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Liczha okupantów w każdym sklepie
wa!:".a się od 10 do 20. W niektórych wypadkach, na skutek żądań właścicieli
sklepów, inter?;eniowała polic~a, <jednak
że ograniczyła się ona przeważnie do le
gitymowania strajkujących.
Noc spędzona w sklepach chociaż \vpły

wył

•

<

Zajścia

JiZAW.A. 6 3. Do Ministerstwa
cl-ecznej nadeszło s21ereg pism
rządowych w ubezpieczalniach
ledzią, iż zrzekają się oni pobo 1lnić będą 's\W funkcje honorowo.

ion ludzi korzysta
pomocy zimowej.
bezrobotnych otrzymało w lutym
~ ram.ach Pomory Zimowej. co ra
•~dr.inami wyniosło ok miliona o-

1

lit-inie od tego w lutym dożywia
dzi.ed.

Drobner w

więzieniu

·a wczorajszym przebywający do
\v a.I"esztach policyjnych przy
1iur:a.az.1n· ego w Krakowie dr. Drob
~ ż.ona, pr.zewioez.ięni zostali do
sw. Michała.

~

kelnerek i .kucharz

'nęli w płomieniach

na

Z POW·O du

.

·

.YN. 6.3 Ubiegłej nooy wybuchł
. z kawiarń -:ia pryncypalnej uli·
.
Ginza groin.y pcżar.
k i kurharz zginęli w płomieo

.

.

.. .

t1ęfa męcząco na str2.jku;ących, nie zała
mała ich ~chicznie. Wszyscy twierdzą
i.o walczyć będą, aż do uzyskania mini -

maJvych :matulatów. Kwestia aprowizacyjna przedstawia się gorzej. Niektórzy
przynosili z sobą drobne zapasy żywnoś
ci, lecz wyc~rpały się -:me szybko, gdyż

-

nrnsieli

się dzielić

z im1ymi

Na wRzystkich dworcach

warszawskich wystawiono „stójki', które kontro
lują, by na teren stolicy nie przedostali
się ..ła.mist<"a jki". Dotycr..czas jednak nić
zanoto~·ano ani jednego wypadku 'Wyła
man!a się z ogólnej solidarności.

ow Io w Kadyksie?
tyhw do słabej dywersji, zlikwi
dowaneJ tlez trudu przez oddziały powstańcze garnizonu Toledo
Komunikat powstańczy donosi. że pod
Ovioedo narodowcy krwawo odparli kilka
nowych ataków wojsk czerwonych.
GIBRALTAR. 6.3 „Unit.cd Press" do
nosi . żę w dniu 2 b.m. wysiadło na ląd w
Kadyksite 3.500 Włochów. Przybyli oni

czyła się

•
pOlitechni·ce · lwowskiej .
'

-

•

I

.

.

„

3500 ochotników włoskich

nkupacyjny rozpoczął się już ·:>
poł. Nie objął on wszystkich
hurtowni. gdyż z powodu piątku
W'Skich rrz ds.iębforCÓ\\ by· 1
'.\ demonstranci nie ·
n.ięte.
·
~ilą zajmować.
PARY~ 6.3. Z frontÓ\\ hiszpańskich
ję strajkową wpłynęło sta.110C!onoszą. że "d 2'1 godzin trwają niesły
. ·ody Jaroszewicza, który oś
chanie zaai.ęte walki w reionie rzeki Jara
że j(>ieli przebieg strajku nie bę
ma.
y d1a bezpiezeństwa publiczne
Brak dalszych wiadomości o rzekomym
administracv;nP ogłoszą neu sukcesie wojsk rządowy~h w dolinie rz-2'
ki T::'„gu i o zajęciu Toledo, o czym dono
· wieczorem szewcy i chah1pni siła rządowa radiostacja w Madrycie, ka
ąpili do ?kupacji przeszło 30
żą przypuszc?.a.ć, .;e .;ała ta akcja ograni
na Pradz.e, w okolicy ul. Ząbko
Targow;.-..j, oraz w dzielnicy pót;asta na Nalewkach, Ę:armelic
Clir' i t d.

isarze Ubez. Społ.
ekają się poborów

2.50

społeczne dostarczają żywność strajkulącynt

W A. 6. UI W ~ali kina „Fawi-ec maJstrów i chałupni
udziale przeszło 6000 osób. W
wzięli udział delegaci 4-ch w lą
·
llllŻOwych.
· hurtownicy i nakładcy ·w '.lal
obsta;ą rrzy swych postula
znac;y odmówili :r..awarria 11mowej, wprwa.dzenia ubezpiec~eł1
i ustanowienia f·enników, :>:e
nogłośniie postanowili przystą
ajku okupacyjnego skfopó"· i
ł się

Prenumerata miesięcznie "

DRUKOWANE W PIOTRKOWIE
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O „ghełto·· ławkowe„

LWtJW. 6.3. Podczas wykładu na czwar
tym roku inżynierii politiechniki Jwriw ~kic'., czterech studentów żydów zajęło
miejsca po prawej stronie sali. Studenci
chrześcijanie zanim przystąpili do prze'sa
azenia żydów na lewą stronę sali, zwrócHi się z prośbą o .;nterwen<'ję do wykła
dowcy prof. Wiątorka.

Dalsze aresztowania w związku z zamknięciem
,,Dziennika . Popularnego''
nistyczną

materiałv

świadczące

Program obrad zjazdu
··
Ułożono

urzędników

zwołano

°t

.~

I

:

'

' !

o

na zapalniczki
WARS'ZA.W A. 6.3. Opłata stemplową
od zapalniczek zostanie w na?bliższym cza

sie obniżona z 10 zł. do 2 - 3 :r.ł. Jedno
cześnie zostarti.e wyznaczony termin uisz
czenia tej obniżoniej r:'płaty przez wszy.at
kich posiadaczy nieostemplowanych za·
palnie.zek.
Po tym terminie -:;i0siadanie zapalnicz.;
ki bez stempla będzie surowo karane i&k
również bezwzględnie wytępiona zosia.iiie
uliczna sprzedaż .zapalni~k. przemycanych z zagranicy .

· Wieści

giełdowe

·

Dolarówka 47,25; 3 proc. p!'lell'n. poż.'
inwest. I em. 65.75, 7 !l~·r.-.c. poż. stabil. zł
za 100 dol. 361 zł. 8 proc. Dillonowska.
51,50; 4 i pół proc. L.7; 'row. Kr. z. 50,50
5 proc .. poż. konw. !'>4: Bank Polski 101;
Ostrowiec 28,50; lilpop 13.75, Staracho
wice 34,15~ H'a~rbu~ch 37 i Modrzejów
7.80, Cukier Warsz. .?8.50.

program z'.azdt1 delegatów sto

·varzyS?.eń urzędnikó'\v państwowyr.h,

cy

~ , ,-( „,"' • •

1

o wy·
wrotowej dz.iałalnoś~i poszczególnych o!:!9b.
i

Jakkolwiek nazwa parowca, który wy
sadzii: na ląd oddział włoski w Kadyksie
nie została ogło.szona, uchodzi za rzecz
pE:wną, że jest to parowiec ,Lombardia",
który byl używany przy poprzednich tran
spcrt.n,ch wojs.k.

Zniżka · opłaty

Prof. Wątorek polecił żydom zając miej
sce po lewej stronie sali. 7.ydzi weżwania
nie usłuchali. W6w<'zas profesor. odwołał
·
·wykład.
Do rektora prof. Joszta udała się w
związku z tym deliega~ja żydów, któ~a
złożyła zażalenie ustne Rektor polecił de
lega~ji złożyć skargę na niśmie.

Likwidac!a agentów komuny,
Warszawa. 6.3. ,,W związku z dalszą
likwidacją czasopisma :, Dziennik Pop\1- ·
lamy". w noc:v z dnia 4 na 5 b.m. po doko
naniu rewizji zostali :zatrzymani: · ·
Kar}owic.'2'. Marian, Cesarski Jerzy, Bo
jara Józef (kol. Walerianówka w pow. łó
dzkiJ,n) , Cytryniak Grzegorz z Wy.szkowa, Troja.nowski Czes1aw, Kaufman U.-:
szer. Bialer Abram, Ge~enberg Bentel, Aszkenazy Henryk, Epstin Arnold. Augu:
$tyniak Michał, . Zamerman Adolf,. Horowitz Aleksander, Szydło Chama, Ambro
ziaak J&Lef, Hpffeld Julian, Kaczonow-.
,:;lr;i Wlodzjmierz, stud. Wol~j Wszech uicy Polskiej, członek komunistycznaj or
gani.zacji QM...~ ,.życie", Gałan Jarosław
Libkin Jan. Polak Seweryn. literat.'
. W wyniku przeprowadzm~! · rewizji ·U
S7.el'egu osób znal€Ziono °literaturę komtJ

pokładzie parowca \Vloskiego.
w~dług óoniesi'eń 7..e .źródeł miaroda;uych Włosi byli ubrani w mundury legii
cudzoziemiSld.ej. Oddziały włoskie przeszły w zwartym szyku przez ulice Kadyk
su i były wyekwipowane bojowo.

na

któ

do Warszawy na. 14 - -5 mar
·
·
ca.
wi.m5d czołowy<'l'l. ·punktów porządku
dziennego figuruje: sprawa znies.ienia spe
cjalnego podatku od uposazeń urzędni;
c;eych i refonna ~atrzeń em~.rytal •
·
nycli.

CZYTELNI I U.I
Podzi.e l się swymi spostrzeieniami lub uwagami z Redakcją
· „Głosu

Trybunalskiego": ·.

Telefon 10.55

NlEDZlfilt.A, dri.a 7 MARCA 1937 R.

Str. 2

a·u •a 1 sz·T u•
to element r naszego bogactwa i sllr

Wśród akcesów do Obozu Zjednoczenia
Narodowego ni:epoślednie miejsce za.jęły
zgłoszenia ~ strony .zrzes?.cń i instytucyj, rna~ą.cych na celu krzewienie nauki i
sztuki . wi.€dey technicznej i ducha artystycz1~ego, s.łowem tych <'irodowisk. h.-tóre
są u nas pioffierami kultury.
Wszyscy cni stanęli na ,grunc!e dekhracji idenwej Adama Koca, że nauka i
sztuka polska „pov.inna znaleźć swój bez
pośredni i przyr.-odzony cel w poszukiwaniu i do~tarczaniu dla narodu i państwa
nowych elementów bogact i siły" i że
praC3 nad podniesieniem stopnia kultury
w Polsce „!nusi łączyć ścisłe współdzia
łanie z kierownictwem Państwa".
Nie ukga bowiem wątpliwości, że pośród „zalcgło~I" ze stukcia niewnli, któ
l'€' w myśl hasla Wodza Naczelnego ko niecznie musimy „odrobtć'' - dziedzina
kultm·y zajmuje ·wydatne miejsce, a nau
ka i sztuka maią. przed sohą bardzo poważną rolę do spełnienia.
:R•' ieśl1 zajrzymy poza cieniutką warstwę kuJt:rralnych urz~zeń, istniejących
przeważnile tylko w środo\\iskach wielkomiejsk?ch - widzimy <zwłasz.cza gdy
patrzymy od zachodu kraiu w stronę
wschodnią.) panoszący się wszędzie pll)'mity\'' kdt.uralny. Wid:r.imy olbrzym.i od
eetek analfabetów, widzimy wieś, pbgrą
Z<>ną w 7,8S1;oi1.t cywilizacyjnym, widzimy
miastt.czka, zawstydzająco ubogie w uznamionujące tętno kultury
rzą~nia,
nowoczesnej.
Są to WSZ'JStko zaległości, po...v:st;ałe
przeważnie na tle faktu, że półtora wieku przeżyliśmy w okresie wręcz eksploatacyjnego stosunku zaborców do ziem. i
ludności polskiej, że obcej przemocy byna~nmiej nie za.lcialo na pogłębieniu narodowej kultury, wręcz przeciwnie: w
pctlniesieniu kulturalnym mas zaborcy
zawsze wietrzyli niebezpieczeństwo.
To też fo wielkie wartości indywidual-

ne, iakie P.Qwstały w ~Jtuleciu niewoli,
wypływały rac7.ej ze stanu egzaltacji,

-·ra
czej jako o.uchowy protest, raczej mimo
ucieku - a nic z.e stanu siły i nie jako
masowy i zbiorowy przejaw wzrostu kul
turalnego. Mieliśmy wielkie i genialne po
stacie w dziedzinie literatury, sztuki, mu
zyki, wiedzy historycznej, mieliśmy Mickiewicza, Słowackiego żcromskiego, Chopina i Moniuszkę, Matejkę. Chełmońskie·
go i W:Yrpiańskiego, Kalinkę i Kubalę i
Balce-ra. Mieliśmy pionerów ducha ratu
jąeych przed rozpaczą . Mieliśmy amba·
sadorów idei l!arod.owoj, krzepiących ser
ca. Mieliśmy wieszczów i nauczycieli, po
głęhiających wiarę w przyszłość.
Ale były to wa11:ośc-, nie rodzące się z
poczucia sHy - wartości, nie mogące jednak pr:z:esłonić smutnej rzeczywistości,

która

pod wpiywem presji obcej
i::.rutalnej a ~orządza;ącrj wła

śnie siłą.
I tu docieram~

do I'ajgłębszych pokła

dów tego faktu, ż~ z cbwllą, gdy zma.rhvychwstało J:.X'I niemal lfiO-let.niej pr.ter
wie Państwo, poziom kulturalny -- w z:e~tawieniu z krajmni zachodnio - europejskimi - byl 11.iskl. Bo i cói z tego, że
mieJi3my przepiQkne d~:eła - na\1/et arliteratury, muzyki, malarcydzieła stwa, rz.eźby, kiedy równocześnie poza
tymi wyk\\itarm ducha. pleniło się zanwd
bani~ óŚVtiatowe, nauka traktowana by!a po macoszemu. techniczne zdobycze
cywilizacyjne stanowiły luksus, doEtępny
tylko nielicznej warstwie społeczeństwa.„
Dlatego też, gdy mowa o „podciągnię
<"iu I'olski wzwyż" - to mowa nie tylko

