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l •••Te nowo Niemcy dizlslelsz:e sa obra-
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smutnej i irotneJ

rz-eozywfstośd.

N(dza Niemiec - bezrobocie schow11!a
!llę za kulisami, na froncie patadu1ą aropncko f butnie hitlerowcy. Aroganc~ i
wytywająca buta hitlerowców mote za·
iroŻfć pokOJC>Wll Eur<>PY, mote Sl)raw1ć

ł niejedną preykrą n1iespodziainke".
(Paitrz art. wst. str. 3-cła))
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15 gr.
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Telefony: Redakcl ar 102-!9 1 Us·ag

Admlalltrac„: uL Plot1'oWlka Nr Il
Admlalstrad ar. llZ·29.
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SkrZyJlka pocztowa U2.
dla IDttRSDDt6w tylko od cod~ i dcl & oo Pol.

•

Ellsoedvcta aL Plotrkowtka Nr. ł I
Redakc)ll

!>łWarta

Dziś w

numer·ze:

UPADLOSC BANKU HANDLO\VEGO

- Str. 4
PODNIESIONA .
WYKRYClt NlfLEuALNf.J GOłłlfL
NI - Str. 4
KATASTROFA AUTOBUSOWA lJOD
ŁODZIĄ - Str. ·l
- Str. 4
~OCNI: DYZURY APlEK
SMIERC PRZJ:Z ROZSTRZELANIE
BĘDZIE

Lliczne zastrzeżenia wobec planu Mussoliniego.

dopuści

Francja
PAi(V%, 33. a. (PA l). A1enc1a Havas doprawdopnd(lbllJe w toku nurad Dala·
dier f l'i.ul Ron~"Uur nie omieszka.Ił .za walyC
wobec Mac !">onalda I ~irtłl>na~ te Jesl1! pakt
otwarty bed7.fe h·lko dla czterech wlelktcłl mo
carst•, to dopro~ aazl tu do poditatu furopf
na dwie kateaorje narodów. Pozat~m. t bk s1e
~aie. PDk.t teGi prz:ynosl uStczerbek prtroaaty.
aoSI. ti

wom lłsll N11ro<1ów, w łonie której

~StY<\tklt'

pailstwa maJa Jednakowe prawa. 0-;ta .ni aurnment musiał niezaw„>dn~ uderzyć M~ 1Jo41ał·
efa idYż ośw• adczyl on dzicnn~karzońl, ~ imJc)atywa lego nłe miała hynajmnfej na celu pod·
\"tażanla pcd-.raw Ltirt 'larodÓIW_ N~eży równie! zastan11w~ si~ nad knnsek \\·ctteJa111I, wlałcf•otclą. onz ..,aruni.aml f)rtyznania pra1A-8
do re" bił po-.tano\llt leń traktatów• które za.
włerać ma protckl \\iohec Niemiec. Anll!lif
Buriarji I Wtgier - tych filarów akclł rf!'W'f·
2jonMvl'znet - pa~iit"'a Malej Ententv f Pol·
1h beda mu'>l:iłv oczy"lścle zabrać etos
Wreszcie naltoi.ll'nby wł~zieć, iakre nowe pa
nncle hezpleL·zeń„twa stworzoneby bylv po
rówoo~ci praw w dzie·
J>nvznanłu N;emcmn
dzfnłe zhroie"
Krmkluzja tec!:v, drt JakłeJ dl'IS1.TI ml'l11fstrow1e
anifelscy f francu'lcV, oo romatrzeinlu złoto
J!eS?o charakt~ru I rMmnrndno~l nac;uwaia1ych
sle ruadnh.·~ iei:t uzna nłe knnlec.1n11f.ci dn.
•tlhf•H't'.n zhadanfs ciiJuhrtałtu ł'rnb!~aM

.
.
Powrót marsz.

do

pominięcia

I

rząd

Małej Entenłyo

Polski i

francuski. W sprarwie tej oba rzady i11ne istntei•ce umowy Ws:zystkte wymienione
aiebaiwem szcze1ólową wy pakty stworzą atmosferę, w któreJ rewłzfa pe\11
oych punktów łstniefactch cral!tatów b.:dzh:
miane po&Iądów.
mogła być uregulowana nłetytko w ·drodze pw
OŚWIADCZENIE MAC DONALDA.
kojo"el, lecz nawet prly)azneJ. Niemniej - pl
PARYŻ. 23. 3, (PA O. Mac IJonald preed -;ze dUenntJa< - Jest to Jeden z na.idratl~'Szych
wyiai;i;dem przy1ął w ambasadzie w. 1jrytan11 i:unktów projektu · Mussolini' ego, lctóry wywoprzedstawicielf prasy miedzynarodowej. oświad
czaiąc im m. iln.. fe celł.'llll rounó-w jest stwoprzez

pu;eprowa<izłć mają

rzeinie

wśród

europełskkb

państw

stosunków

dobrego sasledztwa. Na!dy podkreślić - kon!>latu1e premięr Mac f.>or~ald - ie praCtC>wa·
du\.·hu Ugf Narodów i nasza
lłśmy za.wsze
łnfo.iatywa nie zm erza bvnajmnlej do usunie·
efa iel, przeciwnie hcdzłe dla Lłgf wiellla po~- Premier aongiel'llk1 ośwladozyi, te nfle
orzewidute sic w na;hli?,1.ym cza„le t..adnego
spotkania mlędzy ministrami all~elsddml l fran

w

cuski.mf,

,,POKOJ<'W4" RCWIZJA.

n.

Wedłlli ,,t.e Petit
PARYŻ. ?3. 3. (?A
Pari~len" możl;wość konfliktu przy ewemualn-:;

revdzil traktatów mote hyć - zdaniem Mus.
soll111'e10 - usu·nlcta przez „ro7.e.lm'• c1'ere<:h
mocarstw. przez pakt Arfand - k'elloy u•1..ezy
stą deklaracje nicmżywv.ifa sil z.broin~ch oraz
.
~

.

~iłsodskie·20

•

do ' Warszawy. . .. 'r
W AR SZA WA. 23. 3. fP AT). W śro·

-

Cf:DUl.A · GIEŁDY

Str. 5

- · Slr. 6
.iUOYCJE RADJOfONIClNE - Str. i .

skłania do niei>okOJU p~e
lub &rupy pahtw z któreml JąQZ:\ PF.:ł.NA TABELA WYGRANYCH. POL
- Str. 7
fran<.:ie wezły przy1atnJ I • specfałne umowv, SKIE,J LOTERJI ,PANSTW.
tak np. Polske ł parictwa Małe) Ęntenty f dlatego ładna rewizja nie mogłaby być rozpatry·
wana i uregulowana inaczej Jak w tamach Ra.
NQWY '· Rll\D LOlWY.
· '
dy Ll1l Narodów.
RYGA, 33. 3, (PAl). Po 6-tyg()(fnłowym
kryzysie u!ormawany został nowy rzad z Po~ roo członków polączl'nei partJi cenirum i prawicy. Premierem Z<X'!tał przywódca partii drob
nych roln.ik&w Blodnieks, mlnlst:rem spr, za•
- Salnals, finanse - Annuss. woj
itranloznych
powodem nic.atywy Anglji.
t'a - gen. Ba.lodis, spr. wewnęt~zne - MilWARSZAWA, 23.J CTeil. wł) - Jak donosi kon:six•ndent parysk1 •.Kurjera Warsz" re- born.
daktor nacte!ny wielkiego & .ennika pary!>kiego, doklddnie P<Jllflf»rmoWM1y o szczeiólach kąri"
ODASSK ZRZUCA. PRm.BlCĘ.
korespnndentoWll
ośwla.dczył
ferenc1i wczoraJ!>ZCj minfl.trów angielskich z łrą.ncusktmi.
Kur 1era" co nastęspuJe: Anglicy są naJilebieJ pr1ekonanl. ie konf11ktu polsko·nlem1eckleio
ODA»SK. ?3, 3. (PA l ). Z okazJI przypada,
nie uda ·Si4: tadną miarą untkn~ Wojna · pomorska - twierdz• - jest niechybna, wisi na 1ącycb urodzin cesana Wilhelma pierws1ego,_
wioska. mote "ybucbnąć lada aooz·na, lada chwila. Otóz An11Ja nie chce wojny I cokol· tlożone zostały wieńce dele2acyj ni~)ec}co.
"lek sle stanie, nie nalety liczyć na !el fłlter "'encJe. Wobec teao uwata za swóf obo"'fa· narodowych h<ljówek, Stahlhelmu. stron.nlctwa
zek ostrzedz ł'ranc.lę i szukać Y.SPólhie z nl.t c1rń1 do pokojo\\e) rewiz)ł klauzul t~rytorfal· n.arodowo-socjailstyczn.ei:o 4 łnnych nacjonalfnych. Takie oto pcxstulaty przywf67..I Mac Du nald do Pa ryta. POll wlerdzają Je pośrednto re- !lt ycznych organizacyj.
'' elacie Pertinaxa. ~ któi ych wynika. że proieht Mui;solinfo20 Jest pieszawną oddawna myślą
Jeden z mówców nacaonalfstyeznych zaznasztahu nlenreckicgo. któ1y kilkakrotnie I napr<'1tno za Pośrednictwem Anglji usiłował wclu· czył w prz:em6wien1u, te gdań~z:czanłe niemfec
t · ąć fran;;ie w r'ozmi>wy poufne. na temat reWi:·:jf gran;c.
cy ma;. nadzłeJo. te w n!edhr"m cnsfe
Widać z tego. fe na Zachodzie są jeszaze lv<liie, nie rozurnłeJący. te wszelka rewizja
Odadsk będzie wcielony do trzec1ef Rzesz)' nie
.1:ranfo o.ina.cza wojne
mleckfel ł cesarstwa Hohenzollernów.

O~awa

„ •

-

wojny

•

I

Dziś głosowani.~

dę o ·godz. 17.25 pociągiem wileńskim
powrócił do Warszawy marszałek Józef
Piłsodski. Na dworcu powitali pana mar

lnie zastndenJe f
państwa.

m!ędzy Polską

nad
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ustawą , o _pełnomocnictwach dla rządu Rzeszy.

Hymny na cześć powrot:u Hoh.e nzollernów w s~jmie p.r uskim.

prezes rady ministrów Prystor.
minister · spraw zagranicznych Beck, pod
OBRADY ~EJMU PRUSKifGO.
W koła.eh ~lłtycz. (
BERLIN, 23. 3. (PA
sekretarz stanu w min komunik::icji nych oczekują. te vsta•a o nadzwyczajflych ! BERLIN, Z3. 3. (PA W środę po por. sejm
Czapski, wiceminister spr. wojsk j!en
pełnomocnictwach dla rudu RzllSZY hedzfł:l dziś pru-.kf odbył p~it<lzen.ie k(ft;t}"łu\l\lące. ObraSła woj·Składkowski. gen. Gąsiorowski i
dy zao-aiJ nn.ew' dnicz11~y z tytulu starszeń„t
j eta przez ReIi:us ar.
··
„ ... ·
przy
inrii.
stwa iea1 Utzmann - narodowy socjailista któ
ry w przemówit·nlu im1ui::un1cyjnem zai7;Tla~zyl.
te obecny seivn pr'uskl strif pod z.nakiem . wl~
sny hitlęrov. s.kief'. ~ród Oiólnego f>Qruszenfa
Napad hitlerowców na „Dom Polska" w Bytomiu.
mówca oświactczył. te narodowi socJ:1Jiścl uzna
lą Hitlera za Jedvne10 .-odza narodu niemiecSZTANDAR HJTLERA NA KONSULACH~
KATOWl(..E, ZJ3 (fe!. wf.) - D<>nosią z
kle10 I te tarsznwaniem historii Jest tiw~erdze.
NIP.MIECKIJ\1 W KATOWICACH.
aytomia. ze w ubie1ly pornedziatek wlecz:o.
jakoby rewolucja narodowa byfa dziełem
nie,
rem w Doroo Polskim. mieszczącym się w daw
lnn~go nit Hitlera ł ruchu . ?llaJI'0kogokalwłek
wczoraj
Od
wł.}
(.Tel
KATO\\ !Ce. 23.J
rsym hntelu .. Lomnitz'' zjawiło isle 8·m u bltle·
mieści sie konsulat Rze. diowo-oocJa<listycz;nego.
którvm
w
1ma.:ltu
11a
wszystk·e
f0\1-C•\W I Oh!o.tawito od wewnarrz
Zkolet przed~taw'ciel niemiecko-natf'Cld()Wyc:h
sz:ta.ndar Ili-ej
Cześ~ z nich udata sie do mleszkanf:1 ·~Y Niemieckiej wyw~eszono
we1ś1:ia
adm.111 stratora Domu Poli;k•uo p. Józefczaka Rzes~y - z Jednej strony o barwach czerw_"" Wlnrerfeld wyra.ził oczekfwa.nie, te . nadeJda
a nłe zastaw~zy 10 w mieszkanfu rozJX>Cz~la no-bia to-czarnych, z drugiej ~trony ze znakiem czasy• gdy na czele Niemiec stanle znowu dY·
usst)a Hohenzollernów. ~rowa te przyjęU n:ieZn.a.Ptluiac.:ych sle w tym czasie w [)o 'wastykl.
rewktfę.
u.u Polskim nie wypuszczano na ulice.
W związku z tern „Polska Zachodnia" w mieckO-oarodowl burz'łweml oktaskami hltJe.
'
P. Józefczak dowiedi:iawszy sir: o napadzit 11bawte mn1ąceJ zajś~ prowokacji, a.peluJe d:> rowcy zachrwa11 milczenie.
udar sie do komisariatu i><>lic1t 1 wrócn dc. [)o. :połecz-!flstwa polskiego. by teti fakt. wy_nika·
Nastęopnie odbyły sle wybory w~adz sefmu.
mil Pnl-.kiego w asy lkl1! policJama. Bojówka. u1cv z konfec7.tt0ŚCI dypJomat)'cznycb przyJ::ty "la prezydenta s'!jmu wybrano pon<YWnfe naro.
wld7-ac l)fzed„tawlcieta "'ładzy. trezyi::nowala został ze spokojem.
tloweio scclalh;tr: Kerria. Wlęks?XlM:ią d!l.'16W
~e swvch zaimiarów f opuściła Dom Polski.
seim przyjął wntosek na.rodowych soclalistf>w.
;,r,f'ObuJący zlożent.J na pods<aW1e dekretu prezydonta z d. 6 lmeito rb z urzedu parlamentar
r< 1to, rzadu pruskłeio Brauna I pownlan le ia •
· bfnetu lromłsaryczniigo do clrwfil wyboru no•
wego ·premiera.
W kołach parlamentarnych słycha~. te wy.
borY nowego prcm~a odbęd- sio dopiero w

szatka

n.

n.

Łańcuch pró~o~acyj~

I

.,

Łodzi
pow zec ny
str. 5-ta.
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WĘGLA

Re.icbsf~g_, u.~,wi~rd.~a dyl(fatllr.ę .,. Hitle.f.a•.·,.

„
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W LODZI - .Str. 5

NOWE CENY

NIECH 51Ę SPEt.NI MARZENIE
WA.SZEOl> ~YCIA!

1

I

maju rb. Ohecnv sejm pruski ' odroezyl ste na a:o oraz miiany. 11UWY uncy feco tm!en.ła.. Na.
rodowe Niemcy - pisze dzfenntk nfe mogą
c:r.as nieokreślony,
:liużed znosić narwy polskfeg;o a:enerala który
.
\.\ ANDUlZ,.. NJf.l\UfCKłfOO SZOWlNIZMU, dia Nlemfec !adnvc:b za<iłu1 nie p0ło!yl W~rOd
•
·
(p )
Ll°'"'K
A I • N:ic11maltstyozna „Neu- k~lónji poJ.;kiej artykuł na<"loriallstyczneg<> pis.
• ., · 23 3
"Te Nachric:htM'' druk1iie a.pel, wz:ywaJl\CY do ma wywofał wfe!.kło oburzenie,
u~unfecl:a pomnika ksii:cla Józefa Poniatowskfe.

Ameryka wobec sprawy· długów.
·

Moratorjum

spłaty

na 1 czerwca.

Nawy Jorlc. Z3. 3. (l"An. Ja.k oonost zvr;- ł nad W1Prowadtenfmi cz850Wego moratorJll:lD
I czerwca rb.
kle dobrze polnf0trmawany korespndent .•He. :.płaty, przypada1ąceJ
•
,.
rald rrihune" prez:y-den1 Roosevelt J)Ol'ZUcfł po
lftyke ••tari:ów" w rokowaniach gospodar•
ODPREtENIE NA KOPALNIACH
czycb. oraz sprawę anu1-0wainia dtug6w WIOjen•.KLIMONTÓW" I ,.AlORTIMtR•.
r,ych, Kore!lpondent dodaje, te rzad Stanów
SOSNO:\\"IOC, l3, 3. (tO!. wł.). W iw!azku
7Jednoczonych nte !est skloTl!lty do zawatf'eta
na teren'e Zadebla Dąbrowskiego
pobytem
z
traktatów, wt"dłutr: których · Ameryka mfałaby
zmniejszyć dfu~ pos1-er.u~lny.:h patlo;tw wza. wojewody kieleokie10. P, Pacłorko~kie&:o i ~
mian n trakt:itowe ulgi ha.ndtowe. Rząd Sta- 10 o6władczeniem wobec robotników, na to.
nów Ziednoc10nvch z;astanawta sfr: podohno renie kopalni ,.KJimC't!ltów" f „Mortilltler" nastą.pik> pewne odprefenle.
Robotnicy przebywafa w dafszYtn etan poć
z!emfą, Jednak przYimt1Ją przesyłane im poty.
~UKCESY JfDRlf.JOWSKlfJ W LONDYNIE włenie f odzie!, utrzymują równie! stały konI ONDYN. Z3. 3, (PA ll. W środnweJ roz.. takt z nawfertchnla.
,
iryw(.e ćwierćfinałowe) zawodów teninlsowych
Wczoraj rano wyjechała do WarStZawy dele
o kohfece m'.strwstwo Londynu Jedrzejowska ~acja 26rnfk6w z ••Ktfmontoiwa" I „Mortimera„
rokonała łaitwo Angielkę Coge Coveli, bfJąc Ją celem odh~'cia
konferencyj w MlrusterstwM
6:3 l 6:1.
Opieki SP<>łecz!letJ.

Kontorsje hitlerows'kie Austrji.

na

70 PROC. BANKÓW AMl!RYKA~SKICU
WZNOWIŁO CZVNNO~CI.

LONDYN, Z3 3 (Tel. wł.) -

Z Nowego Jor.
ku dono~ta. te dotąd 70 proc. banków _podJełf
jecUcfe na Włellra11oc z płel1rl'symk't do
WJl~O~. ?3.3 (PAT) - Werdykt sądu przy,wych s()Cjałi.stów z powodu wyroku . uwalniają. sl'l'e normalne ~lynnmcL
,;!ęgtych. uwalnfaJacy t6 członków Sc:hutzbun· .:t go, wydanc10 na c.złooków Schot·zbund:1.
pozos:tafych ao proc. połt'wa hedzie m&du oskartonych o strzelainle z; okien Domu Ro_ Wszvs~k!e wyżs.ie uczelnie zosta!v za.mknhte. rda prowa<lzlć swe ezyrmośd w ogranlczonyc:b
. ~a poht"chnlce f w fn--;tytucie tannacetl'tYCZ· rozmfaracb ·
·
·· ' • - - ·
-· ·
lx>tn1i:z...~o do narodowych S<>clalistów w dziel nym doszło do bójek. przyczem p0bfto dÓtklt·
o r g a n i z o w a n I\ przez Polski
zam„
zapefnle
pozostanie
banków
l>?OC.
IO
ufcy · Simmerón&. za.i>adl 9 złosaml przeciwko 3 w;e dwóch studentów socfallstów I J>fecla b·
knfętych.
TOURINO KLUB
Prokurator zgłosn od wyrdku zatalenle nfeważ dów.
Stud'=ftcf narod()Wo-socJ111istvcmi udatt sfe
n~":f. • Płodu oskartontcb zostało zatrzymaCięść z tlłch l)Ofąciy sfe prawdopodobnfł
pod protektoratem I oaoblatem duchownem kierownictwem
kraiówe11;0 f na
~hodew rirzoo 11;ma~h sadu
.
nych w areszcfe ślcdozym. Mlod~id hl'tlerow plac: Si.:zepana wznosząc okrzvkl: •. zemsta za i Innem! domami hat11kowcml. Wszystk1e hankf
~ka urządzita wczoraj Wieczorem z powodu te· 'l·mmerini::" Rmoedzanf przez polictain.tów w Wj)rowadzity ograntceenla wYJ>łaty w1~kszy..:k
~o uwalma1ącego wyroku rmrufestacle uliczną. 'iel!nem m'eJscu gromadzili sile w fnnem. Oo depozytów.
•
•
•
•
wz.nosząc okrzyki na cześć Hiltlera I przeclwkc =~!nieJStZYch ek-;cesów jednak nlgd24e nfe
połąuooą ze zwiedzeniem KO.~ST A NrYNOPOLA, AT EN i ' EGIPT lJ
z. qbawy przed rozruchami .wielu kupców
żydom,
Cea. aa udalal 1350· cf. wraa i ~H&pcirlem • wizami • Zapt„ pn;y muje i hliiszvch io
poz:i.mylrnło swe sklepy w połndnle zanano·
.•
ormacv udziela t'olslc:r r ourin)! Kluł> Deleiratura w todz• ul SW Andrzeia 4.' tel 237 11
wał w Wiedniu Zuoclny spokńi. Pra~a wfeOZIE)\! TRWOGT W WIEDNIU
od \!odi trl-12 w ool. od 5-8 w snhntv od 2-5 oo ooł w podwóriu. orawa of parte•
"deń'lka doma1ta s!e znłt"'i-e1111'a fn<;tv111cJ .;a<fńw
lnf„ ,ma~v ·irh:1ele rnwn11:7 w~ •on~ Lit. Co'l'~ · ul I' otr'cow,lcR 64 tel 170 77
„ ro~
(PAT) - W środe przed J>O· prz\•c!edvch 1 womwad1.enia w drodze roepoz.~3
WJrnr.K
,Jtt
•••••••••••••••••
•
- • • • • • • • • • • • • ' ludniem oonowuly, sio dem<>nstracJe naroclo· rtl:adzen!a doratne&:e bry śmieirct.

ZIEMI ŚWIĘTEJ

ZaJ~cla.
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swiato e zainter
z
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( c.:a szd<oly na polece11ie

•
•
na sali•
s arzon

się

Znana pisarka

h

Echa dulsz""zyzny

świa'1ków.

