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Uważa.my że:

w zrudzeniu, ie pac:.viiZm polega na nieustannych ustęp..
stwach wobec szantażó w I gwahćw.
Zbyt dlugo pobtaża:no teio rodzaJU Po·
lityce f trz-eba wreszcie z tem skooczyć, Polska l Mara Ententa wskaatg,
· jak oa·leży mówić: nte, francfa nie może poiostać w tyle",
(Patrz art. wst. str. 3-cla)
.„ „żródfo zła leżY

•

l!ksoedyc1a aL Piotrkowska Nr.- u

Skrzynka oocztowa H

RMakcll or.art• cla lntensut6w tylko od codz. 2 do 5

PrnUlefatJ tel. IU.&
J
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numerze:

ODPOWifDŻ

DziS ruszają wszystkiefabfyki wielkiego i śiedniego przemysłu
Podjęcie pracy w drobnych zakładach, które przyjęły umowę.
lnterwencfa p. woiewocly •powodowała deklarac;42 pnemyalowców, że umowa obejmie cały przemy•I bez wyłątku.

I

Po poł

I

fRANCJl NA PLAN
MUSSOLINIEGO - Str.
PELNA TABELA "YGRANYCH PO
SKrnJ LOTER.JI PAŃSTW. - Str.
AFERA KUPCA WARSZA WSKJEG
W l .ODZI - Str.
NOCNf DYŻURY APTEK - Str~
KRWAWY NAPAD RABUNkOW
POD KOŁEM - St •
·
·
- Str.
I
CfDUł.A OlfŁDY
AUDYC.Jf RAD.JOfONTCZNE - Str.

iJ Wczoraj o godzinie 5 po południu ·Z~fżkl procentowe ~ płac cennikowych, st>o czalń i Farbiarń Okręgu Łódzkiego, 4J drodze or~anizacyfnego wysiłku mog,
włó~iarze osią~nięte zdobycze utrZJ•
w ~kręi!'?~Ym l11spe~tor!łcie Pracy ~·- sowane w poszczególnych miejscowoścfa~b na Związek Farbiarń Z~ro~kowych: •

W konferenc:;ł uczestniczyło ml~ łmieC
szereg przedstaiwłcfelf ffrm niiemeszonych
Oprócz tego wym1en1one związki ro- mac 1 rozszerzyc.
1) Zarząd główny Zw. Zawodowe· te braożY. Na wstwie nacz. Lutomski złot
botn1cze podpisały dn. 3 kwietnia w Pago Robotników i Robotnic Przemy- Imieniem wotewody Hauke Nowaka deł11ra1..i
bjanicach umowę zbiorową ze Stowarzysłu Włókiennicz~go w Polsce (kia- w której oświadczył, te p. w0Je111-oda
sze~ief!S Przemysłowców i Kupców m.
stanowisku bezwzgl.:dnego \\'ykonan•a
sowy}, Narutowteza 50.
Pab1an1c.
2) Zarząd główny Zw. Zaw. Robot- rządu zawartych w paragrafie płerwszy
Pozatem zawarta została umowa ze
ników i Robotnic Przemysłu Wl.S. tokóla war~:r.awsktego, "' mytl ktńreco
Związkiem Przemysłowym w Tomaszo·
kienniczego („Praca"), Główna 31 zbforow• maJa by~ obJote zakłady 111ale or
wie Nadto szereg fabryk niezrzeszonych
3) Zarząd główny Zw. Zaw. Robot- 11lezrzeszone. - W dalszvm o!ągu t.eJ dełcla
w lodzi i w okrę~u podpisało dekłarac41 naoz. Lutomski podkreślił. te pan woie
ników Przemv!!łu Włókienr.•\. _ '
cję, akce„tujące umowę zbiorową.
tłu Włókienniczej!o w Państwie PolC.bu:e~taliskiego 7iednoczenia Za- nie cofnie słę pr7.ed naJostnejSzeml środkami
Wobec tego niiei podpisane związki
1kiem - l.ódż. Krajowy Związek Przelłącemf w je10 dypozycfł w stosunkw , do .,..
wodowc2u, Przeiaicl 34.
zawodowe wzywafą robotników tych famysia Włókiennicze!lo - lódź, Związek
4) Zar„ąd g16wuv 'lw 2.a'111. Robot- 'łrm, które ufe pod11orzadkaią sle PoStanow
bryk, które uznały umowę zbiorową, do
Wvkończaló i Farblarń Okre~u lódzkie
ników i l\obotni(} Przemysłu Wł6· 11tom WSPOmnlaneso protok6łu. W ~.owi
podjęcia pracy we wtorek dn. 4 kwietfo, Związek Zawodowy Farbiar6' Zarob
kie1'niczego Zjednoczenia 'law. Po1 na tę dek1airac2ę prndstawfef.ele pr
.
uia.
ro
kow!ch - l6dź, a przedstawicielami
clJw stwferdzitJ zgodnie, !e n~unormo
skieg9, Wolczańska 98..
W fabrykach, które umowy nie podbotn1ków zatrudnionvcb w przemyśle
rµnkl pracy w J>Tzemrlle byty tzkOd
PODJĘCIE
oisały strajk trwa nadal. Robotnicy tych
włókienniczvm i repreientowanvcb przez
-obu stron, oraz te bez zastrr.etelł zast
PRĄCY.
.
Jabryk powinni od zarządu fabrvczne~o
2'.wiazek zaworlowv Robotników i RoTak _w1ęc ~z~ero!ygodn1owy z~targ w do par. I, wspomnlanero protok6fu.
Hżadać podpisania deklaracji o przyłą·
bow.ic P_rzemysłu W•ókiennicze!lo w Pol
Nastęimle W$J>ólna konferencja prz
prze~.ysle. włokienm~zym zc:stał .JUZ całczcniu się do umowy zborowej.
tce, Zw1ązł'k Zawodowy l?ohotnik6w ł
!Wzory amowv można otrzymać w k.0':"'1c1e niemal. zakonczony. Z dnlUI dZJ- 1f pt"Zemyslowc6w f robotnłkóiw
Włókiennicrego
F obotnic Przemvsłu
Inspektoracie Pracy oraz w siedzibach Sle?szym w duxycb zakładach prze1h~~ło dyskusff do))T'(llWad-złla do podpisania
,.Praca''. Związek Zawodowy RohobllZwiązków Zawodowych. Deklaracje win 'Yych na t~renie lodzi I W zaldadacll czenła treki nastepuJące.i:
ków Przemvit•u W•ókienniczeifo Cbrze•.Zebr:mł w Inspektoracie Pracy
ny być p<1dnisane przez zarząd fabrvkl d~oboych 01ezrzes:r.onych podjęta zosta1fo;~ńskiego ZfPdnoczp,n;a 7awodnw~n.
w 2 e~zem[)lan:ach, z którvch jeden ma nie normalna ,~aca. Je~nak w fabrykach okre2tt w Łodzt w dnfa 3 Jrwf-etnita
7w-ł~zek 7.awodow. Robotników i Robyć złożony w lnspekcil Pracv, a dru!1i kt6r.e dotąd rue .podp1sały d~kłaracyj, przedstawlcfele Zwłazkńw Przedza16
botnic Przemv,łu Włók;f!nn;<'ze~o 7;„-1.
poświadczony przer inSl)ektora pracy w str.a1k. trwać bedz•e nad1d . Pon1ewat dro '1Ych ł Wf&onłowych WnJew6d~~
noue11ia 7awotłn"""~" On1-ckiefln, 7wiakantor~ {a rvki. W r zie ódmowv pod- b:tu 7 ezrzeszenł' ptzemysłowcy załauajl\ 1 l)T'Zedstawiclele Zwłązków 'ZawołlaWYc
~I< 7awndowv Pobntnilct~ i Robotnic
pisani~ de!daruii przez zarząd fabnrkł i:tę stale do l~kału Okręgowego lnspek· botnfkbw śtctadaJa ośwfadczen~. t,e ro
Pr7,~mvsłu WlókłenniC7.elfo Rzeczn>orobctnicy przez wybranvch delelłatów to.ratu. Pracy 1 podpisują deklaracje obo ~la sł~ stosować do wa.runków 1lmMVl'
s-nHłef Po1skiei, Centra1ne~ z;ednoczę
powinni o tem zawiac:!om•ć inspektora Wlązuyące do płacenia ro~otni~om sta- wej, zawartef w dniu a kwletnra 193.3 r • .A:
";" l1iac;owvclt 'lwiiplrriw z,_wndo..,.,vch.
w':k na 'Yarunkacb pndprsaney umowy dey oirz,mizacłaml pracodawców a ~en
pracy oraz związki zawodowe. ,
ODflW A.
Zwil\zek 7 awndnwv Pobnh1łlc6w Prze·
Związki Zawodowe w akcii swei do- zbiorowe1, ~spodziewać się należy, te mt poniieJ zwfazkamł zawodoweml
Ber.pośrt'dnio po l>Odi>l~anlu umowy przed.
tnV!'I•" WMkif!Micze"o w Pol!sce. 7wiazku 7wiazków 7 a...,otłowvc1t. ro._f„ła za- c;hw.>fufele twiązków za'\V'04owycb w 11.kalu fns kładały wszelkich stara6, aby jaknaj· całkowit.• likwidac;a strajku nastąpi o-: Pod'PlsaD 00wfadczenle powyżs:DO:
Przedstawłcłele Zwląrku Przedzal1' z~
pektorata pracy Ol!>ra.cO'W:ilf do ogótu rcbotni- w!ęk~zą liczbę fabryk objąć !~ową zbio statecznie "!" czwartek b. ty~oclnia. w kt6
waf'ła umowa treści nałifenujacei=
rn~ą i b~d, nadt1I p~owadzic 1akna1~ar- rym .to ~niu w lnspe~toraete Pracy. c;>d: nych t Wiionlorwych WoJew6dztwa Łóddrł
T'':ice rMt'lf.n·Mw JITT;em. wł.lk heda od ków odezwe treści nai<;tepui<1cej: •
Z!łodniP- z uchwałą iehran1a delega-1 d~u~! enerfl1czna 11k('1e, celem f)odctąl!- bSędz1e się k?nfFer~1a P.rzedstaWJC'teli oraz przedsła'W'k:fett czterech zwiazk6w rar':\
l!nfa taikoftc1 wta str:iiku ohllczaine wedh•l?
to~arzbysz':nkt!' au, ykantow z delega- dowych a miMowłcłe I<!as01Wego Ch. D., Pr~
...1 pndanvch rah~· ołac nd""wi;it';iJa"• ..... licz- t6w - łabryczoych z dn. 30 marca tb ora~ t1•P.c1a pozostałych fabryk pod umowę
'
tamt ro otni ow•
b'
•
'
k
k
•
..11
ł
b
„""'
...
-"
'
„„
'
"'
..,
,
P.
l z.
om1sv1 z 1orową
bl'Jm zawartvm w tabeli płac złotowych dl' ta ac way zan;ąu6w zwtaz ów,
Nłezalemfe od umowy zbtoroweJ J>OdiJilsai
.
Przedstawiciele min. opield społeczr.rfv i>łac robotników przem wrók z dnta l'lłraikowych i pr7edłiławicieli miast oko
lic:mvch z dn. 1 kwietnia rb.• zwiazki za 1 nej i p. woiewnda łódzki zadeklarowali Porozumienie z przędzalniami przez Związek Przedzalft Zgrzebnych 1 Wfg(J
•
•
n m 1298 r
nJowycti oświadczenie ' to podp!salf r6wni
zgrzebnemi wigoniowemi
w~ow~ wMldl'nofo:re podnisał"V do ••l , ~'!e poparcie ~a stron, by poza fabryka
Przy rac· na wieceJ ni~ Z-eh kro~a.cll b
orzedstaiwidele 8 witkszycb firm przedzaft
'
tleez I kwtetn1a w ()krP.!!owvm Jnspekłotac1e mt zrze:!l2onem1 nmowa została zastosoobe>k
• t
.t
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t
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Wczoraj w Jn~ktoracle Pra.:y odhyła ste zgrzehny.ch I wt~ni~ch ni~zesronyob.
a- Pracy w lodzi umowę zbiorOWlJ z nastę 1 wana we ws7VsłMcb fabrykach n;euzezas 01Sowfan abu ~ma u. przeodcię ny zaa1en Y..- wyzszy
.
• d a tsze1• konterenofa pci.111t""
• powod:rema
• ..J • nrzP.mvsłowe6 w: szonvch • r:
t>rz-eck1etn~oh za.• pułacemi ortfantza",atnJ
czal>k oow
\Vobee pov.ry1.szeito przypuszczać nal~
..,„zy 1>rzed •ta-wie1e1amf ·zwtaz.
,1waranc'a
. knd
31
w dtrlu dzfs!eJszym preystarfą r6wofe! do
Wo.
W1ir;o11Jo\\rc.b
f
Z11;r7.eb1Tycil
Pr1ęclnlrł
ków
tlo
włóknhuzv
now„ót
ms:to::owv
fec;t
f) Związek Przemvsłu Wł6kienicze!fo w l'-kc;i
u t~~we11:o~;7 ~racy na ? ;osn~ie
;
11vcdst'1wiclelt1mf ezte. ma-!nef . J>t~cY robotnicy tmedzalń zsi:ze
P Pn1!łce, 2) Krajowy Zwiazek Przemysłu Zw1~zk6w Zawodowych, • bowiem tylko, fewództwa lMzJ. iero
~ r~ro po~~ 2
za
<-zero
5
0
f wtgonJowych m teren1e tod-zł t o«rręgu,
f}roc z pl nowaczam' Wł6kiennlczego, 3) Związek Wykoń· w karnych szere~aeh zwtązkowych 1 na 1 rech Związków Zawodowych ~obotnłcryclt.
1('11Wy
nrywacZY
osnmvv o 7,5 proc.
.
Rrb ~nicy pracuJaey na akord ?QIWłnnf za.
nhia~ przedetnre- o 20 proc. wfet:el nł! robot·
!łf.cv te~e katercMJl l)rl\C:U1acy na dnf<W.ike
Za posto;e dla braku osnów lub prz~zy lub ł
~epsucia się wair<;>ztatu pracy wypłaca się ro.
·
llotnłk<>m odszl<odnwam!e wedluz normy dnlów
:fl!m::!IElid~
koweJ za czas i:zekanla ponad 1-na rcodizfn~ z 1

1ąp1ło ofic1alne podp1Sarue umowy zb10rowej z przemvsłem wielkim. Konferentji tej przewodniczył okręgowy inspek·
tor pracy inż. ~łodzi~~rz Woj~e'!icz.
Umowa ta Jest tresc1 następu1ące1:
W. dniu 3 kwietnia 1933 roku pomiędZy przedstawic1elami przemysłu wł.S.
· kienniezego, reprezentującymi nastę·
puiące organizacje· Związek Przemy-

prOW'ilncn na po<lsra"' ie PoPrredn.ich umów zbk>
rowycll pozotają w mocy.
Sprawy nłezmleniune przez urnowe n!nleJszą
będą uregulowane zgodnie z uwa,gam1 za5adnf·
czemi do taryfy pl~ z r. 19Z8.
Za udztar w strajkn nikt nie mo~e być wy.
dalony tub prześladowany. Umocwa niofejsza zo
stade za•warta na czas od dnia poddęcla pracy
do dnia 30 wrze~nia 1933 roku z tern te w ra._
złe nle':VYmówlenia na Jeden miesiąc przed upływem temt'nu umowa przedłuża s!e na na~te-pny miesiąc f w ten sposób kaMorawwo !
mlei;ląca na miesiąc z mies1~em wymówfeniem. Wymówłe.nie winno hyć zia~ze dokonane przed dnfem pierwszym miesfąca, umOIW'a
z:aś przestaje obowiązywać w pierwszy ponte.
działek, naRtepuiacy po pierwszym dniu nast~
neg() mfesfaca. ·
Umowa ninie.łsia zohowfuuje wszystkie fa.
bryki nadeża~ do organ:izacyi podp!suJai:ych
um~o.
JJmowoa ninłeisza zostala podpisana w Jnsoektorac'e Prary m <lkr~u przy udzfale Okre
~owe~ l~tora Pracy fnź, Włodzimierza
Wojtkiewicz.a.
Umowe tę ze stronv pnemJ"łowców P<Jdplsan
op.: Rum!'el. PnvłGMkl I Kozak. ze strony ...,
łlatoutl~ pp.: pasą Szczmowskl
botidk6
noset Wasnlewfcz. OoJ(ńskt, Ku1czydskl, Oołac
kl, Stłctak, Pniak, l<leszkowsk~ J Socha,
•
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wybra!?lych do ter:o dele.1?atów. Delentaml

·la

być wytą~zn:e

robotnicy

praculący

z

801·kot 'oficjalny przerwany Rugowanie

111()_

oddziałów

~ni~t

żydów

nieoficjalny bo·,kot wzrasta.

ze wszystkich dziedzin

życia.

Z sob?tv na wszy~tkich sk1epach w I z nie~wyktą ~onsekwencją przeprawa· Jdów zamkniecie granic wywołało pa·
pr·zeds1ęb1orstwach zydowsik1ch J:Ozo· Jza su; zapowlCdź, ogłoszoną przed pa· płoch. Kurst~ią pogłoski. że fest to pod
Czv dalsza o!ioialna stałv n~pisy ~~trz.egawcze. . • Zw··. ru „dn_i~,n:~ przez _„Volki~cher Beobach· stepny krok do zamierzonej na dalszą

BERLIN•.4.1 (Tel. w~.) -

wy bojkot zydów

żydam

trzeciej Rzeszy z

w frd·

fa'1rvki. nele11:act !MJl:a l)Oł'n
sfe z oir6rem robctnlk6w ~o 'l)CIZa
Rodzin.amf pracy. Delt'2at nfe me>ie być wy<ła
Jony ant pne~l!dowany z.a Slpefnfal!llfe swych
obowlazk&w wypfywadacyc'h z jego stal!10Wl.~ka.
Przy redukcjach Wlrnlka,fą.cy.ch z o~anicz.'!nta
produkef! w zakladzłe deilegaef f fa1WT1fcv ~a
tł&w Pracy w młairę mntno~ nłe będą redukowant. W wyJ)ad~m catflcowi~eJi:o un'~uch01t1i-e_
ttła zaldad11 pracy lub oddztafu redukct)a. mote
być orre11r111Wad1rma bez rnrranfczeń,
llYltl

wo J•n a

z

zakonczvł

J~noonto

s1e w so-

bote wieczorem.
akc.ła bojkotowa bedlzie wznowiona w
srode. można poważnie wątpić.
Hitlerowcy nie maJą Jut potrzeby
os:rłaszania akcił bojkotowei. bo rzucone
raz htlsła tak silnie orzeniknełv masy.
że zbędne fest zupełnie strózowMtie
~klepów żydowskich. by bojkot wprawdzie nieoficjalny - trwał daleJ.

