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Decyzje rzqdu hrylyjskievo sq niezalein'e od dzisiejszej mowy kanclerzu Billera

LONDYN 28,4. Izba Gmin przystąpiła tygodniu gdyż -o ile by zostało opóźnio- tygodni wprowadzenie w życie zarządzeń, wcr straconą, w którą sama nie wierzy. Z Irlandia zachowa neulralnoić
wczoraJ do debaty nad deklaracją rządu ne do przyszłego tygodnia, wszelka decy- które rząd uważa za niezbędne oraz zmniej przemówień popierających propozycje rząW ewenlualnej wojnie
w eprawie zaprowadzenia przymusowej zja pojęta byiłaby jaiko związana z przemó- szyły by produkcję zbrojeniową, tak wa.żną dowe wyróżniło się przemówienie Winstoeuropejskiej ·
służby wojskowej. Debata- jak wiadomo wieniem kanclerza Rzeszy.
dla .nas V.: ob~cnym cza~ie .. N~ taki krok ni.e na Ch~rchilla, go:ąco okla:?~iwane prz.ez
DUBLIN 28 . 4 . _ Odpowiadają<:: na
-wywołana z-01Stała wskutek sprzedwu
Rząd brytyjski nie posiada żadnych in- mozna się Wlęc lekkomyslme decydowac. Izbę. ,,Zgadzam się całkow1c1e z premie.
'
.
. d
zgłoszonego przez Labour Patrty przeciw formacyj co do treści tego przemówienia i Dzisiejsze czasy są tak odmienne od tych, rem gdy kwestionuje on czy żyjemy w okre pytan:~ w parlamencie, ~e Val~ra ośw~a - .
wszelkiego rodzaju przymusQwi służby dlatego też decyzje brytyjskie są zupełnie gdy przyrzeczenie zostało udzielone, że sie pokoju - oświadczył Churci1i1J. W isto, czył, 1z rząd wolnego pa1nstwa 1rlandzk1ego
wojskowej. To założenie deb~ty <Jdbiło się od niego niezależne, co podkreślić należy można je O'kreślić jako Zupełnie niettormal- cie rzeczy to co się dzieje od blisko trzcJ;:h I postanowił zachować neutral•ność w ewendo pewnego stopnia na przebiegu d'ysku- wobec całego świata.
ny Okres, do któr~go nie sposób stosować lat j~t _niczym innym jak stanem wojny,~ tua}nej wojnie europejskiej i że to stanowisji. Premier Chamberlain owacy}nie witaR
. .
.
t m Labour ani prawideł poko1owylcb, ani prawideł wo któr~J, 1ak dotąd W. Brytarlia przegrywa • sko Irlandii jest doskonale znane rządowi ~
ny przez większość rządową, gdy przystąoz?rawiaiąc si~ z zarzu e
.
.
jennych. Jednakże przyrzeczenie to udzielo Pewien jestem - podkreślił z naciskiem
. .
·pt'ł do urn<>ty1WCJ1Wama
· ' kon1ecznosc1
·
· · t yc h za Party' iz złamał
sWQJe
przyrzeczenia
mene
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że
olbrzymia
większos'ć
narobrytyiskiemu.
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ż wprowadzania przymusoweJ s uz Y WOJS 0 cydować, czy uważa ona, iż jestem tym du nie będzie czyniła premierowi wyrzuht
MIN. DE MONZiE U PREMIERA
rzą ze~ wk OJLS ~~~c p' wt~ ztąc .z g rr d e wei· hw Tczasie
poikoju premuer zaznacz)"ł, że przyrzeczeniem Z\"ią.zany, czy tez· może za krok, kto'ry podi'ął. N1·e nalez·y zapom1·sta:now1s o avuu.r arty 1·es mepr:zieie na
d
'
·e to było składa
' DALADIER.
nie opozycyjne, ni'e wysilał się specjalnie, w c Whl t, .g by Pł rzyrze~z.eni d ie rna od obe mnie z niego zwolnić - oświadczył pre- nać o nalJ<azach zdrowego rozsąd'ku.
1
0
· p rzen10• w 1·.en·e
ne sy
NawiązuJ'ąc do zobowiaza:ń,
zarówno
PAR"ż,
28. 4. _ WczoraJ· w południe
• p rzekonywac.
1
aby op Ozyqę
·1
• • tacia
• • tY
. a zupe
t k' m c mogłoby mier. Ufam, że Izba potwierdzi pogląd, któ. me
jego było niczym więcej, jak obszerniejszą cnekj 1 me ~s m~10 nic. ad u7go, ro ?bę WiO'J·ny remu dałem wyra1z, a przekonany jestem, że daiwnych, jak też i osta.fnio przyjętych, premier Daladier przyjął min. de Monzie,
I bardziej umotywowaną rekapifolacją one ws azrv:a na e~p~sre ? 1 ą g .z
b
· także cały naród będzie po mojej stroni~. Churchill stwierdził, że bez wprowadzenia który złożył mu sprawozdanie z podróży
gdajszej deklaracji rządowej Tłumacząc Faktem ies.t, że dziś J~lż me s~dzimy al Y po
Mówiąc dalej o zobowiązaniach, wyn1- powszechnego Obowiązku służby wojsko- do Polski.
dla'Cze 0 nie odb ł u rzednio. konsultac ,- trzeby kraju zaspoko1one ~yc mogły wyiłą- kających z porozumienia aingielsko-polskie wej, W. Brytania na wypadek wybt.1::hu
.
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cznie przez zaciąg ochotniczy. W tym ·sta- go oraz 0 gwarar1::1·ach dla urecJ"i i Rumu- I wo1·ny nie mogła by odrazu Okazać swoim
Na pytame dz1enmkarzy min. de Monf
ze s ronmc wami opozyq1 prem1·er zazna.
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cz 1 że b ·Jo istotn m ab' stanowisko rz ni_e rzec~y, ~ ile w dalszym ~1ągu. rząd nil, premi.er stwie_rdził, że pa.ez te fakty zo ~przymierzeńcom. takiej ~y, jakiej mie zie ?s~1a czy' ze o m s )ćl' naJ epsz
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ą miałby ste kierować zlożotnym1 w in~ych bowlazama br•..+.' sfde .fe Włv znącznie pO· h by prawo od me1· oczekiwać
wrazenie z posta'Wy i::poleczenstwa polskie
du ozna1m1one zostało 1eszcze w b1e zącym
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'kó k"ie,,Cała nasza polityka _
mówił Chur- go 1 .s anowis a P s ie
. c. YlJ~ 1 Vf
warunkach przyrzeczem ami, oznacza o Y w1ększone. Celem ty~h g'<varancyi było\
to, że nie .1'est w stanie podjąć zarządzeń, przede wszystkim zap bieżenie wojnie.
chili - była by narażona na szwankt, gdy rowmczych wobec zagadmen m1ędzynar?które uważa- za niezbędne dla obrony kraNie należy pomniejszać doniosłości fak.- by rząd w d.alszym ciągu wzdraigał się pod dowych;
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ju, bez odbycia wyborów powszechnych· tu, że W. Brytania odstą,piła od tradycji, jąć ten najbardziej konieczny krok".
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łJU.C. łPremier wystąpił . nast_ępnie pod aćJre- której .clotą<l talk piecz~o~;y~cie przestrzega-\ C~urch!U oś""'.iad~zył na zakończenie, że ••••~•-••liM•••ll!I•
\
sem Labour Party z ostrzezeniem, które spo ła. Kazdy kto czytcił dz1s1eiszą ranną prasę. uwaza powołame iednego tyl'ko roc~nika
W 2 goim
q ł'łAT.~CZMe
tkało się z aprobatą większości rządowej, i za1mieszczone w niej wyciągi prasy zagra za niedostateczne i wypowiedział się za rOz KINO
f,,godołu
tl 0 Ti
by sprawy nie posuwała do takiej ostatecz nicznej, zdał sobie sprawę z wraż enia, ja- szerzeniem zasięgu powołania rekruta.
re ordowel'o
powod:ze.aia
tł
1
?ości, iż ~d nie miałby innej alternatywy, kic wywarła \v~ród naszych _przyjaciół w WNIOSEK RZADOWY UCHWALONY
Jak zarządzić wyb~ry. pdowsłzechn:- Gdyb y E$ur_opd1e wśc~o~aJ sza kde~ IaracJa:t rz~d.owa.
po dekrecie Jzba Gmin odrzuciła .,;,.
1
zmuszono nas - osw1a czy premier - (o
w1a omo c, ze w o res onym erm1nie o- ra k Lab
p rt
. ob .
tego rodzaju decyzji w obecnym czasie, to znaczona liczba ludzi ulegnie przeszkole- 1 P we· ę .b our ,: ak Y ~ sp rawie1Ą. okwią z.
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i dla I 1cow J s1uz y we .s GWCJ
prze.iw o 3
. nie;~ą p 1dwł1eb ar zt,o hc1~~t.a o powd1e zt1a - ni u, posta a p1e.rwsz?rkzę nehznaczen e
.głosom. Wniosek zaś rządowy przyjęła
0
nosc spa a y na yc , K orzy nas o eg p 1anow opcr<łCYJ WOJS owyc ·
376 głosami rzeciwko 145.
•g. pow ; eści T. Dołęgl-Moatowieza
kroku pchnęli. Wybory powszechne w obec
DEBATA.
P
CENY MIEJSC ZNACZog
nej chwili wywołałyby w krai_iu stan zamieDebata jaka rozwnię.ła się w Izbie G1~i11
W IZBIE LORDóW. .
NIE Z N I Ż O N E
- - - - - - - - - - - - - - - 1 szania i niepewności i opóźniłyby o szereg po przemówieniu pren11era
Cbamberlarna
LO~DYN, 28. 4. - Izba LOrdow przez
na wszystkie
zł
~
.
na 0 0 ół nie była in teresująca. Przemówienia pcdnicsienie rą.k przyJęła rezolucję, aproseanse - od
•
Jak organ Waty Manu eh ara ~teryzu e
opoz~ycji tchnęły bralkiern szczerości i wi- ' bującą prepozycje rządowe w sprawie obo
polską po)iły kę
ą
docz11ym było, te opozycja walczy o spra-'. wiąz1mwego przeszkolenia wojskowego.
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CITTA DEL VATICANO 28,4. „Oser- nej swobody ruchów zarówno na wschovatore Romano" omawiając stosunki poi- cizie, jak i na zachodzie. Na zawarc''! poro
"
.
~ .., ~ ą.
sko-niemieckie pisze, że p0lityka polska o- z~i~ia z Anglią mogła ~otsł<a ~ctec~doodprężenie
sytuacji mięozynarodowej?
żywiona duchem niezależności i dumy naro .wac się z zur;ełnym spolm1em, pomewaz po
Optymizm w kołach politycznych Francji
dowej, nacechowana jest równocześnie o,- ~iada. ono cl;?rakter na wskro~ dei.ensy~n~
stroinością i unika wszelkich prowokacyJ. L•w n~c~ym r11e narusza zasad1itczq ,poMyki
PARYŻ, 28. 4. W kołach poli:ycz- o tyle obe7~1ie uważa się, że mowa ta może sytuację •międzynarodową, lecz że nie bę
Polska zawsze dążyć będzie do maksymal- I' polskieJ.
nych FranCJi syLJ..::cja międzynar odowa uc;t; ;..,prowa.c1z.1c nowe m~me~1ty dyplomatycz1~e dzie ona miała już znaczenia czynnilka dcmana była w gui.izinacn wieczornych z dos: 1 odp ręzyc w pewne1 mierze ~lbo zaognić cydują-cego w rozwoju tej syhtacji.
dużym cptym1zmcm. Informacje z B i ał ogro
du 0 stanowisku rządu jugosłowiańskiego
oraz o porozum irniu osi ągniętyrrr między
Pocza,tek 4, 6, 8 i 10
rzadem a Chorwalami, informa<.:Je z RumuRienliecka marrnarka wpłynęła na Morze Sró1h:iemu1
·r. Dołę~i ·Mostowicza
1 nii. o stanowis1cu zajętym przez rząd rumu1~
. ~l~RALTAR 28,4. Ni~mieckie krążo-1 raj o godz. 10,50 do Algesiras przybył krą
Ceny m 'eisc :iniione: III - t.09 II - 1.50 I - 2 20 na wRzystkie seanse.
ski wobec kw csfionariusza niemieckiego, wrukt i torpedowce wczoraJ rano przepły- żownik niemiecki Koeln'.' Leipzig" zawi
. ś .
.b lt
oraz wiadomości o podróży komisarzai Po- nę Iy przez Cie
?in~ 61. ra a~ską. O godz. nął do Tangeru, a trzy inne okręty nietemkina do Ankary i Sofii, oceniane były 8 rano okręty memieck1e zawinęły do portu .mieckie przybyły do Ceuty.
W
pozytywnie. Nad wszystkimi zagadnienia- Ceuty.
• - ~ 1 1~:· li.il,
ATENY, 27.4. - Angielskie ok1~ty wn
mi dominowało jednak wrażenie wyv;oła. GIB~LTAR 28,4.„P~ncemik niemiec- Jenne „Baram" i „Malaya" przybyły do
Gdańsku
ne przez wprowadzenie służby WO'js'kowej kt „~dmtral g~af Spee , Jed~ ~ontrtorpe- N.avarino. Brytyjska flota śródziemnomor
w Anglii. Na tle tego wydarzenia oczekiwa dow1ec, 6 łodzi p~wodnych t Jeden okręt ska 5 maja ma przybyć dQ Kandii. W poW'}razy ubolewania władz Wolnego Miasta
na do niedawna jeszcze z dużym napięciem warsztatowy dywiz!OOU podwodnego sta- bliżu Krety odbędą się kilkudni-0we maneGDANSK 28,4. w dniu 26 bm. o godz. kolejowego narodowości polskiej Plata.
piątkowa mowa kanclerza Hitlerai straciła nęły na kotwicy w Ceucie.
wry.
20,45 do lokalu zajmowanego przez poiW związku z tymi wypadkami w dniu bardzo dużo na znaczeniu. O ile początko
„Admirał graf Spee" jest siostrzanym
PANAMA, 28. 4. - Flota wojenna Staskich inspektorów celnych w miejscowości wczorajszym przybył do Komisąriatu Ge- wo traktowano niemal powszechnie w ko- okrętem „Deutscbland" który wraz z dwo nów Zjednoczonych przepłynęła Kanał Pa.Kalthof na granicy Gdańska i Prus Wscho- neralnego prze~stawiciet Senatu gdańskie- łach pra~owych Paryżz tę mowę jako punkt ma kontrtorpedowcami przybył do Malagi. namski, udając się· na Pacyfik. W związku
dnłch wrzucono petardę, która eksplodując go. wyrażając ubolewania władz Wolnego bardzo ważny w sytuacji międzynarod_owej,
GIBRALTAR 28,4. Brytyjskie okręty z tym wstrzymano w Kanale ruch statków
powyrywała wszystkie okna.
Miastą i za:1:naczając, że Senat zarządził
wojenne „Ramitliies" „Galant" i „Active" handlowych i w.rdano szereg zairządzeń owyszły wczoraj rano z Gibraltaru. Wczo- chronnych.
.
.
_
Tegoż 'dnia o godz. 21,30 wrzucono dru p~zeprow.adzenie energicznego śledztwa w. Nowy. 'zqd Prolekloralu l;zech
gą petardę do mieszkania funkcjonariusza tej sprawie.
·
i Moraw
PRAGA, 28. 4. - W porozumieniu z pro
tektorem Czech i Moraw prezydent Hacha
na temat powrotu amb. Hendersona do Berllna
mianował nowy rz ąd, w którego skład weku czci prezydenta Wilsona
szli: prezes rady ministrów i min. s.praw
BERLIN, 28. 4. - Minister Goebbels by prasa niemiecka pozwoliła sobie na coś
PRAGA 28,4. Wczoraj odbyły się w placyku koło pomnika wieńce i kwiaty. Po zagranicznych gen. dyw. inż. Elias Kalfuss poświęca a1rtykuł w „Voelkischer Beob- podobnego. Anglicy wpadliby we wście
Pradze przed pomnikiem Wilsona naprze- Iicja rozpędziła tłumy i otoczyła pomnik - oświata i kultura, Kapras - sprawiedli- achter" głosom prasy angielskiej na temat kłość. Niemcy nie są protektoratem W. Bry
ciwko głównego dworca iw. Wilso111a mani kordonem. Wobec spodzi.ewanych manife- wości Vkrei<:i - przemysł i haindel, Sadek powrotu Hendersona do Berlina. Sposób tanii - kończy mi1n. Goebbels i Anglicy
festacje ku czci prezydenta Stanów Zjedno sta1cyj w dniu dzisLejszym władze wydały - komunika<:ja Havełka - roboty publia- w jaki dzi~nniki angielskie omawiały te uczyn!Jiby do!J ru , gdyby traktc\~1 ali Rzeczonych. Tłumy pttblkzności gromadziły szereg ostrych zarządzeń
ne, Cipera - rolnictwo. Feierabend
sprawę - pisze min. Goebbels - jest po~ szę taką, jak się zw11kle traiktuje wielkh
się przed p_-0mnikiemi składając na małym
pp_ieka s,eołe~ZH!!·
._'-- z.b~iQn)'. tąkty, bezwstydny i głupi. Gdy moc ars l wo.
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Hin·. Goebbels o głasach prasy anD1els~lej ·

lalendamk 1olitr1zn1 /
- WARSZAWA. P. 1'rczydent ~ztczypo
spei!itej przyjąl wczoraj pre~y~enta m. st.
\\t arszawy p. ~tefana Starzynsk1ego.
Również wczoraj P. Prezydent R. P. przy
jął p. ministra opieki społecznej Mariana Ko-

Minister Gaf encu w

NOWY ROZKŁAD JAZDY l\.OLEJOwi....j.
WARSZAWA, 28. 4. - W nocy z 14
na 15 ma•ja wejdzie w życie uowy rozkła<l
jazdy kolejowej.
W nowym rozkładzie zasługuje na uwaaę
uruchomienie dwóch pociągów. . luxo
torpedy w Małopolsce Wsch. do m1e1scowości kuracyjnej.
\V połączeniu m:ędzynarodowym nast.
pi przyśpieszenie biegów pociągów prze;
skasowanie mniej ważnych sta'Cyj.

Paryżu

W. zyty u prezydenta Lebrun i premiera Daladier
Długotr.N le konferenc,e z m "n• Bonnet na quai d'Or~ay

sy niemieckiej, brytyjskich mężów stanu.
Ministrowi Gafencu-pisze „Esst"ner Natio
- \V ARSZA WA. Wczorai w godzinach
na! Ztg".- udało się zręcznie wycofać z
przedpc,iluciniowych odwiedził p. prezesa ramiłosnych uścisków polityki okrążenia. '·
dy rnin:s.rów gen. Sławoja Składkowskiego
p. marszałek Sejmu prof. Wacław Makowski.
przedstaw101ne mu życzenia i propozycje
ARESZTOWANIE 14 . MONARCHISTóW
skierował
na tory ogólno-europejskie.
NOWY JORK. Wczora.i rano na pokładzie
AUSTRIACKICH.
„Oslofjorcl" przybył do Nowego jorku norweski nast~pca tronu i ksicżna Matka. Po uro
WIEDEŃ, 28. 4. - Aresztowano 14
czystości
otwarcia pawilonu norweskiego,
monarchistów austriackich, b. oficerów
norwc$ld następca tronu odbędzie 2-miesięcz
dawnej armii austriackiej, podczas zebraną podróż po Stanach Zjednoczonych.
Podajemy do wiadomości Sz. Klienteli, ie naszymi TYN.KA.Ml szla- nia w jednej z restauracyj w śródmieściu
- ANKARA. Nowomianowany ambasachetnymi „FELZYTYN" ł „SKA.LENIT" oraz wysokowartościo Wiednia.
dor niemiecki von Papen przybył wczoraj do
wym materłaleRI wodoszczelnym „ TROCA.f,". wykonaAnkary.
·
nych zpstało w Lodzi llilkadzieałąt domów m. inn.: Gmach Szpitala WojskoWYLOSOWANE BDi-JY FUNDUSZU
• - BERLIN. Minister robót publicznych I W. IO.
wego, Ambulatorium Ubezpieczalni Społecinej, przy ul. Leczniczej, Sanatorium
INWESTYCYJNEGO.
Rzeszy Seldte udaje się na zarrcszsnie min.
WARSZAW A, 28. 4. - Ministerstwo SkarWkrótce po śniadaniu minister Gafencu Ubezpiecz. Społecznej w Tuszynku i wiele inn. Polecamy również p o s a d z k i
!korporacji Lantini do rtalii, gdzie w czasie
bu (zarząd długów ·państwa) komunikuje, że
od 30 bm. do 7 maja zapoznać sie ma z refor i .ambasador Tatarescu o godz. 15.30 udali i o k ł a d z i n y lastricowe, granitoidowe i cementowe.
mami ~po!Pcznymi faszyzmu, a w szczególna się do gmachu ministerstwa wojny !Idzie
w dniu 27 kwietnia l 939 r. wylosowane zoZakłady przemysłowe „FELZYTYN I TROCAL".
ści z poi it}1k4 b11dowlaną i kolonizacyjną.
byli przyjęci przez premierai Daladier.
Reprezentacja w Łodzi, ul. B•ndurskiego 12, tel. 227.66 stały do umorzenia bony Funduszu Inwesty-- BURCiOS. A111basaclorem hiszpańskim
cyjnego oznaczone nr. 4861, 5675.. 21944,
w Brukseli miJnowany został Edward Aunos,
30697, 31139, 38110 i 39774.
.
U
PREZYDENTA
L.EBRUN.
b. minister pracy w rz4dzie Primo de Rivery.
PARYŻ,
28.
4.
Prezydent
republiki
-- TIRANA. Włoski namiestnik generalny
w Albanii amb. .Jacnmoni udał sie w czwartek Lebrun przyjął wczoraj po południu minipo pałudniu samolotem z Tirany do Rzymu. stra Gafencu i ambasadora Tatarescu. Roz
- TOKIO. Niemiecka misia prasowa z mowa trwała trzy kwadranse.
•
•
•
•
•
•
•
i1dmiralem Foersterern na czele przybyła do
o godz. 18 mi.nister Gafencu w towamiędzy
I
Yokohamy. Program przewiduje przyjęcie u rzystwie ambaisadora Tatarescu ttdał się
Układ wymaua zalwierdzenia przez regenla ks. Pawia
uin'.stra spr, zagr. Arity.
ponowną ko1t1ferencję z min. Bonnetem,
na
- RZYM. Mussolini, który przebywa obc
BIAŁOGRóD, 28. 4. Wczoraj o go- rzenia nowego rządu, którego zadainiem by' pomiędzy ·premierem a Maiczkiem wywal" .:
....nie w Rocca della Cammina'te, odbył wczo- która trwała do godz. 18 m. 45. Wieczo- dzinie 11.45 ogło,szony został komunikat łoby wprowadzenie w życie układu. Wia- w Zagrzebiu i Bialfogrodzie bardzo duże za
ra i konferencję z ministrem finansów i sze- rem min. Gafencu przewodniczył na obie- oficjalny, donoszący, że pomiędzy premie- domość o pomyślnym zakończeniu rozmów dowolenie.
fem sztabu generalnego armii włoslkiej.
dzie wydanym przez ambasadę rumuńską.
- SOFIA. Premier Kioseivanow odczytał Na obiedzie tym wziął udział ,personel am- rem Cwetkowiczem 111 dr. Maczkiem, przy1„..........,
wczoraj w Izbie dekret królewski, zamykają basady i wybitni przedstawiciele kolonii ru wódcą chorwackiej partii chłopskiej zakoń
cy pierwszą sesję zwyczajną 24 zgromadzece:one zostały w Zagrzebiu ostatecznie roz
muńskiej w Pąryżu.
\lia narodowego.
mowy przed likwidacją sprawy c'ilorwackiej.
Powzięte wsp6J.ne postanowienia ogło
szone mają być niebawem.
PO OSIĄGNIĘClU POROZUMIENIA.
z ok., zji etwarcia wystawy nowojorskiej
L Ó D PIOTRKOWSKA 3, lel. 126-99
BIAŁOGRóD, 28. 4. - Premier CwetNOWY JORK 28,4. Prezydent Roose- sji spraw z.a granicznych senatu Pittmann złożył kowicz powrócił po południu saimolotem z
3~0
PABIUICE, ZAMKOWA 17,
rezolucję, uprawniającą prezydenta Stanów Zje
velt przybył wczoraj rano do swej posriadlo dnoczonych
do wprowadzenia ograniczeń handlo Zagrzebia. Odmówił on udz.ielenie wszelPOLECA:
ści w Hydepa-rku. Według oświadczenia je- wych w stosunku do Japonii, zgodnie z opinią
kich wyjaśnień I udał się niezwłocznie na
WINA WĘGIERSKIE, FRANCUSKIE, REŃSKIE, MIODY i WINA KRAdnego z sekretarzy, prezydent ma poświę wyrażoną przez kongres przed 10 dniami.
posłuchanie do ks. regenta: Pawła, tktóremi.I
JOWE OWOCOWE- WYROBY POLSK. MON. SPIR., WÓDKI, KONIAKI
cić dzień dzisiejszy opracowaniu przemóDELIKA1ESY, OLIWĘ, SERY,- OWOCE ŚWIEtE
złożył sprawozdanie z porozumlenm, zawar
ORĘDZIE DO KONGRESU.
wienia, jakie wygłosi w niedzielę o godz.
t SUSZONE. CUKRY i CZEKOLADY- WSZYSTKIE
WASZYNGTON 28,4, Prezydent Roosevelt tego z przywódcą Chorwatów Mac:dkiem.
18 m. 30 z 01kazji oficjalnego otwarcia wy przei?łał do kongresu orędzie, zalecające przy~ jeżeli ks. Paweł ·z.aaiprobuje porozumienie
TOWARY KOLONIALNE
nie 1477 milionów dolarów na pomoc dla ~ro wyznaczona zostanie audiencja u regenta z
stawy nowojorskiej.
wylmi1nit1 K A W Y I H ER B A. T Y
OGRANICZENIA HANDLOWE W STOSUNKU botnych, 123 milionów na cele mrodzieży ora'Z
Pi1rwsza
i
Nojwięlrsza
Łódzka
Elektryczna
Palarnia
Kawy
i
Surogatów
„ TRYUMF"
123 milionów na pom<Jc dla farmerów w r. bu· udziałem premiera i dr. Ma.czka, po czym
DO JAPONII.
ogłoszony
będzie
niezwłocz.me
tekst
ukła
WASZYNGTON 28,4, Przewodniczący komi- dżetowym, zaczyna,jącym się 1 lipca rb.
~
~„
du i rozpocwą się narady w. sprałwie utwośl'iał.kowskiego.

