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Na marginesie
16 marca,
Dzień 16-go marca, na który
projektowany był strajk powszechny. jako
wyraz żbiorowego protestu przeciw usi,łowaniom oktrojowania praw socjalnych,
acz nie przy niósł w efekcie
solidarneg 3 wystllpienia z tych czy innych względów tak świata pracy fizyczRej, jak i umysłowej, - jednak wymlłga
pewnego omówienia.
. Nie ulega wlltpliwości , że projekt
scalenia ubezpieczeń społecznych, a
zwłaszcza ograniczenie, a nawet w pewnych wypadkach przekreślenie zdobytych praw było posunięciem nieprt e ayślanem a więc niefortunnem, za 5,1·
1Li" wżerającem się dotychczasowlI strukNrę społecznych uprawnień mnogich
rzesz pracowniczych.
O ile jeszcze plan reorganizacji systemu ubezpieczeniowego, maj~cy na
celu usprawnienie aparatu ubezpieczeniowego, dziś tak ciężkiego, mógłby
stanowić platformę dyskusji przy dobrej
woli dokonania s~eregu istotnych popra'
wek, wniesionycQ przez przedstawicieli
parla'Y\entarnych sfer pracQwlliczych, . o tyle bez zastrzeżeń uznać się musi
za słuszny jak najostrtejszy protest
przeciw zmniejszeni" urlopów, zwiększa,
Jliu ilości godzin pracy, redukcji wynagrodzenia za godziny nadliczbowe itd.
Wszystkie projekty te noszą w sobie
nietylko zarodek trwałych fermentów
społecznych, lecz zdradzają najwyraźniej
aie troskę o uzdrowienie na dtuższlI
.. etę gospodarstwlł naszego. zdolności
twórczych O ułatwienie możliwości konilurencyjnych, lecz chęć uczynienia doraźnego podarunku przemysłowcom .
We wszystkich posunięciach naszych
jest jedno zastanawiajlIce, a mianowicie
kroczenie po linji najmniejszego oporu,
jakiś daltonizm ekonomiczny, niebezpieczny oportunizm i jaki~ fetyszyzm
eksportowy.
Z zaślepieniem pędzimy za ułudą
maksymalnego wywozu, jako za decy4Iującym czynnikiem równowagi gospodarczej! A tymczasem równowagę tę
4Iawno djabli wzięlI!
Sztucznie śrubujemy na rynku we. wnętr zny m ceny, by tylko kosztem konlumenta po lskiego umożliwić eksport
towarów poniżej kosztów własnych I
, , Węgiel, cukier, nafta, towar)' włó
kiennicze, spirytus, cokolwiek wy twa- I
rune jest w kraju - wszystko jest obłożone niebywale wysokim haraczem,
płaconym przez bezbronną ludność, łu
pionll żywcem przez eksporterów, tak
bardzo • troszczących się" o Iczynny bilans handlowy państwa.
A przecież dla najsterszych mas konsumentów arl!um ent aktywności bilansu
jest naj zupełniej oboję tny. Dla obywatela katdego najważniejszym jest jego
własny bilans, jego budżet domowyl
I jadąc na tym zakłamanym koniku
eksportowym zamiast przez dostosowalIie cen, przemysłowy c h do cen płod6w
rolniczych p rz emy6łow y wywi e rają nacisk na rZlld w kierunku potanienia kosztów produkcji przez Odebranie najiItOt iejszych zdobyczy pracowniczych.
Droga ta z gruntu fałszywa daleko nie
tapr3wadzi.
W tYJII samym czasie, lidy na zachodzie redukuje się ilość godzin pracy
celem zatrudnienia jak największej i10
ki ,obotników, u nas przedłuża się
izień pracy nietylko nic wzamlan ro-
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,', Wojna H na Dalekim Wschodz;.e wygasa?

Rokowania Chin
Sowiety

•

zaprźeczają wiadomości

•

Japonji o· rOZejm.
o

zajściach

na granicy · syberyjskiej.

GENEW A, 17 marca (PA T) Sz. Ag. łe zgromadzenie Ligi podziela t~ opioj~,
Tel. donosi: .Komitet 19" zebra/ gi~ te je:lnak rOZUJllie on tĄd auie Japonji
dziś po pol. pod przewodoictwem Hyj'ako propozycje a uie Jako warunek
mansa na pierwsze publiczne posiedze- polityczny, co istotnie ~i8łoby w· sprzenie, na którem obecni byli również czności z rezolu('ją zgromadzenia Ligi.
przed~tawiciele Chin 1 Japonji. Hymans
Do tego oświadczenia Hyman sa przyzakomunikował zebranym, że kroki nie
czynił się min. Sato.
W tym samym
przyjacielskie w Szanghaju zOBtały za- dUllhu wypowiedział 8i~ następuie Paul
wieszone i rozpocz ~te zostały rokowa- Boncour. SalO skierował następnie do
nia o rozejm.
przewodniczącego lIymansa oraz do
Delegat Japonji Sato zakolI\uniko- członków .komitetu J9· zapytanie, jak
wa.ł o r okowaniach , które miały miejoni wszyscy wyobrlltaJl\ sobie dalszy
sce w Szanghaju w ostatni poniedzia- tok prac kom itet u. Cty komitet ma
lek: Pomimo jeszcze pewnych różnic żamiar dawa ć dyrektywy dla rokowań
p oglądów min. Sato wyraził nadziej~, te
odbywajl}cych się w . zangbaju, czy
rolfow&nia będą mogły być pomyślnie też pragnie tylko byc! au courant rokozakończone jeszcze w ciągu najblitwań w Szanghaju.
szych dni.
GENEWA 17 (3) PAT
Sekretarjat
Delegat chiński Yen protestuje prze- generalny oglasza telegram chińskiego
ciwko temu, że Japonja przy rokowa- ministerstwa ~praw zagral' icznych dononiach o rozejm wysuwa polityczne wa-_ 8Zący o spotkaniu chińskiego mini tra
'l'unki, takie, jak np . przerwanie bojko- spraw zagranicznych z poslem japońskim
tu gdy tymczasem Liga NIlrodów bez Szigemitsu w obecnogci prtedstawicieli
jakichkolwiek zastrzeteń zatlIdała prze- ~ mocarstw. W czasie tego spotkania
I ustalono vrojekt porządku dziennego na
rwania kroków nieprzyjacielskich.
Przew. Hymans oświadczył, :&e ea- 'konferencji w sprawie zawieil~euia broni.

Projekt przewiduje: 1) wojska chińskie
mają pozostać na obecnych ' pozycjach
do czasu późniejszych docyzyj; 2) wojska
japonskie maJII wycofać się do koncesji
m i ~dzynarodowej, gdzi8 były przed incyd6otem; ew~kuacj8 ma następować progreay.wnie; 3) komisja mieszana z udzialem człOnków neutralnych stwierdzi
wZHjemne cofanie się wojsk.
MOSKWA, 17.3. (PAT)
Agencja
Tass dowiaduje się z miarodajnego źró
dła, że komunikat agencji .Exhange Telegraph", który ukazał się w dziennikach
londyńskich w spr .. wie zajść, jakie rzekom o miały się odbyć między stratll
graniczn'l sowiecką a oddziałami japo~
skiemi na granicy syberyjskiej, oraz
wiadomości o rzekomym przelocie
molotu japońskiego
wpobliżu stacji
Pogranicznają nie odpo wiadają prawdzie.
Żadnych absolutnie zaj ść z wojskami
japońskiemi nie było, o ich zblitaniu się
wcale nie sygnalizowano i przelotu samolotu japońskiego nigdzie nie zanoto·
wano.

s.-

Ile w tern prawdy?

PIĘTNUJE

PRUSKI PREMJER
szerzone przez

prowokacyjne brednie o Polsce,
pismaków i szowinistycznych polityków.

podrzędnych

POIi-,

BERLIN 17.3 (PAT) W sejmie pru.- , Na krytykę pOlła Wirterfelda
kim wygłosił dziś expose polityczne ' tyki mniejszościowej uprawianej przez
premjer pruski Braun. Wyst~pująe ostro Niemcy premjer Braun odllowiedział
przeciw wywodom pOBla niemiecko-na- m. in.: Takte obywatele państwa, mó'
rodowego Wlrterfelda, opowiadającego wiący jllzykiem polskim, wiuni koo r.zal1:ra~aniu" Prusom Wschodnim rzysta6 z równych praw i równej wol przez Polskę premjer Braun oświad ności. Krytykując projekt. umowy w
czył m. iu.: NIezwykle szkodliwe jest sprawie szkolmctwa mniejszościowego
wygłaszanie przemówień wywołujących
u ludności nadgranicznej psyehoz~

trwogi przed rzekomem niebezpieczeń
stwem z 2ewnl\trz. Gdyby Polska ist?tnie zaatakowała Prusy Wschodnie cała
RzeSZA niemiecka solidarnie stan"laby
w obronie prowincji. Szerzenie POdOb-1
Dych .. Iarmów podrywa tylko wiarę
w kredyt Prus Wschodnich.

-------------------------

botnikowi nie daj'lc, ale pozbawiaj liC go
dotychczasowych praw.
Ostatni czas, by przypomniano sobie tam, gdzie należy, te bliższa koszula ciała, niż kamizelka, - że należy
szukać zbytu towarów na własnym rynku, który wcale przesycony nie jest, a
nie za cenę czyn:en:a z własnego społeczeństwa jednej wielkiej armji przymusowych ascetów szukać zsgraniclI,
zastrzyków złota dla grupki kapitelistó » .
Z jakiego tytułu polski konsument
ma płacić premje angielskiemu, czy innemu konsumentowi? Dlaczego mamy
chodzić nago i cierpieć głód nie moglIc
kupiĆ wlasnego towaru za cenę, płaco
nil przez obcych za ten sam li nas wytwarzany produkt?1
.
Rezygnujemy za sam zaszczyt wywożenia towarów, gdy sami ich
nabyć
nie jesteśmy watanie.
H. P .

niemiecko-narodowi zapominają, że niestety wi~cej uiemców przebywa na terellach obcych p.ństw, nit obcokrajow
ców w Nierno::zecb. Umow~ o szkolnictwie mniejszościowem rząd pruski
zmuszony był zawrzeć na życzenie
niemców przebywających zagranicą,
czernu przeciwstawialem się osobi -cie.

Po tra.gicznym zgonie' Kreugera
dalsze samobóstwa

przemysłowców.

Straty gwiazd filmowych.
TALLIN, 17.3. W Weissenstein w który otruł się również z powodu strat
Estonji popełnił samob6jstwo przez po- pcniesionych na akcjach Kreugera.
wieszenie się p. Morllus, dyrektor fabryWedług doniesień z Nowego Jorku,
ki zapałek, należą c ej do koncernu Kreu- również znana aktorka filmowa, Greta
gera. Margus, który sam był poprze - • Garbo, padła ofiarą katastrofy koncernu
dnio właścicielem zarządzanej obecnie kreugerowskiego. Dzienniki amerykań
fabryki, prowadził liczne przedSiębior  skie twierdzą, że straciła ona cały swój
stwa. Kiedy po samobójstwie Kreugera majlltek. W kołach przyjaciół Grety
dowied z iał się o cofnięciu mu kredytów
Garbo wiadomość tę dementuj 'I, podai obcięciu je~o poborów O 65 proc, j~c, iż ulokowała ona w akcjach przedpopadł w trudności finansowe, co go
siębiors twa tylko część swego mailItku.
skłoniło do samob6jstwa.
SZTOKHOLM, 17.3. Wielkie wrdeZgierska
nie wywołało tu samobójstwo przemy'
Polski lilm mówiony wg. powlesel KODrasłowca szwedzkiego Lorenzena.
d.. Korzeniowskiego .Zwyclęstwo· p. t.
Lorenzen cały swój majątek uloko·
wał w walorach Kreugera. Olbrzymie
strety, poniesione wskutek śmierci Kreugera, popchnęły gó do samobójstwa.
w gl. roli Bogusław Sambcwski, Marja
W jednym z parków sztOkholmskich
llal'eka i .Adam Frodeisz.
znalezior.o zwłoki pewnego buchaltera,

dżwi~:'~ "Zachęta"
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Jutro spodziewane jest

zamknięcie
Niebawem

ogłoszone będą

obu izb

dekrety p. Prezydenta Rzplitej na mocy uc:hwalonych

pełnomocnictw.

Wyjazd kurjera do Egiptu.
wŁ Dz. L.)
dzisiejszy na Wiejskiej był nieswykle pracowity .• Obradowały liczne
komisje senackie i ejmowe, zadaniem
kt6rych było załatwienie najważniej
szych ostatnich spraw niezałatwionych
przez ciała ustawodawcze.
A więc sejmowe komisje zajmowaly się poprawkami senatu do budtetu, zaś senat poprawkam i do peł
nomocnictw dla Prezydenta.
W godzinach popołudniowych marsz.

WA.RSZA WA, 17.3. (tel.

Dzień

Eksportacja

zwłok

wita Iski odbył dłui.'lzą, konferencj ę
z prezesem klubu B. B. p. Sławkiem.
Po konferencji tej w bluarach
mówiono, iż dzi ~ t. j. w pilltek obie
izby (Sejm i Senat) zakończą, ~we
prace i że zostanie ogłoszone orędzie
p. Prezydenta o zamkni ęciu prac obu
izb.
W począ,tkach kwietnia nkaże s ię
caty szereg dekretów p. Prezydenta
ltzpJitei, wyni kają.cych z udzielonych
mu pełnomocnictw .
.

Kreugera do Szwecji.

PARYŻ, 17 . 3. (PAT) W dniu dzisiejszym o godz. 14.30 odbyła si ę eksportacja zwłok Ivara Kreugera. Przed
mieszkaniem zmarłego zgromadz i ło si ę
około 100 osób z publiczno ś ci orllz
ok. 30 fotografów . Sześciu mężc zyzn
wynlosło na ramionach trumnę ok rytłl
aarnem suknem i umieściło j ą na platformie oczekujłlcego samochodu. Na

trumnie złotono wiel kie ilości kwiatów
oraz kilkan aś cie wieńców , śród których
wyróżniał się wieniec ofiarowany przez
dyrekcję i personel francuski ellO tow.
zapałcz anego .
Samoc hód odjech ał w
s tronę dworca północnego, gdzie trumnę
złożono w specfalnym wagonie docze piony m do expressu odchodzącego w
kierunku Sztokholmu .
•

opętana przez bandytów.
Dziecko Lindbergha dotąd nie odnalezione.

Bmeryka

17.3 (PA'l') Dzi ś mija 15
od daty porwania d ziecka Lindbergha. Wg. wiadomościnadchodzłcych
z Amerylti zaczyna znikać nadzieja
odnalezienia dzieeka.
W związku z tern wśród zarnotnych
obywateli amerykańskich wzrasta panika. Istnieje obawa, te porwanie
dziecka Lindberghów znajdzie licznych
naśladowców. Znany gracz w bridge'a

LONDY

dzień

Echa zamachu na

Culbertson, który dzillki systemowi
gry jaki wynalazł :r;dobył znaczną for tunll i popularność, otrzymał lis.t grotący porwaniem dziecka. Wobec tego
rodZice zaangatow&li 2 detektywów,
którzy stale czuwają nad 2·chłopcamL
Wydarzenie to wywołało w Ameryce
wielkiI! poruszenie i wzrastający niepOkój .

dyplomatę

zamachu Judy Szterna na radcę Twardowsky'ego, gdy t rząd polski pragnie
ze swej strony przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie.
Zastępca komisa .. a spraw zagranicznych p. Krestiński ma udzielić odpowiedzi na demarche p. posła Patka.

p. premjer Pry tOI'
z p. Prezyclentem j
Rzplitej na temat aktualnych spraw I
państwowych.

