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Po rzymskiej wizycie. Polskie ustawodawstwo pierwowzorem
Trzecie spotkanie wodzów dwu
wielkich narodów europejskich, za
którymi idzie bezmała 120 milionów j
ludzi, silą rzeczy musiało poruszyć u*
wagę świata.
Pierwsze ich spotkanie, w czerwcu
1934 r. jest już dziś prawie zapomni
ne. Nie było jeszcze wówczas „osi
Rzym—Berlin", stosunki między Wio
chami a Niemcami były niechętne.
Osobiste spotkanie wodzów miało ro*
zwiać wzajemną nieufność. Ale nie
rozwiało. Hitler i Mussolini rozstali
się bardzo chłodno.
Między tym pierwszym a następ*
nym spotkaniem w październiku 1937
r wiele się zmieniło w Europie. Woj*
na abisyńska i sankcje oddaliły Italię
od mocarstw zachodnich. Wykuta zo*
stała „oś Rzym—berlin".
Od drugiego do trzeciego spotkania
Duce i Fiirera sytuacja w Europie
znów uległa poważnym zmianom. Zni
kła z mapy Austria; Niemcy i Wio*
chy stały się sąsiadami. Zarazem an*
schluss zaktualizował kwestię Niem*
ców sudeckich. Sprawa Czechosłowa*
cji weszła w stadium krytyczne. Postu
laty pełnej
autonomii, wysunięte
J——
Henlcinowców a poparte
przez Berlin są w istotnej swej treści
żądaniem pełnego uzależnienia się Pra
gi od Berlina, Tak szerokiej autono*
mii nie może dać mniejszościom 'żad*
ne państwo, istotnie niepodległe, t>’in
bardziej, gdy poza mniejszością, do.-magającą się takich uprawnień, stoi
mocarstwo sąsiednie.
Na arenie zaś międzynarodowej ro*
zegrały się ponadto w tym samym
czasie inne doniosłe posunięcia. Mię*
dzy Anglią a Francją doszło do nader
ścisłego porozumienia a nawet do
współpracy wojskowej sztabów genc*
ralnych obu państw. Wyjaśniły się
stosunki między Anglią a Włochami,
a zmierzają ku wyjaśnieniu stosunki
między Włochami a Francją.
To wszystko stworzyło niewątpli*
wie temat rozmów między Hitlerem a
Mussolinim.
Nie warto się trudzić nad rozwiąza*
niem zagadki, jaki był rezultat tych
rozmów W tej chwili nikt nie da sta*
nowczej odpowiedzi na pytanie, jaka
treść kryje się poza wystawnością o*
fiejalnyeh uroczystości oraz na pyta*
nie czy na przekór porozumieniu Rzy
mu z Londynem ma dalej okrzepnąć
„oś Berlin—Rzym“.
Dla tego wszelkie rozważania pra*
sy obracają się wyłącznie w sferze do*
myslów. Mówi się — z dużym praw*
dopodobieństwem — o tym, że Hitler
doradzał w Rzymie zwrócenie ekspan
sji włoskiej w kierunku Morza Śród*
ziemnego i północnej Afryki, obiecu*
jąc Włochom w tej dziedzinie całko*
wite poparcie; domagał się w zamian
za to od Włoch poparcia dla Niemiec
żądań kolonialnych, lecz
przede
wszystkim pozostawienia Niemcom
wolnej ręki wobec Czechosłowacji.
Co będzie wobec tego dalej? I to
oczywiście jest zagadką. Ale nieza*
wodnie najbliższe tygodnie zajmą tar*
gi dyplomatyczne o Sudety. Berlin zc j
chce rozwiązać węzeł sudecki możli*
wic jak najszybciej. Jeżeli zaś du jesie
ni nie uzyska sukcesu na drodze tar*
gów, może się uciec do środków, któ
re wstrząsną na nowo pokojem Eu*
ropy,
I najprawdopodobniej
uzyskanie

dla nowej konstytucji Rumunii.

Warszawa, 12. 5. (PAT) W czasie i
swego pobytu w Warszawie min. Mi- I
cescu złożył wizyty ministrowi spraw ,
zagr. Beckowi, wiceministrowi sprawie
dliwości p. Chełmońskiemu oraz pre
zesowi Najwyższego Trybunału Admi*
nistracyjnego p. Hełczyńskiemu.
W dniu 9 bm. min. Micescu wygło*
sił odczyt w wielkiej sali pałacu Sta*
szica p. t. „Prawa jednostki i władza
państwa w nowej konstytucji rumuń*
skiej".
Prelegent omówił temat z tym więk*
szą komDetencją, że jest jednym z re*
daktorów konstytucji, dzięki czemu
mógł zapoznać audytorium nie tylko
z jej tekstem, lecz również z duchem, 4
który ożywia nowe prawodawstwo kon
stytucyjne Rumunii.
Słuchając odczytu prof. Micescu, mo
żna było odnieść wrażenie, że twórcy

nowej k ‘nstytucji rumuńskiej obrali
drogę podobną do tej. po której poszli
twórcy Konstytucji kwietniowej, stara*
jąc się znaleźć lin;ę pośrednią między
ustrojem demokratyczno*parlamentar*
nym a ustrojami państw totalnych po*
przez wzmocnienie autorytetu władzy
wykonawczej z zachowaniem swobód
indywidualnych.
Odczyt p. min. Micescu został bar*
dzo gorąco przyjęty przez zgromadzoną
publiczność,
składającą się przede
wszystkim z przedstawicieli świata
prawniczego. Na sali obecni byli m. in.
I.y prezes Najwyższego Trybunału
Administracyjnego Hełczyński, wice
minister sprawiedliwości Chełmoński,
wiceminister skarbu Grodyński, rektor
U. J. P. Antoniewicz, prezes Towa
rzystwa Naukowego warszawskiego
Sierpiński i inni.

Parafowanie umowy polsko-litewskiej
w sprawach żeglugi.
Kowno. 12. 5. (PAT.) Delegacja poi | wie żeglugi

i

spławu oraz odnośny

ska Jo rokowań polsko*litewskich w protokół podpisania i protokół końco
sprawie komunikacji wodnej, zakoń* wy zostały parafowane przez przewo
czyła swe prace.
dniczących obu delegacyj naczelnika
Dnia 11 maja w godzinach wieczór* dr. Michała Potulickiego oraz dyr. de
nych umowa polsko*litewska w spra I partamentu J. Norkaitisa.

Projekt statutu narodowościowego
w Czechosłowacji.
Berlin, 12. 5. (PAT.) „Angrifl" do*
nosi z Pragi, że projektowany statut
narodowościowy czeski zawierać ma
następujące ustępstwa:
1) Autonomia kulturalna, polegają*
ca na prawie administracji szkolnie*
twem;
2) autonomia gospodarcza, wyraża*
jąca się w podziale części dochodów
państwowych, a przede wszystkim
wpływów podatkowych obszaru sude
ckiego na lokalne potrzeby gospodar*
stwa niemieckiego;
3) rozszerzenie praw językowych.
Na terenie Sudetów nastąpiłoby rów*
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nouprawnienie języka niemieckiego z
językiem czeskim;
4) poszczególne grupy narodowe
mają uzyskać procentowe uprawnie*
nie do stanowisk państwowych;
5) stworzenie komisji kontrolnej,
której skład będzie oparty na kluczu
narodowościowym,
celem nadzoru
nad wprowadzeniem w życie statutu
narodowościowego.
„Angriff“ opatruje powyższą wiado
mość sceptycznymi uwagami, stwier*
dza>ąc, że należy zaczekać, czy infor*
macje te są prawdziwe.

Stosunki włosko-niemieckie
po wizycie kand. Hitlera.
Z wynurzeń
niemieckich kół politycznych wynika,
że podczas pobytu kanclerza Hitlera
w Rzymie nie zostały tam zawarte żad
ne konkretne układy czy umowy.
Mimo to, oceniają miarodajne czyn*
niki nien leckie podróż kanclerza, jako
„niezwykle poważny sukces", zazna*
czając, że 1) w dziedzinie polityki o*
gólnej Europy, wykazała ona światu
niezłomną silę osi Berlin—Rzym i 2)
dała możność jasnego rozgraniczenia
i ustalenia sfer wpływów obu państw.
Wybitne osobistości polityczne nie*
mieckie określają w następujący spo*
sób obecne stosunki włosko * niemiec*
kie: oś Rzym — Berlin oparła się dziś
na przesłankach rozmów Hitlera z
Berlin, 12. 5. (PAT.)

od Włoch aprobaty na użycie tych
środków było istotnym, kulminacvj
nym, 'rżeli nie jedynym celem podró*
ży Plitlera do Rzymu.
A.

Mussolinim. Giętkość jej pozostawia
obu stronom wolną rękę w dziedzinie
zagadnień bezpośrednio je dotyczą*
cych
Zgodność natomiast zapatrywań o*
golno * politycznych zapewnia partne*
rom wzajemną pomoc w wypadku ze*
wnętrznych trudności politycznych.
Wskazują tu równocześnie, że zgo*
dnie z zapowiedzią, daną przez stronę
niemiecką przed wyjazdem kanclerza,
nie mogło być mowy o podpisaniu ja*
kichkolwiek układów o charakterze
wojskowym, gdyż jest to zbyteczne i
sprzeczne z zasadami, wyznawanymi
przez obie strony.
Pewne wątpliwości istnieją tu jeszcze
co do problemów gospodarczych, o*
rientują się tu bowiem dobrze, ze przy
dalszym
rozszerzeniu
niemieckich
wpływów ekonomicznych Rzesza na*
trafi zarówno na Węgizech, jak i w
Rumunii i Jugosławii, na mocno u*

AUDIENCJE U P. PREMIERA.