KRAKÓW, dnia 23.3 (Tete~raw 1wiedział~ mi na . tot ,,J w1ein. że j\;s- ( . -: Owszc~, siostr~ pcz.ycho-diziła do J,· -. P._ Ooi~tow~ kt6ra OiPfckow~~~
uz1ec1 1 uwazała ip, Gor2;ooowa za ko- -.1e .m.emt o.rzez. D?! r~1~u a outem z
fes1 tern szp1el{owana '.
środv
Sensacją
wfasuy)
~
. na mzv~1era lw;>"'s_k11:.go.
1:hankę.
mule
do
przyc!iodzq
czasu
tei.:;o
Ou
ulemie·
llteratld
prL~· bvcie ~:o..;11<'i
1
-. Czv J)alll paimęta .okres, ~d_\,
- Prokurator: - Kto postawił wnw
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_ C , ~"llJ. \nlercSOWała si<> wted v
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Cld kilku dni i przebywała dotyd1czas Dani DO\'vH;dziata przt'd llen~tt: 11 '<iJ.:U).
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- Wid-ttałam te siostra niszczv d .
że ja ch-0dze z cht1mcam1. t~vła !)trdsz
w Krynii.:y.
z1c6m1
_ Zaremba '7..,broni·r mi· wstepu du
. antura a. !a bvlam ".:v!_·.;d Y,, u koh.:· rzeczy.
\V ~roclt. 'l:zvbda do T<rakowa JtdZłl' 1.!a aw
•
~
A wiec Zaremba bvł przecfwnvr di) u
zamierza ł a nrzez d wa d m· ollSCrwow<1 ć iank1 1 z k·o1czan ką w r<o:;c·e 1e
m •
Nie chciał je1 d.ić de. zaktt1<lu. alt:
· do ni
· srę
Ja iei oow1edzialam: „To moie'>z do
vvarsza·
rozprawę, 001.:zem u daJe
wv skąd bi;dzie śledziła dalszy ciąg pro mnie przvchtJdz1ć, ale d:ziccm..>. t:arazll ia widziałam. że leo1cj ia oddać do za- PRZEWODNIC4~ACV POWSCl..\QA
.1.nstań w domu. Cierp, iaK Jługo 1110• !<ładu. aniżeli poz.ostawić bez opil'ki.
cesu.
OBRONĘ.
~wiadek op.cYwiada dalej. iż ~dv
b ··
·
n
o.tca nar \\:i~ksl;t n:iło~cią" Jz1·ec1· r11·e n11·arv st1k1·e11ck a111· .b11c1'kó''"
żesz. otocz
W OBRONIE GORGOWEJ.
o ronn
r anie
Przcwo<lniC7.~C v: „
Potem Lusia poszła do domu. Po ia
Jest to sympatyczna kohleta, o ele1tan kim~ c1.asie zinuwu przvsita mówic11:. 1:u:c.m1ba kupował im illlJta czekola<lek co. ja JlJ1la upumrnam. żt: pan za Już ,
0Jb1t1re.
lldv przvie<:hał z zai.rr.lnh:v. to za· suhi~ pozwala. k ..l,a koa11u głos
ckiej powicrz1:hownnśl:i Reprrzentuje ty że h~dzie do Sz~.tJ~a nr J.o 1lt!llSJo!latu Jmr·ast
d · ć
l ' J
\\'
Lusi
orz\rw1· ez"ć su1k1c11kę, kUi.n1·ł
llZV
Dr. vCJźnia · o\\S'I: - ""11,;e
't'
powa Nkrnke o włosach hlon<l i jasnvd1 Pofo)l.ttała sie ze mną i WVJCChata
t~; l'hw1l1. kkuv z.a słowo artvsra oJ ·
oczach. Wszystko co ml'>wi. nosi na so· -::.tarnt;1d pisała do nmie. odpowiad.ifam '-Cwrc;.ka porrelane.
- Może pani powie coś o stosunku h , ~ m11ie sie 1dlus. Czv gdv siosrrn
bie znamie szl:-11..:hetnego hum~nitarvz111u il'.i na listv. a nawet na świeta postałam
w1edz1,1ła, żt: Za·
\I. 'vd1odz1ła zat1114ż.
O<lttnsała mi wówczas .:,tasia do Lusł.
Pocz;1tknwo oświad\.:zyła p Kern dzien h-1 optatl!k
- l.usia byta matką dfa Stasia t l'ba nlla ł dziecko z.e służacą?
nikarznm. że nie zamierzała przv!el..'hnć .To ietl vne wspunmk·nie z PoJski, jedy_ Nie.
wszys 1ko koło nie~o rubila. Pra!a na na proces. ale wszvscy mówili mi: „Dla ne wspomnienie z domu".
M~~. Ettin1rer: ~ Na c-zcm polegał
iu.k
kochał
Lusie
On
rzeczv.
lel!o
Wf'ł
dła.:ze
czego pnni opus?L·za Oorgonowa.
op1do Znrer11bv 11ad żu114?
brak
matke.
. ZE SZWAJ CAR.Jl DO f\f~AJU.
go pani ti..:hórzv! $koro JHni z~h~zeła łrie
Pows r awrł ią w mieszkaniu.
następuje serja pytań obrońZkolei
Po powrocie Lusi ze Szwaicarji Zaba dnnmwadzić sprawe do końcaf" Przv
Jcl1k długo to trwało?
pyta dr. Woźniakow
Pierwszy
l'Ć>'W.
1
jechnł•tm więc i Jicze się. z mo7.liw~)śd·4. remb1 przvjął dwie kmepe 1vtorki dla
l>ooólo ia nie lllkn.vl·njowalam.
~ki:
i7 trze ha hędzie wystąpić ponownie w 1.iej. Ucz\ ta się cNu.l!Q i poszła d~> szko
własność willi ~est obci..:111~·
Ctv
ohro11ie tej k11hietv Wyd~łe ml słe P!W· lv. W maju i czt:rwcu 1931 r. ZarcmSIOSTRĄ. sporna?
Zl.<\
CTOTJ<A
DODRA
chofovfc7nle ni<>możfłwe. abv z'1rofłn11! ta ha oddał dL:e1.:1 do nmie na dwa mic·
- Toczy się snór. Ja za~ka rhofam
- C.o panią skłoniło do oddania si0r
ka. ~ką stwierdzono w Brz11chowłcach: ~1ąLe. Czułam ie tam są aJ\vanturv i
duwk<lzi<ll.1111 się że ści~Ji<I
ponieważ
popełniła lrnbłeta. Oknliano~d zhrndn• że coś sie za tern kryje. Lusia mar- stry pod kuratelę?
Znrernhę za dlugi i że p. Ot•l"\!( ~nc)\\ a
cen
Pokra.lata
rzeczy.
Nistczvła
wslrn:rnią. i7 ponełnił ja ta ki~ psvchopa- rwita sie tern, że Romusia jest nie·
1.·hi..:e wille dla sh:bie: wohec tel!o sl:a·
ta na tle seksualnym. Policja i sadv we ,·hrzcwna., mówiła. że Romusie kocha i ną, k(}ron.ke i zrobiła z niej sukienkę dla
n~lam ll d sta now•~i..u. że willa bvla ku
i alki
W'>ZV"itkkh krn.h:ich świata działał& te~- te mutka je.i jest dla mci nicdubra.
rio11a za .zbvt niski:I cenę i \\ v.;r upihi1T1
o
podanie
piisa1t
adwoka~
Którv
Pt:w11cg1> razu Lusia opowiadała mi.
na kowo z tendenda do uproszczenia
Jn sądu z wt1itJS1k1cm. abv u.wał wille
siostry?
ubezwta~11owolntc111e
srrnwv Uw::i7nm za swói nhowiazek oo ie o1dcc ch~t: su: vżl!111ć z Uu.rl{tlllu·
za własność mojej siostrv.
- l>r. St1:nzel ze Lwuwa..
ruszyć · to za9:ndnienie. które jest zagad· wą. K1t:dv Pl'~ 11..'tlll~:la p<.11ni Uun~om;
powiedziane.
1est
pO\l.;rniu
w
Czy
wC'j: .Pri::cdez 111<111w ż~j~ Wit:(; tato
.
nieniem humanitarvzmu.
ZAREMl3A ARTYSTĄ.
_ Cz•v hvła pani w l1rzuchow1cach? 111c może sr~ ze111ć. 1.>r l~i..:1ez r_11c w1rnr11 z.e ma? wnvs!<ał icJ 19-dniow\o ix·bvt
mówi o <irtvźrnie Zaremby
Pani
svtuac.ii
wvkorzvsta·t1ii:1
dla
wulności
na
le~zcte
y
~·'
_
_ Tak jest. Zwiedzałam willę ze \\ iary·· - ta jc.1 udpa·rla:
pit.:111~<.lzc Na cze111 Io l}ole~ a ło?
rna}ątkowej i kupił za psie
swvm sek rct;-i rzem i stwierdziłam. 1.e nie wiesz co z lob;.i b~uz1e '. )a wów- Ż\ f w ntoczu1iu artvstńw ma la .
jej willę?
ies Lux nie icst bvnnjmniej t_ak ztv: czas Lusi 1>uwic<lrz1a~arn· „Co m«iżl!.
rzy. którzy mu odpo~\·ia&.li swoim napamietam.
Nie
k nnowiadail\ Witałam się z mm. móJ dzit:1.:mko, z t_ob4 bvć? 'fv z~asz ma·
·
.
W dalszvm c1<.orn świadek ze1Jnaie. '\trPkm.
s~kretarz dal mu trnd_1e c11"rtt l:ux za~ l~rę. wyjcl111esz „ zagrnmce ł z.dobe;;·
że po od<laniu s1ustry pod kuratel~ Zaże ZJ
.
~wirn.bzila
Pani
Axer:
Ur.
.
.
chnwvw.ał się zupetme nor.malme. . Ja Jz1csz stanowisko .
z11żaJata re111hct bvl bJrJ.w Jv brvrn tJ!l<.:~·rn ? l>la
czasie
m
pcw11\o
t>o
nm1by,
Znowu w jakiś czas późme:I Lusrn
również mam ps<1. który Jest o wiele
usuni"'cia )lO. bo mało się s1ostrn opie- Ctl')W p"m rllć zwró1.:1la mu uwa).ti. że
mówiła. ż.t: dostała u~we mi_es.tkar~a:. .wwal
złośliwszy od Luxa.
Lus~a dwdzi źle ubra.na?
_ A co sądzi pani o zeznaniu Sta· Barllibu sie cil.~szyla 1 mow1ła ~ p. Uur
- Czv pani nie orzyszlo na myśl. że
Ja "'h.:<lzialć:lm, że on umie nic
sia?
1 ~onowa b~dz1e mil!sz.k~ć w BrLud~u~1- 1.:złowiek. który strzela się przt!d ślu· lubi.
- Trzeba pamictać - aówł. ie w 1.:ach do cz.asu. aż sub1e coś zna3d.1.1c:. bern swojej urzędniczki. maj~ kochaDr. Axer do osiJ<arżonc/: - Jak
dniu zbrot.lni bvla ocłm.i . '<si„7 v·;~ Po Llużem Nan.H.iht:lllU ~~sta P~n· szłd rti.'<t ~o żone. nie może zatrzvmać swu :o b~' łt1 z ous v lan11)111 Lus1 po hulki?
Ka7.dy psydtolog wie. if chło~t~c w wte <lo . m11~e 1 powit...'tlziała _: „C10c1u„ Jaka. ra .eh dzieci przv st.bie?
- Uur~ullU\V-d: - Jcżd.1. 1 łd rano
ku do}rzt~WJ1nia ułclit:a w dmad~ ocłr~t Jość. 1ak1e W\'"l\'."l!'}t!me. Ja !UZ mam
- On dzieci bartlzo kochał.
wcześnie <.l~J szkołv, wie~ Lh·xllila so-zaburleniom nswh1cznvm ł m~,z~ ~1· włus11e m1csllka111e •
-W czem obh1w1ala się ta mitość? h1e p11 bułki.
KrvtvCLiie;~o dnia Lusia była u mnie
C!zicć wówcws różne r~eczv ~1e istni~- TroszcLvł s1e o nie.
Jdku nastt;pnv świadek zeznaje dr
1ace. L:wafa:n za sY'óJ ohuwlii~e~ Z<•. : wówczas . dH.:w.ł~m 1a talrf vmac n_<i
- A czv pani pnim1da. że dzieci wy Ldzislaw Brid1ta. który 1n_hl\\.1aJa o kur
pvtać co robił w wili przed w1z1a f4) aoc, ale mow1la, ZI.! 1111.! moze zoswc, .;howvwala tego kot.: han ka?
na któn: ucz~sz ·
~acb oit·lcl.! 11Jarsh..:h.
i.?"dv i. e>Jcicc bc:uzic na mą czukać na k_lr
kalna p. komisarz Rcst><J11d. .
- To bvło pozme1. Najpierw wv·, aa~a o~karżo11a:
\\'izvta jego w Brzu.d1ow1cach Jest lei. UJ~ bv nic to. zostc.iłaby chl;tnrt 1.·howvwata je ciotka. Nie pamiętam
- \V n iku I <J24 bvkm asvste11tem
zuoctnie me na mic~u i PO'-W~la sn~~ W nocv tclclo11owa110 i Urtudu.>wic. Jej nazwiska.
dl.1 dzieci. P ()(m~on()\\a b\
klinice
na
rozmaite przvpuszcz~nia o roh pol.1..;11 że Lus;a nie żyje. Wówczas ub;·afam
la przyjęta prowizorycznie jako u~zeiniwziął dzieci pótnieii?
Kto
T)odam . że takic~o zestawienia sw1~d- sie pr.,..dko j pojcdrnilam picrn szvm pu
hów. Jak w tym procesie nle _widz1a· daKi.ern do 8rz..ud1uw1c. 1:3vłam tc1.m
t 41 m w żadnym procesie na swlecie. przed scdzią ślcdczvm. Ktoś z ooste·
\Viek"wsć świudf\ów. ma wytwarzać runkow-.,ch zaprowadził mnie do Ptiku·
Nlstrój. a sędziowi~ przvsit;:głi są sz~zc !u Lusi. To było straswe. Z<ipytałam
h10 jej dał broń. · Myślałam, że sobie
gólnie na nastro.~ po<latni.
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: watn:.t pusadi; jako oic!i;:irnrnrka dQ dzic
· ; i. W szkole była b'isko trz\r micsi<ą-
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..,... ()taczeR"o sie nie nadawała?
Bvli.i zbyt s111ruwłtl. medvtrtie
1yrzviifo1wała uwag-1 i nic miała mit;k·
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ubd1o<lzt!11iu sie z dziećmi.
Czy p;w1 z.auważył łt-!1 za<.:lwwa·
11ie sie w stosu11 ku <lo rnc:żc.zyzn (
\r)ś.Ci \\
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Punic'Waż okawło sie. te do tebro
l)ł)tatern
.~awouu $ię 11ie n aua wała. a
Jvku11w:11ów, które mwJa przcułużvć •
llle pucJ!lłdwiła wh:c z.ostała us;.mięta.
,jo u->u11kdu ze szkoły otrzv-mala J)ry,,
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K(Jkietowafa. a kołcdzv mówili, że
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KUZYN ZEZNAJE.
Zkolri pr L~d sądem staj~ p Tadeusz
i\111<.klku kuzv11 ś. IJ. Lusi. Swiatkk ze
' 11,\it~. iż z dziećmi L.clrrn1bv stvku·ł się
lianl' zu cz~sto. Lus1a uczvla ~ie hurdzo
Upu wiat.la 011 daleJ sz.crcg
j 11 l~r le
~ze? L·i.:ótt1w /. <.lt:1lx:1ństwa L usi. .Krvty·
: rn "l!O wiei;znru Lw~ia bvhi u nid1 w
11111\11'.J i pruszo110 ia. ab v zo st <iła na nu:,
111~ ~· l!ciała 1i..:dm1k 1 wyjcd 1 ał<1 do Brzu·
Na dru~1 dzień rano tl'll'f\1no.·lr( •\'i 1c.
-''a11p z Bu1J1..h11wic. że Lt1sia nie żvje.
'fatk a nowk·c.Jzia ła \\·ówi.:zas: •. /.:bteraj
;h,;_ r..~011:d1krnv do Brzud1owi•C. bu Ll~·
'.-. '. a nre łvit:" S.-w1adek mvślał żt:. jest
w i:.tk iś fkit:I svlwcstw\.\V Po prz"IJ.Y1

l'iu d tt• Brzu,:howic zauważv~ oskari.oiną
Pe<.:e mi<.1la w r~ka·
-..tli.ią~q w futrw

wac h futra. lauważvł u ni~j wik1s d:t:iw
11v \\ L r11k w1}c1 ! r11111v w itdno m it>jsce.

uo \v e i-;ciu do puk1łiu Lusi matka za·
Lan:mba poc:zda l\rzvczi.:ć i płakać
v.1l'd ll<.1 / !t: Lusii;: z~1111ordtJwah bt1ndy·
~•. ~wiadek zap\ tal wówczas Stasia1
~o sle s 1 a ło. a St aś odno-..vkJział: ••To
n.ini uoh;la dla oiern~dzv·· . \Vówcias
' wi>idel' umilkł i poszedł uspoka.iać mat

k."'.

Od St<~.sia świadek rzekomo slvszał.

że <ior)!unv wa miala si~ wvralić. ii
la bić. tu r .tt:~z n kg rożna. bo i tak uwol

Il ią

\\' korku składa zeznania ojciccc Po;

·1rzcu111vl..!o S\\ i;H.!ka dr. l<1<.leusz Kudeł·
~o - dvrehtor bi.lt1ku. S\\·•ade:k omsu•

hdfdto ub·;z1:rnt~ Oflżvcie małżcń•
'kie Za rqnbv z inna nd chwili ich w
hr;1t1ia sic w r. 1912. Zarl'mbma bar•
J·w rnc-ż<1 ł<0d1ała poślubiła !.!O wbr.cw
woh rodLic1)w . O ie1?0 nreśhrbnvm sy•
"~ nic nie wiedzi..i ła . Chornha jej uj:aw
111la s ~e oo \.\!oi11ic. dokłndnie zaś. po
uniu i,iope nienla nle!ortunneflO zan1a~bg
lt

Zaremhv.
Na tvch zeznaimaieh roziprawę zam•

-.am'1t.1 fl jcze~o
kńi<,>ta.

EL<1A KERN CAi UJE O~J<ARŻONĄ,
Na sali rolnraw ohecna znana lite~
ratka n1L·mil·cka Fl~a f<t'rn no zakoń·
l~?l'niu ro1nrawv . vdy nollciant wyprowadzał z salJ osłcar7ona. nodeszła do
niel i ucałowała Ją serdet"znie. zamie•
11iabc z nią przvtem k11ka słów.

Jak zapadnie wyrok na Gorgonową.
Pytania co · do winy.

odebrała żvcłe..

TOK ROZPRAWY.
Na wstt:oie środowej rozprawy prze
wodnil:Z<ll.:V o~tasla uchwale tr\ bui1a·

fu. dopusz~z.ając<t duwóu z u~h;dzin _piw
1iicv w Brwi..:howica.1,;h przez sęuz1cp;o
~kdcz-e~o we Lwowie i bic){h:RO. cele'!'
stwicr<lzcnia. czv wajiduje się w Pl\\ 1w
cv tej woua zaskórna w ukołkv kotła,
~<lzie znaleziono chustcctki,; i czv woda
mo~la być tam w nocy z 30 na .31
~rmlllia. albowiem łedną i tez oskar~e

ta

Sąd przysięgłych odpowiada

re-1 "zy

Lor- Rity Qorgllnowej uSll(lwa Złożyła w
Le dwunastu s~<lllOW przys. ~&lyc11.
011.1 ffidJ·ą Ol zcc
.
. rz~wo llt~zący
.
. wirut: IUO . nfewi111ności.
. o Jej
WłC CO:- o DOZ YCIU
_ Siostra moja puszta za Zarembi: cini pro:.li.:rni i krotklem1 o<lpowi<:dz1am1 •• tak lub
poczlttku żyi j . a.ie" da.ntmli na PIJ6~wJooe im. pr11e--i t~ybu_nal
\'v brew woh rodziców.
Sio- ~)!tania zdecrdowac m<i~ą o losie oskarzooeJ.
zgouni~ ona bardzo go kochata.
Sl ra bvla s~czcra ale w orzeciwień· 1 Ich odpowiedź • nie'· otworzy przed r.ią hra
mnie bvia zamknic:ta. Parnie· r.-1y więz;onia 1 wy.p rowadzi na wolność, sło·
stwie
rafa perswazje rodziny, ażcbv nie wy- wem ,.tak" przysii;gli \\I prowadzą ją zipowro·
1.:h<)d·zita za Zarembę, to też widząc, że Lt"lll do otkratowanei ceh, w której przebyła
Z:ireniba z.a·c:zął obcować z inrn:mi ko· długich cz.tunaście rruesit:(:Y. oczekując wyro.

POŻYCIE ZAREMBÓW.
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arem boó w.
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do

11ia jest taikt znaJezienla mokn„"J chustc·
· płak
czki w 01w11kv co oskurżuna tłuma·.:zy b.1etam1.· nawe t nie
· a la•
teim. że w piwnicy tej bvła wN~uć. Na ból W SO b.,
Je t at·ra.

leez caty

.

ku

.

J.Lkżeż

do m111e chn.dztć. Mow1ła: „Ctcx:m. za
•O przychodzenie do cioci mam już tyle
6 'ć"
he
·
·
c ę m WJ •
le _nie'"•'"".,.:~
kto zakazvwa•P J·ej przvcho·
vv dzić do pani, Gorgonowa, czv larem,
CIOTKA LUSI.
ha?
- P. Gorgonowa za aprobat~ Zai,
Jestem ciotką Lusi - mówi J>.
Kudelkuwa - a siostra jej matki tarem remby.
- Olacz-e~o Lusia n!e chodziła do
bin y. Lusia z po1,;zątku d1> m11ie nic
przychudz1ła, miata zdaje się zaka.za1e. ~zkoły?
Musiała się zajmow::ić domem.
\V roku 1929. Rdv c1eżko zadt0!·uwa- Przez koi;o była szi>icgowana?
łam. l usia bvła u mnie oo raz pierw·
- Przez J). Gor~o1 1 ową.
szy od cza.su, _g-dy pu.szła Jo V!i.:a. Py·
, 17
1
talam sic it."J oględnie, jak ie/ 1~st w (10·
c1·ąrru
d"ISZ\'m
"' · Ś\\ 1"adek opowia"
mu. Mówiła. że nie chodzi do sZ!{o!v. da Z,\·c Lus1
·„„ była l1'cho ubrana·
·
opo wia dała. że w dumu jest dzicck'J
Zaremba
·• - Czy
Przcwodninzacv
·
" "' ·
które bardzo kocha i któremu vddaje mi.at wtcdv pieniądze?
wszvstkier usłu~i.
Miał. ale to był kawafek arty· s1ęglym sądzącym Ritą Gorgonow~.

prawie lwowskiej. a z;eznawała rvlku
w ~lcdztw1e. Wnosi ona i sobą ta·
pa.:h naftowy i atmosferę. dul~zczvznlo'·

jej: „Dziecin<>.

Powicdziafom

po., stv.

wiedz 01cu, że brlaś u m1J!c". KitvJv
WSZYSTKO NA. CZARNO.
oo krótlorn cz.asie przystla. 1.owiedi·ia
Lusi:i opowiada ła świ3dkowi takie,
łci mi. że mówiła ojcu o wizvcie u mnie.
a w krnka dni potem „p'.lni'· z drwinami :.e Oor~nnowa b~'ła zła dla własnc~o
powiedzia ła do ojca: .Tv nie wii.~sz, d:iiccka. Mt1wiła d<llei. że p. Oor)!ono·
~dzi<:! tw<>:ia cl°>rka ch:>dzi. Hyla na Zie 1 -.va pow\cdzia!a, że odchodząc, z.abie·
lonej". Na ulicy Zielone!. to ,'.naL'lV u rz<> wille a Lusia upierała się, że willa
mnie w micszka 1iu. Ja jej nowicid ::ia· bvta wlasno~cia jei matki. więc, powin·
tam: .• M0żcsz stale do m111:! ry-:-zvch1J· nJ do dzieci należeć .
- Czy si0stra oani stykała się z
dz ić. a le z;1 w'.'le m6w .) ~em •1icu. lic•
moż esz bvć sz:piegowan,c. Lusia Pi>- p. Gorgonową?.
1

uczyml to z

~zn.}'słi:m.

zabój·

więc

beclz!e

brzmieć

następu1ąoo:

~Czy oskarżona Emilia J\tałgorzata Gorgonowa iest wluna, ie w nocy z dn'a 30 na 31
w ł.ączkach nad Rz~sna
~rudnia 1931 rolrn
Polska, zab·la Eliblete Zaremblankę, ugodziw.
szy ją tv.ardcm narz~dzrem w głowę?••
Ponadto trybunar mote posta ~ić przysfe?"
glym dndatko\\<e pytania, dOłyczące katdeJ oko
lin:.no~ci. uzat<JadnfaJ:icej :tastosowa nie surowe11.0 lnib !agodnleiszego prze.pisu karnego.
W wypadku wiec. gdy idz ie o zał:óistwo.
h;vbunal może postawić dodatkowo pytanie:

ł<.utke.

na ktorea nie W}'ł<re~lon<> tadnego

MWo bowiem rnou uy~ row111d. prz} padhow.:. wyra11u. lub WYkrdluuo oLydwa. u~ai.ia sio
a w ohu W} paJf..ach kara nie jest. 1ednakuwa.
1·1ko oJdaną na kur tyś~ ~f..arżun~gu,
..
- .
.
. Po ulozenh1 I odczytctmu PYldr\ \ przi:wod .
Oupu Mi.!dll1 zapadają bi:z ~ tgkdną wiek·
1·:icz;wy . z.apytuJe strony I puys-1„glycł\, ozy i..wscia ~lu~ów.
W ratie ró" nu~cł &losó;v
11t1e i~d ;rn1 zm1~n I uzupelnte.l'l.
przewała zdanie krzystiuejs«i dla oskartownioski Stron I 01<go.
Jesll li yl1Unal u-.
przySt1ęgly.:h. h~te pytan . należy odczytać po·
Odpowiedzi przysięglych zv..ierzchnik ławy
1t(.;Wru1e,. a gdy ui>t<ilon.a Już 11:st o.statcczn.e "dl"ZYtule na Kłus, ukazuiąc każdą kartkę obec
•edzl-0w1e, zasiadaJąLy w trybunale, kładą pc;d :ivm. z.apisuJe wynik glu:>vwa11ia na liście ol><>fc
1.1ą sw11 po.Jp--:;y
l dnośnt:go pytania, z.az.naoz:a iloma g/<~ama od
wy1aś11fa przyslcgtym zna·
Przewodn1cz:icy
. r-owic::di zaµadla stw1~rdza to swoim podpł
.

z.~.l cdm

grożącą oskarczome odrn1śnych ustaw, karę
.
k 1,. k
I
zooemu I nne s utrw s ·azania.
_...
Po ukończen1ru wy.iaśnienia przew.,..,nlczący
z
I udaje
wrec?.a
n1'm·1 do ·~1; narad
·
.,.. ·
"
Prz~z cały ozas trwmia narady przysięgi!
1.le maJq prawa opuszczać izby narad, anl po.
rozumiewać se z osohaimi pos11ooneml
.
Zakaz porozum1ewama się z osohamt po·
po wysłttchamu ~wlladhów 1. ł>?egłych, po muwaC'h prokuraitorow 1 ob1-0ńcow oraz po ostatkl d • • ~tmnnemi dotyczy również przysl!;glvch zapa _
b
k. „„ .
•
.
_ • tr.y una1 u a a 1~e
r..1em. s 1ow. re os ar"".•ne..i
1.owy..:h. nie biorqcych udziału w naradzie.
Przed n.ara.clą prz:.,..si c;gll wvoieraJą z J>O·
lll'tan. k-tore puysięgh maia rozstrzygnąć,
wicks.zością glos6"w
W pytaniach rrJe wolno pomilllą~ żadnego z ióród sit:hie zwykłą
zwierzchnika lawy. w razie równości gł05ó..,,
zarzutów wstawionych w akoie oskarżenia.
Każde pyta1Jie winno być tak ułożone. tllbY 11 zstrzyga los.
Pr.1:ewodniczący trybunatu nie bierze udz:lamotna było na 01• odpuwledzied „cak„ lub
fu w naradzie I głosowaniu.
•.t>le".
Po nara<lz.:e przysicg!ych z-w1erzchnlk fa,wy
Pyta.nie eo do winy powinno obejmować
wszystkie ustawowe znamiona zarzucanego zarząd:.a co do każdego pytania zasobna tajne
tirzesrep~wa. Zac:iyna się od wyrazów: 'czy ~losowanie. Każdy z przysleglych otrzymujt
011karżony touiaczerme osoby ~harżonego) Jest
~ zaCJpatrzoną w 1>1ec.zęć sądu z oz.naczowinien. ża··•. - poczcm wymienia się okolicz· kartk„.
nernd na nfteJ wyrazami·. ,.Tak - Nie". GIOJ:Su1.ości faktyczne zarzucan~go czynu z możllwtc
mcy wykreśla wyraz zbyteczny.
~ds1i:m o:cnaoTEmem czasu I mfeJsca.
P.vtame główne oostawione sędziom przy.

odbywa się takle wyrokowanie? \\
dwunastu przysięgłych roostrzyga
SPosób
)akii
h
·
L
.
r.
żvcze111c stron urzeczenie bie)!;fcgu ma
u 1acze~o usia tyle lat nie -c o·
;· agad11tfenle., winna czy niewilnna?
.?
.- d
bvć zł:Jżon~ osobiście na rozprawie w
Za'rzyJmy oo kodeksu postepowaonta karne. .
o pant .
Kraiku wie.
•
l .
- Pow1edz1ała m1 ze koch.-.i bardzo
guzie wszystkie te ca:ynnośol określone są
!?O
·
·
•
·
·
.
•
•
Nust:;pnie woźnv sądowv wprowa·
artykulaml przepisów.
suchenti
doklatł:ii~
~~
I
mów~c
me
.
~1ego
na
chce
.~.me
0JCa
dza n:..i salę p. Mi.i•rjt: KudelkJwą, która
sądo~ego. a więc
przeWodfU
ukoliczcniu
Po
JeJ
po~w„_la
n~e
<>Jca.
Z)!O~a
za
.
pant
.
nie bvła .ieszcze przeisłuchiwdna na roL

dz1ła

Ol;kąrżony

.

„tak,•• lub ,,nie••.

hitę pytań przysięgłym

się

' tm i niszczy odddnt: kartki.
Po zap1santu wszy·sch.1ch odpowiedz.I
-.1r:gll wracaJą na salę i tam zwierzchnik

pray~

ławJ

wstaJe I mówi:

- Stwierdzam. te przysiegM odpowledizileM
r.a pytania .• - l>\>O'lem odczytuje ookolei każ.
de pytanie I odpuw1ed!, a n~ti:1>111e wr~cza lf.
pr~t:wodnh.:ząccmu, który stwfol'dza Jt lt:
~\VQli m podpisem.
Ody przys11;gł1 na pytan.le o winie dalf od·
1>uW'led! t>rzecz<tcą. trYb1.Jnal nfez\\ loczrue WYt:aje wvrok u.nuewinnfaJil1.Y, a Je~ll oskarżooy
l! vl aresztowany, przewvdniczący zarządza na
tychmlastowe wypuszczerue 10 na wolność.
W razie uchwały, st wierdzaJąt;ej winę, pr.zewudn ic11ąi.:y udzit:la &losu stronom, celem złote

111a wno-;ków co do kary I Innych sku~ków
1.chwaly. Ostaim1 głos ma oskarotny lub jego
· bro ńca

Po wys1u~han4u e"losu stron trybunał udaje
~ 1~ na naradę celem wydw!a
~ tawte uchwały przysiegłych.

wyroku na

J><l!d•

Dwie eksplQzje

"!\V Niemczech.
Trzydzieści k łka ofiar w ludziach.

Drugi WYJ>adek zaszedl w mtedsc~cł Hal.
RERUN. Z3.3 (PAT) Prasa dolflosl o dwóch
wybuchach. które pnciągneły z.a sobą trzydzle- tern w Westtalli gdzie zderzyły sio ze sob'
dwa tabory samochodów c1ęża,r<iwych. Jooen
ścl kilka of111r w ludziach.
W jednl!j z fabrsk w Stasfurcie pod Madge- z wozów sranąl natychmiast w pl001!cniacb
burgiem wybuchł pożar. W czasie akcji rat un- I Podczas gaszen 'a ognia nasta.pfł wybuch zb:or•
k<JtWej nast.w'ra n a ~le eksplozja "'ielkiego ko- nlka z bentyną, za.wieraiacego kilkaset IJtrćw
tła o po~emno~ci 25 tys; <;- -::y litrów. Z pośród paliwa.. 16 osób za,ętych gaszeniem o-gnła crl111io
blorącyd1 udział w akcji rat unkowej 115 osób sio rany, Trzy ofiary walczą ze śmfercfą. Cfę!
odnfvsto dotkliwe ol.>rażen:a, w tern trzy ooo-- ko ·J>OtJl'3 rrony w czasie wybuchu po!j~

h: zostaJ}'. ciężko zamio,.