Jak się korespondent .Dziennika"
dowiaduje w poniedziałek wyjeżdża '
do Egiptu specjalny kurjer ze spra-

Przed wyborami do sejmu
pruskiego.
BERLIN, 17. 3. - (PAT) - Polska
part ja ludowa postanowiła wystawić
osobną li s tę przy wyborach do sejmu
pruskiego odbyć się majłlcych 24 kwietnia rb. Mimo , it dziennik wyborczy
ma by~ podniesiony z 40 na 50 tys.
stronnictwo liczy s ię, wg. doni .. sień
.Dziennika Berliński ego · z przeprowadzeniem 1 posła polskiego z okręgu
S lłlska Opolskiego i możliwością uzyskania drugiego przedstawiciela swej
partji z listy państwowej.
BERLIN, 17. 3. (PAT) Dziś wieczorem wydany ma być dekret w sprawie wielkanocnego rozejmu politycznego w okresie od 20 marca do 30 kwietnia rb. zabraniajłlcego w tym czasie
odbywania jakichkolwiek zgromadzeń
politycznych i demonstracyj .

rządu

pięć lat
chleb w Rosji będzie sprzedawany na kartki.

MOSKWA,17.3. Komisarz aprowizacji,
Hikojan, wygłosił wczoraj mowę o sy.temie kartkowym w Rosji Sowieckiej.
- RZłld d,ty do zniesienia kartek
oświadczył Mikojan chlebowycb ale naruie jest to niemotliwe i prawdo-

I podobnie

tadne zmiany w aprowizacji
nie nastłlpiłl przed ukończeniem • piatiletki". Przez cdy ten okres obywatele
sowieccy będłl musieli nadal ponosić
oHary i wyrzec się wolnego handlu
chlebem.

.
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DUBLIN, 17.111. (Tel. wł.) - Irlandz
ki premjer de Valera udzielił dziennikarzom wywiadu w którym poruszył
szereg watnych zagadnień politycznych.
Stwierdził on jeszcze raz, że pierwszym aktem rZłldu będzie zniesienie na
jednem z najbliższych pOSiedzeń parlamentu przysięgi na wierność królowi
angielskiemu. Nie będzie to złamaniem
traktatu irlandzko-angielskiego, traktat
ten nie zawiera obowiłlzku składania
przysięgi, lecz podaje tylko treść przyRoczne odszkodowania dla Anglji
nietylko nie będłl -przez Irlandję płaco
ne, lecz rząd de Valery zamierza zatą
dać od Anglji zwrotu wpłaconych już
sum w wysokości 30 miljonów funtów .
Wkońcu de Valera
wypowiedział
się za zniesieniem nienaturalnej granicy
między wolnem państwem irlandzkiem i
Irlandjl! północną (Ulster).
Poli tyka jego rZl}du dąty do zjednoczenia stanowiska generalnego gu-

\N wolnej Rmeryce szykanują Polaków
Od dłuższego czasu w Stanach Zje- wymówiło pracę polskim robotnikom,
dnoczonych daje się zauważyć wyratna nie baczłlc na to, że powodzenie swoje
akeja, skierowana przeciw ludno'ci zawdzięc1.ają w wielkiej mierze poparciu
polskiej.
Polaków.
Zwłaszcza w willkszych ośrodkach
Polonja w BuHalo, ,która jest jedellligracji polskiej, jak Chicago, Bufta- nym z naj silniej zorganizowanych olo, Milwaukee i innych, ruch ten przy- środków emigracyjnych, postanowiła na
biera zatrwatające rozmiary i wywo- bojkot Polaków odpowiedzieć nie, jak
W jut reakCję ze strony tamtejszej dotychczas, protest.. mi słownemi, ale
pOlonji.
czynem walczyć o to. by prawa obyW propagandzie antypolskiej uczest- wateli amerykańskich pochodzenia polnicz, nawet organizacje. zgoła nie ma- skiego, zagwarantowane przez konstylilce nic z polityk" wspólnego, jak np. tucję wolnej Ameryki" nie były gwał
l&be handlowa w Buffalo, a przyłłlczyły . cone.
al, ... wet do niej przedsiębiorstwa han4\owe i przemysłowe. Wiele z nich I

Na zdjęciu naszem widzimy b. cesarza Chin PU-Yi. obwołaneilo . przed
kilku dniami naczelnikiem nowej republiki mandżurskiej. po?,ostajłlcej pod pro'
tektoratem Japonji.

irlandzkiego.

Zwrot odszkodowania

sięgi.

Jeszcze

wozdaniem premjera Pl'ystor& o sytllacji w krain .
Osoba kuriera nie zosI ala ustalona.

0«- -----------------------B. cesarz chiński
d t
M d. ..
prezy en em an zurJI.

Wczoraj

był dlutszą, naradę

niemieckiego.

polski domaga się danych.
Demarche posla Patka w Moskwie.

WARSZAWA, 17. 3. (PAT) PoPolski w Moskwie p. Patek zwrócił
14 marca r. b. z polecenia fZłldu
,polskiego do zastępcy komisllrza spraw
zagranicznych Krestińskiego z tłldaniem
podania wszel~ch danych zwiłlzanych z
przytoczonego w komunikacie z dnia 10
marca rb. udziału obywateli polskich w

nistracyjnej.

Bojowa linja polityki

Rząd

seł
'si~

Dekrety te nregnlujll liczne spra-

wy z dziedziny gospodarczej i admi-

wpłaconego

Anglji

bernatora i pre7.ydentll. republiki irlandzkiej w jednym ręku.
Co do pohtyki celnej , to irlandja
gotowa jest przeprowadZI Ć rokowania
w sprawie zawarcia układów handlowych mi,dzyimperjalnych, dajl\cych
wui emne przywileje oraz z ionemi
państwami na zasadzie klauzuli najwillkszego uprzywilejowania.

-----------,------------Omal nie katastrofa.
KATOWICE, 17.m. (PAT.). W podworca w Suminie pow. Rybnik
niewykryty sprawca podło tył na torze
kolejowym dwie petardy kolejowe, które w chwili najechania pociłlgu eksplodowały. Maszynista momentalnie zatrzymał pociąg. Wypadku z ludźmi nie było.
Jak stwierdziło wstępne dochodzenie, petardy podłożył prawdopodobnie
małoletni chłopiec, niezdajłlcy
sobie
sprawy z ewentualnych następstw.
bliżu
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METODA MUSSOLI.NIE·aO
W
Podczas generalnej dyskusji na
konferencji rozbrojeniowej w Genewie
.padły słowa następujące:

.Na zem zadaniem jest wzmocprawiedliwość, a nie usprawiedhwiać siły. . Tylko, gdy zbrojenia
różnych krajów zostaną sprowadzone do poziomu najsilniejszych, do
poziomu, gdzie nie będą mogły wywoływać podejrzeil i budzić strachu,
wówczas wgpólna akcja wspomniana w pierwszym ustępie artykułu
paktu (Ligi Narod.) będzie mogła
skutecznie interwenjować w razie
agresii. Niebezpieczuą, jest . teorja,
która stawia pokój przed sprawienie

d1i wości,,-·

Z czyich ust padły te szczytne
Csy je wypowiedział przedstawiciel pacyfizmu Inb może kraj u
największych wolności obywatelskich,
uie znającego, co to strach, przymus
i sila? Xończąc swe przemówienie
oświadczył~ p. Grandi z jego to
bowiem ust padły powyższe słowa
- że
~'dllże ciemne groźby ciąż" nad
światem i wyścig zbrojeń i depresja gospodarcza. Nie można skierować myśli ku jednej grotbie, nie
odczuwając powagi grotby drugiej.
Oto dlaczego obecnie więcej niż kiedykolwiek, ludzie dQbrej woli. którzy wierZł w prawę rozbrojenia i
którzy tarają, się jej służyć w Genewie, będą mieli za sobą jako
wiernego sprzymierzeńca, opinję publiczną, potężną, i instyktowną solidarność wszy.tkich narodów, które
cierpią, czekają i żyją nadzieją".
Był czas, kiedy Mus~olini zapowiadał wojnę w drugiej połowie obecnego dziesięciolecia i kiedy wygła
szał dyty amby o pięknie armat i karabInów maszynowych. Było to przed
kryzysem światowym. Po uderzeniach
kryzysu światowego uderzył i Mussolini w zupełnie inne tony. Wypowiedział się za naj dalej idącem rozbroje- I
lIiem powszechnem i za zupełnem
słowa?

Sa_obojst wo króla

z a p a łczanego .

zniesieniem wszystkich dług6\v wojennych i reperacy,i. Idąc po tej linji
zamienił się w zwolenruka Stanów Zjednoczonych Europy i wystąpił (w ślad
za sugestją, p. Laytona, angielskiego
członka reperacyjnego komitetu bazylejskiego) z hasłem jednolitego frontu
dłużników eoropejslrich przeciw wierzycielowi amerykańskiemu . Czy można przypuszczać, że taki realista w
polityce jak Mussolini wierzy w urzeczywistnienie maksymalnego programu,
który proklamuje? Albo, że spelrnluje
na n aiwność europejskich mętów sta,
nu? Jeżeli jest to tylko taktyka w
grze dyplomatycznej na zewnątrz, to
nie mniej wezwanie do tabula rasa
długów i zbrojeń
jako proklamacja
wiary w przyszłość, jest pomyślane
na wewnątrz. celem oddziałania na 0pinję publiczną we Włoszech samych.
Niech naród włoski, który cierpi i
czeka - żyje nadzieją lepszej przyszłości!

Tak liczy się dyktator ' Włoch z
swego narodu. Mussolini,
wiellri praktyczny psycholog istoty
władzy, wie, że sypie się ona w proch
bez rządu dusz i bez zaufania. I dlatego te krailcowe hasła mają wartość,
jak długo naród włoski w nie wierzy
- i w Mussoliniego.
psychologją

Byłoby to zwyczajne kuglarstwo,
gdyby w walce z kryzysem Mussolini nie umiał organizować praktycznych środków obrony. Jest skrępo
wallY kursem lira, kt6rego wysokość
on sam ustabilizował i do którego
przymusowo dostosował obniżkę cen,
czynszów mieszkaniowych, poborów i
zarobków. Jak pisze 'rzymski korespondent "Temps'a", w walce przeciw niebezpieczeństwu inflacji "w wy-

Hitler

W ~lnju 13 b. m. odebrał sobie tyCie w
weszkaniu8lynuy szwecki finansista, krój zapałczany, l war Kreu,~. Przyczyna samob6jstwa do tej pory
lUe została wyja6niona. Jak przypuszClaJ4 przyczyn4 samobójsiwa były trudności lID&IIIOWe, w jakich miał ,iQ znaleić
król zapałczany . Na zdjęciu naslem podajemy podobiznę lwara Kreugera.

myśli

między
złem gospodarczem a
tinansowem, wybraI Mussolini
to, co było najmniejszem złem dla
kraju, reżymu i dyktatory.
Wssystko poświęcił pełnej stabilizacji wartości lira w złocie"_
Są i konsekwenrje:
zmniejszenie
dochodów państwowych, wzrost upadłości, miljon bezrobotnych (według
oficjalnej statystyki). Mimo to niema
ani zamieszek, ani nawet agitacji.
Ozem to się tłumaczy? Nietylko przewagą
iły sy temu
faszysto w kiego_
Z obowiązkowych składek pracodawców i robotników wypłacają kasy
ubezpieczeń bezrobotnym 3 liry dziennie. Kasy te są od 1930 r. zasilane składkami dobrowoluemi, zbierane·
mi puez Syndykaty pracowników i
robotników. Natomialit państwo, nie
obciążone
wydatkami na bezrobo~
nych, przeprowadza szeroki program
robót publicznych, dając pracę i utrzymanie trzystutysięcznej rzeszy robotniczej. Większość robotuików otrzymuje pełną pracę i pełny zarobek przez trzy rłni w tygodniu,
urzędnicy fabryczni i robotnicy,
mają,cy
iune środki egzystencji,
są
zwalniani na korzyść takich, którzy
osobiście, lub kt6rych rodziny są bez
środków do życia.
Partja faszystowska i zależne od niej organizacje są
zmobilizowane celem ułatwienia sytuacji warstw ludności, najmocniej dotkniętych kryzy~em.
"Kto jest w
potrzebie
donosi
korespondent
Temps'a - czy należy Ilo partji lub
nie - nawet, gdy był przeciwnikielD
faszyzmu, powinien otrzymać pomoc".
Czy to wszystko wystarcza? Nie
Przyszłość ' jest niepewna,
wiadomo.
a struna przeciągnięta może się zerwać.
.1 to jest bezwątpienia -

borze

złem

o zamachu stanu.

Rewelacyjne doniesienie francuskiego pisma.
PARYŻ. 17 marca (tel. wł.) .Matin " ogłasza okólnik poufny wydaDY
przez główn" kwaterł) hitlerowców w
t. zw. Brunatnym Domu w Monachjum
do przywódców narodowych socjalistów.
Dokument ten miał być dostarczony
dziennikowi przez jednego z czyteIn ików, który bawił niedawno w Niemczech.
Okólnik zaznacza, te w razie gdyby Hitler nie został obrany prezydentem. przywódcy SOCjalistów narodowych
winni wydać rozkaz członkom partji,
aby zachowali bezwzględny spokój, poniewat Hitler w ci"gu bietącego roku
dojdzie do władzy w drodze legalnej
lub nielellalnej.
Oddziały szturmowe stronnictwa liCZ" obecnie 520 tys. ludzi, którzy sit
uzbrojeni i posiadają zapasy amunicji.
Mogą oni być w ciągu 48 godzin skoncentrowani w dowolnym punkcie Niemiec. Miejsca, w których znajduj" Sił)
składy broni
znane przywódcom grup.
Rozkaz do wymarszn będzie wydany
przywódcom grup na 3 d.ni naprzód.
Ci wszyscy, kt6rzy ukończyli w latach 1930 i 1931 kursy karabinów ma·
szynowych winni sił) zgłosić do sztabu
swego okrł)gu.
Członkowie kolumn
automobilowych powiuni utrzymywać
swoje wozy IN takim stanie, aby były
one gotowe do odbycia najdalszycb.
~odróźy. Członkowie narodowo-socjali~ty~znych organizacyj w przemyśle
WIDD1 pozostawać na swych stanowiskich w fabrykach i wykonywać instrukcje, które będ" im zakomunikowane w
ci,gu 24 godzin od wydania rozkazu
wymarszu.
Rezerwy oddziałów szturmowych
obsadzą gmaclly poczt i ratuszów, Jaś I

S"

lI~oJ<m p~Y8kiem

walce z kryzysem gospodarczym.

I

członkowie korpusu technicznego przerw" linje kolejowe wpobli~u garnizonu
Reichswehry na 6 godzin przed rozkazem wymarszu. Instrukcje te bł)d"
równiet wydane członkom policji Reichs
wehry, którzy nalet~ do stronnictwa
narodowych - socjalistów lub są jego
lIympatykami. _ _ __

Kłajpeda.
RYGA 17 (3) PAT Z Kowna donosZł, że wobec otrzymania wiadomości
nadanej przez radjostacje niemieckie
o wystosowaniu noty państw sygnatarjuszy do Litwy przyczem, jak kr~ilł pogło
ski, nota ta jeat zredagowana w stanie
bardzo ostrym i nieprzychylnym dla litwy, przedstawiciele prasy udali się do
miDistra spraw zagranicznych Zauniusa
z prośbl\ o wywiad. Minister oświadczyl,
te noty nie otrzymał ani też nie zwracali się doń przedstawiciele sygnatarjuszy
konwencji kłajpedzkiej. O samej nocie
dowiedział Się z komunikatu radjowego.
BERLIN 173 (PAT) Grupa demonstrantów wybiła szyby w gmacbn litewskiego konlnla generalnego w Berlinie.
Policja aresztowała jednego I uczestników tej demonstra<lii, który nie cheiał
udzielić żadnych informacyj.

