śk1aaa się z 24 stron.
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ALGIER, , 15.4 - Gen. Miaja odjechał
na jednym ze statlków do Francji, skąd
udać się ma następnie na Kubę.

por.

Wydział Ogłoszeń tel. 182-48.

Opłata pocztowa uiszczona gotówką.
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Morze ródziem e unktem newral
niem~eckich o~rętów

40

•

.ICZD

„

woiennych udaje się do wybrzeży hiszpańskich

Normalne twłt:zenla floig €Zg le.ł mane:wr poll~g.:zng lłzeszg'
Nadzwg€zajne zarządzenia wotskowe W. Druianłi dla obrong fiibraltaru
LONDYN, 15.4 - \\"tZoraj wieczorem bywa szczególnie dużo artylerii, która kie- włoskiemu drogi do jakiegokolwiek poro:i:UJ!llie- Iszereg dzienników z zaniepokojeniem omawia

rząd niemiecki zawiadomił rządy Anglii rowana jest na pogranicze Gibraltaru. Do nia z Londynem i Paryżem. Według prasy parys rozwój wypadków na Morzu śródziemnym obaże w dniu 18 kwietnia szereg jed- Algeci.ras przybywają coraz to nowe tra1ns- kiej .ak~ja niemiecka ~liałaby iść w kierunku na wiają się, iż Morze śródziemne staje się głów
kłaman1a '_Vłofh ~o meustępliwości i z drugiej nym newralgicznym punktem sytuacji międzyna

i Francji,

nostek niemieckiej floty wojennej opuszcza
swe porty i udaje się na Morze śródziemne,
aby tam odbyć manewry.
W menewrach tych wezmą udział ~ pan
cemiki klasy „Deutschland", 3 krążowniki,
flotyla kontrtorpedowców oraz liczne łodzie
podwodne. Manewry będą trwały przez mie
siąc i odbędą się w pobliżu terytorialnych
wód hiszpańskich.

KOMUNIKAT

URZĘDOWY.

porty wojsk hiszpańskich.
Od wczoraj bawi w Gibraltarze attache
wojskowy ambasa<;ly fraincuskiej w Burgos
i odbywa narady z dowództwem fortecy.
JAK OKREśLA SYTUACJĘ PRASA
FRANCUSKA.

PARY~ 15,4,
Główny punkt newralgiczny
sytuacji międzynlft'odow~!j . jak to wynika , dziś
z alarmujących wiadomości prasy paryskiej
znajdować się ma jednak na Morzu śródziemnym, Prasa francuska przywiązuje dziś duże zna

i.trony .PodJu~.zan1a 1:'-oworodzącego Bię imperiali
zmu HlSzp&.mr przeciw Francji i Anglii,
„P:iris Midi" w komentarzu do wizyty marsz.
Goeri.llga w Rzymie, pisze, iż w widoci.ny sposób ma się tu do czynienia z próbą podpcrządko
wania polit~·ki włoskiej celom Berlina i usiłowa
r.iami Jiodbur~ania przez Niemcy nastrojów hisz
paf1skich, a to celem zagrożenia linii komunika
_cyjnych.
Głównym jednak ,powodem alarmów jest wy
cieczh floty niemieckiej do wybrzeży hiszpańskich. Pras(l. paryska podkreśla dziś, że chodizi
tu o bardzo ;:9ważne siły morskie. Jednocześnie
z wiadomościami o wizycie niemieckich okrętów
wojennych w portach atlantyckich Hiszpanii,
prasa paryska publikuje inf'()lmacje o nadzwycząjnych środkach wojskowych przedsięwziętych przez wojskowe '\\ladze angielskie celem
. obrony Gibraltaru.
W ocel)ie alarmujących wiadomości z Gibral
ta.ru i .l\f(l„za ~,·ódz~~ w prasie paryskiej

rodowej, z drugiej strony szereg dzienników uważa zarówno demonstracje niemieckiej floty
wojennej na wodach hiszpańskich, jak również
przygotowania wojskowe w pobliżu Gibraltaru
za dywersje ze strony Niemiec
Stąd w artykułach wstępnych komentując
sytuację piszą, że o ile chodzi o wycieczkę na
wody hiszpańs,kie, należy w tym widzieć rnanewr polityczny dla dwóch celów.najpierw defi
nitywnego wciągnięcia Hiszpanii w orbitę wpły
wów polityki niemieckiej i wloskej, a następne
zmuszenie Anglii do osłabienia pogotowia wojen
nego we w8chodniej części Morza śródziemnego
2-GO CZY 15-GO MAJA?
BURGOE 15,4. Tutejsze koła oficjalne nie
potwierdzają wiadomości, jakoby 2 maja miał od
być się triumfalny wmarsz wojsk gen. Franco
do Madrytu. Defilada ta., która ma być począt
kiej nowej ery w Hiszpanii i po której nastąpi
demobilizacja wojsk narodowych i odesłanie o-

'

Orędzie Ojca Sw.
do ludności Hiszpanii
CITTA DEL VATlCANO, 15.4 - PaPius 12-ty wygłosi w niedzielę o godz.
11-ej przez radio orędzie do ludności Hiszpanii.

pież

KONFISKATA DZIENNIKóW FRANCUSKICH W NIEMCZECH.

BERLIN, 15.4 - Z wyjątkiem „Le
BERLIN, 15.4 - W związku z mającym czenie do wizyty marsz, Goeringa w Rzymie,
Temps"
skonfiskowano dziś w, Niemczech
nastąpić wyjazdem eskadry floty niemie- uważając, że może ona mieć zasadnicze znaczewszystlkie
dzienniki francuskie.
ckiej na wody hiszpa11skie, ogłoszono tu ko nie dla dalszego rozwoju sytuacji,
Paryskie
koła
politycwe
oskarżają
Berlin,
munikat urzędowy następującej treści:
że wobec pcjednawczych kroków rządu angielUSTALENIE OBIEGU BILONU.
„ 18 kwietnia eskadra floty niemieckiej skiego
w stosunku do Rzymu wyrażających się
WARSZAWA,
15.4 Ministerstwo
w składzie 2-ch pancerników, 2 krążowni przede wszystkim w utrzymaniu przy życiu uSkarbu
w
porozumieniu
z
Bankiem
·Polków, 2 dywizjonów kontrtorpedowców, kładu angielsko- włoskiego, Berlin chce pclµiąć
chotniJców cudzrniemsikich l),<lł>P,dz ie ~if: raczej 15 skim ustaliło obieg bilonu w srebrze, niklu
2 flotylli łodzi podwodnych, wrai ~ okrę Włochy do jakiejś daleko idącej akcji n:i. l\forzu
i brązie na 520 milj
tami towarzysz~cymi opuści swe porty ma śródziemnym, a to celem ~kni ei& rz~dowi panl1je jednak za~adni('za· ro zbieiMśĘ. O ile ma.ja, w. dniu patrona ~iadrytu sw. ltydOl'li.
cierzyste i v,ypłynie zagranice w celach
ćwiczebnycf'-. Podczas podróży eskadra
zawita do portów hiszpańskich, portugalskich, Marokka hiszpańskiego, oraz do
Tangeru. Z wiosennym tym rejsem na wo
dach hiszpańskich nawiązuje się do daw'
.
nej tradycji marynarki niemieokiej, przerwa
nej przez wojnę domową w Hiszpanii".
Według uzyskanych informaicji eskadra
niemiecka opuści porty w Wil'nelmshaven
w składzie ogólnym około 40 jednostek.
Każdy dywizon kontrtorpedowców skła
pańsł~
dać się będzie z trzech jednostek, a każda
flotylla łodzi podwodnych z pięciu jedno. .
. . k
·
b d
•
· ·
stek.
BERLIN, 15.4 :-- 0 pinia niemiec a re-1 n1ewy re nycn :vyrazen.
„
.
okrążenia. Jedynie rząd, który obawia się którą przedstawiają mocarstwa, złączone w
ODPOWIEDż ANGLII.
, aguje w dalszym ciągu naci wyra~ ostro ~a
Ob~cna polityka W. „B~ytan~1 - p1~ze straty· swych wpływów - ko1iczy „Esse~ osi Rzym - Berlin. Bagatelizuje się tu gwarancje, udzielone Rumunii i Grecji, wykazuATENY 15 4 _ Według dObrz poin- wczorajszą deklarację Chamberlama, udzie ,,Voelk1scher Beobachte r 1es.t 1mpena1hz- ner Nat. Ztg." trzyma się kurczowo status jąc
, ż.e są one bądź narzucone
tym rr;ocarf
'h ·kół nota angielska ;łynaca la ją cą gwarancji brytyjskiej' Grecji i Ru- mem najgorszego gatunku. Niemcy i Wło- quo.
stwom, bądź też nie sa one w stanie dać im
orMmołwtanyck'
'k
p greck'ic"h skła.da munii. Zdaniem Berli;na, Anglia nie .zwa- ·, chy, czytamy, mają już dosyć rozprawiaNIEMIECKA OCENA SYTUACJI MOrealnych korzyści. Uwypukla się również za
z a y w 1erun u wys
,
.
. .
.
. k'
· ·
·
· · A I" d
CARSTW ZACHODNICH.
chowanie Węgier, które wybtą.piły z Ligi Nasi ze 123 okr tów wo'ennych, w tym 4 żaią~ na op1ni~ greckie czy rumuns. 1e, na- 1 ma się z upar~yl'.11 roszczeniami ng 11 o
15.4 - Sytuac ja, w jakiei znaj- rodów, jak i pełne rezerwy stanowisko .JugoBERLIN.
1
ę
'k' 9 kę ·
·Jów 40 kontrtorpe- rzuciła tym panstwom swe gwarancje, prag przodo wania swiatu. Stwa1rza ona w Eu- dują. się obecnie mocarstwa zachodnie, a sławii. Rola Polski jest pomijana raczej milpdance,rm 11 ł dr~podownwtodny'eh 2 Iotn·i~kow nąc wprzegnąć je do rydwainu polityki ropie jedynie niepo trzebr.e napięcie, sabo- przede wszystkim Londyn, usiłu.ią tutejsze czeniem.
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I0 tów oraz szeregu okrę- brytyJsk1e1. Brytyjska e araCJa gwara~- u;1e natura ną ewo UC]ę oraz \~ciąga me- koła polityczne przedstawić opinii niemie„Nachtausgabe" po dkreśla, że polityka za
cóow pe yc isamoh
'
cji dla Grecji i Rumunii utrzymują w Berii- w111ne narody w przykre sytuac1e. Powsta- ckie j jako niezwy1klc trudną i to zarówno graniczna Anglii jest od chwili obecne.i bolt w pomocn czyc •
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pod wzgl ędem politycznym, iak i strategiczPanuje tu przekonanie, że potężna ar- nie - nie wypływa z wo 1 utrzyma~1a po- j~ py an_1e - ~1s z~ t e \ z1en111 - ~z~ nym, wobec potęgi moralne.i i materialnej,
(Dalszy ciąg .na str. 2-giei).
mada angielska umiejscowi się w pobliżu k?jn, lee~ ~odr:ktowana z~sdta !a _chęcią _p:ze k1ero~n1~y angb1e s y skr acd1 I rozum, ~zy ez
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LONDYN 15 4 _ Nocy wczorajszej do
Wszystkie bez wyjątku dzienniki prze- - gdyż dwa razy w c1ą~u .J ed~ego pokoi~• • ...
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flot niemi'eo::ką ma- opiekowanie się Rumunią i Grecją wbrew
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zes~ę 0 Y~t pr ;z. d . ę
·
ich woli. Rekord ata•ku przeciw Zachodo- droga, którą odbyła Anglta do Monachium
newrow na o~zu ro zie~ny~.
du wi bije urzędowy ,Voelkischer Beobach- do swych ostatnich deklaracji jest ucieczką
1
Późn_Ym wieczorem Mo w~ l~no .z ąo i· ter" którea o artyk,uł wstepny utrzymany pr7ed oróba wzięcia udziału w nowym upo
wszystkich
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natychmiast stawie o s uz y na swyc J
używa się przy tym wobec Anglii szeregu oraz rozpaczliwej awainturniczej polityki
n ostkach.
•
Garnizon Malty został wzmocniony
wczoraj przez 500 żołnierzy, przybyłych na
transportowcu „Neva'Sa':· !.en ~am stat~k
Co będzie przedmiotem rozmów z włoskimi męiami slnnu?
prz~wi~zł także pewną ilosc dział przeciw
RZYM 15, 4 . Wczoraj wieczorem przy- ZAINTERESOWANIE POLITYCZNYCH KóL
lotmczych.
b ł t
N
1 feldmarszałek Goerina0
.
WLOSKICH.
Również Gibraltar jest gorączkowo
Y u z eapo .u .
RZYl\1 15,4. Przyjazd Goeringa d'() Rzymu z
;
'Umacniany. Budowwane są na grani~y ~a d:v?rcu powitali go s~ef rządu Mu~sol! wi~ytą ~ficj~lną _wy:-vołał w k.olach politycz.ny?h
hisz ańskie' nowe stanowiska dla artylern. 111, m1111ster spraw z~gra111cznyc~ hr. Ciano ?uze zamt;eres?w ame.. PanuJe. tu przekona1:ne1
wg. pow1esc1
P
·
J
·
d
· d ff
i wi·elu innych dyanlfarzy włoskich. Ponad ze pl'Zednnotem rozmow Goennga z włosk1m1
Na iedyne1 szosie prowa zącei o ISzpaf Id
łk
•t r
b
mężami stanu będą wydarzenia ostatniej doby,
nii budowane są barykady.
to e . m ~·rsz~ a
oennga Wł a 1 am asa~ jakie miały miejsce na arenie międzynarodowej
W hiszpańskiej La Unea, leżącej na dor mem1eck1 von Macken.sen ~ członkan:i1 oraz ewentualne następstwa tych wydarzeń.
rzeciw Gibraltaru panuj· e ogromny ruch. ambasady ora~ po~eł węg1ersk1 przy KwiP
l b
V Il
W BERLINIE O WIZYCIE.
Miasto jest przepełnione wo.i skiem. Przy- ryna e aron J an1.
BERLIN 15,4. Wizyta marszałka Goeringa
Dzieje człowieka,
w Rzymie będzie miała, jak pisze „Angriff" do
który poznał zło i dobro,
niosłe :rmaczenie, a rozmowy, które tam odbę wielką miłość i okrutne
dzie dadzą .możność potwierdzenia mocnej trwa
łości włosku-niemieckiej przyjaźni we wszystrozczarowania . •
Poez 12 i 2,
6. 8 i 10
kich dziedzinach zwłaszcza w obliczu usiłowań
Na pozostałe seaoae
DZIS 2 PORANKI Ceny
ze strony mocarstw demokratycznych, zmierza 'r
109 li - l . 50 ' l - 2. 2.
111-.'
o iiodz 12 i 2 miei1c
j~Y.ch do okrążenia pa.ńs~w osi. _
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WybuchY nienawiści niemieckiel do ·. Anglii
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Wybuchy nienawiści

sz.ewicką poli~yk~ zagrru1iczną.