PARYŻ, 28. 4. W śniadaniu wydanym w pałacu Quai d'Orsay przez ministra
spraw zagranicznych i panią Bonnet na
cześć min. Gafencu i jego małżonki wziął
udział ambasador Tatarescu i cały perso·1·.J
ambasady. Wśród osób zaproszonyc'i1 poza tym, znajdowali się ministrowie: Chautemps, Sarraut, Reynaud, Campinctti, Ja
Chambre, de Monzie, ambasadorowie: Tur
cji, Polski, W. Brytanii, ministrowie: Grecji, Jugosławii, generałowie: GameJi.n,
Vuillemin, wiceadmirał d'Arlan, przewodni
czący komisji spraw zagranicznych Izby de
puto,~anych - Mistler, senatu - Berenger

USZCZYPLIWE KOMENTARZE PRASY
NIEMIECKIEJ.
BERLIN 28,4. Prasa niemiecka stara
się wzbudzić w depeszach z Londynu wra
żenie, ż.e min. Gafen<:u nie uległ namowom
angielskim, to też pobyt ministra ru111u11skiego w Anglii rozczarował zdaniem pra-

zakonczeo1e
'
• rozmow
· '

I

011q11niqle porozum1en1e

serbsko-chorwackich

premierem Cwelkow1czem

dr. Maczkiem
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ROZffi OWJ sowiecko-rumuńsxie
wBukareszcie
ma Potemkin w drodze powrotnej z ~"Ir ary

przeprowadzi~

K ODf erenc1e
• u .marsza
. lkow
„

se1mu
· ·I Senatu

prac bieżącej
ci już ze swej podróży do stolic zachodniej
I
Europy.
Termin płenu111 Sejmu nie został jeszcze ustalony
~
Do rozmów 1ych przywiązują dute znaWARSZAWA, 28. 4. - Wczoraj przed go tygodnia, po załatwieniu szeregu pro- <:.zynszowych w miastach i miasteczkach na
czenie. Będą one poświęcone sprawie zajektów ustawodawczych przez komisje.
obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie,
warcia projek~owane~o palktu czarnomor- południem odbyła.się u p. marszałka Sejmu
W SENACIE.
Lublinie i Wilnie. Nowela wprowadza oo art.
33 ust. 2 nowy przepis w brzemieniu nastęskie.go, oraz sr.rawom ~wiąza1~ym ze ws~ó~ prof. Wacława Makowskiego konferencja
W ARSZAWA, 28. 4. - W związku ze pują.cym: „prawo wykupu gruntów, nalcżą
udziałem Ro.s11 z p:instwa·m1 zachodmeJ z udziałem pp. wicemarszałków oraz przewznowieniem prac Senatu oct1było się wczoraj ~ych do kościołów chrześcijańskich oraz do
wodniczących
komisyj
sejmowych.
Europy.
u p. marszałka płk. Bogusława Miedziń- instytucyj i fundacyj, z których dochody są
Jak się dowia!dujemy na konferencji jej ~n.·
b ·
od ·
h
lub powinny być zasadniczo przeznaczane na
-1ego ze ranie przew mczącyc wszy- cele kultu religijnego tych ,kościołów - słuI omawiany był plan prac kopiisji w ciągu stkich
komisyj senackich, które jak wia- ży wyłącznie dzierżawcom, którzy w dniu
bież. sesji.
•
ZĄKLAD O?TYCZftO·CHIRURGICZrtY
domo, rozpoczęły już w dn.iu wczorajszym wejścia w życie ustawy niniejszej należeli do
wyznań chześcijańskich". Senator dr. Zrnigry
Posiedzenia komisy} sejmowy~h roz- swe praice.
KOMISJA PRAWNlCZA SENATU.
der-Kono.P,ka ~~powtie~łział .się .przeciw~o t~poczną się d.n. 2 maja br..
W ARSZAWA 28 4
W
. k . • imu iprzep1sow1 1 zg osi wniosek o skreslcnie
Tel.
121-1&
,
·
.
czora1
·
om1s1a
ust 2 w art. 33. W głosowaniu komisja
I J'ermin plenarnego posiedzenia Sejmu
al. Pletrkow•ka Nr. 111.
prawnicza Senatu roz,Patrzyła proj~kt. noweli 'uchwaliła projekt noweli w brimii>.n.iu sęi.
nie
został
jeszcze
ustalony,
odbędzie
się
;
Poleca aa obecny sezoo 1
do ustawy Ot wykuip.1e pr.zez dz1erzawców I mowym
ono prawdopodobnie pod koniec przyszłe- gruntów, zajętych pod budyntki oraz gruntów
L
...
•o prac 1zllolnych, do oadall ootanic:i.nycb, r1rmaaea·
·

Opracowywanie programu

BUKARĘSZT, 28. 4. - Jak się dowipi..
··duje,, z kół zwykle bardzo dobrze poi·nformowanych, sowiecki wicekornisarz dla
spraw zagranicznych Potemkin po około
tygodniowym pobycie w Ankarze w drodze
powrotnej do Moskwy zatrzy~1a się w Bukareszcie dla przeprowad!ema rozmów z
min. Gafencu, który do tego C7asu p<>wr6-

sesji

KAZIMIERZA ROSZAKA

•
lnros„opg
tyeinych. diagnostycznych 1 laboratoryjnych - w7robu
l'I
ł'oJ11deh z1kładów Optycanyeb
Szkł ~ porcełanA 1aboratoryj~" •I• 11kół
1

• W1 uuwle. Sp61ka Akc7j11L •
"a
-r • laborator1ów azlcol·
aycb i fabrycznyclt - w1robu krafowog11 I :r:agraalcznoio • la. clutym wyborze •
leklukle, laboratoermome
ry!a• ł t.e11DiCf.nl •
, f
e .Hltolne 1 precysyJae
japońtki•
ł
b.lnokle, łor1n;onJ t nkła optyeae
I or.CJZJiH •
D
plerw12or1tdnycb fabryk.
••••

C kI
t ry
T
Ok ar
. Jt
Sowa k•
Narzta•sl• dtlnarsic:aae I meble •:apltalne.
Pasu ropiorowe i brzai~e w dafgm wgberze
CENY

KONKURENCYJNE

.Znów .·p rzy drzwiach z~mknię~~ch
część wczorajszej rozprawy w procesie

J. Kucharsk1e1

28 4 od niej wybrali za życia.
.
Gierszewski mówił, ie jest ~d~cydowany
Na wstępie prC~{.urator zgłasza wniosek
rzesłuchanie dodatkowych świadków sprzedać dom prz:( ul. Lwow.s~eJ nawet ze
0
matf.
Wiecheckich dla charakterystyki oskar- st~at~, byleby WYJŚĆ ze sipołki z Kucharżonei
sk1m1. .
. .
~
S~d postanowił przesłuchać małż. Wie$w. Kucharęk1 (nie krew.ny oskarżonego
;· h
·
prosi o badanie przy drzwiach zamknlętyc
chDzienni·
eCl-ie . karz Glaziewicz, dodatkowo prze- z uwaig1· na ~ensacyj!1
· o'ć
s s.prawy•
słuchiwany ust~la na pytania obrony, że f,o- . Przewod111~zący jednak dopuszcza pytało raf!a p. 1<ucharS1kiej ukazała się w nie- ma pr~y drzwiach .otwartych. .
kt~rvch pi~m<lch po raz pierwszy 14 czy 16 ,
św1adelk omawia sWOJ4 znajomość~ p. K.
·d· · „ ·1- ·
kolegą
i 1'. K. Gierszewską, ktorą po
pazz1e1111ca
Sad zcbowi~z:i ~ ~wiachka do dostarczenia zn!łł w Zak~panem. p o~nałt····o·
ez 1 mz. 1erszew
e 7 e111v:arz
sk1ego. świadek. wyraza się o p. K. b. qoi5 ma.
g w \ozm~,eie z Cicrszewską :natką oskar- datn10 .. P. I~, zwierzał mu s1e, te ma zam1~r
żer.ci duwiedział 5 : ę świadek,. że je~t jakiś: poślubić Gierszewską, po przeprowadzeniu
ze:r:--rmi5trz, nieznany z nazwiska ani adr.e-: 1 rozwodu .
.
t
.
b
su· · kłóry mógłby powiedzieć o Kucharskiej I
~astępme .ś~iadek charnk e~yzu.1~ oso ę
dtl"o 'cio1<awych rzeczy bo razem robili ja-I p. G1erszewsk1e1. ~z~rpała ona srodkd1 utrzy. '·ś
· · dl "
'
mania z przecLs1ęb1orstwa prorwa zonego
kie „szwm e .
· z p. K o~ towsI{ą.
Adw Rotbard opowiada, iż Kucharska po wsp ól me
.
wierzyła mu sprawę rozrachunku na tle sprze
św. K·ttchars~1 .często spotykał P. 01erdaż
p Krzeczkowskiemu nier.uchcmości. szewską w kaw.1armąch.
, . . .
Spr~wa bvła b trudna i skomplikowana. KuAdw„ Drob111ewsk1: Czy swta~e'K pochwa
charska ..;., pe\vnvm momencie powiedziała, lał zamiary matrym~m!llne p. K.. . •
· h
:> bawić si~ życia ze względu na
- Jest on człow1ek1em doro~łym 1 wie, .co
ze ~ ce P z k' mater·ia1·11 e
robi Gdybvm uważał to małżenstwo za Jllet ruc1ne warun 1
·
.
· · " to zwroc1
· 'łbym. mu uwagę.
Adw Jerzy Czerwiński znał oskarżoną ! odpow1edn1e,
·c· rodzine z czasów rodzinnv~h . Kucharsik1
. Prze~odn.: Czy m.a pan 1eszc~e co do po
{vbcl!e relacji babki Gierszcwskiei &kłoni~ j4 w w1edzen11.a przy drzwiach zamkmętych?
Kons~2n cin ie d0 ncdpisania aktu .1otanalne- Nt~. .
.
.
,.,
peinomocnictwa dla · Kuchąrskiego. Na . Z kolei sta1e J?rzed kratka;m1 p. K. ~ Pros;
0
mr.cy
tego pełnomocnictwa zac 1agnął Kr··Char on ~ zezwolen.1e składan.a zeznan prz)
ski oż ·czke w kwocie 14.500 zł. z które.i to drzww~h zamlm1ęty~h.
.
sum~ tiabka Gierszewska nic nie 01trzymała. . \Ymosek .ten po~1era zarown,o prokurator,
ż na ·ę ona że właściwie nie wiedziała co 11ak 1 rzecz111l5 powod,ztwa cyw!lnego.
~rlpig~a.
'
.
P~zewod111czą,cy zarządza roz.1:>rawę przy
p Babka zapisał~ 3/4 mają~ktt Gierszews~1e- drzwiach zam.kn1~
'Płll • .u.ważając, ze Kucharnscy ;i:. nadwyzlsą .--

w ARSZA WA

Coraz silniejsze

mit;dzg·

J\rt!enigną

Możliwośt

Trwaljące od dłuż
naprężenie stosunków między
Argentyną i Rzeszą staje się coraz bardziej
ostre. Naprężenie to powstało na tle zacho-

BERLIN, 28. 4. -

! szego czasit

naprężenie stosunłę ów

wzajemnego

a Nit!mcami.

odwołania

ambasadorów

nim z 3-ch ambas~dor6~ amerykańskich. , tyc'h dwóch ambasadorów nastąpiło przed
~Argentyna, Brazyha, Chile), pozostałym kilku miesiącami na tle podobnych kon1eszcze na swej placówce. Odwołanie tam- fliktów.

N•1em1ec
• k• zapewnienia
• • dla Litwy

wania się mniej,siości niemieckiej w Argen
tynie, co spowodowało zarówno szereg~.~~·
~e
sztowań wśród przywódców .narodowych
socjalistów w Argentynie, jak i ro:iwiązaEcha pobytu gen, Rasztikisa
nie ich organizacji. Jak słychać, naipięcie
KOWNO 28,4. (tel. wł.). Cała prasa li- c1raz innymi wybitnymi osobistościami Trze
przybrało takie rozmiary, że rząd Rzeszy tewska publikuje wrażenia naczelnego wo ciej Rzeszy. Od wszystkich tych osob:stostoi w przede dniu odwołainia 5wego amba dza armii liitewskiej gen. Rasztikisa z 4-ro ści z Hitlerem na czele, g.en. Rasztikis slysadora w Buenos Aires, co spowodowało dniowego .pobytu na uroczystościach ber- sza~ zape.wnie~ia, iż Trzecia Rzesza pragn;e
by automat}'(:me . <>puszczenie placów!d lińskich. Gen. Rasztikis podczas przyjęć go z Lttwą 1edy111e dobrych stosunków i ze
przez ambaisadora Argentyny. Przypomnieć ł ści zagrankznych miał okazję rozmawiać z stronyi Niemi,ec nie grozi Litwie żadne nienależy, że ambasador Argentyny j.est osta"" kaincl. Hitlerem! min. von Ribbentropem, bezpieczeństwo.
Jak przyjmował te zapewnienia wód z
armii litewskiej po zag<,:·n:':'cill Kłajp :: d y-··
trudno określić. Kcła pol:;ycrne, komun;!. 1
jąc zapewni,e11ia, dane gen. Raszti!;:so\'. ",
Telegram gratulac,jny kanclerza Hitlera do ks. Pawła
podkreślają, że ana.·logiczne zapewnienia D''
BERLIN 28,4. Wczoraj o godz. 20...ej z dOir włoski Attolico oraz poseł jugosłowiań ły LitwLe przez Berlin dawane rów n·e'::
dworca Friedrkhstrasse odjechał do Biało ski Andricz wraz z członkami poselstwa.
przed zagarnięciem Kłajpedy. Zdan:eD
grodu po 3-dniowym p<J1bycLe w Berlinie ju
tych
kół, Litwa przyjmuje te świeże zape1
TELEGRAM GRATULACYJNY.
gosłowiański minister spraw zagr. Markownienia do wiadomości, jak przyjął je naBERLIN 28,4. Ka•nclerz Hine•r wysłał do czelny wódz. Ale bynajmniej nie oznacza to
wicz. Na dworcu obecni byli mi1n. von Ribbentrop, podsekretarz stanu w ·minister- regenta Jugosławii, księcia Pawła, tele- zaprzestania akcji zbrojeniowej.
stwie spr. zag-r. von V:elzsae·cker, ambasa- gram gratulacyjnY, z okazji jego urodzin.

Zakończenie

wizyty min. t1arkow1cza w8~rlin '.e

Przygotowania w Rzeszy
do obchodów pierwszomajowych

NOWY REKORD LOTNICZY.
BERLIN, 28. 4. - Wczoraj na lotnisku
w ft:ugsburgu ustal~ny zo~t.ał n?wy rekord
lotmc.zy na samoloc1e myshwsk1~~ Messcrschm1dt.. Samo!ot ten os1ągn•)ł 7:>:>.11 klm.
na godz1.nę. PiI;ot teĘo samolotu, W end.el,
został mianowany d~tś przez .szefa totnictw_a feldmarsz. Goerrnga, kapitanem. -

BERLIN, 28. 4. - W całej Rzeszy od- zlode młodzie:ży w stadionie olimpijskim,
bywa ją się przygotowania do obchodów a następnie w Lustgartenie podczas oficja!
pierwszomajowych, dzień ten jest bowiem nych uroczystości pańshvowych.
Dzień zakończony zostanie capstrzyk.iem
w narodowo-socjalistycznych Niemczech
or'kies'tr wojskowych, po czym 0 godz. 22
świętem państwowym.
W dniu 1 maija kanclerz Hitler zabierze przeroówienie ~ygłosi .marszałek GQtliJ}g.
-~=-~.,. ·11)·· ·~
głos gw!!,.lkrotnie: 9 g.09,z. 8..30 P.rzemówi n.!1
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ROLA LOTNICTWA NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM

Na morzu śródlądowym, o gęsto Jerzy- JHiszpanii i posiadłościach hiszpańskich w
żujących się szlalłach handlowych i pr.ty Afryce.
stosunkowo małej ilości wyjść na szerokie
Romtieszczenłe włoskich baz lotnłczy'ch
1
wody, lotnictwo predestynowane jest do · na morzu Sródziemnym wyraźnie wskazuje
odegranłia decydującej roli.
na kierunki tlziałenia włoskiego lotnictwa.
Ob~ując mapę mona śródziemne- Skupienie baz w środkowej części morza
go, nie trud.oo jest usfalić, gdzie są rejony ma z jednej strony zabezpieczyć komunika-

lotniczej, tym silniejsza musi być obrona wierzchnia jego pl!Zedmorza wynosi z.ale- oraz innym bazom korzystniej pola'ion.ym,
przeciw atakom Il powietrza.
dwie 1,5 kim. kw. Dlatego też na morzu Anglia ł Francja mają przewagę nad Wło
W najlepszych warunkach 11aturaloych śródziernnym na ogół zni8'lczenie bazy mor chami.
znajduje się francuslm. Bizerta. Pnedmorze skiej J>Ocląg.nłe za sobą 7.8łopłenie siojąDziś więc nie tylko bazy morskie, ale
tego portu zajmuje około 130 kim. kw.; na cych w porcie okrętów. Dzięki Bizercie przede wszystkim lotnicze zadecydują o
tej przestrzeni rozrzucona hola wojenna
swobodzie ruchu na imOl1ZU śród;demnym,
stanowi trudny cel do bombardowania. Naoczywiście, pod warunkiem posiadania donajmniej odporne na działanie lotnictwa cję z posiadłościami w Afryce, a z drugiej leży .zaznaczyć, że oa ogół wszystkie śród- DLA KASZLĄCYCH
znane od 18'8 r. statecznie silnego lotni.dwa, a wiemy do·
i gdzie może ono niemal całkow_icle prze„ - utrudnić ruch okrętów angielskich na ziemnomorslde bazy, poz.a Bizertą, posłaKARMEL K 1 skonale, że w tym kierunku zdobywają się
wszyą na największy wysiłek.
kreślić komunikację morską.
1ich wielkiej drodze do lndyj, poprzez Gi- dają tzłe warunki ttatui'alne, przy czym naJPanowanie na morzu było do niedawna· braltar, morze Sródziemne i kanat Sueski. 1gonej położony jest Neapol, gdyż poApteki - droiierie.
St. P.
synonimem silnej floty morskiej, mającej Rolę tu mają odegrać następujące bazy:
bezwzględną przewagę na_d posuzególny· Cagliari na Sardynii, Katania na Sycylii,
tym &a propozycJ'ł Rooaevelta aw~mi• konlereneji
mi~ynirr"°wej.
mi notami 1mt7ch państw. Obecnie pojęcie Pantellaria, Tripolis i Tobruk w Afryce.
8 •••-.•• _.__.. Inni 'ł
panowanłe na mom:u uległo istotnej rzmiaZe swej '8tr0f1Y Wielka Brytania, orga.---..
TYLKO NA 3 MIESIĄCE
me, gdyż lotnictwo znacmłe zwięk&yłO nłzując swoje bazy oraz PrzY pomody baz
r•~gtąd
IKC:
ilość i wielkość obszarów, na których ko- francuskiłch, pragnie zabezpieczyć sobie
.
~
.
'L.11,
•
munłkacja może być zagro20oa. Toteż po- najłłll'ótszą drogę do Indyj ł sparaliżować
Wll',...,uy WLOCBY
Niemcy chcieli całej lłlllty rumuńekiej ua wypa
• ie _._,,.,.....,;,..,
•b Ć
f ką Do be
'i""-" 1
ni-<;dańęk - łuk, w kilka zaledwie punktach bro dek wojny, nie doaudi jej. Te prace wiertnkz~ i
:ęc ........,ieYVIOU- ... morzu musi y rozpa- komUtlikację iwłoską z Ary •
~ bz- Kur. War•.
niony liniami fort6w i posiada.j,cy mnóstwo lfa.b!Jth d-oświed~zalne, k,tóre roi;p~zn11, b~ trwały eonaj.
r.ywaoe n tylko pod kątem włdzeoia Ho- pieczenia tego wielkiego szlaku słuzą aWogry, 1taoowi1ce nader wari.ny oi!rode:k ~dar punktów, kt6rych zab~pieczenie przed atakiem poi mniej kilka mieeięc}', jeżeli nie Iata;
ty morskiej, ale i powietrznej. J.ofnictwo na zy: Gibraltar, Algier, Bizerfa, Malta, Kair ~so.poilicycmy Europy południuwo·wschodnioj, 11,• .kim wymeglłli b~dgie COnfjmoiej tl'Zeciej czoki aił
Niemcy moj1 dzia zap86y 51Il&r6w na trgy miesił·
morzu śródlądowym ma wiellte do spełnle- i Port-Said a do ingerencji na szlalmch icsono od chwlli tmkJtatu poko~ego 11 Niemcami niemiecldch. A gdzie fl'UPY ofensywne? Fnnt u. co.
nl" ._..1„..ii.,,., S~tafliOW3Ć morskie drogi kO 1,,,...11.cJ h ~łnocy na południe _ francUS- :i.det fewi'Zji, a od 1927 r. pl'IZlyjainit I Wlochami. Iła. chodni i południo,w~MYllchodni?
~~· ł""'.
•
W~aC Z r'
.
ły &~ terenem wr.p6ł:zawodnictwa ohu In1>car.nw.
- A uderzenie na po'łudnlo-wchód?
,$YTUACJA FINANSOWA !PO~KJ JEST
munikacypie. Działanie to moze być skie- ka Bazerta l augielska Malta.
Włochy, widząc si~ wyparte goapodarozo z Bałkan6w
- To znlllC7JY na Rumuni~ i Jugoeławl~, bo oeta
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rowane

bezp<>ś~dnio

na szlaki komunika-

cyjne przez zwalcmoie s1atków handloh'pł
~ b pod '--derą 1.-•
ktÓ
wyc
YlUł-„C
~
IUICłjU, IZ
•
rym pozostaje się W wojnie, lub pośredO'fO,
przez niszczenie floty nieprzyjacielskiej
oraz portów będących ~ciem dla jednego i drugiego' rodzaJU. floty•
Dla wypełnienia odpowiednich zadań
lotnictwo nie tylko musi być silne ~ ptty•
stosowane do Pl111CY na morzu ale równie!
:-~ d
ć d „~ u~A~lą
powuauu yspooowa O pow~ .LlVe\;
baz stałych i wysuniętych.

.