N,·ef(J rtunny lotnik

•
PARYt, 17. 3. (PAT) Okręt .m",
d", Franc",· będqcy w drodze do N.
Yorku wyrotował 'Ii okolicy Havru francuski"ego pilota Vanla",ra, który prz",la'
tujqc nad statki",m wpadł do morza.
V anlaer pozostał na okręci", i mimo
swej woli odbywa podr6ż do No.."'go
York".

tak kończy swe spostrzeżenia kore
spondent trancuski - jeden z powodów, dlaczego Mus:-olini, czyni wszelkie wysiłki
celem wprowaazenia
międzynarodowej równowagi, któraby
mogła przywrócić zaufanie i ro zwi~
kryzys· .
Można mieć odmienne od taszyzmu poglądy na zagadnie.ia ustrejowe
państwa,
na wolności obywatelskie
i prawo samostanowienia społeczeń
stwa, przyczem nie należy zapolllinat,
że budowa u ·tróju faszystowskiego
przypadła na okres pomyślności gospodarczej.
Nie moźna jednak zaprzeczyć, że okres kryzysu przecho~
Włochy wprawdzie twardo i boleśnie,
ale bez wyraźuych wstrząsów wewnętrznych.
W walce z kryzysem
ma Mussolini swoją metodę .
Podobnie jak Anglja po załamanin fIlnta
pokonywa swe trudności dzięki zarqdzeniom gospodarczym i zanfaniu społeczeilstwa, podobnie jak Stany Zjednoczone próbuj'ł ożywić życie go podarcze przez mobilizację kredytu, tak
Mussolini prowadzi politykę przetrwa.nia kryzysu zapomocą. zaufania, które
stara się zdobyć we własnem społeczeństwie.
D.

.....,--------------------

Tabela wygranych

24-ej polskiej lot erji paAatwawej.
V ·ta kl asa_
{-my dzień ei"gnieDia.
Po :>,000 zł. 'Ul Nr. Nr. 1613 :H6'i!3
33000 69179 79811
po 3,000 zł. na N'ry N·ry 2 12 6667
9167 9508 31419 47898 66871 S1420
103729 142M2 143267 154601
po 2,000 zł. na N-ry N·ry 3785 ł952
5996 6729 ]4625 25711 35741 64258
70 27 77224 82431 83282 84881 109103
113774 132706 137283 146876 156298
po 1,000 zł. na -ry N-ry 34]8 3650
6043 6073 7446 804l 11952 14139 14825
17494 26J37 322ł8 33361 44437 5366a
~350 54703 56237 6101
6671ł
72569 72667 82141 82881 86197 99071
106540 115162 116922 117511 122481
122850 127287 130059 130459 136351
1óOOOl 153022 15ilSll 155052 1"
2
158924
po 600 zł. na N·ry N·ry 462 1000
1241 261S 4546 5334 6794 7108 73840
74]9 78868148 8371 10797 11119 11241
1J645 12920 13304 13678 1555l 156940
16287 17588 17629 17S12 21050 21481
23177 23938 25394 25879 26431 27QS;,
27433 27433 27486 27949 28782 291gb
2915] 29328 30320 30872 31141 32475
32972 33437 34281 34730 36381 36~
36800 37502 '3836J 38416 3847441548
41973 42931 43693 48180 49046 49967
52360 52938 54130 54726 56685 59152
59 48 60504 61210 62313 63303 63811
64804 70826 70356 70058 a003 747!a
76242 76363 78144 79273 79857 79882
1232 82733 84411 84306 86219 86744
7 17 9324 90223 90872 91553 9J~
9286L 95212 S5115 96930 97930 9 765
70303 101817 101308 101329 10223t
103451 J04106 104577 104804 105762
103546 105563 J05319 106039 l~lO
107426 J07144 108237 110464 113061
114583 115930 116316 116751 117495
117030 117261 117292 118785 11 _3
119841 120168 120770 120942 121150
121509 123J51 123636 123650 12~
125392 125616 1267~J 127854 l27~l
130172 130649 132059 132415 13300e
133812 133871 134400 135093 13525g
135
135492 136560 136899 13947
139797 140611 141494 141603 14218i
143721 144328 147538 149619 14ge2'
149835 1:>0624 150817 151138 ]5127~
15148'1 151961 153792 J~720 1ó5OłO
155779 156991 157757 158063 158121
l
22
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Streszczenie
Rodzin .. Gree ne'ów składa się ze sp"ralliow.mej 'matkl wdowy I pięcior)!"
dzieci: d .... ócb sfnów. Chestera , Reu.
ora z trzech córek. Julji. il,.11i I Ady.
Ta os tatni a jest prZ" ' braną có r ką, 8do~
ptowanJt prz.. starego GreBne·". który
ztLst rz tgł '" tt!sta mencie, żeby po jego
~ m łerei rodzi na rniesIkała przez (~wł etc
wieku pod wspóloym rod,i1l nym dacbem
i leb)r..,.. dom u nie robiono t adny~h
zmian. W ""zJo mal żeństwa któregos
z ddecJ, m2\i cz y żona :&z 6w n ąLrz wp rowadza si ę do nicb.
Z Inoy ch osób . .. ługują n. uwagę
stara aospod yni Nie mka, kt-óra, DH. mo'
cy testamentu slarpgo Gr eeneo" ma prawO .ostać na s lu t bi. tak długo jak Jej
s ię będzie podobalo i, domowy lelea ..
rodziny, d r. 'lI n 80·on. któ ry, .lak się
zdaje. prowadz i romans z ibellą. Pe-

wnego wieczora staje

si ę

nieszczęście.

s ię do domu
JulJę w jej pokoju w lót ku,
Adę zaś rao i wys tr załom 'ił plecy, rów-

Nieznany sprawca wdz ierll

i zabija

nlet w jej pokoju. N.. ';nlegu przed domem ślady obcl'cb n Óg. Policja przypuszcz ... że sprawcą napadu mus ial by!'
"łamywacz, ale Chester nie Jest t ego
zdan ia. Ma jakieś niedob,·. cho~ nieo"kreś lo ne
przeczucia czeg oś okrol.mego
i prosi w ład ze o shranne zaJęcie Się
s praw~.
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Dal zy

CIąg.

Jakikolwiek będzie \vyn ik ś'edztw a.
za luga zostan ie przy pail ki m
departamencie.
- Och. niema o czem mówić.
panie sędzio-Heath wiedział, że praz ,Markhamem nie mogła mu wyj" ć
na złe. - Chociaż wbrew temu, co
mówi pau .V-a nce. nie spodziewam się,
żeby pa11 sędzia znalazł w tej sprawie
coś godnego uwagi.
Zwyczajne wła 
manie i już.
- Może pan ma rację - odparł
Markham. o, ale przyrzekłem i
przed zbadaniem sytuacji na miejscu
chciałbym się w niej cośniecoś zorjeu-

cała

- Amator- -włamywacz, posiadajl\cy klucz od fro ntowych drzwi domu
Greene'ów- mrllknlll Vance. - • adzwyczajne!
- Ja nie mow1ę, że ou miał
kłucz,
pros zę pana zaprotestował
Heatb .- Mówię tylko jak było . Drzwi
moały być przypadk ie m niezamknięte,
albo kto~ z domowych mógł je otworzy'; umy lnie,
- Dalej ierżancie-rzekl Markham, posylając· Vance'owi karcące
spojrzenie.
- No. wi ęc, doktór Doremu obejrzał ciało zabitej i zbadał ranną, a
ja przesluchalem rodzinę i stażbę lokaja . dwie pokojówki i kucharkę·
Awantura zaczęła się o wpó ł do dwnnastej i pierw zym strzałem, który
u Iyszeli tylko chester Greene i lokaj.
Drugi strza ł zaalarmował starą panią
Gl'eene: której pokój sąsiaduje z pokojem młodszej córki. Reszta domowników nic nie słyszała i dopiero Chestel' ich obudził. Ja zastałem już
wszy tkich na nogach. Nikt nic nie
wie. udjeżdżając , zostaw iłem na traży dwóch ludzi, jednego w domu,
drugiego przed domem. Potem zają
łem
się
zwyk1emi
formalnościami .
Dzi' rano kapitan Dubois miał pozbierać wszędzie ślady palców, a wieczorem będziemy mieli raport od doktora
Doremu a. Ale co ou nam woże powiedzieć ? Julja zginęła od wystrzałn
w piel' i ,zbliska , a tamta młodsza
była osmolona procbem i miałą spaloną ko zalę .
Dóstała kulę w plecy.
Ot j wszystko!
- Czy ra nn a zlożyła zeznania?
- Jeszcze nie.
Wczoraj była
nieprzytomna, a dziś rano bardzo 0łabiona i nie mogła mówi ć. Ale doktór Von Blon obiecal , że moż.e namją
pozwoli wybadać jeszcze dziś po połuduiu .
Może ona co wie.
Może wi-

Niech się pan nie łudzi) sieron go znajdzie. - Vance
spoj rza ł na Markhama. :6aczynam
ro zumieć przykład niesamowitego nastroju Chesterr. i posądzać go o skrajny materjalizm ... cho ciaż
ndawał
przeczulonego mózgowca. Hm smutne, ..
- Pl'zypu zczam, że on spostrzegł
brak rewolweru i zląkł się ?
- Może ... coś w tym rodzaju.
'f1'lldno. orzec. Piekielnie zawikłaM
sprawa. A. propo, panie sierżancie,
z jakiego rewolweru strzelał włamy
wacz?
-

żanCie, że

Sierżant zaśmiał się kwaśno.

. - Trafił pan, panie Vance. Mam
obydwie kule.. Rewolwer był typu
trzydzieści dwa,
nie autonatyczny.
Ale chyba pan nie przy ...
- Sz! si erżan cie ! Szukam tylko
swiatł:a tak jak Goethe, jeżeli Licht

R

o

niepotrze bną

dygresję·

I

Po lunchu jadę do Gl'eene'ów,
Czy może mi pan towa-

-

sierżancie.

rzyszyć?

Tak, panie sęd zio . I ta" miat!lm być.
- Doskonale. - Markham "ydobył pudełko cygar. Będę tu na
pana czekał o drugiej .. - Proszę na
rozwe elenie parę Perfecto .
Heathe wziął kilka cygar i schował je pieczołOwicie do kieszeni 11&
piersiach. W drzwiach odwrócił si,
i rzekł żartobliwie touem .
- Panie Vance, pan nas uie opuśc i.
Będzie pan kierował na zem i
błędnemi krokami?
- Nie opuściłbyin was, choilbyś
cie mnie o to prosili - oświadczył
Vance.
-

łem

Z D Z I
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(Wtorek, 9-go listopada, godz. wpól do trzeciej po poludniu).

Rezydencj a Greene'ów dato wała
ie z czasów nowojorskiego ancien regime' u, wychowała w swych murach
trzy pokolenia, wznosiła ię na krań
cn 53 Street bokiem do East Rivel'
i przetrwala w zystkie nowoczesne
zmiany, jakie przeobraziły oblicze otaczającej dzielnicy, nietknięta palcem
po tępu.
tary Tobjasz Greene za· trzegł w testameucie, aby po jego
śmierci nie przebudowywano
domu,
przyn1>jmniej przez ć wierć wieku, przez
pamięć na niego i przodków, i na
krótko przed rozstaniem się ze ś wia
tować.
- N ie ł\la wiele do powiedzeniatem kazał go otoczyć wysokim, kazaczął z namysłem Heath. Doktór
miennym mnrem z dwiema żelaznemi
Von Bloo, dllmowy lekarz Greene'ów,
bramami.
zatelefonował około północy na Głów
działa. bandytę.
tara ta dwu piętrowa budowla jeną Komendę .
Właś nie
wróciłem
z
- Aha! - Vance, który przy- żyła si ę lasem wieżyczek i kominów,
miasta z roboty. Wziąlem dwóch słuchiwał się temu sprawozdaniu pra- nad~jących jej charakter chateanu
chłopców i pojechali ś my na miejsce.
wie obojętnie , wyprostował ię nagle flamboyan t c hoc iaż z zarych murów
Jak pan sędzia już wie, jedna kobieta i zapytal::-Czy który z członków ro- biło pokojną godnością i feodalnym
"była zabita, a drugn ranna.
Zatele- dziny Greene'ów posiadał rewolwer?
tradycjonalizmem. Styl jej
tanowi ł
. fonowałem po naszego lekarza, doktoHeatb spojrzał na niego badaw- zespół gotyku z szesnastego wieku ze
r a Deremu~ i zrewidowalem dom . czo.
ws półczes ną ornamentacją italską i naPotem przyjechał pan Geathergill, ale
- Che tel' Greene mówił, że miat leciałościami bizantyj~kiemi.
Od frontu 1'0 ty kłony i strzyżone
nie znaleźli~my nic ważnego . Mor- stary, typu 32 i ze go zawsze trzyderca musiał wypaść frontowemidl'zwia- mat w szUfladzie tolika w sypialni. drzewa iglaste, podszyte krzewami
mi, bo na śniegu były ślady nóg w
O! Oglądal pan ten rewol- bzów, od tyłu stl'ażowa:ł nad rzeką,
jedną, stronę i w drugą,.
Ale bardzo wer'"
rząd płaczących wierzb.' "cieżki weniewyra7.ne, bo śnieg zaczął już topNie. Nie mógŁ go znaleźć . wnątrz ogrodzenia objęte byty żywo
nieć.
Przestało padać około jedenapłotami, a mul' 0(1 środka pokryty
Mówił, że oie mia~ go w ręku kilka
stej wieczorem i po zadymce nikt nie lat i że musiał się gdzie ' zawieru- gę"to rozpiętemi drzewami owocowemi.
przyszedł i uie w yszedł z domu oprócz
szy<'. Przyr zekł, że go dziś po- Za domem kryl się garaż, stanowiący
(loktora.
szuka.
nowoczesny (dodatek do staro'wieckiej

ca

da i ę przetłumaczyć ...
Markham przerwał

I

całości

i wybudowany z inicjatywy
pokolenia.
W to szare listopadowe popołudnie
okazała rezydencja wydawała lIam się
żałobna i ponura . Oprócz ubielonych
śniegiem drzew iglastych widziało się
tylko nagie, ugołocone z liści gałęzie.
Wszędzie leża ły zaspy śniegu i jedynie przed wejściem odmieciono niestarannie małą przestrzeń. Szare mury
były prawie tego
amego koloru C3
ołowiane niebo i, wchodząc po niskicA
stopniach tron towego wej ' cia, doznałem dreszczu niesamowitego przeczucia.
Otworzył nam lokaj Sproot, niski,
stary czlowieczyna z iwą głową i pomarszczoną twarzą, i zaprowadził z
pełną godnoś ci , żałobną miną do wielkiego, po nurego salonu, którego oku:!.
wychodziły na rzekę.
W chwilę później zjawił się Cbester Greene i powitał Markhama nniżeni e, a Vance' a,
mnie i Heatha - niedbale.
- Dziękuję pann z całego erca,
sędz io rzekł nerwowo, siadając na
skraju k rzesła i wydobywając z kieszeni cygarniczkę. - Pewnie na początek będz ie pan chciał przesłucl!.ać
domowników? Kogo mam wezwać najpierw'?
- Za chwilę - odparł Markham.
- Wpiel'w chciałbym się dowiedzieć
w zystkiego o służbie.
najmłods z'go

I

(Dal zy

ciąg nastąpi. )

Nr.r ota.

Kalendarzyk.
DZIŚ:

Marzec

'Iedmlu boI. NIIP.

JU'rRO' JOte!a Obł. N.II .P.

- :::-

Wsohód

słońoa

6.46
IH3.
W.chód kllęż)'ca 1228.
Z&ohód kal~lyoa ' .60

ZMh<ld
Piątek

słońca

Długość d!1łą ll.3ł.

Pr1yby1o. dnia 4 .Oł.

I

MUZBUM MII1JSKIB hlltorjl t .stukl Im. ,
otwarte w środy, loboty I niedziele od
J. I R. Bartollewlezów (plac Wolnolici 1)
10-16.