Jak polskie koła polityczne komenł•ją

d
os atn~ e wypadki na arenie ID~ędzynaro owei
•

ł

niem eck.ej do Anglii

Powracamy

w1ę~ ~ Europie do stanu sprzed kc ńca woj-

Zydzi odrzucili
brytyjski projekt w aprawie
Palestyny

..,. ,
•
·
ny sw1atowej. Demokracje usiłują okrążyć'
n e zaszły zadne nowe fakty bez .J ośrednio nas dotyczące
JEROZOLIMA, 15.4 - Prezydent agen
młode narody gdyż w SWl)j słabości sta c ·
WARSZ!\ W
·
cji żydowskiej Weizmann po powrocie z
rt·
.
A, lh5.4 -b .. W W:i.rszawsk1c~ 1 nasz_ą sojuszniczka z życzliwym zaintereso- też aliansem polsko-francus~im.
nie. dor,astają 'wymogom nowoczesncoc: rr,z:~ ' ikołacf
1. po 1 yczn:yc ,
. ?'.resztą, w:eoJ~tg pogląd~~v. naszych sf~r Kairu oświadczył przedstawicielom prasy,
WOJU.
.-.
z llzonych do MSZ wan1cm.
tłosc gwarancji .iest odwrotnie .
. d . d
. . b t . k'
· kt
„Lokal Anzeigcr" c~patru·e sw du·
~vstati:ie wypa,dki na arenie mi.ędzynarodoDla całości jednak należy stwierdzić, że ohcialnych,
proiporcionalna
do ich wartości a Pol&ka za- 1ze zy z1 o rzuci1t
ry YJS 1 pro1e
roz.
peszę z Londynu i Wasz ~ tonią. t- ~~~ą _de
ei, komento,_van~ są w n~s.tępu.1ący sposób: 1 gwarancje angielskie, udzielone Rumunii i
równo przyjąć maże jak i dać tylko gwaran- strzygnięcia zagadnienia palestyńskiego• .•
0
1
1
tytułem: „Ang ia pokład:i-~a§zicj! w oczl/~ g1 tyll-~Vc b'i <lbJ~wof ~ elk1e.1 nen~o~c·~ci nie Grecji, nie stwarzają no. wych zobowiązań dla
nej armii"'
dalszym podt rule dzi v . - sz 'k 'j ur?p 1e: a e 1 na całym s"".1ec1e, na-1 Pols.ki, gdyż nie są objęte .ani umową ~mgieł_ cje pełnowartościowe.
1
m9wi o rzekomym ultima tam Ydo Cha~g~~~ st!ie~ct~l 0 ~ 1?~~~ek z . zaddo.wole~11cm mogą · sko-polską, za wart~ ostatnio w Londynie, ani
lat na które wedlug · fa ~ ,··
.
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'.z . s a nic a1e się porwac
ANGLIA UDZIELIĆ MA GRECJI
Zjed~oczonych
złoż~:11
~n~'tll
prasy :-;tanow tym nastro1c~m I zachowuje całkowity spokój Cała
~ka
30 milionów funtów pożyczki.
Roosevelt do ' ,., ; c . 1,1 mu ~ marcu przy konieczne.i oczywiście czujnośd
,
tJ1
sywnego 'tron~ap;'zi~;,~\zo sl~worzcnia agre_Wypływa to }akże_ z tego powodu, że w
ATENY, 15.4 (Tel. wł.) - W Atena·ch
GŁO~Y PARYżAzrszy.
sp~<1wach, bezpgsredn10 nas dotyczących, nie
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z~.zł;y w.. os~atnic~ dniach ża.dne no.we fakty,
wo~ennny
rozeszły. się p~gł.oski, ż~. Wi~lika ~rytania
AR•~.' l ~.4 - Mimo podkreslania k 1 z~c}~raz.cn1~ zas mapy pohtyczne 1 na BałKAIR 15 4 _ Rząd egipski uznał całą wybrzeża do Burle at Arab skąd skręca na ma zan11ar udz1ehć GreCJ1 pozyczk1 w wyprzez pi:bilcysto':' '~szystkich obozów sta~ 'ty~~d~topn~Iu ~tbycztą ibntebresłów P<?lskich w pustynię'Liblj.ską ;; ewentualn'"' przyszły południe od 1'eziora Kursu~ i dale1· idzie sokości 30 milionów funtów szterlingów,
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1 0 sprawę, ~lb~nską, to. pol-1 nił odbywania tam podróży lądowych i po suanu. Nielicznie zamrcszt<ała na obszarze nym.
ją iż n{e należ , t "' ' . T ' . . zu- skić 1 0 11
jo~ego wyjści~ ~\~ ;1~~ ~/~0 ~ ;~~~t~~r~~o~ n_ą. Nie~~~~ ~c;;~~~t~~~ 1 ~a1\~~aWg~~z ~~ wietrznyich. Granica Obsz~ru ciągnie si~ t~m ludnOść beduińska zaopatrzona zostanarodowej. Zobowiązan·a ~ crJ.J . Fę Y.. s1e sto_sunkow polsko-włoskich. Zgo<lnie z od Solumu na Morzu śródziemnym, wzdłuz me w paszpot1y.
TYLKO 8 GODZIN.
1 . n„ !1 1 rLlnCJI z~sad_mczą postawa Polski wobec t zw blo
WARSZAWA, 15.4 Sąd Naiwyższy
_
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P.1sze „ExcelsiOr - zm1erzag do utrzy kaw ideowych ustosun.kujemy się
polityce
cza1łlne
stwierdził, że w myśl ustawy o 8 godrzinnym
mama st~tus quo na Morzu śródziemnym i prn~lycznei do pnszczególnych państw a nie
dniu pracy nie wolno zatrudniać pracownika
ponad 8 godzin w za1kładzie za wiedzą i zgo
w Europie Wschodniej. Będą one działa- d~ ic~ bl?kóyv. Rozróżniamy !edy ;z;achowały w wypadku, kiedy narody zainteresowa- ~~e ds1; ·!'11cm1ec ?d zachowania sie Włoc['J.
na cele obrony narodowej
da pracodawcy, chciciażby czynności pracow
ne będą t , · ł
t
.
. ą ez nie uwazamy za celowe wytaczanie
OSLO, 18.4 _ Rząd postainowił przesumy tej 2 miliony przeznaczone zostan_ ą nika polegały na uporządkowaniu zakładu,
t~va~a Y ~a _s o~owne organizować 1akichkol~viek inkryminacyj przeciwko polity
·
3
obliczaniu sprzedanego towariu i t. d. Czas
własny opar I zwroc1ć się o pomoc. Lecz w ce w_ło1'k1ej w f\lb~l"!ii, .zwłaszcza, że cipinia dłożyć izbie niższej wniosek o przyznanie na obronę przeciw1otmczą,
na armię. zużyty przez pracownika na te czynności na·
tym wypadku - podkreśla dziennik _ albanska byn.a1mn1ei me była jednolita i że naiclzwyczaj1nych kredytów w wysokości 20 7 1/4 nai lotnictwo, 6 3/4. na maryna.rkę oraz leży wltcz:yć do ogólnej sumy przepracowagwarancje te będą działać całkowicie i na- zna~zn atrze~c Albańczyków aprobuje mzwią milionów koron na cele obro.ny narodowej. milion koron na artylerię przybrzeżną.
nyth gOd'Ztn.
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zanie, .< ore im zostało narzucone
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ai '.IZ" nam. erlain - .
. Wobec deklaracji Chamberlaina,
11Ie dalej
- n!e
Ce1
gv;_arancji ze strony Anglii dla
i
9rec11 1 Rurl]un11, oficjalne st:J.nowiSlko Podski
traktuje obietnice Mussoliniego rych!eao iest ~astcp~qące:.
.
zażądają
1
?chotników
z
ze premier brytyjski
C?d Angin Grecja i
z
dowodu ze
patriotycznego
nie zwątpił ieszcze w możliwości pokojo- 1;1dzielom} Polsce, chociażby z tego powodu,
WARSZAWA, 15.4 - Przemówienie ko- tego, co pragnie stworzyć nasz entuzjazm i powołania komitetu obywatels.kiego, do wywego rozwiązania.
ze, ta~te g\yaranC]e s4 .iednostronne, nasza misarza generalnego P. O. P. gen. broni inż. nasza wola do przygotowania zwycięstwa.
dania dyplomów spełnionego obowiązku. Dy
Pert Pa · · "
t k I B
zas opiera się na wzajemności Stosunek An- Leona Berbeckiego na k01nferencji prasowej
„Niech powstami lcomitety kontroli ol;Jy- plom taki czy znak będzie świadczył, że obo
." . 1 .. nsien w_ ar Y U e ourgues'a glii d 0 P!lństw bałk21iskich śledzimy z zainte- w dniu 14 kwietnia 1939 r.
watelskiej, niech zażcidaici od wszystluch wiązek został spełniony w wvmiarze normy,
~ypśnia, iz g.w~anCje dla Rumunii przy- resowan1em, a jeśli idzie o Rumuriię, będącą
Od kilku już lat staję zawsze ze szczegół ujawnienia spełnienia obowiązku, niech każ- uznany za niezbędn(l dla świętego, wytknię
Jęły _f?n_ny def1mtywne dopiero w ostatniej
nym wzruszeniem przed szanownym gronem dy posiada dowód spełnienia tego obowiąz1ku tego przez Wodza Naczelnego, celu.
prasy polskiej, bo .iuż od 7-rniu lat pracuje- abyśmy mo~li odróżnić czynnych patriotów
Powinniśmy wytężyć wszystkie siły i użyć
chw1lt, j~a poprzedziłai deklaracje premiera ~alad1er .1 Chamberlaina, że Wielka Bry
my na jednym polu, a mianowicie nad raz- od ludzi niedbałych i obojętnych na sprawy wszel1kich środków, aby nie zawieść zaufa.
tama Zi:!Odz1ła się udzielić Rumttn1·1· tak1",ch
N
wojem lotnictwa polskiego w wybitnie serde Polski.
nią. ~o społeczeństwa. p0lskiego, do prasy poi
u
cznej harmonii. Łączy nas na przestrzeni
Opinia publiczna musi wiedzieć kto na- sk1e1, do radia pc.lsk1ego -- naszego Wodza
sa~1ych gwarancji jak i Oreci·i Ani Rumunia
tych lat i'ednakowe serdeczne umiłowanie prawdę i·est synem Ojczyzny, zdolnym ofiaro .Naczelnego.
.
- WARSZAWA.
Wczoraj
minister Beck
· sprawy, bo sprawy bohaterskiego wać swei Matce - Polsce w razie
· porze
t bY
ani G reciapisze publicysta dyplomaty- przyjął
ambasadorów St.
Zjednoczonych,
W wiellk1ej
Nie możemy zawieść nadziei bohater3kie
~zny •:le !our" Pietri _ nie zwróciły się z Brytanii i Rumunii. Konferencje te dotyCLyły lotnictwa polskiego.
- wszystko co posiada.
go lotni.ka polskiego. Nie możemy dopuścić,
ządaniamt
b f
.
obecne;· sytuacJ'i międzynarodoweJ'.
Owocna była nasza współpraca. Możemy
Oświadczam - czuję się zobowiązany do abyśmy się opóźnili.
·
.. 0 gwarancje wo e<: rancii i W.
to przyznać w poczuciu dobrze spełnionego
Brytami. Rządy te miały tylko wyrazić
- WARSZAWA. Wczoraj bawił w stolicy obowiązku wobec oi·czyzny. Przyznały nam
Witos. Indagowany przez dziennikaw.ob ee Lon.d ynu 1. P aryża swe zaniepoko ·e- Wincenty
i najwyższe czynniki · państwa polskiego.
rzy, o cel swego pobytu w stolicy oświadczył iż to
i
1
~1e. Nato.m~ast. - zaznacza Pietri - rząd bawi w svrych prywatnyc11 sprawach i że w'po Ob ecną na~zą pracą, ktora
jest również praW zakresie subsluypci P. O• P.
ł
· I
cą dla lotnictwa polskiego, boi chodzi 0 najJUg?s ow1ans o oświadczył, iż wyjaśnienia niedziałek wyjeżdża na dłuższą kuracją. i wypo ważniejszą jej cześć _ 0 rozbudowę lotniWARSZAW A, 15.4 (PAT) - Min. PoCilt
Deklarowane kwoty mogą być przesyłane
ttdz17~one mu przez Rzym całkowicie Jugo- czynek do Krynicy.
ctwa. wojskowego i uzupełnienie artylerii i Telegr. !komunikuje: wobec ukazania się w za pomcmi przekazów po.cztowych lub w pła
sławl! wystarczają.
- BERLIN. Minister Goebbels wr6cił po po przeciwlotniczej. i oto nowy powód do jesz- prasie nieścisłych notatek co do współpracy cane na konta czekowe P.K.O. odnośnych pla
W LONDYNIE.
łudniu samolotem ze Stambułu.
cze głębs~ego .wzru_szenia: Już na początku placówek pocztowych w zakresie subs.kryl'-I cówek subskrypcyjnych .
. LONDYN:
. _ Wczorajsza prasa an- RZYM. Minister spraw zagranicznych Cia pracy stwierdził Wodz Naiczelny: „Widzę że <:.ji P?życzki. Obrony Przeciwlo~niczei \;'YjasPrzy wpłatach na konta czekowe P. K. O.,
4 e1_1u_ncjacji premiera ży- no odbył wczoraj konferencje z posłem jugosło- na.ibardziej i i:iajserdec.zniei w poleconym 'pa- ma się, że Jakkolwiek urzędy 1 agenqe po- dokonywanych na Pożyczke Obrony Przeciw
gie.ls~a _ocenia 15tre~ć
czl!wie nawet dzie~nillu, będące w opozycji wiafiskim Kristiczem, a następnie z posłem wę- nu pr~eze mnie zadaniu pomaga panu gene- cztowe nie są placówkami subskrypcyjnymi lotniczej, nie pobiera się cpłaty manipulacyj.
1 podkreślają walory deklaracji rz:i- gierskim baronem Villani.
do rz!!du.
rałow1 cała prasa pols.ka i radio polskie", to jednak można za ich pośrednictwem prze- nej na rzecz P.K.0.
dowei.
.
·t
PARYŻ, Przewodniczący komisji zagrani· . DJate~o..też szczerze i po żołniersku chcę lkazywać deklarowane kwoty pQd adresem
Cel wpłaty może być podany na odwrotOLOśNE ECHA W PRASIE RUMUl'~SKIEJ. cznej izby deputowanych ;\Iistlerv zwołał posie- się po-dz1ehc z szanownym państwem nie w~aściwych placówek subskrypcyjnych, jaki- nej stroJ_lie blankietu nadawczego P. K. O,
~UKĄR~S~T, . _Wczorajsze oświad dzenie lromisji na środę 19 kwietnia. Na posie- ~ylk<? dobrymi ~vieś<;.iami, ale i troskami jako m1 są P.K.0., urzędy skarbowe, komunalne względnie, przy przesyłaniu pieniędzy za PP•
15 4
~e!ua mimstro\y an.gielskich
i premiera Da- dzeniu trm min. Bonnet wygłosi przemówienie zołmer~, w IDJ::>l ~YfektJ'.w Wodza Naczelne- kasy o~~zędnoś~i i inne upoważnione do sub moC4 przekazu~4lw.ep;G-na jego odcinku.
'!!dier w S.P.r~w1e ~~dnost~onnych gwzrncyj na temat J>olityki zagranicznej.
go chciałbym I wierzę, ze wy wszyscy rów- skrypCJI instytucie.
dla Rumun11 '· Grecp odbiły się głośnym
- J,ONDYN. Premier Chamberlain przepro nież. tego byście chcieli, aby Pożyczka Obro„
•
echem w całe.1 pras1~ rumuńskiej i sci komen wadził wczoraj rano godzinną· rozmowę z min. ny Przeciwlctni~zej osiągnęła sumy dotychtowan!! z .zadowol~ntem. Na o~c."'ł panuje prze Halifaxem, po czym przyjął ambasadora St. Zje czas _w Polse mebywałe.
•
.
•
.
koname, ze oibecnie po ustalenm stanowisk dnoczonych Kennedy. Po południu wyjecha1 pre
N1ektó~~ czynni1ki twierdzą, ż.e przebieg
na 1nterwenc2on1styczną pohtyk~ Roosevelt 1
poszczegól~ycJi państw i:.aleiy sie spodzie- mier do Chequers, gdzie spędzi „wee-kend".
subskr~pCJi, któr:y .dał, w ciągu. pierwszego
WASZYNGTON, 15.4 - W senacie wy derberg oświadczył, że zaangażowanie się
. , k t k .
wać odprę~e11la w sytuaqi międzynarodowej.
W niedzielę powróci do Windsoru, gdzie do tygodnia ok. 80 m1lionow obowiązujących de ł
Jedn~cześnte po"!'zlęc!e uchwal w Londynie 1 poniedziałku będzie wraz z żoną gościem królew .k!aracy.i i ponad 50 milionów złotych go-1 g o~z~no szere.g przem6 w1~n ry Y. UJą- Stanów Zjedn. jest możliwie jedynie w wyPary~u przyczynił~ sic. do uspokojenia na- skiej pary~
towkowych wpłat, jest bardzo pcmyślny bo cycn 1 protestuiących przec1ww polityce paldku, gdyby za przyjęciem jakichkolwiek
stroQow. Wszystkie oisma rumuńskie przy- BAYONNE. Marszałek Petain przybył przewyższ!! swym tempem tempo Pożyczki wojowniczej Roosevelta. Senator George zobowiązań padła większość 531 głosów
noszą n_a czołow)'.ch. miejs~ach pełny tekst de wczoraj ra.no do Hendaye, skąd u&ł się samo- Narodoweb.1"ś .
.
oświadczył, iż jest nie do przyjęcia przyła- członków konirresu.
8daracy1, podkresldJ 4 r, zainteresowanie ma- chodem -przez St. Sebastien do Burgos.
a oso 1 cie, a wiem, że i szanowni pań·
· d
. 1.61 R
lt
p •
carstw zacha.dnich sytuacją na wschodzie Eu
- RZYM. Dziś na uroczystym posiędzeniu stwo również, nie uważamy tego twierdzenia cz~m~ Lsię do przyjac . . oosdeve a tw a Niezależnie~ od tych głosów, z ostrą kry
1
5
1
1
ro.py.
izby faszystow&kiej min. Ciano wygłosi przemó za słuszne. Pożyczka Narodciwa miała inny ryzu 1 on yn1e w c 1w1 1 g y w
anac 1 tyką interwencjonistycznej polityki Roos~ODOŁOSY WĘGIERSKIE,
wienie poświęcone <Jstatnim w~·darzeniom mię- c~! i była do~onywana w innych warunkach Zjednoczonych 11 milionów bezrobotnych velta wystąpił b. minister spraw zagra.ni.B~DAPESZT, 15.4 _ „Petit Hirlap.", oma dzynarodowym. Na posiedzeniu tym obecna bę- mz nasz.a Poz}'.czka Obrol'.y Przeciwlotniczej. bezskutecznie żądai pracy. Sen. Bridges cznych w rządzie Wilsona Baiin Bridge Col
w1a 1 ąc g_warancie angielską dla Rumunii, po dzie delegacja alba11ska, która przybędzie <lo Rządowi polsk1e111u chodziło wówczas o uzu 0 k ·. ł R
lt
.h · · b ·
B
woł}1Je s!ę . na słowa m_in. Csaky'ego, który Rzymu celem ofiarowania korony albańskiej kró peł;iienie niedobcru budżetowego _ dziś h~ tar:.a ?ose~e a ło rozkpo~vszSec nViame Y 1 sen. orah. 1
stw1erdz1ł, ze rząd węgierski pragnie uszano- łowi wloskiemu.
W.odz Naczelny zwraca sie do na.rodu poi- is em WOJe.nneJ w ca ym raju. en. an~ .1•,,;
1
01
10
gwarancji An
git! dl~ ~umun1i l}le można uważać .iako zwra nej, katolickiej i z socjalistami. Sen. Pierlot po "
.,.
Vł
llfill
W
Y
c~.iace.1 się p1:zec1w Węgrom, gdyż rzącl wę- twierdził prasie wiadomości, że prawdopodobnie tef!1PIC, z zawieruchy ~Zasów obecnych wyj
Wybory odbędą się w maju
g1ers.k1 pragn:e utrzymywać z Rumunia dobre w ciągu dnia 15 bm. dokona podziału tek. W dzie z h~norem tylko s!lny, zwarty i gotowy . BUDA~ESZT, 1~. 4. Pat. - Na ze~ral prawdopodobnie w Berlinie, toteż przy• ,
st9su~ki, żądając tylko wzamian za to od po~ kołach politycznych sądzą, :ie 4 teki otrzymają do walkt. .. W tych warunkach czy może nas
w1.e~n1eg-o tral~towania mniejszości węgier- katolicy, 4 socjaliści a po 3 teki liberałowie i po ~ado'':'olnic Obecne tempo p~dpisywania Po- mu. u premiera zapadła decyzja o rozwi~-j puszczają one, że rozwiązanie Izby nastąpi
zamu Izby. ,_,Magya.rorsag" przy~usz.cza, ze/ o.koło 4 maja. „Magyarorsag" dowiaduje
sk1e1 w Rumun11.
zaparlamentarni.
zycz.ki Obrony Przeciwlotniczej?
. Ze wszystl~ich strąn - cid najbardziej Izba zostanie rozwiązana 28 kw1etn1a. Ko-, się, że data wyborów zostanie ustalona na
ofiarnych synow Polski,_ którzy stanęli w ła jednak dobrze poinformowane wskazują ostatni tydzień maja.
p1erwszJ'.c:h szeregach niosących swe mienie,
otrz)'.mu1ę !f10rafne nakazy, któi:e ch01claż w na to, że dnia tego Teleky i Csaky będą
form1~ prosby wyrażo.ne, maią ton groźby.
Zginęło trzech oficer6w niemieckic.h
Brzm1a <?ne 1dentyczq1e: · „Ciebie Wódz wyPRAGA 15,4. Na wojskowym lotni~ Kbe-/ cji sowieckiej, samolot runął z niewiadomych bra~, to~1e Wódz naka-zał zostać !komisarzem
ly w pobliżu Pragi vrydarzyła się wielka kata- przyczyn na ziemię. Załoga sa,.w.olotu w skła Pozyc:zk1 . Obr_onv Przeciwl01tniczei, Twoim
Wiklor Emanuel
mianowany ·królem Albanii ·
strofa lotnicza. Podczns próbnego lotu na jcd- dzie 3 oficerów niemieckich poniosła śmierć na obow_1ązk1em 1est. czuwać ną.d tym, aby ospaRZYM 15,4. Dziś rano o godzinie albańską, przyjmuje dla siebie i dla swych
;nym z przejętych przez władze wojs kowe nie- miejscu.
ła, p}edbała 0~01ętna o w1.elkość ojczyzny
snieckie samolotów czeskosłowaekich, konstrukczesc s.połecz~nstwa polskiego nie zepsuła 10-ej zebrała się pod przewodnictwem sukcesorów tytuł króla Italii i Albanii ce·
Mussoliniego Rada Ministrów. Po posiedzc- sarza Etiopii.
'
niu ogłoszono następujący komunikat:
Artykuł 2. Król Italii i Albanii
cesarz
R~da .mi.n.istr?:"' zaznajomiwszy si~ z Etiopii, będzie reprezentowany ~ Albanii
decyziam1 W1ełk1e1 Rady faszyzmu, zatw1er przez pełnomocnika generalnego (Juogo·
dziła następujący projekt ustawy:
tenente generale) który rezydować będzie
Przemówienie z okazji dnia panamerykafiskiego
Artykuł 1. Król Italii przyjąwszy koronę w Tiranie.
'
WASZY'NGTON 15,4. Z okazji dnia paname- kój przez inne narody pacyfistyczne nie istnie- .PQzwolą nowemu światu współżyć ze światem
rykańskiego prezydent
Roosevelt, przewodni- je. W dalszym ciągu swego przemówienia prezy star?m·. ~farny p~aw? powiedzieć, że nie powin
na istme_c orgam:.:acJa świata, która zmusiłaby
cząc posiedzeniu unii panamerykańskiej, wygło dent Roosevelt oświadczył, że żaden naród nie
Bil przemówienie, w którym mówił o rezultatach uważa ;naszych porozumień za mogące uczynić z nasz kraJ do przebudowy go na kos·zary, nie
budzi zastrzeżenia w Ąnglii
C>siągniętych n kontynencie amerykańskim przez innego narodu „więźnia", lub by porozumienia chcemy też stać się wasalami imperium zd'Obyw
_LONDYN,
15.4
(Tel.
wł.) -:-- W kołach prasę libera.lną i .radyka~n:i, by domagała się
nasże
mogły
stanowić
„okrążenie"
żaden
też
na
współpracę, mają.cą. na celu utrzymanie polroju
~ów. Najlepszą obronę pokoju stanowi nadzieja,
oraz o przyszłości stosunk6w pomiędzy obu ród amerykański porozumień tych nie uzna za ze narody poza oeea.nem zdołają wyzwolić się po)itycznych Londynu .. zwr~caw . uwagę na wspołpra~y Angin z Ros.1ą. a z drugiej strony
. rząd sowiecki uchyla sic zupełnie wyraźnie
mogące stanowić jakiekolwiek „zagrojenie". Po- spod wpływów i<lei, które wciągają je do nieu dziwną grę dyplomacg sow1edk1e1.
Amerykami a Europą,
Premier
.Ch.amberla1n
.
w
swe.1
_deklaracj!
od, wziecia na siebie jakichkolwiek zobowią
rozumienia
nasze
uznawane
są
za
gwarancję
nie
stającej
wojny,
My
mamy
również
sW()je
zainte
Prezydent Roosevelt m. in. powiedzi11.ł:
~zwa~tl<0we1 me WSJ?Ommał Z~;Pełme o Ro~i.1 zan. Ostatnio nawet wynikły trudności co do
wojny,
lecz
pokoju,
dla
tej
prostej
przyczyny,
reso~van~a w sprawach światowych, Głos nasz
„Dopiero kilka dni temu wódz wielkiego na
1 dOJ?tero na zapyta.ma ~poz_yq1 zaznac~ył, 1~ wolnego przejazdu floty angielskiej przez
rodu móWił, że kraj jego jest „więźniem" Mo- że żaden na1·ód naszej półkuli nie żywi zamia- musi byc wysłuchany w ustanawianiu porządku pomiędzy rządem ang1elsk1m a Sow1etam1 Dardanele.
·
światowego, Takie jest nasze orędzie, które no
rza śródziemnego, In.ny wódz innego narodu, na rów agresywnych.
is_t~1ieją pe~ne tru~no~ci. To_ "arna powi~. W~zystko to wsk'Lzuje na to, że rząd soGo~:podarstwo
światowe
zmusz.one
jest
coraz
wy
świat
może
przesłać
staremu
światu.
Może
wiadomość o tym, że kraj sąsiedzki zdecydowa~lz1ał w Izbie .L?rdow :or~ ~ahfax w f.orm1e "".1eck1 stara się wykorzy.stać obecną sytuany jest bronić niezależności innego sąsiada, bardziej do tworzenia jedności. Każde naruszenie ono być światłem wzno szącym się ponad hory- Jeszcze b~rc1~1e.1 wyrazn_et 1 stanowczeJ.. . C]ę dla wygrania jakichś politycznych korzykwalifikude tego rodzaju u.kład jako ,.,zagroże gospodarstwa w przyszłości zdezorganizuje ży zcmtem i ws-kazującym drogę do pokoju.
. Londynsk1e kcfa polityczne ws.kazu1ą, ze ści prestiżawych ·
Generacje
nie" i „okrążenie". Tymczasem okrążenie zagro cie gospodarcze w całym świecie.
z Jedne.i strony ambasada sowiecka inspiruje
·
przyszłe
interesować
się
będą
metodami,
które
żenie czy też uwięzienie na·rodu miłującego po-

I

I

w

I

pusign1·a 11·b1·1·

uznana za o b szar

1 11

r1

1

.

11

w

Na dz wy'

kredyty w Norweg1·1·
z

1

ciągwypowiedział

„~xcels1or
układu angielsiko-włoskiego że poważnie

udzielają

~?~ych

Ru&zgmg
~

Iu.-„ h ,- amolobo'"' ' .

s'
o~pa
~
Komitety kontroli obywatelskiej
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Roz wiazanie parla•entu eg1·ersk·1e I"

Pragą ·

Coraz wiecei
urzędowo

tytułów•••

Prez. Roosevelt o stosunkach

między

obu Amerykami a

Europą

Niejasna gra dyplomacji sowieckiej

Zdrowa lnicjaiu1'a finlandii
Cudzoziem.:om

ni~

wclrao posiadat

udziałów

prz„~-d slębiorsf'\VaCh łlńskwch
HELSINKI, 15.4 Rząd UnJandzki rały się n~być większość al<cyj w przedsię powszechnej tendencji do uniemożliwienia
:wniósł do parlamentu wniosek o wprowa- biorstwach zajmu.iącyr.h się m. in. wydoby penetracji obcych wpływów do przemysłu
dzenie zakazu posiadania przez cudZoziem ciem rud, uszlachetnieniem metali i t. p. finlandzkiego. Kota gospodarcze stanowców akcyj w przedsiębiorstwach fińskich. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa czo domagają się uniezależnienia Finlandii
Projekt ustawy stoi w związku z stwierdze- wspomniany projekt ustawy będzie przez od wszelkich obcyi:h wpływów polityczno·
·--......
niem, że pewne czY:nniki zagraniczne sta- parlament przyjęty ze względu na istnienie gospodarczych.

w

Dziś wyieidżają

do Moskwy

przedstawiclelte wł6kienn dwa łódzkiego
. ŁóDź, 1~.4 - Dziś wyjeżdża do Mos-J przemysłu łódzkieuo.
kwy delegac3a przedstaiwicieli włókienni*„ * *
ctwa, której P.rzewodniczy . dyrektor izby
W najbliższym czasie zostanie uhvorzo
przem.-~andl. mi. ~~rol Ba1er.
n~ ~ngielskie towarzystwo z k:ip;tr.lem to
W sikład delegaCJI w charakterze rzeczo m1IJ. funt. szterl. dla fin.a.nsowania handlu
zn~wców wchod:ą: dyr. . Biederma:n, H. brytyjsko-polskiego. W tym towarzystwie
Tnebe, A. Wahl 1 S. Modro.
mają brać udział czołowe banki oraz wielDelegaicja ta omówić ma szcz:gótr ~wią kie ~ngicls1kie przedsiębiorstwa, między ingne z P.:rzyw9zem bMVełny, s9w~eck1~l 41~ ny@ uPrud,ential Insµranc.Y, Compa1n)'.''.

l

Nr. 103

NASZE MORALNE POGOTOWIE

wy~:~~~' dW. ~ó~L. 0L~cnie

nie Londyn - Paryż ma nadawać ton hi- czuciu ~wności i bezpieczeństwa. jak na,ofiar ludzkich I ruiny majątkowej. To wł- podobnych nie wywołała paniki. jest logicz
storił, a nie oś Rzym - Berlin?
dnie prymitywnych zjawisk biologicznych, dmo zgubiło CzechOSłowację.
nym i pm:widującym składnikiem warunPod~jmują~ w imię tych zasad wielką gdzie również nie obowiązuje żaden układ,
jednostka staje się atomem organizmu ków w których musimy żyć, wyclłodzl z
rewoluc1ę, panstwa osi stopniowo przecho- w nieustannym i śmiertelnym niebezpieczeń .narodowego. Jednostka musi być preygoto- .załofeń z którymi już oswoiliśmy się, idzie
dzą na obyczaje rewolucyjne, ostatnio już ' stwie żyje wszystko słabe, nieopancerzoire, wana na to, że każdej chwili zażądać od po linii' pełnego spokoju, który charalderyz ~akreSu terroru. O ile początkowo jesZcze ' niezaopatrzone w kły i pazury, gorzej przy- niej mogą poświęcenia wszystkiego co zuje nasze moralne pogotowie.
~a~ycf/~w między~ro~o~y~h .rozpocz~- starano. się .zac~!>"Y~ć bodaj jakieś pozory stosowane do -.yalki o byt. Gdyby Albania uważała za własne.
'
Przed taty rzucono w Polsce hasło
d ..ę
wa rewoluc1a, 1ak1e1 me notu1ą ,legitymizmu, pozme1 zrezygnowano z tych zamiast 15 tysięcy przestarzałych IatrabiNiedawno przyt.ac.zaliśmy·tekst ustawy twardego życia". Dziś twarde życie realizieJe.
prób, .zarów!ł° uciążliwych, jak daremnych. I nów miała pierwszorzędne uzbrojenie, była- o ewakuacji ludności. Wśród suchych para- ~uje się bez haseł i frazesów, jako koniecz~ozpętały ją państwa „głodne", podob- Zol>?włą.zama łamie się z całkowitą nonsza- by dziś cenionym sojusznikiem, i.amiast grafów przewija słę niewątpliwie tragedia ność jako warunek zachowania przy życiu
nie Jak .rewolucje społeczne organizują kła- lanc1ą. Wczorajszy podpis nie. wymaga na- stać się ofiarą. Gdyby .za Kłajpedą poza sła- tysięcy istnień, rozkazem władzy wyzutych państw i narodów.
sy uposledzone, z tą tylko różnicą, że za-· ~et formalnego wypowiedzenia. Wyszuku- bą Litwą stały inne siły, wolne miasto nie z posiadania i rzuconych na bezdomną tuW. N.
równo niemiecki „głód", jak włoski są Je się. pierwszy lepszy z brzegu pretekst, zostałoby połknięte.
łac-zkę. A jednak ustawa ta jedna z wielu
st!yjemy,
iego prze w_iema
włe.m ~bącr~h ~otąd ~rm, inacze1 ~owypadków
~ie nadązy za 7:.wo1em
wi~ P!'Zede w~zy_s .un konieczne jest
.
. , zro~um1eme, że w wiecie praw
obowi

.

u zi gę

w:

l

~~.W~a~~~m~~~·-~na~~~~~~~
Włosi anektują Albanię z powołaniem na.„

instynkt, będący motorem walki i zdobywa
nia, wywołany został sztucznie.
! faszyzm i hitleryzm w .założeniu swym
mają spotęgowanie prężności i ekspansji.
Imperialne plany obu tych państw, przynajmniej w ich ostatniej, radykalnej postaci
nie były od początku koniecznością. Stałi
się nią dopiero z chwilą, gdy cały organizm
narodowy, a więc życie polityczne i gospodarcze nastawiono na imperializm. Innymi
słowy, jeśli dziś można mówić o „głodzie"
tych państw, t'o nie należy zapominać, że
został on wywołany specjalnym treningiem
- celowo i świadomie stosowaną głodów-

trakt~t przyjaźni z tym krajem. Propaganda niemiecka daje do zrozumienia, że kanc1er~ Hitler posiada pełną legitymację do
akc1.1 przeciw Polsce, mianowicie jako jed~nte miarodajny „.wykonawca testamentu
Piłsudskiego.
Są to oczywiście kpiny z wszystkiego,
co dotąd uchodziło za przyzwoite i logiczne. Ale też skoro już się wesz.to na pochyłą ścieżkę przewrotu, dekoracje stają się
zbędne.

Do aktu przemocy wystarcza jednostron
ne oświadcunie, że dane terytorium jest
ką.
potrzebne, że się podoba, że budzi apetyt,
że „wydano rozkaz" agresji. Prawem staje
Niemcy i Włosi dali sobie narzucić grę się wola dyktatora.
o najwyższą stawkę, o cele, co do których
W tych warunkach nie ma mowy o ponie ma kompromisu, bo o nowy, generalny
podział świata, o prymat. Miejsce, .zajęte - - - - - - - - - - - - - - - . . .
przez Anglię i Francję w wyniku wieko- CZEKOLADĘ ORZECHOWĄ
wych walk i zabiegów, winno być opróżnio
NADZIEWANĄ
ne. Nie chodzi już o taką czy inną prowincję lub kolonię .zamorską, lecz o zasadnip o I e e a
cze przetasowanie w hierarchii potęg.