Polska bardziej · niż inne państwa wy- \viązani do swej Ojczyzny i w gr1mcie
stawiona jest n~ oddziaływanie w niej rz€-czy są patriotami. Nastroje radylralne
0bcych, międzynarodowych , w Polsce mogą. mieć swe ·1;foie albo w
wpływów
wrogich rej kulturze, ustrojowi, a ~lawet f.krajnych k1.:!run.kach nacjonalistycznych
aibo w PoJskiej PartH Socjalistycznej i
'bytowi państwowiemu. Pokój Wewn~trz.
ny od początku naszej niepodległości za·· je~ przybudówkaC'h ('7.ZZ lub b. fz:akcja
rewolucyjna) bez uc~;ekania się do wzokłócany jest przez knowania Kominternu
moskiewskiego. W ostatnich mi!esiącach rów i wpływów obcych. Za.dania za tym
uporania się z agent.urn.mi komunistyczoć. czasu wojny domowj w Hiszpanii, ak
uymi przez samCI Si)Ołeczeństwo polskie
c:~a age.n.tur komunistycznych. ogromnie
by możliwe, gdyby nie obca, trzym.ibyło
praw
się u nas wzmogła, czego dowodem
dziwa inflac;a pimn komunistycznych, słu lionowa z górą warstw'ł żydo·.vska. Id2om komunistycm:vm :-iołduje r..ic tylko
żącvch ide~ t.zw. „frontu ludowego".
rroletariat żydov.rsk.i. al'.' jłl,k stale się o
N1c:\\-ątpliwile po~a opinia publiczna
tym przekonywu:erey rćwniie;i; przE'd.stadałaby sobie ra<lę .7 obcymi ·agenturami.
a nawet inteligencji
gdyż. mimo ws?.ellde ' radykalizmy- zaró\\I \\·idelo plutokracji
no chłop polski jak i robotnik są przy·· żydOW$!kiej. Ten '<ldzi:i.ł zamożnej i oświe·

Stnierć

Yńęc,

od wCT.esnej

młodości

Był komisarzem, członkiem
, P0litbiura" i Centralnego Komitetu Wy
konawczego, a vdęc piastował najwyższe

i protektora.
godności

i

stanowił podwalinę potęgi

Stalina. Ale to wszystko nie ą.chroniło go
od ,,naturalnej śmierci•t. Stał się ofiarą
w;.asnej metody i własnych postępków.
Ooszedl w momencie, gdy ~oszony
przez niego z pełną bezwzględnością, gmach ~·tęgi przemysłu wojennego ZSRR

Rynek papieru

W ostatnim kwartele 1936 r. zanotowa·
no wzmożony popyt na wszelkiego rodza
ju artvkuły przemvs'u papierniczego. Nie·
dem przeciwnikóv.' ideo\\ych Jako c~r łctóre fabrvki papieru otrzymały zamówie
wony mmister spraw wojskowych Repu nła na kilka mlec;i~cv. Ten wzmożony po
w dużej mierze poważ·
bliki Kaukaskiej i jeden z najwybitniej- pvt tłumaczy sie
surowców, potrzebnych
cen
wzrostem
nvm
szych osobistości ówcz.esn!ej Czeki, topił
jak drzewo
paplernlcznego,
przemysłu
cila
;w morzu krwi wszelkie narodowe dąże·
i celuloza. Drzewo podrożało 0 ca. 30010
nia ludów ka.ukaskiC'h. U ·s7..czytu potęgi. celuloza
0 ca. 10"
gdy Stalin ogłosił
stanął w momencie,
Pewne zaniepokojenie w przemyśle pa.
program uprzemysło?.rienia Sowietów i pierniczvm stworzvło niebezpieczeństwo
powołał g:o na. stanowisko Komisarza C.i.ę
braku celulozy. Krajowe fabryki celulozy,
.żkiego Przemysłu . Preyprl.d!a mu w udzia
uruchamiaiąc własne dalsze maszvny pa·
le jedna z najwyższyrh i najbardziej od- płernicze, nie m,.,gtv zaspokoić całkowicie
pcwiedzi.alnych 11lacówek ZSR..ll. ·--J'eśli popytu na celuloze i pewne ilości celulo·
Stalin sprowadza:. dzi'1hj .:::e wszystkich zy Importowano.
stron Związku do Mos\.>„~y, deputacje roNa rynku wvrobów papierniczych obrobotnicze, aby były świi~.dkami niezwykłe· ty kształtowałv sie korzvstniej niż w ro·
go uczczenia z.marbgc rewolucjonisty. ku ubiegłym. Zwyżka obrotów dochodziła
to trzeba dopatrywać c;~~ w tym czegoś eo 10 "· Stan zatrudnienia w tej branży
·
więcej niż tylko zwykłi:>i formalności. uległ zwiekszenlu.
. Ordżonikidze był dla dyktatora oddanym
W ostatnich miesiącach ub. r. dało sie
i \viemym współpracownikiem. dzielił z zauważvć lel<kle ożywienie . na .terenje wo
r:im złe i dobte ,~hwile, nigdy nie zawa- jewódz centralnych, oraz dał sle odczuć
hał się w swym stosunku do przyjaciela pewien przelściowy brak papieru.
odznac;zył się szczególną bezwzględnością
:1M doborze środków, stosowanych wzglę-

(

1

C'onej sferx 7vdov:~kiei w ruchu
stycznym ::waż.'lllly za bardziej
pieczny od ·.vybrykf1w konrnni
W
wyrostków żydowskich .
Ostatnie areszbwania wydaw ·
daktorów , Dziennika Popularn
wwdly, że właściwynn ;vydavrc
pisma byli żydzi: ·ir. Muszlcat
Natanson. Opis dochrid.ueń nro
skich w tej a.fer:r.e pc•rlaje ro.in.
Vhu·azawski" z dn. 4 bm.:
„Dochodzenie !lrok~:rato1~skie
\vie aresztowanych 12 w:ipółp
ków „Dziennika Po1.>Ularn:ego", ~J
nych o d.ilałafoość komunistvc_ -·
twierdziły faktv 'kompMmitUją .. Y
taktów poszczególnyc·h csób z
staJni.
Główny udziałrowiec wydawni
Maurycy Muszkate.nbl.it, był c
komisji :rewizyjnej zarządu głó\\1
gi „obrony praw czhwi.eka i ob
i

członkiem

komunimvcrne~n

powodziowego.
Drugi udzjał0\1,-iec tiptekarz Pi
dechowski, znany był od 1922
działar.z komunistyczny ! kandyd
z listy 11 prol
S~mu ;.. 1922 r.
miejscu
drugim
na
wsi"
i
miast
drźy "' pooadach, gdy w 20-lecie rewolubył w
tym
Przed
Thtbalem.
~isią
w
1.!ji plan gospodarczy wyknnywany jest
10-ciu. do 45 prOłJ. ! Gdy zbankrutowały r.•a Sybe:cii komisarzem holszewi
Inż. mechanik Szymon Natan
w•s~sstkie ;ego tv~rie. Sowiety stanowią
pod pseudonimem ,.Kłos",
jący
tere.n zupełnej demoralizacji a gospodar
uważany za komunistę.
był
lat
stwo poszczycić się może katastrofami.
Władysław
sabotażami i zapełną dezorganizacją! W
Współredaktor
r7..ąó7Rniu. charakterszówał Odzonikidze
kowski był wielokr;-tnie zatrz.
zupełny brak skrupułów i cynizm zaiste
{'rzez policJę za komunizm, udział ·
bols.zew~cki. Z kraju nawskroś rolniczego
legalnych zebra:r:iach strajko
1 ~aznaczyć
stworzył kraj przemysłowy
1934 roku był skazany przez .
naleey, że d,,stosowany ·edyni-e dla po- za pobicie członków Stronnictw
trzeb wojny} kosztem niewysłowionych dowego.
derpień całych narodów Nie można ści
Aleksander Kuhil!ki był reda
śle określlć ile istnicf. lud;i;kich koszto- wieszoniego c.zasopisria radykaln
wał t-en ekspcrymeni.. W każdym razie
gory" i jest pod śl~wem są
k.k.
od '3-ciu tk lO·ciu milionów!:! Eksporto- art.
wano za maszyny - wszystką żywność
Lucjan Szenwald oraz
Po..,--ta
___ zmuszaiąc ~~y.stkkh do wytężonej
członkami komisji li
byli
wolski
pracy 0 głodzie. Miliony umierały, brapraw człowieka i ob
obr>·ny
Ligi
!do na eksport .:ywno{3ci, . wówczas -eksten drugi jako redaktor zlikwid
port.owano sz.lcielety zmarłvch (patrz o· rism skritjnie lewicowych „Lewa
stat.nia statystyka. sow. handlu zagr.). blicza dnia".
Aby tylko stworzyć potęgę militarną Rosjanin Aleksander Minorski
Ordżonikidze ją. stworzył. Przed ludem., kaucją pcd ~led?:twem o komuni
wespół z innymi - kreślił miraż rewolii sjer wydawnictwa Chaim Pollak,
cji światowej i wymaga? poświęceń. Lud mywał kontakt z partią komun·
nfo nie uzyskał - Ordżonikidze musiał a u inż. rolnika Bronisława DI'1P.
i,mrzeć bo v:ym:agał tego interes „dyk- go znaleziono bezpośrednie mate·
tatorów proletariatu". ~aczną się teraz instrukcje z centralrueg"' komitetu
walki i rozgrywki; wmurowanych będzie komunistycznej.
znowu kilka urn w cierpliwe ściany Ki·eZawieszenie ,,Dziennika Popu!
mla, a lud nadal bęc'tzie ginął w wielkim
więzieniu nar'>dów, nadal będzie się eks· z mocy postanowienia sądowego,
portowa.i.o .fyv:ność w imię coraz to innej piło w przededniu przeprowadzki
rewolucji, aż wreszcie pozostaną w So· nictwa z W.ars.za.wy do ~d~i, ~
. wiJetach sami prawowierni przywódc~ i czynione już były starania o rej
tytułu pisma. W oba<·nej chw-iJi z
·.
same szkielety.
Chyba„. chyba, że kt<lś ulitu!e się nad aresztowanych ~ 9 osób si:xlzi ~
najwię~i ofiarami XX wieku i uwol cie, 4 pozostają na wolności z
ni je od 2;łttd, coierpiE."ń i bezcelowych po- wydalania się, a jedna -- . za ka
(BAK) . ·
święceń .
.

Ordżonikldze

organizował

zamachy i nap?..dy na banki, urz.ędy i wy
bitne osobistości, a większą część życia
spędził w wie.zieniach i na zsyłce, lub -Jako emigrant - zagranicą. Kiedy nurt
~iydarzeł1 dziejowych. wyniósł go u boku
Stalina - 'P.9. szi::zyty ~ już na wstępie

z

Obce agentury w Pols

Wojenny przemysł sowieckinad przepaścią
W niedzielę, 21 lu~go r.b. odbył się w
Moskvdc pogr2JE'b Ordżonikidze, długolet
nego komiS3.!'7..a dężkiego przemysłu Z.S.
R.R. Zgodniie :oo zwyczajem. stosowanym.
do zmarłych dygnitarzy sowieckich, uc,~
nę z pr~hami Ordżonikidze wrnurow'lno
w ścian~ Kremlu. Ordżonikidze, podobnie jaic ::ltalin j~st gruzinem. Jego przeto typow~ koleje losu komtmi·
szłośl Rtycznego dzialacza rewolucyjnego. - A

o ~at-a.staniu wartości materi
ralnych, nie tylko o b(.lgac~niu
łec:l!enstwa w dobra gospodarcze
moralne, ale również i o WZl'")ŚCie , 4.
ci kulturalnych. o pieczy nad , 9
pol~ką w nauce· i sztuce" - ;ak
mag:a się deklaracja ideowa A~
il
·i3a. Nauka ma „dostrczać dla Nai
Pańhi:wa nowych elementów boga
.-;:iły": sztuka ma „wypełnić swe
posłannictwo w oparciu o właści t.
potrzeby ducha polskiego''.
Te aspekty i te cel~ muszą
którzv
przyświecać wszystkim,
fnrmują Ob5z Z:ednoczcnia Nar
Chce.my bowiem hyć Państwem
}!
ko w~elki.eJ_ ~Hy m.at~rialnej ~
a le :rowruez 1 wysokrngo poziomu , 1
~J
ralncgo.

stała

władzy,

n

. . . :.

N!EDZIĘI..A

E''iotrką: w
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n. wsch
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6.13 zach 17.22

)RlA PODAJE:
i

z A.\!.:winu.
Sukiennic w Krakowie ·
~Ul Zmarł '~' · Farvż~t wielki" polityk
I go,
.
·A. Briand
na
-~NNI. CF.
rOd '&
_„
fet ,dl j.:: w Kraknwie Boles'aw
: jako riwa rZf,'rly sklepó•.v. Ka·o • Wi•2!ki wyb,~C.0 1 ;rał_ już sklepy
e a frontonv :... galeriami i skle
·ó • ' d7lclem ::i.~·rh.. Jalia M, Fado·
ł'oiar

W

~lb

X'VI wjelm.

~ie

YDES BR!AND.
· razy pr·~mier..:;1n francu~kim, 16

. spraw Z'l<;'.Tan„ 9 razy obejmotek!, zasiad'.l.ł w 25 ga.binetach.
ier odegr::?.ł wvbitr.1 rdę w cza
świat. Po woirlie zvskał miano
Pokoju i \\TE.s zde ·Briand jest
!lieZI·e;:i.lizovmnego projclrtu Par>.'8LOWIE:
ni·=<lobrc plony".
gl.ur.ota i ~a jdacki. rozum. !ki szkodl.iwe dla spcłeczeń ·

.....