•

Dyżury

Piłsudskiego
I gen. Edwal'da Rydza-Smlgłego

Adresy dla marsza

aptek

w nocy dyturuJ'I następuj ,!oe aptoki: H. Danoerowej (Zgl.rska ~7), W. Oro ....
ko".ldego (11 Llsfopada 15), Suko. S.Oorfelna (Piłsudskiego 64), S. Bartoszewskiego
(Piotrkowska 164), R. Remblełlilskiego (Andrseja 28), A. Szymański ego (Przędsalnl a
na 16).
D ziś

Drużyna Związku

w marszu Lódź

Strzeleckiego
Belweder.

Drużyna
Zwlllzku
Strzeleckiego
w Łodzi, która odmaszerowała onegdaj
wraz z drużynll P. W. Nr. 7 (pocztowców) z. Bałuckiego Rynku marszem
Łódt-Belweder, iabr.!a ozdobna adresy
dla marsz. Piłsudakiego I gen. Edwarda

R)'dz-Smlgłego .

Tekst adresu dla marszałka Piłsudskiego opiewa:
,Obywatelu' Komendancie I
Jesteś

tysięcznym

zastępom

strzeleckim Tym, który przekuł Słowo
w największy dziejów naszy.h Czyn.
Z wiekowych tęsknot, z najgorętszych marzeń narodu wyrosła
Twa olbrsymia postać, będllca dla
nas symbclem Polski tywej, wolnej,
potęłnej.

POD

WŁOS .

Magicy od lizania.
w rótnych ctllsach bywali rótnego
typu magicy, których czasami też palono na stosie dla rozrywki tłumu I na
'pożytek ludzkości .
•
Takiego jednak magika, jakim okazał
się zastępca naczelnego le , arza Kasy
Chorych w Grodnie, jak świat światem
nie wld%iano. Oto, jak doniosła prasa,
człowiek ów skarcił jednego % lekarzy
za wypisywanie chorym recept i nakła
nianie ich do latywan ia lekarstw - pouczajlIc tegoż lekarza, ii najskuteczniejsZIł metodą lec%nic%q, jest wmawianie
w chorego, li jest zdrów. Co się ZlIŚ
tyczy proszków i pi g ułek, to najzbawien'
nlejsze jest nie zatywanie ich, lecz
przypatrywanie się, a w najgorszym razie polizanie !
Wskazania te nie bylyby tak wesołe,
gdyby nie były autentyczne ! Nie wiem,
czy tego magika z Grodna spalll ubezpieczeni na stosie w tym jeszcze mleslllcu, czy dopiero w noc Śwlętojań.k,
. w każdym razi e sam dorzuciłbym szczyptę
drewna na stos i szczy ptę ognia pod
nos cudotwórcy kasowo-chorego.
Mutatis mutandis, czy nie motnaby
temu oszczędnościowemu zastępcy na ·
czelnego lekarza % Grodna zamiast wypłaty pensji pokazać tylko plenilłdze
i wmów i ć w niego, te je dostał, albo
zgoła zmusi ć go do polizania banknotówl? Przecież taka .wzajemność" usług byłaby bezwzględnie
wskazana l
Na pewno czułby się nie gorzej, nit ten
pacjent, któremu lizać pigulki kale I
Byloby niezw ~ kle clekl\wem dowiedzieĆ się, jak się do tych wskaz R ń ustosunkował sam pan naczelny lekarz
Kasy Chorych, pan .dyrektorz", lekarze
kasowi. no i wreszcie cI ~.rpiętnicy w
Grodnie, których Pan Bóg tak ciężko
dotknllł dowcipnym magikiem?
Ponieważ katde nowatorstwo jest
bardzo zara1liwe, naletałoby się obawiać
zas ,osowanla ttgo systemu i u nes w
Łodzi, tem bardziej, it wiemy, It naszym neczelnym władzom leczniczym
w Kasie Chorych nic tak nie odpowiada,
jak zbawienne ... kręgarstwo ~ Jak widzimy nie jest to znowu zbyt odległa metoda od metody lizania.
Wyobraźmy sobie goś cia ch9rego na
cukrzycę . Daje mu się polizać bryłkę
bydlęcej soli i człek jut zdrów I
Chory na gruźlicę otrzymuje ze
składnicy K. Ch. butelkę % powietrzem
przrsyconem ozonem i kładzie jlł sob:e
codziennie na piersi. Skutek murowanyl
CzłOWi ek chory na raka w toł,dku
powinienby przykładać sobie na żołlldek
śmierdzqclI wlltrobę . Wiadomo, li najłatwi~j łnwi się raki na Wlłtrobę! Rak
więc prawdopodobnie wyszedłby % tołqdka na łowy I uzdrowienie pewne.
Gdybym mieszkał w Grodnie i był
chory na hemoroidy to spytałbym się
zastępcy naczelnego lekarza, ezy lizanie
skutkuje. Jdli tak, tobym mu zapropo'
nował.. .

Lubal!.

Stoimy przy Tobie, na śmierć
i tycie oddani, przykazaniom 'strzeleckim wierni, ślubujlIc w dniu Twych
imienin ofiarnIl, nieustępliwII, nieznajlIc, prz erw słutbę dla Państwa" .
Tekst adresu do gen. Rydz-Smlgłego
brzmi :
.Obywatelu Generale I
Dzień Twych imienin jest dla zastępów strzeleckich uroczystem 4wię
tem . Wolno w nim bowiem złotyć
Raietny hołd Twym zasługom i zapewnić o przywi"uniu,
wiernoki
oddaniu.
Wpatrzeni w mnogie pomniki

Twych wielkich czynów, śledzClc
czujnie orli zasięg Twego lotu, usl·
podCliać w Twe .Iady, naj'

łujemy

wierniej"y, najlepuy, nalu~
tnleluy Druhu Komendanta.
CzCZ4C radosny dzień dzllleju"
ślubujemy Ci nleustępli.y, netelny,
ofiarny wysiłek ku dobru I chwele
mocarstwowej Rzeczypoapolitel·.
Adresy Sił opatnone w podpiay do·
wódcy O. K. IV, gen. Małache.akle.o,
Zarzlldów I Komend Okrę8u I mla.ta
Łodzi Z. S. oraz Komendanta mlel.klep
p. w. H.blnl.b.

P. W. Nr. 7.
Marsz drużyny P. W. pocztowców Lódż-Belweder.
Edwardowi Rydz-Śmigłemu (801eoisanł>
w dniu 19 b. m. drużyna złoły adreI
w Belwederze i adres prezesowi
rekcji poczt i telegrafów, p. in!. J6·
zefowi ŻóltoWllkilmu, twórcy inat,wcyj P. W. pocztowców.
Zaznaczyć nale!y, iż io mann
Łódź Belweder dellygnowało dowództwo O. K. IV.. 1\V ~żi, drułJ
' nę Nr. 7 z tego względu, iż jelt ona
20 p. p.
Wczoraj o godz. B-ej zrana dru- najlepsz" zpośr6d drutyn łódzkich P.W.,
żyna P. W. Nr. 7 wyrusll}'ła w dalpod wzgl~d.m wyćwiczenia i preRinsz" drogę z Łowicza i w Błoniu sta- taeji.
nęła około godz. (-ej po poł.
Powrót drożyny, złotonej z 15
W dniu dzisiejszym drużyna P . W. osób, nast!Lpi kolej" w niedzielę, JO
b. m. ' 19 b. m. o godz. 18.30 odNr. 7 wyruszyły z Błollia o godz. ,
zrana, aby stanął. już o 9-ej rano będzie się w sali przy ul. Kilifl.ski8le
w Warszawie.
Nr. 86 uroclyllta akademja poeztowPo przybyoin do Warazawy dru- ców ku czci marsz. JÓlefa PiJad.kiep.
żyna P .:W. Nr. 7 złoty adres gen.

(w) Jak już donośiliśmy - onegdaj , o godz. 7-ej zrana, wyruszyła
z Bałuckiego Rynku drużyna P. W.
Nr. 7 (przysposobienie wojskowe pocztowców), z adresem do Belwederu.
Drużyna ta w dniu onegdajszym
była o godz 4 · ej po poł. w Lowicza,
gdzie prsyjęta została przez P . W.
pocztowców w Łowiczu i dowództwo

d,-

Niewyjaśniona

sytuacja

w akcji strajkowej w hucie "Hortensja".
Pel'tl'aktacJe

będą

wkl'ótce

I'ozpoczęte.

Wyjaśnienie

(w) Trwajllcy od Ifzech m. w. t y- , wiadujemy, kierownictwo huty .Hor·
godni strajk włoski w hucie ,Hortensja" tensja", rozpoczęło szczegółowe oględzi
ny urządzeń I Instrumentów, do kteSrych
został w dniu onegdajszym, jak to już
pokrlStce 40nlosły depesze, zakończony, ' przez cały czas strajku dyrekcja huty
wobec Opuszc%~nla przez strajkujlłcych . nie miał. dostępu .
zabudowań huty, od czego jaK wia - i
Pertr.ktacje rozpoczęte będCl prawdodomo - uzaleinlone było prowadzenie ' podobnie w dniu dzisiejszym, tj . w
piCItek.
pertraktacyj .
Administracja huty • Hortensja" oJak się dowiadujemy - łódzki okrę'
gowy inspektor pracy, inż. Wojtklewlc%, głasza obszerne oświadczenie, w kteSrem
nie będzie uczestniczył w rokowaniach, wyjllŚnia przyczyny wybuchu strajku,
które przeprowadzone będCl przez In- tWJerdzllC m. in., Ił 1) strajk w hucie
wybuchł bez powodu I bez uprzedzenie,
spektora pracy w Piotrkowie.
Odnośne pertraktacje jeszcze lIie zo2) zaległości w wypłatach robotniczych
nie przekraczały okresu jednego tygostały rozpoczęte. Obecnie, jak się do-

.......
-------..
--------------------------------...
Komisja egzaminacyjna
dla nauczyclell szkół powszechnych.
w dniu 18 kwietnia r, b.

E~zaminy rozpoczną się

W dniu wczorajszym zwillzek nauczycielstwa polskie,o, oddział W Łodzi,
otrzymał zawiadomienie % kuratorjum
okręgu szkolnego łódzklegolo organizacji przez kuratorju m komisji egzaminacyjnej w Warszawie w terminie wiosennym 1 .132 roku dla czynnych, a nlewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych.
Prawo .kładania egzaminu przed powyiszlł kemisjCl majll wyłClC%nie ci nauczyciele szkół powszechnych, którzy
mogli się wykazać J dowodami, te pra'
cuj, w szkolnictwie powszechnem bez
przerwy co najmniej od 1 paidziernika
1926 roku w wymiarze 14 godzin tygodniowo minimum.
Eg%amlny ro%pOCZnlł się dnia 18-10
kwietnia r. b. o godzinie 9 rano w lokalu szkoły powszechnej nr. 134 w
Waruawle przy ul. Złotej 47.
Wszyscy zainteresowani winni wnos ić podania do kuratorjum do dnia 22
marca r. b. za pośrednictwem Inspektora szkolnego .
Do podań naleiy dołClczyć metrykę
urodzellla, tyclory., świadectwa szkolne
I zaświadczenia egzaminacyjne, jwl.dectwo lekarza urzędowego oraz zajwlad,
czenla, potwierdzone przez odnośnych
hupektorów, odnośnie pracy k.ndy"t.

w szkolnictwie powszechnem w wymagenem wymiarze godzin conajmnlej ad
1 patdzierni"a lO2ó r. (p)

Ferje wielkanocne

w szkołach.

(I) Jak 8ię dowia luJamy ~ tego-

roczne ferje wielkanocne 11' szkołach
powszechnycb, średnich i seminarjach
nauczycielskich ror.poczynajl\ lię od
.rody dnia 23 b. m. włl\cznie i trwa~
b~dl\ do poniedziałku , dnia 4 kw~ nia
włl\cznie,

Ostatni dl'lień nauki w szkolaeh u·
Italono na wtorek, ~2 b. m .

Sklepy w okresie
przedświątecznym,
Starosh,o Grodzkie podaje do wiadomości, ił w okresie od 11 do 25 mar..
włl\oznie sklepy i miejsca IIwodowej
sprzedaty mogił być otwarte do .godz.
1I1·eJ , a w Wielkł Sobotę t . j . daia 26
marca wył,cz.nie do godz. 18·eJ, W niedzielę .d dn . 20 marla wykoDywanie
handlu dOlwolone Jest oi rod.. lI' lj
do godz. 18-al.

administracji huty.

dnia, gdyt .Hortensja" pragn,c nie PO'
zbawiać robotników praey I zarobków,
pomimo zapasu towar6w ni .Id.dde
nie redukowała Ilości robotników, • do,
piero - lak w sprawie punktualnej ..,płaty robocizny i konieczność gruntow'
neio remontu jednego z plecó. zmu'
siły administrację
do wypowleuenla
pracy częŚci robotników, które to .ypOwiedzenie kończyło się 5 m.rca, J)
administracja huty ani nie proponował.
robotnikom zmniejszenia .tawek płacy,
ani nie miała zamiaru tego uClynlć, •
wynagrodzenie za pracę W hucie .Hor.
tensja" nie jest mniejsze od larobk6.
w inl'ych hutach (51klll"ych), 'rednle
zaś zarobki tygodniowe, w zalełno'c:I
od kategorji pracownika, wynou" dla
hutnika zł. 60, dla pomocnikeSw hutni·
czych zł. 30, dla szlifierzy zł. 445, dl.
Ich pomocników zł. 37, dla robotników
niewykwalifikowanych, uczniów, ulifle'
rek, wiCl%arek, ddewC%lłt - zarobki .,.
nosz" od 11 do 2 zł. tygodniowo, PO'
nadto hutnicy i Ich pomocnicy otnymujCl be zpłatnie opał i mienkanle, e
ulifierze mleukanie.
OdnidĆ 1I\0ina wratenle, ii opu&czenle przez robotników labudo.aA huty nie jest jeszcze zakończeniem zatugu, który przewlecze się prawdopolłolt
nie przez cz.s dłutuy, z .Ielu .qlę
deSw.
WyjAŚnienie .dmlnlstracji huty \elt
doić osobliwe, albowiem mó'" 0110
więcej, nitby chcIało powiedz lać.
Przedewuystkiem lunaczelIle, 1*
kierownictwo huty nie myślało o redu·
kowaniu robotnikeSw, dopeSkl IIle zaCIęli
domagać się. .. zapłaty.
D.lej - przytoczone W wyjaśnieniu k.oty zarobków
robotniczych wymieniaj, cyfry, e ....
wspomlnajCl wOl/eSle o tem, te n. p.
kwota zł. 38 tygodniowo dl. pomOCftl·
ków hutniczych, jdli zwatyć, I.k clttq
wykonullł oni pracę, "le jeet za wylCllra.
Dziewczętom • hucIe wypłaca ......
aż od 11 zł. tygodnlo.o. Jak wlado_
- młodocl.nych "ie wolno z.trwl....
ponJtej lat 17 ·u, wytej - o.uelll. ....
neml Iłowy - panne, . 0 . ' " . palM
zastClplć Ilłę wykw.liflko,""" . . . . .
tYl/odnlowo at 11 detych. l'1ektekL.

litr. 6.
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Wielkiej Nocy w wojsku
Widowiska łódzkie = Swięto
Skrócone urzędowanie i urlopy świąteczne,
UlUlllWlnllllllUIIWllUlWlIIll1W
REPERTUAR.

rllATR KI8JSKl: ,Dokt6r Stleglitz".
RATR KAMBRALNY:,Dzllwczynal hipopotam'
bATR POPULARNY: .Jutro POQoda' .
POLLO: I ,Odrod%eni.'
BAJU: ,Noc upoJeń'.
CUITOL: .Ułanl, ułani, chłopcy malow ani' .
OABINO: ,Najeźdźcy '.
CZARY: I. ,Dolina złota' II. ,Dziki zaellód'
CORSO: I. .HAI-Tang'. II. Piraci pustyni
DOK LUDOWY: ,Cudza narzeczona-.
lUNO KINO: ,MalteJi.stwa prlrszłoicl'.
LUNA: .Bomby na Monte Carlo'.
IIJ](OZA: .On albo ja'.
ODBON: ,Mężo wie I tony'.
OŚWIATOWY: I. ,Cain' II. , Pieśń cAbAllero'.
PALACB, ,Oslldicle sami'.
PRZIIDWIOŚN18: .Nleblelkl motyl ".
IUlSUR8A: ,Nie odchodź odemnl.'.
lAKlBTA: ,Pocałnnek wlolny'.
SPLlNOID: ,Rok IGU,'
UClBCHA. I. ,Trędowata
WODBWlL: .:Wężowle I iony' .
UCHljTA: ,Nlebezpllczny raj '.