Warszawa, 12. 5. (PAT.) Pan prezes
Rady Ministrów gen. Sławoi Skład*
kowski przyjął w dniu dzisiejszym a-n
basadora R. P. przy Kwirynale gener.
Bolesława Wieniawę * Długoszowskie*
go, a następnie ambasadora R P. w bu
kareszcie Rogera Raczyńskiego.
Z kolei p. premier przyjął prezy*
dium Związku Dziennikarzy R. P. w
osobach prezesa red. płk. M. Scieżyń*
skiego i wiceprezesa red. W. Giełżyń*
skiego.
DEPESZA KONDOLENCYJNA
MIN .BECKA.

Warszawa, 12. 5. (PAT.) W związku
ze zgonem b. premiera Gogi, minister
spraw zagranicznych Józef Beck wy*
słał do ministra spraw zagranicznych
Rumunii Comnena depeszę treści na*
stępującej:
„Głęboko wzruszony wiadomością
o zgonie b. premiera Gogi, proszę Wa*
szą Ekscelencję o zakomunikowanie
rządowi rumuńskiemu oraz małżonce
Zmarłego, wielkiego patrioty i wybit*
nego męża stanu, wyrazów mego szcze
rego współczucia wraz z moimi esobi*
stymi kondolencjami". (—) Beck.
UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ .W 2 U*
ŁOWIĘ.

Wilno. 12. 5. (PAT.) W dniu 11 bm.
jak» w przeddzień trzeciej rocznicy
zgonu Marszałka Polski Józefa Piłsud*
skiego, w godzinach porannych mło*
dzież szkół wileńskich jak również
delegacja szkół im. Marszałka Piłsud*
skiego z całej Polski ze sztandarami
wyjechały do Żułowa, miejsca urodzę*
nia Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyło
się nabożeństwo żałobne.
PODZ1ĘKOWANIE ZA
WĄ PRACĘ.

GORLI*

Warszawa. 12. 5. (PAT.) Pan Pre*
zes Rady ministrów i minister spraw
wewn. gen. Sławoj*Składkowski po
stwierdzeniu wybitnej poprawy w o*
gólnym wyglądzie i stanie uporządko
wania osiedli podstołecznych oraz w
uznaniu zasług położonych w tej mie*
rze przez starostę pow. warszawskie*
go Fr. Godlewskiego, wyraził mu spe*
cjalnym pismem podziękowanie za
szczególnie gorliwą, wytrwała i owoc*
ną pracę.
Jednocześnie p. Premier polecił sta*
roście przedstawić do odznaczenia
tych wójtów, sołtysów i właścicieli
nieruchomości, którzy wydatną pracą
i szczególną dbałością o stan osiedli
i domostw przyczynili się do tak ko*
rzystnego obecnego ich wyglądu.
NARADY WŁOSKO»JAPOŃSKIE.

Tokio, 12. 5. (PAT) Wczoraj popo*
łudniu rozpoczęły się układy między
Włochami a Japonią i Mandżukuo w
sprawie zawarcia układu handlowego.

gruntowane już interesy gospodarcze
Włoch.
Wśród szeregu momentów, poruszo*
nych w czasie rozmów rzymskich, o*
mówiono podobno ogólnie:
1) kwestię ewentualnego przesiedlę*
nia do Rzeszy 180 tysięcy Niemców,
mieszkających we Włoszech północ*
nych, 2) możliwość skasowania prze*
pisów dewizowych we wzajemnych
obrotach handlowych.
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TEATR WIELKI.
Czwartek teatr nieczynny.
Prątek godz. 19.30 „Lato w Nohant".
Sobota godz. 19.30 „Rosę Marie".

TEATR ROZMAITOŚCI.
Czwartek teatr nieczynny.
Piątek teatr nieczynny

Sobota godz. 19.30 „Lekkomyślna siostra"

KINOTEATRY;
APOLLO: „Nancy Stelle zginęła".
BAŁTYK: „Burgtheater".
CAS1NO „Osuną żona Sinobrodego".
CHIMERA: „Podwóime wesele".
EUROPA: „Wrzos1.
KOPFTsNlK: „Pensjonarka".
MARYSIEŃKA: „Zielone pola" i Molly
Bicon.
METRO: „Skłamałam".
'dl ZA „Jej pierwszy bal".
PAŁACE: „Szczęśliwa 13»tka“.
PAX: „Kurier carski".
RAJ: „Piętro wyżej".
RIALTO: „Mały czarodziej".
RONY- „Spotkali się w Paryżu".
STYLOWY: „Zatańczymy" i rewia.
[T „Zaginiony horyzont" i „Robin*
son Kruezoe".
TON: „Władczyni dżungli".
L CIECHA: „Walka o złote poła" i rewia

— T- atr Wielki i Rozmaitości dziś w
czwartek, z powodu przypadającej 3 rocz*
nicy

zgonu

Pierwszego Marszałka Polski
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bi obraz prof Batowskiego, uwiecz*
niający historyczny moment dekoracji
herbu Lwowa Krzyżem Virtuti Milita
ri przez Marszałka Piłsudskiego, c*
Miasto Lwów bierze również udział i Honory wojskowe oddawała kom* brąz prof. Jana Henryka Rosena,
w wielkiej żałobie w trzecia rocznicę pania honorowa z orkiestra i dobosza przedstawiający Marszałka na koniu,
odbierającego defiladę. Na specjalnie
zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego. i mi.
ustawionych
ściankach umieszczono
Z gmachów rządowych, samorządo* ) W nabożeństwie wzięli udział repre
kilkaset
zdjęć
z życia Tózefa Piłsud*
wych i domów prywatnych powiewa* i zentanci władz cywilnych z wojewodą
skiego.
W
osobnych
gablotkach znaj*
ją chorągwie, spuszczone do połowy Biłykiem, władz wojskowych z do*
duje
si£
ulubiona
lektura
Marszalka,
masztu, okryte kirem,
wódcą O. K. gen. Langnerem, naczel*
O godz. 10*tej w kościele Archika* nicy władz i instytucyj, Prezydium pisma, które redagował, dział p. t.
tedralnym odbyło się nabożeństwo miasta z gronem ławników i radnych, Marszałek o sobie, zawierający jego
żałobne. Mszę św. celebrował ks. Ar* 1 dalej stowarzyszenia i organizacje ze dzieła i pamiętniki. W dalszej sali
cybiskup Twardowski w otoczeniu li* sztandarami oraz olbrzymie tłumy pu 1 znajdują się ciekawe karykatury Mar?
szalka, wykonane przez Czermańskie*
cznego kleru. W czasie nabożeństwa | bliczneści
go,
dalszy pokój zawiera obrazy i
chór kleryków odśpiewał szereg pie* i Równocześnie odbyły się podobne
dzieła
p. t. Na jakich tradycjach wy*
śni żałobnych bez towarzyszenia or* nabożeństwa w świątyniach innych
chował
się Marszałek Piłsudski. Głę*
ganów.
wyznań.
bokie wrażenie wywiera 20 specjalnie
oświetlonych fotomontaży przedsta*
wiających ostatnią drogę Wodza Na*
rodu.
we Lwowie.
Inicjatorem Wystawy jest nacz. An*
Trzecią rocznicę zgonu Wielkiego | zek układania życia każdego obywate* toszewicz, któremu pomagali wydat*
Marszałka Józefa Piłsudskiego, u* j la do zagadnień publicznych, tak jak nie nacz. Winogrodzki, a strona tech*
czcił oddział lwowski Związku Legio* . to Wielki Marszałek w swym życiu niczna spoczywała w ręku p. Glatty'e*
nistpw Polskich, uroczysta akademią, czynił i Narodowi wskazywał.
go. Wystawa potrwa do dnia 25 b. m
Statua Marszałka Piłsudskiego jest
połączoną z odsłonięciem statuy Wo*
dza Narodu.
dziełem młodego i utalentowanego rze*
POISKIE LINIF LOTNICZE „LOT*.
Na uroczystość przybyli: p. wojtwo żbiarza Edmunda Komagi. Przedsta*
da Biłyk. d*ca OK. gen. Langner, star. wia postać Marszałka, naturalnej wiel* Rozkład lotów ważny od dnia 2 maja dn
1 września 1938.
Porembalski, naczel. Charewicz, prez. i kości, z mieczem w lewej dłoni i bu*
Codziennie
z wyjątkiem niedziel: War*
dr Ostrowski, wiceprez. dr Weryński 1 ławą w prawej
szawa odl. 13. Lwów przy' 14.25, Lwów
i Irzyk. Wstępne przemówienie wyglo j Po odsłonięciu statuy nastąpiła część odl. 10, Warszawa przyl. 11.25.
sił prezes oddziału Związku Legioni* | artystyczna, ■ na program której złoży*
Czas lokalny: Lwów odl. 14.50, Ccmauti
stów s o. Boczar, odając hołd parnię* . ła się deklamacja p. K. Wydzyńskiej, przyl. 16.55, Cernauti odl. 17.10, Bukareszt
ci Marszałka Piłsudskiego, ślubując i śpiew p. L. Reychmana, odczytanie wy przyl. 18.50. Bukareszt odl. 7.30, Cernauti
przyl. 9.10, Cernauti odl. 9.25 Lwów przyl.
wierność Jego wskazaniom, po czym i jątków z pism Marszałka Piłsudskie* 9.30.
p. wojewoda dokonał odsłonięcia sia* i go przez p. Kiss*Orskiego, oraz wyko*
Wtorki, czwaitki, soboty: Bukareszt odl.
tuy Marszałka Piłsudskiego, stwierdza nanie przez chór Legun kilku pieśni 6.50, Sofia pr "yl. 8.15, Sofia odl. 8.35, Thes*
saloniki przyl. 9.50. Thessalomki odl. 10.05,
jąc w krótkim przemówieniu, obowią* (Okolicznościowych.
Ateny przyl. 11.15, \teny odl. 11.45, Rodi

w trzecią rocznicę zgonu
wielkiego Marszałka.