~·-•••••••••••••••••••••••••••
NIECH SIĘ SPEŁNI MARZENIE
WA.SZEOO ~YCIA!
Jedfcfe na Wlellr•aoe s plel"nymq do

ZIEMI ŚWIĘTEJ

o r r a n iz o w a n 11 przez Polski
TOURINO KLUB ·

pod protektoratem I oaobl•tem duchownem kierownictwem

J. Eksc. Ks. Biskupa Dr. OKONIEWSKIEGO
pobic<1oną

ze a wiedzeniem KONIT ANTYNOPOLA, AT EN i E G IP T V
Cena aa ud1fał 1350 d. wru • paszportem I wizami. • ZapilY przy;muje i bliiszy~b in·
formaeyi udziela Polslc:i To11rin11 Klub Dele2atura w todz1 ul św Aadrzeja 4. tel 237· H
od 2od2 10-12 w pał. • od S-8 w sobotv od 2-5 po poł. w podwórzu. prawa of. parter
lnfnrmacv udz•eh ri?wn1eż Waqons Lits'Cook ul. P 1otrkowslca 64. tel 170.

n

'•••••••~•••••••••••••••••••••"'

„Przods1ębtorstwo

ter , 1z zydów n1emieck1ch traktowal
sle będzie Jako zakładników. Wszy,.
st1kie stacje i.rraniczne dostałv polecenie
niewypuszczania · żYdów p0za · 2ranJce
~iemiec i to nawet tvch. którzy oosiiadają pasZ1Porty i wizy. Wśr0d haseł
bardzo star~nnle omijają sklepy ży· propagantlowvch hitleryzmu zjawiło się
dowskfe. 1 ranzakcje w tvch sklepar:.:h nnwe, w tej chwili najg-fośniejsze: .,Nie
.Sklep zydowsk1 ,

żydowskie„. Napisów tych bitlerow~Y
nie. pozwala~ . usuwać. W rezultacie
moz,na było JUZ od same~o rana w 1po·
niodziakk zauważvć. że pomill11o przer·
wania oticjalne~o . bojkotu, berlińczycy

mcte przez hitlerowców konfiskaty
mienia tvdowskie20 w Niemczech. Wte
Jy dopiero ~ran ice dla u ciekając:r·~h~\
dów zostaną otwarte.