Teatr Miejski.
(ul. Cegielniana Nt 27).
Dziś w pilItek pora. ostatni ,Dok tór. StleIii&." po cenAoh najn lż ..ych.
W .obotę i niedzielę wiecz. ,"tuka J.
QAl.tworth,'ego • Walka".
W nl,d,lelę o goda. , pp. n" oQóln. :i ą
~6JI!. publiozno ci .Opera za 3 grosz.' .

Teatr Kameralny.
(uJ. Traugutta Nt l)
.
Dzlli w pili tek premjera komedji Mary
LUC1 .Dziewczyna I hipopotam', z ni.zrównaBIl S*efanJII Jarkowsk" W roli popisowej.
W sobotę I nled ,lelę wlecz' powtórzenie
pr••jer,.
W .obo tę o g. 5 pp. , Kłopo ty BourraohoDa' I w nlodz lelę o 6 pp. po raz ostatni . Hau
Hall' •

Michałem 2nl~.em.

Teatr Popularny.
(Ogrodowa Nt. 18 tel. 178-00.
Dllś o godz. 8.15 wieoz. amerykaóska komod,a ,Jutro Pogod~
W .obotę o godz. 4.15 pp . • Kredowe Kolo'
cen)' na wlzystkle miejsca po ' 50 gr.
W nled.lelę o godz. U5 pp. bajka dla
daleo! Kr61 Kryształ e. I Krasnoludki'.

Teatr Powszechny.

(ut. Przejazd Sł).
W .ob o tę. IG' Qo Teatr Pow.zechn, daje
wielkie mlstarJum religijne , Golgota' (.BIi,
Bil lalDa z.bachtanl'. Próby odbywają się
pod Iprłźynym kiorunklom retpsersklm art.
dram. _L. Złu ckiego .

W związku ze świętami Wielkiej
Nocy Min. Spraw. Woj~k. zarządziło
co następuje:
Dnill. 25 i 26 marca 1932 roku
urzędowanie do godz 12-ej, dnia' 27
i 28 marca wolne od zajęć lużbo
wych.
Na okres od 24 do 30 malca minister spraw woj k. zezwala na udzielenie urlopów will-tecznych oficerom ,
szereg9wym zawodowym i funkcjonarjuszom cywilnym. '
Szeregowym niezawodowym zar6w-

no w formacjach broni jak i służb,
na to względy słnżbowe po:liwolą.,
udzielone urlopy świąteczne:
. a) wyzo. rzym .-kat., ewangel.angsb. i ewang.-retorm., na
okres od 25.Ill do 3.IV . 1932
roku (włącznie)
b) wyzn. moj:l:e z. na okres od
20. do 29.IV. 1932 roku

O ile
będą.

(włącznie).

c) wyzn. prawosł. i gr.-kat. na
okres od 29 .IV do 8. V. 1932
roku (włącznie).

I

WKomunalnej Kasie Oszczędności wTuszynie
było nadużyć.

nie
W Nr. 71

z dnia 11 !'larca 1932 r.

zamieścili śmy arlykuł otrzymany od jednej z agencyj prasowyc h, pod tytułem:
• Tajemnica tu s zyńskiei KK.O. Grzecznościowe
weksle i efektywne protesty.
Obywatele Tuszyna tucq zaufanie do
swej instytucji finansowej' .
W związk u z tem otrzymujemy wyjaśnienie, treści nastę c ującej:

.Omawiany artykuł zawiera kłamliwq
i zmyślonq treść zarzucając mi, jako
kierownikowi Komunalnej Kasy Oszczęd·
ności w Tustynie,
żyrowanie
,grzecznościowe' weksli pod pieczqtką Komu~
nalnej Kasy Oszc zędności .

Prawd q jest, że weksel, o którym
mowa w tym artykule i który znalazł
się w rękach niejakiego Rozena z Rudy
Pabjanicklej, wystawiony był przez ław
nika Szlerna w Tuszynie, na moje zlecenie i żyrowany przeze m nie osobiście,
bez pieczątki Komunalnej Kasy Oszczęd
ności, a zatem z instytucją K. K. O . nie
mial nic wsp6lnego .
Autora kłamliwego artykułu pociągnę
do odpowiedzialności karnej. A. Kawecki,
kierownik Komunalnej Kasy Osz częd 
ności m. Tuszyna.

---

umysłowi m: Pabjanic.
Co zyskala delegacja w ministerstwie pracy.

Bezrobotni

Ostatnio bawiła w Warszawie delegacja bezrobotnych pracowników umysłowych m. Pabjanic.
Delegacja w osobach p. p. Józefa
Tomesza i Tadeusze Uznań_kiego, przyjęta została przez dyr. departamel'ltu
p. Dreckiego.
W postulatach swoich delegacja wystqpiła o rozszerzenie pomocy żywnościo -

wej, przez w~ dawanie dla bezrobotnych
kolacyj, a nadto o powię ksze nie racyj
węglowych .

P. dyr. Drecki oświadczyl, iż postulaty te prze dsta wi p. min. Hubickiemu,
a nadto oznajmił, że b ezrobotni umysłowi m. Pabjanic uzyskaj" przed świ ..tarni do raźne zasiłki w wysokoś i od ~O
do 40 złotych.

Budżety samorządów miast niewydzielonych
ulep-uą

prawdopodobnie dalszej kompresji.

Posiedzenie wydziału wojewódzkiego Odbędzie się w początkach kwietnia.

"Orl," W dniu imienin
marsz. Józefa Piłsudskiego.

(a ) Preliminarze budżetowe miast
niewydzrelonych, jak wiadomo, podlegaj" zatwierdzeniu wydziału wojewódzkiego (budżety miast wydzielonych - ministerstwa spraw wewnętrznych).
Jak zdołaliśmy ustalić najbliższe
posiedzenie wydziału wyjewódzkiego,
które po§więcone będzie m . in. równiet
zatwierdze niu budżetów poszczególnych
samorządów 'miejskich z terenu województwa, łódzkiego, odbędzie się dopiero po świętach Wielkiej Nocy, a ponie wat rok budżetowy kończy się w samorzqdach zreguły z końcem marca katdego roku, przeto - wobec niezatwier-

Zjedn08zenie Polskiej
Młodzieży
PlaeuJącej .Orlę" Okręgu Ł6dzkiego u-

Wszystko z powodu

Koncert-akademja
W Polskiej YM CA.
Vf sobotę. dn. 19 marea r. b. o godz.
a·ej popoi. w sali Polskiej YMCA,
Piotrkowska 89, na akademJi Imieninow'J

Marszałka

l. Piłsudskiego odbędzie

si, koncert. znanęa-o wiedeńskieio ze8polll mU71ycznego prof. J. Benesza.
Wstęp dła wszystkich bezpłatny.

rqdza ku ulzczeniu imienin mar3Z.
Józefa Piłsudskiego uroczystą akademję
w 8obo tę, dn. 19 marca, o godz. 19.eJ
w sali własnej , przy ul. Kątnej 2.
Pregram akademji obejmuje: zaga·
jenie Iftlez prezesa Okręgu p. Piotra
Czernielewskiego. przemówienie okollcznościowe - dr. Samborskiego oraz
el,~6 koncertowa. M. in. dany będZie
obrusk Bceniezny p. t. • Pod Bel wede-

rem".

Watęp

na akademj fl bezpłatny .\
Organisacja .Orlę· zaprasza na uroosylltoić wszystkich swych członków
oru Iympatyków.

Giełda zbożowo-towarowa włodzi
..Jak się dowiadujemy - na środ fl. dn.
i8 b. m. zwolane zostało pOSiedzenie
pełnego komitetu organizacyjnego, na
którem ostatec.nie zatwierdzony zostanie statut, kt6ry prseslany będzie naIqpnie d. minillterstw& przemysło
IllbellU.

-

dzenia
b udżetów,
preliminowanych
przez samorządy, samorządy te będlł
zmuszone do wykonywania w miesi ącu
kwietniu części bu dżet u dla śclqgnięcla
wpływów i dokonania wydatków, przewidzianych na miesiqc kwiecień, a zatelll kwot, wynoszllcych 1/ 12 preliminowanego budżetu rocznego.
Jak si ę dowiadujemy - wobec zna'
cznego pogorszenia się sytuacji w wię
kszości samorządów wojew-.sdztwa ł6dz
kiego - u miarodajnych czynników panuje wyraźna tendencja do wprowadzenia naj dalej Idqcej kompresji niektórych
budtetów samorządowych .

świąt.

Złodzieje
Popyt na szynki,

mięso

vtOci'lgu doby ubiegłej zanotowano
znów cały szereg kradzieży, za~ przedmioty, na które dokonywano zamachów
świadczą, iż złodziejami kieruje prledewszystkiem troska o zaopatrzenie się
Da okres świlltecz ny .
Po przepiłowaniu krat u okna nad
piwnicą przy u\. Limanowskitgo 109,
dostali się złodzieje, którzy zabrali rzetnikowl Leopoldowi Kirstowl 60 kg. wieprzowiny, 300 kg słoni ny I kilka szynek

nie
i

próżnują.
i

palta,

łllcznej wartości

Również nocy wczorajszej
nie%nanl
sprawcy wyjęli szybę w oknie wystawowem sklepu galanteryjnego Ottona Kajnato, zabier8jllc z okna różne wyroby
galanteryjne, wartości 400 zł.
Do warsztatu stolarskiego przy u\.
Smugowej lO, na l!iqcego do Kuslaka
Tadeusza , włamali się złodzieje, którzy
skradli róż ne nar1ędzia, wartości 750

łącznej wartości tysiąca złotych.

złotych.

Dawidowi, przybyłemu do
Łodzi 'z Łęczycv, nieznani sprawcy skr.dli na Bałuckim Rynku wa lizkę z róż
nem i przedmiotami, wartości 780 zł.
Rzymowskiemu B olesław owi niema'
ni złodzieje skradli ze sklepu przy ulicy Napl6rkowsklcgo 27 różne artykuły

Henrykowi Macznikowi (~hódmiejska
nr. 18), wycię li nieznani sprawcy w poC!III!U linji nr. 5 kieszeń sklld Macznikowl wyjęto portfel, zawierający 80 zło ·
tych w gotówce I róine dokumenty.
Gdy Macznik zauważył uszkodzen ie garderoby a następnie krodzieł - na po-

Konowi

Łódź
SOBOTA, dnia IG marca IGS2 r.
11.'5- 11.55 Pnegh,a dzlsiejs.ej Prasy Polsk.
(b-.• W-wy).
11.58-12.10 Sygnal czaau z W-wy hejnal
z Wieży Marjaoklej w Krakowie', odezytanie prop:ramu na dzieli następny.
12.10- 12.85 Muzyka z plyt p:ramofouowycb .
1316-15.45 Przerwa.
15.46-1610 Gielda pleul ę ."a i plyty gramof.
(tr. z W-w)').
.
16.10-16.80 Odozyt dla maturzystów p. t.
,Ś redniowiecze' - wygI. prot. Henryk
Pasakiewie. (tr. z W-wy).
lij.30-17.1O Plyt)' gramof. z W-wy.
17.10-17.35 Odczyt p. 1. .Io{arszalek Pi/sudski,
a Istota pracy pali_twowej" - wyg/o dr .
Jan star.ewskl (tr. z W-wy).
17.35-18.05 Muzyk .. dla mlodzieży z W-wy.
1805-18.30 Program dla dzieci. Audycj/\
ku czci M . rozałka Pi/oudskiego z W-wy.
18.30-1 .60 Koncert dla młodzieży' W-wy.
1850-10.15 Rozmaito ści.
19.1_19.>lO Komuolkat Izby Przem. HaudJ.
w Łodzi. oejozptanie programu na d,leó
u&stę pn p i płyty gramofonowe.
lG.30-1G.'~ Kalondar<yk filmowy, r.pertuar
teatrów i płyty ,ramot.
IG.ł_aO.oo Pralow)' Dziennik Radjowy (trausmisja z W-wy).
20.00-20.15 Na wIdnokręgu (tr. z W-'ory).
20.15-21.35 Muzyka polska I polaka pie.il
toln lersko. Wy k.: Orlr. P. R. pod dyr. ::itan.
Nawrota I Bollśol (tr. z W-wy).
21.85-21.00 FelJeton JuljusZ& Kaden-Bandrow.klego p. t. ,Józef Piłsudski Jako pl.arz'
(tr. z W-wy).
21.50-22.00 DodaŁek do Prasowego Dziennika
Radi owego, oraz kom . meterol. I polic.
z W-wy.
22.00-23.00 Utwory Chopina w wykonaniu
.
Mikołaja Orlowa (t . z W-wy).
28.00...Koncert życzeń z p/y t gramot.

IllIIIIIIiu_WHOWIUIIIIWIUUnUmIWUIUIWUIIUn
lIIr

słoninę·

galantery jne
900 złoty c h.

Łódź
dnia l marca IGS2 r.
IU5-11.55: Codzienny Przegl'ld Prasy Polskiej (t.. z W-wy).
11.58-12.10 Sygnal ozasu z W-wy heJnał.
Wloźy MarJackieJ w Krakowie ~dczytanl .
programn na dzIeń bld'!c)'.'
12.10-13.15 Poranek % płyt gramofonowych.
13.1_15.25 Przerwa.
15.25-15.45 Odozyt z oyklu dla maŁurly.t6w
p. t .• Ignacy Krasicki' wygł. pro/. Konrad Górski. (tr. z W-wy).
15.50-IG.1O Od ozy t • oyklu dla maturzystów
p. t .• Walka Ceaaretwa z Paple.twem'
wlgl. pro!. Houryk Paszkowski (tr. z W-wy).
16.20-16.40 Skrzpnka pocztowa - korespondencJę bld'lc~ om6wl dr. MArj,," Stępow.ki
(tr. z W-wy).
IMO-IO 55 Płyty gramof. z W-wy.
16.05-17.10 Lekcja języka angielskiego (tr.
• W-w)').
11.10-1735 Odozyt (tr. W-wy).
11.85-18.50 Muzyka lekka ze Lwowa.
18.50-1G.15 Rozmaito ści.
19.15-19.30 Komunikat Izby P"em.-Handlowel
w Łodzi, odolytanie programu na dzlen
następny I płyty gramofonowe.
19.30-19.45 Kalendarzyk film., repel·t. teatrów
I płyty gramof.
19.'5-20.00 PrasJ'wy Dziennik Radjowy.
20.00-20.15 Pogadanka muzyczna x: (omówienie koncertu symfonlozneso (tr. z W-wy).
20.16-22.40 Koncert symfo nicznp z Fllharmonjl Warszawskiej. Wyk.: Orko Filharm.
War... pod dyr. G. Fltelberga I Francllzek Vecse)' (okrz.) I) Schubert: Rosomunda - uwertura. 2) Mendeloohn: Kon·
cert .knypcowy. 3) R. strall_e: Przygody Sowizdrzała-poem ot . ,.mfonlczn)'. 4)
Kondrackl: .Metro polls' - poemat symfoniczny. 5) Drobne utwor,. skrzypcowo
(tr. zW·wy).
22.40-22.55 Dodatek do Prasowego Dziennika
RodJ owego, komunikat meteorologiczny,
polic. (tr. z W-wp).
22.55-24.00 lIu.tka taneclna z W-wy.
PIĄTEK ,

Pal tylko gilzy

~

"L E G J O N O W E"
wytwórni ,ŚWIATOWID'

Ł6ot, Cegielniana 19, tel. 134-86.
ścig za złodziejami było już zapótno.
Łęgowskiemu Romanowi (Lokator-

ska 24) nieznani sprawcy przez włama
nie się do piwnicy skradli 5 szynek
oraz większ" ilo ść mięsa i gotowych
wyrobów, lącznej wartości 700 zł.
• rzy pomocy podrobionych kluczy
dostali się złodzieje do mieszkania Majera Czoło, któremu skradli garderobę,
bieliznę i różne p rzedmioty na łączną
sumę 1.500 zł.
Erwinowi Ku~semu (D"browska 26)
n ieznani sprawcy s kradli rower i róż n!
przedmioty, łqcznej wartości 7~0 zł.