Akademia w Związku Legionistów

Józefa Piłsudskiego nie będą czynne.
— „Lato w Nohant* w Teatrze W* Jutro
wieczorem dana będzie po raz 2gi niezwykle
nastrojowa, przepojona podczas całej akcji
piękną muzvką Chopina, komedia J. Iwaszs
kiewicza „Lato w Nohant" z odtwórca*
mi ról głównych: Żmijewska, Tiche Woj*
tccki, w dalszej obsadzie: Mazarckówna,
Zielińska, Kruszclnicka, Borowski, Kali*
nowski, Lcliwa, MadaLński, Staszewski,
Szalawski w realizacji scenicznej znakomi*
tego reżysera teatrów stołecznych B. Bo,
Dziś o godz. 11.30 odbyło się uro*
rewskiego, w orygAalnej stylowej oprawie
czyste
otwarcie Wystawy Pamiątek
ćckoracyincj M. Różańskiego. Od jutrzej*
po Marszałku Piłsudskim, urządzonej
szego przedstawienia „Lata w Nohant"
Y, ażny abon. 22
przez Pocztowe P. W. w lokalu P. P.
— Operetka „Rosę Marie" — po ce,
W. w gmachu poczty głównej (Sło*
nach zniżonych w Teatrze W. ukaże się w
wackiego 1). Przed gmachem poczty
sobotę wieczorem w koncertowo zgranej
obsadzie z występem A. Raczkowskiego 1
ustawiła się kompania honorowa P.
Marii Kaupe, z udziałem mis-rzowskicj pa*
P. W. O godz w pól do 12 przybył p.
ry baletowej Kołpikówny i PapLńskiego
wojewoda
lowowski Bsłyk, który ode
w zwiększonym zespole corps dc ballct.
brał raport od dowódcy kompanii bo
Abon 19.
— Komedia „Lekkomyślna siostra". Naj norowej, poczym udano się do świe*
bliższe powtórzenie cieszącej się pełnym
powodzeniem komedii W1 Perzyńskiego
„Lekkomyślna siostra" dane będzie w Te*
— Popularne przedstawienie dla Związ*
atrze Ro::m. w sobotę wieczorem na przed*
ków i Stowarzyszeń sztuki H. Zbierzchowstawieniu po cenach zniżonych w świetnie skiego „Zawsze wiemy". Pragnąc udostęp*
zgranej
premierowej obsadzie zespołu:
nić jaknajliczniejszym i najszerszym sferom
Barwińska, Chaniecka, Górska, Borowski, społeczeństwa poznanie sztuki uiubionego
Lcliwa. Mierzejewski, Wojtecki, w znako*
poety Lwowa Henryka Zbierzchowskieg^
mitej reżyserii opuszczającego już Lwów
„Zawsze wierny", apoteozującei gtękną, i
gościa K. Borowskiego. Abon. 20.
— Niedzielne popołudniowe przedstawię* bohaterską historię kresowego grodu, Dy*
rekcja Teatru wyznacza na to przedstawiępo cenach zniżonych wypełnią: w Tea*
nie najniższe popularne ceny miejsc, a to:
trze Wielkim operetka Frmla „Rosę. M->rie“
mitjsca parterowe od 1 do 10 rzędu po zł.
z występem A. Raczkowskiego i Marii Kau*
pt w głównych partiach. W Teatrze Roz* j 1.50, od 10 rzędu wzwyż po zł. 1, Miejsca
maitości powtórzenie komedii Wł. Perzyń- , balkonowe oraz miejsca w lożach po zł 1skiego „Lekkomyślna siostra". Ważne abo* | Balkon III. piętra po gr. 50 miejsca bocz*
ne po gr. 30, które obowiązywać będą
namenty.
— Zmiana godziny rozpoczynania wie* przy zamówieniu conajmn’ej zbiorowych
50 biletów. Wszystkie Związki i Stowarzy*
czomych przedstawień w Teatrach Miej*
szenia proszone są o możliwie natyrhmia*.
skich. 0.1 niedzieli dnia 15 maja wieczorne
stowe zgłaszanie zamówień, po skompleto*
przedstawienia w Teatrze Wielkim i Roz*:
wamu których zostanie wyznaczona data
maitości będą s;ę rozpoczynać punktualnie
o godz. 8 ej wieczorem.
przedstawienia.

wystawa pamiątek po Józefie Piłsudskim.
, tlicy P. P. W., gdzie odbył się akt
; inauguracji wystawy. W uroczystości
wzięli też udział Dca O. K. gen. Wł.
, Langner z gen. Zulaufem i świtą ofi*
| cerów, wicewojowoda Chmielewski,
prezydent miasta Ostrowski z wicepr.
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przyl. 13.25, Rodi odl. 13.40, LydJa przyl.
16.35.
Poniedziałki, średy, piątki: Lydda odl. 8
Rod" przyl. 1110, Rodi odl. 1130, Ateny
prz-jl. 13.15,'Areny odl. 13.40, Thessaloniki
przyl. 19.50 Thessaloniki odl. 15.05, Sofia
przyl. 16.20, Sofia odl. 16.40, Rukareszt
przyl. 18.05.
Bezpośrednie połączenie zie Lwowa w
ciągu jednego dńii do: Wilna, Rygi, Taili*
na, Helsinek, Gdyni Gdańśka, Poznania,
Berl1^*, Katowic, Londynu, Prnża.. Am
sterdamu itd.

Weryńskim, Irzykiem i Ghajesem,
dyr. Okręg. Poczt, i Teł Muszoro,
przedstawiciele władz wszystkich re*
sortów i in.
Rekrutacja bezrobotnych z pow.
Do zebranych przemówił dyr. Mo* olkuskiego na roboty. Z powiatu
szoro, kreśląc znaczenie rocznicy zgo* olkuskiego zarekrutowant* ostatnio
nu Marszałka Piłsudskiego i zazna* 231 bezrobotnych na wyjazd na robo*
czył, że pocztowcy wschndnio*mało* ty do woj. wołyńskiego.
polscy na terenie, gdzie Marszałek
Piłsudski działał, urządzili wystawę
Program radiowy.
Jegu pamiątek dla uczczenia pamięci
Piątek, 13 maja.
Wielkiego
Budowniczego
Polski.
Lwów. Godz. 6.15: Audycja poranna.
Mówca wezwał obecnych do jednomi*
nutowej ciszy, a dobosze odegrali wer 11. Audycja dla poborowych. 11.15: Audy*
dla szkół. 11:57: Sygnał czasu. 12.03:
bel żałobny. Z kolei p. Woiewoda w cja
Audycja południowa. 13.5U: Płyty. 15' Ga
imieniu R tądu wyraził uznanie organi węda regionalna. 15.20: Wiad. bież. 15.30:
zatorom za urządzenie wystawy i prze Wiad gosp. 15.45: Audycja dla dzieci. 16:
dla chorych. 16.15: Koncert roz*
ciął symboliczną wstęgę, ogłaszając Audycja
rywikowy. 16.50 Pogadanka. 17.15: Recital
wystawę za otwartą.
skrzypcowy. 17.50: Przegląd wydawnictw.
W jednej z wielkich sal Wystawy 18: Wiad. sport. 18.15: Utwory fortepiano*
18.35: Pogadanka. 19: Słuchowisko.
znajdują się 4 kolumny z popiersiami we.
19.45: Pogadanka. 20: ,Księżna Gertlstein'
Marszałka, dłuta Reichertówny, Małe operetka. 22: Koncert. 22.50: Dziennik wie*
ty, Spindlera i Lenca. Wystawę zdo * czorny. 23: Płyty.