Już doi".ic.9liśmy !"!.::\SZ)T: Czyt=lnikorn
o tym, że z inicjat:~r#y p. Stanisława Ba
ranowskiego, Irispckt0l·r. s~:morządu Gmin
n•e go .przy Wydziale rew. \\ Piotrkowie
powola:p.y ~o:stał Rpe<>Jalny Komitet, ma
jąc:y na ~Plu zbierani~ ofiar na zakupi2nie samolotu od .Piotrkm~.ra i powiatu.
KomitE't wydał odezwę, którą podajemy

Annii, w6jd gmin i pracownicy gminni po
wiatu piotrkow.;kiego ·na walnym zjeździe
w dniu 8-11 1936 r. postanowili zwrócić
się do ludności 1_:.1cwiatu piotrkowskiE-go z
.tpeltm w sprawie złożenia chociażby naj<Arobnif'iszych of~ar w gotówce na zakupie
nie s1m10lotu dla A.rmii, jako daru ludnoś
ci z c-ałego r.owiatu.
Inicjatywa powyższa została:' przyjęta
niżej:
1·rzez wszyst kich i z .v1elkim uznaniem.
\V ~elu zrealizowania t~j myśli zorgani
zcwany został już Komitet Powiatowy, któ
Je.Jyną rękojmią nietykalności granic
ry wzywa ludność powiatu piotrkowskie'laszej Ojczyzny, jej potęgi i rozwoju gospo go do pomocy materialnej. .
.
d?.t'czego jest wojsKo polskie silne. i dubrz\
N~ytmiejszy dar będzie cenny .. Każdy
ze.opatr.zone. w środki techniczne. Wówczas grosz, oddany na ten cel, to będzie jakaś
gdy wszystkie narody świata wydają nie- ~rubka, w samolode, jakaś część motoru.
7Jiczone kwoty na uzbrojenie. nie wolno !inka ·,v skrzydłach, kawał blachy pancer·
nam popełnić błędu dziejowego prz.ez za- ~J.ej na kadi.ubie.
niedbanie spraw obrony Rzeczypospolitej,
Przez kupno samolotu dla Armii pov•iat
nie wolno nam szczędzić grosza na zaopa- I iotrkow.ski przyczyni się poważnie do lep
'"rzenw na<J?.ego wojska w konieczny sprzęt szt. go uzbrojenia wojska naszego. Będzie to
bojo>'.y.
krok naprzód na drodze wzmocnienia poMui::imy z.robić wszystko, f'.O możliwe, a· tęgi Laszej Ojczyzny. Będzie to czyn patria
bv l~l'iknąć strasznej klęski wojny. Frzecie tyt;!zny. Pokażemy wrogom Polski, że my
wszystkim musimy mieć silną flotę powie Fa.Wi obywatele Najjaśniejszej Rzeczypos
trzną . Musimy więc zbudować wiele samo pclitej, zdolrri jesteśmy do najV\iększych
lotów, które w ra:Żie wojny odeprą ataki sa ofiar i poświęceń dla dobra Państwa.
mnlotó"· ni.ep1·zyjarielskich.
Wóitowie i pracownicy wszystkich gmin
Doceniając potrzebę k11pna samolotu dla
po\\ ia.tu piotrkowskiego zbirrać będą skład

Odezwa

1VlYśLI":

'

rćiwna

ubogiego z hogatym' !.

'w dzii?nnie,
'

•.m v:zię\tym lekarzem - }-ciem1ody lekarz. którego wzięto cio

zia Zygmunt Kwieciń
iceprezesem Sądu Okr.
w Piotrkowie
sprawiedliwości
Zygnmnt Kwie-:::iński został mia
wice-pr1e-2'ej'.Cm Sądu Okrę-gowe-1

i miejsce s. Pil!.cze,vskiego.

o

Akces do Obozu Zjednoczenia larudowego
Rada Gminna w Goleszach na posiedk~niu w dniu· 4: „r.m 'uchwaliła jednomy
Mnie przytsą.pić do '3ki;~i Pułkownika Adama Koca i wciągmić się do Zjednocze-

Dziś

ac

ri~urs

spadochronowy

ląd Obwodu Pov.iatowego LOPP. w
&>wie podaje do wiadomości. że w
\n czasie rozpoC?.nie się KURS SPAIRONOW:Y w Legionowie pod War

•

t)zych informacji udziela i zapisy
uje bi~"O LOPP. Słov."3.ckiego 5
Sądu Okręgowego, pokój Nr. 15),
nie od godz.1 -14iod17-19.

a

dczyt w Z. P. O." K.

: DOllied.ziałek 8 marca o godz. 19.30
~ ~l'. ZPOK. odbędzie się drugi od~.t. Gospodarka finansowa Rosji so
j" p. posła Dominika Dratwy.

łko

wyloso•»anie nagród wielkiego

W dniu dzisiejszym o gcdz.19-ej ('l w.)
.AS" odbędzie się wylosowanie
nagród wi2-lkiego konkursu. Ja.kG pi!erw
sza nagr-oda będzie "'.ylosowany bilet na
w ku.ie

bezpłatny przejazd do Zakopanego i z po
wrot:;)Jll vt'az Wlele innych. ·
W:ylo~owanie odbędzie się wobec całej
publicznośc~ zgromadzonej na sali.

Odczyt prof. Józefa Tokarskiogo

Perczyński

dyrektor Piotrk.
Banku Po13kiego wyjechał na tyurlop, w czasie którego zastę
go będzie pierwszy firmant od I p. Stefan Jie-ż.

nia Obozu Narodowego.
N a tyinże pÓsiedz.::niu Rada Gminna
u~hwaliła . przeznaczyć zł. 100 na kupno
8amolotu.

konkursu w kinie „As"

Osobiste

• man

CZL~NKOWJE

POWIATOWEGO KOMITETU
K". Dzi.c>ri.an Józef G<:>idzik
C.7..€ch Józef, agronom powiatowy,
12~?;<l-Gierymski_ Jan-Poseł na Sejm
F 1Ja.ko wska J anma - Przewodniczą·
~~ Pow ~arz. Gospodyń WiEJskfoh
F11a..ckcwsk1 Władysław.,......Frezes Okr.
Tow. Org. i Kółek Rolniczych
Ksyk Feliks, członek Wydziału Pow.
Kocimowski Władysław, Wice Prezes
Młodzieży MJodej Wsi
l):.owalski Lucjan-Prez~s prac. sam.
pow. pidtrkowskiego
Mucha Stefan - Inspektor Szkolny
Miller Władysław, Inspektor Straży
Pożarnych
·
Miętkiewicz Konstanty, burmistrz m.
Bełchatowa

Mąkosza .r„ucjan, Sekretarz gminy Bo
gusław1ce

Mec. 0-wczarek Bronisław -

Prezes

Związku Rezerwistów na powiat
Pr2lopiesć Józef- Prezes Nauczycielstwa Szkół Pow. na powiat piotr •

łu Powiatowego
Samborski Stanisław _
Bogusławice

•
Wójt gminy

Ustaszew~ki lt~liks- Inżynier Wydzia
łu

Powiatowego

Wal~rki Julian rruan

Prezes Związku Zie

Zielonka Bulesław - członek Wydziału Powiatowego
Baranowski Stanisław-Inspektor Sa
m::irządu Gmin
. ,,Składajcie ofiary na kupno samolotu
dla Armii, jako od ludności powiatu piotrkov.;skiego.
·
•
NIECH KAzDY DA ILE MOżE"

'osek m)nis1tra

f

~l na ufµndoV\-anie samolotu. Niech· nikt
nie odmóWi im datku. niech każdy przyczy
ni sie do dokor..ania wielkiego dzięła.
Wzywamy wszystkich mieszkańców powiatu Doprowadźcie wraz z nami to dzieło
do k0ncR-!

Rudziński Henryk- Sekretarz W vdzia

Wiosna za pasem - czas się odmłodzić
Dość bvło zimp we futrach chodzić
Sąsiadka, kuma. przpjaciółka pęknie z zazdrości
Odp Cię zobaczy w nowym płaszczu - cud piękności
A tak potrafi uszpć tylko Same/son,· mistrz krawiecki
którego zakład mieści się pod num. 10 przp ul. Szewskiej.
V/asza zgrabna figurka i linia traci
Jeśli ją kostium od Samelsona nie wzbogaci
Nie pomoże szminka, puder, róż Tp/ko od Samelsona płaszczpk włóż!·

przec:iętr.ie 55
:i więc co 26 minut

OR \iV1ELKTCH LUDZI:
lzteclenirt ce~1tna, Kiedv ceRa•striackitemu FrcPciszkowi ·Józ':'·
· r. 1848, bezpośrednio po jego
u n[I. tren., r1onicsiono. :że na uli
.'<!nta lttt:łn~ wszczęła re,\·olucję
u z&iwieniem:
kto jtj r~u to pozwolił ?

powiat

I

kowski

4ieKne
<flanie i 4anienlii!
„

św. Jan Złotcmsty.

NIE WIE, 2E:
ervce nrituje się

1

•

1

za·k.upuia s.amo ot

Bogowlda

Ks.w•ch. 1. 2 zach. !ł.?2

---

Tryb,un_
alski

Tom• sza z Akwinu
S'vwiański:

'.l.nia .i. :MARCA 1ro7 R.

p. t. „Polska i Francja w przebiegu dziejów"

Staraniem Uniwersvtetu Niedzielnego
niedziel~. dnia 7 marca 1937 r. w sali
świetlicowej szkoły powszechaej im. Ks. J.
Poniatowskiego w Piotrkowie, przy ulicy
Piłsudskiego S7 zostanie wygłoszony przez
w

Smntnv
koniec
Pod
rewolweru
groźbą

p. prof. Józefa Tokarskiego odczvt p. t
•Polska i Francia w przebiegu dziejów>
Początek odczytu o godz. 16 t. j. 4 po

południu. Wst~p bezpłatny.

wesołe!

zabrał

Mileszka.niec Bełchatowa, Jan Marcinkowski, po pomyślnem za!atwieniu pewnej ~ranzakcji, celem uczczenia tej okazji udał sit> do j-3dnej z b~chatowskich
r€stauracji l tam w fowarzystwi~ innego
;ana, mianowicie ~nie·łł&sze·~ki€go urządził wesołą .libl.•ie. która dla Marr.in
kowskiego m.iah bardzo smuł:r..y ko:1iec.
Ow kompan ,1d kieliszka Gn.i~\\·2s.zcw
ski, widząc- u hojnegi; gościa większą

.

.

libacii
kompa.nowi
gotówkę

pieniędzy ~ wy:ą1 T'fwolwer i pod
gt'Clbą zrobienia z.:-ń użytku zabrał M:ar
cinkowskiemu 80 złotych gotówki, po
czym zbiegł.
Poszkodowany udał się na posterunek
policji, gdzie szczegółowo pr2le!Jieg! zajś

ik€{-

cia opisal.
Gniewaszewski został przez policję 2'tl
trzymny do dyspozycji władz sądowo-śled
czych.

Za Komitet Powiatowy:

(-) IGNACY STRZEMINSKI
Przewodniczący Komitetu, Starosta,

Powiatowy
Sekretarz - Skarbnik:

(-} St. Baranowski.
z~ s~ej s:trony pop:eramy gorąco poczy,
nama 1fom1tctu ! Ofiary sa minimalne
bo Komitet wypuścił znacz1ci. kilkugros~
~. W ten sposób każdy ma możnośl~
przyczynienia ,się do z'.ł.kupienia samolo
tu od Piotrkowa i powiatu.
O ~~~rz~bie C\amoloty chyba pisać obszermeJ me potrzeba. Dość wspomnieć.
~ k~y p~wiat czy miasto lub też wspól
nym1 siłami 7..akupują jakąś jedńostkę dla
Armii Polskiej.
Pamiętajmy, że w akcji dozbrajania
Annii Polskiej musi ~\1,Ziąć udzi.ał: ca1!e
bez wyjątku społeczeńst~·o. Każdy Polak
bez względu na wyznanie czy klasę musi
pr~ło.zyć.. się df> wzmocnienia naszej dziel
neJ Armn. A czas nagli, bo nasi sąsie
dzi nie próżnują, lecz w szybkim tempie
zbroją się; wydając na to znacznie więcej
pieniędzy, niż

my.

Przy tej sposobności w dalszym ciągu
podajemy do publicznej wiadomości spi2
osób i instytucji, które .złożyły ofiary na
s~molot.
'
Kasa Stefczyka w Wplbqrzu
zł. 150
Zarząd Gminy Lęczno
500
Sc-kretarz. Gminy Chabielice Jan
Perski
50
Sekretar!!. Gminy Gdesze Feliks
Kasprzycki · ·
50
Zarząd Gminy Woźniki
500
Dalsze ofiary będziemy ogłaszali w

miarę wpływu

.

Okocim zdelmie frasunek--bo to nailepszy do picia trunek

NlEDZIEliA. dnia 7 MARCA 1937 R.

Str. 4

Piotrkowa w sum.ie 1.064. 728 zł. uchwalony .w trzec
d·niu obrad bez udziału radnych Stronnictwa Narodoweg .ęZ

Budżet.