-

Nr. 78.

"Dziennik

Łódzki "

przed

Włamanie do składu z manufakturą..
Policja odebrała skradzione towary.

sądem .

w

swoim ozasie :lamieśoiliśmy notatkę o wybuchu strajku w przemy'le
ko*onowym, Poniewat w doniesieniu
tem dopatrzono się alarmowania opinji
publicznej, wytoczono • Dlienuikowi"
s prawę z art. 263 K. K.
Przed sl}dem grodzkim staną! redaktor odpowiedzialny naszego wydaw"1Iictwa, p. Jótef Przybylski. Obronę
wnosił mec. dr. Stanisław Chomioz.
Po rOIpatrzeniu sprawy i przemówieniu obrończem mec. Chomicza sąd,
nie doplltrujl)c się w doniesieniu .Dziennika" czynu karygodnego, uwolnił 0skartonego od winy i kary_

(a) Nocy wczorajszej

dokonano zumanufak-

c.wał~go wła m a n ia do skła du
tury, n a leż4ce.o do Wilka

Michała,

przy ul. 6 S ie rpnia 1.
Po sp o strzeżeniu włamania powiadomiono bezzwłocznie policję, która
ustaliła, że złoczyńcy weszli przez Silsiadujllcy ze składem lokal, oddzielony
składu
Wilka zamkiętemi stale
od
drzwiami, a należllcy do modystki Steinowej. Na drzwiach od strohy zakładu
p. Steinowej wisiało lustro, które zło
czyńcy zdjęli, a dostawszy się do skła-

Jeszcze zatarg
Zr.yczałtowanie
sznurowadlal'zy. Jakie stawki oplacać
Jak wiadomo - po długotrwałym

Patenty karczemne.

Jak się dowiadujemy, wystawa robót ręcznych okręgu ł6dzkiego ZPMP
. Orlę· wzbudziła wielkie zainteresowanie WŚród łódzkiego społeczeństwa,
dowodem IJzego jest gremjalne zwiedzanie tej wystawy.
W ci~gu kilku zaledwie dni wystawę zwiedziło około 3 tys. osób. Wystawa otwarta jest codziennie od godz.
17 do 21. W sobotę dnia 19 b. m. i
niedzielll dn . 20 b. m. wystawa otwart a będzie od godz. 11 do 2 1·ej. Zamknięcie wystawy I rozdanie dyplomów
za naj piękniejsze kioski nastąpi nieodwołalnie w n ie dzielę przy udziale
przedstawicieli władz i goś ci.
Zaznaczyć należy. te w wystawie
bierze udział 8 kół • Orlęcia" z terenu
naszego miasta. WstllP na wystawę
bezpłatny. W czasie wystawy koncert
z płyt gramofonowych .

Gzyms em w

głowę.

Mimo . stalej troski władz bezpieezeństwa o utrzymanie posesyj łótłz
kich w stanie naletytym. ze względu
na brak środków materjalnych wielu
wła ścicieli nieruchomości zaniedbuje
swoje posesje, nie troszcząc się o bezpieczeństwo przechodni ów.
W d.n iu wczorajszym na ul. Radwańskiej obok posesji
r. 19 przechodząey tą nlicą Dominik Stefański (Niska 9) ugodzony został w głowę gzymsem, który oderwal się z balkonu
wspomnian ego domu.
Do poszkodowanego wezwa.no 'lekarza pogotOWia, który po udzieleniu po·
mocy przewiózł Stefańskiego do domu.
Właściciela posesji o ruchomyoh gzymsach pociągnięto do odpowiedzialności.

-----,------~~~~~~

podatku obrotowego.
będą

I

warsztaty

rzemieśl nicze
i woź n icó w.

również dorożkarzy

'Jak wiadomo - rzemieślnicy u~y
skali Gbecnie zryczałtowanie podatku
obrotowego. Rzemieślnicy, posiadający
patenty VI i VII kategorji przemyslowej, posi adający karty rzemieślnicze, li
którzy w Ciągu ostatnic,h lat trzech,
od r. 1928, nie uzyskiwali większego
obrolll, jak 45 tyą. rocznie. płacić bę
dą podatek zryczałtowany od obrotu
jak następuje:
Jeśli obrót nie przekraczał 3 tys.
zł. rocznie podatek wynosi 33 zł.
rocznie, jeśli nie przekraczał 4 tys. zł.
podatek wyniesie 38,50 zł., do 5.000 d .
49.50 zł., do 6000 zł. - 60,50 zł., do

zakładów.

Wystawa robót ręcznych
Z. P. M. P. " Orlę" .

miesięcznie .
'.'

dotyczy

strajku w przemyśle sznurowadlarskoglancerskim doszło częściowo , do porozumienia, a ty łko trzy zakłady: nie
zgodziły się na podpisapieumowy zbiorowej. W zakładach tych praca nie b'yła" jut oa szeregu mięsi ~ cy ' podejmowana.
W dniu dzisiejszym odbędzie się w
inspektoraci e pracy konferencja celem
zlikwidowania oitatecznie zatargu W
omawianym przemyśle przez zatrlldnienie robotników wspomnianych' trzech

Jak z miarodajnych irMeł informują w dniach najblitszyeh, jeszcze
przed pierwszym kwietnia r. b., izba
skarbowa łódzka otrzymała okólnik z
ministerstwa skarbu w spl'awje ulgowych patentów dla mniejszych szynkarzy.
Ci szynkarze, których obrót w roku
1930 nie przekraczał rocznie 20,000, zł.
będą mogli wykupywać t. z w. patenty
karczmarskie . O ile j ut wykupili patent wytszy, to uzyskają bonifikację
p rzez przeliczenie r6:tnicy na wykup
patentu na rok następny. (ag)

du Wilka zrabowali . 32 sztuki towaru,
6.000 złotych .
W wyniku energicznego dochodzenia
wład ze policyj ne na trafiły na melinę , w
której przechowywa no tow. r, który w Jr;ilka godzin po powiadomieniu policji - zo stał w całości zwrócony wła
ścicielo wi.
Kilka osób, pe dejrzanych o
udział we włamaniu, zo stało zatrzymanych. Ze wZi1ędu na dobro śledztwa
nazwiska zatrzymanych nie są ujawnio ne.
łllcz nej wart oś ci

7.000 zł . - 71.50 zło, do8,OOO - 82,50
zł . , do 9,()()0 93,50 zł., do 10,000 10~,50 zł.
Od każdych dalszych 10 tys. zł. osiąganego obrotu rocznego 11 zł.
Nastt;pnie rzemieślniey, posiadający
Vln kategorj, patentll przemysłowego,
posiadający karty rzemieślnicze , lub
ich nieposiadające, zatrudniający tylko
jednego robotnika, płaCI) 17.60 zł. rocznie tytułem podatku obrotowego. Do
tej kategorji płatników naldll r 6wuiet
dorożkarze i wotnice. (ag)

rZłjdowe zaświadczenie to~ości,

Idy pogoto wia przeciwpowodziowego
ustawicznie wzdłut brzegów
Warty patrole, badaj~ce uwatnie stan
wody na rzece.
Jak wynika z doniesień, otrzymanych przez starostwo powiatowe w Piotr
kowie od poszczególnych urzędów
gminnych i posterunków p. p .. grotba
powodzi na obszarze omaWianego powiatu }stnieje.
Poziom wody wzrósł bardzo znacznie nietylko w P ilicy, .lecz nawet w
rzeczkach niewielkich, jak np. Wolbórka, Strawa, Luciąt, Czarna i Jllne.
Oddział piotrkowski
Czerwonego
Krzy ta podjął energiczne przygotowania na zagrotonych terenach, aby w
razie petrzeby aparat ratowniczy był
zdolny do be zzwłocznego uruchomienia.
Poczyniono rGwJiet przygotowania
do ewakuacji ludności na wypadek,
gdyby zaszła tego potrzeba.
kierują

Felczer i aptekarz na

O

wypadku

zgonu

powiadomiono

pacjentki.

Wobec tego sprawę odroczono, dla
zawezwania lekarza, który b ył jakoby
wzywany przez felczera oraz przedstawiciela wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego.

Wypłata państwowej
miesiąc

(a) Nocy wczoraj Izej do zagrody
Audrzeja Owczarka, we wsi Graczno,
gm. Klu.\;:j . pow. piotrkowskiego wła
mali się złodzieje, usiłując wyprowadzić inwentarz tywy. Złodzieje przed
przedostaniem się na podwórze podrucHi psu zatrutą kiełbasę.
W momencie, kiedy złodzieje, prze
dostawszy się do st8jn~ uliłowali wyprowadzić konie, wybiegł z izby m,ie·
szkalnej Owczarek, który usłyszał J.akieś podejrzane o d głosy.
Na pod~le
siony przez Owc:larka alarm złodZIeje
rzucili się do ucieczki, ostrzeliwując
si, z rewolwerów.
Owczarek został
dwukrotnie pos trzelony w r~kę I li'
nIJgę·

N a odgłos strzał ó w nadbiegli SIIsi ed2li , jednakte złoczyńcy, korzy taj,o
z ciemności nocnych, zdołali zbiec.
Powiadomione władze policyjne prl':8'
prowad ziły obławl), celem uJęcia rabasiów.

nieniem.

liny.
Dal,ej ustalono, że morfinę tę nabywał na podstawie recepty felczera sublokator Olejniczakowej, Dreger, w aptece L. Grzegorzewskięgo, przy ul. R <gow-

za

śmierci

- - .-

włamywacze

wobec nieUdanej krad z i eży kolii
obsypaii kulami właścicieli zagrody

skiej 147. Apteka ta, jak ustalono , wydawała niejednokrotnie narkotyki ja k
morlina i inne na receptę felczera,
przyczem recepty te nie byly księgo
wane.
felczera D. i aptekarza G. pociąg
nięto do odpowiedzialno ści
karnej za
spowodowanie śmierci Olejnicza kowej.
Sprawę rozpatrywał sędzia Semadeni. Na przewodzie sądow y m oskarżony
felczer tłumaczył się, iż widz4C, że
chora czuje się źle wezwał lekarza,
lecz ten przy szedł ze znacznem opóź

policję. W dochodzeniu ustalono, ii.
śmierć spowodowały zastrzyki z morfiny, ze wzalędu ne zbytnią ilość mor-

zapomogI

doraźnej

marzec 1932 roku.

Magistrat m. Lod7:i - Urz~d Zasilkowy dla Bezrobotnych - podaje do wiadomo6ci o 6b zaiuteresowanych,
dnia
23-go marca 19~2 r. roz~czDle ~JQ . wypł.at~ panstwoweJ zapomogI dorazlleJ za
mlesll\c muzec 19S2 rokn ula bezrobot-

Uzbroj eni

ławie oskarżonych.

Sprawa o spowodowanie

się więcej.

Czwartek, dnia 24 marca litery:
Ł, M, N, O, P.
Pi~tek, doi" 25 marca litery: R.

K, L,

2) legitymację P.U.P.P. 8twierdaaj~
fakt zgłaszania się do kontroli stałej conajmniej raz w cil\KU ostatnich dwóch tygodni.
S) ksil!żkę ubezpieczeniowlI Kasy Chorych m. Łodzi oraz członków rodziny.
wspólnie z nim zamieazkuJllcych,~
cyeh ' we wspóln,m gospodarstwie.
4) zaświadczenie zakładu pracy, podlegaj~cego usta wie o zabezpieczeniu na
wypadek bezrobocia o rozwilIzaniu stoBDlm najmu,
.
.
6) ksil\żkę obrachunkowlI swoJą I
członków rouziny, wspólnie aamieszk~
cyeb i bQde,eyc.h we wspólnem gospodilrstwie.

Komitety przeCiwpowodziowe działają.

(a) Józefa Olejniczak (Rzgowska
nr. 113) od pewnego czas" była chora
na serce. Chor4 opiekował się felczer
Józef D. (Sląska 16), 19 listopada r. ub .
Olejniczakowa w godzinach przed Wi eczornycn dostała ataku serca, wobec
czego wezwano felczera D., który zastosował wobec chorej trzy zastrzyki
morfinowe. W trzy godziny potem Józefa Olejniczak zasnęła i nie zbudziła

B, C, D, E, F , G, H, I, J.

Bezrobotuy, zgłaszaj~c się po odbiór
zapomogi, powninien okazać:
1) dowód osobisty, względnie inne u·

powodzi na terenie województwa.

Od kiLkIl dni rozpoczęło się tajenie
śniegó w i lodów na rzekach na obszarze województwa łódzkiego.
Ponieważ zanotowano silny przybór
wody w rzece Warcie, zachodzi obawa,
it w niektórych, nite.i połotonych miejscowościach, o niskich brzegach, nast ąpi powód ź, tem wil)cej, te Warta jest
rzeką nieuregulowanI) i w każdym. wypadku utworzenia się zatorn z taJącej
kry grozi wylewem.
Na zarządzenie władz zorganizowana w całym szeregu szczególniej zagrożonych punktów pogotowIa rzeczne,
złożone z oddziałów wojskowych, plutonów straty ogniowych i przedstawicieli Czerwonego Krzyża .
Jak dotąd - o ile dalsze tajenie
śniegu i lodll postępować będzie normalnie, nie zachodzi obawa wylewu
Warty na szers'zą skalę o ile tworzące
się na rzece zatory będą wcześnie usunięte.
.
W związku z tem po szc7~gólne pun

Bezrobotni, posiadajllcy dochody la.
zarobki dorywcze, nie przekr.czaj ~ce 7.
proc. wymieniooyc.h wyźej stawek, otrzymajll amniPjszoo8 zapomogi, a mia!lowieie:
1) po.iadaj~cy dllŹ!\ rodainę tawk~ dl. łredniej rodziny,
2) posiadaj~cy średniII rodzinę-s5awk. dla małej rodainy,
3) posiadający mał.l\ rodzinę-50 proC'.
stawki małej.
Wypłaty odbywać się będł! w l0kalu Urzędu Zasiłkowego dla Bezrobotnych przy ul. Żel'Omskiego Nr. H w go- '
dzinach od 9-ej do 14-ej, według nastę
pujł\cego porządkIl:
'
Srada, dnia 23 marca - litery: A,

S, T, U, W, Z.

Czy Warta wyleje?

Groźba

Samotlli prawa do zapomoci dara8ej
nie majII.
R6wniet nia maili prawa do apomGIi
bezrobotui, w których rodzinie, pOJOŃ
j llcej we wspólnem goipodlU'ltwie do. . wem ohOó jeden członek pracuje lub posiada inne źródła .dochodów, ró wne Ja~
przewywające ew. zanomogę.
.
Stawki zapomogowe wynosz~ :
l) dla bezrobotnych, majłcych l - 2
osoby na utrzymaniu 20 złotyc.h m~
cmie.
2) dla bezrobotnyc.h, mającycb 3 .-. Ił
osób na utrzymaniu 32 złotyc.h 1IIJ6IlIę
onie,
S) dla bezrobotuych, posiadaj~eyelt p.ud 5 olob na utrzymaniu 40 zlAyelt

t:e

I

nych robotników, posiadaj~cych rodainę
Ila wyt~cznem utrzymaniu, a któlozy zglosili aiQ do biura Urzędu Zasiłkowego przy
nI. Zeromskiego 014 i zostali do zapomogi
uprawnieni.