Na pierwszy rzut olaa sytuacja odpowiacfa mafej więcej naszemu przysłowiu:
fanrllł kozak tatarz na " w rzeczywłsto,,z, : nak t
Jila • ysł "' J ci
fd b
ś~ jed
e~ O ze. ę zwy ęzcą, ~. ędzte W danej Chwili i IW danym ntłeJSCU
miał p17.ewagę na morzu i W powietrzu. Po·
m tym decydują 1·eszcze dwa czynnild:
ob
. l tn'
i arunk'
~--t

ne

rona ~17.eClW O teza

portu.
Im obszar ten

W

1

naiwa -

bazy 1

jest większy, tym łatwiej
rozrzucić J'esł okręty, tym trudniejszy
i
. . 1 _ _.
będzi
4...k powietrza
mrue} 81\uleczny
e 31JCł Z
•
W zrozumłeniu rołł odpowiednłcl1 baz 1 Zagrożenie Malty przez lotnłctwo włoskle
lotnictwa, wszystk!ie państwa mintetesowa-1 jest duże. jest ona odległa O 100 klm. od
ne w basenie morza Sródzłemneao stara1'ą włoskłe1' bazy na Sycylii skąd nalot na
•
.• -:Ć
•
tbł ł-2~..
•
i
ed
Ma'lty
• -~'- .
Stę zapewni oparcie ldia swego 0\.111\;LWa nłewielk e prz morze
o powter.l.Qlnl
nie tylko na obszarach sobie podległych, ok. 3,5 kim. kw. tnoźe miszczyć znajdująale równie.i i w łnaych krajach drogą 80· cą się 1am flotę angielską. Jednak silna
]'uszów ł przy1'aini. I tu dale się doskonale obrona przeciwlotnicza nadbrzeżna ł na
J
t..,.
•
•
dz' . tak duż -•~
zaob~rwowa~ pewną neutrau"'! ~ność ok~h, moze l\'vyrzą te
e „awuy
do rownowagt. Podczas gdy Fmnc.ia ł An- atakuJącynt samolotom, że cała akcja pt7.eglh szulm.ją możliwości oddania do lich dys stanie się w ogóle opłacać.
ntl'AWji dogodnych baz greckich i turecStąd wypływa ważny wniosek;, te łrn
r-~,.
,
__.._.__
kich, Włochy pragną malezć oparcie w gorsze są naturalne warunki bazy lll\lll:!M.I -

Wszyscy astmatycy
110 zdrowie da

przez Nił'llDcy i sagroż1>De nitd« IJ(l'Wafmie I)'ll Wegu.ech, a przes to zq>clmi~te pod wr.gl~d&n wpły.
WÓ'W politycmych Dll drugi pl11111 wyzyflkeły iuysya
wNeśniowy ub. r. ~owego odo&rania ai~ przez
"'J'POWiedzenie ri~ Dl ~ aJi.eofotneg>o Urzcczywj.
s11Ditt1ia wuierskkh ł1dań l'Cw.izyjnycli. W czasie ro·
k~ wiedeńaldcb kruuył hr. Oiano s 11llkceeem
ki><piO • R4bbemtrepem, aoby Wuier nłe o.g-raniczano,
jak chciały podobno Niemcy, tylko do W'f9PY S1111lek0z i aczkvlwiek pmegrlllł wówoz111S sprawo przyzna
Dia RMi Podkarpackiej Węgr<nn, 1o jednak ,.,_kał
duły nmat ~emi dla Wpgier, wyUłlCZ•itcY dal!f)lo
po911 Seelllk&. Sprawo Ru.i
Wlochy na ~
"l'l'9 w pr.zede dnln kryzyau m~ego i .wygrały j.~'
zya11waay JPPrzcz Polsko rmleutrah~owaa110 Rumuor1.
R6wnieii w O'lltatoim konflikcie Wt'Peor 110 Słow1tej9,
po~1taJąct pod opieką Niemi~c US)'skalt Węgrz1
~zi~ samolotom i ,,,rrwo~ Wloch ~~nystn1 dla
·~ebóc korektur~ gr.UC .R111n K~OJ ze SłowaCJ'ł· Ponacłto Wł!Gcby awJę:kszyły ootmuo kontyngent
pszenicy . ok=ojlJ znów za.intereeo-mmie dla bydła

w~~i~p;o.

Pomoi~ wiotka b• ~ft>ienia re~•· ~«11 wzglodu
pobudki, nit kiert1J1ce, ~~e~1~ ~unydi
mteresów, weep6ł z poprzedni.nu eraunCJllIIIJ. Mus.
eoliniego, odpoiw.iedioio spreplll'Owanym.i propagandQ
prmowę, epowod111Wały wiaro nier.:bht na Węgrzech,
ie Wl~i lllJ. najb~cbloj oddanymi, J>;zapelacyjn~1
prsyjaociółmi . Wwer. O~~a P~?i hr. T.~\i,
ŻYCZENIA ROZTROPN-OśCI.
przy weayttkich npewmem11-ch JeJ tradycnności z. A. P.
i normNlności orMI OlllÓwienia 911oeo-b6w spelnie.nia
:iyit:zeni.a Włoch, Giy Węgry doszły do definitywneDo jednego z dzienników prowincjonalnych w
go porozumienia li JugotławiQ, • nawet Rumuni!J W~~k~lsce na~edł lin w języ~ niemiei~~
i nletwily plany włoekie, ma i IDIUI tajemnico. ~aw1eroJ1cy. zyc!IClll41 dla kanclerz~ Hitlera I okal;Ji
W prirsie węgierskiej uderza, poza absołutoym zd'e· Jego ui;idzm. Na. koerAa ogłol!Zema ~allfCZOil'O 2 zł.
cyd01W8'niem Węgier, kontynuowanie polityki wicr-ITck:st hstu podaJemY. w. tł~aozenu~:
•••
noki oBi. danie, ie ,nacód węgierski oigdy 1116
„ży~ZY:IJ1Y W od.oow1 N1eD11ec w dn_u~ ~z.meJsz!m
•p rzyjmie 90ihowivuń, które aprzeciw.iajQ sio jegu (na. SO-le01e !1rodJ:m~. d!'ru roztropnosca i przew.idy
ttadycji, a wiemy, ie naród włoś.i i łwiętość Wf- wama! by mogł r~..ro~ć kł~mem:o od prin;vd!; Jest
gierSkiej W'O'htD'§ci woli ma i uznąje, "·
tq na.Jlep~y dar, Jakiego Bog mogłhy ulhiehc wo.
drowi panst'waH.
List podpisało niemiecka ka.toliczka.
GDZIE UDERZĄ NIEMCY?
A więc niemie~cy katolicy żyC29 daru roztr<>pno
lh. P. (wywiad z franc. gCJlerałem) :
6ci i pmewidywania Wodzowi Niemiec!
- Ewentuelny atak na Litawę i Lotwę.
'l't' mwliw&'!ć zdają sit potw.ierd7.llć doniesienia DLACZEGO KONCER'I.'UJE PADEREWSKI. •
~ oncentracii bardzo poważnych sił niemieckich
w kraju Kłajpedzkim. Uderzenie to mogłoby miec . Tygodnik ..Zwrot~ cytuje. a~kuł b prałat-a Sy~.
na colo zajęcia Libawy, co w konsekwencji bloko. k1, ogłoeZM!J w pras~e po~~eJ. za .o~e~em.
•
witłoby Krocn.szta.dt i uniemo.ż1iwiałoby fortyfikacje
,,ś_Iepfl. chy~a me w:1dZoI, se J~eli Pad~e:Wski
WY'3P A:Jandrkich, 8 to snów z kolei zosta:winłoby ~ taki1m wieku 1 przy takiem zdrowrn prz_eds1ęb1~ne
otwaTłlJ rzatokę Botnicką i drogę do pi.ryt6w skandy Je&zcz.e turę k?ncer~~Q po Amei:ce, to me. czym .~1
naws'ltich
tego d'1a przy1e.mnoisc1, a•l e czyni to z kO!Il.lecznos-.:1.
- N.;ieży eoib.ie jednak u,przytomnić, te atak na T6n największy ~iś ~ Polaków, jak my go . w~zy
Łotwę
zmohili'1JO.wałby nie ~ res.zto państw , scy nazr.wamy, w lnedz1e j~t ~to na etare lata 1 kie.
baltyclcich, 1tle przede wHystkim wci~gnęłby do ~y lu~zie w zw~ltłym ~~r:zęd:ku ~zeczy odpoczywa·
akcji Rosję, której flota, nawiase-m mówitc, ro-z Jll ~oble,. bo ~lllJIJ r.tarosc zabezp1e~wo9, on p;aco·
poczęła właśnie manewry i to w rejo.nie międz.v wac musi ~ochy naw~ z ~arazc.ru'?~, swego zycla
Libawą, Kr-0nsztaditem. a 'W'Yfl'Pllllli Alandzkimi. a'by na 8WOJe utrzymrunle sobie ;t;aroh1c
Atak na Litwę skończyłby trlę prawdopodwnie
zaangażowaniem Polski, e to„.
Po'lolllia.:
- Pan generał nie przypus1.1cza ataku na Pol.
„PaderewEki przez pewie.n czas pokrywał wydal
skę?
ki państwowe. G<ly opuszczał w r. 1919 urz9d pre.
- Myślę, że byłoiby to jedno z najkapitalniej· I ~jera, ~ial. okol~ 78~ tys. dol~rów dh•; Iw Spłacił
e21rch głupetw, jakie s:r.ti'lb niemieoki mógłby zrobić. Je 6&m I nig~ 6Ię nie upommal w Warsaw1e '"
Wymagałoby użyci.a ołbrzymich eił, a coby wów<lZl!s 1
tyieh m1h?'1ó'_V zl?ty-cb, .wp-laconyc_h do. ~kar~u
6tało się z frontem z.acl1-0dnim? Walki na 2 fronty Panstwa. Co w1ęceJ, Bi•gdy się swa of1arnosCJ11 nie
Niemcy nie ą w e:anie wygrać - to nie 1914 rok, pochwalił"
kiedy takie ofens}'Wy dawały sukcesy. Wówcza~ .,
myśmy nie mieli jcncze linii Maginota, a Belgia
KTO PIERWSZY?
swoich 11 paisów obrOO:Dych. Przy iczym my może·
Instytut amerykański dr. Gallupa otrzymał nast.
my. wyjś~ do ataku ~ nasizy~h fortyfikacyj, :iJe skąd wy~ki ankiety na pytan.ie: .kto pi_e~szy. roz.poc:-nie
WYJdę Niemcy? Z mewykonczonych schronow Zyg- WOJnę? 62 proc. odpow1ed.z1 <Jkresliło Niemcy 1ako
fryda? Poza tym: granica niemiecka od &trony pol agresora„ 12 .proc. - Italię, 20 proc oba państwa
6kiej - to olbrzymi luk z prnerwę w rejonie Gdy. osi. 73 proc. zspylywmych wypi>wiedziało się pozu
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Na aezon letni od 1 maja do 8(1 wrze•nta, gdzie znajd1t swei1ty mikroklimat plenl:liskl,
Zdroje - ezezawy alkaliezllo·ełono·wapienne, Nainowocześaie;1zo lubalatoriom z jedynymi
w l'olsee komorami pneumatycznymi.
W maju i wrześniu ceny o %5 O/o nił•ze.
lnformacje i prospekty w biurach podróty i na miejsc11.

PRODUKCJA GAZU śWIETLNEGO
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teeznie jedno pociunie za to-hą drugie. W pierwazyw
rz-;dzie z.alll'!y to od tego, czy Węgry zgom1 alt by~
foqll>CZtł i awanwdt niemieckiego a'ta:ku, (je&l{
choozi przede w.ezyttkim o Rumunię) - muwą bo.
wiem JiCllyĆ dę 11 tym, Źe kroj foh stanie efę tere
nem walk i zniszczenia. Przy ich sł8'bej armiii by
Mry· to odd11niem Oj()'Jlfzny z.,. b~ eperacyJną
'WIDjsk niemieckich. Dec)"Sja conajmniej .meponotna
zwłaezcza„. gdy aio wie, jak wieile moma 111y.!okać na
neutrllłności w tym wypadku. Uderzenie na Jugosła.
wio rcnn~ poż{)go na całe Bałkany i - mvarza.
b~ie 1111groźeuie dla Rumunii, kt6ra„ ma
gwarancje.
- Nie, drogi panie! kddy strzał Jeat dzU po.
ezttkiem wojny świato.wej, wojny, która może być
- i prawdopodobnie bod-z.ie - nie tylko krwaiwsz11
i okrutniejsza od poprzedniej. ale dD!Prowoa.dzi do
r&opełncgo llDi5zczenia przeciwnika. Państwa oa1 nie
maj, t&dnych 81181111. Nie mon liczyć na 1zybki po
kój, w razie poJ:ażk.i na front~h. Nie powtórzymy
hł~du z 1918-go! Zbyt drogo płacimy teraz - i ca
ly świat 11 nami - za pozostawienie Niemcom WllZY
elkkh morTJiwofoi odwetowych " ich nietk.n~m
mwa~ją, ani miS7JCZeniem wojennym, kraju!
- To jui się nie powtórzy i o tym powinni wie
d-zieć przede wszystkim ew~tualni .ich partnerzy:
R1lym i Budapeszt! - zakończył pow"taj11c generał.

po.dj*
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P111letnysł chemiczny 1111 ziemiach polslcich był do
nied&Wlla bar<ko 111&.bo rozwinięty. Ostatnie la!t11 przy
noszą w tej dziedzinie rO'Z'Wój na w.iększ11 skalę tak
pGd wz~lędem jlGŚciitwym, jak i pod względem jakoś
ci.· Polska posiada najniezbędniejsze surowce dla
prrem.ysłu chemic7lllego, a więc węgiel. ropę nlłfto
w11, drzewo, sól kamienną i potasowę, rudy, siarkę

it:p. Z wrowr.ów tych pod5tawowym w -produkcji che.
micznej jest węgiel. l'r-ry koks·owaniu węgla (i;uchej
destyiacji) dła celów l.atniczych i w gazowniach o.
trzymuje się koks i gaz, którego wzrost pro~ukcji zo
brazowano na rysunku, ori~ szereg produktow uboc2'
nych, jak smołę, bem:ol, amonio:k itp.

Ucisk Polaków na

'
Sląsku

Opolskim

zw:m

i

ter, Nowak - Neumann, Mikulla - Mi'J.de
albo Mitrnan.n itd. Dla przywrócenia nazwi
:;ku dawnego brzmienia istnieją różne moż
liwości. Z Woiczika (Wójcik) można zro
bić Vogta, lecz również Voigta lub Voita,
albo podóbne. Można również powrócić do
.nazwiska, które 'w rodzie już zachodziło,
1np. do niemieckiego nazwis1ka matki albo
habki. Nazwiska wielki•ch Niemców, np.
Schillera albo Goeringa nie powinny być
naturalnie przybierane. Należy rów.nież unikać nazwislk: pospolitych, jak MUller albo
S-choltz. Brzydkie są też nazwiska wzię
te z fantazji albo z powieści. Na Sląs1ku obowiązują śląskie .nazwis1
ka.
Przy wyborze nowego nazwiska stawia
jącemu wniosek pomoże naj.bliższa grupa
B. D. O. albo koło powiatowe Związku
Niemie<:kiego Wschodu..

tlte. Powstały one w okresie słabości Rzeszy wtedy, gdy mowa niemiecka nie była
w wysokiej cenie. Większość tych nazwiS'k
mówi nam, że byty one kiedyś niemieckie
i że zostały zniekształcone przez przyaepienie obcych zgłosek. Mross lub Mrosek,
nazywał się kiedyś ./\mbrozius, Kor.nek Korn, Heicla - Heide, Lorynczyk - L-0rentz, Rychtars'ki - Richter, Schlosarek Schlosser, Schramek - Schram:m, Czogiel
- Zagel itd.
Nowe pokolenie ślązakÓiw (?! - red)
odnajduje swoje ostateczne niemieckie ocałości.
blicze nawet na najbardziej wysuniętym
r
a południowy wschód krańcu pa·ń.stwa.
„Kochani Rodacy!
Powiat opolski jest prastarym germań Chcemy naszemu poczuciu niemieckości
skim i niemieckim obszarem osiedleńczym. dać rów.nież i przez to wyraz, że naszym
Spodziewam się, że pismo to sikłoni Pa
Jeszcze Fryderyk Wiel•ki osa·dzał tu właś nazwiskom nadamy z powrotem dawne nie
na
do
zniemczenia obcobrzmiącego nazwimiec'lde
brzmienie.
nie Niemców w rozlicznych koloniach.
ska i że Pan stanie w czołowych szereWszyscy mieszkańcy naszego powiatu '>ą
Jak można najłatwiej przywrócić daw
gach 1naszych niemiecki1ch bojowników. niemieckiej kiwi, a sam powiat należy 600 1!e brzmienie .nazwiska?
Górny śląsk musi być również z mowy i z
lat do państwa niemieckiego.
Jeżeli ktoś nazywa się Kornek, albo t-rzmienia nazwisk bastionem niemiecikiej
Jak Wam wiaidomo, Związek Niemieckiego Wschodu zmierza do nadania na- Schćinowski, w'ówczas należy przybrać na kultury, które.go się nie da przełamać. Jako
szej p:ęknej ziemi również iewnętnnie czy powrót to nazwisko, jakie nosili przo'dko- Niemiec musi Pan wziąć współudział w
sto memieckiego oiJ!i<'Zł .. Nie chcemy już w ie, a więc Korn, albo Schon. Jeżeli hrzmie prncy nad nadaniem naszej ziemi jednoliniemieckiego obli-cza".
d lrżLj znosić, ażeby na-s w pcw-:yc~1 ko- nie albo forma obcobrzmiącego nazwiska tego 1
W
okólniku tym kierownilk Związku
jt.st
niejasna,
wówczas
należy
przyjąć
na• łach nie uważano. za czystych Niemców
dlatego, że część ,naszego nazwiska ma zwisko 1podobnc brzmieniem. A więc Pyt- Niemieckiego Wschodu przyznaje że Górny
nbce brzmiel~ie. Te nazwiska nie są wiecz tel wybierze jako nowe nazwisko nJ'. Pe~ $ląS'k nie należał stale do pą.ństwa .niemieWytężona

akcja germanizacyj.na w
stosunku do ludności polskiej zamieszkałej w III Rzeszy nie ustaję ani na chwilę,
przeciwnie w okresie przed generalnym za
machem na l·udność polską, jakim ma być
spis z 17 maja - wzbiera na sile. Poniżej
podajemy w tłumaczeniu okólnik kierowni
ka powiatowego Związku Niemieckiego
Wschodu, jednego z powiatów śląska Opol
skiego, który ma doprowadzić do za!Qrcia
nazwisk polskich.
Z uwagi na sposób argumentowania
warto się z tekstem okólnika zapoznać w

BARDZO POMYŚLNA"

-

ohoiadczyl pl Charlu Dewey.

Bawi11cy w W ar.nwie były doradca finanaoW1 .
rzędu polskiego p. Charles Dewey, odwiedził w
cięgu itrody w Ban.ku Polskim dyrekto.Tów Byrk~
Barańskiego i inny4:h. a w BGK gen. Górer.kiego.
Wieczór zaś opędzjł a wicepremierem Kwiatkow-

alm.
P. Dewey

oświa·daył:
.
Z r0'1!Jn6w, które pne:prowadziłem i 1 tego
co mohserwowałem, e)"łuacja finansowa Polski przed
etira'8 1lę bardm pemyśloie. Emisja fid-,cjarna by·
ła koni.eczno5cl1 i jeżeli ramy jej nie b91ł4 priekro.
esone, io wobec dcntateem.ego pokrycia dotego llY·
tuątja nie przedstawia iednych obaw dla zagranicy,
całkowicie ufającej poolskiej walucie.
- Czy pan zllmierza złożyć jaki~ raport o tem w
Ameryce?
-Owszem, nu:i: ambasador mnie o to prosi.
- .Jokież panujv obecnie na.stroje w Ameryce?
Ozy obawiają się wojny?
- Niekt6rey się ohirwiaj11, rozstdni ludzie jed.
nak pr.zypuuczaję, że do tego nio dojdzi~ poniewd
wojna jest żywiołem burzycielrkim. my zu jesteś
my zwolcnniłrnmi jedynie rzeczy konstruktywnych,
ho jedynie w tych warunkach można O'WO'Cnie pra~u
wać nad podniesi(!lliiem 1topy iyciowej, eo jeet i pu
winno być dęieniem każdego człowieka.
- Jakie wobec tego panujo ll'abtroje w eferaeb
gospodarczych Ameryki?

-

- O ileby tylko niebo się rozjaśniło, wejdzie.my
w ok.rea niebywałego d&t:ychczas doł>robytu. Powin·
no powstać wiele gmach6w, kolejna n11Wet wytw6rC1lOŚĆ SIUDOt~hodowa anacznie ei~ rp&dnieeie. Na razie
jednak wahamy si~. Czekamy, ai kryzy1 minie zrwł11
szcza zaś pragniemy ustania gro~by wojny.
- Właściwie dlaczego tak w:m na tem saleły?
Je91eście przecież tak daleko od Europy.
- W obecnych czll$-ach ta odległość nie odgrywa
rooli. Budowane !ł obecnie eamo'1oty, które poa.ta
jvc na wy80koa~i stratosferycz.nej mog11 przen:Ue.
nyć ocean w ciągu 6 godzin. Zrei7lllJ niezaleinie od
tego, wojna w Europie bardzo śle wpłynęłaby na
eyituację ekonomiczną .Ameryki.
- Dlaczego? Przecież Ameryka może sprzedawać
e>huilwii strom1ch w&juj1,1cym i tylko ~yskać na kon.
fllkcie.
- To aio tylko t>ak wydaje. W r. 1914 też zaczę
ło &ię od tego, że swożono do nu zlot&, z czego
nie mieliśmy żadnego !llfSku, bo kaidej chwili tne
ha je było zwrócić. Gdy już wreszr.ie mocarstwa wo.
juj11ce były wyc.zerpane, zaezęły do nili wracać na
ezo papiery wartościowe J: Europy co apowodoweło
pamiętny krach na giełdzie. Gdy' wreszcie jui za.
pełnie zabrakło im pieni~dzy, zaczęli od nas poi}'·
c21ać.

P. Devey przez delikatmJść nie dodał, że były to

pożyczki na wie::zne nieoddanie.
Zakońc.zył jednak wnioskiem:

- Widzi pan więc, że więcej straciliśmy na woj
nie niż zamboliśmy. Pragniemy więc i tera:i; unikąc
je.j za w-szei1k11 cenę„
- Czy wolno pna. jeszcze zapytać, w jakiej
mitt1Zlłl Pomka nw.że liczyć na 41Dlery'kańsk.ie kredyty
SUł'O'WCOWe?

- Możliwe. że min. Roman będzie na ten te
ma.t konierowal, bo jak mi wiadomo, ma w cume
Hwe.j obe:nej P<>dróźy do Ameryki być w Waszyng·
tonie.
- W~ęc nie uważa pan tego ze wykluczone?
-:-" Nie uwlll'.am, zreszt11 jest do tego obecnie
~pecJ~lny. E:i.;po~t • Import • Bank, którego zadaniem
Je&_' udzielanie kredytów, sur<Jwcowych wszy!tkim
panstwom o demokratycmej formie.