A. Pl ASECKI

An~~~cz!~Ją-;J~!~~ ~~i;e:!e~c~~~y, I
tak sarno uzdolnieni? Dlaczego
l y·
.
• - pisze
. się I Sklep wasn.
we Włoszech Franc1a ma
wARSZA WA

się

~·~~~~~~~~
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do swoistych praw, rządzących także ••".~
uwiwww ™

W RSZAWS I E
AR ZYSTWQ
UB EZ p IE CZE IQ

bezprawiem. Skoro czynnik siły stał się
A
V
jedynie miarodajnym, trzeba się do niego
~6.
Il\..
odwołać. Tak po stronie mgrożonej tworzą
JQ\fł
się symbiozy państw, wzajemnie wiążących
zawiera ubezpieczenia:
swe środki dla wspólnej obrony. Przy całej
od ognia, od kradzieży' z w!amaniem, ra.
niechęci naszej polityki do bloków ideoloSPÓŁKA AKCYJNA
bunku, transportów lądowych i morskich,
gicznych i zbiorowych paktów bezpieczeń
od gradobicia, chomage - od skutków
stwa, blok taki powstaje z naszym udziaprzerwy w ruchu . przedsiębiorstwa z po.
łem, blok państw zagrożonych.
ROK ZAŁOŻENIA 1870
wodu
ognia, oraz prowadzi dział ube~~
Atmosfera obecna musi się także odbić
pieczeń pośrednich - re a s e k u r a c i a.
w psychice jednostki. Rewizji trzeba pod·
dać ustalone pojęcie o .zachowaniu życia
CENTRALA: WARSZAWA• JASNA 4 •TEL. 556-60
i mienia.
Cena- tych pojęć w takich czasach, jak
dzisiejsze, gwałtownie spada i biada tym, Oddział
łłr.
Tel. 213-.l4
którym myśl o wojnie przesłania w i d m o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w Lodzi: ul. Piolrkowska

Kulturalne manifestacje
Dnia 11 czerwca 1939 roku odbędzie
się na całym obszarze Jugosławii, zamieszkany~ przez Chorwatów, jedyny w swoim
rodzaju przegląd chorwacki·ej, kultury cMop

chłopskie

Ili,

w całej Chorwaci

go nacjonalizmu mogłoby się rozwinąć sa-,bić go ponownie dumnym z tej kultury.
mo przez się spokojne współżycie wszystManifesta.cje te nazywają s·ię „Smctra"
kich narodów na zi·emi. Jaik dziś nie ma już (przegląd, rewia). Grupy mężczyzn i kowalk religijnych, tak nie byłoby również biet, chłopów i dziewcząt z pojedyńczych
yvalk ~acjonal•nych, gdyby każda kulturalna wiosek występują we własnoręcznie robio„.
1ndyw1dual•ność miała zapew;nione na całej nych stroja-Ch i wykonują tańce 1
śpiewy
ziemi zupełne równou.prawnienie bez wzglę •i obrządki dokładnie ta'k, jak to Olbycz;ij
du na terytorium. Odpowiednio do swojej własnej wioski · nakazuje. Przy tych przedczysto kulturalnej misji ipostawiła sobie Se- stawieniach nie ma dyrygenta ani reżysera,
liaćka Sloga tymczasem następujące zada- nie ma nut ani choreografii, są one oparte
nia: 1) Utrzymanie i odnawianie autoch- na prawzorach. Zadanie naukowego ki·erow
tonnego chłopskiego kulturalnego oogac- nictwa oznacza się na wykluczenie wszytwa (obyczaje, stroje, śpiewy, tańce i t.d.); stkich miastowych i w ogóle obcych wpły2) Wioskowe sądy pod postacią „Sądu do- wów. Seliaćka Sloga zorgamizowała więcej
!brych ludzi", przed którym by się miało za- niż 100 takich „Smotra", często w ciasnej
łatwiać wszelkie chłopskie spory; 3) Wal- ramie oj-czyste.i wioski, czasem przez złą
ka z analfabetyzmem przez naukę pis.ani&; czenie wię'kszej ilości wiosek i okręgów,
4) Kupowanie i czytanie przede wszystkim czasem we większym stylu w miastach,
dzieł braci Radić oraz innych chłopskich przede wszystkim w głóvvnym mieście Zaautorów. Praca w myśl punktów 2 - 4 grzebiu.
i0dbywa się naturalnie we wioskowej ciszy
Dnia 11.VI. r.b. uczci się pamięć urod?:in
i tylko między chłopami samymi. Dążności braci Radić urządzeniem tych „Smotre" na
punktu 1-go odnoszą · się wprawdzie tak!e całym, przez Chorwatów zamieszkałym, ob~
pniwie wyłącz n.ie do. Srtm@go fhlopa 1 .ale: le- szarze . Główtu1 manifestacja odhędzie się w j
ży to w naturze rzęczy, że mogą one .odby- Zagrzebiu; 50 Smotre będą zorganizO\\a.ne
wać się we wsi samej, we wsi sąsiedniej na prowincji w miastach i małych miastecz1lub nawet w mieście. Dla utrzymyw.ania kach, prócz tego odbędą się tego dnia Io-i odnawiania chłopskiego kulturalnego bo- kalne uroczystości w 3,000 chorwackich
gactwa trzeba wzbudzić w chłopie samyra wsiach.
wiarę w wartość jego własnej kultury i zro

skiej, kt-Qry na pewno obudzi zaciekawienie nie tyl•ko etnologa, muzykologa, socjologa, ale i każdego człowieka, uznającego
starze1ąca się
piękność i niezwy'kłość
ludowych stroposiadać to, do czego mamy wyższe prawo, 1
'
1
jów,
śpiewów
i
tańców,
prastarych
obyczabo jesteśmy płodni? Dlaczego porozumiejów i chłops·kiej kultury.
O czem plsz11 Inni T
Dzień 11-ty czerwca jest dniem urndzin
założycieli chonvac'kiego ruchu chłopskiego, braci Antoniego i Stefana Radić'ów.
"
.
•
•
Etnograf i socjolog Ante Radić (1868 ROLNICTWO NIE MOŻE BYć „WIELKĄ. NIE: dnak ja>ne na tyle, ie w)1::zuć w nich można coi! 1919) rozwinął W swoich obszernych nawWIADOMĄ" w WOJNIE.
w rodzaju pogróżek.
kowych dziełach (owoc pracy całego żyGczta Polska.:
Trzeźwy polityk wie to z pewnością, 8 zręc7ltly cia) podstawowe poglądy tego
ruchu, a
. „...Pow;,zechna organizacja rolnir1wa je~t bei:. nie pol>ługiwalby się nruwet niejasnyn;ii aluzjami, czy równocześnie uczynił J·e przystępnymi zrowzględnym postulatem pełnej "gotowości obronnej niąc}mi wrażeni~ pogró~ek. AlhoWl~ taktyka ta
pańetwa i to .iest jej pjerw&za i zasadnicza racja. s, ka - w nar:odue po~ok1m -1V)'1"o!u1e. wręcz. od. zumieniu chorwackich chłopów. Stiepan
dz.imy, że wyotarczy uz,a~adnienie słuszności tego: wrotne s~utki1 .od znm1e:z.onl:'ch. Peł~1 naJle;1>5zeJ ":o Radić (I 871 - 1928) , brat poprzedniego,
twierrlzenia a w~zelkie inne ra:je, prremawiajęce li <lo sąsie<lrzkiego w.;półzycia, ale i gotowi do me o trzy lata mtodszy zrealizował idee swego
zca lub prz:ciw stan, ~ir zhrdne. Nie chcemy bawić się r ugięte! obr~y naEze! godn?E.~i .i nuzy~h żywot• brata i dał im wyraz polit}'Czny, zaktad:.w sztabowców i rozlrzęsać ~z~zególowo, w jaki mia nych mleresaw, rea.guJemy UJC1'.llnte na każde wystę
nowicic . po~óbrRZY°!~~apownłttue d.11 czv rl\llia nad 1pi~ni.e, htę~ni~ uj:n1ują.cc nasze z.a;~dy ~olitycr.ne, ją~ chorwacką partię chłopską.
nbronno •cit ~:rtl'łl • p11,)1 in~ ·t'. \ 1 114'U&lt•1n J JIU, ~~ółl\ł' \Uf Ul Ie l\'Ohcr. gT11zb.
Qla Qs:j . nni\Ci:i \\'Okh Ce {Q\\' 'afoią chorz1>rgani7.0WMl.1lłl9, ro~ietl\ ·. Nn,,in\y ,~ię j~~nak ~ '
w ackiemu ruchowi chłopskiemu następująprzeć na prwniku, iż jakiekolwiek byłyby to zarz11
PUSTY . DżWlĘ;K.
t
· · 1) 1't
(H t
dzenia, skuteczność ich w &tosunku do elementu zor Kur. Polski.:
ce rzy organizaCje:
po I yczna
rva sgani·wwanego byłaby zupełnie inna, nii wówczas,
„.„Nie należy dać usypiać ewojej czu)ności pięk -ka Seljaćka Stranoka - Chorwacka Chłop
kiedy władze woj;kowe i aiprowiza.~yjne mają do nymi i wzniosłymi &ielankami o pokojowej wapół. ska Partia), 2) gospodarcze (Gospodarska
czynienia z „wielki! niewiad1nnę" niez.orga.nizowi1 .pracy narodów, gdy dz.iś nndużywa się słowa „po· Sloga - Gospodarcza Zgoda:) i 3) kultuncj masy rolników".
kój" dla pokrywani~ ~aborc~yc~ wypr~ .i ~amie· ralna (Seljaćka Sloga - Chłopska Zgoda).
rzeń. Trzeba na11.czyc sl~ myslęc o sobie, 1 me tył. I S . .
SI
" · td · ł
· · bł' .
WART PAC PAtACA A PALAC PACA.
ko m)'llleć, ale i dzioałać w ohrorue własneg-0 interesu !"· eliacka oga jes. zie em ~czma ~, l:s.
a przede wszy•tkim powziąć decyzję działania. To kiego współpracownika braci Rad1ć ów,
l'11·n. 6'c.n.Lrg O przg„zgna„b
K P
u~:... ~;~r~;~edęt~y obywatel o~·ró~ni;ijący łatwo je~ po:i~~va, która wył!Jl'Za niehezipieczeństwo za-,\ R~dolfa i:erc~.ga? który. i. dziś stoi .na ~zele
~yda ~~ ~eżyda, ni~ .potraf! pow1~d~1~c n~ '!e".·n.o &traszema.
.tei orgamzaCJl, Jako Jej odpow1~dz1alny
.inka rozn'.ca z~l'hodz1 .' kto Je.st wa:bmeiszy .1 si.lme.i· 1
i główny kierownik. Główne żądania cho:'I
'i
szy Poalei Syion Lewi~a czy Nowa Orgo311izac1a ~y·
AUT - AUT, TERTIUM, NON DATUR.
'k'
h hło ckiego _o ile si„ odBUDAPESZT 15,4 Minister Csaky wY·głosił Odpowiadając na zapyta.nie J'ednego z człon'o•
n
istycma,
komuna
iydowska
czy
ortodoksyin.a
Czas.:
w.a.c.
1ego.ruc
U C
p.,"'
Ji\:lizrachi. Zamęt powięksi;a jeszcze stał a wa lka mię
Or - na posiedzeniu komisyj zagiranic::vnych obu fab ków komisji zagranicznej izby posłów, min.
,„.Pokój, który obecnie istnieje w
opar b ljają W I d eał ac h zas tępowanyc h Pr Zez
k l'k
· ·
. Europie,
od
t
· parlamentarnych jednobrz.miące expose, w któ- Csaky powiedział m. in. co następuje: Rumunia
dzy g".1-pkami i P.odg~klml.i s ~,pi owaneJ zy ty je't oo >ile i tylko na. ailc. Inne Je~ P stawy, " ganizację Seliaćka Słoka - są na.s ępuią- ry:n;l uzasadnił wysitą.pienie Węgier z Ligi Naro wie dobrze, iż rząd węgierski pragnie uszanodowskiej rzel'zyw1st1>>1:1 P?hty~W~J·
. więc podstawy prawne 1 ~orad.ne,. lez!J w gnuach; ce: Chłopstwu, które wiekami grało rolę dów
wać granicę Rupiunii. Rząd węgier<>ki niezmien
W oczttCh Polaka utrwaliły się iednak zasadnt· 1 Pokój, oparty wyłącznie na sile, długo tnv~c
.
t b
b' ,
1 •
.
·. .
.
da
d
.
cze poJęcia 0 politycznym typie żyda w Polsce. Bę nie moie. Toteż pevzdnarodami Eur()py stoją dwie przedm.1otu rze ~ wyro lC prz~na .ezne m_u
. Mmist;e: ~~ky dał obra~ dotychcza.s~eJ nie na 1 po trzymuJe swój projekt by Rumurhio to żyd w chałacie, modlący się w bóżnil'ach ewentualności: albo obecne napięcie doprowa.dzi do stanowisko podmiotu w całym zyciu pub li- działal·~osc1 L1g1'.p?dnoi:ząc'. ze na, usługach ~- nia zawarła z Węgrami porozumienie mniejsze
i obliczająi·y procenty od sprzedaży śledzi i. po wyburhu wojny, przy czym ehplozja' może nastą- cznym. Chłop (w szero'kim znaczeniu sto- styt1;1.cJ1 genew:skieJ stoJą ,s;ły 1 które ~zost_aJą ściowe. Poprawiłoby to wydatnie st>osunki mię
życzonych gojom pieniędzy, oraz żyd . komunista, 1. pić nawet 1l powodów w istocie drugorzędnych, na- W a a nie W ciasnym pojęciu rolnika) jest w. d:ame~raJ:ieJ sprz~zno.sci z c:elarm :Vę~1er: dzy obu krajami.
'1 teu&z i wywrotowiec."
I przykład z pO'wodu jakiegoś incydentu graniCZTiego,
' .. d·ł
tk' h
t . I h . urny skieJ polityki zagramczneJ. Węgry - mowił m1
kióry w =nnalnych czas81-h nie wywoł~l11y więk prazro em wszys. lC ma er~a nyc 1
- ~ster - pra~ą s~ przede wszystkim na stra
POLSKA ODPOWIEDż NA NIEMIECKIE
&zych komplikacyj, albo też nas!ą'Pi sto.pn1-0wa zm1a słowych dóbr. Kazda prawdziwa kultura na zy własnych mteresow.
ZARZUTY.
na atmosfery, a w jej wyniku .odrodzenie ! rewa10 rodowa spoczywa na jej właściwej chłopB:Vł czas, !Sdy l_ic~ państwa gorączkowo po
fapr. PO<!'.:
, r):":!cj~ tych zasad, -~tó~·e j~dyme. sę w ~t~me z.a~ez skie' kulturze, a nie na kosmopolitycznej s::uk1w~y SOJUSzn~ow, My nawet ::"tedy stara„...Cóz bowiem zarzuca prasa n.iemiecka układo I p1eMyc trwały. i_>ok.oJ, i ktore za1mlł m~eJ.~ce zaJęt~
JT . . N
odstawie tego prawdziwe- hs_my, się zacho:vac s~ob<><!-ę decyzJ1. N~e. powi londyii~kiemu? Dwa moilna wysupłać .,, niej iu• · dzisiaj całk-0w1c1e 1 bez reszty pr~ez srlę •
cywt JZaCjl. a P
lozeme .ge~graf!czne 1 ~tmczne, trad~cJe hi~tornuty:
ry~zne i siła, spoczyw'.1-J.ąca w na~odz1~ :Vęgi~r1) że _ jakoby _ poroi;umienie Pol~ki z ł"'ligl~Q
,
skłm wy~acza?ą &:ogi l cele węg1e::s~1eJ pol.1ty
jest sprzeCZ111e z pol~ko-niemieckim paktem o n:e
ce zagramczineJ. Mm. Csaky podikreshł w koncu
~i;;resji,
Ap A RC! U ~ .L•'
DO NABYCIA
że ~ęgry wy.stąp~ły z Ligi z własne~ ;v~li i po
2) źe _ j.akoby - Polska bierze . udmał ,w
'.łł .17JJ~ ZABURZENIACH TRAWIENIA
/,
dłu&:1m n~ysle me d~atego,_ b:V prz~Ją<; inne zo
„okrążeniu" Niemiec, stając się „narzędziem" polny 1
I OT y lO SC I APTUI llUOllllHKI lll!Zlll.ttAU'illftll 10 W APTEKACH. bow1~~an1a? ale by w Jak na.Jwięks~J mierze za.ki angielskiej.
pewmc sobie swobodę na przys:złosc.
Tym dwu zarzutom towarzyszą w niektórych p~s
Po expose ministra wywiązała się dYlSkusja,
urnrh niemieckich słowa niedość przejrzy;te, ale Je
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cje Francji.
Własny też gmach posia?a
księstwo Monaico oraz Dominia brytyjski~.
Zarezerwowane w miarę potrzeby pokOJC
d
tud k'
nad posiadają w ogólnych gmad1ach studenci
(Korespondencja własna).
czona n~we~o gro u s enc te~o
z Polski, Norwee:ii, Italii, lndyj·, Irainu, Irlain
·
.
. •
starą dzielrucą polega na celowej, prze~
Paryż, w kwtetn1u.
myśla•nej organizacji ~arunków materia~- dii, PortugRlii, Sjamu i Jugosławii. Wszył
na w h orzemu stkie pra1wie gmachy narodowe powstały
Na kra.ńcaicn Paryża, na stokach wzgórz nych' prac~ umys o~eJ, .
, Yv
b
.,
.
„ m m·ei·scu gdzie przed atmosfery 1 otoczema, sprzyiaiących za- z fundacji prywatnych i su syd1ow rząMon tsouns, na tY
1
'
h
· d
· f'
·
alnego dowych
.
rokiem 1925-ym istniały 1·eszcze stare for- c owaniu z ro,w1a 1zycz.nego 1 m0 r
·
· ·
zw. studenterii.
·
W obrębie nowej dzielnicy z.na!duje s.ię
. . . . .
ty.fikacie. I d~11k1.e teren~, wzn~s1 s~~ ~ ma
Cite studencka powstała z inicjatywy też osobny gmach medyczny, gdzie zna]~
~tte Untvers~taire, g~~d. stu cne
~zł b. ministra1 oś,viaty, sen. A. Honnorat, a dują opiekę i pomoc lekarską st.u?en.c1,
' chh~ba. stoli.cy, ~v kto1 ei. m~rac~ n~l d/ pierwszym fundatorem i niezmordowanym oraz ufu,ndowany kosztem 50 m1honow
?d w1ekow s1e~z1bę swą sw~ąty~11e. wie /- do końca życia opiekunem wiel'ki·ego dzie- frank{>w przez grupę Ameryikan. Dom M!~1 k11.1tmy, sztuk.1 ~orbona I pokaizne gr
ła był senator E. Deutsch de la Meurthe. dzynarodowy, gdzie mieszczą się: s~le 1a110 in.n~ch szkol wy.zszych. .
d eh no- W 1925 roku wykończony został pierwszy da!lne, kawiarnia, biblioteka, sale g1mnaC1te studencka,
emanaCja
u a . gmach z fun· d aCJI„ Deu tSl-fl a. W c hw1.11. obe- stvczne
• •
·
na·le szym znaczenm
•
, teatr, sala koncertowa, basen kry0
~AJoczesnosct "': l~g
l P czasie i w rze~ cnej na przestrzeni oikoło 40 hektarów ty, etc.
.
.1est dalszym c1~g 1.em -:--- "': Ł . , k' ~
wznosi się l 9 gmaichów •mieszczących
Korzystaj ac ż idealnych prawie wantndrzeni - słynnej pz1eln1c.y acms ieJ, o- 3 500 izb mieszkalnych w' domach funda- ~ów terenowych, mi('S7kainiowych i innych,
wcgo Quartier Latm - opiewCJJnego prozą :. D t h'
· k .· t d . F
· !J'l;es:tkańcy grodu studenckiego dzięki
ką . melodią. .
CJI
eu sc a m1esz ci.Ją s u eno1 rancuz1
.
. . .
.
b
.
t w1e1 szeru, p1osen . I
d . I .
- \Vłasne gmachy dla swoich studentów W\' metro ·.v ciągu dz1es1ęc1u minut prze ywa1 ą
Ja.k dawn.a. tak t·1dnowka zie mea gtkr.1och '1 budowały: Kanada Belgi(!\1 Argentyna Ja- n'. :C'strzeń dzielącą MontsoL!ris od Sorbomadz1 młodz1ez s u enc ą ze wszys
.
. •
.
, .
. . ś · t . 'ak , daiwnym Quartier pon1a, Stany Ziedr.oczo.ne, Szwecia, Dama ny.
i,rancow w1a a, Jd .
C't' ulsu·e ży~ Grecja, Szwajcaria, Kubai, Hiszpa'11fa, HoDzielnica ł..acińska 1Jyła za~sze ws.~ 61 -
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w nowym gro z1eV/~żs~o~'ć pni~z~prze- landia. Osobny gma~h ufyngo_wałY. p_.rowln- n1! cz.aso1v~ oiczyzn~
cie, młodość, praca.
J

t:iok

qla w1,elu tys1~Y.

cudzoziemców, którzy na ziemi francuskiej,
w cieniu murów Sorbony, wielkich bibliotek, muzeów, konserwatoriów czerpali
pełną garścią ze ska1rbów wii'edzy, sztuki,
kultury, nagromadzonych przez setki wieków. W tej dzielnicy, uświęconej tradycją
tylu pokoleń studenckich, uwiecznionej
piórem i pędzlem tylu artystów i pisarzy,
na Bul-Miszu, w Genowefie, koło Panteonu przewijały się tysiące i tysiące młodych
ludzi, z których każdy „nosił w tornistrze
buławę 'marszałkowską". Nie wszyscy doszli do celu, aile wszyscy prawie zrośli się
podczas tych kilku lat paryskich z Francją, z jej w~paniałą !kulturą. Tu też narodziło
się niewiadoma ki.edy - owe
przysłowie studenckie: „Każdy ma dwie
ojczyzny: swoją i Paryż".
życie nie stoi w miejscu.
Zwłaszcza
powojenne. Nowe potrzeby rodzą nowe
raimy materiałrte i duchowe. Ze zrozumienia tychh potrzeb narodziła się Cite studencka, druga emanacja starej dzielnicy
Łacińskiej, która daje młodzieży - swoje.i
i obcej - opiekę materiailną, moralną i· fiz~czn~, intelektyaln~~ która koryguje i wy

gładza trudności i przeszkody finansowe,
powstałe w nowych warunkac'i1 bytu mło
dzieży powojennej, która wreszcie -

koryguje i usuwa na swoim terenie ujemne
strony życia wielkiego mia!sta, ochrania
przed zasadZ'kami, jaikie rozstawia życie
w dzielnicach nowoczesnyc'il Babilonów.
Zgodne, solidarne i harmonijne współ
życie, praca i rozrywkai tylu tysięcy mło
dych ludzi różnych narodowości w murach
grodu studenckiego pod egidą humanitarnej kultury galijskiej - oto wielki przykład owocnych wysilików i inicjatywy założycieli paryskiej Cite studenckiej.
Na frontonie centralnego p<t!Wilonu Cite
na czarnej marmurowej tablicy, widnieje
napis: „Tak oto powstało ognisko kultury francuskiej i ludzkiej, gdzie trzy tysiące
studentów z wszystkich krajów świata, Iwrzystając z wiedzy w murach 11.ajstarsz-ego
uniwersytetu Europy, pracuje wspói n1~ i
zgodnie nad udoskooaleniem umyslu i ciała w imię postęp ó w nauki i dla dribra narodów"
E. R..
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Sobota 15 kwietnia 1939 roku.
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Sezonowcy nadal zabiegaią
o

