~

18.19 .
F.) „Fr_aincja powinna powiększyć swo„W tym punkcie osobisty interes pra- sztą z,nacznie wcześniej od rządu fran,cus- Przysposobienia Gospodarczego-, powinna
11 29 Ją produkCję. Obron.a narodowa uwarunko- cowni1ków
zbiega się z interesem Pań- kiego Minister Przemysłu i Handlu w Po·l- właśnie w przemyśle mieć najgorliwszego
protektor.a i współpracownika.
wana jest w swej istocie potęgą ekonomiC'?- stwa"...
sce p. Roman.
2·0 ną ~raju. s.tabilizacj.~ cen i kosztów utrzy„Kwalifikacje zawodiowe są dla każd·eSprecyzowane wówczas analogiczne za
1307 mania, a więc spoko! sipoleczny; równow:i- go pracownika najpewniejszą gwarancją sady zostały u nas zrozumiane i nawet w
miarę możmości i koniecznych warunków są 0
t J
...
.
1 d
5. 38 gfa nkaszego 1mpor~u. 1 eksportu, a więc losy woh10'ści i godności życia".
11. 0 d czasu
ran.
·~;
_przyw.iócenie
normal:nego
stosunku
Nie
jest
to
cytata
z
.przemówienia
na
realizowane.
ora• • ące1 m • :&.e ...y uaje 1J
b
bi
h d d h d
do caasu z rana 1Zklaneczkę naturalnej wody
o c1ązen ~u 1~znyc
o oc. o u państwo jakimś wiecu czy innym zebraniu publkz- • Mamy na my§li ak<:joę rozpoczętą i k-0n- gorzkiej FBANCISZKA-J6ZEFA. która dzięki

wego, ~ więc rownowa~~ b.ud~etu 1 ró_w~o- nym. Nie jest to równi~ż wyją.~eik z. ja~iejś tynuowaną przez „Przysposobienie Gos- ~wym. własnoki~m oczys;::P.zający111 tołądek,
.ska~bowa; umozlnv1enie wys1łkow odezwy przedwyborczej ~u·b ao-itacnne;.
podan:ze".
1el~ta 1 krew, da•• bardzo często zar6wao u
Onego czasu Maria 1\fagdalena i Maria,: spra\~1~dltwości społecz~ej i solidarności
Jest to ~stęp z ~e.moriału~ ~ł?żonego .. Jest ono częścią szeroko pomyślanej ak- duewcz,t. jak i " chłopeów doskonałe wyniki
1
matka Jakubowa oraz Salome nakupiły olej 1ludzkieJ, co zostało zape~ nt~ne przez obec prezydentowi Rep.ubh1k1 FrainouskteJ P'rzez CJJ dokształcania zawodowego w ogóle, a • • • • • • • • • • • • • • • •
ków, by pójść i namaścić nimi Jezusa. I bar 1 ne ustawodawstwo; wszystko to zależy b~z •prezesa rady ministrów i z.ai1Il'teresowanyich młodzieży w szczególności.
SPŁONĄŁ WIELKI MŁYN.
dz.o rano p'.envszego dnią tygodnia przybyOkręg MdzlJci, ja'k: to jillż niej1ednokrotnle
Wczoraj
około godz. 3-ej w nocy we
ły do grobu, gdy już wzeszło słońce. A tak
mieli'śmy okazję stwierdzić, w akcji tej przo
wsi Mąkolice, gm. uubiainków, pow. łowic
sobie mówiły: Kto nam odwali kamień od
d'U'je.
drzwi grobu? A gdy spojrzały, zobaczyły
Orga11izowaine są wszel•kiego rodzaju kiego, s,palił się młyn motorowy 3~iętro
kamień odwalony, a był ba·rdzo wielki. A
kursy, obozy i t.p. Wszystko to zmierza w wy, na szkodę Józefa Gajdy, i>raz 150 kwin
wchodząc do grobu spostrzegły młodzieilca,
swym założeniu d-0 tak bardzo koniecme- tali tboża, stanowiąicego własność Gaj•dy
siedzą.cego po prawej stronie, ubranego w
go w P<rlsce unarodowienia życia gospo- i okolicznyah mieszkańców. Pożar powstał
białą szatę i przerazily się. A:.e on rzecze
darczego przez przygotowanie odpowied- z nieustaJQnej na razie przyczyny w czasie
do nich: Nie bójcie się. Szukacie jezus2 Naniego, fachowo wykształconego, elementu ,przerwy w pra~y. Młyn ube~ieczony był
na 40,800 zł. Straty według obliczeń pozareńskiego, ukrzyżowanego. Zmartwychludzkiego.
szkodowa11ego
WJ1110szą 42,400 zł. WypadJednym z b„rdzo ważnych etapów akwstal, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie o-o
lku
w
ludziach
nie
było.
położono. Wy zaś idźcie i powiedzcle 1
•
•
• •
cji kształcenia zawodowego są pra!Jcty'ki wa
PoUcj•a
prowadzi
dochodzenie.
cczniom jego i Piotrcwi, że uprzedza was pośn~?mo od realnego wzrostu n~szeJ p~o- m11mstr6w resor_towych, ".Vraz z projektem kacyj1ne.
do Galilei, gdzie go ujrzycie, jak wam powie I du~cp, to zna<:zy pr~ede wszystk.im 0 ~ Ja- dek_retu w spr.awie poradnictwa zaw-0dow !I butaj na tym odcinku Łódź, zgodnie z
dział.
kos~1 naszych pro?ukt~w, r?.botntków i te- go 1 ks~tałcema. zawo~owego.
.
tradycją wyilcazuje ooże postęo,py.
l\iar. XVI, 1_ 7• chmków, ?raz od 1.ch !J.czby ...
.
.
. Ja~ze znam1enn~ Je.st. ta. cyt.ata. I J~kżel
w związku ze z:bliżaijącym się okir·esem
... ~kont~czne . Je.st)
„zargam~owa~1e dz1wnte a'ktualna ieśh 1dz1e o stosU'nkl w ferii.· letnich, sprawa praktyk wa1k.a~yjnych
_ _ _ _. . . . . ._ _ ._ _
_ _ _ _ praktycznej n~uk1 zawodu, by kraJ . m;>gł Polsce.
staje się już Oibecnie a'ktual'ną.
·
11111
~yspo.nowa~ s1ł.ą r-0bo~zą, bez .które] b1e&
. Jest. rzec~ą niez~·pr~eczoną i niepodJ.eJak
zdołaliśmy się p<Ji·nfo.rmować,
zy~1.a. w kr~JU ~;e. będz1~ zab~zp1ec;01ny, am ga;ącą zadneJ dyskusp, ze zasady ta~ spre- „Przysposobienie Gospodar.cze" .przystąpi
BEZ PRAWA JAZDY
oraz ZWOL~IONY 21 PODATKU tez nie~~leznosc iego me moze byc gwaran cyzow~ne muszą być ~o<lsta~ą a1k;:j1 gospo ło do akcji przygotowawczej na tym od<:indrogowe~o jest l'I O T O ł: y I( I. towana .„
da•rcze1 W naszym kraiu. Stw1erdz1ł to zre- ku swej pracy. Przedyskutowano z zainteresowanymi sferami to zagadnieinie, w wyni~u czego stwierdzono, że łódzki pnemysł
zadelktarował o'koł'D 500 praiktyk, co mniej
więcej odpowiada l'lości zgłoszonyoh 'kanCZERWONY KRZYŻ DLA CHORYCH
dydatów ze stkół średnkh, technicznych 'ŻOŁNIERZY W SZPITALACH WOJSKOWYCH
3. K.M.
cena 150 zł.
Sekcja Opieki nad Szpitalami. Oddziału Łó
l wyższyc'h handiJ-Owy.ch (,przeszło 50% dzkiegó
Polskiego CzeTwonego Krzyża przygo
oraz inne modele od 7 - 26 K. M. poleca
więcej, niż w r. 1938).
wała na Śwleta Wielkanocne dla chorych żoł
Praktyki w.a'kacyjne w za:sadzie nie bę nierzy 450 paczek. zawierających słodycze oraz
Inż. Aleksanlłer Stentzel
dą be~łatme. Ustal<l«lo, że te zakłady prze- za.kupiła kwiaty dla przyuzdobienia sal S@ital
ł.ODZ UL.. PlOTRKOWSKA 118. telefon 206-31
mysłowe, które nie będą mogły zatllk1111ić nych.
w
Panie z Sekcji Imieniem sipołeczeństwa lódz
,praktykantów, wpłacą ja1ko ekwiwalent pe- kiego
roz.<la!y paczlki oraz złożyły chorym toi
wne kwoty umożliwiają.ce zatrudnienie w nierzC1111 życzenia świąteczne.
ZAGINĄŁ CHŁOPIEC.
innych zakładach większej Mości praktykan
W diniu 11 marca 1939 r. zaginął 16-Jet
tów.
ni Józef Kwiatkowski, robotnik rolny, zaSama arganlzacja pra'k:tyk waka'Cyjnych
miesz,kały we wsi St-oczki, gm. Radonia,
anałogicz1nie do lat poprzednich przedstawiać się b~zie w ten sposób, że część odgdzie był zatrud'niony w charakterze służą
byw.ająicyoh praktykę będzie skoszarowicego u Alberta Kempnia.
na. Będzie to ta!Jc zwany ,pb6z przysposoRysopis zaginionego: wzrost 150 cm.,
bienia gos,podarcze.go".
krępy, blo111dyn, oczy szare, twarz okr.ągła,
:rego rodzaj•u forma dała dotychlczas iJ
czoło wysokie, uzębienie pełne, n.a szyi z ty
bre wyniki tak1 że i w roku bieżącym mełu ma z,namię t.j. brodawkę czarną. Ubrany
to<l·ę tę p'Ostanowiono zachować, iwł.aszcza,
w cza.pikę cyklistówkę kol. żółtego, maryte umożliwia ona jiednocześ.nie w rama(h
narkę ciemną cajgową, Sipodinie długie ciem
LUTY
o'boru orga:nlzaic'}ę .pewnej Uc7J'by wykładów,
Od redakcji
ne cajgowe, tre,py z drewnianymi pode1939
wycieczek l t.p.
szwami i kurtkę watowaną siwą z ko~ni.!
Z powodu nawaht materiału redakcyjNależy stwierdzić, te akcja tak pom~
rzem.
śl,aJna i irealizowama na ogół spotyka się z. nego nie jesteśmy w stanie zamieścić dzisiaj
Dla WYtodr nasze) klienteli zaprow41dzlllśmy n o wr rod za I w k lad 6.w
coraz większym zroziumieniem ze strony codziennej listy ofiar na FON i deklaracyj
Wiadomości mogące przyczynić się clo
za imiennymi dowodami, płatnrch w oddziale gł6wnrm I wmstkkh
przemys~u. I słusznie. Pirzemysł w Pohce na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej.
odnalezienia zaginionego, należy kierować
oddziałach kraiowrch naszeJ i'nstrtuc'JL
Obszerny ten materiał zamieścimy, tak
ma
zwłaszcza dziś tak wielki obowląz~ w
do naJbliższegQ urzędu policyjnego.
stosunku
do
narodu·
do
spełnienia,
fe
akcj
;i jak codzłennłe, w numerze poświątecznym.
Ksiqżeczki wkładowe międzyoddziałowe

Z marł'"' ych wstanie

N.S.

.-1

1i waga

o

101MllJ.

I

•

JAJKO U HARCERZ\'.
Wzorem lat ubiegłych, Zarząd Koła
Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcach Łódz
kich urządza w dniu 15.4. 1939 r. w lokalu
własnym przy ul. Pierackiego 9, uroczystość pod nazwą Tradycyjne jajko.
Począteik o godz. 20-ej. Po uroczystości
- tańce. Wstę.p wraz z konsumcją zł. 3,00.
Wej1śde tylko za zaproszeniami.
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wpłacanie I podeJmowanłe wkł1d6w we wur1tklch
mieJscowośdach. w którY<h mamr oddzlatr, a więc w Brd1osznr,
Gdyni, Grudii11dzu, Katowicach, Kielcach. Krakowie, Lwowie. lodzi.
Poznaniu,, Piotrkowie. Rzeszowie. Sosnowcu. Toruniu, Warszawie I Wilnie

umoillwlaJa

&aiielskieiO.

v

.van1

bielwkie

Za nic w świecie- Tego by tylko brakował"°', żeby
. 1s zobaczyli razem.
- Dokąd ten jacht płynie?
- Do Lizbony, Mari-0. P.rawdopodobni-e nie wrócę
) !·ędzcj jak 7Ja miesiąc.
- Cały miesiąc? - Nie czeokając na od.powi:edź wyję~ słuchawkę telefoniczną z szafki wp_uszczanej w komi1rk.- Zadzwoń zaraz do Timsona i powtedz mu, że za
.J w·2 tygodnie będę znów potrzebowała dwudziestu fun-

Uc?.ynił, jak kazała.
Wrócił na stację i złapał pociąg

na wybrz.: że.
-- Niesie mnie w niezmane - dumał. - Ale · · · ·:1i się
:;:je, że ro·zwikłam ten rebus.

kosa na

kamie:ń

Bestia Timson robił próby z nową isztu<:11ką karoianą,
•-Orą obmyślił rano w łóżku. Przerabiał ją pllnie drlwiąc
J!ę, dlaczego nie zrobił tego odkrycia za młodszych lat. W
~ fosu!1ku do staroświeckiej sztuki z trzema kartami postęp
l'ył tak wielki, że z wsz·elką pewnością, gdybyTimson był
nJodszy, zarabiałby tysiące w pociągach pośpiesznych.
Dotąd uważa! oszukiwanie w karty za za·jęcie odpowiednie dla leniwców. Osobiście wolał się wspinać po rynnach lub zakradać do ciemnych sypialni z ruarażeni-em ży
cia. Lubił zajęde ruchliwe, pełne przygód. Niestety! wiek
1c,_bił swoje. Stawy, szt,Y..w.ni~łlz Qc~i _wf9izł!~ cmt g_Q-

naJwryższej

.Jakojci

na garnitury_. pni ta I kostiumy .

G.E.RESTEL

•

vm.

Przekład aułoq

materiały

peleca

Trafiła

1

Nowe

SUKNA

Oddział·

Pabianice, Zamkowa 19.

J

rzej. Do lkhal niezręcmie idz.ie z tymi kairbaml. Palce jak
kołki. Reumatyzm .
ćwi.c~eai.ia przerwało pukanie. Tlmson zdziwił sięt ujrzawszy przed sobą. damę w tałobie, siostrę ni1eboszczyka
Bart0<nai ktćry umarł na cllodniku niedalek-0 stąd. Powiedział, że pana nie ma, mimo to prosiła, żeby pozw.olił jej

- Odzywrumy się do siebie.
- Ale żeby go uchronić od nieszczęścia, by11iibyśc1r, gotowi na wszystko?
- Pieniędzy b~ dla pana nie poży<:zal, jeżieli to ma
painń na myśli.
- Nic pod01bniego0. Waszemu panu grozi poważne nie-

wejść. Chciała się wytłumaczyć,

bezpieczeństwo.

1

oo ją sprowadziło.

Od pa:miętnej nocy, kiiedy; to dostał po łbie., Timsoo bylł
ostroż·n.y z goś6mi. Był upr:ziedwny do kobiet tak jak pan.
Wszak przez zdradę kobiety d~tał się p_ierwuy raz do
Wilęzi~enła.

- Może pani wejść - USitąpił - ale tylko na chwilę.
Pana nie ma1. a iai spodz~ewam się kolegów.
!Wprowadził ją eto jadami, bacząc na jej ręce. Ledwlie
zaczęła otwierać torebkę, wsadził rękę do ki-es~end. Ni1gdy
nie wiałdomo. A ·nuż przyszła go zaisłrzelić. Ale dama nie
mi•ała żadnych złych zamiarów, wyjęła tyllćo chustecllk~ i
otarła uista.
.
- Więc pan SpfM.ett na pewno dzi1ś mie wróci? - zapytała•.
Pr()lszę łaskawej pani, pewn·e może być tylko sz~zę
w kartach. Zawsze wLadomo, :be się zmieni. Nie zdziwił bym się, gdyby pan wszedł w tej chwitiJ i nie będę się
drapał po głowj.e, jeżeli się nie po1każe przez pół roku. Może mi pani powiedz-i1eć, z Jaiką sprawą pani przyszła?
- Jesteście jeg-0 totiumfackEm?
-Czym .... ?
- Chciałam powieazi·eć, że działacie w porozumieniu„.
- Proszę pani, gdyby mój pan to słyszał, raz.biłby mJ
łc-b. Jestem lokaijem i Bogu za to c\vzękuję.
-::: L!1bJ~~;_sw1e~ ~~?,
- ----

-

śde

- Od początku, jaik pana znam, nigdy nie był pewny
iyci.a..
- Moglibyście się z nim porozumi1eć?
J'imson potarł siłę po szczecinias1ej brodzie.
· - Zależy. Mógłbym dać·panu znać przez radio, że jego
stary sługa ciętiko zachorował, ale obawiam się, że ma<:hnąłby; ręiką i powiedział: vZnów dobrał się do Naipoleonki.
Niech zdychał".
- Pamiętaci1e, te przychodziłam tu po śmierci mego
bra:ta? Był.am nie&pokojina, co powiedział waszemu panu o
naszym nieszczęściu.
- Skąd ja mogę wiedzieć, proszę pani?
- Moja siostra wyszfa1 za lorda Dargota
- Słucham panią.
- Otóż j.a z bratem za<:zęliśmy się obawiać, że ją spotkało coś złego i brat zwrócił się o ratunek do waszego
pana.
- Proszę pani, niech nil' P,ani wierzy, i)e mnie pat1 nie
pytał

o

radę.

- Ach, nie żarlujci.e - powiedziała z rozpaczą.- Lord
p'oiclejrzewa waszego panai, że dostał coś od mego brata,
coś, co go może pogrątyć. Gdyby sądził, że mój brat wrę
czył wa:szemu panu ów papi1er, postaJrałby się, żeby ·wasz
E,an ~ie 29~.).'.ł ~l~~~ić ~olkii. DQkY'!.Ilent był napisa-

__
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Poleca na nadchodzące
ł

iwi~ta

WieUaune

znan e se swejdobroci

Plwa•• Caramel
J•••J Kryaztał
• cłemae. 1łedkłe
Lemoniady·•• Ora„gaclę!
Owo·
cową, Kef1rela z
znaczaą zawartołciłl

kwa•

1a m lecznege.

Ocel •.

Sp łryłu1ow7,

Stołowy

ł

do Marynat.

Złoty Medal na Wystawie
Rz em ie,5lniczej w Łodzi

Tydzień Męki PańSikiej od najdavvniejsiych _czasów we wszysVkich językach św1a
ta zwie się Wielkim lub $wi·ętym dla uczcze
nia Najiświętszych Tajemnic Wiary św.
Nabożeństwa i ceremonie Wielkotygodniowe są pełne takiego uroku i poezji religijnej, tak głębokiego mistycyzmu, że uczestnicząiCy w tych
obrzędach
kościelnych
przeżywają głębię tajemink
Wiary św.,
współuczestniczą w Misteriach Bożych.
Najistotniej.sza część uroczystO'śd Wielkopostnych -roZJpoczęła się w Wielką Srodę
ciemnymi jutrzniami. „Oficium tene'brorum"
wpro-Wadzone w ko·śdełe katolicikim w wie'ku VII, pozosta>jąc w swej formie niezmienne do dnia dzisiejszego są !Pełne symbolów.
Psalmy lichną iarobą i smutkiem jak Treny
Jeremiaisza, które się czyta przez dni Wielkotyigcxllniowe. Są pe~ne łez i b6'1ów, które
ten nieśmiertelny prorok wyilał n_ad zburzoną Jewzolimą . Od tego największego tragika starożytności, bierze Kościół jego Tireny,
alby rymi ipotęż•nymi strofami p·rzedstawić
ogrom cierpień Zlbawide1:a i jego śmierć 11a

ką Sobotę o godzinie 20-ej. Re~urekcJ·ę celebrować będzie J.E. Ks. Biskup Dr. K. J'om
czak, kaz.an;e w czasie reziurekoji wygłosi

J.E. Ks. Biskup Wł. Jasiński~ Ord.yinariusz
Diecezji Łódz•kiej.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
I W pierwszy dzień świąt Zmartwy.chW CZASIE śWIĄT WIELKANOCNYCH. wstania Pańskiego uroczystą sumę odpraw Wielką Sobotę nabożeństwo w Ka- wi J.E. Ks. Bis·kup Wł. Jasiński, kazanie w
tedrze rozpoczni-e się o godz. 6-ej rano. Ce- czasie Sumy wy•głosi J.E. Ks. Bisk~ Tomremonie Wielkosobotnie ro·zpoczną się p-0- cz.~.
święce1niem ognia, wody, ziarn kadzidła
W ,parafiach: Sw. Krzyża, Przemieni·enia
i pa,schału. Po obrzędzie święcenia wody Pańsk iego, świę~er Anny, świętego Kaziodmówiona zostanie litania do Wszystkich mierza, św. Teresy i Naj1ś.w. Serca Jezuso$więtych, po czym zostanie odprawiona wego w pierwszy dzień Wielkiejino·cy uroczysta rezurekcj.a odprawiona zootan.ie o
Msza święta.
W czasie Mszy św. wielikosobotniej gło godzinie 5 ran'o.
si się chwałę Zmadwychwsfania PańskieW parafii Wniebowzięcia Naj1św. Maryi
go.
Paniny oraz $w. Józefa uroczysta RezurekRezurekcja w koście•le katedraJnym św. cja odlprawiona -zostanie p gO'clz. 5 min. 30.
Stainisława Kos!lki rozpocznie się w Wiei. _:; „.

po hrzeQi swiqlynie wiernymi

Dr. K. Tomczak w asystencji

duchowień

stwa.
W czasie naboż·eństwa Duchowieństwo
przy WSP'Ó~udziale chóru al•umnów Wyższe
go Seminarium Duchownego odśpiewaro
Pasję Męki Chrystusa Pana. Po wzru~z.ają
cej scenie obnażenia i aid'oracji Krżyfa, w
czasi·e której chór im. św. Hieronima odśpiewał pieśni „Popule meus" została odpr.awiona Msza św. po czym Najświętszy
SaiJ<rament procesjonalnie został przeniesiony do grobu, <l'okąd na zaikończenie uroczystości wielkopostnych przyibywać będą niezliczone -rzesze wiernych; by oddać największą cześć Ohrystusowi Królowi.

---E::7-··-··----···-

---~------~-------·------

krzyżiu.

W Katedrze łódzkiej nabożeństwo Ciem
nyoh Jutrmi odprawione było o godzinie
17-ej, w którym wzięli udział kh Ekscelenkapitału
cje Księża Biskupi, Prześwietna Kapi-ftuła
Ruch w ślicznym Uzdirowisku leśno - klima łódzka oraz duchowieństwo.
tyicinym „RafalówUca" pod Łodzią coraz więk
Nabożeństwo WielkDczwa•rfłkowe w 1mszy, ~yż realizacja własnego domku na wła
ście1e
św. Stanisł.awa Kootlki celebrowaił J.E.
snej ziemi, jest w d:zisiej'SZych kryzysowYch
czasach, najmądrzejszym posunięciem eikonomi Ks. Bi-skup Wł. Jasiński, Ordynariusz Diece
cznym. L«:z niewątpliwie chcąc nabyć działkę, zji Łódzkiej w asystencji Księży Prałatów:
trzeba umieć sio zorientować, gdzie i jak to u- W. Burakowskiegoz J. Cesa·rza i Kanonika
czynić, aby zapewnić sobie i rodzinie przede
wszystkim zdrowy pobyt, oraz iS't<>tną wartość Fr. Jelińskiego.
W rpod1niosły-ch uroczysfościaich koście}
obiektu.
To też leśne uzdrowisko „Rafa!ówka." mają nych wzięła wdział Prz-eświetna Kapituł.a
te wszY'stkie pierwszorzędne wartllllki naiJ>i'*- łód•zka z J.-E. ~. Bis1ru-pem Dr. K. Tomczanieiszego i naizdrowotnieJszego osiedla w oko kiem na cz~le, duohowieństwo oraz .Ji-czne
licach Łodzi - jest tyttn Wllaśnie fere.nem. do rz-esze wiernych.
któn~go słusznie, kaiKly skwapliwie się garnie
W czasie Mszy św. J.E. K'S. Bis~uip OrIlość działek jest or;ran~zona, a katda z nich
ma wspaniały Lwarty 45-cio letni las SO'S11<>WY dyina.riU1s.z 111dzie1i1 Komunii św. duichowień
i cudowne ,ioloieni~. R'.ówniet k~tdy roromu!e stw.u, poŚWięcił Olej.e świę'te oraz doU<onał
słusznie, że teraz Jeszcze ceny działek są zna aktu obmycia nóg 12 starcom. Na z.akoń
cznie tadsze, anltetł w sezonie. Z tego powodu
wielu reflektantów zgłasza się do ibiura w Lo cz~nie odbyła się ,procesJa z P.uenajświęt
·dzl ul. Piotrkowska 79 m. l'!Jłft li piętro, lub siym Sakramentem do sym'bblicznej ciemtelef. nr. 243-liS, gdzie or.ga
e ~ co nl&dzie n·liCy, gdzie do ,póiinydh godzin„ wierni ad!OJę, zbiorowe wyja.z.dy dla obefrzenia i kupna
rawaili Chrystusa w Eucharystii świętej.
1 erenu. Wybudowano gmachy ł wrne w ,,RafaUroczystość WielkO:piątkową w Katetówce" są dowodem JJOllYW i rozrostu ~el urodrze łódekiej cele'brow.ał J..E. Ks. Bi-s1kup
cze! mie!scowośc:!,
1..._

Do1konala lokata

przynosi

radość

i wesele.

Na stole Wlelkanocnym to co najlepsze.
Nie moie tei brpknąć O v o m a lt y n y
Dra Wandera. Ovomaltyna to nletylko
smaczny I łatwostrawny nap6j odiyw·
czy, to źródło sił . energii dla każdego.
TOW~ZYSTWO PRZEMYSlOWE· ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH
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świątyniach. Tu p. Maria z Rumcieciewiczó'-;V
d-rowa ,Wystrzygalska z córkami . Helą 1
Wandą, tam mecenasowa Dryga1łowa z
wnuczkami, ówdzie naczelnikciwa Ruprechto
wa, jeszcze ścigoniowa i nawet Steflka Prztycka się wysforował.a. Tedy trzeba być, trz.e;
ba na godziny znajomych kwestarek utraflc,
inaczej jakże ludziom spojrzeć w oczy. Le~z
krom obligacii towarzyskiego dat~u, po~zc1we intencje. Każdy na „Groby" Się napiera.
I czereda młodzieży, i Olesiowa pomywaczka1
i Marynia, i stara Pukalska, i Walenty, i
ciotka Felicja, i samemu inaczej nie uchodzi"
Ód Wiellkiego Piątku poprzez Wielką
Sobotę odwiecznym hasłem są, były i będą
groby!
Historyk ta.k opisuje ten mament z przed
lat 170-du.
„Wstęgi ludu płyną, idą nieprzerwan~m
pasmem od świątyni do świątyni, naw1edzają-c Pańskie spocznie:iie. Pięć kośc:ioł.ów
(-) Felieton świąteczny jest najłatwiej- przepisywaiła tradycja, żwawszym diz1es1ęć
szy ze wszystkich, r.ie trzeba bowiem wiele ledwie wystarcza. Tłoczą się wsz~scy, mł?·
I.a.m ać sobie gtowy nad tEmatem, 1który, jak dzi i starzy i możni i biedacy. C1 upatrują
~J1n_ka na _święcone, sam płynie pod pióro. momentu podniosłego „Stabat Mater Doloro
Sw1ęta \V1elkanocne odbyć się muszą zaw- sa", inni cisna się do onych kaip!iczek, na
s~e, Decyduje tu wiara i tradycja, które sil- gaje, na groty P,rzepiękne, zamienionych, ~
mejsze są od najgc:rszych nawet warunków obrazujących grob Chrystusa Pana.
NaJna~zcgo codziennego życia.
jeśli rzucimy większa ciżba, jak od wieku całego_, u Qjców
0ik1em. '.''siecz, ~rzekonamy się, ze w pła- Kapucynów, tkędy u.kryte wśród zielem, kaszcz~zn1~ ostatnich 70 lat zawsze mówiono narki trele wyśpiewują. U OO. Augiustianów,
!'o .CJ~ż~ich czasach" i wielkich wydatkach, z gdzie znów poezja uduchowiona, dekoiratorjak1m1 iest połączone urządzanie świąt Wiei skie rozpościera cuda. Na drodze do tych
ka!lo~~ych. Dziś ll!amy szeregi bezrobotnych, modlitewnych skupień wszędy stoły kwestardla ktorv~h _organizu.ie się „P~moc zimową", skie, dla ubogich gromadzące jałmużnę .
„Pomoc sv-nąteczną", a przecież. i w Jatach Więc stoły dostotinie przybrane, dwa świe
dawnych kwes!ov. ano na rozmaite cele do- czniki taca olbrzymia i (Jrono dam z delebroczynne i to c~ęste> naw.et zakonspiro,~ane. gatem' 'dobroczynności, zbrojne plikami wiPrzed laty 70-cm kwestowano w św1ąty- zerun'ków świętych, hojnie, szczególnie <lzia1 twie i młodzieży rozdawanych.
n,ach.
Ambicją
„O~o „Kurier" -- pisze \Va~ław Oąsi?- szlachetna !każdego stciu kwestarskiego, jak
rowski - . brzdęknął ~atą stronice dam kto- 1 najwięcej uciułać".
re w czasie „grobów · bedą kwestowały w
jeżeli chO<irzi 0 ofiamość sP.Oł~c1eństiu

I

polskiego, to czy dziś, czy przed laty była nabywaniu zapasów świątecznych. Nie ma s;;ynki, kidbasy bulkszpanem przystrojone,
ona zawsze jednaka. S,połeczeństwo nigdy z nimi żartów.
baranek po środku, woda święcona. .kronie u<:hylało się cd ofia~ czy to na rzecz
„Jak się w Wiebki Czwartek na wieczór pic!J!o narychtowane do zigrabniejszego uchwy
Ojczyizny, czy na dobroczynność publiczną. zacznie to już w Wielki Piątek chyłkiem tu. Miiają godziny. Nareszcie zawrzało u
Czytamy u Wacława Gąsiorowskiego o tej możn a czeguś dostać. W Wielką Sobotę do bramy. jest, jest. Idzie ksiądz. Teraz zdraofiarności podczas kwest kościelnych.
południa jeszcze struclę wo-dną da się zd-0- dliwe cz:iią się pokusy. Słonko zaszło. Lam„Ofiarność mocna, górzys.ka pieniąchów być i na tym ,konie;.".
py rozpalają się ociężale. S:::.m gospc~darz
rosną . Ba, i jeszcze polskich
pieniąchów.
Z szynkami też zawsze był ambarąs. coś tam między butelczynami majdruje, do
Ba11knoty rublowe ale. rubel m':l precz _sześć P_rzeczytaimy co na ten temat pisze dziejo- golo_nki się skrada. Panidomska wypatrzyła.
złotych groszy dwadzieścia. D.zies1ątki 1 zło- pis.
, Huzia na ła1komcwcha! Mąż truchleie i dudy
tówr.<l mają polskie jeszcze napisy, maj9 już
. „Tymczasem już na Palmową idzie Nie- · w miech. Ani myśli .przed rezurekcją!„
dwugłowego orła, lecz z ~ałym B!ał~~ dzielę. Ani chwili do stracenia. Na szynki i I
...Na rozświcie dzwony zadygotały i burOrłem na brzu~zku. Groisz'.lkt zaś! twjak! 1 na kiełbasy ost~tnie godziny! U rzeźników czą impetycznie, Gdzie komu naiporęczniej,
szóstaki, te sobie z hcrbam! ostatniego kro!a tłok, trzeba. zna1omstwa nie lada. aby do byle dopa~ć. byle si~ boci<ii do .kruchty doCiiołka, ba, z saskiemi dalc1 tarczallTli. Czasu czegq poczciwego się dopchać, aby się za-1 stać, bo mrowia ludzkiego nieprzebranie a
grobów i rzadsze przecież ukazują się inki_u- prowiantować należycie. U kupców; na I kościelnego przestworu w on czas niedios'ta zy. ~ub]c sre!:.>rn~ i sre~rne yełnowartośc10· ta~gu za żelazną Bramą, ną S~arym Mieście l tek. Ktp. na rezurekcję nie zdołał, tedy na
we pięc1?;i:łotow~1 z nap1sam1 .„Ale,ksander J1 zg1eł~ o~rut.ny, na Grzybowie JStny jarmark. ranną M~ę przygarnh„.
WS1krzes1c1eJ Krolestwa Polskiego', - bo 1 Ouikiermcy JUŻ swe c•kna wystawowe baranka I
Pierwszy dzień świąt - to wędrówka
taki ni.by wskrzeszał, - idą dila ubogich mi cu~rzanymi, jajkami strusiego kształtu o I1 gości. Tak było, jest i będzie. Na to nie ma
mrugają nawet złote dukaty obrączkowe. przedziwnej zawartości upstrzyli i co wię- rady! Pod tym względem nic sie nie zmieJakżeby skąpić. Dziaduś dobrodziej rewo:.u ce.i, zapraszają na marcepany, na· mazurki 1, niło. A oto opis tych wędrówek z przed laty
cyjnych dwuzłotówek zamojskich nie poża- baby rzete\.ne obiecu.ią".
'I 70-ciu:
łował, ~rz~knął i wnuk'.-1wi - nyp:usowi ~~
~radycja pieczenia ?ab 'Y~ yvrłasnym za-1
„O 9ziesiąte.i rano za,rzY,nają się . goście.
odpra~v:1eme P!elgrzymk1 grobowe1 wsuną! : kresie przetrwała dą dma dz1sie1szego.
l Kawalen_a rozpoczyna cibow1ązkcwe wi.elkajesh chodzi o stusunetk do t. zw. „gosci
„Kto by tam nieprzymuszony na talkie nocne wizyty. Każdy ma ich mnóstwo świaŚ":'iątec:znyc~" ~o i on w. grunc~e. rze~zy nie „kuI?ne" . łasił się frykasy. . ,,Baba" rzetelna 1 d?m rodzin pos7:czegól~ ych ordynku.' Antow1ele s1e zmienił. Znana 1est goscmnosć poi- musi byc własna, pakowanicc własny, wła- : niostwo przy1mu1ą w pierwsze - święto, Pieska, budzi oną iednak zastrzeżen.ie, zw~a- si:ie. plac.ki i. mązurki, według słynnych prze- , trawie w drugie, u Stasiów trzec.ie, u strysz~za w ostatnich cza,sach w 01kres1e. św1~t p1s<!w ?abci m~b~szczki , &porządzo.ne. Ina- ' jostwa i tak dal ei da ~rzewodów. jedni do
W_1elkanocny~h.
Gospo~arzy. nu:rtu1e. n:Ys) czeJ, cóz bo za swi~c011e?' . . .
1 drugich hurmem z młocrzież~. z drobiazgiem
.Pr~etr~ała ?<> dni.a . dz1s1e1s~ego ~ nie: I nawet.
S~oły otwarte, nowy gość od poucieczki z miasta, ~1kryc~a się pod .1a~1ms
pozorem, byle _by me mieć dD. ~zymen1a z zmienionej swej szacie 1 tra<lyCja Wielkiej ; czątku zaczyna, gdy wcześniei przybyły koń
cz~r~dą zgł?dmałych,
czy tez zarłoc~nych Soboty:
.
! czy ma.zurnk, tcrtem się. delektuj~. ?adnych
gosc1, .czymą,cych f9rm~lne spu~t~szen!a w . „W1~lką Sobotę, wczesny~ rankiem odro wykręt?w. Jedz - musisz, w pteciu mieizastaw1e św1ątecznei. A,e te myslt egoisty- bma zgiełku po sklepach 1 O)pustc1szałych scach 1adłes pałaszuj bodaj w dziesiątym!
czp~, z. chwi'lą gdy zar,rzmi rad'OiSne „Alle- ta~,Q;a~h. św.ię_ta. święta! Na po1ł·udnie groby '. Kędy więks~a ochota, tam tańce na urad0!u1a '. i;rmą bez.p~rotme..
. .
. zni.ka1ą, ~<>.sc11Qł_Y do solennych gotuia się ! wanie spragnionei zabawy młodzieży - bo
„Stół zastaw~. drzwi
r~zw1era1, dz!el uroczystosci. Miasto zapada w gCtqczkowe od Popielca w uczciwym domu nawet muzvsię jako cię stać, abyś po,ganmem po świe- przygotowania. Lada chwila ruszą księża po ki ani słychu".
·
cie B<!żyim. nie <:hadzał".. .
. .
domach. Na krańcu ulicy mignęły już komże. ;
Tak illo tempore w roku 1875 w WarW1ęc me ma co skąpić 1 na odludzm s1e- Ba, lecz droga daleka.
Od mieszkania do szawie bywał01. A w Łodzi rayż było i jest
dzieć i nie za,i;>raszać i iprzyje4 itj•nikaćl
mieszkania z piętra na piętm Stoły czekają , inaczej? '
Nie od ~ś :t~~ n.astrec.;.a1i midl!J,oicl :w: ;nalqyt~. ~astaw1one gę.sto, baby, ciasta,
.Jak ś~i~ ,.,...., to święta.t
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Kola dyplomatyczne o celach Italii