że Niem<:y musieli go kolonizować ły się środków ostatecznych. Tak np. w
ażeby nadać niemieckie obli"cze. Cytowa- Wołczynie pow. Klu<:zbors:ki prncownikom

ckiego i

ne zaś nazwiska Slusarczyka, Rychtarskie organizacyj polskich wytoczono proces o
go, Mi'kuty, Nowaka, Pytla itd. jako naj- rzekomo nielegalne otwarcie składu wyczęściej spotykaine, wskazują niedwuzna- stawy ,,Rolnika". Wbrew rzeczowym argu
cznie na odwiecznie polski charakter tej mentom sąd .niemiecki, opierając się na
i.ie.mi śląskiej.
·
„nowoczesnej" doktrynie pra~a niemieZorganizowane spoleczeń.stwo niemie- ckie·go i naciągając fakty, skazał organiza
ckie przy udziale półoficjalnych i ofkjal- torów placówki na wysokie kary pieniężne
nych organizacyj partyjn}'ch przeciws~a- i zarządził likwidację opieczętowanego już
wia się systematycznie wszelkim próbom CJddawna s·kładu „Rolnika". W i.nnym wy
01ganizowania życia kulturalno - gospodar padku nie mogąc znaleźć żadnej podsta.czego Polaków na $ląsku Opolskim, jruk wy prawnej, bezprawnie, w drodze zarzą
również i na ~nnych terenach, zamiesZlka- dzenia policyjne.go zamknięto sekretariat
łych przez tu·dność polską. Wypróbowany powiatowy Związku Polaków w Kluczbor
hart„ Y:'ytrwal?~ć i systematycz~a praic:a ~u, jakkolwiek .Związek Polaków jaiko orga
lu?nośc1 polsk1e1 doprowadzały jednak w riizacja ludności polskiej legalna i uznana
wielu wypadkach do pozytyw.nych wyni-1 przez władze ma prawo zakładania biur i
ków, czy to przez zo:g~.nizo':"'a.?ie. placó- sekretariatów a najwyższe czynt11iki niemie
we_k p:ac~ kultur_alne1, 1a~k sw1efll1c, ~zyl ckie przy każdej okazji podkre.i\lają, jakoby
społdz1elm lub biur powiatowych Zw1ą- praca Związku Polaków w Niemczech nie
z~u ~ola~ów: W wypadkach tych czynni:ki była ·niczym krępowana.
niem1eck1e me mogąc na drodze legalnej
. .
zahamować rozwoju życia polskie.go, staW pewnym ~y~ad1:11 przed,_ świetlicą.
rały się przeszkadzać organizacjom poi- rolską :Vł~dze n1em1eck1e ust~w1ły posteru
skim w ich pracy, czy to· przez zmuszanie :ick połicyJ~Y'. kt?ry zatrzym:uie przybywa~
i:racowników do wyjaZldu, bą·dź też gro- Jących do ~w1etlicy, zapytuie o powód. 1
żąc właścicielom
lokali
szyka.nami cel ~rzyb~c1a oraz z~r~ca uwagę na niegospodarczymi, politycznymi, a nawet po b~zp1eczenst.wo, wymka_Jące_ z .utrzymy~1
biciem i napaociami itp. Ponieważ zarządze ma stosunkow z organtzac1am1 polskrm1.
nia te nie dawały dostatecznych rezultaTak ~to przed~tawia się wolno~" ... „ .
tów i praca placówek polskich rozwijał~ cia polskiego w N1emczecll.
się pomyślnie, czynniki niemieckie chwycł
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Roczny bilans
pracy
Stowarzyszenia
Polskich Kupców
i Przemgstow.:ów
w lodzi
Cbrześtijan

Stowarzyszen.ie zorganizowało ha:nd.lu, uregulowanie zwrotów toiwarowych ne statystyczne dowodzą, że praca na tym
przy współudziale innych zrzeszeń ku;p·ie.::- i t.p.
odcinku byfa w roku spr.awozdawczym ba:i'lĄ'l 1:.K
Dlugość daia
twa polskiego z teren.u Łodzi uroczysty O·b$cista współpraca z Izbą Przemysłowo- dzo intensywna.
chód „Dni.a Kupca Polskiego". Z uwagi na Handlową odbywała się również na odci11Pomoc dla poszczególnych człon1ków
~--' Przybyto dnia
przypadający okres wyborów do samorzą- ku importowym. Przedstawiciel Stowarzy- przejawiała si·ę w akcji kredytowej. Na tym
du łódzkiego, Stowarzyszenie było zmuszo szenia jako członek Regionalnego Komite- odcinku Stowarzyszenie pracowało zupeł
ne ograniczyć pewne punkty programu.
tu Przywozowego bronił interesów czron- nie bezi.nteresownie również i dla innych
Związek Spółdzielni
słowców
Chrześcija·
n
w
Łodzi.
W
ramach
tej
uroczystości
odbyło
się
ków Stowarzyszenia przy ustalaniu kontyn- zrzeszeń kupieckich. Ponadt-0 Stowarzysze.
Mleczarskich c Jajczarskich
1
Łódź
zma
dobrze
dziaiłal1
n
ość
tej
orgaprzed
Katedrą
przekazanie
oddziałom
wo,igentów
importow.ych i udzielaniu zezwo- j nie jako cen•tralna orga1nizacja kupiecka
notuje ceny w sklepach
niza.cji, stykając się niemal codziennie z jej skowym trzech karabinów maszynowych, leń.
o podania na uzyska111ie kredytów
1wszechstronną pracą na przestrzeni lat 26. uf.i.mdowanych przez Sekcję Winno - Kolo- Ponadto Stowarzyszenie współpracowa- I1 opiniował·
uruchomionych przez P.K.O. i Bank Gosp ·
Tym nie mniej z okazji wydania dru- nialną Stowa'fzyszenia.
ło stale lub dorywczo z innymi władzami darstwa Krajow ego.
łtUllT
DETAL
.
.
. . .
lub ins.tytu.cjami.
Jeśli chodzi o popieranie moralne i ma3·2łl 3.60 kiem p·rzez Stowarzyszenie spr.a-wozdani:i
Ser szwajcarski
Poz~ tymi zewnęt~z.nymt aktami, ~la~
I ta:Jc: z Urzędem Wojewódzkim odbyto terialine wszelkich akcyj o charakterze spo2.60 - 3. - za rok 1938, należy ogół społec~eństwa
„ lechicki
2.40 . 2.80 łódzkiego zapoznać z przejawami działał- czą~ymi 0 pra·cy ~ ~ier.unku kon.gohdacjl szereg kooferencyj w sprawie zwalczania łeczno - państwowym, to Stowarzyszeitlie
" litewski
nieuczciwej koonkurencji, ujawniainia imion popierało niemal każdą akcję społeczną,
„ śmietankowy ł.70 - 2.- ności Stowarzyszenia za ten właśnie okres. k~piechya c~r~~ściianskiego, S~owarzysz7W okresie sprawozdawczym działa!- me .pod1ęło JOIC.J·a.~y~ę .powołairna 0 ż~ia i nazwisk na szyldach sklepowych; z Za- charytatywną i państwową w miarę swoich
1.90 - 2.20
„
Trapistów
Znak aa
1.70 - 2.- ność Stowarzyszenia, podobnie jak i w Ja- z.wiązku C:hrz:es·CIJ~'llskich z:zeszen Kupiec rządem Miejskim współpraca odbywała się sił i środków.
„ biały
etytlec••
tach ubiegłych, zmierzała w następll'jących kich Y' WOJ. Łó~zkim. W ?\viązku ~ tyn~ od stale w Komisp Notowania Cen; z MolllOp\1
Cha·rnkteryzują.c pokrótce ogólną dziaM•
k•
kierunkach:
był się w .grud~IU 1938 r. 1 Organr~acyino: !ami Państwowymi przeprowadzono kilka łalność Stowarzyszenia, pominęliśmy dział
1qa!'_!:.
Org.anizacji i ko·nisolidacji kupiectwa lnfo~ma~yiniy z1.azd. De_Iegatów
~eszen konferencyj, poruszając najistotniejisze bo- doszkalania kupiectwa polskiego oraz przy~ .
~ dl
chrześcija11skiego;
Ku,pteckich W?J· Łodzkiego, . na . tórym łączki sprzedawców wyrobów mo1nopolo- gotowanie młodego pokolenia do zawodu
~ę ·~, Z a spr a Wie
•WY
Obrony ogóJ.nych i'.nter:sów życia gos- u~nano z.~ kom7czne utworzeme W~1ewodz wych. Poza tym utrzymywano kontakit z kupieckiego. Tematowi temu poświęcimy
w South end, w Aiiglii, ztluzył !ii~ niedawno wy po~a.rczego, stanu kup1eck1ego w szc~egól- ki~& 0 Związ~u 1 ~ybraino Tymczas~wą ~o- Izbą Skarbową, Izbą Rzemieś1nicz.ą,1 Kura- specjalną uwagę.
padck, nienotowany dot~l\c,.,as w kronikar.:h świato nosc1;
misię Org~m~acyiną, kt-óreJ. zadamem 1est torium Szkolnym Okręgu Warsza wskieigo
Jeśli chodzi o działalność finainsową, to
~·ych. Oto ~dc~as ro?prawy . przc,~od?iczęcy sędzia
Doszikalania kupiectwa polskiego w Ło- opr~cowame 1 przystosowanie do terenu i innymi.
Rachunek Zysków i Strat za rok 1938 zamł.lowe-rs ~t,~·1erdz1ł z ~hu1·ieme_i~ ze Jeden z przy. dzi j na prowincji oraz przygotowywania proie~tów statutó~ ramowych. Prace w
Do odcinka obrony interesów stanu ku- 1 knięty został sumą: 46,907,81 zł. wykazus1~głych
sp1, pochrapuiąc douosn1c.
I
d
k
·I
.
d
d
k
.
k'
tym
kierunku
trwają.
·
• prace w s ekc'p-.rh branz· ')- I J·ą,,." na dwy .;,k
· 7 ,029 zł . B'l1 am
Na s;tli rozpraw powstulu konsternacja i zamie· m O ego po o ema o za wo u upiec 1epieck'1eg0 na1ezą
„ ę w kwo c1e
szanie. śpioc·, został mayrhmiast zwolniony z dat. go;
z dalszych prac na odcinku or.ganirl<- wych. Dżiała<Jność Stowarzyszenia w tym Stiowarzyszenia na dzień 31 grudnia 1938
szego pelnierna oi>owiazków i na sali pozostało je.
Och
Pa
.·
dl
cyjno - konsolidacyjnym wymienić należy kierunku nie jest rozbudowana. Positulaty, r. został zamknięty sumą: 20,635,43 zł.
denastu sędziów.
·
· r0 ny
r. wneJ 1 pomocy .a paszcze akc1' ę werbunkową czlłonków i kcmtakt z do tyczą<:e pewnyc h specia
· 1nych gał ęz1· h a'.1
Koncząc
·
· ł aI no ś c1·
1
kó
ogól ny przeg1ą d dz1a
61
h
Jak 5ię oknzało,,...,niefortu1111y
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Oddziałami i Stowarzyszeniami, które p·rZ)' d u, są uwzg ę mane w ogo nyc pracac
towarzyszenia o skic
upców 1' p rze1He. a".'y . o ? go .zm•e
wo d u ~ie k arz~m. ,,: ~ia,
op1erama
mora~nego 1 materia 11
nego
c:r:wartc rano 1 pracoKał do dziesiąteJ, kiedy to wy wszelkich akcyj
charakterz.e społeczino _ stąpiły do Stowarzyszenia w ch.airakiterze Stowarzyszenia, dlatego ni·ektóre sekcje, myslowców Chrześcijan w Łodzi, należy
0
1
padło mu
się zjawić w sądzie. Gorąco, panują.ce na pa, st
korespondentów.
jak: samochodowa, wyrobów dziainych, pa dodać, że było ono w roku sprawozdawsuli rozpraw, rozebrało go. Zamknął tylko na chwi· · n wowyr:i. .
.
· ·
' prze1aw1
· 'ły zywszeJ
·
· d zia
· lal- czym k'ierowane przez Zarzą d w skł ad zie:
·
1„ ot·zy i' sam nie wiedział, kiedy zasnął.
Na wszystk1C'h tych odcinkach Stawał 71 azłon k6 w, p1em1cza,
me
„
W roku 1938 przyb Yo
ności.
prezes - Fiedler Zy2:munt, wiceprezesi -Tak >ię zdttrzyło
w Anglii, proszę państwa.
rzyszenie może się poszczycił osią•gnięciem u b Yo
ł 29· Ogólna
~
?
· li'czba członków na dz1'eń
·
Wyj·ątkiem z te1· ogólnei' zasady byly Roszak Kazimierz i Gutekunst
Teodor, seA u nas.
pozytywnych
rezultatów
1
t
·
1939
·
453
u 11as lud"iska naogół lubią spać. llez to razy
J T h d .
.
·
. h
s· ycznta
r. wynosi
·
dwie ba•rdzo czynine Sekcje: Sekcja Przed- kretarz - Fra.nk'us Ryszard, zastępca w kinie rozleg~ s;f donofoe chrapanie podcza~ .naJlep
es ~ c 0 ZI 0 pierwszy z me ' to wyStowarzysz·enie posiada 3 Oddziały, a stawicieli Handlowych i Sekcja Win.ruo - Hokgreber Wacław, skarbnik - Kołodziejsze„"o seansu? Ileż to rnzy w tl'amwaJ·u można za suwa się tu współpraca z Naczelną Radą rn1::in
· oWI'c1'e : w Aleks~·"d rv„
,,_,„1·e' Kolusz·kacl1 Kolonialna. Funkcjonowała ponadto Sekcja ski Marian, :z.as tępca - Jabłkowski Józef,
obserwować
jegomo~cia,
cluapi11cego
sobie
w
najlep
Zrzeszeń
Kupiectwa
Polskiego
w
Warsza·
T
I
·
Po
tym
prz
1
do St"wa
.
. .
ł b
.
'? "
i
usz nie.
za
Ystąp1'ły
Galainteryi'no - Włókiennicza.
buchalter - Knoch Gustaw, gospodarz "
k_u. llCtesze pasa~erow i .s u:i: y tra.m":'aJ~":'CJ. u Wie. UZ·O\OdniOnO tuta•j' Szereg na1'żywotniei•
sze
nas SPll!
w teatrze I na &ah koncertoWeJ, sp111 pn:Y
I:>•
• „
.
. .
rzys1rnia w ch.ara kterze k orespon den tÓ w:
Poważną dziedziną pracy Stowarzysz..'!- Bartoszewicz Witold, zastępca - Zieł·ke
radiu, groafo cym .~alą noc, ~pią, podczas ciszy i pod szyich . dla
k~pi,ectwa chrz~s::i1anskiego PaL'ia:1ickiej Zrz-eszenie Kupców i Przemy- nia j·est odciinek - Ochrony prawnej i po- Artur, członkowie bez mandatu - BoJl<e
czas hala•u. ::\o!am y SWOJ'e ,,śnince
1
Drob mocy dla poszczególnych członków.
„ „ króle\\.:C'"'
, i swoich s·praw I zagadmen. Przedstaw1c1ele Stawa- s Iuwc 6.\\, Ch•r1 eśc"an
1~ , s•owarzysz.o.n1'e
Paweł, Bogusławski Kazimierz, Frycze Zy·""'
„~i:;i rycl1 - królewiczów", którzy zawsze maję rzyszeinia brali udział w z1·azdach Delega- nyc h 1.r.i1pcQIW
·
•
1• p rz emysł""".ro
vn... ' w Polsk1'ch
Na czoło wysuwa się oczywiście pomoc e:m.unt, Łozii'1ski Bron1'sła'", Rvm1 • 1.·ewicz
czas.„
•
·
· S t-0warzys.ze- prawna. Praca Stowarzy5zenia tutaj pole- ~Władysław. Dyrektorem '' Stowarzyszenia
" t\
- Po fóż mam się s.pieszyć
(.nnprzykład z sub. tów Rady i Z1'azdach Dyrektorów.
w Zgierzu i Chrześc1jański1e
8
19
~krypC'j~ POP.), kieily j eszcz.e nie ma wojny? - my
Dnia 15 maja 3 roku Naczelna Ra- ;iie Gospociarcze w Zduńskiej Woli.
gała na: infollffi()l\.Vaniu członków w drodze jes·t mgr. Chibiner Tadeusz.
m sohio śpioeh.
.da Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego w WarWaz· n'lfl
·
h
J .r.., odc1'nk1'em pra·c Stowa•rzyszeokólmików, udzieIa1niu porad osob1styc
Takich
śpiących
· by„a
.t
.,._
· teres6w zyci
· ·a 1· teleL.n1'cz·nych prze ... dyrektora, radców
· 1 uk
b nb ludków
·
· <>hud?.:ił<>by
· l k' h może
d granie
·
h szawie zorga.nizow.ała Pielgrzymkę Kupiec- ma
ouroina
ogo• 1na m
armat 1 1
01
m eprzyJnc1e s 1c , spa &JQcyc
twa Pol·ski~o
· k'Jego w prawnych
iv
gradem
pawietrza! Dupiero w tedy moźeby ei~
~b na Jasną Górę.
gospodarczego, a stanu kupleC
ł persOIIl'el „ biura, pisaniu dla Firanki i materiały firllnkowc 1(llltkl
obudzili i poczęli sub.kryhować llf'spiesznie !
Pj.el!?rzymka
ta poza wyrazem uczuć k•J szczególności.
czł"'"·
.• wszelkich podań, rekursów, za.ża~
I
• ł
ół
v„ k.(..
vw
w d111Jm wyborze po najoltszych cenach p o Ikoronkh
e oa
Na pierwszy p an wy.suwa się AJ
u wsp - .Jeń i t.p., in•terweniowaniu przez dyrektcra ))
« "''lałclclel R yazar d M l;'Yer
Piectwa polskiego dla Matki Bożej·, była
akcenitem wobec społeczeństw.a, źe rola praca z Izbą P rzemys ł owo - H an'U ową w wrględnle Zarząd u różnych władz, załaZawadzka l, róg ł'aotrlc.
- PRZEJ1,!i.,lE STRAŻY POŻARNYCH Z 6 i znaczenie silnego hmdlu opierać się mate todizi 1 Na-czelną Rad~ Zrz:szeń Kupie;- twianiu dla członków spraw zlec0rnych. Da. •' - - - - - - - - - - - - - - ty.Jko na zasadach etyki chrześdjańs1dej.
twa Polskiego w Wairsz;aw1e w zakresie
POWIATóW.
Stowarzyszeniu .przypadła w udziale or- op~niOIWania i inkjowan.ia proj·ektów ustaw,
(a) W Łodzi o0idbyło się uroczyste prze ganiz.a-cja pielgrzymki z <terenu ~ojewó·dz- r:>zporządzeń I okćlnikó~, d'Oty~zących t.yjęcie ochotniczych straży pożarnych z 6 kiego. Uru.chomio111y został specjalny po- c1a gospodar(zego. Na•1baczmeiszą wwagę
Szczegółowy program uroczystości
nowoprzydzielonych do województwa łódz ciąg z Łodzi do Częstochowy, który zabuł zwra<:ano na ~d.ici~ek prawa podatkowe~o,
ki·ego powiatów.
z sobą przeszło 1,000 osób z terenu woje- Ponadto zaopiniowano szereg spraw meW dniu 26 bm w godzinach wieczoro-, 11.45 defilada na Placu Wolności, o goStraże zostały włączo1ne do okręgu wo wództwa łódzkiego.
słychanie waż.nych jM<:. uno·rmowanie go- wych odbylo się pod przewodnictwem wi dzinie 15 przedstawienie dla żołnierzy w
jewódzkiego Straży Pożarnych w Łodzi.
Dnia 8 grudnia, podobnie jak w roku dzin w handlu, ustalenie stałych oen w ceprezydenta Antoniego Purtala posiedze- Teatrze Miejskim - śródmiejska 15 (.,Za
Inspektor Wojewódzki Straży Pożar
nie Komitetu ObywatelSokiego obchodu U- czarowane Koło" - Ry1dla), o godzinie 16
nych Kula przeprowadził lustrację straży
roczystości, na którym ustala.ny został o- - 18 koncerty orkiestr w parkach Sienkie
pożarnych na terenie powiatu wiel.uńskie
stateczny program obchodu rocznicy Kon wicza, Poniatowskiego, źródliska i Julia1 MAJA - 18 CZERWCA
go, sieradzkiego i piic·trkowskiego.
s~ytucji 3 Maja.
nów, o godzinie 18 wieczór poetycki pocLustracja wykazała, najlepsze przygoDO W:5ZYSTKICH CILNlE.1SZYCH KRAJOWYCH
Według programu tego w dniu 2 maja tów łódzk i ch ina FON„ w sali Rady Miejtowanie bojowe straży pożarnych w poJ rb. o godzinie 19 odegrany zostanie na uli
skiej - Pomorska 16.
wiecie piotr~owskim, gdzie próbny alarm
. cach miasta przez orkiestry wojskowe i
Komitet Obywatelski Obchodu Uroczy
wykazał już przygotowall'ie d() akcji po 6
organizacyj społecznych capstrzyk.
stości apeluje do wszystkich stowarzysze1\
minutach, gdy w innych powiataich spraw
I Dhia 3 maja o godzinie 7 rano z wież związków i organizacyj o wzięcie udziału
pobyły
ność była nieco słabsza.
· kościelnych odegrany zostanie hejnał: o go w uroczystościach oraz zgłaszanie się ze
KARTY UCZESTNICTWA WYDAJE
dzinie 9 we wszystkich świątyniach odpra sztandarami i orkiestrami. f.nformacyj u1
KONFISKATA „KURIERA ŁóDZKIEG~". 1
ł.ODZ, PIOTRKOWSKA 104-a
wione będą nabożeństwa; o godzinie 10 dzieła Obywatelski Komitet Uroczystości,
Wczoraj skonfiskowany został „Kuner ,
uroczyste nabożeństwo w kościele kate- Plac Wolności 14 (tel. 234-32 lub 266-2fj)
TEL. 240-40 ·
Łódzki", za jedną z, wiadomości w dziale
dralnym św. Sta.nislawa Kostki, o godzinie
depesz polityicznych.

ii

Zachód księżyca

,
Motto: „Do potęgi gospodarczej PaństwJ ubiegłym,
17 26

- przez wzmocnienie handlu poi1439
skiego".
F.) Jednym z najstarszyc·h stowarzy6.37
szeń kupieckich na teren)e Łodzi, Jegitymt!jącym się dużą tradycją, jest bezsprzecznie
Stowarzyszenie Polskich Kupców i Przemy
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Głupi. byłem, ż~ się w og~le za~tanawi~łem.

.
Pewme. - Spinnett mówił odmechcema, ale iak
okropnie znaczące były jego słowa: - Przykro by mi było usłyszeć, że mój st.a.ry przyjaciel' Kashrnan został aresz1towany pod zarzutem wspóJ.nictwa w„.
- W czym?
- Nie denerwuj się. Powiedziałem, te na raz.ie nie
mam dov."Odów.
1
Kashman oddychał dęiko. Chciał zamknąć usta I nie
I mógł. Nie mógł także oderwać oczu od twarzy Spinnetta.
- Jak ci się zdaje, dlaczego lordowi tak zależy na
zamianie mumii? - pytał detektyw.
Gość wpadł w irytację.
- Już ci mówiłem. N-0wy oka'Z był mu potrzebny do
badań nauk<>wych.
- Przypuśćmy. Na razie przynajmniej przyjmuję twoją hipotezę . Teraz poczęstuję cię kieliszkiem brandy ! w najlepszym gatunku. Musisz się napić, bo obawiam się,
I że to, co powiem,
·
troc.inr
ho cię
•
przerazi.•
Na odgłos dzwonka wszedł Timson, przyjął polecenie
i zni'knął. Dopóki nie wrócił z butelką, przyjaciele mil1 czeli. Kashman przyglądał się, jak Spinnett nalewał' mu
' do kieliszka. Łyknął swoją porcję niby automat. Spinnett
pokiwał głową, jakby mówił:
- Wyśw i adczyłem ci wiei.ką przysługę. Za kilka minut poczujesz dobroczynne skutki.
- Mów - rzekł Kashman. - Jestem przygotowany
na wszystko.
- Czytałem historię Dargotów. Prrodek naszego lorda przybył do Anglii w orsza'ku rozhukanych grandów
Filipa Hiszpańskiego. J.estdmy: w E_ok9)u 1ami - Tim„

l

EZ

-

~

s-0n nie może słyszeć naszej rozmowy, a gdyby słyszał, to
w razie gdyby lord pociągnął mnie o oszczerstwo, nie.
świadczyłby przeciwko mnie. Wobec tego zostałyby tylko
twoje s~owa przeciwko moim.
- O czym ty mówisz, Spinnett?
- Słuchaj, to się dowiesz. Widzę, ie za'Czyn.asz drżeć.
Boisz się?
- Czego?
- żeby w raz.ie sprawy karnej przeciwko lordowi
i ciebie nie pociągnęli do odpowiedzialności. Dargot <:zę
sto bywał w muzeum, dostawałeś od niego sporo prezentów. Czy nie mam racji?
-

Drobne prezenty za grzeczności, jakie mu wyświad

<:załem.

-- Właśnie, wtaśnie, ale w końcu lord ofiarował ci aż
pięć tysięcy funtów z żądaniem jeszcze jednej grzecznoś
ci. Doszedłem do przekonania - wbij to sobie w głowę,
Kashman - że lord O.argot cierpi na monomanię.
- Na jakim punkcie? Mumij? Egiptologii?
- Tak i n'ie. - Spinnett zaciął usta i zapatrzył się
w sufit. Znów wrodzona zarozumiałość dała zn.ać o sobie.
- Mimo, że jestem wyjątkowo przeni'kliwy, muszę ci się
przyznać, że mam tmdności. Z dziejów rodu widzę, że to
monoman, ale nie m ogę rozstrzygnąć, co jest właściwie
przedmiotem jego manii.
Alkohol dodał Kashmanowi .animuszu. Nerwy, roztrzę
sione początkową rozmową z przyjacielem, wróciły do
normy. Rozparł się wygodAie w ·siedzeniu z pogardliwym
uśmieszkiem na ustach.
- Z tegoi co mćwi~z! Wlnilć~łQl>Ii te kąt.dy gQr,ł.CI

naukowiec, każdy zbiera•cz, oddający się c.ałą duszą swoiit
upodobaniom, jest monomanem.
Spinnett żachnął się niecierpliwie.
- Nie męcz mnie, udając głupca - rzeki. - - Poświęciłem dużo czasu studiom nad rodem Dargotów i jeżeli nie popełniłem błędu we wnioskowaniu, to Darg·ol
jest mordercą z ins tynktu. Cóż ty n.a to?
Kashman znów skoczył na równe nogi.
- Ech, jestem gotów pomyśleć, że uderzyło ci nf
mózg.
- Dobrze, ie zaczynasz myśleć - od.rzucił chłodno
Spinnett.
- Dalej, dalej. Zapowiedziałeś jakąś bombę i kazałeś mi się napić dl.a uodpornienia nerwów. Czekam.
- Kazałem ci się napić ze względu na dalszy ciąg.
Mój drogi, gdybyś był przyj ął te piirć tysięcy funtów, kto
wie, czy byś nie odegrał wybi tnej roli w sens acyjnym procesie, z tych, o których piszą całymi m1 es1 ącam1, 1 nie
ściągnął na wielką instytucję, w której pracuj esz, skandalicmej sł.awy. Na szczęście okazałeś si ę godny zaufania.
Zarząd muzeum umie dobrze dob ierać ludzi. Ale byłeś
o krok od przepaści, Kashman.
- Mów, co masz powiedzieć, bo już nie m ogę wytrzymać.

Spinnett zgarniał części łamigłówki.
- A ty nie psuj mi efektu. Lub i ę łow ić ryby, ale zapuszczanie wędki sprawi.a mi większą przyjemn o ść niż
złapanie ryby.
- Więc przypuszcz~zt że lora Dargot jest ur.s.>dzonym
morC:łe'rcą?