zwi~kszenie

zatrudnienia i podwyżk~ plac

(a') Dotychczasowe zabiegi robotników noszą się z całą przychylnością do postusezonowyc'o łódZikich w Ministerstwie Op. latów robotniczych, tak, że spodziewać
Społ. i Funduszu Pracy jako też u władz się należy podpisania układu z tym jednak,
lokalnych w sprawie podwyższenia kredy- że prace zostaną ustalone warunkowo w
tów celem zatrudnienia wszystkich robo- zaileżności od decyzji Ministerstwa Op-i·eki
tniMw sezonowych przez pełne 6 dni w Społ. w kwestii p_odni~sienia stawek dzien·
tygodniu tudzież podwyższenia płac o 25 nych.
Również kwestia zwiększenia kredytów
procent i zawarcia układu zbiorowego nie
Pożgtzlii budowlan~
według informacyj udzielonych przedstadały wy:niku.
zł.
W nadchodzącym tygodniu wznowio- wicielom międzyzwiązkowej komisji sezozaopiniował Komilel Rozbudowy Miasta
ne mają być rokowania w Zarządzie Miej- nowców ma być załatwiona dopiero w
Wczoraj obradował Komitet Rozbudo-1 rozpatrywał inicjatywę m. Tarnowa, które skim w sprawie zawarcia umowy zbioro- maju po wizycie w Łodzi wicepremiera
wy Miasta pod przewodnictwem prezyden- wystąpiło o 01bniżenie stopy procentowej wej dla1sezonowców. Władze miejskie od- Kwiatkowskiego.
ta ]. Kwapir\skiego.
pożyczek, która obecnie wynosi przeszło 6
Załatwione zostały sprawy przewłasz- procent w stosunku rocznym. Zdecydowaczenia nieruchomości, co wiąże się z przeję no inicjatywę tę poprzeć i wystąpić z odciem przez nowonabywców spłaty pożyczek powiednim memoriałem.
Przypomnienie Wydziału Zdrewla Pu1'1icznego
w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tych
Wreszcie Komitet Rozbudowy rozpaWydział Zdrowia Publicznego Zarządu/ wszystkich miejscach, gdzie mogą przebyspr.awach wpłynęły do Komitetu Rozbudo- trzył szereg podań o przyznanie pożyczek
D11h!>iaj dowiedziclcm si{i, t.e D11d1uia zatrzymano. wy Miasta 23 podania. Prócz jsdnego (od- budowlanych, a mianowicie uchwalił 68 Miejskiego przypomina, że w dniu 20 b.m. wać szczury.
"Io, proszę pańól:w.a, i bąd.i tu geni:Jilnym <"zło-wie
Wydział Zdrowia Publicznego jeszc?.c
noszącego się do nieruchomości braci Fe- wniosków na budowle nowe na sumę zł. odbędzie się w Łodzi generalne tępi.enie
kiem !
sz<:zurów.
r.az
podaje adresy dozorów sanitarny<:h, w
!iksów,
nabytej
od
Salomonowicza),
zała1,300,000,
4
wnioski
na
kanalizację
w
kwo(lir.)
twiono wszystkie.
cie zł. 65,800, 13 wniosków odłożono w cePrzed przystąpieniem oo akcji odszczu- 1k~órych nabywać r:nożna trut~i, ~ mianow~
Następnie Komitet Rozbudowy Miasta lu bliższego ich zbadania.
rzania, wszyscy właściciele domów, wsze!- cie; 1-y d?z6r sanitarny, obeJ1!1~iący kom1ikich zakładów przetwarzających produkty sanaty Il 1. III prz~ ul: Dw~rsk1e1 10! li doREt-"2PAT TURYSTYCZNY
spożywcze, jak piekarń, masarń, zakładów zór z 5, 8 1 9 ko11:11sanata.m1 ~I. Pr~e1azd 85,
ZMlENit SIEDZIBĘ.
d
fabrycz,nych, składów i t.p., powinni nieru- III dozór. z 1, 4 1 6 kom1sanata~1, przy ~I.
Z dniem \\'Cznr::;nym Referat Turysty- I
lETNIE WYlłECZHI l'IORSHIE
chomości swe doprowadzić do należytej że~omsk.1ego 4, IV dozór .z 7, 10 1 12 kom1crny Zarz;idu M1ej!kieK•J 'W Łodzi z111ienił
LUKSUSOWYMI MOTOROW'CAMC „PIŁSUDSKI" i „BATORY"
czyst'Ości, wywieźć zawartość śmietników, sanatam1 przy.ul. Koper.nik~ 19, _?raz V doswą siedzibę, p:anos:ąc s1ę z Placu Wo!31 MAJA
do SZTOKHOLMU I KOPENHAGI od zł 200.usunąć wszelkie odpadki, śmiecie i t. d., zór z 1.1'. 13 1 14 k?m1~anatam1. przy 1Jl.
ności 16 do nowq~o J1;kalu w Radzie J\:\iejskiej przy ul. Pr.mo;skiej 16, tel. 234--32.
15 CZERWCA „ H E L S I N E K
90.ażeby szczury w okresie tępienia nie posia- L~belsk!eJ .7· Wszelkich rnf?rmacyi ~ spra11
dały zupełnie normalnego pożywienia. W w.ie tępienia s.zczurów u~z1ela ~ddz1ał S:i13 LIPCA
„ ANTWERPU i LONDYNU
„ 3 24.terminie zaś wyznaczonym przez wład~'!, n1tarny Wy?z1ału Zdro;iv1a Publicznego -NOCNE DYŻURY APTEK.
25
„
na FIORDY NORWEGII
„ 520.Nocy dzisiejs;;~j d yżurują apteki:
t.j. dnia 20 b.m., należy jednocześni'e wie- ul. Narutowicza 65, II piętro, tel. 218-57.
H. Pastorowej Lag;(;wr.itlcs s..:i J. Koh~ne Lim~17 SIERPNIA do SZTOKHOLMU i KOPENl(AGI
• 220.nowskiego 80, S. Trawkowskiej Brzezii1ska 56
Jul eza• zamawia~ ml•J•c•
czorem rozłożyć trutki we wszystkich do- • • • • • • • • • • • • • • • •
mach mieszkalny<:h, zabudowaniach gospoJ.
Koprowskiego
Nowor.1;l'!s~a
is
M.
Rozenhlu
ma Sródmiciska 21, M. Bartoszrwskiego Piotrdarczych, we wszelkich s'k:ladach, piwnikowska 95, L. C<yńskiei:o Ro!< ldi1ska 53, E.
TEL. 240-40
c.ach, poddaszach, spichrzach, na wolnych
z~~ew~i~o
K~na ~i S~!echle~ R~owli~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~-~~_ . . .niezabudowanych placach, w ogrodach i we
ska 51.
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SZPIEG PRZECIWKO SZPIEGOWI.
Nawet najbliższy przyjaciel Spinnetta nie potrafiłby
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Spin.nett popełnił brutalność niegodną galant.a. We:wawszy gł·ównego kelnera i;owiedział mu:
- W palmiarni w rogu z lewej strony kolo orkiestry
siedzi młoda kobieta brunetka. Prosię ją zawiadomić, że
3pinnett rozmyślił się i nie wróci na jacht. Ona zrozumie.
.\foże pan dodać, że jestem
skończonym
tchórzem, że
;nzez ostatnie pół godziny na próżno starałem się przez wyciężyć trwogę przed żywiołami. Wobec tego poja·Ję
:lrogą lądową. Ona zrozumie. O! zrozumie!
I opuścił hotel.

Al DREW SO UTAI.

przewidzieć posunięć słynnego

detektywa. Ale on sam,
gdyby był szczery, przyznałby się, że nigdy nie wie, co
zrobi za chwilę. Był mądry i przebiegły. Mimo to zdawał
się przeważnie na głos instynktu i rzadko się zdarzało,żehy
~o ta metoda zawiodła. Ponieważ lekceważył kobiety, truIno było się po nim spodziewać zbytniej rycerskości. Nie
,\'iedział i nie był cieka,\y, co sobie pomyśli o jego po.>tępku czarująca Lola. W jego pojęci\.! kob iety to pionki,
którymi się gra, a gdy są niepotrze·bne, odrzuca.
Z hotelu udał się na stację. Pojechał do Chichestera,
skąd zatelefonował do Timsona z zapytaniem, czy od
chwili, gdy przepuścili kilka szylingów na ostatnią ro zmowę, nie zaszło nic nowego. Timson powtórzył swój r::iport, dodając, że siostra Bartna dzwoniła dwa razy.
' j
- Mówiła, proszę panaz że niepotrzebnie bała się

II
l

szczurów 20A„b. m.

tępienie

lorda Dargota. Siostra żyje i jest zdrowa,
gdy się spotkały, zachował.a się bardzo dziwnie
i panna Barton nie wie, co o niej myśleć.
- A nie mówiłem? - wykrzyknął Spinnett. - W takim razie jadę do Portugalii. Należy mi się wypoczynek.
W Southamptonie niewyraźnie cię slysz.ałem, stary łobu
zie, ale to może dlatego, że dostałem kataru i mam szum
w uszach, chociaż ~_rędzej ty zawiniłeś. Mówiłeś, jakbyś

o

siostrę, żonę

chociaż

miał chrypę.

W Chichesterze Spinnett wysiadł i poszedł do domku
p.ani Cros1by Dick. Nawet nie pukał. Z zewnątrz widział,
że pojechała. Jej mógł zaufać. Na niej nigdy się jeszcze
nie zawiódł. Wyprawiła się do Stoney Ridge, jak to było
umówione.
- Przykro mi, ze nie znoszę kobiet - mówił do siebie - ze względu na nią. Gdyby nie tot przepadałbym za
Marią.

Pojechał

do Newhaven. Statek do Dieppe odpływał
Spinneft czekając przyglądał się małym chłopcom na tamie łowiącym rybki. Postanowił jecJ13ć
do Portugalii, ale samodzielnie.
Z Dieppe posłał lordowi ilustrowaną pocztówkę. Zawiadamiał, że jedzie do Lizbony i wyrażał nadzieji;, że
kapitan Grissen nie będzie si~ na niego gniewał.
Karczmarz „Pod Przemytni·kiem" w Stoney Ridge
zmienił się do niepoznania. Zauważyli to nawet najgłupsi
klie:1ci, toteż szeptom i uwagom nie było końca. Barczys!y brodacz, taki zawsze towarzyski, stał się ni stąd ni
zowąd ponury i obraźliwy. Zebrani gospodarze
zacz ęli
z niego pożartowywać. Jeden zrobił spostrzeżen ie, że j•Je
Smoodge spogląda raz po raz w stronę drzwi.
dopiero za

godzinę.

''Pierajde [l!rw11y KrlJi !

-

Może

nie

zapłacił

czynsziu i boi

się, że przyjdą

pe

należność.

oczy dziwne, jakby udręczone. Ale
podejrzliwi z natury, byli litościwi. Szeptali między sobą, jakie to nieszczęście spotkało nieboraka
przez śmierć żony. Przypominali sobie, jak się ta para ko·
chała. Ale ci,_ co mu chcieli wyrazić współczucie, usłyszc•!
w odpowiedzi burkliwe słowa. Więc opinia wioskowa orze
kła, że „z tego żalu" nawet mówić nie może.
Niebawem nastręczył się nowy przedmiot ciekawości
i rozważań. Przyjechała „pani" i zamieszkała „Pod Przemytnikiem". „Taka co to maluje obrazki". Gospoda rzadko miewała gości zjeżdżających na dłuższy pobyt. Gdz:c
Smoodge umieści taką panią? Przecież nłe ma żadnych
pokojów. W jaki sposób pani Crosby Dick wymogła nci
nim, że je~ dał izdebkę, nie ma ost.atecznie znaczenia. Mię
dzy innymi powiedziała mu żartobliwie, że dawno wyszła
z wieku, w którym kobieta może być niebezpieczna.
- Kocham wieś - mówiła - i lubię pasjami malować. Może już mi niewiele życia pozostało i umierałabym
z bólem serca, gdybym nie zdążyła namalować trochę widoków Sussex. Pięknie tu u was, cudnie. Zapłacę za pokoik, ile będzie się należało. Przywykłam d<il samot.-.i!go
życia i nie znoszę, jak mi kto usługuje. Dajcie mi tyll~o
pokoik. Będę wychodziła i przychodziła, kiedy mi się bę
dzie podobało. Wqm to chyba nie będzie przeszkadzać .
Swoboda to dla mnie wszystko.
Jeżeli gospodarz jeszcze się wzdragał, to wzięła go pochlebs twem. Udawała zachwyt jego urodą.
- Ja potrafię ta'kże malować portrety, nie tylko widoki - chwaliła si~. - Pan ma głowę tak szlachetną w wyGospodarz

wieśniacy choć

miał
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Doniosł~ misja propagandowa _ nauczycielstwal'·~::~:~~~~~'!iana
Dalsze ofiary na F. O. N. i deklaracje na P. O. P.
napływają

W kwietniu roku ubiegłego odbył

się

ślub króla Albanii Achmeda Zogu z hrabianką Appony·i.
.
Akt ślubu podpis8;!:i jako świadkowie

bez przerwy

zJ:otych oraz Dyrekcja i pracownicy umysłowi zło· 1my ,,L. Tocpffer'' w Lodzi ul. Kopernika nr. 660.
S. U. P.
ze strony króla Zogu hr. Ciaino i brat krótych 8,355,35 doruźn.ie zebrany<:h przy wypłacie po. złożyli zebrane przez s.iehie na ręce Wojewody Jó.
Koło
Łódzkie
Stow.
Urzędników
Państwowych
1
lewski
ze strony królowej wuj jej hr.
borów.
zew9kiego 1520 zł. na dozbrojenie Armi.i,
zł. 300.- na Pożyczkę Obrony .Pl'z~- A on' i
Poza tym meldujemy Ci po:J:uSJnie C~cigodny
- Inż. Kazimierz &rejko, z:am. w Lod·zi, ul. zadeklarowało
ciwlotniczej i wzywa wszy!tk.ie pokrewne organizacJe PAP Y ' k ól z.
b d • ' · dk'
ia
Panie łffarsz-ałku o gremialnym przysUJpieniu do Kopernika nr. 70, złożył 1 obrę.czkę złotę n11 dozbro pracown1~zc
do pośpiechu w deklaracji na rzec~
teralZ r
ogu ę Zie sw1a iem m
mbskrybowania poż}1~zki lotniczej".
jenie Armii.
Pożyczki.
nawania hrabiego Ciano wicekrólem Alba- Żydow~kie Stowarzyszenie Restauratorów 1
Wrni111v;y m. Łod~ zebrało i wpłaciło nu zuku.p ścinii.
Generalny Komistzarz Pożyczki O. P. L.
gac-za mme zł. 1.205.1 z okazji ślubu młoda para otrzymała wówGen. Broni, Berbecki.
Warszawa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 czn preren~ kMre ofiuow~i ,,pn~acicle'
Dnia 3 kwietnia 1939 r. po dłu~ich 1 ciężkich cierpieoiach spoczęła w Bogu opa·
A więc kanclerz Hitler ofiarował wspania
Wierwowa.
trzooa s.s Sakramentami
ły saimochód sportowy Mercedes Benz,
Towll11'zystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicz
S. t P.
rząd węgierski karocę ż zaprzęgiem, Musnych „Liapop, Rau i Loewenstein S. A." zgłasza nu
ręce Pana ~nerału subskrypcję pożyozki w wyso.
soHni ~aś z·r~zygno~.ał z proceintów_pożycz
kości czterystu tysięcy złotych - st11p - Dyreki:ja
Z
ki udz1e!10neJ Albanu, a po·nadto ofiarował
pracownicy robotnicy Towarzystwa ze swej ~tron,
W u o w A
piękny jacht.
.
, .
z&deklarowali subskrypcję w wysokości około dwu·
przeż7wmzy lat 72 i pochowaaą zoatała w ~~rszawie. Nabożeństwo hłobne w Lodzi od'
Niemal w rocznicę tych uroczystosct
stu tys~cy złotych.
będzie się dnia 20 b. m. o rodz. 9-ei w Koscielo Sw. Knyża
Córka l Rodziną.
Włosi zagarnęli całą Albanię ja.ko własRada i Zar::qd Spólki".
- Robotnicy, Pracown~:y umysłowi i Zlll'z:ąd fir
Sami „dat.i sobie prezent", którego war
--------------------------tości nie można nawet porównywać z prew
nas jest
samych
Armia
nasza
dobrze zaopatrzona w nowoczt:
zentam!, ofiar<>wanymi albańskiej parze
sny sprzęt techniczny.
królewskiej przed rokiem.
Celem rozbudowy lotnictwa wojsk-0.
ro~poczy.ua si,:. dziś i potrwa do 22 b. m.
To się nazywa korzystna zamiana!
wego i uzupełnienia artylerii przeciwlot--C
W
niczej Rząd ogłosił subskrypcję Pożycz.ki
Zebranie •rganizacyjne Komitetu
ykenawczego
Otwarcie Ztazdu
Obrony Przeciwlotniczej.
(R.) W czasie ocl 15 do 22 kwietnia rb. Tygodnia Polskieg·o Związku Zachodnie-i stęp~)'.ch punktów ~'.owamu ob.rad, ~.mia Chóró~ kościelnych
Wśród subskrybentów nie powinno za- dorocznym zwyczajem Polski Związek Za- go, przy licznym udziale zgr-0madzonych. now1c1e spr.awy akCJI !.ma1nso~ej, aik~p pro
Otwarcie zjazdu chórów kościeJ.nych
braknąć nik·ogo.
chodni organizuje „Tydzień propagand<JZebranie zacraił wicewojewoda inż. Jel- pagandowe1 oraz akCjt -0rgamzowa01a kół przez J. E. ks. Biiskupa W. Jasińskiego od
Znając wypróbowaną już nieraz ideo- wy i zbiórkqwy" na terenie całej Po)ski.
linek, powołują~ do prezydium ze?rania. p. P?lskie_go _ZwiąZJku, Za~hodniego na tere- będzie się ju.tro (16.4.) o godz. 14.40 w
wość P. T. Nauczycielstwa powiatu łódzPolski Związek Zachodni, reprezentują p. posła Dutkiewi.cza, starostę Remdla, 11n- 111e woiew?dztw~ ~odzk1eg-0.
.
gmachu ks. ks. Salezjanów przy ul. Wodnej
kiego, zwracam się z prośbą zajęcia się cy w swej pracy poważny odcinek życia na speiktora Ochędalskieg.o i innych.
. Zebram przyięh prze~ a·klamacię zap.ro- 34 i będzie transmitowane przez radio. D{J
sprawą propagandy tej Pożyczki, aby obu- rodowego, w chwilj obecnej, gdy na areJako pierwszy punkt programu zebra- 1ektowany skład prezyd1um'..skład Kom1te- j·ury zaproszeni zostali: ks. Nodzyński, dzić wśród najszerszych obywateli emocjo nie międzynarcxlowej rozgrywają się fakty nia mar. Przesmycki wygłosił obszerny re- tu wykonawczego <>raz sekCJI.
prof. muzyki z Włocławka, prof. Br. Rutn~lne nastawienie do powyższego zagadnie o niezmiernie donio słym znaczeniu - posia- ferat poświęcony: 1) zadaniom Polskiego
Przewodniczącym wybrany został wi- kowski i prof. J. Furmanik z Warszawy.
nia.
.
.
,
.
da szczególnie ważne za·dania.
Związku Zachodniego, 2) 51Prawie Niem- cewojewoda inż. Jellinek, wiceprzew. preJ ako iedn~ z wie~u. srn?ków uwazam:
Wczoraj, w piątek, dnia 14 kwi·etnia o ców w Polsce Centralnej i 3) P.Olllakom na zydent Kwapiński, oraz mgr. P-0dryga1ski,
WYROK W PROCESIE PRASOWYM.
1) zebra~ta .rod.ztciet~~te, na k!órych, godz. 18-ej od b)1o się w Lodzi zebranie terenie Trzeciej Rzeszy.
skarbnik - dyr. Jędrzyoki, sekretarz Wczo raj wyiroki'ClII. SQdu Okręgowe.gu ska2any
b. rcdakto•r odpow;ieclz.inJ.ny „Głosu Poranne·
po zapoznanm ich z ogomą sytuacją, na- oraanizacyJne Romitetu Wojewódzkiecro
z kolei przystąpiono do rozpatrzenia na B. Mrówczyński, przew. sekcji prop. i orga (l:·O~tał
0
wola się do subskrypcji P. O. P.;
nizacyjnej pp. red. Gumkowski i mgr. Prze go" na 1 mes. bez.w2gl. uresztu, 500 zł. &rzywny,
1 °
1000 zł. nawiQ2ki i kosz.tr procesu o ubrazę w dra·
2) tworzenie Komitetów Gromadzkich,'
smy.cki.
ku adw. Franciszka Szłhjdlera, rednego miej;kie.
których celem będzie chodzenie -0d domu Wszylcy llS alycy
Do .Komitetu Wykonawczego weszli pp. go. Obraźliwe słowa zamieszczone zostały w sprawo
d
i
d
dyr. Bajer, starosta Denys, p{)seł Dutkie- zdaniu zi posiedrenia łódzkiej Rady Miejskiej.
do domu i przekonywanie poszczególnych 1
obywateli o konieczności subskrybowania P O Z 1 G W e
O
• wicz, ks. poseł Szymanowski, mjr. SzczerSAMOBóJSTWO SfARCA.
Pożyczki;
Na sezon letni od 1 maja do 80 wrze6nia, gdzie znajd14 1wei1ty mikroklimat plenifukl,
biński, dyr. Jagiełło, pastor Kotula, dr. F.
(a) W mie~11kaniu własnym przy ul. Wólczań·
3) urządzanie akademii dla dorosłych, Zdroje - szczawy alkaliczno-slono·wapienoe, - Najnowocześniejsze Iobalatorfum z jedynymi Maciszewski, starosta Reindl, dyr. Rzadkie skiej 179 w dniu wczorajszym popełnił samohójMwo
poświęconych np. żołnierzowi Polskiemu, w l'ol1ee ko ro11mi pneumatycznymi.
W maju i wrześniu ceny o 25 °to nibze. wicz, prezydent m. Zgierza Świercz oraz po 71.letni Gmtaw Weisling.
1nformacje i prospekty w biurach podróżv i na mlejsc11.
w czasie których poza okolicznościowym
sel Wymysłowski.
W Cliasie nieobecności domowników Weisling
powiesił się na haku wbitym w ścianę. Gdy go :maprzemówieniem na temat POP zostaną wy
le:r.iono nie dawał już żaćln)'l~h oznak życia.
· głoszone wiersze, zaśpiewane piosenki żoł
Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierd21ił
niers.kie i patriotyczne; uroczystość pow in
!llgon. Powodów samobójHwa na razie nie ustalono.
no za,korkzyć np. zbiorowe ślubowanie
BACZNOSC Pt'OWIACY!
dzieci;
Sąd skązal Łożyńskiego i Fudalę
W dniu 20 kwietnia br. o goo.z. 19-ei w świe
4) zebrania, odczyty, akademie w insty
tJicy Związkowej {dom pomnik im. Marszałka
po półtora roku więzienia
tucjach społecznych, w których P. T. NauJ. Piłsudskiego ul. Strzelecka 2) z'Ostanie wygło
czycielstwo racu·e.
w) \\Czctaij nastąpiło zakończenie pro- rodzaju tych zaciekłych, krwawych bójek wiedliwić z bój~i. J?alej Sąd wyja.śni~, że szony odczyt na temat „Jak to było pod Grun
Wierzę, że P'. • Nauczycie stwo powia cesu przciwko Stanisławowi Łożyńskie na przedmieściach, które podobni Rybatko- n~e zosta'ło dow1edztone, aby ł:ożyn~k1 za- wal<lem" Ze wzgJędu na interesujący temat Za
rząd Kola wznn wszystkich członków i ich ro
tu łódzki go u zyni wszystko, co będzie w mu, osk<żon ' mu o Labójstwo Józefa Ry- wi i Fudale wszczynają z lada powodu.
bił .Rybaka,. ustalono natomiast, it brał dziny d-o gremial11ego i punktualnego przybycia
Jego mocy, aby sprawa subskrypcji POP. baka i ranciszkowi Fudale - oskarżo
Nie miały one nic wspólnego z wybo- udział w bóJC~.
.
na te11 od·c zyt,
wydała jak najlepsze rezultaty i za to z nemu o dział w bóJce.
rami, nie tyczyły się w żadnym razie różnicy
Przy wymiarze kary Sąd wztął pod
Czlon.lrowie sfederowanych Związków mile
góry serdecznie dziękuję".
Po zada·Q.iu wszystkich świadków na- przekonań, walki poglądów politycznych, uwagę cnara•kter bójki i karailność poprze- widziani.
H. Ochędalski
Równocześnie przypominamy, że w miesią
dnią obu oskarżonych.
Względem obystąpiło 1mknięcie przewodu, przemówie- czy innych pobudek ideowyah.
cu kwietniu i maiu br. w 'każdą niedziele od go
Komisarz Powiatowy P. O. P. nia stro, prok. Komorowskiego, powoda
Pó:f.niej dopiero z.robiono ze zwykłej dwóch oskarżonych zastosowaino jako śro- dziny
10 do 13 jest czynna czytelnia czasopism
oraz, że w świetlicy urządzane są czwartkowe
POLSKI FIAT.
cywilne2, adw. Hartmana i obrońców bójki, sprawę politycz;ną, aby się uspra- dek zapobiegawczy - dozór policji.
wieczory od godz. 19 - prosimy członków peo
z inicjatywy łódzkiego przedstawicielstwa Pol· adw. Z<!!wskiego , ap!. Szwajdlerai i apl.
wiaków o zapamiętanie tych dni i Liczne uczę
kiego Fiata płk. Buczyń 5kiego odbyło się w War. Zabłockgo, a o godz~nie 15-ej Sąd ogłoszczanie do świetlicy.
Zarząd.
112awi6 zebranie wszystkich przedstawicieli Polskie· sił wyrq
go Fiata w obecności przybyłego z Turynu nacz.e<l.
W1111."r .a•aja„ prZUwO
d d
I 0 d„dO d.-1111.p„raia
nego dyrektora S'.!hm.idta, mec. Lucat i dyr. Kowal
Sąd znał, że obaj osikarżeni są winni
ekiego.
..
.
. .
udziału w
bójce, która spowodowała
Wczoxaj u zbiegu ulic Cegielnianej i Kilińskie· roz_cią,gnięto w powietrzu, wreszcie z111Wezwano straż j
Zebrani pt1Zed~taw1ciele Jednogłosn1e postllnO, Ib k . k ł k .d
go przechodnie byli świadkami Wlj,trzęsającej ~ceny, pozarn1;1.
wili zaofiarować na FON 2 proc. od obrotów za ro~ I smierc ' ai a ! s. a~a
az e~() Z .nich na zakoi1czonej jednak szczęśliwie.
W chwili gdy przybyło pogotowfo Straży, starszy ,
1938. Ponad to prarownicy i robotnicy przedstawi· półtora )kU w1ęz1e111a z zahczen1em doOto Zlllmieszkały przy ul. Cegielnia11ej 31 (róg Gtlatt, jak i rnfody desperat, byli u kre5U sił. Na
ciebtw opoda.tkowali swe zarobki na. okres 6 mi~.! tyc'łlczai ego aresztu.
W motywach s. Kilińskiego) u swego ojca zegarmistrzu 20-letni Je- szczęście strażacy zdążyli pochwy<lić w swe ręce o. i
si.ęc! tak iż. łączni? placówki wszystk1_ch i;>rzedstaw1. ,I przewoóczący zaznaczył, że Sąd Z całą huda Glatt, z zruwodu kama·s,,,nik, chory na melan. p inę, na którQ skoczył Jehnda Glatt, nie odnoszą.~ ,
cieh Polsk1ef!o Fiata stworzą dar s1ęgaJQCY sumy t
, . t .
. . choilię i MSZQCY się od dfaższego czasu z zamiarami ~tl'~e.go szwanku, mocno jedynie. prnerażo11y i ~vstrzą j lt.
zł. 35.000. Niezalemie ud daru na FON wszyscy S anow9sc1ą S wierdza, że powyzszej samobóji~zymi, usiłować wy!>koczyć na ulicę. przez: smęty. We;owany lekarz pog0<tow1a zastosował srodk.1 •
aAU0$0WAlllE:
•
przedstaw~~iele zadeklarowali sub~krypcję POP po sprawy żadnym ra•zie nie można nazwać ()kno z wysokości trzeciego piętra. Czyn mekmcho- uspakajajęce.
GRYPA. PRZEZilliENIE
parę ty&ii:cy złotych.
polityczi, a uczestników awantury bo- Lika zauważył ojciec. Jehuda Glan wychylił się j'llż
Młody desperat przyrzekł, że nigdy już nie po.
Należy oczekiwać, iż pl"Zedst~wir.i~e inn}:ch fa • . ha terami dei partyjnych.
iUI parapet okna, będąc tylko w koszuli, gdy ojciec pełni samobójstwa.
I IGLE liŁDWV, ZEBOWtt.p.
bryk samochodowych w Polsce rowmez podeJmę po
ZupeJ..
p likIS
d .
tk . zdołał go pochwycić za kos"l:ul\I i utrzymać w ti:n
Należy dodać, że w ciężkich chwilach sz.amota·
dob akcj obywatclskę.
.
'C P!ZY ac · _owo
.gr_u ~1~ spo a•1I sposób syn!l z.a oknem.
nia się desperata ze swym ojcem, ;posypały się z I
ną
ę
się prz1zb1egu ulic Słow1ans1ktej i GraTymczasem na ulicy z!lil'omadził liię tłum ludzi. gzymsu 1>kiennego na zgromad"Zomych przechodniów
FIRilrA LILPOP RAU i LOEWENSTEIN" s. A. bowej PJalk i Fudała, obaj o znanej awan- Z miesz,::zącej się w tym samym domu piekarni wy. doniczki z kwiatami. Na szczęście nikt nie odniósł,
" I JEJ PRACOWNICY.
turniczeprzeszłości, mieli dawne pora- !lliesiono całą masę p.ierzyn i poduszek i ułożono poważniej•z)d1 kontuzyj.
I
D · d
h k'
I
na chodniku aby złagodzić ewentual11y upadek sa.
w.ie epsze:
.
c un I vsz.czę i awanturę.
mobójcy. Zatrzymano następnie pl'Zejeż-dżający wóz
I
f~~~ek~::~za~~: ::;:~!;yc~.ydz.
Poramnki te były czysto osobiste w 1J towarami, zdjęte zeń wicikQ oiponę brezentowę i . ro OWQ e runo po S lefjO,
Z Je Q UISZCZeWI Q
Komisarz powiat-0wy Pożyczki Obro.ny
na powiat Łódzki wydał
do nauczycielstwa z terenu powiatu odezwę następującej tresc1:
- „Wszyscy zdają sobie zapewne spra
wę z przykrej sytuacji w jakiej w tej chw1
H znajduje się Europa, a z nią i Polska.
Nad głowami naszymi gromadzą się
chmury. Robi się wszystko, aby nas zastra
szyć, wsączyć do naszych serc jad zwątpienia, . poszarpać nasze nerwy i wywolac
·k J
·
pani ę. akżeż. wielkie r.ozczarowanie spotkało naszych wrogów: miast rozbicia ujrze' i zwartość, go·towość i siłę N aro du Po\skiego.
Społeczeństwo Polskie jest spokojne,
gdyż wierz}:'.. w zwycięstwo. Ale ta wiara
będzie tym silniejsza, ini większe będzie
Przeciwł-O·tniczej