W dalszym ciągu drugiego dnia obrad
oi<:ów naszego miasta nad bud.7.etem radni Str. Nar. i Klubu Gospodarczego
kwestionowali kilkakrotnie rozmieszcze-.
nie w budżxii: pozycyj na 7.apomogi dorafae. Z.arzą..d 'Mk>jski wyjaśnia jednak,
że pozyc;e :muszą być rozbite ze względu
rózny ich cha!'akter, gdyż jednymi dyspo
nuje ·nagistrat a innymi opiekunowie spo
·
łeczni.
Ponieważ klub Str. Nar. został ,,zmajo
ryzcwany" r. Dobrzai1ski zgłasza. ma.nife
stacyjny w1:ios3k przeciwko tym pozyc'jom za to, że nie wstali dopuszczeni do
pracy w instytucji opilekunów społecz nych przedstawiciele Str. Nar.
Opieka nad rodzinami wię-hliów wyra
wywożona cv'frą 360 zł. (jak i. w r. ub.)
łuje dyskusję na temat prz.ekazanfa. tej
kwoty Patronata'"i nad więźniami, jed...
nak bez skutku.
R. Dohrz.af1ski kwestionuje subsydium
dla Tow l)~ódków Działkowych w kwo
cie zł. 300, proponując skreślenie tej po
zycji :re wzgl{Odu na to, że magistrat daj_e
już zupłenie !~arro.o ziemię pod ogródki.
Kasa miejska ;e~t za uboga na subsydia
wanie takich celów.
R. Piotrowski Albin jeszcze raz podno
si sp1'.'3Wę p0![>for2nia rolnictwa, oświad
ezając. ~e 11trzymanie rakarza ni„~ jest po
:pie1aniem :rolnictwa. Tak samo statysty
ka ;i-cdd-.cii rolnE.j.
Zarząd Mie}ski wyjaśnia, że r. Piotrow
ski ma słuszność, ale tak być musi, gdy:.!:
właiz€ nadzorcz<" pozycje te nakazują utrzymać w blldżede, a kasa nie ma fundu
szów. na popitffanie rolnictwa
1500 z.ł. subsydium dla szkoły rz·w..iosł
Tow. Szerzenia Pracy Rolnej i Zawodo wE;j wśród żydów przy ul. Leonarda 12
w Piott·kowie budzi sprzeciw :-adnych Str.
Nar Szczególni•e r. Dobrzański ·proponuje poprawltę, ażeby pieniądze te ·wstr~y
mać do chwili zgłoszenia dalszych wmos
ków Str. Nar. na pomoc celową dla rzemiosł::. chrzefrija:P.skiego. R Piotrowski
~madcza, fo na popieranie rolnictwa ży
oowskiego pieniądze są nie ma ich tylko dla Polaków .
R Berliner bierze w obronę szkołę rze-

.

miosł, twitrdząc, Żle stamtąd wychodz~

dobrzy rzemieślnicy, na co replikuje r.
Dobrzański, że tym więcej to szkodzi I""'....e
rniosłu ·~hrześdiański~mu.

W

głosowa.mu

wszystkie popra\\•ki upa

ua•ą. Dzjał został pi-zyjęty głosami więk

. ., .
SZOSCl.

POZYCJA DLA
KASY BEZPROCENTOWEJ.
Po omówieniu spraw rolnictwa zasta.
nawiano się dłużej nad subsydiowaniem
żydo\'.\ skiej Szkoły Rzemiosł. Mec. Owcza
rek im. Klubu G.ospodar.czego w dziale po
pierania przemysłu i '.handlu wnosi o
. zmianę instytucji i utworzenie w par. 14
nowego punktu b 1 pomoc dla Kasy Bezprocentowych Pożyczek dla drobn'ego rze
Stanowii:ko to
młosła chrześcijańskiego.
popiera w im1eniu chrześcijańskiego rze·
miosła ławnik E. Węgor2lewski, ohrazu~ąc krytyczne położenie tej sfery ludnoś
·ci i wnosi o wstawienie na ten cd do
,pkt. b) zł. 900 mec. Owczarek wnosi _o
w.stawienie do tej pozycji 2000 zł. R. Pio
trowski stawia wniosek slcr'eślenie sub~ydium 1800 zł na- sv.>..rzenie pracy roln. i
zawo<i wsród żydów ze względu na odrzucenie jego wniosku o poi:.ieranie rolni
ctwo i przeznaczenie tej kwoty dla Kasy
Bezprocentowej.
Pre.z. Fiszer oświadcza. że zol'rtanie skrc
ślona pozycja zł. 900 na str. 46 pre\imina
rza (na pokrycie niedoboru~ i wstawiona
jako pkt. b) do działu XI na popierani~
przemysłu i handlu z przeznaczeniem teJ
kwoty dla kasy Bezprocentowego KredyI --· j
'tu.
Ławnik Węgorzewski oświadcza, że
Str. Nar. sprzedwia się tylko na efekt,
bo szkoła Rzemioi:ił szkoli również i chrzc

8cijan (siJeroty). Pomoc tej szkole jest
potrzebna„ Replik1.je r, Dobrzański, że la

wnik Węgorzewski myH się, twierdząc, ·
że Stl'. Nar. nie zna szkoły. Tu chodzi o
prawo do życia Polaków. W pr2Jemyśl~
rzemiośle handlu jesteśmy zmajoryzowa
ni przez obey nam żywioł. Oczeku:e zru
zumienia tego przez pol€ki ,,proletariat„
Dalej porównuje 200 zł. stypendium dla
rolnictwa z 1eoo zł. subsyd dla żydow··
im jest lepszatym
~kiej szkoły, która dla
większe stanov.i' nilebe<.7..picczeństwo
rzemiosła ch~ańs1det;,p1. !Ośw~adcza,

od w11ioskn swego nie odstąpi i subsyd.
1800 zł. odsyła d-J J>~~t. b. całko\'.\icie dla
Kasy BJezproce11towej.

że

KLUB NARODOWY 101-'USCZA SAL~.
Po sprzeczce między endecją a żydami
r Dobrzański w wielkim zdenerwowaniu
wstaje i oświadcza wzburzonym głosem,
że noga jego więcej tu nie postoi. Cały
klub 3tr. N'ar. wstaje ·wraz z nim i wy·
chodzi. Przed stołem prezydialnym r. Do
brzański gestykuluje wypovdadając słowa
wzbur2lenia,, które---łącząc się d'alszyni
rrzemówiJeniem r. Berlinera- giną w cgólneij ·wrzawie. Prz:eM"Odniczący dzwoni
przez dłużsey czas.
Wrt:Szcie wrzawa milknie. Klub Naro
0.owy opuścił salę obrad a przewodniczą
cy prez. li..,iszer komunikuje. że r. Berli
ner ma dalej głos.
Mec. Owczarek po wypowied~niu się
r. Berlinexa oświadcza, że z k\Wstii czy
sto gospo<larczych zrobiono polityczne, li
cyi ując się nawZa.jem w obrzucaniu wina
mi. Wyjaśnia, że klub gospodarczy ży
dów z Polski nie wygania, że godzi się z ni
mi współżyć, ale Polacy też chcą być nie
:;;ależni.

W f!łoso~aniu - przyjęto wniosek r .
O\vczarka o wstawieme 9900 zł. dla 'Ka

l<lłs
. t ra f'iono dC>brte
.
. P omswaz
uzdolnior.ego inżyni ~ra chemika V.\.~
lif1kowanego - postanowiono go iy 1
mać i cUatego podwyższ:lno mu pł ~~I
z.1. mies. Niezależnie od tego '1tO
650
tów utrzymania delegata rządO\vego, któ
wadmno uposażenie ~chnikóvt i ~st<
ry zo$1:ał przyjęty
Dochodzi godz. 1 w nClcy Na prośb1 grodzenie dla zaangażowanego !ab:i~o
· :
rndny!!h -- przewodniczący przerywa. ob do laboratorium.
jest~
r.zym
na
pyta
Owczarek
Mec.
rady do dnia następnego godz. 7 wiecz.
ty klucz do procentów, otrzymuje łe
ATMOSFERA SPOKuJ(J.
·wiedż p. •1a.cz. Felkera, że na ilośei,a.r
TrZE-ci dzie:l rekordnwego posiedmn,ia ~y. :Radny Kruszyński zapytuje, czyi; i
Rady Mieiskiej rozpcczął się pod zna.\ rurociągu w gazowni zwiększył się:
ki€m spokoju, ale ze znacznym opuóźnie uszczelniony rurociąg dał nadwyżkę li
a jeżeli tak - to w jakim stmun'k y
niem.
rkJ
Na twarzach obecnych maluje się prze cento·wym
[ia<
że
wyja.'.;nia,
U,ziPmbło
Wkeprez.
Niektórzy z radnych podcżas
m~zenie.
c21elnie11ie rurociągu n~c.> WJl!ynęło re
d1ui;szych przemówie1i - zasypiają.
Przewodniczy Prezydent Fiszer w asys nio r.a z:rr.nitjszenie strat przez ulat oi
cie W.Qepl.·ez. Uz:lembło. Budżet referuje się gazu, g'dyż procent strat z tego ~<l
naczlnik A. Felke!', s~kretarruje nacz. K du jest prawl0 ten sam. jest natora,Jll
większa wydajno8r. produkcji gazu,e"
3tępień.
Debaty rozpoczęto od dochodów zwy. su i smoły pogazowej z tej samej J)w
czajnych które przyjęto bez dyskusji. Ró węgla. Zron.ieiszenie wydafków i ~
w'1ież bez dyskusji przyjęto dochody nad nosć w gospodar..:e pozwala sądzić, po
roku bieżącym gaz.ownia przyniesie p.if
zvryczajne.
;cli
Z hOlei przystąpiono do drugiego czyta tysięcy zŁotycP. nadwyżki.
R. Owczarek nie może zrozumie\c
nia budżetów poszczególnych J,lr~dsię czego przy rozsziO'rzaniu gazowni
biorstw miejskich.
sza się dochody. Wiceprezydlent
Pr7..ed-·
.
Prtilim.ina.rz :budżetowy Zje<ln
bło w o<lpovdedzi oświadcza. że w
sięb. Miejskich nar. 193.7 - 38 zamyka się
zrobiono zbyt optymistyczny budżt;n
cvfrą 49011 zł. Budżet gazowni miejskiej
budzi zastrzeżenie mec. Owczarka. który
domaga się uspraw1edliwienia v.rzrostu DOSTAWA GAZU NA KOLEJE.
Wi<:eprez. Uziembło wyjaśnia . ż
wydatków osobowych we wszystkich dzia
wą stroną. tJego budżetu było p
że
łach. W1ceprez. Uziembło •„vyjaśnia,
wanie wiielkiei ilC'ści sprzedanego
podniesienie ·wydatków osobowych po<ly
Jedna!'.: :nif" 'ziściło się, gdyż kol
co
ktowanc zostało koniecznością podwyż
S7.enia pensJ.i \ld~rownikowi tJ~chniczne - zak.1piła prmwidziane: ikści gazu.
mu gazowni, który początkowo był zaan tego uniJ.;:nąć w r. b. tworZ<>no bu
ga7.owany tytułem próby z pensją 500 zł almej.
sy BezP,rocentowej.
Ten dział i pozostał<> przyjęto bez dy
sk11sjL Przy dziale XII Zarząd Miejski po
stawił wniosek o skreślenie par. 53 ko::;z

mws1ęczr11e.

Najstar$i harcerze w Piotrkow:
to VIII

Rzenlieślnicza Drużyna

Przed kilkun:1stu · 0niami pisaliśmy c
zlikwidowaniu p.r.ziv; Zv.>iąiZl* lR.~e:mieśl·
ników Chrześcijan w P~otrkowie Bursy
Rzemieślniczej, poc1J~rcśfojąc przy tvm
okoliezność, że mimo t~.::o Związek Rzc·
mieślników Chr7.eśrijan nie zrzekł się ty
tułu do opieki duchow"; nad młodzieżą
r.oom.ieślniezą, która ot·ecnie poczęła sku
piać się w .c:i~-:eregach VIII-ej Rzemieślni

im. ks. J. Poniatowski

czej drużyny harce-rskiej im. księcia :r. Po
Piatowskiego.
W związku z tym ir.formują IW>, że
Związek Rzemieślników Chrześcijan, delem umożliwienia i znacznegQ poprawie·
nia warunków pracy <lla. młodzieży har·
cerski.ej - zaofiarował VIII drużynie Io
kal na świetlicę, kt.ć.ra obecni!e znajduje
~.ię w fazie Ęompletnej reorganizacji ce·

„„„„...„„„„„„1!181„„„„„„„••„„„11111!......

Z notatnika reportera
kradzieży

na terenie
miasta i pow. piotrkowskiego

Niebywała

ilość

Reporter nasz zanotował niebywałą
"'l>I'QSt lir.zbę kradzieży dokonanych ostatnio na terenie miasta i powiatu piotrkowskiego. mianowicie:
N a szkodę Stefana Sierocińskiego w osadzie młyńskiej Maciejek, gm. Podolin
!?kradziono pościęl i rower wartości 200
.
złotych.
- Franciszkowi Pawełczakowi we wsi
Domiechowir-e. gm. Rełchatówek, skra dziono śi.vinię wartości 70 złotych.
-- Franciszce Teodorczyk, zam. w Bo
rys:rewie, gm. Grabic~. skradziony został
drób iącznej wartości 40 zł.
- Na szkodę Marianny Niedzielskiej
we wsi Wola Moozcz~nicka, gm. Bogusła
wice - skrMzio~o drób i otręby wartoś
d 25' zł ..
. __.,. -Z obory Gustawa Wernęra we wsi
Zawoda, gm. Bełchatówek ,,zabrano" pro
sięta, drób, h!eliznę łączn'ej wartości ~O
zł.

---; Stanisławowi Gorzelakowi we ; wsi
i gm. Kluki skradziono drób wartości 40
zł.

dę

We '"-si Zarzwze. gm. Kluki. na szko
Antoniego Grzybka skradziony został

drób wartości 20 zł.
- Na szkoldę Franciszka Duralczyka
zam. we wsi Huta. gm Woźniki - zło :lzieje skradli 5 mtr. pszenicy, żyto i ospę łącznej wartości około 220 zł.
P. Leopoldowi Szałowskiemu, zam.
w Piotrkowie przy ul. Słowackiego 45amatorzy słodyczy zabrali z piwnicy 2r,
butf>J0k różnych soków· łącznej wartości
50

zł.

- Józefowi Błaszczyk, ul. Wolboraka
133--skradziono worek z mąką żytnią
wartości zgócą 31) zł.
---. Ickowi Rolnikowi, Słowackiego 67
skradziono pszeBicę wartości 45 d.
- N a szkodę Zofii Kołodziejczyk, Sto
ilolniana l O, skradziono węgiel i soki war
tości JO zł.
- Anieli Frankiewicz Wolóorska 88
skradziono drób-wartości ~O zł.
- Romanowi Palus, Krakowska 13"skradziono z piwnicy soki wartości 40
złotych.