~a.rl

p0

.PI~wfezle.niu JO. do unit~

-

_....__'*:· .

.<ąr.

Reakcja, niepokój , wojna
Opinja angielska o
J< lrespondent wielkiego dziennika
Jonc' •ńskiego, konserwatywnego „Daily
1 el sraph", sformułr>wał po przyjrzeniu
slę 1a miejscu. w Niemczech, rządom
Hit =ra. swoją o nich opinję. Opinja ta
mr· e uchodzić za wyraz opinjł wlekszo~ •• Anglikńw. a charakterystycznYm jej
leitmotivem Jest niepokój o dalsie losy
miotanych burzą Niemiec. a wreszcie i
Europy,
•• Daily Telegraph" pisze:
„Niemcy z1ak ,1ją sie pod wtadzą ter'1ru. ktńrv nie wiele sie róinl od tyranfi
absolutnej„. W całvch Niemczech nie

rządach

• •. o

Hitlera.

ich na ulicę w poszukiwaniu pa cko ł butnie hitlerowcy. Aroga11cfa 1 wy
ru groszy niezbędnych na przeżycie zywają1..<l buta hitlerowców może zagra
zić pokojowi f.uropy, może sprawić nic
dnia.
Te nowe Niemcy dzisiejsze są obra- jedną przykrą niespodziankę.
zem smutnej i groźnej rzyczywistości.
.:. ..
Nedza Niemi~\. · bezrc.h· :de ~<'h·1wała się
za kulisami, na froncie paradują arogan

po ulłcach z dumą ł pewnością siebie oni rządzą.. oni są panami sytuacji. A o
kilka ulic dalej spotyka się ludzi w star
szym wieku. żebrzących o mały datek.
na kawałek chleba. ludzł. których sam
wygląd mówi, że nie byli zawodowymi
żebrakami. ie najokrutniejsza nędza wy

stkie auta i wozy. Sceny te powtarzały
się niejednokrotnie na słynnej ulicy pod
Lipami".
„Hitlerowcom dobrze sie dzieje. W
miastach niemieckich widzi się setkł mło
dych ludzi. dobrze odżywionych. dobrze
odzianych. umundurowanych. Spacerują

I.

pchnęła

.\.;,...

·"-.

e.

Rlja nie chce przyjąć żadnych zobowią„
iań na kontynencie europejskim 2) Niem
;y nie chcą wyrzec sie doz.brhj.ania i a1:(.ksyi 3) Francja nie może zre.zygnow.i ć
Plan aneksji archipelagu Karolińskiego.
z zapewnienia bezpi~zef1stwa krajowi,
zn~idzie dzłsiaj łnteligentnego \!Złowieka
cho
Konflikt Japonji z Ligą Narodów i wy ło polityki bieżącej I stafe sie kwestją w tycłl dwócll mocarstwach. a Karoli- i\tóry co 50 ·lat ulega najazdowi z zakon
którvby wierzył w legende podpalenia
zor~a-11izowania
próby
dopóty
c.'u~ tąpienie tego mocarstwa z L1g1 podąga \Ą. agi międzynarodowej. gdyż z.atrą\!aji ! v zajmą miejsce niepoślednie w rzędzie
Rekh~ta~ przez komunl!\tów.
,$ami nrzvwódcy <~··mii Hitlera. sztab 2'a sobą naJrozmaitsze konsekwenck na· :ą o życiowe interesy militarne i polit:\ t. zw trudnych problematów połitycz· .:ertu" muszą być uważane badź za ma
:-zycielstwo. szukające pozoru sukcesów
jego. nie wier7v w zdolności „wodza" ~ury pohty~znej i polityiczino prawnej Je .:Zine zaró\\no Stanów Zjednoczonvd1 nycii.
- w stwarzaniu pozorów; bądź też za.
jako męża stanu. oceniają go lako dema uną z takich kunst:kwe-ncyj Jest kwestia ·ak i Anglii. Echo posuniecia 1apońskic·
R. :!recwą
próbę ukrycia pod pu;knemi PO
gos.ra. zdnlne~o mliwce. or~ni?.ntora - :-prawowania przez Japonję mandatu i:o be<lzi2 bezwątpienia · silne i głośne
· jakiejś nieznanej bliżej gry poli
:-orami
Po·
na
Karolif1sk1m
archipela~iem
:.ad
stoją
i na tem ko11iec. Zad<lnia. które
tyczne.i; lękającej się widać światła
przed Hitlerem przerastają ief:!:O zdolno :t.drnowym Pa~yfiku. Mandat t~1 otrzy
c.ziem1ego.
ścf ł możliwości. Ola m'1ie osobiście nie mała Japonja po wojme światowej od
' Ze . strony polskiej próba zastąpieinia
ulega kwestH. ie wsnófpraca Hitlen z Ligi Narodów i z jej ramie.nia sprawowa
Narodów prze.z nową nieo1<reśloną,
Ligi
do
Niemiec
do
nale.żącemi
nad
nie moie ła władzę
Papenem I Hugenbergiem
polityczną. będzie oczywi~cie
·'-truktUre
toku 1914 wyspami Karolińsk1emi.
trwać dfugo.
spokojnym krytycyzmem.
ze
aceniana
Obecnie. skoro Japonja wystąpiła z
„Twierdze z cafą stanowczo~cią. na
~rytycyzm ten musiałby sie wyrazić w
podstawie śdsfych danych. nie obawia- I 1g1 Narodów mandat nad Karolinami
Jkcjj . oolitycz.nej gdvbv abstrakcjon1~ci.
jąc słę zaprzeczenia z żadnej strony. ii vrawnie wygasa gdyż JaponJa przcstadvplomatyoeznl zaczęli traktować intere
hitleryzm jest ruchem militarystycznrm 1 ;a być członkiem tej instvtucii między·
Polski- zbyt .,abstrakcyjnie".
sy
i ie całe Niemcy. od krańca. do krańca 1.arodowej. z ramimia które1 m~ndat oNasz przegląd
przedstawiała
Takby się
przvgotowują się do ewentualnej wojny. t:zymała.
Przyjrzyjmy się np. temu. co nosi niz- ~prawa jurydycwie. ale inne zupełnie
Niemcy zdotary ·zaostrzyć stosunki a
wę komisariatu dla spraw lotnictwa. icst jej oblicze po;ityczne.
Francją Belgją, Polską i Czechosło\\ a··
. .
. „
.. .
Jest to w rzeczywistości ministerstwo
cją. W państwach bałtyckich wzrastają,
O_toz Japoma via facti W_YSPY Karolotnictwa. którego właściwym celem jest
nastroje a111tysem1ckie przyczem na Łot·
przvgotowanie lotnictwa do zada~ woj- '.11_:5~ 1 e ,?b~e:nie z~aii~cktor~aia u'p,rzed~
•\Ile przystąpiono już do· energicznej wal
sknwvch. Kanitan Goering. as lotmczv z. l'I'- a.kq1; Jurydyc:tti~ Ligi Narodo~. Mi
!{1 z napływowym hitleryzmem. które„
·
czasów wielkiej wojny. zgromadził i 1 ~isttlr spraw z.agr~nicznv"'~ Jap_on;i sta
~1m patronują sławetni baroouw1e z ro„
Świeżości
M.
zwerbował wiekszą t.:ześć dawnych lot-: .al s1e ubrać sprawę an_eksJ1 w_ysp w for
~\JSk1ej czarnej sotn.i. ~osja Sowie-eka
.
ników· woj~knwvch. którvch rozlokowatj me pra_wną, ale kolega .1ego, minister m~
~wałtownie wycofuje sii; z Rapalla o
szc~~rz~J
J·ak:n instruktorów w rozmaitych obo- 1 ynarkJ. ~raw. ę _tę<Ipotr.aktował
[daje codzienne golenie si~ kremem do golenia Palmolive.
a
b
0b
0
cz em świadczy artykuł Karola l(adka,
oliwnych
owoców
olejicl
kremu
tego
fabrykacji
Podstawt
ma
WIJ
•
ez
Cz.<lJąC
zach ćwkzebnvch. Tak samo w zakfa- 1 otwarcteJ. .s.wia
512
kładący wreszcie kres teorji. ja.koby Pol
i palm. Będzie Pan idumiony wspaniat4 pianf, która pozostawi
dach chemicznvch i fabrykach maszvn w bawełnę, IZ ze względu na interesy
!'ka mogla pójść na lep niemieckich zaprzei dlły dzień miłe uczucie ~wieiości.
wszvstko jest przvgotowane ku prznjś- tiez.pieczeństwa i obrony kraju. Japnnja
się
•nysłów antysowie~kich i wyrzec
ciu ńa fabrvkację matedałów wojennych nie może się z:rzec posia<lama archtpePomorza wzamian za rekompensacje u·
Prosimy kupić Jedn1t tubę zaraz. Jełlł po ufyciu połowy
13.gu Karolińskiego.
w ra?.ie notrzehy.
ii.I aińskie. Radek zastanawia się nad bar
uwartolci tuby nie b'dzie Pan zadowolony - prosimy
Archipelag Karoliński leży nieco na
„Dra końskie prawa i dekrety o zadziej realnym pl.anem dyplomacji wsze1.:b
opróinlon• do połowy tub11 odesłac do CoCgałe·Palmolive
chowaniu tajemnicy wojskowej i o szpie cółnm.: od rówinika, składa się z gmpy
mcmie-ckiej, szukająieej w Anglj1 poparcia
Sp. a 0 • 0 ·• ul. Rymarska 6• w Wanzewie a otnyma Pan
gostwie w przemvśle są tylko iednym Z ~·ysp i wyse.p~k stabo zaluonionych. któ
me tylko przeciw ~osji Sowieckiej lecz
netychmiast zwrot pienhidqr. Niew~tpliwie jedt1ak i Pan
przejawów nastawienia ogólnegn w kle ·yd.J liaba mieszkań~ów nie prz.ekracza
Możemy
również przeciwko Polsce.
stanie si~ iwołenntklem tego kremu 0 s niezrównanych ialetach:
runku przvgotnwań do wojny. Polityka I< .lkunastu tysię~y. Natomiast wyspy te
8
Moskwa
ie
zadowoleniem
z
s,wierdzić
o "'•"''e sit. rofnle lSO·ł<•otnle.
antvpacvfistvczria i zwalcz nie iak naj- są bardzo urodlajne. posi.adaja znakami
btStOrycz•
OCenjaĆ
zaczyna
teraz
dopiero
golenia.
do
golowym
Htosł
najlws•dsry
aynl
mtnvty
jedneJ
ctogu
W
li
kolonizacji.
do
się
05tr7";"Ze pacyfizmu W kraju WiA:i:ą Się ty klimat j nadają
r.e.. Z!lla.czenie Polski. politycznie i guspo
»· Neloto•w ne twa•& nie lasyeha pr&e7 10 mi„ut.
tak Aci~le z tem wszystkiem. jak bagnet Ula Japonji dt.:~ydująca atoh S•Pl a~ ą sa
..:.ar-ero Utlliezaleimonej od Niemiec dzię
4) Zwarł• piana nedeJ• włosom rerostu właielw• połotenl• połrtebn•
r1et~lko atuty klimaty-czne i e'konomicz
z karahinem.
1u swobodnemu dostępowi do morza.
do golenia.
„Niemcy dzisiejsze są źródłem i ogni ne Karolbnów. ile ich sytuacja geog-ra·
Sowiecka. Polska oraz państ·
DosJ·a
S) Wyrebiany ł olejł<ów -otów ollwni.:ch ł palm, dzieła &b-lennl• na
całego świa- liczna, pOZY"'ia, J"aka zajmują w środku
dla
skiem nicpoko:u i obaw
l"\
naskórek twilłzy.
.....,
" •
d
.
wa bałtyckie (nie wytączając Litwy. za
ta. Nowe Niemcy, N1emcy emagogJt 1 f-acyfiku. w połowie drogi między kon
!?IOźonej w Kłajpedzie) będą zmuszone
zuchwalstwa grożą całej furopie. Brun:t tvnentem azjatyckim a Australją. Jc'bt to
yciąginąć należyte konsekweinc1e. jeśli
tne koszule rządzą dzisiaj Niemcami, acz r.ozycja o dużei wartości strate~icznej
przeciwstawić się wspólnemi si„
lcchcą
Japo
jak
które
militarnego
państwa
l!aa
kolwiek nie sta,nowią większości w kraremi staropruskiemu „Drang nach Osju. A jednak nakazali dla siebie posłu1.:h, nia roz,porządz.a wielką flotą wojenną
tui'•. Dzięki ustaleniu solidarnego front11
I
raczei wymusili go. Wydaje sie obserwa ; prowadzi politykę dole-kosidną.
z
obromnego przeciwko militarystom
Mandatem japońskim nad Karolinami
torowi obecnemu. iż wrogowie hitlcrowGe~
i
Ost'u
Obernam
znanego
..!obrze
inni?
piszą
czem
O
się
interesowaty
jego
wykonywaniem
1
są
przenik~ię.ci
odcieni
wszystkich
ców
neral· Gouwernement Warschau pocz·
takim strachem przed represjami. tż wy Jotąd bliżej Stany Zjednoczone. które
c1wy
"'!I
·
·
·
k
I
·
l
•
d
·
prochęci
i
zamiaru
zupełnie
się
rzekli
""'
k . poz.b awiony
k p. Macdonald zostanie
r.os1a a1y na tym arc i1pc agu :io;e pno ,
testowania.
1
conajmnk-J
OJU
po
enia"
.utrwa
i
tros
Bry·
~telki~~
premjerem
jest
~a.który
DONALDA
w Niemczecli hitlerowskich zniknęła morskie. łączące je z l<tdem australij· ; ~„ ,EREALNE PRÓBY MAC
1~a111ji. Ale w istocie- molina doJsć do :)ad ws_cho.dzie . europ_etskim,be zwładszcza
. .
Gazeta ~olska..
zupełnie wolność sł{lwa i myśli; pozamy :kim. Ale było ~o uipntercsowanie clla·
z u ziału
Tedy mimo. w1·elkłe~o hałasu Jt3.k~ to ~oncer~~- przez solida~?ość, ale ni~ m? ~ y usiłuje to realizować
kano setki dzienników i perjodyków. tli . akteru ekonormcznego.
Teraz. gdy J~ponja· przez fakt :zaanek ·>rarz~sz.y lotmczym ra1<l.om. pren.1Jera :na doJsć do sol~~:nośc1- prz~z ~spoi naństw, ~.czpośrednio ~ai:nter.:sowanycb.
tlerowcy stoją ponad prawem i le~alizStosu3ąic. metode ełtmmaq1 możemy
mem. Widywałem sceny takie w Berii-· .owania [<arolinow stwarza fakt dokona 'hrytyJsk1ego. mamy wrazeme. ze nic re 11e •..koncertowame . Tylko w f!lm1e krę
· ze natural~y~ partnerem e·
zauważyć,
cholu.cizie
stronę
odwrotną
w
:onym
po·
tych
z
trwałego
zwłasz.cza
a
'11nego.
od
zwolniona
gdyż.
Pacyfiku.
na
r.y
umundurowa
nie. oto dwóch g-efowasów
nydi chce przejść przez zatfoczona po- ' ~ontroli Li:;i Narodów. może gospodaro .!1 óży nie p~~stanie-.Nar~d i komplime~ dzą t~łe~ .. a nurek wys'kakuJ~ z '9.'.o.d : wentualneg? porozum1001a polsko· bat~
jazd3 mi jezdnie: wznoszą do g:'>ry ręce "'ać na ard1ipelagu jak chce i ewentual 'ÓW oczyw1sc1e będzie wiele - me moz Ii.a dz1es1~~o~ctro~ą !rampolt~~; H1sto t~ ck<?- sowieckiego ~k~zaU>y.. się blolć
W..
- i oto. jak na skinienie róidtki magicz ~. ie uiczyrnić zeń pozycję strategiczną 11a przecież przejść do porządku dzienne I na rzec1ez nie daJ': się „kręc!ć w od- \1ałe1 Ein!enty, ró~n~ez pomm1ęty
1
europeJsk1m.
.kwartecie
An·
1)
.
do.póki:
Dopoty,
stronę.
rotJną
''·
człowie.
projektami
jakiemikolw.
nad
go
czo
na
się
wysuwa
Karoliński
i~roblemat
nej. zatrzymuje się cały ruch, stają wszy:

Ligą.

Ogniwa konfliktu Japonii z
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. ,władzy0 ł „władcy'' jest starą - pra· powierzchnią ziemi w starotytnych kra- Amazonką. w dziewiczych dzisiaj pus:it.
11tarą a posiada "o zarówno Hindus (w jach czerwonej rasy - Synów Słońca! czach, była kied)·ś cywiiizacja, gdyż zr~

NIEZBADANA ZIEMIA.

Zazdro~nie strzeże przyroda sama leziono w tam~ych okolicach urny groL6
sanskrycie), jak i tajemny Zulu (Afryka)
_ prawdopodobny potomek Lemurii. _ tych tajemnic jej powierzonych i lata je· we, prześlicznie rzeźbione, wyroby zł0t.
W niedostępnych dla stopy ludzkiej djanami, aczkolwiek Ouachua tub Ayma W pomrocie wieków ginie więc historja szcze miną, zanim biała cywilizacja we- te i srebrne oraz piękne bransolety '1.
puszczach dziewiczfch, nikomu dziś nie ra mniej są podobni do Campa. Anlis pra.st~rego ~eru. sl~rszego ~i~ Egipt, ~s- drze się c!o wnętr.z~ !Y~h _puszcz~ tyc~ „;e.de'' !kamienia zielonego znanego 'f.,
snanych, w grotach skalnych, jak miasta lub Amak, niż Polak do Węgra, lub A- ~yr1a t Bab1lon,, kra1u Ad'a~1to~, .Mayow grot, skał, przepasc1 1 .Jezior ta1emn1 Chinach), tudzież prawdziwe arcvdzie•
rze ła pod postacią figurek z tegoż kami•
.
11 Atl~n.t6w, .kto:Yc:b _d~ dz1~ 01ezba.dan_e I czvch.
całe obszernych i tysiącami korytarzy bisyńczyka.
nia rzeźbionych i inne rzeczy.
Pe"? pos.1a.da mn~stwo z!-~ytków P
Pozostało~cią Quechua jest Egipt, pomniki ~ry1ą się wsrod pusze~ dz1ew1połączonych, spoczywa
podziemnvch
W tycMe okolic~ch, w pui:;zczaeh ni•
;Baskowie, Etruskowie, mieszkańcy Gru czych, nuast~ całe, szosy kam1enn.e ce: szło~c1, m_nie1 ~anych i mme1 dotąd zba·
snem wiecznym prastare Peru.
przebytych, przvpadkowo odkopan'J ka•
mentem spa1ane, grobnwce wspaniałe 1 danvch nit e.t1psk1e.
.
"i
•
. . .
.
Najwięcej dotvch:zas znane zabyt~ł wałek starozvtnej szosy. płytami h.mien
boitate, tem stdzie zdawałoby się stopa
•
,
•
• W pomr:oce wte~ów giąie Jeg? hist~· ZJ · •
~tęcef. ntf; po.owę 1udnofo1. Per~ st~ ludzka nie stanęła, olbrzymie budowle są w okolicach Cuzco; są tam wielkie nemi wykładiinei i cementem spofonej.
rJa, a 1eżeh .odr~uc1my. ~~ma~ł~ !uż dz!~.
ł bezludne .z1em1e Lem1r11 fdz1S1e1szy b1e no~ą I~d1anie rasy ~zerwoneJ. Czyste1 cyklopów, niekiedy z monolitów wyko· fortece S<l!scacheva.n, Ołlantaitambo, Mac Skąd i dokąd prowadz. te dro"i? Gdzie
chu-Picchu (oJ!romne miasto zamarłe, są le miasta bo!!ałe i ludne? Jak Je~ell•
tun _Południowy) - An~rktyda}, to Pe· krwi Indian spotyka. się na półt~?cy nad nane.
1
wśród puszczy położone), budowane z darna Atlantyda pod powierzchnią oc„
wymarłe
pokryły
d%iewicze
Puszcze
.h.razyh;sko·koC:Y
~ra!1
na
Ama~.on~~·
nale:
ru. 1akoteż · ~u~temała 1 Me~syk
ł, c!o _t~ch n:eI czny~h w dne1ach kult Iumb11sk1e1 lub bohw11sk1e1 oraz w gó- miasta, wspaniałe gmachy. wygodne dro ogromnych bloków granitowych kiłkome anu snem wiecznym spoczywa. tak staro
gi, ,aąuaeductv i kanały„. cedry nieboty· trowej dłu1'ofoi. Są tam kolumny o for· żytny nieznanv nam kraj, bvć może
ziemskie1 lą?ow, ktore ,Przeti:wały od. , rach.
Najbardzief rozpow3zechnione języki czne i piękne mahonie rosną nad temi mach zupełnie architektonicznie sk!n1· część tejże Allantydy lub moie jeszcz•
począt~u ~wiata -: są więc ~a)star:ze~
terytoriam.•. r~wme staremt !a~ Indie, indyjskie są Quchua i Avmara {pozalem wymarłemi miastami, cudowna "coca" czonych, pałace, ~wiątynie, statuy itd. starszy. spoczywa pod powierzchnią la•
Borne~, niektore ,wyspy Maia1skie, wy- : wszyscy cywilizowani Indianie mówią po 1 zapomnienie dająca, dziko rosnąca won· W zbiorach znajdują się wyroby ze do- sów olbrzymich.
Na gruncie tej prastarej i tajemnicZ4(·
~pa Wielkanocna 1 ~~i:py Gal~pa!-os ~o hiszpańsku), jest jednak międzv pozosta na wanilia i te tysiące roślin, dzi~ nam z ta i srebra cudownej delikatnej robotv,
gdz·e łemi narodami indyiskiemi kilkanaście własności swych cudownych nieznanych onepiękne tkaniny lekkie i cknkie, jak kultury wyrosła historycznie juf nans
ło Ekw~d.o~). To m!e1;ce na_z:emi,
leż.V ~zmei"!ze P~ru. 1est m1 e.1s~~m zet· 1 języków, które są tak do siebie nif!oodo· jak np. roślina „nowoodkryta" dajl\ca mo hinduskie, mum1e, piękne wyroby z tJli· :znana kultura lncasów peruwiańskich,
ny, różne wazonv ozdobione mt\lowiclła- Olbrzymie , mocarstwo imt>erium Jnca•
kn:ecta k.u~tur pra-a.lantyck't!J. ! ~ra • l bne, jak grecki do niemieckie!'o. Niektó· żno~ł. jnsnow1dzenia.
Taki Wiele rzeczy dziś nam nłezna- ~i. rysunkP.mi i figurami o p'ęknej fo„. st·.v, którego załotycielcm był Inca Matt
ar1abarsk!e1.. Dlat~l!o to w dzme1s"'em rę języki „dzikich" mają _bardzo rozwi·
Peru 7!1a1du;emv wiele resztek n~r~dów niętą gramatvkę,, są bardzo bo~ate w nych, znali uczeni przed ty.;iącem lat· mie, niezwykłej fantazji i delikatnych co Capac, ostatnim zaś niepodle§ł"tll
k•.mełnie róznych rasą, kulturą 1 Języ- wyra~ i maj~ wsz:vs~kie czasy, tak ia~ Lecznictwo roślinne, tak cudowni~ sto- de!ilenia~h, t~k pię~nych,. ż~ bez przesa· władcą Wielkiego Peru Inca AtabuaJp&
grecki lub łacina. Ma1ą czasy prze"zły 1 sowane w nrastarvch czasach, dziś na- dv dorownu1ą na1p1ekme1szym wazom fzmarły w 1533 r-0ku), E>bejmowało terv•
· ·
iem..
I niesłusznie nazywają tych różooli· przy5zły, zwvkły, złożony, warunkowy nowo się odradza i w ni>i1'owszej medy· efrouskiro i e;!ipskim:Wazy. naypięknit",j· torium dzisiejszych państw nołudniovrel
sre pochod?.ą przeważnie z Nazca z [!ro- Amervki: Pent, cześć Ch11~ Boliwię, Ko.
tych mieszkanców ,.Indjanami". są to bo iid. dla iednej osoby, dla dwóch, dla cynie za„to".'owanie 1najduje.
tumbie, Ecuador, część Venezueli, Rra•
t . zw.. ł:nrca·~··.
bowc:ów
matema·
i
astronomia,
i
mcdvcvna,
I
!
iętemi
mówją
T
mno~a.
liczbę
i
trzech
się
chroniąc
które,
lud/iw,
wiem resztki
W Peru iei:ł b~rdzo wide necrol)oli· , :r.ylji i Ar~entvnv.
przed pnto..,em (3·im lub 4-ym) lub in- zykami ludzie na<f.,.v! Dowod7i to, jak tyka, i vńedza techniczna istniały prTed
Naibo11atsze państwo na kuli ziena•
oerni kataklizmami przyrodv, przywędro wsnaniałą posiadali kiedyś kulturę i cy·, tvshcami lat i dziś J)odziw w nas w7.h11- sów ,czyli ,,m•„~t 11rnarłyC'h". ~ajwi<}c~
m .a ne tego rodz~.ju rrfa~ło 1est 'Pnchi:ica• c::kiei nadło ·zawoiow·::1r1e przez ~arsłkt
dzah,·
wały w te okol lee - if"dni r. zachndu. wi!izacjęl
ArC'"eo'o(ł;a nrl\~O? nie łkneła ;e4;7:· mac, iłdzie le~l iakieś '0 f\00 i:,kielf'tów. 1-,;„mań_~ c:onCluistadorów w roku
Kułtt•ra lnca„6w je~ł MW~Zlt i ie~~'inni ~a!E ze W$;d•ocl1, \V/szystkich t„ch
mieszkańcSw "'-duakowo nazywamy In· nie źródłosłów „la'', uln9". jako oznaka, cze ttch skarbów kullury, ukrytych pod Cbhr..a i wiele inn:vch. Niew~tpliwie i na~a 15~, „

Tajemnice prastarej cywilizac;i Pera•

I

I

I

!"łr

Co

4.

dzień

MARZEC

23

niesie?(

a.~:.:! ~E::=·T::.~·

:::~:d.:~:~:· i~::;
Ili schód

.1."'

A i( 1 I•. l

kllętrc~

15. 16
12 13

t'uybylo dnia

•.25

Związe _k Spółdzielni

MleczarsJcich i Jajczarskich
notuje ceny w sklepach:
HURT

O&TJU.

5.40
4.20
3.30

gwarantowanej świeżości.

Miód jasny i ciemny na
i w słoikach.
elylo•cio.
ln••

wagę

oa

Płan

zabudowania

Łodzi.

(a) Jak donosiliśmy Magistrat m. Ło
cizi opracował kilka fra>!llltmtów ogól·
M„go plai11u zabudowa.nia m. ludzi któ·
"} został przesiany do UrzęJu Woje·
zaupmiowania
~ ódtkiego w Łu<lzi dla
I przesłania Ministerstwu Spraw Wew
:l~trinych dla tatwierdtenia.
W związku z tem dowiadujemy sie. ~e
e;bt:unk Urząd Wojewódzki prz~ '-"SPÓI
u·C:ziale biura pla111u regjunah1cgo, szcze
po~óiowo bada mater.ial doty,;zący
szczególnvch iragmentów planu zabudO\\'.ania m Łodzi i po nalc.i}tem rolpa
uzentu wszystkich wniosków. zgłoszo·
1.ych przez osoby zaiintert.>sowa11e. prze
~ie pla1n wraz ze swe\ opinją Mmisterst·
~u Spraw 'v'Vewnętrznvch.