--

Wła§nfe.
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Swiat owe rynki surowcow
w. tygodniu

ubiegłym

zaznaczyło się planom tym powstała jednak silna opozy-· Iszym poziomie. Kwiecień przyniósł oslabie nia w .początkach kwietnia

doszły

do 148,5

wzmo~oi-e. zapotrzebowanie na weJ.nę, jed cja senatorów, reprezentujących bawełnia nie na rynku ołowiu i cynku, pomimo szylingów.
Na rynkach pszenicy ciąży iniesprzeda
wab, JUtę 1 len.
j re stany po!udnia. Domagają się oni bo- zwiększ<>nych zakuipów w niektórych pań

. N~towania surowca jedwabnego na I wiem subwencjonowania amerykańskiego
g1ełdz1e nowojorskiej osiągnęły od dawna'' przemysłu, który przerabia bawełnę, nie
nienotowaną· wysokość
2.23 dolara. Silny zaś premiowania zagranicznych odbior·
·1
k ·
•
Pl
'ć
..
„
.
.
.
\vzro
S pozyc1a w przemys e amery an- cow.
t
s
ynnos sytuaCJI
· k'
b
h• .
. odbija się
. .u1emn1e
.
. · s knn 1 ppons 1m przy ardzo szczup1yc
nie tylko na bawełnie ameryka·nsk1e1 ale
· · h
·
· · t
h t
· · .
. d . k- . . . k' . k '
.
sw1a
owyc
ego
surowmez
na in· .YJS .·1e1 i eg1,ps ieJ, tóra zni
r·oOz 1111a1 ac t zapasow
·
·
t 1· ·
t 'k
1 .wca . s. anowi niewą p 1w1e momen z owala
. przeciętrne o 6 proc.
wzmacl1laJący ceny. Rekordowo wysoką ce
Siiną haussę wykazała cyna. Korzyst1 ó
· ·
t
• • t d
· ksz tałt UJe
· się
. ta kż e tene d enCja
. na ry.n·
nę Osiągn<,! y r wn1ez no owama JU y,
o- nie
chodząc w początkach kwietnia na rynku ku miedzi. Niski poziom notowań Io,ndyńlondy11skim do 24:5/8 funta. Na ten stan skich stanowi w pewnej mierze czynnik,
rzeczy wpłynęły niewątpliwie w bardzo sil sprzyjający zakupom. Poza tym r·ów1nież i
nym stopniu olbrzymie zamówienia Anglii koniunktura zbrojeniowa utrzymuje za:pona worki jutowe, związane z obroną prze- trzebowanie na miedź ze strony międzyna
ciwlotniczą. Również i tutaj minimalne za rodowego przemysłu przetwórczego ina wyż
pasy ze starych zbiorów stanowią dalszy
moment zwyżkowy.

Anglia

•

I

stwach europejskich.
Cen kaucwku
k ł
ł b"1 ie
c tł Y
.
.
wdy e~~atyon os a 0ente'
o umaczy się z Je n J s r y wzr s m
rro duk CJI·· surowca syn te tycznego z d ru· ·
· t
t
k
'
d k
g1ei zas s ro.ny ma 1ą s osun owo pro u ·
h
dó
St
h
z·
..i.
Cją samoc o w w
anac
1eunoczo· · kszym k onsumen
.
tem
nyc h kt.ore są na1w1ęi
'
surowca gumowego.
Zniżka cen w granicach o<l 3 do 8 proc
objęła kukurydzę, żyto, kawę, herbatę, nie
które tłuszcze, koprę, olej palmowy. Ucieczka złota do Stanów Zjednoczony<:h zna
Jazia swój wyraz w zwyżce cen tego kruszcu na ry,nku londyńskim, gdzie notowa-

na nadwyżka eksportowa Argentyny. Stanowi to dla całego ry.nku światowego po
waż.ny problem, zwłaszcza jeśli się zważy,
że układ niemiecko - rumuński do.prowadzić może do ograniczenia zakupów pszenicy przez Rzeszę ina innych rynkach. O
utrzymującej się niepomyślnej iytuacji na
rynku kawy świadczy przedłużenie przez
rząd brazylijski zarządzeń w sprawie niszczenia tego artykułu. Z innych artykułów kolonialnych zwyżkowały silnie ce.ny
cukru w związku z tworzeniem poważnych
rezerw w wielu krajach.
M. K.

Niemcy na rynkach

bałtyckich

w komunikacji pol•k•·•tasleuldej
Ostatnio weszła w życie taryfa między
narodowa na przewóz <>s'ób i bagażu w
bezpośredniej komunłka<:jl ·sąsiedzkiej pomiędzy Pols,ką i WM, .Odańskiem z jednej
strony, a .Węgrami - s drugiej - przez
polsko-węgierskie przejście granicz.ne Ła
woczne - Kisszolywa i Sianki - Użok.
Równocześnie wtrzymana została odprawa osób, ba.gażu i przesyłek ekspresowych przez przejście graniczne Ławoczne
i Siai:iki na podstawie dotychczasowej taryfy polsko-węgierskiej przez Niemcy i
Czechostowa.cję oraz na podstawie taryf
,polsko-czeskosłowackich.

Litwa buduje szosą z Kownu'
do Wilna
Projekt budowy szosy między K<>wnem
a WU.nem wchodzi w stadium realizaicji. Li
tewskie ministerstwo komunikacji zbadało
trasę na odcinku od Kowna do granicy poi
skiej i zatwiel"dzilo jej projekt.
W związku z tym prace dotyczące budowy wspomnianej szosy mają się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym.

Wieśti

z kraju

Silna tendencja cen obejmowała rynSERIA WYPADKóW.
ki lnu, na co wpłynęło w dużej mierze wy
W podziemiaich kopalni „Mysłowice"
W
handlu
zagranicznym
krajów
baltyl
cy.
Wobec
włączenia
Kłajpedy
do
Rzeszy
J
mil.
libów.
Wywóz
bekonów
odbywa
atę
cofanie się z tego rynku dostawców rosyjckic.h Es.tonii~ Łotwy. i Litwy n~jwięk.szy zwiększy się nie~ą~liwie wywóz litewskie p_rawie wył~cz~ie do An~lii,. a świn ~y został z.a1sypa111y obrywa•j,ąicymi się zwałami
skich, którzy już o'd kilku tygodni zawiesi- udz1ał
biorą dwa panstwa: Anglia i Niem go drzewa do N1em1ec. Dla masła bałty- wych do N1em1ec. Ogólnie biorąc stwier.- wę.gla górnik Paweł P<>lewka, który został
li eksport.
cy, przy czym Niemcy więcej im sprzeda- ckiego Anglia jest znacznie pojemni ej- dzić .należy, że bilans handlowy . krajów zup·ełnioe zmasakrowany. Zwłoki górnika od
Rynek bawełny wykazuje osłabienie. ją, a Anglia więcej kupuje; wyjątek stano szym ry.nkiem niż Niemcy, które płacą zre bałtyckich z Anglią jest dla katdego z sitaiwi-0no do kostnicy szpitala miejskiego.
Na 'kopalni ,„Saturn" został przy~ie
Nowy plan Roosevelta przewiduje eksport wi Litwa, do której przywóz z Anglii wy- sztą wyższe ceny. Len bałtycki idzie prze- nich stale dodatni, natomiast w han'du z
8 miln. bel z pozostałości, znajdujących nosił w 1938 r. 39.9 .proc. i jest więikszy de wszystkim 'do Anglii, jednak w 1938 r. Niemcami saldo jest zmienne i wykazuje z ciony również ziwałami węgla gómik Antoni Wi,tos, domają<: szer,egu obrażeń. W sta
się w Stanach Zjednoczonych. Przeciwko od przywozu z Niemiec, stanowiącego 24.5 wywóz Inu z Litwy do Niemiec wynosił ro,ku na rok .poważne różnice.
nie beznadziejnym prnewieziooo go do
proc. Trzeba jednak zauważyć, że przy- 13.3 mil. litów g'dy do Anglii tylko 12,5
szpitaia.
wóz ten w 1936 r. z Niemiec wynosił tylNa torze ko'lejowym między PiaSkiem
ko
9.3
proc.
a
z
Anglii
-36.5
proc.
widzi
URZJ;:DOWA CEDULA GIELDY
i
Kiobiurem
z1nalezionio zmasakrowain1e zwło
my tu więc bardzo szybkie tempo wzrostu
WARSZAWSKIEJ
ki przejecha,nego przez pocią·g Pawła Furz d,nia 27 kwietnia.
przywozu z Niemiec, n.a tomiast spadek
toka.
przywoz,u
z
Anglii.
Również
i
w
wywozie
łłiemcy
Belgia 90.10 90.32 89,88
Na podwórzu gospody Tesarc.zyk<>wej
Berlin 213.07 212.01
litewskim do Niemiec nastąipił w tymże
klóre nie hędq wymieniane
w
Radlinie,
zna.l·eziono zwłoki rolnika Jana
Gdaiiok 100.00 100.25 99 .75
czasie silny wzrost z 10.8 proc. do 26.8
Holandia 283.80 284.52 283.0B
1
przez
banki
przyjmowane,
„jako
przemyUcherka,
który
zmarł wskutek zatrncia alParyska
„L
Oeuvre"
w
nr.
1
23
bm
po
, proc. natomiast wywóz do Anglii spadł z
K()pnchnga 111.25 111.53 110,97
do
Niemiec".
cone
nielegalnie
koholem.
sensacyjną
wia'domość,
że
Niemcy
daje
: 48,4 proc. <lo 39,4 proc.. Ważnym moLondyn 21.89 2H6 24,82
,,Jak wyni•ka pisze I'Oeuvre - z zebra
POŻARY LASóW.
Now)· York 5.31,5 5.32.75 5,30,25
, mentem w konkurencji angielsko-niemie- wysyłają za granicę banknoty, zaopaflrzo- nych dotąd informacji nowe banknoty w
Na terenie lasów państwowych p-0d StaNowy York kabel 5.32 5,33,25 5,30,75
ne
w
S•pecjalne
znaiki
rozpoznawcze
po
o1ckiej jest i ~o, że przywóz z Niemiec ido
0,10 125.20 12j,52 124,BB
wielki,ch ilościach zostały uloko~ane ina nisławowem, zanotowairuo ostatnio szereO'
I krajów bałtyckich obejmuje cały szereg bu stronach banknotu ( w liczible trzech). rynku angielskim przez Reichsbank w, ce- pożarów. I ta.'k obok Zielonej pożar z1n.isz~
Pary;; 14.11 14.15 14.07
Znaki
te
srpawiają
:że
wspomniane
bankno
Sztokholm 128,40 128,72 128,08
różnorodnych towarów, głównie gotowych
czyi 2 helkta,ry drzewostanu. W Raf.ajłowej
Zurych 119.50 119.80 119.20
natomiast z Anglii przeważnie surowce i ty w razie powrotu do kraju, nie będą lu pozyskania dewiz".
padło pastwą <>g•nia 10 he~tarów trzyletniei
Włochy 28.07 27.93
półfabrykaty. Jedynie angielskie tekstylia i
Hd,inki 11,03 10.97
kultury )eśnej. W Mikuliczynie pożar is•tra~
węgiel zajmują pierwsze miejsce w przywił kilkaset metrów drzewa opałowego.
wozie bałtyckim, jednak i tu Niemcy zajmu
AKCJE
ją następne miejsce.
Obrót w roku 1938 wynosił penad 39 milionów zł.
WśCIEKLIZNA
Bank ł'obki 116.00
W dniu 25 kwietnia Qdbyło się Ogólne .nych członków powitał w imieniu Rady
W POW. BYDGOSKIM.
lmioone ll5,00
W wywozie z bajów baltyC'kich domiCukier 38.SO
W związku z urzędowym stwierdze:niem
,nują cztery towary: drzewo, masło, len o- Zebranie Giełdy Mięsnej w Łodzi przy u- Giełdy prezes inż. Zb. Wilski.
WQ1;iel 37.00-36.50
W słowie wstępnym prezes podkreślił wścieklizny u zwierząt w szeregu miejs.c:oraz świnie żywe i bekon. Głównym odbior dziale 600 członków.
Lilpop 92.00-92.75-92,25
Przedstawicieli władz, gości i zebra- moment międzynarodowego naprężenia o- wości na terenie pow. bydgoslkie~o, cały
Norblin 10600
cą drzewa jest Anglia a następnie Niemraz konieczno·ść konsolidacji wszystkich, a teren tego powi.a1tu uzinano jako zagrożony
Ostrowiec 85.50
Starachowice 57.50-56,75
szczególniej na odcinkach życia gospodar wścieklizną. Odpowiednie za•rządzenia wyZieleniewski 70.00
czego; Zwarci i solidarni sta.nowić może dały czyniniki miaroda~ne.
Tendencja niejednolita
my odpowiednią moc i siłę.
Eksport węgla zmniejszył się o 140.722
Następnie prezes odczytał komunikat
ROZBITY SAMOCHóD.
PAPIERY PROCEi°'i'fUWE
Według danych Polskiej Konwencji Wę
t.t
czyli 0 15 proc.
ogólnego komitetu branż mięsnych dla
Pod Pszczyną, samo~hód bez numeru
glowej, ogólne wydobycie węgla z kopal~
Wewnętrzna 61.50
Stan zapasów węgla na zwałach wyno spraw P.ożyczki. Obr~ny Przeciwl?tnl~zej r~jesltracyjn•ego, pr01Wadzony przez nie p<>lrrwe!lyC'yjna I eem. 84,00
zrzeszonych w tej Konwencji wynosiło w
sił
w
końcu marca 1.35L273 tony, wobec na teren~e Łodzi. (\k~Ja subskryp~yina 1est siadającego prawa jazdy kierowcę Jaskółlnwstycyjna 1 em. serie 88.50
marcu br. przy 27 dniach roboczych Inwe.stycyjna 2 em. 82.50
1,364.552 t., na początku miesiąca uległ w to~u i wszystkie firmy bez wyjątku de- kę, wpadł na słup betonowy r-0zbijając się
2.931.425 ton, czyli obniżyło się w stosun
Inw~ty,~yjna 2 em serie 86,50
klaruią sumy wg norm ustalonych przez doszczętnie. Ja~ółk,a i dwaj pasażer01Wie
ku do miesiąca poprzedniego o 73.701 ton więc niewielkiej zniżce.
Komversyjn·a 67.00
Produkcja
koksu
w
marcu
wynosiła
cechy
i sflowarzyszenia. Akcja będzie za· doznali ciężki~h obra·żeń.
Dolarówka 41.00
tj. o 2.4 proc. Produkcja śr~dnio na dzień
Konsolidacyjna 63.00-62,75 ost. setki i dr
177.543
tony,
czyli
wzrosła
w
stosunku
d-0
kończona
w k~ńcu kwietnia, wysokość sum ZMIANA NAZWY MIEJSCOWO~CI.
roboczy wynosiła 108,571 ton, co ozna<:za
Kolejowa 61.00 dr
lutego
o
9.9
proc.
Natomiast
produkcja
ina
poda.na
zos~an1e
do prasy.
.
Zarządzeniem ministra spraw wewnęspadek w stosunku do poprzedniego mie4 i pół proc. Lwa.wo 56.50
·dzień roboczy spa'dła o 0.7 proc. i wynosi
~astępn.1e pre~e~ d~ł krótkie sprawo- trznych nazwę miejscowości Unterwald~it
4 i pół proc. Ziemskie &er. 5.ta 59.00-59.75- siąca o 16.9 .proc.
59.00
Ogólny zbyt węgla wyrażał się ilością ła 5.727 ton. Zbyt w kraju wyrażał się cy za~n1e z tdz1a.łalnosc1 Giełdy za rok 1938, z w gminie Pohoryke, w pow. przemyślań
5 proc. Warszawy stare 73.00
frą 140.931 ton co oznacza wzrost o 18.4 ktorego wymka, że
skim w woj. tarnopolskim, ustalo,n-0 na Pod5 proc, Warszawy 33 r. 70.00-69.50-69,88-71.50 2.680.949 ton, z czego na zbyt krajowy
proc.,
a
eksport
wynosił
27,805
ton
(
3,5
Wpływy
za
rak
1938
wynosiły
złotych
lesie.
rrzypada 1.884,888 ton., a na wywóz ostatnie drobne.
'
p
roc.)
Stan,
zapasów
zwiększył
się
o
4
265.607,40,
5 prnc. Lodzi 33 r. 61,~()
796.061 ton. Poza tym zbyt węgla dla ceRozchody za rok 1938 wynosiły złotych WYBUCH BENZYNY W MIESZKANIU.
5 proc. Piotrkowa 1933 r, 58.00
lów własnych i deputaty urzędnicze i ro- proc. i wynosił w końcu marca 221,607 t.
6 proc. Obi. WaJm1wy 6.ta em. 74.00 dr
Wytwórczość
bryikietów
wyrażała
się
261.31~.77.
.
.
. . W·mieszkaniu woźnego policj1i w Bogu
botnicze wynosiły 260.459 ton.
6 proc. Obł. W H5zawy 8 i 9 em 71,50
cyfrą
19.220
ton,
czyli
spadła
2.9
proc.
I
Ogolna
_suma
obrotów
na
G1ełdz1e
Mię
c1cach, Pal\Vła Nowaka, przy ul. Kaitowic0
Tcm]encja dla pożyczek nieco słabsza, li~tów
Ogólny zbyt węgla w kraju .podniósł
Produkcja
na
dzień
roboczy
spadła
jeszcze
snej
wy.n?siła.
~ł.
39,107,830
.
.
kiej 31 wyda;zył ~i~ w nieustalonych cLoutrzyma11a.
s:ę w stosunku do miesiąca lutego o silniej,
gdyż o 17,3 proc. do 712 ton. Zbyt
.
W dz1edzm1e :pracy społec~nei ~1ełda tych~as_ okiQhczinosc1ach wybuch benzyny.
118.634 tony, czyli o 6.7 pJoc. Przemysł
kraju zmniejszy! się 0 4.8 proc. do _ M1ęs1~~ brała. ud~tal pr~ez :idz1elame su~- Płom1eme <>garn~ły st-Oljącą w pobliżu żonę
Z GCELDY • „_„.,KIEJ PIENIĘŻNEJ
c·debral
1.090.739 t., czyl'I o 12 proc. wię· w
z lllllia 27 kwjetnia.
18,232 t., a eksport 0 66 proc. do 180 t. wenc11 orgamzaciom dz1ałaiącym na odcrn Nowaka, 34-letnią Gertrudę. NieszczęśHiwa
No wczoraj~zym ze!Jraniu gielilowym w Lodzi cej, koleje żelazne i inne' instytucje ipańst- Stan zapasów lbry.kietów w końcu marca
ku ż~~ia gospod~rcz.ego. Łączna suma sub k,obietą .s~arała. s~ę . n.a pr?żno ugasić płoną
1wowe 364.992 ton, tj. o !1.3 :proc. mniej a
notowano:
wynosił 1.959 ton czyli, wzrósł 0 64 proc wenCJi na orgamzaCje społecnne w 1938 r. cą na mej odz1ez 1 wybiegła na lcorytarz,
Dolarówka 41.25
: pozostali odbiorcy 429, 157 ton, a więc o
wynosila zł: 6.000
po czym wpadła do mieszkania sąsi.a•dkl
lnwestycyji>a l em. 85.00
l l .5 proc. więcej_.
Ponadto na FON wyasyg.nowano w cią która pośpieszyła jej z pomocąt tłumią~
Inwestyi~yjna 2 em. 8-1,00
Konsoili.dacyjna 63.00
gu zimy br. zł. 2000 pilus 2000 - 4.000 zł. og·ien.
Wewnętrzna 61,50
na pomoc dla uchodźców Zaolziański.eh zł
Ciężko popanoną Nowakl()wą pnzewioBank P<>hki 116.0Q.-115.00
•
I
2.000,
na
ścigacz
im.
wicprem.
E.
Kwiat
zro
Plogotowie w stanie beznaidzie}nym do
Tendcncjp mocniejsza.
a importujemy produkowaną zeń kazeinę
kowskiego 5.000 z!., na Pożyczkę Obrony szpitala O.O. Bonifratrów.
Z GIELDY ZBOżOW EJ
Kazei.na otrzymywa.na jest z mleka o·d1- Polska kraj rolniczy, dysponując duży Przeciwlotniczej 10.000 zł.
z dnia 27 kwietnia.
· tłuszczonego. Pomimo obfibości mleka w mi ilościami mleka, importuje z zagranicy
Na wiosek Komisji Rewizyjnej Ogólne
SKAZANIE AGITATORóW
Groch polny 29.00-31.00
i Polsce, poważne ilości kazeiny wytworzo poważne ilości kazeiny.
Zgromadzenie jednogłośnie u9zieliło RaUKRAIŃSKICH.
"-Wyka jara 23.00-25.00
' nej z mleka odtłuszczonego przywożone są
Kazeina używana jest ,przez przemysł dzie Giełdy absolutorium oraz zatwierdzi. W. roku ub. wł.adze śtedcze uj1awniły
Peluszka 26.00-28,00
Sicmie luiane 59.5o-60.50
. z zagranicy. Polska dysponuje rocznie prze dyktowy, papierniczy, włókienniczy, spo-,. Io zamknięcie rachu.nkowe..
~ziałalącą l!la tereme „Proświty" w Miku·
Reszta notowań bez zmiani
szlo
miliardem
litrów
mleka
chuidego
(prze
żywczy
<>raz
do
wyrobu
kleju.
Wreszcie
W końcu zebrania odbyły się wybory h~zyme ce~·tralę, zajmującą się werbunTendencja spokojna.
Ogólny e>brót 1,210 tonn.
1robionego), używanego obecnie do do.kar jecie.n z gatunków kazeiny (kazeina włó- do Rady Giełdy, Komisji Rewizyjnej i Są kiem och01tmkóiw na Ruś Zakarpacką. Aremia.nia trzody chlewnej. Przyjmując, że 33 kiennicza) potrzebny jest do niedawno (lu du Rozjemczego na miejsce ustępujących sztowano wówczas kilka osób, które obecnie odpowiiadały za swą chiafalność przed
Iitry mleka chude,go dają 1 kg kazeiny i ty 1938) rozpoczętej w Polsce pro·ctukcji członków.
BAWEŁNA.
zakładając, że ze względów technicznych wełny sztucznej - lanitalu.
Sądem. Kierownik centrali Ryketczuk, skaNouwmiia s dnia 26 k !tietnia.
.edynie połowa tej ilości mleka byłaby
Związek Gospodarczy Spółdzielni Mle RYNEK PAPIERóW WARTOSCJOWYCH zany zos.tał na 2 >Jata więzienia, zaś jego to~
·
·
k
·
ł·
w LODZI
wa•rzysz na 1Y2 roku więzienia.
NOWY JORK: loco - , maj 8.38, czerwiec 8.26, J
przerobiona, można teoretycz111e oceniac czars ich rozpoczął produkcję kazeiny w o
lipiec 8.15, sierpień 7.86, wrzcsief1 7.91, pnźlhiernik możliwość produkcyjną kazeiny w Polsce kienniczej, na którą roczne zapotirzebowaNa rynku papierów państwowych w AJillllll!llWUl!ll-•BmP~SlilllM:lliili•••:l'l!Pa•••
7.81 li;topad 7.76, gru<hień 7.71, stycze11 7.70, luty na ok. 15..000 ton rocznie. Ilość ta po,kry- nie wynosić ma o'koło 1.000 ton. W chwi- Łodzi w dniu wczorajszym s~tuacja o~ól
1
7.70, marzec 7.iO
łaby z .na'ctwyż·ką zapotrzebowanie kraju ii obecnej krajowa produkcja tego typu ka na nie ulegla żadnym zasadmczym zmiaLIVERPOOL: loco 4.94, kwiecień 4.54, maj 4.5J.
na kazeinę.
ze•r.y jest bardzo niska tak, że fabryka la- rom.
czenviec 4.42, lipie.~ 4.32, ;;iel'pień 4,22, wrzesień
Import do Polski kazeiny wykazuje na nit<>lu zmuszona jest importować.
Większość kursów notowano w dal4.13, październik ł.11, li stopad 4.09, grudzień 4.11,
przestrzeni ostatnich 10 lat duże wahania
Import ten należy traktować jako chwi szym ciągu jedynie ·orientacyjnie, w grainistyczeń 4.12, luty 4.14, marzec 4.16, k11 iecień 4.17,
od 1.050 ton w 1929 r. do 170 ton w I 935 Iowy, gdyż w ciągu 1939 r. przewidzia.ne cach notowanych .na urzędowej giełdzie
maj 4.18
r. W 1937 r. importowaliśmy 361 ton ka.:. jest pokrycie całego zapotrzebowania fa- warszawskiej.
Egipska (Sakell.): loco 6.42
zeiny za ok. 470.000 zł.; w 1938 r. import bryki lanitalu na kazeinę - ,produkcją kra
W związku z końcem: tygo-dnia, zdaUpper: loco 5.51, maj 5.32, lipiec 5.38, wrzesień
ten zwiększył się, osiągając za 7 miesięcy jow~. W przeciwnym bowiem wypadku za niem sfer zainteresowanJ.ch,, już obecnie
5.38, pa2dziemik 5.43, listopad 5.41, styczeń 6.43,
łoi.:r:e fabryki lanitalu w Polsce bytoby większych zmian na r;:n~u tym pcze}:lwać
475 tao, wartoŚci 547,000 zł.
ma:'l·zee 5.45
Oczywiście
jest
to
zjawisko
nienormal
niecelowe, gdyż chodziło właśnie o wytwa nie należy, ,
- -----~~.
BREMA: l<>00 ló.62, lipiec 9.07, paźd21iernik
.
ne
z
P.Unktu
widzenia
gosP.odarczego
że
rzanie
włó~na
z
własnych
surowców.
,
·
·
. ~ag)_
1
8.66, gru~~eń 8.58, etyoz.eń 8.56, marzeic 8.57.
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NIEPRODUKTYWNE OBRADY
Przeciwko
p

udziałowi żydów

. rzerwane z powodu

Ocz~kiwane. z dużym

póżnej

•

Z CAi.EGO SWIATA.
Skr6t' tele9ratiane.