CHCESZ WIEDZIEC CO CI~ C'Lh.'"KA.?
- ZAJD2 DO ZNANEJ CHIROMANTKI
„M.ARMONY'', ul. Piłsudskiego 81.

Iem przystosowania r1o nowych Wll
hów pracy.
Młodzi'eż harcerska, żywo( ii;nte a
ca się przejawami życia zbiorow
tylko we własnym c§rodowisku \\ie odcz1.1wa brak dobre• lektury,
mują.c;ej ws21echstronnie 'o •wyda
dnia n3 ~zerokim świecie.
Kierownictwo $wietlicy nie d
odpowiednimi fuduszami na zapren
,,·ane pism oodziennych i byłoby
n~m, aby wydacn!ctwa w Piotrko
chciały zaofiarować tej organizacji
egzemplarzu dzUe!lnie.
Zwiazek Rzemieślników Cb
przekazał - sv.'°"1 dn1żynie harcerski
bibliotekę ZW.ązku.
Przy VTII R.7.emieślnicz.ej
Harcerskiłej został ostatnio

utwo
Starszych Harcerzy liczący fi
cznie czynnych około 12 r.złonków.
Celem usprawnienia ;pracy w
dzeniu świetlicy wy.słano kilka d
na kurs}· świetlicowe.
Należy podkreślić, ż.e VIII Rze
cza Drużyna Harcerska w Piotrkowi
j'edyn'..t na całe miasto, w której zn
się w czynne] i nieustannej pracy
si harcerz'.? naszego miasta.
jest ~~ruh Kazimierz Mosiński, któ
tej placówc~ młodzileżow~~ pracu ·
przerwy od 17 lat. Obecnie jest o
chowawca młodzieży harcerski~j.
żony ten dla ruchu ha~rskiego w
szym mjeście działacz jest obe.cnie
starszym. harcerzem Piotrkowa wiekiem, alei ilością prz.epracowany
przerwy w harcierstwie lat.
W;ogó!e dru.źylla ta skupia w
działaln · ·
szer~ach najstarszy<'h
przynależnością harcerzy Piotrkowa
Pierwszym opiekunem dntżyny
Józef Karbowski. W kwietniu r.b.
Rzemieślnicza. Drużyna Harcerska
chodzić będ?!iie 22· '8tni jubileusz>

Krąg
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Str. 5

iebezpieczeństwo WSciekliZ.riy
W okresie wiosennym
ne wład.7.e wydały swego czasu
·e, nakazujące trzymać psy na
~ względu na niebezpieczeństwo
,nla. przez psy wściekłe i stąd pły·
inne grożnieji;;ze nie'łkzpieczeństwo

1

wicie, pokąsanie przez wści~łe

~y

nr.estety-nie wianasi iaczego -- nie respektują bardzo
, a nawet w przeważają-tej części-
iarząó.zenia. Utarło się już tak na
i~ chwilą udawania się na sp0czypsy spuSZC7.S się z łańcuchów.
110SZcz.ąc się bynajmniej o mogące
cz.ęsto stąd płynące smutne, nie
tragiczne konsekwencje.

llildług wspomniari_~go rozporządze„
r.oc mogą być zwolnione z uwięzi
1tylku w zamkniętych. ogrodzonych
ll?lll ~<>"?'Odach.. Wi.emy jednak z do
r.ia. jak hmiotkowie nasi grodzą
sje: ~wi~ żerdzie pionowo. d'wie
ll!llO jed.l'la nad drugą w ostępach
iedneg·o metra - i na.Y.ywa się to
! Rzecz jasną, że takie ,,ogrodze
nie stanowi żadnej przeszkody dla
które prZE>z owo •. zamknięcie" cho

trzymać

psy na

,rania przez wściekłych psów zdrowych,
które z kolei zagrażają znowuż ludziom.
Wiadomo pow-szechnie. że ludzie, poką
sani przez psów, podejrzanych o wściiek
liznę. podlegają spetjalnemu szczepieniu,
'.f...źeli osoba pokąsana jest nie :zamożna
(a któż dziś -- szC'zc.gólnie ną, wsi-:-uwa
ża się za bogatego :• ) bywa szczepiona
ua koszt gminy, jeżeli zaś stać ją na taki wydatek- sam.a p<?nosi koszta, gdyż
szr:.z:ep~nie jest obowiązkowe.
Na podstawie informacyj powiatowe
go lekarza weterynarii p. dr. Madejczy·
ka - koo.zt takiego szczepienia jest ogro
mnie duży, więc też i wydatki na leczenie są ogromne.
A ni.l\?-bezpieczeństwo roz.szerzenia się
tej groźnei choroby jest bardzo wielkie.
Znany je.st np. wypadek w Witowie, jak

wściekły

pies

wpał

do

Ile

strzelony.

·

i tylko dzię
nauczyciela p.
podwórku \za; ...

szkoły

przytomności umysh1
Krupińskiego, został.1 na

ki

~i mogło paść

ofiarą

Ile mogło umrzeć, gdyż
szci:epionki nie zawsze wyrywają człowie
ka ze s.zponówtej straszneł choroby, któ
ra zawsze kończy się śmiercią, gdy nie
jest w porę lecrona.
\Yłaścicilele psów, a szczególnie rolni.o
cy, winni więc z samego poczucia obo wi.ązku obywatelskiego zastosować się do
obowiązuiących zarzą'.lzef1 władz. zwfasz
sza obeenie w początkach wiosny, 'kiedy
natura. woła na.Szych czworonożnych przy
jaciół do ~pełnienia jej nakazu, skutkiem
czego psy c:r.ęsto gromadzą się w stada i
staczają walkę o prawo pierwszeństwa,
do względów psiej płci nadobnej.
nieszczęścia!

Dziś nieodwołalnie
KINO·T~ATR

uwięzi

ostatni dzlen

i bez niego.

groźne niebezpi.ecz.eństwo

poką-

PL. NIEPODLEGł.OSCI 2
włałc.

Konopińska

w rolach głównych: Helena Grossówna,
Eugeniusz Bodo i Józef Orwid
Nad progrun - DODATKI DŹWU::;KOWI!

zynkl

w Piotrkowie

„\.CJA! - :mureynki w Piotrkoa ulice na~ego Grodu Trybunalwylegają tys1 'lCzne rZL>sze miesz..aby zobaceyć te czarne afrykaii·
stworzonka z białymi ząbkami ...
z tego by komu przyszło? - Nic.
!iby ludziska. pndziwowali i ba·
To też lepiej, fo murzynki w Piotr~
· to smakowite, czekoladowe z
ciasteczka po 5 groszy w znanej
· wspaniałych wyrobów cukierni
Każdy takiego murzynka
'. mieć dla Sl."Jbie, a nawet zjeść go,
!!!n.ac:my ~est i tani.
I)

Stan zdrowia
por. Wojciechowskiego

"'°

i Piaskowska

więc ~cy do ,.Romy",

X. X. Proboszczowie.

Od kilku tygoem w szpitalu Sw. Trój
cy w Piotrkowie przebywa porucznik
W1<>jci\echowski, ucmst'nik r.owstania ro't
ku 1863.
Por. Wojciechowski przeszedł w szpita
lu poważną opieracj~ i przez kilka dm. le.
do utrzymania go
karze żywili obawę
przy życil# Jednak .§piżowy organizm
bohatera 1863 rokc. 'Wszystko szczęśli~
wie przetrzymał i obecnie jest już rekou
W'altescentem Miejmy nadzieję w Bogu.
i
że rekor..walescencja ~bko przejdzie
porucznik Wojciechowski zdrów pow.n)..
ci do domu, cżego Afo z całego serca ży·
czy cały Piotrków !

kapitalna komedia polskiej produkcji

"jając już stronę dmgą
icie narażani ·e łydek

tej sytuacji
ewentual pr1J'Chodniów na psie karesy i pły·
iąd później„ . grzywny .i kary ie psów z uwięzi w posesjach nie
nych dobrym przynajmniej płotem
i;z.czcgólnie obecnia w okresie \\iO

KATOLICY!! Wszystkie stany w planie
ma możność w od
powiednim czasie i w odpowiedni sposób
wniknąć w swą duszę i uporządk°"'3.Ć
sprawy S\WJgO sumienia.
Starajcie się więc. skorzystać z reko~
cji i dopełnić najważniejszego obo\\iązku
względem Boga, bo Wielkanoc to nie tylko pamiątka Zmartwychwstania Chrystu.sa F'ana, ale i dzreń .naszego odrodzenia duchowego.
są uwzględnione, każdy

ul. Sło·

6, po.„ mU!'Zynki!

Strażacy zapowiadają

przedstawienie

Wielkopostne Rekolekcje Stanowe
dla wszystkich wiernych w Piotrkowie Tryb. 1937 r.
w; kościołach św. Jakóba (Fara) i św.
Jacka (Dominikanów)·
Dla kobiet w dn.dn, : 12, 13 ]. 14 marca
- początek o godz. 6·ej wiecz.; 15-go spodn. 16-go
wiedź od godz. 4-ej po poł.;
"'-spólna Komuniaa św. u Fary o godz. 6
m. 30 rano; u Dominikanów o godz. 7-ej
rano.
W, kościołach św. Ja.kóba (Fara) i św.
Jacka (Dominikanów):
Dla mężczyzn: w dn.dn. lf:i, 17 i 18 mar

początek o godz. 6 m. 30 wiecz.,
18-go spowiedź, 19-go wspólna Komunia
~w. u Fary o godz. 6 m. 30 rano; u Dominikanów o godz. 7-ej rano.
Reda.J~tor odp. i wydawca: Józef Walczak.
W kościele P.P. Dominikanek (ul. ltyrerska):
Dla Inteligencji pracującej: 20, 21 i 22
marca - początek o godz. 7 wiecz. (punktualnie); 23-go spowiedź od godz. 5 po
poł.; 24-go vi.-spólna Komunia św.

r.a -

akomite wyroby cukiernicze
1;1m„„„......„„......„„„„...„.•„„„„„...„„.
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Z radością przyjmą niezawodnie nasi
Czytelnicy wiadomnść o przedstawieniu
teatralnym, jakie w tm.."Ci dzień Swiąt
\V'ielkanocnych urządZa. nasza Straż Po
farna Ochotnicza. Wystawiona będzie
jednego wieczoru komedia trzechaktow~
Rapacki~go „S'zerf'go\\iec na urlopie" i
jednoaktówka Kiedrcyńskiego, „Zaręczy
ny pod kulami". Potym - tańce do re.na.
NAU:C7..Ę każdego pisać na maszynie w
sysbemem,
ciągu mi~ąca najnovt"Szym

gwarancja ! Piotrków„ ul. Legionów 2.
od godz. 18 do 20.

„R OM I·E''

nowaeBieuu &

niej krótkiemi słowami, odpowiedziała .dzie i nie mógł się doczekać jej odejścia,
lekkim uśmies?.ldem
aby p(~śl na spotkanie, w jakim ciemnym
Ziemię okrywała dość gruba warstwa
- Odkąd to panom ofiC'('rom podoba- ulicznyrn zakątku z tą tajemniczą n.itezna
Przez cały dzień pracow1ali ro- ~ą si~ t?..kie jak ja dziewczęta? - zapy- jomą, któ?'.'a mu nawet swego imienia nie
śniegu.
bot r...icy, aby śnieg ten zebrać na kupy i tała Janinka, bo 11ie kto inny; lecz ona podała.
Janina tym.cza.Eem ~nowiła wykow;wieźć na specjalnych do tego używa„
acvjne dzieje rudowłosej n.ycł>. wozach, a w ostatnich dniach spadł to by~a.
nać F'c wien z gory ułożony plan. To co
Niem.wistne iskry pojawiły się w lej G.aston uważał za namiętno~ć i z.a cechę
piękności Paryża
tak w1elk1, że ledwie można mu było dać
l'ecz Ga:ston nie mógł tego .zą rasy ni(';Znajomei <lz1ewczyny, było tylko
CC'zach.
llli Dawid ułatwiła Janinie sposob- racę.
uwa.żyć.
nit:nawiścią, której ostrze skierowane by
W godzh1ę po v-ryjściu Mep, udał iS~
zoba.czenia kochanki porucznika.
- To mi sie wrafo nie zdaje- odrzekł ło pr:;;eciw nkmu.
raz wieczorem wychodziła z domu. Gaston do kasyna. Nieopodal od domu młody oficer. - To fakt. że je~ pięk
Od'~'~c .lanilm. przekonała się, że Mep
to między godziną piątą a sz9stą, spotkał twarz w twarz młodą dziewczy- na, przedziwnie niękna, tak pięknej jasztego ~.złcwieka, przeniosła nań swą
kocha
~.tarMe zapalono na ulicach i mgła nę. idącą naprzeciw niego kokieteryjnie. cze n~ widziałem..
nienawiść i chęć zemsty.
iała widok.
Była skromnie ubrana i zarzuciła szal na
.,.--- Sądzi~ ·pan? A pańska czerwena
W ;ego osobie mogła ugodzić Mep, któ
głowę. Na cza:mym tle ehustki, skrywa·
osłoniła szczelnie twarz, ale byra znn<ll"oczyła jeJ sz:::zęście życia. zabra\\1
e oczy Janiny poznały ją do- jącej t" arz dzi~·czyny odznaczyła się kochanka?
szy .1n.cques'a. ł'osi:a.nowiła zgnębić Mep
Ga.ston odskoczył.
wyraziście jej piękność, szczególnie zaś
i z.emścić się na n~ej. robiąc to świado
- r.o wiesz o tym?
·ają.c zębami cofnęła się mloda błyszczały wielkie oczy.
co t!lil'lta bezwiednie uczyniła.
mie,
przypad·
tylko
ją
Widziałam
Nic.
- Hm, ni'€zła! -- mruknał Gaston i
ezyna. niknąc na.powrót w ciemnej
czas, kil:'·~y skromna Janinka uwa.
Byl
ładnb~jsza
jest
nic
że
pan.
S'ądz.isz
kiem.
·
gdy łtiep właśnie szybko pobh~gła. odwrócił się.
żałaby Z.1. zbrodnię, pcpełm,mą względem
.mnie?
ode
No, jak ci się podoba? - zapytała
Dziewczyna r6wnfoż obPjrzała się i pa
:iwa.
,_,,. Może, al~ w tobie płynie stara krew Ja .:ques'a, gdyby z obcym mężczyzną.
trnyla na ni.ego wi1:.1kimi, ognis•.ymi ogalijska. Zd~je mi się, że móg~bym si~ w zam.ieniłs. chociaż jedno słowo. Pogardza
Pod.ok mi się - odrzekła Janina z czyma.
la i o<lpychala ws:r.e1kie zaloty mężczyzn.
tobie zakuehać do s23.leństwa.
obojętnością, ale on spodobał mi
będąc kompbtnie i ~zczav.! oddana Ja.Oficer był młody, nie miał jeazeze dwu
·
.rdziej.
Ga.ston był młody, bardzo młl)dy i nie <:ques'owi. Teraz odkąd s1ed7..tał w więzie
dzi~stu czterech lat Nie nam vsla ąc się
cowa roześ:'llia?a się i trąciła sw'e długo rosz·"dł z.:. c;ziewcz.yn.\ idą.cą powo zastanawiał się nad tym c0 mówi. Bier- r..iu, usposobienie Janiny zmi.emło się 'z u.
ę~a łokciem w bok
li. Przeginała wdzięcznie talię w biodrach na istota ta.~iemniczej nieznajomej draź pełnie i postę:rowanilc jej przyjęto zgoła
~·ak - szeptała. ·- ~rcstere pewna. i odv.Tacala &ię od czasu do czasu uęś riiła go i podn.lt>cała tvm silniej im bal"- nowy i odrębny kienrnek Opanowało ją
coraz silniejsze pragnienie wy'\\ ierania
ewczyna zakochała się w pomc7..ni · ciowo to w jedną to w drugą stronę, tak, dziej się od niego usnwała. Wreszcie ona ~msty na wszystkich ludz".ach . stoją
trzymał przyrzecoonie spotkania ją
Wreszcie
że mógł podziwiać jej profil.
cych na wyższych od niej stanowiskach
i~a s~działa z ponurą minę, nie zniknęła w ciemnej sieni domu, a Gaston drugi dzień.
W ten sposób rozpoczął Gaston dziw·- i należących óo ,.lep~go towarzystwa",
łąc uwagi na nic. co się dokoła poszedł za nią.
d. c. n.
ne życie. Drżał na myśl, że Mep przyj~ słowem na mti::ligencji.
działo. Wreszcie rozjaśniło się jej oPrzemówił do
Oczekiwała na niego.
14