Stra~k
p) Od

Zawarcie ·Okładu zwierzyciela i nasłijpi wdn·u 30 h~ m.
Rodpisanie układu z Ministerstwem Skarbu.

s 09

lach ód k11ętrca
1)ła11ogt dnia

JAJA wyzej 55 gr. 4.30 • 50 gr. 3.7S •
„ 45 gr. 3.30 „

Upadłość Banku Handlowego będzie podniesjona.

p) Sprawa podniesienia qpadłości Ban
ku Handlowego w Łodzi nie przestaje
b~ć aktualna.
Weszła ona obecnie na tory realne.
W ciągu ostatnich tygodni toczyły ~ię
w Ministerstwie Skarbu pertraktacje z
ministerstwa
;.1cizrnłem przedstnwkieli
z jednej, a najpoważniejszych akcjonariuszów I członków władz banku z drul!ie! strony.
W rezultacie osiągnięto porozumłc
n;P.. w związku :r czem lawarto układ,
n)4 podstawte którego rzad nie będzie się
przecłwstawłał podniesieniu upadłości
Banku Handlowego w lodzi I wznowie
niu normalnej jego działalności.
Jak donosiliśmy - na dzień 29 bm ..
walnr
zwołane zostaje nadzwvczajne
1,gromadzcnie akcjonariuszów Banku
!fandlowe~o. na którem omówione b~dą
ukł<ldu. jaki podpisany
ni In warunki
być ma z wierzycielami.
Jak dotvrhczas deklaracJe. wyrażają
ce z~ode na podpic::nnie układu . JlOdplsa·
to około 7'l proc. wierzyci~ll hanku z cze
t!O nnleiv wnosić. iż kwestia zawarcia
·1kładu 7 wierzycielami nie napotka n.a
żadne t :<inoki.
Projekżuje się podpisanie układu już

układ~

70 proc. wierzycieli

wyraża zgodę

n~zaju~rz po wałnem ~gromad~eniu

Szczegółowe warunki projektowane tualnych uzupcłnfeti, bezpośrednio przed
ak-1 go układu
będą ostatecznie I calkowide I (H.lbycicm nadzwyczajnego walntgo zgro

c1onar1uszy banku, a
ca rb.

więc w dnm 30 mar

na

sprecyzowane, po wprow:ldzcniu ewen- madzenia

P.iąty tydzień strajku w przemyśle kotonowym.

Dziś

walne zgromadzenie
Pończosznicy domagają się

p.) Strajk robotnikóy.r kotonow~ch.J
który wybuchł przed pięciu tygodniami
trwa.
Mimo zanotowania szeregu wypad-ków złamania strajku. co spowndowało.
niejednokrotnie ostre incydenty. strajk
trwa nieprzerwanie. Ostatnio wypadków
famania strajków nie notowano.

strajkujących.

interwencji

Wobec fatalnej sytuacji materjalnej.\;;zeńsrwa. bądź komitetu do spraw bei
naskutt'k roboda.
Przedmiotem narad będzie równie"
bez pra
cy i .zarobków. na dzień dzisic.jszy. na "Prawa wvstąnienia do władz rządo~
~odzm: 1.0 .ra~?· ~.~ołano do s~ 1 .'.··R.esur wy~h o w ywarcie jak nC1jsilnieiszegc
w Rzcmieslm~zeJ przv ~I. Kilins~ie~o . nacisku na sfery przemvsłnwe w kierun
!l.'!"ńlne zehnime ws:i:vstlm:h strnJku.iu- ku zawarcia umowy i ustalenia taryfy
-:ych dla zastanowienia się nad uzvska ptac.
niem pomocy bądź to ze strony spotc-

strajkujących, wycieńczonych
pozostawania od pkciu ty~ndni

Truc~ciele

Nielegalna gorzelnia w zagr(]dzie zamożnego wieśn~aka.
Konf skata instalacji,

_

spiryłu iU

i) W powiecie łęczyckim rozpowszech [pach · i oberżach wiejskich spirytus poniano w sprzedaży <!.••qlkznej w skle- i.:hodzący z potajemnej gorzelni. Po11ie--

Nowa linja

·r ołączenie

z Brzezinami.

Zabiegi o uzy.t'-lan:e f1111duszów.

cej Łódź. z Brzezinami.
zabiegach, czynio 1.
Po
I
Jt
UU
U
•:ych przez dyrel{cje tódzk.
otgani:io~ana prLez Hufce S1.kolne Łodz,.
wych kolejek dojazdowych. uzyskano
1· i10żą sic:: Ligaj<!nie przez l\\JCjskit'i.i
w d • "li:: b db·..,i · ·
odnośne zezwolenia na budowę linji wy
tyczono trasę biegu pociągów. które' mia l·"' • t mu .~I.:. m. ło ,w'""'1~:e s1~. w au I KumL~1tla11ta P. Vv . tiuf..:t' :::.izkul11t:. P ·u
Ol\.lt!łlllh„ZeJ "' n.ów1ema. Chóry : Pa11srn U\\<l:go ~rt! •
ans woweJ vZ.ko Y
l3
ć · dz " d .
I b k
~ Y • ursowa mię Y ..,.o ztą a rze- '~odzi. ul. Żeromsk1~0 115, o &oó.. 19·e; 1:anu111 Nau~l}Ciclsk1e){o. M1cJ:.h1ego ~'-'
:11o~zysta AkadcmJa z oh.az,1 imie111~.
zmami.
Zrealizowanie tego zamierzenia wy f-1erwszego Marslatka Pul.;ki JJzd„ 1.arjUIO Nauay-:1elsk1ego~ i LJ11ni1az11.1,
maga Jednak poważnego nakładu finan rilsudskicgo. urz"diona sraratll'-m J\l"Ht · ~połe<1:t.11ego w Luuz1. Urk1c~tra Pai·.
~two\A.ej Szhułv \\'lók1en111aei. oraz. de·
i-.ów p. w. 428 p. Hufców ~t.kolny~h.
Izba Rolnicza w Łodzi. sowego.
Na program powyższej akaden1H K1amacje i obrazki sc-ci11i1.;l11c. w .v·ko11ant:
tódzkicb
Towarzy~two Akcyjne
(a) W związku z zarządzemem po·
i;rz.ez Hufce Szkolne poszcz.cgóh1yd1
\\'olującem do żyi.:ia instytui.:je Izb ~olni
3t.okół.
woJewóliz·
~zyd1 w poszt.:zc~ólny>l'.b
· zaszczycić
Akademię przyobie,cali
twa..:h, dowiadujemy się. te obeCll11e w U·
władz
przec.lstawiciele
obecnością
'wą
1::.ędzie Wojewódzkim w ŁoJzi czyniorowie.
w
pasażerski
Autobus
Jatistwowydi. samorządo\\ yd1. \.\ojskohC. są pr ty gotowania do otwarcia Jz.by
i) Wczoraj o godzinie 8 wieczór na I Łodzi. W pewnej chwili szofer stracił ~ych. oraz organizacyj spolecz.nych i dy
.J<olm...:zcj w Łodzi.
s~.osy Ąle~san~rów-Podc.lębi~- 'j p_anuwanie n~d pojazdem. który stoczył • 1.~cje szkół , wraz z g1 onem nau-czyciel·
odcinku
W tym celu z woła1na została w przywsi P1ask1, wydarzyła się się do rowu. Z pod rozbitej karoserji roz sktcm.
wpobl1zu
ce.
S?łym tygodniu specjalna konferencja z
W kierunku Ło- legły się jęki rannyi.:h pasażerów. Z poautobusowa.
katasti:,ofa
Wstęp wylącZl!lie za zaproszeniami.
uuziatem przcdstawii.:icli wladz. ori~aini dzi zdążał przepełniony pasażerami au- mocą ofiarom katastrofy pośph!szyli mie
zacyJ rolniaych oraz wyb1tiniejszyd1
tobus, prowadzony przez szofera Jakó- szkańcy wsi Piaski.
znawców rolnictwa. na której omówiony
Zawezwano lekarza z Aleksandrowa.
Szlam~ Holcmana, zamieszkałego w
ba
J.Jstanie szczegółowy plan prac przed·
odniosło 8 osób. Okaleczenia okaza
Rany
z dniem 1
wstępnych dla Izby Rolniczej w Łod:zi.
jednak lekkie.
się
ły
nad·
brzucha,
Przy zaparciu stolca, wzdoclu
Odbyła się w Ministerst" 1e Op;.,;kJ
Po udzieleniu pomocy lekarskiej wszy
bólach gl&wy.
kwaśn-ośC'I soku żołądkowego,
NOCNE DYŻURY At'-i f K.
pod przcwou1111..hH1:i dyr~k 
Spuleczmej
mkj-na
pozostawiono
rannych
stkich
(a) Nocv dzisiejszej dyi. 111' 1 1;1 nast,,.· przeczul~niu, uczuciu sttrachu, o,olnem zleim
uI)ezp1cczc[; i.;. L11w:
departa111i.:ntu
r;:>ra
na
zabezpieczono
autobus
Rozbity
scu.
Dujące apteki: J. Koprows\•Ęg •. No\.\ o saimopoczucfu 1 zmr;czen1.u lagnJma dz.ial:ijąca miejscu wypadku. Zachodzi przypusz- h 1ego ko~1forenqa w spr a\.\ ie 1.:/ y11stn\.\
nat1JJTadna woda &or „l<a
1-..- 1ejska l 5. S. Trawkowst\1~1. Brz•' !:'.'!·
1
• JóZEf A da,l' łatwe \\ nróż t.:zenie, że wypadek spowodowany zo- \.\ domach zaklac.lów ubezp1t:! .....:.t 11 pr t • .J
FRANCISZKA
fha 56. M. Rozenbluma, ~~·ó·! 111ejska :.:1.
·
nagłym defoktem kierownicy. Do- ·" mków umysłowych.
M., Bartoszewskiego. Piot ·kr•, ska •1.5, mcnie, uwalni:a organolllm ud powstałaś~! .., Jl'. stal
Na konferc11..:j1 ustaloQO ko:.;t-cz.no~.·
~a'J•t.1iega zapale· chodzenie prowadzi komenda policji poi
wypadkach
wielu
w
I
litach
.I Ktupta. Kątna 54, L. C.zvńskr~ go, Ro
0bniżeinia czynszów w t~ch domach ze
nnu ś!opeJ kjsikn. - Zalcc.an1 p;zez leka~y. - wiatowej.
kiciltska 53.

dfugotrwałych

wąskotoro·

waż

samogonka

Ut"czysta ak2"em;a ku czc·1 Marsz. Piłsuds~·1ego
~\

Katastrofa samochodowa pod Łodzią.

l!łośno.

1\il;.u"kham wstał I przvjrzal się re·
wclwcrow1 przez ramię Heatha.
- Zaopiekuj sie nim pan. chociaż
nie wkm, czy 01 ma co
właś~iw1e
wsp ri!nego ze sprawą.
Usiad1t zpowro~eim i spoglądając na
notatkę Vancc'a. zwrócił się znowu d-0
;.!OSl!JOdvni:
- Jeszcze jedno pytanie. Pani Powie
działa. że pan Bcnso1 orzvszodł wcze~
me i do obiadu siedział w tym saloni~.

kw i e~nia.

b~dą

obaiione

"tglzdu na ogólną obniike uposażeń 1'ra
. o\\ nii.:tyi.:h. Zakl..idy «1bczp1e.:z•ń prJ.•
.owr11ków umysłu\\ )"eh prz.cdiu/.\'Ć m1j:&
!l11n1sterstwu opieki spułel.lłh!J -w r1a1„
tlia...:h wnio$ki w SIJr,: "'ie wvi
l'l1żst.y..:ł1 d1
9';
!'vhośd te1 ob,niżkt, która \.VC;diie
br. u31
.~v...:1e począwszy od l .kw1etuii
przeciąg roku.

i:ric.!v odnajdziemy damę, z która brl
pośn.:dnil.:twvm prokuratora. tit..l<lth od· wczora1 n;i kolacji i którą przywióz.ł
mi to pvt«tuie n.i karteczce?
- Moie jcstc:m zarozumiały, ale znacz.al się wiel1kim sprvwm i znał się luta), b1;-Llz1cmv już duto więcej wiedzie
~<ly ta t11l'Wiasta wvcll w alda popula.r-1 lla ludzrad1. ale Vance był dla nii.:go za· li, niż w tej eh witli.
- Albo uużo mniej - w\racił Vance
1ość zabitego, wyczułem. ie lroch.; l!:::t<lC·H\.
Ht:aLh s1HJ11rz a ł na niego szvbko.
przvsunąl
I
Od.s1tnąl się wreszcie
przusadz;a. tlyło jakieś mimowo:nc pril.!
sub1e powie•
N1~1.:h pan pozwoli
dwstawiunic w ~l.11 poclrn ale, tlowo\lzą żywo razem z knesh.!111 do stutu.
dowiedzieć się
chce
pan
skoro
1..l1zicć.
1
Przcd-:wsz:vst k1lm musimy si..;
re że 011a sarna me z.achwy;c:ila s:t;
Jrodzicl!ć czvnnośc1.am1. żeby nie marno cz.eguś o IL"J spraw il:. że jeże.li tvlko c )Ś
L.bytnio swym panem.
dzieje ź.Ie na tvm świecie, moi.na
I - To t.illaez.t!go chciał pan. ż.ebym wać w ysiłl\ów na j1c-J11e i te SCł!lT!ie rn:- sk
dozą pewności twierdzić, że
whJlka
z
czv - rzeki tlo Markh;.ima. - Im pn;zapytał o vrmi pumą?
by la kt.Jłbleła.
v·11ą
:..:rzycz
le·
tt:m
pracę,
zaczną
lud.zie
moi
- 1<.: pytanie wY111ł'kło z pańskich litzeJ
- Van ce uśmiechm1ł sie. ......,.
Ach!
pvtait o z.aikratowałlvch olkrn~'h i pyt<J· pid.
femme !„ - hasło staro
la
CherclH.'Z
•
Markhaim przyznał mu rację.
1ia, czv l:knson Obi.J. wiał się naipadu.
świat. Już '1~zvmia111ie mich to prze~
jak
- Dobrze więc. śłcc.lzt\\ o prowad·zi ~wia<lcz~nie. Wyrażali je w sło'Wa~h:
k.tcli żvw1ł podobne obawy, mó~ł mieć
:..;,z;v mi.a! w rvm t.:.z<C>ie .li<ikich ~ości?
r.ian. a ja b~c.lę poma~ał patiu tyiko w „!Jux kmina ful:ti'•.
Pal rzylcm bacznie na kobiete i wy- i>ror1 w domu. czy me?
- Par1ska ciekawość pn:.yczvniła ·nian: potrzt·by.
dato mi się, ie sz~·bko zacisncła war·
- Jak mówili. to mówi1ł. ałc mieU
- lJard;;.o to uprz.eJmie z oańsldej rację
z1. Zaininl oc.Lpowiedlziała.. wyprostowa· !lię - wtrącił tfoath - do wygrzeb:i- roześmiał sit; Heath.
11i.a śli~z1wgo rewolweru1 którv praw· ~tronv . . . mam )OOlflak wrażenie, że b~ła się na krzcśtle.
wtrądł s1e Maf'khairn.
Tu
azie dość wboty dla wszvstk!ch. Ja
·..,.... Ja przynajmniej nie wiem o iikim aopo<lubnie nie był wcale uiyt:v.
- Przekonamy się o tem bard!ZO
- Aha. su:rżancie - z:.twotal Vance hodl.' szukał wtaści<cidki torebki i wvś1i: prędko. mll:jmv nadtzieję. A ter:u sit!r•
_ Ale wiedzialiabv pani na.pewno.
~dyby ktoś za>dlzwonit. Pani otworzy· - a co pun myśli o tym ślicz1wm re- ludzi. aby wytropili sla<lv ncx:11vch kom ,~a11c1e. pójde już. Jożdi oan nie ma ni;
µanów 1:$cnsona - nidnórvch nazwisk w~iin·w~o do oowic<lz.enia. Mówiłem ma
· wolwi!rze?
labv 4.rzwi prawda?
- Ano cóż - od1parł Heath weso- cJo·wiern si~ pewno od gospoJyni - to jornwi.
że zobaczę sie z nim w „1,111~„
- Nie byto nikogo - · powtórzyła 1.,. _ że pa., Bcnwn miał w ukrytej jiti bę{'. 1.zie dol:>rv paczą tek No. I mus z i.:
Może wieczorem będe miał coś cie
11ie.
~zufladce rewolwer. wvkłaóany masą t:dnai!dć ten Cadillac. musitępnie trzeba kawszc)!o dla pana.
r:icch.~ic.
lwdzie zajnć sit: przyjaciółkami-myślę
- A dziś w nocv dizwo,cł< nie dziwo perłowa.
- Doskonale - z)!odzill sie Heath.ie miał ich sporo.
Przerwał im Mar'l<ham:
rił. 2:dv już pani bv!a na górze?
- W tvm wzglę<l1zie naelepie~ poin- .\ Ja nokr~ce sie )eszcze tutaj i spraw•
- Dlaczego p~rn chdał wiedzieć.
- Nie, proszę p~na.
- UstyszałilbY ~o ipani. nawet łtdy- czy bvli gościt:? NaiiWidO'.:.znici nit: by- inrmuje mnie mai.:io r - odpa rł Mark· dze, czvśmv jeszcze cze;.i;o nie orzeQ't
bm. - On powie mi wsz:rstko. co bt;· ~zyli. Postawię posteruncok przed doło tu \\'cwraj nikog<>.
by pani zasnda?
ktoś bvć.
- Och. kaprys puprostu. z.aichciało <li: chciał Tą samą drogą wywiem się mem i w mieszkaniu też musiPotem
- Tak. proszę Dana. Dzwonek jest
oo.
mieć na oku Platzową.
bv
.it:
zaraz la mojumi drzwiami i w kuchni ml się gwałtownie usłvsz.eć i;o też oo· a„ż o wspól11ilków Bensona..
powier.1
i
reporterami
z
rozmawiam
- Wtaśme chciałem powiedzieć że
t~kże. Ozwo1i w obvdwó-:b miejscach. wie Platzt•wa.
Heath patrzył 'na Vance'a z zainte· ran zmbilbv to kipiej, niż ]a - odparł m o CadiHacu I o tajem11iczvm rcwol•
l'>a111 Benson kazał go tak zaJoivć.
werze ukn·tvm w s.-zufladce. Bl'd~ tvm
Markham podziękował Jei i oizna~mił resowaniem. Nie zadowalały go iwndc tkath. - W ten sp.osób powinniśmy czasem
mieli dosvć. J~ll coś wykrY.i~
2c może odeY.ć. Gdy znikła za drzwir.„ 1:ie jego daw a·ne Markh~mowi wyjaśnie nrędko wpaść ·na ś.kd. który popw\\'ay.d.z ~uię ~ Ollt;l&,,
l uia i usilowat od~adnąć. czem się kie· dizi nJS dalej. l jestem orze~. "
mi. popatrz~rł na Varice'a pytająco.

I

- A to w ukrytej szufl(!.dCt: w tym
stole n:l srodiku. Nacisnąć ten mosiężny
iUZiczc.k, to sii: otworzy.
tte.ath do1pa<lł do stołu I nacisnnl
\vskazany guziczek. Wysk<>1:nła makr1ka szufladka - leżał w 1iej pięknv
Smith et Wcsson 38. wykładany perło
wą mas<.l. Sierżall1t wział go i obed.rzał
magazvn.
- Pctnyl
Na twarzy gospodymi odmafował
~ię wvraz ogromnej ulirL Westchnela

de

WSli.."2t;f)

doµruwazl1k w1Jowania potajemnt:j ~o
rzelni. M1cśL"1ła sic: ona we wsi Petlany,
powiatu łt:l:ZVL"kit•go. w zagrodzie gnspo
~a rza 30-rnor~'1wego ma.iatk u. ,1ózefa
1.:a~rosika. Urzt;dnkv skarnowi ~zv U•
dziale ro lkji wkro-:zvli do za~rnidv Za·
~rosika uhil'gkj noL"y Pnt<1jcmna gorzel
nia mieściła sie w kom~n:e.
. W _chwili wkraczania yolicji Zagros1k zaJ<:tY hyl rozlewem wódki. WvmoJuk1>wal ? litrów spirvtusu. ktńrv przełe
wał do butelek ZIH>P<Jlrznrivch w otvkie
ty Państwowe.e:o Mnnopo?n 't:.ftirvtusowego Widząc rnlkie wieśnia.k drugiem
ukryłem· wejściem rzudl sie do ude~z
ki. Zar1ąrlrnno pośdg. którv nichawem
przvczvnil sie do ujecia zhic/$ra w le~ie.
$konfiskowano całe urw·d1enie 20rzelni. skfadaJ<ire się: z duiiego kotła.
difndnky. heczki z z:iciererr1. oraz kilka
r.c:iście metr6w zhoża. pr7Jeznaczon<'~O
do produkcji. Nadto w phvll'\kY pod kom6rką ujawniono skład go.ltowe1?0 srmy
rusu i flaszrk przeznaczomych do przde
wa ni a samogon ki.
7.agrosik prnwadził gorzelnie Już od
~wiąt Bo7e.e:o Narodzen'fa. Urządzenie
gorzelni skonfisknwano. zaś Za~rosika
osadzono w wiezieniu k .t zyckiem do dy
spozvcii władz s&dowy(:h. Dalsze docho
dzenie zmierza w kierm1ku ustalenia kto
za.imowal się rozprzedażą samogonki,
·produkowanej przez w;/eśniaka.

Czynsze w domach Z. U. P. U.

-

częściej d')derała

l.t;c/:,VL' Y, W lau:tt!. ska roowe
r111~luk1W<.10la. k!Ore WL'Zoraj

UZlły do

dojQ~dowa.

Łodzi

.

i surowca.

p) Projektowane jest stworzenie no· \·,\:ąskotorowych Kolejek Do,i.azdo'A ych robót z uwagi na niedostateczne zasoby
trwa w Łodzi strajk czeladników szew- ~ego połączenia komunikacyjn. przez docenia wartość realizadi tt'gu zamie- finansowe. W związku z lcm -:z;ymunt:
\\•ybudowanie linji tramwajowej, łączą- rzenia, jednak nie może przystąpić do 1są starania o uzyskanie pożyczki.
ckkh.

wywołany

.

konsumenta.

czeladników szewckicb.
początku bieżącego tygodnia.

. Strajk ma podfoże ściśle ekonomiczjest bowiem wprowudze
ne.
niem niskich stawek zarobkowych w
.
tem,rzemio_śle.
Czel<1dn1cy wybrali moment obecny
1la podjęcia strajku z tego względu. tż
zazwvL:zaj w okresie przed Wielkanocą
zapotrzebowanie na obuwie wzrasta. co
daje szanse wygranej.

władz.

Co pan mial na myś'li, wręczając rował Vance,

badaj{lc ~soodvnię

ia

Dziś

świat

jednodniowy strajk po·wszechn_y .

pracy na znak protestu solidaryzuje sie z·włókniarzami.
Szpitale, Kasa Chorych i Opieka
Sp~łeczn

Delegaci 12-tu

związków interw.enjułą

(a) Zgodnie z p()Wziet.ą uchwałą ple
Pm.atem wszystkie inne fabrvkł by„
num zarz4 uów Z\\ 1ą.z;kó'Ai Zuwu<luwy~h 1v u.iieruchomione.
kiórc obra.Ju.wah one:J{uaj w ~a<lz.ie
/\'licJskiej. poczvnione wl!italv przyg·otu·
DWUNASTU PRZEDSTAWICIELI
wania do proklamowam·~o na dziś straj
ZWl.\ZKóW U P. WOJEWODY.

J ączone z akcji.

a p. W. jewedy.

rządowych w kierunku zliłwidowania 'WVźkę w 'Stosunku tło zarobków ze stv" V.."OŚ:Ć w;ysłuchanła w każdej chwili wła
rrzeciągające~o się stra\Jku w przemyśle' cznia r. b. Strajkujący do mauy uar·Hz.ie ciwoi opinii czterech zwiazków włókwl0kienniczvm..·
nie .nrz;YStąpiłi jeszcze.
u;au:v w tej sprawie. Kdvbv opitua ta
DWADZIEśCIA ZAKl.ADOW DROB·
W l()ZORKOWIE.
·lawicrala konkretne momentv wskaq:u·
NYCH PRACUJE.
2otkowie wt:znrąj w gndi'in:ich ią.c:e 11a możliwość nrzvstąpicnta na no·

-w o

ku s<•lillarności o charahterze dcmonstra
Z~odnie z uchwała powziętą one~·
Wczoraj w Łod.izi urudtomiono 20
\:Yjnym.
daj n11 nadzwyczamcm posiedzeniu za· drnb11ych zakładów włókienniczych,
twiątki wvdałv ·ok.ólnid<i. wzywają rządów, wyłoniona została diele~acja ..:kutkiem czego oko~o 1000 wlókuiarzy
ce do nttPOdcJmuwaniia pracy w dniu: m;edzvzwią;z.kowa w skła<lzłe: poseł oowróciło do pracv.
dz1s!ejs,zvm.
5zczcrkowski radnv Pawlak. pp. Zerbc
Tak w1"c pracy nie podcjmuią wszy doliń.ski. Kieszkowski, M.irciniak. So~
BEi CHA TOW .ZAWA~~ U~OWĘ.

r.antJ;\rch okuło 700 srru.jkurq.t::vch wfók!riaTZv zqłosiło s~ iło prai~y w S)hlosserowskiej Manufakturre. 'Naskutek .i td1!ak ~Hnej a~łtacji komisji ~trajkowcj do
l>racv nie prz.v..stapiono. Jeden .z ożłonl\.ów kumis.ti s~i:.a.ikowej _ Wit!se :z.o._ta.r przez robotników ooturbowm~. , ~
Ozorkowie panuje ·mocna tcndenl!ja za
:Jowrotem do pracy. ,w innvch uś-rnd·
kach ok.re;:~u włókicnni.i:::zego łóct~}ki~o
~vtuac.la pozostaje bez zmmn.y. M/$zi:-Jzie panuje spokój.

scv pracuwrncv saniłorządu łódzkic~o. ~ha. radnv Milman. Demżała. Rogow..
. W Ucłch~towte, .oowia.u Ptotrko~prC1JCow1m:y przetlsit;b10rs1w m1\:..iski<..h ski. ffo.irmiinc i Peterman.
sk1eg-0, podms~n~ zo~tała. umowa mię·
gaiuwnt oraz roQ1JL11kv i unt;U111cv
11ele~acja pierwotnie miała dziś in dizv przeds.taw1c1e1am1 ziw1ąziku zaw·J:I~
róż11vrh gałęzi oru: mvsłu.
tt'rwerdowuć u p. wojewodv i t>r' .~ o w~o . wfokmairz!'. a orzemvsłow;amt.
Z 1Juwvższe~o -w ·vruka, że d·ziś zam- nodiecfe kroków ze strony czvm1 ·:~6w !?ob'.>tmcv uiysika'll 10-uroce'lltowa oodrzeć ma całkowicie ruch i Mamić maj~
wszvstk1e zakłady prócz elektrowni.
Szo1tale i Kasa Chorych b1;dą czyn ·
,ne.
W dniu 1.1 marca r. b. po długich i ciężk.ic'h cierpieniach zasnął
Wczoraj odbywały się narady ko
w Bogu nasz najukochańszy mąż, ojciec i brat
misyj strajkuwn:h. na którvch ba.rka~h
f
spuct V\\ a \!ułutk.sttałt przcvruwauzt'tP<.1
S.
P.

wo do oertraktacvj.