W nieutulonym żalu z powodu zgonu naszego nieodżałowanego

WŁADYSŁA
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OŚRODK ·A

·A

dozn~li~my liczny~h cowodó~ szcze~ego wspólcz:icia z wielu stron, co przyniosło v.ielką ulgę w naszym bólu i obowilłzuie nas do
wyrazen•a serd~cznego podziękowania wszystkim którzy w tych cidkich dniach okazali oam tvle serca.
~zczegó.lnie dziękuj em~. p. inż. Wendtowi-prezesowi Kasy Emerytalnej Pracowników .Elektrowai, "łubowi Pracowników
Elektrowni. 1 ork1e.strz~, ~elegacp Zw. b. Ochotników Armii Poli;k~ej, towarzyszom pracy Zmarłego, przyiaciołom, znaiomym, ofiaro dawco~ w1eJ1c6w l kw1ec1a oraz tym ws2yatkim. którz-y wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi, w głębokim smutku pogr~tona
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Co Rzym z~!!>iotu.e orzez za,t;cie Albanii
RZYM, 8.4 (Tel. wł.) - W sferach dy· niczące dziś z Jugosławią również !1'!- Poł.ud
plomatycznycb tłumaczy się ten krok Rzymu I niu, mogą młeć większy wpływ na 1e1 pohty3-ma względami:
kę zagraniczną.
.
.
l) Odczuwaną w całym społeczeństwie
Również granicząc z GrecJą, mogą wywie
włoskim potrzebą sukc_esu. prestiżo~egm
rać silni_ejszą presję_ na t~ pa~stwo, Y'! celu
.
2) Kluczowym połozeniem Albami na mo skłonienta go do me ~1dz_1elania Angin baz
I rzu Jońskim i Adriatyckim. Na wypadek we~- morskich na morzu $r~dz1emnym ..
1 ny, Włochy, posiadając Albanię, mogą zamZajęcie. Ą.l~anii. zblt~a. wr.eszc1e Włochy
1 knąć całkowicie Adriatyk.
do ~?-przy1a~n.1o~e1 Sofa 1 moze dać d~plo·
I
3) Akcją penetracyjną Włoch na Ba~ka- m!191 ~łosk1e1 p1ękn:y sukces w postaci renach.
w121omzmu bułgarskiego.
4t
w
gra

I

~z:mie podkreśla się, że Włochy,

lradt!dii t\lbanii

Na dz1s zwołane specjalne posiedzenie gabinetu brytyjskiego
Poparcie nierniec dla ałccji włoskiej

LONDYN, 8.4 - Wiadomość o zbrojnej
interwencji włoskie.i w Albanii niezupełnie
zaskoczyła koda brytyj~:lde. Rozwój wydarzeń, jak to stwierdził wczoraj premier w
Izbie Omin był ściśle śledzony. Lord Halifax
przybył wczoraj przed południem do Foreign
9mce, gdzie otrzymuje wiadomości w miarę
1ch napływania. Rząd brytyjski jest w konsultacji z rządem francuskim.
Wedle najnowszych wiado mości z Tirany
rz::,d włoski przyji;ć miał obecnie pewne
kontrpropozycje poczynicme przez rząd albań
ski jeszcze przedwczorai. Ambasador bryty,is!d w Rzymie lord Perth odwiedził wczoraj
ministra spr. zagr. Wło·ch hr. Ciano celem
poinformcwania sie o rozwoju wydarzeń.
DZiś NARADY GABINETU ANGIELSKIEGO
. LONDYN, 8.4 Wczoraj w godzinach
w1eczc rnych posrlstwo albańskie w Londynie przyzn_alo, że 4 miasta zastały przez wojska włoskie obsadzone, a mianowicie: Shenrriin, Durazzo, Valona i St. Quarranta. Według pose 1stwa albańsl:iego, żtUKiarmeria albańska i ludność cywilna stawiają Włochom
zac· ety opór.
Rząd angielski nie posiada autorytatywnych informacyj o położeniu w Albanii, ponicważ pcselstwo bn·tyjGokie w Albanii mieści sie w Durazzo i wobec tego poseł brytyjski Ryan iest odci~ty.
Lord Halifax p;zyjął po południu ambasadora Turcji i posłów Grecji, Jugosławii i
Bułgarii i po ponownym skomunikowaniu

się telcfcmicznY.m z premlerem Chamberlai-1 tyckim i $ródziemnym i stanowi bezpośred
nem, postanow.ił nie opuszczać Londynu. W nią odpowiedź na plan Chamberlaina „okrą
sobotę odbędzie się pod jego przewodni- żeni a" oraz powstrzymania wpływów kractwem posl~zenie gabinetu, ale nie w peł- jów demokratycznych na Bałkanach. Zdarn:~ składzie, lecz tylko przy udziale tych niem Paryża, inicjatywa włoska powzięta zo
min~strów, którzy znajdują się Jeszcze w Lon stała niewątpliwie w pełnym porcrzumien.u z
dynie, lub których można łatwo d-Oń ścią- Berlinem.
gną~o ·
.
.
„Petit Parisien" w artykule swego redak. wr~t prem1~ra Chamb~rla1na. do Londy tora dyplomatycznego Bourguesa oświadcza,
nu, J~St Jesz~ze nieustalony 1 premier J?OZO- że o.kupacja portów albańskich przez marys.taw1ł 9ecyz1ę w tym względzie lordowi Ha-· nartkę włosk<> miałaby w konsekwencJ'i przehfaxow1.
· ~ ·
ł k
p
AIDE-MEl\10IRE BRYTYJSKIE w RZYMIE
kształceme A~1atyku w morze w os te. .erRZYM 8
ł
. .
.
·
spcktywy takie mogą wywołać - zdaniem
1 •• . • 4. Ko a hrylyJskie z~vraeaJIJ u~ag~. . Bourguesa _ troskę nie tylko J1ugosławii,
na komunikat ogłoszony p~ ro1l.mow1e min. c;111J10 fecz również i Bułgarii. Instalacja wojskoz aml.JS-:~dorei_n Pf;trhf"lll. MJJn. ~1a~ udzielił a~a- wa Włoch w Ałbanii naruszyłaby głęboko
sadoro'IH ang1els~1emu . „od~~1edmch z.ap~wmen". obecną równowagę na 8ałkanach i mll6iała
S!ow11 te pozwalan ~memac, ze ~pewmema włos. b zaniepokoić nawet Tur<:J'e
kie dotyczą utrzymania przez Italię status quo. Jak
Y
•
wiadomo, d1> poszaoawania status qno w basenie I
śródzicmnomor~kim zobowiązane s11 Anglia i Włochy
RZESZA POPIERA AKCJĘ WLOCH.
~;3 f~~~~~e ipaktu wielkanocnego z 16 kwietnia
BERLIN, 8.4 _ Pierwsze wiadomości .o
Koła brytyjskie inlomtuję ponadto, ze dokument wypadkach w Albanii nadeszły tu w god~l
~ożony przez amb. Pertha ministrowi Cianu posiadał nach południowych. Koła zbliżone do :Wtlcharakter aide • memoire, na który min. Ciana udzie· helmstrasse óświad.c.za.ią, że „Niemcy rQZ1;1,lił natyi~hm!a.stowej ustnej odpowiedzi.
mieją· i popierają akcję włoską w Albanu.
w PARYŻU.
Stanowisko twłoch przewidziane jest traktaPARYż, 8.4 _ Wylądowanie wojsk wło- tern włosk<>-albańsk1m. Postępowa.nie Włoch
~kich 'Ił! ~lbanii przyjęte zostało w Paryżu z spowodowane zostało zajściami w Albanii,
J~k,, i:iaJ~iększą rezerwą. :Według „Paris Mi- które gr01Ziły życiu i mieniu iWłoch. Postępo
d1 , m1ciatywa włoska w Albanii ma na celu - wanie to nie daje żadinernu innemu mocarzajęcie pozycJ'i str.itegicznei· na mcirzu Adria stwu prawa do interweniowania. Niemcy śle
dzą z syrnpatl~ bieg wypadków w Albanii,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - przekonani, że akcja :Wł•x:h Qgraniczy się
wyłącznie do te_cytorium albaf!Skiego".

Zanlec.z:yszc.z:ona krew wskutek złego funkcronowanla wqłroby moie Pe:»··

wodować uereg ro.zmaitych doległiwoicl: bóle artrełyc.zn~, łama~1e
w kościach, bóle głowy, podenerwowanie, be.z:senność, wzdęcia_, odb11a·
nie, bóle w wqtrobie, niesmak w ustach, brak apetyt_u, swędzenie &kó~y.
&kłonnoić do ob&trukcli, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia,

I

mdłości, ię.z:yk obłoiony. Ch~roby del przemiany materl.1 nlszczq or~a
ni.z:m I przyipleszłllq starość. Racionalnq, zgod?q z nat~rq kura.clą 1est
, 0 rmowanie czynnoścl1 wqtroby I nerek. Dwu.d.z1E!~toletnie dośw1adcze•
nie wykazało, je- w choroba·ć~a. tle złei prz.emiany mate~ll, chro~ic~
nych zaparciach, kamlenia4 ioł~i~~ych, iółtaczce, oty.fośc1,.ar1rety.z:m1e
ma(q za&fo1owc:inle .zioła lecznicze

Broszury be.zpła.tnle wysyła
. taborałorlum:fiziolog. chem.

-,mwsA~cM-

~~~
orar/a'ptekł fi. alcfady

apteczne.

Po porezumieaiu brytyjsko-polskim

•

przestrzega
Prasa niemiecka
Próby
cia \Narszaw1 od Londynu
„ ......

...„„„illml„„„„„___
·..fradycyjne śW"ięcone dla
1:·4 ~~ jbiedniejszych
...

'~~
~=~':.lli'llll„

„„„llillllDll•~----„„

Bi5kupi K omitet Pomocy Najbiedniej„Doraźny Posiiek" z racji nadchodzą
_":h świą Chrystusa Pana w Wielką Sobo
.';.przy rozdawaniu obiadów wyda podopie•nym z parafij łódzkich w kuchniach przy
;E:w11owskiej 72, Lokatorskiej 12, Ubywa
.. skiej 2, i Przejazd 13 paczki świąteczne,
: :;Jadające się ze strucli, kiełbasy, jaj i cu_rn.
Ponadto Centrala „Caritas" oraz para~ :atne oddz iały „Caritas" obdarzą w para. :ach najbiedniejszych paczlrnmi świątecz1 y;ni. Specjalne „święcone" zorganizowane
ostanie w przedszkolach parafialnych.
W Domach Noclegowych Siostry A)ber
::;nki i Bracia Albertyni dzięki pomocy finan
.owej Tow. Przeciwżebraczego i Stowarzy
.cenia „Caritas" organizują „święcone" dla

ym

-~ ~zdomnych.

-~

• • •
a) W ciągu dnia wczorajszego odbyło
się rozdawnktwo darów świątecznych dzie
ciom najbiedniejszych rodzin w publicz·
ny.eh szkołach powszechnych. Akcja święco
nego została zorganiz,owana przez Komitet
Pomocy Zimowej wespół z Komitetem Pomocy Dzieciom i młodzieży.
Wszystkie dzieci, które korzystają z do
żywiania w szkołach otrzymały paczki. Paczek takich rozdano .ponad 14.000.
Niezależnie od tego zorganizowano pomoc rodzin bezrobotnych, korzystających i
P-0mocy Zimowej. Rodzinom tym przydzie
łono paczki żywnościowe.
Starostwo Grodzkie we własnym zakresie zorga•nizowało pomoc dla najbiedniejszych rozdzielając w dniu wcz.orajszym tało
ny na paczki żywnościowe.

.....„ ...„ ...„„„m:m„„„...„„„-„„„...„„............„ ...„„

BERLIN, 8. 4. PAT. - Cała pr(lft Dl.emlecka 1J11j
muje się w artykułach wrtę,pnych oawiadc.zeniem
Chamberlaina G .po.rozumieni11 brytyjęko • polskim,
w których to lll'l)"kułlll(;h twierdU •Io. ił Anglia sa.
mierza do p()w-Ołaoia do lsycia ligi sot}nit1Dieckiej i
udziela się jednocse§nie pnestr61 Pobce.
W artvkule satytnłowanYJD ,.Mi~sy Pilsudakim
a Chamb~~inem" - „Deutsche Allgemeisie Zeitllflg" dowoclri, że rzęd polski nie potJarł ini.cjatywy
rządu niemieckiego w ureguloweniu a.pomych kwestyj co mogłoby 1two!'lyt trwały i 'tllomy pokój. Na.
atąpiło to, oi,ginie „DA:l", w chwili, w której zarmis.
ry Anglii ~mie-1'7.aj'ł"Ce do okrtżenia fueszy były już
całkiem ja.Inc. lUQd pol!!ik.i - pi9ze „DA:l" - ~nim
złoży 1JWój po dpi.I pod aktem, który wiezie oo WIli'•
szawy plk. Bee!c, zamanowi6 1i~ powinien_. jakt ko.
rzyść przynieść może Pol11CC ud1'.i.! w polityce okrą·
:i:enia. Z oiwiadczenia Chamher!Gi.n&, te układ z Pol.
BOLe ARTRETYCZNE. REUMATYCZNE

podagryczne natwlęcej dokuczaja na zmianę
pogody, w ~zasie zimn.a s!oty i ~nlepog9dy.
Nieznośnymi wtedy sta.1ą. s1~ bóle w ko~c1a~h
i stawach, powstaią obrzmienia, a m.1ęśn!e
ony najm~~~ym n~ct ~ci~u ~~ą ~ę
bolesne Choazenie a nawet poruszanie S!e
bywa utrudnione. Cierpienia te powsta]ą
wsk'utek nagromadzenia się w ustroi}! kw~
su moczowego i jeżeli nie będą rac1onaln!e
zwalczane będą. się zwię~szać, aż wreszcie
na stałe przy)rnją do łóżka.
W takich wypad)cach stosuje się wewnętrz
ny lek „UREMOSAN" - Gąseckiego, ~~ó~y
rozpuszczając kwas moczowy w organizmie
wywołuje wy\fzielanie się takowego wraz 2
moczem i współdziała z ustrojem w walce
jego z at.tretyzmem, reurnat~zmem, poq~wą.
kamica nerkową, złą qrzenuą,na mater11 1tp.
- UR,t:.MOSAN - Oąseakiego do nabycia
w aptekach •

•

odciągnha
tą Ilio lltol na P,~odzłe i.awarci• ukła.d6w s
trz1dm państwem, W)'lllika, ie Polska nać ei~ ma
tylko ogniwem wielki~o angielskiega łańcucha okl'ł
żenla, przeii co Polsła straci wolność w poet~powaniu.
Grozi jej ponadto jeszczo ud-nial w egreaywnym. Ju.mi wojskowym przeciwko Rze&Zf. Teg.o rochaju
rozwój wypadków nie za.skoozy Rzeazy. Zdajemy 90.
bie eprawC' ii celów polityki brytyjskiej. Rzeau jeet
dostatecznie a:ilna, aby przeciwstawić aip wuywtklm
siewcom niepokoju. Nigchie td oie powinny łstneć
niepewności oo do zdt1~ydowanie rzędu niemieckie.
go, zahempieczenia tl'wałego i mocnego pok<>ju prz&
ciwko wszystkim intrygom. Wieib.ieć o tym winien
zarówno Landyn, jak i Warszawa, która waha liC' mip
dey ~iłsudskim e. Chll'IIlherlainem.
Piermza kolumna „HamhurgeT Frcmdenblatt"
ukazała &ię pod tytułem „Niebe741ieczna gra P<>lski-.
W inspirowimym artykule Y.Cstępnym pismo dowodzi,
ie „Pobks krooq niehezpieeznt dr<>~"· Zrywa one
tradycje swego Wielkiego Męża Stanu Pjłsudskiego.
Niemcy &ledz.ę p1>9łępowa.nie Polski ze rrpokojem do.
brze uzbrojonego państwa. Rzesza ma wiele powo.
dów d1> rorzozarow1111ia". Żyoeniem Niemiec - do.
wodzi dalej pi~o - było uregulowanie 11wego sto.

E'dina Mac Durbin. wiskiem bez precedensu w świecie X Mu-,
Data urodzenia - 4 grudnia 1922 r.
Imiona rodziców - Ada Rcau, James. zy. Ale na szczęście reż. Kosterlitz i prod.
W zrost - 1.60
Pasternak wpadli na pomysł nakręcenia! fil
W aga - 53 ,kg.
mu pt. „Penny". Tu zaczyna
Kolor włosów - szatynka.
karjera Deanny Durbin, jednej z najpopuKolor oczu - niebieslkie
Miejsce urodzenia - Winnipeg, Ka- \arniejszych gwiazd Hollywoodu.
nad~.
Deanna Durbin mieszka z rodzica.mi w
Gdyby nie to, że państwo Durbin w Los Angeled, na peryferiach Hollywoodu.
~ 923 r. prz.eprowauzili się z Winnipeg w Za1jmuje rozległy pałacyk. Panna Durbin
. Can<idzie do Kalifornii w Stanach Zjedno- liczy sobie obecnie 16 lat. „Nakręciła" doczonych, być może, że niebyłq~y ślicznego tąd pięć filmów - cztery już widzialiśmy
nodlotka ekratnu, Deanny Durom.„
(„Penny", „Ich stu i ona jedna", „Pensjo'
Karjera jej bowiem zaczęła się w ten spo
narka",
„Podlotek"), piąty ujrzymy obecsób, że na jednym z nabo~eństw w kości~
le udzie w chórze śpiewała 12-letma nie w następnym programie kina „Rialto"
1
' b
Edna Durbin, znalazł się t. zw. „łowcat ta- pt. „Panny na wyda niu".

letni poleca oewootworzonv •alon

c.„„

lentów". Zachwycony jej głosem przsdsta
wił ją przez.„ telefon jednemu z potentatów ~
Hol'lywoodu.
Dla rodzi.ny Durbinów wyróżnienie c~
reczkl nie było niespodzianką. Cała rodzina była bardzo muzykaiJna i co parę wieczorów odbywały się w domu koncerty.
Tak wiec mała Edna została Deanną
Durbin. Początko\.vo dano jej małą ró~kę
w krótkometra•żowym filmiku. Nie umiano początkowo odpowiednio wykorzystać
możliwości tej dziewczynki o przemiłej b~zi j ślicznym głosie. Była czemś .zup~łm~
11owym. Nie była „cudownym dz~eck1ei:n
i nie by}a qorQsła. By.la„ P,Odlol'1<1em1 z.p-
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w dniu dzisiejszym

LONDYN, 8. 4. Pat. - Min. Beck przyjęł wcwraj protokółu dyplomatyczueao premiera mjr Crank·
prze~ południem a~b~sador~ Francji Corbin'a, a na shnw. Z lordem llalifaxe~ minister Beck •połegnał
stępme posła rmnunsk1ego T1lea.
się już 11-1czoraj późnym wiec:ooram po ostatnil!ll..noer
nrm posiedzeniu w Foreign Office, które zakoń<:zyło
WYJAZD Z LONDYNU.
oficjalną część wizyty. Na dworcu zegnali ministra
LONDYN, 8. 4. - M1nister Bork wraz z towa. również członkowie ambasady pol~kiej z rad<:t Jet·
rzySZfłcymi mu osobami odjechał wczoraj po południu dżewskim na czele, kO'llsul generalny R. P. Pom.ati.
z powrotęm do Warszawy. Ambasador Rac:1.yński od ski i przed·stawiciele pl'asy polskiej.
prowad?.ił p. Ministra do Dover. Na dworcu Victo·
ria odjeidżafacego ministra spraw zagranicznych ~e.
gnał z ramienia ~ządu h.ryty~skiego &tały podsekre.
DZiś POWRóT DO WARSZAWY.
tarz stanu w '!'ore_1gn Office s1; Aleksandel' Cadogau,
szef przy gabmec1e lorda Halifax11 - Harvey i szef
WARSZAWA, 8.4.• P1>wró-t p. ministra J. Beok.
z LondyllU nastąpi w dniu 8 hm. około golll. 16,30.
lfiil •&4MW&·Wł'EFA
aa

Do J T A. L J J I

(30-dniowa) od B6S zł
WYJAZD l MAJA R. B.

1ukłen

Przy~azd tło Warszawy

szczególna. żadna inna gwiazda f1lmo\\,'.a
nie może się poszczycić tak wielu zwolennikami pośród młodzieży, a! normalna pupatrzy na
na
pod I
lotka, który wnet stanie się„. kobietą.
Taik czy inaczej, jej pozycja w świecie
fHmowym jest jedyna i wyjątkowa. Zapeł
niat poważną łukę w świecie aktorskim
Hollywoodu, gdzie bir~k było aktorki pośredniej między gwiazdeczką a gwiazdą.
W „Penny" była małą dziewczynką, w
„Pensjonarce" zaczęła flirt, w „Podlotku"
zdobyłą pierwszy pocałunek, w swoim naj
nowszym filmie p.t. „Palrwy na wyda·niu"
już.„ szuka męża.

ni~ ja~

Nie było to dla N1em1ec łatwe. Mu:;ieliśmy,
pisze ,,Hamburger Fremdenhlatt' przemilczeć nieje·
dną kr;zyw~ jaka ei~ działa Niemcom w Polsce. Ni
gdy rnc było mowy o aymkolwiek, eo Polska mo.
głąby Ul\'lliać z.a naruf%enie ewej wwereonotici C!LY
integralności.
'
Nigdy nawet nie J)0'1nipto myID .,za~ro:1~mia Pol.
ac11°• •Czr. 11io !1.I~talo w duCliu •łinezętej l!ner. .Pil.
sudakiego polityki dobrego lł&ledttwa , osltgt\łĆ o·
5tatecme wyjaśnienie ńOl1Hlków mi~~ Berlinem a
WM'8'Z!IWlłt 'Zapytuje pismo. Zamiast tego l'Oq>Oezęto
rok<>wimia 11 Amgli,. Być moie jeucze Polacy pisze
,,Hamb. Fr." nie widzę s całą JaśnościQ niebezpie·
Cl'lefa.~twa tej polityki. Niemcy mają jui swoje do·
śwadczenia i potrafit bronić eio. .,Będdemy też wi~
d7'ieli, co o tych BQdzić, którzy oddajł się do dyspozycji polityki angielskiej &kier<>W1mej przeciWkl)
R~l!ZJ'"- Polska układu j&zcze nie podpaała, za.
macza na końeu dmennik. Niemcy prowadzić będt
polityk~ prucoju, o ile jednak Rzesza zmuszona do
tego ZOftanie, ~pi a Ollłt 1tanowcroticl4 przeciw·
ko tym, którzy prowadzt. or;y też udział biorQ w polf
tyce okrożaola.

Min. Beck wraca do kraju·

Popularność Dean_ny Dur~m 1est. wręcz

się właściwa bliczność

~?; 11 łl!sla(łem ~eho~ „~ duchu mzrerej ~Y

JB.zm •

PIOTaKOWSKA 98, róg Przejazd I pfętro, tel. 208·02 (wej4cie z Piotrkow1kiej i Przejazd

111
.

grozi•

•••••••••••••••••••••••••••~-----~
SUKNIE
rotowe, PŁASZCZE t BLUZKI
p/~. najnowszych modeli aa sezon wlo••nao•

·eanna Durbin SzUka .m~za . . .

Imię i nazwisko -

I

lalen.a:.rzwk DOll.l"''ZRI ,-..aa„a.......„„....
~U

- LtJNDYN. Poseł rumuński Tilca OO:hył po I
poludniu konferencję z padsekreta't'Wln stanu w Fo.
rcign Office - Cado·ganem. Cadogan odhył o godz.
16·ei konferencję s 4'Jlllhaeadorem tureckim. Po;;cł
grecki Simpolus udał filę o godrL. 16,30 do Fo.reign
Offir::e.
- BUKARESZT. Mm. "Pr. zagr. Gafencu udał
&ię wczoraj wieczór oz; wizytą ofkjalnę do Turcji. Wi·
zyta potrwa dwa: dni.
- NOWY JORK. Agencja Stefani d<m<>si, ie w
tutejszych kołach polityc-~nych utrzymuje się p1>gląd,
iż ambasador amerykański w Berlinie, odwołany, jak
wiudo11110 - nie d""'no do Waei.yngtonu, nie wró-ci
nf) ra•liC na swe stanowisko.
- KAIR. Min. Goebels odlecioał wczoraj po po.
łu<lni.u z powr-0 teru do Rodos.
- LONDYN. Angiielskie koła połi<tyczne śledz~ z
coraz wifhzą uwagą zacieśniają !>ię - współpracę
pomiędzy Niemcami a Włochami.
Wielkę sensację wywołała w Lomlynie pogłoska,
ii w czwartek wieczór kanclerz Hitler odbył długą
ro:zmowę telefonic:mą z M·ussolinim.
- SAN REMO„ Wczoraj rano o godz. 8,20 mar.
szalek Goering wra:1J z małżonką opu~dł San Remo
Pociąg w;o7':'.<"Y m:unalk.a Goerinp;a po krótkim postoju w Genui o gorl'l. 10,30 odjerhał d-0 Florrncji.
- NOWY JORK. Syn pt'CZ) ilentu James Roosc.
veh odpłynl}ł wozoraj na pokładzie nQuen Maiy" do
Europr.

„~

;lf ł.

Wycieczki morskie:
Do Sztotthelmu

ł Kopenbaeł

zł.

31/V-5/VI

Do Helsinek
15/VI-18/VI

200

zł.

90

DO J\NIWfRPll
i lONDYNIJ
13VII-21/VH.

flOlłDl'

25/ Vll-9/ \'!tL

zł

324.-

NORWffili
zł

520.-
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Krzywde

socialn~

lłzł!mił!ślnik
Łódź

i narodow~ trzeba naprawić

polski

igłko

oaj ł!mną

tego klasycznym przykładem

D.u~o w ?stat~ich. czasac~ sły~zymy. o proc., blacharstwo w 79 proc. cukiernict-1 c~ie. Dziś warsztaty te giną w szybkim tern
rzem1osle, wiele się pisze, wiele się o n1111 . wo w 67 proc. zegarmistrzostwo w 81 proc a:i1e.
mówi. Zapisano już stosy papieru, \'ltraco- 1Przeciętnie s tan posiadania żydów na te · „Trudno mówić o poprawie w bra1iży
no wiele godz1n na przemowy, na kalkula 1 renie rzemiosła w Łodzi sięga do 70 proc sze'ł.nckiej" - mówi sprawozdanie · Izihy
cje. Wszyscy wołają o ratunek dla rzemie 1Rzemieśln icy polscy bronią się dziś jeszcze Rzemieślniczej. „Bardzo roz.winięte na tere
ślnika polis'kiego, któremu brak kredytów na ocinku brukarstwa, murarstwa. Wiado nie woj. łódzJkiego chalupmctwo podtrzybrak surowców, brak wszystkiego. Two- ! mo przecież że to robota najtrudniejsza mywane przez bandtarży prowadzących ·
rzy się kasy bezprocentowe, rozprowadza najcięższa , „katorżna". a obcy niechętnie sklepy obuwia, idóprowa<l'ziło już dziś do
s·ię kredyty z funduszów państwowych, w się biorą do takich prac, przy których tra- tego, że wszystkie powatniejsze zakłady
~urnach tak zatrwa~~jąco malych, że nalel ci się z<lrowie. i siły w forsownym tern- szewckie li'kwidują swe w·arsztaty, prze.;..
załoby naprawdę b1c na alarm.
pie.
chodząc na chałupniczy system produkc11
Sytuacja rzemiosła polskiego w Łodzi by móc konkurować z handlarzami obu"1•~1t••••• jest więc.ej n i.ż opłatk:ana. Nic tu nie po- wia". Od siebie dodamy jeszcze.' że ci Po:
mogą, „zestawienia! ogólne" z ca:łego tere- Iacy, których „położo.no na obie łopatki
nu wojewódz• ura, bo wiemy wszyscy, kto przechodzą zazwyczai do obcych warszta
to jest rzemieślnik z prowincji. To nie ru tów w charalkterze zwykłych czeladni'ków
mi eśl1nik, to wyrobnik, to małorolny praicu- których toleruje się jedynie w bra·ku „wła
jący dniem i nocą dla obcego nakładcy. To snych" sił wykwalifikowanych.
zaciężnik, zależny od kiesze'ni i dobrej wo
Możemy zaryzykować twierdzenie, że
Ii „pracodawcy z miasta".
przynajmn~ej na terenie naszego miasta
A nawet i te ogólne statystyki z terenu

•••••••••::."'"""""'Co\'l.
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PERKUN
.• Sefir.a" - Model 1939

r

MOCNA IUDOWA
PROSTA KONSTRUKCJA
IEZ PRAWA JAZDY
ZWltOT 201; PODATKU
Produkcjo naj1łaruef pohlilel fobr'tkl 1llnikłiw
Towora„•hto Fabr7ld Moto;6w „Perkun"' S. Ą.
Woru:owa..C uł.GrochowakoN309J 31l tel 1044·26
Praedalawlclełttwa
w Wara.a:ewl•:
ul. Kr•dJłOWCI N 6 I Marsznłlt~wtko N Jfo

~~~e~~1s~i~ec:fad:~;,aż;\~~~~~~f
e ż~i~f::i~;
nym, zasilanym obficie kredytami w posta

L U B I ,E N'

silą

rzemieśLników

- katolików, prowadzących i
warsttaty prawie nie ma. Ci nie- ;
licZ111i - to wyjątki, p-0twierdzające jedynie
regułę.
_
.1
Rzemieślnik w Polsce to albo obcy pra ·
codawca, albo katolik - pracowni1k, Polak
wyrobnik wysługujący się całe życie tym,
którzy zagarnęli i zagarniają wszystkQ
chciwymi rękoma.
Polaków w praktyce traiktuje się we
·wiasnym kraju wciąż jeszcze 1yl1ko ja'ko
siłę najemną, zdoLną do produ~owa.nia. pr~e
cież najwy:żiszych d&br, ale me dla s1eb1e 1
tylko wciąż i zawsze dla obcych.
Oto są verba veritatis!
Oto jest krzywda socjalna, narodowa~
którą co rychlej trzeba naprawić, drogą
walki o spol87iCZetlie rzemiosła we w'łaści
własne