I

Od Administracji.

l
I

P. T. Czytelników naszych prosimy uprzejmie
o niezwłoczne informowanie nas o nieregularnem ,
wzg. opóźnionem doręczaniu pisma. Piotrkowska Si.
Telefon s-e 101-99.

~tr.

8
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Prezydent Czechosłowacji w anegdocie.
T. G. Masal'yk .,Jest
Anegdot z tycia prezydenta C"ecboT. G. Masaryka jest bardzo mało.
Znany powieściopisarz czechosło
.acki, Karol Czapek, powiada, że Masaryk ~je.t ",ało anegdotyczny' .
T. G. Masaryk nie ma własnych sła
bostek, któreby mogły twor"yć podstawę
humorystycznych historyjek, a humor
je,o nie jest słowny, tak, te nie motna
stworzyć anegdot Ale przecież kilka
ciekawych historyjek z tycia obecnego
prezyde"ta Czechosłowacji istnieje. NIe1rł6re z nich przytaczamy.
słowacji

T. 6 .asarlk jako profosor
Pewnego razu profesorowie Drlina I
Masaryk mieli agzamlnować kandydata
filozofjl. Masaryk jednak zatrzymał się
gdzieś I nie przybył.
Prof. Drtina poprosił pro!. Krejczi'e'o, aby zas~pił Masaryka.
Kiedy byli jut gotowi i kandydat zdał
rygorozum, ... sali pojawił się profesor
Masaryk. ::;zczęśliwy kandydat miał według zwyczaju podziękować egzaminujl!cym. Będl!c wzruszony, dziękował równid Masarykowi. ,Dlaczego dziękuje pan
.. "le, przeclet ja nie egzaminowałem
pana? - mówił Masaryk, ale nagle na
twarzy jego pojawił się uśmiech i dodał: ,No mote ma pan rację, te mi
pa" dziękuje'.

Oficjalna przemówiania
Pre"ydent Masaryk corocznie odwiedza laklś kraj republiki czechosłowackiej
i przy tej sposobności musi wygłosić
jakieś przem6wienie, które trzeba poprzednio przygotować. Ale Masaryk nie
jest zbyt skory do takiej pracy i opracowanie odkłada, - at - at - aż ... urzę
dy przyśll! mu projekt przemówienia "
Ktoś oświadc"ył pewnego razu.
,A pan Prezydent przemawia tak, jak
przewiduje projekt? "
.Przenigdy. Ani jednego słowa . ale
lepiej mi się układa, kiedy w ręce trzy.. am to, czego nie będę mówił!'

Kto jest

wyższym

panem?

pzwnego razu prezydent Masaryk roz robotnikami w kamienioło
mach wapiennych na Słowaczyźnie.
Robotnicy poznali go odrazu i aby
wykorzystać sposobność, poczęli opowiadać o swych troskach: jak drogie jest
drzewo, jak mało zarabiajl! i t. p.
W swym zapale jeden robotnik, rozmawiajlIc z prezydentem chwycił za ilUrik surduta prezydenta, prawdopodobnie
dlatego, aby mu nie uciekł, dopóki nie
powie mu wszystkiego.
TowarzyszlIcemu prezydentowi, oficerowi nie podobało się takie zachowanie
Się- robotnika, ale nie chciał rozmowy
przerywać. Nagle zrodził się w jego gło
wie szczęśliwy plan:
- Tall) pa(rzy się żandarm! - szeP"lIł robotnikowi do ucha.
Ten wyprostował się jak struna i
puścił z ręki guzik.
zmawiał

Prezydent Masaryk nie nosi przy
sobie ani grosza.
Pewnego razu siedział prezydent Masaryk z swym gościem przy dróżce.
Przechodzi staruszko: poznaj e go, a po
powitaniu poczęła mówić o swych ;'ło
potach: _.
- 0, gdybym miała przynajmniej
jakllś koronę, zaraz udałabym się do lek.rza...
Prezydent jakoś zakłopotany, gładzi
sobie "'IIsa.
- No wiecie. maminko ... ja przy sobie nigdy nie mam pieniędzy, nie mam
• kieszeni ani grosza ...
- Pan prezydent ma swe pieniądze
u mnie! - powiedział prędko gość, aby
mÓllł przynajmniej w oczach staruszki
ratować prestiż głowy państwa.

.asaryka trudno

oszukać .

Swego czasu zaproszony został do
prezydenta powieściopisarz niemiecki,
Herman WendeI. Powiedział więc sobie;
jest to filozof, w :ęc muszę przyjść
z czemś iilozoficznem, czego on jeszcze
nie zna.
WendeI wstąpił do księgarni, kupił
obszerne dzieło jakiegoś filozofa niemieckiego, jakie dopiero prud tygodniem pojawiło się na rynku księgarskim:

Natychmiast zabrał się do czytania: pojednak nie miał dużo czasu, Zdl!żył przeczytać tylko pierwszy rozdział.
Rozlftllwiał z prezydentem i wkrótce
rozmOWa potoczyła się na temat filozoficznych problemów. Wendei popisywał
się znajomościII najnowszej literatury filozoficznej. Pan prezydent słuchał jego
opowiadań o najnowszej ksi'!żce i nagle
uśmlechnllł się i zapytał:
- Panie Wen deI, czy pan przeczy-

mało

anegdotyczny".

- Bo, wie pan, ten autor wykłada
swój własny system dopiero w czwartym
rozdziale, li to, co pan mi tu opowiada,
to wazystko jest jeszcze w rozdziale
pierwszym!

nieważ

. Przez brudy trzeba

prze8koczlĆ ·

Pewnego razu prezydent Masaryk z
swym znajomym redaktorem kroczył drogil, na której było kilka brudnych kałuty.
Redaktor katdll kałutę obch. odził, natomiast Masaryk gracko przesIkakiwał ksłufę, mówilIc:
- Brudów nie należy obchodzić, ale
przeskakiwać przez nie!

hł całll ksll!ikę?
Pytanie to zaskoczyło

niemieckiego
i zapytał, dlaczego prezydent sta.,ia mu takie pytanie.

powieściopisarza

--------------------------------------------Gniew
działa dobroczynnie.
Maksyma niemiecka przeciw
Gniew szkodzi zdrowiu - tak są
dzono dotychczas. Okazało się, it byliśmy w błfldzie i boldowaliśmy prze-

8Ił dow i.

Amerykaflskiej maksymi e, it śmiech
i radość dają zdrOWie, przeciwstawili
Niemcy nową maksymę: .gniew daje
zdrowiel"
Do przekonania podobnego doszedł
kierownik laboratorjum psycholo&,icznego w Instytncie psychotechnicznym

amer~kańskiej.

w Berlinia, który dokonał szeregu doświadczefl
z pacjentami, pobUdzając
ich sztucznie do gniewu.
Na podstawie obserwaCfj stwierdzono - podobno - it wywoływanie
napadów gniewu i pasji działało dobroczynnie i uzdrawiająco na , organizm
pacjenta.
Si non e vero, e ben trovato.

I

Cmentarzysko meteorytów
odkryto w

środkówej

Australji.

środkowej
Aus trji odkryto w
pobliżu Henbury nad rzeką Fiok rozległe pole met.eorytów,
obejmujące
obszar niespełna l klm. kw. Ogółem
znajduje si ę tam 13 potętnych kraterów o Srednicy, sięgaj,cej u niektó-

ziemią,

mimo to niektóre z nich jaszcze dzisiaj wykazują głflbokość do 16
metrów. Uwagi godn" j est okolicz-

W

rych do 200 m.
Keteor, ktery tam spadł, prawdopodobnie jeszcze w czasach przedhistorycznych, rozpadł sifl w powietrzu
na kilkana ś cie częś ci wi~kszych oraz
kilkanaście drobniejszych, tworząo niejako potę tny rój meteorytów.
Odłamki mniejsze, które nie zaryły
si~ w ziemię głęboko i które zdołano
o dszukać , składaj. się z telazonikn i
posiadają wagę at 50 kg.
Większ e bryły natomiast znajdują
s ili bardzo głllboko w ziemi i dotąd
nie są zbadane. Kratery ich w ciągu wiek ów zostaly cz ęściow o zasypane

ność, że przewatająca ilość z pomię
dzy około 800 drobniejszych odłam
ków znajduje się po stronie zachodniej

kraterów.

I

Wynikałoby z tego, te meteor zetkn"ł si~ z Ziemi, od strony wschodniej. Siła uderzenia była tak olbuymia, te piaskowiec, w który odłamki
meteora się zaryły, został stopiony
przez tar, jaki wytworzył się przy
uderzeniu meteorytów o skał~.
Australijskie pole krateru meteorytów przewytsza oryg~alności, swoją
wszystkie dotąd znane podobne zjawika. To tet rząd anstralijski teren ten
zamierza objąć ustaw ą o ochronie
przyrody.

----------------------------------------------------

Giełda

wars7.awsk.a..

Urzęde*a ceduła

z dn.

giełdl

walutowe,

17 marca 1982 rokd .
GOTVWKA..

Dolary 8.90

CZEKI.
<Mańsk

173.95
Holandja 860 50
Londyn 32.38
N.-York czeki 8.915
N.-York kabel 8.92
Paryż 35.13. 85.13
RrII«a 26.40
Iłzwajearja J 72.90
Włochy 46.3li
Berlin 212.35

.'KC .TE .
B-k Polski 85.00,
HaberbtlSCh 60.00

4.75, Sii.OO

PAPIERY PANSTWOWE I LIST~
ZASTAWNE.
3l po~. budowlana 37.25. 87.liO, i7,40
4l inwestycyjna 98.50, 94.00
5l kOił wersyj na a9.oo
li% kolejowa 86. 00
6% dolarowa 60.50, 61 .00
4% dolarowa 48.25, '8.liO
7% stabilizacyjnI!. 58 50, 58.00, 58 .12
8% B. G. K. 94.00
8/ 0 •
~
budowlana 98.ł'/.r. ziemsk. zł. 41.25, 41.50
8% m. Warszawy 6S.7li, 62.10, 62.5
8% m. Piotrkowa 65.00

~~~~~
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~U. . . . . .
Dypl. nauczyciel

STENOGRAFJI
udziela pojedyńczo lekcyj stenografJi
polskiej w tempie przyspieszone m ,.,g_
uproszczoneao systemu pro!. Korbla.
Wiadomość, ul. Nowo-Zarzewslca Nr. 46~
m. l.

Pal tylko gilzy

"

~

BIS"

wytwórni . ŚWIATOWID"

t.ÓDt, Cetrielniana 19r

tel: 134-86

sportowe.

- - Szewc z Warszawy

Walne 'zebranie dziennikarzy sportowych,

Mistrzostwa świata
w boksie.

H~~ Kerbe~

Tegoroczne walne zgromadzenie odł ódzkiego Polskiego
Związkn
Dziennikarzy i Publicystów Sportowych odbędzie sifl w roku bieżl\cym w
sobotę dnia 9 kwietnia o godz. 17·ej w
pierwszym i o godz. 17.30 w drugim
terminie. W tydzień potem odbędzie
Się w Łodzi w lokalu SS . Union· T'luring " przy ul. Przejazd' pierws zy ogÓlno·polski zjazd dziennikany sportowych, który zapowiada się b. uroczy-

Dotychczas mistrzostwa świata dla
amatorów bokserów nie były rozgrywane. Na ostatniem swem posiedzeniu
Międzynarodowa federacja (fIfA.), postanowiła przedstawić na tegorocznym
kongresie w Sztokholmie projekt rozarywania mistrzostw ":rużynowych bokserskich świata, przyczem według tego
projektu wszystkie państwa byłyby podzielone na 16 grup terytorjalnych. Najprawdopodobniej projekt ten zostanie
uchwalony.
Polska została zaliczona dO' grupy
stosunkowo najsłabszej w której musiałaby walczyć z Estonjl!, Łotwą, finlandjl! i LI tWII. Do finału majll być dopuszczeni zwycięzcy poszczególnych
grup, których oczywiście będzie 16-tu.

Wiadomości

działn

ście.

Zakończenie kursów
sędziów.
Dnia 4 kwietnia zostanie zakończony
w Łodzi 3-miesięczny kurs kandydatów
na sędziów bokserskich. Na kurs ten
uczęszcza 25 słuchaczy, tak ii grono
dotychczasowych sędziów zostanie znacznie zasilone.

Goplanja-Inowrocław.

Skład komisji sędziowskiej na za. wodach bokserskich Goplanja-Inowrocław K. P. Zjednoczone majllcym
Odwołanie
się odbyć w ńiedzielę dnia ·20 marca rb.
o godz. 11.30. W sali przy ul. Przędzal
nianej 68 jest następuj~cy: Kierownik
Projektowany na 3 kwietnia nadzwy- walk: p. Wodzisławski Bronisław. Sę
czajny kongres federacji lekkoatletycz- ddowie punktowi: pp. Majer feliks,
nej został odwołany, wobec czego w Kwast Jcnef i Taflowicz I.
Los Angelos 29 lipca odbęd zie się doroczny kongres federac ji.

kongresu lekkoatletycznego w Berlinie.

ul. Rzgo,:"ska Nr_ 64
poleca wykwintne i solidne

lIIr

OBUWIE

po cenach b.

__

przystępnych.

Dojazd 4 i l1-stq.

~~~~~

Popierajcie

FIRMY oglaszające
w "Dzienniku

Łódzkim".

si,

• DZ1ENNIK

Nr. , .

Str. 9 •

1 .1U.32

Gosp~darczy.

Dziennik

Eksport Polski do Afryki
Naogół biorąc

ŁODZKI "

Celowości udzi ału

Targach nie
kryzysowy m
stanem rynku polskiego. Pra wdziwe
korzy 'ci oczeknją polski świat gospo darczy w łączno ci z racjonalnie zasto'lOwaOl~ ekspansją na rynki pozaearopejskie. przedstawiające w chwili
obecnej o wiele więcej możliwości, niż
przytłumiony rynek wewnętrz ny. Z tych
względów udział w 'fargach będzie do
pewnego stopnia probierzem ruchliwości
aszych przedsiębiorstw.

Południowej.

- deficyt.

Zagraniczny handel Polski obraca
stale dokoła niewielkiej ilości krajów enropejskich. Zyskowność' obrotu
zag:ranicznego, zapewnia nam zasadniao Europa, Azja, Ameryka P6łnoc
na, Srodkowa i Połndniowa. Afryka i
OCllanja przynoszą nam wielomiljonowe straty. Deficyt hanlln z Afryką
wyni6 ł za 10 miesięcy roku ubiegłe
g o ea 17 miljanów zt, w czem Zwią
zek Poł. Afr. partycypuje w sumie ca
2 miljonów złotych.
Związek Połuduiowo - Afrykański,
mimo nieznacznej liczebności mieszkańców, nie przekraczającej póltora
miljona mieszkańców białych i 6 miljonów czarnych, prowadzi handel świa
towy bardzo rozgałęziony, wyrażający
się . eyfrą a i pół
milj onów funt6w
szterlingów w imporcie i 40.6 miljonów w eksporcie.
Ponieważ Unja Południowo - Afrykańska jako producent złota nie po• źła śladem metropolji i od parytetu
zło~ nie odstąpiła, . cyfry obrotu zagranicznego Unji wy no zą okrągłe a
miljardy zł. za 9 miesięcy r. ub ., za'
tem więcej, niż obroty Polski trzydziestodwumiljonowej.
, Teren Unji Połndniowo - Afrykań
~k,lej jest przez przemysł i handel Polski tembardziej nie wyeksploatowany,
że państwo to importuje artykgły, któ'e rolska wyrabia i k tbremi może
~a.rdzo skutecznie konk u rować. Wielkie pole do rozwoju ma młoda prosię

pewno{;ci finansowej firm, trzymają
cych się od . Targów Poznańskich zdala, te tirmy pol kie, które znajdą się
na tegoroczDych Targach, będą miały
zupełnie
zrozumiałe
pierw zeilstwo
w nawiązywaniu nowych sto unków
handlowych.

dukcja far maceutyczna, chemiczna i
medykamentbw; duży zbyt mogą. zna-leźć wyroby z żel aza. wszelkiego rodzaju maszyny, zwłaszcza ma zyny
rolnicze, urządzenia kopalniane, tabor
kollljowy, pulmany, lokomotywy, syg·
nalizacja, oleje, papier, wyroby z kauczuku, drzewo, jak kopalniaki. drzewo
tarte, klepki do beczek, wiklina i jedna z najważniejszych pozycyj importu Unii, wynosząca 25 proc. całego
importu - wyroby włókien, icze i koufekcja.
Tymczasem Unja Południowo-Afry
kaliska wciąguięta jest w orbitę zagraniczuego handlu Polski w stopniu
tak nieznacznym, że nie może wchodzić w rachubę.
Na sumę importu tekstylij do Unji,
pM millona
w wysokości bezmała
złotych. Polska partycypuje sumą około 300 tysięcy.
Z innych artykułów nie ek portuje właściwie nic.
Zapewne. znaczna odległośt obu
krajów, łącznie z kryzysowem nastawieniem . obrotów. nie sprzyjała dotychczas nawiązaniu ściślejszych stosunków handlowych.
Trndności te rozwią.zują w tym
roku Targi Poznajskie, kt6re pozyskaty po raz pierwszy w Polsce oticjąłuy Jldzil\ł Związku

Propozycje

w

można określać wyłącznie

układowe
firmy "Hugo Giittel".