nowego życia i nowych narastających I jakie reprezentuje i zarazem powoduje
zagadnień gospodarczych i społecz* j CÓP, podstawowym drogowskazem
nych.
j polityki inwestycyjnej w wojewódz*
Wywiad z p. wojewoda lwowskim Alfredem Biłykiem.
Ostry proces przemiany struktu* twie lwowskim jest kwestia bezrobo*
Jednym z najaktualniejszych dziś za cęgo olbrzymie sumy i rozprowadza* ry gospodarczej terenów objętych cia. Jak wiadomo, rozwiązanie próbie*
gadnień w życiu Małopolski Wschód* jącego wchłaniane miliony nie tylko ' COP*em nie może pozostać bez wpły* mu bezrobocia w naszym wojewódz*
niej, szczególnie na odcinku gospodar* między mieszkańców samego Okręgu, wu na sąsiednie, a często i dalsze po* twie spoczywa, poza terenem COP*u,
czym i społecznym tego regionu, są in* ale i bliższych sąsiadów. Zjawisko ka* łacie kraju; liczyć się należy raczej z niemal wyłącznie na barkach Rządu ze
westycje, jakie instytucje publiczne j pitalne, J ikim jest powstanie na zie* rozszerzeniem się okręgu przemysło* Względu na słabe uprzemysłowienie tej
projektują, a częściowo już rozpoczęły miach dotąd gospodarczo niemal dzie* wego i promieniowaniem gospodarczo* części Eolski i na brak poważniejszej
w dziedzinie robót publicznych. W re* wiczych potężnego ośrodka wielkiego -.połecznych zjawisk zachodzących w inicjatywy prywatnej, która byłaby o*
gionie tym na pierwsze miejsce wybija przemysłu, o tyleż samo jest w możno
jego granicach, na coraz to większe od parta o silny kapitał Cały szereg prac
się pod tym względem województwo | ści powiększyć dobrobyt ludności Ma* leglości. Do wielkiego wysiłku przebu* i inwestycji w bież, roku budżetów ym
lwowskie, zarówno ze względu na łopoNki środkowej, o ile zw lększa cię* dowy struktury gospodarczej i społe* ma za zadanie przede wszystkim roz*
swój rozmiar i znaczenie, jak i ze żary administracji wszelkich dziedzin cznej środkowej Małopolski objętej wiązanie, choćby częściowe, problemu
COP*em. będą wciągane powoli gminy bezrobocia i to zarówno bezrobocia
względu na łączność jego poczynań in* życia publicznego, a zwłaszcza samo
wtstycyjnyth z Centralnym Okręgiem rządu i szkolnictwa. Cóż bowiem dla i powiaty, zrazu sąsiednie, później nie* ludności robotniczej miejskiej, jak i
Przemysłowym
tych resortów oznacza zagęszczenie i wątpliwie dalsze — i wszędzie zjawi* równie groźnego, a nieujętego w żad
Z racji wagi tego zagadnienia, przed* pomnożenie na obszarach COP*u sto» sko to musi pociągnąć za sobą konie* ne dokładne statystyki bezrobocia
stawiciel PAT a we Lwowie zwrócił się sunków prawno gospodarczych, ilości czność nowych inwestycyj, nowych wśród ludności rolniczej, określanego
do Pana Wojewody Lwowskiego Al* ludności pracującej i pracy szukającej wysiłków finansowych ze strony ad* nazwą „bezrobocia wsi ‘
Prosimy Pana Wojewodę o podanie
freda Biłyka, który udzielił mu nastę — jeśli nie potrzebę nowych inwesty* ministracji, samorządów i mieszkań*
ciekawszych danych i cyfr tegoroczne*
pującego wywiadu-.
cii, nowych dflSg. now ych s/kó! i mi«> ców
W roku budżetowym 1938/39 potrze* go sezonu inwestycyjnego.
— Mówiąc o inwestycjach na tere* szkań?
— Znów zacząć trzeba od COP*u —
nie województwa lwowskiego, niepo*
Niezniszczalnym prawem reakcji, by, zmienione i pomnożone powsta*
dobna nie zacząć od faktu podstawo* miliony rzucane przez Rząd i kapitał niem COP u, znajdują wyraz w zwlę* mówi P. Wojewoda Biłyk: akcja tego*
wego j rzucaiącego refleks na wszyst* prywatny w COP pociągają za sobą kszonych dotacjach kredytów inwesty* roczna będzie tam tylko kontynuacją,
przy znacznie większym jednak rozma
kie niemal poczynania gospodarcze na nieodpartą konieczność wyłożenia no* cyjnych poszczególnych m nisterstw.
tym obszarze, a mianowicie od powsta wych milionów przez lokalną admini*
Poza zagadnieniem COP*u, także i chu, poczynań inwestycyjnych roku unia w trójkącie Wisły i Sanu Central* strację wszelkich resortów, by nadą* dla obszarów niezwiązanych z tym biegłego.
Prym w nasileniu prac na terenie ca*
nego Okręgu Przemysłowego, chłoną* żyć z przygotowaniem warunków dla ekonomiczno^ społecznym zjawiskiem,

Region lwowski w wyścigu inwestycyj.
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Po rewolucja integralistów w Brazylii.

Sytuacja wojsk japońskich.

Rio dc Janeiro, 12. 5. (PAT) Zamach
Sensacyjnym szczegółem nieudane*
Tokio, 12. 5. (PAT.) Agencja Domei
stanu, dokonany wczoraj w Rio de Ja*
* go zamachu stanu integralistów było ogłasza następujący opis wielkiej bi*
neiro przez integralistów (stronnictwo osobiste objęcie dowództwa nad woj* twy między wojskami japońskimi i
o zabarwieniu faszystowskim) nie u* skowym oddziałem pałacowym przez chińskimi, która rozpoczęła się na frcn
da) się Rząd ogłosił komunikat, że prezydenta Yargasa.
cie Suczou, w południowej części pro*
sytuacja jest opanowana i w całym
kraju panuje zupełny spokój.
Pierwszy ten zbrojny występ integra
listów przeciwko rządowi prezydenta
Yargasa trwał wszystkiego trzy i po]
nieinterwencji.
godziny.
Genewa. 12. 5. (.PAT.) Na popołu* tyczący sprawy Hiszpanii, zarzucając
Zbuntowanym udało się zająć przej
dniowym
posiedzeniu Rady Ligi wy* rządowi brytyjskiemu, iż przez podpi*
ściowo kilka budynków rządowych,
stąpił
z
demonstracyjną deklaracją sanie układu z Włochami, wyraził swą
wśród nich ministerstwo marynarki.
przedstawiciel
Hiszpanii ADarez del zgodę na pozostawienie w Hiszpanii
Po stłumieniu rozruchów, areszt iwa Vayo.
wojsk włoskich oraz włoskiego matę*
no kilkadziesiąt osób, między nimi Es
P.
Alvarez
del
\
ayo
nie
tylko
ogra*
riału wojennego.
milia \ alerde, wybitnego przywódcę
niczył
się
w
swoim
przemówieniu
do
Konkluzją przemówienia p. AKarez
integralistów.
propagandowego przedstawienia punk del Vayo, utrzymanego w tonie gwał*
tu widzenia rządu madryckiego na townym i pełnym ataków pod adresem
BALON „MOSCICE"
ODNALE* sprawę nieinterwencji, lecz również w me tylko polityki włosko * niemieckiej
widoczny sposób starał się doprowa* lecz także polityki Ligi Narodów, jak
ZIONY.
dzić
do osłabienia porozumienia an* również postępowania Francji i An*
Kraków, 12. 5. (PAT.) Balon „Mo*
gielsko*włoskiego
i francusko*włoskie glii w sprawie nieinterwencji, było
ścice", którego miejsce lądowania nie
go.
żądanie natychmiastowej likwidacji
było znane, odnalazł sit
P.
Alvarez
del
Vavo
zaatakował
w
polityki
nieinterwencji i przywrócę*
Inż. Krzyszkowski i p. Szorcowa,
zdrowo wylądowali w nocy z ponieś sposób wyraźny układ angielsko * wto nia pełnych stosunków międzynarodo
działku na wtorek na terytorium Cześ ski, a zwłaszcza punkt tego układu, do Wych z Hiszpanią.
chosłowacji w miejscowości Verecki
Niż na Rusi Przvkarpackiej na połus
dnie od Ławocznego w Bieszczadach.
Genewa, 12 5. (PAT.) Delegat Pol*
Rada Ligi winna wstrzymać się w
ski minister Komamicki zabrał głos, o* chwili obecnej od wszelkich interwen*
świadczając m. in.- nie było w moim • cji w tej sprawie.
BUNT NA STATKU DUŃSKIM. zamiarze brać udziału w tej dyskusji,
Nie mogę zakończyć, panie prezyden
Bajonna, 12. 5. (PAT.) Na pokładzie która — zdaniem mego rządu — nie cie, oświadczył min. Komamicki swe*
statku duńskiego „Brigitte“, stojącego może służyć sprawie pokoju i odprężę go przemówienia bez przyłączenia się
od kilku dni w porcie Bajonny, wy* nia międzynarodowego. Sposób je*
dnak, z jakim debata została wpruwa* i do słów głębokiej sympatii, jakie tu pa
buch! bunt.
Część załogi poturbowała zastępcę dzona, nakłada na mnie obowiązek, ja dly pod adresem szlachetnego narodu
ko na członka Rady Ligi, zgłoszenia hiszpańskiego, tak ciężko doświadczo*
kapitana.
Zaalarmowana policja i żandarmeria wyraźnych zastrzeżeń co, do propozy* nego przez wydarzenia wojny domo*
aresztowała zbuntowanych i przywro* cji. zmierzających do wciągania Ligi wej.
ziła spokój. Zbuntowani marynarze od Narodów w walki ideologiczne.
dani zostali pod sąd.

Rząd madrycki przeciwny polityce

Delegat Polski o kwestii hiszpańskiej.