I
I

wym tego

8łOWa

JeN. REPR. WARSZAWA . CHIVllEL.NA47,

Pro{l'e~ "" ż;;i';;nie be::rpl'atn;e

znaczeniu.
H. Rud.
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J Rezurek•r1·ne
"

d'monr
••

ci gotówki i w ipostaci suro'Yców.
k 0 1 0 L w 0 w a
Zma.rtwy1chwstania hejllał d11Woni
Wróć.my jednak do Łod~1, gdzie jak po Najallniejaze wody alarczaae - znakomita borowina leczy wazellde w chwonaw eer1: sreh~j aymf-ooil,
wi~dzieHśrny powyżej, rzemios!? żydowchoroby reu•atycsne, akórne, kobiece etc.
!lii;.:~~ch~~,.,
sloe zdobyto. 70 procent p~z~CJl:
" .
p LA A S 1. O N EC N A
BASE łC a: W ODĄ B IE Z Ą CĄ 1IOcq aie w poiwietrsa falll
Dla rz·em10sła , 1chrześc11aniSk1ego Jak
TANI SEZON od l MAJA
R7emalt7 kaHcyJne.
śwt.t rumieńcem n~ płonie.,
się to mówi, IPOZOstawałoby coś około trzy
Moc 1io w 1nopa:ch iskier pali
dz;Pstu p ·oceint. Motnaby powiedzieć, ie
na niebWsaw mocłrym łonie.

z

to

z

p25ternak p1nown1·e

dużo. Przecież
'oficjalne statystyki wska
21 O milionów ogólnej wartości

zują, że na

•

SkiZiRY Oil s'm·1erc·

T0'116W

produkcji ~z.emiosła w okr. łó'dzldm je~Merderca aobowt6ra orzed Sądem Apelacyjnym
nako 130 m11tonów iprzyipada na „chrześci.
•
. .
.
pr,ernytfowycł. ł te1fo11o•rr:f>
ja'ńskie rzemiosło".
·
· . Przed Sąd·em A(pe1atYJ.nym w Wa1.s~a-,cę .na ~arę ~1e~1. Sąd Apelaoey1ny wyrok
Dobrze ale rzec!!! chrześcijanie są wie stainął Władysław Pasternak,_ ło<lz1a- śm1erc1 zatw1erd1z1t
__ ··~· ~ __·~ -'· _...,_ - --·· __ ...- też różni '
P
nin,pmordercka s:vegłlo bowtóra.k n J
Obliczając z ołówlkiern w ręlCu doszlia9terna ' ~rrte< gettitny. wy o.ie en1oec,
Dla przykładu przytoczymy, że pod- byśmy do ciekawych wyników. Oto wśród rozpoczął prac~ Ja~o urzędnik prywatny.
Okres uczciwej pr~cy trwał Jednak barczas gdy prawie 50 chrześcijańskich kas tych 30 procent (mniej więcej) katO"licy
Tb t llco d · t zecie 1 ewangelicy <łzo krótko. Defraudao1.a na •hutamlkl1 u1lr-ata
bezprocentowych na terenie województwa t
łódzkiego rozporządza sumą stu
tysięcy ~a~n~w~~zisti'i~ wy::ani: ch rześcijańsklc pos~, ~i~j if~wnla ·~yła.ad
złotych, to kitka kas becprocentowych 1.y stanowiliby mniej więcej jedną trzecią tj
. ozp-:_:}; s.i~
e ~2'\1'5 81 n •ó
· śl 'k(jw T 1O · gama, wy11.N4ema.
do·\\ :;kich roz.prowadza rocznie wiele mi10 proc. ~g łu rzemie m
; . e
pro:
Przebły.s'dem naazłeł uratowan& Włady
lionów pożyczek.
cent poda·i emy rac~ej jako minimum, bo sława Pasternaka był jego ożenek. Wzł1&ł
przecież. na 25 tysięcy warsztat~w :~dnX poczciwą nlewias~, dość majętn1& ł mógł
w~zystk1ch PY!ać wręcz. 0 ~y .nat1'1oł~
urząd.zlć semie przyzwoitą egzys~ję.
20
więc mamy d.z1ś ~a terenie ~odzi o'k
!Pasternak 1ed·nak majątek !oay pods'tęp
,procent rzemieślników lcatol.1ków. A ł te nłe sprzedał i uciekł z pieni~zmi. Prześ?a20 pro~en~ - to przeważnie czeladnicy, ctowainy !listami gończymi czuł, że pr~zej
•l•cłmlobarwna, mil onówka , 1t' zwl~zt11 z now7m pod%łl·
'Am 1t'Ojew6dzhr JHt Jut oo nabycia Cena 71. 7.-. Pod· zat~u~me?1 u obcych nakładców, to prze- ery pótniej wpa:dnic w ręce po?icji.
k ~jooa •I I~.-. Na zam6Yl•nla ot~ym•n• w cluu nal· waznie biedota!
„ntnnh IO dni udzielamy 15 proc. rabatu IN8TY1 UT
Ciąży nad nami jakieś :przekleń-stwo, 1a
Zna1azł.szy się w Kielcach, został wstrią
STUD10W, Waruawa, Maruałkow1lca 4.8, P IC, O. 16.738.
kieś fatum, zniewalające ITTas do szukama śnięty widokiem pewnego nieznajomego.
wdąż pracy u obcych. W całym szeregu Jeśli istnieją sobowtóry, to Ibył właśnie najAle dzisiaj okrzyki alarmu są po niew zawodów rzemieślniczych nie znajdzie się klasyczniejszy wypade'k tego rodzaju.
W głowie Pa.stenn.aka ro<lzi się pewle11
czasie. Prosimy przejrzeć statystyki. W z latarką w ręku katolika - ,prze<isiębiorcy,
prowadzącego
za'kład
„na
wlasną
rę~an.
.
.
t<>dzi mamy na 1200 warsztatów ,,chrześ
Zawarł z mm znaJOmO'Ś~ bez trudu. Socljańskich" w grupie włókienniczej (kra- kę". Do nie'dawna jeszcze praco wall. ~a te
wiectwo, czapnictwo, bieliźniarstwo itd'.)• renie Łodzi stolarze <lziś leża rozb1c1 w bowtór, Zygmunt Jaskól'Slk:1, był człowle
5.500 zakładów żydowskich. Cholewkar- procłt. Zabiły ich żydowskie ·sklepy me- kiem nienagannej przeszłości, bezr~otnym.
Paste;aiak zapr()J>.ono~ał mu ołbjęcle po
stwo jest w 98 procentach żydowskie, gar blarskie. Do niedawna jeszcze mieliśmy w
Ł-odzi
poważne
katolickie
plac'
ó
W'kf
szewsady
gdzieś na prowmcjL
barstwo w 97 proc., krawiectwo w 82
LóD2, PIOTRKOWSKA. 86
P.ropozycja została przyjęta przez Jaskólskiego z radością. Wyjechali -O'baij.
:Pod Piotr«cowem Pasternak za.strzem • • • • •.• • • • • • • • • • •
Jaskóllski:g? i okra'dł z d?kumemtówt swoje EWANGELICKIE NABOżE~WA w JĘZYKU
p-ozostawNl'J<llC przy trupie. Łódzka ipoil'iqa
POL~KTh1
odkryła :podtst-ęp miondercy i U!j;ęła go w ŁoDnie 9 kwie!Dla, jako ,., I.se fwięto Wielkan.ocy,
Niewydalone i rozkładajitce ~ię w kiszk~ch łaĘodn.ie .przeczyszczają, ?Iatego też sto- dzi.
o~i ~e~•two w ko&!tlele ńr. Jaina o godz. 12
zaległości trawienia powoduią różne obJa- su1e się Je przy zaburzemach żołądkowo
P.ast.emak
pnyznał
się
do
zbrodłnł.
Jak
U. ~~h. K9!:"1.K~aj._,_
Il . ,__„ t w·"--~
wy chorobowe. Sprawność organów tra- kiszkowych, przy obstrukcji i do uregulo- ··~" 'ł . ~
.
ć
.
uwa 1 0 ~wietma, -.o w ·PG ...~ę o QC.1111>u.u~
d
Ow\Al.Zl
,
mia·
zamiar
rozpoczą
„uczciwe
f:1
odprlfW'i
mhoieńwtwo
w
kościele św. Tuójcy, o
wienia jest warunkiem zdrowia. Zioła ma-/ ;-vania t~awienia. Do nabycia w aptekach
fylcie", ~ako jas.kó!ski.
g~ 12. - ks. A. Ha11Ptmnnn. .
gistra Wolskiego ze znak. ochr. „Gastro- 1 drogeriach.
Sąd Okr~gowy 'VI Łodii skazał mordersa" regulują działanie żołądka i kiszek,
· -----

tęczowa łwiatoł ule'lftl
harmocrl9 tonów owiewa.
A OoO!lka rory na ruwle

Fobrylto poleca po.10 ''"' eiłnilcl .,..linowe
„Perkun„ r6w11let dfa .ce•ów rof„łc:rrch.

.~~'
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MAPA POLSKI

OBSTRUKCJA ZATRUWA ORGANIZM

Ostatnia wola pana burmistrza
Kal'tka z dzieióW dawnej lodzi
I

Księgi miejskie· dawnej Łodzi, tej przed scu pra1gniemy przedstawić, przeprowadził

przemysłowej, są obfitym źródłem wiedzy swój całkiem urozmaicony żywot po przez
o orgainizacji i życiu miasteczka, o 1kultu- drugą połowę XVH stulecia i zagarnął je-

piły nowe wybory i nasz

pain Adam, jeszcze wówczas mia:nują<:y sit; Slusarzem,
wszedł znów do radyt w której pozostawał
przez dwa lata. I jeszcze raz zasiadał jako
raijca w radzie za burmistrza Ja!kuba Suwa~y. w I. 1688-1691. Niemal dwudziestoleni okres pracy w radzie miasteczka
najbaJrdziej do zaszczytnego stanowiska
ojca ł6dzk~ej społeczności rajcę Adama
Slusarza przygotował. Oto nakiszedł szczę
śliwy rok dla niego, bo „pospólstwo" całego miasteczka wybrało go burmistrzem
Łodzi. A był to rok 169L p,rzez pięć lat
sprawuje rządy Łodzią pa:n bu.rmistrz Adaim
Slusarz vel Kaquzińsiki do 1695. Po dwuletniej przerwie znów zaufaniem mieszczan
łódzkic'i1 obdarzony obejmuje stolec burmistrzowski w roku pańskim 1698. Tym
razem rządził miastecZkiem tylko jeden
rok.

rze i obyczajach mieszczan łódzkich. Księ- szcze z następnego wieku prawie jeden
gi te stanowią bodajże jedyny tak bogaty krzyżyk. O rodzie jego tymczasem niewiele
materiał do poznania życia wewnętrznego jeszcze możemy powiedzieć, należał on
i zamożności łódzkich łyków.
jednak do najstalfszych i zamożniejszych
Na,lsz obrazek wyłącznie na zapiskach rodzin.
Przewijają się niejednok,rotnie
ksiąg miasteczka rolniczego opieramy.
przed Urzędem Burmistrzowskim, to znów
Wiadomo, przodownikami spraw pu- przed wójtowskim, a uwiecznieni na karblicznych pewnego zbiorowiskaJ są zawsze tach ksiąg miejskich wioczystyc'h w tych
ludzie czymś sznególnym odznaczający lub innych sprawach członkowie rodu ślu
się, czy to zamożnością, czy dostojeństwem sarzów, bo talk s i ę znamienitai rodzina ta
lub też wyrobieniem życiowym. Pierwszy- mianowała aż do czasów pana burmistrza
'mi między równymi obywatelami spole- pierwszego z tegcr rodu, który zapewne dla
czności miejskiej są rody zasiedziałe, pa- uświetnienia zmienił nazwisko ojcowe na
trycjuszowskie, otoczone zaufaniem i sza- Kałuziń~kiego.
Po raz trzeci został burmistrzem juź
cunkiem lub podejrzliwością i zazdrością
Również nie za wiele wiemy o tyciu pod koniec życia i n'l tym stanowisku
współobywaite::li. Do nich zazwyczaj należy pana Adama. Po raz pierwszy bierze udział śmierć sławetnego pana burmistrza zawładza w san".orządzie miastedka, w icli w publicznych spraiwac.h miasteczka w r. stała.
rękach są godności i dostojeństw-a,{ oczywi- 1672, kiedy to widzimy go zasiadającego
Anno Domini 1708, dnia 11 llistopada
ście w granicach terytorium miejsKtego. Ze w radzie za burmistrzostwa Jana Markowi- „spisano waletę" a~o ostatni~ .wo~ę _je~o
względLt na niewi elką ilość stanowisk w cza. Długich siedfm lat towarzyszy palnu wprowadzono w wieczyste ks1ęg1 mieisk1e.
ławie i w raidzie małego miasteczk;i, jaki11 burmistrzowi jako pierwszy rajca obok
Dnia i roku wspomniaJllego zaprosił
była Łódź, szczupła ilośl: obywateli do- trzech pozostałych kolegów w radzie aż pa111 burmistrz wójta miasteczka Łodzi
chodzi do tych wyróżnień i niewielu scho- do rokn 1679. Nie wybrany w drugiej ka- j Grzegorza Pełzowicza i kolegów jego, ław
dzi z tego padołu z zaszczytnym mianem dencji za burmisfrz.?J Wojciecha Lewika - 1 ników, w dom swój „widząc się na umy„sławc t nego pana burmistrza" lub „para Torby, po trzech latach wchodzi po\\'tór- śle zdrowym, ale naJ ciele bardzo słabym",
wójta''.
nic do rady dnia 21 kwi etnia 1682 r. po by w ich obecności złożyć zeznanie o swej
Sławetny pan burmistrz l\ctam Kch· - / l'f,t;ir icniu /v\nrcina P cłzow icz !'I, który przC' os 'atniej woli.
ziński, którego ostatni,ą wolę na tym miej- szcdl do ławy miejskiej. W r. 1685 nast,ą- ·
„_Najprzód leguję Panu Bogu Wszech-

I

tęcsa ros'8ńczon•

ziemio łcilka w twycli ramionaclit

akordów rybnem pulruj11;
r-076Jlute w akr1J1jcym 'ię szkliwie
hrzte1:11 iM.ęte: All cluj e. l

Ch()t'Qgiew radoki kwitnie.
w zenicie plueia błękitnie.

EnmzjMllllu

JJłou

kula

po ~ lekka hula,

w

dłwłoków &ł!miecl 1i~ gr11łf,

Milion ~a r;olębi
~rlan~ w eterach kruży,
białym ~

Ilio kleibL

9m:leri udeki.

arwy~m.

na romtajnyt'h drogacli kooa.
Milcść mi~dem pachnie w wietr.ie,
krew, &y i brud • 1lohu ~.
A On w bladych cwiud !koronie_
Zwycigzca Ślniel'Ci, SKtanal
Rakie~

u nó1 Mu płcmie
A 11 el u ja rodpiewane!
Mgr. Wladyalaw Dlugou:.

Z INSTYTUTu PROPAGANDY SZTUKI.
W Wielką Sobotę orek w I-.szy Dzień Swiąt
Wie]kanocnyich Insty11Ut ~p ag. Sztuki w parku
Sienkiewicza, zamknięty Przez dzień ca!y, Na
to:mlast w drugi Dziefl Swiąt otwarty Jak zwy
kle od godz. 11 20-ei Wystawa stow. pol. art.
graf. „Ryt" iruvuJą.ca naJwY!bitniej•szych wsvól
czesn~h artystów - grafilków oraz
wystawy
malarSkie znakomitych artystów: Wla.dysława
Lama I Marka Zulawskiego sP:>tka!y się w na
szem mieście z za'S lużonem powodzeniem, cze
go naile~zym dowodem stale wzrastaJą<:a frek
wencia zwiedzających zarówno mllofoików sztu
ki, jak l s.zerokich warstw s1>o!ecz;e(Jstwa maz
związików

zawodoWJ>1Ch.

l\lUZEA MlfJSKEE W OKRESIE SWIAT.

Mielskie Mut-ewn Przyrodnicze, Etnograficz
ne i Pamiątek po Marszalku ·J. Piłsudskim bedzie nieczynne w I i II dzień śwląt wielkanocnych, natomiast .Muzeum Historit i Sztu~i im
Bartoszew!oz&w czynne będzie w II-gi dzień
świat wielkanocnych w godzinach od 10 do 15.

mogącemu

i Matce Przenaijświętszej i Ania opłotkach, ai także półwłóczek roli, obej.
łom Stróżom i Wszystkim $wię-tym duszę mujący cztery składy, na „Pogorzeli". Swej
moją, a ciało ziemi tym sposobem rozpo- drugiej małżonce Katarzynie legował umierządzam" - tymi słowy zaczyna się testa- rający pan Kałuziński cztery składy ogrodu, za stodołą organiściną leżące, a do tement.

go przydał pięć zagonów za „Kątem".
rozZ końcowej części testamentu dowiado- dujemy się o pewnych, nieco niejasnych
bre świadedwo o zamożności· panai bur- perypetiach finanSO\V'VCh~ własnych i miamistrza, choć także dowiatdujemy się o ta- steczo,rn.
rapatach życiowych testatora.
„Dług mówi pain burmistrz - któBurmistrz Kałuziński pozostawił swą
rym winien Jegomości Painu Kasztelanowi
chudobę już poqzielon_ą między pięcioro
swych dziatek l drugą swoją żonę Kata- do Łagiewnik, to jest sto złotych, od któ·
rzynę.
Syn Andrzej, zapewne najstarszy, rych pieniędzy nie dałem prowizji, tedy
przez rany Chrystusa Pana i Dobrodzieja
otrzymał półwłoczełk roli w „Rzecznym"
polu, Uczącym cztery składy. Rola ta roz- mego, aby m iał mił osierd zie nad dziaitkam! moimi, aby tej prowizji im się nie upopościerała się od gralnie
bałuckich at do
m1nał, gdyżem wielce
zrujnowany, nie
gościńca Srebrzyńskiego. Wziął także trzy
zagony roli na „Pogorze·hi".
Drugi syn 'tylk? na d~~ytku, ale i na wszystkiej chuGrzegorz w spadku po ojcu posiadł trzy dobie swoiei. Proszę o mił()S;ierdzie nad
zagony roli na „Pogorzeli" obok brata dziatkami moimi..."
Jędrzeja. Pierwszej córce Zofii „odkalzał''
Tymi mocnymi słowami rko11czy się
krowę cielną i dwa Składy
na „Długich praiwie testament sławetnego bunriistrza
Przymiarkach" ku wsi jagodnicy; jej rów- i:iiast~czka Łodzi. Następują jeszcze wynież legował za „Kątem" dwa składy roli licze~1~ swych, zresz tą ni ewielkic'il, wierzyod smuga aż do gralnie kapitulnych oraz tclnosc1 u współobywateli miosteczka.
dwa składy w „Lipinkach".
Druga córa
Z testamentu tego ró wn ież inne drobburmistrza Dorot;ł, została ob<larowana na ne s~rawy mie,iskie wynikaj ą. D0wiadu,ie„Długich Przymiat.kach" 2 składami i za ·my się, że stała s ię w mia steczku j akaś
„Kątem" równi eż 2 składami od smuaa·, „Conflagrata", „co mieszczaninowi Krupce
jako i pierwsza siostra; także pod „Lipln- woły wzięto", za co pan burmistrz z wła·
kami" 2 składy i wraz z s~ ostrą Zofią snej kiesy musiał za miastecz.ko złp. 30
ogród za laskiem d o stała ; również i staJrą zapła1cić, ponieważ pieniąd ze miej~kie by~ałowicę ot rzymała . Trzecia córka Rozyna ły rozp_ożY.czpne „na mieści e wszystkie".
Jałoszkę lysę wzięła i trzy lechy ogrodl! :w: .,._,,....,_..
Roman Kaczmarek
części dewocyjnej następuje
porządzenie gospodarstwem, co daje
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ŁODZKA, Spółka

KOLEJ ELEKTRYCZNA

Bilans z dnia li erudnia 19:18 r.

l'laiątek

.....

Place
Budynki
Tory
Sieć kabli

Akcyjna. Kurier

..

.

. . .

.

podziernn}' eh

Zł.

.

Dłużnicy

Depozyty i kaucje
Sumv przechodnie

. ., .. ..
.
.
....
.

udziały

• • •
.
.
. . .• • .. .•. .•• .••
• •

alccyjny •

•

•

•

•
•
•

•

•

Zł

•
•

„
„

„; Imprezy sportowe w Sw

20.250.000,9.818.000,3.290.000,704.000,734 OOO,276.000,-14.822.000,-

W

(P)

czasie

świąt

Wielkanocnych od rzyski: boisko AKS

1

będą się w Lodzi i najbliższych miastach,AKS-Hakoah.

prowincjonalnych bardzo nieliczne imprezy
sportowe.
• •
NIEDZIELA.:
•
Piłka nożna: mecze o mistrzostwo klasy
O ł
k
ł
_ A boisko ŁKS godz. 16 U41ion Touri-ng I Is
gó em apita y własne • • 35.072.000,
- Wima, boisko KP Zjednoczone godz. 11
Akcepty
• • • , •
• , • •
143 OOO,-, KP. Zjednoczone-WKS.
Wierzyciele
,
• •
• • • • • •
307.551,76 1
Pabianicach: boisko Sołoka o godz.
Dywidenda niepodniesiona za lata 1933/37 •
45 156,75 1l Burza-Sokół, (Pabianice).
Depozyty i kaucje •
• ,
44.793,37
W Zgierzu: stadion miejski godz. 11 SoSumy przechodnie • •
•
53.471,86 kół (Zgierz) _ Strzelecki KS. Mecz towaPozostałość zysku z roku 1937 Zł
3S 649,:n
·
Zysk za rok 1938
„ 2.938.695,68 2.977.344,77
Fundusz dy1poz}'cyjny
Fundusz odnowienia • •
Fundusz budowlany • •

„

w

34.440 624,11
863.556,12
37.291,54
454.148,85
22.350,2.760.354,06
2.000, -62.993,83

• • • •

Zr6dla ,

z•.

Kapitał amortyzacyiny •
Kapitał zapasowy
• •

3.478.916,77
11.205.610,06
2.454.981,01
1.063.315,76
418.107,90
164.455.12

.. ..

i

Kapitał

962.217,48
4.217.320,81
10.475.699,20

przewodników
jezdnych
fa bor • • . , •
• •
Urządzenia elektrowni
• • • ,
lnw ::ntarz techniczny • • • • • • ,
11 WJntarz biurowy i gospodarczy
Zaprzęgi, pojazdy i samochody ,
Magazyn
Kasa •
•
Papiery wartościowe
Weksle ,

gr.

sporto~Y-

38.643.318 51

38.643.318,51

:łt

sirat i zgsków z dnia

Włnl~n

.

wraz

z;

9 877.039,36

Pozostałość z zysku z ·roku 1937
W pływy ogółem
•
• • •

2.977.344,77

Dywidend„. niepodniesiona •

pozostałością

z roku 1937

•

•
,

•

•
•
,

•
•
•

12.854.384,13

DYżURY

12.812.967,54
2.767,50
12.854.384,13

bilans oraz rachunek strat i zysków zatwierdziło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów
w dniu 30 marca 1939 roku.
DYWIDENDĘ po zł 30.- od każdej akcji wartofoi nominalnej Zł. 600.- na podstawie kuponu
nr 10 lub świadectw ułamkowych w odpowiednim · stosunku wypłaca Kasa Kolei Elektrycznej Łódzkiej Sp.
Akc,, w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6.
Dywidenda, me odebrana w ciągu 5 lat, przechodzi na własność Spółki (§ 48 Statutu Spółki).

Julian Duvivier w swoim czasie za'hlysnął, jako konano zgodnie s recept' przemysłowców hollywo·
o nieprzeciętnych wartościach, ujmujący te. odzkich.
w;:.ty fidmowe w yposób oryginalny i subtelny. Stwu.
Jest więc w tym filmie śc:ieninie się jak gdyby
nył też sporo filmów niepospolitych. Po tym Duvi. I dwóch prądów: eksperymentalnych koutrukeyj twór.
vicr troch~ przygasł, oslohł, znużył się. "W.ielki Walc" cy ,,Kametu halowego" oraz efektów spreparowa.
znów jego reputację, jako realizator.a. stawia mi naj. nych, jak.o ustępstwo na rzeoz gusti>w szerokiej pn·
wyższych Sll'.::Zytach.
bliozno€d.
„Wielki Walc" - to chieje kari.ery Johanna Straus
Jest to film wy~okiej klasy, jako pr6ba połi,czesa i je.go romautyC21Dej miłooci Towarzy:szymy mi· nia muzyki, obrazu i nastroju. Kapitalnie wn>adł.a
strzowi tonów, królowi walców, nie tylko szczebel scena, w której Strauss, jadęc prze:n las wiedeński
po &Zczehlu w j~go wielkiej karierze, ale bierzemy tworzy walca. Memy tu jak gdyby „pokazany" proudział w narodzinach jego natchnienia
jesteśmy ces tworzenia utwo l.l nastrój kompozytora, gdy na·
świadkami powstawania źródeł, 5kęd to 'muchmooie wieclza go natchniooi;.
cz.erpoł.
Różne mot)"'·y: gca pastuszka na fujarce, tętt>Jłl
Nnjwirlmym jego natchnieniem była jego mi. konin, sygnał woźnicy dyliżanau - ł@c.i.t się w jednf
łość dla pięknej ;piewaczki, „Karli Donncr", którą melodi'1·
uos~hia piękna artystka primadoona ,,Metropolitan .
„Wielki Walc" w kinie „Casino" jest obecnie je.
Opera" w No""'"'
";~ Jorku, l\1iliza Korius. JeJ· fenome. clnym :i: nielir.:znych obrazów, godnych obejr'l.eaia.
nllny wysoki, koloraturowy sopran r.:hwihmi wydaje
s}ę, jakby wydostawał się nie z lud.zkiej krtani, leci z
Jakiegoś srebroe"o fletu. PO'Za tyh ji!st świetną e.k.
lorką.
"
. .
.
.
.
. . Jest to. po1dobno -UilJ debiut ~ ekrame, ale Jak· 1
•
•
• ~
~cz w~mał~. Drugę rołę, rolę i.ony Straussa kreu. 01wa1c1e
Je Lmsa Ramer. Arlystka jest rdzenną Wieclenką,
nic więc dzhl"llego, że interpretnl"ja roli żerny Straus
Dawno oczekiwana premiera nowego świątec:1llle
sa, małej mieszczki, „słodkiej O.ziewczyny" jest świct go prqgramu Cyrku Staniewsk~~h odbędtle si~ ju
1 na, doskonale wyC'ZUtJI, pełna wzrusNjących, mifkkich I tro w niedzielę o 4.15 po poł. i 8.15 wiecz. Jak już
tonów. Du-skonałym Stram!em jest Ferdynand Gra· l kilk~krot~ie nadmi.eni~limiy, o~ecn! program pt>·
vey. .
,..
1
1&!~w1on~ ~est na naJwyzszym poz.1!'m1c ~rtystycz.nym.
I
„Wielki Walc to poł11czenie pracy reżysera nie Kilkanasc1e przebo1owych numerow daJe pełną gwa
, moszą.:ego tn:tblonu z metodami pro-Oukcji 1tmery. rancję powodzenia Cyrku Staniewekich. Czołową
j kańskiej. Można bez trud'u wyśledzić, jakie aceny atrakcją będzie tresura grupy fok • lwów morskich,
r..reaU.zowal Julim Duvivier, i które fragJ11euty wy. oraz występ 15.to osobo.wego ze~połu marokańczy
ków Liazecd, fenomenalny duet węgierski BARI.
reżyser

JUI r O-W n •Ie d Z Ie
• Io

I

Cyrku Slan1ewsk1ch

l(~l[~l~w lIft~ J

l!

1

wer:.:.~h

laureaci na 1grayskach ohmp1Jsk1ch, DmDO'll ulubieńcy publicznogci w nowym reipertuarze,
tresura arabskich ko.ni i w. in. Ceny miejsc niskie.

SE~llflll•CAil!IS!:c::Jiiil~tmalllllB•lll

Wspaniałe uzdrowisko nad Popradem.

Sezon wiosenny - tanie pobyty ry·
czałtowe Informacje: Komisja Zdrojowa1 Zakład Zdrojowy i Par"
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PRZY śWIĄTECZNYM STOLE„..
Zasiądziemy wszyscy dnia 9 kwietnia. Robotnicy

Iw n iedzielnej

111ndycji Roz..głośni Łódikiej zasiądą
przy świ;itecz.nym stole przed mikrofonem n1diowym.
6 6 I Raz je•zcze przeke>naj~ się rad!Mł'uchacze robotn~~y.
że istotnie. "wszędZ'~C dobrz.e, ~e'7 w domu najlepiej"
AudycJa robotmeza „przy sw1ąteeznym stole" ro-z.
Polskim. poctlnie się w ni~dzielę, dma 9 kwietnia () r;l>d~ 19,40

"
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1

~i~~~~i:::icr~~r;t 1~~of ~~~ ~:;en~a°'~:~

•

d ok I or
•

Wesoła

baj ka w Teatrze
TYLKO JEDEN RAZ!

• tk
u
Ś w1a

d z1e„,ęcym
• ,.,,
· lka rado ść'•
WIELKA~OC NA ZOOII SIERADZKIEJ.
panui e wie
zapomniał o dzle·
U sieradzan :i;achowały się trndycyine ool"l!ędy i
~ ciach i dale w poniedziałek 10 bm (lrugle śwlę zwycwje obcl10d~emia świ1,1t Wielkanocn)1:h. Na ten
, to) o godz. 12·el w Teatrze Polskim (Cegielnia tomat o.pracował pogadankę radiową Bogdan Ż)•r11.
I na 27) wspaniałą, wesołą bajrui p. t. „Dziwny nile. Pogad.anka będzie nadana w progTamie_ lok~lnym

1

W

I Teatr „Kot

w Butach" nie

I Doktór" (wdłg znanej angieJsklej powieści: Dr. j Rozg}o5ni Lód~kiej dnta 9 kwietnia, w medz1elę o
· Dolittło I jego zwierzęta". (Bajka ta dana bedzle tylko JEDEN RAZ, gdyż teatr Jedzie na
tourne. l(ukły i dekorac)e l(. Mackiewicza. reż.
M. Stawski. Muzyka A. Osser (W-wa) Bilety
od 25 i:r• do 3 zł.
,,DZIWNY DOKTóR" Jest strasznie zabawn:i
bajką •• dzie~lom się też należą wesołe świe·
I ta!
•

APTEK W śWJtTA.