.
ZWALNIANIE NOTARJUSZóW.
BERLfN 4.4 (PAT) - Biuro Conti zapowia

da ukazan'e sie zarzadzenla pruskiego minister
sitwa si>rawi-cdllwości. zwa ln fające n(J.' ariusr •
żvdńw z kh 00011.vilązków aż do ostatecznego
ustawowego uregulow3ltlia sprawy notariatu w
~b~w~~mzN~
~~~~hpru~~~~
s~ły~~~rera.
ży
Wśród
pieniądze''.
niemieckie
wie sie nie widz.i. W ten sposób boj- mlec
Niemczech.

kot faktycznie trwa dalej.
Bojkot przestał być akcją rządową.
a stał sie akc.ia. społeczną. Urzedow<>
Pracownicv niemiec·
jest przerwainv.
cy pozostali na swoich posatlch, choć
niewiele mają do robotv. bo ruch w
pnedsiębiorstwach żydowS1kich zmalal
vgromnie. Z dru~ej stronv spodziewane
jest jak najt.:nergiczniejsze występowa,,
nie czynników rządowych przeciwko
zw2.1Lnta.niu pracowni:ków niemieckich.
Ta forma akcji jest dla żydów niemieckich bard.ziej dotkliwa. choć nazewnątrz wYgląda jak kapitulacja hitleryz
mu. ; choć prasa żydowska całego świa
ta od wotanie urzędowego bojkotu po·
witala artykułami IPod tytułem: „Hitleryzm kapituluj•e".
Charaikterystyiozne jest również:, że

Interwencja~
przeciw

Lidze Narodó

przełladowanłom

LONDYN. 44 (PAT) - ,;F.vening Sttandarf '
omawia mot! wość w111i.esdenia sprawy żydowsldej na Radę Ligi i stwiea-dza. te wbrew dotychozasowym 0PiJ.1Jom. iakoby nfe fstnlal'a
pra1wna podstawa wytoczen1a sprawy teł na Iorum Ligi NarOdńw. podstawa taka lslbnfeje. Jest
nią n:fan'.Jowfcle konwencia "órnąśląska. zawarta m?edzy Niemcami a Polską, a mianowicie
artykuły 85. Ł\3 i 72 tej konwencJI.
wprawdzfe
Konwencia WSPo1J11niana wystarc'"'
~3
tybko . do wytorzema sprawy o orzei:_ladowanle
na DJiem. Sląsku. da
mrn'. etszoścl żydowsk'icj
to już jt>,dnak powód do omawiania caJeJ sprawy na forum Ligi Narodów.
SIR DRUMMOND W LONDYNIE.

LONDYN. 4.4 (PAT) Przybyf do Lond:vnn
s'1kretarz generalny Ligi Narodów. sfr Eric ,
Drummond. które&'> J)!:)byt w Londynie zwti11<Zł-'

w Niemczech?
ny fest ze sprawą wyiaśnier.ia podstaw .
nvch ew. interwencji Ligi Narodów w sp
ostrutrnich wydarleftń ndemleckkh.
J
,
PROTEST ARCYBISKUPA FRANC n. tti
PARYŻ. 44 (PAT) _ Kardynal Verdier.
cybiskuo Francii przesrał wieolkiemu rabin
francłi list. w którym prn:teshi'e pr1.eci\
prześladowantu żydów w Niemczech.
Ust ten ~fosrony bedz.le w sobotę. .iaf\o 11
ieden z <liui tygodnfa świątecznego.

„n~ .T~ ł.ńt>Z'Kl"

Wło„elt 4 kwłełnła

-

,

1933 r.

dpowiedź Francji na plan Mussoliniego. r;.;,~-:;;ta:ir.~;:
I
1

Mentorandum dla AnglJi I 'Wioch.

Rozszerzenie 'praw
PARYŻ. 4,4 (PAT) \'vedlug Informacyj
I.emPS'a„ - memorandum francuskie, które
a być w dniach na1\lltżsiycb 1orecwne. Jako
p1>wiedi oa propozycje wło&ko • brytyfslcie
nowit będzne pr<>iekt msadnlcro odrobił}'
planu \\'IO~kieao I bryt)'jsklc;o. M1m1oranłrancusk1e bedz1e w ko;k >wem brm11erhlitone do Poprawek bryty~klch.

alka o

wład1ę

w

Gdańsku.
hitlerowca·

atry Jaonflikt mlędz1
mi a senatem.

ODAJ\l'SK. 4.-4 (Tel. wł.) - Biuro prasowe
tu w. m. Gdańska ogłosiło następujący ku
nikat:
.,Jąk wiadomo.. rokowania 1
oarodowYllti
Jallsta11Jl 1ostałJ1 zer\\oane.

m wraz z

·

koalicją

Prezydełlt

r~dzącą wyraził

dr
po-

-~le gotowość

kon\ynoowa.nda rokowa6 • z
;,leru-wcaml, onl jednakże te proip~ycJt ndrzli
·• 11ważai11c rokowanda za b"ezpodmfot.owe.
z:wl•zku z tern władze 1dadtjlile weszły •
„ł os1re10 konilllltu z narodow11mł socjalista
i. Zmiana rządu jest dzisiaj nie do pomyśl~
la. i:dvt Po r~biciu moiłiwG.fol frontu nair~
wegll taka z.miana mogłaby iść Jedynie w
nka rządu lewloow"'go. Se.nat czuje sle
w obowiązku w dalszym cluu sprawy
le t>rowadz;ić i hforąc pod uw~1tę spee trudna sytuację obecną wn!ósl proJekt
wy o pelnomocElct\\acb, która umotłiwlła·
sprawo"anle rządów silne) ręki I nfezalet·
1ch.

Trzeha

• * •

zaznaczyć, że tr.1,ława

o J>Clnomoc·
Fłwach nie moi::tahy wel* w zycle bezponio po uchwa.lenfu Jej IJl'Zez selm ttdafgkf.
v:i·
I o. prawo zmieniaiace koni;;tvtucię. mu·
lfah.
v-! or1ez Lh~e Naro<Mw zatwfercno..
a [)si;! Na.rodńw nad zmianami wproJ~

m!'IJ!łfabv
obradować
sweł sesil maiowej.

mf przez senat

/

iei w czasie

J
NOWY ZATARG W KllJ\\ONTOWIE.
WARSZAWA, 4.4 (TcJ. wf.) - Na teren:e
tmontowa t>Owstata nowa kwestja. l«>bot.
y ziu.ądali wypłacenia 14 dn!owero odszkonła. Petycję tę przviąt WOjewoda Pador·
w-;kl, k•óry obiecał ją załatwić w m:-1·C& brobr11tnnków. Tymoziasem TowarZl'ltWO
iowiei:kfe !ada!l'om tym nte chce udo~
nić. Zachodzi konleczno~ć Interwencji :wo
b<fv.Jrt~rY 1>rzybodzle do Będzina. by spr~

t.

e

rozstrzygnąć.

PAii! WO.JfWOD4 l 1 RANNYCH
POI JCJĄNTóW,
Wczoraj
. Hauke

w godzinach papoludnlowycb pan
Naiwak w towarzystwie nacz. wydz.

ple-czeń"twa

1.utom$k!eg<>, krim. woł poaicjf

Torwiń..,klrgo,
~~o

starns.t:v grod1kie11:0

Podohlń

t kmnmda11ta miasta N1e-dzle!!"-lklt>1m OO•

dzlł pnehv~:IJ:icvch w

1;7.p!tal11

l)ol'cłanłńw.

zy· odnfe~ll rainy w eza~le za~t w dn. 30 f

mama rb. W szpltaTu e~glelkkłm pana
tewode powital nacz. lekarz dr. Tochter.
mn W szpitalu fm. Poznańk'ch dr. Rabfnc.
·z. Pain wojeW'(lda 1"1dwled1fl t>Ok(')ofeł wszystt
ram:vch 1>0Hcjantów. wytl~1 tując się do.dn't> o Ich !!tan zdrGwla t iywo lnte:res.ui~ sie
~b!eldein kttracjf.
~

-

-

,,.<>r

·.-.

"

,

6'

-

..

., ....

ZA"IEllCOWI

trzecich.,.__ rewiz·1a granic z

państw

zastrzeżeniami.

Wedlu~ dwienn11ka - projekt ·rai:ic.1sld za· wsp6łpracy czterech mocarstw zachodnich.
lne do za:twferdzenfa na naJbli.tszem posiedzi>
wlerat bl;u~e rOHz.r~ale Ptoiektu $rwsz•
Radł nbinęto'Wl. po zainafomle.słu się ze niu rady tn1~trów.
~o. u.ietego w ramach paktu Lis:i l'll1rr..1ów.
spraWt'zdan1em Paul Boncoura. idecydo-wałą
Posledunte to. na lct&rem przylota ma by~
W ten ~s~h tnterwou~1a (Jaóstw tneckb Str: odpowf~eć na wniosek wlosko-angietsk tre~ć I forma memoraindum. odbeodz4e sfe w
hędzfe bononorowut.
~oec:klnt111 memoraadum. które Z><X\taJlfe odda· $rodc dnia 5 kwietnia.
Co sio tyczy sprawy rewizJI traktatów. któ
ra to ewentuatnośl Jest uwtdoc.in1ou .,, art.
ow1eły
l9 paktu LI~. rząd trancusk\ przy\lbyla sle do
Oroźba nowel
I
runkto widzenia An11JI I Włoch, precyzvJr.c
'WO ny.
i•odobne n-t'"'wanll.
MOSKWA. .C.4 CTeL wł.) - Prasa &()Wiecka O tem mńwion'> kookretnłe w rokowani.ach
.... •• idaqiem ptsma. t1łe z:it>dzlł· st.ale wyY.opuJc Pneciw•o rewfiJI itłnłeią1:)'C:h Mus1toI 11Iego z Mac DonaNem.
u
Rząd frimcusl(i,
b
tra1'łat6w.
Do meritum praioktu rzymskiego pismo za1IY sio
na od'llO 11to1tle artykułu 19 paktll Uti
Po Q!!llnjf .J1W'lestJf„ 2 zeszłe~o tyaotłnfa. z11acza. ie ambicj:i niemieckie miafyby być zaNaffiUów przez. nfe wz1ede pod uwaię artYkU· l?łosiacej ie re~tisa 1ranlc alemotlłwa !est "Pnkulon~ tedvnle kosztC111 Polski, Francji i
lu 1. JO ł 16 WIO Płltu.
bea wofnv, na<t<Jftńa~ 1nóba l)f1ditcfa .,.)f(oJo- MaleJ ent!Mlty. bo Ani:l.ła nie chce oddać kolo.
w<:I rewłzii iranflc wywclala grotbe nowel ni,i a W!o;hy nte :tyc..zą sob!e Anschłussu.
rznf furony sorawa ta zaJęla sio woJskowa
()alet pismo wskazuje na nie-0kre~loną svorR ĄCOW ANre Mf:MORANDUJ\\.
.1<ras11a1a Zwiezda".
tua-:it Niemiec w proJckcle dyrektoriatu '4
Pl~~ na wstep!e r6wnńet wska1'Ude Dł p-1ństw I twierdzi. te wohec rvwal~Jt angl~I
PARY!.
<PAn - W pontedit.łek od- irolbc
nowel wolnv I prxeprowaooa analogJe ę;ko
wo;.pMpraca francuska jest
tyto sie PoSłedzenne rady gab1111etiJiwet. pod pcmfediv cz:isami obecnemi a rokiem 1914· dla a'T!erYka'tskiei
Wielkie; Brvtanii bardzie) cenna od wspól
11rzewodniotwem premiera Daladiera. Poslo- Próhę ialatwie11fa w~a.lsklch 1'!'iectWteń!itw. pracv nłcml~~klel Na szczególną uwap:e za.
dz~nie poświęcone
było
1>rze4ewszystkfe111 !>OdJet~ pr~ Anitl!ę. pismo wwab ia dąłenle słnttlle. ~d.inie. te rewizja tra~tatów w klerunk11 imper1alf?mu nrgdy nie hvła spraw8
wra wozdanłu mfnlstrll spraw iacranlc~yc:h iirvtanil d.> «>Ił arbitra w sprawach furnpy.
hv zwrócić aktvwno~ć wrogo do siebie uspc- P.>kOJl)wą I ~ z:wu.uana z groźbą nowej
Paul Boncour. :i or:ieruegu romnów -. temat sobłonycb 1>a.4stw w kierunku ay90iw~cldm. 111.
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przeciw
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ŁOTE

.

\ IS.OOO zł. na n·ry. 78767 + 147313.
na n-ry: 50073 127361.
5.000 Lł. na n-ry: 21667 44783 115326

1 10.000 zł.

i6Hó2.

2.Ooo z.ł na n-ry.. 59?3
... li 395 27330

31888+ 43573 568.15 57668+ 67490
!JWI · 94851 12905.3 133209.
1.1)00 zł. na n-ry: 537 1525 8095+
5 J ..l- 14558 19048 24643 24lJi I
3Z929
39-t61 43140 69Wi9 77579 81913 8919d
9tn48+ 9.3S27 109191 10999 1172.39
28687 IJ9767 1414.38 144099 144464
t46759 146890 146912 14UJ7+.
Po 250

zł.

na N-ry:

73 255 sz 307 415 610 96 700 92 4)53 07+
79 33() 38 fl9 429 i6 b09 121+ 805 21S5
Q3 665 76J+ !WJ 9!3 3067 100 51 376 751
"" 212 311 442 44 531 (l()5 760 991+ ~+
Zl6 Jlł2 523 4-0 76 650 67+ 6056 196 ~2
398 8S3 70Zl'l 44 62 327 437 595 744+ 62+ 89
22 430+ 87 742+ 892 9021 4.5 59 132 ~I 439+
,z+ 10003 2(1! 15 AA 56 67 588 sso+ 81 88

li+ I !OOO 115 50 91 % 33.5 588+ 809 47 61
• .~% 230+ 335 426 Q5 54() 96 766 85! 987 13008
Z8R 355 576 761 834 70 90 tĄl)()H ltl 107
55 535 734 43 839 935 15 li 7+ 24 ~
420+ 54 54{} fi4 S!S! 617 76 84 713 16 835
) 91 244 R7+ 4S5 501 50 616 743 1!7 819
~+ 319 91 313 43.ł\ !'iM 702 42+ 894+ 943
4 t~Oó7 69 243 649 qnz .51} 91 94~ 86 19075
63 \l:f 117 402 71 !'iO'; 1'120 !51 741 8.~7+
~ + ~4 Rti+ 150+ 53 30r 4:iń 90 98 + fifi5 R7
. ' 3 21077 87 97 215 385 539 601 88 716

o 429

p

0

książkowy „E cha

ls kiego" t. j. dwie bil\iki

I

I
I

•

I
I

składające sią z

~

Ekspedycja

bywać się będzie każdego ~O

·I

b.a..

Prenumerata zamie1'sc„wa
wynosi
..,.

I J:::.
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- z . "' gr. -

ADMINISTRACJA.
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Moźliwość poż1••k1

d&a P•lnl.

W A~SLA W A. 4.4 <Tel. wł.J \V tvdowskich kołach finasowvcb obie
g-ają po~toski, ż.e POiska ma motnołć
k
ł
uzys. anta ootvczkł za~ran1czne W WY

sokoscł

50 m11Jou6w ztotvcn.

Proces Gorgonowe j odroczony
do wtorku
tygodnia.
I
przyszłego

s~dzia przysi~gły zachorował.

Trzeci

KRAKÓW, 4.4 tret. wt.) - Sobotnia PottOludniowa rozprawa przeciwko Ooriooowei by.
la nleT.wy"le sensacy111a - omawiano sprawi:
d~ag3na. który wedle teey oskartenta. ma by~
naned;r.ioni zbrodni.
Zaznania skłlldałi dwaj biczft lwowscy le·
kaTze dr. Ptro f dr- Dadłei. którey dokonywa.Il
sek cli zwłok t. p. Lnt Zarembtanlł.
P.ieal' odcz:ittall protokół sckcl I wyd tM
upfnJo. ie priyczyną śmierci ~e~eynkl bylo
Peknlecłe czaszki. połąoi.one a wyle\Vem kr'W'i
do Jamy ezaszkli ł <>znlsk mózgowych. Siato
~lę to następsewem kflku uderzeń zadany.:-h
w czoło I skroni~ Jaikiemś łępcm llln.łdileQL
Czy był to di.azan?
- Nfe wykluczam teio, ałe jo~ łf> tunvo
mnlo Prawdopodobne - odt>Owledihf na~t" py
...
tan1e dr Dadlez. - rr~:v rany rn'>IJIY • ć 7ł
dane dłaRa.tcm, dute fecfnall w•tpllwo~cf
su1Aa rana inalezlona po leweJ stronie •lo_„
• ,
denatki. Rana ta Poląc1ona Jest a równem,
1:tiiinem. bardzo wysokiem draśnfeciem koś::.!.
i ego rodzaju draśnłocfe mote powstae pr~
uderzenie 06-trą krawedr.ią Jakieioś i:.rzed·n!utu. alho teł IK\wstać przez DOClasrniecle 1)1'.>wtenchnf kości ozem~ ostrem np. ~'Y'>tai1t:vm
siczerbem alkiegoś priedm~u. nta1Can pl)..
„łada wszystkie krawedzłe tel'~ 1 dla.1ci?o wy.
kfuczam wywołanie teJ rąay llrawc:d:r:I~ dta.

„..

ntegą rcn;kład-0wi. częściowo

w

miei5ea~

i.

tkn.ęcla ~o z powh:rzcłmlą przcd1t11om nlen
rozkla<lowt tworza.c powłoko. j3kby powłnke
iasnot6ltą i rdzy. C:.ześc ·owo kfew ta iwła~
c:i:a w zaglebleinlach. powstaje mc~l~numa.
a ezasem nawet po 40 1odzt11acb leient.a dane·
10 pr~dmiotu w woózio, motna kre11 •a>ek·
trałnfo wykry~ Na dtagan!e a e lnalezlooo
thadów kirwl Dtuau byt pokryiy 'łemną
szar._ rdz_g. Z teio wuledu Jest mało prawdo
podobnem, aby dtua·n był n'lrz~iftl~m zbrndnł.
- Chce zaznaczyć - m~ dr. Oadlez tf idli chodzi o oczyszczenie dźaaana ITlf>kr•
<bac:teczką lub ścierką. to leżt:ll krew bęrlzie
n!luwana przy Pomocy wody, lfdnora:r.cwo BJe
cloprnwadzi sie tego do skutku. Musi sfę to tZITO
bi~ kłlkakrotnfe zlewa.iąc dżagan l ch~tc.:zkę
bfi0
(I
• 1e wod~·
.
~
Nam tu zeznał wywład<rwca l."rch "-o~war sie wówczas s(ldzia 1nzys·ęi;ly Kro.
wicki - te diaga.n wydcby~ar rłłuco ua·
ł"famł. Czy można prz~·puśclć te krew nal-ktitek oclerall!Q się o betoo mogła sio ee·

-

trzeć?
-

Nie. ruchy tarc~• Słł za mare.

Prok.: - Czy panow!e mieli w1ttpHwnEcf.
<.c <ió zadanta czwartOJ r:my Jża~a.m•111 I ~1a·
~zl'i:o nie podnieśli tego w dodatkowym protokóle sekc..Jł?
1tana.
Dr. Dadlei; - Te w~tpllwo~cl obJawia!y
Dr. Da<llez ixirusza Je511ae Jedn\ watn• s!ę tem. te di.agan Ptz:\•ieli~my warunkowo 1a
Tt!~Znliernle kwestJc. m!amowfcfo, że oa dtaga· narz~zle zbrodni I że rd poc1ą1ku w PtYwa·t·
nie nie stwlerdzo•o .d$dów •rwł.
nvch r<izmMVach zwracalfśm1.' sedz;ema 'led·
·
Dtag:m
był pokryty stara. ciemn" tdzą. ciemu na to uwa„„
·r.i~dz 1~ łlie byto wtdae śladów iakl>Y ~wletet.
t<.snoMltej rdJ:y. Jeieh przecJmi....,, ~eh;ny pe
ÓflROCZENIE ROZPRA'\\'V.
\\·ata s~ę krwią. a l>O .pewnym czas!e rzuci do
W niedziele w późnych god~i1 1 ,1 ch
wody, to nastopuJe zrmana. Czę!cX>wo laew ro<:nvch rozeszła sie w Kra1kowie po- •

~łoska. że przvsiegłv Wojciech Perauc
kierownik browaru w Krakowi~ jest
obłożnie chorv. tak. ie ni~ będzie mógł
zjawić sie naa rozprawę.
Po~loska ta okazała c:;ie do pewne·
s.i:o stopn~ . ni~ścisła. ~rz\:si~glf': . p..
Pcrauc iJ_aw1ł s1e w pomwzbał~k JUZ o
god~. 8·e1 rano w ~Ud'Vnku. snduw\ m .
gd.zt~ w ~l.ITT'IOW!e z d~1enrnk~rza,n~
dw1adczył.. ze czuJe się zie, ka.szl ~ i
ina podwvz~zonąą
tem?crature t wta,
b ' C te(J" zazadał Zbadania ao przez le
c
... o
•
karza sadow~R:O.
. ""
W1a·'omos.ć ta wvw ....t· ła w kult•a
u
~
.. , u
: ·
rnch sadowych zrozumiałe oorustl·t1~e•
Obrońc~ oraz. pro'·:ura!1)f' omaw1<1h1

Odzie jest os'karżooa? Prosze Ją W'Pl'O\\ adzić na salę
·
Po wprowadzeniu Gor~onowej, któ-ra staje obok ławeczki, przewodnlcq•
.;v mówi dalej:
_ •••Pcilcciłem więc p, Perauca zba··
d:tć przez lekarza sadowego. Mote oian
foktór poda nam swoje orzeczenie.
·
Wchodzi dr. Ciećkiewicz. który Po•
da.ie. że u sedizicsrn Perauca stwierdził
l!Or<>cz:kę 31. . tętno . kaszel ł na _..
2
82
''
~
~ tawie tesro orzeka. że sedzia Perauc
ina nieżyt osikrzeli. POdwvższona tem·
Derature. co unłemotlfwla mu S'>rawo.
wanie czvnnnści st:dzłesro przvsłede20
:m trzv do ołeciu dni z powodu koniecz
1ości położenia sie na ten cias do t6k.:-..

nrivsię~łciw Perauca. Dr. Perauc udał
~ie do gabinetu lekarskiego. Ba<ianit!
trwało około 15 minut. Po oowrode
sędzia Pl:rauc wchu<lzi na sale w futrze
i zalmuje micjs1.:e na ławie przvsic:·
głvch. Na salę wchodzi trvbunał. Za'biera głos przewoduiczacv dr. Jendl:
_ Sędzia orzysię$!łV Pcrauc z~łosił

do ~torku·

·1v
„. _w 0 • co sie s•"
w.ni e w r az1c uznuma s~~~1e~o Pt!rauca chorym, J.?dvi w toku ka.
••
pww•
· · d ' h r
· ł h
h
Juz Pe
woc c P.JCSt
zvsit:~
PrzewodniCZ"CY
O"'
wo1..Ar ,""".esu
ł
t zev.ei zac o·
"'
.... łasza. u.
ie.
~
J\\a o. a P. _rau .
r cm·
tego rozprawa zostaie odroczona do
. O tvm fa.kei~ zuw1alłomwno natych t>rzvszłesm tvnodnia. do oonled7lalku.
miast przcwollnti:ząccj!'O trybunału dr.
. "'
. . .
Jendllii. kt6rv polecił kkarzowi sądowe