PRETENSJE OJCA PIĘCIORACZ*
KÓW KANADYJSKICH.
MontreaJ, 12. 5. (PAI.). Dr Dafo.e.
Jen z opiekunów pięcioraczków

*

Dionne, zawiadomił prasę o nowych
usiłowaniach ojca dzieci, mających na
celu wyrwanie ich spod opieki rządu.
Oficjalnie ojciec p. Dionne stwiers
dza. że, jego zdaniem, lepiej byłoby
dla dzieci, aby wychowywały się z re*
•sztą rodzeństwa poa opieką rodziców.
Orientujący się w stosunkach, wią»
żą wzrost miłości ojcowskiej p. Dions
ne ze zbliżającą się wystawą światową
v, Nowym Jorku i przypominają, że
w kilka dni po urodzeniu sie dzieci p.
Dionne podpisał kontrakt na pokazy
wanie ich w czasie wystawy świato*
w ej w Chicago. Kontrakt ten został
unieważniony przez rząd prow. Onta,
rio
Nie ulega wątpliwości, że i tym ra*
zem rząd nie dopuści do tego, aby PD onne zaopiekował się swoimi dzieć*
mi.

lego województwa, a szczególnie na
terenach przyległych do COP*u, wie*
dzie Fundusz Pracy, nie tyle może pod
względem ilości udzielanych kredytów,
ile pod względem ilości zatrudnienia
zarejestrowanych, pracy rzeczywiście
potrzebujących, jak i pod względem
najwcześniejszego rozpoczęcia robót
— Fundusz Pracy rozpoczął bowiem
roboty już w marcu. Potrzebne na te
roboty na marzec raty kredytu Funau*
szu Pracv zostały przekazane kredy*
tobiorcom już dnia 8 marca, w kwocie
ok. 1 4 miliona zł. W głównych ośrod.
kach bezrobocia niektóre roboty przy*
gotowawcze na moje zarządzenie I
czięki staraniom Funduszu Pracy, roz
poczęte zostały z początkiem marca, a
nawet w lutym — dodajep. Wojewoda.
Koszt ogólny robót przewidzianych
do wykonania w bież, roku budżeto,
wym z udziałem kredytów Funduszu
Pracy wynosić ma ok. 6.130 tys. zł.
przy czym Fundusz Pracy uczestniczy
w kosztach robót w 75 proc., dając z
własnych kredytów na te roboty kwo*
tę ok. 4 i pół miliona zł. (w tym ok. 3Z4
miliona w postaci materiałów budow
lanych w naturze).
Lwia część kredytów z tego funuu*
zu przeznaczona jest dla ir.asta Lwo*

Wojtka rząd 3 wa alit zon a prze z po Atlanto w
Saragossa. 12. 5. (PAT.) Natarcie
wojsk gen. Franco na odcinkach Al.
fambra i Morela trwa przy poparciu
oddziałów pancernych, artylerii i lot*
nictwa. Oddziały gen. Valino. gwałto*
wnym uderzeniem zdobyły miejsco*
wości I.uco de Borbon i Las Planas,
zaś następnie, posuwając się na połud

.3

nie. zajęły miejscowości Todolellas.
Ołocan del Rey i Mata de Mortlla.
Oddziały nawarskie obsadziły szot*
sę Albocaer Gargallo oraz m. Miram*
del. W ten sposób wojska gen. Frań*
co otoczyły przestrzeń o powierzchni
około 600 km. kw., na której znajdują
się wojska rządowe.

Opinia prasy sowieckiej
o Lidze Narodów.

wincji Szantung, w rejonie Wielkiego
Kanału.
Walki toczą się na froncie długości
20(J km. Wojska chińskie otrzymały
od Czang*Kai*Szeka rozkaz obrony za
wszelką cenę polu3niowo*zachotli'.iej
części prowincji Szantung.
B. gubernator Szantungu Hanfuczu
został z rozkazu Czang*Kaiszeka roz*
strzelany za oddanie stolicy prowincji
miasta Cinan Japończykom.
Wojska japońskie posuwające się
na południe od linii Tanczeg, walczą
pod Nanlaoczen z przeciwnikiem,
którego siły ośmiokrotnie przewyższa
ją siły Japończyków.
Dwie chińskie dywizje zajęły Mata*
oczen. Silny oddział kawalerii chin*
skiej pojawił się‘pod Jancuan, celem
przecięcia linii komunikacyjnej
Pod Sinanczen, na kolei lunghajskiej
pojawiły się również siły chińskie, któ
re zagrażają oskrzydleniem wojsk ja*

pońskich.
Przeciwko tym oddziałem skierowa*
no kawalerię |apońską Na brzegach
Wielkiego Kanału Chińczycy ustawili

ciężkie działa.
Wojska chińskie na całym froncie
posuwają się powoli naprzód z zarnia*
rem oskrzydlenia armii japońskiej pod
Succou.

Odnalezienie zwłok lotnika.
Montreal, 12. 5. (PAT) Od grudnia
1937 aeroplany prow. Maniłoby oraz
grupy poszukiwaczy, starały się odna*
leźć aeroplan, w którym wyleciał Mikę
Sawczyn, który w wielu punktach pc>*
pisywał się ze swymi lotami. Ostaticz*
nie w końcu kwietnia znaleziono w t.
z w. Riding Mountain National Park
aparat, a w kilka dni później odszuka
no ciało nieszczęśliwego pilota.
Odtwarzając katastrofę, władze do*
szły do przekonania, że zmuszony z ia
kiegoś pow odu do lądowania, Saw*
czyn przy lądowaniu złamał nogę
i uległ potłuczeniu, mimo w wyszeJł z
aparatu i opierając się na kawałku drze
wa, chciał dojść do jakiejś os!»J\ nie*
stety znajdował się w zupełnym pust*
kowiu, w którym też zamarzł na
śmierć.

Giełda z dn a 12 ma a.
WARSZAWA

— GIEŁDA PIENIĘŻNA.

Moskwa, 12. 5. (PAT) „Izwiestia"
zamieściły korespondencję z Genewy
na temat 101*ej sesji Rady Ligi Naro*
dów. Autor korespondencji wyraża o*
pmię, że obecnie Rada Ligi nie odpo*
w lada pojęciom o Lidze Narodów ja*
ko o ośrodku bezpieczeństwa zbiorowe
go. Innymi słowy autor pragnąłby, a*
fcy Liga tworzyła blok państw ideolo*
gicznych. Byłoby naiwnością myśleć —
pisze autor — aby choć jedno zagad*

nienie będące na porządku dziennym
Rady zostało załatwione.
Dalej autor wyraża niezadowolenie
że w kołach genewskich doszukują się
rzeczy pozytywnych w rzymskiej wizy*
cie Hitlera. Poza wyrazem niezadowo*
lenia w instytucji genewskiej, sowiec*
ki organ rządowy nie precyzuje wy
raźnie stanów.ska rządu sowieckiego
wobec Ligi Narodów.

Dewizy: Belg,.* 89.75, Berlin 213.07, Am*
stendam 294.25, Kopenhaga 118, Londyn
26 42 N. Jork czeki 5.31 i trzy czwarte, ka*
bel 5.30 i trzy czwarte, Oslo 132.75, Paryż
14-85, Praga 8.49, Sztokholm 136.15, Zu
rych 121.25, Mediolan 27.99.- Papiery pań*
stwowe: inwest. 81.50, wewn. 65, konwers
70.50, kolej. 68.50, prem. dolar. 40-7‘T, kons.
68.50. Akcje: Bank Polski 116.50, Węgiel 28,
Lilpop 69. Starachowice 37.75.

ya i pow.atu lwowskiego, na drugim
miejscu uwzględnione jest Zagłębie
Naftowe. W szczególności Lwów i powiat otrzymają 3.420 tys. zł. Zagłębie
borysławskie 1-160 tysięcy, miasto
Przemyśl i powiat 700, miasta Krosno
400, Sambor 103, Jarosław 75 i Sanok
70 tysięcy zł. Fundusz Pracy finansuje
obecnie głównie takie roboty, przy któ
rych może znaleźć zatrudnienie jak nai
większa liczba skupionych w miastach
robotników niekwalifikowanych, do
tkniętych najbardziej bezrobociem.
We Lwowie do robót tych naieżą ro»
boty ziemne, uliczne i kanaPzicyjne
w po w. lwowskim roboty drogowe,
w Zagłębiu Naftowym roboty uPcznc,
drogowe i regulacje rzek i potoków. w
Przemyślu uliczne i kanalizacyjne, w
Samborze i Jarosławiu uliczne, w Kro,
śnie wodociągi, w Sanoku kanalizacja.
Teren powiatów i miast przyległych
do COP-u, to znów domena inwesty
cyjna resortów państwowych, instytu*
cji prawno*publicznych i kapitału pry*
watnego. W porównaniu z tymi kapi
tałami. kwoty inwestowane przez Fun*
dusz Pracy wygląda ią dość skromnie
Kapitał tych rozmaitych resortów sta*
nowi łącznie 15.870 tys zł. z czego
Min. Komunikacji przeznaczyło na bu

dowę i konserwację dróg 3.4 miln. zł.,
Min. Przem. i Handlu na elektryfikację
i gazyfikację 3.6 miln. zł., Zakł. Elektr.
Okr. Lwowsk. 1.2 miln.. Min. Roln. i
Ref. Roln. 300 tys. na regulację rzek
i melioracje, Min. oświaty na gmachy
szkolne 70(1 tys., Min. Skarbu na budo*
wę gmachów 125 tys., na roboty bu
dowlane ZUS 500 tys.. Min. Poczt i
Tel. 860 tys., Min. Op. Społ. 12C tys ,
1 wo Osiedli Robotniczych na budowę
mieszkań 3 n iln., B. G. K. na budów*
nictwo prywatne 1.010 tys. zł., a Dyre*
keja Okr. Kolei Państw, na różne in
westycje 1.036 tys. zł.
Nadto podkreślić trzeba dodatkowe
kredyty Min. Komunikacji na eksplo*
atację w kwocie 14-2 miln. zł., z czego
ok. 4.6 miln zł. przypada na robociznę.
Znaczna część tej robocizny, bo około
2 milionów przeznaczona jest na ro
boty ziemne i bieżącą naprawę torów,
t. j. na roboty wykonywane zwykle w
znacznych odległościach oo miast.
Kwota, ta będzie wykorzystana na za
trudnienie elementu małorolnego i bez
rolnego po wsiach.
Inwestycje Min. Spr. Wojsk, na te*
rfnie powiaiów naszego województwa
przyległych do COP-u nie mogą bvć s
różnych względów jeszcze dokładnie