W dniu 14 maja odbędą się 14-te „Za
wody marszowe ku czci Pierwszego MarL. Steckel, Limanowskiego 37, Sz. Jankielewicz szałka Polski Józefa Piłsudskieg.o", Trasa te
Stary Rynek 9, T. Stanielewicz, Pomonka 91, A. Bor
kowski Zawad~ka 45, B. Gł1•~howski Narutowkza 6, gorocznego ma·rszu będzie nieco zmieniona.
St. Hamburg i S.lr.a, Główna 50, L. Pawłowski Piotr Start nastąpi na Bałuckim Ry·nku w Łodzi
kowska 307,
sikąd druży:ny biorące udział w marszu uda
dzą się przez Zgierz-Łagiewniki-Aleksan
W nocy s niedzieli na poniedziałek dyżuruj~ apteki:
H. P&stot"owej Lagiewnicka 96 J. Kahane Lima. drów z powr·otem do Łodzi.
Zawody będą miały charakter patrolonowskiego 80, S. TrawkowskieJ Brzezińska 56,
J. Koprowskiego Nowomie!ska 15 M. Rozenblu wy o typie wojsikowo·sportowym ze strze
ma Sródmiejska 21, M. Bartosze-wskiego Piotr- laniem i będą zawodami eliminacyjnymi dru
kowska 95, L. Czyńskiego Ro~ ll ińska 53, E. żyn okręgu łódzkiego do marszu Szlakiem
Zakrzewskiego Kątna 54, 1. Sinie<:kiego Rzgow
Kadrówki.
ska 51.
Dystans tegorocznego marszu ku czci
Nocy z pcmiedzi11łku n.a wtorek dyżurują apteki.: I Wie.: ikiego Marsz)ka wynosić będzie 35 kim.
Duszkiewiczowa, Zgierska 87, J. Hartman, 600 mtr
Brzezińska 24, W. Rowiń9ka, Plac Wolności ·
•
2, A. Perelman i S-.ka Cei.;ielniana 32, w.
TRENER
PETKIEWICZ W ŁODZI.
Danielecki, Piotrkowska 127, F. Wójcicki,
Napiórkowskiego 27, K. Kempfi, Karolew(P) Trener PZLA Petkiewicz ma przy
ska 48.
• • "'
jechać do Łodzi w ciągu tegorocznego seW pierwtty d&ień świot Wielkiejnocy dyiurują z.onu jeszcze kilka razy, bowiem PZLA roz
w ciłgu du.i.ii następujące lllpteki.:
, łożył pracę jego w okręgu łódzkim na parę
H. Biewiarowska Zgierska U6, J. Kahme, Lima. okresów. Trener Petkiewkz bawić będzie W
n~skiego 80, M. Kasperkiewic21 Zgierska 54, J. H11rt czerwcu 5 dni, następnie w lbpcU trzy tyg.od
m111 Bn&ińska !4,
Jankielewk:z St. Rynek 9.
A. Ry<:hter i Łoboda 11 Listopada 86. W. Rowińska nie, a dmgie trzy tygodnie w listopad~ie i
Plac Woloo.ści 2, T. Stanielewicz Pomoroka 91, M. grudniu.
Rozenblum Sródmiejska 21, T. Karlin Piłsudskiego
Ta1kie rozproszkowanie pracy trene:-a
54. T. Miller Piotrkowska 46, J. Cymer Wólwuis.lta Petkiewicza nie jest po myśli życzeń zarlą
37, 1\1. Bartoszewski Piotrkowska 93, Z. Gorczycki du ŁOZLA.
Przejazd 59, Cz. Rytel Popernika 26, J. ChQdzyńska
Piotrkowska 165, :\f. Epsztajn Piotrltowska 25, 5ł.
Hamburg i S.ka Główna 50, E. ZnkrT~!ki Kętna 34,
PIERWSZY PROTEST W LIDZE.
F. Wójcicki Napiórkowskiego 27, Z. Szymański Przę
(P) Po pierwszych meczach !igowych
azalniana '15, G. Antonie"4cz Pabianicka 56, I. Siniec.
wpłynął zaraz i pierwszy protest~··
ka R10gowoka 51.
• -CO
Autorem iego jest Polonia, która domaW drugi dzień ;więt otW'B'lte Ił w cifłgU dnia naslę ga się przyznania jej walkoweru za mecz
pujQ>~e apteki.:
przegrany z Wisłą w Krakowie.
A. Dnncerow& Zgienk.a 63, L. Steckel Limanow.
Polonia, jako motyw, podaje, iż w druski.ego 37, S. Trawkowska Brzezińska 56 S. Kon iS.ka
Plac K.OOcielny 8. J. Koprowski Nowomnej5ka 15, ży.nie Wi·sły grał Gierczyńys.ki, który powiW; Gmszko'WSki 11 List01pada 15. A. B~kowski Za· nien być zawieszony.
wadzka 45, M. Zundelewicz Piotrke>wska 25, Zajęcz.
Protest Polonii został odrzucony.
kielWcz i S-ka Plac Boernera, Perelman i S.ka Cegieł
niana 32, W. Głuchowski Narutowicza 6, W. Wagner
i S.ka Piotrkowska 67, R. Rembieliński Andrzeja 28,
LEKKOATLETKI ŁóDZKIE NA
F. Dojsrski i Schatz Przejazd 19, W. Danielecki Piotr
OBOZIE PRZEDOLIMPIJSKIM.
kowska 127, L. Czyński Rokicińska 53, M. Lipie~
Piotrkowska 193, J. Sienkiewicz Ka,rolewska 48, w.
Polski Związek Lekkoatletyczny organiPawłowski Piotrkowska 307, J. Unien()wski Dębrow zuje w dniach od 24 kwietnia do 6 maja W
ska 24a, A. Kowalski i S-ka Rzgowsk~ 14?, A. Cha. Akademii WF w Warszawie kobiecy przedren;u;a Pomorska 12, ~·Pastorowa Lag1ew111cka 96, E. I olimpij-sk'1 obóz lekkoatletyczny na który
Sdmdenbuch Srehrzynska 67.
, wyz.naczonych będzie ok. 20 zawodniczek,
~rg
a m., in. ·~ilka czołowych zawodniczek okrę
u
gu ło?zk1eg~.
. _ .
•
Zamiast .Ż)CZl~ń świq~ecznych .na $cigacz
Kierowniczką obozu będzie JUZ. '\' oyn~•m. Eu.g. Ku:1atkoU•sk1ego.
rawska, a trenerem przypuszczalnie p. CejKw. Nr. 136. Z81rząd Okręgu Zwiiµku Oficerów zik
Rezerwy zł. 10.·
Kw. Nr. 137. Zarzęd Koła Łódzkiego Zwięzku
TRENING KOLARZY
Oficerów Rezenvy R. P. zł. 10.K.P. ZJEDNDCZ01'!E
Na dar wielkanocny dla biedltych dzieci.
Sekcja kola·rska KP. Zjednoc:wne wyKw. Nr. 142. Bolesław Pakows'.d zł. 20.słała pięciu swych zawodników szosowców
Kw. Nr. 144 K. Onewiliscy zł. 10.na trening kondycyjny.
Kw. Nr. 323. Zamia>t życr.eń świąlec~n) eh dr. Do
Trening ten odbędzie się na trasie Łódź
bulewia zł. 5.-Częstochowa-Katowice- Kraków
NA F. o. N.
Zakopane i z powrot~m i trwać będzie około
Kw. Nr. 141. Związek Zaw. Techników Dentystya. 15 dni.
Chrześcijan zł. 1.090.• ł w t reningu
·
b'10rą: Jęd rze1ews
•
k'1
.
· 1e„„
_, Stas10
. M a1inows
k'1 llWOJe
. J Ud
z1a
Kw. N r. 143 . 6-cio
Ś
.
. ·
,
&S"M~~no;lci d. 6,50
I an, w1ętkowsk1 Zygmunt, Szostek TadeKw. Nr. 322. Bmnisław Reicher, dyrektor Banku usz, Stańczak Sta.nisław, Maciołek Henryk.
PoliPkiego Oddz. w Lodzi zamiast źy<1Zeń świttecznych .
·
1
i po.d·ziękowań za nie
..,~mR•••••••U!Jll!ll!llll!lll'll\11111"8~•
'-ołzl. p50.· ""1!41iZ
i UAUWCIU WA W
Kw. Nr. 324. Si..11. a ows.zechna nr. 52 przy ul.

• * *

Wielki l '1\7a.le Stra.bsa.
I

I

god1l. 19.30.
GDY WIOSNA SCHODZI NA ZIEMIJ~."
IN.ieją się w pNyrod7'ie nieZ'lvykle dekawe wyda

Sz:

• • •

I

I

Ołi

I
I

I

Mackiewicza 7 zł. 10(}.-

Kw. Nr. 325. Jan R<Jkita należność za dyiur ' "
rzenia. O nich to właśnie będzie mówiła mgr. Zofia czi.sie p~zed1>tawien.ia cłla wojska d. 4..Zy!!k-KlimkiewJc„e>wa w :ponielbialek, dnia 10 kwiet
nin o godz. 13.05 Pnga<limka ia pr::ezruioczona jest dla Na chi!łci ociemni<tle (Akcja Łi>dz.k. Rodz .Radiowej
Kw. Nr. 16140. Ja'!lina .i Jerzy Kuf'Zyńscy ił. 30.dzieci.
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zwarty 45-letnl las.

I

IMATYCZNYM „RAFAŁÓW KA"

położonym w środku 6.000 morgów wspaniałych lasów iglastych, wydających specyficzny a ro mat,

z Łodzi

Czy iestel cz.laokf.o

„„......„„„...
._„_....„ ...
RZ DA.Ż DZIAŁEK LESNYCH
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Józefa

• • •

Powyższy

Z<1awalo się, ze walc izagi11ie.„ le po.kryję g11
swym wrzaskiem nowoeze&ne melodie, oparte na jazz
1Rondowym podłozn, nowoczemość muzyki poważniej
szcj, moda na jakieś nowe tańce. Niektóre z tych tan
ców jeszcze trwafo, tak jak utrZ)· muj'ł się niektóre
mclodie wspólcz.esne... Ale stary, wiecznie żywy wiel.
ki wul.~ Jnna Straussa, p<>wr:ica w triumfie i obiega
~11ów B\~iat. cały, podbijają: go ~woim ~roki~„. ~d.
iył '~ f1lm1c„. Na nowo u1arzn.uł pubbOZlllosc, kto~a
~rnleJe po ~ro1>tu z n~hwytu. Film ~ Str~ussem. ~Je
g~ walcami: „N~d ~o~rym Dun.aJem" i ~Opowieś·
cwmi z lasku w1eden;;kiego" pobił wszystkie rekOl'.
dy„. llomantrz:m u którym tęsknimy wszyscy, po.
ezją, którę wygu:iły :r; nll'!.Zego istnienia twarde, re·
nlis:ycz~e, ja;~;a~\·e•. okrutni;. wojc~e i P?~~jc.nne
wyp~Jk1, rado;;c zy01a - gosc rza~k1 w dz'."'1eJsrzych
1:'za!nch ~ .ws·zystko. to w~kr~&za l pow~uJe na no.
wo. do zyc1a mefod1.e „w1elk1eg.o wd~a S.trau.ssow·
! k 1ego, c~nrowny f,pi~w arly51 k i, od·twarz?JąCCJ ro l ę
ukoc~MleJ przez ~ema~nego m~zyka .kol~iety; .i>r~·
pomina nam ten film, ze to, co isto·tme 1p1ękne 1 wiel
kie _ nigdy nie umiera ... Po latach wielu wraca n"
nowo, po latach wielu i;irzema.wia d? ~as, ~gorzknia.
lych i mnu!Jnych, w dn1:1ch beZ'!1adz1e1 - i wywołu·
je u~miecli na mtacb i łzy \\ (• :: ·lt.

Mar:tzałka

łl) W nocy z soboty na n.ied..,ielę dyżurują apteki:

38.649,09
•

Ilu czci

Piłsudskiego

l'la

Wydatki ogółem •
Zysk za rok 1938

Zawody marszowE.

ASPIRIN

erodnia 19:18 roku.

godz.. 16.30

PUNIEDZIA4EK.
Piłka .iiOźna: 'l11eCz o mistrzostwo 1<1<1:.j
A - boisko Sokioła w Pabiainicach godz.
11 PTC-ŁKS.
Mecze towarzyskie: Boisko
So~o1a
(Łódź), przy ul. Tylnej 7 godz. n Sok_olŁTSG poprzedzony przedmeczem i boisko
TUR godz. 16 TUR-Bar Kochba. Mecze
mistrzowskie poprzedzą zawody . drużyn re
zerwowych. Poza tym mecze o mistrzostwo
klasy B, C i juniorów.
Lekka atletyka: boisko ŁKS godz. 10
wewnętrzno - klubowe zawody lekkoatlety
1 czne drużyn żeńs1kic'it i męskich.
Piłka ręczna: boisko ŁKS godz. 16.00
mecz szczypiorniaka żeńskiego ŁKS-Mai
kabi.

TABLETKI

Dat:hun~k

(Bałuty)

ęta

ułatwiaiący leczenie dróg oddechowych, serca i nerwów.

do .,Rafałówki" b. dogodna komunikacja. Doiazd auteb11sami i ko~eją z dwóch stron Łodzł. Budowa domów i willi bardzo ułatwionaw -

Tania robocizna z materiałem

na mie jscu.

Zarząd ,,Rafałówki" w dalszym ciągu sprzedaje najpięknlejaze parc'lle

po wyjątko'W'O niski ej cenie. P n
, , Jtt,-•.r. wuu
. ~.·

y kupnie za gotówk((

duży

rabat.

Informacje w

§-&AN

Łodzi:

Piotrkowska 79 m. 11,

MW *A:M

m;e„

fr v

t

Il

p. Telefon 243·58 w

~"""'i}11-.PM!f1

a

•

godz. od 14·ei -

do 18·ej.
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-IKronika
Akademicka
~~-::c:1nJ~IllllUJ[l]1Il[llJ_J_J_1Jj_~„~~"~
Prezes Związku Ak·ad. K~ł Lo1ł1zian przesłał ~a
są przyczyną z/
I t. p .. Na/ety usuengo. samopoczucia
cierpienia P
te dokuc 1·
· rz y ąc
h
z 1we
stosuje sie
emoroid&ch

oo

Qw.u<>l
„
•«~clt:r„

11.czo kóNAIYCIA A'1'fkAClf
'IJ. wii.$.- 6czo•1oL
• '>
.'J#"'Ollhl.~.
Wiel"i •Ukces kłna „Ri alło"

Zurnh Leunder

w filmie „Niebieski

~..Ji 1::C. ,_

-...$" ::-

bs"

~

·\.~ ,~Tl

~

I - Zł:~: ~~e:a?Ll~~~~ka,
1

za:n.
przy ul. 6-go Sierpnia nr. 34, zameldowa!a,
rę~ P:i~a Generała Berbeck1ego dopeszę następuM że nieznani sprawcy dostali się do jej miej ceJ 1PC::~ Generale _
szkainia, skąd skradli f.utro męs·kie i garn!Mając za poch1awę jednomyślne uchwały Waln~h tuir męski w.artośd 520 zł.
I Zg~omadzeń i z;iri;ądów. Akade~ckich. .K~ Lo.
- Szofer taksówki Kaczorowski Lu' dz1a? w Krak~wie, Lwo~e, Poona?'~ Wilme .1 War- dwi'k, zam. przy ul. WHeńskiej 54
najesr.a'l\'le, meldiuJę g<l'towo5c Akade.mikow • łodl1an do
. ' .
I natychmiastowej i najwytszej ofiary w obr<mie K.:8· c~ał na pr~~hodzącego. przez Je~dm-ę ul.
ju. Jako dowód gotowości deklarujemy z funduszow 1 P10rrkowsk1eJ, naprzeciw poseSJI nr. 72
~amopomoenych sy~lic1'11,ą k~otę ~ł. i.ooo na Po~ lv1atuszewskiego Walentego, zam. we wsi
zyczkę Ohr~y Przeeiwlotnu:zeJ. ObligacJe przekaż Koźle, pow. brzezińskiego. Lekarz stwiermy naty1:hm1ast Preze'
na FON.
d z,i'ł 1-n·k'
b
· · .t • 1.ł
Zwil)zlru Akad. Kół Lodzinn
c-K ie o rai'eti1e ~1a1a I s11.1erow.a · '. •
w Lakowie, Lwowie. PMUaniu, ofiarę wypadku do s:z.pt1ala św. Józefa.
Wilnie i Wlłl'azawie.
'\
(-) Klonowic: Tadezu::.
W s·zarparni Berlińskiego przy ul.
• * *
6-go Sieiipnia n. 17ir wybuchł pożar, który
w dniu 10 bm. (drugie święto) oćllędzie się tTn został ugaszony ,pirzez 3 plutony straży podycyjny orgimi.zacyjny wiecrrorek tanecmy Akad. żarnej. Wysokość str.at na razie nie ustaloKół LOO.z:ian w lokalu Stow. Techników przy ul. na, jak również nie ustalono przyczyny poPiotrkowskiej 102. Wstęp rylk-0 dla akademików i żaru.
wprowadronyeh gości.
Całkowity doch6d przema
czouy mi F'ON.
- Sipert :Alfons, zam. przy ul. Połud
niowej 52, zameldował, że w fabryce StiHe* * •
Zarzgd A.K.L. w PO'Ulllllliu ~edam.ia 1wych ra i Bielszowskiego pod tymże adresem
człooków, że wyciei:z.ki powrotne odbędą się w dniu zmairła nag.ie przy pra~y Oandys Bronisława
17 i 20 bm. o !!Olh. 20.45. Wiadomości dah:z:e o ter- lat 57, zam. przy ul. Emi1Jii Plater 10. Zwło
min11ch zapisów oraz wpłat pooane ::ostang w 1Z&wie- ki wydano rodzinie.
damieniiu wywiesi,onyin w lokalu Kół (Wigury 6).
Na uil. Brzezińs·kiej O!bok nr. 148 z prz=• * *
·
je:tdźającej
resorki spadł w stanie pijanym
Zarącłr W9%Y!lkich Kół -iielujo do .wych czł17.ll
ków, eby zgłaszali tię do lokalu Zwi11zlai przy ul. niejaki Ro~iak Józef, którego miejsca zam.
Wigury 6 w godz. ll-i6. i wzięli u~iał w przygu· dotąd nie ustalono. Do rannego wezwano
towan:iaclt cło zbiórki na Dar Narodowy 3-r;o Maja. pogotowie, które przewiozło go w stanie
nieprzytomnym do szpitaila.
• * *
Przypominamy, że Akademickie Koła Lodzie.n
- Morgentaler Moszek, krawiec, zam.
wzędują obecnie w loka-lu P<>Jekiej MB<Cierzy Szkol
11ej przy ul. Wi·gury 6.
przy ul. Limainowskiego 52, zameldował,

l

z A „ 1• a 111 •R 1E '....
•
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KASZ"EL, CHRYPKĘ i KATAR

aAmieriają .zioła

przeciw cierpieniom

płucnym.

\WyŃb zakladów Połskiej

sp. Alce. „P~ił'• w Byclgomzz,.t.

żeMc~~ku~~p~e~nr.~~.L~a
nowskiego został :bgnięty nożem w plecy •••••••••••••••••••••••••••••••~~
przez Szubla Mieczysława, zam. przy ul.
B!Ja.charskiej 8. Wezwa1ny 1'eikarz pogotowia orzekł lekkre uszlkodizenie ciała, pozosfawiając .go na miejiScu.

toinitiwo - io potc;Ra !t!

najaktualniejszy film chwili obecnej w k~nie „Metro''
istota, której imię sta- i.nane jaku wHElłB.AT A PUHLlllANNA•,
w świecie artystycznym Eu- Takte i dla ddeci. Do nahycia w aptekach
_ Zatrzymano i oddano do dyspozy- . W m<>mende, kledy !yjemy pod :mak.iem p<>życzki sięgalnej dotąd wyżynie, a specjalnie 7.djeci a walk
mpy?
i drogeriach w cenie 1.65 z I za paczk~.
cji wfa.dz sądowych Chaba Icka, bez stałe- obrony przeciwlotni(lZej, nazwnnej słusznie „pożycz· powietl'"nycb, do których zaangażowano kiilkunn~tu
Zarah Leander pochodzi z uroozego zauczestników wielkiej wojny. Kupiono rókątka Szwecji, z za1kątka • uwiecznionego
go miejs-ca zamiesztania, Pulower.a klell, ko . tywiolowego ~du", w entuzja!rtycznym wyścigu pilotów,
par.riotyz.mu
i uczuć o<bywatelskich, kin.o „Metro'' wy wnież w niektórych pańHwrch ezereg samolotów, któ
przez Selmę Lagerloff w jej powieści „G0 sta
la·t 42 (zam. ul. Ciesielska 21) i Czerkaw- &wietla niezwykle aktualny film, ilustrujęcy sił~, po. re brały udzia) w wojnie światowej, aby bardziej re·
Berling".
·z Tow. SPICW. ,,CHóR. MARIAl~"SKJff
skiego Antoni~go lat 38 .(zam. przy ul: l{'l!f i maczenie lomietwa.
alistycznic oddać nastrój filmu.
Ta1!1 wychowała sie mała Zarah czwarta
POW 59) w RadogoszclJU, za kradzież toPułkownik LincFhergh prze.leciał Atlantyk na S3·
z rzędu córka surowego pastora, dziec,ko
Na mocy uchwały wal111ego zebrania czlo-n·
nadzwycza\ zdolne, ruchliwe, żywe i inteli- ków Towarzystwa wstał lll'OW-Ołany nowy za- waru damskie:go na szkodę Spychalskiego molodo „Sprit oE Sr. Louis". Major Skn.rżyński na
sportowej aw1onetce dokonał przelotu z Afryk.i do Firanki i materiały firankowe reiatki
gcntnc. Wolno jej było po nabożeństwie rzą,<l. który ukonsty~uował się nastwuiąco:
Leona.
Brnzydii. WUliem Post dok<>nał przelotu naokoło ---------=------- I kOMn~l)
grywać w kościele na organach. ćwiczą<: na
Prezes -. Stanisław Sapała. wi~rez. ......
„
w d11żym wyborze po Dajol1szych cenach p o I e e a
Howard Hughes okrqźył glob w trzy d'lli i 19
organach, w tajemnicy przed ojcem śpiewała. Stefan W~źn1ak, selkretarz - S~am~law Walen
- Zatrzymano i oddano do dyspozyc.11 świata.
go.dziri. Coraz 1SZybdej lecą skrzydła, coraz pewniej
~łaśclclel Ryszard M,~yer
Pragnęła bowiem już za młodu zostać arty- ta, .sikarbnik - Zy~t Podlkulifiski, inspektor \wfadlz sądowych Menela Stani-sława, lat 38, wynir1uj111 na podbój przestworzy. Lotnicy włoscy
.Zawadzka l, róg I 10 rlc.
sy:~ą. .Jei .suro""'.y ojciec jednak za ni~ zgo- chóru - Zygmunt Wawrzeńczy~ g;ostiooarz zam. przy ul. FrancisZ'kańskiej 55 i Łaskę osiQ!!BjQ nybko~ć przeszło 700 kim. na god,zinę. Po.
. ~- . wstajt coraz piękBiejsze. coraz większe i coraz szyb.
aiztc się nie chc?ał. Dopiero po dłuzszych Anastazy Majchrzak. g()SłJoidym Jadwiga
1 F rain~1S~l\an
błaganiach i prośbach ojciec ustąpił i Zarah, Smolażanka, bil>liotekarz nut - Stefan Oglaska Jó~e!a lat 47, za.m. przy U·.
łze anmoloty. Na ostatniej wystawie lotniczej' w Pa·
Film „Kobieta, którą kocham" posiada cechy z:i.
ma14c lat 17, roziJ-Oczęła studia. Swoim ta- bibHotekarz książek - p. Helena Tom6wna sk1e1 52 za kra<lz1ei szpulek jedwabiu 1 prz~ ryżu niellWTklt &enaację wzbudzały s111t11oloty polskiej
równo bohaterskie jak i romanJyczne i jest histori:J
lentem wkrótce też podbiła sobie SztOlkhoJm. zastępca gospodarza - Aloiey Swr, zastępca dzy bawełnianej na szkodę finny „Taśma" konstrukcji wykonane całkowicie w kraju. Sperjalnt walki
dwóch mężczym o miłość kobiety. Tą kobietą
Po tym sukcesie odbyła tournee Po wszy-1 gospodyni - Katimiera ZegnallkóW'!la.
J>rzy ul. Jalkulba 8 oraz za kradzież 17 kur zaś uwagę zwracał wspaniały samolot bombardujl!c)' jest Miriam Hopkins. Prze-z obu kochana, zekoch11·
stkich
prawie krajach skandynaws-kich, by
.
.
-tAo R ·
L 'b
I
na w jednym, kochafocn drugiego, naraża obu na
wrócić do Szfukholmu i przez cały rok grać
Jednoc:ześn1.e z~w1adamla zarzlld. te 1.,...,cJe na sito~ aj>ngew~r.c;a a11 a, zam. przy u . ,.Loi''.
Kilkakrotnie
próbowało szereg wytwórni amery- śmierć.
główna rolę w ,,Wesołej wdówce". Obdarzo chóru odbyw~ią sie w lokal.u wlasP.~ przy u~ J:a'kuł>a 12.
kańsk~:h zre11lizo-ć film lotniczy. Filmy te jednak
Rewelacyjną kree.-ję nktor;kę w filmie tym stw~.
na rza.dko spotykanym talentem, kreowała Ks. Skorupski nr. 11 w !1)(>nte<lzlamct .1 czwa!tk1
- , W Komisariacie XIV znajduje się nie wywołały więkqzego uinteresowania. Obecnie Jo rz.n jcdnnk przede w s zy~tkim najgeninlniej-$zy aktor
również z wielkim PG1wodzeniem role drama
godz. od 2~-22 w którym !JO czrus1e przyimu
picro wytwórnia RKO zrealize>wnla przy wydn·tnc~ po świat3, Paul Muni.
wózek rręczny o 2 kółkach, pozostawiony mocy
tyczne w sztukach Ibsena i Stri:ndberga, Nie Je zarzą<l zapisy kandydatów na członków.
Rz11du Stanów Zjednoczonych, wielki film lot.
„Kobieta, którę kocham" - niezwykły film n11j.
na 111. Rzgowskiej. Prawy właśdciel może nicfY „Kobieta, którt kocham". Film reżyserował w~paniahzych aktorów i fenomenalnego reżysera o~raniczała swojej działalności jedynie do
I Szwecji. Wystepowała z równym p0wO<lzesię zgłosić po odbiór w godz. urzędowych. mi!tl'Z Anatol Litvak. Zdjęcia filmu &toją na nieo. to wielki program świQtcczny ki·na „'.\'letro''.
'l ' ...
niem. zagranicą, a olbrzymim sukcesem we
'Wiedniu ugruntowała swoią światową sła

to

R1m jest ta

się sławnem

piękna

»DJWAI«

:v

Rozr;wki

wę.

u

umysłowe
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Zac.zeły napływać
oferty różnych wyPSEUDOALOEBRA.
twórni filmowych. Z sterty tych ofert przyję (A-xy) + (B-xy)
+ (C-xy) + (D-xy)=?'.;;;;
ła najkorzystniejszą i.„ pierwsze jej filmy Ten co się podał i ten co zbadiał
„Premiera", „Paramatta", „La Habanera".
Przyczynę groźnej płucnej chciroby
„Marnotrawna córka" wykazały, że Zarah
I nazwa, która Rusin nam nadał
Lcandcr jest niezrównaną artystką ekranu.
I sama wierzch domu„.
Ma bowiem tak doskonale walory, że zaćmi
Tym czterem kto-by
ła, jak pisze prasa zagraniczna, swoją rodaPo dwie końcowe o~jąił litery
czkc Gretę Garbo.
I razem złożył te zgłoski cztery,
Jci najnowszy film - to „NiebieSki lis",
Miałby coś, czego rad sobie życzy,
wyświetlany obecnie z kolosalnym powodzeGdyż zaliczamy to do słodyczy.
niem w kinie „Rialto".
Za rozwiazanie powyższej zagadki nadesłane w ciągu bieżącego tygodnia redakcja
przeznaaza trzy nagrody,

-

FABRYKA SZPULEK
i CEWEK PAPIEROWYCH

-1

..

NAGRODY.
Za rozwiązanie poprzednich zagadek nai g!MY otrzymali poniżej wymienieni Czytelni.cy:
p. Henrytka Trzaskówna ł.ódż, :Wia1
. dukt 60·
I p. Włodzisława Ler.artowiczówna, Łódź,
Zacisze 4 m. 3;
_____P_IO_T_I_rn_A:o_w_s_KA
....._6_5.;..- - - - - '
p. D. Jałkiewiczówna, tódf, Julianów,
Czarneckiego 7.
DANCING LóDZKIEJ RODZIJCY RADIOWEJ. .. Nagr9dy są eto odebrania w admin:i'Stra\V drugi diień Swiąt Wielkiej Nocy Łódz- CJI. K. Łódz. Piotrkowsk~ 11.
ka Rodzina Radiowa urządza dancing w restau
.
racji 11 telu Polskiego, Piotrkowska nr. 3 P. S. W ubiegłą niedzielę wydrukowano
na który uprzeimie wszystkich zaprasza. Po- f mylnie nazwisko trzeciej nagro?zanej o~oby.
czątek o godz. 17-ei W programie wyst~py ar Nagrodę otrzymała p. :W1es1a Pawl1oka,
tystrczne.
Łódź, Wysoka 18.
1

I

K. SOESTROF"'1.
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Ludwik st.al przed oknem wystawoLudwik uśmiechnął się smutni.e.
wym salonu i przyglądał się z zai.ntereso- Dobrze - powiedział po chwili. wan:em portretom i pejzC'żom. Maria, stoją- Będziesz miała ten komplet wioseruny. Ale
ca obok niego, strzelała o"kiem ku sąsiedniej pod jednym warunkiem. Zaprowadzę cię do
\\~trynie, gdzie pyszniły si-ę barwne tkaniny pracowni mat.rskiej. Zobaczysz c·o to jest
wiosenne.
sztuka. Poznasz malarza przy p.ra-cy. Tylko
- Patrz, kochanie - powiedzi.ał nagle pięć minut zabawimy w pracown.i, a po tym
Ludwik do żony. - Ten Cezanne jest do- wrócimy tutaj i kupimy kornptet wios-enny.
prawdy wspaniały. Albo ten Monet!
Muszę cię wreszcie przekonać do tych ma. - Wolal(łbym jednak tamten komplet Jarzy, którymi tak pogardz.asz. .
wiosenny od wszystkich twoich Cezannów
Mari.a szła posłusznie"'obok męża.
i Monetów!
- Dokąd mnie prowadz.isz? - z.awo- .c~? Jaki znó~ komplet wi·osenny? łała nagle przerażiona. ja .ni·e pójdę za nic
- zdziwi! się Ludwik. A po chwili zawołał w świecie do tego pana. Za nic w świecie.
spo~trze~lszy swą ?myłkę. - Więc jednak
* * *
wolisz piękne suknie od dobrych obrazów?
Mistrz Lundquist zajęty był właśnie wy- Czy wolę? - odpowiedziała Maria kończaniem jakiegoś aktu. Przeraził si~ nie
z~ złością. -;- _Jes!eś skończonym dziwa- na żarty, ujrzawszy niespodziewanych go~
k1e~. Przec1ez me m?gę chodzi~ jak ~e- ci. Prędko chciał zasłonić jakieś wielkie
bra ... zka. przy tych. twoich w.szystktch zb10- płótno, ale już było za późno. Ludwik stał
ra~h. Nie m?gę się wystawi.ac na pośmic- pośrodku pracowni i usprawied'liwiat swe
~isko w obliczu tych wszystkich znawców, najście.
.Których sprowadzas~ ?ziesiąt,karni do ~o- Przyszliśmy przypatrzeć się pracy
mu w celu _pokazainia 1rn twoich wspama- mistrza - powiec'.z!ał z uśmlechem. P.rosLę
łych kolekc11.
nam p_okazać swe P.rac..,
·-
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Ma.ria spojrzała na Lundquista i poczęia 1 mu jej upadku i zapomnienia,. do domu jej
gryźć nerwowo wa·rgi, a Ludwik tymcza- grzes:z.nej miłości.
sem udzielał objaśnień żoni·e:
Ale Ludwik Jc-rzątał si·ę dalej po pracow- Oto patrz, ten akt! Powinien mieć ty ni. Za chwilę j.uż odsunął ob·raz z aktem ko
hlł „Ewa", choć nie w~m, j.a'k go mi·st~z biecym i stanął iprzed innym płótnem.
zechce nazwać. Ale ta kobieta musiała być
- A to co za obraz? wykirzyknął
nii•ezwykle piękna, nieprawda·ż, drogi mi- zdumi<>n.y.
strzu? - pawiedzfał nagle do malarz.a, kt6
- .To? - malarz zaczerwieni~ się po
ry skulił się w tej chwili i radby był zapaść uszy z zadowolenia, że irozmowa zeszła na
się w z.iernię ze strachu.
inny remat. - To jest, 'Pr-Oszę pana! obraz
- Rzeczywiiśde, ta kobieta była pię- przedstawiający człowieka„.
.kną!
L d 1'k
. ł
h t k
k'
.
- Czy Il'i~ mngJ.ibyśmy jej poznać? u 'Y
WYJ'ą c us ecz ę z 1eszem
na! ał Ludwik.
palto~a 1 otarł czoło zr?_s~onie potem. .
eg
Obraz by.ł rzeczyw1sc1·e wstrząsaiący .
- Dopr.awdy - szeptał Lundquist. - Młoda, piękna kobieta prowadzifa aleją star
Musiałbym jej przed tym zapytać.
szego człowieka. Człiowiek ten stąpał
Ludwik spojirzał na zaczerwienioną Ma- ostrożnie po wyżwirowanej ścież;ce. W rę
rię. Była bliska płaczu, a j1e dnak Ludwik fou ·trzymał białą laSkę.
udawał, że nie dostrzega jej zmieszania.
- ten człowiek jest ślepy? - wyszeptał
- A wi-ęc dajmy polkój modelce -rzek! Ludwik
nagle Ludwik ze śm'1echem. Widać jednak
- Tak - odparł Lundquvist.
było, że ten śmiech go drogo kosztuje, że
A potem, chcąc zatrzeć niemiłe wrażesię przymusza1 że gra z lronieczności .korne- nie, począł mówiić szy'bko.
dię.
- Zrobiłem ten obraz na wystawę. Spo
Maria czuła, że za chwilę upaO:ni•e na dziewam się, ż·e wyw.rze on wraż e nie na juzi·emię. Przecież tą modelką był.a ona sama, ry konkursowym. Bardzo mi przyjemnie,
o,n a we własnej osobie. Czy ten mąż j.e:;t :bardzo się c:eszę, że ten obraz &p.rawił na
doprawdy ślepy? Czy chce ją zabić? Bo państwu tak wstrząsające w:rażenie. Cies<ę
P.,O cóż jll tutaj P.rZP.r.Qw_aqz~łz tuJ~1 <iQ_.dQ~ ?T~1 że t~k .P,Qwiem z §Ukcesu1 z miłQś_ ·
0

własnej

artys•ty, ale jest mi jednak n i ezm i ~r
nie przykro, że to was właśnie tak uderzyia
g.roza, wiejąca od tego człowieka - ślepcd,
od jego oczu z.aszł.yich bielmem.
Ludwik sip.ojrzał na żonę.
- Niedobrze ci kochanie? - wyszeptał.

- Słabo mi - odp•arła Maria.
- Więc wyjdziemy!
Lundquist odprowadził gości do hollu . Na
dużym wieszaku wisiało kilkan.a śc ; e kosti umów, jakich używają modele. Pod ścianą
stały ta·kże inne akcesoria, niezbę dn e w p;;i
cy malarsk.iej. W stojaku przy drzw,iach S::Ji
ło kilka Jasiek, a między nimi była biała fa<;ka, ta sama, która służyła Lundquistowi do
obrazu ze śł1epcem.
- Ach - odezwał się Ludwi'k - oto
ta biała laska, którą trzyma ś lepiec z obrazu?
- Tak, ta sarna - odparł Lundqui·s ;.
Maria ubi erała się w futro. Po kil1ku minutaich Ludwik wyszedł z żoną z goś.ci11nych progów mala rskiej pracowni. Ody już
byli na ulicy Lu•dwik p r zystan ął.
- Ach, Boże, powi·edzi a ł do Marii. Patrz, co si~ stalo ! Zamiast mojej laski
wzią~em tę .białą laskę ś le pca!
.Tłum.

H. Rud.
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di?" l'.°wiesc mówiona Marii Kuncewiozowej 19_30 ; ~a:skac„. 1 le -~~ uwek om du.~acJe „ ~z()rowegodme:ł
al'i.15 „Żywy Bóg" (cz.ęsć IV - „Tryumf Zmart.
W1eczor art)"St)"Cllly miesięcmika lit W , . " zon a s .w arz Jl! z orne 11 prawdziwe arcy z1 o
. ,.
"'. . ' c· ' Z
l\l I
W y'k onawcy: B al!"b ara K ostrzewska _ . ~iew
" )ml1lry
-. h umo ru ·
•
'"'' Ch w7tama · - 1'~p1sa1y 1ta 1 uz~nna 1 a aro
zeapół
(FraneJa) Sluchow1sko w opracowumu i przeikla
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i hejoal i Krnk-0wa.
_
- Zofii Zy6k.Klimkiewin.owej. 13.lS Muzyka obia prześJ icrną świeżą cere.