Jak już donosiliśmy, w połowie Ilrudnia r. b . udzielił sąd firmie .Hugo
Gilttel" odroczenia wypłat na przeciąg
trzech miesi~cy.
Firma w dniu wczorajszym za pośrednictwem swego pełnomocnika, ad·
wokata
Obuchowicza, zwróciła się
do sądu o zarz!ldzenie otwarcia postę
powania układowego, w myśl postępo
wania którego dopuszczalną jest redukcja zobowiązań firmy.
Jako propozycje układowe lirma

przedstawiła

zmniejsz~nie

zobowiązań

swoich do 70 procent, płatnych bez
procentów w następujących terminach :
25 procent po roku od dnia Uprawomoc"lenia się wyroku zatwierdzającego
układ, 15 procent w 15 miesięcy od tej
daty, 15 procent w 18 miesięcy i pozostałe 15 procent w 24 miesiące od tejże
daty.
Podanie w tym przedmiocie będzie
s!ld rozpoznawał w najbliżs zych dniach.

~-------'~------~I

Administracja "Dzienni ka

Łódzkiego"

;est czynna w lokalu wlasnym ul. Piotrkowska Nr. 86.
7 el. 101-99. - od godz. 8.ej rano do 8-ej wiecz.

~oł!1dniowo·~

ze współudziałem imporPoł. A fr. Mimo, że nie można
kwestjonowa~ wartości handlowych i

rykańskiego

Redakcja dzienna: ul. Piotrkowska Nr. 86, tel. 101-99.
nocna: ul. Cegielniana Nr. 19, teJ. 134-86,

terów

Miej sce I-7ó gr., II-60 gr. i 111-40 gr. Wiel ki podwójny program

CORSO ..-głównej:
HAl
ZIBLONA Nr. 2/4,

Początek

seansów w dni powszednie o 4 po poło w soboty,
niedziele i ~więta o 12-ej w poł.
Sala nBletycie ogrzana i wenftyl owAoa!

TANG -..

W roli
niezr()wnana ..bma May Wong i John Longtlon.
.Rai Tang", najgenjalniej~y film Richarda Eicilberga, ilustruje
dwa światy: świat przemocy fizyczuej i siły duchowej. Z jednej
strony brutalny satrapa rosyjski, z drugiej - delikatny kwiat
Wschodu, ebió,ka śpiewaczta i tancerka.
Wspaniała .qral Prz''P'!Ich ""'Btauy! Śliczna muzyka i śpiewy!

p.I rac ·I Pus t yn ·I
II.

F red Th omson

w roli

głównej:
Orygiflalm edjęcia!

Niebgwał.e

tempo gryf

z życia "D.ikiego Zachodu".

Wspanialy fil

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

ł\' p O C a ł u

r~1i

n e k w i o s n y-w

Kinie

sportowo-erotyczny film w gr.
znakomita partnerka RAMONA NOWARRO Dorota Jordan
wraz z Robertem Montgomery.
Nainowsze przeboje muzyczne

AJ Poc74tek seansów codziennie o godz. 4 po poł., w. sob?tr, Iliedziele i święta
.'~~~!!!!''''_!!!!'~_'!!!~_~~_II!!_WS
_Z.Y8I!!!t_
ki e mieJSCA po 50 gr.

,,

o godz. 2 po pol. Na l-szy seans

Dźwiękowem ~

RAKIETA"

Sienkiewicza 40 Tel 141-22

__

I

"

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~KINO-TEATR

Dziś!

Dziś I

RESU RSA Nie odcl.ioa~",m"odemnie
ul.

Kilińskiego

123

Orko pod dyr. p. L. KANTORA.

Pikantne prlygody z
-----------W rolach

życia młodej mężatki

głównych:

------------

Leatrice Joy, Jeannette Lof f, H. B. Werner i John Boles.

Następny

"Człowiek,

program :

który

zabił"

seansów ... dni po" ....
o godL 5.30 7.30 i 11.15.
w soboty o g. 4.. w niechlei. 1 •• lęta
o godL 3. 4..30, 6, 7.30 i 11.15.
W sobotę, nied_iele I .w'ęta p .....
par\Out prócz unędo.ycb nlewaine

POCZIlt.et

Itr. 10.

.DZIZNNlK

DświękoWJ

Emil Jannings wraz z

róg Kopernika

Do akt nr. 302

1932 r.

Komornik 8~du Grodzkiego 1f Łodzi
5 rewiro, aamieszkały w Ł'ldli przy ul.
l1·go Listopada 51, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, te w dniu 25 marca 1932 r. od godz. 10 rano w Łodzi
przy nl. Narntowicza 59 w Łodzi odbędzie
lię sprzedat z przetargu publicznego ruchomości oaltżl\cycb do S zyji vel Jezajaua K eltenberga i skladajllcycb _ię z pi&ms, zegara, stołu owalnego, osucowa.ych na Inmę zł. 540.
Łódź, dnia 16 lutego 1982 r.
Komornik li. KULAK.

aktnalności

program

i

dźwiękowy

Ramki do portretów
(wielkości

Tylko

W

ul. Kopernika Nr. 54 (Milsza).
Duty wybór ram do obrazów, gzymsów
do firanek, ram owalnych i t. d. - -

od 2 zł. 75

~

Tanio.
ogrodzeń

Plecionld, Tkaniuy, Gazy miedziane do filtrów, Rabltl dn robót botonowych, sl. tkl dla
rabryk rotuego gatuoku wyrabia I poleca:,

Mateusz
-

Łódź,

ul.

dniat's marca 1932 r.
Komornik A. J AROSZYŃSKI.
Do akt nr. 1983 2931 r.

Qgłoszęnie.

650.

Łódź,

dnia 12 marca 1932 ·r.
Komornik ADAM JAROSZYŃSKI.

. OGŁOSZENIE.
8yu~y1r. tymczasowy masy upadło ści
f-my .M:. Brokman i M. Geisler",podaje
do wiadomości , iż w dniu 19 marca
1932 r. o godz. 12 w pot. w sali ur. 15,
Słdu Okręgowego w Łodzi, odbędzie się
zebranie wierzyeieli wspomuisoe,j upadłości w sprawie zawarcia układu
lub
wia,zku wiel'7.ycieli.
Syudyk tymczasowy:

Fruchtgarten

adwokat.

1,000

na

I-8zy numer h ipoteki na
cent. Oferty pod .1000" do
pisma.

dobry proadm . nin.

------

choroby skórne i weneryczne
Południo wa nł'.

28.
Tel. 201-93 .
Przyjmuje od B-H rano i od 3-8 w.
w niedziele i święta od 9-1.

Malarz

adwokat

IJ. MIKUŁA, Łódź
Wólczańska

Nr. 260.

Iledalrtor' J ozef

p. t fI

władzca dżungli.

Stefan Lukasiewicz

-----,..----------------------------~

Wykonywa wszelkie roboty malarskie jak
SZYLDY. ZNAKI, LITERY, DEKORACJE
NA METALU, DRZEWIE, MURZE
i TKANINACH .
Wykonywa ' wszelkie roboty wchodzlłce
w 1akres malarstwa.

Ślusarz -mechanik
młody,

energiczny poszukuje zajęcia na
Oferty do
miej scu lub na wy jazd. administracji .Dziennika Łódzkiego· . -

SZKŁO

OKIENNE

ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli. Djamenty do rżnięcia szkła
poleca po cenach niskich

J. OLEJNICZAK
ŁÓDŹ, ul. · Główna 14, telef. 130-04.
UWAGA: Szkł. inspektowe w wielkim wyborze. -

Podlewnia LUSTER

Pracownia Ortopedyczna

Franciszka Turniaka

St. Lewińska

Biiuterję
zegarki na raty, cen,.
gotówkowe p o I e o a
,.Precloaa" Plotrkowlko 123 w podwórzu.
agubiono I"wl.dU czenie wydane
przez głó wną komisję
poborową w Ostrowcu
KJelecki m pow. Opatowskiego, na nazwisko J ózef Cegielski,
ŁOdi, ulica Slowla ń
ska 17,

Z

Masz yn ę
Singera, gł\biuetow~
sprzedam tanto z powodu wyjazdu. Oferty proszę skład. ć w
adm. nin. pisma pod
.Tanlo".
IJaswiadczen Le woJl..J
skowo v rd \Oe
przez P, K. U. Ló dź
ił , ua imię Jan &ode Czerwiński, zam.
Abramowskiego 11 zostało zgubione.

-Unieważniam
n iniejazem zaJ!'llblon&
2 weksle, z ł. 100 wystswcy I!{nac)' i Kml!ja Kramslri, zł 100,
wystawca S. Ricbh orst
Ryszard Szmude.

Obiady

Imaozne I tanio wydaje 11 Listopada ~O,
II wejście l~, parter.

istn o od roku 1886

ul. Pabjanicka Nr. 1

Lódź,

poleca lu.tra, trema i lustra wiszllce
oraz przyjmuje wszelkie obstalunki na
wyroby lustrzane, podlewanie i przerabianie starych luster.

ul. Nawrot 3S-a.

W yrabia pasy na największe i za tarzde
przepukliny brzucba, pępka , par,hwiny u
mężc~yzn, kobiet i dziecI. Pasy brzuszue
pooperacyjne, przeciw obwisłolfc i - obuiieniu
żołądka na czas cia,ży i po ciąży specjalne
z patentowanego bandata .Elasta" podług
wymagań r'gllry. Prostotrzymacze, gorsety
a la "HESSINGA- i inoe. -Wkładki sprę
żyno\\ e na płaskie s~opy. Suspeu80rja. Bandaż . Elasta· pat. przeciw ~ylako m,
gruczołom dla zreformowania i uszczaplenia zgrubiałej nogi;

POKÓJ umeblowany
dla samotnego paua lub pani
przy rodzinie do w y n aj ę c i a,
m ie.ięczn ie
W6lcz~ ńsk a

30 zł. Wiadomoćć:
139. m. 16, od
godz. 10 do 6 wiecz.
\

C en.y o!C>'" -.o::::tr..e,.l"..
~ s._..,.-..
.&..&
C o n, p r o n uim e

Naatę ony

Tarzan

Węgrzyn

fi lmowe.
program:

Syndyk tymczaso wy masy upadło ści AroDa i
Bstery Frenkiel na mocy art. 514 i nast. K. H.
wzywa wierzycieli powy tszej upadło ści, których
należności przyj ęte zostały do masy, aby w dniu
23 marca 1932 r. o gcdzinie 13 stawili si~ w sali
zebrań Wydziału Handlowego Sa,du Okręgowego w
Łodzi, Plac Dąbrowskiego nr. 5, sala nr. III, celem
wysłuchsnia s prawozdania syndyka tymczasowego
o stanie upadł ości , zawarcia ' układu lub zwia,zko
wierzycieli i wyboru syndyka ostateczuego.
Syndyk tymczasowy

Edward Reicher

ul

gr.,

aktualnOści

OGLOSZENIE.

....................

L

Mad program

167. -.

DR. MED.

Łódź,

pOŻyczy

Jadwiga Smosarska
i Józef

Telefou I g 1-&.

ul.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
rewiru 12 zamieszkały w Łodzi , ul. Piramowieza Nr. 7, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że w dniu 30 mRrCa ) 982 r.
od g. 10 r. w Łodzi przy ul. M,ielclarskie'o Nr. 4 odbędzi e się ~przedaż z
przetargu poblicznego rucbomości, nalef.l\cy ch do J akóba Katowskiego i składa
~cycb się z m'lbli, oszacowanych na sn-

IJ()

Mikołajczyk

Kilińskiego

555.

zł.

PORUCZNIK.

PjeŚl~""~~,~OŚCi

IE
C HA

drucianych

Komornik SlIdu Grodzkiego w Łodzi,
rewiru 12, zamieszkały w Łodzi, ul. Piramowicza nr. 7, na zasadzie art. 1030
U. P . C. ogłasza, te w duiu 2 kwietnia
1982 r. od godz. 10 raoo w Łodzi przy
lll. Góruej nr. "odb~dzie się sprzedat z przetargu publicznego l'Uebomości
należłcych do Julju8za FI iibanb i skła
dsjllcych się z m8bli, oszacowanycb na

Kto

OŁY

KI~ijT~ATR TRĘDq~WATA

27 X34)

firmie .,ERKO"

i

Ogłoszenie.

Stanisław

rdJserji Józefa Steroberg&
tygodnik Paramoonto. Następny program: WE

ód 2 zł. 75.

Tanio

Do akt nr. 419 1932 r.

mę zł.

DIETRIC.H

W.

Fabryka
Tkanin

Łódź,

MARLENĄ

Poez"tek .eanlow w dni pOWIZ. o g OR '- p. p~ w niedZiele l 8Włęta o g. 2 p. p. ostatnle o goaz.. lU WlecZ. Ueny m18JltC: I l.~, U
1lI~ gr. KUPODY ulgowe po 7~ gr. na ....y.tkl. ml.j'c" ważne
wszyltki. dni z wy.l<ltkiem sobót, uiedzlel I "i"t.
UWAGA. Pasle-partout I bilety wolnego wej ś ola , w niedzielo I święta bezwzględnie nlewaiue.

O~loszenie.

8Il.Dlę zł.

następnych

i dni

N I E~B' fE' SK"r~"1\{'5 Pf y L
Następny

Żeromskiego 74-76

Nr 78.

Od wtorku dnia 15 marca

KiIlo-Teatr

"Przedwiośn ien

ŁODZKI 18Jlł.32.

R~KLAMA
TO

~~T~GA!
tl

Za WlerlZ m IlImotrowy t-lamowy t~ lamy!; pr. •• ,e Utem I w teksCI. 110 gr~ za tekltem I komunikaty ,O Igr., nekrologi _ 30 gr~ owyczajne .a l wlerlz mJllm, (etroua 8 lamów) 12 gr_ oglonenia drobno 12 gr., za wyra. najmniej."
MIIIHII,"
zł. 1.20, dla po.zukuj"oych prao)' 10 gr~ naJmnJoj .. o oglo.zento I II. - Oglol.enla lamlej.cowo o 30 proc. drożej,
_I
firm sagranicsD)'ch o 100 proc. drohJ. Za terminow)' druk oIf1o ... ń, komun lkató.. i ofiar admini.traoja ni. odpowiada.
mi •• 'ęclnl. , w {,od,l tlł. 3.!IO. DA prowincji d 6.10, sa oduo...nl. do domn 40 II'r. - Prenumeratę prurwatl moina tylko l-go i 16-g0 kaMogo mlo.t".,.,

Pr~yby Iski

ba W'yO~ wnicLW O:

I!;ou, u uo

H!~eW8In.

.