zwJ;;aj~~rp~rl~~~t~a~~~skt~;:.nięde

w Komisjach Poborowych

BAZYLEA. W Baeylei

~!e ~~:;1n~ ~~~c;!fJ!;m~::~ą: : :

porg posiedzenie Radg l'liei1kiej

I

M!ji

rozpoczęły się wtzo-

zainteresowaniem' skiej cytuje ich rolę w czasie rozbiorów
„Jak wynika z enuncjacyj prasowych nych środków nacisku i przymusu będą- .feldem.
Polski na podstawie prac pr-01. Morawskie radny J. Krausz podejrzany jest 0
cych w jego
aby
J t~· 0 ~i ~wi . o nadz~eJe tych go, oraz głosy przedstawicieli żydów w pe ność na szkodę Państwa Polskiego przez na K. E. t. pasłuch i pos~owanie jedno- ko 59 opracowane przez pod.komisję zmiany prowszysd tek~' ktTorzyt ~ądnt ~nS~CYJ na ~ematl ezji i literaturze, jak np: Tuwima, Słonim wywożenie waluty za granicę. Zważywszy litej woli całej ludności miasta wyrażonej jektu ustawy antyżydowskiej. Nowy projekt
gospo ~~ 1 .". ea row Mie.1skich_", hcznie skiego, Witlina i innych.
że czyn taki 1'est niewątpliwie hańbisacy·,
że w głosie wszystldch ugrupow~n· radzi'ec- Koła
przedstawiony zostanie w piąt.ek i~bie niższej,
wypełndt mtejsca dla pub!
ś i
-i
polityczne spodziewają się rychłego przy„
D d k ..
iczno c •
·.
konsek~e~cji stwi·e·rdza,
udział ra?ni mi~jscy są obowiązani do szczegól'!ej kkh w sprawie obniżenia taryfy tramwajo- jęcia projektu przez :parlament.
• 0 ys USJt n.ad. punktem porządku zydow w Kom~SJI, która
będzie miała lo1alnośc1 w stosunku do Państwa Polskie- wej".
TOKIO. W kopalni węgla Yubari na wyspie
~zre~:go przew~du1ącego sprawozdanie wp~yw n~ dopływ no.wego ·elementu doi go; że w tych. waru!'1kach w razie stwier„Rada Miejska wwzywa ponownie Za- Hokkoido wydarzyła się kata.rstrofa, spowoOOliczby aoo gór
omt Jl pow~ane1 dla zba~~t~ całokształ woiska me mogą zais1adać przedstawiciele dzeoia prawdztwOści zarzutów należałoby rząd Miejski do energicznego zajęcia się wana wybuchem gazów. Z ogólnej 80
t u ~ospodarki „Teatrów Mie1sktch" w ogó tej części sp-0łecz,eństwa, które nielofalnie r. Krausza wykluczyć z grona radnych m. sprawą obniżki taryfy za prąd elektryczny ~!_ów za.trudnionyeh w kopalniutraciło iyle nie doszł?.
•
•
ustosunkowuje się do wojska.
ŁOdzi, Rada Miejska uchwala: przekazać dla światła do gr. 30 za t kilowat-godzinę
HAGA. Zarząd miejski w Rad-ze postanowił
~czora1sze posiedzenie upłynęło pod W dyskusji zabierali głos rr.: Zygelb-01jm Komisji ~yscyplinarnej rozpatrzenie zarzu- i przedłożenia Radzie wyników przedsię-(z.a~upić z_włas11;yeh funduszów trzy .b.a.terie
znakiem w~b?rów.
Sztrauch i Lewin.
łów stawianych r. Krauszowi i przedloże- wziętych krOków w nieprzekraczalnym ter- dział pNeci'!l~tii~czych dla .obrony ważnieJszych
• Rada ~ieJska wczoraj w1ec~~em ogól
W cza~ie przemówienia r. Sztrauc.~a nie Radzie. ~~entualneg
wniosku o jego minie dni czternastu".
~:~~~e;:J~~c:~Ie~!ó~~~!:!~h~;:
me rzecz. biorąc pracowała wybit~e niepro padł pod iego adresem okrzyk r. Dembm- wykluczeme .
Po odczyta·nitt tyc'il wwniosków naigłych szących 110 tyeię<:y guldenów, za.rząd poczt m11
duktywme.
Bhsko cztery godziny czasu ski·ego. „Ostroin~e pa1nj.e Zurek, bo wyistę„Rada Miejska wzywa Zarząd Miejski przewodniczący zamknął obrady.
partycy,pować k~~ 1 8tysię<:y ~ldenów.
.
stt:a~o~o. na wy_bory repr~entantów Rady puje pan przeciwko OZN. w Warszawi'e. do przedsięwzięcia wszelkich dopuszczał. TO_Ią:O. Ageno,Ja. Domei tlono.si: _przedstawi·
MtejSktej do róznych Komtsyj i władz nad
Po przemów"e .
L .
K
ciel m.mlSte:nstwa woJny ka.tegoryc~e zaprzecza
h
d • .
. -. .
I nm r.
ewma prez. wa
wiadomościom ze źródeł chńSkich jakoby wojska
zorczyc P.rze się~to~stw mie1~k1ch.
. piński zakomunikował Radzie, że wpłynął
chińskie wkroczyły 26 kwietnia. do Nunczangu.
Stało .się to dz1ęk1 temu, ze wszyst~ie wniosek r. Poitka.ńskiego o pnerwani.e dyI
I
Oil
W_ładze japoński~ zaprzecza~' l'Ó~eż wiadomo
głosowa~a przeprowadzano przez ta1ne skusji. Pr~eciwko wnioSikowi przemawiał
ści()m o odebraniu .~rz.ez C?mczykow Kao~u.
głosowame.
r. Grochowski.
w Io·sowanfat wniosek
Wczoraj dokonano wyboru n owyc.h władz
RYGA. w pobhzu Helsmek zdarzyła się poSłowem
wczoraJ'Sze
posiedzenie
n'e
. dł .
g
wat~a ka~strofa
Autobusrozb1z 2.0
.
.
.
t przesze
(f.). Wczoraj odbyło się walne zebranie mu prezydium Ra1dy podzięlrowania za owo pasazerami
runął zsamochodowa.
5-metrowego nasypu,
przy111osło oczekiwanych emocyj.
Przewodniczący za1rządził 15 mi.nutową delegatów Unii Związków Pracowników cną działalność.
jając się doszczętnie. Jeden z pasażerów poniósł
. Jedyną spraw~, ~óra w~iosła trochę ży przerwę.
Umysłowych w Łodzi przy udziale przedsta
W wy.niku dokonanych wyborów do no śmie:c ~a miejscu, pozostali zaś odnieśli ciężkie
eta, a co za tym idzie podniosła stosunkoPi0 wznowien.iu obrad pr~ewodniczący wi.oileli władz ce.ntralny•ch Unii z Warszawy wego prezydium wybrano na prezesa po- obrazema.
.
.
wo tempera+ur obr d b ł kw fi
'.
.
G k'
M"I
k"
(' d
ł , . )
WIEDEIQ'. Wczoraj przeJechał przez Wie• ę,
a • Ya
es a wy.._,o zarządził głosowa-nie nad zgłoszonym wnio p. ac tego.
sła Józefa L ews iego Je nag osme oraz deń do Brna Mo.rawskiego transport sso uchodź
ru 3 .cz~onJców l 3 zastępców c~łonków. d~ skiem Obozu Narodowego o niedelegowaObradom przewodniczył p. Jan StolaiJ"- na członków pp.: Cmielowskiego, Bartosi- c6w czeskich z dawnej ~u;n Podkarpaekiei..
KomiS~J Pcbo:owych. A stało się to dz~ę~ nie do Komisyj Pobo·rowych obywateli mia ski.
ka, Waiwrzonowskiego, Kozłowskiego, Nie
BRATYS~AWA. M1m.st~rstwo sZ1~oln1ctwa
temu, ze radni Obozu Narodowego złozylt sta pochodzenia żydowskiego
Sprawozdanie z <lzrałalnooci ustępują- dzielskiegio., Cebrzyńskiego, Bielobradka, w Braty.sł~Wle powołało do. z~cia konnsję. <!la
wniosek
o t niedelegowanie
do
W czasi'·e głosowa'..nt'a , gdy. r . Wi'ęc1·~w
· ł prezes Ra dy Uni!
· · w Ł o- D z1"k ows k··1ego, oraz na zas t ępców pp: M a- sz
o.pkr~c~waruh
nowych
słow~k~i~hk
.
. . ta
d tych
• . Komicyeh w ł a d z złozy
UUIYC • aD awne
podręczm
i, Ja 0 p<>~ęodczniko~
me powia
1w
1 m1as p~ho zenta zydow-1 ski głosował przeciwk-0 wni<l'Sk<O!Wi r. Dem dzi poseł Józef Milewski.
SV} obywa et
zurkiewicza, Chodakowskiego i Chłodziń- da.ją.ee narodowemu duchowi slowack~~:nu, Z<>sta
sk1ego..
.
biński (O.N.) rzucił okrzyilc Pan.ie PułkoSprawozdanie przyjęto do zatwierdza- skieg-0.
.ną wycofane,
jącej wiadomości i udzielono ustępujące~,::" ...
. . Wniosek. ten wywotał .~~ść dłu~ą~ Z}'W'ł wniku i Pan przeciwko wni1oskowi !
1 niepozbawioną pikantem i zadrazn1en dy
R. Więckowski: Schowaj sobie pułkoskusję.
wnika do kieszeni. (po chwili przerwy).
podróżą
Ta właśnie dyskusja, jej ton i iargumen- To świństWJO".
ty oraz kontrargumenty wpłynęły na sweWniosek upadł. Za wnioskiem padło
go rodzaju. ożywienie. mono!onnego przebie 39 głosów, przeciwko wnioskowi 56.
gu wczora1sze~o r.nsted~e~ra.
Należy zaznaczyć, że za wni11skiem po
będzie sprawowała w Anvlii rzqdy pod nieobecność króla
A!e t<? nie 1est.przeciez ~szystko.
za wnioskodawcami wypowi.edxieli się rów
Bierni uczestnicy wczora1szych obrad nież radn.i Obozu Zjedn. Narodoweoo,
LONDYN, 28. 4. - Premier Chamber- !króla, w czasie jego podróży; do Kanady, więc jej nieobecności, bowiem terólowa towarzyszyć będzie w podróży królowi, wejkolei przystąpiono do wyboró~.
lain oświadczył w Izbie Gmm, że zde<:ydo- mianowani zostaną radcowie stainu w liczmusieli. odnieść niezbyt do~atnie wrażenie
dzie ona w skład rady łącznie z ks. Glouc'.!odnc~ie ust~sunk?~nia ~tę pl~tt?' Rady
w wyniku tajnego głosowania na. wana się na zatrzymanie na! wodach tery- bie 5, którzy sprawować będą w tym cza- ster,
ks. Kentu, księżniczką-następczynią
do p<hr1eb miasta 1 iego mieszkanoow.
członków Komisyj Poborowych zostali. wy torialnych pancernika „Reipulse" na któ- sie władzę królewską. Wśród tych 5 osotronu
Elżbietą i księżną Connaught.
H. F.
ł>raini rr.: Potkański i Ra pała (obaj PPS) rym angielśka para królew•ska miała odbyć bistości zgodnie z aktem o regencji z roi Belka (O.N.)
podróż do Kanady. Premier nadmienił, że ku 1937, musi się znaileźć i króllowa. Mimo
Na
zaistępców
zaś
pp.:
Ortel
(OZN)
,
wydane
zostały zarządzenia przygotowawPRZEBIEG OBRAD.
Bilski <ON.) i Nutkiewicz Motszek (Bund) cze do podróży króle'\VS'kiej na! pokładzie
Punktualnie o godz. 19,15 prezydeint
Po ogł~z.eniu tych wyników ra.d ni Obo transatlantyka „Empress of Australia", któ
Kwapiński zagaił posiedzenie, ogłaszając
zu Narodowego zaprotestowali przeciwko ry eskortować będzie okręty wojenne.
Majski przybył do Paryża
jego prawomocność.
•
głosowaniu
jednocześnie
za
członków
i
Po załatwieniu spraw natury formalnej ich zastępców. Domagal!i się oni odrębneNA CZAS NIEOBECNOśCI KRóLA.
PARY.ż, 28. ~. - .W drodze powrotnej
WSTRZEMIĘżUWOść PRASY
i stwierdzeniu, ie do prezydium zgłoszono go głosowania na zastępców stwierdzając
LONDYN, 28. 4. - Press Associaiion z kilkudni'o wego po'bytu w Moskwie zatrzy
SOWIECKIEJ.
kilka wniosków nagł)ich przewodniczący
·
t
dowiaduje się, że na ·okres nieobecności
ł ·
teI{ rn 0 poł ud m·u w Pairyżu wstrzymując
MOSKWA, 28. 4. - Prasa sowiooka, poi~
w
oso
nym
g
ł
osowanru
nawe
na
zama
się
w
czwar
się
w dalszym ciągu od omawia
b
przystąpił do punktu porządku obrad prze
stępców nie przeszedłb)I żyd.
ambasador sowiecki W Londynie Majski -:e nia· zagadnień 'Polityki międzynarodowej, nie
widującego wybory.
Przew-01dnkzący protestów tych nie
lem spo~ania S'ię z ambasadorem sowiec- zajmuje żadnego stanowis.ka w sprawie
Przede wszystkim przyistąpiono do wy
uwzględnia.
· ·
.
·--"""'~!t'!":!'~~~Y,~[?;1 ~ kim w Paryżu Suricem, którego powiada- wp:owachz~nia p9wszechn.~j Qbof'.Hią~kow~j
borów Komisji Rewizyjnej.
Następnie również w wybora1ch ta1'in)'Ch .....-. '"
mić ·mal
o stanie obecnym rozmów sowiecko slttzby W?JSk~we.1 w .A.ngln. og~amcza1ąc się
1 ·
·
d
·
do po<lama wiadomosc1 telegraf1cznyieh w te1
Zcrodnie z regulaminem wybory tej Ko
dokonano wyborów 6 członków Rady Zaan~1e skich _1 pogl~dach rzą u moskiew- sprawie i do przytoczenia głooów prasy zamisji bprzeprowadza prezydil\.lm specja'1ni-e
rządzajoącej Kanalizacji i Wodoci'ągów o'>k!ego W teJ ~rawie.
granicznej.
w tym celu powołalne.
Klub radziecki PPS i Klasoiwych Związ raz 6 członków Rady Nadzorczej Gazowni
Pomyilny przebie,g rokowalfi w Bukareszcie
ków Zaw. zgłosił na .prziewodnkząecgo Miejski.ej.
Do
Rady
Zarządzającej
Kanalizacji
i
ka·ndydaturę r. Stawi.ńskiego, klub Obozu
Narodowego r. Szulca. W wyniku wybo- Wodociągów zastali wybrani p.p.: Stawir'i
rów przewodniczącym wybrano r. Stawiń ski, Zajdel, Kukulski, Krucz~owski (wszys
BUKARESZT, 28. 4. - 'Angielsko- nansów, zwiększone inwestycje brytyjskieskie;o który z kolei na asesorów powołał cy PPS.) Mazurowski <OZN), Turski (ON)
rumuńskie rokowania gospodarcze mają go kapita~u w Rumunii mają objąć zarówDo
Rady
Nadzorczej
Gazowni
pp.:
Skrzy
rr.: v/ięckowskiego i Golińskiego.
przebieg bairdzo pomyślny. Dążeniem stro- w.no przemysł zbrojeniowy, jak i inne gaPo ref·e rade dyr. Kalinowskiego i zgło dlewski, Witaszews.ki., Z)"gelbojm, Domeny rumuński:ej jest jalk na1jszybsze zawarcie łęzie wytwórczości.
szeniu list kandydatów w wyniku tajnego radzki (wszyscy z frakcji większości), Cy
Na p-0siedzeniu techniczinego podkomiukładu
ramowego, który później będzie ugłosowania na przewodnicząceg.Qi Komisji rań1ski (OZN) i Kot01Wski (ON).
zupełniony szczegółowymi porozumienia- tetu rozważana była m. L11. sprawa rumuń
Rewizyjnej wybrano r. Hartma1na, na zami. Według planu rumuńskiego ministra fi- skiego przemysłu naftowego.
stępcę przewodniczącego r. Brzeziński·ego WNIOSKI NAGŁE OBOZU NARODOWEGO.
(obaj PPS.)
•
.
Członkami Komisji Rewizyjn·ej wybram
Po wyczerpamiu tego punktu porządku
zostali: P-0tkański, Dameraldz.ki( Jurczak, dziennego prEewodniczący oświadczył, że
Szwarcbard, Mermelsztajn, Zy1lbersztajn z powodu późnej pory przerwie posi•etlzewuieldlaią dzil
(wszyscy zgłoszeni przez. PPS i Kl. Zw. nie do przyszłego tygodnia.
BUDAPESZT, 28. 4. - Urzędowo do- po południu do Berlina, gdzie zatrzymają
Zaw.), Szulc, Grocholski· i Rytel ( zgł?sz_e~
Po tym oświadcze.niu .przewodniczący
noszą, że premier Teleki i ministe:- spraw się kilka dni i odbędą rozmowy z kancleni przez Obóz Narodowy), Kopczynsk1 1 zarządził odczytarti1e zgłoszonych na pozagranicznych Csalky w towarzystwie kil- rzem Hitlerem i min. von Ribbentropem.
Wadowski (zgłoszeni przez Obóz Zjedno- czątku obrad wn-ioskó.w nagłych zgłoszo
ku wyższych urzędników wyjaidą w piątek
czenia Nareidowego). Zastępców nai wn.i-0- nych przez klub Obo1zu Narodowego.
se•k przewodniczącego zgodzono _się ?elego
1W nioski te są następujące:
1
oliarę
ści11acza1
wać przez te ugrupowania radz1eck1e, w
„Rada Miejska w uznaniu zasług poło
odpowiednim stosunku, któr~ uzysk~łY,
okręgu lódzkieąo
mandaty rzeczywistych członkow KomisJt żonych dla Polski w krytycznym dla nie.i im. wicepr. E. KwialkowskieQo
Nie będzie dewaluacji franka
momencie w 1920 roku uchwala nazwać I
Rewizyjnej.
•
Przejazd imieniem świętobliwego PaBRUKSELA, 28. 4. - Belgijskie kola nych pełnomocnictw do końca rb. pozwoli
łłr.·
z kcJei wybrano 20 członkow Opieki ulicę
pieża ś. p. Piusa XI".
i polityczne i finansowe przyjęły z zadowo- na całkowite zrealizowanie ,planów poliSpołecznej.
•
,
leniem zwycięstwo odniesione przez gabi- tycznych rządu. Silne wraiżenie zrobił11 też
Następni·e wybrano 2 członkow Radyi
net prem. Pier!ota w parlamencie. Uzyska- oświadczenie ministra fi.nansów, wyklucza
Szpitalnej, którymi zostali: dr Tomaszena większość zaipewniać ma bowiem sta- jące kategorycznie wszelką myśl o dewawicz i dr Wajskopf.
.
łość rz.ądu. Uchwalenie przez Izbę s·p ecjal- luacji franka belgijskiego.
O ile poprzednie wybory odbyły s1·ę na
ier~nie fidańska
ogól spokojnie i bez dys~usj.i o tyle j~śli
chodzi o wybór 3 członkow 1 3 zastępcow
GDAŃSK, 28. 4. Komitet organiza- dniu 3 maja winien oyć wyrazem Jeaności
członków do Komisyj Poborowych to kwe cyjny obchodu 3 maja w Gdańsku zwrócił i wytrwałości Polonii gdańskiej oraz świa
stia ta wywołała dyskusję i WY'tworzyła się z odezwą do ludności na terenie Gdaiń dectwem łączności P olaków gdańskich :i
wzdlu:.t: całego kraju z za cho du na wschód
aitn1osf e r ę gorącą.
ska w której m. in. podkreśla że oqchód w Ojczyzn_ą.
BRATYSŁAWA, 28. 4. W minister- Bratysławie odbyły się narady w sprawie
Pierwszy zabrał gJo;s ławnik Grzegostwie
komunvkacji
i
robót
publicznych
w rozpoczęcia budowy wielkiej autostrady
rzak (O. N.), który po omówieniu roli
słowackiej, przebiegaijącej wzdłuż całej Sło
żydów w czasie wojny bolszewickiej oraz
wacji z zachodu na wschód. W najbliższym
stwierdzeniu o ich nidojalnym ustosunkoNOWY,
AMBASADOR
SOWIECKI
czasie
minister komunikacji i robót publicz
wzr6sl w marcu o 2 i pół proc.
waniu się do Armii Polskiej zgłos ił wnioW .WARSZAWIE.
nyc'il powoła kilka komisyj, !które przeprosek o niewybieranie óbywa!eli. pochodzeMOSKWA, 27.4. Rząd sowiecki wadzą potrzebne prace przygotowawcz( .
WARSZAWA, 28. 4. - Obliczany przez trycznej. Wpływ wzrostu prddukcji w tych
nia żydowskiego do wym1en1onych Kozwrócił
się
do
rządu
polskiego
o agrement
Instytut Badania Koniunktur Gospodar- gałęziach na wskaźnik ogólny został nieco
misyj.
. .
,
fi
dla
b.
posła
sowieckiego
w
Pradze
Alek- ALLE
vV czasie tecro przemówienia z łat\V za] czych i Cen wskaźnik produkcji przemy- osłabiony przez jednoczesny i nieznaczny sandrowskie.go, który ma zostać ambasasłowej
podniósł
się
w
marcu
rb.
ze
127,5
spadek
w
przemyśle
węglowym.
We
wszymowa11 y:ch prze~ radnych żydowskich roz
do 130,7 czyli o 2,5 proc. przewyższają.<: po stkich pozostałyc'n gałęziach przemysłu dorem SSSR w Warszawie. Jak wiadomo
jestel e71o n 1.tł-. '1'
kgaly się głosy protestów.
.
.
poprzedni ambasador Dawtian przed dw r
ziom
z
marca
r.
ub.
o
6,5
proc.
Znaczniejrozmiary
wytwarzainia
nie
wykazywały
W sprawie zgł oszonego wniosku 1ak-0
ma laty wyjechał z Warszawy do Mo
nit "wszy zabrał głos r. Szwajdler (O.N.). szy wzrost produkcji wystąpił w hutnictwie większych zmian, ogólnie jednak ~rzlłważa skwy i o"dt_ąd stanowisko to nie jest obsa
· Mówca w swoim przemówieniu omówił ielaznym, we włókiennictwie, w przemyśle I la raczej tendencja zw,Y.żikowa.
· ., d?:Qne•
u :s tosunkQwąnie si_ę żydów do Armii Pol- .clrzewny_:m ora1z w P,ro~Uk·cJi energii elek- j
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ZABURZENIA

tOŁĄDKA

I JELIT.

Ił Jl DI O • ff /l ł: I lt.

1 specjaliści chorób żołądka Ol.5wiadczaią., że
' naturaną wodę gorzką „Franciszka Józefa"

możnM~~oo~l~ć
Iczny
środek domowy.

j~bu~o~u~

łłSZl'SCl'
P. T. Prenumeratorzy

Komnet 01impijsKi w Łodzi

HeglOOiłilY

.

kt6rey nie

zalegają

I

MłeJ•eowł, I
i wpłacą prenumerlltę \

„.Kuriera lódzkiedo'1

ZAKLADY PRZE.MYSLOWE „ESKIMOS"
SP Z hO• O't .
s kł ad
W na;'bl..
. .
izszych d..
mac na~ ąp1 uruch omieni
gen. pierwszych w Łodzi Zakładów Przemysłowyci.

MOTYWY WIOSENNE W MUZYCE
LEKKIEJ.
Teraz, gdy wiosna jest w całej pełni, na
czasie będzie audyoja, jaką wykona pabiani'Okie trio wokalne wraz z Arno Heintze
w dniu dzisiejszym (28.4.) o godz. 18-ej
'Dreścią tej audycji będą motywy wiosen'llt
w muzyce lekkiej: usłyszymy więc piosenki
na trio żeńs'kie, jak „śpiewające skowronki" Kraussa, l1u'b „Wjosna ziści me sny"
Friedego oraz utwory fortepian'Owe w rodzaju „szmerów wiosny" Sindiniga. Audycje tę nadaje Rozgłośnia Łódzka w programie lokalnym.