Audyqe radiofoajczoe

1

12.03 Przekładanie:: świ~teczny _ k()nce rt r ot.rywkowy (ze Lwowa) Wyk()nawcy: Orkie stra
Lwow&kiej p/d Tadem;za
go, lre D~iurzyń&ka - piosenki, Chór Zbycha
d Zb. .
sk' 1
P
1g111ewa
Y ·1e a, Czesław Halski , forte
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jun.owiooza, L:ibędzkiego, Matuszkiewicza, Modrzeń
a.kiego, Mrozińskiego Niwińskiego,
Pągowtkiego,
Siezieniewskiego i i.miych. Reżyseria Br. Dąbrow6kie
go. Dekora-cj_e K. Mackiewicza.
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA.
W niedzielę, d nia 8 i w ponied„iałek dnia 9 kwie
tnia o gock 4, 6 i 8 wiecz. wielkie świąteczne wdo·
w! sk_o rewi<>we w 2.ch częśc i.ach 18 1>hraz ad1 p. t.
„Sm1 gu„ humoru". W te same dui o go<lz. 12,30 w
połu d1nin dla naszych milus ińskich, w ił'lka kostju.
mo-wa dekoracyjna bajka ze śpiewami i tańcami pt.
„Kopr iw•zek".

„
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I

życiem" w wyk()nao.iu:
Chojnackiej, Arnoldtowej,
Dywiń9kiej, KoS&Ow•iej, PoJakówny,
Skrzydłow
skiej To.polf.k:iej, Buczyńskiego, E. Dąbrowskiego, De

ac° rz11

1 „CZERWONY , KAPTUREK"

,

I

k

W _dr11gie &więto Wielki ejnocy o godz. 12,30 w
połudme i -i.ej po poł. w Teatrze Popul.amym, ul.
Og.rodowa 18, odegrana będzie piękna haśń w 3-di

j ".kl ach
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śWIĘTA:

CASINO CORSO: -

Wielki walc.
I Więzień N. 4328 Il Wszy
stko dla dziewczyny.
CAPITOL: - Maria • Antonina
EUROPA: - .Włóczęgi.
.
GRAND KINO: - Biały Murzyn
IKAR - Cztery córki.

Te1tr, .muzyka I szflf(a

I

!

'-''

WESOŁA B~J~(A W TEATR~~ POLSKI~. .
T<>atr dla dz1e~1 ,~K~t w hutach gra "'. ponied7'!1
łek 10 Lm. (drugie svoęto) o godz. 12-eJ w poł. w
Teatr.ze Polskim (Cegielniana 27) - tylko jeden rn
przed
b "k wyj"nzdem
. na tournee
, " - wsp··n"
~ 1a_łQ, w".8oł'
BJ ę Pt „Dz1wny doktor wdłg. słynnej pow1eśd
B'llgielskiej „Dr. Dolittle i jego zwierz~·a".
. Kukły i dekoracj!' K. Mackiewicza. Reż. M. Staw
ski. i\Iu~yka An~y Osser (Warszawa}. Bilety od ~
gr. do 3 zł. w kasie Teatru:
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ap tu re..~ w opracowamu sce
1
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d
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m pi:-z;eu.ul
j awiden1a 0
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·eJ rano w asie teatru,
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W TEATRZE POPU·

LATI:'\Yl\f, UL. O GRODOWA 18.

I .
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IRA: -

Przeklęta.

Kobieta, którą kocham.
MIMOZA - Zapomniana melod ia.
OSWIATOWY - I Ułan ks. Józefa Il.

METRO Książątko.

OAZA: - Moi Rodzice Rozwodzą się.
PALACE - Wzorowy małżonek

PRZEDWIOSNIE -

Kłamstwo

Krv-

sfJny.
PALLADIUM:
Serce matki.
lUALTO\ - Niebieski Lis.
RAKIETA: - Powrót o świcie.
STYLOWY - Pieśniarz jej wysok~ci
SlO?iJCE: - Sherlok Holmes. Dr Wat
tson Król Magików.
TON: - Skradzione .tycie,
ZACHĘTA: Granica.
SALON SZTUK PIĘKNYCH KARO
LA ENDEGO, Nawrot 8, tel. 15:ł-55

a•lołenfa

1929.

•

Cenl1alae Warszlaly Samochodowe

MIMOZA I

WllłDl'SlJl W
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Od niedzieli dn. !J do
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i ZAPOMNIANA
śm<echu

·

Kilińskiego

•

poniedziałku

178

uo,ar.<1. tra11nra!am •
nr. a.r•. o, '-IO, Ml, 27

do. 17 kwietnia -

MELODIA

ROl'IA.NOWSKI

„„...............„ .......,„............„ ...„

PrseboJowy świ„teczny program
1

:,~
• :~~!:.wn1~~::!j~:C~1:::w•J.~:i:;~~k.,
Zabcayń•ki, Sfelańald Znicz, Orwld, Fertaer
01

Łódi,

ZWIRKI nr 5, telefon 210-27.

Wykonują wszelkie naprawy samochodów i mo·
torów spalinowych oraz resory, części zamienne
półosie i dź-w-igi ciężarowe '

Następny program: 1) W CZTERY OCZY - 2: OSTROZNIE :s Ml ŁOSCIĄ
Porz11tek 1eans•w: w dni pownednie o godzinie 3 po poł. w niedziel~ i jwi~ta o 12 w p. 01tatni 9 wiem;,

~ Pierwszorzędne siły

(~~~~
tel. 146-17

JUTRO i dai

następnych !

Ws?:echświatowei sławy tancerka
śpiewaczka

11

IMPERIO ARGENTJNA

w wielkim filmie erotycznym

-o;;~~~~~~~~~~~~--:Po:c::::zĄ:te;k""..::-11.:o::i:dz. 4, ... aobotJ i

alecbiel• o e:od:1. lZ.1J.

!PlA.SZCZ ~;Iko

Przedsiębiorstwo
Przemysłowe w Lodzi

Powaiae

z fabryki

1

, _________,

z gruntowną znajomości11 języków: angielskiego i nie'mieckiego i umiejętnością pisania na maszynie

l

P. B. P.

ninwłocznie

Pożądane

i na stałe •aD1odzlelnego

s'ły młode
wtljskowi. Tylko oferty poważne
ręc1nym źyciorysem będą brane

Zgł a sza~

są

do

lMPREGNOWANY

PiPrwszań~lwo
mają
i z dokładnym wlasno
pod uwagę .

admini,ŁraeJi

pisma

pod

"Sub·

Korespoo dent"

"ORBIS''
ŁóDź,

UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
tel. 101-01, 266-50.

W7ciE czka do
Z ar z ą d Związku Zaw. Techników Przemysła l
Włekienn!czego i Zawodów Pokrewnych
w Państwie Polskim
za1viadamia swych członków, te w sobotę. d11ia 22-go
kwj etoi a 1939 r . w siedzibie Zw1ązk11, przy ul. Piotrko wskiej 102 o godz. 18 w pierwszym, cwent11aloic o goci< 19
w drugim terminie odbędzi ~ się

Doroczne Walne ZQromadzenie
&

n asi ępuiącym porządki em dziennym:
1. Zal!aienie;
2. Wybór Prezydium Zgró·nadzeoia;
a. Odc1:ytanie protokołu poprzedniego Walnego

Z~rom„dzenia;

4
5.

Spr a wozdaoie Zarządu;
Spra wozdanie Kursów Wieczorowych

6

':>prawoz::lanie Komisji Rewizy jnej;
l'reliminarz na 1939 r.
\l'tvbór 4 nowych członkbw Zarządu na m ie ace
us ~ępującyc:t op.. H .llebra n Ja B, oo · "ława, Jur·
li owskiego
Jana
Koj ka
Siei rn•, Hucińsk; e~o
Eugenius ia oraz 4 c .1 zastępc61N ;
Wolne 'l'J o ioski.

7

8

9.

Włókienni czy eh;

Lódt, 8 k wieŁoia 1938 r.

ZA.lł.l.ĄD

7/-ł -

CZERNIOWIEC
25.zł.

12/4

Wycieczka do
6/4 -

BUDAPESZTU
•ł.

12/4

105.-

Wycieczka na

TARGI MEDIOLAISKIE
17/4 -

26/4

Wycieczki

zł.

Swiąte~zne

370.-

do

Worochly, Zuleszczyk,
Znkopunel)o

'---------1

-

wl ecznlcr Z1lersk1124
od 10· 1
tel. 1711-37

,,~!.Ul"
~u n

korespondenta (tkę)

zaanga•afe

fachowe.
Wykonanie sol dne,
Wynajem samoclaodów cfęiarowyeb.

„PRZEKLĘTA" ~~~;i~~~~~
Pomorskał8
CENY

OOŁOSZENIE.
Łódzkie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zwierz,t
rzeźnych w Łodzi przy ul. inżynierskiej 4, zawiadamia swych
członków, że w dni• 27 kwietnia 1939 roku t. j. w czwar-

tek o godz. t6·ej w
minie odbC(dzie się

FABRYCZNE

„Czystość"

•

Łódf, al. Plotrkow•ka łł, I
Telefon Nr. 1'7-U.

( Prz1tm1".- w11ellde robetf, a lllaao•
wiele: 1Jkli11ow1al1, dndowani1, froterowute ora1 ezyazou11!1 wyataw,
ekłea. 1pn,t&11łe ltlur I pokll.

cenv konkurencwine
Do akt. Nr. Km. 15/38
OBWIESZCZENIE
Koonomik S11du Grod>kie go w Tu.
&ynio, Juli11n J~drz()lj~nkJ
a.amie11Zka·
ły w Rud'.6ie • P.abiamickiej, ul. Piłsud.
!kieg-0 49, na z1tS11d7Jie art. 602 K.P.C.
o-głasza, :ie w dniiu 20 kw ie tnia 1939 r. 0
godz. 11 w Giem.z{)wie, gm. W iskitno
odbęd~i~ się ~ublic~n~ li cy tacja II.ga ru
chomosci a m1·anow1c1e : m elili, forte.pia
nu i dwóch jałi>wek oszr.~owanyc.h na łQ.
c~ sumę _zł. _1300 :- któr~ można oglą·
?ac w iłn~u hc~t~CJ1 w mlcj&cu sprzeda
zy, w czasie wyzeJ ()znacznym.
Ruda.P.ab. dn. 4 kwietnia 1939 r.
Komormk: J. Jędrzejewski.
Sprawa Bk. Spółdz. w Szadku p·ko
Sta.ąi'1rw z,:chliflf1ki.

pierwszym a o godzinie 17•ej w drugim ter-

Wolne Zgromadzenie
Roczne Członków
w lokalu Cechu Rze:tniczo-Wędliniarskiego przy ulicy Kopernika 46.
nast<(pującym porządkiem dziennym:
l) Zagajen!e zebrania
2) Wybór przewodniczącego, 2 asesorów i sekretarza,
3) Odczytanie protokółu z ostatniego Rocznego Walnero
Zgromadzenia,
4) Odczytanie protekółu Komisji Rewizyjnej,
5) Sprawezdanie Zarządu z działalności za rok 19 :?8,
6) Udzielenie Zarządowi ab11olutorium za ubiegły rok gos•
podarczy,
7) Uchwalenie prelimina1 za budżetowego za rok 1939,
8) Wybór Komisji Rewizyjnej,
9) Wolne wnioski.
Zarząd prosi o punktualne przybycie.

z

ZARZĄD.

-

~ARSZTATY SAMOCHODOWE
UL. KS. SKO R U P KI 19,
Wykonują

wszelkie roboty

w

T

0Sfftlft S (;Hl tł li S
ff'l e f.i , 2'15·13

zakresie mechaoicmym
samochodowej.

ia'< 1

elekl. o t~cboiki

;.

PRZED DESZCZEM
OCHRONI Cif;
Magazyn wykwintnego
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imprtDDDllBJ 11arr1
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DETAL

Telefon 236-71.

i angi1l1kleb.

PIOTRKOWSKIEJ nr 42

.., ,zel.n ;es:ony z ul. tł Liatopada nr 35
MIESCI SIĘ OBECNIE przy ut
n»dcho :z:ąey
firm•
OBUWI ~
91zon

7

Piotrkowska

''

WIOSENNO-LETNI

Ub1talu11k1 wykonuje 1ię n.1. miejscu
z to\~.aró łr „ W0 111. •

Skład Fabryczny

t elefon

265-17

dzied~ee w wi elk:im

damek e 1 m411kie i

wyborze. po ceaaeh przystęo ny<'h

poleca

••• KŁAMSTWO KRYSTYNY s::f:;:~··::::::l'.!::=
•••
I
I
•
,„...„_..........„„.,
nastę '>nych

Jutro i dni

Wielki świąteczny program! Film, który wzruszy i zachwyci wszystkich I

f

FABRYKA W WARSZAWIE.

~

·

\

W rol. gł E. Barazczcwaka, M. Cwlklińaka, J. Sliwłńki, K. Juuona-St~powskl, J. Woszezct'ewicz, M. Znicz i iaa.

·•Jnll tra•w b, ó, u, ~
li• rop Koperałlr•
' Żeromakteiio

Nut~oa7 pro'r
S "NA• 16
"

•
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przędzalni

Do

włąkszei lirmv

hawelniunei

POTRZEBNI
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2) POD MAl STR Z Y
„
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·

I

K

emeryke1hkl1J

I

dla pH\daalni odjładk6w wie ku der lat SO tu
1Vyma 11aota: wykształcenie fachowe i wuooh1troDna puktyka. Wycierpuj~ce oferty do Admini1traeji
.Kuriera Łódtkiego• sub .F. 12•.

'

KÓŁ
tarczolVych
lab 5Eprycho•
_ _ _ _ _ _ _ _,_
_ _ wych
na gumach
nowych

KOMPLETY

i utywanrch, p o l e e a

DĘBOWSKI ic•tti;!.~~M:ffo

Ee

I

Dr. KLINGER
powrócił

•pec. eltor. weaerye•n 1cb,

ae•
k1aala1ola i 1k6rnrcb (wł01ów)
przo;nowadzlł t>iq aa al.

Przetazd
li6·1 ii~.ii
1·11
przyjm. od

i od

wiecz.

.

-

~

„ .

.

.

'

'

RtlCH ER

Spec , l;\łi•ta clurSlł

1k6rnycla
wener_vunycb I 1ek•11alaycla
Lłc1eai1 promieaiami łoeatgeaa
~Of,Ul>NfO WA 28, telef. 201-93

,·

.·

„

Oabl et

"I SAB EL LE
122 21

rRAUGllTJA 9. fr. 1a.,
r

łO, r.1.

NARUTOWICZA

=

ak6•ale chorr•b cods ambulato•

od 10-11 I od

o„.

Ko•metykt L!'ezaies•J"

1,111Jali1ta
•eaeryazayela
tk6rnych I 1eksn•layc~
powrcScll
2 2 99
tei. ' •
pn;yf1Uuie od 8-11
od 6-9. w
aieds. i święta od 9-t2.30 po poł.

„

•

•·.

=

~.

':'°„

•

".-

.

.

(przy przy1t. tramw. Pabiaulck ich)
Choroby
2 raay dziea. p~z1imqj Ił lekarze
wazy•tklch •pecjalne6cl.
Kołciuszki
tel 2;2.55
Gabinet dent. Wizyty na mle•cte.
przyjmuj• 14-lS i 18-19
Wszelkie zabie~i i analizy, otwarta o d
1l·tJ r. do 8 w. POKAOA 3 złote

Al~

52,

BOIOWSkł
o k u I I s t a

łJ

.

~ Dr. med. WŁODZIMIERZ

.
lgnU~[J pGn[ ho w,.,' l ul..Zw1rkl
Nr.
1·

wewnętrzne

Piotrkowska 294 tel ef. 122·89

li• śro !li

f

ZAD ZI EWICZ E. WOllOWYSll
.

STOMATOLOG

Spec. chor. f chlr. ••b6W' i lamy ustnef

we~erycznycb,

Spec. chor.
•ek•aalaya11

Drzeazkowq 7 (julianow)
te1

128 83

akasier • giqekolog

diat~n119ja

ul, Piłs:idskiego 51

we.
o sów
bnłladówaafocnro·

Paułina Lewi

Wnellłe

Gabinet Koametfki Lenaiczti
-B
E -'""
"Jl. U T ..li.~~
..11!.1

,,

Ak11szer • Glnekolo.r
-

1e1. 110.03

Przyjmuje od 8-10 i od 4-S v.
Dr ll\ed.

1 6

Traugutta

--

todz.

s„

przyt\f ~ i

przyimuie od

1 p. fr.

AKUSZEił·GI ~~EKOLOG

tel. 369-64. -

LOLI łiS UETel.i a
11 a <~~~rot>
155-77

połoiaictwo

32'

rcig Napiór·

1'ow1kleio
Przyjmuje od 3-7,

lir. med.

)+NA.DEL
Akuszer•gioekolog

ANDRZEJA 4,

telef. 228.9l

Przychodnia

specjalna

dla

Leczenie chorób weneryc:ZDych. tek1ualnyeh i 1kóroych. l.ecz:e11ie promieniami
Reot!!'eOA Analizy krwi i wydz:loli11

'wJlDZH"
I Porada
:~~'nt~°t8:1~tro
9 r.
9
3

l:zyoH od

ał.

w.

do

weneryczne

ut, CEGIELHIAMA 4, tel. ioo-s1

Puyj1D11jo od 8-1 w pot. 1 ed S-'ł
w oiedlitl• I 'wieta nd 9 do 1 pp.

-

Dr.

prz7jmuje 5-7

Speejalłata

li
ŁAGUNOa'SKI
.

Gabinet
lecaoł111lkoainetvki
I to•ł•low•J

Z„ SZ"7ALBE

DR

ak6rne

weneryczne

t

t

~-7

-----------------~~~----

J

p I K

Dr.
med.
•
choroby nerwowiJ

ch•roby akórae l

ł'I

~~znowila przyJfłcia

"ołcłuui1
przJlęoła

27. tet.

175

-9(}

5°7.

fr61

Narlllo11'1oza

od 8-10,
w niedz

przyjmu!e o .1 9 -1 i 5-9 wiec-z.

Ceny znacznie z~łłone

111 mowa,

I

Sienkiewicza 6

tel 209-07. Przy jm 10 - 1,

a-7

Zat'hodnla 64,,

teL

puyjm11i• od 12-i i od 1-1 111 wtooi:
11lediie'• • 6wi,ta od 10 - U w poł

Lek„~

Andrzeta 4

11~~~·

pnyjm. 1?-Z i 0:1 6-tf wie~~

Lek.
Daat.

H• p

n

..,.

U Sł

a

„

c ••

o ':i 5-~

sZ·u I:c

•nty•t• _ :· •.-_

tele foo

i

R E N T G E N

.

~

Dr med.

Mikołaj

BORNSTEIN

choroby kobiece i akuszeria

PIOTRKOWSKA ~ 92, tel. 266::Js
Przyjm~je od g. 9,30 da ll,30 i od S•
3-6 Wlecz. W niedziele i święta od
godz. 9-ll rano.

p d.

.
ora _ma Wener1hJg111111

P1otrkow•k~ 4S, tel. 1474i• .
Leez, chor. wenerycznych,
•kórn9eb i seksu1daycb
l<obieta·le!tari; przyjm od 11-1 i• u I -i·>
azynna od 9 rano do 9 wiec1.
PORAOA 1 Zł.• . ·;

sUDy A
Da MED.

Akuuer

onow

Gł11ekolog

t ~L

Dr....

.

H. KLACZKOWA·

1'l7·8l i J22 60

p oloiaictwo i

choroby kob iece

Pfotrkow•ka 99, tel. 213-66

w d edz. i 6więła

od 10 -

u~

Or• W.BALICK i

Cbo•ob1

rói

NawroŁ

Tel. 194-0l.
ak.S,ne i weaerycatae

p ra;rj111ul• codzienni• od 10-12

od 5-8
Cr,
med.
C!borób wenerycz yela
•pecjallata
ak6rnycla, mc>czo,płciowycll
4

ZAWADZKA 6, tel. 234·12

pnyimufe od 8-11 r.od 2-4 i od 6-8 w
w llled1ieli; i twi,ta od 8-1 w poł11dnie

w

DR

Brunon °fOM MER Łucja Makower
chor o b y alKórne, weneryczne
i kebiece
od 9-1 iS-8 w. w niedz. i święta od g. to

6"'!go Sierpnia 1,

tel. 220-2(;

eboróby s k órn e i w e n e ryczne
d. - ł
le ozenie wrzo :tńw ('' 0 c·1 t
>:lee
" e V1
ilDUl
tel. 232-41
.:i.zyJm u1e od 1:! -11
od 5 - 8.

fi-

n Si~_f

ul. t>iotrk owska 17

<m111 u1tworn1
za chodaia
52, tel.

_ "

i

DY _..,
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Dzierławca zakładów

fabrycznych

fir~y

„Towarzystwo Schlosserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie, Spółka Akcyjna"
BIURO SPRZEDAŻY:

Najstarsze zakłady włókiennicze w Polsce.

Zatrudniają około

Produkują tkaniny bieliźniane, pościelowe, ubraniowe

II

3000 robotników.

6R'fn:k ~~irr::~ina).
sKf
~g.p~~'{11ko;E,
•tv;;:.:!~i(;~;ia
~·(~wiK~1.:ey!";~
~;~~o~!~~S~
PRZEDSTAWICIELSTWA ;
- Ch. Zilberman. Melcergasse 4.
- T,
ul, Stroma
Gdańsk

Poznań

I
II

i techniczne

Pawłowski,

2.

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~-~~~~~~~~~•

SAMOCHODY

Nowe

STANDARD FLYllG

MOTOCYKLE : ARIEL, B. S. A. LEVIS, VELOCEnE A k •c e• I o r •i a
lr1 O Y Cena zł. '7.S.- ClfłSCI zamienne

rewelacyjne

modele na rok 1939

.ffewelacja. aezonu POLIKI 1\'IOTOCY ·'-~
R A T Y po zł. 50,- MIES.

Ceny od zł 5.7501 -

DOM TECBllCZIO - BAIDLOWY L E OI L E S Z C Z Y I S KI

A JEDNAK
.,.że

MIAŁA

PAii RACJI;!

ARTUR HALLE
Wielki wybór płaszczy damskich, męskich, dziecinnych.

-

TEL. 270.H

Wlaaaa w7tw6rnła krawiecka,

napoje orzeźwiające o różnych smakach
owoców południowych: oraniadę, lemoniadą i kwas owocowy E:

Pijcie ==

.Rów 014!.t polecamy

O C E T:

ul.

spirytusowy, stołowy i do marynat z firmy

B. FICE

Napłórko111kletto

11,

tel. 163-81

Przyjmujemy zamówienia na zabawy ogrodowe i t. p.

„„„„„„„„„„„„...„„„.......
Giełda Mięsna

Koazule dzienne
Krawaty
"
nocne
najnowszych deseni
Pitamy
Rękawiczki
Sdafrok:i
Szale
Bonturk:i
Getry
Skarpetki l t. p.
!rykotde, Pulowery, Kamizelld,

I

w Lodzi.

tery
Dl• do~ do ob.
9łNkcti. Reguluk:le 11a.

.
Trykotaże, Swetry, Bluzki

r

Kołd•Y puchowe i watow.e z ehiny waty wełnianej.
KllJ>)". i poszewki przybrane i hef'towane.

Firany, koce
Pledy

podr6żne

wełniane, białe

i pledy.
i kolorowe.

. I

Narzuty tapl%mowe.
Klllpy na ł6tka, tiulow~. etalPhmwe i i. p.

L
Zar1ąd

Fabryka Sr11b i Wyrob6w Tłocson7oh
Sp61ka Akc7jaa w &.o dal, 111, W o••a 11115
BJLANS ZA ROK OPERACYJNY 1938
Sta• Cll)'DDJ'. - Nierucbomołci xł 403.351,40; Ru·
chomości sł 684.412,79; Gotówka, weksle i papiery warto-

Ukonstytuowani~ Prezydium Zgromadzenia.

Zgromadzenia.
4. Sprawozdania: ·
a) z działalności Gi.ełdy Mięsnej w roku 1938,
b) Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzenie rocznego zamknięcia rachunkowego za 1938 r.
6. Wybory uzupełniające do Władz Giełdy Mięsnej:
a) 12 członków i 12 zastępców członków do Rady Giełdy,
b) 4 członków i <ł zastępców członków do Komisji
Rewizyjnej,
c} 15 członków do Komisji Rozjemczej
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
.
Prawo udziału w Ogólnym Zgromadzeniu przysługuje każdemu
Członkowi Giełdy Mięsnej w Łodzi, który opłacił składkę człon
kowską za okres do dnia 1 kwietnia 1939 roku.
W myśl § 30 Statutu Giełdy Mi~snej:
a) Członek Giddy bierze udział w Ogólnym Zgromadzeniu osobiście lub przez zastępcę;
b) każdy Członek Giełdy posiada na Ogólnym Zgroma·
dzeniu prawo do jednego głosu;
c)
zastępować Członka na Ogólnym Zebraniu może jego
'
p~~norno ~nik giełdowy lub inny Członek Giełdy;
cl) Członek Giełdy może zast~pować na Orólnym Zgromadzeniu najwyżej trzech Członków Giełdy;
e} o upoważnieniu zastępcy do udziału w Ogólnym Zgromadzeniu powinien Członek Giełdy zawiadomić biuro
Giełdy pisemnie na 3 dni przed terminem Zgromadze·
nia (to znaczy do dnia 21 kwietnia 1939 r. l.
Ogólne Zgromadzenie zgodnie z § 29 Statutu Giełdy Mięsnej
w Łodzi ważn • jest bez WZl?lędu na ilość o'Jecnych Członków.
. a Ogól~ym Zgromad~eniu mogą być omawiane tylko sprawy
objł(t~ porządkiem dziennym.
.
Łódz, dnia 3 kwietnia 1939 roku.

czafile

wyżej

Łódź, dnż

oonacZQl!l.ym.

25 morca 1939 r.
K.omom]k St. Aniserewicz

Sprawa A.
KJ.ausemu.

K~kiego

Do

Wilski

..

~

p~lro

K.

Nr. K,m 207/39.

OBWIESZCZENIE.

Koonorn.ik Sądu Gr~kiego w Ozorkowie Telesfoir Swiercz Za!!nieszkały w
OZ<lll"kowie, ul. Li.stopa.doiwa 28 na msa.dzie art. 602 KPC. ogłasza, że w
dlniu 18 kwietnia 1939 r. o godlz. 13 w
mwj. Gaj6wika gm. Daliików odbędzie
się

publicma licytacja ruchomości a
mianowicie: 6 s~. pałówek, lm'owy i

50 mbr. lkairtofli. oszalC'Owa.nych na ~ącz
1,700, które moim.a oglą
dać w dniu licytacji w miej•s oo sprzedaży, w czasie wyżej o~ezonym.
OzOll'ków dn, 5 kwietnia 1939 r.

ną. SU!Inę zł.

Komornik: T.

Prezes Rady G 1 ełily Mł-;1neJ w ł.odz~

inż. Z~igniew

puj~cego.

5) Wyb6r Komisji Rewizyjoej.
6) Wyznaczenie .tałycla poborów dla cdonków Zarządu i określenie wyna!!rodzenta
~emisji Rewizyjnej a rok 1939.

Raehanek •trat I z;rekłw
KomcmrlilC Sądiu. Gwdiz.lrlego w Łodzi
Wini••· - Koszty fabrykacji Ił 750.658,60: Koszty
rf!W. 2-go Stamisław Aniis.erewioz ziasprudaty at 90.258,09: Rótne wydatki zł 250.682,46; Zfsk
mie..szkafy w Lodlzi, Pmejazd 4.0 na zaza rok 1938 zł 121.182,95; Razem zł 1.212.782,10.
sadzlie a.rt. 602 KPC ogła.s.za., że w druu
Ila. - Za sprzedane fabrykaty zł 1.212.782,10.
14 kwietnia 1939 r. o godz. 12 w LoBilans· powyższy oraz rachunek 1trat i zyak6w i;o1ta
dzi, Ta.rgowa 57 odbędzie się publiczna licrtacja ruchomości a mianowicie
f.ortep1an oszaoowa:nyeh na. łączm.ą su~
mę zł. 600, które motna oglądać w
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w

Sprawa J'6ze!a
~„~

świercz,

Banasia'ka p-ko

Biernackiemu_.

Cze
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LEKARZ DENTYSTA

D. TONDOWSKA

dla człoakdw

7) Wolne wnioski.
Akcjonariusze, chcący wziąć •dział w Walnym Z!!'rO·
madzeniu, winni złoiyt w biuru L.ar:ządu swoie akcje lub
załwiadczenia, "ydane na dowód ich złożenia u notariusza
lub w in1tyh1cji kredytowej kra ;owej z wyszczególnieniem
posiadanych numcr6w akcji nie póiniej, jak na 7 dni przed
terminem Wal•e10 Zgromadzenia,

ły zatwierdzone przez

Walae Zgromadunia Akc.joaariu·
sz6w w dniu 5 kwietnia 1939 r. jak to wynika z protok.łu,
spors11dzonego przez notariuua w Lodzi Dra ICa:ziaierza
Oks:r;y.Strz.elackiego za Nr. 493, przyc1ym D• Zebraniu po·
wyżazyrn 1 na którym reprezentowany był cały Kapitał zakładowy Spólki, zapadły następui11ce uchwały, nieulegające
zarejestrowaaiu: 1) Bilans, rachunek 1trat i zysków oraz
sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WalH Ziiromadzenie jednomyśhaie zatwierdziło i udzieliła Zarz~dowi
absolutorium. 2) Zysk w wyaokoki zł 121.217,25 Wal~e
Zgromadzenie jednomyślnie uchwaliło zuiyć lak naslępu1e:
100/o na Kapitał zapasowy czyli zł 12,118,30; na amortyia·
cję budynków zl 9.409,30; na amortyzacj~ ruchemołci zł
68.205,82 czyli razem na amortyzację zł 77.151•,62; lO/o na
dywidendę czyli zł 21.000, -; na wynai?rod zeaie czyna~ch
członków Zau,ądu r:ł 9.700.-; ora:.i: na wyaagrodzenle Ko.
misji Rewizyjnej zł 750:-; pozostałą zał kwotę zł 34,33
przenidć na rok 1939, 3) Do Komi1ji Rewi zyjnei wuystlci·
mi głosami wybrani zostali: Erwin Ju11gniczkel, Kurt Poili·
mann, Wilhelm Han11eman11, Alfred Jarisc.la, Włodzimierz
Toepffer.

ł.odal

Porz,dek dzienny:
1) Zagafenie Zgromad:i:enia i wybór przewodolcz,cego.
:.Z) Sprawozdanie ZarzĄdu i Komi1ji Rewisyjnef.
3) Zatwierdzenie sprawozdania, bllan1u oraz rachun•
ku 2y1ków i strat za rok 1938, podział zysku
i w zwiĄzku 1 tym udi1ieleoie Zarz,dowi pokwitowania z dopelaionycb czy11no~ci.
4) Wyb6r jedne'o człÓnka Zarządu aa mi•j•ce uatę

zl 34 S~Z,98; Materiały zł 191.368,5J; Dłutnley sł
205.364,-; Razem zł 1.519.339, 70.
ltaa bl•rDJ'• - Kapitał układowy :sł 700.000,-;
Kapitał zapasowy zt 107 239,96; Kapitał amortyzacyjny zł
Do akt Nm-. Km 699 /39/II 464.526,55; Wierzyciele zł 120.731,70; Suay zarrzerwowaoe
zł 5.658,54; Zysk za rok 1938 zł 121.182,95; Razem zł
OBWIESZCZENIE.
1.519.339, 70, Obligo tyrowe zł 30.948.56.

3. Odczytanie i p1 zyjęcie protokółu z poprzedniego Ogólnego

4 NS I 4 D T 4

Akcyjna w

51 Zwyczalne Walne Zuromadzenia
Akcjonariuszów

ściowe

1. Otwarcie i zagajenie Zgromadzenia.

Ił.

ma zaszczyt zawiadomi~. :te w sobotę, dnia 22 kwietnia
1939 rok• o godz. 17-ej w lekalu Zarządu przy ul. Pomor·
sklej nr 3.V36 odbędzi • się

Spadkobiercy Juliusza Jarischa

-~ ~ -

Browar• ł Fabryki Kwasu W~glowero
Sp6łka

~pjqu.

łe)I ALDOZ~ znal: och•
~y .GOBAL·. S1osuJe
Gotllawet przy; ~

.J

Gazownia Miejska
w lodzi

Sakt:.

ozdobne, Rółe w wielkim doborze
N A S I O N A warz7wll8 1 kwiatowe

ochronne i

po Ie o a Zakład Opodalczy,
LEON KOŁACZKOWSKI
Prz~dzalniaaa 86, teL lU-02, tram. ar. I. - Cennik aa ładnie

włenle ł wyprótnlanle
PIZY pamotjo łagodnie

~ następującym porządkiem dziennym :

(-)

Podczochy
Chusteczki
Pita my

Owocowe pienne i karłowe, palmety, a1rHt. porzeczki
szczepione. Winoroile, brzoskwinie, morele. alejowe, 11pa·

Zwyczajne Ouólne Zuromadzenie
Członków Giełdy Mięsnej w Lodzi

(-) L. Keller

Dla uniknięcia w przyszłości poważ
niejszych kosztów, swiązanych z wymianą
zniszczonych rur gazowych, GAZOWNIA
MIEJ .SKA zwraca uwagę Wł.ASCICIELOM
NIERUCHOMOSCI, zobowilłzanym do ulcła·
dania szlachetnych nawierzchni w podwórzach, aby przed rozpoczęciem układania
szlachetnych nawierzchni zwracali się do
Gazowni o dokonanie rewizji rurociągów
gazowych ziemnych, znajdujących 1ię na
ich posesji.