podane. Pewną, przybliżoną miarę tych
nwestycji mogą dać kredyty udzielo*
ne przez Two Osiedli Robotniczych w
kwocie ok. 3 miln. zł. na budowę do
mów robotniczych, z czego około mi*
liona złotych przeznaczono na budo wę
domów robotniczych w Rzeszowie.
Ogólny kredyt inwestycyjny tej grapy
wojskowej należy oceniać globalnie w
kwocie nie mniejszej, niż inwestycje:
wspomnianych resortów państwowych,
i prawno-publicznych.
Inwestycje związków samorządo*
wych miejskich i powiatowych,' poza
miastem Lwowem i powiatem lwow
skim, stanowią bardzo skromny pro.
cent podanych liczb.
Tak zatem, w sumie, należy patrzeć
optymistycznie w najbliższą przysz
łość na odcinku inwestycyjnym. Nale*
ży sobie życzyć, by sezon bieżącv dał
te rezultaty, jakich oczekuj® po nim
najszersze społeczeństwo ziemi lwow
skiej — zakończył P. Wojewoda Bi*
łyk swe informacje, które dzięki jego
życzliwości dla prasy i reprezentowa*
nej przez nią opinii publicznej zdotal!*
śmy od niego otrzymać, uięte po raz
pierwszy w tym roku u formę synte
tycznego, jednolitego i autorytatywne*
go przeglądu, (PAT.)

LWÓW - GIEŁDA ZBOZOWA.
Pszenica obrót 492 ton, żyto 221, jęc*
mień 180, owies 45. Obrót ogólny 1849 ton.
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Z Ligi Popierania Turystyki.

Kronika kulturalna.

Tanie pobyty ryczałtowe Ligi Popierania
Turystyki w sta* iach turystycznych letni?
skach i uzdrowiskach od 1 maja do 17-go
czerwca 1938 roku.
Karty uczestnictwa Ligi Popierania Tury?
styki obejmują następujące uprawnienia:
66 prc. ulgi kolejowej z dowolnej stacji
FKP. do wymienionych miejscowości i z
powrotem, we wszystk.ch klasach i na
wszystkie pociągi z wyjątkiem motorowychekspresowych (MTE).
50 prc. zniżki taksy klimatycznej (kura?
cyjnej).
25 ptc. zniżki przy zabiegach lekarskich
i kuracyjnych od cen głównego sezonu.
33 prc. zniżki przy przejazdach koleją li?
nową w Zakopanem.
20 prc. zniżki przy przejazdach koleją
górską w Krynicy.
Ponadto w miejscowościach, gdzie są
Biura Turystyczne LPT. posiadaczom kart
uczestnictwa przysługuje prawo bezpłatnego
ki rzystania z wycieczki pieszej z przewo?
dnikiem organizowanej według programu
miejscowego Biura Turystycznego LPT.
Dla ułatwienia orientacji w ulgach, jakie
daje karta uczestnictwa LIT. podajemy ce?
ny przykładowe w zł. za pobyt ryczałtowy :
Lwów — Ciechocinek 73. Delatyn 62,
Dris ic ■ ki 72, Gdynia Orłowo 66, Hory
niec Zdrój 58, Inowrocław 74, Iwonicz 63,
Jaremcze Worochta 62, Jastarnia 77. Jastrzę?
biie Zdrój 69, Jurata 77, Krynica 67, Kuty?
Kosów st.- Kołomyja 64, Lubień Wielki 56,
Mo"szyn Zdrój 58, Nałęczów 65, Niemirów
st. Rawa Ruska 58, Rabka Zdrój 68, Ryn-a?
nów 62, Szczawnica st. N. Targ lub N. Sącz
69, Tatarów 63, r ruskawiec Zdrój 69, Wi?
sła Ustroń 69, W-ka Wieś Hałęrowo 77, Za?
leszczyki 65, Zakopane 70, Żegiestów Mu.
szyna 67.
Kraków — Ciechocinek 69, Delatyn 71,
Druskieniki 73, Gdynia Orłowo 74, Hory,
nieć Zdrój 64, Inowrocław 70, Iwonicz 63,
Jaremcze Worochta 71, Jastarnia 75, Jastrzę?
biie Zdrój 60, Jurata 75, Krynica 63, Kuty
Kosów st. Kołomyja 73, Lubień Wielki 67,
Morszyn Zdrój' 68, Nałęczów 65, Niemi,
rów st. Rawa Ruska 65, Rabka Zdrój 59.
Rymanów 63, Szczawnica st. N. Targ lub
N. Sącz t>0 Tatarów 71, T-uskauiec Zdrój
69, Wisła Ustroń 60, W-ka Wieś Halerowo

Ogłoszenia urzędowe.
LICYTACJE.
III Km. 1742/36 V. E. 999/36. III. Km.
1743/36 V. E. 1001/36. III. Km. 190/3*7 V. E.
197/37. Obwieszcztnie o licytacji nieruch o.
mości. Kumoraik Sądu grodzkiego w Stani?
fławowśe rewiru III. MarceH Szaraocki ma?
jący kancelarię w Stanisławowie, ul. Piera?
ćkiego Nr. 53 na podstawie art. 676 i 679
kpc. podaje do publicznej wiadc mości, że
dnia 15 czerwca 1938 o godz. 9-ej w Sądzie
grodzkim w Stanisławowie sala Nr. 37 od.
będzie się sprzedaż w drodze publicznego
przetargu. 1) należącej do dłużników Szu?
lima RedisJia, Goldy Redisch w jednej po.
Iowie i Eleonory z Sierakowskich Jezier?
sikiej w drugiej połowie nieruchomości obj.
whl. 1282 ks. gr. Stanisławów położonej
przy ul. Zosinej Woli 117, obejmuiącej
pbud. Lk. 1131 o powierzchni 855 m kw.,
na której znajduje się murowany budynek
mieszkalny 2-piętrowy, podpiwniczony, kry.
ty blachą czarną, studnia kopana i wierco?
na i śmieciarka betonowa. 2) należącej do
dłużników Szulima i Goldy RedSschów nie.
ruchomości obi. whl. 5242 ks. gr. Stanisła?
wów po połowie położonej przy ul. Zosinej
Woli Nr. 117, składającej się z pgr. lk.
1928/1 o powierzchni 1313 m kw. ogrod-.o?
nęj w części parkanem. 3) należącej do dłuż
niczki Eleonory Jezierskiej m< ruchomości
obj. whl. 5243 ks. gr. Stanisławów pMożonej przy ul. Zosinej Woli lorj. 117 składa?
jącej się z pgr. 1928/2 o powierzchni 1314 m
kw., na której znajduje się 6 drzew owo.
cowych oraz krzaki porzeczek i agrestu, a)
Nieruchomość obj. whl 1282 oszacowana
zastała na sumę 84.152 zł. 37 gr., cena zaś
wywołania wynosi 63.114 zł. 28 gr. b) Nie?
ruchomość obj. whl. 5242 oszacowana zo?
stała na sumę 4020 zł., cena zaś wywołania
wynosi 3.015 zł. c) Nieruchomość obi. whl.
5243 oszacowana została na sumę 4.000 zł.,
cena zaś wywołania wynosi 3.000 zł. Przy
stępujący do przetargu obowiązany jest zło?
żyć rękojmię: odnośnie do nieruchomości
obi. whl. 1282 w wysokości 8.415 zł. 24 gr.,
odnośnie do nieruchomości obj. whl. 5242
w wysokości 402' zł., odnośnie do nierucho?
mości obj. whl. 5243 w wysokości 400 zł.
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru III.
Stanisławów, 30 kwietnia 1938.
1459K

Km. 252/37/29. Obwieszczenie o licytacji
nieruchomości. Korne mik Sądu grodzkiego
w Zurajgnie Antoni Woś, mający kancelarię
w Zura wnie, Rynek Nr. 1 na podstawie art.
676 i 679 kpc. podaje do publicznej wiado?
mości, że dnia 15 czerwca 1938 o godz. 9?ej
w Sądzie grodzkim w Zurawnie sala Nr. 3
odbędzie się sprzedaż w drodze publiczne
go przetargu należącej do dlużniczki Masy
spadkowej po śp. Józefie Łahańciowi- nie?
ruchomości, a to majętności Nowe sioło obj.
whll. 281, 314, 358 ks. gr. gm. kat. Nowe
sioło, składającej się z pgr. 263/4, 262/1,
263/5, 263/1. 263/6, 1367, pb. 134, 135, 136,
137, 138, pgr! 9, 10, II, 12 214/9, 1363/4
pb. 132, pgr. 1, 2, 7, 8, 264, 1306, 1307 oraz
drzewostanów, zasiewów budynków na fol?
wątku Józefówka, budynków koło gromady
Nowe sioło, inwentarza żywego, inwentarza
martwego, ogrodzenia i arzew owocowych
? łącimyn obszarze 152 ha. 19 a. 87 m kw.,
która to majętność ma urządzoną księgę hi?