wawa lep
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dnia 7 MĄRCA 1937 R.
8.00 Pocz.; 8.03 And. dla. w.si: 8.50
Dziennik; 9.00 Naboż. z kośc. św. Krzyża
Otrzymuj~my zapytnr.ia kiedy uka~e
10:30 Sł) i.mi dyryglenci (pł.) : ll.{5 Pc- się plan miast1 Pio~.rkcwa 'I'rybunalslue
gad.: Czym są misje dla katolika? 12.0i; go? · Jt>st on ocz~ki~vany z c,1.łl~iem zrozt_l
Konc. rozrywk. W przernie .ok. 13.00 , · :miałym · tlużym zawtcr~:mwaruem, g<lyz
Przegl . teatr. Kim był dla Warszawy 'Ś . bardzo wiele ulic ma nbecnie jnne nazwy
p. M1eCZ';sfaw Frenkiel-przypomni jego i ·.brak nowego plr..m~ rr1ia.sta daje się do~
syn, Tadeusz; 14.90 Orkiestra naje9nym tkliwie , odczuć P"'zyj~zdnym, szkołom i
in;strumencie . 14.20 Rekl. 14 50 Report.
wszystkim. niema.I ~by-wate1om miasta.
o stra:.~ ogniowej; ·15 05 Chóralne pieśni To też wyja.śnia:rpy, .te plan jest w r@boludowe (Kat) : 15.30 Aud dla wsi; 16.00 cie i, jeszcze w tym :'.'D.iesiącu ujrzy świat
Aud. i~klamowa ,,Morwitana" piosenki ło dzienn~. .
i konkurs premiowy: 16.30 Ork. m.and.
Jeszcze raz komun~1m;~my, że dz iał oH.00 Konc. symf. z Krak.; 19.00 Szkic li głoszeniowy jest zaPt;łnionyi nowy_c:h z.ater.: 7i mojego warsztatu J Kaden~'Barl. mów:ilcf1 nie nr.z 1/mu·emy. Jedynie do
drowski; 19.15 Progr\: 19.20- Konc roz. pziału ac!rtesowe~c- na tym planie przyj20.20 Zawody pływackie o mistrz Pols!<i mujemy w dalszyP1 ciągu zamóv.:ie.ni~. A~
20.3\J Sport; ?f),40- Ptzegl. polit.; 20.50 . res firmy handlowej czy rzerrueslmcZ:~J
Dziennik 21.00 Wesołe słuchow ze Lwu - ·w dziale -informacyj!1ym kosztu:e 2 \zło
wa, 21.30 Lazar Levy (pianista franc., te. ·Przy . nadsyłaniu . ~mówie~a _nal~'ly
głośny pedagog członek jury w Kon. Cho
wyraźn iie- podać dok~acme brzm1eme f1rpin.' ; .?,2 .00 Ork. T.Seredyńskiego ; 23,00 I!!V adres i N!'. telefonu.
Muz. tan. (p!,)
~O zaµiknięciu :!.ist~r zgłoszeń io inforna plan!e miasta podamy \\"'e wła
matora
' I.
·ściwym czasie.
NIEDZIĘLA.

Nazarejczyk
, .

Dwie gwiazdy
w jednym·. koncercie
sensacja muzycz
na w Piotrkowie

Największa

:Artystka opery ,,La ~~ala" w 1f,ediola
nie, fenomenalna ~.pi1ewaczka koloratu _,
rowa powszechnie zwana stoicikiem polFAskim ADA SARI i .TANlN_Ą,.
1 a "l r e a t k a konkur MIL1ER
su pail.stwowego \V Genewie (I :nagroda)
g'rniaha. odtwórczyni utworów Chopina
·wystąpi raz jeden \V nadzwyczajnym kon
cerc1e mistrzowskim w dniach na;bliż
&ych w sali Kiliń.3kiego.

Z gminy Buiny-Szlachedzkie

kasy Pożyczkowo-<Osz.
Bujnach Szlacheckich
na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 4
marca r.b; po zapoznaniu się ~ deklaracją płk. Adama Koca postanowił jedno z wszystkimi
myślnie przystąpić ·wraz
członkami K.asy do Obozu Zjednoczenia
Narodow:;go deklarując swą współpracę.
Za.rząd gminnej
czędnościow.ej w

Młodociany przestępca
ukrywał się przed wymiarem

S!)rawiedliwości
W dniu wczorajszym p0licja p.iotrkowska zatrzymEła mi•=szkai1 ca vrni Za.rn.~$
cioe Grncholskie, grn. Lęka wa, 17 -leitme. 'go Ignaceg0Kumii1skiego, por.zn_kiwaniego przez sąd grodzki do odbycia ka:y,
przed odcierpieniem któr.' j ukrywał się.

Z cudzego konia i w poło
wie drogi zejść trzeba
Jak glosi przysłowie, o słuszności któ ·
reg0 prze;konRł się mieszkaniec ws_i Pod~
le, gre. Sędzieiowice w pow. ~ask1m-Jo
zef Skowroński, który przybył do Bełcha
towa w palcie '3kradz10nvm ies~ze w
październiku r . ub. ·, :a sz~od~- Mariana K3:
czorowsbego we- wsi Bociamcha, gm. BuJ
·
ny - Sz1ache 1~kie.
Palto zostało zakwestionowani_; przez
policję.

.

.
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AUTOBUSOW

na linjiPl-O TRKÓW-WARSZAWA
_
pr~ez Wolbórr, Tcma~zów Maz., Rawę Maz., Msżczonów i Nada

Piotrków Trvb.
Wolbóri

9.45
10.11
Toruaszów Maz. , 11 OO
. . 11.56
Rawa Maz.

12.10 16.50
12„36 17.16
13.30 18.00
14.25 18.55

1 Mszczonów
· Nadarzyn
. Warszawa

1'2.40 15.10 t•
1316 15.46 20

B!Z. 13.45 16.15 20

-WARSZAWA. PIOTRKÓW

Warszawa
Nadar7vn

Ms2:c;on5w

7.00 9.00
7.45 . 9 34
s.12

10.12

8.57

t0.57

15.0~

15.34

1s 12
18.f>7

Wolbórz
II T~maszów

10.00 12.00 20.
10.26 12.26 20

Maz:

PiotrkówTrv b.arz. to 50 l2.50 20
ROZKl:AD KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ na linji:

Rawa Maz.

ylotrków -Wolbórz-tomaszów

I

Piotrków Tryb.
Wolbórz
Tomaszów Maz.~rz.

14.00
14 26
14.50

21.00
22.06
22.30

1

t cmaszów-Wolbórz ·Piotrków

1.1 ·

,. Tomas1ów Maz.
Wolbórz
1 Piotrków Tryb.prz.

1

I

8.f>O

15.2t
15.4t
16 !0

I

.

.

'

Sekcja zw. ło·k Parylewicz.o wej
nie ustaliła jeszcze właściwej
śmierci

przyczyny

KRAKóW Odbvh:. ~i ę tu sekcja zwłok
Wandy Farylcwiczowe i. Wzięli w ni-ej udr. Ciechanowski,
prof
dział lekarze:
prof. dr . Olbrycht, r:r cf. dr. Wachholz.
prof. dr. Tempka ~ruf. asyst. dr. Godłowski i Jekarz więzi ~xmy dr Kaczyński .
Podczas siekcji byli oh('C'li przPdstawiciele władz sądowych :; sędzią śledczym
Korusiewiczem na .;7Ple \Vedl:e ohiega··

w cz:>hie sekcji
pogłosek,
fr7.1
nie znakZlono r.owot-:v:w~.i..
śmierci nie jest jeszr;w dziś .dokład
stalona. Biegli .n'lr::tdza]ą ~~ig nad
czeniem o pr·zyczynie. 7.p-.-m :; na r
wie obse.rw~cyj wynikają.<'vch ze
P0 dokonaniu sekcji zwloki Pai
czowt=-j z0stały oddane '"Odzinie. F
? już w piątk w Nowym
odbył si_
;ących

Przygotowania·do realiza1
planu inwestycyjnego

Za 2 tygodnie roboty

ruszą pełną

p1

dą prv-=<.iBtawi~i2le świ:>.ta gosp()j ~
W,ARSZAWi.A. W nied~t~gim czasie na
leiy się spodziav,;ać ogiosz,enia w Dzien · go nauk0we.i;c i t.p. Aby ciału t i
n.iku Ustaw ~1stawy o planie inwestycyj - dać bezstron'ly <'haraktrr wyłącZ<łe
nym, · uchwalonym prz~z Izby U~t3:w0- stal od udziału w nim element
<lawczc. tf::ita.wa ta będzie w tych omach czy
podpisana ·prz~z Pana ·Prezydenta RzpliteJ.
~ Obecnie w Min. Skarbu i innych resor
taC;h gospodarczyd1 9ro\vadzon~ ~ą prace
o ·realizacji tego planu na rok b1ezący, Na
Mimo kontroh g-ramc do H~gzpan
;:-;tępnie rozpoczną sie prace nad realiza ·
cstatnio Howe oddziały włOI ~
C!Eszły
cją planu inwestyc;vjrreg() na okres 4-1.Jtysięcy ludzi.
kilku
sile
tni.
PoC.·Jbno jednak. wed!ug wyjai;ą
Jak wh domo, iuż za 2 tygodnie ruszą
Rzymu, są w wyłącznie eksperci
pclną parą l'Ol'oty inwestycyjne na wszy
nieinb:.:rW!E'ncji.
spraw
&tk1ch odcinkach w myśl opracowaneg0
obecnie planu. ·
W Doblizu granicy francusko - bi
·w, myśl zapowiedzi wicemin. K"'.iat~o skkj
-::.poty~8 ją się dwa podejrzane
v;ski~go wkrótce powołana zostame oo
żvcia sne-cjalna. kvmisja o charakterze po widua.
~ Chciałbym się przedostać do }
;abiurokratycznym, a więc dało dorad~
ale rue wiPm czy mi się uda„.
tu,
C'Ze i opiniodawcz.re, w skład którego we1
- · O to bardzo proste! Pokażesz 2
nikowi dokumenty, a gdy ci~ sp
j<esteś o~hotnik1em, odpowiesz. że