1
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Marszałkowi gotowość poniesienia każdej ofiary 7.
z cyrkiem Staniszewskiego
krwi, mieniu i pra-cy dla potęgi i całości Rzeczy'!><>BP.olite~ _ a m~nife5t~1j.ąc n~szą g?;ącą m'.ł~ć i.przy
w iązku z tragicznym wypadkiem wy w małym zgierskim cyriku, jak nam
w1ązarue dla n1ezw~c1ę~oneJ Armii naszeJ 1 JeJ N~- 1 śmiercikrobaty w czasie przedstawienia wyjaśnia Dyrekcja Cyrku Staniewskich
. S . '
czelnego Wodza ofiaruJemy na Fundllilz Obrony Na 1 k
z.
..
.
. .
1.
rodowej: pracowni~y wll'l'sztatow równowartość 8-iu cyr ow.o '~ g1erzu, pr~szem. 1esteśmy Je~t me do pomys1eima na are:n1e tamew1odzin pracy, co st11nowić będzie około 20 tysięcy przez Ueikcję Cyrku Staniewskich, bawią sk1ch, a to z tego względu, ze Cyrk Stacego ol:nie w Łodzi, o zaznaczenie, że niewskich posiada wszel1kie nowoczesne
•••••••••••••'
I ck da ·ą-c ob
·
d t · ·
d
· któ
d t
d · ·
~~{gi~ wfstę~uje e~~~e f. ~~~~.i:z~~~~~~ ~:::kr~~~~~' prz~~ ~:cg~~~ów ~p~~:~:~,~~~
'
P. B. p_
go i je imprezą nie mającą nlc wspólnePrzypadkowe podobieństwo nazwisk
go z kiem Staniewskich, największym wła'Ścicieli cyrków nie może, rzecz prosta,
tt
w Pol przedsiębiorstwem widowisko- wprowadzić w błąd nikogo, kto z.na wieił.óDż. UL. PIOTRKOWSKA 16 i 65
. wym. J
ki cyrk Staniewslkich.
tel. 101-01, 266·50.
W;,.dek złamania się trapezu możli-

O RB I

Sn

Pobyty kuracyj oe

w Muszynie, Morszynie

Niemirowie

?obyt:v

ryczałt" we

•.1 ecląg

popularn1

„ miejacowo,ciach wyp<'c7ynkowycb
w Rabce, Sluwsku i t cl
do "Warszc wy
Cena

1514-16/4

zł.

7.-

Wycieczki

„. w„.,•••

d

O

A.mer"'
ki
·
~
SwlatoWI\

I

k
I k.
El. h.
B
k
ujrzymy wkrótce w filmie "Trzy Sercu"
Rewelacy1"ny lilm T. Dol•11i.-MoslQwicz.a ukaie się w Lodzi
'"f

ekranie Grand Kin•
T
"
Barszczewskiej jest „ rzy serca ·
Oli

Nazwisko Elżbiety
obecnie na ustach teatralneJ Warszawy, z
okazji wystawienia „Hamleta" na sceni·e
T t
p 0 l k'
d . t f
I
ea ru
s iego, g zie a enomena na
artystka kreuje rolę Ofelii.
Ba•rszczewska nie tylko wybi'ła się na
cZJoło konstelacji gwiazd teatru. Krytyka
stołeczna jednoglośnie nazywa Elżbietę

k
. B
k łó
W filmie ty:m reu1e arszczews a g
wną rolę hr. Katarzyny Tynieckiej, której
losy trzymały w napięciu liczne rzesze czy

tceal'1~.ików fascynującej powheści „Trzy serna

Na ekranie ~a świetn l powieść, oparta
rzeczywistości, zele•ktryzowała Warsz•

Barszczewską „niekoronowaną królową wę. Dumny ordynat, który okazał się syekranu polskiego", a to z racjii wyświ·e·tla- nem ubogiego lokaja i skromny oficjalista,
nia rewelacyjnego filmu wgł. najgłośniej- który wchodzi w posiadanie należm~j mu
szej
p:oiwieści T. Dołęgi-Mostowicza magnackiej fortuny- obaj walczą o serce
hr. Katarzyny.
Walczą ze zmiennym
szczęściem, bo
I Katarzyna, wybierając po między obowiąz1kiem, a gło:sem serca staje na rozdrożu i
ko.nflikt, z którego
1 prcpada w tragiczny
Przemysiowiec ukorany za łapówkę
i
nie
ma
wyjścia
.
1
w) rzed Sądem Okręgowym stanął'
Urzędnik spisał protokół na skutek któ
;
F ilm, który ogląda się z zapartym
wczor~j eden ze współwłaścicieli garbar- rego Celn·ik został pociągnięty do odpowie
tchem będzie w najbliższym czasie wyświe
ni, mi ~ czącej się przy ul. Krzyżowej 20, clzialności przed Sądem.
tlany w Grand-kinie, gdzie niezawodnie
Symch C~lnik, pod. zarzutem usiłowanla
Do winy się nie przyznał. Tłumaczył si~ I
1będzie cieszył się nie mniejszym powodzeprzektte n1a urzędmka państwowego.
że źle zrozumiał wizytę i propon-0wał mu
niem, jak w Warszawie, na które zas 1uguI Wliu 10 listopada do kantoru oskar- tylko wynagrodzenie.
je ze względu na wysokie walory artysty' żon eg r zyszedł na kontr·olę ksiąg urzc;Po przeprowadzeniu przewodu Sąd wy
' ~ zne i szlachetną te nde ncj ę.
dnik s bowy.
dał wyro.k skazujący oskarżon e go na 1 rok
W y!liku badań urzędnik postanowił więzienia z zawieszeniem na 3 lata i na 300
zabraćpi ęgi handlowe, wtedy Cdnik wy- złotych grzywny.
Twój grosz - w armatnim śpłżu.
jął z
2 czy 3 banknoty pięćdziesięRozprawie przewodniczył s. świnarski 1I
ciozłot e i wręczając je urzędnikowi, po- oskarżenie wnosił ~rok. Zimiński2 obronę
Twój grosz w skrZydłach na niebie.
wieJzi „ma pan za fatygę i niech pan adw. ForeJie.
Pamiętaj coś dal Polsce,

W ł!ź pan za

faigttę
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ZŁOTE USMłECHY PORTUNY.
Pełna tabela w19ran~ll 4 .,-e,4 Loterll..PańatwoweJ.
Pll:RWSZE.

CIĄGNIENIE

10.000 zł. - 21.560 36.078 49432
5.000 zł. - 18907 42412
2.000 zł. - 35904 107643 111538
1.000 zł. - 9533 11661 17294 19140
19183 18889 30367 32931 81581 120795
121473 141218 146414
~ 500 zł. - 4663 6005 14370 _39059
6t>202 79624 82461 89662 92225 126792
135239 150597 163368
250 zł. 2887 4033 4675 12501
20518 33556 34972 36775 3998 · 40409
41539 45844 62667 63260 68279 72563
76173 77207 86105 88031 89322 92926
93069 97579 98822 98588 99759 100652
101093 101553 105865
113247 115837
124254 124421 127774 128205 128785
138394 142707 143853 150339 163685

·STAWKI

.

EXPRESS GOSPODARCZY
Przeobraz·

98188 33897 40619 44873 49248 507361 '
.
62894 65457 70141 70446 74007 81843
en ~
87167 87735 89830 89865 90379 1012921
112895 112885 107815 121009 121629
120102 123509 128136 135033 1357 58
ex) W ostatnich tygodniach z,a.oibserwo-,
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o produk
14010 144080
QJ.
wano duże przeobrażenia w przemyśle łódz- cję włókienniczą na prowintji, to WSikutek
7
15 07 152315 156659
zł _
ż
kim i prowincjonalnym, które mogą w is- obecny.eh wymogów mody, staje się ona
250
44 99 118 2420 3382 4785
tot~ym s-top~iu zaważyć. na ~ierunku roz- zupełnie jed.?ostajna i ogranicza się właśni.i:
6910 719 7857 8289 8297 12416 13528
WOJU sytua·CJ1 w przemys1e.
do produkcji standartowych artykułów po13953 15381 15273 21102 23657 24594
P.rz~my5ł
łódz~i,
według
~bserwacyj,
zostawionych na uboczu przez produkcję
24722 25744 27033 28245 29647 29793
stara
się
przer~uc1ć
ina
produkcj
ę
skompltłódziką..
•
. .
.
.
35860 37084 41178 42066 44366 44728
kowanych tkanin.
Z osrodkow prpwmCJonaJnych, Jedynie
49874
49008
49298 46700 48567 48693
dział~ bawełnianym prod~kuje Rrze- dw~ ośro~~i wyk.a·z~ją korzystn~ sytuację,
49160 51634 52102 53798 55381 62015
watnie tkaniny lepsze,_ konfekcyjne, pyjamo a m1.ainow101e Pab1anice oraz Zdunska - Wo63997 66607 66355 66489 69390 71520
we oraz materiały lepsze na suknie damskie. i!a.
71572 72918 79458 78236 82216 81972
·
V( .wielkie~ ilościa~h produkuje się rów_Duży_kryzys na~m~ast_w związk_u z po82445 82756 82010 85465 86499 87295
niez. _!llater~ał~ manipulowane ze sztucz~e- wyzszym1 ~rzeo'brazemam1 wykazują Bel85527 98962 100647 104109 100822
go Jedwabm. P.opul.arne artykuły baiwełma- chatów oraz Zetów.
.
108984 111951 111051
105528
113894 106300
, n~ ta.k zwane .metkale, oxfordy zost~!Y praW Zelowie oprócz fabryki Jersalka oraz
s 118948 118949 120542 120952, ~1~ ze zupełnie wycofane z produkcji łódz- zakł.adów f.~brycznych w Herbertowie~ koł_o
132758 136112
128402
137492 129912 131950
k1eJ,.
Zelowa, większość zakładów ~łók1enm137079 137091 139478 137292
~ZfC~ od dłuż~zego czasu w~getu.ie. Wska138992 140410 147686 150397 150614
155612 154155 154573 155419 1.59551 437 55ls 673s 808 1322555 317 71 77 476 80s zmki produkCJ•. ty~h warszitatów są stOSllu'
'
' 520 46s 641 42 725s 8225 57 90 96 133090 kowo ·bardzo niskie, przy czym ceny ksz.tał157003 158284 160772 1 6 1279 163056
190 547 90 681 796 987s 134062 139 84 456 .tują się tam poniżej poziomu <:en, jakie oboSTAWKI
73 83s 785 818 919s 135028s 86 374s 93s 420 wiązują na ·ryinku łódz.kirn. O powstawaniu
4
4
9
~: 8zl' ~~.50 z~:~~ ;l~:'· J:5
83 M~s ł~ ~ 5.f ~; ~~~if~ JJ2 f k8~ J~ w tych warunkach nowych fabryk nie ma
83
1071 239s 455s 99 626 6 767 85s 896 91 2-02os 607 51 53s 8175 30 44 950 138344 61 456s mowy.
469 170 537 38 621is 63 846 3062 175 297 311 14 825 95 552 644 783 802-12s 19 139012 40s
Również duże trudności zanotowano w
540 730s 974 4041 152 588s 738s 802s 985s 5191 .76 140 350 419 554 612s 90s 958.
innych ośrodkach włó1dennkzych, jak np.

10
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w przemyśle w ukręQn łódzkim
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Na jednym podwórzu mieści się zarobkowa tkalnia wełniana i warsztat chałupni·
czy. Tka:lnia wełniana jest po prostu za~y
pywana zamówieniami, p~y czym pobiera
ona ceny o 100 procent wyzsze od cen otrzy

mywany~h pr:zez chałupnika.
Zdarnem. naszyc~ rnfonnator~w

przyczyna powyzszego Jest zupełnie prosta.
Tkalnie wełni~ne prod~kuj·ą wszystkie. artykuły modne 1 slromphkowane, natomiast
wytwórczość ch.ałupni'ka ogranicza się wy;...
łą~znie do a•rtyikułów masowych ·J nieskomph~-owanyc~.
. •
•
Jeszcze Jedna przfczyna pow.o~UJ~ memoznośt produ'kowama przez mn1~·szy prze
mysł ora•z przez przemysł .chałupnliczy artykułów wysokogatufiłko:Wy~h. ,. .
. .
„ W pr.aktyce okaz·~Je się, f~ do produk~
CJ'1 tych aptykułów niezbędne JeS~ stałe inwesłowante. Prócz tego produk<:J,ai ta wymaga stałego uleipszania apa.ratu technicznego.
. F a0ryki Mdz1c!e ~1Csze, s~e C:!'okupuPl r 6 żne nowe części 1 :urządzeni.a, które są
wymaga'lle przy produkcji lepszych i bardziej skompliikowanych artykułów.