.P..an Wojewoda nieomieszkn uczyabv do te~o dcmrowa,,

nić WS2-Y5tko.
dzić.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,..,._

PODJAZDÓWKI STA'NĄ-TRA.l\łWA·
JE MIEJSKIE WYJADĄ NA s'11AS1 O.

w·Ince nty Gar. duIsk..·1

lnformu1ą nas. że or.acownicv tram·
-.vajów podrniejski·th postanowili w dniu

nie podejmować pracv 1
pro1m~ować stra.fk jednodniowy PPOte~tacv.1ny. Komumkacj.a zatem oodmicj
ska b1.:dzie dziś przerwana
N.t'plom.
W l:zoraj odbvło sii: ZL'b:ranie pr.aNastennie w Lwiąz1<acb szczeg"to·
Emerytowany Kierownik Szkoły powazechnej w Łodzi.
.1<.'OWntkfrw trnmwąiowvicb K. E. Ł. zgru
wo hiformuwali straJkui<icvch włók,t1ia·
przeżywszy lat 60•
1 r1nw~ny1.:h w trzecim Związku Trnmwa
rzv o orzvsłmrni<:tCwh i1l11 prawo~h d<,
wrzv. Postanowiono do .pracy .przvpomocv ze stronv obvwatel~iei.{ó ko
Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Rozpny na miejsaowy
: stąpić. wvh~chać na miasto. bv ·utrzv·
nntetu n1es1t!ma pomocy rodzinom strajC!11enta~z. odbi;dzie siec w dniu 24 marca r. b. o godz. :l pp._, o czem za- ,
. m.rć komunikację mie.tska. a na znak sokującvch wMkniarzv.
w1adamia11\
Żona~ dzieci 1 rodzina.
! darvzowania się ze strajkrem zło.ży..ć
Komitet ten rozplakatował W"Czoraj 1
.,.
,,urobki z te~-o dnia na rzecz l<amitetu
Ottez" a do mieszkańców.
~~~M ~~och ~uu ~yw~L·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· P ocy Wł~nimzom.
1ootcczcń!itwo do skta®nia ofiar
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM.
We wczorajszym numerz.e ..Kur;ere
ZfBRANlf DELEGATÓW.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dniu~bm.~n~okw~a pny· l .ódzki.ego'• opus.t.czone zostały na1 wis·
hk nas mfi•rmujc komisja strafkQIWJ
w dniu 22 marca po długich j ci~tk1cb c•erpiepiach opatrzoaa Św. Sakr•m•ll-' ;4t de<lcgac.lf~ pr2edsta \V:icietj szeregu Mi osób które podpisały za komitet Po·
na dLiś na !i!:Wlllle lU rano do Uomu
Włók· •
tami iunęt. • 8ogu
ś. t p.
micjscowv.ch zwi#z.ków zawodowvch. r:-,ocv J(odzr1om Stra1kują~ych
l.mfo\\ c~o zwołarne wstuło na<l:zwvcza.1
Q
>clciracia oo .ztożcmiu ·oś\\iadcz.euia. że :1ia.rz.y w Łodzi;.. G~ui.mv .to dziś Odezl!e pos1edzenie delegatów i PUOOrl:ÓW
o ja z
a
.:zwartk<~wv ~t-raJk protcstucMj_n.y m~ '·'-e p0dpisał pre"lydent -m ..· t.odzi inż ,
fabrv~z..nv~h Łodzi i okregu. Na posil...
praetywuf 10.1 38.
·1a celu ·1edyme mornlne 1JOr>arCJe .stra.J· Bronisław Zicmię.cki, Antoni Harasz. law
dz.eniu tem roane zostaną sprawozda·
Eksport.ci• drotsicb 1111• zwlok uasle,pi 1e szpil.Ila im. Prezyrłeota Moścte-lri~f!o
: ku w!ókntarzv. pr.osiła J>ana Wojewod~ • i.k Magistratu m. Łod·zL Lud\\1k Wasi·
ttia i dotvchczasowej akcji.
ul. Za 1 a n•liowa 22 w doi11 Z3 b m o i„jitnie 16-•1
po poi dniul <o lto6c1oła aw
(l interwcnc,lę w lcierunku umożliwienia U.c:wicz pos. na Se1m. Jan Ha>r;eman tlvr.
OROBNE INCYDENTY.
Kuimirna na W1duwie. pocum w dn111 24 b. IU· o J!od1in c 16 4111 (4 D" poludniul na
nonowneg-o podjęciia .bemmś,re.dnieih ·ro~ :< 1munalnej Kasy Oszczędntiści m. t.o·
Gmcatur; katol icki na Zarzewie o c;sem zaw1edain1 aiłl pogrązen• w niautulonym talu
k
· t- 6 b d
\\1czorćl3 wnotowano kilka drobniej
·owan. 1d re v onrowadiziłv do Hkwi cln Stanłsław Wojdan Pre7.es Zw Pra·
~zvch ml:VUl-'1'llów. jednak do poważmcJ
MĄŻ I RODZINA..
<facji zatar~u w rm:emvśle .,włóki.enrTt- :ri'Wlflików Komunalnych i Instytucyj Uszych iahurzeń ani demonstracvi nie
rzym. .Pan WQ.iewoda w:vrruz.i-ł -~oto- •;..iec.1Jtt0ści Publicznej w Łodzi
cłuszło.
Opornym policja sporządziła
orotokil tv i oocią.Knęla oo odoow iedział·

&ikcji. Ko-nusje postanowiły wezwać rob•>Lników do .utrzvma.nta pc~rząuiku i n·~
daw<rnia posłuchu prowokatOfskim J>Od·

Jz1sicijsz vm

11

IZf

W Iczaków

I'

STR OWSKA

t•

noścj

karnej.

7. racji podjęcia pracv przez fl.TUT>I:
tohotników w fabrvce Ramischa orzv
ut. Ewan~elicklej. na ulicv tej poczęli
grupować sie robotniicv. którzv ~cdnak

Trybuna I poradnik naszych C,zytełn·ków.
Wyjaśnienia

r.a

z

ziedziny zagadnień pracow: iczych i abezpie.czeniowyc •

b<lanie oolic.ii rozeszli ~ię spokojnie.
I k6w. W kwestji pożyczek z banków .nie udziela.I wekslu za umorzony (art. 94 prawa wekslowe- jest ono wytwarzające, przetwarzające, .ha.nd.ló
Manifestacja straJkuiacvch kdnak P.W. lf•• ul, Ar6dmiejska w tocbi,
Według UBtawy z roku 1932 (Dziennik Ustaw I my wyjaśnień, gdyż udzielanie Ich zalezy od go Dz. U. 10'0 z roku 1924), W pJdaniu należy we lub usługowe. Wynika ten charakter prawny
iposkutkowała.
albowiem w godzinach
ropofudniowvch łamistrajki nie konty· poz, 889> o UBtroju szkolnictwa. dokształcanie I swobodnego uznania banków i indywidualnych dokładnie określić datę wystawienia. płatności, drukarstwa także z art. 8 p 4 ustawy o podatku

I

tmowa li iuż

przeznaczone jest dla młodzieiY. kt.óra wypełni I warunków.

oracv.

ła obowiąz;ek szkolny 7-mioletni, a nie uczęszcza 1 P. ST ANISLAWOWI P.
do
iadnej szkoły, Dokształca.nie dQ l8 roku ŻY
Sąd Najwyższy w orzeczeniu 'Z dnia 23 mar
BEZSENNOSĆ
cia jest obowi4zkowe.
ca 1933 r. III R. 207/Bl orzekł, ze jeśli mc1lżeń
WYNISZCZA O.RGANIZK
stwo katolic1de zawar•.e zostalo w kościele kato
a powslaie l!'ł6wnie wskutek ull11rieri ukł1du nerwo· ST ALEl\IU CZYTELN[KOWI.
Welfo Situ~zne środki nasenne nie d1iałai , n• dlu·
Według art, 264 i 26ó rozporządzenia z ro lickim, nas~pnje mąż przeszedł na prawosławie
i-ej 11 wywol11i11 otep1eoie • ?Anik wrażliwości nerwów ku 1928 (Dziennik Ustaw por. 202) w osfedlach i ueyskał od prawosławnf'go
'konsystorza roz.
1
Tvlico 2 oła M• l!"str11 Wolskieiro „P ... iveros11"
posiadających prawomocne plany zabudowania ~ wód, to rozw6d ten nie ma z.naczenia -wobec pań
sawieraj, „Kwiat Męki Pańskiei• I idealnie lal!o
di._ zaburieoia syatel1l11 perwowero (nerwicę aer albo linje regulacyjne, or.>we budynki frontowe ; .s~ i nie jest prawnie skuteczny, wobec dm·
ca. bóla 11łowy. histerię). oraz aprowadzaj4 krza· powinny być wznosżone w linji zabudowania. l g']ej strony. która pozostała katoljcką..
pi11cv sen, indentycinv t:e snem naturalnvm. Jui
W innych osiedlach powinny być wmoszone w i P, W. E. w ZGIERZU,
po krótkim cus1e sto1owan;a cały aystem aerwo

I

nazwisko wystawcy, żyranta itd. Sąd na .pod
stawie takiego podania ogłosi obwieszczenie i
wezwie posiadacza takiego wekslu do ?:gfuszenia
się i okazania wekslu są.dowl w ciągu 80 dni,
O'd daty ogłoszenia i w razie nie zgoloszenia się
i nieokazania go sądowi uzna webeł za umano
ny.

P. GUSTAWOWI K .-SKIEMU„

Drukarstwo jest przemysłem, gdyż -wedlug
art. I rozporządzenia o prawie przemYsłowem
za przemysł uważa się wszelkie zatrudnienie za
odległości conajmniej 3,5 metra, ogrodzen;al
W razie zgubien:a wekslu, należy zwr6c:ć rołikowe lub przedsiębiorstwo wykonywane .sa
wy powraca do stant1 normalne,_.o
Zł OŁA ze znak. ochr. „PASIVEROSA" zaś conajmniej 75 cm. od dróg publicznych. W ; się do właściwego ~u ~ .poda.niem o uznania moistnte i z;arobk<>wc~ 'hez względu na to, uy
do nahycia w aptelcac!i. (składacb aptecsnych) dzielnicach, istniejących o zwartym charaktelub wytwórni :
rze zabudowania, właściwe władze mo~ pozwo
słupkiem.
MJ\OISTER WOLSKI lić na wznoszenie budynków w odległośct mn!ej
Wara•aw•, Złota 14.
1zej
od
3,5
od
drogi
publicznej,
o
ite
budynki
te
Objaśniaj11ce brusiurv wvsvl~mv bezpłatnie.
mają być stawiane w linji istniejących budyn-

,

mariaw1ckłegm

Z. azd 5-c.u biskupów.

w Łodzi. ·

·nt.

Judasz pod

Smierć

Pogrzeb biskupa

przemysrowym.
Drtikarrue wi1U1y w zasadzie nabywać świade
ctwo przemysłowe -stosownie do ilości zatrudnin
nych pracowników w myśl postanowień części Il
t: ust. 19 załącznika do art. 23 ustawy o
'f)odatku pnemyMowym,
P. N, G.
Może Sz~ P, .spr.zeda~ swoje ·wyroby tak
konsumentom, jak i kupcotn. Stawka podatku
obrotowego dla Pana w roku 19!ł3 W'Yl'!osi 2 proc
w roku 1'9l!4 - 1,75 proc., w roku 1935 - 1.5
proc. w roku 1936 - 1,25 proc, a od roku 19.)7
- 1 pro.cent_
„

rozstr'zełanie

przez

S :erżant
Polska Agencja Telegraficzna

w

Jan

Ło· ·1·oczyta sie przy

Cierpiał

W Łodzi.

azp'eg:em.

drzwiach zamknietycb. l-.kaz!łlily został na karę śmierci

przez

cłzi donosi: W dn. 21 bm. WoJSkowy Sąo Po przeprowadzentu przewodu sądowe· .oz:strz.eJa.nie. Pain Prezydent Rzplitci z
..,~ trY'bU·~ał .wydar wyrok. m~ą ~tórego •"'rawa łaski nie skorzystał. Wyrok zo·
Ri:ewski ław- 0kr~gowy ~r. 4 w Łodzi rozpatrvwa~
!:-yb1e doraznym spra wę starszego ster- ·,Larszy s1erzant zawodowy t:1erp1at Jan ~tał wykooaITTy.
specjalnie do to lc.nta zawodowego Cierpiała Jana oskar

w.
W dniu wczorajszym odbył sle po· 1c;,tarosta powiatowy, A.
grzeb biskupa mar!awickiego w Łodzi. r ik Purtal i i1nni.
Andrzeja Marji Got~biowskie~o.
Na pogneb przY'bYli
Zmarły cieszył się popularnością i mi dzt biskupi mariawiccy, f eldman,
hr. ?.onego o szpiegostwo. Rozprawa ze
węgla.
względu na wagę tajemnicy wojskowej
rem wśród swych wyi.nawców.
Roztworows'ki. Pródrniewski i łnni.
W uroczystośdoch pogrzebowych
Z\I. toki biskupa Uołe.biow1Skiego po·
Rozporządzenie 11.m. Przemy.siu. i Jłandtu.
\\ zieh udział prze\lstawiciele władz; ad· ~rzebooo na cmentarzu przy kościele
Dnia 28 bm. wejdz.ie w życie ogf.os20 wany 20.4G - 25,50. Brykiety ~O zl.
mmlstracy.ia'Jych i samorządowych. m. marjawi-c.kim przy ul. f Ia41Cis.zkańskiej. 34·e Waloe Zebran·e Clłon"ów !.e w ostatnim
„Ozicm1ika U- -A resz.cie miał od 5,30-lJ,lU zh za to·
Spółdz.
Banku Przemysł. Łódzkich 1..1aw·· z dnia 21 nwncrze
1t1. zaś wice.prezydent m. t,odzi Rapals.ki
bm. rozporządzenie mini ne.
odbędzie się jutro t. )· 24 b. m. o godz. ~aa przemysłu i handlu o urcguło\\ a'l'riu
Przy zamawianiu kostki sprzeda-w
6-ej po pot. w Sali Łódzkiego T owa- en wę~la w sprzedaży z kopaltl na ry· :a ma pra1wo doliczyć ł,50 na tonie.
rzyitwa Spiewaczego przy ul. Piotrkow- .1ek krajowy.
Udzielane przez IJ1!'Zem~·sł węglowy
skiej 243,
.
Kryzys podcina ich egzystencję.
Ceny węgla w sprzedaży z kopalń ~edług dotąJ przyj ętych przez
'
pol~ką

Nowe ceny

Zakłady

gastronomiczne i cuk~ernie likwid~;ą

sJ~

Z uwagi

na ważność obrad przcwi- „a rynek krajowy wyno~ić będą:
ko.nrwencję we.crlową wysokości ofl•
Grubszy: Klasa I A - od 17 do 32.40 .falne rabatv dla nabYWców winny byd
, ł. Klasa I B - qd 16.70- 31 .80 Kl 2 A .Jadał stosowane.
od 16.30-30.50 zł. Kl· 2 B. - od 15.50
Kontrolę nad wykManiem te~o roz·

Poruszona przez nas sprawa pla· f konsumcji cukiernicy nietylko nie bo· dzian ycb porządkiem dziennym jak równow<lir.<.:J pr~ władze a:kcjj zmierzają. l!acą sie. lecz muszą likwidow~ć swoj~ niei ze względu na to. ie na wypadek
Ct'J do obniżenia cctt w zakłada<.h gas- warsztaty praiev. Obecne zarobki cu· braku quorum zwołanie drugiego zebrania
tronomii,;z11y~b znała.z.ta oddiwicl< w kierń nie wystairczą na utrzvmanle diro n'i.raziłoby Bank na znaczne, a niepotrzebkotach zai11:ercsowanvch. Jak U:.lS po· ~ic'h k'łkałi, Podiatków i świadczeń so· ne koszty i tern związane - Zarząd Ban·
ku apeluje za naszem pośrednictwem do
mfornwwa·n~ ostaitmo. wskutek przezy· cjalnvch.
w.ane~P krvzvsu g-ospodarczeio ujawWcbc·c takie~o stain:u rzeczy trudno wszystkich członków, prosząc o Hcz;:e
nia si~ stała likw1daieja zakładów Kas- mówić ·O obniżeniu i tak niskich już cen i punKtual11e przybycie.
!ronomicznvcb i cukierń, które podlega w cuk!ermach i żadać naprzvktad. by
la likwidacji.
za szklanko: kawv. heirbatv. czv mleka
.fakkolwi::k cennbkł w innych bran- !icwrio oo cenie rynkowej, kiedy wł<•.
fach pcsiadaia tendencje zwyżkowe, to ~cic!el zaktadu musi otacłć za lokal, d·o·
w wkła<iach Rastronomicznvch. a statec1nie ogrzainy j należycie oświe•
W d11iach 6 i 7 maja rb. oltbędzJe si~
zwłaszcza w cukierniach. crnv od kil· ilony.
~- Warszawie z;Jazd g1ówny
Związku
ku lat ni~tvlko nie zwvżkowaty lecz
Jak sie cukiernikom np. tódikim po- Powiatów R.z.plitej Potskiej. W zjetdzit'
~padtv.
Je§li zatem w czasie obniż.ki wodzi jstotnie świ::tdczv najlepiej t;:C<t, \\ ezmą udział przedsta·wtcie1e wszystcen n.·'llkowvch -cuk~rnik zarooi-a na że ust~tnio ztikwidowano fui trzyna- !Heh powiatowych związków komunał·
mektórvch wvrobach. to na drttt.!ieh ~c!e cukierń. Reszta weRetujc lecz je· 11vch z całego kraju.
wobec utrzvmujące-go się poiiomu cen -'li w n.ai.i bliższvm czasie nie nastąpi Po
Tematem obrad będą aktualne zaga
srzle doktada.
Nic też dziwneg-o. że •)rawa to I szere1r z tvch oazostalycblJnienia samorządowe . o(az sorawy szkol
przy równoczesnem znmieiszeniu si'W cukie-rń ulegnie likwidacJk
i:.ctwa no_wszechnego,

il

Zjazd Zw. Powiatów R P.

-29.50

zł.

Kl. 3 A

.od 14,50 -27.50 zl.

"1. 3 B -OO
J.3.W.-29.91) ił. Drobny ł
od 18.40-2J
Drobny 2 gaa

~atunek:

ii.nek -

zł.

od

16.20-20.20

zt.ł

:orządzeinia

sprawuje minister przemy•

'Siu I handlu oraz
!{6micze.

podległe

mu

wł.adze

Niesorto·

Muzyka i spiew polski na antenach całei Europy.
W elki konceti

Dnia 7.4 o godz. 22.00

eur~pejskł

radJosta~te

eu

z Warszawy.

j „hosłowacJ.i. Da.nji, Jugosfawji.

Hnlaa-

'opejs:kie naJeżą~e do Międzynuodow-ej dJi, Szwajcarji, Wegier i inny\.h W Pro
iJnji Radjofonia.n.ej transmitować będą ~ramie kon.:ertu muzyka kompozyt.o·
' Warszawy koncert przez.naczonv <Iła rów polskich w wvkooai1iiu
orkksttY
t:uropy i będący rewanżem polskim ~ei :•od d\irekc.ią Grze~rz.a Fitelber-~. or.aż

koncerty

różinych państw

transmitowane Ewy Bandrowskiej-Turskiej Cs.) Karo-

nrze·z rozgłośnie polskie Pro~ram poi· :a Szymanowskiego (furt.) i prof. Urstel
: ki tra-nsmitowanv bedzie przez roz~tto- 1.a (akomp.).

$nie

nastęipudący-ch państw~

Beli:ji, Czę.

·

-

Nr.

,,T('fmlli'l1 ?'ńf'1'Ttf'h ·:_ °C""'1~"'"Tć '~ m"f'riJI 11>1~ mTla.

1
,

EXPRESS HANDLOWY

O.

Rynek akcyj i walut.

Poprawa

Odprężenie

pien:ęzoym

Stan6w

Prowincjał

Jakowski z Warszawy
rekotekc,e w kościele św.

I

w najbliiszą.

.

prowaddć b~d&ie
Kr~yża.

2. Towarzystwo Krzewienia Wiedzy
.<atoHckiei imienia ks Piotra Skar~1 1st
· ieją..:e priy koś1.:ide ś\\iett:iw Krn 7a,
l' ządza w kat.dą niedzit>lę Postu od~·zv·
I I reP~iino· społe\ ·ZJ11e w duiej sali przy
•.licv Moniuszki nr. 4 na I p11;trze o ~odz •
• i pół po południu. Opłata wejściowa
.O J;?"roszv.
Ockzyt w najbliższą nie-dtiele to jes1
26 marca wvstłosi p. dr. Rab, na temat:
\\.atykan a Liga Narodów·'.
'
. . . , ,
'
'

to Jest w czwarta
Postu w dn. 26 marca. na su·
r1:1e roz.poczna się rekolek-cje dla para
i'an Podwyższenia św. Krzyża I trwać
hędą przez pierwszą połowę tygodnia
d1a ·niewiast. a przez drugą połowę tv'?< •
:inia dla mę!czy~n. Rekolekcje te pro·
'·' adzić będzie O pn)\\·mdał ksic:iv Ma i
Ianów ks. Jakowsk1 i..tc'•, v prled paru la
t'\' dawał w tvmze kościde św. Krzvża
r~kolekcje dla łnteli~encli całe~o mia..;;ta ·
stąd dobrze jest zir.anv wszvstkim warst
\),om katolickiej społeczności łódzkiej.
1.

z.ednoc~onycb.

św. Krzyża w Łodzi.

.11edzielę

sytuac1'1!.1• g1•e1d srw1•atowych.
aa rynku

Z parafji

er>

. Gieł~y światowe wykazały w tyao-1 kazywała w drugiej połowie tygodnia o· 9.16. za rubJe złote płacono 4.80-4 75dniu ubiegły~ dc:i~t znaczna\. poprawę, gólne wzmocnienie. Sfery giełdowe dys- 4.78, a za czerwońce 11 i pół-11-10 i
~ywołaną głownie odprętentem sytua· kontowały pozorne uspokojenie sytua- pół oent. amerykańskich.
Obroty na giełdzie dewiz były umiar
c1i na ryn~u pieniężnym Stanów Zjed- cii wewnętrzna • politycznej, poprawę
noczonych 1 haussą w Nowym Jorku, a na rynku pracy, dymisję dr Luthra i za· kowane. Całe zapotrzebowanie pokry·
poza tern także załatwieniem sprawy mianowanie prezuem Banku Rzeszv dr. wał prawie wyłącznie Bank Polski.
A. W.
Schachta, a dalej haussę na giełdzie no·
Westerplatte.
Giełda nowojorska po 12-dniowej woiorskiej. Mianowanie nowego komisa·
przerwie, rozpoczęła swą działalność rza rządowego dla giełdy berlińskiej.
pod znakiem silnej haussy, spowodowa· przyj4;1te zmdałn naogół życzliwie. panie
nej zarządzeniami Roosevelta w kierun• wat nowy komisarz ma być, zdaniem
ku zw~lczania kryzysu bankoweg~ i .za· 1 sfer l!iełdnwyc:h, dobrvm fachowcem.
Giełda warnawska wykazywała wię
rzucemem przez sfery. rządo~e 1 c1~ła
Z Wydziału Handlowego S4d11 Okręgowego.
usta~odawcze wszelkich pro]ektów in· ksze ożywienie dn cze~n przvczvniłv
W sprawie upadłośd firmy „Alfons f el iksowi Rembielińskiemu wydanie U·
W sprawie upadłości Związku MaJ·
tlacv1nvch Ws~ut~k ~lbrzym1ego '?opy· ~ię w niemałym ~topniu wahania kursu
piekarnia przy ul. LimHnnw •ladłcmu Huffmanowi całego jego mająf
Hoffman"
popy
w
większego
siedzibą
z
Wskutek
P.
R.
złota
stró· · Fabrvcznvch
tu ohroty a~ci:tm1. os1ąg~ęły n~ p1erw- dolara i
szem z.ebrn_mu w crąi;!u ~~! Jfodz~ny prz~ tu ze strnnv spelrnlacji, zarówno akcie Łodzi. Sąd w dniu wczoraiszvm wvzna skic~o 66. Sąd zważył, 7e na zehraniu ku.
szło poł m1ł1o~a. sztuk W1ekszo~ć akcvJ Banku Polskie~o jakoteż akci~ przemv· czył dodatkowy, ostateczny 2 miesięcz wierzydeli w lipcu 19~2 r. upadłv zapn
•
•
wy~azała ~wvzk1 k~rsowe o~ 2 do .6 do· . słnwe osiątJnęłv cłoś~ duże zvski kurso- ny termin sprawdzenia wierzvtelności ponował zabezpieczenie układu na 2 nit
Na tejże sesji z.na lazła sie jeszcze
larow a mekt. papier~ podn1osłv. ~1ę na· we Również po7vczki państwowe cie- upadłego Związku, oraz
rozpoznanie ruchomo~cia1..·h na co wierzvciele sie Zlo?'
'":~t o 8 dolara":'. K~mec t~~odma pr~v· szyły się znac2'nem zainteresowaniem i kwestji cofniecia datv otwarcia upadłoś dziłi. mimo. ii wiariomem im hvło. 7.t· ;;rrawa upadłości .Jń7.efa Kleinera <No·
mosł lek ką rea l1z?c1ę zys~nw. kursv 1ed wykazałv wzrost notowań Kursy k~z•ał ci odroczvł do cznc:n 7.ło7enia odnośnych sa jeszcze I place nak•7ące do un!ldłe~< · womiejska 12) ~<1d postanowił zlędt
tego rodzaju stanowi"iko prv•kon::.!o S.w1 't' (ł;11 · mu knm i-.;1r7nwi 7.wnlanie zrhranak. ut;z\•mał~ t:lu~. nao~o! na. mocnym łowałv się nadcpu;ąco fnierwsza cvfra dowodów przez svndvka.