Różne

·Ostatni wvnalazek

8.00
8 26

.plotki

1

Na posi'edz.eniach swych w dn. 4 i 5
Prawie wszyscy ludzie. którzy mają u
marca r.b. postanowiły jednogłośnie przy .siebie inmalację dektryczną . w~edzą_ do_s
~ąpil do Obozu Zjednoczenia N 3.rodowe
kanale, co to jc.c;;t kr6tki:- spięcie. S'1~dz1go tworzonego przez płk.Adama Koca na; my przy kolacji, ~ańczym;v, przyj~uJem?'
stępujące rady gromadzkie: kol. Grabosgości, lub wreszcie czyt~m~ ksiązkę luo
h)w, kol. Sromutka, wsi Sromutka, kol. gazetę, gdy :nagle słychac cichy wystrzał
Grębociny, wsi Łobudzice, kol. t.obu.dzice i jednocześnie światło g~.śr.ie.
v~i Pukawica
W ciemnościach wówczac;; wypada nam
szukać zapałek i świecy, wyjąć świeży ko
rek (bezpiecznik) i ~alożyć go na miej
sde starego przepalonego. Nadto naraża
my się na st.ratę materialną spowodowa
Zarząd Oddziału Obwodowego Ligi Mor r;a wydatkiem na kupnu uowego korka.
usunięci
~kiej i Kolonialnej w Piotrkowie Tryb. ma TYroczasem wszyscy ti ludzi~ nie wiedzą
Pai.'3two Brzusiakowie. miłośnicy
zaszczyt zawiadomić, że zgodnie z art. 18 że niedawno wynalie~ono wieczny korek
wybra!i 3iQ ;1a walki do cyrku. W
Statutu LM.K Zwyczajne Roczne Walne .do elekl-yczncści: wystarczy założyć ta!i. gdy za1mov.-ali swe miejsca, j .
Zebranie odbędzie się w dniu 12 ma".'ca ki korek. a starczy on na zawsze. Jest
wykręcał
zapaśników prawą ręką
-1937 r. (piątek) o godz. 18 w lokalu przy tak skonstruowany, że przy krótkim spię
MOSK'VV'iA. Zgrnmadzenie plenarne cen nogę swego przt'Ciwnika, a jednoc ,
ciu wyskazuje c2Jerwony guziczek, który tralnego kornitetu partii komunistycznej
ul. Hołówki Nr. 6.
stojąc r.mwą nogą na ?ego brzuch
W myśl art. 18 ust. 4 Statutu LMK. następnie wpycha się w otwór i znów ZSRR. zakończyło swe prace. Po omówie
.
przycisnąć go do d~an~tłował
Zwyczajne Wia.lllle Zebranie oddziału :bę- światło w.płonie.
niu szeregu 7..agadnień techniczno - organi
Tam.ten z trudemi wydosta{ się z J
gwaran
Automat jest wyp:róbowany
dzie prawomocne w pół godziny po wyzna
zacyinych, zgromadzenie rozpatrywało sji i walka potoczył~, się dalej.
czonym p~~~u t. j. o godz. ~8.30 bez . towany.
sprawę prowadzonej przeciwko partii wro
Po dwudziestu minutach powtór
Nabyć go można up. Szymańskiego fir giei dzia.łalnośd Bucharina i Rykowa i
l'~ględu na ilosc obecnych członkow.
się identyczna sytuac!a: prawa rę
ma „Centrala Radiowa". Piotrków, S'ło- postanowiło usunąć kh z partii komuni- lewa r.oga prawa noga - brzuch.
.
.
~gląd_ o~rad: ,
. 1) Za~aJeme, v.~bor przewodmczącego wackiego 22 tel. 15-04.
stycznej ZSRR.
_. Józi~ - odzywa się -pani Bn
'
1 sekretarza zebrama;
- już możemy wyjść Przyszł
:icowa
2) odczytanie protokółu poprzedniego
wlaśnie w tym miejscu!
zwyczajnego walnego zebrania oddz. Obwodow:ego LMK. z dnia 1 marca 1936 r.
3) Sprawozdanie ogólne Zarządu · Od Artyści na. ogćl - ~o ~\rolne' P~. ·
działu Obwodowego za 1936 r.;
bardzo rwą.oo ~ię- do w1ęzow małzetij)
4:) Sprawozdanie kasowe za 1936 r.;
Jednym z
E;ywają jednak wyjątki
5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:
'aporczyWszych recydywistów !Ila
6) Uchwalenie ogólnego programu pra
nia.lnych był wielki pianis~a d'
cy dla nowego Zarządu,
który miaL. osiem: .żon. ~ie Jedn .
7 • Uchwalenie budżetu na rok 1937.
i·rmcież .- tylko por.r.ądme, po k~leL
8) Wybór Zarządu Oddziału Obv.i:>d. i
W PIOTRKOWIE TRYB.
Każda w wianie wnosiła mu tez
Komisji Rewizyjnej.
1d. I doszło do t.ego, że w mieszk~
PL. KOŚCIUSZKI NR. 4 TEL. 201
~.) Wybór delegatów i ich zastępców
tysty rozgrywały się hom~ryck1e
zawiadamia o codziennych
na Zjazd Obwodu, Okręgu i Walny LMK.
których małż.on.ka mistrza me była l
10) Wnioski Zarządu Oddziału Obwod.
KONCERTACH nowozaangażo
ną zażegnać VVlpaidła v:ówczas do p .
i wnioski członków zgłoszone pisemnie
ni m.ę.ża, rwąc so·nie wło~v z głowy I·
wanesio zespołu muzycznego
przed Mzpoczęciem zebrania:.
ch1dźi•' na p<l
la~ąc·. „Eu<>'eniusru,
pod dyrekcją I.eona Dimanta.
•
o
ZARZĄD ODDZIAŁU OBWOL'OWEGO
Zaprowadź porz.'}.Clek, bo ja sama me
Pierwszorzednp repertuar.
LlGI MORSKIEJ I KOI~NIALNEJ
sobie rady! Tv.-oje dziec-i i moje d
Smaczna kuc/inia.
w Piotrkowie Tryb.
biją nasze dzieei.„"

Zwyczajne Roczne Walne
Zebranie L. M. i K.

Bucharin i Rykow
z partii komunistycznej
Z. S. R. R.

„„„„......„„am„„...„ ...„„„„„„„...„.„...
„„„„„„„„...„ .......„
RESTAURACJA
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lJSPAKA.JAJ.~CE - NA WIOSNĘ: !
r · o1*;cnie z zadowoleniem można niie na.dal lansowane. Długi rząd guzików
U !dzić, ze moda przyszłego
sezonu w liczbie 17-przepowiada, wielki popyt
,rzyniesw ze sobą ważniejszych idei na guziki w przyszłym sezonie. Zasadni
ę wych, oo też widzimy na tym skro ~zo jednak nie należy się obawiać, że suk
angielskim płaszczu sportowym. nile, które v.iszą od zeszłego roku w szane ramiona będą praw"dopodob- fie będą niiemodne.

tchem.Z. Morgensztern
·<1leja 3-go Maja Nr. 17-6

••k•r•k•• 11

e~···n.,

aoczu, kału, plwoclnv, krwl,
(Wasserman, Widal) I inne

z{łMRSIS~~---

4

~

1 b. m. Warszawa Il
-a~adaje audycje próbne
tdnii:m 1 marca
. nowa. sta.c.)a
. radiowa
. ~cy Warsza~a. lI rozpoczęła na fali
1
. reglarne audyc)e próbne które od.by
_iię będą codziem1ie mię.dzy godz. 13.10

go, t .j. w

piątek dn. 12 b.m. Polski;;· Ramo
będzie na wszystkie rozgłoś

tra 1smi11>wać

nie finał tego konkursu od godz. 20 do 22,
po <'.zym w czasie narad jury nadawany bę
dzie ze E-ti;.c':ia koncert Małej Orkiestry P.
R. aż •Jo c.hv.ili ogł057.enia wyników kon-

kursu.
A1,olo2~ś5S504 433
Finał i~vt.....ursu transm.towal b"'..ią rów·
nież rathostacje niemieckie.

W }:·unym z

Sowiety niezadowolone
z Radiofonii Polskiej

W ~dnym z sowieckich pism ra.c!i1Jwyr.h
ukazaia się notatka tej treści: „Polska sy
&ematycznie po"Większa moc SWYCh radio]f.:ij}
stacji. To powiększerue mocy trwa nadal,
h' · ·cje nadawa.'1.e vrzez \\'arszawę H mimo że stacje polskie i tak dosłownie
P I rharaktt;r prób programowo - tech- _ ,gr2.1nią,' na całą Euroęp.
,
~, ..Ych i trwać bt.:dą m. w. do poło\\-y mat' . W końcu ubiegłego roku powiększona zo
" .~ czym ustlone zostaną v.iecmrne go stała trzykrotnie moc stacji w Wilnie„
próbnych audycji dla eksperymental
Stary wileński nadajnik miał moc 16 kw
: ibadania warunków pracy nowej star a.oc uowego nadajnika - 50 kw. Fala pozo
' rzas1e normalnego programu Raszy- sta.ła bez zmiany _, 559,7 m-536 kc."

F1a; Konkursu Chopinowl51;skiego transmitowany
0 Niemiec i Ameryki

obi,c wielkiego zainte:re.sowania Jakie
.udził w calym świecie kulturalnyn' Qd
t jący się ~becnie w Warszawie Między
r~wy Konkurs im. Fr. Chopina-radio
· amerykańskie zwróciły się z ~ropo
, trans::.t..itowa.nia finału teg'> k vi.kv.r
Sta ;~ów z;ecmoczonych.
.onad ~w sta::.yj National Broa1l~d1ng

pany

transmitować będzie elln1.1na,_~e

tlowe w piątek dn. 12 marca c.d godz,
~I do gudz, 21.45.
-ugą a·.idycją chopinowską

5ir.xlę
N .B.C. t~·ansm.itowa.ć o~ r;71e \lłie·

, pi we
.

do :.A.m2ryki
dn. 24.m mię&., 21.15 a.

7.e studia 1 olskiego Radja koncert ",
konaniu ~aurea.ta tegorvcznPgc, kon ~tatni dzień

Konkursu Chop~nowskie

Stulecie papierosa
F&Jka i cygaro datują się od czasu odkry
cia Ameryki papieros jednak daleko póz
niej wsz,.,-:.dł w .życie i w roku bieżącym obch.odzi stulecie swego istnienia.
N~ początku roku 1837 kampania wojen
na w Algierze po krwawe1 klęsce pod Constantine uległa przrwie.. Wojska kolonialne, .zmęczone licznymi miesiącami intensywnych marszów w :stoń<'u Afryki, odesła
ne zostały do Francji i zastąpione nowymi
siłami.

\V czasie walk afrykańskich żołnierze
francuscy przyswoili ~.obiE> podpatrzony u
tubylców zwyczaj skręca:iia tytoniu w liść
kukurydzy i palenia. takiego oryginalnego
,_cygafa.".
Po powrocie do kra iu :aie porzucili swe
go nowego zwyczaju, li.~ć kukurydzy został
tylko zastąpiony kaw!'łlkiem rleńkiej bibuł
ki. Papieros został wynaleziony.

•
~ · · ----

V""ltlii.UJf ••

SZUMIĄC.A!

T.AFrA
i MIĘXKI AKSAMIT.
Zestawienie :Ursamitu i tafty w tej su
kni wiee7.e>rowej wypadło bardzo efektownie. Kokardki rokoko przy szyi i w pa

Nalslynn;łejszy

"" -e:

sie ddają tej snkni szczególnego uroku..
Ale tylko smukła. jak topola może sobie
pozwolić na ten model, a inne nie powinny ulec tej pokusie.

jasnowidz WOMOUTH

Międzyn. Instytutu Wiedzy Tajemnej, uznany jako wszechświatowej
fenomen, przy pomocy medium >TANHRVc, które jest nieomylne,
daje w transie jasne odpowiedzi we wszelkich ·zawikłanych kwestjach.
Widzi na odległo5ć. Daje możność zdobycia miłości pożądanej osoby.
Przepowiada przeszłość i p~zyszłość. Opracowuje horosk~py i anal.izy gr~
fologiczne. Medium zestawia pewne wygrane) Nry losow, poda1e gdne
takowe można nabyć. W 34-ej loterii padło 48 wielkich wygranych, wy~
branych przez Medjum. Podać datę urodzenia, imię i nazwisko i załączyć
kilka włosów dla kontaktu. Na koszty portowe załączyć Zł. 1. znaczkami
pocztowemi. Ad„es: K„ak6w, Lubicz 22 m. 2.
216

mistrz
sławy

.
Oieł.da .zbozowa
~

Na ostatnim zebraniu

giełdv zbożowo·

towarowej w Warsla1ule ogólny obrót
wyniósł 2.817 ton, w tym hta 825 ton
Notow no za ICO k1g. parvtet wagon
Warszawa w handlu hurtowym: pszenica
j.?dnołita 31 - 31 .50, zbieran;i 3<'.?0 - 31,
żyto I· szy st. 24 25-24.50, 11-gi st. 23.75
- 24, owies eksportowv 23:50-24, 1-szv
stand. 23.50-2 , li gi stand. 22.25-22.75
jęczmień browarnv 26 75-27.75, g at. I- szy
24.75-25.25, gat. li gi 23 7 -> - 24.25, gat.
lll·cl 23.25 - 23.75, grcch polny 23 5024.50, Victoria 29-31, wyka 22.50-2 ł. 50,
peluszka 21.50-V.50, seraciela podwó1nie
czvszcz·ma 30-31, targo ""a 26-27, łubin
ruebieski 15 - 15.50, żółty 16.75 - 17.25,
rzepak zimowy 62 - 63. rzepak zimowy
56-57, rzepak letni 59-60, rzepik letni
56.50-57.50, siem1elni.ine 53
54, koniczvna czerwona surowa bez ąrubei kanianki 105 - 120, czerwona bez kanianki
o cz, st ości 97 96 135 - I ii 5. biała surowa
90-100, o czystości 97°1o 115-1 20, mak
niebieski 80-8 , mąka pszenna g ~ t. I s:zy
wyciągowa 49-50, gat. l·A 47-47, I B
45-46, 1-C 41.l- 45, 1-D 4-3-44. ll·A 4 )43, II·B 40-42. 11-D 37-38, ll · f 36-37
lł· G 35-36, pastewna 24.50-25.50, żytnia
wyciągowa 35.7:;-36.75, gat. I szv dlJ 50%
35.75 - 36.75, gat. I· szy do 6'> % 34.7535.75, gat. Il·gi 30-31, razowa 28 - 29,

poślednia

21-21.50. otreby pszenne gnaśrednie 17.50 - 18, miałkie
17.50-17, żvtnie 16.25 - 16.50, makuchy
lniane 27.50-28, rzepakowe 21-21.50.

be 18.50-19,

ROZKl:AD AUTOBUSOWY '.
na

unu

Piotrków- Łódź

Odchodzą

a oo
ta.oo

z Piotrkowa o g.g.:
u.oo•
ta.oo
16.oo•
21.00•

Odchodzą

s oo•
ta.oo•

z

~Odzi

to.oo
20.00

22.30

o g.g.:
13,00•

15.oo

UWAGA: A.1tobusv, omaczone * kursllk przez
przez Srock.