Szal•

DRZEWKA

Na podstawie § § 28 i 57 Statutu Giełdy Mięsnej w Lodzi
oraz uchwały z dnia 7 marca 1939 roku, Rada Giełdy Mięsnej
w Łodzi zwołuje na dz,ień 25 kwietnia 1939 r. (wtorek) o godzinie
2-ej po południu w lokalu Straż7 Ogiowej Ochotniczej, przy
ul, 11-go Listopada nr 4.

Dyrektor

WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI

Rękawiczki

Wielki 'W'yb6r. FachoW'a. obsługa. Ceny niskie

OGŁOSZENIE

2.

Bielizna damska
z Charmeuse Ląvable
Nansuk i .Madapolam
Szlafroki
Lizeski

PIERWSZA PRóBA

jut przekona ci~, te L U N .l płyn det
czynczenla platerów, metali, szyb i
luster - przew7ina wHystko !

DO P. P.

Błeli:ma dziewczęca, chłopięca I dla niemowląt
Dział pl6clea I Towarów Bawełnianych. Dział kołder i Bielizny Poiiclelowej

Serwety do kawy, białe i koloTOwe.
Serwety hrnkat-0we i gobelinowe.
Ohnuowe s metra, lniane i bawełniane.
Kapy pikowe, białe i kolorowe.
lnlllły na WJYPY·
Mirteria!ły Illilterecowe.
Pr~śeieradła lniane. bawełniane, flanelowe.
Frotte - na metry, prześcieradła,
rotntlid, mydlniki i dywaniki.

motocykli

Piotrkowska 175, lel. 205-06

Piotrkow•ka 87, tel. 126-08.
POLECA NA NADCHODZĄCY SEZON WIOSENNY:
D•lal męski
Dział damski

Garniturów, płaszczy: impregnowanych i oryginalnych angi1lskich

Wykwlntcy d•iał miarowy. -

20 O/Il do wszystkich

YRARDOW

DOl'llJ fiONff KCY JNYl'I
16ł.

Lódź,

PODATKU

~wtprJÓóu!H

modny i el•aancki płaszcz nabyć można tylko w

PIOTRKOWSKA

ZWROT

ZAKLAD MODELARSKI,

•

Wykonuje

Jerzg Romansk1 d~zewne
a1. L WfltK.I 5 (Karola)
tel. 26ł.-li3

modele

do_ wm1kich ?dl~wow p/ g
wzorow 1 rysunków

OfilOSZł!Wlf

-

Zarząd Miejski w Łodzi poszukuie w pobliżu
dworca kolejowego lokalu o powierzchni ui)'t!rnwej od 600 do 800 metrów kwadratowych, w którym można byłoby urządzić Miejskie Schro 1isko
Turystyczne na 180 łóżek.
Właściciele posesji łódzkich, dysponujący lokalami, odpowiadającymi powyższym wymogom zechcą złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia I 939
i roku do biura Wydziału Gospodarczego /ul. Za. .vadz:ka nr. 11/ szczegółowe oferty wraz z planarn :

ul. Piotrkow•ka 152, fr. II p. tel. 174-93. I
Przyfmaie ocl godz. 9-2 l od 3-8 wlec..:.

j

, 111.
tódi,

dnia 25 marca 1939 roku.

ZAl\Zjp

MU~JSJO

W LODZI

]

t

Sobota 8 kwietnia 1939 roint.

„KURJER tóDZKI" -

1

Str

3
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-~•sr•.58•"•cDal l.poar~•ku•j!4•ch-p?'M1_.„'~•sr•. _!_~_;_n_!l_ni•ejs•ze•og•łos•zenime•q•.t•e•~G2om. a;la§l !ld! -=·.=~- ~-=-~= - - · A-?
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2 PLACE, jeden rogowy Szosa Zgiex1tka 46-48 razem lub P<>jedyńczo oka
zyjnie sprzedam. Radogosuz, Zielona
6, gospodarz. ·

LUSTRA. trema, toalety,
Przyjmuje
zamówienia na wyroby lustrzane, odi świeża stare. Wytwórnia luster Fra.n1 ciszka Turniaka, Pabianicka 1, tele1 fon 120-99.

•'

,

SI E

_ęzykó~ obcy?h
-" ..,,.
n1em!eclue
go fr::mc-skiego angielskiego, włoskie
g : rosyjskiego ~upowo i ~ojedyńczo
uczą wybitni fachowcy. Piotrkowska
89 m. 10_

t

U

1

j AUill
n1 ł\

I »RADIO - ROSTA« J
Radia dla iatfeg~ ci: 31 Zł. 136 MEBLE
=
ł

II

pro

m. 10.

nauczyciele udzielają
1~kcyj korepetycyj
grupowo i po j e d ~ ń cz o 'łje
'>szc1kim zakresie. Wyniki zapewruo·
ne. Przygotowanych umieszczamy w
szkołach Tamże wzorowo zaprowadza
na grup~ maturalna i wszystkie klasy
g~mnazjalne ranne dla młodzieży i wie
czorowe dla dorosłych (Kurs klasy pię
ciomiesięczny). Opłata miesięczna 20
zł. Andneja 4, m. 11, front l p. telefon 245-03,
ubieglych
WZOREMkompletlatzorianizowano
do I gim~izygotowawczy

nazjal:tej oraz maturalny dla repetentów. Zgłoszenia i zapisy natychmiasto
we w sekr. Pryw, Koed, Kursów Han<]lowych Ireny Dąbrowskiej ul. Andrzeja 4, tel, 245-03.

FiZYKI i matema.tyki w zakresie liceum (Zadania maturalne) udziela ru
t~11cwany pedagug. Wiadomość: Piot:r
kow>ka 83 m, 6.
MATEMATYKI, fizyki i chemii udzie
la uczennica liceum. Tamże lekcje mu
zyki, Kilińskiego 109, m. 10.

J. Cypryński •• Ćeayb. pnJ•twae • •

LAMPY oowoczesne i stylowe kupi.&z PLACE różnych wielkości do sprzeda-najtaniej w wytwórni: Sienkiewiez.e 61 nia. Otton Krause, Lódź, ul. Pabianie
m. 9, tel. 228-58.
ka 47.
------------SKLEP ze słodyczami oraz bilardy do Kupi ę preeyzyjnll krzytówkę (Kreuz11pulmaacbiue) dlugośd 1Zpul 10 ctm
Adstąpienia ul. Przemysłowa 21,
nawijanie po 250 gramów. Jaa .Ritter
Warszawa,
8 11,
Brylow1łra

R óie

KUPIĘ lub wynajmę domek letnisko-

z ogrodem względnie gospodarstwo
· I ,....., · k li
'ad
niskopienne, wysokopienne, płaczące i ~oIn~ w such eJ e?'ieJ 0 0 cy, pom a
0
pnące, polyantha. Agrest wielkoowoco J~J „ oogodny ~o.Jazd. <J_f rty do „K~
wy, krzaczasty i porzeczki - poleca rJera dla okazieiela kwitu ,,nr. 5097
wy

•
Zofiówka
F• W1zner
6r~~~t~1!!!· 1~~;~:~ ~a:~a>~teJicu
majątek

••„„„„„„„„„„„„Bll!a.l...

ł-1ro

właść.

0

Sprzedam 11amocbód c!iężarowy (!agon kryty . marki Chevrolet 4 cyllndr
l!"likla.ne do cukierni do
rowy. Zglos?.enia Mazurska 28, tele· GABLOTKI
sprze<lania. uł. żerotn6kiego 60 m. 11.
fon 133-27.

·"'F
•iiM ' ' }
iA J•Jr

kroju uycia i modelowania

J
„·

~

11 U

I

·
.... orlź, uhca Piotrkowska 163

SPRZEDAM b. tanio Ul'zą.dzenie skle ŁAGIEWNIKI okazyjnie do sprzedapu SP<>Żywczego z Jodówką lub be.z. nia parcela zalesiona (40-letni la.s)Gdańska 19. Urbaniak.
5000 m. kw. 20 minut od tramwaju
miejskiego. Wiadomość tel, 156-29.
DO SPRZEDANIA plac 46 metrów
kw. n:a 120 przy azo-sie Ozorkowskiej
w Pr01boszcz.ewicach. Wia<lomość: Łódź
ul, TargO'Wa 47, m. 34,
gwa rantowa · e solidne właąoej!o wyrobu
poleca Zakład Stolargki
Motocykle Sokół 600 - Pat1etwo·
JOZEF
M~Ł'ECKI
wych Zakładów Ia:tynierii
Motocykle B. S; A. Najaowsze mo
ł.6dź Z1foralr• ł9
Prtyjmuje wsze!k.1~ roboty .10 arsklo
dole 1939.
•otocyklo PUCH 200-k:i 2·taktowe
SAMOCHóD firmy Chevrolet pół ton.
w ramie pruowanei.
l!otoc7kle PODKOWA - reweła· <lo sprzedania. Wiadomość ul. Skorup
cyjne Setki krajowe bei; prawa jatdy, ki 19 u portiera lub tel. 24339.
bez podatk11. Dogodne warunki spłaty.
Cz~ści 2ami enne do w1zystklch moto- W ANNA emaliowa, prawie nowa, do
cykli Prospekty I oferty wysyla na sprzed.ania. Wiad. Nowo-Zarzewska
t,danie Biuro T/H Inż. Mackiewicz 64 u dozOJ:cy.
Lódt, Piotrkowska 109.

MEBLF~

DOMEK drewmany z ogródikiem spne
dam lub m.ntlenię na plac. Wiadomość
ul. Płocka 8 w sklepie.

MEBLE kompletuje, zamienia odświespr:r.edam użyiwaną garderobę, łóżka., k:rederis. Gala.r, Warszawska 16,
tel. 231-80.
_,__,_-.-"'4_________
ża,

KA SEZON WIO-

SENNO-LETNI

Torebki clam1kle. portfelr, porłmllnetkl, te·
kł, t .rnlatry, walizy,
w 1 li ir; k i poloinicu
l kolejaukle, kufry 11ufkowe i .kufry
ir; obręiczaml,
pa1kl bagainH ił. p

Kró damski dt1e~l ęcy 1• bfellinlar•t1'o, a:ryole
prz,m1.run •- Kursy w•eczorowe. Ula puyju·
doych 1ursy posp<es•ae. Pa uł<o ńczeulu -

~~

iwi•d•clwa

""' ....__
DO EGZAMINÓW ·1·rntępnycll w Pań·
Sz.k
I
T
h
·
p
sł
st w,oweł . 0 ~ ~ mczno-. rzemy 0
v.eJ_ ('\\ lók1enn:czeJ) w Łodzi prz~got.o
mi;e kandydatów absolwent. W1adomość w adm. „Kurjera Łódzkiego".
l"DZIELA'll! loekcji gry fortepianowej
na miejscu i w domach, Kto nie pooia
da pianina może ćwiczyć na miejscu.
ul. W6lcza~ka 112, m. 9.
STEXOGRAFII polsko - niemieckiej,
maszynopisania, angielskiego, :francuskiego udziela rutyoowana nauczycie.Jka orl 3-10 g, Zacl!odnia 65, m. 3,
~!. 185-48,

IPlllfDU

Vł_óZKI dziecięce, radio, rowery w naj
większym ytYborze na raty od zł. 2 gr.
5,0 tygodniowo. ,,Vo:iradio", Piotrkow
S:ia 79 w podwórzu.

--- ~---------

~OSZULE ~/k~l~;n~k~m~

pierws~orzędnej jakości

najtaniej
kup:sz w CHRZESC. firmie
~im Wf fi f ft Łódź, Zamenhofa 1

--------a.

01\AZY
m
• JNA
CJ ,

biżuterię

•
PO-CCl
„K
Piotrkowska 731 tel. is5•22.

--~~-----~-~--=.:.........

KUPU~

bryla,\ty oraz biżuterię
„Kamea" Piotrkowska 731 tel. 135_22 ·

-

.

PL:\CE przepisowo ogrodzone i nowa

ser;a tansz)'ch placów do sprzedania
Osiedle Lentzowej
Wy.,.odna
27, bi'ISkO·
.
"
dworca Kaliskiego,
DOM nowy skanalizowany dochód zł
2 1,00~ c. 180,000. Dom ska.:nalizowanl;
ul. P1otrkows-ka plac frontowy pod bu?owę c. 75,000, Dom nowy 6 mieszkań
1 .sklep c, 7,500 i wicie innych poleca
hmro „Kosmos" Piotrkow;;ka 111 tel
147-46.
.

-------~--

DOU na . B~zezil,skiej sp12edam poło
wę, zamienię, clo ,.f ·' :· ] G t i-:::~-.
~odowa 28, sklep, od ::; ;·. ;c~z. I'o.śi'e
dnir pożądani.
~-·---·--

SPRZED I ~:r A pick· rnia o d>:ó~h
P1~h z11· 0 ·h~nizo~va'la i z koncesj~,
Wia<iomość w „Kurj"rze Łódzkim". ·

n.o

c10

-

J. Jabłoński i S. MoszczJl\Ski

I

FE-RRUM"

11

"

lódź,

Hilińskietto

121, tel. 218-20 i 218-37.

Skrzynki zgrzebne na łożyskach rolkowych wg. patentu
Nr. 24375, mimośrady na łożyskach kulkowych dla grempli.
tYRANDOLE po niskich cena.eh pole. Anąkl
kryaztały, bronzy. kei-itkl,
ca Władysław Darnikowski 11 Listopa grafika rodzima wyprzedaje Piotrlcoweka 220, dozorca w1lcate.
da 74,
PLAC budowlany Qgród owoc<>wo-wanywny 1500 m kw. korzystnie d<>
si>rzeda.nia. Wiadomość u gospodarza
domu. Srebrzyńska 101.

MEBLE

w dutym wyborze po

,, POTĘGA''
„

J•lill prad
to mydłem •

POTlli'Q -:a.
._.

-

aaa11• H
1we1 dobro1I

wL MAIUAN SIERANT

M7'1arała 1 ł.6di,

Braeah\•"• .JS, tel. 269·77

stępnego

ceoacli ai1kich poleca

0 Sródmieście".

llOWERY, maszyny do szycia. wyży
maczki najkorzystniej kupić można. w
firmie Rędzia, Łódź, Bałucki Rynek 9,
tel 113-99.
MASZYNY do pisania nowe i uźywa.
ne po bardzo niskich cenach poleca.
Józef Leżon, Łódź, Przejazd 4, telefon 102-23,

Sklep 1poźywczy w bardzo dobrym
punkcie do sprzedania. Wiadomodć
w Adminiatracji.

Parasolł w„e~1:,';::iu
z wfosoe1 wytwórni poleca

Edmund
ł.odź,

lladgń1kl

l'1otrkow•k• 12, w podwurzu

DO SPRZEDANIA dom murowany 2
XONPLETY gumowe na wozy i rolwa piętro'A'Y z powodu - dług wekslowy
gi oknzyjn~ „Auto Bazar" Pabianicka ul. Marszałkowska 15, blisko Rzgowskiej i tramwaju,
10, tel. 163-27.
__,. ~·
KUPIĘ d:t'wek tn\\rowany jeclnorodzin SPRZEDA letnil;;ka 4 morgi ziemi z
ny ~--;-5 po",< z r""<.Y' '.11. 0r~rLy, cena do'11~dem za Parkiem Pabianickim. Ga
admm1&irar J2. ~ul> „Ge>tówka".
I la.r Lódź, Wairs:M11wska 161 tel, 231-80.

--

0

------- JOZEF WOLAK

---------

PIOT.lłKO~SKA

169
(sklep w podwórzu)

DOM, ewentualnie pół, może być z dłu
giem, kupię, Oferty puważne sub „Ku
pię" do ,,Kurjera".

SPRZEDAM tanio samochody ciężaro
we, marki „Chevrolet" i „G.M.C" W.
Romanowski twi11ki nr. 5.

-.. S y
P ~

1

•erkósoea motorowe

I sprzedam.
KOTY perskie
premiowane,
Tel. 179-97.

tan:o

I lraasm eyjl'e na\
moll:ro wycilll:ane rozm•ltej 1zeroko•ot. Troki do
pasów oraz upril\t i.ona, I rótne orę4cl wclrn DOM
dz,c• ~ zokre1 _rJm•r3hvi; Ceny przy1tęp • Dług

solidnej budowy lub willę kupię.
hipoteczny pożą.dany, Wpłata ok.
70,000 zł. Of. sub „Rentowność;; do
„Kurjera".
-----

Lódi, Kil1ńsk1ego 201,
Zakład

tel. 16fi·11.
'Rymarskj J. dk:arz~ski. ·

MOTOCYKL 200 cm. sprzedam tanio 2 DOMKI de-chodowe do sprz~fania ta
bY.le .zaraz, Łódź, ul. Sosnowa 18. Sz.u-J nio. Chojny, ul. Tuszyńska 58 i Pawia 15.
bert.

fof eI i Ka oaBa-tbłgieniczue
ói~ oIr ---

CZESLAW KLUPiiSKI
v

1

O W::; KA 27

PLAC do sprredą.nia w Juliane>wie, ul.
Kasztanowa, plan, studnia, wapno,
swpa cegła. Wiad<>mość: Mostowskiego 1-a, przy Reja. Mar<:2ewski,

USZLACHETNIONE

wI

R ,,

r. r:

zeearu
Pla•e rg

o

L E

c

A

Główna

łt,

telefon

132-24

PLAC na.rożny centrum 1200 mtr. zaraz do sp.rzeclani.a. Po.średnicy wyłącze
ni. Tel. 114-45, 9-11 rano.
NORTONA 600 cem góm-0za.WOTowe·
spr.ze.
dam. tel. 243-90.
g-0 z kos·zem M. P. okazyjnie

I nz.
- J i".
... 1~T
~ Ku s T

BRYCZKA wola.nt6wka z budką na gu
mach nowa. okazyjnie do sprzedania.
Napió?lk.owskiego
63,
Sobczyński,
sklep.
MOTOCYKL DKW. z czerwonym bakiem sprzedam. Piotrkowska 273 ro, 15
------~~~~~---~~~---

DOM trzypiętroWY w śródmieściu omz
willa w Helen6wiku do spr:r.edania.
Wiadomość: Łódź, Małachowskiego 6.

JAJA
wylęgowe kur, czystej rasy „Le
ghornów"
(amerykanów)- do

ul.

~"':'a
t~

Nr 9/13,

Uszlacbetnlnne wierc•nle
cy lindrów ••mochodowycb i mo ocyklo\\ych,
k11mpresorów, panewek i t. p. na mn sz yniu
a u tatowtj s!awy .Kr•u•eco •• Ws ta" i anie ~112,

TPl.
'

.

-55

1C)

·;f~,
~~

"lhnle i>anewek pod cłśnleo em, Sz i!owan!e
walów na 1pecjaln•J azl flerce do wałów
ko• bowycb. Lak•eruwanie .Ouco
Tłoki, pi•rśclenłe do wszelkich silników.

I

R

Samochodowe I Motoc:tklowe

Łomżyńska

~ ECJA LNOŚĆ'

• S ft I ·
W. 5 Z Y l'I A N
tódł,

ł E

War•2łaty

Biłot~rie
p

N'

Łódź,

WYBóR do swzedania sklepy - spożywcze, piwiarnie, rzeźnicze i różne
mam oraz domy place, gospodarki itp.
Sprzedaż i kupno najpr~dzej przez po
.średnika ul. Kilińskiego
180,_m.
5. „
---..
____
,,, ___
SKLEP, (poikój z kuchnią) spożywczy
z towarem do sprzedania. 11 Listopa·
da 79 Wrocnowska.

-~~----

DOM czyn&zowy mwy, wolny od po· OKAZYJKIE reslltki wełniane i jedda.tku ew. z małym długiem kupię, wabne na suknie, kostiumy bluz.ki, spó
możę być na peryferiach.
Oferty do dnice oraz ubrania męskie. Kilil1skieadministra.cji pod „Z, S."
go 36 oficyna II w. I p.

tapczany otomany I materace
poleca Zakład Taplcenkf

. „

„„„„„„„-=„„1111::1„„.........

......a...

lllE!na!„-=~

MOTOCYKL do sprzedania na biegu
3 i pół setka. Adres Oleśnica, gmma
Puezniew, P<YW. Łódź.
Z POWODU zmian rodzinnych sprzedam na d-0godnych warunkac}l posesję przy ul. Pomorskiej 156.
SPRZEDAM tanio dom murowany ze
&klepem, ogrodem. Szosa Łagiewni
eka 11 przy torze kolejowym.

Kupujcie z l-10
W6ckt

Kupi• pia. w obrębie od ul. Radwd
1kiej do Andrzeja, Wólczat1ska, Sien·
ul. Brzezińska 40.
kiewicza, w cenie od ló-20 tysięcy.
Dojazd lramw. O, 1, 6. - Wyrób własoy Oferty do .Kuriera ł.ódi:ld ego~ pod
"J. o.•
Kopi~ dom, wpJacę do 40 OOO, przej·
m.ę dług. Oferty do adllltnistracji pod

Chrześcijański Skład Konfekcji

LETNISKO Gr.otniki. Willa i plac oka
zyjnie do sprzeda.ni.a.
Wiad. Łódź,
Str.zeków Kan. 51 PałC2yński godz.
18-21.

ZARAZ z powodu wyjazdu tanio sprze
dam dobrze zaprowad'ZOD.y sklep z now002esnym kompletnym urządzeni-em
w b. dobrym punkcie nadaje się na
każdy interes. Wiadomość w administracji.

Konto czele. P. K. O. Nr. 006,9U7

FELIKS STUS, t ód :i

Specjalny dział miarowy z wła.
snych i powierzonych materiafów

SKLEP dobrze prosperujący bez od·
sprzedam z powodu wyjazdu
w śródmie.śdu. Wiad. w admin.

DO SPRZEDANIA diom d.rewruany,
dwa rauy po pokoju z kuchnią z ogrodem. Cena przystępna. Zdrowie, Fila.recka 11.

RZ

ZELIWA
i!!fil:.EWllA
WARSZTATY
MECBAllCZIE

PALTA DAMSKIE i MĘSKIE
oraz UBRANIA MĘSKIE

OKAZYJNIE do sprzedania dębowy
kredens i stół, stół kuchenny i elektry
czne lampy, Zgierz, 3-go Maja nr. 6.

OW•••

osianej ziemi psz;;:bu q •
_
~ 8.
'°
.
, K
Zaliład zegarm1atrzowsko • 1ubdenkl
h
t k l p
raczane3 125 a, s . o . oznan- U·
tno 6 kim, Poznań 60. Zbyt mleka Po
znań. Zgł~szenia „Par" Poznań pod MOTOCYKL BSA z przyczepką do
sprzedoarua. Wiad10mość tel, 227-30.
54 274„
" '
•

Odlewy łelJwa.e wysokiej jakości : maszynowe, budowlane,
ognio- i kwasoodporne. Obróbka kół zamachowych, pasowych
i linowych do 3 m. średnicy oraz wszelkich części maszyn.

KIJPNO.
I

I

T '6 L G

U'

~RZEDAM

_______ ____ MA RATY ;o~~wkę

DO SPRZEDANIA doon na Chojnach
7 mieszkań 6,000 zł. oraz pół domu 35
mi~kań
Oblęgorska 5, Wia.domość:
Henryka 1, m. 7.
...,,..........._

......................................„ ...

PODARKI do KOMURll W.

tel. 114

;m„„......„„„...„„„„„„„„„l!lll!IF

1!11111~--------

PLACE od 600 do 1200 metrów kw. \Sprzedam motecykl "Ariel •.liOJ em.
w pobliżu Dworca Łódź- Kaliska, 5 mi i:ena 1..500. Wi~domoać K1llńs~1ego 194
nut od tramwaju, spokojna dzielnica w portierni w godl!.. 17-19·eJ.
mieszkalna, do sprzedania. Sprzedam
----Ś-również całość około 25,000 mtr. kw.
Wiad
H
Ja.nk
Gd · Portowa
omo"":
au,
yrua,
K11pu'e •io aaitaniel w firmie
15 ,,Bergtrans".
n• łrk
L

Pia•kowski"

E. R O H N K E

P o Ie ca dwa razy dziennie łwie:te. dośkonałe ciastka z Ceotrali
Salony dla zebri.li towarzyskich •• BUardy

SŁUGOCKIEGO

t.6diE, G I:. Ó W N A

wyd4'ozek z t.od ..:i

PA BI A. N I C E„ Zarnko"7a. 7

Sierpnia Nr, 1

IA
l

spotkań

Cukiernia „Józ~I

Sklep l>ogato zaopabzony, reperHja
zegarków i bltuterli
ltnpuJo stare złoto.

uL
Dojazd tramwajami: 15 do Zdrowia i
tramwajem Konstantynowskim do reFortepian firmy Keutopf w dobrym
mizy lub przystanku Zofiówka.
stanie do 1pr1edanla. Tel~fon 139 ·2t

~

•lliUI~

NajorzyjemoieJ•ze miej•ce

arty1tyczaa

Prof. Fr.

---------------Domek murowany 7 mlenk11'1 do

„„ll)l!llllml!"l............„ ... .......

SKLEP ko·lon.ialn-0- spożywczy, kilcate
la, wyłącznie gotówkowa, do sprzdania natychmiast wzg!. o<l 15-go czerw
Gospodarstwo 15 mórg ziemi, las so- ca b. r. Wólczańska 72, Kalenbach.
snCYWY 3 mwgi, zabudowania gospodarskie murowane w dobrym stanie,
cena 7,500 zł. Oraz większe majątki j TANIO z powodu wyjazdu sprz~dam
ziemsikie, wille, domy dochQde>we w Lo domek 3 izbowy. Wiadom-0ść: Stare
dzi, młyny wodne, poleca pośrednictwo Rokicie ul Łąkowa. 59.
Przystanek
Borowieckiego Zgierz, Piotra Skargi tramwajowy uil. P„bianick przy monr. 3.
ście.

~

:MUZYKI grunto'W"lie udizielam na. for
tepianfo, s-krzypeach om.z teorii. Ama·
torom metodą skróeotlą. Instrumenty,
nuty nn miejseu. Oplata znifona. Gdań
ska 85-20.

SPRZEDAŻ! 184 morgi ziemi średniej
tą.k, zabudowania gosl)<>darskie
3 klm. od miasteczka, cena. 26,000 zł.

8 mórg

I

OKAZJA! Budka-sklep, materiały piśmienne i galanteria, na Polesiu Kon
ata.ntynowskim z powiodu 7'Illian w rodzi.nie, do sprzedania. WiadomoM: Ale
ja Unii 18 m. 13.

Biz uteria

Łód:i, ul. Klli'•kle50 Nr. 60, teL 111-56

i kosztorysy

-

l

DOMEK do sprzeda.ni.a z d!Uźym placem oraz sta~ i W0'7AIW?lia na doroź
kę. Wiadomość: Nowe-Złotno, ul. Majowa 12.

lni. AITOll MATUSIAK

Projekty

DOGI -bokserki, pinezeiiki, owczarki
niemieclde: rodowodami Championa.ta
1938. Warszawa, Toruń, Katowice I na
grody,
Jaja wYlęgowe wszelkie rasy
Jrur, kaczek 50 gr, Zarodowa H<><k>wla
N owawieś- Pałucka,
Zapytanie znaczek.

SP:$ZEDAM du!y ogr6d owocowy z
domem murowa.nym 2 p. i kuchnią w
Rudzie- Pabianickiej przy ul. Garapicha 47 i 49.

Pempy tłokowe, membranowe, olrotlkowe. Pnekładaie atu„
dzienne ręczne motorowe .tale aa składzie. - Naprawy.
Kotły _: Zbiorniki - Hydrofory. Odtelaziaeze. Zmiękczacze.

u;g111 mobuchalterii,
gwarancja ·~
dzielnego
wa :i.eDJa

.1!l
1JIU '"I,
U 'I fi iH1

„

KaoaliH[ie - Wo~o[illi -01mwania

kowsll:!l 89 m. 10.
1łi

Aparaty ezo-

!o~:r: 11iA~a.~ł:dl1-o~.
LARSKO-MEBLOWY =
r.•dt KJLIŃSlltlEGO 229

MASZYNY do pisania liczenia i kasy PLACE budowlane w Zgierzu i pod
kontrolne „National" r~peruje pod gwa Zgierzem or~z par~ z łąklł:. nad .rzeką
rancją. A. Bluszke i R. Braum, Nawrot d.:i sprzedam.a.. W1a.domosc: Zgierz I
1Maja nr. 5.
1-a, tel. 137-54.

w:;zelkich egzaminów umJeszczaJQ w
nkolal!h Lekcje prowadzone Sił prze:1
{Utynow~nycb specjali11~w, mają~ch
kilkuletni!ł praktyk~. L1~ P~~
lrowaniA świadczą o sumienności naa
lei. Tarnie lekcje pojedyńcze i kompie
t:: języków obcych. Ceny niskie. Piotr

Rił

Piotrkowska 182

Dogo doe ap aty.

nauczyciela udzielają lek

k!i:\g, Piotrkowska 89, -

Ł.ódt

'łowycb marek, _części radiowe

cy j korepetycji, pOj~dyń·
kompletami przy~otowu~ą de

cio.

DOM 3 razy 2 pokoje, kuchnia z balkona.mi, ogród, sprzedam. Ra.dogoazcz,
Zielona 6 przy Szosie Zgierskiej.

l

•.

!ll!l'ilililllft.'il'!?lfllll.

ł.4łka

źr6dla

OKAZJA! O środek 40 mórg, zie;-.;ia
p::1zenina w tym łąka i stawy p!'ZY dobrej komunikacji i pa-rceluje majątki,
oraz różne gospodarki. Dojazd 7 i !'/ ul.
Dą.browsl\ft dojście do wsi Olechów
Nr. 24 Kisiel P. Wiskitno-!ód-zkie.

LISY

PEe-4p

o

I

ll.łY :·.

e

Y

c

a

Wacław Ka wet· ki
Łódź,

Pl'ze.u:lld 6, tę1. 1J9-oU.
dawniej t'1otrkowska 113.

dziecięce,

metalowe

llh1teraee wy•cfełlo•
I 1pr,tyoowe ,Patent•

w„t7D1ankl
w Fabrycznym

1kladzie

DOBROPOL
Piotrkowska 75 1 w pod w., tel. 159-90

DO SPRZEDANIA natychmiast ogród
plac, domek murowany o 2 mieszka~
niach w miejseowości Jetni&kowej Kały
-ZadTacz, od przystanku tramwajowe
go „TeQfilów" 10 minut drogi. Wiad_
Łódź, Jerzego 5-7 blok C m. 9.
- ' --'"'"

----------

PIANINO (kla.wikorot) w dobrym sta
PLAC w Poiddębinie 1600 m. kw. tuż nie zł. 150, zegnr (antyk, agat zielopr.zy lesie państwowym, zamienię na ny) i skrzypce ta:ni-0 sprzedam. Ul.
Sikawę lub sprzedam.. Wia.de>mość: ul.
Sienkiewicza 79, pr, of. I w. 2 piętro
Wysoka 35 m. 1.
m. 28 o<l 7-10 wiecz.

sprzedania. Wiadomość: ul. Andrzeja
13, m. 14 Froch.

PÓŁ do.mu drewniany, pokój, kuchnia,
obory, sprzedam niedrogo, Tuszyn- Ko SPRZEDAM tanio dwa place, Rokicie
ścielna 29. Walkus.
przy Franciszka. Wiadomość: Ruda
Pabianicka, Ogrodowa 1.

NATYCHMIAST do sp1'Zledania sklep
spożywczy, dobry punkt z powodu wY
jazdu. Mazurska 30.

6 MóRG :z.iemi z budynk. murowMymi Jl.!AŁO używane maszyny d-0 sprzedai dużym sa.rem klm. od Lodzi d·o sprze nia: 1 do mereżkowania 1 do dziurkodania.
lH. Abramow.skiego 33, wej- wania i 1 do przyszywania koronek.
ście z uli~· St. Pietrzak.
Gdzie odpowie administracja „Kurjera

SPRZEDAM piwfarnię dobrre prosperującą, sta.ry wyrobiony pU111kt. Wiado
mość w aÓIJl}fi,ls~raej~„

PIANINO kupię używane w moźli· - - - - - - - - - - - - - - - W'ftll stanię, Oferty z podaniem ceny SPRZEDAM sklep sr:ożywrzy. Wia<lo·
do aidn:n.in~ 1,Kurjera" pod „Pianino".._ mość ul. Brze;Ika 29. Sztajbert.

białych

Łćdzkicgo".

„KURJER ŁODZKI" - Sobota 8 kwietnia 1939 roku.