Nowe odkrycia astronomów amery?

kańskich. Przemawiając przed forum
American Philosophical Society, prof.
di Harlow Shapley, dyr. Obserwato?
rium Astionomicznego przy uniwer?
sytecie Harward, zdawał sprawę z o?
statnich zdobyczy uczonych amery?
kańskich. Dr. Shapley oświadczył m.
in., że zapomocą olbrzymich nowych
teleskopów, zbudowanych ostatnimi
laty w Stanach Zjedn., udało się od?
kryć cztery nowe grupy wszechświa?
tów, z których każda złożona jest z
dziesiątek tysięcy mgławic spiralnych,
mgławic z których każda składa się z
miliardów gwiazd. Nowy ten system
kosmiczny oddalony jest od ziemi o
sto milionów lat świetlnych, a znajdu?
je się daleko poza granicami dróg mle
cznych, odkrytych na tle konstelacji
Como i Virgo.

NALEŻENIE DO T. S. L. I WSPIE?
RANIE MATERIALNE TEGO CE?
LÓW, TO DOBRZE SPEŁNIONY
OBOWIĄZEK OBYWATELSKI!
75, Zaleszczyki 73, Zakopane 61, Żegiestów
Muszvna 63.
Stanisławów — Ciechocinek 75, Delatę n
62, Druskieniki 74, Gdynia Orłowo 66, Ho?
ryniec Zdrój 63, Inowrocław 76, Iwonicz 66,
Jaremcze Worochta 57, Jastarnia 79, Jastrzę?
bie Zdrój 72. Jurata 79. Krvnica 70, Kuty
Kosów st. Kołomyja 60, Lubień Wielki 61,
Morszyn Zdrój 59, Nałęczów 68, Niemirów
st. Rawa Ruska 62, Rabka Zdrój 71, Ryma?
nów 65, Szczawnica st. N. Targ lub N.
Sącz 71, Tatarów 68, Truskawiec Zdrój 61,
Wisła Ustroń 72, W.ka Wieś Halerowo 79,
Zaleszczyki 61, Zakopane 72, Żegiestów
Muszyna 70.

poteczną przy Sądzie grodzkim w Zura?
wnie. Nieruchomość oszacowana została na
sumę złotych 153.468 groszy 40, cena zas
wywołania wynosi złotych 115.101 gr. 30.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest
złożyć rękojmię w wysokości zł 15.346 gr 84.
Rękojmię należy złożyć w gotowiżnie albo
w takich papierach wartościowych bądź
książeczkach wfcłr J’ocwyoh instytucyj, w
których wolno umieszczać fundusze mało?
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą
w wartości trzech czwartych części ceny
giełdowej. Przy licytacji będą zachowane
ustawowe warunki licytacyjne, o ile do?
datkowym publicznym obwieszczeniem nie
będą podane do wiadomości warunki od?
mienne. Prawa osób trzecich nie będą prze?
.zkodą do licytacji i przysądzenia własno
ści na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic
złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości łub jej części od
egzekucji, że uzyskały postanowienie wła?
śeiwego Sądu, nakazujące zawieszenie egze?
kucji. W ciągu ostatn. 2 tygodni przed Ucy?
tacją wolno oglądać nieruchomość w dni
powszednie od godziny 8?ej do 18-ej, akta
zaś postępowania egzekucyjnego można
przeglądać w Sądzie grodzkim w Zurawnie,
Rynek sala Nr. 3.
Komornik Sądu Grodzkiego.
Zurawno, 10 marca 1938.
1152K
Km. 95/38, 368/37, 107/38 i 96/38. Obwiesz
czernie o licytacji ruchomości. Komornik
Sądu grodzkiego w Mostach wielllcch Sta
nisław Werle, mający kancelarię w Mostach
wielkich w budynku sądowym, na podsta?
wie art. 602 kpc. podaje do publicznej wia?
domości, że dtnia 20 maja 1938 od godziny
7 do 16 w Stanisłówce i w tymże czasie w
Bojańcu odbędzie się l?sza licytacja rucho?
mości, należących do Eustachego i Marii
Horochów, zamieszkałych w Stanisłówce,
tudziez Masy spadkowej i jej prawonabywczyni Jadwigi G1 agowskiej po śp. Janie
Głog.>v. kim na folwarku w Bojańcu, skła?
dających się z powozu karety, klaczy wy?
jazdowej, źrebaków 2?letndch, jałówek około
rocznych, fortepianu, wózka zwykłego, au?
todorożki Nr. silnika „Firing Order* 158624,
biurka amerykańskiego, owiec białych, cieli
czek żółtobiałvch, jałówek żółtobiałych i
bezrogi w ilości 4 sztuk, oszacowanych na
łączną kwotę 5.200 zł. Ruchomości można
oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie
wyżej oznaczonym.
Komornik Sądu Grodzkiego.
Mosty Wielkie, 9 maja 1938.
1455K

II. Km. 669/38. Obwieszczenie o licytacji.
Komornik Sądu grodzkiego zamiejskiego
we Lwowie rewiru II. obwieszcza, że dnia
14 czerwca 1938 o godz. 9.30 przedpolu?
dniem odbędzie się w Sądzie grodzkim za?
miejskim we Lwowie, przy ul. Kazimierza
Wielkiego 34 w sali Nr. IV. licytacja real?
ności położonej w Zboiskach nr. 73 objętej
wyk. hip. L. 590 ks. gT. gm. kat. Zboiska
prowadzonej przy Sądzie grodgkim zamiej?
skim we Lwowie dłużnika Romana Kudła
tego i Rozalii z Gerczuków Kudłatej po po?
łowię własnej, a składającej się z pbud. lk.
39/2 o pow. 60 s. kw. i pgr. lk. 115/2 o pow.
122 s. kw., na których znajduje, się: 1) bu?
dynek mieszkalny, murowany, parterowy,
kryty blachą, częściowo podpiwniczony, z

Redaktor naczelny ł wydawca: Aleksander Wareński.

werandą, 2) stodoła drewniana i wozownia,
3) stajnia i drewutnia, 4) ustęp z desek, 5)
4 krzewy bzu, 6) 2 krzewy winogron, oce?
nionej na 10.839 złotych 20 groszy. Cena
v.ąwołania wynos1 *7.226
* * * złotych
* 7 * * *14
* *groszy..
* 14
Rękojmię w wysokości złotych 1.083 gr. 92
winien złożyć przystępujący do prze+argu
licytant w gotowiżnie albo w takich papie?
rach wartościowych bądź książeczkach
wkładkowych instytucji, w których wolno
umieszczać fundusze małoletnich z tym, że
papiery wartościowe przyjęte będą w war
tości trzech czwartych części ceny giełdo?
wej. Przy licytacji będą zachowane ustawo?
we werutki licytacyjne, o ile dodatkowym
publicznym obwieszczeniem nie będą po?
dane warunki odmienne do wiadomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą
do licytacji i przysądzenia własności na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby
te przed rozpoczęciem przetargu nie zl ,żą
dowodu, że wniosły powództwo o zwoi?
nienie nieruchomości lub jej części od egze
kucji i że uzyskały postanowienie właści?
wego Sądu, nakazujące zawieszenie egzeku?
cji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed
licytacją wolno oglądać nieruchomości w
dnie powszednie od godz. ósmej do pięt?
nastej, akta zaś postępowania egzekucyjne
go można przeglądać w Sądzie. Do organów
Władzy pcLIicznej i instytucji publiczn po
wołanych de zgłaszania należności z tytułu
podatków i innych danin publicznych zwra?
cam się z wezwaniem, aby najpóźniej w
terminie licytacji zgłosiły zestawienie po?
datków i innych danin publicznych należ?
nych po dzień licytacji pod rygorem utraty
mogącego im służyć z ustawy pierwszeń?
stwa zaspokojenia
Komornik Sądu Grodzkiego Zamiejskiego.
Rewiru II.
Lwów, 12 kwietnia 1938.
1468K