nia wierzycieli masv un<1dłnści Jńzefa
się dal
poztom1e Po1yczk1 polskie m1ałv ten· z 11 drndlł z 1~ b ml· Akcie· R;i„k Pol
$ąd wvdał te de~vzje zwdywszy. te o tern. że wierzvdele zrzekli
50~ -76. ~(} Sta.rachnwfr·e Q 75 _ sędzia komis~ rz wnosił o wvznac?;enie .;;zvch 7.aht>7niPC'7.t>ń. co wvniknło i z m• <lt>int:ra w l't•lu w vhnru nowt•l?f\ .;;\.idy
dencię spnlrniną W cłniu 17 b m. noto· sl<i
wana R p~o.c P~7. nillnn11 F-6 25 7 proc to ti; LnmharA !04 r~·lder 17 SO f iJ„np o!iitateczneR:o terminu orn1 7.e hrak w tywów sed7.iegn komisarza na podanit• 1<a nstate1:znego. gdv7 dntvl·h..:zasowy
wnrivk ' " k < '''ważył sobie zlecenie sędzie
Po?. Stab1 l•zacviną 56 25, 6 proc Pot 11 oo. Mndr7e;ńw 3 F';: na";erv i>rocen· sprawie doc;tlltrcznvch dowodów usra- adw Mo1;7J<ow1;kie1ro.
~ol~r % 50 7 o~oc Pnż śląska 43 12 towe: 3 orne.· Po?. Budowliina 3q &? lajacych nicwvotar:::ilrtnść upadłego Zw.
Sąd na wczora,szej sesji postanowi' go komisarza.
1 pał, 7 P!'OC. Poz. m Warszawv 38 SO 4 ł)roc Po7. f„westvr,,;„" 1n1 _ Hl5 "0. w dniu 31 grudnia 1931 r.
zlecić syndykowi tymczasowemu adw.
Obrotv na giełdzie londyńskiej były' 4 proc Po:! Oofarowlł 4Q.5n _ c:i;, ; t1rne.
początkowo •1miarkowane. iednakże w Poż llonwersvinn 43?;_ 4375 ; f\„nc.
środlrn tv!Sodnia pod wpływem pomvśl· Pot K olei""'l'I 17 ?t; 3R 50. 10 prnr Pnż.
nycb wiadomości z Wall-Street, nastą- KolP;t"lwA 10~ Hl4. 6 nroc Po7 n,.,1„„,.,.
piło ożywienie, przvczem dał się zauwa· wa c;5 7 proc Po; ~fa},lfi?."acvina ;i; ,;1
żyć większy popyl na akcie przedsię· -57 c;o R f'rnr. T K. m \l/:>rszawv 41 "5
Otw.1rc1e drugie; serii aukcyj wełn;anych.
biorstw amen•k11ńskkh Brvtyjsk;e ł)a· -4? ?Il, 4 i pół ptoc. l. Z. Ziemskie 37.75
AUKCJE \l'ElNIANE.
Jeszcze w roku ubiegłym na kongre-, i polepi;zenie sytuacji gospodarczej wszy
p'ery. p0E1ństwowe wykazywn!v tendencję -38 50.
W dniu 16 b. m. otwarta za.stała W
Rynek walutowv wykazywał pewne sie francuskiej partii .radykaln~j w Tu· stki.ch państw hez wyiątku.. ~róc~ te~o
mo:-n1e!szą c? tł 11maczy s1ę wzrm.tem
1
wp~ywow .skarb.Clv.ych ~raz zna<"znem uspokoienie otwarcie banków w Amery luzie przvięlo reznluCJę wzywa1acą rząd krate. które Pan ma na mysh, oSląl!nę· Londyme druJ1tt tegoroczna ser1a auk·
zw1ę_k„ze!11em s1e zapasa~ złota Bit_uku ce i zarzucenie przez tflmteisze sfery rzą fran<"u;;ki do wysunięcia projektu prof. j lybv szcze~ołne korzvści z wprowadze· cyj wełny kolonjt1lne1 Aukcje te trwać
An~1el~k1o:?f!o. !cf .'lre w c1~ifu .o.statn•e;to dowe pro!ektów inf1 11 cvjnvch. ja 1<ote7 1 Milhauda na przvszł. ej konferencji gospo ni~ w ~y~ie. me!!o s~i::temu K ~aie te są będą 14 dni O~ółem zna !dzie się _p.od
dziś na1s1lme1 dotkmełe brak1em złota młotem 128 500 bel surowe1 weł11v. Ten•
.
tv~odma w7.rosły o 6 pnł wr11lu~na fun· podiecie przez J!iełdy światowe nołowĄń clarc'1ei w toncłvnie
Obecnie współprncownik „G. L." zro i dewiz: brak len warunkuie skurcieni" dencia nie jest specja!nie korzystna . w
łów ?<)(:lio::ln~c no sn~v 167 135 oo.o ~· dewizy New York. spowodowały na ryn
. .Giełd~ parvsl\~ m1ała uspnsob1eme ku naszym zwvżkę kunu bankno;ów do bił wvwiad z prof Milhaud który urzę· się obiej!u pie'nii;>ine~o- i o~ólną 7.ni7ke związku z nastroiiimi oj!ólnei niepewno•
Jarowych, ktńre wracają powoli do po- . duje w Gene-M~ w Międzynarodowem cen nla zdnbvcia środków na zapłace· "ci i refleksami kryzvsu bankowe~o W
n1e1ecłno'1te, nao~oł Clo~ć mocne.
Giełda amsterda'ftska wykuywała po ziomu notowanei;!o przed , świętami ban! Biurze Pracy przy ł idze Narodów. 11,dzie nie dłui;!ów za~ranicznvch i importu pro A.mervce Francja jako od·b iorca mołe
! wadzą te państwa od 1931 roku bezfi. być brana pod uwMę tylko w niewiel•
czątkowo dei:ires~ę wywołaną przedłu· kowemi'•. Na rvnlrn prywatnym płacono i jest szefem wvclziału Pkonomiczne~o
i t?sną woinę. o złoto ; de~izv. staraia~ kich ri:izmiarach. ~dvż osł~łnio zap8:sy
inteprojekcie
moim
w
pana
Co
żaH1.cvm się„ cham:em. bankowvm w Ame za dolary 8.75- 8 80-8 87 i pół-8 .85.
. s1ę metod;i.m1 bezwz1!,edne1 konkurenc11 surowe1 wełny we francuclum przemv~le
ryce oraz c;al~zvm silnvm odpływem 1:ło Czeki New· York notowane dopiero od . resuje? _ zapvlał profesor.
_ Chciałbvm przedewszvstkiem do-I zwięks~v~ wvwóz swoich płodów rolni· cze~~nkowy~ nle~łv wvdatnemu %Więk•
t~ z Banku H~lendersld~(!o, którv WV• t4b. m„ obiej11'lłv po kurs;e 8 91 i twiPrć ~
111.:.c:ł w ocfatn1m tv!fodnm prze«'llo ~n -8 87 i pół -8 RR, a "~hel notnwiinv b'· ł wiedzieć ~i<.· i<i'-ie hezpo~rednie korzv~· 1 cni("h 1 stirowcńw. Wzmożoną poc1a1 ~zenm prz~ 1ednoc.zellnvm spadku·„ eks·
mil:onów ~f!·· połP.m ierlnak pod wpły- R.91 i pó! - 8AS-a89 i p~ł. Z dew:z ci przvniói:łbv Pań„ki sv<;fem knmp1>n· ł~ch p~oduktów, poła c7nną ze zw1~ksze o~rłn_ lk~nm we!nianv~h z_ Francn wem zwv1l<t no Walt-i::treet tendenCJa ettropei~lm~h wyk;izywały W1ększe wa - 1 sac,·lnv zadłufonvm kraiom Europy niem <;1e ponvtu na 7lnto wvwnłwe " Rnwme? 1 ~vtunc1a and:pfckJedo przemy
httt1ia: londvn, ldo;v miał tendoncię 1 •rodkow~i i wschncłnej, wvtwarz<1iącym ~vch.. kraiach nr„:wadn~~iowan~e zlola „łu w~ł~ianPlło nie P,rzP.dsfawia sie 1b.vt
..., uled'ła znacznei pńptawie.
Jakko1w1~\c .~11.PllS'V . surnwef
1 zn171ce.~en ~łodow ro1ntczvc~ 1 surov:" onmvslm;.
Svtuacia nn rvnku wiede6,.;kim zasa· słab~zą orn .7urych 1 Amsterdam, które głównie ~"'łndv ro1nic?e i surowce?
_ Re:iłizac1a moie~o ol::i.nu wvwoła- ców M?J svs~em ~om~en"Acv1;iv mun1e wełn.v. nie sa z~vł ~e1~1e, tn •ec1n111c z
'd niczej zmianie nie uległa; obroty były osh1<łi:tły dn~ć znaczną zwy7l<ę.
Dołarv złote utrzymvwałv się w o· łabv o~ółr.e cżvwenie mi<>rl.,.vnarodowPi t~ hrak1. pomE'W~7 7~nło bech-:e zdc>t~o· druJ!1e~ strof'~ .1112wn111 się spacłelc 7hvtu
małe, nastrói spokojny.
co wuosły
na poziomie 9.15- wymiany towarów i kapitałów, a więc ntzow.ane ze swe1 r~h nanedzia. wvniia· tow;1row we ntlłt"vrh. pr'l~Z:
Giełda berlińska początkowo słaba wy brotach prywalnvch
ny m1ed2vr111rnc1owe1. co szczednlne Trn· zapac:v przęd7.v oraz tkan 1 n. .
.
·
Pierwsze dni ~ukc}i przvnin~łv !J)B•
rzvści nrzvn1ec:ie cierniącvm na hra k 7Jn
ta i dewiz kraiom Euroov środkowej i dek cen w;>łnv krzvzowei. wałiafacv s;ł
DZIŚ POlflNAl Y MISTRZOSTW
Wc:chndniei Poza tem o!Sńłnv !;Vstem re· w ~ranicach 5 nro~ w pnrównlłniu z no„
DOKSERSKICH.
«SulowA.nia dłm!ów i importu orii7. ttd7ie- t- wanhlmi zamknię('ia Pierwo:7ei łc;otfnrn•
Dziś o godz. 20 odbc;dą się w sali lania kredvtów zaitr w „hnnac-h k''""~". ··1nei serii a111<c-vi wf:!łnianvch C::łtfh~ .fPft
'. 1}evt:ra przy ul. P10trkuwskici półfirw - a w1ec w 11~tmze. wvwofoła z l(nniecz- dE-nc-ia cen ohiE~łii równieł kilka wiP'<·
· ;·Jwe walki m1<;trzostw bokserskich n- r c'H w łvch f\~ń"tw:tch ożywienie kon- •zvr h ri~rtvi wełny merinmnwei. Na
d
ł
d
N d
r7?Jo od~iorcńw '!' okn~:;;~ ~ierwo~cli
1kręi~U. W walkach ćw 1erćfinałl)WVCh :..:uktury gospodarczej.
.a ro~ze O .PÓ. ia'Wo ~wstwa~
.
1
dnt łrwama a'tkCYJ wysUnf!h SJę Anghcy.,
..,.„,,.'
.
li WVlllk.i bylv. na~lt;PUJąc~:. W wadze mupiłkarzom
,"··· · , "''
szeJ Udansk1 (U) zwvc1ę~yl 81ccra lUJ.
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s
A
pokun.al
(JKPI
eslczyii~ki_
r
L
.
~i
~
_kol!~
~Y
1
jedynie
przystuguje
zarobków
,rnnych
przewidy·
PZPN
Dotychczas statut
Otr~by żytnie. cena orJentac:v;na 9.75 - 10.. .
OIELDA W R Z
,'.\'ał. że gra1.:zom nie wolno li\\ ra~ać za· .Jl zy wyjaz<l<:ich zagrani·CZ'!!.Y~h oraz prz y ~zv.~a~~s~1e~o I lŁKS) '·.Brzeczek (L~
UsiJX'sobieni1
Reszta notowań bez zaniainy,
rz dnrlB 22-go marca.
~ral;.zvka OKP). w p1orkowcl Sno
o
r11bków czy to utraconych przez nich "ażniejszvch zawodć!ch kraJowych
- po1wj~.
Czeki:
denkJL' WICl p okonał Parvsera (ł~K> . M1·
.
.
.·
Belgta 124.55
C'"?Y tez dla ich zastepc~w _w pracy. O· . harakterze reprezenta~yJinvm przy kt? 1.:habk <~j) _ Woliowicza (BK) i
071
Rynek dolarowy w Łodzi.
ttolandja 359 50
'bt.~me ?ta tut został zrmeniony w tym •.vch gr.acz zmuszony J~S~ prze by w ac niakicwicz (U) _ Kustosza (t.KS) w lek
Londyn 30.SJ - 30.55
sensie . ze graczom woln~ '"lwracać utra · •,w~ dnu robocze poza m1eJSCCl'Jl .za!1:11es~ kie.i B wnoi:ts tak zwycieżvł Gaw ina IGl
lex) Nć! prywatnvm ry111ku dolaruwvm
Nowy Jork - ka.bel 8.927
wyso· '<.ama. ?rzvczem l'Jla ksymalna dosc dm 1.rz.cz potl<la !łie się tc~rn ostatniei!O •Jl
~onv. zaro~ek w następuJących
Łodzi notowano w d.niu wcwrajsz\'m
"'
Pa.ryż aso3
kościach: zonatym oraz .graczom kawale 'ie mo_ze orzekra~zać dwudi1estu. '.Yzb.ro irzecicj rundzie, zaś Klimcwk (ŁKS)
) " eco mo:nie,iszą tendtncję Poda? dnia•
Szwa1c.aria 172.30
r ·m utrzvrnuJcv~vtn rodzrne 75 proc. utra ; ·~e 1est. nato~1ast nadal udzielanie J.a· nokonail Babieskieg-o <IKP>. Sędziował
. ;Jw była w dć!lszym ciąR\I słaba zapo•
Wklchy 4'100
t•onvc h zarobkow. kawalerom samot· k1chkolw1ek pozyczek z funduszów klubo w rm~u pp. fuks, Cz.ernik i Wrocław"zebowanie 1ednaik rówińież wydatnie
Berlfn ZtZ.37
ski.
.
n m 50 proc. Należiność wypłacana . bę· wych. .
;;ie zmnicjszvło.
Akcie:
.
~;_· ;ł~_:...:..L~X~";;,.:J>~.;,:,..~.i„ _.:;.:--:•
'Jzie na ręce pracodawców. Zwrot utra
Kurs dolarów w obrotach orywatnvcłi
· Bank Poli;kł 76.25 - 76-50
Ozi~ w spotkania-eh półfinałowych
:1 f> ztatto\\-ał się w. granicach od zł. 8,8'l
Cukier 1700
<.i<lb<:<.ia się walki nastf:PU.lace: w wad.ze
'JO zł 8.88.
Papiery państwowe I Usty zast~wne:
muszt:i Bicer li (U) - Gdański ((J).
Kurs dolarów w Ranku Polskim no
3% Budowla.na 4U5
Spotkanie to zostaje powtórzone nasłrn·
Zw. Strz. w Łodzi.
tfJwanv był wczoraj po kursie zł. 8 81
53 Koowersyjna 43.30 - 43.50
tek orzeczenia kumisji odwoławczej
ca odcinki grubsie. zł. 8.86 za za~· oddtn• .'
4% 111westycyina 105 75 - 105.40
W przyszłv piątek, t. j. dnia 31 b.m. kurs trcn ingowv na zakończenie które· l!l~ańsk1 P<;18ta dał. nioprzepisowy ban!\1 drnll11ie.i sze. W por<'lwnaniu .z dniem ~
6% Dolarowa 56~i0
rozpoczną s1e w Łodzi mistrrostwa ·Pol ~o odbędą się eliminacje Cwierć 1 pM , uaz). W teJ s~meJ wa-dze w~lcz.yć bęrnzed\\oezorajszym nastąip na rvnku tym
50
s4
Dolarowa
4%
ski Zwią:Zlku Strzcleckie~o w boksie. f:nałv odhed ą się dma .31 b. m. i 1-~o da Pawlak llKPl -:- Krz.vwa11sk1 _I! lł'...
:Jl wne wzmocnieni·e się toodencji.
7% Stabfll7.acyjna 56-00 - 56.50
ll!łoszen ia zawodników na l'Jlistrznslwi:I kwietnia w salaieh Ucvcra 1 IKP zaś fi· K. S.). _w ko~1;1c 1·ej ~ 1 :hala:k l~J) .to% Ko4eJowa 104 oo
nanłvwaia b . licznie, orzvczcm m. in. .1.arv VlStanct rozc~raine w niedzielę. <in. Km;n (OJ, w. P.1or~o"'.eJ S1~odcnk1ew1~z
4%% Ziemskfe zlotowe 40.00 (drobne)
7g:łosit swój udział Lublm. Brześć nad 2 kwietnia o godz. · l I w teatrze Scalć!. (l~I ) - Wuz~itaikiewicz 1> V.: l~~kieJ
SV:% m. Warszawy 46.5{)
Bu!!it'm oraiz okre~l pótnocne. Okrę~ r"la zwvdęzców prze'Znaczone są dvnlc ~ltmczalk (ŁKS) - _Marczews~i (L..,1}. w
(ex) W dniu dzisie~:ym odbt,:dzie
8% m Warw.a wy 41 75 - 42.00
Mdzki orzvg-otowu.ie swój naileoszv ze mv. na1rrodv i żetony Lndywidualne i s.rl'tlrnc~ Baranow~k~ .(U) - . s.tahl I <i.
w Izbie Przemvsłuwo· łlandlnwcJ w
sie
37.50
Czestochow-y
m.
8%
l!l<P)~· P.) 1 "': półc11;z~1c1 Łompi.e~.
5Pół i w tym celu odbywa się specjalny drużvnowe.
8% m. Łodzi .3850
t .oc:!zi posit"dzeme Komisji t:'ksportowej
1,todas llKP). Oo fmału zakwahf:kowai.~ którem rozpatrywane będą nastc:pudą
o1c1 o• LóoTV•.
tv sie już n~stepujace oa-rv; .B.rz1,:cz~kMec7 piłkarski rel)r robotniczych
„zebrallliu ""„
le
Lcsz-.;zy11sk1. Kren<: - Kuczvnsk1. '•arn
••
r
•
1.e doniosłe sprawy:
giełdowem w Ło·
Na w01.ora.rszem
I) problem standarvzacii eksportu O"
Cz..lrck - Frank (U). W sprawie udzn·
~
&.:.
łu ·fai~()rka klub. IKP założył pr~tcst i dzi n0>tnwaoo:
·
•
~
~
dzieży i wyrobów dziany'l:h.
Dolary 8.88 - 8.875
Z) akcja Polsko· Indyjskiego To\\arzy.
W związku z meczem o mistrzostwo i którv Jest zespołem b. zgranvm. Na w r'1:~1 e. ewc~t. Je~o. ~.wzgł·~mema ?.d7% Stab11izaieyjna 56.ZS - 56.00
wa dla ha·ndlu zamorskieRo. a mićl no"
,1
drui:vn m botniczvch t:uropv. który od- meczu tym bedzie obecny sckreta.rz ~e be-dz.te sie dziś rówmez walka Banasiak
4% Dolarowa 54 l5 - 54.00
1cie chodzi tutaj o eksport nasz do In
·~
bedz:e sie wkrótce rniedzv Czochosłu- 11c-rak1y ZJ.<SS dr. Michałowicz 7. War- - laburek.
4% l·n~est:i1cyjna 104.~ - 104.00
holenderskich.
Yi
:.
ó
W1kzvf.·
p.
o.wv
k
związ.
kot.
ora.z
wa.c ;ą a Polską. dowiadujemv się, że szawv
3% Budowlana 41 25 - 41-00
Poruszone wvtej sprawy wz·hud7iły
FINAł. KOSZYK WKI O PUHAR
7wn1zek Robotniczvch · Stowarzvszeń ski. którv ust'aili reprezentację Polski na
Bank Polskc 76.23 - 15.i5
w sfera-eh orzemvsłowvch naszego młct'
TRIUMFU.
~purt11wych zdecydował się urząd!Zić mecz z Czcchosłowac1·"'.
r endencJa utrzymana.
„
kolosalne zalnteresow~ie.
':ila
W nadchodząca sobote odbedrle sit:
dnia 9 kwietnia w Łodzi mecz elimina· ·
CiJELDA BAWEł NlANA.
cvjny micdozv reprezentacja rob'Ytniczu l\1ECZ TOWARZYSKI SKS-MAKA8'. w sali N1t!lmicckie~o Oimnaz.ium finatu·
Liverpool: marzec - 4.84. mal - 4 84. n.
\:V nadchodzącą niedzielę odbędzi:. wv mecz w koszvkóu1<e m~ska o PU· piec - 4 86. paźdz.iernik - 4.9Q, iTUdizieó
lndzi a ta kąż reiprezentac~ą Sląska. Cie
kawv ten mecz odbedzie sie na boisku <;ie na brnsku DOK o J?od:z. 15.30 towa,. har Triumfu miedzv ŁKS-em a WKS. 4 9Z styczeń - 4-95
f><,za meczem w koszv~ówke ŁKS
Reprez.c11tac.i-a rol>l>'inicza "ZVSkl mecz Pirkarski mietlzv Strzeh.-cWidzewa.
Brema: maj - 7.10. l!pfec - 7.26. patdizter
~lask:l b~d-zie się prezentować b silnie k;m Klubem Soortowvm a Mwkabi. Oo WKS odbedzie sic me-cz towarzvski w ulk - 7.50, irudzień - 7 68. st)!czeń - 7.71.
kw. nr. 2058 Od szoferów taks~wełi
gdvż wvstąoi w nic.i m. i. kilku i;rraczv mecz.u te~ro obie c:Lrużvnv pr zvg-otowu- ,i:J.tkft\\ ke żei"1skn: HKS - Triumf i ko·
A.
ZB02'0W
OA
CilEł
zł.
ul. Kilińskit>go i Narutnwic1a
r1zy
ednnczone
i
Z.
męską=
1wkc
'-zvk1
ed
prz
.J2ko
.
v
ł
o
Puchu. Rc•orczen tacja todżi bedzie sit: ia swe naisilr.ieisze zesp
Żyt<'. cena orienta~yJoii obroty 270 tonn - r 511 ia ko ofiarę na strajk~ący~Ji \\ łók•
Początek imprezy na.znaczono
~kfadać z l!rac zv Wid7ewa którv no· ;nr cz o-dh~ d?. ie sie spotka.nic zcspoló\\ friumf
Zł 18 {lG.
Uarzy_
•UL godl. 17.JQ_
siada najlepszvch piłkarzy rob. okręgu relerwowych.

z.
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Sprawdzanie

Na zegarze kon:unktur.

wierzyteJnośc1 upadłoś :i

Zw. Mifstrów Fabrycznych.
•
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Nowiny gospodarcze.

·Zam:ast
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system kompensacyjny na Wscbn dzle Euro)y.
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Z Komisii Eksportowej.
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Krem matowy, czy też krem

JIeusru

Uusły?

O jo.

Od wieków jest ogólnie znane. te \ria.ir i
d~:1.cz. słurice 1 kurz, a Potem także czeste uty w dnie mydła odbieraia skórze poważną
c.zc:ść naturauwgo tłu~zczu i że wskuttk tego
truba ubytek · ten uzupełniać krem.urn t.łuste
rni. aby skMa nie stała sle cz.erwouą. szorstka

'o

_,.

~f

~ftła
~~

ASPIRINY?EB
wuvSlkldl eoleltadl..\

Oo 1111bvct1 -

t nie peka la.

naide'.Jsze UU1ani1 r.a sw4t tM' l iice·
uwą pracę dla dobra kraiu. NMylko liowfern
21 uznan;em t hołJem zgłc~1ły się ao Szan<.1wneJ Juł>ilatk.f Jet obecne I b. wy.chowanki; Ra.
da Peda11.ugtctna ~ 1ttei:d!4.l.a.w!„·i<!.e l{oła R<J1·
wiców ciali wyraz istomei ~fuJze, ale prndtwszystkiem głeboko wi;rus.zyto Sb Przeł„ż1mą uznamle z.e strony rządu. RznHtci. k tór ~
zaslużonci dz11aJa~ue dla ~pra wv 'liePOdleilu~

Rzeczoznawcy pracują.

t.ł

Jak sobie zatem tłumaczyć, te utywa Ile
w.01,tóle •es.~u 'kremy bezttuszczowe.· które
W pos~zególnycb urzędach skarbo·
prze~id wcale n.ie uzupelniaia utraconego .iu- '-'-'Ych komisje sza\.:ankuwe już pra.:ują
szc.iu skóry, ani też nie chromą jeJ doi.tatecz- · ibe0nie dokonaine jui zostały ~ ymian
nie przed szkodliwt!\till wplywa.tni ostn:go J>O- ula zawodów wolnych (adwokaci dnkto

wietrta.

M1>żna to łatwo wytlumaczyć. Zwykłe kre·
my tłuste nie wnikaJa wogóle w glqb skór~.
w:sk utek ai::20 p1>zosta wiaJa na cerze tlus.t~
Puły..,k, nieup1eki;HJi\CY bynaimme1 twarzy Puzarem fJO<>iadaią takie k'femy tę nlemll4 wlaś.
cfwok że pochlaniaJą latwo kurz uUczuy lt-P
Dieczyst-oś1.1.

"'ada ta zestala obecnJe llSllJlie-Ła przez wyualezf en1e t:U(l~l?Vl U. Euce•rYl. iako pod.;;ta ·
W<>VllV <;kładnlk znanc~o w "'"zechświe1.ie krtl-

mu NIVf A. jest pod wz~h.:dem cherr.fczn~·n,
bardzo :r.hl żony do naturalneigo tłu-.z:czu -.kóo
i dlatesi:o tkanki f.kórne t>hętnle przy1mu1ą gu

w mic11-ce atra\..one11:0

tłusz.:zu

KrMi NlVl:!A

wnika za cm szyl•ko I z:updnie w nandebsz~
vers•wy -.kóry, 'Odżywia. \l.Zma1.-nia i uod.p ar
1

t•ia ia Oale1 Dt•hudza Euceryt komórki o;kórni:
dz'.atalnofo1.. wskutek Ci':ego działa
w pewnej mler1e odmladza.iąoo na tkanki skór·
t:e. \\-;knkk takieJ rachłliałnei pioele11.na.:.Ji. któ
rą można ieo;zcz-e skuret:zoie ~c!>przeć lekkim
ma~1-t>m &.;if:za o;fe dosk•male delihatną 1 ela
!I-tycz.na .skórę ora2 czerst\\-y I mltid-0c·an~

CiO żyw<;zej

w~·!i:ląd.

TEATH MlE.ISKl.

Dziś w czwartek najsensacyjniejs:.:a premjen.
. >a\.\ tik owska. uczeni~ prof. Lewandow
•kie..~o wykona pro~rnrrt zło.żony z ut- sezonu pełna głębokiego sarka;i.mu i świetneJ po
•'' OfÓW fortepiarnowycll. WejŚ\:ie beZQłal litycznej społecz.nej satyry sztuka Zuckmayerts.
it-e.
„~apjtan z Koepenick" w inscenizacji L. Schij

Polski nadał Mtdal f\iepodlegl<1śc1.

i

Au~y

Me<laiu Nł~d1e
iublleu"S"Zu pracy
~zw~rtek. duła za·go. marca.
Szariownej Pne-l>0ż0t1ei odcozuly głcliok.o I subte.hu Je; wyclwwa11kt skladaJllC jei hołd sio- 11.40-1150 <.;odzloony prz:eglą;d prasy poJskfeJ