Po zł. 62.50 z literą s 1>0 zl. 125
lOS 218 54s 425 554 95s 624. SOs 804 1227 76
388 417s 84s 546 45 833 63 957 79 2140 491 618
778 941 81s 3055 268 626 939 4043 180 309s 40
580 648.s 846s 5255 310s 80 555 783 6192s 454s
81 530 85 603s 31 90s 7137 380s 573s 794 948
8019s 355s 428 565 820 9392 471 567 936
10144 389s 49 487s 609s 789 11044 122 520s
764 800s 933 12134 403 56 546 641 728 895s 927
13114 371 459s 589 670 14299s 450 577 91 864s
993s 15154 16349s 405 54 594 604 801 ·14 17238
464 668 18115 60 265 72 416 702s 821 989 19072
130s 434 694 943
!~:S5:i8656ts2 ~~~ :~~s~~:g /~~ss ~2~~ 3~i~ S4 !?g~Js ~~~
~~ ~~is ~~~ ~~ ~Ó~ ~g~~ ~('gt.er;:i oraz ~ K~stantynowie, dk~~· . Mniej~zie fabrylc.ić· orabz. w~rskztdatyt chh·ał.up20008s lOOs 23s 830 21052 163 217s 69 383 53 455s
653 99s 755 92s 828 81s 89 8044s 138 668s 836 941 143035 499 144030 90 248s 316 ia ~ia omo, nas awiont s_ą na pro u Ję n~cze na o pozwo •1 ~o 1ez Ja
o yc czas„
403 39 96 597s 738s 838 986 22106s 209 l5s 438 445s 677 8 719 9043 7 2168s 519 994
90 476 502 701 25 145009s 23 101 200 368 wefmaną.
me mogą.
671 23168 173s 585 626 702 62 24122s 214 307s
1006 44 121 303 71s 452 93s 845 98s 112738 95 400s 33 531s 95s 60 984 14623 79 218s
W dziale wy1twórczośd wełnianej, wyW związku z p-Owylszym zdolność wy893 984 25201 14 55s 491 575 885. 902s 95 26056
85s
345s
463s
754s
655
700
33s
36s
843
91
12215
302s
45
462
542
49s
676
709s
24
40s
84s
mogi
mody są jeszcze surowsze dla mni·ej- 1łwórcza tych fabryk coraz bardziej maleje
893 992 27062 401 40 545s 607 75s 28134 483 557
317s 32s 62 ·9ls 5'2'1 610 8 703 35 62s 66 13087 :147019 57s 143 87s 537 646 740 943s 148040
łu
W t
· Ó'b
·
· •
90 754 79 847 940s 29090 10Ss 204 328 94 440 300s 695s 744 895s 14079 187 240 424 48 54 619s 84 131 273 367 517s 864s 971. .149202s 450s .szego przemys •
.
. en spo_s . ,prze.wag~ !~chmc~na 1 go641 60
15157s 477 527 98s 693s 890S 912 16055s 74 89 97 522 32 94 815 938s 40s
SkOmP.fflrowane włąmnia '· t.ru(fna ma- spodarcza w1elk1ego 1 częsc1 średniego prze
30546 74 661s 741 803 994 31085 537 704 84 134 303 401 512 807 17044s 120 21 50 375 596s
150126 227s 80 94.s 416. 64 564 619 22 nipula<:ja nie odpowiadają produkcji· qłer- mys<łu w Łodzi staje się decyaującym czyn5
623 24s 70 32205 348 88 55-0 57 94 658 787 789 646 8 917s 34 67s 18041 82 192 507 23 70 99s 717 763s 151000s 112 276 346 584s 635 152254 skiej i konstautynowsldej oraz produ'k<:ji nikiem, który wpływa ~oraz bardziej powa53303 10 83s 488 6Ś7 711 828, 939 34873 738t
77 922 41 19021 344 409 645 98 967s
384 535 602 827 48s 153333s 401 13s 500s mniejiszej chałupniczej w Ł'odzi
żnie na kształtowanie się koniunkturv
947s 35091 205 57 385 687 84 879s 905 32 36Q70s 800 20047s
62 114s 18 208 364 87 638 21076 154s ·JO 51s 737s 154076 4255 83 95 685s 89$ 915
'd
·
.
·
f
k
r
~{
86 400 68 603 870 37019 '2'1 196s 215 75 466 511 230 376 579 910 22012s 154 84s 207 53 .545 48 42 155115 84 436 61s 596 607s 44 85s 767
W. ~o ZJ np. zanotowano -OSta.tmo a t
.(ag)_.
684s 908 38178 588 765 80ls 39117 68 201 16 547 619s 757 69s 881 901 69 91 23064s 202s 554 741 835 80 156028 223 37s 68s 602 853s 88 naistępu1ący!
679 780
82ls 51 53 928 24030 37 189 229 44s 615 794s 156028 223 375 68s 002 853s 88 157156s 238
40351 437s 530 97 653 792s 902 86 ~1021 121 Sols 914 83 25154 245 363s 77 646 834s 9445
71 323s. 426 618 710 807 939 158155 235 400
32s 76s 296 3Qls 51s 770s 994 42032 56 346 421S 26108 73 140 '!17 334 76 98 4-06s 55 554s 775 87s 510 13 61 008 707 24s 976 159192 244 437
864 91 909s 43256 584s 62js 87 44260 4375 7ls 890 27048 164 201s 366 436s 65s 514s 95 607s 531s 78 639s 78 639s 86s 732 52s 98 839 43s
98 587 809 45 45004 30 126 282 46023 522 35
za zarobkowy pmew6z tlorołka•I aa111ocllodewymi
77 702 26 90s 1~1~· 2śf 47 49s 59 378 409s 26 576
614 22 32 988 47149s 331 579 640s 48030 400s 3 805 2852s 30 47 452 504 54 78s 646
88ls 987s 29055 211S 26 523 SlOS 93
622 927 59 16152 t:R 160s 238 350 467 53 634
49-076s 570s 694 739s 73s 906
bba
Przemysłowo - Han1lowa w to- na terenie lodzi i nie przelfraczają 50 gro
3()()05s 174s 201 31 46s 61 308s 48s 450s 72s
'"'
50049 61 484 449 577.g 82 619 39 51037 305 6Q9s
77 713 867s 95 5 977 31167 202s 21s 443 48 742 162225s 95 426 521 740s 163157 394s dzi zwróciła się do tutejszr.cł sfelj gospo- szy za pierwszy km, we·dle taryfy dzien477 771 926s 52003 103 313 568 53484s 608 97 7
2 2 28 55 75 7'!1 32028s 346 6715 89 541 664 774 950 164387s 415s 87 OO 674 903s.
darczych z prośbą o wyp_owtd'zenie się w nej i 70 groszy wedle taryfy nocnej.
763 982 54222 589 703S 815 90s 55225 555 66 96 5 5 3 7
8i)9 33197 385 88s 478 903 34021 260 346s 436
sprawie wp_rowadzenia na tfenie gminy
Ponieważ korzystanie z dorożek samQ
717 69 802s 950s 56066 939 57161 220 923 58069 569s 82 667 868 35009s 13 340s 456 79 528 806
Trzecie Ciągnlemle
59155s 782s 808 980.
m. Łódź taryfy oi>lat ia przw'óz za-r obko diodowych jest znacznie bardziej rozpow:
36056s 75 103 205 349 603" 21 97s 791 834 904 13
STAWKI.
60018 189 219 45s 395s 623s 774 81s 911s
91 38078
szechnione w miastach, gdzie taryfa opłat
04 437 560s 7~ 821 930 398 534 671e 892-s wy osób dorożkami samochdowymi.
61174 88 406 70&s sos 885 62538 710 877 63lt8s 56 37096s 147s 92 202s 356s 84 464 907 431 6205
305
61s
463s
52ls
691
775
39133
70s
2095
167s
319
42~
30!
48s
662
872!
3051k
35
średni
przemysł
włókieniczy
oraz
jest
niższa, przemysł średni i drobny uwa~55 660 818 64076 165 208 329s 521S 65069~ 142
6łs 609 4120s 397 413s
629 82 785 5129 417• wzemysł (lrobny Vf sprawi~ ej zak~muni- ża, że wyrównanie cen, kształtujących się
<> 282s 411 501 865 968 66156s 209 1t 778 67106 805 22s 969
5
40137 619 4128 40257 364 469 515 5 65s 83 83 S14s 660s 934 6052 546 7005e 158 205
78 798s 68024s 26 143 233s 623s 795 69168 320
676 872s 950 42117 248 555 624 773 819 84 88 87 544 52 696 922 8124s 52 67 353s 750 932 kowal Izbie że według pos1rlanycłi przez w Ło'dzi z · ogólnopolskim poziomem. przy
-136 691 712 916
te, .przemysły i·nforma_cyj, zailwno. w War czyni się niewątpliwie
większego spopu
942 51 430'!1 86s 101 80s 84s 236 88 329s 547 82 8575s 620s
70217 .'351 95 447 575 815 54 71074 344 465
5 68 93
523s
28
37
651
701
42
56
896
906
44042
l0229s
389
901
1126ls
477
805
18
1209h
142
szawie
jak
i
w
poszczególns;h
miastach
lar.
'
wania
d<>rożek
samocłlodowych,
ja·
9~4s 72011 285 735s 73049 139s 273 368 529 634
2
1
812 74553s 75039s 87s 147s 333s 417s 764 863s 45212s 517 28 617 700 993 46126 734s 962 4711 2 31& 552s 617s 13377 621 14063s 28s 66 201 pr-0wincjonalnych. opłaty poliera.ne za za kt• 1;owoc.zesnego środka lokomocji.
25 230 351 ~1 605 755 854 998 48085 305 9 331 952s 15253s 69s 618s 52s 16061 819 93s
76191 242 334s 586s 604 7o4s 944 77<126s 42 302 503 31s 93 609 709 59s 926s 52s 49031 182s 296 980s 1747
•
(ag);
5S6 658
84s 18525s 35 626& robkowy przewóz QSćlb dorctka,11i samoj1~s 83 588 618 64s 864 924 78172 259s 72 669
chodowr.mi S! niższe o'd piop()lowanych 1
4S7s
633
76
sals
8.
19395
937 79082 276s 462 527 848
50087 105 339 404 8 532 802s 29s 967 51055
20019 43 286s 303 586s '772s 2133'9 lmls
OQO>---80275 485 95 888 951 81260 353 617 82019 143s 334 438s 43 606s 727 41 827 919 63 5110 89 987 223849 87 97 433s 898 23147s ł09 6lls
5
50s 225 80 723s 63 887 83130 294s 520 828 84159 53 313 36s
~64s 651s 915 38 53117 563 621 773 24.884 25316 670 847 927 26604<>s 920s 27032 69
237 85s 345s 47 67s 85077 235 666 86185 3645 86 97 831 90ls 54053 200s 17 351 401' 632 55133s 269-s 85 320 894s 987 28031 56 8ls 250s 86h
Mtka pszama 35-65 proc. 30.75-31.72
URZ&DOWA. CEDUŁA GiEŁD~
660s 932s 55 87325 67 632 48 728 88054 393 402 301 587 90s 725 955s 89 4560l6s 69 106s 86s 976 29313s 922'6
.
WAR"-' -~~<IEJ
Mąka P52ell08 50-65 iproc. 24.75-25.75
824 45 891lls 28 99 202s 50 57s 816 950s
Mąka pl!Złmlla 60-65 proe. 23.75-24.75
z dnia 14 kwietnia.
302 75 596 601s 721 75 878 979 88188 211 39
30080s 164 294 429s 509 856s 994s 31287 346s
90165s 84 381 663s 787 91921 76 460 575 81s 4 348 58s 77 449s 504 47 654 860 82s 950s 84 674s 718 32060 160 320 492s 547s 85s 33017 165
M,ke PfteNM 65.-70 proc. 22.75-23.75
Bdgia 89.60 89.82 89.38
631 735 85 92009 926s 93069 86s 265 497 801 58016 130 76 288 447 504 22 618 8 718 893 59001 96 554 865 73 34006s 205s 131 35318 71 408 18
M,ka rązowa 95 pl'.Oc. 28.00-28.50
Berlin 213,07 212,01
962 94135s 407 782 950 954945 730 3 73 96268 31 211 95 465 509 77
M,,ka żytnia 30 proc. 28. 75-29.25
Gdnń!k 100.25 99.75
793a: 849 942s 36297
512 787 37195 499 77 91
19s 833s 97169 81s 579s 605 lls 33 744 98555 637
Mtka żytnia SS proc. gat. A. 25.75-26.25
Holandia 282.40 283.U .281.68
60039s 41 6ls 1568 328 34.s 410 898 672 92 728 38090 14 7 859 948 58s 39051 715 890s 966
840 77s 960 81 99045s 147s 481 690 751 814
Mąka Żytnia ra'rowa 95 proc. 22.~22.50
KopenhaJ!a 111.30 111.58 111.02
713 826s 969 61102 .33 227~ 59 696 768 950s 62247s
40875 41149 54 507 48s 644s 53s 42239
101024 41 269s 600 101100 1J3s 465s 103527 94 346s 84s 5589 63042 70 221 35385 702 75 7h 329 678 80h 34s 43279 336s 79 473 44063
M!Aka i!tlemnMcuna superior 33.00-35.00
Londyn 24.91 24.98 24.84
Mąka żytni. prima 31.00-32.0Q
630 46 750 104349 405s 635s 79 997s 1053~4 79ls 928 64084 142s 281 421 47& 621 24 86&s 984 486s 507 45 822 85s 990s 45245s 330 501 4606:ł
Nowy York 5.31.25 5.32.5 S.30
Otręby żytnie 11.25-11.50
865 904s 106136 201s 610s 107017 173s 678 817s 65110s 347 908 71 8 66012 215 38 47s Ble 489 5~ 65s 342s 435 886 47020 295s 676' 48046 248 700s
Nowy York ko~l 5.31.75 5.33 5,30.5
Rzepak ozimy 58.0~l.OO
916 108082 222s 328 44 57s 865 109131 201s 14 635s 771s 73 805 923s 67105s 16 382 974& 68043 49266 73 459 665 949s
Oslo 125.20 125.52 124.88
Rzepak jacy 51.00-54.00
Paryż 14.11 14.15 14.07
288 995 390~ 584 91 96 6255 79 98 915s 39a 81
50007s 8 232 303 703 983 51131 357& 666 960
63 76 65s so.
Siano luzem I gat. 8.25-9.25
S1lrokho1m 128.50 128.82 128.18
110207 397s 423 916s 111080 178s 954s 112006 69079 112 17 490 601 74s 76 985.
.
52045 77 344 406- 56)5 768 945 6 8 535664s 54184@
Reszta notowań bez zmiany.
·
Zurych 119.0łl 119.30 118,70
70265 445 769 951 71015 16s 130 26 1324 491 641 730 39 69s 822 67s 975s 5505h 293s 56112
184 777 966s 113120s 85 422 7s 77s 766s 895s
Tendencja na zboża oirwiona, na inne spo-kttj•
Włochy 27.98 28.05 27.91
937 114044 401 66 670 908 115341 55s 86 58ls 601 700 722-0l!l! 276 330 80 520s 2h 32 39s 43~ 729s 986 57092s 12711 246 491 619 924 58143 2433
na.
Helritiki 11.00 11.03 10.97
811 116144 523 89 696 813 72 950 117048 339 56 729 66! 77 991 93 73458 762 98s 819 88s 89s 961 375 537tt 809s 33 917s 59583
Ogólny obrót 1.739 tomi.
74024
166
2&8s
390
464
526!
551
799
805
76s
94
600236
377
435s
61020
273
376
721
813
998
676 710 936s 118199 384 440s 541 939 119136s
AKCJE
99 75055 122 225s 423 809s 50 76257 442s 606 807 62080 527s 63005 754s 64'016s 57 371 688s 988s
489s 574s 757.
Bank Polil:i 123.00
BAWEŁNA
120316 92 121164 534 626 726s 830 1222170 7i025s 135~ 291 401 13s 610 28 719 53 830 78068s 651()5s 83 367 70s 443 521s 79 634s 66210s 68S
Cukier 39.00-38.25
Notowania
z
dnia 13 kwietnia 193ł r.
81 255 59ls 705 123031 68s 9 729 124141 75 245 24ls 68s S67s 79014s 23s 6łs 90 38&s 96 44s 64s 675 978 67003s 387& 739 9306 68410 672 710 862
Wę~el 38.00-37.50-3'1.75
69166 944
NOWY JORK notowań nie odebrano z powodu
739s 854 971 73s 125249 378 487s 626 705 48 835 889 904
Lilpop
92.00-90.00
80035s 144s 226s 304s 82 416s 526 40
70105 .219!! 71026s 162 68s 68s 78 629s 723s 60s
Przeszkód atmosferycznych
98s 126027 60 355 663 667s 776 902 127171 284
Modnejów 21.00-20.50
72243 393s 795 7?~51s 267 620 461 74184
419 718 29 991 128158 2 358s 72 93 96 708 58s 754 831 93 45 80 81034s 1805 369 469 71 606 831s
~orblin 106.00
LIVERPOOL: loco 4.82, kwiecień 4.52, mal
793 808 34 821113 202s 800 3 93s 912 55 729 880 75005s 769 76404& 739s 88 77297 405
902s 71s 129289s 313.
Ostrowiec 80.00-79.00
89
5
I 4.51, czerwiec 4.41, lipiec 4.35, sierpień 4.311
130039s 268 71 367 650s 940s 131142 286 3~1 83109s 52 355s 423s 25 5635 7725 84006s 22 :~ts 0 78136 216 27s 347s 572 86 656s 72~s
St.ara-ohowiee 58.00-57.50
wrzesień 4.'27, październik 4.27, listo-pad 4.26,
428s 714 837 976 132270 698 986 133065 278S 57 119s 98 4305 511 681 s 7 l 6s 800 965 85091
80186 509 64-0s 81130 99s 590s 001 922s
Żyrardów 62.00
grudzień 4-28, styczeń 4.29, Juty 4.30 marze;;
366
226
962
304 s5s 771 91 134124s 248 368s 786 822 135424 211 24 64s 375s 401 s 772 842s
H~herhusch 70.50,
Bfi
8233ls 492 595 6639s 43 85 703 53 62& 74 951
4.32, kwiecień 4.33, mai 4.35
'. ·
25 506s 63 697 766s 134466s 95 535 92 784 819s 707s 840s .87149 439s 505 734 3 73s 88071 83381 580 639 922 84737s 38s 85087 454 84 86s
Tendencja słabsz11.
49 981s 137393 766s 134466s 95 535 93 784 819s 31 ls 503 890097s 126 95 300 15s 609 708 527 56 632 855s 914s 86477 99 772s 9098 8705'4
_B~BM~; loco 10.14, maj 9.10, lipi~ 8.83,
1'pazdz1ermk
49 981s 137393 425 558 660s 739s 138 138291 305 S069Ó~ ~76 s
s.11, gru<iz4eń 8.69, styczeń 8.69,
19 g1028 ~9 594 88208 53s 382 86łs 89267s 360 535s 93:i
1
8
74
W
ewnętrZllla
63.25
7345
684
1745 94
ma:rzec 8.71
659s 720 947 139071s 181 579
214
Inwest}"i;yjna
1
em.
86.50
140043 893 141102 792 916s 71s 142168s 389 97 129s 303 535 67 620 94s 713s 92170
, EGIPSKA; loco 6.56
90148 476& 576 635s 98 91463s 73 540 6~
Iawestycyjn.a l em. serie 89.00
640s 865s 975s 143515s 624s 8 713s 58 144117s 300s 448 516s 606s 813 41 93011 149 315 95 7445 93452 6168 7385 9 9
Inwestycyjna 2 em. 85.50
266 309 401 583s 145974s 79s 219 69 642 146184 483 81 Os 942s 82s 94223 428s 79 603s 55s 77 95131 3195 5925 644 9145 98 4335s 68s .773s
Komver&yj-na 68.00-65.00 ost. setki
656s 705 856 983s 147096 183 231s 57s 414s 74 81 7575 65 931 6li 75s 91 95033 50 171 295
7
76 808 98003 290 6588
339 5672 777s 933
Dolarówka 41.50
5 6 931 99080
862 947 58s 148142 247s 95 422 ' 52s 642s 844s 653 7~ l 823s 925 96049 2895 538s 859 63 88s r;:s!~ ~~6
zatrudnia wielki przemy•ł
Konsolidacyjna 64.50-64.00 ost. setki i dr.
970:14s
187
201
369s
405
81
88s
730
911
100145
217s
39s
54
55
928s
61
99
10lll4
39
149062 493 665 71is 768s 906s
4 i pół proc. Zimmkie 62.50-61.50
150379 501 745 9ls l51460s 733s 152109s 152 98158 94 330 488 522 50 683s 147 70 802 45 3"9s 49 50 835 102163s 637 967s 103424s 92&
Ja!k ~y~ika z danych, ilustrują<:ych ;;tan
5 proc. Warsrz,awy 33 r. 70.00 69.00 70.00 o5t. dr.
401 547 618 717 854s 930 53s 89 153093 107 96s 906 99131 229 Ms 393s 469 82s 537 92 624 104337 767 105154s 284 38ls 830s 106707 907
5
proc.
CZJęstochowy 33 r. 60,00
zatrudmema
w gómktwie hutnictwie i
107209 323 108145 213 2ls 436 571 934 109073s
274s 377 541 614s 27 48s 839 154167 331 714 846 7.03 20 41 72 852s 980s.
. przetwórczym
'
5 proc., Lodzi 33 ~. 63.25-62.00--62~0
przemysle
w' Polsce ilość
l00135s 237 51 3745 435 59 574s 610 798 85& 146 927
v
89 155386 418 51s 120s 651s 912 156337 669
Tendencją
dla
poŻ)'ICzek
i
futów
niico
słalisza.
ll060s 798 993s 111321 814 825 112161 302
pra.cuuą·cych robotników w końcu '1utege>
157386 409 37 540 13 784 828 957 158?49 59 92 101001 66 94 135 71 570s 716s 102053s 78
_„,11',.,. '
179s 364s 436 695 722 937 77 103169s 206 633s 69 919 113167 871 927 32 114640 787s 971
(os.tatnie dane), wynosiła 785.::J'7, Zazna385s 528 747 159108s 96 6l3s 77s
Z GIELDY ł.óDZKIEJ
160079 105 95 315 497 804s 16113 70 240 97 _ 63s 318 33 429 50 I 6 670 91 701 59s 62 701 115108 289 304 116259 66s 117004 49 251 350
czyć 1n~Jeży, iż bran~ s~ tu pod uwagę tyl, .,, ..,
z dnia 14 kwietnia.
59s
62
80
879
104340
74s
89s
421
99
950
970s
11184lls
562
654s
9b
70ls
9
963
:n
11929~
311 494 596 639 827 162270 34ls 442s 173 616s
Na wczorajszym zebraniu 1icłdowym t LocW ąo. k? takie za:kła~y, ktore zatrudniają norma!
34 45 98 163881 86s 164182 326s 96 425 715 81393 l 05009 335s 423 34 581 670s 835 l 06079 404 421 8056 92
&t8s 970 107197 213 635s 906 108165 81 241
120404 555 705s 851 963 121071 217 4478 594& towano:!
me przynajmniej po 20 r.obotników.
Dolar.ówka 41.75-41.50
413 764s 0305 965 84 100026s 205s 77 302 783 122119 .239 56ls 65 72ls 32 12311 ?s 28 89
DRUGIE ~lĄGNIENIE
Inwestycyjna 1 em. 89.00-88.511
39 523s 652s 735 971 s.
221 397 615 898s 124334 73s 467 852s 993 125279s
W tym sam;:m czasie roku ubiegłego
Inwestycyjna 2 em. 8°8.00-87.5t
110047 1535 603 34 69 717 111021 198 441 51.2s 766s 126234 373 556s 707 1272<i8 301
20.000 zł. - 56599
praoowało
większych zakładach górniKonsqlidhkyjna 66.00-65. 75
260s 312 640s 773 819 30 112055 2175 56 562 128175 500& 921 129298 304 569 732
25.000 zł. - 20484
czych,
hutmczych
i przemysłowo-.przetwór
W
ew<11ętrma
65.00--64.
75
130017 397 427 608s 780s 892 910 1311390 442
15.000 zł. - 360 17222 81563 64935 75 340s 416s 540 808 981s 113377 445 65s
czych tylko 742,661 robotników. W pel-ni
Konwersyjna nie not.
529 97 820 916s 85 114035 l 08 78 411' 43 635s 132009 205 459 751 58 93 13321-9 445 536
Bllllk Polski 126.00-125.00
5385 605 706 46 950 115004s 107 lOs 496 973 906 83 13i055s 327 740 135218 562s 667 982s
8605i
sezonu pmd_ukcyj.nego, to znaczy w miesią
5 proc, Lodzi 33 r. 64.25-64.00
10.000 zł. - 69777 102034 104718 506s 645s 116140 363 544s 48 52 697s 787s 136964 137506 94 980 138375 444 990 139065 323
<:~eh
wrzesień październik zatrudnie5 iprooc. Lodzi 38 ir. ~2.00-61.75
801s 988 117255 314 32 491548612 285133s 30 66s 687
n!e
przekr.oczy
900
tysięcy,
a według wszel
117905
Tmde.ncja
niejednolita.
792 118003s 128 43 272 319s 431 680 933s
140006s 72s 327 410 805s 48s 141034 120 73
5.000 zt. - 27139 44152 44321 120815 119031 I 055 272s 345 535 94s 794 95s 8705 248s 585s 648s 843s 142044 270s 634 143304s 62~
kiego prawdopodobieństwa osiągnie pokaż
992
71 144016s 218 536s 57s 667s 995 145250s 73s 81
ną cyfrę 1 miliona !1udzi.
Z GIELDY ZBOŻOWEJ,
147793
~20054 2745 324 4 IO 32s 67 739s 63 833 435s 85 709 146544 621 252 54 718 31 147010s 64Zs
e dnia 14 kwietnia.
2.000 zł. - 45737 52525 52697 59680
Pszeni~a 21. 75-22.00
104144 108266 123517 126832 128682 67 9j9 1211096 20s 373 470 90 516s 122106s 1 804 84 930 148102 271 389 94s 413s 507s 98 634 71S
OKAZJE DO HANDLU Z ZAGRANICĄ.
Pszenica zbierana 21.25-21.50
2ls 835 2·69 382 405 690 744 78 951s 123118 149119 47 332s 863
Wy5ł~nni!k eksportowy Izby P.-H. w
Żyto
15.00-15.25
164671
?96s 323 477 582 614 749 834 97 124031 40
150087s 39 7567 617 704 923s 8la 151298s 503
Owies I gat. 18.00-18.SIY
Warsz~w1e w Urugwaju donosi o zaintere
1.000 zl. - 3488 1369 46365 60716
i'fios ?.68 8!i'< 5?1 72s 795s 125342 54s 427s m-s 45 152674 982 153022 176 262 1543045 406 14s
Owies li gat. 17.50-18.00
70121 71080 85583 86455 88429 94034 76c:' 5f3o nRJ'7oO 126012 583 86 658 831 45 572 155335s 730s 7i 958 156426 510 601 20 820
sow.amu tamt. firm dla tkanin ze sztuczne
Mąka pszenna 30 proc. 40.25-41.25
00437 118651 120696 144655 150179 'l925 127043 324 66 576s 621s
34 753 945 ~9 157011s 276 602 14! 54 787 158082s 836 159674
go Jedwabi'U oraz dla t. zw. towarów no368
l\ląka pitzenna 35 proc. 39.25'--40.25
1~
60 159659 156808
128145 92 353 65 420 7399 585 706 48 59s '
ryrnb~r5kich_. B'.li~szych informacji w tej
Mąka
psu:nna
50
proc.
35.75-37.25
J...;6808 152362 1587
16!>15& 71)6 882 983s 161144s 47s 821 992
90197 1 R.135 901 129139 850 86 ooss 86
Męka pszenoa 65 proc. 34.25-35.25
sprawie udziela b1·m u Izby Przemysłowo
500 z\. - 3928 861 O 15600 17217 !:iss·
··
162639 678s 786 l63080s 269 400 605a 826 16430~
M11ka pezeom 3i-55 P.l'OIC· 31.75-32;7;
Ha1ndlowej w LQ~zi.
18068 25831 22711 28188 25199 · 25256 ' ·130230 803 92 94 94:8 7Q 1310818.3s128 6991 843a

1

7 9145

5 99

7

1

0

f

3

2

0 95

6 8

t2 5

9

2

Przemysł

1

WYi ewiada się za obniżką taryfy
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785 tys. robotników
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„KURIER LóDZKI" -

Nr. 103

Kurier ..::.port
"

KOMUNIKAT

!
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Zasiłki dla rodzin osób

I Nadzwyczajne walne _zebranie cZłOnków
,,.. ,,.. J • l
Koła Lodztan Z.0.R-u.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ I
W związku z ob&ną sy~atją m~ędzy

Jucro

o~

odbgwającgch służb.; wojskową.

j narodową w dniu 15 kwietnia br. o godz.

a1~Lt. dł110fl·ftHłf,U~ -

Str. 7

sobota 15 kw!etnfa 19&'9 roku.