St.. 14

r.' '; ~

---=-~-·=:Ę===-'~-~~=·---~-~-·-~_„~··_-~,·_·~"llon~·~~J~A~S~NE~W~YB~O~R~O~W~E~po~le~ca~n~a!!!!!!B~R!!!O~W!!!!!!!Ą~R~i~F~A~B~R~Y~K~A~K~W~-::::~:~:~0~ 1 ,

R'CT:i•

~~~;~i SUKC. K. ANST ADTA~

BA wAR s KIE
CIEMNE - SŁODKIE

J>

w woj.

SPOlKlł JlKCl'JNJl

Łódzkim

p
t:

g

przy
ul,

t

Poleca uslulnie

nu sezon

pod fac.h. kierown
A. MA;Z.'-UWSiUEJ

Największa

REPREZENTACYJNY

CYRK ~tani!l!ii[h
w Łod:ai, Aleje Kościuszki 5/7

RESZTKI
wełniane na garnitury, palta. su·
tanny. ~ulenie i mundurki 11kol·
n e po eca w wielkim wyborze

~a

wiosenny ' letni

-

s~zou

atrakcia świąteczna Ładzi

--

WIOS.f NNO·lETNI

'
WOZl{I
dziecięce

C

4
I SCHMECHEL i SYI p~~~~~~·~- i~u 133

ul. llawrut U, tel 17 6 ·04
we.ście z bramy.

....,...

domek murowany ze sklepem
ke>lonialnym. Wpłacę 15,000 zł. przejmę dfog hiPQteczny, Oferty do admin,
po-d
R."

kok

we wszystkich
punktach miasta. Pośredniczy najQ.
rzystniej i najprędzej l;ylko „Pośre
dnik" ul. Andrzeja l!ł m. 14.

h.0\JJE&K., DREZYNKI

Alfre~ ~

1 9 o9

założenią

MIE::lZl\A: : iA rozne

w wielkim \\'/borze p.>l eca

9

KUPIĘ

P.S. foirma . t:3l

[HwAl M

tódź,FU>TRKf1WSKA 150
czhukiem Slow. Ku JC 1 l:'rz.em Chrześciian.

„w.

DOMEK murowany z ogrodem owccowym, stawem rybnym do sprze~ania.
Informacje na miejscu, Lublinek 15 u
Pechów lub stacja Łódź-Fabr. Biuro
Kontrolera Elektrotechn, Eugeniusza
Pecha.

3 POKOJE z
da bieżącaka 74.

DO WYNAJĘCIA natychmiast 2 sklepy z pokojem i kuchn ią. Wiadomość:
Łódź, żwirki 12.

.
I. - - - JV. ĘS

I

G

ł..

O W N A
tel 148-53

33,

\

-~-11

nowych i

użv .\' anvch .

ora::; za-

i SPRlEDAŻ l"•LD
miana . .jypiah e stołowe,
meble poi edysicze. "lA.3Z Y1>1Y do sz:t c.a, pisania i t P.

~olm

Wl. P..i\ł.IJ[ft, Kil.ń1kiego lU, tel

I

2't5·22

w Pe>lsce, od- EKSPEDIENTKA zdolna z dłuższą
dział na województw<> łódzkie pośredni praktyk!! potrzebna <lo handlu koloniał
KUPUJĘ :r.ma.czk.i pocztowe polskie z czy prz.y pos7illkiwaniu pooad. Zrzesza nego od 15 kwietnia bądź 1 maja, Ofer
bieżącej koreepon~ji,
śródmiejska JaiięgQ'W'Ycil poolf;kich wszy.stkich szcze- ty z odpisami świadectw i życi.'Orysem
40, m. 8 od 10-2 i 5-8 wiecz.
bli instytucji prywaitnych, spóldziel- przesyłać do „Kurjera Łódzkiego" dla
czycll, samorzą.ci<>wych i państwowych. „Ka Ka"
OKAZJA! Plac n&roł.iny w śródMeściu Sekreta.ria.t czynny we wtorki od g.
oraz mała pa.rcelb iaalio do BpnJeda- 20 - 22., Pictdtowska 113, p.ra.wa ofiuia. Tel, 151-31,
cyna,
OPONY i DETKI

fEL:ff12łJ

FERRO·ElEKTRtcum
WŁ·PAlllElZAUDER·taDZ

,flOTUOllUKR1UwPOD,Ul

Ubiory dam1kie. mł1lcle I dla izieci
mundurki. uczniowskie, ubiory 1porto·
we, kupi cie naflepiej

w Z•ldadzle K.-awleoldm
KEPLSR~

M.

ł.6d:&, al. Główna Nr. 17
1lclep frontowy. Wyk:onufemv wszelkle
obstalunki po niskich ce~•ch.

PLAC budowlooy 840 m. kw, przy
eprreda.m za połowę ce
ny-. Dlłbrow$a 40-a skład drrewa.
lftędza.l.'11.'ianej

ff

~k~!.!~.~~Ji~p~~~!t~:

7q~·~~! ~uul~an.izuje sz4bko
1f ~ ·.,, 1 solidnie oraz na-

PANIE 1 pa.nowie wprowadzeni w sfe
Ta.eh urzędniczych otrzy:maj4 kX>rzyst114 prQJ>Ozycję współpracy.
Zdolnym
pe11sja_ Oferty kierować pod „Chrześcijanie" do admin. pisma.

\1 ~. •

l<.tada prote!\torlJ
po cer.ach ni~kich
ZAKl:AD \VULKANIZACYJNY
„\VU LOUM '

POTRZEBNA natychmiAst służąca sa
modziclina z k~jlł. Radwańska fil.
saml•m•, oatrseD.!• no- Owocarnia.

AL.KO~CMZKI U
WOLCZAŃSKA

B-cla ICIUNDLER

• • • WOLcZAllSKA 62 • • •

C•tłcł

łJ, nOłJcztk

I t, p.

pnedalęltlonhro
pnemy1łowe

PowlllH

diijilitii·(:fr'jj

$LUSARZ ~ ~lny, DJający się
na elektryomo8ci potrzebny j~ko pomoc na ~ prZM:ę. Oferty &zczegóło
we składać pod „Wciu" do a.dministrad. Pie~two majlł z ukońc7A!
niem iknn'sów.

Pot11dana znajomolll! niemieckiego i fran PRZEDSTAWICIELI powiatowych na
ca1kie110,
Oferty pod „Biegła" do woj, łód11kie zaangażujemy na. wysoką
SAMOCHOD kir,yty '(Essex) w dobrym
prowizję. Możliw<>ści 1Alll'Obkowe duże.
.Kuriera
Ł6dzkiel(o•
sta.nie epnedam okaeyjnie. Tel, 27&-46
Oferty pod „Zaheą>ieozeinie loonieczine"
ul, PlrzejMJd 69, gospodarz.
!kierować do a.dmiJn. pi.sma,

•OIAB'I

KUPIĘ diom 'IVPłacę 10 tys~y„ ! przej
mę dług Banku Goop. Kraj. Ofelt:Y, do

POTRZEENA (Y) fc>irograt praoow~ Ą~ ~ '.I, Dde, Łódt, Li
m'llm.o'Ws'kiego 89.

I P•At~

„„„.........„

..._ ..._________............„„

POSZUKJWANE

::a~~ HllMIHl Jlmmwm KILiNs~~~o 94

„Kurjera L6daldei{o" pod n.A.. B".
NOWY 2-u ~qwy dom do •~
nia, dochód 6 tye. Wiadom~ w adm!

a)

SZOFER mechanik z długoletnią praik
p~zyi•uje zamówienia z wł a 1 n y c h 1 p o w i e r z o
~ ~ dpbry:mi świa~ na posaWykonani• eolidnel
Ceny pr:sy1t,pne I
ł4e, 1lm1ooi. posadę, OferlY, oo a.dm.
„Km;era" pod nZml.aina"
~

nistraeji,
----,._--~-----~~------•r~~

DO SPRZEDANIA: a'U!a ~i
palma., wl.d'Zi~ motna od 2-4 "·

„ ............„ „...„ ......„ ....

nr

Ko:pcińskiego _(Za.ga.j.n~owa.) .&2, 'Jli. 2

Bi'ML'A~Z ba.wełny,

...___...._~~~~~~~~.-JO---....

Najlepan, a-Jła„leJ111e, aajta~„.
ze1'111ry. se.arki i wnelk, •ttała·
rl • :1111f dzi~11: w ft r mi e

"

'

S'JJełl,

0

'

Mairsmłk:CJWISka

AGENTKI, a.geMI. pommkiwani, Arty-

Peaaakai'ł ab1olwellta Sikoł1

Ru- kuły pierwS?Dej potneby. Zgłaa~ się
P ~IENK.A łl).iteligentlna szuka posa- dlowej z gruntowo' z11.1joao6ci, 11:1142· od łrody 7-8 wiecmrem. Główna 59,
dy do 1-2 dzieci od %4llr&Z lub póm.iej gowośei. Oferty pod .L, Y."
mies*. 7.

NAWROT 2. tel. 205-15
Pracowała

Oferty:
6233".

Zegarmlstnowako·J •bllereka
na mlejaca - l:ap•J• 1t1re ••bJ
PlLll NIE ll.OS1AUAM

„Kt9:'jc

Łód'iki"

pod

NASIONA

POSZUKUJĘ
~. Wall'U:nki

d.olm.~tc&w
obojga
dogod'ne., ud, !teligOIWSkie
50 u gospodarza.

i

cena.eh

B. PILC,

go 8'7, lew. ofie.
CU.KlERNIA w śródmieśQu ładnie uoobrze proeperudąca do
sprzedani.a Tel. 248-65.

rzę~,

b) ZAOFIAROWANE

AMERYKAN (wóz) w ba.T<W> dobrym
s~e do sp?lzedania. Wi'sd. Główna 83
Wagner.
DO ~P.DANIA 1/8 część OOm.u mu
l'C>WBł\ego przy ul. Ciesielski.ej 28 (No. wab.) pokój z .kuclini~ o<l. zaraz wolne. 'Cena 4,700. Informacje u d'OZOl?'Cy.
PLAC bud!Owlany do sprzed:imia przy
ul. Ciesielskie j 10. Informacje u F.
Me!Qinera, Rybna 17 w sklepie.

chowności, inteliifeŁnej,

„!;..„t.

poazu~uje 1i~

do cukierni. Oferty z podobizną do
SPRZEDAWCZYNIĘ: branfy lrolonial "Kuriera ł.ódzkiegou pod .Cukieraia ·•
nej, Jdej pre:zencji poszukuje poważ
na f.i nna. OfertY, pod „do lat 25" do Inkasenta wekslowego z kaacją
rnoż i .vie gotówkową ponuku.io nota·
adminisitra..cji.
riusz. Wła1rnoręcznr napi11any t.yciory1
POTRZEBNY pracownilk biurowy do z odpisami świadectw pod Nr .• 3850~
firmy sp6ł<lziielc.zej- włókien. Ob<fflią.z
loowa po.ży~>a złotych 2,000 po<l. gwa POSZUKUJEMY wykwalifikowa.nych
rancją filmy.
Oferty do ,,Kurjeira rymairz.y- pasiarzy d<>brY.ch fachowców
Oferty zgłaszać do adimiinistraeji po<i
Łód'llkiego" sll'b „A, J."
„Pasiarz".
18-LE'TNIA pa.nna z dobrą prezenieją
do zajęć fabrycznych poszuiki~ana. POTRZEBNA panienka do siedmfoleZgłosić się oo „Bristol" Pogon<rw- tniego chłopca na 3 godziny po połu
dniu. Str zelców Kaniowskich 15 m. 18.
skiego 40.

LOKALI
1 l'lll!llK.UIA

a)

POSZUKIWANE

POSZUKUJĘ

3 lokale po 4 pokoje
przy ul. Limanow'Sikie.go <l<> nr. 120,
przy uil. BJ:zezińskiej do nil'. 100, przy
ul. Pomorskiej do ul. Mat.ejki na parterze w czystych domach. Pr:r.y wyżej
-wymienionych ulicach m<>gą być boczne ulice. „K•1'1()<p]a Mleka" Piotrkowska
103, tel. 148-45,

LOKALU na składnicę i biurro przy ul
Piotrkows.kiej posa,ukuję.
Zgl'Oszenia
A Ut'O „włoski Fiat" i rasowe gołęPOTRZEBNA magister lub pomocnica
„Ku:rjera Łódzkiego" pod Skłabie, talllio do sprzedania.. Lódź, żeliSZOFERA trzeźwegio pos~ukuję na aptekarska d<> apteki w odzi ul. An- do
dnica".
"
(L
) 47
cz.as Olkrel§lcmy. Oferty po<l. „Szofer"
.
gowsk iego
eszno
.
drzeja 28.
..._.,,,_..
_ • do „Km·jera Łódzkiego".
POSZUKUJĘ od 1 lipca 1939 roku w
LETNISKO pod
samowystar-1 · DZIBWCZYNY ze
do PRZYJMĘ uczriia do ślusarni mechani cichyn1 domu 4 lub 5-cio pokojowego
mieszkania, z wszelkimi wygodam1. Of.
czalne 15 mórg, staw, sad sprzedam. j pracy domowej stałej przychodnej i cwej za wypożyci,enie z.ł . 600 na
Wiadomość w. ~' „Kurjera Lódzwychowawczynie małych d2ieci są. An- re dam gw'l\irancję, Oferty dio „Kurje - do „Kurjera" dla C>kazic~la kwitu
ra" pod „Uczeń".
N1. „5Q9W'a
kiegQ"• __
·-- .... -drzej.a 18, galanteria „Lucyna.".

l

Łodzią

świadectwami

ZI. 35 kw. 1 pokój woda, ilew,
światło. Zł. 53 kw. 1 nr.kóJ. z ku~~
chnią słC>necz, Zł. 140 kw. 2 pokoje
z kuchnią. 3-4-5 pokojowe miesz·
kania, loka.le, pokoje umeblowane
oraz garsoniery o<l. zł. 20.

l

p~i°:r~ „ZENIT"8~1 f!fk~:;~~

J

!1
!

l
1

1

Il

któ-1

u:::~o::y~o:::=:y.

P=
godami centr. ogrzewaniem, telefonem
zaraz do wynajęcia. Piotrkowska 67,
m, 10.
do
ul.

POKóJ elegancko umeblowany do wy
najęcia.
Willa w ogrocLzie.
Tarll.1!,
wsze1kde wygody. Narutowicza 115-b
tel. 149-50.

E S Z K A. N I .A
I

3 POKOJE, kuchnia, służbowy, centralne ogrzewanie, słoneczne-- do wy
najęcia.

Narutowieza 107, tel, 278-08
JN~TALACJA

Ante n zbiorowvch

MIESZKANIA l pokojowe od 60 1
kw., IP. 1. kuchnią od zl. 65 kw. 2 p.
z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo- prz~piso ~o, tanio, z ~ warane1ą
wane garsoniery od zł. 25 m, poleca Orlmm i Kamiel\skl
Ł6d,, Piotakewska 51, tel 206·i6
.,Kosmos" wlaść. Jan Burchart, Piotr
kowska 111 tel. 147-46.
~~~~~~~~~~~~---POKóJ z kuchnią w śródmieściu ume
BIURO ,, POLRUCH" Piotrkowska 89
blowany od zaraz do 20 października
t.el. 141-02, poleca wszelkiego rodzaju
o<l.dra.rn. Wiadomość w a.dministracji,
mieszkania, lokale handlowe, sk:epy
domy. pokoje umeblowane i garsoniePOKóJ słoneczny z niekrępującym
ry.
wejściem w chrześcijańskim
domu z
całwziennym utrzymaniem, bardz-o ta
LUKSUSOWE 2 pokoje z kuchnią
nio. Radwańska 48. Cukiernia.
wśród :r.ieleini, dobre P<JWietrze, do wynajęcia. Osiedle Lentrowej. Wygo<l.rna
CZTEROPOKOJOWE mieszkania do
27. blisko dworca Kaliskiego,
wynajęcia. Centralne ogrzewanie. Skło
dowskiej 4 (równoległa Andrzeja).
.---------------

I

WJIDiłUllDił
wł.

K!ill!l

W. llllklak•

G~~!t~;o~s~~2EL
Bogato zaopatrzona w

nowośel

3 POKOJE z
najęcia

DO WYNAJĘCIA na crLaS ni.eogranic7l0ny w tdżaxach(dojaizd tramwajem
pabianie~) willa
murowam6
ze
wszystkimi wygodllillli, elektryC7lll.ością,
ga.rafom, '1 md,mdem gospodarczym i
Q~ owocoiwym, Wiadomość t.<ll,
112-44 w god1linach 17-19.

~<>W~ hektar ziemi sprzedam, wy-

domu z wygedaml przy ul. Suator1Jdoj N, 10 do wynajęcia. Wiadomość
u go11podarsa
1908

ANDRZEJ ANTCZAKOWSKI
łifft PlltrhllSkł

n. !rent OJlttre. Teleten 151HO

na zamówien'e: ubi:ania JOło·
płaazeze damskie ·1 mę
skie mundnrki uczniowskie, pia
szcze przepisowe dla uczennic
i uczni.
Cen y przyst~pn•

we.

DWA pokQje z kuchnią dQ wynajęcia.
Gaze>wa 14 przy Srebrzyńskiej. Cena
45 zlC>tych,
DO WYNAJĘCIA o.d zaraz 6 po.\:owygodami w luksuoowy;m domu, jaik również 4 pok.:ije od
1 lipca rb. Wiad0tmość: Piotrkowska
Z73, u właściciela,
j-ów z wszelikimi

BEZPŁATNIE pr~yjmę na mieszkanie przyzwoitą niewi astę d<> lat 50 ul,
Srebrzyńska 7, mieszkania 27.
------~-----

---

DO WYNA.TĘCIA duży pok ój umeblowa.ny 6 Sierpnia 76, m, 7. (d<>jazd
nr. 17).
NATYCHMIAST do wy11ajęcia 2 poj e
pok<0je,
Orla 5.
Dozorca

dyńcze

w.skaże.

POJEDYŃCZE

mieszkanie

stym domu do wynajęcia.

tel. 231-.07.

do wy-

CIE~HOCINEK, willę umeblowaną 19

!·p~lr'oJo~e mleazlcanie w cichym

założenia

kuchnią, wygody
Główna 31.

RABKA- „Galąztka Rozmarynu", no
wootwarty pełnok()iIDforlowy pensjonat po<l za.rządem Ewy Suskiej ce;ntrum Z<l.Tojowiislka, pokoje sło~eczne
babkooy, lrachnia wykwintna, diet.ety~
CZ1ll.8., Otwarty 15.5

--~------------

Rok

Uil,

I

,p:ir.

BIURALISTKA polsloo-niemieeka po- •usyw, kwlatbw1 ltalkCtaowJ'ch l •Ct•IH•
__ ,
-t-n....~
ko.....,.cll, •••I••• •••l•w .:a a l u•P••arc11e, io
s~je J>O!!ladY, Wymaga.iw.a ""''""{.µe. aaalCtaa traw a11ł•cheta.7ell. Sztuosn1 na·
Łask. <7.ferlY, l!IUb „A, 18" do „KUJr~
Yós I środl<t 1YalozaJ11oe szll:odnllrt ogrodoYe.
Firma handlowa poszukuje młodego
I,6dtdciego".
Dregerla i alda• I aaaloa pracowntka biuowego. Oferty pod
.G . .fri~.
'ill:ODA kafol.i.c7ka przyJnue prakfy~1:.
1-4
kę biuro'Wll-. Oferty Sll'b „Skromna".
Ekapedientk~ przyjemnej powierz·

k~TeilCYjn.ych iSPeCJailny dział z ma
ły.mi skambmi. B. Fubowa Kilińskie

---

lnu i l!titu~znyc:h G0$1'COW z 'Włunymi t'OW~ i~ DZIEWCZYNA do WBzyetkiego se
rotynoweni - ców c!lel~6w ~ pic)a:o.towi.e ~ami 11gboai &ię U:1. Ma;gistrac
posadę.
Oferty K.iers'Z&. :te~~o 91,
ka 2S, m. 7 P. Bollłcowic od 8-9 TlllllO

.en.ic
-d!:
Ogłoez®, Teofil Pietra
WaT8'1lBiw,.,
115.

~·.

an Chmiel
po

y c h m aterlał6w.
Doiodne waruolril

wł&ie,o ~ !ari>.l.a.r.z-

:z:•••„„tm•

PO~CZOCHY, skaa'petki

Il

l

NA 'N rtO f 8 tel 2l9-c0
pole1·a na 11ezon wiosenno • Jetu•

Przejazd 69, m. 16.

b) ZAOFJARO W ANE

M

Łódź,

POKóJ ładnie umeblowany (duży)
wynajęcia od zaraz.
Tel. 276-45

„„l„„„„„„„„...„„„„„„„„...„:cm„„„„„„„„„„„„llmllal.1„IUlll9„1:81„
ZWIĄZEK Księgowych

nt:.

Si~ Cgrański

1

ul

foJ.wa.rki, ośrodki
gospodarstwa rolne, leśne, rybne mły
ny wodne, domy dochodowe. Nowe dom
ki, wille, place, działki leśne, rolne
budowla.De. Kupno-Sprzeda:!; -Zamia
ny. Dzierżawy, każdy kierunek. Oferty
Łódź, Ra.dogoszicz, S%osa Zgjereka 50,
m. 6. t.el. 257-66

kuchnią, nowoczesne, wo
ciepła od zaraz. Koperni

Wykwintne krawiectwo

KUPNO

MAJĄTKI ziem~kie,

11

~
I

1
prerentuje nowy, światowy program atrakcyj na rok 1939. - Na czele Rewelacyjna tresura folk- lwów morski eh. Marokański zsspół 15 LIAh8:b;D
DIN-DON, Hiszpanie Alama.r Carmen, napowietrzna atrakcja SILS, sensacyjny numer popisowy Arnoł Delfini Co-mp. wspaniała. tresura piesków So r1
skiego, nowa treswra koni arabskich oraz kilka.naście innych atrakcyj. - OTWARCIE I PIERWSZE PRZEDSTAWIENIE W N'IEDZIELĘ 9 kwle
tnia o 4,15 P<> pot, i 8,15 w., w poniedzia.łek 10 kwietnia 2 przedstawienia o 4.15 po pot ~ 815 w. - 'WspanlaJy program który zachwyci wszystkich
Ceny miejsc NISKIE, Przy cyrku wie1ki zwierzyniec, wstęp 25 groszy, czynny od !O rano,
as
A
te
HU
UW
A

PŁASZCZE i l\OSTIUMY DAMSKIE, w}tworną KONF.EK~JĘ l'4Ę.SKĄ
pfg na•nowszych modeli oraz MU ·~DORY SZ ('l N~; poleca o .Jlf KO~FE.{CY J.>JY

fir. A. WASILEWSKA

· DOM punkt handlowy w Łodzi, do' ch6d 5500, cena 32,000 spr~ zamienię z.a dopła~ :oa więksey, w Ło
dzi, Warszawie, Pi~owie Tryb., Czę
stochowie, Krakowie. Of, do admin.
pod „32,000"

ntnJDści

ż
~

KUPIĘ willę PQZamiejską 3 lub wię
cej pokoi w pobliżu tramwaju, oraz go
spo<l.arstwo rolne w p'Obliżu Lodzi,
Zgierza, Pabianic, Aleksandrowa, Ozor
k"C>wa.
Oferty wyczerpujące z podaniem ceny do „Kurj-era. Łódzkiego"
pod „K. L.' 1

ł.61H.

IT.
U-BAfłCZ'K
lllWIOI 2

Salon Sukien i Okryć Damskich

PLAC ogrodz;ony z drzewkami 'OWoco1,000 m. kw. poloż c::iy hli
sko parku Poniatowskiego, oo spizsria
niał Wiad<>mość ul, Senatorska 27 (róg
Kilińskiego) Jan Wdowiak.
w~rmi, około

n

w czvRóżana iz

d.z1er:faw1ę., za.mienię folwarczek Hau·
ke, Ciechocinek, Ni-es-zawska 24."

il
I

lflNISHA

------

LETNI~KO.

W ogrodzie dwa pokoje
z kuehruą, weranda, do wynajęcia, Ra
1 dogoszcz, ul. Legioo&w 7.

1

tiroiniki
Pensjonat „Jasia"

I

niid

rzeką Lin:ią Cl'tV"~... „1,..

dn. S

l'oko;e

kw~ etnia

słoneC'zne.

dobrze ogrzane
kuchnia smaczna
Radio. Tenis, Bilard, Telefon
Ceny przystępne

PE~SJONAT „Langówek" we wsi Zo
fiÓ\\"~m p od Tuszynem przyjmuje zgło

szenia tel. 276-45,
cia letniska.

Tamże

do

wynaję

U~TRONIE Grotniki, hip()1;ecz.ne
d zi ałki morgowe i kilkumorgowe tanio
sprzedam. Wiadomość, Łódź, ul. Piotr

ko wska 272-a, Nowicki.
GrDłniki Pensjonat J~sia• nad rze
ką Liodą otwarcie do. 5 kw:etnia po
koje słoneczce dobrze og;r1.ane. kuch

oia sm aczoa. Radio, Tenis, Bilard
Telefon. Ceny pny~t~pne.

0
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KURJER tóDZKI„

L Ep IK
poaadzkowy

"fATRY MONIAL•E -

•

Sobota 8 kwietnia 1939 rokb.

DRZWI OKNA
.

.

•

„LEPOI'"

„„„„„„„...

SKł..

DYKTY
OIKOS
'l'OBAL i ina.

DRZEWA
- TARTA&
Przemysł Drzewny

JllAKSYlllLIAN JAKU80 WICZ
„.roa•ki•go 90, ~et.· 157-74

SKRZYNIE

S. A.

__.„...i--·---------~--------mlllllll~~-----1......1„„„„„„„„„„„„„„
.......

„„„.-m~

PRZYJEZDNA inteligentna panna p-0
dolmo b, przyetojna z braku znajomości pozna pana wysokiego w celu towa
rzyskim. Oferty Bkie.rować na Piostereeta.nte. Pooz.ta Głów.na, pod „1939".

\;Dl.i n' ili(, iat 57 na pa.iistwowej posadzie w Bydgoszczy, ożeni się z panną

lub wdową, skromną, pracowitą,
Gotówka dla wapólnego dobra potąd.a

na. Oferty z

fotografią kierować

administracji
pod „67".

„Kurjera

oo

Lódwktlego"

ogrzewania., boilery, doły biologicz.ne i instalacje pomp orM hyd~ofor6w wykonuje
Sta.nlilław Fokczyńsk:i., LMź, Profesor&lm 10, tel. 239-67. Projekty i krezto·
rysy,

I

----

~

mający

niezły dochód i
w centrum pozna odpowiednią panią, z małym posagiem, Na
anonim nie odpowiadam, Oferty pod
„1234".

1.•N•irlw•t·····'·'"z•a-1'

POSZUKUJĘ pożycw od 3 do
złotych na. I nr, hipoteki, Oferty

I

JERZY Reltel., Piotrkowska 103 zagubił kwit kaucyjny Elekttówni Łódzkiej.

·~~-~--- -zi.;.;o..„

Sunowlu:i Kllenł•łl.

KURS drutów 10 zł<Jtych. Artystyczna
pracownia pulowerów damskich i męe
kich wyucza Myd-ełkowania i na drutach ocraz haftów ręcznych i ma.szynowych, Praca ~pewniona. Przyjmuje
roboty po cenach pnystępnych, Kauf
mamowa ul. Zgierska 16, pr, of, I p.
m. 29.

SPROSTOWANIE
Ogólne Zgromadzenie członków Banku
Spóldzielcr.ego 1 odp, ogr. w likwidacji odbędsie dnia 24 kwietnia 1939 r.
w lokalu Pl"ZT ul. Moniuszki 1-a a nie
Moniuszki 4-a jak to mylnie wydrukowano w dniu wczorajszym.
(-) B. Grajnert- likwidator,

Pokój

I

napra.wy radia, Andrzeja 4.

OORODY1
parki, aallł1 1 •leleice 1 OIJl'Ódki

I

ifn

ł " •

ełl 168·56

a lblhlrltfot

1,

{

1

DO Z~ROW~ZONEJ <kruka.mi po-

~~ę wr~w.a.liflkowanych zawod-O'Wo
l ruewyk~al~ik~w8Jlych _lecz energicz-

nych z. ruewielkun_ kapitałem lub bez
do 10lidneJ ~półpracy. Zgłoszenia
pod ,,Drukarnia czynu".
~

Nie aałąc&a~ znaczkówfll Swiatowei
1lawy Juno1, , d~ Viebara rozwiąte Ci
iagadh przyszlo!c1, da Ci klucz .No·
ugo Życia-Dobrobytu li Ka~dy dziękuje, PoJej .11ru dłtt urodzenia. P1of.
Vic11ara Kraków skrytka 567.

WYDZIERżAWIĘ plac przy ul f,ę
czyckiej róg Płockiej (ogrodzony) na
dogodnych wa.run.kach. Wia®mość w
administracji „Kurjera Łód2kiego".

w.:W i.ZKI

MATERAC~
WTAllU " fAll.IR•

J. • OtKOWYSKI

11 ru.157·1Q

REPERACJE I 1.AKIEflOWANI~

WSPóLNIKA d o dobrego przecEt&wicielstwa harullowe~, artykułu maso
wego z kapitałem około lS,000 st
Oferty do adtnin, „Ku.rjera ŁódUie
go" pod „Wspólj)raca".

---·~-------~--~----~PRZETARG na dostawę komp~

skrzyniowych. Dyrekcja ~~ Mo
nopolu Tytoniowego uowiadamt. o ogl081Ariu w „Momtorze Pol.łkini"
Nr, 79 1 d:riia 6,4 1939 r. prweta.rgu na
dostawę 420,000 kompletów sknyru<>""
wych 11' clą.gu 1989-40 roku b~eto

wego,

Wspólnika

z kapi~ 1l 20,000 poszukuję do fa
tech.ni.emo- gumowej egzyatują
cei od lat ~u. Oferty d!o admin. pod
„S, M. 367".

inrki

C~l\'TRALNE ogrzewanie, wodociągi
boilery, hydrofory, chcesz mieć u:rzą
~e, fachowo, korzystnie wykonuje
dhigo!kaetni
mistrz Lisowski, Siedlet24.
Zakład

KHwlecki

Leopold Husson
•I. WólcH6ska 149

na sezon
płeszc:ze
Ceny

Pnyfmule wszellcie zlecenia

bltt~cy 1pecjalnołć

'

554/39.
K 1>moma.
"- ...,.,
'1..du G ro d-'·"
u.iego w T unyn.ie, Jułien Jędrzejewski, uiitie&zks·

ły .'\ł.lłudtlc ~'Poafilanicktlj, ul. Piłsud.

•k!ego ~~~ na za5:21dzie ~·. 60~ K.P.C. ·
01Jl8Ua, ze W dnIU ·}3 kWletma 1939 r.

o godz. 9-ej w Rudzie Pabiani.cldej ul.
Stat!zyca nr. 111, odbędzie się publiczna
U")1acja 1-sT;a ruchomoka a mian<>wi·
cie: kredensu 111egacu ściennego, dwóch
k«>newek, 14 kłódek, 20 pudełek emalii,
12 rolek papy, 100 kg. farby, beczke smu
ły-, 5 próżnych beczek, 5 roików paieró
wych &i.pm, 30 arkuszy glas • papiern,
300 szt. cegły palonej, stołu od maszyny,
6 krzeseł, wa1i dziesiętnej, 3 pia:yków,
25 sm. ruszt. 12 wentylatorów, 6 tzczotek
i ~. oszacowanych na łQozot sum~ zł.
687. - które można oglQdll~ w dniu Hey
tacji w miejscu spn1edaży, w czasie wykj

obr.iaów

Wy•o•

lła•łr6watayeh '" f.

Tyirodolk6w

,„SWll.I
w lllJSllłtłCJI•'
wt
U
I C.K

Il
Il

Z. K.
IS
l
Łódź, W6lozań•k• 232 tal. 160·72
Ko11111let tyeodaików ilustrowanych zawiera 8 sztuk:
Swlaiow11f', ,tla Szerokim Swltoie•, .a.. - Dwa - Trsy', .uuitraol• Polik••· •.)(Ino', ~oe„Holl• hu1tr1ut e', ,.A1', • Wróble aa
duhu·. ca'aa tr110• a\o'lła a łaata1"• tie •••• no•• 1.80
po t tn l.4Q po :.a tu. 1, ~ p• S-ł tu. o eo po 6 7 tn. o.eo

",_„

.„...„ •. „_„ ...... „ ,„.,••

OJrłO•zenie.

Zarząd Sp jłkł Akcyjnoi P•

„Łódzka

f.

Fabryk a Kapeluszy
dawr.. ej Hermad Scblee

Sp61ka Akcyjna '_V Łodzi•
zawiadamia P'. P. Akvjonatiuszów, :t.e w sobotę, dnia 22
kwietnia 1939 r. o godi1;, 16·•i w sied:iibie Srólki w Łodzi
przv ul. Targowej nr. 2 odbędżie się

43 Zwyezujne Wulne ZQromudzenie
Akcionarinszów.
.
Porz~dek d·zienny:
.
.
.
11 Zaga ~ale Zgromadzenia 1 wybor przewod1uc1t;ee-

mkl SllWlllr MIR cli li

J>;~~~Ji~

oprawę

go

.

2) Sprawozdanie Zari:l\du l Komi1ji Rewizyjnej.
3) Zatwierdzenie bilansu
oraz rachunku zyeków
i strat za 1931 tok I w zwiąaka 1 tym •dzielenie
pokwitowania Zar.,deWi a dopeł•ioaych. czynnołcl,
-ł) Budtet na 1939 role.
5) W yb6r jadn•f• tzłonlia Zars,d.- aa •i•i•ce •tł•·
pujt;c•l!o oraz 5 członU" Komisfi Rnrizyjnej.
6) Wolne wuio1kl.
Akcjonllriune mają prawo zQlauał „dałkowo epra•
wy do oorsąlku dzitnnaga nalp•tnlej do dala 8 kwietaia
1939 roka.
Akelonari„ze, pra1to110•
d1lał w Walnym
Zgromadzealu, w1nai doży~ z„rzt;do.vi Spółki awe akcie
lub kwity depHytowe naip6ułej do dnia l5 kwietnia
1939 roku.
·„
·
,
.
•

Z'YllANDOll,

wzi,,

l

NOWO •OTWA~l'l'

.

i

t

•

.

f.

'-'FfA!'-·..: .. ..

SALOIV1r.MOO ~· · k~t.!a
~
... :~ ,.,op. ł.1ol .-0 Z.U
J

'

przystępne.

WEZMĘ d?-iewczynkę do czterech lat
Ila własność. Oferty do „Kurjera Łódz
kiego" pod „Dziecko''.
~·~~~~~~~~~~~~

ZAKŁAD grawerski Piotra Abramow
l1ciego Ł6dź, Nawr<Jt 38, odznald żeto
ny, 1.me7lki, głowice, gwoździe do s?.tan

da.-r6w, grawerowanie, pieezęcie :plom-

~ !JlOIIl.Oogramy, sz-yldy,

nego przetargu 1-10 nieipodzietbel czę
ści nieruchomości IP<llotottej w
l..odzi
przy ul. Piotrkowskiej nr. 1>01. 6 - óz
nacz. nr. hip z40 rep hip m-. 459
1-10 nte.podzlelna czę~ć WJtel W1'mie

nioncf nleruchomo§cl oszcowana

t:O&tlna sumo zł. ~3.000 cCllla za& wy-woła

Syj!J!Jatura Km. 587-89

OB'WreSZCZENIE O LICYTACJI

RUCHOMOŚCI
Sądu Grod7lk!ego w Tu.