Mec. Ettmg-~r w 1m1emu .własnem I
mu dr Licćkicwiczowt zbadać s~dzicg:u dr. A~era prosi o z.<1r1~dzeme nrzerwy

sio te i·est chory i ma "'oraczke„
"' W tem miejscu
·
"'
•
prtcrvwa
przcwod·

I

nicz.ącCimQ obrońca dr. Axer.

wskazu·

~ąc. ie na sali niema jeszcze osk.airżl>
ra~j.

Puewodnirczący:

-

PrzCIJ)raszam.

-

447+ 007 87 92 9RO 91 63008 127 Zl9 552 704 914 Z9 59 109020+ 185 88 229 35 339 52'- 620
46+ 61 Sii 54 934 81 MHM .?!Z 55+ łl2 334 60j il9 59 9H1+ 1!0193 216 7a+ 376 555 66 so+
465 519 37 i15+ 68 S!'J SIO+ · 55 927 61 650Z7 8~ 702 78 883 93 ll1?51 94 467 647 112247 371 435
Loterji
.?86 392 4i1+ 547 66 615 18 97+ 1ss s1~ 911J
38 63 ti00 18 151 808 911 113131 55 413 503
Ml18 51 Z.38 (>9 ~9 317 64() 96 731 93 918 21 41 13 785 841 59,
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Wczoraj w dwudziesym drugim dnfu cląznte
1
la S.ej klasy 26.ej poli:kjej lotorji państwowej
y~ran"e padły na numery następujące:
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procesu.
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konieczność

powtórzenia
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Poc7.ta przynio<;fa obrońcom m. In. bardzo
c.lekawe uwag1 kilku inżynierów, odnf'5Ząd,
!=le do badań hydrograf!c;:nych. przeprowadzo·
nvch w willi Zaremhy w 8rruchowfcaC"h. Au·
torowfo tych pfsm wskarują na srt'fel? fakt6w
kfóre w orzeczl'1tiu inż. Przetock;esto nie byty
Pwzglednlone i które ~chybnfe znajdą jeszcze
-;we echo na rozpraW11e.

z7

12

°

_Przewndn!czac': orzvchvobronców 1 odraqa
roznrawe do wtorku t I kwietnia.
Odroczenie rozorawv fest b:irdzo ty·
wo k0mentowane w sferach sądowych
l?dvż ustawa o sa<lach nrzvsiegłvch prze
widuje. ie Jeżeli p.rzerwa w rm>eesłe
1rwa dłużej. niż 14 ~ni, powoduje to
Ponowne roz.„atrzrme sprawv przez
rinw<>„ ta we przysie~
· t vch·
.
Nie lest w ustawie powiedziane. CZJ
rna t~. hvć jc~norazowa prz.erwa dłuż.1
~za niz 14 d111. czv też suma poszcze~ólnYch Przerw w orocec;ie.
Por.ieważ w procesie· Oorgonowel
bvła iuź przerwa ty2odniowa. a obeo.
nie dochodzi nrzerwa 8·dniowa. zachoJizi wiec możlh\·o~ć. że w razie, ird\'bY
ta drug-a teza okazała sie sł11s7ną przer
wanie procesu na naikrńt~zv czas s~

la s1e do nrnsbv

KIEDY ZAPADNlf WYROK?
Pr'l<:ei:; Oor$?rmowej. kt6ry poczat1n>W<> o'f>..
1
tczony b:vł na dwa ty1tod111le, przeciąga się cora;: hardz:iiel. Od czasu olerws.zego dnia pr~
CĘ'Slt, a wie-c od li-ao marca r. b. m1nąl
29-ły
dzfell. a procesowy Zl-szy.
· Coprawda badanria śwladk6w zoi:;tały Jd
ukoriczn'lte. ale we wtorek w daf<;eym cląp
7e?mawać będą rzeczoznawcy lwowscy. Po ze
znaniach rzeczoznawców
złożą
orzeczenfa.
1.<rnfe<;t)l"

UnlwĘ'r~\'trtu

Jall.'ietliiń.;k:e!r'CI

dt. ()f.

!·-rycht l dr. Ja•n1kow"ki. oo potrwa praw<loPoio
dr·hnie około dwóch dnf Po tych nrzrczenfraclt
na~taof odczytvwanie a~ków, co Pl'lfrwa 7A!:O'WO
do czwartku włącznie. Na wfelkf f'f11tek f ~
hote zy~odnla przewidYWana Jest przerwa.
a.lrowiem przewcdll';czący tryl>unafn. dr Yend1,
ma wyjechat na zJazd do Warszawy. [)op'ero
tedy po świętach m&l?ą rr:zTY.Jozą~ s'e l)TZ•!M6.
wienfa prokuratorów f ohrony. Pr1emówioenla
1 rrpllkf zaJ,mą zapewne okofc trzech dni
oo.
Lr.rm nastap; resume, werdykt ławy j)f 1.ys!ed:vch I wvrok.
Gdvhy rMprawa J>Otl'lceyła się w tern fef1"9
ofe jak wvtel pndalfśmv. to wymku nie tttf.ł"o
na c:fe c:n1:1~i:fewać wcze&nfeJ niż w tydzled pO
:;więtach.
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Polska . mia.la.
O kosztownych

I

Ile racji miała Polska, gdy żądała kil
ka tygouni temu natychmiastowego za·
kol1czcnia Konferencji l:(ozbrojeniowej !
Oto jest refleksja. ja.ka nasuwa się każde
mu rozsądoemu f ramcuzowi w obliczu
perspektywy przyszłości, jaką im nasu·
wają prud oczy narady Mussoliniego z
Mac Donaldem. Polska doskonale z.rozu·
miała.
ie jest widoczną złudą kontynuo·
wać Slprawę rozbrojenia obrońców po·
rzadku wobec coraz bardziej zażartej o·
foosywy zwolenników niepokoju.
Polska zrozumiała natzupelniej słusz
nie. ż.e należy przedewszystkiem poz.być
si~ ciężaru nierozsąunej deklaracji
z
dnia 11 grudnia, przyroa.ją1..:eiJ Niemcom
rc· wuość zbrojeń. pod warunkami. które
•·bt~me są zupełnie nie do urzeczyw1stntc1;·a remban.tzie.1 Polska miała słusz·
oość. gdy stwierdziła, że do tego rezulta
tu można dojść. wycią~aoąc z kooferen·
cjj genewskiej co tylko się da, a więc
tylko to. co byto potrzebne, by urato·
wać pozory, mając odwagę
odłożenia
wielkiej decyzji do chwili. gdy uspokojo
na atmosfera polityczna pozwoli naino·
wo wszcząć kwestję zbrojeń na podsta·
wach racjo.nałnych. Inaczej ryzykowało
się. że zwolennicv rozbrojenia za wsze!
ką cenę otworzą wrota re wizjom. a w
pierwszym rzędzie nadbardziej niebez·
piecznej - rewizji klauzul militarn~h
· Traktatu Wersalskiego.
Wyipad.k1 nietylko potwierdziły, ale
przeszły 11awet te roz.sąciue przewidy-wa
nia.
P. N1ac lJonald wysuna,ł projekt
kouwencJi rozbroJemuweJ. który prowa
dzi wprost do utbroJ~Illa Niemiec. Aby
prt.epw-waaz1ć tt!n prulekt, rzucił się ou
z zamkiniętemi 01,;zyma na plan Mussoli·
niego. Plan ten me jest niczem ~mem, iak
podjęciem nanowo systemu, który już do
prowadzil do układu lozańskiego i do de
klara~ji z dnia 11 grudma. Uyrektorjat
czterech mo~rstw nie jest uiczem no·
wem. Wykazał on już swą wartość.
Jest instytucją wynalezioną poto, by
stłumić okrzyki upatrzonych ofiar,
by
francje odsunąć od sprzym1<::.rzeńców i
aiby Ją pozostawić izolowaną w oblic:su
dwóch wyraź1r11e rewizjonistycznych mo
~ carstw- Niemiec i Włocli. oraz Anglji.
. która udaje. że jest bezstronnym rot.jem
cą. w istocie zaś popiera rewizjonistów
w obawie przed komplika<:jami między·
,,,.- narodowemi.
Nie wolno""J}rzeciwstawiać się bezkar
nie zdrowemu rozsądkowi. Logika mu·
siała się zemścić. W yj.aśnienia Mac Do·
11alda, ztożone w Izbie Gmin. musiały
z-demaskować plany, ustala1ne w rozmo·
wacb rzymskich.
Po raz pierwszy opinja fra1I1cuska WY
• ' kazała zwpełną jednomyślność. Jest to
wypadek. który należy dobrze zrozu·
mieć w P-0lsoee. Istnieje jednomyślność.
gdyż żywioły patrjotyczne uderzyły na
alatm wobec usiłowań zakłócenia do·
tychczasowego stanu rzeczy. Sekundują
im w tem pacyfistyczine żywioły lewicy
które w planach rzymskich widzą zamach na Ligę Narodów i spisek ·przeciw
ko mniejszym państwom.
Francuzi, obserwując sprawy między
łlarodowe, zawsze przywiązywali du:żą
wagę do serd1eczności stosunków
mię·
dzy Polską i Włochami. a nawet między
Polską i Węgrami. Rozumieli
oni, że
głównym celem tej polityki jest wzmo·
·cnienie isuniejącego 0.orządku. Tak też ro
zumiano podróż Mac Donalda do Rzymu
Nawet obecnie, gdy cała sprawa może
wziąć zły obrót z powodu słabości nie
których kierowników polityki brytyj·
skiej, we f ran erl i nikt oie rozpacza. Prze
ciwnie, przeważa tu nadzieja, że sarno
$twierdzenie zła zawiera w sobie pewne
dobro.

złudzeniach

rację.

w Europie.

tunizmu, a przedewszystkiem z godnej cz.towiekiem rozsądnym, zaś opinja an· wacll wobec szantażów i gwattów.
Jak można przeciwdzialać?
Zbyt długo pobłażano tego rodzaju p
P01>rostu przez dalsze zbliżenie się poż.ałowainia nieufności względem Ju· gielska zaczyna orjentować się w niebez
obrońców porządku, któreby skierowa· ~ostawji. W dniu. w którym Rzym zro- pieczeństwach, jakie pociąga za sobą za· Utyce i trzeba wreszcie z tern skończy
to Anglję i Włochy na drogę ich właści· zumie. że Ju.gosławja posiada poważne galopowanie się Mac Donalda. Żródło zła Polska i Mała 5ntenta wskazały. jak n
wych iillteresów.
stanowisko w koalicji zwolenników . po· leży w pewnym sympli<:yźmie. w złudize leży mówić: nie. Francja nie może poz
Mussolini w gruncie rzeczy nie prag· koju i ie ta koalicja ma poparcie Angljj 11iu, że stabilizacja pokoiY może się zro· stać w tyle.
nie 2lburzenia istniejącego stanu rzeczy v..szystko ułoży się pomyślnie. Taki re·· dzić z samego faktu uzbrojenia, że pacy
Saint Brice.
Jego akcja politycma wypływa z oj)or· zultat jest niożliwv. gd·vż Mussolini jest fizm pole.ga na nieustannych ustępst·
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wstrząsy , wewnętrzne . w
Naokoło rozwiązania repub1ikańskiego
(Od wł. korespondenta K. L).
Praga, w kwietniu.
Jedno z najlepiej poinformowanych
pism czechosłowackich, berneńskie „Li·
dove Noviny" przynosi w zwiC4Zku z roz
wiązaniem republikańskiego Schutzbun·
du w Austrji szczegółowe informacje 0
położeniu tej formacji w ostatnim czasie.
R
bl'k
· k'1 c; h t b d'' w ostał
1
• epu. ałns... . ·~· c ~ z unt pował ,·a
mm czasie w a:.c1w1e nie wys ę
·
ko naruszyciel porządku. a ieieli · już wy
stępował, to nie w tych rozmiarach. co
nacjonalistyczna Heimwehra i szturmow
cy hitlerowscy. To,' co w oświadczeniu
rządowem mówi się o rzekomych gwał
tach Scbutzbundu, nie można tego porów
nać, przynajmniej jeśli chodzi o stosunki
wiedeńskie z wybrykami hackenkreuzle·
rów na ulicach stolicy i ponownem ~kon
centrowaniem Heimwehry we Wiedniu.
Co stanie się obecnie. Ze strony republi·
kań~kiego

oczekiwać

Schutzbundu

rząd

może

nie

Austrji.

.

·Konflikt między Ai1głją a Sowietami.

~alderjom

„Schutzbunda''·

. w jamie

, ustn~ i tlla

wany strajk. · Dziś rzecz ma się inaC'zej. hardziej dostosowywane są do żądań hit·
lerowc6w. Wiadomo również, że Heim·
~łonków. o~ haseł partvi1;1VCh. Korzyst~. wehra wymusza realizację swych żądań
Ją .oczywtścte 2 tego nie czł~nk.:>wte groźbą masowej!o przystępowania do sze
He1mwehry, ale przedewszystk1em. ha· reg6w hackenkreuzlerowskich. Niebez·
ckenkre~!erzv. Rząd przyp~szcza, ze w pieczeństwo polega na tern. że rząd miter? sposob powstrzvm~ Ha1mwehrę ~d mowolnie przygotowuje grunt dla panodal.szych radykaln~ch ządań. I t? moze wania obozu swastyki. Sytuacja wewnę
hyc tylko złudzeniem psychologicznem. trzna Austrji staje się coraz więcej gro·
żądania Heimwehry wyraźnie coraz to &~
~

· odiwieiania sfcsu}(f
w ~a?vl!l

Również oba wa utraty posad odwraca
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NAJWIĘKSZY SZANT AŻ W DZIEJACH wał nowy rząd i jego gospodarcze po·
trzebv i uimierzenia?
,
SWIATA.
„okup" sypnąwszy z jakichś 100 miljo
Dzień PolskL
Hitler zrozumiał. że manifestami t>oli
tycznemi pochodami. mowami śpkwa
mi, uroczystościami partyjn. nie moż·
na nakarmić głodinych i po1,bawionvch
Pracy. że · rozpoczyna się szara rzeczvwi
stość po dniach upojenia zwycięstwem i
że 17 miUonów wybor1..:ów zażąda od nie
go, abv spełnił d.aine ohietnice.
Ale skąd wziąć kapitatv? I co 11ajważ•
nie.isze: od ko~o .ie wziąć? Jak zmusić
międzvnarodowy kapitalizm, by finańso

Jest w Niemczech około 600 tys. ży·
dów. Ich to postanowił Hitler użyć jako
magnesu. któryby do Niemkc przyciąg·
nąt z zagranicy potrzebne
dla nowego
rządu kapitatv,
To. co obecnie rozgrywa się w Niem
czech, jest największym może szanta·
żem. jaki znaia dzieje. Przez bo.ikot żv·
dów niemieckich dobiera sie Hitler do
oieniedzv od iydńw na świecie.
Czv nadzieje jego ziszcza sie. czy wiei
cy światowi kapitaliści żydowscv złoża

specjalnego odruchu. Schutz·
bund w Austrji jest instytucją partii so·
cjałno· demokratycznej, podczas gdy w
pokrewnvm czarno • czerwono • tółtym
Reichsbannerze w Niemczech, który padł
ofiarą przewrotn hitlerowskiego, repre·
zentow~ne byłv i renubHkańskie ~rum; obywatełslde. Schutzbund założony został
"' roku 192.~ : w b;e7.ącyoo roku Miał
o.>chodzić . jubileusz dz!es1ęciolecis. We· 1
PROPAGANDA NlENAWISCL
dług statutu celem jego jest bezpieczeń·
stwo republiki i jej d~mokratycznego po
rządku. W ciągu dziesięcioletniego swe!!o
istnienia Schutzbund wykonał wiełk11 prP
Cf;' organizacyjną, wciągając do swy~h sze
regów młodzież socjalnc-demokr;ityczną,
a dyscyplina woiskowa jego oddziałów,
na czele których stali były generał ce·
sarski Korner i major Eichler, była wzo·
rem dla innvch licznych formacyj w Au·
strji. Schutzbund odbywał ćwiczenia po·
lowe i narciar~kie oraz urządzał m11tle·
wry, w kt6:-ycb brało udział więcei U·
czestników aniżeli w manewrach wojska
związkowego. Do Schutzbundu należał
szereg stowar:z:vszeti strzeleckich i spor·
towych. Broni oczywiście Schutzhund nie
miał tyle, ile miała Heimwehra, bowiem
minister spraw woiskowych broń l't" '"'
mu konfiskował. Zapewne iednak Sc~utz
bund posiada ml'lłe 7~ ....„„,v kulomiotów i
·nacz11ieiszą ilo~~ manlicherów i r:r• tów. Dalsze z;irz~d~enia rządu zmierzać
będą w tym kierunku, aby odebrać resz
tę broni.
Partja socjalno·demokratyczna zwr6·
ciła uwagę rządu na to, że przez rozwią·
zanie organizacji utrudniona będzie zna·
cznie kontrola członków i zapasów bro·
ni. Ale ostrze7erila te nie pomogły. C'.chutzbttnd został tedy rozwiązan"
list~ czapki _jego członk~w. nie pojawią
się JUŻ na uhcach. Kwest1ą Jednak pozo·
<-Łaje, czy przez rozwiązante tti or>,ani·
zac1i o tak wielkiej ka1 n"śc1, z1amana
została możliwo~ć przeciwdz1ałania z jej
strony. - Socjalni demokraci p'l<l tym
wz~lędem nie powinni żywić żadnych iluzyj. Strajk zecerów w ubie~łym tvgo·
dniu wykazał, ie robotnicy nie słuchają
jut tak bez zastrzeżeń haseł organiza· łlitleryzm rozjuszył i rozżarzył do czerw•mości szowln!zm nlemłet'kl. Wraz z rosnącemł urocvi zawodowvch i kierownictwa partii, szczeniami pangermanl:intu rozlewa sie szeroko lala propagandy nlenawiścL Obecnie w NfemJa. czecb wyświetl.aią film P: t. Krwawiące lliiem~y podszciuwający przeciw . fr~ncil. Oto dwie
J.ak dawni·~J·. Je„zcze przed pięcioma
·1· . . sceny z tego f Imu: u gory Francuzi relHviru1ą w fssen m11szyny do 1>1sania; u dołu: Rozty było b Y we
1ednm memoz tWO[Clą stn:elanie niemieckiego szp'.ega forzedstawion~go jako cfiare niewinną) przez francuzów w
wydawać pisma, jeżeli został proklamo·
rr.ku 19Z4 w Dilssełdorfie w ok1esle okupacil NadrenJt.

w· .

-p;:że~ru

I

W swz.ególiności chod!zi o oo innego. tąd, dedynem źródłem zdołbyciia. walut
Do budowy Dnie.prostroju i tem pod9b- cbcvch, g>dvż o kredycie pieniężnym
nych olbrzymów bolszewicv sprowadzi narazk: nie mo1że być mowv. ile że nali
z zaigranicy nietvllko maszvnv. ale za wet kredyt towarowy jest coraiz trud·
Całą, ~rasę obie~ta _wiad?~~ść o a- , nie rokowań z misją bolszewioek~ o za·
wierano
też z d1Użemi firmami umowy uiejszv do uzyskania.
resztowa1111u w l-<osJ1 kilku .m~ynterów! warcie układu handlowego.
na
montowanie
zairówno dostarczanych
przebywajacych tam z ram1e,ma znaneJ
.
. . .
Płacić zatem trzeba, a pieniędzy nie
f111my anRielskiej Wickersa., zatrudnia·
W pras!e bol~zew1ck1eJ, calą spr~wę masZYIJl jad< i budowę caił:vch od.działów ma. I oto, korzvstiauąc z tego, że astat·
nych przy budowie wielkich fabryk i p9kryto. mllczemern. (}prooz krót~1eg~ : bairdzicj precyzyjnych instailacyj tych r;io całemu szeregowi umzędników rcr
kh instalacyj, Inżynierów tvch oskar1< P?łurz.ę?o~ego k_omun~lrntu V: 1>r31s1e teJ fabryk. firmy te wysyłały do Rosji ~vJskich na niejawnych posiOOlzeinia\!h
żono o t. zw. zfośliwv sabotaż który me zna3d.z1emv ~dneJ wzmi.aink1 o ca.-, własny personel tecbnicz11y, którego na cld hoc powołanego sądJU miano ud•owod
jakoby mieli uprawiać. Rozpraw~ prze- Iem z:aUściu. Komunilkat ,zaś stwierdza, miejs~u nie było. Wsz.vstko to odbywa- r.ić przestQpstwa uprawiania sabota.żu,