11 51J-l 1.55 Kooiunnikęt nllłteorologiczny dla k<r
wamt Horacego: Noo omnts momr.
munrikacJl lotnlcTJCi
rzy itd.) Jeżeli zaś chodzi o przemvsł i
65 Sygnat czasu z Warszawy, llełftsł
11.57-13
·
Kurs pieczenia cłasł
:t.andel hurtowy, to w koticu b1tżące~o
z Krakowa
wielkanocnycłl
· \ godnia wzglednie na pocz~tku tygod1Z.O&- I t IO Odw;y.taznte programu. na dzid lłle.
1a przyszłego ro1poczną również swe
Spolenoa S z k o I a ieńska Pnem:rałowo·
żący
G<np0darna Stow. „Sluihą Q„ywat„[r.ka;" un11"' ace k()mjsje rzeczoznawców.
I 2ló-lz.JQ K01K:ert z płyt gramofonowychdz;a Kura pieuenta ciut wiełllaJ10&a..,.b-.
Zapisy- p.nyjmuje ki+nc:elar~ l&koł1.' id, Siao: ! Z J0-12-.35 Komunikat meteorolu&IO~Y
Z LEOJONU Ml ODVCH.
luewiua ~1. telefon 1 n.
1,?35,.: 14 OO 21~szy koncert szholny z PilharKomenda Leitlonu Młodych obwód' tódt za·
, monjl Warszawsk1ej
wiadamia wszystkizh ozł-0t1ków, te dzi~ o go.
KlfR,l\\ASZ ARTVSTTCZNY.
S 10-1515 Komunikat Patistwoweg<> Instytutu
dzinle 19 odhędz.ie sie wieczór dnkt1">Hl1Y na
Podkreśla'.. należy !11ih.:iatywo p tła.liny lmoEksoorto-w.:go
tt:mat: Praca Legjon1t1 Mfudy.;:h na terem~ ro.
w;cz za zor~ankt-0waat1e Kiermaszu Arty~:rcz IS IS-15 .Z5 K1>111unłkat ~V'C'Y
botruiczym, . Obecność oztouków ooow1ązk\JWa.
neitt>. pośW'lecont:go PJa\.Qllt artystów lod~an 15·2!\-15 J.:; Muzyka z płyt gramof<'nowvcb
z&mlec;zkalycb w Paryżu, pr~om skądinąd m. I~ .35-lS50 Balkony • letn~e miesz,kanfa •ere•mją~:i:m. wygi I>, Janina Glneł· - Wojnarowiczowa
pn"
szereg
znaiduiemy
salf
p-erws.zei
W
Muzyka z: płyt gramofonowych
1550-16.25
,-,
t-a.rdi.ioej popularnych, dru.1ta zaś zawiera 1uż 16 25-16 40 Lękcia iezyka. francuskiego (kurs.
J ~ l\:lARA.SKA. ~
'pec1alne ,.arcydz1e/ka". Widz11111y wlec tam
lektor p L- Roqułg11y
średni) •' \:l.E1'0LADĘ KREMÓW.\ M:ARASCdtNU '•
przedl!W!\zystk1cm godne oheirzenia prace Ha 1640~. 1700 Skad
wz.1ęła kabalfst~rka ma0 1
tematvazna - wygf. prof. W. Wilkosz (tr
hera ZnJny i<?ko utalentowany rysown .k. Ha• • •
P
z Krakowa)
ht:r duw1ódJ. że w Parl"żu talent ieRO nkrzel>l
A. PIASECKI S. A.., Kraków
· - - - - - - - · - - - • - • W i ~zmógł sfe. Oryginalne sa rów·n ;d prace P 17.(IQ.-1740 Recital śpiewaczy l.ore C01rnelt
P:.lm z:grut>t•\\ ane w małe1 iah'ot~·e Pracr te 1/.40-17 :.,r; OdcrY'ł aktualny
1zwra..:a•a uwa~e olekawa knmPt'.zycją i techni l 7 s.c; - 1q OO Odczyta!lie programu na dzrieli na
DRUGIEGO' KWIETNIA Jf.DZIU\Y DO
~ępny
ka. Z ry•mnł!rw wytóżn1ć nalezy m 1. prace
TOfWMA.
Pozatem ':l ISf'IO-J.l~.20 Odczyt dla maitwrzystów (d'Z-'al
Jeszcze rtiecaly tYd.d-eó (do środy 29 mar •,1arka Si:warca i Barcit'ti.kł~go
Hi<;tor!a)
c~) prtYJntuie się zi:los.zenfa udziału w WY· 1Jtace Laridau. Adlera (ry<>uni:k), lnteresu1acu
lieczce. iaką kierownictwo wycieczek WYPo- Cilowa" Millera Pokaźnie repreą,entuie swói 18.ZO- I~ Z5 WiQdomo~ci hfdące
Piękną chwilę WTęczalllia

gł~cl

w dniu · JO-letme'1)

lera. W roli tytułowej wystąpi znakomity gośe
Stefan Jaracz. W innych rolach: Chojnacka, Ję
Wasiutyńska, Oy.
drzejowska, Puchniewska,
tryoh, Dałlecki, Lenk. Macherski l.\troziński. Surzyński, Węgrzyn,

I„Slr"!em--•-••----1!111'„llr' I•

s„

I

I

I

I

I

z

Gimnaz1ll'm:
Onia 25 marca o p;odz 17.30: siatkówka
·1 r;umph. p Brzeziński: god2
żtń,k3 HKS -

uoro"ek Berman Orygmalną formę prze.Qstawlaią prace z dr,ied?Jmy kutei mied,zii p. Lac;k 1er
(l'<ńlnie r~ecz bl0!'l'lc. kiermasz sikupfa· ehpnnaty c'ekawe. W;i."'lftawa w pa'>ażu C:isi'1a
· tan~e sie niewatplwio s.iedliskil'm tak rtlellcz
wch u rra.s dzrer rzeczywiście godnych obet
(S.)
zen·a I - poslada.nla

zr

przybyłych

do

Łoc!ai

mówf red Jan Pw.trc>wskt

Na og6lne- żądanie publlczności Marja Przy,
Potocka ; Aleksandt!r Węicit?rko wystąpią
j~zcze d~.ą rę.zy w świetnej sztuce Passeura
,.~• ~;eta, która kupiła męża" a to\ w sobo~
i w ~iedzi~ę o gcdzinie 4 po poł.
byłko

iecznej

ł Pt:dago~11.zn~1

::Il .11 •· ł.'-cl i~k dourze

spoleczn~t kt>biet.

zr.JJ.lllJ w dn.u ~"· ::;;t. 1uhi·

„

. .~ ... •

„„

ciągu

przt>pełnwnej

następnych

dzii! i dni

widoWfti

za><lużooe

wtec2

okla><k!

niezrównana Stefanja Jark(}wska w we
urozmaiconej piosenkami 1 wistawkam1 mt
eycmutft)i komedji O. Ffirthera ,,Czrowiek bez ż:

~Hera
sołej,

ci3 o&.>bistego,"
W nied.;ielę o god-z. 5 po poł. raz jeszcze, je
den „Szczęście od jutra" Kiedrzyńsklego. CenJ
~lli~one.

'RB4TB l'Ql'ULAlm:Y (O_pod9wa 18)

Dzlil w

Cl'W„rt~

z

l,JUWUIJU gtlUtlnUtlJ prouy

„~

prt<eustaw1eme ~aw1ęuo11e, aż do auJa lll
1t4 rea. W srud<; dmli 2IJ marca o goaz Il !l> wiec:.. pr4
w1d.e>
1u,fl•a od <1awna przygotowyw&nego w1wego
~ocht>y'

I.. t.ar-

w

v.,Fka ~ sp1ewam1 I baletem
edług

~vcllba

i;

P~+

obra,z„ch

~1Cltadena.

A..

L>od&C·

najeży

p'erw~y111

OZJSlEJSZY KONCERT .JUANA l\\ANENĄ.
[')z·ś o.Jbedziie !łfe w Filharmonjl o gr ~.
~ 30 wlecz zapowiedziany knncert mis1rz.owski,
li) 45-~00 Omńw•enie koncerłit z: Wlcdlłta
który uświetni <>krzypek ~wiatnwej 1;fawy Juan
dT Aflcia ~'monówna
zoo:; - ZI no Tra n<:m~ia z Wiednia. Brucknera \>\aneri Art:v<>t·a jest zhyt dohrze znany na·
<,zeJ pnoliczn"ki re swo.iei nad7\vyc.r.ainei 11;.ry.
IX otVmf•lflJa fi? Ocum
tak. 1;e reklamy :iaidnej n~ potrzehnie. .Jua·n
•
dnd11
oraz
~portowe
iadomo~cf
\.\'
?l OO ZI l(t
11'\anen wyl,ral na 'dzisiejszy koocer1 perły. ze
tek do Praso'' e~ J)1ie-nn.ika Rndjowe~o
Znakom:1y
an:yhr:igat~i::o repertuaru.
'>We~n.
~l.10-?1 4:; ll c tranc;;m·tojt z WIOO.nia. Brfick·
:-rtv„t::i przyhyJ iuż do na<>?esrn miasta.
nera I\" wmfnnia Te Deum
?1 4:;-u .~o Slnchow!~ko p t. Pigmahon - po.
dtug Bernarda Shawa
?Z Jll- 22 5.5 Mu1:vka ta:neczna
szczędźcie
nf\5-nro Komun·kaity meteorologłoziny f p0_
lkvjny
najbiedniei~zych!
:!3 OO- -Z.t .110 Muzyka taneczna.

ofriar

ie
na

'T."Wiec
„„

W daJszym
or.zy

Łodzi

HOTEL SA VOV: Wtncentv Stańcr.ak Lwów. Artur Hermans - Wilno, Adam Sier:id1kf - PoZ11ań, Salomon Wolkowfoz - So-

w tódz.h:.h koila..:h ideowych. b raJ.n:.i
rnieiska i Jedna z :>1~rw:.r.:v, 11 p-0nlerek prai.:l'

TEATR l<Al\1fRAl NY.
Wysti;py S1ełanji Jarkow~ief.

lQ .30-1'> 45 Pras.nwv n"'~lll'lc R~diowy·

wcso„aJszym.
11nia li b. ni. w girrin.v;u.n A Skrzypk<iwGRAND - H<JTEL: Miroshw Sieklucki
sldei w Lodz;1 od•n ta se POdn1n'\h tiracz)·:.tl•ŚĆ
prc1.:y pcdago&1l ~ne1 Poznafl, Arem Burak1ew1cz - Wilno. (}>kar
~ oka.zji trz.i. dz1~stole1..1a
i:;r~clotont:j s.rf11.11azJum 11. Ady K..z;olkit>w1cz • Weher - Burli.n, Muszek ~'lherman - \.\icd'!ll
!:'>h rzypkuw~k1e1•"iustaw Zauder - Wiedeń, Stefan StamcszewSzancwna · i z;i~lu:ic.r.a ni nhv;e l.'tacy spo- ~1..i - \\ arsiawa.
znw.ił

Wę1t•erki.

1000-19.!() Rnzniai1ości
19 ?O-IQ~) Komunikat Izby Przem.• ttandl. w

dołu

w

Potąckiej

M. l'nybylko

i A,

ż& t.Mt.r ~opu,i.arny w Lodzi t>edzle
Lea.trem w Polsce &tóry wystawi .,Bar'.l\Cht>ę" w polskim j~zyku w aowem opracowamu C.
H.alówny I J. Szumachera. znanego Ąrtysty dn.maQ· . ,.('Zł)ego, który Jednocześnie eztuke te reżyseruJe..
Bilety do nabycia w eenle 04 3ll er do zł t,50
t\ lko w ka.sio teatru od godz. 11-2 i od 4-1-0 wtocz.

I~ .?5--1~ 45 Mu1yka lekka
18 45--19·00 Skrzynka po"-złowa tódzka -

Sn!s kuoców

Urcczys ość w Jrimr:. A. Skrzypkows~ iej.

Winczewski i inni.

wys~·· ,y

2 dodatkowe

·u.

Wytwarzanie Eucerytu za!Qrrefone les1ł patentem i dlarego żadt>n Inny krem nie może 7.av.-Wrat P.ucetytu. na k1órym wlaśr.!e polegd
!edyne w swoim rodzaju dz,1alanie kremu (;ZynkPwo-kraprwawczych pod egidą Sy'ldy
I-a.tu [)zen.mkarzy Łódzkich organizuJe, dni~
NIVf'~
kwietnia do Torurna.
IO 50.
Ce.na ui karte uc.zestnictwa
D~I ołic,iał11y LOLoS,
\Vvcie..:zce towarzy~zy wagoo bar-d•rncing
11.0Ml!NIKAT Nr, 3
Z~f:l .;zaicie się ju~ dziś w Wagon Uts· Cock
Wydz:Jiih1 frer Secizio11skicb.
Piotrkowska l'.1-ł, tel. 170-77
·l) Oh~ada zawodów - sala Niemlecklcgo

H• OO· koszykówka męska Zic<ln- ~l'Jne
lrluruph. p l~udntckl: godz. 19: ŁKS - V. KS.
p Ula„er
2) Podaje s:o zarnte:resowanym kluhom do
wladomo~1.1 t~ .;ekrt'tariar w~s .wstał prze·
r.Jesiuny z lokalu IKP do lokalu Strzelca. ulica
Pit>trkowska 108 i czynny jes1 we wtorki od
godz. 18-19.
3) te zitlo:Len 1a na sędziów - kand.i,·datów
J.rzvirnnie do dnfia l I kwietnia wlączn e.

·l KONSERWJ\TORJUM MUZYCZl'wf. ·
OO H. KIJENSKlEJ.
sali
Dn. Zó l:>m. o godz. S po pot.
b.onserwator1um Traugutta I) :,tanisława

„-._-

._

• ..

·.\-:.

•„:-;

r

„ -„

~...,

•

.•

.·

•

·-. - -

„,..

~

..,-

•

' • ':"'..,_•„ „
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112 s12 35 947 49J.'\4 697 942 51JU14 1~ 10+ 161 1z 423 47+ 561 7tfl ?!! 9fl S6ł 87035 41 54 91 198 Z3o+ 39+ 74 11+ 79 457 97 526 48 86 6.li!4
f'e1aa tabela wygnanych XX VJ Polskiej LolerJ"i Pa:ństwo~ej,
11{7+ Z99 319 S6 6.53 78-ł 887 910 51171 ZZ5 35+ 1zz 2fl 3Z 63 497 ~.3.3 623 799t 878 91.3 '>4 97+ 7(JI 49 80 947 t21111 227 413 61 655 99+ 7()2
W..:1Allfait w awun.:o;n m 1.m1u 1.1ąi:ni1:nia :i-rei Y3 711 <lł.:>I ~ 1U11.:i~ t)';i Wl .:o o~ 01 ..>'le o.: .JOi 316 35 5116 in2>-02 I).~ 65 943 'iZl4ó+ 296 J5.3 RJ <l8171 Zl9+ 4til 545 75 753+ 809 89029 173 ZSO 834+ 903 123409 77 !'176 612 36 718 19 '18+ S6
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ne p<!JCl!y na numery n~t(,;µu.ią„-e,
954+ 12[-09~ 174 ~I{) 341 410 JR+ 549 ~1 f.Q4+
Tl<>+ 900+ 09 01111 4~1 5b2 f,5+. 603 60 Tl
~ł4 90J +- 50 12°"'5 105 246 4IC "'łł .349 737 75 .3117 405+ 578 71)4 ł Sfi+ 961 54038 137 fl4
7Ztl 75 ti75 97ó 1.303~ Sf> 9!<+ 192 512 670 752 347 51 Sob 4ti C>49 94 ROO 929 47 55210 36 56-t' 945 54+ 9ZH~ <>S ~44 3..Yf 415 89 616 61-ł< 9ł 730;. 828 67 949 12604{\ 53 99 104 43 47 62+ 92
300.000 zł. na or. 3ió4U +
ó4 XS lif(I 90fl 4.'i+ 142<J5 318 41.Jó+ 97 500 43 397 446 52.i 58 5070+ tti7 3fi4 93 1\36 84+ 701 ~ ~"3 924 93nQ9 90 Q5 214 3óZ 9Z 431 75 515 Ztt5 320 57 431+ 38 9S+ 559 fiOJ 49 55 F!OS 73+
26.000 zł. na nr. Z-1091
7
!>."> 632 >i94 949 15071 11°' 1Z9+ JIJ 97+ 335 4.10 928 94 57135 2JQ 20 358 St~ o.51+ 58 755 R.36+ f>40 813 23 92+ 906 0404;\ 152 ZM+ 88 98+ QJl 33 4Z 127093 149 Z8J+ 3.52 53 FiZ 4S 534 83
1.;.ouo zł. na nr. 7606
RO 487
!'16
247
42
1?8017
9~2
40
!\29
03
~
7111+
140
9fi066
'>a
47
9?1
9~
Q6
R?fl
76~
....
25
ń19
387
Z41
590!5+
no+
fl57
592
399
?7F!
SSl.30
904
ff)
4.?7
7H
303
~2
l60ó9
45
si
Z5
RIO
112
i.1)3 .39
I OUUU zł. na nr. 70Z l.?
na
504
98
47
l29
IZOORI+
68
RJ4
42
23
610
R8
73
153+
R2
4&
9f\026
'14+
75R
4t\~
+
211
11,5+
IM
60098
46+
41
921
~5
ss+
6ńó
474+
57+
()(1
524
41.'i
92
434
40
137
97
170ó7
79{1
.ó.~
5.30
5,000 zł. na nr-y: I Y94 7 280.16 + 5423t
732 R30 18Wil I~ 59 202 59 467 RZ 540
tif!9t 2.'i4 8t1 43 f\94 590 714 ?fit 824 flO 974 f>I07ó ló.5 2Z4 38 500 24 6<-1 707 20 89R 918 R? 97C4Z 44 .'409 5? 77 4fl5 Fi7 547 64 b6 621 45 716 97 846
.5~Jł<" t1151.3M 97YU8- I05i7l łl.~79.
2,000 zł. na 'lr·v 1345 1985 llhJd 307<16 1~ sos 16 1()()23 zs4+ s1 b8 449 538 1& 2'1021 FIZ 9ó z1~ 315 49 4.51\ 10 5~,, ~1 617 ;ss+ s111 ;6+ 314 4R7+ 59R 670 91-t. AA7 1s R.7 gz4 zs s1 9z4+ 34ł sa 51 1~0040 211 370 78 :;12+ 11 96
·iZ4o 7 ,; I2tJ2 6595.i 6lJJ77 7765(; 894 i 2 J41 45 4h 5J? fl5~ 2t?JI< 396 147 ROQ ??04ó lffl 21' 75 963 QS 6201H 36 47 213 42 92 3.?8 93 406 tl8flll4 Ti ó3 Q3 101 31+ Z6 3RR i34 623 .3(1 Mf>-ł 622 757 64 t172 9ól 48. 131223+ ~3 905 #i ti.~18
%447 99Joo+ 11101J 1176J9 ll765~+ 52 344 6fJ 596 97 73? 92 R61 904 23024 67 28-l \ 90 592 ó7? 859 ó7R 'i3407 7i9 ROS 94 Oli 64149 FIR 930 <190?7 21'10 41 75 S7 ~ MZ 731 AA6 95f\ ?9 534 641 776 ~l + 992 132108+ 9~ 313 34+
SIS 73 781 80 W 1~ 90 378 412 43 60 77 678 j Ui.3 324 410 62 7.3o 99 562 ~7 646 742 902 fl5<KH IOOOl2 42 1~9 332 6H Q4 531 813 935 ~ 65+ 52' 90 466 70 631 Sx fl9 783 021 1331.~ 20.? 10
l.:ó.~h:i U4W7 1.37776 I378il2.
426 48 57 519 20+ 612 · 44 50 101 ?fi 53 14 79 414 56 516 70+ M.~ 824+ 10102.3 98 113+ 44 ófi 339 73 410 666 833 79 55 429 54 506 705+ RIO ZJ+ 46 134079+ 299
l,6QO zł. na nr·y 177+ 8142 8731 ~2• 25019 R5+ 192 3?6 ~
?6056 123 91 300+ 1 87 964 M017 ZIS 3..~ 497 591+ 784 813 C)ffl+ IO?Mtl 455-ł- ~?Ą 01 na.i. ~29 39-ł 87 9fY1 4" tó9 625T AA 733 55 Rf.ą HH 75 9fi1 13514(1 203
7f9 40 8.H 96 R40 45
.3Jb54 40Ik~i
~i971 + 31547 33~'015+
"-96 706 804 27224 4-%+ 570+ b6Z 746 8.ll+ 949112 83+ 67175 90 93 2(){> 397 448 581 642 BOZ 980 103130 .?RS 4AA 57H Ol 632 ~ 88 96.5 97 1040!0 ."6 ?4 343 541 663 096 13600Z+ ,44+ 48+ 91
.;J.~52 442fi5 4f1926+ 48JOl+51710 519511
2'8152+ 74 315 66 :'i62 76 723 29137 44 282 366168064+ 96 ZZ4 M+ 556 98+ ROI 950 69003 122 no+ 3:-12 400 'li ~~ 4!t l\O 73 887+ QłiO 62 99-+ 139+ 62 297 307 59 4'10 40+ 650 95 7ga 87 13
73706 75.5 7Z 855+ 954 63 30141 90 213+ 369+ 41b Z3~ + 473 1\7?+ Sn.~ 001 7oo,q4 100 Złi2 362 402 105140 280 43R S<\2 31 36 654 Cł34. 55 10f4l I 6ó Jl71l1 178 368 li15 691) 715 R31 + 13R098 342 70
~&417 59417 61138.71455 73311
74447+ 76142 77199 797:14 80291 82241 + f>l'Q 17 36 71<1 940 31312 522 79 687 99 704 64 542 80 91 6?!< 64 7"Z'l 50 9411 71109 33 3t4+ 421 14.3 ~I <12 OS 413+ 611+ 757 1it8 170Q8' 142+ ~ 749 8fi7 13901\0 78+ 173 78 410 68+ 82 1\55
109772 11130 ~ 97 92!.i 76 32%2 66 164 312 7tl 31 44 509 16 623 58 765 833 72075 IJS 224 64 338 536 1 2fit 343 53 5!t4+ 7f\3 814 54 78 900 ~ IOA064 75 "6 ©71 22 700 944 46 149118 353 64..3 761+ 800
106694
989i6
~~728 91527
1~3112+ 125382 128385+ 130987 133286 .8.3039 1%+ zz4 n 516 l\O .18 94 154 R86 34ol9 64 13 fJ96 779+ 901 nzoi 49 552 !9+ fl?t IX! ęe- ~ s;;1> 644 140 męo42 1t1z- zso M ęr- 585+ 14n43 49 Z!'is+ 316 17 468 526+ 62 66 910
~.:>4155 137286+ f462SJ+.
~IO Z6Z 46.5 'il7 9f19 77 .~056 RO 107 14 Zl:Z 49.J 7f)<<i+ 918 4f, 74116 ~ 84 210+ 61 514 39 766 MS 731 ROO 83 1100.:;2+ WH 3?0 64 479 5'l4 14?066 70+ 74 lllA+ 236 341 77 93 403+ 616
77+ 8!\5 9.10 7501?+ 110 205 ?7+ 67 88 aoz+ 621 42 741 6H 96 ~~2 7ł.+ 942 59 111090 451 1iM- 144 55 899 03R 81 14:ml5 714 ZS+ 816 RO
1}!l 517 617 744 30029 41 221 41 45+ flJ 324 %
Po 250 zł. na N-ry:
88 !i69 102+ 54 815 Z1 70 76+ 88 954 11?052 144017 140 87 223 79 300 73 tlRO 781 930 14504%
127 56 32Z 428+ 590 735+ 1058 60 182 480 597 753 920 37174 76 438 674 724 tr/5 99tr 60 6JS+ 720 56+ 938.
760?1+ 24+ 243+ 45 451 ssz 124 816+ 921 112+ n ?Rt+ 4n;+ .~fi+ 90 tiAA sg 1\6 73 111 ;s 11.'i 257 74 30.3 88 flOI\ Sti 917 fiB 83+ l460ll
32'6+ b6 446 77-t 541 64? ns+ 815 25 56 znso 93.
3fll87 230 Iii 1\3 467 71 ~9 752 802 OZ7 3')f)12 51 77095 186 88 362 436 90 95 662 737 815+ 26 !Wł 944 54 łl.~5 122 99 296 457+ 73<i 4.5 803+ 146 ?iO 317 33+ 48 5Z 447 564 606+ S4 65 93
128 56+ ZS9 433 606 R.30 3160 378 4.33 38+
921 42 147000 97 128 52+ 203 48 94 358 706+
536+ 972 74 77 40Z2 z3+ .\3 51 80 143 Z16+ 1155 58 97 469 78 C(Ofi+ 70 4~ ZZ1 303 ~ 79 511 15+ 43 45 90 78000 os 42 Z27+ 304 440 79 83 905 5~.
tl414<l 7ó ~76 ~~ M!I 7?0 JO+ (IH :1 1?502'1 ,} 2+ 842 34 35 w.4+,
537 4(\() Sł~ ?5+ 622 55 691+ 410ZR 60 108 243 sz :;oo+ 64 91+ 99 fi.~ 750+ 53 R6 812 21+ 791~
364 472 711 21 814 ~043 190 94 211
i02 822 906 6212+ 17+ 32 434 45+ 645 720+ 300+ 4R?+ 7011 42Wl ?2Q 51 4.0:.8 534 M 517 Z2 371 621 51 64o 774 844 54 901+ 90 95 R00.24 1 fl 119 512 4 •iól9 61 73 74 77 703 29 817 67
Na numer}' oznaczone + padły J>rem;-e. WV•
45 809+ 930 50 7142 232 SO 334+ 464 653 12+ 96+ SR? 970 431)51 59+ 95 207 357 95 842 46 l 26 oo+ AA 567 76+ 644 + s11+ 74+ 918 35 52 921' ll6l56 2FI 72 497 5~ 62 73 SR Ml 83 98+
761 79 95() 8056 154 !l4 ?54 329 94 463 507 50 47 440.lł 1:;2+ 7-0 71 337+ 75 90 403 64 629 94, 8lll17 62 130 Z86 342 51 433 Sf>I 611 706 Ił 62 1101 117016 21 53 11s+ 01 2h0 304 <IS+ 750 MZ ~okość których ustalona bedzfe w ostatnim
!70 917 48 90fiO !l9 96+ 242 410 23 35+ 63 75 798 ros 88 978 45026 76 196 99 327 526 35 + s2ozs+ 85 195 255 334 57 5.32 648 SA 73Z 964 904 os 32 118022 310 419+ 529 603 oo ()97 I t90V2 dntu cla11:niooia 5.-el klasy•
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~~iir!:~€:r;!,g.~~! „Flip i Flap w Legji Cudzoziemskiej"
......„„...... „„„„„lm!„„„„............„ ....

Dźwf~kowe

LAUREL-lako llh\lrdziały kawa'tt. HA.ROY-lako rozcnrownv 111alto„e1r. LAUREL I H<\R lY w Afryce
jako l11g1onlści i obrońcy fortu ... ::: s,onlan1e1nv ,,..!ech budr- Flip I ł' l1p 1alco tolaiun Leg11 ~•41euiens1kiej
Pocu1tek aeansńw o ~. <I ei. l-'a11e·p11rtout i bilety ul~owe n1ewatae do odwołae•a
Naclproitiram 1 Tyl'odnlk dtwł~k•WJ' I 2 akt. kreakłwka.

8. . .

„„„~

"~==:::::;;::::;::::::::::::::::::~·~====~::::================·::::::::::,.

Wynajdywa.'nie wody
Po co tracić czas i pieniądze na kopanie lub wiercenie
mdna nie znaleźć v.aody - można znaleźć wodę
studni; żelazistą, zgni ą i t. d.
złą Każdy kto chce budować, studni~ niecli si~ !: w r ó c i

d o sakła~u
wiertniczego

J• K om OfOWS k •J I• S• k a

ł.ódź.

ul. Pioltrkowska 261.
1
!l f Wynajdywanie źródeł za pomocą spec:alnego aparatu I!! ·
Studnie o wielkie. ilości wodv !!! Zasilarie stawów wodą ważne dla p. p. młynarzy. : : : !!! Studnie artezyjskie ! ! !
U W AG A f Posiitdam ap;rut do poszukiwania metal;.

-================•================

.

DOKTOR

W. ŁAGUNOWSKI
Pi-otrkowak• 70, tel, 181·83

Choi-oby skórne, wene•
ryc-cne 1 moczopłciowe
Ga hi net Roenlj!'eno· laczo1cr.y Przyjmuje
od S.30 - IO r „ I do 2 i pół 1 b do 8 1 pół
wi~cz. W n1ed:i:1elc 1 święta od lD-1.

. ,

. .

.

. ...

.

...

....

„

.

.1. GLÓWllA SI tel.
Przvi. od 9-2 i 3-8
przyjmuje od 3-5 i od 7-8 wiecz.
• zę bów sztu.
Przenrow•dził się •• ul.
„·"łasna pracownta
ANDRZEJA 4, telef. 228-92. cznveh Ceny r.eczntc.

G. RYDZEWSKI
P12y•muje od 1todz. 9-10 rano i od

6-8 wiecz, w

nied~ielę

od 11-12.

'

.'

'

-..

r

•

Haltrecht
Choroby skórne, weneryczne
ł moczopłciowe.

Piotrko'Wska
Telef. 245-:U.

to.

Prrvimuie od 8-tt iano, t-2w pol ioł
5-9 wieci. W aiedz. i hr. 10~1 rąno,

Dr. med.

•

p~łołafctwo i cborobJ kobiece