Komornfk
szymle, z sle<fz. w ~~e Pab. przy ul.
Pifsudskieg-o nr. 4!> Julian Jędrzelewski
na J>OdstaW:ie par. 4 Rozportądzen\11. Mi

ni'Stra

Sil>rawiedliwości

o

z dnia 1

lipca

Ciężkiej

trybie dokonywania llcYtaC!i
publicznej J>rzewidzianei w art. 510, 547
i 670 kooekS111 handlowego, 11odale do
publicznej \viadomości, że w dniu 13
kwietnia Hl.39 r. od go<lz. 11-ei w Rudzie Pabianickiej przv ui\. 3-go Maja nr
36 w firmie ,,Sukcesorowie Lebrechta
Millera" s. A. odlbę:l.zie si ę licytacja J>U
1934 r.

Założona

hlic:rna to\Yarów. 11ależących dó firtnY
„FaiWlDwicz i Orldberg", skladaJs,cych

sie: z 33 !>Zfl,k Fre!'ko z Acetalem 110
cm. 6 s:rtuk Szlafrokowego gl. 70 cm.
2 sztuk Luxu )?:!. 70 om i 1 szt. Mongo
lu z acet alem 80 cm w l!:otowym stanie, a :łR szt Freslko z Acetalem 110 cm
1 ~zt. Taftu 80 cm, 1 szt. 1A1xu 70 cm
w ~urowym stanie.
Ruchomości można oidndać w cza~ ie i mleisru wyżej oznaczonym.
R.uda Pabianicka dnia 3 kwietnia br

Komornik - J.

Jędrzelewslt1

ICoperuika 22, tel. 172-07
o•aowloaa i rozszerzona

2 LEKARZY

~ ·~ lY
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AnallzJ, alelctryzaeja. ndwl etla nła
wodolec:m\ctwo, 11tr1y:tenie, lf ymo .
wanie, wyjazdy. dy ż nry noc n e
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Do akt Nr. Km 126/39.
OBWIESZCZENIE
.... N
Kamo.mik Sądu Grodtkiego w Zgie-O • r:1'
zru Stanisław Scholtze zamie;nkeły w i~
::i';'
Zgierru, przy ul. Piłsudskiego. Nr. 49
·t> 8 C:
na :t.a~adzie art. 602 KPC. ogłasza, że w : ~ ~
~
w Zgierzu, przy ul. Dąbrowskiego nr. 17 w
~
odbędzie się public-zna l~:ytacj.a ruchomu ~ N. I
~ g. _
ki a mianowicie: maszvn do farbowmia .:;
>-,E CU
osz:icowan:ch na łąc~m;l su~ę z~. 800: .W~ :;:! :I C:
1<tore mozna oglądac w dnm licyl«CJl w •
~·-·N
miejscu sprzedw.i:y, w czasie wyżej oznMO -O
cwnym.
·
łtlli .... IO O "1
Zgierz, dn. 10 marca 1939 r.
Ko~:. St Scllokiie,

..g

a

l

li egło•zenl•
larzad firmy Sukcesorowfe Lebr•clata 11& lera
Spółka Akeyjoa w Radzie Pablanicłd•I
zawiadamia pp; akcjonarjuszów, i:t dnta 22 kwletaia
1g99 r. o godz. 15-•i odb~dzie allil w lokalu Spółki
Zwyczajne Walne Zgrema1benie AkcJ•narlaa&6w
:r; naatępująeym porządiliem dziennym:
1) zagajenie i 1\ybór przewodniczqcego, 2) odczy.
tanie protokułu z poprzedniego Waloego Zebrania 3) 11pru
wozdanta: a) Zarządu, bJ Komi1j1 L{e .vizyjnej.
zatw. er
dzenia bllan1u i rachllo ku sŁrnt i z ·1~ków za tok 191H
51 udzielenie Zarządowi abscalutor. m 6) podział zysku
7) zatwierdzenie bu1:tetu na rok 19 9, 8) wybory: a
2 członków Zarządu, b) członków i(,,mlsjl Rewizyjnej
9) wolne wnioski.
Akejooariusze pragnący wzi ąć udział w Walnym
Zgromadzeniu, powinoi w myśl § 20 Statutu złotyć akcj o
lub dowody depozytowe w biurze .larzl\dU na 7 dni przed
terminem Zgromadzenia.

'>

Jr

C

Sprawa „Plorlanka" p•ko
Mozeisle.

ZWIERZĄT

ł.ód:i,

~~ O'c

~

,az_

naczonym.
· '
~a - Pab. dn. 4 kwietnia ·1939 ·r
l(om!Yl'nlk
Julian Jędrzele:wskl

Leopold

g \

j

·

Numer akt: Km. 240/39.
OBWIESZCZENIE O

Mag. Wet. H. WARRIKOFFA

NI. 0o ;fe·S...

Zgierz., do. 10 marca 1939 r.
Komornik: St, Sche>h7'C.

Łodzi,

w roku 18gt

LECZNICA DLA

__.................„„„...

CZOłlym.

Akcyjna w

nie Julian Jędrzeiewsilci
zilnieszkały
w Rudzie Pabianickiej ulica .Pilsu.ds
kiego 49, na zasadzie art: 602 l<JPC ogla
sza że w dniu: 13 k:wietnia 1939 r, o go
dziniie 10-ei w RUidzie Pabianickiej ul.
~olesława .nr. 8 odbędzie się Pułl.łiczna
lt~l;'tacl.a ruclfomo~l ~ mia~W,ici~!:Y.}ę
ciu, balonów .~..Yas;u ~aJj{ą"\\/ego, . c:zte:..
rech balon<'1w· kwasu ..sol.nego i beciólki
brutto 50 kilo siarczyn.glinu oszacowanych na łączną sume zl. 808 gr, _:_ ' któ
re można o.glądać w dniu licytacji · w
mieJscu SiPrzedaty, w czasie wytej

wakowskiemu.

II

All~

..

Do aikt. Nr. Km. 428~39
OBWlfSZCZENIB
Komornik• Sądu Grodzkiego w Ttiszy

Akcjoaariuszów Sp6łkl, • dHl porządki•m obrad:
Do akt. Nr. Km. 637-39-Il-3
1. Zagajania I wyb6r przewednlczllcego, ·
OBWIESZCZENIE
2. Rozpatrtenie i zatwierdzeni• 1prawozdania Zarz,.
da 1 Komhji Rewizyjnej, bilaruu .raz rachunlcu
Komornik Są.du Grodzkiego w ŁOdzi
1trat i zysk6w u role 1938, oraz 1ldziele11le ab10- rew. 2-<go Stanisław Aniserewicz zamie
lutorium Zarzt;dowi.
szkaly w Łodzi Przejazd 40 na . za·sa3. Pow1l,de uchwały w przedmiocie pokrycia 1trat tlzie art. 602 KPC ogłasza że w dniu 14
za ]Iła ubiegłe.
kwietnia 1939 r. o godz. 13 w Łodzi u)
4. Wybót członków Zarz:, du l Komł1JI rewizyj nlf na KHińskiego 136 odtbędzie się mublkzna
llliej1ce ustępuj4cych z kolei lłarezelistwa.
licytacja 11uchomosci a mianowicie; róż
5. Wnioski Zarządu.
nych rrielJli, 200 szt. noży do maszyn
6. W aio1ki pp. Akclonarius16w.
mechan„ ·ctykumaszyny, abrychma,szyny
Wnioski pp. Akcjonariuszów wl11ny by~ zgłos:ione sz)itzmaoszyny szpultrnaszYl\Y, pentelse
nie pófniej, niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgro·
gi, frYZarki 2 szlifiarek, kreisegl osztico
mad:r:enia i podpisane przez Statut":n przepiaaną ilo6ć
wanych na łączną sumę zr. 4:245 ' gr. Ałtcjonariunów.
Pp. Akcjonariuze, !ycz11cv sobie wziąć uddał w Walnym które można oglądać w l'.lnilt Jicytacfi
Zgromadzeniu, winni złożyć najpó:tniej aa 7 dni prted ter• w miejscu S'PrzcdażY. ·w <:tasie WYżei
·
minem tegoż posiadane przez nich akcję Zarz~dowi, lub te:t oznaczonym.
Łóclt, dn. 71 marca :1939 r. '
z:dwiadczenia, wydane na dowód złoż~nia ak:cji u natarfu
Komornik - St. Aniserewicz.
sza albo w instytucji kred-ylowcj krajowej.
St>rawa W. Schwertnera 'p-ko
No-

Łod•i
odda w dzierław.; dru!!e. praetargu •ld•p lolni•r.kł
w ko•zaracb pnv ul. 6-g() Sierpnia 8ł/86 od 1 mafa
1939 r. Przetarg odbędaie 1ię w iłni11 20 kwietnia 1939 r,
o godz. 9.00 w koszerach, w kancclnrii Jl Zastępcy do·
w6dcy pułku. ,
.
Oferty willny wpłyn11cl Illo ~odi, 9,00 tego:i: dnia
Przystępujący do przetargn winien daty~ do kasy
pułkowej wadium w wysoko•ci ~50 zł w •otówca lub w

•

ĄkcyjaeJ

Zwyczajne Waloe Zgromadzenie

Za.
zanv iest złotyć t~<>lm1; w Wysokości stępcf dowódcy pułk• w godzinac:h urzędowycla codzi en·
tł. S30o
ni• z wyjątkiem dni 6wi11tecznych.
„„„„~
ł:.ódit, dn. 'f. kwłetmla t9a9 '·

-

Sp611d

zawiadamia pp. .Akcjonariusz6w, ie w dnł11 29 kwietnia
1939 r.; d godz. 19•ej w eiedzibio Zarządu, przy uL Połu·
dniowe! Nr. 52 odbędzie się

w

Do akt Nr. Km 9U.f89
OBWIESZCZENIE
Komornik s,du Grodzkiego w Zgle.
hu StaDi&ław Scholt-i;e dmieetlteły w
Zgienni, przy ul. Piłsudskiego Nr. ł9
na -mm art. 602 KPC. ogłaua, ze "
dniu 13 kwiet'llia 1939 r. o god11. 15-ej w
mafftku Bratoszewice odbędi;ie ti~ pub
}kana licytacja ruchomości a mian~wi
de: 100.000 s-ztuk cegły iczerwonej ona
cmvimych na łą01JIU} mm~ zł. 3200. - któ
re moźna 01ltdac w dniu lfoyta1:Ji -w
miej5<:u 111rzedaży, w czasie wyżej o-zna·

·- zarząd

Sp•łka

(LOMBARD)

la
nia w pierwszym łennillie W}'11<>s1 11.
24.750.
.
pap I erach 1> 11pila.raycb.
Przy-st~ltteY tto przełara obowtl\Wuelkich informec:yj zasi,gn11& motna •

I<OMORNII(
(•• ) Lton Wąsowski

- ",........,,

dawalel FERDYIAlłD GELDlłER

WarHawskie T•waraJthro Połyczkowe na. Za·
atair Rachomoścl Sp. Akc. Olłdzlał w I.out

Artylerii

501CZYNSlł'I

Bawełnianej i Gumowej Manafaktm)' :

ORYGINALNĘ.

Pułk

Wytw6rnia lal1'4> ·

_o'GJ._

al PJobkow•ka 86, I plętri; front. · telefon UO··U.
Polnea KAPEl.USZE
·
p/I! nainowuych inodeli I' ARYSKICH oru modela

zawiadamia, ie w dniu 25 kwtetnla 1939 roku i dal nut".
ny~li od 11odziny 10· ej ranu odbywa~ 1ię będzie licytacja
pny ulicy Zachodni•f Nr. 3t w tod:tf zutawów, nieprolongo·.
wnyca we wlaiclwym terminie. Numery aa1taw6w, podlt·
oonacron)m„
fafącycb licytacjl, ogłouon• b•dt; w ~K•rierze LcSd1ldm"
lluda-Peb. dm. 4 kwietnia 1939 r.
W Gai• 16 Jcwietnia 1939 rok•
W DUHUO 104 l 'WyWi„
Komornik: ]. Jędrzejeinki.
uoaa w iii urze.
Sprawa Majer Frydman p-ko Szaja
Zutawy aie1praed•11e na Ue,tacji w pierwuya ter•
U&zcrowicz.
miale, eprxedawane -ędą w drugim term.i11ia, poc1~wny
ołl łlaia 27 kwietnia 1•39 rolua.
Sygnatt.lra 17 Kll11. 253-38. ·
Zutawcy. którn aie epłacą proaeatów •rz••
OBWIBSZCZENIE O LICYTACJI
16 kwlełlnła 1959 rok• ponoa:r:e. kouty przygoto·
NIERUCHOMOŚCI
waliła do licytacji w wysoko6ci 10/0 od 1umy potyczki
Kornorniik Sądill Gro<lzkieg<> w ł'Adzi i koazty Pahtwowet• Un,clu P'ro-ierc:r:eto za cechowa•
rewiru 17-go Leon Wąsowsact mają.cy ole, ryaykafe.c poaadtG 111:&kedzea.I•
la~
polamaaie
kancelarie w Łod:z.i przy ul. Cegielnia prudaiot6w.

nei 55, - na JXJ'(lstawie art. 681 Q 3
KPC PO<laie do publieznej wiadomości,
te dnia 10 maja 1939 r. o godz, 10-el w
Sądzie Grodi.lkim w Łodzi w sali nr. 4
odbędzie sie si:n-zedat w drodze J)Ublkz

Jl

łwiecznnn ·

Po nl•kleb eeaaeh I

•at••

DZIECI!«

t0%KA METALOWE

NARUTOWICZA

21

Allala,Jal

Pl'Hfrłf Pił

:

pny will1c~. domach, fjabrkykac.h
1 pro • łaje
DOWOCZHD.

Aailiti•

:ł7caalaia

PRZYBŁĄKAŁ
aię
pies doberman
cza.noo- brąwwy. O<lebrać za zwrotem
kosztów, Witlrew, Słoneczna 3, m. 5.
SKLEP SP<>ŻYWCZY z mieszkaniem ~
pokojuwym, kuclmią z wygOOa.mi. do
sprzedania. Adres w administracji,

zbada

l zakla d •

Gł6wna

lel•fon IR0.03

drakartll:I•, latrollcatonkl•,

Cay w•sy116J 'Wi•cie Ili

MAM 4 ty111. zl. gotówtki, czekam prop-01J)'tji, Oferty 11111b „Mętczyz.ne. lat"
28''.

bezpłatnie WJ!ła.ny specja.liste.. Stacja

l

WaHł••

~oboty

te •O•tała otwarta Pi•rw••• .., ł.odżi

G O ł C I li • •

HUGONA GEJSLERA

PROF. Dłainl Junmdz- Astrolog wy
biera susę6liwe loey, gwarantując
wygraną!! I Osiągniesz zad-0wolenieszczę6cie - idr<1Wi.&- miłość -Nowy
Tor tyci&. Naaesłać da.tę uro<henia bez
macikóirl! Prof. Dżami, Kraków1
17rzłdnicta 42/S, Skrytka 169.

ff. K O P L I N

a.i;_;.--

!Jana
Wat1c-iega
SlenklewiHa 61, tel. 272„J7.
:i•.
I

l._·...,•-i_...N. .l____.J
.

przyczyn~

pod

Zakład Hra1'1ecllł

__!ol_a ca

azwankuJe,

t.„ prsfimttJ•

4 tys.
do ad

mini&tra.cji. „Kurjera Lód,1Jk.iego"

„W. K."

l

RADIO

Doia 3 kwie.tnia i:. b.
przy ul P.RZ.EJAZD--:::01'\yARCIE ski.Anu MATER1Ał.OW Pll.lllENN-YCH p .. f.

WSPóLNIK.A-czki poszukuje hurtownia kolonialn.-spożyWcza z kapitałem od 5,000 zł. Oferty pod „Samotny"
d'O ,,Kurj-era Łódmego"

1

l.łfilJDIONI
OOHIJI'IENl'ł

I

Moaluszkł

Ałlelaja"

„..:„ó.dz.·,.u8

nieruchomość

'I

Hurt •••••••••• Detal
a
Sieakiewicsa 22 'fi• a•l• al,
• I
naat"piło
·Pn bi an I l
Irma Maarer

„ Wesołego

Firma:SI.

.

Spółd10ielni11 absolwentek Szko1y Handl·~rzemysl
Żetlskfej, poleca czapki : cywilne, wof•kowe
dla orirani•••JI ł inne.

Klłjeoteli życzymy

' Nasuf Sa

INTELIGENTNA religijna sruka mę
ża starsr.ego szlachetnego, Oferty tylko z adresem sub „Goopodarna".
~---

Chrzeiełjaaska Wytwórała Czapek
Sp. z o. •·

wodocią.gi,

KANALIZACJE,

POLAK na stanowUolku z pewnym kaipi
tałem pow.a panilł katoliczk~ lub ewan
gelictkę do lat 26 niebiedną, najchi:tniej posiadajlłcą własny interes.
Cel
matrymonia.Lnr. Poerednictwo rodziny
mile widziane. Zgłoszenia do administracji sub „Wzajemne d()bro".

-KAWALER

CZAPKI!

iI

Komoirniik

st:'

..

LICYTACJI

RUCHUMOśCI
,_
Sądu Grodzki.ego w Łasku

Stanisław Skopiński mający lcancelarię w Łasku ul. że.ro~kiego nr. J~··na
. podetawie a.rt, 602 KPC. podaje a9 pu

bliozn.ej wiaOOmości, że dnia 18 ·kwietnia 1939 r. o godz, 12 w Zelowie, pow
taskJ. odbędzie aię 1-sz.a licytacja ruchomości należących do Beniamina Ka
minera sktada.jących się z .. mebli, radio
aparatu 3-la.mpowego firmy_. ,,Elektrilt", 11 S!Ztuk towaru ba.wełnianego,
2 :futer męskich i żyrandolu elektrycznego 7-lampowego oozaoowanych ·na
łączmą sumę Z>l. 1615 .
Ruchomości można oglądać w dniu
licytacji w miejsmi i czasie wyżej oma
czonym.
Łasik, dn. 3 kwietnia 1939 r.
Sprawa Iz.rael.a W argona p-ko Benia mLnowi K a.minerowi.
·
·
Kom-<>rnilk: St. Skopiński .

-----.

.

. .·:

Do akt Nr. Km 492 / 39
OBWIESZ CZB~IE

Knmornik S~ clu Grorl,\ l e~ o- · w 7.p-;ier>.11 Stan isław Srholtze zamic<r;kaly w
<'r7'11, pqy 111. Piłrntlo1<:ic:::o Nr.
49
··-: zasadode ar t. 602 K PC. o:;o;h ''~ • Ż!> w
··1ia 12 kwi etnia 1939 r. o go dz. ll·d
"i•r7l1. pr?y ul. B. ] l"<Pl ('wil"za nr. 4.6
OO'będ:i:i e Sif f'll hl irzna ]iH!(l('ja rurJ1omv
śd « n1ianowicic: 3 t sztnki towaru oszo.
r owanych na ł~rzn11 •nmf' zł. 4338. - kto
re można o gfarl ać w dniu licytacji w
miejEtru ~zedaży, w cznsie wyżej oztla
co mym.
Zgierz, c:ln. S kw1etnia 1939 T.
Komornik: S1. Scholl~•.
0

'h

0

„KURJER

ŁóDZKI"

Sobota 8 kwietnia 1939 roKt.t.

Nr. 98

PLACE

I

ZNlZ.ONE CENY
DOBRY TOWAR

XlNO

lNapiórkowskiego Ib i

P•••· o
12 w p•I.

W hn~t·

Jllfful.HPrzejazd
UWUK

t6dź

telefon 219-70,
Dział Damski

i< l N

I

••da

wg powieści Marczyńskiego

o

Włelld Swłłliet:zng

STYLOWY

Proeram!

Halki i edwabne
•
Reformy jedwabne
•
"
maco elasŁ. nr 4 •
PHy po dwiązkowc
•
•
Ch111tecild
Komplety maco
R.ęka wiczki
•
Dział M'ł•łd
.!'oliczochy •portowo
od
Skarpetki
•
Ro:;kawicz;ki
•
Konule nocne
•
l(aluony trykot. Nr. 4 •
Cbu1teczki
•
Dział Ozlecl~cy
Pończochy maco nr 10
od
Ręls;awic;ld
•
Konulki trykot. 11r 1
•
lhformy maco nr 1
•
Rai tuzr
zł.
Skarp•tki długie
nr 10 •

I~

'

B

,

lat tiO .,. !lllJble klleata
~zopena 9
Sklad fabr1 c1a7 1 Łd•t. •lloa
Plotrkowah eJ, tel. HIO-DZ

'
.

I

Jedyca polska fabryka
fortepianów i piauln, dopuazo:i:ona do
udziału w Swiałow•i Wy1ławle
w Nowvm Yorku

mydła

1,75

1npaalal7m filmie p •. t.

L.

'i~iliUl J!i WJH~IUi
54

1,40
1,00
1,60

5,10

\

1,60
1,20
3,1,20

„

2,75
l,łO

rewar tJlko aierwszei iatairi

Obaługa szybka i uprzejma I

p ol eoa w s W'o!ch składach
prowadzonych od !870 r.

•r

„
N A S I O K A

OD NOJSTO~SZYCH DO .NOJMŁODSZYCH

"Polski Remont"

100%

~miechu!

„.

HU MO RU
DOWCIPU

PIKANTERII

rolno, traw, drH•
wars7wne I t•lat6•
C B B UL lt I I tlącn Jnrlatoire
N A R Z Jl D Z I A ! przyuądy
ogrodlliuo-pucselnlr ••
lf A W O Z Y organlcsae l utucsao
(pomocnlue) dla c1l6w ocrodalcs7cb
P R B P A RAT T I 1rodld chemlcsaa,
owado I r:uybobl>fcae
C li N lf I I [ I r0Hyłam7 buplatnle

sr.

Ceny miejsc od

\

IASlilSICI

bomba
humoru

w Łodllł, ul . Andrzeja Nr. 10, tel.168-56
w Ł,ezyc7, •I. Poina61ka
30, tel.1211
• l •
w • • • J I a k • • • 1,

W łwl1tta początek o l i w poi.

3,60
0,50

Wielka
iwlqleczna

KINO

I

ten goli 11~ przy pomocy
do gol1nia PIXIN

4,10

0,35
2,25
1.40

cv

K.ALISZ,

2,35

1.155

przv •taCJi ko eiowe 1 -y• Koluszkach do
•przedani11. Pośredn
oo 7ądani. Oferty pod „Sulima" Biuro Ogłoszcli
1 eotil Pietraszek. Warsza •>;a, Marsuł
kowska 115

„Arnold
Fibiger"
niech katd7 pua.ltta.
PrH•

.

KTO RA.NO
WSTAJE

• 5.-

białe

'!

Swiatowej sławy tenor I

Jtlli6•kiego 123

„

n

Rewelacyjny film polski

1

Policz;ochy jedw.
[ gat. ocl 1.90
„ 2.15
•
fildecos
•
• 2.35
maco b. ciepł• •
~ fildecoa z jedw.•
• 3.65
<01.zule dzienne białe •
• 1.60
•
kol.
„ • ~. 40
350
_
•
jedw. "
1.05
~iust'Onoazo popelinow•
• 7,Ko,xule nocne jedwabne
„
• kolorOlllc • 4,60
•

program
iwiqleczny i

PALLADIUM

oolcca

W r. gł, E•g•I•wi.a, Bt.tnłta
Malkłewlc• Doma1&.ls•,
W1•ocka, C:ybal•kl,
Sielań•ki. Orw! d

Wspaniały

-

,

CHRZESCIJRNSKI

wł. Eugeniusz STRZESZYiSKI i S-ka

Marli

egz. od 1909 r.
Lóclź, al. Gr•dslądzka 8
Wvkoawie w1zellde roboty wcbodz~ct w zakres BVOOW •
NIC'l W A ora.i: oba11rowanla kotłów i FUNDAMENTY
pod rótu~o rodzaju ••••yay l motor7. Odiwleł•al •
domów waplen•e i elejne. Przeraltlaałe wystaw i t. p.
Dogodne warunki t

Zeń1kle

Kur1g Krolu, Szu.:ta
l'lodelowanla
I l'lodntars•wa
(uuka kapeluszyl
Anny Karbowiak
l.64ł,

W roli tytułowej:
KROL humoru
KROL dowcipu

ul. llenklewle•• Ił, m. I.
Zapily cod:i:iellaie

Dyktator

!....

obl!ta kt ·

•

••
„•ti

Jl

,,

Prerram Swi~teHDJ Film p. .....t.

W

święta

„

.„„ ;.-

.

W roli głównej
2 PORANKI o godz. 12 i 2 Ceny

mleja~

od

54 gr.

Sze1egc5łowy

opia dhl'ig<lw otrzymotna w Sekcji Goapodaroao
Technicznej Ubnpiecr.alnl, uL Wół·
czań1ka Nr, 225 w Lodzi.

Zan11d Fabr„111 W7rolt6w Jedwab•7•h

KLINGE i SCHULZ, Spólllt AkcyJHi w ł.od•l
zawiadamia, ze w dniu 20 ltwietala 1~39 roka o rodzinie

Termin

1kladanla ofert do dnia

20 kwietnia 1939 r. godz. 12-ej.

11·ei przed południem odbędz.ie się w lolr:alu spółki przy
ulicy Piotrkowskiej 106.

Otwarcie •fert odb9dzi1 1i9 w daiu
20 kwietnia r.b. o godz. 18-ej.

Zwyc•ajae Walne Zgromadzenie Akcjo•• I' la.:z6w
z następującym p orządkiem dziennym. 1) Za~ajenie Zrro•
madze11ia i wyh•r przewodnic:i:ącero. 2) Odczytanie spra·
woz4ania zarządu oraz komisji rewizyinei za rok opera•
cyjoy 1938, 3) Ro z patrzenie i zatwierdzenie bilaa1u oraz
rachunku zysków i strat, i udzieli.nit pokwitowania zar:aą
dowi. 4) Ustalenie cz;ynności i wynagodzenla członków
zarządu. 5) Wy~6r oraz ustalenie wynagrodzenia S c:z:łon•
ków komisji rewizyj nej• . 6) Wolno wnio1k~.
•
Akcjoaariuaze maJ11 prawo z.głaszao1a wnloakow n~l
pó:tniej na U. dni przed terminem. walneg? zgromadzenia.
Akcjonariusze, pr~l!.nący .wz111ć . udział w . walnym
zgromadzeniu, wi oni zł ozyć swoi e akcie, albo kwity depo•
zytowe lub :sastaw<>W8 ba~ków t instytucyj kredy~owych
w siedzibi• zarządu spółki przynajmniej na 7 dni przed
terminem zebrao;a, czyli D.ajpótniej do dnia 13 kwietnia rb

Pocz•telc w dal

I

Po

.KINO

parały ,,IBA R"
SZKOŁA

:i:atwierdz:

lł~ns:!:~t~

inwidu alni• st 01owane
KOSMETYCZNA
w 1924 r. przez 'f'ładze.

ARIA
RYDEL
f. l p., tel, 169-92

Piotrkowska

9~,

pnyjmuja 10-2 I

ł-8

w I eo&,

CEN Y

PL<E NUMERATY
__,__
dodatkiem

ilustr.

dziec. „MAŁ Y KUR

WIBLKl PODWÓJNY PROGRAM SWJĄTECZNY
(Pieśft zza \
-- - · - Jj'-

Nai'1:i"~~Iel e&s~~Tą~~z wlę~en~~h Eimó_;v

\o~"

pierws;z;y

;.;;;;.;;.;;..;.~..;_;.;.;;;...;...__,....o__,.;.;.

z niedzielnym

i 4, w aoboty aiech. i •więta • i. 12 w poł. Na pierwszy seaas wszystkie miejsca po 54 gr
Następny program: „K ROLE W N A SN IE Z KA."
JlOWIZ. •

ra~

W• Łod zi

i

cl?d.

JER".

miesięcznie w Łodzi zł. 4 - na prowincji
zł. 4.~0 zagranicą zł. 10.- odnoszenie do
domu 40 gr. Prenumeratę można

przerwać tylko 1 i 15 "aidego miesiąc:a.
K~nto czet. owe P. K. O. 602-800.

Leni Marenhach
Heli

W

śwl111a

o

g. 12 i 2

poczqlek

Hans Sihnker
Werner Frellerer

80

o vodz. 12-al w poi.

l

poranki

Finkenzełl er

gr,

Ceny od

10 •INUT DLA URODY l

w najwi1tks:zym filmie produkcji . .
francuskiej 1939 na tle głośnej
powieści Vicki Baum „Od szóstej do sz6atej". Rei. Henri Decoin, twórca filmu „Zawiniłam"

Sienk1cwiGza 40 t•L 141·22
Dziś po raz ostatni I

W pozostałych rolach;

Zablesl odtłuszcaal11ce. U• awanł• owłosienia radJka lale. Pie·
ltasnacJa cel'J' i urody. Di eta pre·

Danie Ile Darrieux

O

Re1nz Riihfna-nn

..

Ubupieczaln\a Społeczna w Ło
dd ogłosiła w Moniton.~ Pol1klm 1
dnia 8. lV. Nr 82 przetarg nhograntczony na lnatalacj9 9 d:hrlgów w Sa·
natorium w Tu1zyaku-Poducbown.ym
pod Tuazy11om pow. lódzkiego.
ma~

n

; ·.

PRZETARG

ogłoszenie,

KI

.·/,,.,,;-

we.sołolcł

p·
.
...,
T krv
at)s
Ml ro.•a.c~ g!o'\Vfiy.cli: DICK ORAN, JO!f~ . LI.ID~ JU!~E ~A I . .
Wstrząsaiący dramat o zdesperowanY'!l1 wiezmu I me'bezp1ecznei ko1Ji1ec1e
f

.,...,

•

"

\

w roli

gtównei :

Do aikt Nr. XV Km 659/39{XV

HUMOR.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkieg.o w Łodzi
rew. 15-go Z~um.t Dziera.n Z&niesz·
~ w Łodzi przy ul. l!Jpt. pilota żwi:r
ki nr. 26, na zasad.z ie art. 602 KPC
ogłasTAL, że w dmdu 12 kwietnią 1939 r'
od goM. 13 w ~i, PrLY ul. Skirzyw~
~ 12-14 odibędime się pub)icma licyta-

OJ& :nJChcxmości a mmow:icie: sus.za.r..
ki 3 piętrowej, wraz z tranmnUiją i mo

torem oouw:owa.niyeh na łączną smnę
1800, kt&re nmna oglądać w dniu liey
taJeji w miejsicu 1tpirzedaży) w oz-asie
wyj'.ej omacronym.
Łódź, dn. 23 marea 1989 r

to?n>Omlik (-) Z. Dzieran.

ff

1J T Elł r E IT o łł
Nadprogram: KOMBDYJKA KOLOROWA

Jutro w niedzielę i w poniedziałek początek o godz. 12-e"!.

-

Kasiu nie mogłaś podłozyć

na fotel?
-

I tak dosięgnę, pr-0s.zę

paru.

Ovloszania w dni powszednie po 11odzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i iwięla należy kierować na ulicę Zwirki 2 (lel. 182-49

"' •
CENY O&toszEN
ogłoszenie 1.50 zł.,

powierzc.hnia strony 180 m?t· x 350 ml!'. za wi7~sz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 .łamów): przed tekstem i w tekście ?O gr., komunik11ty 40 gr
. . .
. • nekrologi 40 gr. Zwycza1ne za w~ersz m1lm~etrowy 1 łamowy (st~. 12 łamow) 12 gr• .Drobne 15 gr•. poszukiwanie pracy 10 gr. u
wyraz-naimmeisze
dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszema adwokatow ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjnym zł.2.- za m1l1metr. Ogłeszenia dw 11kolorowe
500Jo
drożej,
zagraniczne
i
trójkolorowe
o 100°/o drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie juz przyjęte ogłoszeni11 do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia
0
Za termin druku i tre~ć ogłoszeń komun!katów i ~fia.r adminis.tracja nie odpo:-iada. ~zmianki reklamowe ?znacza si~ cy!rą (Wr)._ Zas~rzeże~ie. ~iejsca ~bowiązuj;
administrację tylko wowcz~s gdy za ta~1e ~astr.zez:nn zostanie zapłacona. 20 I~ nadwyzka. od ceny oitłoszen. Omyłki, ktore z~sadn1czo ~te zm1emaią treści ogtone:tia
nie upoważniają do żądania zwrotu gotowk1 am tez do bezpłatnego powtorzema ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honoraqun uwai11ne są za bez:ptatn~
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie zwraca.

...

--------

------------------------------------.-- .-...-------------------------·---------------------------------....
RecfaktOt naczelny i wydawca: JAN STYPUŁKOWSKI.

Odbite) .,, drukarni przy ul. : 'iotrkowakiej 195 _(żwirki 2

dawniej Jea.rp1a) Yi Łodil.

:arety

Redaktorzy: dzia~u politycznego - Jan Stypułkowski; działu kron;ki lokalnej i krajowej
Klaudiusz Lityński; działu
depesz - Feliks Tomaszewski; działu gospodarczego i działu sportowego - Hieronim Feja; dodatków niedzielnych i świą
t~zp~ęh -~~~ł Wajter,;, M!lłY, Kµrier- HenrY.k Rlliin!~ki. Z.a ggł.Qszenia i ~rtykuły. reklamowe odpowiada Franciszek
··
·
~
· . CbmlelQwJk1, - YVSZY.S~Y. zamieszkali .w. ŁoAzi.