Wolę Kamocką pozo~tałe

ROZKl:AD AUTOBUSOWY
-

na linii -

PIOTRKÓW - SULEJÓW
Odchodzą

6,30 9,30

Odchodzą
7.15

IQ,10

z Piotrkowa o g.g.

t 1,30 H.3o

16,30

t9.30 21.30

Sulejowa o g.g.

·
12.10 15.lO t'l.10 20.10 21.50
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2NANY " ZAKl:AD
:
ZE'GARMISTRZOWSKÓ· JUBILf!RŚKI

ZWRACAMY.

łł. LEWKOWICZA

Plolrll6w

Trflł .• RfnekTrirlłunalslcl

-5

na

Poleca w wielkim wyborze światowej marki zegary
obrączki ślubne, elegancl<ą b.iżuterie, pierścionki, sygnety
ki i t.p. Papierośnice srebrne, chromowe i alpagowe.
Przer6w rob6t jubilerskich na poczekaniu.
CENY NISKIE!

Rozrnwki umu~lowe Hr. t
Pod

redakcją

4.
uł.

Maria Waksmundzka -

wadzamy stały dział rozrywek umysłowych,
który ukazywać sle bedzie w każdym nledzielnvm numerze nasaego pisma. Za
zadań

I•

- ; · Pio'frków
ul. Legionów 2, tel

„Andrus"

Śpiewać na nut~ starego, przedwo.
jennego walca fr. K4rasińskiego.

Pierwsi -

Mimo

III.
drudzv nic nie

Chcesz tanio, mile i
spt:azić czas?

To

ŚNIADANIA

'

smaczne

OBI ADV

mówią,

Gorące

i zimne zakąski!
Bufet obficie zaopatrzony!
Solidna i szybka obsługa!
Zarząd

KOLACJE

rrlłu.

przp/muje od 12-2 I lod 5-7.3

i kuchnia prowadzona

l:.EKARZ DENTYST
Piotrków, Narutowicza
==

Szarpiące, klujące bóle w stawach i człon
kacn, wykr, y . ienle rąk i nóg, l>rgawkl, kłu·
cie i kurcze w rórnvch częściach organizmu, a nawet osłabienie wzroku-oto przewaz1 ie skutki clerpie6 reumatycznych i podagry, łct6re należy usunąć, inaczej choro·
ba czi ni coraz większe postęov.

Miód pszczel yc
czysty łipcowv bez domieszek po
rancją 3 kle. 6.20 zł., 5 klg. 9 zł., t
17 zł„ ~o klg. 33 zł., wraz i nac
I opłatą pocztową wys9ła za pob
właściciel 11aiwieks1ei paslł'kl w Pa

Napiszcie do mnie natychmiast, a o·
trzymacie upełnie darmo i franco

.w ZBARAMJ.

po~czając11 bi:oszurłcę

· PANNONIA -APOTHEKE
Budapest 72, Postfac

!!~~~~Ł!!~RZ!!!~! I

Kupon Nr. t.

„Rozrywki Umyslov e"
w

,,GŁOSIE TRYBUN'ALSKIM''
~daktor

odp. i ,wydawea: Jó~f Walc~

OsrtGtHAlHVCH PROSZKóW

.

eQYZ SA JUZ NASLADOWNl!;TWA .

.

· o~e PAOSlKI .MtGRENO-NERVOSIN·z KOG!IT1S1EM

•'

SĄ

TYi.KO ., J~ .DNE ;.

' !ZAWSZE %

UDZIELAM LEKCJI języka francuskiego teoretycznie i konwersacji.
Pietrków, .Aleja 3 Maja 10 m. 7, od g00z
11-ej do J.5-ej..
344.
-- ': _.,..._....,,,,.. __..,,._ _ ..,..,„
PAMIĘTAJCIE,

NAJTAN~EJ!
„ ........ KO&UTKIEM· ' Parasole
walizy

" iiZif;Fłfi!Wf't:lljf) ;!,-firn lw·S:• ·ł·ft·i
·

„O}{AZJA" kUpno i 'IJFzedaż rzeczy uży•
wanych - antykwariat, ul. Sienkiewi -

OGRóD do wydzierżawienia ul. Słowac
J:ieg0 90 oraz 2 POKOJE z KUCHNIĄ
ul. Piłsudskiego 105.
353

GnYiiA.PRZEZIEBIENIE
IGLE GŁDW~ZEIOWit.p.
~

I

cza Nr. 15

I

.-rs.i1uciu• kOGUtKA

pokoju ume

Poszukuję

83. Abt. 370.

wanego, od zaraz lub od 1 k

I

.„„....„ .........~------~------~

v.
k

EUGENIUSZ BILI'RSKI I

piące; /udzk.ości.

I

. p a

st

!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!~~

POLECAMY uzdrawiającą, rozpuszczającą
szczwiany pobudzającą przemian~ materji
KURACJĘ DOMOWĄ.
Kuracja ta polega
na stosowaniu kunsztownie zdobvtego środ
ka .z nąturalnego źródła leczniczego, kt.óre
dobrotliwa matka-natura stworzyła dla cier-

3.

' '

Plotrków,ul. Plłsudsklegol67, li p

KTO PRAGNIE POZBYĆ SIĘ
REUMATYZMU i PODAGRY?

D" roz1vią1ania nale7y dołączvć kupon.
szkolny. 2) łłodzai pieczywa. 3) Automa·
Dołaczf:'nie
kUP«""U nie l"bowią1uie pre•
-tJ~Dy. skurcz mieśni. 4) Pogawędka i in.
numeratnrów
•Głosu
Trvbunalskiegoc,
5) lmie męskie. 6) Nabiał. 7) Gwóźdź
Piotrków, ul. Piłsudskiego 39. I
diewnlany. s) Talerzyk u wagi do waże· oraz tvrh którzy są zapisani na liście
posiada na składzie:
aia. 9) Rzemieślnik. lCi) Tytuł wyższej słałvch odbiorców niedzielnvch numerów.
szlachty. 11) Znana marka zegarków. 12)
Uwag• Ss•r•dzficl! Wprowadzamy
trumny meta·
Ka r a w a n
Szklana tafla wc;tawlana w ramv okna.
,Fperi::łlnv ~bl"n~mf'nt na nled1lelne nume·
lowe, drewnia
13) Owad. 14) Okres czasu. ~' 5) Obrząd
do wynajęcia
rv 'Głt'su Trvbunal~kit>goc, kt6rv wvnosić
królewski. 16) Imlei meskie.
ne
(dębowe i
b'dzie 60 gr. miesiecznie. Należnośł nad.,
Ceny
$vłać mo7na w znaczkach pocztowych .
sosnowe)
:,
„·
·Żarcik
oraz
wieńce.
"'
przystępne.
'
"'P.olak,
Anglik, Niemiec - lotnicy europeJscv widzieli kwiat oryginalny na IrANTYK biblioteka mahoniowa „Empi- OKAZJA!
NOWĄ MASZYNĘ DO PIlandczyka awionetce.
r~'' do sprzedania wiadomość sklep ,,Oka SANIA za zł. 300.- można. nabyć we fir·
Kto widział i co .to był za kwiat?
zja" Sienkiewicza 15.
mie A. Pański, Piotrków, Legionów 2.
MióD CZY.sto pszczelny bez domieszek
gwaranto\\"'any PlERWS'ZEJ JAKOOCI
LIPCOWY DĘS:ĘROWY 3 kg. 5.80, 5 kg
8.50. 10 kg. 16.00, 20 kg. 31. zł„ 30 kg.
43.00 wraz z naczyniem i opłatą pocztową wysyła
·
-~D~
Małopolski Eksport Miodu 1
. W • ZBARA~U

1k6r11e I wenarv

111111•111111111• p. BO CZK

Logogryf pomnikowy

5
- - - - s k : a r . _ p. Nr_.
• -·- - \

Cllorolłw

Dr. med. FA')MA

pod fachowym kierownictwem.

Za bezbłędne rozwiązanie minimum
jedm•go z powvżei zamieszczonych zadań
zostaną przvznane nasfępuiące ·nagrody:
I. naproda: Srebrne spinki do mankie·
łów (ofiarowana orzez Zakład Zegar•
mistrzowsko • Jubilerski A. Brandwajna,
Piotrków, ul. Sier~d2ka 2).
li. nOJgroda: Srebrnv monogram na tecz·
kę (' flarowana pr2ez Zakład Orawersko·
Plec7ętarski J. Szwarca, Piotrków, Sieradz·
ka 2).
Ilf. n~groda: Tysiąc gll7.
IV i V nagroda: Ksiązki powieściowe
, (ofiarowane prtez znana Pracrwnie ObuCały uścisk ślt:.
wia damskittgo I męskiego Władysława
Giermaka, Piotrków, ul. Słowackiego 7). ·
~r
VI. n;łgro~a: Be„ołatna miesieczna pre·
numHata ,Głoc:u Trvbunalskiegoc.
1
' uł. „Piłat" Piaski k/Gostvnia
VII. nagroda: Książlla powieściowa (o·
Należy 2Dflleźć 16 wyraz§w według nifiarnwana or1ez Prcownle okrvć dam„
żei podanego znaczenia. Srodkowv rząd skich C. Rozencwaiqa, Piotrków, Słowac·
czytany 2 góry na dół utworzy rozwiąza· kiPQf"I 7, front. Il pfetro.
nie.
Termin nadsvłania ro1wią1ań ood adre(Uwaga: Wvraz 4·ty, 6-ty, 15·tv i 16-ty sem redakt'ji •Głosu Trvt-unalskiegoc
jest dziewiecioliterowy, pozostałe wyrazy . dział Rozrvwek Umysłowych, Piotrków. ul. LE"ginn6w 2, t.. pływa z dniem
plecdoliterowe),
17 mMea 1937

przyst~pnych

Poleca po cenach

Uwaga:

SprZf~t

pamiętaj!, ..

właść. JÓZEF MAEOLEPSZ.

że się

Tej go pragne dać.
Lecz wśród czterv do siódmego
Dwa - trzech nie jest brak
Raz nich chciałbym coś pięknego
Wypowiedzieć wszak.
Raz - pieć - go układać rvmy,
Do czw6r - pięć - wa słać?
Gdy być z tego mają dymy,
Wole •.• w plłke grać.
Wśród mvth myśli za-sześć-trzecie
Jedna mvśl wciąż tkwi,
_ Chyba uwierzycie przecie,
Zaufacie mi,
(idy Wam powiem, żem jest czwartv
?e to imf e me,
Ze to gra w otwarte kartv -

wesoło

BAR PIWNY

dobrze g;owią,
Trzecim woda czesto płvn ; e Z wód leczniczych całv słvnie.

O sześć - siedem mój to mniejsza,
Ta go może brać,
Która z dwa - trzech najpiekniejsza,

•

llllllllllllllllllml

Nie potrzeba - myślę debat przecie
Wszak każdy •Tadeuszac czytał,
Boć profesor tego pytał!
Otóż ten Rejent Bolesta
.
Bardzo ponoć lubił - łowy - - Otóż trzv te 1głosl<i złóżcie I zdrój przecudny stwórzcie

1. Szarada• Walczwll

•MYT>

rąk

mvcla

mvm nie psuje skóry, jest wydajne i wyjątkowo tanie:
CENA 1 KAWAł.KA WAGI 75 GR. -- TYLKO 25 GROSZY.

Il.

wvznaczać

cło

Mydło cMyt• jest znakomite, całkowicie spełnia swe·-.ttada~ie, czyli
z rąk brud, tłuszcz, farbe ·I t. p., niezawiera substancfi gryzących I

Raz znacie •Rejentac z •dwu-trzecichc

bedziemy każdorazowo pewną ilość na gród.

: Zn•czanie wwr•z6w: · l)

mydło

Jasło

I.

Z wydaniem numeru niniejszego wpro-

uł.

Szara~li sezonowo · loraeuine

Nieboszczyka dwa - raz noszą ·
Lub ze strachu włosy stroszą
Trzecie nieraz jest na niebie
Lecz się w całym zaś w potrzebie.

Od redak,ji

bezbłędne rozwiązanie

i zegarki, budziki,
l;)ranzoletki, kolczy·

OBSEUGA SOLIDNA!

Jodłowskiego

Janusza

.

UWACĘ
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.......

~

~

W WYTWORNI

i t.p. kupuj wproat w
wytwórni. · Piotrków, ul. Sieradzka 1 (w
podwórzu\
.
Pokrywamy i reperujemy parasole. wa~
lizy, teki, ·neBese~ki, takiewki. portfele

t.p.

nia 1937 r. najchętniej przy ul.
wackiego lub Alei 3 Maja.
Oferty proszę składać w ad
stracji «Głosu Trybunalskiego:.
I. s.
KUPUJĘ ZłJO'rO i
RĄ
Bml1 TERJĘ1.

SREBRO oraz
Płacę

ceny. Za.Wad jubilersko - zegaimil~r
ski Jakób Grosberg, Piotrków, Si
Nl". 4.
PHZY..JM:Ę! POŻYCZKĘ:

: ·1 TYSI

ZLOTYCH. na I numer hipoteki,
Wiadomość w administracji
bunalskiego", ul. Legionów 2.

„Głosu

INTELIG~"'"TNA OSOBA
w .śr
vlieku poszukuje posady gospodyni u
teligenta - wdowca lub u starszej
Skromne wymagania. Wiadomość:
Maja 22 m.. 1.

SKLEP z m:iteriałami ~przedam z
wodu choroby. Wiadomość: ul. Sło
kiego 24. sklep Nr. 3.
SKLEP SPOOYWCZY! z mieszkaniem
sprzeda.ma i tamże kredens dębowy„
domor.s: ul. Narutowicza.
.
.
CENNIK~:

·Za wiersz

~wy

wr>- . . . 40 gr..

(jiedn.OUllllC

Pierwsza strona i

ryesne o 50 proc, droiej.
Drobne! 10 ~ Ja ~
:Jrteym pracy: 59 proc. taniej.
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