ciw nim, jak i w paru podobnych wy- jakoby am~~ador a~gielski w rozmo· ło się na kredyt, którego terminv wy., rhwycouo się tego sposobu i w stosunr.
pnidk2ch, gdzie oskarŻ-Onvmi byli rodo· wte !' rosy~sk1rn. lkol!11sarzem sp~aw ~ znaczono dość odle~łe, ile że i roboty ku do techników zagra1I1icz11n~ch. w nawici Rosjanie, miała się odbyć na ipo· gramcznvch ~mał ząidać t~k memczh: trwać miały całe l.ata.
dziei, że skoro udowodni się sabotaż. o
siedzeniu niejawnern G. P. U.
wych rzeczy, Jak wyłączenia obywateh
Nadeszły jednak terminy najodfogJej co na tajnem dochodzeniu nader łart:wo.
Wypadki aresztowania techników za angielskich z Pod bolszewickiego wy· sze, wekSłle należało wykupić, a oienię można będzie bą.dź wcale nie płacić
granicznych zdarz.a.tv się w Rosji już miaru spr~wiedlliw_ości•. bądź _umorzenia cłzy nie było. JaJkkolwielk RosJa nie znaj tąidź odwlec wypłaty na brurdlZo odlegniejerlnobotnie i prawdopodobnie nie uochodrema prz,ec1w nim, o łle wład'Ze duje się, woolug zapewnień kierowni- le termlnv. lub uzvs'kać umorzenie częś·
zwróconobv na to uwagi, ~dvbv za ku- ;ingiel~k!e srą pirz~świadczo,!le .o ich nie· ków Jej żvcia gosipodairczciro. w orbicie ci nalbeżności. Tymczasem - spa!Ho na
1:sami całej sprawv nie kryłv się dość wmnosc1. N~ ~kie oo~taw1em~ s~rawy kryzv~u świ.atoweg-0, to wsz.elkże nie panewce. Ambasador an~ielski otrzy·
interesujące
szczogóły.
T'°'lfnczasem komisarz L1twmow me zg-odztł się. o- u1ega żadcj wątpliwości, ie obrotv hian· mat zafl)ewnienie, ie sprawę pirz.etkazano
rząd angielski wysta1Pi1 w obronie a· fwiadczając ambasador?Wi. że a~ta bę d1Ju zagranicznego RoS(fi skuirczyłv się ~ądowi, ·a wiec .o~e się ona jaw·
resztowanych w sposób niezwy8<lle e- ba przekazane sądom nar}wyzs2emu, w tej samej Skah, co i w krajach katpi · nie.
ltergicz.ny. cz.e~o dowodem jest .zerwa- który też sorawe rozstraygnie.
„ 1listyc:anv~ A haiode.1 ~n jest. Ąk do·
~. K.

nów dola:rów n~ gospodarcze potrzeb
hitlerowskich Niemiec- to okate sle
najbliższym czasite. Ale że całemu tern
manewrowi Hitler z pogror,nami źydow
skiemi i systemiitycznym bojkotem
tys. obywateli niemieckich pochodzeni
pochodzenia żydowskiego. przyświe
knncepcja szantażowa -to it.t't nie ule
wątpliwości.

Żyjemy w okresie paradóksów .poli
tyczinvcb. Ale chyba na~ra<loksatn~·
sza jest sytuacja. że szevmierzami zak
sów aneksJonistycznyc~J nacjonalizm
germańskiego są.„ socjal iści Mac Dona I
i Blum. a ajentami wer1Junkowymi dl
przypływu
kapitałów do hitlerowski
Niemiec być mają... ffatszyldy i Gol
schmidty.

TRZECIA SESJA BUDżETOW~. ,
Nasz

Przegląd.

1 rudno w ostatnich czasach o dodat
ni bilans. Ale nietylko zJa konJwnktur
powoduje bilainse 11jemne. Przyczy
tkwi w niedopatrzeniu. niezrozumien.
przec.z.eniu faktom. w przecenianiu cz~
nika interwencyjnego i jego wpływu n
życie w segregowaniu obywateli na ca
klem i mniej równouprawnionych, n
deptaniu instynktu twórczego w obywa
tela·ah. na usztywnieniu życi~. ·
Ostatnia sesja

budżetowa wykazała

że wszystkie powyższe ujemne czynnik'
domi1I1ują w dalszym ciąg'u w OOSIZlem ż

cłu

pu:bliczn.em.

PO BANKRUCTWIE WIDZEWSKIE
MANUf AKTURY·
Oazeta Warszawska„

Do niedawna mogliśmy się jeszcz.e pe
przynajmniej koszty przeró
ki sprowadza1nego surowca zostają,
kraju, stanowią, na5·ze p•lusy. Dziś wobe
przechodzenia wielkich fab.ryk w elręce i to zrooiedsza się bardzo znacz.n.
W kraju zostaje właś-ciwie tylko płac·
zarobkowa personelu, co nie osiągni
zapewne nawet 15 proc. hu:rtownej cen.
materiału, a reszta odlplywa zagr.anie
jako koszt stllrowca ,opłata za maszyny
oprocentowanie kredytów,
zyski itd
W rezultacie cały ten wielki przemysr„
zaspakajający konieczne, nieodzowne p
trzeby całej ludinośai, pozostawia u nas,
jako zysk społe~ny, głodowe zarobki
kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Prz.ec;:ięt
y zaru:. 1•.k w przemyśle Wi6k1enniczy1i
wynosił według ostatniej statystyki ·~1
zl. tygodniowo.
Niema również żadnego powodu upiei
rania się przy wielkich zakładach . f
brycroycih, na które nie mamy kapitału,
skoro możemy łatwo rozwilfląć przemyisł
włókienniczy domowy, kalkulujący si~
bez porównania iorzystniej od wielkie„
go, i da1ąicy O!PfÓCZ tego nieocenione ko
rzyści w postaci uprzemysłowienia w~
i wiele wyższego dochodu spotecZ111ego,
n;ż daje w naszych warwnkach przemysl
fahryczny.
cieszać, że

Ale inożemy na to odlpowiedzieć,
rhociażby na wzór bretoński oparta

te

na
rc,;-c-zny.m warsztacie zamożna wieś jest
d:a nas \l. iekszym postępem, niż zysk!
zag'l'anbmych kaipitalistów w potącze
ri11 z same ·Prząśnicą najnowszego syste...
mu i z ':ęrł~ ą Widzewa czy Balut. BHr
sza koszula ciatą.„
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skie~o odbędzie alii~ posiedmni• komisji
drożyźnianej w u,zędiie Woiewódzkim

dla ustalenia kosztów
CU r. b.

ułrzymaniri

w mar

W edłu~ zebran~go ml\ł.eriału wskatnik kontó\\ utrzvnmma wskazuje, że ko

te

wzrosły

w porównaniu z lutyni

r. b.

Wfe,lcl ruch w hlpot"ce ł6dz~f ef.
(a) O konieczności i>rzeniesienia hi·
?oteki z Kalisza O';l'az Piotrkowa do to·
dzi. świadczy fakt. ii w ciągu dnia wczo
rajszego w lokalu llkre\?owei hipoteki pa
111ował olhrzvmi rm h SzereS? osób lnfor
mowaro sie. zasieg;Jjąc opinii oraz zała

Królowi Królów•

.uc~cijmy wciszy i skupieniu godzine .Meki Pańskieil

N1echaJ na

głos

tOU
311

Poafedaenie kęml•Jł droł:yllnłanej.
aJ Dziś pod przewodnic.lweltl dr. Skal

szła

-

Wtore"i 4 Trwłe~ła 1933 •

kośc;elnych

dzwonów

Apel

Zarządu

Onegdaj ukazał się Ust pasterski J.
E. ks. biskupa dr. Wincentego Tymłenie
ckiego o obchodzie Roku świoteio Roku Jubileuszowego. .
Zarząd Stowarzyszenia Kupców i
Przemysłowców Polskich w todzł. Jako
chrześcijanie wezwał wszystkich kupców do specjalnego podkreślenia swej
wiary. Oto treść tego wezwania do kup
ców.:
„ W~ród tych tysiąca kłopotów, któ
re wszyscy przeiwvcidać muszą w~ród
stałej gonitwy za zarobkiem. wśród cłei
kiej walki o chleb codzienny - fedY·
nem słMcem źyela chn:eśe!Jan Jest wta„

umilknie zgiełk w sklepach chrześcija~skich.

Stow. Kupców i

Przemysłowców

Chrystusa Pana zamknięte będą sklepyl chrześcijanin przyłączy się do wspólne·
łrupc6w chrześcijan w Łodzi. Niech na go hołdu na cześć Króla -Królów.

woli bei żadnego
roiporządzenia t>ie riotrafimy zfoźyć
hold Naszemu Opiekunowi?
Kupcy Chrześcijanie, uczcijmy w ci
szy i skupieniu godzinę Męki Pańskiej,
Niech w wtelkł Piątek od ~dz. 14.30
do 16.30 Jako w 1900 rocznice śmierci

Czyi i

Polskich w Łodzi.

własnej

A do Was chrześcijanie zwn~camy się
z gorącym ape!em. abyście dopilnowali
hy na·· jedną minutę zatn:vmany był
ruch w całej Łodzi o godz. 3 pp.

g-łos dzwonów kościelnych. które rozbrzmiewać będą w catym chrześcijańskim świecie, umilknie rozgwar I z~iełk
w sklepach kupców chrześcijan. Niech
nietylko sam kościół. ale i każdy prawy

Od zaufania do

nieuczciwości.

Afera kupca warszawskiego w Łodzi.
.

Firmy

I

łódzkie

poszkoclowaae aa 200

tysięcy złotych.

(a) Od 5-zeregu lat, prowadził handel syn Margolisa, Izaak. Margolis wy wiązu
ra. że Zbawtcłel Nasz Jezus Chrystus
z firmami priemystowemi tódzkłemi ku· 1ac sie należycie z zaci<ti;niętycb zoboczuwa nad nami.
J>rZL
ł może dobrze jest, że · włd11łe na Pi~ warszawski Dawid Margotis, za· wiązań cieszyf się dużem iaufaniem
niejl'
mu
dawano
i
tódzkicb
rnysłowców
posiadająi.;v
t
Warszawie
w
m1eszkałv
ten rok. tak trudny pod względem spo·
fecznym. przypaqa rocznica, w której tamte qurtowy skład manufaktury na dinokrotnie poważniejsze trans.porty to
•
warów na kred~·t otwarty.
cały świat chrze~cl!anski musi sobie u- Nalewkach.
twiaJąc różnego rod.taju sprawy.
Margolls rozszeriył swój interes. a W styczniu rb. Margolis dokonał więk
świadomić życie l meke Zbawlcłela.
1900 lat temu w Wielki Piątek Jezus mają.; rozgałęzione stosunki handlowe z szych zakupów. pokrvwając należ.noś(
- kupcy proszą o. w•łrzymaułe
wy- kresami wschocmłemL urządził specjał· wekslami. rzekomo z wystawienia róż ·
ukrzyżowany za n1sze grzechy.
e~sekucvj po1tlatkowych.
rzekł ostatnie swe stowa: „Wykonało w oddział w Łodzi. który miał za zada· nycb klientów. wlasnerni tudzież cze·
J•) W zwią 0 ku z trwającym jut 4 tv· się"; „I skłoniwszy głowę oddał ducha" nie zakupy manufaktury u źródeł pro· kami. Część należności pozostała na ot·
godni~ strajkiem w JirzemyHe włókien (Jan 19- 30.)
wartvm rachunku.
dukcji.
uiczym s*ref! przed~ iębiorstw handfo. , 1900 lat temu.
Gdy w marcu rb. Przypadr termin Płat
był
Kierownikiem oddziału fódzkiego
wych, szcnel!ółńie de~alicznych ~klepów
krótkoterminowvd
1 . ości pierwszych
Tyle razy w roku przerywamy pra-

'~ artylfułanc;ii pierwszej potrzeby. znaidufe c;ię w przvkrem poł~1żeniu materia'"""'

nie

na ww1ec1e,. r . b.
•

•

Uwadze

t~j zarządzt>no incływid11fne · trCP)dO\'V•\Die poszczetfófnych pró~b

. W ;pra\\rie

ta~!a s!~.

- 'Zalecana przez lekariy.

,

UCZDIOW I•

~\"

studentów.

Do uzyskania utgi wymagane jest za
Jak Jui donosiliśmy Ministerstwo l<o
bezpośredniej władzy szkol
swiadczenie
jednora
przejazdach
łamywacse. w młesz1ranłu •apca. lei przyznało przy

· k ; k
d
{'i) Ub ieg ł ei nocy 0 miesz an,a upca
ulicy
alomona Hersz\~ówicz.a, przy
iotrkowskiei 45. dostali się niewykryci
tąd sprawcy. któr~y podrobionemi Idu
·zami otworzvłi kase ogniotrwatą i zra
bowali z niej 450 dolarów amerykań·
ki 'h i 200 zł w gotówce
~ ~?'owiado~iony o krad.zie.z y .. Unąd
ledczy wszczął dochodz~1e. zmierza·
ce w kierunku ujawnienia sprawców
'*łamania.
•
Prze~ląd koa1.

zowych pociągami osobowemf ł pośpie·
sznemi w dowolnych relacjach bez
względu na cel podróży uczniom szkół
średnich ł wytszych zakładów nauko-·
wych 50 proc. zniżki od cen normalnych
poczynając od 1 kwietnia br.

i

się
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SpreSS.

Ostatn ą rewelacla t.odzi.

nej.

• Niedziela 7.47 rano.. Brudny i zady-, teml. łączni.: z dotychczasowemi łwfad„
Zniżkowe bilety. nabyć możrta w świa
.
towem biurze podróży Wagons-Lits-Co miony dworzec ł.ódź-Fabryczna zapełnił czeniami.
.
c1 k. przy ut. Piotrkowskiej 64 codziennie się tłumem eleganckiego, rozbawionego
od 9 rano do 9 wiccz. i w

10 do 12•

Stanowlsko prawne kobietył
.

niedzielę

J?la uła!wiei;tia or~anU:ac!i 'vycieczek
od low-'lrzystwa.
'!st 1ak na1rychłe1sze. ztłasa·
Na torze s!oi r<arnitur wagonów. sk ro k?nteczne
jony według oi;b!!niej mody same nowiuł 01! uczedmctwa w Wa.gons Ltts Cook
k:e, zielone ,,pulmany'', w tern waf!oo 1 ~'?L;,koY:'ska 64, !el. 170-77) oraz w ••Or.

.

1·a~<O haJ~Ju' acei

bar-dancinl!. który stanowi centrum za- bisie (P1otrkow<>:ta 6S.1e1. 101-01).
'ielkiei Noocy odb~dńe
W święt"I
'I ~ interesowania.
W~ród dźwięków jazzhandu i ochoczych się zapowiadana dwutłniowa wycieczka
według uatawodaw1twa b Królestwa Koagresow~ ~i.>.
Pełnoletnia panna. wdowa, rozwód-, wać przez czynności handtJ\\'t, (art. 5 tańców publicznosć rusza pierwszym Zie do Krakowa za zł. 18.50.
łonym Fkspresem do Warszawy. <>siąl!a·
ka i separatka nie s" ograni~zone w trud kod. handl.).

I

Meiatka handlująca mot<: nawet za- i~c stolic~ z '-me~vk?ń~ką. szv~kością w
nien~u się sprawami handluwemi.
Natomiast kobieta zamężna może się ciągać zobowiązanil co do swyt:h nie- c 1ą~u dwocb godzin 1 ptęcm m:1-11ut.
Kałdy pasażer. uczestnik wycieczki,
zajmować handlem Jawnie i oddzielnie ruchomości. obciążać je hipoteką oraz
w todzl na Placu Hallera przegląd konf.
znałazł swoje numerowane miejsce.
Program przeglądu Jest następuiący: 7 kwl.!t od handlu meża. gdy otrzyma zezwole- zbywać <art. 7 kod. handl.)
W Warszawie. zdodnie z pro~ramem
Meiatka hand'••jąca może stawać
1'la rocmi. 1929 i 1923; 8 kw.ctnta rocznik 1919; nie, (art. 4 kodeksu handlowego) chociaż
'!O kwletnła - t9ZO: l kwietnia - t9~S ł t\.125: j bv milczące (art. 7 kod. handl.) np. w sadzie bez upoważnienia nawet. gdy oublicznośt zwiedziła bezpłatnie Zachęsprawa dotyczyła majątku. bcdąi.;cgn 1 tę, a wieczorem. otrzvm::iwl'<zy 30-orocen
11 kwietnia - 19?6 1 19Z7~ IJ kwłetn'a - 19Z4. braku protestu męta.
ustawy tub umowv pod zarządem mę- łowe ulgi była na ..Madame ButterfJv ·,
z
zastąpio
być
moie
męża
Zezwolenie
PoCUltck 1nzeilądu o ~odzrn·e 8-eł ram,
1
fort. 5 ustawy z r. l92J poz. 397 Dz. w Operze i w Teatrze Nowym na „Cie·
?a
oniema
gdy
sądówem.
orze~zenlem
ne
ni=o
lub
zakaźna
K.on: chorych na chorobe
1
niu" z uroczą Malicką.
podeirzaJ11Ych ni~ woloo i;irzyprowadząć do pcze 1 bawy by md był narażony na niebez· Ust.)
Syndykat. pod którego sprężystą e·
Za znbowlązanla handlowe żóny,
p1ecżeństwo z powodu zaimowanht slę
.
·
·
•il\d11.
żony handlem (art. 8 ustawy wprowa· mąt odpowiada jedyrtłe w razie jej śmier 1 (fidą wveiec:zka ta zo~tała zor!:!anizowana
c1. o ile małżonkowie żyli wedfug syste oraz pod technicznem kierownictwem
dzai<1cej kodeks hand1owv).
NOCNE DYtURY A:PTEK
Wa~ons Lits da.tąc do dall'<ze,:Jo uprzv·
Te same zasCJdy stosułą się, gdy mę· mu wspólności majątkowej.
(al Nocy dzisieji:zei d~źurują apteki..
N1tomia~t w razie wstcmu wyłącz- stępnienia tej imprezy naj,zer!'zym warJ. Koprowskiego, Nowomiejska 15, S i żatka przystępuje do spółki w charakte
lub systemu rządu stwom. or~anizuie na~łępną wvcieczkę
Trawkowskiej, B~ezińska 56. ~. ·Rozen· ~ rze osobiście odpowiedzialnej spólnicz· noścł majątkowej
posagowego, maż za długi żony handlu· na niedziele, dnia 9 kw1<?tnia r b., z tern
bluma. śródmiehka 21, M. Bartoszew-kic ' ki.
te cena karty uczestnktwa iest ieszcz:e
Mężatka otrzymawszy upowatnlenie jącej nie odpowiada.
~o. Piotrkowska 95. J. Kłupta, K~bm !'
niższa, wyn '"*c zł 8,70 (tam i zpowrodo handlu moie się ważnie znbowlązy~ L. Czyń~kie~o. F.okicińska 53.
W dniach od 1 do 15 kwietnta odbcdzie

tv.

r\ńwoif'1 w Warc::zawie stwierdzono
if PC:twid Marsrnłis 1łikwidnwat Interes
ha11dlowv i inilm~ł bez śladu.

50 proc. zaiżkt1 t:ea za przejazdy kote:owe.

łatników. w ~~a1ezności od stanu mater·

jalnego podat~1ka.

Marl?'olisowie po dokonafliU oszukań
wviechali zal?Tanfce,
11 fl1'zednio zaopatrzywszy się w paszpor
~ zvch machina·cvł

nież

.

bedzłemy umi.elł uczcić?

• l ,.1.

1

Rówweksli. poszły one do protestu
czeki nie znalazły pokrvda.
PnY cłerptentaełl ~ i iwapnlentu uaczyó
Zainteresowani tem wierzvdele Mar
~kłon.tt<'lś;;i do udaru I ataków ape>plektycznych R•ilisa. zwródli sie be;r.po~rednio do od
11311M'alna woda iOrika PRANCISZl<A-.JóZEfA uliału hiura łódzkiel?o (!dzie stwierd711
zapeW'!lla łąodne wyprótnfe.nie bez nadwyre'lll. że Margolis zlikwidował swe lntere

ce swa dl9 uczczenia ważnvcłt lub
państwowych
mnłej ważnych rocznic
~ riu:ii nievvypłacałnoAci klientów. Wo• Tyle razv do roku poświęcamy na to
1'ec pa-ivpad'? iacych równocześnie termi· cza!!; I plenł~dze.
nów pfatno~ci różnych podatków. cbecA teraz 1900 roczni~ m~kł 7.bawkłe
nfe sfery• ~o~nodarcze ł)OCZVnlłv :tt1thl„łłj la całeł tudzknścl-czyż nie zechcemy i
władz • 1łcar~owych o odroC"zen!e tenni·
~w płatnlo~ci podatków przypadających

Wobec tego poszkodowani zwrócili
sie <Io wtadz śledczv.:.h . którt: zarządzi·
ly dochodzenie Jak tistalono Mar~ołiso
\\ ie ~wiadomie dążvli do za~ią~1łc:cia
·:1k:tajwiększego kredvtu, zRórv planując
l.Jrwanie swvch dostawców. albowiem
ak słe okazafo weksle byłv przez nłch
-;fatszowane. Dotvchczas zStto~ifo swe ·