. · n1eo
· f'ICJa
· Iny zarząd k om1tetu,
·
,,bezpośrednio w adminlstracJ'i (Piotrkowska
iii
me
w
11
.
.
..
ktorego
weszli: przewodmczą~y
lub żwirki 2) albo też przez inkasenta 1 góry
Thommee zastępcy prezy'Clenta miasta Kwa do produkcji lodów w opakowaniu higien.iczmyn;
za mies.iąc V do dnia 10, V włącznie otrzypińs•ki i kierownik Okręgowego Urzędu WF pod firmą „Eskimos".
l mają BEZPŁATNIE piękną książkę p. t.
ppłk. Kurek, sekretan tir. Grabowski p
Godnym uwagi jest fakt, że będzie to pierw I
Zebranie zagaił gen. Thommee, wskazu Krzyżanowski,
skarbnik _ nacz. Konopka sz~ w Łodzi fabryka, . któ~ za~patrywa6. bęjąc w prostych słowach żoł'nierskich na ko i dyr. Try.pko Następnie postanowiono wy I dz1e w towar całe woJew. łod2"1k1e, obsługiwane „
nieczność. stworzenia w Lodzi regionalne- łonić dwie ko~is ie: prop' a!la·ndową i finan- dł 0 tekjłpdrn:y prtz.ezd ~iT:rmf• hst<>łei:znek. N?wopohwstaw 11 tom
Józela Korzeniow1kieQO
•
. ..
~
.
1 e za • a y za ru mą ae ov.rcow raJowyc
go Komitetu Olimpijskiego, zadaniem któSO\~ą. W skład komi sp prop~gan:dowei. we dziedzinie produkcji lodów.
Daje to rękojmię
"; 11. ił ż ki wyda.Jemy tyllc~ w oznaczonym
rego powi•nna być propaganda idei o·limpij- szll:
prezes Syndykatu Dz1en111karsk1ego najwyższej jakości nowego produktu. Zakłady t ~ermuue, t. ~· .do ~ma l!l , Jn•J•
19.89 roku,
skiej, zbiórka na fundusz olimpijski, wresz red. Gumkowski, dyr. Makarski red. red, Przemysłowe „Eskiim'<>s" są oparte wyłącznie Po tym t_ernume zadne reklamacje me b~
„PAMIĘTNY DZIEN W żYCIU FRANKA'
cie roztoczenie 0tpieki nad członkami drużyn Rozmysłowicz, Micner i Szumlewski i p. na kapitale krajowym i dadzą. zatrudnienie za- uwzględniane.
o'.limpijskich.
Admlnł•tracJa•
święto lasu„. Szumią zielone sztandary
Kardasz. Skład komisji finansowej narazie stępom krajowych robotników,
W wyniku dyskusji postanowiono wyło nie jest ustalony. Opiekę techniczną nad
d1rzew, opowiadając o przeszłości, której
Z tYCIA O. Z. N.
były świaidkaimi. Dzieci silniej -0dczuwają to
o·limpijczykami łódzkimi powierzono dyr.
!111111„1„'~
•„ wszystko, co człowiekowi przyinosi codzien
Staranie~ Obwod~ Łęczycki.ego O~N.
Wolczy11skiemu. Komitet łódzki rozpoczyna
1
• ne życie; łatwiej im zrozumieć „mowę"
prace wstę11ne w maju, a na dzień 31 maja odbył się wie~ki publlcziny .maimfestac~Jny
ro ciąg popularny
IMPREZY P T O K
drzew. Audycja radiowa, którą Łódź nada
wiec
obywateli
m.
Łęczycy
prz.Y
.udziale
1 wyznaczone zostało pierwsze plenarne po'W dniu 30 bm o godz. 18-ej Prncowni w sobotę, dnia 29 kwietnia o godz. 11.25
przeszło tysiąca osób. Przemawiali poseł
siedzenie.
Marian Cieplaik, prezes Obwodu OZN, dyr. cze Towarzystwo Oświatowo - Kultural- przeznaczona jest dla dzieci, ale przecież
do
11e im. St. żeromskiego organizuje wieczo i starsi radiosłuchacze interesują się sipra- ,
Stain. Wiśniewski i p. Wodyk.
"
8
d
N
2- 4/V.
z miejscami do leżenia
n
eg aro owy
Mówcy przedstawili obecną sytuację po rek pod nazwą „Powitainie wiosny" dla wami dziecka. Tytuł tej audycji, opracowazł. 12,60
w rejenie Miejskiej Komendy
lityczną w Europie, podkreślając nadz~y- członków i wprowadzo.nych gości.
„Pamiętny
nej słuchowiskowa, brzmi:
W dniu Trzecim Maja PTOK organizu dziei1 w żydu Franka". Tekst audycji opra
1
P. W. ł..odź. m. IV.
czaj silną pozycję Polski oraz wskazali na
Miejsika Komenda PW. Łódź, m. IV po zwartą, zdecydawaną i przygotowan~ po je uroczystą akademię o godzinie 19-e.i po cowała Maria Cyganowska. Wy:ko.nawcami
1
i daje do wiadomości, że organizuje na swo- I stawę narodu w obliczu grożącego mebez święconą rocznicy Konstytucji. Referat za będą dzieci.
saidniczy wygłosi 1prez. Oksza-Strzelecki.
. im te1enie Bieg Narodowy w dniu 3 ma- piecze·ństwa z zewnątrz.
Wstę;p dla członków i wpro.wadzonych go
ja
br.
Kluby
sportowe
oraz
organizacje
Przemówienfa
przyjmowane
był:(
przez
66 010 zn żki przy powrocie
ści bezpłatny.
WF i PW. znajdu.jące się na teremie powyz uczest.ników zebran.ia entuzja'Stycznie. .
wraz z dodatkiem
Imprezy powyższe odbędą się w lokaZebranie zakończyło się wiel'ką mamfe
szej Komendy, zgłosić mogą swojch człon
K!IĄZKOWYll
ł de1tawą do DOMU
ków do tego biegu do dnia 1 maja br. godz. stacją. uczuć na cześć W()dza Naczelneg~ lu własnym PTOK przy ul. Sienkiewicza
11 . K O S Z T U ) E
15 w lokalu Komendy przy ul. śródmiejs- Marszałka Edwarda śmigłego - Rydza i ni. 3-5.
od 20/lV. - 6/V. SO °Io zniżki
kiej L. 31.
Obozu ZJednoczenia Narodowego.
.
7
Miestkańcy Łęczycy oceniają tę man~- Z KONSER~ATO':łl!-JM MUZVCZN~OO
W związku z organizacją Biegu NaroZapisy i informacje:
dowego. wyłonion)'. .zo~tał na konferencji festacj~ uczuć .Judności, jako jedną z naJ-,
Heleny ~1jeńsk~e1-Dobkiewiczowe1
Telefon Nr. 182 4:1 lub 102·29.
zwołan.eJ, przez M1e1sk1e.go
Kofl!Emdanta wspama1lszych.
W niedzielę dnia 30 kwietnia 0 godz.
Adres Żwir;;i 2 i Plotrko"'ska Nr. 11
P:W. Ł_odz m. IV na~tępuJący Komitet Orga
16 w sali Konserwat<0rium Traugutta 9 · mzacYJ'ny: .
.
Z LEGil INWALIDÓW WOJENNYCH. (tef. 210-86) odbędzie się 6-ty w roku
{,}ód ź, PIOTRKOWSKA 68
i ~rzewodn1cz1cy: ~· Wróble~s'ki, Czfon
Legia Inwalidów Wojennych W. P. ~m. szkol. bież. - Wieczorek muzyczny ucz~.
te•~fon 170_77•
!' kow1e: pp. Chm1eleck1, Rundstem, Kaczma gen. J. Sowińskiego Kom;pania '!"' L~dz·i pro niowski. Udział biorą klasy fortepianowe,
,Jl rek. .
.
si swych czł·onków wraz z rodzmam1 na tra skrzypcowa, spiew.u solowego, instrumen•
Bliższe szcze~óły Biegu Narodowego :o dycyjne Jajko, które odbędzie się w lokalu tów dętych prof. E. Bromirskiej, A. DobTEATR DLA DZIECI „KOT W BUTACH"
lódź _ Budapeszt
staoną .P 0 d.ane zamte~esow.anym Klubom 1 własnym 1przy ul. Nar·utowicza 32 dnia 29 kiewicza, H. Kijeńskiej-Dobkiewiczowej B
(At. Koścuszkl 57).
W IZt:zgpiorniakU
Orgamzac1om bezposrednio.
kwietnia br. o god·z. 20-ej.
Lewensteina., A. Cointe, Wilgockiej. W.
niedzielę
o godz. 12 i 4.15 po poł entuz
W
Brandta, p. Z. Jarzębowskiej z. Romanow
KOMUNIKAT zw. POWSTANCóW skiej., A. Wrocławskiej i j. zachertówny. !astycznie przyjmowana przez rozbawioną dziat
W dniach 3 i 4 czerwca bawić będzie LODż - POZNAŃ W LEKKIEJ ATLETY
we - wesoła baika p. t. ,,Dziwny Doktór" Ku
w Polsce reprezentacyjna drużyna szczyCE
SLĄSKICH.
Dochód na wpisy Bilety w cenie po gr. 50 kły
i dekoracje K. Mackiewicza. Reż. M. Staw
piorniaka męskiego Węgier, która rozegrać
W wy,niku prowadzonych o:d dłuższe
Zarząd Związku Powstańców Sląskich : z!. 1 _ przy wejściru.
ski.
ma dwa mecze.
go już czasu pertraktacyj okręg poznański Grupa w Lodzi, zaprasza swych członków
Jeden z tych terminów a mianowicie 4 j zaproponował Łodzi rozegranie międzymia wraz z rodzinami aia tradycyjne Jajko, któ
KURS TRANSFUZJI KRWI DLA
czerwca Polski Związek Piłki Ręcznej pro · stowych zawodów lekkoatletycznych w re odbędzie się w dniu 30 kwiet>nia br. o
LEKARZY.
TEATR MIEJSKI.
śródmiejska 15.
:cktuje odstąpić Łodzi, ponieważ okręg łó dniu 25 aerwca. Mecz ten ma się odbyć godz. 16 w GoSipodzie Federacji PZOO. ·ut.
Wd ·
· · ·
c!zki W}:raził swego czasu gotowaść urzą na prawach rewat'iżu. Termin projektowa- S
nJU dztsie1szym rozpoczyna się W sa
D1,iś w piątek z powodu geneNilnej próby przed
dzenia imprezy o charakterze między.naro ny przez okręg poznański jesł dla Łodzi ienkiewicza 26· Zarząd.
, li wyikład'owej Izby Lekarskiej przy ul. Pie stawienie zawieszone.
1 rackiego m. 9 pierwszy kurs dla le'karzy z
Jutro o godz. 4.ej pp. piękna baśń dramatyczna
dowym (Łódź - Berlin).
odpowiedni i będzie przyjęty. Poznań DANCING tóDZKIEJ RODZINY
zakresu transfuzji krwi zorganizowany Lucjana Rydla „ZaczM"owane Koło" w .reżyaerii dyr.
Prezydium ŁOZPR mając na uwadze chciałby ażeby zawody rewanżowe doszly „
.
RADIOWEJ.
przez ośrodek przetaczania krwi PCK. Na II. l\loryciń~kiego, dla młodzieży -&Zkolnej.
Jutro o godz. 8,30 wiecz. premiera awi~tnej hi·
ii w dniu 4 czerwca rozpoczynaią się u- 'do skutku we wrześniu tego roku, o ile
Lódzka Rodzina
Radiowa zaprasza urs zgłqszono 40 lekarzy s:zipitalnych z te
storycznej s:r.tukj Wiktora Slł!'dou ,,Madame Sans.':; roczystości jubileuszowe 30-Jecia ŁKS po przebudowany stadion miejski w Poznaniu wszystkich na dancing, który urządza w re enu całego Województwa, nadto szereg Gene'' s11tuka ta gr1tt1a będiie w barwnyr-h deko'ta.
stanowiło zaproponować urządzenie me'... będzie do tego czasu wykończony.
stauracji „Hotelu Polskiego" uil. ~io~rkow ekarzy i biologów zgłosiło chęć uczęszicza cjacl:i Konstantego Mackiewicza i w ~tyłowych kostiu
mach nad którymi przez szereg tygodni pracowały
czu Łódź - Budapeszt ŁKS-owi w ramach
Program zawodów ma obejmować na- ska s w niedzielę tj. dnia 30 kwietnia br. nia w charakterze wo,!mych słuchaczy.
war80lzilty teatralne. Całość
opra1:&wana :rosteła
obchodu jubileuszowego.
stępujące konkurencje: 100 m. 110 m. płot Początek 0 godzinie 17-ej w progiramie wy
Poziom kursu utrzymany jest na wyso- przez
Z. Biesiadeckiego. W roU tytułowej wys1:1tpi
ki, 1500 m. ewentualnie 4-00 m. skok ~ stępy artstyczne.
kim poziomie naukowym, a wśród wykła- Janina Biesiadedm.
Un oa-Tourłng Warszawianka dal w zwyt, tyczka, kula oszczep, dysk 1
dawców znajdzie się ki~lku wybitnych ~eTEATR POLSKI.
Niedzie'.1ny mecz lig-0wy z Warszawian jeden bieg sztafetowy przypuszczalnie 4 !
I cjalistów z tej dziedziny.
Ce1ielniana 27.
ką będzie dla Union-Touringu rzadką ~ka- - 100. Punktacja zawodów 4, 3, 2 i 1 a za:
o
Dziś i codziennie o ~odz. 8.30 w satyry~zno
zją do zdobycia pierwszych punktów ligo- sztafetę 3, 1.
l Nie na!1eży nigdy lmp-0wać buciików KON.CE~T1 LóDZI_UC~ CHóRóW.
polityczna komedia Bus-Peketego „Jan" w re
wych.
. .
. . 1
•
•
1 zby·t małych. N aijlepiej przymierzać .ie zaw
W .ni~z1·e łę 30 kw1et111a:. l:>r. o godz. 17 -łyserii
Stefana Wronckiego a w wybornym WY
I Mecz odbędzie się na. stad10~1e LKS o i
I sze. wieczorem, gdy noga jest już .nieoo na w s.ali śp1e~aków ul. 1~ Listopada 21 sta: konaniu Ludwiżanki, Dunajewskiej, IPI>Oldtówny
g~d~. 16.30 yr~y czym k1~rown.1ctwo s~k- 1
l"Jll;
U
1li lpuchnięta. po całodziennym chodzeniu. Za i ra~1em Zw1ą~u Polskich St.owarzr:izen Siezieniewskiego, Nowosielskiego, Mrozińskiego
CJ1 inte przewiduje w s<kładz1e druzy.ny zmian
TEK. d . 28 k . ..
raz po zdjęciu obuwia trzeba je włożyć na . śpiewaczych 1 Muzycznych WOJ. łódzkiego Modneńskiegq, Luczaka i innych.
1
! Grać ~~dzie te.n sam zespó~? któ.ry. walczył
.
Pieś!
"!i<.to
s;ę
n:,.a
oipiek~~.e~~~
Muzyka
po.
,prawi·dła,
by się nie zdefasonowały, co łat' odbędzie się. ~onceiit ze współudziałem To
5 30
„LEGENDA O śW. GENOWEFIE"
ostatmo przeciwko Cra-c·ov11, a więc: ~al- rann11 (płyty) 6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (Płyty) \ wo może .mieć miejsce zwłaszcza, gdy buci warzystw Sp1ewaczych: Echa, Moniuszw Teatrze Geyera ul. Piotrkowska 295
k?wsld - „J anusz", Strzek~yk - Choina~ 1.00 D;.ienuik p~ra1111w. 7,15 Mu.zyka (płyty) . a.oo ki są zmoczone deszc~em.
ki~ Chóru Sumowego Katedra.1nego, Mariań
nadchodzącą niedziele odbędą się
jeszk1, Durka, Szulc - Królas1.k, Jankowski, Azku~)'ł~Ja zdl~ s~k.~ 181.0 Pi;erwad. 1.l.Oe>dlAu_t~J~ dlto~
Nie wolno suszyć obuwia przy ogniu s.k1ego, „Zjedn-0c:wne", Klubu Prac. Elek- czeWdwa
przedstawienia cieszącej się niebywa.
t
ł
·k'
B"I
·
s 0 : „ zyc1a :ro n1erzy au yicJa
a
""'1ec1
s
t
.
Łód k' . . H
.
.
.
Gorzczk.o' $ w1ę os aws 1, 1 anusz.
szych w oprac. Wiktora Budzyńskiego (ze Lwow~J pieca, lub bezpośredniio przy kaloryferze, rowim
z 1e1 i a1rmon1a. ~eJŚCle od łem powodzeniem pięknej, wzruszającej do tez
Na srod~~ po.i:io.c)'. ~agra Dunka, który 1L25 Zespół ,,Lcr:uon.n Cuh~ Boys" (płyty) 11.=>7 gdyż wywołuj'e to pękanie i zniszczenie skó 50 gr. do 2 zł. Srczegóły w afiszach. Pr-0- legendy o Sw. Genowefie.
Wszystkie miejsca (krzesła numerowant) po
na tej pozycjl był 1asn1eJszym punktem dru- Sygnał. czasu z ~anzawy. HeJuał z Krakowa. 12.~3 ry Najlepiej jest włożywszy paintofle na: gram bardzo bogaty.
5o groszy. Początek przedstawień o godz. 4-ei
.
lód
połudntO'Wll. 13.00 Przerwa. 14,00 Melodie
• .
•
.
'k b k'
zyny
. zk"lej. ~ K rakowie
.
:
.
. )eAudycja
f~Lmów cliźw.ięlrnwych (płyty) 14,50 Lódzkie wia p.raw1dła, połozyć 1e na dywan!' u o iem,
po poi. i 6·30 wiecwrem.
Un1on-To.unngo":"1 daJe. się we znak~ dmn.OO:i giełdowe i <>de2ytanie programu 15.00 „Ma by i podeszwy miały możność wyschnąć.
Bilety do nabycia wcześniej w kasie teatru
brak prawego łą~~mka~ g?yz T_Ymosławsk1 , r~enie o ~.rzycDach" (Leor:ai:do da Vinci) słucho.
Należy uważać, by nie czyścić za.kurzQ
U
ut. Piotrkowska 295, w piątek i sobotę od godz.
5 popoi do 9 wieczór. w niedziele od g'odz. 9
Iz powodu kontUZJI gra'c me moze. Warsza- 1· wisko ~ofn KMsBk·Szczul(:kleJ dla 1?łodz1eży 15.25 nych bucików pastą.
NA F o N
· k
J"
becni od naJ· s!ab~zy.ch Poradmk spo1'l<l'WY 15.30 Mur-yka obudowa w wyk.
•
l
•
•
•
wian a_, za ICZ~na O . e
."' , I Orkie!łtry Salonowej p/d Toouas1J11 KiesewetteTa (z
"'
•
.
'.
kw. 368. Współpracow.nicy Kina-Rewii ,,Kos"
zes'Połow w Lidze moze łahv_o stać się row Lt>dz.i) 16.00 Dzie11nik pol>O'łudniowy. 16.08 Wiad<0
Rękawiczki również nie powmny byc ul. Zawiszy 22- bileterzy, mechanik i artyści
nież i w niedzi&lę dostarczycielką punktów. 1 mośoci gospt>darcze. 16.20 Rozmowa z chorymi~ ks. nigdy za małe. Aby jak najdłużej utrzymały zł. 3~80.
Tych właśnie punktów łodzia•n()m stra-1 kapelana Michała ~ęka:a (u Lwowa) 16.35. Walf. się w świeżym stanie należy je po zdjękw. 180 Amelia Pecoldowa 5 rubli w zlocie
CYRl< STANIEWSKICH, Al. Kuśc1u·
cić nie wolno, w przeciwnymb bowiem
ra_ Wg~ukg
A. Moz.aLrt:dDik1vc!:.bmk.ie.nto.
na - 2 kllkarlnętyt1Tfagofo;;
na pewien czas na
d .
y onawcy:
u w n.ur ew1oz
arne, c n c1'u odur·ro'cić
v„
, drugą
. • 1 rubel w srebrze i 50 kopiejek w srebrze,
szki
5-7. - Dziś dwa przedstawi-euia o
Zie krótki ich pobyt W Lidze ę zie przy Rudnicki_ II klarnet, Bazyli Orłow - fagot. 17.0.0 stronę, by wywietrzały, potem zas włozyc
kw. 183 Topolska Maria zł. 5 . Kopac~owa
godz.
16.15 i 20.15.
1
pieczętowany.
Temperatury najwyższe i. najn!ższe - oOO.Gyt ~al. • je do oddzielnego p.udelka w którym umie- Waleria zł. 5. i Helena Wasilewska 1 obrą.cz.kę
CASINO - Dr. Murek.
·
ny G~11bó~y..1 7.1s Recital ~violonczel~wy K~imie ścić można uprzednio kawałek bibuły na- double 1 obrączkę srebrną zł. 2 i pierścionek
KARY NA PIŁKARZY
, rza W1łkomirsk1ego (a Torunia) 17,45 Litel'atura dla
•
.
•
.
CAPITOL: - Wielki walc.
.
. .
.
•
ł I Wl!zystkich - ,,Bdń i legenda Lodzi" - Staniislawa siąkniętej uhtb1onymi perfu:mam1 pam.
złoty,
CORSO:
- Dolina Giganiów,
Wydział Gier i Dyscyplmy ŁZOPN, n~ o 1Rachalewslriiego. 18.00 KOillicert rozrywkowy. Wyko.
EUROPA - Syn Fra.nkensteintc.
iył na piłkarzy łódzkich na swym ostatni~ I naw.cy: i:-abianiclcie trio wok~e, _Amo„ Hei.ntz~
GRAND KINO - Trzy serca.
'
posiedze-niu szere..g kar za bruta~ną grę i
f.ortep111n. 18,20 ,Joak spędz.ic święto? poradz.1
.
t
h
. .
c eh o Ludwik Szumie-wski 18,25 WiadomllŚCi sportowe
IKAR
I. Jezebel, li. Czar Hiszpanii.
m~s.por owe zac ow~n1~ się na me za ,. lokalne. 18.30 ,,Miłość - dar nieba zb)'t drogi" IRA: - Robert i Bertrand, li. Wierna
PIEP.\JJ~
mistrzostwo. N a 6 miesięcy został zdysk\'i a i kurant staT<>świeclci. w oprac. Stani&ławy HarasoW·
Rzeka.
lifikowany na wniosek WKS-u. ~r~~z teg_o ~kiej Cz Wilna) 19.oo ,,Budujmy silne lotnictwo"
METRO - Walka o szczęście.
klubu Plebańczyk za grę w „dz1k1m klubie
MIMOZA - I. Modelka, II. Lord Jeff.
oraz za niesportowe zacho'A~an ie się wobec
OSWIATOWE: - Dziesięciu z Pawladz klubowych na 3 miesiace zostali zdy j' 19.20 Koncert roz.rywkowy (ze Lwowa). Wyko
wiaka.
skwalifikowani Kryska z Hak'oahu i Wojcie
nawcy: Orkies:tra. Rozgłośni Lw.owsk!ej p/d ~a
· · ·
deusza Seredynskiego, lre.na Dz1urzynska - p10
OAZA - Skradzic-11[' życie.
chowski z KP Zjed~oczone za .kopmęcie
senki. Henryk Bohm - tenor.
PALACE - Panna Ewa.
przeciwnik, bez piłki, do 3-ech ~1~s1ę7y zo ~---------------•
PRZEDWIOSNIE - Sygnały.
~AREM
stała podwyższona kara dys.kwal1hkaCJ1 Ko
.
.
PALLADIUM: - Królewna !nieżl<a.
walskiem.u z UT. (uiprzednio był zdy~k\~a 1119.4~ Odczyt wojsk<>w}\ 20.~0 W4„ank1 na organach
lifikDwany na 2 miesiące) za przewin1en1e \ Wurhtzera (płyty) 2D.l5 K~c~t rozry~kowy ~ze
RIALTO - Verdi.
· --J k' I (U Lwowa - de.) 20.35 AudyCJc mformacyJne: Dz1en
RAKIETA: - Alibi.
na meczu z ŁKS-e.m, wreszcie 1 Y' 1 ~
· 1 nik wieczorny (20,10) Wi·adomooci mc:ote~rologiczne
STYLOW\' - Miodowy miesiąc.
T.) i Lewaindowsk1 (ŁKS) otrzy.mal1 naga W~ndomości si>Ortowe, Nas~ program na JUlro. ~1:00
SŁOŃCE: Dziesięciu z Pawiaka. ·
nę za brutalną grę na meczu o mistrzostwo !śpiewa chór PR. p/d Stamsława Nawrota - Pmru
TON - Miodowy miesiąc.
kl. A: ŁKS-UTlb.
o morzu.
ZACHĘTA - I. Tango .'.'łot>turno, II. Ro
salie.
oficjaln"KO~IU:"UKAT NR. 32
6'
L
4'hf
j C\1'1nlł: h
I 21,15 Koni·m symfoniczny z Filharmonii War
POZOl:fa j C W l 0 d Z „gr.
ó'JlsaO
WYDZIAŁU Gil.::R I DYSCYPLINY 'l. DN. 27.4. 39
szewskiej. Wykooawcy: Orkie•tra Filharmanicz
.
.
·
d
b
Ć
Wobec zajęcia boi~k na inne imprezy s~or'.;?we
na p-d Mieczy~ława Miemjew$kiego i Em;I ·
. Atra~CYJllY. pr~gram . Cyrku Stan1ew- stać ostatmie ni po ytu cyrku i pośpieszy
przenosi się z3wody o 111i'IL'ZO>•t":o w s~czyp10n11nk1!
Snuer - fortepian.
sk1ch, cieszy się ciągle nienotowanym po- by zobaczyć niecodzienne widowisko na ameskim i żei1~kim •. ~)wacr.on~ Konmnilrntrm WG 1 .
•
wodzeniem, dzi~ki światowym atrakCJOim renie cyrko..vej.
;
D. nr. 31 pkt; 1., Jak. nu~tę>pUje:
' . W'' - I
dotąd w Łodzi niewidziany.zn. Ponieważ
Podkreśla się, że dyrekcja obniżyła ceny 1
Polski Czerwony Krzyz·
Sroda dnia 3 maJa rh. zawody męskie "ima
•
.
. „
· .
·C
.
•
.
•
b
TUR
d:z. 10 30 z boiska Wima oo boisko TUR 22.30
„Bohater?Wle imperialni szkic hterarkt ~r Cyrk Staniewskich pozostaje tylko do me- miejsc aby wszystkim dać możność na yU111· dgo
ki 'IKP _ Znicz o godz 16.30 na godz. sława Stra:szcwicza 22.45 Muzy~<B (~yty) 2•2.55 'Yia i' dzieli bm w naszym mieście powinni wszy cie QO niskiej cenie biletów :.weiścia.
UIUJe le le
WO Che
16.~ h1l~{: W zawody żeńskie !KP-Znicz • go d~Eici bieżące. 2K3.00 ~ktatme wm~m_?sci dz1e11 scy zwo'l~nnicy areny cy.rko~ej wykorzy. --- - - . - ·- o;•··-„··---···
dimy 16.00 na godz. 16.30 boisko mi>. _, . _ n1ka wlecrzw~iego, omun1 at meteoTo og1ezn)'.
.
.
_

W czwartek odbyło się w sali konferencyjnej DOK zebrainie prezesów okręgowych
zwiąZ'ków
spo-rtowych za.inicjonowane
przez g1ein. Thommee.
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I Zł. 4.40
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G_, ,a~ MAiłllENICl

OGŁOSZENIA

::iioroby akórne

DR OB N'E

weneryczne

i

Zwirki t-c, tel. 128·75
od 7 do 8 rano

i

od 5 do 8 wiec-..