I. Km. 558/38. Obwieszczenie. Komornik
Sądu grodzkiego Rew. I. w Przemyślu Józef
Ziemiański w Przemyślu przy ul. Władyczc
11 urzędujący ogłasza, że 3 czerwca 1938 r.
o godz. 8?ej w Prałkowcach odbędzie się I.
publiczna licytacja ruchomości, należących
do Dra Feliksa Drużba ckkgo. a składają?
cych się z 15 krów czarno białych, 1 konia
wierzchowego (ciemny kasztan), 1 auta
marki Fiat, 1 powozu czarnego, 2?ch koni
wyjazdowych (kasztany), 1 fortepianu ma?
hon. firmy Franc Wirth Wiedeń (krótki
krzyżowy). Ruchomości sprzedać się mające
oszacowane zostały na łączną kwotę zł.
12.900. Ruchomości można oglądać w dniu
licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo?
uym.
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru I.
Przemyśl, 10 maja 1938.
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III. Km. 333/38. Obwieszczenie o licytacji
ruchomości. Komornik Sądu grodzkiego w
Kołomyi, Rewiru 111. urzędujący w Koło?
myi, przy ul. Kraszew«fc*ego 1. 14 na zasadzie art. 602 kpc. ogłasza, że w dniu 31
maja 1938 o godz. 16?tej w Kołomyi, ulica
Kościuszki 33 odbędzie sie publiczna licy?
tacja ruchomości, a mianowicie: maszyna
do pisania Llnderwood, 1 lustro owalne, 1
biurko, 1 otomana, 1 biurko amerykańskie,
1 otomana pluszowa z oparciem, 1 lustro
duże, 1 kredens rzeźbiony, 1 otomana, 1
szafka, 1 psycha z 3 lustrami, 1 umywalnia,
1 zegar ścienny, 2 szafki nocne, 1 szafa, 1
kasa ogniotrwała, powyższe ruchomości zo?
stały oszacowane na łączną sumę zł. 775 zł.
Dnia 31 maja 1938 o godz. 16.30 w Diatkow
cach: 1 tokarnia „Saxoniiawerk“ kompletna,
w ruchu, wiertarka stojąca na popęd paso?
wy, tektura w stanie, wilgotnym. 70x100 cm.,
3 m wysok., oszacowanych na łączną sumę
zł. 3.150, które można oglądać w da u licy
tacji w miejscu sprzedaży w czasie wyżej
oznaczonym.
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru IIIKołomyja, 10 maja 1938.
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V. Km. 323/38. Obwieszczenie. Komornik
Sądu grodzkiego miejskiego we Lwowie re?
wiru V. z siedzibą urzędową we Lwowe,
przy ul. Grodzickich 1. 4 na zasadzie art.
602 kpc. obwieszcza, że w dniu 16 maja
1938 o godzinie 9.15 rano odbędzie się
pierwsza licytacja publiczna ruchomości w
lokalu we Lwowie, przy ul. Żółkiewskiej 63,
składających się z 2 maszyn do pisania, 2
biurek jasnych i kasy ogniotrwałej, oszaco?
wanych na łączną kwotę 700 zł. Sprzedaż
rozpocznie się od połowy ceny oszacowa?
nia. Ruchomości oglądać można w dniu li?
cytacji w miejscu sprzedaży w czasie wyżej
podanym.
Komornik Sądu Grodzkiego Miejskiego.
Rewiru V.
Lwów, 4 maja 1938.
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IX. Km. 456/38. Obwieszczenie, o licytacji
ruchomości. Komornik Sądu grodzkiego
miejskiego we Lwowie rewiru IX. Mieczy
sław Grossman, mający kancelarię we Lwo?
wri, ul. Zielona 17 na podstawie art. 602
kpc. podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 1 czerwca 1938 o godz. 10.30 we Lwo?
wie, ul. Tarnowskiego Nr. 67 odbędzie się
na wniosek Leona Pamesa l?sza licytacja
ruchomości, składających się z. mebli, osza?
cowanych na łączną sumę 1.480 zł. Rucho
mości można oglądać w dniu licytacji w
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Komornik Sądu Grodzkiego Miejskiego.
Rewiru IX.
Lwów, 10 maja 1938.
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I. Km. 557/38. Obwieszczenie c licytacji
ruchomości. Komornik Sądu grodzkiego w
Stanisławowie I. rewiru Lucjan Fortuna,
mający kancelarię w Stanisławowie, ul. Bclwccb rska Nr. 5 na podstawie art. 602 kpc.
pi>djje do publicznej w:adomości, że dnia
19 maja 1938 o godż. ll?tej w Stanisławo?
wie, ul. Szewczenki Nr. 44 odbędzie się

l«sza licytacja ruchomości, należących d<T
Jana Gromnickiego, składających się z 15
sztuk beczek żelaznych o pojemność. 600 li
trów każda, oszacowanych na łączną sumę
zł. 750. Ruchomości można oglądać w dniu
licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo?
nym.
Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru I.
Stanisławów, 10 maja 1938.
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Km. 179/38. Obwieszczenie o licytacji ru?
chomości. Komornik Sądu grodzkiego w
Lesku Jan Kreicarek, mający kancelarię w
Lesku na podstawie art. 602 kpc. podaie do
publicznej wiadomości, że dnia 17 maja
1938 o godz. 9?ej w Lesku odbędzie się
bsza licytacja ruchomości, należących do
Józefa Manastera, składających się z 79
sztuk desek dębowych 2 cal. od 3—5 m. dl,
110 sztuk dese1 dębowych 1 cal. od 2—5 m
dł., 125 sztuk desek jasionowych 1 cal. od
2 5 m. dł., 38 sztuk brusów jasionowych
70 mm. od 3—5 m dl., oszacowanych na łą
czną sumę zł. 1.760. Ruchomości można o,
gląaać w dniu licytacji w miejscu i czasie
wyżej oznaczonym.
Komornik Sądu Grodzkiego.
Lesko, 5 maja 1938.
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IX. Km. 684/38. Obwieszczenie o licytacji
ruchomości. Komornik Sądu grodzkiego
miejskiego we Lwowie rewiru IX. Mieczy
sław Grossman, mający kancelarię we Lwo?
. ie, ul. Zielona 17 na podstawie art. 602
kpc. podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 27 maja 1938 o godz. 12.30 we Lwowie,
ul. Akademicka Nr. 28 odbędzie się na
wniosek Dra Fetrucia Luppisa Lsza licyta
cja ruchomości, składających się z maszyn
do pisania, urządzenia biurowego, mebli i
dywanów, oszacowanych na łączną sumę
zł. 3.440. Ruchomości można *glad.i: w
dniu licytacji w miejscu i czasie wyż ozna
czonym.
Komornik Sądu Grodzkiego Miejskiego.
Rewiru IX.
Lwów, 7 maja 1938.
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UZNANIE ZA ZMARŁEGO
T. 8/38. Michał Junuszczak, urodzony w
Kuźminie 19 listopada 1901, syn Józefa uczestnik wojny bolszewickiej zaginął i od
roku 1920 nie daje o sobie wiadomości. Słu?
żył przy 49 pułku strzelców kresowychWzywa się, by do roku od 20 maja 1938 ii?
cząc udzielono o zaginionym wiadomości
Sądowi.
Sąd Okręgowy.
Przemyśl, 1 kwietnia 1938.
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T. 13/34. Mikołaj Hucuł, syn Andrzeja i
Anny z Hucułów, urodzony dn a 10 listo?
pada 1S94 r. w Krtchowicach, rei. gr. kat.
jako żołnierz 9 pp. b. armii austr. w r. 1916
zaginął bez wieści. Wiadomości o nim u?
dzielić należy tut. Sądowi, który po upły
wie 6 miesięcy od tego ogłoszenia n-y i i
ostateczne orzeczenie.
Sąd Okręgowy Wydział 1.
Stryj, dnia 7 cze-wca 1934.
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T. 14/38. Jan Wilk, urodzony w Rad >?
chońcach 30 stycznia 1872, syn Antoniego,
uczestnik wojny światowej zaginał i od ro
ku 1915 nie daje o sobie wiadomości. Prze?
był oblężenie Przemyśla, z którego wzięt >
go do niewoli ipsyjskiej. Wzywa się, by do
pół roku od 20 maja 1938 licząc udzielono
e zaginionym wiadomości Sądowi.
Sąd Okręgowy.
Przemyśl, 26 marca 1938.
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DRUGIE OGŁOSZENIE.
LIKWIDATORZY FIRMY
Austriacka Spółka Hofherr , Schrantz »
Clayton - Shuttleworth Fabryka maszyn
rolniczych we Lwowie, ul. Gródecka 28
zawiadamiają o -otwarciu likwidacji tejże
firmy i wzywają wierzycieli do zgłoszenia
ich wierzytelności w ciągu 6 miestęcy od
daty ostatniego ogłoszi nia.
Franciszek Jenik, Szymon Ziff. Ryszard
Diez, Jan Braunris.
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n. OGŁOSZENIE.
LIKWIDATOROWIE „GAFOTY 1
Lwowskiej Fabryki Obuwia Spółki Akcyj
nej we Lwowie w likwidacji
zwołują
WALNE ZGROMADZENIE
Akcjonariuszów na dzień 27 maja 1938 r.,
godz. 12?ta orzedpoł. we Lwowie, ul Ja?
giellońska 5, z następującym porządkiem
dziennym: 1) Zagajenie Zgromadzenia ■ wy
bór Przewodniczącego. 2) Odczytanie pro?
tokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia.
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda?
nia likwidatorów łącznie z sprawozdaniem
Kouńisji Rewizyjnej i bilansów wra: z -ra
chunkiem strat i zysków za lata 1936 i 1937.
4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda?
nia likwidacyjnego Likwidatorów i Kom sji
Rewizyjnej oraz bilansu z rachunkiem strat
i zysków za czas od 1. I. do 30. IV. 1938
oraz ostatecznych rachunków z ukończonej
liku idacji. 5) Udzielenie absolutorium Lilrwidato-rom. 6) Stwierdzeń e ukończenia lń»
kwidacji Spółki i uchv’ała o jej roswiąza?
niu oraz upoważnienie Likwidatorów do
dokonania końcowych czynności związa?
nych z likwidaqą i rozwiązań cm oraz wy?
krcśłlieniem z rejestru Spółki 7) Uchwała co
do oddania w przechowanie ksiąg i dk?kumenitów Spółki. 8) Wnioski zgłoszone przez
akcjonariuszów. — Prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu określa § 26 statutu
Spółki.
Lwów, w maju 1938 r.
__
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LIKWIDATOROWIE.
Dr. Stanisław Tabisz, Anzelm Fadenhecht.
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