')retensje 11 firm tód7.kich które Mar~o
'isowie przez swe machinacje poszkodo
wali na przeszło 200 tvs. zł.

wj

i nie

- W danym wypc.dku-zap:-vtrsto·
do wiarv. ile i jakich fantastvcz·
nych w~obrażeń o krvminalistach uta.r· wał prokurator - ani nie czekamv bez·,
się międ·zy ludźmi. Nie pojrr.uję jil.k czynnie. ż.cby moroerstwo samo wvply
~ :o.11ożna
S. s. Van Dlne
~
wierzyć, że prawda zawsze wyj ui;ło nawierzch. ani nie czatu.iemy w
J.zie na wierzch. Nicstet v. rzadko sir; to domu Bcnsona, czeka..1ac na dobre.wo~,
.;dana. a gdvbv się stale uiarzalo, to 11 y powrót zaMjt:y.
- Każdv z tvch sposobów bvłbv
pocó! isnila1lvby sądy? Pocóż... polic_i.a
j niałaby sie kłopotać z powodu znal 1, !a:k samo skuteczny jak ten. którv stot icriia trupa? .•. Poeci stworzvłi to ruprll! snjcsz.
- Nie Jestem genJailmym psvcholoJzenie. międzv imwmi Chaucer i Szeks
1Jir, prż~:1pisującv mordowi cudowną !!iem - odciął się Markhaim - i dzia"'tadzę mowy. Ten. kto wymyślił bal· lam tylko oodłu.2: zdrowego rozsądku.
Pneklad aulory>0waay • „g1e1sk;ego
\\
19 kę, te truov krwawia na widok morder
- Niewątpliwie - potwierdził z po
.;y, talkie musiał bvć poetą. Czv odwa· litowaniem Vance. - Twoge postępowa
- Dziwię się wobec tego - z..auwa- szy, że sąd oow1 stę w takie uvnsensy i~·łbyś się kaAZać policłi cvkać z fa· nie zmusza mnie do wniosku. że prze·
t.clistycznie załnżen ~mi rękoma. at zbro ~ti:pca orjcntującv się jako tako w lo·
11ieci.
~ł Markham - że nie proponujesz ska i to go pod1
~icc ptawniczej absolutnie nie da się
- W zru-;.zasi mnie, mój drogi. Gto- ni:!. wvołvnie nawierzch "'
suwa.ni.a lwiej części policji i zastąpic·
"ć•
że Jesteś partłceps cri· f)'.:l d CJ~
y
nia jej przez psvcholojCÓW i maszyny \VC. m! wiruje jak turbina Ale mv. is:?'l'IO· p0sąctzonobv ci„.
zwarjował.
teś
albo.
mlnf1.
1r.nc1 uwaumv. żu zbrodniczość Jest de
psy..:hologiczne.
Markbam poczuł się dotkillięty.
Markham chrzak11a,f dobrodusznie.
Va1nce myśla1 chwilę, zaciaimJąc się fcktcm mózgowym.
- Jeszcze obstatlcsz za niewinnością
był zajęty zapalaniem cygara·
\Vła~uie
- Tak jest - potwierdził ochotnie
ctvmcm.
- Inna hah.icYna.cja każe wam wie· (lann~ St. Clair? Ale co .ia mam zrobić,
- Czytałem o nkh. Ciekawe 1.abaw v~mce - Na niesz;czeście wszvscy lu• rzvć - ciągnął Vance _ te r>rzestętr...a jd'cll plXiejrzenie nie wskazuje w żad·
ki· Mo1'e w:y'kazać wzmożone na piecie dzie są dotknięci tvm defektem. a en~ powraca zaws.ie na miejsce zbrodni. Tiu ną inną stronę?
emocjonalne, ale }eż.eti człowieka nie· ~liwi różnią się tcnn od przcstęp~ćw, że rrtaczv Się to nawet jaikiemś mętnem
- O. nie! Tylko ty nie widzisz.
~mnc;.ro zaczniemv torturować elektrv· i~·kają sie broić. Typ kryminalny jako
- Co? - Markham stracił wreszZapewniam
psvcholo~icz.nem.
11rawem
cznością. i nag--abywać go o jakąś świe- taki nie istnieje. W~·nala·lł go pumlck
pewność siebie. - Dobrze. Wiedz.
cie
istnieje.
nie
praw<>
tadcic
te
jednak.
~ie
ja zbntlnie. to wska1Zówka będzie latać żółtej prasv. Lombroso. ale prawdziwi Morderca. powracaJącv do ciała ofia· ie nie wierzę w twoje teorie I wyzv·
Jak szailona, taka nieboraka ogarnie pa- uczeni tacv ja!k Dubois, Karl Pearson 1 rv w incytll celu niż dla usunięcia ja. wam cię . .tcl:Jvś mi dowiódł. że pcxlej·
l łorin.1r rozbili Jego idiotvczną teorJę w
pika.
kie~oś nrzeoczenia. b!t·łbv war.tatem... rzc1!!e wskazu.ie w inną strone.
Markham uśmiechnął si~ pob!ażli· puch·
Z temi cierokiemi sitowv wvkonat
ta fantaz.la miara rację bytu. pv·
Cidvbv
- Przygniatasz mnie sw~ą erudy\\'ie.
inne~o. Jak ~est. oznaczający, że uważa kwesitję za
nic
pozostawałoby
nie
llcji
- Zaito orzv winowzjcy ani drgnie. ej~. ale pocieszam sie tern. że morder·
- Ol przeciwie - odpairł spok()!jnie stwo zawsze wyichodii naiwierzch. Jak czekać spo·koJnłe na miejscu zbrodni na 'vvczerpaną.
I Vance poczuł się dotknięty.
powrót :przestępcy. j{raJac dla za.bicia
Vance. - Będzie skakała. ale nie z po· diwa.
Słuchaj. tv sądowniku. nie mvśl.
Praw•
Jon~.
Mah
w
czy
kartv.
w
~zasu
w
oatriac
m!lczeniu,
w
palił
Va.nec
glu,.
to
dlzle
ę
b
w cclu jego winv. Jeże.li
sie z.a mściciela krzywd
t11waiam
lże
uciekać
mordercv
ie
ka
instvnkt
:hiwv
pi człowi ek, to zde111crwuje sie z,e złości zadumie· na płat czerwonego nieba za
i indywidualnych. Taka
spotccznvch
czy·
krwawego
miejsca
od
na~daiłei
k:!k
te go biorą na takie torturv. J ~że li - 01k1nem.
dla mnie.
nie
roda
nudna
·
1111- Mój drogi - rtz.ekł po ohwili łnteli2tmtny, to będzie sie 'śmiał w du·

I
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Z Tow. Kultury Katolickief.
W dniu 4 kwietnia rb. o godz. !rej
ra!flo (wtorek) w kościele katedratnvm
~w. $tanisława Kostki odbedzie sie nabo
' " \two żatohne za dusze zmarłvcb
~z łonków Towarzystwa Kultury Katolłc
kie.i.
Msza święta odprawiona hedzie l>'!'żeł
Dostoineiro Przewod11iczące~o Towar?'9
<::twa Knlturv Katolickiej J. E. ks. bisku"la dr K. Tomczaka.
W związku z powviszem Zarząd To
warzvstwa zaprasza na to nabożeństwo
ołonków ł sympatyków Towarzystwa
oraz Rodziny tvch cztonków, którzy Jut
o<leszli od nas w zaświaty.

Prokqrator uśmiechnął
lecz nie oopow1ed:z1ał.

się wvnioś1e,

w za.myt-leniu,
mespodzicwanie do
.'\.farkha ma 1 rzeki spokojnie:
- Przyjmuję wyzwanie. Nie Zg<Jt
dz.a sie to z me>.ią naturą. ale problem
jest intc.:rt:sującv i przedstawia te same
trudności, co roz.strz v~nięcie autorsL wa
cbrazu·
Ma1"kham zdcbiał. Wvzwał Vance•a
raczej słownie niż faktycznie i stano-wcza .postawa detektvwa zbiła ~o z tro·
ou. Nie orzewidvwał. że przvjecie je~m
napót żartubliwe~o wyzwania · przez
\'ancea będzie stanowiło zwrot w bi·
stoni kr:y1rnnalnci Nowel!O Jorku.
- Jaki masz plan? - zapytał.
Van..:e madmał mcc!b.:le ręką.
Vance

pocz1.:rn

-

pahł chwilę

zwrócił się

Ja taik

iak Napoleon. je

i'em~as:e

et puis ie vois. Ale musisz mi . dać sto·
wo. że użyczvsz mi \\SZelkiej pomocy
i że wstrn·masz sie od wszelkich zarzu
tów formalnvch.
Markham zaciąt usta. Bvł zdezorfen
towanv. Ale poratował sie zaraz dobro
dusznvm uśmiech em. ia·kbv daiac do oa
znania. że nie bierze tej sorawv na
-;erjo.
- Dobrze. Daje ci słowo.•. A tera.11
co?
Vance zaipalił papierosa i wstał leni•
·
wie z fotelu.
dokładnie
Najpierw określę
wzrost mordercv. To będzie dowód
rzec zowo • pomocniczv. c-0?
Ma.rkham zrobił wiel:k.iPI oczy,

-

ij

Nr.

~4

Z izby do

książęcych

apartamentów...

Krwawy dramat warystokratycznej dzielniej Paryża
rozdarł zasłonę

Stolica Francji nie ochłonęła jeszcze
l i p101 uUUJqi,.;~o wtaierua, JaKle wywo•
łal krw.o.wy O:rarnat w eleganckiej dziel
nl~Y

paryskiej,

mencie

w luksusowym

aparta·

na Avenue Parc Monceau, gdzie

z ręki nało.tniey książąt, hrabiów i Polity
ków. z~aukowej uermaine d'Anglement
zgmął prefekt (wojewoda) departame11tu
l3ouclles qu I<hooe tMarsylja) Jan Cau·
wyszły aa jaw s~1sacyj
teJ
si~tegófy z kariery zabójczyni,
Jt1c.prz.eciętJnej damy z półświatka parY'-)

den:t. Zaraicm
f!e

kiego.

Sam przebieg dramatu nie jest zna-

ny i zap~wne uigdy nikt nie dowie

si~

prawdy, bo świadków nie było. fatalne
go strzału nie sł vszaf nikt. l.Jobrych icil·
Jrn godzin minęło po zbrpdini, nim zdoła·
no ustalić pierwsze szczegóły. W kry• tyc2'!1ych eh wila\.:h widziano. jak Oermai·
ne ·a.Aaiglcment kilkakrotnie pojawiała
się w spokoj11ych ulicach dzielnicy. za·
Szła szybko
c:bowując sie anormalnie.
naprzód. przystawała , biegła poszukując czegoś nerwowo. Miała wygląd pół
obłąkanej. Zatrzymała karetke sanitarne„ szoferowi wręczyła banknot, poleca·
jąc nt•.! jechać jak'1ajprędzej pod adre·
su11 SWt!itO mieszkania. Tam czekału Już
J "'c>-:h 1< karzy. dr. Mo~iluwski i dr Ser
gjus-1: l(ub111owicz. wezwanych przez za·
bój~i~·mę.

01<1czego Germaiine d'Anglement za·
bita swego możnego protektora? Z zaz·
dro~ci czy i interesu? Nikt 11ie umie na
to odpowiedzieć choć Oermaine d'An·
r' ·· m~nt miała bardzo wielu znajomych i
przyjaciół w świecie politycznym. arv·
stolfratvcznym. artystycznym i wśród
fina11sJery.
W śledttwie złożyła morderczyni dwa
spr~e-.:tnt! ze~ndma w pier"stym wy·
p
t "U' ·o·
, ·
p.i.OKU t 1uula·. :o 1a sii: nas i:„ .41,; • " •
e•
·
ll prt''la ·a
bvt
. 1„
'
1
1,;
Y
· Il uu
'""ausc.rct Ouuawu.a
b...
•e
•
111
Ó
3
b
t
t!
W Jl!SL.1,.„
J~111. UO· OS „lilii..: l.!taS
,,,,k
z
-p
i.
.i.„
1
·
te.,.,
r
s
ycu
"'.un
flam
ło mii:uzv
Prtoo kilku aniami ~ai ueµukoily nmie jednak dttwne WILYtY. Jakie składał . I Jetek
bw prywatnv. któremu pole~Ham śle·
dl1ć kroki prtYJa.:1da. pul.lał mi k1ika iak
tów i to ut\\.ierdzilo muie w pr ztkona·
mu. te mme r.draaza. tfobtłam mu wv ·
muwkt 1 kn:ty..:zm:go dnia zapi,tała111
sk°iłJ wra~a. Uupuw1t!<lz1ał m1 na to it
wra.:a właśnie od munstra spra\\. wew·
n~trtuydi. 8~· 14m tego pew1.a że sida·
mat Powicdziat.un du niel{o bardzo ~rzc
cznle: ..Pu<.:o te kłamstwa?" Odpowie·
dział niederphwym ~cstem rąk. I \\ tcdv
a7.cbv go priestrastyć wyc 1 ą~nęł<im re
wolwer Nie wiem dlacze1::0 zabilam...

i

ukazał

I

kulisy

PltĄOOtERCA

JAWNY ZDZIERCA

tłłłL!e$ lATW_O GO U~MtERCA.

życia.

ll\lftltĄC MltCO PROtSZI 1A10W~ ft<lt.IPSA
ZA0$lg,QZlCIE Mli0$TWQ W.ZU%Y~IU f'IĄPU

•11tLm
powoli zmnieJsiato się. Dochody 40..łet„, cie. pod zmienionetn nuwiS:k\~ Ctau<łt
slę r6wniet. d.•A'l.Y. W listopadzie ubiegłego toku ła
nieJ Oennaine obniżyfy
Sprzedala patac i zamiesl:kała w wyna a.res~towano j~ w Ątgierie pod zarzutem
jętych apartamentach przy evenue Parc uprowadzenia d~ieei lJ Jednego u szpita
li paryskich. Ponadto. wcuśnłęj jeszcię Odwołane zebranie w Pal,
Monceau.
Tow: Hisłorycznem.
podszywała się. pod uazwisko powie~cfo
pfsa?ki Claude BazUy ł ia ten występek
ZNAJOMOSC .z PRl!ff!J(TĘM
Za1powiedziane na dzfeń d·zlslef~iv..
prze<! SI\•
odpowiadać będ:łe. równtet
MARSVLJL
lzcbnmte Polsl\lego Towarzvstwa ttfs„
.
Sytuac.i.a kobiety z półświatka pomimo dem.
Pomimo btyskotUwych pozor6w n.a tMvcznego nte odbęUzłe' się. O nowym
wpływu lat -nie była jednak rozpaczliwa.
Mając 43 lata dość Jeszcze była pięk11ą i 0bu siostrach od mod~enta zaciężyło płę termh1ie cz,ronkowłe .zostan~ zawiado,
mieni.
pociągaj<vcą aby nie<lobitki dawnych wiei tno zbrodni.
bieleli utrzymywać w s~cbu. Ponadto
bez troski o jutro mogla zyć ' oszczęd
naści którą porobiła w z.totych czasach':. Pona·dto sprzedała„ pałac za sumę
3 m!Uon6w franków.
.
.
O ile. ~~~1 ludzie. OJl'l:IŚCJli j~, starsi
~oz~stah JeJ Jeszcze wierni. Do m.ch nal.e
~ł 1. pre_fekt Jan Causer~t. _PanUJ~ op1·
n,1a. ze nie było miedzy mm1 z.byt mty_m·
nych sto~unkó~. Jan. Ca~seret. czło~1ek
ZNANE PASTYLKI PAN F LAVI N
zresztą zona ty 1 o w.1elk1cb .zdolnośc1ach
SĄ oeECNIE oo NABYCIA PO CENI!
bardzo ustosunkowany, od czasu do cza
su 1przyjeidtał do Paryia i nie omieszkał
Zł:..
nigdy złożyć wizyty towarzyszce z; lat
?Al.EćANE PRZEZ LEKARZV PLA OCH~or•rrPRZEq
młodzień~zvch. Nic nie zdawało sle zaoo
ZAPALENIEM GARD~, PQZ.EZIĘBlęNtEM, GDVPJ\ ·
stosunwiadać końca ich tragicutych
k6w.
Germalne cJ.An~lement ma siostrę.
ność poczęła więdnąć, koło przyjaciół która również urządziła sobie łatwe ty·

tym czasie uchodziła za kobietę, która
posiada najpiękniejszy uśmiech w Pary
tu. Zmieniała kochanków jak rękawkz·
ki. Miejsce Holendra za.jął inny przyJaciel, bardzo bogaty i ustosunkowany.
~owy ko~hanek _wynajął dla niej jeszcze
lepsze m1eszkame.
~a kilka lat p~zed wojną, piękna Ger
Jl!ame znalazła się u szczytu powadze:inanego w
~ta: W roku 1910 l.'oznała
sw1ecle towarzyskim ~r. ~ie~. ieckie~o!
któr~go d? ~ego stopnia us1dl_1ła swoanu
':':'d~1~kam1, tż ten przez _dł~g1 czas płaclł J~l 20.000 f~a.nków m1es~ęcznie••• Zastąptł go p~źmeJ w „obowiązkach kochanka ~ew1en polityk. Zk~lei kilku prze
~ysłowcó~. a ~r~ez pewien czas za~zczycał znaJomosc1ą wesołą Germa1ne
książę, znany w całym świecie.
Przed wojną Germaine d' Anglement
?.gromadziła już znaczny majątek. Zaku
piła sobie pałacyk przy ul. f aisanderie,
g~zie zamieszkała. Posiadała auto i stuj
me wyścigową. uczęszczała na wyścigj
konne i do renomowanych lokali, ubrana
zawsze w najmodniejsze suknie. Towa-rzyszył jej ciągle rój wielbicieli. Wojna
rie uszczupliła w~ale jej znacznych du~hodów . W r. 1919 gwiazda jej nie prze
stał a jeszcze błvszczeć.
W ostatnich jednak latach, gdy plęk
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Czego jeszcze chcą kobiety•••

··

dzfesiąt lat o równe prawa o równe szantse do wlasnego życia. Obecnie mało iui
jest zajęć, które nie stoją o~worem dla

b a n d y t o .w.
r.

Krwawa rozpr&'Wft 'W' lesie.

Walczymy niestrudzenie przez kilka.

kobiety: zajmują się one polity~ upr~
Jak sie okazuje Zarecki. syn zamożnego wiają prawie wszystkie zawody, a niekt6wieśniaka nie zinał wcale osobników, któ re nawet monopolizuil\Teraz iuż nie mamy potrzeby zdoby•
rz.y go zaczepili. Niewajomi po odciąwac·, ale n1"e '-on1'ec nasze1' pracy 1' t„•do·-.
K
~nięciu Zareckiego do lasu napadli nań
udzia·
Mu•1'my bron1·c· tego, co ·i est nasYVm
-Jmirzętępem
1 zadali szereg ciosów
. łem. Problem si„ zmienił. ale nie zniltnstł,
"'
"
dziem. poczem zrabowaii mu póttfeI ze
do całkowitego
W dst7eniu J'ednakże
T"
kie
niewiadomym
w
-;tu zfotem1· I zbie""li
usamodzielnienia si.- kobieta nie chce aby
"'
runku. PolicJa w wyniku przeprowadzo nai·ei' emancypacJ·„ patrzono z pogardA lub 1
ne~o dochodzenia zatrz~ 1mała kilku osob z politowaniem. "'Naprzykład, do niedaw•
nik6w podejrzanych o udział w napa- na ile patrzono na kobietę, która sama
dzie. Oalsze poszukiwania trwają. Ofia przychodziła do kawiarni. Ale wetmy
re napadu rabunkowego pnewteztooo praktyczną stron~ tej sprawy. Czy nie ta·
_ niej wynosi taka pogawędka dwóch kona kurację do szpitala.
biel apotykaj~cycb się w, kawiarni przy ...
·
"
. herbacie, która kosztuie zaledwie parę
groszy, aniżeli przyjęcie choćby najskrom•
niejsie w domu?
Swoi.St~ metody napadów.
1 a szczc;ście, tę mał~ przeszkodę w
naszej swobodzie zwalczyłyśmy.
Istnieją jednakie jeszcze inne. Naprzye
ą
kład palenie. Bardzo duża część kobiet
pałi. Ale jakże trudno jest znaleźć miei•
Echa zuchwałych występów bandy w Gałkówka.
sce na wypalenie tego papierosa na mici•
•
•
.
całeJ .rozc1ągłośct zarzuty skierowane. cie. Mężczyzna od biedy może go wypa•
a) W dniu 2 sierpnia 1932 roku na do dyspozvcji władz sądowych.
W kilka .l!odzin później moruen.:zv·
ni tet.11ctJe JUŻ meco 1110.~zcj. Uto jej sło· terenie gminy Gałkówek dokonano zu· , W dniu wczorajczvm bandycka trój· p~zectw oskarżonym. Sąd po przemówie łi~ na ulicy. Kobieta nie ue:iyni tego n
"1a : „ I o. co puw1t.><lt1ałam dutyd1i..:us, chwałych dwóch rabunków. Hugon Da- ka zasiadła na ławie oskarionyeh w ~ą- ni~ch ~brońc.ów adw. _Landaua, KonOł"- W%ględ6w estetycznych, temb_ardziej wi~c
11ie jest e<:1łk1em śc1słt.i. W dt\\ 111 sprt.e\:Z maszke, inwalida wojenny zamieszkały dzie Okrę~owym w ł.odzi. Na rozprawie sk1ego 1 Asp1sa udał się na naradę.' po• kobieta w'ymaga, aby nareszcie zniesiono
k1 wycict~!;rtt;łam rewolwer. aby go prze- w Borowej, ~miny Gałkówek, krytyczne· oskarżeni nie przyznali się do winy. przv czern ogłosił _wyrok.. n~ mocy ~tore~o zakazy palenia po ka.wia.rnia~h, sklep~c~
w lu· ~o dnia bvł w Koluszkach, gdzie w urzę· czem Bąk wy;afo\ł. fe nie on na Celme· w~z~sc~ trzeJ oskarzem zostali . ume- gdzie często musi godzmam1 załalw1ac
straszyć. On widZtdł wsnstko