NfSłd (ł(rd~OW) !~i:/t6si1ib~z~~~!ej~~~~:;~ra~~p:~~~

Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku u- sposobienie oraz ~zieci nieślub~e, ~tórych
zgromadzenie c~łonków Ifoł~ Łódzki~go - .;taliła z dn. 1 kwietnia rb. prawo do za- ojcostwo jest stwierdzone, pasie!bow, roZOR. z następu1ącym porządkuem:
sil-ku dla rodzin osób, odbywających czyn- dziców i nieślubną matkę, rodzenstwo, roKalendarzyk sportowy na dzień dzisiej-, tyczny ŁKS - Zjednoczone oraz bieg na
dziców matki i rodziców ślubnego ojca.
członków Koła Łódzkiego ZOR. z naną służbę wojskową na naist. zasadach:
·szy i jutrzejszy przewiduje w Łodzi nastę- 2 klm. dla mężczyw.
Dzieciom, pasierbom i rodzeństwu słu·
stępującym porządkiem:
1) prawo do zasiłków służy rodzhnom
pujące imprezy sportowe:
Kolarstwo.
Otwarcie sezonu: zbiór1) Zagajenie i odczytanie komunikatu
żołnierzy odbywającycil czynną służbę ży prawo do zasiłków po ukończeniu 18
SOBOTA.
ka o godz. 7.30 rano na dz.iedzińcu „Re- Zarządu Głównego ZOR.
wojskową: w rezerwie, pospohtym rusze- roku, względnie do 24 roku życia, jeśli u•
Szermierka. W sali przy ul. Południo- sursy" ..
2) Przemówienie kol. dr. B. Fichny,
11iu, pomocni.czej służbie w<>jskowej oraz częszczają do zakładu naukowego lub uczą
wej 8 o godz. 18: „Pierwszy krok szerPiłka ręczna. Od godz. 9 rano w hali kpt. rez., senat.ara R.P.
w uzupełniającej służbie wojskowej na się jeśli z powodu stanu zdrowia nie są w
3)
Przyjęcie
rewlucji.
ćwiczeniach
doskona~ących, ponadto oso- zawodzie praktycznym oraz mogą zapramierc.zy." .
.
.
sportowej w parku im. Poniatowskiego
Ptłka nozna: Na bo1sk~ch. w ŁodZJ dal- dalsze mecze w siatkówkę żeńską i kobom
odbywaJącym
służbę wofskową w cza cować na swe utrzymanie,
* * *
W najbliższą niedzielę dn. 16 bm. w
sze mecze o rn1s'.rzostwo ju.111orów.
.
szykówkę męską 0 nagrody kierownika
sie mobiliza<:ji lub wojny, jeśl.i są jedyny3) za czas niezawinionego pobytu żoł·
lokalu ZOR. odbędzie się dancing, na któ
~oks. V'( ha1ll sportowej w parku im. Okręgowego Urzędu Wf. i PW.
•mi zywicie!a•mi rodziny oraz osobom od- nierza w niewoli pobiera rodzina zasiłek
Po111ato_wsk1ego: zawody propagandowe
szermierka. w lokalu przy ul. Południo ry wszystkich kolegów wraz z rodzinami .bywającym ochotniczą służ:bę wojskową nie dłużej, niż przez 6 miesięcy.
w czasie mobilizacji lub wdjny, albo w
4) zgłoszenie prawa do zasiłku należy
dla wo1ska.
.
. .
wej 8 o godz. 15.30: drugi dzie11 „pierwsze zapraszamy.
Początek o g•odz. 17.00.
przypadku, gdy tego wymaga interes <>bro kierować do gminy zamieszka~nia osoby.
Walne ze~rama:. W Domu-~omni>ku im. go kroku szermierczego" (szpada).
ny Państwa .
uprawnionej do zasiłku, najpóźniej w cią
.M.~rs~arka P1łs11dsk1~go (w sali konfer~nAtletyka. w hali sportowej w pa•rku
WIELOLETNI DOROBEK PRACY
2) za rodzinę fainierza uwafa się: żo gu miesiąca po dniu ustania prawa do za•
cyjnej ~w. Strzeleckiego) o ~odz 19-e~ ~ im. Poniatowskiego o godz. 10 w 1-ym i
UTALENTOWANEGO MALARZA.
nę i sądownie sepairowaną, jeśli mąż jest siłku, gdyż po tym terminie ule2a zasiłek
1-szym 1 o g?dz. 19.~0 w II-1m . term1me o godz. 10.30 w II-im terminie walne ze.obowiązany do jej utrzymania (płaci aili- przedaJwnieniu.
W p01niedziałek dnia 17 bm. nastąpi
wa1lne zebra111e Oddziału {.ódzk1ego, Zw. branie Łódzkiego Okręgowego Związku
otwarcie wystawy prac art. mal. S. FiedoDzienni·karzy Sportowych R. P.
Atletycznego.
menty), dzieci ślubne, tliP!awnione;o przyrowskiego, znanego z doskonaiłych rysunNIEDZIELA.
ków - karykatur, ujmująicych ciekawym
Piłka nożna. Na boisku ŁKS-u przy Al.
Unii o godz. 16.15 mecz ligowy U.T. Wisła (Kraków).
pełni,.
du~a ilość ?zieł olejnych odznacza.
. . d łódzka 'v tym wyścigu ofiarności materialMecze o mistrzostwo kląsy A: o godz.
jącyco się przepięknym kolorytem, przeOstatnie wydarzema przemawiają o
11-ej przed poł.: na boisku ŁKS-u: ŁKS (P.) W ub_. cz:vartek odbyła ~ię "'! Ł.0. mawiających urokiem oryginalnego roz- wszystkich narodów, a! szczegół.niej do nas nej zajęła już swe za.szczytne miejsce. Jak
Sokół (Pabianice), na boisku UT: UT Ib Z.L.A. zapow1edz1ana k·Onferenc a k1erow- wiązania efektów świetlnych. Wystawa ta, Polaków, twardym realizmem faiktów. Ma- że aktualna jest w chwili obecnej zbiórka
- Zjednoczone, na boisku Wimy: Wima ników sekcyj lekkoatletycznych 1
celem usta która trwać będzie do dnia 27 bm. w gma- pa Europy ulega tak gwałtownym zmiia- pieniężnai na ścigacze. Zarówno dla dobra
- WK~, nai boisku SKS: SKS - Ł TSG i lenia w jaki s,p osób ma być przeprowadzo chu Polskiej YMCA w Łodzi, ściągnoie nie- nom, że nie sposób nadążyć w obserwacji. żywotnych interesów Macierzy, jak i dla
na boisku Sokoła w Pabianicacn: Burza na ~keja w sprawie sukskrybcji pożyczki/ wątpliwie szewkie rzesze miłośniików sztu- Lawina wydarzeń powoduje, iż to, co nada·nia odpowiedniej wagi naszym dąże
PTC. Mecze o mistrzostwo klasy B: na lotmczej.
ki maJairskiej naszego miasta.
dziś uważane jest za pewnik, od którego niom ku pełnej mocarstwowości - wszęboisku Widzewa o godz. 11 : Widzew Wstęp bezpłatny. Wejście od u1. Mo- odstąpić nie można, ~utro a~aże się ~z~zym dzie marynarka wojenna jest nam potrzeSokół (Łódź), o godz. 16: Makabi BoObecni byli przedstawiciele klubów: niuszki Ąa.
frazesem. Nasze umtłowame wolnosct na- bna i nieodzowna, nie tylko ze względów
ruta; na boisku WKS o godz. 11: Bar Wima, Makabi, KP. Zjednoczone, Policyj! kazuje nam wierzyć w myśl wskazań Wiei- militarnych, ale też politycznych i gospoKochba - Sokół (Aleksandrów) i na boi- ny KS. Krnszender, Unk>n Tooring, Sokół,
ODCZVT PROF. ADAMA JAMROŻA
kiego Mairszałka jedynie we własne siły darczych. Bezbronnością pols:kiego Bałtysku Tum o godz. 16: Tur - Hakoah, Me- Widzew i TUR. Zebrani odnieś:~i się przy- w Legii Inwalldów WoJen. WoJsk Polskich
bez oglądania s•ię na problematyczną po- ku zaostrzamy tylko niepotrzebnie wr-ocze o mistrzostwo poprzedzą przedmecze chyl•nie do i·nicjatywy zarządu ŁOZLA.
Dnia 16 kwietnia br. w niedziele o godz. 16 moc obcych. Liczyć musimy przede wszy- gom apetyt. A nieokreślone grainice tego
rezerw. Poza tym odbędą się dalsze me·
·
(4 PO po!u<lniu) prof. A<lam Jamroz wygłosi w stkim na
siebie i uczciwie z oddainiem i apetytu znamy doskonale. A zatem paAkcja przeprowadzona będzie _Przez Iokal111 Legii przy ul. Narutowicza 32 ock:zyt o
cze o mistrzostwo klasy C. i o mistrzostwo kluby, kwoty deklarowane bę.dą na hstach ', COP., który bedzie ilustrowany przezroczami. wyrzeczeniem się wszystkiego dla dobra miętajmy, że Obronę Morską należy bujuniorów.
zbiórki, przez zawodni·ków i dz.iałaczy lek· 1Członkowie Legii proszeni są o przybycie wraz Oj_czyzny n;usimy . ?Yć ~korzy _i c~ętni .d? dować nie pod kątem widzenia tego lub
Lekkoatletyka. Na staldionie KP Zjedno koatletycznyth. Uchwalę tę zarząd ŁOZLA z ro<lz,inami· .
.
oba~. jestes~y dz1s św~adkam1 of!an~os~1 innego sojuszu, -;- a pod kątem rz~zywiczone o godz. 10: kobiecy mecz lekkoatle- uważa za wiążącą ct:!1a klubów nieobec·nych
Po- ~~Y<ae Prezes kompami A. Kordasz. całej Polslki 1aik długa 1 szeroka. Z1em1a słyfch potrzeb panstwa.
..
podkreśli kilka momentów społecznych z c.hwi
k f
na on erenCJI.
<>becnei.
wzywa
inne
ZEBRANIE SEKCJI OPALOWCóW.
,
zki okręgowe do naśladownictwa.
Zarząd Sekcji Opałowców - St01Warzyszenia Kup'
WW 9
S
k. h
·~ów i Proomys!:owców Polskich w Loozi niniejszym
yr
eWS IC
zawiadamia, że w dniu 16 kwi.etnm rb. o godz. 10
.
b ·
k I
Do Sztekh•lmu
rano, w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Piotrkow
N1en?towany sukces artystyczny i ka-1 w ~.owym pr;~ Ojowym n~p.ertuarze · om E-kiej 211, odbędz.ie się ogólne zebrmnie członMw sowy osiągnął obecny program cyrku Sta- czm rowerzysc1 Aro!, Delfrn1 Comp, atrakI Kopenbat!l
Pol1ka 31/V-5/Vl
zł. 200
Sek<'ji Opałowej z n11Stępujęcym ;porzodkiem dmen niewskich. Na czele programu wybijają s·ię cja Budapesztu Bary-Baker oraz kiłkanaś(P) Węgierski Związek kolarski wystą "~) Zagajenie,
światowe atrakcje dot~d w Ło?zi niewklzia cie innych ~rtrakcyj uzupełnia d?borowy
pił z propozycją rozegrania meczu między
2) sprawozdanie z poprzedniego zebrania ogól· ne, jak: tr~ura arabsk1oh koni, tresura fok program. Duś w sohotę odbędą się po 2
Do Delslnek
państwowego na torze, Polska-Węgry.
nego,
-lwów morskich, egz.o.tycZiny zespół 14 przed.stawienia o 4.30 pp. i 8.30 wiecz.
15/Vl-18/VI
zł. 90
Pr-0pozycję tę P.Z. Kol. odrzucił zasła
3) !jpraw<ndanie rocwe z dz.iałalno'd Sekcji, Liazeed., ulubieńcy publicnności Din-Don
4) sprawy bieięce,
niając się brakiem toru, ja~by w Polsce po
DO ANTWfRPll
5) wybór Zarządu Sekcji,
za Warszawą w ogóle torów kolarskich nie
6) wolne wnim<ki.
I lONDYNIJ
było.
WIEtA SPADOCHRONOWA
13Vll-21/Vll.
zł S24.Ofertą Węgrów zainteresowała się jedJUt CZYNNA.
1
nak Łódź i za zgod~ PZ. Ko:~. nawiązała
Okręg Wojewódzki LOPP zawiadamia
flORDY NORWEfill
CHODZIŁY TU NIEMCE„.
pertraktacje z Węgrami.
że z dniem 16- g·o kwietnia br. zostanie uWielkie oburzenie wśród miesrzkańców
zł 520.25/Vll-9/VUl.
TEATR MIEJSKI, śródmiejska. 15.
ruchomiona wieża do skoków spadochrono miasta Ostrowa wywołała Polka p. Maria
Łódź projektuje
rozegranie w roku
Gościnne występy „Cyrulika Warszau:skiego" w
wych w Parku Ludowym im. J. Piłsudskie Karpowiczowa, właścicielka baru „Par",
dwóch meczów międzypaństwowyah PolTeatrze Miejskim.
która ogród swój, położony przy Alei Słowa
ska-Węgry (mecz i rewanż) jednego u nas
Cala Lódź bawi się wybornie na kapitalnej rewii g·o (Koło boiska ŁKS-u).
Zapisy i informacje:
·
W
h
I „Ktoś z nas zwariował" w niezrównanej interpreta..
c.kiego, sprzedała Niemcowi Waltercwi HirSko1ki dla publicmości odbywają się szowi
W kraju, drugiego na
ęgrzec ' a ponac cjj królów humoru Fry<leryka Jarossy'ego, Zos.i Ter
za 11 tys. zł. Niemiec pertraktuje obeto jeszcze meczu Łódź-B:udapeszt.
ne, E. Kr)'ńbk:iej, St. Grooziei1skiej, L. Lewińskiego, co.dziennie w godz. od 15-tej do 19-ej, a w cnie o sąsiedni o~ród którego właścicielem
Mecz międzypaństwowy odbył by się M. Rentgena, E. Minowicza, G. Boruckiego, W. Kn· niedzielę i święta od godz. 10-ej aż do jest p. Antoni Heintze i żąda za niego 15
t. ód ź. PIOTRKOWSKA 6b
w Łodzi w pełn.i sezonu kolarskiego,
a cliai·5kiego.
zmroku.
tysięcy złotych.
·
Ś •
-Pód' B d
Rewelacyjny program ten dany będzie dziś i w
Przyipuszczamy, że p. H. nie postąpi tak
Ceny za zwiedzanie i skoki z wieży wy
teh!lfOD 170•77.
I WlęC We Wrze ntU, a me<:z :1.t
Z - U a· niedziclę dwukrotnie: O godz. 4.ej pp. i 8,30 wiecz.
noszą: tak jak w r·oku ubiegłym: a miano jak P. Karpowiczowa, która zresztą już kilpeszDt w maju, twzkgtlęd_nie wtczkerwcu.
Abonamenty nie w:rbne.
ka razy w swoim lokalu zatrudniała żydow
wide dla dorosłych 50 gr., dla członków skich
a1sze per ra aCje w CJI u.
•
muzylków.
LOPP.. za okazaniem legitymacji 30 gr.,
TEATR POLSKI, Cegielniana 27.
ROZGRYWKI DRUŻY.NOWE O Ml•
Dziś o godz. 8,30, a w niedzielę dwukrotnie o dla uczni za okazaniem matrykuły 25 gr.
KONKURS NA BUDOWĘ RATUSZA
STRZOSTWO POLSKI W TENISIE.
godz. 4-ej po poł. i 8,30 wiecz. oklaskiwana gor11co
W BYDGOSZCZY.
Wycieczki szikol.ne i prywatne prosimy
(P.) Na ostatnim posiedzeniu zarządu
Aadyc~•·
' przez rozbawionlł publiczność wesoła amerykańska zgłaszać w Biurze Okręgu Wojewódz;kiePod przewodnictwem prof. politechniki
PZLT dokonano losowania mistrzostw dru
~~
•
Barta i Kaufmana „Cieszmy się życiem··
Lalewicza obradowała w Byd
1komedia
w reżyserii Br. DQhrowskiego a w wykommiu: Clioj go LOPP, ul. Piotrkowska nr. 157, tele- warszawskiei
goszczy specjalna komisja, celem rozpatrze.żynowych W tenisie dla województwa łód z
SOliOTA, dnia 15 kwietnia.
nl'J~kiej, DY",ińskiej, KossowEkiej, Polakówny, E. Dą fon 203-11. w godz. od 9-ej do 15-ej.
nia nadesłanychh na konkurs projektów na
kiego, którego kluby grają, jak wiadomo
5.30 Pie;ń „Kiedy ranne wstailł zorze" 5.35 Mu bromkiego, Dejunowioza, l\latu!fLkiewict.a, Modrzeń
Dojazd do wieży spadochronowej tram budowe ratusza, oraz przyznania nagród.
W klasie B.
zyka pocanna (płyty) 6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka skiego Mrozińskiego, Pągowskiego, Siez.ieniewokie.
Nadesłano 52 projekty, z których przyznano
wajami linii 5 i 8.
Rozgrywki te rozpoczną się w połowie (płvty) 7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (płyty) , go i iooych.
I hagrodę w kwocie 6.000 zł. projektowi nr.
Podczas
deszczu
lub
silnego
wiatru
(po
maja, gdyż mistrz musi być wyłoniony do S.OÓ Audycja dla szkół: 8.10 Przcrw-0. 11.00 Audycja j
33,
drugą nagrodę (4.000 zł.) projeJktowi nr
dla !nkół: „Śpiew•aimy piosenki" prowadzi prof. Bro I
„DZIWNY DOKTÓR".
wyżej 7 mtr. na sek.) wieża nieczynna.
48.
trzecią. (2500 zł.) projektowi nr. 42. Popołowy czerwca.
ni.sław Rurkow>ki. 11.25 Lekkie duety ~ustrumentalne l Teatr dla dziec· Kot w Buta-eh" (Al Kościusz.
nadto wyróżniono i zakwalifikowano do zaUsta:'.1ono następujący kalendarzyk spot- 1 ("Płyty) 11.57 Sygnał .czasu z Warszawy. Hejnał ~'ki 57) gra ua ogóld~ żędan.ie w niedlli~lę o godz. '1
PIERWSZY PODZIEMNY SZALET
kupienia kilka dalszych projektów. Wszystkań: Wima-Piotrkowski Klub Tenisowy Krakowa. 12.03 Audycja południowa. l~.00 Pr~erwn 12-ej i 4.15 po pol. wesołQ bajkę „Dziwny doktór„
kie projekty (około 500 plansz) wystawioUnion Touring - Maikabi. Zwycięzcy tych 14.00 ~t~zyk.a ro.z·rzw~owa w wykonaniu Ork1~s~~Y (wdlg. słyn11ej powieści „Dr. Dolittle i jego zwierzę.
W ŁODZI.
ne będą w specjalnych salach Muzewm Miej. .
. .
Rozgłosru Ka;tow1ck1eJ p/d Jarosława Leszczynsk1c t.a").
W najbliższych dniach w parku Sienkie- skiego
przy ul. Pieradkiego. Otwarcie komeczów spotkają się w polimałach. N a stęp go. 14.50 Łódzkie wiiadomośoi giełdowe i odczytaBilety od 30 gr. do 2.30. Bilety wolnego wejśda I w icza uruchomiony zostanie pierwszy w pert z nazwiskami
nastąpi po miesiącu.
nie zwycięzca meczu ŁKS - KS. Geyer nie programu. 15.oo Teatr Wyobra.ini dla dzieci: pr~cz pra•owyd1, u.rzędO"Wych i zaproszeń - nie 1Łodzi podziemny szalet publiczny. Podob.s potka się z Łódzkim Klubem Lawn Teni- słuc~~'visko pt. ,.Ja.k Bar~ar~a. piekła Wielknnoc~c wazne
„
1
sowym który do półfinału dochodzi wal- baby - Anoy ~w1rszc~ynsk1eJ. 15.3~ .Muzyka. 0~1~
·
ne szalety powstaną na Placu Wolności,
„LOJALNI" OBYWATELE,
.
'
dowa w wy'kO'llanm Orkiestry R-0zgłosm Katow1ck1eJ
Placu Boemera j Placu Reymonta.
\V niektórych miejscowościach śląska
k-0were~.
.
. •
p/d Jarosława Le~czyńskiego 16.00 Dz.lennik po
zauważono, że członkowie niemieckich orga
W finale na1prawdopodobme1 znów południowy. 16.08 Wiacromości gospodarcze. 16.20
PRZEJDZIE CZY NIE PRZEJDZIE?
nizacyj młodzieżowych, zajmują sie zrywa· Wima
·
K·rom"ka rui;_rucka. w oip~a~. Ai!Il dl'!ZeJa
· T. re f iaka P~0 f:
niem pasków propagand'owvch
Pożyczki
' znajd ą się
- ŁKLT .
.
Nie należy czekać aż bóle reumatyezne „same Lotniczej.
·
W ro~grywkach. ~iędzyo.kręgowy.ch ~"fio „1g;s~ ~=~~~~a" spi~;:~~~= ~~~:~tj~~J~
~YRK ST~!EWSKICH, Al. .Ko.sciu- pl'!Zejdą", albo,~iem ni~ ~n·zeciwdziałaj~? .chorobie,
Społeczeństwo polskie na śląsku jest bar
przyszły mistrz Ło~.z1 zm1·erzy się z Pomo- Władysbwa ('-,<1ździkowskiego.
szk1 5-7. - Dzis dwa przedstaw1r.n1a o narazai~y. orgamz.m na JeJ. ~alszy roz~voJ .1 ~r.aw<lo. dzo zrównoważone1 ale wobec panujących
rzem, Warszawa trafia na Poznań, Stanigodz. 16.15 i 20.15.
p<ioo.bmen~two powrotu. bolow w sta~ie silrncJs~yin.ł nastrojów akty tarkie mo1g<J się spotkać z
C!\SINO - Wielki walc.
A wię~: Już pi'Zy. p~erwszych. ohJ~~ch boló'~ 1 bardzo surową i dotkliwą nauczką
Sławo. w na Lwów, a Bi"ałystok wchodzi do
ireumetycznych stosuje się tabletki Aspirl.ll. Tabletki
·
następnej kolejki bez gry.
.
· 117.28 . Kun~e.rt whstow (z ł.odz1) W~kODawcy; I
CORSO: - I W1ęz1en N. 4328 II Wszy Aspirin p<>znać moina po znaku krzyża Bayera (są
śMIERć RODZINY W PŁOMIENIACH
Rozgrywki międzyokręgowe maią byc W~cław. Piotro~ski - organy, B.r~msław ~a- ·1
stko dla dziewczyny.
do nabycia w blaszanych opakowaniach po 6 i 20
. We wsi Grymkiewicze. pow. skierniewi.
guJewskił ,;- kwioBlonkic~e!a.ZTra_nsskm.i&~a z koirio·
CAPITOL: - Maria · Antonina
tabletek).
ck1ego wybuchł w nocy pożar w zabudowa1
zaokończone do połowy 1pca.
a "'at i os el wyc•ę ieJ.
EUROPA-. _ Włoc
· zęgi·.
·
·
·
dopier o w dn .
mach Stanisława Chapowskie!:.J. Po '!p;aszeF .inał bo.rl
..,... zie rozegrany
GRAND
KINO:
Biały Murzyn.
ŚWIĘCONE. U .ROB. CHRZEŚCIJAN .
.
.
niu pożaru wyidobyto spod zgliszcz zwłoki
1
.15 sierpma.
1s.oo „Swiatła nad rzeką" - słuchmvisko Czesła.,
IKAR. I. Cztery córki. II. Pasażerka . W dn. 17 kwtetm'.1 br. 0 g~~- 19 odb~~ie żony Chapowskiego, 28-letniei Haliny i ,::s
wy R11cza~zkowcj 18.25 Wiadomofoi sportowe lokal · na aapę
Isię w St<>warzyszemu :Robotmk~w Chrześc11an dzieci w wieku od 2 do 4 lat.' Pożar za~ltoW JAKIM SKLADZIE ZAGRA
ne. 18.30 Au<lycju dla Polaków za granicą: 1) Gnwt: ·· :-..
·
Domu Ludowym przy u]. Przeiaz.d 34 „Trady czyJ ich w czasie snu.
UNION TOURING.
da, 2) „Poetka naS"Zyd1 pól - Maria KO'Il.opnicka" 1
IRA: - Prze~lę_ta.
cyjpe Jaiko" dla czlon~ó.w i sek~ii. m~odzieżoPodczas pożaru Chapowski grał na ~Ił.Skład Union Touringu na niedzielny - audycja słowno.muzyczna Bożenny Czyżykow-j
METRO - K1b1c
1weJ. Podczas urocz.ystosc1 przei;io"."1~ia w.>:gł~- bawi~ w są.siedniei "."si. Urząd śledczy w
skicj (z Poznania) 3) „Wt.ilno, miasto Midciewl
MIMOZA - Zapomniana melodia.
szą ks. Bączyk, Charaez, Cyra.nsik.1 l Plewińsln. Łodzi wdrozył energiczne dochodzenia, !:amecz przeciwko Wisie będzie· następujący: cza i Pił~u~:;kicgo" - yogada?ka dJa m1odzieżi· !
OśWIATOWY _ I Ułain ks. Józefa li. . Jedno7ześnie sekcja mlodz.ieiowa wystawi chodzi bowiem podejrzenie podpalenia z
. Fąlkowski - Durka, Strzełczy~ - S~ulc, wygł. Kai.umcrz Leczy<lkl (z Wilna) 19.15 Koncc1·t K . .
iednoaktowkę p. t. „ZariKZYnY pod
gradem zemsty,
.
/
. k•ul".
Lies'ke Ohoj.nacki, Królastk, Se1del, r«>Zrywkowy (z Łod·Li) W'rkouawcy: Orkiestra ~alo- s1ązątko.
Gorzc;ko, Tymosławski, świ.ę.tos.ławski..
nowa p/ d Tomasza Kie:;ewettcra, chór Moniuszki z '
OAZA: - Moi Rodzice Rozwodzą się.
!l!JF•••m44iAP!h1Blll!l!l
........
llR!!-ll&JQ;IB
. ...l'l!'.ii'11P.lll,!llll4lll'l•l!Jl'il&l!IJC~W-•
d
p1
Pabianic pd Kar.ola .Luho_wskiego. 20.35 Aud~· cje
PALACE - Wzorowy małżonek
Gdyby udało się sp'.owa zic . I ~a, wow informacyjne: D~1cnmk 1:"Jecz<>n;tY. (20.40) W1ado
PRZEDWIOśNIE Kłamstwo Kryri.zas istniej· e koncepcja przesu111ęcia Ch-0]- wo<1:i mctcoroloz1czne, W1adomosc1 sportowe. Na~z
,_
NA śCIGACZ IM. WICEPREM.
na<:-kiego do ata•ku zamiast Seid la.
program nu julro. 2B.55 Przerwa.
I:: t yny.
.
E. KWIATKOWSKIEGO.
~
PALLADIOM: -- Serce matki..
K w. 153. z, powo du sm1
· ·erc1· matk i" moJeJ,
· · zeOlli
,
WYCIECZKĘ NA ZAOLZIE
RIALTO - Pan nY na wydanm
brane przez koleżanki na wienie<: zł. 28,30 skła
:'
K
d
21.00 r-.on:-rrt rozrywkowy z Bmkseh.
RAKIETA·
Powrót
o
świcie
Id Anastazja Ende
WIAVOCNIONE lOTNICTWIJ
organizują kolarze
ruszeen era.
a
·
.
a do g Jipca
;
STYLOWY - Pieśniarz jej wysokości
kw. 154 ~olskie Towarzystwo Chemiczne
d · h d 24
·Wl'Af9iONA
W mabc. ? k"
c~rwc e dera w li- 122.00 Mm:yka taneczna w wykonaniu Małej Orkiti . SŁOŃCE - I. Córka Szanghaju. Il Pa- oddz. w Łodzi zł. 50.
kolarze pa 1a111c 1ego rusze .n
.
strv P. R. p '.d Zdzisława Górzyńskiego. 22.55 Wiado t. I
t .
NA F. O. N.
POTECA
czbie ponad 20 osób urządzają wycieczk~ m~:ki Lieżące. 23.00 Ostatnie wia•domości dziennika 10 na pus yn~
.
. .
kw, 333. Jędruś R. otrzymane na urodziny
· g d zie
· w tym czas1•·e odb ę dz"e
·
Ko-muru"kat meteoro1og1czny.
·
I
TON: - .~kradzione. zyc1e
na Zaolzie,
I w1ero:ornego,
l zł. s.
.
..
PO/SKI
·
ól
1 k" · d. kol"'·rski·
ZACHĘTA:
- Oramca. .
kw. 334, Ginsberg Luba zł. 10.
się og nopo s 1 z1az
„ .
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DZIAŁ

LEKARSKI

Pabianickiej Spółki Akcyjnej Przemysłu
Chemiczaeva w Pabianicach

DR.

na zasadzie
sz:ów na

G!!!.a.! MARKIEWICZ
„choroby

Zwirkl l•c, tel. l2S·75

Dr. HENRYKOWSKI

1pecjaliata c:.(łrób weaetyCllaycb
1kór11ych i 1ek111al11ych
tei. 262 · "
przyfwuje od 8-11 I od 6-9 w.
n1edz. i święta od 9-12.30 po poł.
Dla •kórale chorych fOdz ambnlato•.
od 10-11 I od o -6 pp,

IAAUGUTTA 9, k, tp„

Doktór Medycyny

fiusiaw Kohn

akuszer - giaekolog

dłate1mja

ul, Piłsudskiego 51

te1. 110-03
Przyjmuje od 8-10 i od 4-8 w.

ANDRZEJA 4,

telef. 228-92
przyjmuje od 10·12 i od 4-8 wiecs.

M. Rundsztajn
akuazerja i choroby kobiece
powrócił

tel, 121.u
nd 4-8 w

Dr med.

He KLACZKOWA
pclolnictwo i ehorob1 kobiece

Piotrkowska 99, tel. 213-66
codzle1u1ie ocl 10-12

od 5-8

H+ LUBICZ
69

tel. lłl-32
od 8-10, 12-2, s-a wiecz.
w niedz · świcta od 9-11

1róg Narutowicza

gardło dro<ti odde·

chowa (astma )
PiOłrkOWSlll
tel. 127-111
9·2 r. p 5.30·8 w. przyjm. Dr.Z.Rakowski
Przy lecznicy ozynny jest Gabinet Roeat11en
do wszelkich prześwletlań I zdjęć.
Wezwąnia Dll miasto .
,

,

67,

DR MED.

.