NAIJ.KA

Qr.· J{LINGER1

Wl'CBOW4W

powrócił

spec.. cbor. weneryc:&nycli, se.
skórnych (wlosów)
przeprowadził si~ aa al.

kłiualuych i

Przejazd
li ~s·2.;~·
przyjm. _od 9-ll od 6-8 wiecz.
1

1

Francaakiego w na1s<1erszym zakresie udz~ela licencjat Uniwersytetu w
Loza.n.n1e, b, dziennikarz francuski. Za
lat1v1a wnelką korespondeilcję han dlową i inną. Tel. 141-09.
· '

PRZYCHODNIA DLA CHC>RY"CH

Wf Nflłl'tZNlf
mężczyz'n 1

I

kobiet

PIOTRKOWSKA SS

KIJPNO
IPllZEDU

"•cz~nł• c:~11r6b, w~llUJ'HDJ'ela I alc6r11J'ala

Kobiety 1 dz1ec1
prz;yjmuje
kobie
ta-lekarz. Przychodnia czynna oj 9 r.
do 9 w. Spec1alny gabinet kosmetyezay
PORADA 3 zł.

Ma-ri a fran~i~wiu~w~

tr..,r azlac:heta.yc:h.

poloialctwo

ró«i Na~i 6r'
kow1k1ego
Przyjmuje od 3-7.

skład

8. PILC,

~.:c: 'k!Tiao nta 3-6

POSAD~
1 Plł4t:I

SKORNO-WENERYCZNE
Łłdi,Zathodni152(Piotrkowska11)
telefon 134-67.

P O R A. D A. 3 zł.

DR MED•.

J. SZl1ERŁOWSKI

Akuszer -Ginekolog

Piotrkowska 17, ti~7~~3

TELEFON Nr. 182·41 lub 102·29
ADRES ŻWIRKI 2 i PIOTRKOWSKA Nr.

--

Kucharka z praniem potrzebna do
folwarku Boleslnwó N 1 km. od 1tacJi
Andrzejów.

dla

--

Kanalf•acy~ny monter z narzędzia- \
mi potrzebny, Wólczańska 56 Czeszek

(
Manłcar&y•tk•

potrzebaa ed zaraz
Salon Damski A. Popp ul. Traugutta 5

.lDllO~WISHA
Chrzelfeija6ski

Leczenie chorób wenery ·znvcb sek1ualnych i· skórnych. leczenie promieniami
Rentaena Analizy krwi i wydzielin

otwarty od 1 maja. Urządzenie nowo.
czesne, pokoje dute, stoneczne woda
bieżllca, ciepła, zimna w każdym po·
koju, .kuc~nia pierwszorzędna na :tąda
=:: nie d1etyczna, Ceny - od 5 zł.

wenerycznych
1e1, 206-6>

LOlillL~

froGt i plot ro

Czyni1a od 9 r. do 9 w. Porada 3 zł,

I

DR MED.

s+· ·. KANTOR

b) ZAOFIAR"WANE

Spec. chorób ak6rnyc11
i wenerycznycil

Piotrko•Nska 90,

tel. 129.45
Przyjmuje od 8-2 1 od 6-9 wiecz • .
w niedz1e-le i święta od 8-2 pop oł.
Dr med.

H. KLACZKO W A
pąloiuichro i

choroby kobiece

Piot;rkowska 99. tel. 213·66
przyjmuio codziennie od 10·12
od 5-8

Pqradnir Wenerologiczna
Piotrkowska 45, tel. 147-4.4..
Lecz, cbor. wenerycznych,
· skórnych i aeksul\loycla
Kabi-eta-lekarz przyjm. od 11·1 1 od 3·>
czynna o~ li rano do 9 wiec~

,

l'llllZIL\NIA

MIESZKANIA 1 pokojowe od 50
kw„ I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.
z kuchnią od zł. 160 kw. 3-4-5-6 pako
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblowane garsoniery od zł. 25 m, poleca
•,Kosmos" właść. Jan Bu.rchart, Piotr
kawska 111 tel. 147-46.

MIESZKANIA pojedyńcze od zł. 35
kw. 1 pok6j z kuchnię zl. 50 kw., 2, 3

u·

~„L
-· ~

~

&

tł

Pokój umeblowany z osobnym wej·
ściem zaraz do wynajęcia. P1otrlcow,
ska 81. I. wejście, lewa ofic, 3 pietra
m. 26 u p. Wodo.
2 pokoie frontowe przy ulicy Piotrko1Vskiej 51 do wynajęcia. Wiadomość
tel. 112· 80 w godz. 5 8 popoi.

.ipec. chorób

weo„ry czuycb
moczopłc~owycb
i akórnyco

'l' ra.ugutta S telef. 179-89
przy1muje 8-11 r. ' od 4-8 wiecz.
W a edz;. 1 ś~1ęta od 10 - 12 pp.

~;;,.;:;.;;.;..;;...
EN v. ______________
P REN°U iw.ER A

Słoneczny

pokój umeblowany na 1
piętrze do podnajęcia tylko chrześcija
ninowi ul. Andrzeja 15 u gospodarza.

TY

~-------

z niedzielnym dodatkiem ilustr. i dod.
d:tiec. „M A Ł y KUR JER".
_ na prowincji
miesiP"cznie w Łodzi zł.
4
-.
zł. 4.50 zagranicą zŁ 10.- odnoszenie do
domu 40 gr. Prenumerat~ można
przerwać tylko 1 i 15 kaidego miesiąca.
P K

O

Zagiaęła

legitymacja szkolna, wyda·
na na nazwisko Kębłowskiej Moniki
przez Gimnazjum Państwowe im. E,
Sczaniecki oj.

4, 5 6-cio pokojowe mieszkania, poko
je umeblowane od zł. 20 „Zenit" Piotr
oowska 82, tel. 260-25.

. PORAOA 3 Zł..

Ur.
.
med.

Hersz Urb11jtel Łódt ul. Podrzecz•
na 15, unieważnia zgubiony weksel
na zł. 150.-, pł. 12 czerwca b. r. Wy•
stawca Uszer Mansdorf·Kowel ul. Mie·
szczatiska Nr. 28 na zlecenie E. Gerberg.

602 800

o111oszenia w dni

Przetarg 11a dostawę kompletó w
skrzyniowych. Dyrekcja Polskiego Mo
no pola Tytoniowego zawiadamia o ogłoszeniu w „Monitorze Polskim• Nr.
79 z dnia 5. 4 1939 r przetargu na
dostawę 420.000 kompletów skrzynio·
wych w ciągu 1939-40 roku budżeto
wego.
Fakir dyplomo1vany przepowiada z
kuli kryształowej. radzi wszystkim,
Hotel Manteufel Zaehodnia 43145 po·
kój 20.

~K.SPEOYTORZY

MIĘDZYNARODOWYCH

w K. AT O W ICA C H • PO Z N A N I U

W

E:

&:Z6.'Z"J
a

P R A S

11..

,,

toLUNA-plyn do czysz·
czeni1. metali, 1rebra. uyb i luster

""'-

Ml&SIĘCZNIK

GA . NICE _

Organ Po~akiego Z~i1t&ka Wydawców
Dz1ennik6w 1 C11asopfam
redakcją Staaisława

pod

PRZECIWPatuowt
ŁADUNKI

Kauzika

T R' E $ Ć Z E S Z Y T U :
OgtSlne

zagadalenła

praaowe.

Dziesięciolecie Polskiego Związku

Wydawców Dzi11nn ikbw
i Czasopism. Stefan Krzywoszewsld: Zadaaia i posłannictwo
wydawcy po!skiego. Stanisław Kauzik: Wytyczne organizacji
i działalności Polskiego Związku WydawcÓY1. Marian.
Grzegorczyk: Prasa polska w oatatnim 20-leciu. Franciszek
Głowiński: O rozwój reklamy prasowej w Polsce: Jan
Mokrzycki: Perspektywy rozwojowe prasy polskiej. Józef
Stemler: Karygodne upośledzenie. Witold Gostomski: Nalważniejsze normy prawne dotyczące prasy.
Dziealtt~ lat pracy Związka Wydawc6w.
Praae nad utworzeniem i roLwojem Związku Wydawców.
Sprawa polemik prasowych. Sprawa obsługi informacyjnej
prasy. Stosuaki prasy li radiem, Towarzystwo Wiedzy Pra·
sowej. Prawo prasowe. Dział prawny. Unormowanie stosunków w zawoalzie dziennikarskim Współpraca ze Zwią·
zkiem Dziennikarzy. Regulowanie cen papierów wydawni·
' ciych. Sprawa kosztów druku. Prasa a poczta. Prace nad
zagadnieniami ogłoszeniowymi. Zagadnienia kolportażowe.
Sptawa przewon pism. O rCJzwój czytelnictwa. Sprawy po·
datkowe i celne. Akcja na rzecz rozwoju prasy periodycz·
nej, Prawo autorskie. Działalność wydawnil:Za Zwięzku
Działalność zagrankzna Związku.
Cena zesz;y l11 1 zł
'
Do nabycia w administracji .PRASY•, w więknycb
księgarniach i kioskach .Ruchu"
Prenumerata roczna: w kraju 10 zł, ugrani cą zł 12,Adres administracji. Warszawa, Zgoda 8. m, 4.
Tel. 540·00. Konto rozrachunkowe Nr. 751Warszawa1

I

BBZ. ryz,ka pod gwaraneoJI\ wygrau
na loterii. Nie zalącza6 znaezków li!
Nowe :tycie, dobrobyt osiągnie•z nadsyłając zaraz d„t~ urodzen\a. Adresować: Studio
"E'aldini•, Kraków,
Skrytka 652,

„Czystość" •ł
167·ł5.

PraytmW:• w1111kl1
I

telefon 233-73.

Do akt: Nr. Ili Km. 1322/38

Telefon' Nr.

OBWIESZCZV'IE.

NIERU'.:HOMOŚCI

K.omornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
rewiru 1.7-go Leon Wąsowski. mai 11cy
kancelarię w todzi przy ul. Cegielnia·
n.ej Nr. 55, na podstawie art. 681 § 3
k. p. c. podaje do p"Jblic:z:nej wiadomo·
ści, że dnia 31 maja 1939 r. o godz.
10·ej w Sądzie Grodzkim w Łodzi w
sali Nr. 4 odbędzie się sprzedaż w dro.
~z~ publi.czne~o przetargu nieruchomosct, połozoneJ w Ł.od"Li przy ul. Ma~i·
strackiei
Nr. • pol. 34 - oznacz • Nr• ha"p •
d
383_. rep. hip. Nr. 769, skladaiacoj aię
z placu o powierzchni 696 atr kwadr.
o~nac~ li~erami "a, b, f• f, a" aa planie micro czego przysięjlłego Ka:dmie•
na Jasińskiego z dnia 15 Vll-1939 r za
L. dz. 1&26/1.
'
NieruchJmość ta oezacow. została na
sumę zł. 20,000 gr. cena zaś wywołania
w drugim terminie
wynosi
zł. 13 333 gr. 34.
i>rzystępujący do pn.otargu obowi11•
zanv jest złożyć rękojmię w wysokoki
zt. 2.000 gr, .
tódi, dnia 26 kwietnia 1939 r.
Komornik (-) Leon W"9ow1kj

.Al.. H05CllJ5ZHI 51 -

I ł..ódł, aL Plotrkowaka 44, I

Oo 1.kt Nr. Km. 398/39

Sygnatura XVII Km. 104/JB
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Łódzka Składnica Strażacka

po cenach
najnlZ.zyeh
poleca
ze •kładu

robelf• a lllaao·
wiele: 1Jlclh1owuie, inatowanie, froterowani• oraa c:zrszozoale wystaw,
elde& sprz11taale lthar I poltaL

OBWI:łlSZCZENIE.

Komornik Sąd11 Grodzkiego w ł.odzi.
rew. 3·go, Ludwik Hollas, zamie1z.k11ły
w Lodzi, przy ulicy Al. I-go Maja 17
na zasadzie art. 602 g . P. C. o~łasz;
te w dniu 2 maja 1939 r. od godz. ll
w Łodzi, przy ul. Przejazd Nr. 100
1 odbędzie się publiczna licytacja rucho.
mości. a mianowicie: 2 koni oraz; wozów
jednokonuycb oszacowanych na łączną
sumę zł. 600 gr - , które motna ogi"
da~ w .dni11 ~icyta~ji w miejscu sprze•
dazy, w czasie wyzej o:r.naczonym.

I

X.omorru1c Sądu Grodzkiego w Łodzi
rew. 8-go Lu<iwik Rollas zamieszkały
ł.ódt, dn.
kwietnia 1939 r.
w Łodzi przy ul. AL l Maja 17 na za 1
sadzie art. 602 K.P.C. ogłasza, że w
Komornik: (-) Ludwik· Holla1
dniu 1 maja 1939 roku od godziny 12
w ł.ocbi przy ulicy Targowej 28130
ódbędzio się publiczna licytacja rucha•
Do sprawy Nr. !Cm, 979/X/39.
mości a mianowicie:
15 warsztatów
OBWIESZCZENIE.
tkackich, 5 krosien
mechanicznych,
dwie nawijarki i maszyny do pisania
Komornik Sądu Grodzkiego "W ł.o<lzi
marki .Undewood"
rew. 10·1o!o Leonard Naborowski, zamie HUMOR
oszacowanych na łączną sumę zł. 5.500 sikały w Łodzi przy ul. Zacbodniei 41 i
gr, -, które można oglądać w dniu lizasa~zie. art. 510 K. H. §§ 3 i 4
cytacji w miejscu sprzedaży, w czasie na
Rozp MID. Sprawiedliwości z dnia 1
wyżej
oznaczonym.
VII. 34 r. Dz. U. R. P. 19134 poz. 510,
ogłasza, ta w dniu 2 maja 1939 r.
o
Lódź dnia kwietnia 1939 r.
godz. 11.30 «idbędzie się publiczna li·
Komornik: (-) Ludwik Hollae.
c11tacja rllchomości, a mianowicie: 17
szt. towaru ln1 anego (płótna) pod palta
zawieraj. 602 mtr., 5 szt towaru lnia·
nego płótna pe>d palta zawieraj. 99,50
Do akt Nr. Km. 1834/38. mtr. i 4 szt. płótna lnianego pod palta
zawieraj. 240 mtr.- należącego do firOBWIESZ"ZENIE.
my .Lentex" Sp. z o. o, na pokrycie
należności firmy „Mojżesz; Lejb Laufer'
Komornik Sądu Grodzk:ego w Zgie· w osobie adw Hermana Behrmana "'
rzu, Sta!lisław Sebolhe zamieszkały sumie zł 419 itr. 48.
w Zgierz;u. przy ul. Piłsudskiego Nr. 49,
Towar ten można oglądać w dniu lina zasadzie art 602 K.P.C. ogłasza, że cytacji na miejscu sprz;edaży w Łodzi
w dniu l maja 1939 r; o godz, 11 przy ul. Zachodniej Nr. 2S w czasie
w Zgierzu, przy ul. Pil sudskiego nr: 52 wyiei wymienionym.
odbędzie się publiczna licytacja rucho•
Łódź, dnia 21 kwietnia 1939 r.
mości a
mianowicie: auto osobowe
Komornik (-) L . Nabero wski
o 1 z a c o w a n y c h na łączną sumę
Oto jest pani małżonek. Rozpozł. 1000 gr.
, które można oglądać w
dniu licytacji w miejscu sprzedaty, w
znać go pa·ni może po fotografii
mężczyzny
cznie wyżej oznaczonym
w dowodzie cisobistyrn.
Jl

C•r konllurenctins

I

Dla

Zgierz, dnia 30 marca 1939 r.
Komornik (-) St. Scboltze

ogolii~

rzecz a11jwainiejsza :

w tym

się

szybko i dobrze! Pomaga
najlepiej mydło do golenia
.P l X I N.

.~

- . ;.

„.

:~~.

:

i ~ ~

c

•

·~

powszednie po qodzinie 7 wieczorem oraz w niedziele i święla należy kierować n11 ulicę Zwirki 2 (lel. 182-łl
powierzchnia strony 180 mm. X 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście 50 gr., komunikaty 40 rr

CENY OGtOSZEN.•

nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12 gr. Drobne 15 gr. poszukiwanie pracy 10 gr. zi
wyraz- najmniejsze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezrobotnyc~ 1.20: Ogłoszenia ad~okatów ~ycz~łtem 25 zł•. Opi~owe t:kstem redak.cyjnym z~.2.- za milimetr. Ogł~szenia dwukolorowi
500/o drożej, zagranic~~e i trójko!orowe o ~00°'.o d~oże}• Kazd~ ~owa .i:iod.wyzka ob?w1ązuie ws~yst~1e JUZ przy1ęte ogłosze~ia do zmiany cen bez uprz?dme$'~ za wiado~ieni~,
0
Za termin druku i tresc ogłoszen komumkatow 1 ohar admm1strac1a me odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza się cyfrą (Wr). Zastrzezeme l!!!eJSCa oabow1ąz111e
administracje tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2C0 / 9 nadwyżk<l; od ceny ogłoszeń. Omyłki, które z~sadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia
nie upoważn'iają do żądania zwrotu gotówki ani też. do bezpłatnego pov. tórzema ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarju-n uwaiane są za bezpłatna
Re.kopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie zwraca.

...

Konto czek owe • • •
•
•
„:.::::.;.~;;.~.;...;.;....;„„mll!l
......
~~-------------------.........ma:i~~~~
Redaktorzy: ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--1-działu politycznego - Jan Stypułkowski; działu krontki lokalnej
...

RedaktOJ: naczelny i wydawca; JAN STVl'UŁKOWSKI.

Odbito w drukami przy ul. PiQ.t{k.QwJkieJ 195 .{Z.wirki 2

dawniej K.arPla)J • l.~zf. /

TAR.G

i LWO W I

W~szedł z druku zeuyt .. PRASY", poświi:cony
10-lecin pracy Polaki ego Z w i 'l z ku ~ '1
Wydawców Dzienników i Czasop;; CZYSTOŚCI

pensjonat

„AlekHadr.Swka" M Stnelbh:kieJ

J.łl

-

OFICJALNI

AUIZ~RA

chorych

i'l
Di. 1
Z . lit.., "w i'llozu

tt.

PŁ YNOWE

przyjmuje od 6-8 wieczór

--·----·

i d o s ta w ą do D O M U
KOSZ~U)E

»KURIER LUDZKI«

b) ZAOFIAROWANE

G $NICE

irsi Ą f~0ti1t~E:

aai11 op alarniej11y dzieaai

~

ctid'W

3 L grudnia 1938 r,

i nasion

•

-

F. Eisenbrau n

Stan czynoy1 I. Ma j ątek stały . 1 Ni eruchomośCi irrun
ty 559.000 064,--; budy ok: a) fabryczne 1 930 031. 72; b) goapo
dar cze 239 609.012 - ;
ci nueszkaln~ 684 398 651 · razem
3.413:0 0.~3; 2- M asiyoy i utensylia 4 895 469,48: 3. Urz~·
dzen1a biurowe 8b.570,98 4. Srodki Jokomoc.ii 42.160,50,
~azem 8.417.241,09. 11. Ma1ątek płynny: 5 Gotówka w kasie
1 w ba_
n kach 444 337,41; 6. Papiery wartościowe 46. J03. - ;
7. Udziały w cudzym przedsięb orstwie 13 OOO-· li Wek·
sle 3i3.839.27. 9. Remanenty:
a) surowce '44J 644,95:
b) przl;Jdza 650 247,57; c) tkaniny 967 835,71; d) materiały
pomoc 76.0b9,90, razem 2.137 798,13. 10. Dłużn.1 cy: a) odbiorcy 548 104,62; b) dostawcy 115 389. 75; cl 1 óżni 23 474.35
d) wątpliwe należności: weksle prot. 35 456,77; inne
19 548,62, razem 741 974,11. 11. Sumy przechodnie 22.783,84;
suma oslateczaa 3,719.835,76, 12 Spec. rach. przejśc;.
różnic. kurs. 195,08: razem 12 197. 271.93.
Stan biern31 i !. Kapitały wlasne: 1. Kapitał za•
kla~owy 4 900.000.-; 2. Kapitał zapasowy: saldo 51149,32;
dopt~ano 308 806,06, razem 359. 955,38; JI. Kapitał amortyz:acy1 ay: 3. Saldo 4.615.031,22. dopisauo 316.431 84, razAm
4.931.469,06; odpisano 170.466,32. suma ostateczna 4.761.002,74
111. Zo~owiąz!nia : 4. Wierzyciele: a) dost a wcy 492 266,35;
b) odbiorcy 124. 19; c) akcjonariusze i różni 1.143 506, -3;
razem 1.626 496 77. 5. Ewidencja towarów komis, 1 221,86;
6. Ewidencja protestów w inkasie 2.473,75. 7. Kary pa·
rządkowe 59.45.
8. Sumy przechodnie 62.048.43. suma
ostateczna 1.702.300,26 9. ::ipec. rach. przejśc. tóźnic kura.
88.058,44 10, Czysty zysk 385.955,11, razem 12.197.271,93.
Sumy po:i:abilansowe 1 Żyia na wekslach 20.228, 15.
2. Uwaga; zobowiązania zagraniczne 842.276,99.
Raehanek strat i zvsków
Wł n i e n s
1. Niewyplac ni dłużnicy 6.644, 09;
2. Amortyzacja 316 437,84 3. Pens . 289.635-; 4: Koszty
sprzedaży 246.856,68; 5. Koszty kre „ ytu 102.926 89; 6. Po•
datki i świadcz, soc:. 614 481,44. 7. Ubezpieczenie ad o•
gnia 22 627,75; 8 Czysty zysk 385,955,11; razem 1.985.684,24
Ma I 1. Dell<redere od komisjon: 791.78; 2. Sumy
spisane 5.267.54. 3. Zysk na sprzedany.eh maszynach
23 817,59; 4. Ró~nic:e kursowe 98 307,06: 5, Zysk brutto
na fabry.kscji J,840. 738 83.
6, K om o r n e
16.642. - ,
razem 1.985.564,24,
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Łottzi.

Sztuczny na·

Drogeria i

AMBULATORIUM
. -

Przychodnia 1pecjalna

...------~ .

:.;r,..ff:._. .

wóz I trodltt zwalczaj\Ce szkodniki ogrodo.,..c.

~---

f

-

-

1taałona

- -------- ...
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Akc jna w

·dzień

•

w•rzyw, kwlat&w1 balkonowych I donlc:z•
kow„cla, n•al na paat•w ~ • I goapodare~•.

Sosnowa
32t
·
•fet. 269-64. -

'

NASIONA.

Dr. med.

Choroby kobiece i

HANDEL win i w6dek do sprzedania
z pomdu wyjazdu. Wiadomoś~ w a.dmi
nistracji nin. pisma.

•

---- - -

Bawełniana

Ma1mfakiur11
Dzieci w wieku szkolnym zutywalo. duła alł
na zabawy i bieganiny. Jest to okres. kiedy
specjalnie dbać noleż"i o rozumne odżywia·
nie dziecka. Słusznie też posłępuie motka,
która w tym okresie odtywia dziecko tok war·
tościowym pokarmem jakim jest

• I

„„
...„ ...„Lityński;
„...„„„
Klaudiusz
działu

......
i-=''i<IU„
krajowej

aepesz - Feliks Tomaszewsiki; działu gospodarnego i działu sportowego - Hieronim Feja; dodatków niedzielnych i świą
tecznxch - Michał Walter;. MałY. Kurier- Henrr.k Rudnicki. Za ogłoszenia i • ~rtykuly. reklamowe odpowiada Franc1sze1
Chm1elowsk1. - wszyscy zamieszkali w Łodzi