sprawunki jakoteż i innych instytucjach
.
pod· dzie pocztowym odebrał rentę inwalidz· ra, l<?cz odwrotnie ten na niego nat:>adł wmmem.
strte i odwród\\SZY sie stybko
publicznych.
Zbadani świadkowie potwierdzili w
bi:!gł do mnie. usiłując m1 z n:ki w.Y tr<1 ką w sumie 89 złotych.
R, O~
Damaszke wracał do domu z pienięci~ rewolwer. Wtt:dy padł strz.ał przypad
dzmi w godzinach popołudniowych kuwo''.
Zf ZWIĄZKU A. K. L
Sprzeczne te zeznania dowodzą że Gdy znalazł się w pobliżu przejazdu koZarząd Zw. A. K. Ł. w Łodzi podaf.e
Germaine d'Anglement nie mówi pra\\t- lejow~g-0, spotkał znajomego swego Edprzvczem nie umniejszył wartości języ de wiadomości. że zebranie Komisji zaba
Około 50 profesorów. pisarzv i '
munda Frvdenszlaba. nawiązał z nim roz
dv
lity1ków angielskich podpisało manifest l{a. ~dvż - jak zape\\1'11:a -- i z tym wowej odbędzie się w środę dn. 5 bm.
W każdym razie fatalny ten strzał mowę i obaj szli razem.
W odległości l kilometra od przeja Z.Ule1':-~jącv wproiwadzenie nowes.!O jezv· ograniczunvm zasobem słów wvrazić o godz. IO rano w lokalu Z. ł1. P. ul• .E·
CJ - ~ „ny w ataku zatdrości taćmien1a urnysłu czy z przypadku, zakończył awan zdu. usłyszeli za sobą głośne rozmowy. · ka m1ędzy1~a~odoweiw. którv nazv.wa 1 . bt:tlzie można najsubtelniejsze nawet u· wangelicka 9.
Wszyscy prag-nąicy wziąć udział w
turnkz,e i pełne blasku życie Oermame I Gdy Damaszke odwrócił się, zauważył „An~L„,D~stc '• Wśród sygnatanusz\ ~zucia i tłumaczyć najtrucLniejsze poetrzech ' osobników, którzy przyśpieszyli tego manifestu znaidu,icmv takie sławv maty.
d'Ar11flem~nt.
urzą<lzainłu oow yiszej imprezy. proszeni
i·~-k Bernard Shaw, H. O. Wells. WickNowe~o iezvka można pono nau· są o jalruajliczniejsze J)l'zybycie.
Karjera i-ei wzrosta w specyficznej at kroku i dogonili go.
c-zyć sie w cią~u jedne~o miesiąca. Ora
Jeden z osobników, którym okazał ha.m Steed i inni.
mosferze Paryża w atmosferze w któNowy ten jęzvk ma bvć niebezpie- mat\·ka Jest o~romnie prosta. W ten WYSTAWA PRAC ARTYSTYCZNYCH
rei sie lęg'flą zatrute ..kwiaty grochu" i się później Z4·letni Tadeusz Jędrzejczyk.
W GIMN. MIE.JSKIEM.
w której znaiduja dogodne warunki kobie rzucił się na Frvdensztaba. uderzył go 1.~zn;l konkurencją dla esperanta. posia- sposób An~Hcv liczą. że wynaleźli doOtwarta od dn. 19 marca Wystawa
tv bei skrupułów zwłaszcza gdv szczęś pięścią w głowę . następnie, zaś f!dy Fry· da bcwiem tę wyższość. te nie Jest skonała mctode na rozpowszechnienie
cle dopisuje i wrodzony spryt nie zawo densztab szybko umknął, osobnicy rzu- sztUCZllY. lecz wywodzi sic: bezpośred· J<:zvka ojczystego, a nawet spoclizlewa., Prac Artystycznych uczniów i byłych
Ilio z na·jbar<lziej na kuli ziemskiej roz· :~ się. ie przy pomocy ,,anglo - basie·• wychowanków. Gimn. Miejskiego (obecili się na Damasz~ego.
dzi.
cnie artystów-malarzy) wywołała duże
Jędrzejczyk uderzvł ~o ~elaznym prę powszeclmionego jęzvka - jęzvka an· z.awoiuaa cały świat.
Dl VSKOTLIWA KARJERA.
zainteresowanie. Przez aule szkolną, w
miljonów
400
mówi
którym
Damaszke upadł, ob ·giolskit~go,
tern w głowę, a Ady
· d · I ·
d
~
W metry kach trzecieJ zie nicy pary
której mieszczą się zbiory (Sienkiewisklej, 3 listopada 1888 zarejt:struwano rewidował go i wyciągnął z portfelem .u ·zi.
46, II p.) przewinęło sie dotychczas
cza
na·
wymaga
obuwie
WASZE
ODY
basie''
anglo
•.
iezY'ka
Wynalaizicą
inwalidzprzyjście na świat dziewcz~mki Yvonne 89 zł. pobrane tytułem renty
Jest Profesor uniwt:rsvtetu w Cambridi.tc prawy, żąda!cie od szewca reparacji ze- w g. g. 4-8 p. p. zgórą 1200 osób.
ttuot. Matka jej pracc;wała na chleb fal kiej.
Z powodu niesłabnącej frekwencji
Bandyci po dokonaniu tego rabunku l)~den. którv iui od dziesięciu lat z ca- lówek skórą gumową 8 ~ R S O t4 • U 1' M A
ko prosta praaka. Ojca mała Yvonne
to
priez
wystawy przedłużono do dnif,
Zmieiszycie
trwania
8r.lłSON.
obcasami
i
nie znała nigdy. Z życiem zapoznawała szybko oddalili się. Jędrzejczykowi towa lvm sztabem swoich w~p6pracowni·
naprawę obuwia.
na
wydatek
Szkolv średnie zwiedzają
znacznie
kwietnia.
10
·
prn
tvm
nad
pracował
uczniów
i
ł\ĆW
o.
Żakowic
z
fryzjer
Bąk.
.Józef
rzyszvli
ubouliczkach
ciasnych
i
si~ w krc:tych
w godzinach szkolgrupami
wystawę
raz Wacław Lewczyński, murarz z ża- hlemcm Chodziło poprostu o uproszcze
gicj dzielnicy Tomple.
łodzian. a prze
rzesze
liczne
Oby
nych.
s.rra·
naj<l~•lszvch
do
an~ielszczvznv
n!e
Dość szybko młoda Yvonne Huot zde kowic.
dewszystkiem mfodzieży, pośnieszyły
nic. \V potoczucm uivciu jęzvk an!7:ielZ KOLA NAUCZY CIELSKifOO
Tegoż dnia w !!odzinę później ciż sa- ~ki rozporz:l<ll„a 5000 s!ów, zaś slowni' cydowała ster swego życia ująć we wła
ciekawvm
zobaczyć zbiory, które są
BBWR. W LODZI.
sne rece. Jako siedemnastoletnia dziew- mi osobnicv napadli na Artura Celmera. ki znwicraia ich cztcrv rnzv więceJ.
przyczvnkiem do sprawy twórczości ar
czyna opuściła mieszkanie matki i zamie zdąfającetto w towarzystwie dwóch ko· Pwi. U1:llcn dokazał tc:m. że liczbe koOnta 7 bm. o 1:odz. 6 wieczorem w sa tystycznej młodego pokolenia ł do kwe
nlccznvch słów zrcu1tkował do 850, li Zjednoczenia Narodowego Mocarnej · st)i wspńtpracv bvfvch wychowanków
szkała w nędznym hoteliku. płacąc 5 biet do wsi Wypalenisko.
franków dziennie za pok6j.
Polski. mieszczącej sie przy ul. Piotrko\\ z młodzieżą szkolną.
Bąk uderzył Celmera not.em, "a ~dy
Szczęście sprzyjało Yvonne Huot.
skiei 165 odbc:dzie sie waln~ zebranie
Pragnęła zająć wysokie stanowisko w len rzucił się do ucieczki bandyci do~o
członków Koła Nauczycielskiego BHW~ ZE ZWIĄZKU AKADEMICKICH KóL
pófświatku i dopięła swc~o. MaJctc 20 nili go, pokłuli notami, zadając 17 ran
OPAlElUZ!f\1
PlAUY
LODZI AN.
(dawniej Pracy Paftstwowej). na którem
lat. poznała bo~atcgo Holendra. który kłutvch, następnie zabrali mu mt'lrynarDnia 17 kwietnia o ~odz. 21 w sali
zostan~ wygłoszone referatv przez Po
wwmjął dla niej elc~anckie mieszkanie. kę. wvciaf!neli z niej portfel zl'lwirr:tjący
prlV ul. Piotrkow·
sła11ki: Marczyl1ska i posta Utrycha. Po tr•w. Spiewacze~o
Pieirna Yvonne. korzvstnjąc z wvwvż- 120 zł., wieczne pióro ołówel(, ro<-zem
marynarkę rzucili i zhieitli.
rck·rata.:h zostaną załatwione sprawv sklej 243 odbędzie się reprezootacv)na
Sl., Ma i wvkazując znajomo~ci wpłvwoorganizacyjne. Obecność członków oho· kawa Akadt>mik6w urzadzona przez Za
Obaj poszkodowani, to jest zrówno
Wr1 h o~ńb. zmicnita nazwisko. Odtąd
wHizkowa. Wstep za okazainlem le.gitv· rząd Zw A. K. Ł. w Łodzi Protektorat
an-.na hyła pod nazwiskiem Germaine f)amaszke, iak i Celmer podali "li"
macjj Symoatv~v mo1rą otrzvmać zaoro raczyli taska wie ptzvi ać: Woiewoda tJ.
sprawców napadu, ktąrych znali osobi~d'An~lcmont.
Koła 11auke-Nowak prezes Sadu Okre ~rnwe ft
sz.ettia imienne w Sekreta ria.cie
Pi~kno~ć uwod7.icie1skfcj Ocrmalne za cie.
~o p. Maciełewski prez vdent m Łodzf
Grodz·
Rady
lokal
109.Piotr:knwo;:k.a
To też następne{ło już dnia aresztola~niafa w całej pełni. Wvsoka. zgrabna
inż 7iemit>r ki oraz dowódca DOK. IV.
BBWR.)
kieij
rewai
Bąk
o w~r:rni:11~· d1 ciL'mnvch włosa C'h nęciła wani zostali .Jedrzeiczvk.
'1:en. MałachowskL
wiele bogatych i wpływowych osób. W czyński, których osadzono w witczieniu
czyzn. którzy pod pr~tekstem rozmow~·
11rywatnei odciągnęli wieśniaka na bok
W cl1wiłe póii11iei oczekująca narzeczu·
·1a usłvszała jakieś ięki. Młoda dziewcz\
na nie bacząc na mogące z.al{raiać 1e1
nieibez.piecz.eństwo podążyła w kieruriku. w którym znikł z nieznaJ·umvmi J·c.i
1arzeczony i po chwili znalazła w krze
wach leżącego w kałuży krwi Zareckie·
~o. Miał on szereg ran truczonych gło·
.
wy.
Dziewczyna z pomocą zaa1armowa·
UŚllllECł'A SI~ 'lZIE CKO KĄlłANE 11 ych p rzechodniów przeniosła poranlo·
M"DŁEIVI BEBE SZOF:\ 'IA 'IA nego wiesniaka d-0 wsi. idzie tfoszkodó·
wanemu udzielono Pierwszej pomocy.
(i) Wczoraj, w godzrnach popołudnia
wvch komenda polkji powiatowej w Ko
le zaalarmowana została wiadomością o
b
.1
ra unkowvm dokonanym w le
·1apauzie
I b
'>ie u astowskim gm Sompolno na terenie pow kolskiego Popołudniu przez
las przechndzH w towarzvstwie 11arz.e·
cznnej niejaki Jan Zareckł mies1kaniel
\\Si Lubast6w. \V pewnej chwili Zarec·
kie~o zatrzymało trzech mtodvch meż ·

sz a 1•ka b a n d y
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(ex) Sprzedaże we włókiennictwie
łódzkiem w ci~ ostatnich dni obracał •

łódzkiem.

.

nie mogly być wykonane. Ró\vnież wsku
tek trwającego strajku, eksporterzy, nie
mogli przyjąć żadnych dalszych zamówień. które w ten sposób przypadły eks
porterom tmvch państw.
Według informacyj z kół eksporto·
wych. szczególnie duże zamówienia z
~)ji zostały z wymienionych
przy·
.:zvn stracone. . .
Ceny na tle 1s11111ej~cego braku to~a
rów wvkazaty mocmetszą tendenc1e
twłaszcza ceny ~ka·ni~ sezonowych:
1 wv~kowata ~ówmei flteco przędza ba·
weł'111ana o kilka centów.
. W tuteiszv<:.h kołach bandlowvch ~a
„une orzekoname. ie sezon letni pn ~wte
tach rozwinie sie bardzo pomyślnie.

sie w o. skromnych rozmiaraclt, a to
wskutek braku towarów na rynku. w

związku z trwającym już blisko pięć t:v
godni strajkiem włókniarzy.
Okres przedświąteczny, w wypad·
ku Podi.iecia na wet pracv w tygodniu bie
żą.cvm orzez robotników. uważać należv
za zupełnie straconv. Powiekszy to bar
dziej leszcze straty orzemvsłu włókien ·
nicze1to które naskutek strajku sa I tal<
b. zinaczne. Zaznaczvć należy. ie niez~
leżnie od strat na rvnku wewnetrznvm
bardzo znaczne stratv poniósł równiei
i:>rz.emvsł na eboorcie. ooniewai zawar
t! J>!'Z€<l wvbuchem stra1K'U kontraktv

Brak towarów

wełnianych.

ex) Na łódzkim rynku towarów weł· Jpaniu się zapasów materjałów w fabrynianych damskich odczuwa się ostatnio kach.
dotkli~y brak towarów Zaznaczyć na·
Ceny towarów wełnianych traktowależy, tż z powodu przedłużającego się ne były 'W dalszvm ciąjfu przez poszczestrajku włókiennicze20, całkowite zapa· ~ólnycb nabywców zupełnie indywidualsy towarów, .jakie znaidowałv się na skła nie, w zależności od klienta. z jakim w
dach fabrvcznvch. zostały przez dostaw- danei chwiH miał do czynienia dostawca.
ców sprzedane. tak, że obecnie na skłaCeny nie uległy ab!;olutnie żadnym
dach tych są zupełne pustki.
zmianom, kształtując się ściśle w grani1
Wobec tei?o. iż sezon letni w warun· cach dotychczasowych.
kach normalnych kończy się iuż w kwie
Spjs kupców
tniu, iachodzi obawa, że sezon ten cał·
kowicie przepadnie. O ile jednak nastą·
przJbyłyell do Łodsi w dniu
pi zmiana sytuacii i włókniarze przystą·
wcsoraiszym.
pią do oracy w dniach najbliższych, pra·
W ciągu dnia wczor<ł$zego przybyli do toca w fahrvkach będzie bardzo intensyw- dzf .w celach handlowych następu jący kupcy:
na iłłód bowiem towarów odczuwa się
GRAND · HOTEL: Ludwik Meister - Wiedotkliwie, wszyscv wiec dążyć będą do deń, Mo~k Henechowlaz - Kraków. Herman
uzupełnienia swych składów.
Ltehert - Katowice. Stanfsław Vvilczyńskf Jako objaw charakterystyczny stwier Warszawa. Armand Leher - Wiedeń. Boledzić należy. że ana?ni;!icznie do branży sław Michalski - Wloctawek
HOTEL POLONIA: Mieczysław Siwfńsk1i · ł:awełnianej i w tei hranżv nawet takie
towarv. które dotvchc::•as nie mo11łv zna- Kraków Artur Szymańskii - ~znań. Antoni
łef~ nabywców, obecnie chetnie bvłv ku Mfelczar'5ki - Poznań, Szymoo Sochaczewpowane, co świadczy najlepiej o wyczer- ski - Kielce.

na

przysięgli

giełdzie zbożowo-towarowej

Łodzi.

w

(ex) W dtniach ostatnich odbył się eg f '-"isko maklerów panów: Maurycego
zamia dla maklerów przysięgi. Giełd~ 13lumcwejga, i Józefa Przytulskiego. ·
Zbożowo Towarowej w Łodzi.
Wybrani będą przedstawieni Mmistro
Na 14 ka111dydatów którzy
zfożyli wi Przemysłu i łfandlu do zatwierdzenia
odanfa. 8 ius ta to dopuszczonych do e~· W dalszym ciągu R~da . Giełdy przyjęła
zaminów. Z tej liczby przvstąpiło do eg- n·gulaminy: tranzakcyj ha!1dlowych, po
zaminów sześciu ka ndvdatów. z któ- stępowa:nia przed Sądem Rozjemczvrit.
rvch komisja egzaminacvjna aprobowała o warwnkach i sposobie przyjmowania
pięciu .w tern dwóch z wynikiem bar- nowych członków giełdy oraz regulamfo
dzo dobrym. Ogólnv poziom wiedzy kan dla komisji notowań Giełdy Zbożowo-To
dy<latów bvł wvsoki.
warowej w Łodzi.
Natychmiast po eg-zami111ie. odbvło sie
Wreszcie Rada przyjęta szereg noposie<lzenie Radv Giełdowej. na ktńrem · wycb członków zgłoszonych do Gietdv
'rzedstawiono liste aprobowanvch kan- i ustalita wysokość sktadki człon.kow·
dy<lfltńw na mflklerów przvsięgłvch.
5kiej .dla p.rzetwórców -rzemieślników.
·R ada jednogłośnie wybrała na stano·
1

-xxx- ·
GIEŁDA
i

-

Cell}' · orientacyjne:

WARSZAWSKA

17. 75 - 18.00, pszenica 33.50 - 34.50
ieczmień 14.z.5 15.00, iec.zmleń B 13.75 14.25. owies li.OO - 11.50, mąka żytnJia 27.S0.28.5(.l. mąka ps.zenma 51-00 - 53.00, otręby żyt.
nie 8.75 - 950, otręby pszenne 9.50 - 10.50.
c-treby pszenne grube 10.50 - 11.SO.

Czeki:
liolandia 360.25
Londyn 3060
Nowy Jork - ozeki 8.918
Nawy Jork - kabel 8.925
Paryż

...,

Żyto

z d!ll.la 3-go kwietni.a.

Usamsob!enfe ogólne spokojne.

35·0'7

Szwaicarja 172.40
Włochy

Rynek

45.80

Berlin 21 l.80 -

212.70

75.?5

Papiery państwowe i Usty zastawne:
4% LowestycyJna 102.50
5% Konwersyina 4.3·25 - 43.00
6% l>o·lair-owa 56.63 - 56.00
4% Dolarowa 54.75
7% Stab1Hzacyjna 54.88 - 54.75
10% KoleJOwa 102.50
8% m. Warszawy 41·75

MIĘDZYNARODOWY

KONCERT
EUROPEJSKI Z WARSZAWY.

Ło-

Dnia 7 kwietnia o. godzinie t0.15 rozgłośnia warszawska nadaje zkolei swóf
Koncert Europejski, który transmitowany będzie przez szereg radjostacyj euro·
pejskich - dając tą drogą obcym radiosłuchaczom możność zapoznania się z
muzyką polską. W koncercie wezmą u·.
dział oprócz Ork. Filh. warszawskiej pod
dyrekcją dwu kapelmistrzów: W. Berdja
pewa i G. Fitelberga, znakomita śpiewa
czka Ewa Bandrowska • Turska, wresz·
GIEŁDA BA WEŁNlANA .
cie kompozytor Karol Szymanowski któ
UverpCloł: maj - 4.93, Upiec 493. paź ry odegra partję fortepinnową swej iv-ej
dziernik - 4.95, styczeń - 5.00. marzec--5.03. symfonji; poza tem program obejmuje I
Brema: mai - 7.25, ltpiec - 7-38, paździer akt muzyki z ba.Jetu ,,Switezianka'' E.
aik - 7.55. grudzień - 7.70, styczeń - 7.75, Morawskie~o. laureata tegorocznej_pań
stwowei na~rC\d'y muzycznej oraz ,,Uwer
11Jarzec - 7.85.
turę ,,Flis'• St. Moniuszki, Pieśni żeleń·
Gif.I O/\ ZROŻOWA.
skie~o. Monin!lzki, Szopskiego, Chopina
Żyto, cena tranzakcyjna, obroty 225 tonn - i Szymanowskiego.
si. 18·00

t

s.

c ·zeslaw

I

~·

~

,

P.

Bagieński

b. naUCZJ'Cłel gimnazjum Im. Szczanłeck ej,
po '1latticb cierpicniacla smarł do 3 kwietnia b r •• prHivwuy lat 57.
EJuportacia sw16lr s domu iałobv przy ul. W6 c:zańekiei 74 do ltościeła Św Krzyża
odbtdzle •ie; w •rodę, dnia 5 kwietnia o f, 7· •1 wieczorem. 1'ahołeńsłwo talob1ie
zostanie odprawione w tymłe kościele w c1wartet<, o g. IO·ei raoo. Pogn:eb :r; kościoła
na Stary •menłarll Katolicki w c.r.wartek. o g. 5-ei po południu.
Na emutn• te ebrz•dr aapraen•ą przT1aci6ł I aaaiomycll 1Łrapioae

Żona_

Dzieci i Rodzina• . ,

wieść

Sensacyjna
Chłopiec

z Australji.

lub dz1ewczynka?

J.eśli ~erzyć

prasie ~ustralijskiej, zna
konuty ginekolog. tamte1szy prof. Unler·
berg'er zdołał doJść d·o tego, co dotycb·