Piotrkowaka 99, tel. 213·66
przytmai• codziennie od 10-12
~
i od 5-8 p.

Reklama

Choroby •kórae, weneryczne,
włosów, moczopiclowe

Za menhoła 6

"~

Dr. med.

TON•DdOWSKA .
o.
del
Na
J.
Dr.
l7ł-H I
Akuszer-ginek~hg

DOKTÓR

Łódź,

•

I

to

Piotrkowska. ::, O.
Przyjmuje od 11-1 i 3-6.

Moniuszki 5,

teł.

170-50

prz.y1muje 12-:11 i 6-8 wieu,

dźwignia

handlu!

-- ---.....- -Przemysłowo-Handlowe Zakła~y

ł tłSTYTUT

Cbemiczoe

załoi.

...____________

,...__

____,
na

lokal frontowy

f

SPOŁDZl:t.:Lczy·

ograniczoną odpowłedzialnoicłai

RESZTKI

ŁODZI

'W

EW ANGELlCKA NI'. 15.. Rok uloł. taat

ł.ODZ

NA

poleca

DOKTORA

DON CHINA

SPÓł..UZI ELCZY'

NADCHODZI

braniy pollc1onniczo tnltotatowo • ~·
lanteryjnei u1to1unkowanv. l• referen•
c1a prty1m1e jesacze

'

•

CZA~ SADZ~NtA D.łł~EW.

W .elki wyoór dorochaycb drzew

OWOCOWYCH„ ALEJOWYCH oraz RÓ~

,

·

Pr~y1tanr.k

Ksawerow

Komor„ik SPda Grohkie4o w ł..o'"'z·,
rl!wiru lS. zam • 1tsikały w lodzi pra•
ul ::,umk1ew1c1a 61 n~ zasadz ~ a t 1JJO
lJ · I', \.. o~lasia, ie w dn u 29 marca
1933 r ad !!od.z. tO rano· w todu pr,v
al. t'1ohkowskie1 Nr. 85, odbędzie 11ę
1 '"e tai ~- prz:ehrl!u pubhczne~o ru·
chomuśc". na ' e:łl!ICVCb do f-mv „Bracia
~Z:wa • be" 1 składa ąeych się z 8) oar
pantoth meslucl\ 1 kapel •UY męskich
~.SZJCO* Dych na 1um• L.l IOSJ i loOO.
. l.6Jt, dnia l5 marca 19S3 r.
Komornik (-J .Jan Rzymow•kl,

i TOWAROW KOLONJA .NYCH

•
•

+z
•

)"
u •c;y

I

Zapisy

llł 'ł ltillill.v

---------- - ---i932 r.
Do akt Nr. 98J
OGł.OSZł.:N IE.

Ko111ornik Sądu urod1lcieito w t()dzi,
rewiru 13, z:ami u~ałv w ŁoJzi priv
ut p us 1 e 1 Nr 13 na usad&iv ar•.
l l 30 u I". C og uu. b w oniu Jl
maica 1933 r. oo ~od& 10 rano w to·
Jz1 przy ul. La ... a hk•ei SJ, odnę 1t1e
się 1prLedai z prutargu pu'-,1 ctae11u
aa e . tcvcll do Hdnocba
ruchom •ci
maszvo
Si:warca i 1klad111ącyc 1 s ę
sto aru eh i p1łv o:1~acowaoycb na su
mę L.ł. 64ll ł.ódt, dnia 16 mdrca 1933 r.

l

z

Komornik (-l L. NA 30ROWSK1

\ \0 :VSKI.
KomOt"nik i-1 JAN KZY1

__c:IJ......„.._.,.."''„ ~·~Hlla••"""··~ ..:.•••••• .......„ _..,,

,,.. '

•

•

~

P'tot rkowsk'1e1' Nr. 173 na u t •l cę ••

.
.r

przen1-osłern.

~

! rn1·01rbnwrK'
Jl.:
I 1c·
Au J i INr.
Do zmianv lokalu skłoniła mn:e clięć zaoewnłenia
moim p . T. 0 1tbi11rcom boR'ałsZ•'R'O wyboru jak
najlepszych artvkułów Ies tern tei pr.iekonanv, ie
moi dotychczasowi Odbiorcy 11adal obdarzać mnie
bęcłll tvczliwośd\ co mi pozwala ze swai ~tronv
dać za11e"nic 1ie, równiei rnoim przyszłym Klientom, Że ob ;łu!(• moia st11łe znaidować się będzi.e
'1lll wysokości awesro zadaniL

A ~ TUR
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Skład
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OO~OSZENIE

PIERWSZE
Zarząd

ZIELKE

win, delikatesów
b
ó k0 I · I

towar

Manufaktury Wetnianel ·

Karol Bennich
Spółd

AkcyjneJ w Łotlsl

i
c~1~~~Zo~~:r~~ do3 ~ .,,.,.ai•. .
wieczór.

....,.~llJ!m,j-.e..-.1.._..1~.J,..

IwycrniDR Walne Igro111a~zeofe 1'1cionar:ns ow

ntłhedz:1e się dnia 27· I!()

lew „t11ia r. b. w lokal• larr,da
przy ul. l1kowe1 Nr 11 w lodsi. o 1!odz:111ie 5 ej po po•
łudom z n • -tęou1acym por~ądk • am d,;ierinv n :
1) r•,zoatrz• •ie i zatw1~ rjz.-n 1e sp.awo1ia ~ ia, hdaa111
oru rachun~u sirat 1 zvs~6w 1a rok J93l 1 udi11alo•
nie ab~" uiflr1um w ł adzum półki,
'·
21 powz ec1" uchwałv o pokryciu straty,
3) wyt>'>r calonk •W larzą:łu or. z Komisji Rewiz:yinef,
41 bu..J tel za rok 1~33.
51 wo la" w11ioak1.
Z~li>u~ a•• w •"a wie zami:lncuaia dodat'towych 1oraw
aa punądku dz: eon'rn Waln1qo '-l!rnma zen1a przedłożo, 1 e
być w .nnv t'.ariądowi nie p6tn 1ej niz na 14 d111 prz•d terminem Z~rom • d1enia
t'ł': A ce oo~r1 1.1ue. sami erza;ący uczutniciyć w DOwvisum li. al em l gr1Jtn;idzea1u, w1n111 doż-yć iWe akc
l•r 1111dow1 Sµó .k1 eo na mn1111 oa 7 doi prał'd term•nclll
1.i1ro nadzen1a Zamiast akc.y1 mogił być złotone „,,wiaa•
cnn a. wyd<.ne na dowod Zfoien11 akcyj u 11etar1u1za luo .;
·
w 1n11y 1uc 1 k1 eu-ytowe k1810 "'411.

„

t DO WYRAlfłCIAS

s

kuchal11 i
wszelki"m' . wyj!o ami kwchn1a 1 pokóf
k11u1a111wy & ciepłt woda.
W;adomo ć u 1101oodana Nłslca !17,
ud I. do 4 lub 8 do l(J godz. wiecsór.

2-3 lub 5 pok o •

,,du-

oc;wsZĘNIE.

Komornik S,du Lirodzk1ego w l.odz: .
r ewi1 u lS~go, z„mieszkatv w Łodzi puy
ul. S1enlde • ieia 67 na z:a•ad;rie art, 1030
U. ł'. L. ogłasza, ie w dn•u 29 rnarcd
l •33 r . od odz 10 rano w Łodz:i przy
ul Al. Kołciusckt Nr. 10, odbędzi e 11ę
sprndat & Prtli•arl!u pu~licznello rucho
.uośct nalet,cvch dt> Jul uaza W1tk1nda
~ 'kła 1&11,cvc11 tie z kro11„a tlldck1··h·
1 IZ.JUlmaszyoy osaac.>w.anycb na 111mę
lł. 12)0,tódt. dnia 27 lutego 1933 r.

•
•

braniy dowo lnej (po:t,dane w dzhle
met1 10 1NJm1 llot>rY oi 11:anlzator 1 ro.1.·
lajlty1111 1tosunlt• m1 n•O!!<tCV dać aol•dnt
1 bezp1eci„ni,; w go16wce ro1po1
JlłCY loka•am w ca11tru111 m. Lod11.
Oferty 1'011„ • t<„•t. "ó i o :aa c1elowl
doldrO wkt Nr. 131512dJ.

Do elcl Nr. 2160 193.Z r .

lłGł.lł~Z ~US:.

•

Mam zaszczyt podać do łe.sk. wiadomości
•
ESÓW ....,,
SKł.AD WI„ DEL
W p
IKA f
i-.,
• ., że mój

Pr.zedsta:wicielstwa. ~

Doazd tramwałem
Ud pny1tanku 1 kim.

•P•.aedały

Do akt Nr. 601 i 3397 1932 r.

Szkoła Rysunku, Mala4 st wa,
~ kzeźby 1 ldoboictwa •

Poszu l~uJe

w ł.odJ1l 1
) UL. POMORSl\A rólf maglatraclde1 a p. FraGc. C leilaka
2t tcADC GLSZC.Z naprzeciw JOLJANOW A up. Kopczyń•kieto

Miel•-=•

„

Zif on. o „Kuriera L.6111k1„~o" 1... b Nr.
kw 530.

P OCZ1A PABJANlCE, ~krs. r:ot:zt. 54,
Ł6d1 · Pah jaąic~

I

i
i•

tJOIJłłOWOLSKIEGO

1

Sp. ~ oflr odp.

'

I

1~~Z~1~!!~.~!~!ef'r~ł~!

OGRODY '\Vi'fiZEWSKIE
·i

' art.ma.•WACŁAWA

KUPIEC

A

Praco w .nia

••

nimelszent podaje do llrładomości pp. Akojonar' uszów, fi
dornczne

PADERE.W~KI

··-·-·-·-·-·-2-·-·-.1•
I
I
•

l'rzy mule Się cborvcn wyma~a1ą
cvcb pr1.ebywan1a w •eczn •cy •ope
rac1" e c .1. 11 także cl>orvch przv
I 1 od 4 1•12
rhodzącvc• 9

Zarząd.
•

(-1

Ko111is11r& ~trety W1ęz,cnlloej.

111. PlotrlLowslla Nr. 90,
tel. 2:u.12.

BA~K PRZEMYSl.OWCOW ŁÓDZKICH
s ogra:i czon\ odpowiedzi lnoieu, w Łodzi.

• ""'

•i•

ze atałemi łóikaml

Uprana się wnystkich członków a liczne i punlctual~e przybycie
aby zna<!zne lcosztv, zwi\zane ze zwołaniem drugoie~o zebrania, mo)!ły
. byc zaoszczędzone.

doatarc&yć

11ę do•ti·~•

,
obowi11zu1• •i•
ub "11a1,cy
re
w l\Uia l or• ędu Skarbow•llO·
złotone
u Hc&cgółowycb wuu11k1<'b pucłarga i dostawy o•
u !'111cnln1lu
sobv za DIP.r..so„ane motii 1nrormować
W. ę:m 12.a w L•c,yey
l11erty z ••Ołąc1„nivm prObek Wlftlle być 1~łana1e
do dn Il ,4 muc11 1933 ro~u oo 11 002 ny 11 •I w kaDC41ar1·
w11;1 auli w ł.ęczy„,, w klórym to lllllU o tod&1ul• 12·•1
aaallłPI komisy .ac otw11rc1• ole1t.
Kem s1a p1~.-1aiguwa zasln:•J!a aobie prawo wyboru
oler.n1a, W:&!l ęOui• ur11dun1• U•tne~o pr&elarg~
Ołerty Jl.e zaw1 ra,11ce wuy1tk1cl1 po.iaaye.:i wa.run·
ków ro.~a rywa1Je nie będ11
ł.•uyu, an1a 1J m~rca 1933 roku
Nacl• taik Wlęiienia

r~~~~~ nu~

zu rok 1933

3. Wybory:
al czterech członków Rady Nadzorczej
b) jcdn~go członka Zarządu
c) cześciu członków Komisji . Rewizyjnej
.4. Wnioski członków.

.' •

w hrm1e

LECZNICA.

· członków Banku z nasti;puj14cym porządkiem dziennym:
·1. Sorawożdanie za rok 1932
a) sprawozdanie • Komisji Rewizyjnej
b) :udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi ·

~

11ę

•
•

b''

Jedwabie

PIOTRKOWSK"- 152.

WALNE ZGR.OMADZENIE

-;of

PALTA. SUKNIE

J. WASILEWSKA

:54 ZWYCZAJNE

Zatwierdzenie budżetu.

UB~ANIA.

Wełny.

zawiadamia niniejszem, że w dniu 24 marca 1933 r. o godz.
t •ei po poł. odbędzie się w sali Łódzkiego Towarzystwa
Śpiewaczego przy ul. Piotrkowsk~ei Nr. 2q3

2.

•i•

Ił

1•

25 kic.
l>nyb6w •uazony•h •
400 mtr llrwlnt )
Karwfu • adalnych
•
o dostawę, ma111 nw.erać:
Ołtrtv 01ób ublefa 'cych
•
1) t'ow olanie 11ę Da o •łoszeaie 1 rz~laritu.
2J wyratna o•o111aJcunie, ta oferent pod dafa •i• &a·
•
1adn1czym ~arunkom pnetar1tu.
•
3) żądana cenę poucze!!ólnycb przedmlot6w, artyku·
łów, wskas.an11 W walucie polskie•
4) huśc lhczbę, wag•l oferowany1h prHdmiol6w. i •
•
artyltuló "·
5) wzmtankę o 1łoini11 wadium (odao§aT kwil H
•
doł,czoaT do ofertyJ,
złoi,;na wadum ma
6) nazwisko, 1m1ę 1 dokłulny adraa oferu1la
•
.l\aida 01erta n.usi by( po.Jp1una pnu ol.!reata I
•
doion11 w aamkn1„t•J 1 op1eczętowa11e1 koparc.e z odpo•
w1ed n•• oap11eai.
Wao ,um \>lnlło wynmit 5% wartokł produkt6w. kt6-

parter, składai~cy się se sklepu
i kł licu J)okoi priv ul. t>iotr lcow1lcie1
od Zameuhofła do Zielonei.
Oferty do admiiustracji aub „J. A 25"

Łódzkich

Bank Przemysto·wców
Rok saloł 1881

E::~~:;k•~· '.:'~w:··~ :: '°1 ~~i

natychmlaat

m

z

w l4csvcy podaie do public& ·
w ~n•a Ił m•.TC• 193~ roku w kaon·
larh li. 1ęz:1en1a odbe '1 z1e 1· ę pi•m1„11Dy, n1eograriit·zony. ko·
11111yinv przetarg olerlowy aa 1ednoruowlł dostawę:
800 klg.
Stoełev 300 k1g.
t<1elbasy wędzona!
200 kl..
Bociku wędzon•ll•
500 kl~.
M1ę11 wołowe~<> SO mir. (kwint.l
M11k1 razowei htalei
2S mtr. !ltwiut)
pytiowei tyłniej ft
tOOJ kl..
Kany u:uzm•ennej
300 klg,
isglan•i
•
8 .o 1c1g.
Buraków ćwikłowych 3ti0 k~L
Lukru
Naczeloilc

aeł, wia.domo•si, ił

Poszukiwany

._.

""'· '2

przetargu. I:••.•••••••••••••••~
IOgłoszenie
I • z·AWJADOMIENIE •
\ł'iezłtnia

a1uwaaie HpeClłt:Jcb włosów.
Poradnia orai indywidualne 11to11uwanie
bysr.•ko11m. preoaratOw .IBAR'".
Pnvimuje od 10 rano - 8 wiecz.

polec~ją wszelkie na-wozy ·s zluczne
rolnicze i ogrodnicze, oraz ś r o d k l d o .
drzewach i roślinach.

lłWDEL

.PIOTRKOWSKA Ul. tel 163 77
SROOMJRJSKA 16, tel, 169-92,
Racjoa.IH ko 1 m et J Ił •• Riidylcaloe

Wansawłe

plenia szkodnlkówr

i9t4r.

A .RRA

ODDZIAŁ w ł.ODZI aL Piotrkowska 107, tel. 101,071158,37

tę

de BEAUTE

kOSMł;'l'YCZ"IA
1 :utw. priez \Xlł. ł'ańatwowe

,!,ZKOt.A

LUDWIK SPIESS i Syn.
Sp. Akc. w

-----„

:._-._~_: _i,,:;;:zl.;;
---........ ---··„ · ;::;_::::::~=;--:=~===:-==:::=~~~
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Do alrt " r E 33 1932 r.
IE.
Komornik Sądu lho1z:kie~o w Tunv
nie 7arn1e •zkalv w Tu!Z:l'n'e na &as•·
dz: e art 1030 U a>. L. ol!łana :te w
dniu 31" marca 1933 r. od l!Odz. IO raon
w maj. Kruuów odbęd:zie s • ę spr:zecłai

Do ak 1 Nr. E 517 , 93z r.
OGt.oSZ!t;Ntł!..

OGł.OSZJ<;N

ruchomości,
ouklic1ne~o
pr t eł a r\?u
na-łeżącvcb do Masy U padło~ci „Kra

&

nów H"l„na Kooańtka I •kl11dv • rz:e
mHłowe" w lruszo..,ie i skład •iacvoh
się z: l O OOO - dwu ~fo tvsięcy c„l!ły
ręcz:ne . wy • lo,ei, no..,ei o•zacnwan · eh
na 1u'!1• 1.ł. 6.050,·- aidć tys.ęcy pt•ć·
dz es·at złotvcti•
Ju ,zvn, dnio 20 !l'arca 1931 r
Ko'llornik. «-) J PIEC~ c. WSKI.

„„•••••••••--'

......

NA.SION.A.

Kom'lrnik S11du Grocl1lde10 w tod1i
rew. 6·j!O zam es1k11' l' w Ło łz:i. przv
al. f'.arutow cia \r, 10 na za•adzie art
1030 U. P C. ocilana. że w dnu 4
kw.eln •a 1433 r od ~odz: IO r ' DO w lo
dzi pr1.y ul. Narutowic•• Nr. lu odhę ·
dzie •• ę 1pruda · & onetarciu ou..,hci·
ne~n r1.1cho111ok1, nalei:acvch do łirmv
.~z. PrnoortM i 1l<hda t•vc: l si• z 1tołu
dębowego. kr ueł, krt>den>u debow11(!0.
pomocn ka. ze a ra 1tołowe~o •·cb szal
do ruczy 2-ch noc1•vcb st•l•k6w, lustra
trema ouscowauyci'I n~ su„, Zł lObO Łódt, dnia t7 m11rca 1933 r
Kom r oik 1-) Leou ~·ąaowskl,

. „......

- ··~··•„ , „

„llł„!ll•u•IJll!>•~

r o I o e. traw
p.erwsze1 • akośc1
.!new, wariywoe 1 kwi„tów. CE
BULKJ i KtĄ .;LE lewi atowe, łliA·
tłZĘDZtA i ł'RlYRlĄt>Y ojlrodo1
..:zo 1>S<c:tel111cze, NA ~OlY I PRE- ·
PA cA I Y CłłEMICZHE I wyłl(cza•e
dla ce ó1.1o Olłrodn1<· zych)
Polecają Skła.-i~ L. JASIŃS.HBGO.
µrowsdzone od 187J r. w ŁodZl
111. Andrzeja IO, te1 168-56. w ł.ę
cz:ycv. ul. t'o1rnańska Nr 31), tel. f'l5
Cenni<i b~zołatoie.

„ · ··~·•li•'!••.!··~.

łi!i·t~e=t~i. -:~. :.„:,~„~.: .~„.:i~: '·~„.„:„:.:.„:-i ~ .·:i„: -:;·:-:~ „ ~„:; ;.;:;._:; .~ .:.-„~= „.=.: . ="': .=·-: ·:.-4~.="1!=1!=.J'I=•=„~ -:·:- :.-.~„=„.==„"!l: .=.=:.„~.:-~: : : =.; .; 1 1~.~ .~.~; :„ ;. ;,„; ,„; :.;:·-.:·;:-~:; : -; „:.,;c:-~-:._;n:O;i:~:-:·-=-=~;:„-„=, . „: ;„: .=„.:; ~ .'":i
•

••

••

~
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SAMOCHÓD luksusowy, prawie nowy,
limuzyna sprzedam okazyjnie tanio h'
le zaraz za 6,500 zł, kosztował 24,000
zł. Wiadomość. Łódt, Piotrkowska 76
m. 3. III piętro.
nauczyciele udzielają
le ' cyi, korepetycvj, 1ę1y iów. Przygotowuj" do matury 1 wsxellcich przed 1 po.
wak~ cyjnyc ' e g z a m i n 6 w. Doroałym
inetodą skróco •• ą. C.ny b. dostępne.
Po s t ę p y najpewniejsz:e. Piotrkowska
20. m. 36..
Doiwiadczeoł

IWONICZ. ZVlłOJ poleca do kuracj
rlomowej sól jodobromową, słoik pół
klg. zł. 2,25 wod~ mlneralnlł but.elka
zł. 1.50 łądaó w apt skł. lub od Dy
rekcji Zdroju.
Aparat radjowy

4 lam„owy wraz z
aparatem aoodowem " Phihps11" na prąd
i akumulatorem 24 kilowato 11'0 zin, d o
sprzed'ania okazyjnie Wiadomość: Karolews!ca 18, m. 8. Zastać można od
6 do 8 wiecz.
ZŁO TO, tiiiuterie ·i · kwity 1o ni bardowe
ku 1u1e i płaci naiwv ż sze cenv M•iiaz:vo
jubil erski. I 1:-'i j ał.co t'iot rkowska 7

Letn!sko Grotniki, do sprzedania na
bardsu dogodnych warunkach i t • o10
p1ęlc:n1e położona 2 h~ oarcela leśne
. lnhrmacie u cł ziel11: R Roeaaar, tódi,
Wólczańska 1, 9, tel 16l· 64. K. Pał·
C?yński, · S1ełlltiewicza 91.
Z A'KŁA~ T APICER 3KI i mala•

me bli S {:a11 i sława Gabały
Łódź, Aaro la 1, po s 1 ad a na
11 .d „di:ie k . m p1etne a1ządzeo a
p o ·... o i sv pia n ~ch, ato~owscb,
aaJonhów l po!e•
gab !oł. t6w.
c. yńo.zyca me b . i • .1t..u ży wy ..: ór
o zo .n a n, k o z e rek, k rzeael i me .
bi klu bow y ch. , :.;_aty p rzyst~p 
ae. ~ a żą:...„nie d„.i e 11a spłaty.

a y_n

2 powozy, rolwaga i resorki do sprze.

auia. Wi.domość u g-us porlarza, ul.
Krucza 8, w pobliiu Placu Reymonta

r<.-u aK lor naczelny:

CZE~L.AW

GU~O WSIQ.

Willa 8 pokojowa, D()Wa z ładn~m za·
irajaikiem, przestrzeń „o mórg przy szo·
sie, 4 kim od Głow D'? do spr:i:edania
Majątek L ub•anlcó w p. Głowno.

-'
...

F, l't ~plan krótki, krzyiowy, w do·
brym stanie, okaz:yjnie tnnio do spne
dania. Telefon Nr. 208° 18, od 10-12
do poł.

Sklep rzcioicz:y, dobrz:e proaperuj11cy,
z mienlc11niem i wars:i.tatem do aprzodenia. Kały, ul. H~tma1iska 45.

Kupimy motocykl lub sam orzyczeo'
apa1at foto,raficuv 24 na JO. „lduna",
RadoQoszcz - l'adcrcwsk1ego 12.
PU:RWSZO.RZĘDNY

Zakład

Krawiecki

A. AN 'ICZ~KOWS~I
ł.ódt, nL Piotrkowaka 73. telef, 150·511.
poleca się Szan Puhliczn<>Śc1 na sez:o11
wioseony.

I.....l'OSA;;-1 l'lłACf-.-.I
ZAOFJA.tłO W

DOMOKRĄżNYM paniom,

..-

I

LO KAL I

l f J NI S K 4.

I

·~

A

Y„

o Nt

R

Poaznkołe się 3-ch akwizytorów i 2
akwizytorki na prowizję do bardzo do P ok cS j umeblowany z oddsielaem
!lOdnego rodzaju asekuracji. Z łoszeaia wejściem do w v n aj ę ci a natychmiMt.
Biuro Pow1er11icze 11ll01ver1ator"1 Mo- M1dczarsk1oi o 30, m. 6, (Sz:kolna).
Dl uszki 3. od 10-12. .

do wszystkiego, Sklep - 111ienkanie od n a im ę. b~oz
Wyśmieuity punkt, fi~i
umiehca do~r~e gotować. Civsta, pra- o.:lst~ ' oe110
cowild, uczciwa, bez prania. Koaie•·z:ne Wt<dhn 1arskiej. Ra. wańska 48, m. 10.
świadectwa, łub referencje. Karola 6.

~-----

GŁlJCHO'J'.A, num, cieknięcie us1ó"
o eczRłne. Z~dajcie berołetnie poucz„
iac"' hro~111rv A<ir„• Enf"riiA, List'<i.

FO.oGa<Al'J.i:. do lei1tym11r.jl
i pioszportów po eonach przy'1ępnycla
wvlconuje Salon d'Art. 11 L•atopacla 2.
I Kn»11~ ntvnn„•slcA '•

A."'E

Potrzebna

panom, od-

Kybólówstw„ óU .morgów atawG•
oddamy w dzierżawę od kwietnia Ma.
P o k6.I~ e1egan·~le o umebIowany, z teI e· j at ~lt Luhhnlców '· Gł •w'o
Potrzebne samodsielna zdolne mo- fonem luh dwa pokoje i absolutnie n 1 e- 1 Wy wabf1kowaoa krawcowa prtyjch st;; 1, na cały dzień, i na godziny. kre pujące m wejiciem. Front l pii;tro, mu e S11kaie, palta i kos•jumy do szyci„
l\ il 1 ńslci ego IBC, m. 20.
do oddania Ko r.ie rnilra 19, m. 4.
Zacho -lnia 39. of cyna, pa rt er.

łatwo sprzedażne artyk. cor.zien
nego liż.y tku. pierwszen źródła. Wy.
towar. do .
maga ne minj mum zł. 20
zwrotu. Zgłosz eni a: __Łą.kowa 20. m. 2
po godz inie 19. P11tr zebni podróżujący

dam

na

s amoch o_darfll na pro wincję.

II

POTRZEBNY kierownik tllji na mia Potrzebna natychmiast zdolna praso· 1~-·•••••••••3
sto powiatowe woj. łódzkiego z pensją wacika -na drob1aziri. Piłsudskiego 26,
stałą, Kaucja 500 zł. Ofert y pisemne: w podwórzu, pralnia.
Warszawa. Królewska 5, PAT. Załą
czyć znaczek pocztowy.
LEJNbAO "Grotniki" i .U1trunie•
Mlccz'il.At.lłl
C'
w zdrowej. lesistej rni•i•cowości , 11 d•
n '!;. J " .,.
~
NOTARJUSZ w Lodzi poszukuję od ; . . . . . . . . . . .
w~nejęc.is. letn e micazkani•, od naj•
1 kwtetnia p.>mocnika (zastępcy), Re. ..,
-~ sk1omn1e1uycb do lu :susowvch, jak rów.
•!'I
iz:>
flektuje tylko na wytrawną bnr
de:r; odałf:pnego I : I M 1c s i ka n i a, nież pensjoo11tv. Tamie 111 do fpr;„
brze poleconą siłę Of. pod ,,X.V.Z." sklepy. lok11łe handlowe, biurowa i la dania dziallc1 lesne na burd:ro dollodnvcll
do Eksp, •• Kurjera Łódzkiego".
bryczne. .t'okoje umebluwane. z klalki warun '<ach. lnformecje udz:iel,: w Ło1cnodowej, od :ZS zł. miesięcznie poleca, di:i ' R. Rocsner, Wólcuńska 129, tei.
162 64, K. Pa1c1yńsk1. SieDkiewicta
"Lokumpol". ł'iotrkowslta SS.
Pferwnorzęilov z a kład fry2jer11<i
w Grot111 <aeh na stacji specjala1 1rońą
uc1.nia
ponukuje
prz:v ul. t'iotricowslriei
do oprowadzania gości
katolika z inteligent .ej rodz;•ny i uk:oń SKLEP z mieszkaniem (Z pokoje. \uch ~••••••••••]
czoaą .~!kol, powszechną. Ofe1ty sub: nia, wygody) oo wynajęcia od 1 kwiet. ,
„Uczen •
z·
nia br. ul. Zielona 15a Wiadomosc u I
•
gospodarza.

służiica

Odbito w drukarni Władysława Stypułkowskioi"• Łódź. t'iotrkowska 19S (t<arola 2~

„

Wydawca i redaktor odpow1edz1ałn'

~~A~JA . s·1 ic ~~~o tli:iAA