1

1

~~~~~g

pnvimuie od l t - l • od 4-8 wiecz.ór

Do akt. Nr. III Km. 70!/39
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w to·
dri, rewiru 3-go, Ludwik Hollas, zamieszkały w Łodzi, przy ul. 41. I·go Maja
17, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogła·
s:r:a, że w dniu 19 kw. 1939 roku od
godziny 12 w t.odzi, przy ulicy Kiliń
skiego f 8 odbędtie •i• p11bliczna
licytacja ruchomości a mianow1t1ie: róż
nych materiałów, a mianowicie utucz·
nej!'o jedwabiu w kolorach i materiałów
damskich razem siłuczek 16 oszac. na
łączną sumę zł.
850, które motna
og lądać w dniu licytacji w miejscu
sprzedały w czasie Wfżej oznRczony111.
ł..ódź,

dnia kwietnia 1939 r.
Komornik : (-) Ladwik Hollaa

Numer akt. 1112tl8
OBWIESZCZENIE O LICYTAC.Jl
RUCHOMOśCI

Komornik Sądu Grodzkiego w Brzezinach Zygmunt Gendas:i:ewski mający
kancelarię w 8rze:iinach, przy ulicy
Okrzei Nr. 5 na podstawie art. 602
K. J.>. C podaje do publicznej wiado·
mości, że dnia 5 maja 1939 r. o godz.
10 we wsi Kaletnik, gminy Mikołajów,
odbędzie się 1-::c;.. ~i cytacja ruchomości,
należ ą cych do Jadwigi i Jana małżon
ków Cicheckich składa1ących się z domu
drewniane go o
dz.iewi\ciu izbach
krytego papą na rezbiórkę, os:i:acowa·
nych oa łączną sumę zł. 1000 gr. - .
l.{uchomości można o~lądać w dniu
lic ytacji w miejscu i czasie wyżej
oznaczonym:
dnia 11 lcwietnia 1939 r.
Komornik : (-)
Geadaaz•w•kl

z,

Zarz-du oraz wybór Komisji

dziecięcych firmie

4lfRfD SCH\W41N,

lódź

ul. PIOTRKOWSKA 150.
Skład

1t1le

zaopstrzony w wózki nainowsrych modeli
Ceny ścłlle fabl'7e:&ae.
Fabryka Wózków Dziecięcych
"TRYUMF" w Częstochowie
wł.

A.

Gł-=bockl

PRZETAR6

I W, Cbwallta.

.Towarzyslwa
Ząierskiej Manulaklury BawelnlaaeJ
Spółka Akcyjna

Bilans na dzień 31 gradala 1938 roku.
Sta• czyaay. - I. Majątek stały: Grunty :r:I 316.377,81;

I

„

Ubezpieczalnia Społeczna w Lodzi
ogłosiła w Moaitorze Polskim z dnia
ló. IV. br. Nr. 87 przetar1 nieograni·
czea7 :aa do1tawt dla Sanatorium w
Tuszynku·Poduchownym pod Tunyne111
pow; łódzldeao
t) 2 trzonów kuebeanych opalonych W'tglem. 2) a piekarników opalo·
nych wtglem, 3) a stołów - su1 do
podl'rzewania potraw.
Szezeg6łowe opisy oraz ślepy kon
tory1 1>tnym11.ć motna w S1kcj1 Go"
podarezo - Techniczaej Ubezpi ec:zalnl,
uL W olczafl!lka 225 w Łodzi.
Termin składania ofert do linia
27 kwietnia r. b. o godz. 12· ej.
Otwareie ofert na1t,pl w dala
27 kwietnia r. b. o gad.a. 13°1j

1

Dom, dwa pokoje f kuehaia weranda
ogródek, drzew ka owocowe zaraz do
sprzedania. C. 5.200 zł. Rada·Pab. ul.
Polieyju 9.

Fortepian Kral - Seldler, kredens

i 2 łótka z mat1r1eami do 1przedaaia

Piotrkowska 108, Putowa.
PŁASZCZE

impregnowane, jedwabne
wielki wybór, J>Ole<:a „Moderne", Piotr
kawska 10, front II Piętro.

JAK NOWE
wyglądają

platery, srebra, metale
Hyb:y i lastra ezyazczone płyne111
LU N Al

W Radzie Pabianickiej w le1ie w1lla
do 1przedania. 5 młout od pn:y1taaku,
tamte plaee. Tel. 142-114.

kła Ił fryzjerski do 1przedaala Przyjccia Interesantów od godz. 8 do 11
Brzezhl1ka 111.
Do akt Nr. Km. Vłl 2609/38
OBWIESZCZENIE.
Sklep 1potywez7 de 1przedanla za KAROL HOFFRICHTER
Stan bierny a - 1. Kapitały własne : Kapitał zakładowy
raz. Gdal'iska 72
Komornik S,du Grodzkiego w Łodzi,
Spółka Ake:rJna
:r:I 2.485 800,-: Kapitał zapasowy zł 268.282,67; Rezerwa
rew. 7-go, Włodzimierz Gamburcew
specjalna zł 83.046,02 razem zł 2.837.128. 69; 2. Kapitał
na Hlłlldzle § 16 Stntutu ma zuzezyt zaproeld pp. Akejo·
zamieszkały w ł.odzi,
priy ulicy
1mortyzacyjny. a) saldo z roku ubietłego zł 3 528.206.45;
narluszów na
Mari1tr1ekiei nr. 8 na za1adzio art. 602
b) zwrot amortyzacji aa sprzedanych ruchomo§ciach złot1ch
K. P. C. ogła1za, te w dniu 19 kwietnia
POSAD~
253.931.30: razem zł 3.274.275.15; c) 1pisano w 1938 r. na
1939 r, o god:a 12 w l.odzi. przy ulicy
umorzenie budynków, maszvn i 1amochodow zł 432.598.17;
1
majlle• 1io odbyć w dniu 27 kwietnia 1989 r. • godz. 11·ej razem zł 3. 706.873 3J; S. Zobowiązania : Długotermiaew e
Nowomiej1kiej Nr. 27 odbędzie się po•
przed południem w lolr:ala Zarządu Spółlr:i Akeyjnej w Lobliczna licytacja ruchomości a mianowi
wkłady akcjonariuszy zł 802.881.77,
ZobowiĄzania
dt11godzi przy ul Piotrkow1kiej Nr. 20ł.
cie: 100 puków dam., ~OO chustek tlo
tcrminowe &C 294 408 86, Olu! hipot eczny zł 203,163.72
noH, 50 refor dam., 100 czap~k dzlec
razem
zł
1,300.454,JSi
Alicepty
zł
103,241.44;
Wierzyciele:
•
Porz11dek ddennys
100 1ialik6w. 100 uilikóW kol., 100
al dostawcy zł 88.371.39, b) odbiorcy zł 3,949.98, c) r6tni
krawatów, 100 par r~kawiczek dam,
1) Za~ajenle I wybór przewodnie zącego. 2) Rpzpa- 69,307.21, razem zł 161.628.58; Różnice kursowe przejiclowe
Potrzebna ek1ped)entka do 1klepu 100 par rękawiczek dam, 80 beretów
tnenie i zatwierdzenie 1prawozdania Zarządu, protokółu
107.432.70; Sumy przechodnie zt 31.6ł7. 93; Zarezerwowano
spot -kolonialaego. Konleczaa znajomo dam., 30 par podwiĄtek me•„ 10 pal•
Komisji Re wizyjnej, jak również bilau~u ~rachunku strat i ~Y
podat. dochod. za rok 193!5 52.215,-; Przeaiosienie pazo.
•~ braniy, dłutua praktyka i dobre ków do 1)t'ńczoch dam„ 10 per 1karp•
1ków za rok operacyjny 1938. 3) Powz1ęc1e uchwały o pedzia
stałości zysku z 1937 roku zł 1.260.51; Ogólny zysk
refereneje Wycuroujl\Ce oferty 1kła tell. sporlowyeb, 100 par 1karpetek męo
Je zyski!. 4:) Udzielenie pokw~towania władzom Spół~1 ~wy·
w 1938 roku zł 550 109,08; Na umorzenie budynków, · dać do "Kuriera Lódr:kiego· pod
skicb, 80 utok puków, 63 par szelek.
kooanych przez nie obowiązków. fi) Rozpatrzenie . 1 za·
maszyn i samochodów zł 432.598.11; Rezerwa podat. doch.
li dna".
60 par po!l.czocb dam, 32 krawaty, 40
twierdzenie prelirninarza budżetowego oraz planu dz1ałal·
za rok 1938 zł 52 215.zł 484 813.17, zt 65 295.91; Zysk
1zalik6w, 10 teczek skóra., lcredena, 1Ł6ł
noiici Spół.i:i na rok 1939. 6) Wybór Członków Zerządu.
do podziału zł 66 556 42 Razem 8 367.171.43: Dollawcy u
Potraebaa zdolna 1J8DD& krawcowa 5 krzeseł. fotel tyrandol, 1zafa farde7) Wybór członków K<>misji Rewi~yinej. „8) Us~aleni~
materiały i maszyny w drodze zł !>25.272.03; Złotooe depodo salona sukien .Maison Rynarda • roba, lu1tro-tre:uo, lodownia, 1łolik.
wynairodzenia dla członków Zarządu 1 Komls11 Rew1zyJneJ &yty zł 10.000.-i Ogólna kwota zobowiązań zagranicznych
uL Plotrkowslr:a Nr. 102a. Teł. 160-73. wieszak . kredens kuchenny. waga 1klepo
9) Wolne wnioski.
Razem zl 1.280.243 57
wa, węglarka, bud:i:ik, wytymaczka osz;ac
Akcjonariusze, życzący 11oble wzl ą~ udział w zebrana łączną sumę zt. 3.761 gr.-, które mot•
nin, winni złotyć w Zarządzie Spółki swe akcje lub odpo·
RACHUNEK STRAT i ZYSKOW ZĄ ROK 1'38
wiednie ząświadczenia nsj?óźnieJ na 7 dni przed zebraniem
Pok6f
6
na oglą~ać w dniu. licyta~ii. w miejscu
Kon:ty administracji ogólnej zł 390.973,59; Koszty
--;;-UGON• GE.LE
sprzedazy, w czasie wyzeJ oznacz:o•
<§ 16 Statutu!.
fabrykacji zł 1.185.040.20; Koszty spnedaży zł 11.813 31;
aa
~
IS
RA
Główna 21 nym.
lml!I...
1
3
Koszty kredytów z:ł 85,047.51; Swiadczenia socjalne zło·
Dali G r. :; ~~ ~~ A
ł.ódt, dnia 24 marca 1939 r.
tych 84.093. 79; Swiadczenia społeczne zł 15.438.85; Podatki
Pruaro11111mam
S11w1r1r M1m•11n.1
Komornik (-) Wł. Gamburc:ew
pa1\9twowe i komunalne zł 221.112.96; Prowizja bankowa
6.8J2.32; Koszty ubP.\piecze!l. zt 20.714.44; Strata na dluż•
Okrttsowy Urz"d Budownictwa Nr, 11' w Łodzi
nikach zł 118 n7.75; Strata na sprzed. ruchom. zt 26.836.24;
Strata na zn esion. budynkach ze 13 371.03; Raz:em złotych
zwraca uwagę aa prz.etarg nieoitraniczony 1przedaży bułO :Z07.27; Odpisy amortyzacyjne zł 432.598,17; Zysk z roku
ELEGAtłCJI
dynku drewnianego i kotła parowego własności Skarbu
1937 zł 1.260 51i Zysk netto w r. 1938 zł 65.295.91; Razem
Paóatwa, położonych na posesli przy ul. Żerom1kiego .Hr.
zł, 66 556.42; Ogółem zł 2.678.636.58; Prz:enies1cnie zysku
PAtłA
113 w Lodzi, ogłoszony:
I
z r. t'J3& zł 1260!51; Dochody z fabrykacji z:ł 2.648.64621;
w Polsce Zbro·nej Nr. 102 z dnia 13/lV 1Q39 r.
przyczynia się takte dobre egolenił
Oochody z dzierżawy zł 12.030.-; Wpływy ze su'll 1pisaw Kurierze Łódzkim " 100 z dnia 12![ V 1939 r.
się mydłem P 1 X I N
ny.b w latach ubiegt. 118.15; Odszkodowanie pogorzelowe
b) ZAOFIAROWANE
1.043.60; Z.wrot nadpł. podatk. w latach ubieglycb zlotych
15,538 11; Ol!ółem zł 2 678.636.58.
li Ogłoazeale.
MIESZKANIA l pokojowe od 50
Do akt Nr. III Km. 806/39
Podział ayaku1
Dotacje na kapitał zapasowy
kw., I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.
ZA.RZĄD
zł 14.297,20; Ootacłe na Rezerwę Specj alną zł 10.163 22i
z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 poko
OBWIESZczEHIE,
Zakładew Włókienniczych tCf\ROL T. BUHl.E Uywidenda za rok 1938 w wy1okości zł /,,- od akcji
jowe, lokale handlowe, pokoje umebloKomornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
zł 22.096.-; Na t'ożyczkę Obrony Przeciwlotniczej złotycn
wane garsoniery od zł. 25 m, poleca
w Łodsi, Spłłka Akeyjna
.,Kosmos" właść. Jan Burchart, Piotr rew, 3-go Luciwik Hollas ::amieszkaly
zawiadamia, je w łłniw 27 kwietnia r. b. o itodzinie 5·el p~ 20 OOO,-; Ogółem zł bb,556.42.
w Łodzi przy ul. Al. 1 Maja 1~ na za
kowska 111 tel. 147-46.
południu odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Hipoteczner
sadzie art. 60Z K.P.C. ogłasza, że w
Nr. 719
dniu 18 kw. 1939 roku ocl godziny U
Z11rz'łd Fabryki Pończoch
Pok6j z hallu. winda, telefon. do od· w Aleksandrowie przy ul. Kołcielnej 3ł
Spółka
dania dla pana. Piramowieza 15121 odbędzie sic publiczna licytacja ru·
chomołci a mianowicie : 400 tuz. poi\•
tel, 274· 15.
zawiadamia, że w środę . dnia 2b l!Wletnta 1939 ~· o. gojzi·
z następuj~eym porzł\dki~m dziennym:.
czoch dz:lecinnycb, ze~ara w ałojące1
nie
12
e
raao
w
lokalu
wlas1:1ym
przy
ul.
S1enk1ew1cza
65
1
1) Zagajenie i wybór pnewodn:czącego, 2) Rozpadębowej szafce, 4' maszyny do wyrobu
POKóJ umebl<>wainy z wszelkimi wytrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Z"rządu i Rady Nad- odbędzie się
po:6czoch w 1tanie dobrym
zorczei. oru bilansu i rachunku zysków i strat za ~ole
ZWYCZAJNE WALNE ZGR$).MADZENIE
godami centr. ogrzewaniem., telefonem osz:accwanych na łączną sumę zł. 1. 100
1938 3) Powzięcie uchwały o rozdziale zysków, 4) Kw1to·
zaraz do wynajęcia. Piotrkowska 67, gr, -, które można oglądał! w dniu li·
AKCJONARIUSZU W
wani'e władz .Spółki z wykon inia przez nie obowiązków,
m, 10, puaf: „Casino".
cytacji w miejscu sprzedaży , w czasio
z
następującym
porzl\dkiem
dziennym:
1) Zagaje.n ie Zebra5) Wybór członk6w Zarządu na miejsce .u~tępujących or~z
wytej oznaczonym.
nia i wybór przewu dnicząt?ego, 2) Sprawoz;dante Zar11ądu
Rady Nadzorczej, 6) Ustalenie czynności 1 wynagrodzenia
i Komisji Rewizyjnej i udzieleoie Zarządowi _absolu~onum
Łódź dnia marca 1939 r.
1arządu i Racly Nadzorczej.
.
3) Zatwie r .:łaenie bilaos11 oraz rachunku s~ra~ 1 _zyslco~, . 41
Akcjonariusze prag111,cy uczestniczyć "! Walnyll?
Wybór członków Zarzą J u i Kornis1i 1lew1zy1neJ w m1e1sce
Komornik: (-) Ludwik Hona111.
l.gromadz:eniu wi?n1 na 7 dn_i przed Zgromadzen1e:n złozyc
ustępujących, 5) Wolne wnioski,
1woie akcje w biurze Spółki

Za

PRAtR
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Sródmlejsk a 28,

Wybory do

Za-

wyl11.cznq

naszych wózków

.s„.

& ze •tały~i
LEC •WlllC .,.
łó:lkam1

QSZJ 00$

6.

członków

dl.t.

rządu i Ko•isji Rewizyjnej.

Niniejs:i:ym zawiatlamia my Ssan. Klijenlelę że z dniem
1 kwietnia powlerzymmy
sprzedał

dziennym;
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewf.
zyjnej oraz bilansu i rachunku strat i aysków za 1938 r.
3. Podział zysku.
4. Uchwała o udzieleniu pokwitowania władzom Spółki z icb czynności.
5. Wybór członków - wzamian ustępujĄcycb oru ustaleule przypade·
jących wynagrodze!l..
6. Wybór c:r:łonków Komisji Rewizyjnej i u1talenie ich wyaa~rodzenia.
7. Ustalenio bud.tctu na rok 1939.
8. Wolne wnioski.
O ile przybyli na· Zgromadzenie Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie
będą reprezentowali tej ilojci akcyj. jaka leeł niezbędną, aby Zgromadzenie
było prawoaocne, to nie późnioi nii w przeciągu 4 doi, Zartlld ogtosi o zwo·
laniu i terminie powtórnefo Walnego Ztromadzonia, które odbędzie 11ę ni11
wcześniej, jak po upływie trzech tyiodoi na zasadach wyłuszczonycn w S 23
Statutu. Będzie ono prawomocne, a uchwały będ11 ważne, bez względu na to,
jaką ilość akcyj będą repr11zentowali przybyli na Zgromadzenie Akcjonariuszo
P. P. Akcjonariusze, pragn,cy uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
winni złotyć pesiadane akcje-w myśl § 26 Statutu -nie pótniej, jak Di& 7 doi
przed dniem W1lnego Zgromadzenia w kasie Spółlci. Akcjonariusze pragnący
wnieść dodatlcow• sprawy na porządek dzienny Walnego Zgr.:>madzen a, winni
zgłosić je nalp6tniej aa 14 dni przed terminem Walnego lgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zvromadzeaie

med.
Cher. 1kclrne wenerycane i Hk1aalne

DLA CHO·
R,YCH NA

:r; następującym porzĄdltiem

z

Dr. med.

Piłsudskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów

PEWNYCH

Budynki: al fabryczne zł 1,000,935,23, b) lfospodarcz:e zł
109.943,61; cl mieszkalne zł 304.857,93 razem 1.415.736.77;
Urządzenia techniczne; maszyny zł 3.797.521,77i Inwestycje:
wydatkowano na nowy budynek fabr. zł 359,905,53; nowy
•
d
•
budyueic go1podarczy zł 18,622,64: nowe maazyny zł
nie później, niż na 14 dni prze
terminem 248.395,79; nowe maszyny przedpłaty zł 160,938,62 razem
Zgromadzenia.
409,334.41. Otółem zł 787.1162.58: Inwentarz zakładowy i biu•
PP. Akcjonariusze, którzy zamierzają ucze-1 rowy; al żywy zł 1.50~.-; b) martwy .zł 105.137.42, r~zem
stniczyć w powyższym Walnym
Ziromadzeniu :r:I 106.637.42; • 2. Ma1ątek płynny: Gotówka w kasto zł
• • ł • •
k •
d
• 5 'łk"
· 6.703.26; Czeki w kasie zł 2.538.04; Gotówka w 9aokach zł
wmm z ozyc swe a cie arzą OWI po I co naJ· 202.883.46 razem zł 212.124.76· Papiery wartościowo zł
•niej na 1 dni przed terminem Zgromadzenia.
54,086. 74, Kupony zł 1.429,-, r~zem 55.515. 74i Weksle w
Zamiast akcyj mofą być złożone zaświadczenia,
portfelu zł 84 000.93, Weksle inkasowe w bankach 36.93~.36
wydane na dowód złożenia akcyj u notariusza lub
We~1le pr?testow1no :r:ł 1.5.28,49 razem 122. 461.78; AkcJe I
· t t „ k d Ł
• k .
.
b k
udziały w mnych przedsiębiorstwach zł 32.000. -: Mater11ly
w ins 1 UCJI
re Y owe)
ra1ow~1 oru; W
an ~ a) surowce zł 284,676.81; b) pomocnicze i pędne zł 26.359.44
„Schweizerischer Bankverein", Basel (Szwajcarski
c) zarekwirowane zl 1.razem 311,037.25; Półfabrykaty
Związek Bankow;• w Bazylei).
zł 90 555,08, Goto Na przędza zł 390,016,99 razem zł 4:80,572.07
Dłużnicy: a) odbiorcy 11t 279,389.68,
b) dostawcy zł 433,91
c) rótni zł 87, 834.56, d) naldn. zabezp. hipot. zł 87.755.85,
e) wątpliwe zł 2 533.25, f) należn. w post. rewlnd. zł 41.479.40
u · o ff I o e a e DI e
razem 499 ,426,65; Nalożnołci liipoteezoe zł 190. 926 50; Rót•
Zarząd Spółki Akcyjnej
nice kursowe przejściowe zł 13.175.89; Sumy przechodnie
zł 25,798.44. Razem zł 8.367,178.43; Bawełna, maszyny i ma•
Zakłady Włókiennicze
teriały w drodz:e zł 525.272.03; R6zai za depozyty zł 10.000.-

POWROCIŁ

Dr.

iJ~~le:fesk';;ynagrodze-A

7.

I•Akuszer•ginekolog
N A.DEL

przyjmąje

5•

Rewizyjnej.
Wolne wnioski.
Zgłoszenia w przedmiocie zamieszczenia dodatkowych spraw na porządku dziennym Walnego
Zcrromadzenia powinny być przedłożone Zarządowi

Doktór

POMORSKA 7,

BEZWZGLĘDNIE

statutu zaprasza pp. Akcjonariu·

mające się odbyć we środ((, dnia. 2~ kwietnia 193 9 r.
o godzinie 9-ej rano w biurze Zarządu w Pabianicach przy ulicy Piłsudskiego nr 5, z następują
cym porządkiem dziennym:
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego.
2. Odczyta;1ie protokółu z 42-go zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Akc.jonariuszów
Spółki z dnia 5 maja 1938 r. oraz stwierdzenie wykonania uchwał tegoż Walnego
Zgromadzenia.
3. Przyjęcie sprawozdania rocznego, bilansu
rocznego oraz sprawozdania Komisji Re·
wizyjnej za rok operacyjny 1938. Powzię
cie decyzji w sprawie bilansu rocznego
oraz ' udzielenia Zarządowi pokwitowania.
<&. Powzięcie decyzji w sprawie użycia czy-

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

Pn:yjmuj1 od g; 8-10 r.

W I E
L U
ZMARTWIE,.:,

43-cie doroczne zwyczaiae Walne
Zvramadzeaie Akcionariaszów Spółki,

akórne i weaer;rcs11e

:Spe()jąlista

§ 18

Towarowe >W AR RA I Tc Sp. Akc. w Lodzi

nioiejnym zawiadamia P. P. Akciooarluuó .1·, że w dniu 28 kw.etn1a 1939 r.
o siodz. 12-ej w lokalu Spółki przy ul. Piotrkowskiej 56, odbędzie się z:godnie
z §§ 21 i 28 Statutu w pierwszym terminie

UŻYWAJĄC

ZARZĄD

1

'

Zars~d Spłłld AkcriaeJ pod firm~•

GO

„

1

C I •• • 1

I

Wzmianka.

DO

lOKAll
l'llDIH.&NIA

- · Zwyczajne Walne ZQromadzenie
Akcjonariuszów

Adolf Kehsz

Akcyjna w Lodzi

lEl'Nl5H4

Do akt Nr. Km.

135 '39.

OBWIESZ"ZENIE.
Komornik Sądu Grodzk:ego w Zgie
rzu. Stanisław Scholtze zamieszkały
w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego Nr. 49,
na zasadzie art 602 K.P .C. ogłasza, że
w dniu l8 kwietoia 1939 r. 0 godz, 14
we wsi Kaliaów Stary gm. Brato11nwi·
ce odbędz:ie się publiczna licytacja ru·
choiności a mianowicie: inwentarza
żywego oszacowanych na łącz:ną sumę
zł. 850 gr. , które można oglądać w
dntu licytacji w miejscu sprz:edaży, w
czas.ie wyżej oznaczonym
Zgierz, dnia 17 marca 1939 r.
•
Komornik t-) St. Scboltze

Redaktor naczelny i wydawca: JAN STYPULKOWSKI.
udbito w drukarni przy ul. Piotrkowakiej 195 _(żwirki 2
'1wniej Karola} w lodzi.

1071391

Do akt Nr. Km
OBWIESZCZENIE
Komornik Sąd11 Grodzkiego w Zgie ·
nu ::lb.nisław Scholhe zamieszkały w
Zir1erzu. przy ul. Piłsudskiego Nr. 49
na zuadzie art. 602 t{, P C. Oj!'łaua, te w dniu 17 kwietnia 1939 r. o
R'odz. 11 w Zgierzu przy ul. Piłsudskie
go .Nr. 49 odbi;dzie się. publi_c~~a llcytac1a rucho .ności a m1aaow1c1e. mebli
osncowanych ~a ł4czną ~umę ~ł _520
gr. ~, któr~ _mozna 01lądac w dniu. licytaci1 w m1e1sc11 sprzedaży, w cza~1e w_v
żei ozn~czonym; ~przedaż odb;idz1e się
w drugim term1n1e.
Zgierz:, d~, 16 marca 1939 r. „
lfomormk: (-) ST. SCHOL1lE.

I

I

Do akt Nr. Km 1854/38
OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Zgie·
rzu Stanistaw Scho ltze zamieszkały
w Zgierzu, przy ul. Piłsudskiego Nr. 49
n a zasadzie art. 002 K.P .C. ogtasza że
w dniu 18 kwietnia 1939r. o irodz. 15
w maj~tku Bratoszewice gm. Bratosz:e
wice odbęd.z:ie się public zna licytacja
ruchomości a mianowicie: 35.000 utuk
ce gły oszacowanych na łączną s11mę zł
UOJ gr.. które można oglądać w
dniu hcytacli w miejscu sprzedaiy, w
ciasia wyżej oznaczonym .
litierz, dn. 2!:> marca 1939 r.
Komornik; (-) St Scboltze

J

Do wynaj~ela zaraz w Gałkówku
po3ój umeblowany z balkonem, we·
randą w ogrodzie blisko stacji. Wiado
mo~ć u Piaseckiego.

•_Ó_Ż_N_I_

[ __
14filJBIOH
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]

Za dłu•i tony mojeJ Waudy z UJlllll
Sypert nie odpowiadam Aleksander
Hafner, nl. Kra1lck1ego 9.

Urbaniak Józef zgubił kwit Nr. 29i690
na zł 15.-, .>ydany przez Warszaw- Pra1bl"kal 1i~ wyteł białv - czarne
skie Tuwarzystwo Potyczkowe na Za- łaty. Do odebrania za zwrotem kosz•
tó " , ul. 11 List op 11 da 152 W ewiórski.
a aw Rucbomo6ci Oddz. w Łodzi.

--------------·-------------------------

Redaktorzy; działu politycznego - Jan Stypułkowski; działu kroniki lokalnej i kra jo w ej
Klaudiusz Lityński· działu
depesz - Feliks Tomaszewski; działu gospodarczego i dzi ału sportowego - Hieronim Feja; dodatków niedzielnych j świą·
ie~znY.~h Michał W.alter;_ Mał.Y. K!!rie(- Henryk Rl!Qnicki. Za .ogłoszenia i artykuły reklamowe odpowiada Franciszeł
Ch:roielowski1 - wszyscy zamieszkali w Ło(fzj,