czas było przedmiotem nieosiągalnych
?dawałoby się marzeń.
Mianowicie ni
mniej ni więcej - wynalazł metodę pozwalającą zadowolić pragnienie wydania
na świat dziecka płci męskiej lub żeó·
skiej do wyboru. Siedemdziesiąt prób w
tym względzie miało już dać niezawodne
rezultaty.
Sensacyjne to odkrycie dokonało się
podobno przez przypadek, a nie drogą
eksperymentów i żmudnych dociekań.
iak w większo~ci \vvnalazków Do lekaobradujących członków.
rza owego zgłaszały się liczne kobiety,
Zaprojektowano urządzenie w lecie nie mogące zostać matkami, z prośbą o
publicznego pokazu ·róż i kwiatów sezo- ooradę Zapisywał im sól sodową do użył
nowych z ogrodów członków mieisco-- ku zewnętrznego, kt6re nietylko leczyły
wych.. Uproszono Zarząd do zorR;anizowania. łącznie z Komitete'm Pań wieczoru świątecznego „Jajko wielkanocne",
POŻAR FABRYKI CZEKOLADY.
dla członków, ich rodzin i zaproszonych
(a) Wczoraj wybuchł pożar w fabrygości.
ce C'Zekolady Eu~ejusza Wa11nera, miesz
W wolnych wnioskach uchwP tono kil cza<'ei sie przy ulicy Senatorskiei ~t. w
ka spraw mniejszej wagi. Obrady. wo- domu stanowiącym własnosć Leokadji
bec ważności niektórych spraw. prowa- f'.\a twiejew.
dzone były z obszerna dyskusja i wielce
Ogień pow~tał od rozpalonego piecy·
hannoniinem omawianiem najdrobniej- ka.
szych szczegótów.
Na ratunek przybył IV oddział stra·
!y ogniowej, który po połgodzinnei ak·
di pożar opanował nie dopuszczając do
Najfopszym środb.fem regulującym trawienie dalsze~o rczszerzenia się .
Straty spowodowane przez pofar są
łliaturafoa Sól l't\orszyńska. Gen. Repr. Dr. K·
stosunkowo nieznaczne.
Wenda. Waaszawa. Krak. Przedm!eścle 45.

I

bezpłodność,

ale co więcej -

prolesQr

~konstatował, że wszystkie dzieci w ten

sposób urodzone były płci męskie) Naodwrót, gdy wkrótce polem zastosował
kwas mleczny rodziły się dzieci tylko
płci żeńskiej.

Co za przewrót nas czeka ie4li wia·

domość ta okaże się czemś więcej, nit

„kaczką dziennikarską''.
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W1ELKA REWJA MODY.

Wielka ..Rewla Mody'' w Teatrze MfeiSkfnr.
która odbodzie sio staraniem Tow Kropla M19a
ka w dn1u o kwlfetnla r. b. o codz. 12 w J»ll
?udnfe, zbudziiła W'lelkfe zamteireisowanle. Pr~
stąpilo do Rewjf Mód szereg znauych ł6dzklcti
firm. Konfer:i.neJerke prowadlJI p Jam Mrózłł
·kf. artysta Teatru Miejskiego, Bile~ nabjr.
wać motna w kasie zamaiMaA Teatru M.teJskf41
Pol go ul. TraupUa.
·
1

Kuri·e r · soorto~~·„

ŁODZIANIE W NOWYCH WŁADZACH szy od dotychczasowego rekordu
P. T. K.
ski, a mianowicie 10:50,3.
Do nowych władz Polskiego Związku Towarzystw Kolarskich zostali. na o- Dział oficjalny ton A.
negdajszem Walnem Zebraniu w WarKOMUNIKAT Ur. 7.
szawie wybrani również łodzianie, a
Punktacja biegu naprzełaJ.
mianowicie p. Chyliński (TZS) został
Kluhow'l zgfaszaią.~emu zawodmnków przy·
członkiem zarządu, p. prez. Thiele (Un.- z.nal!le będą Da$tępuJące ilości punktów za każ1 our.) został członkiem komisji rewizyj dego zawodnika i tak:
nej oraz p. Krachulec
(Ł.K.S.) został
0 ile liczba zawodnaków sięga 5-cdu po 1-ym
członkiem sądu arbitrów.
Z ważniej- punkcie za każdego;
szych uchwał pow~iętych na zebraniu,
0 ile liczba z.awodmdków s1ęga to-clu po 2-a
postanowiono, by zawodni}{, którego r:unkty za każdego:
klub jest · zawieszony, za niewpłacanie
0 ne liczba mwudnlk6w sięga 20-stu po 3-y
składek, miał prawo bez specjalnego punkty za ka7..dego:
zwolnienia wstąpić do innego klubu. Na
o Ile liczba zawod.'11ilków sfęga 5<>-cfu Po 4-y
stępnie postanowiono znieść dyskwali- punkty ta każdego;
fikację, nałożona na kolarzy za udział
ponad 50-olu po 5 Jpunktów za katdeigo.
w t. zw. ,pochodzie nagusów" w Gdyni,
Za pierwsze miejsce zdobyte przez zawodpódczas wyścigu do morza. Torowe mi nika 3xZ punktów, przyczem Z każdorairowa
strzostwa Polski postanowiono rozegrać ilość zawodników:
w bieżącym roku w Krakowie, zaś w
2-gle mteisce 2xZ punktów;
sprawie zatargu z warszawskim Ok. Zw 1 3-cfe mfe~ce Z punktów:
Kolarskim powzięto uchwałę aby WZK.
4-te mieisce z-3 punk"'ty;
zwołał w ciągu miesiąca walne zebranie
5-te mfeisce z - 4.
dla załatwienia tego zatargu.
z 2 - (z-1) t. !. t punkt.
.
Od ogól111ie oblicz;onych punkitówn odlioza
POCZĄTEK MISTRZOSTW W GRACH sile:
SPORTOWYCH.
za każdego zawoclllltka, którl' był :r.dOO'ZJOMistrzostwa w grach sportowych kl. ny, a nte brat ud.zBalu. dwukrotna t1r0ść punA. w Łodzi, które miały rozpo~ząć sie dn któw przyznanych za udziaf w biegach. np.
bm. o ile pogoda zezwoli rozpoczną się kluh zglosfl Is-tu zaW'Odnfków po a punktY za
w nadchodzącą niedzielę.
każde
15 x 3 = 45
W tych dniach ma być opracowany
z tel liczby me stawiło sńę oo
przez ŁOZGS szczegółowy kalendarzyk zawodów
2 x (2x)
12
i wydany komunikat. Prawdopodobnie
mistrzst. w kl. A będą odbywać się jedM 1>nocześnie w koszykówce, siatkówce. ha
W dals.zym oiagu za katde~ za.wodnika
zenie i szczypiorniaku. Wszystkie me- który rozpootat bjeg, a nie uk<lf1czyt. Po/trąca
cze odbywać się będą na boiskach.
~fe 5-kromą ilość' punktów pnzyznanycb za

z.

z

1

=

Ud'Zlaif.

OlEł

DA lóDZKA.
Na wczoraJszem zebramfu gieldowem w
dzi notowano:
.Dl•lary 8.89 - 8.88
3% Budowlana 4200 - 41.50
Dclarówka 55.00 - 54.75
4% Inwestycyjna 104.50 - 104.0U
7% S.tabilizacyjna 55.25 - 54.75
Bank Polski 76 OO - 75.00
Kolei Elektr. Łódzka 215.00 - 205.0f, ·
Tt'ndc11cJa utrzymana.

w lodzi.

(ex) Podaż mięsa w tygodniu · sprawozdawczym była zupełnie dostateczna,
zapotrzebowanie natomiast, w związku
z przedłużającym się strajkiem w prze·
myśle whkienniczym wydatnie zmalało.
Ceny n1ięE>a w porównaniu z cenami,
;akie obowiązywały w tygodniu poprzedzającym, nie uległy absolutnie żadnym
zmianom, kształtując się ściśle w tych
samych granicach.

Akcie:
Bank Polski 76.00 -

mię.sny

I

I

Kompletne wyczerpanie zapasów.

Maklerzy

Pol•kleh.

C) W ubie~łą niedzielę, w siedzibk
60, odbyto się Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku
Polskicb.' Ogrodników, głównie w celu uchwalenia zmian w budżecie na rok bie
żący, zmian statutu i innych ważnych
spraw.
Zebranie zagaił prezes Zarządu Minie
wicz. który wyjaśnił cel zwołania zebra
nia i na przewodniczącego zaproponował
p. Leona Kołaczkowskiego, co. zostało
I•rzyjęte. Na asesorów powołano pp. Mo
drzejewskiego, Jagodzińskiego, Nowic-kiego, 'Rozlera i sekretarkę p. Kotnowską. Obecnych 30 członków.
Po odczYtaniu przez inż. Jadwigę
~zostakówną protokółu z poprzedniego
zebrania. który przyjęto. int. f'iraś zdał
szczegółowe sprawozdanie z wviazdu
do Warszawy delegatów na Zebranie
Związku w celu uchwalenia statutu i za
decydowania budowy schroniska dla bie
dnych ogrodników.
Sprawe zmiany budżetu na rok biei.
referował kasjer Zarządu p. Oanolicki.
Budżet w pewnych pozycjach odpowie
- dużo uzupełniono. >raz uchwalono
sprawienie nowego aparatu świetlnego
dla preJ'ekcfi, upoważniając do tego Zarząd. przyczem preliminowano
pewną
kwotę ·z kasy Zar-iądu. uzupełnioną na
wniosek przewodniczacego. momentalnie dość znacznemi ofiarami ze strony
własnej. Kilińskiego

pr.ze~~~iątec~ny

Okres

Zwląslm Ogrodałk6w

np. w datseym ciągu z 13-u, kt6m
ZMIANA W KALENDARZYKU·ROZ·
2-ch
nie ukońceyto 2 x (3 x 5) =
GRYWEK.

stanę!L
~ p.

Mecz o mistrzostwo klasy A między
, PoZOO'tafo 3 p.
Makabi a ŁKS-em lb zostanie przenle-Mote być wypadek, że rezultat b~zie ujem
siony za zgodą obu drużyn na środę dn.
12 bm. (żydowskie święta Wielkiejnocy) nv, wówczas odliozioatY rostanle od sumy zdo
Na sobotę dnia 15 bm. Makabi ma wy byt:vch punktów za miejsca otrzymane z rozjechać do Warszawy, gdzie rozegra to grywkt.
Nagroda preyimana będzie klubowi. który
warzyski mecz z tamtejszą Gwiazdą.
w obu biegach. t. i. wfosennym f Jesiennym
NOWE REKORDY POLSKI W PLY· zdobvt ma:ksymatną llość punktów·
W ANIU.
N1ez11leżnfe od nagrody wędrownej prZyzna
Na zawodach pływackich w Krako- ne b~dą !ndywiid.ualne odznaorenta. tetony ·i
wie, z udziałem najlepszych pływaków dyplomy za n,depsze wyniki.
polskich, został ustanowiony przez szta
Po 3-ch la!Qch nagroda przyznana bedizi-e na
fetę śląskiego EKS-u nowy rekord w wtasnoś~ klubowi, kttóry zdobędzie w tym okre
sztafecie 5X50 m. stylem dowolnym w sle czasu największą ilość punktów.
czasie 2,32.6 (o 2 sek. lepszy od dotycb
Uwaga: Zawodnfcy usprawiedliiw1eni świaczasowego).
dectwamł lekarsk1et1111 przed rozPoczeclem za·
W biegu na 100 m. stylem dowolnym w00ów uznani będą tak. iak~yby nie byli
zwyciężył Bocheński w czasie t,04 i w zgfao;zarnd t. i. bez kar, Potrąca s.fę tyle punbiegu 100 m. pań - Jarkuliszówna 1 40 ktl'>w, fle byto za ni~go poltcz.rme· Te same
również w sztafecie 4X200 m. stvlem prawa p.-zyslug;uią kreroWTiikowi zawodów
clowolnym panów eKS. osiągnął czas lep 11rzY. .zwalnianiu zawpdnfków straJkui~cr.ch,

JUTRZEJSZY ODClYT E. A. OSSENDOW•
SJ<l'fOO.
Jutro o rodz. 8·15 wfeez.. odbodzfe się w

Pilharmonjf zapowiedziany odczyt l'erdy·
n&nda. Anton1l'go Ossendowskleao. włellde&G
powieściopisarza I podróżnego na fascynują„T,
ttmat: „ Wlelkt bunt" Os~l"t1dowsktl w swi>llll
c1dczyc1e Poruszy ciekawe tezy, Jak „Attesidorv Mttego lądu - podstawa mądrer pnł;tyld,
Cywili"Zacja eurOIJ)eJska z kflem ·w ręku obu„
czona duS?:a Azff. wódz z kof1JWrotk1em w re-'
ku. <Gandhi). Manta AzjaJtyz;mu. Roland. Spęa•
i:Ier. Keyserling, młode Niemcy, Czerwona
Moshva na ..dachu" świaita. „Genewa crr;y Toklio", Zaintereso'W'all~e na ten ze wgzecltmlar ciekawy odczyt iest wtTelkfe. Btlety w
c.eaie od 90 gr<ls.zy do zl. 3.- nabYWać nm.na w Kasie filharmonii.
Sali

Ofiary.
Dla Komitetu Ratowania Bazytlkt WUe>iskf~
Kw nr. 20b4 - Z okazjf imienin J. e. ks.
Biskupa D-ra Wlincentego Tymien1eckiego - Najdostomielszego OrdynarJusta O.e~zJ(
ł.l>dzk1ej,
Towarzystwo Kultury Katoilckle#
.,,kfada zł. 100- (sto).
j
Dla DfeceziaJneiro Komitetu dJa naJbledntef.
szych „CARITAS".
Zamiast kwiatów w Dniu Imienin J.
E ks. Biskupa Dr. w. Tymienieckiego
l\\iec:zystawa i Konstanty Wiśniewscy
składają 50 zł. na Komitet dila NaJbied~
niej~vch „Caritas".
Kw. Ili!'. 2065 Z okazli lm.ien!n J. e le!;. Bi-·
skupa 0-ra W'lfltcentego Tymienleckieito. NaJ.
dostojniejszego Ordyna.r;usza Di«ezjj tódzk.lcl
TowarzystWQ Kultury Katolickie! sklada złoo
tych 100.- (st.o).

Ruch wydawniczy.
• , J(ODJĘTA WSPOLCZESNA • •.

Ukaz:ar się Nr. 14 tygodnika Kobieta wsp'lt•
czesna, zawleraJący szereg ciekawych artykn•
r,?w, fak: Prawo człowieka do pracy - łi Kra
hE'lskieJ - bieda szybów śląskich; z cyklu
Przeciw karze śmferO! p. t. Odwet - Prewen..
1.ta - Poprawa - M. KUJJcewiczov:a; łnstruk•
fork'i o sobie - J. T. - SllrawozdanJe z pracy;
Ksi~ga ta.Jemna - O. K. - przekład z franoo·
skiego; dokończenie Wystawa sztuk.I sowle\!.e
klej w I. P. S. - N. Samotyhowa; Wśród kslą•
żek M Cz.; Nowoc.ZC<Slly zaczarowany pa„
tac - Z. Sz.artowska; Sw p. Felicja Juri::!elo.
wiozowa - St. Se.: Z teatrów - Sz. Woi~&-.
~ka I dr H. Silberowa; Z kina - w1adnmo~d
ftmowe: dalszy ciąg pow(eści Aniclf Orusue>o
kfej ~ t. Pny1oda w nieznanYm krafl.
·

ł

I'lr. 94

„,.

SAMOCHOD

noczende Włoch - wał. .Drof. Jauusz. !wasz
kfew;cz
Doktorzy, adwokac.t, inżynietowie, ~Jęta . 16.40-17-00 Piękna lud11J rumuńsk1e10 - wyg.l.
p. Posra Q!aril
urzednfcy t wojskowi fnspekrorvwie rejonowi.
kupcy. przemysłowcy l obywatele ziemscy. 17.00..-17-5.5 Koncert nmzykf cłuJ\skłeJ. Wykonawcy: ork"..estra fiilharm<>nj! Warsza.~J
W'!-ZYSCY ci. którym e:zas jest drogi, widzą w
~•8-ce uproszczenie swej egz.ysteneJ,
!M'd dyr Launy Orondala
rozszcrienie sw~J dz,iatalnvścL powfęk~en.ię swych 17.55-JEl.OO Odczytanie programu na difefl naciocltodów. zmnleJsz;unc r6wnocrz~nfe uc.-lążllwc
stoimY.
s.traty czasu i p1en.iędzy
IS.OO-IS·~ Od~zyt dla mait11rzys~w p. t. Wyspf~t'l::1ld (odcwt II) ._ w,,r:ł. 1'. LeM Płe·
Dla pl~knej Pani. dla m~~t\e11 Sł'o~c
szewski
l!O, dla rndzin całych 508-ka iest źródłem naj
milszych wycicczqk i r()zrywck, a dla wnys.~· 18.20--tS.Z! WładomoCcf bfe~~
kfch sr.częśl iwycb leio posiadacey SOR Polski t8.?5-t0,00 Miwyka lekk._
DlateKo tei 508 Pols·k! f'iat

lo

było

UllDOchódl lll:a Uut to lud2li

w Polsce marzeniem

ntodośc!gnionem.

Ceq kulff!a wozu, koszt Jei:o utrzymania:
reperaeie. podatkt I Drawie zawszę konle<:zinY
uofer. to lcoszt nlelada. irainiczący z

rta który "fld prawie nie
sz~ie~ólnie

w <lobie

mógł

sobie

luksusern
pozwolić.

kfY~ysu.

Tera21 dopiero, kfedy na rynku kraloWYm
roławlł ~

prawdzfWJ

klei;not

meohamlczny
Puls.ki Piat. Model 508. otworzyły się oowe
t.ory:ronty dla roiwoiu autQlllobi11ztnu w Pol·
Kt.
Co"a 7200 zł. n łuksusowt Wyiodną 4-oso-

ttow•

~arętę,

spotkał s.ię

z

t'la.t

będzie 2lllW$ie

19.00-ł0.30 Rozmaitości

serdeeinle lubianym przy-

;a,iele-m.

IOJ0-19.30 K4>IntU!.lht l1!Jy Pnem.

Pr:i?edstawłcfeł~two

69.'iCl %1. za s~órtowy flsobowy
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Z0.00-Zl
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zostaną utwory dawnych kompozyto•
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nasze
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przeróżne
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czekolady
I rozmaite
słodycze.
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AUTQMATY

5UCHARD

Ieatr, ~ino, mu1vka i Jl!nka

wkaidym
slcleple •••

:W11·stoi>:v Stefana Jeracia.
Dzfś i codtlennt~ 'IL'fecz. prieb6ł b!ehceco
se~o. kapitalna. śwfetrue wystewrone reweiacła Zuckmayera p. t. J<ap!tao z Koepenilok.
w ~óreJ frenetyczne oklaski rozeatuz}aimowa-

PRfMJfRA SZTUKI tóDZKD!OO
AUTORA.
(akl)fTI1Y. L tlrstef.n )
Teatr Miejski rozpocz:ił pr6bv z
??..~?.? 55 Muzyka taneczn4
3~aktowej komedji ,.Zielona kotwl;a·•
22.SS-%3.no Komuttlbt met~orotcdczn7 I ,o- neJ pttbliezności zbiera Stefan Jaracz,
pióra populiarne~o feljetonistv nasze.ro
ltcyJny.
pismą i cenioneg-o krvtyka p. St. Bala.
RA TR KAMERALNY.
Z3.00-Z4.00 Muiyb taneozna:.
. W rodach 1irłównvch wvstaoi•\ p~
Zm~.
Szubert, Mrozh1ski, WinaweE.
Występy Marfj Pmrbyłko • Potockiej.
RADJOWY JC'ONCERT SYMFONICZNY
Brodnłewicz, Lenk. Chojnacka. Skrz;y„
MUZYKI DUŃSlCIEJ.
Dziś premJera na.Jwiekszesco sukeesu teatru dłowska.
Wasiutyńska 1 Niedliałkow·
·
Dnia 4 1'wietnia o ~odz. 17 rozgło§nia M~łego w Warszawie śwfe.tiMf sztukł J. erwf- ska. Reżyseruje p. H. Szletvński.
warszawska nadaje koncert svnrloniez- na p. t. Pterwsea Pani Praiier, w kt6reJ WYT;~TR POPULANY (OORODOW A 18).
ny, poświęcony wył~cznie OlUzyce ko111· stąpi wąkomtta artystka Marła Przybytko _
: w dalszym ciągu o eodz. 8.15 wiec;.
pozytorów duńskich, a mianowicie: Hart P01ocka. Druga role pomsową odtwarza s~
fanJa Jarkowska. Reszte obsady stanoW'ilł: Su- wld0Wt1skio historyczne w 8 obra2ach P. t. Barmanna, Gade !!o, Nielsena. Grondahlo i
innych. Konce!'l ten ~$łyszą radjosłucba· checka, Brodniewfcz, Slnvtńskf, Szyindler r Szu Kochba - wedlu1 A. Ooldfadena. w nowem
bert. Reż. M. Przybytko • Potocka. Delrorae;te qiracowainfu I retyserjl J. Szumachera.
cze w wykonaniu Orkiestry Fiłh~rmnni St
Jarockiego.
alfet:v do nabycia w cenie od JO rr. 416
cznej pod dyrekcją znanego kapeJmJ„
.
' zr. J-50 tylko w kasie te~ru od g{>dz. U-t
stria dupskiei!a t aunv Grondabla.
W środę f czwartek PC>1Wt6rzente inmJery. t od 4-10 wleae.

.::.Z5-15·30 Chwilka lotnicu f przeolwga2Jt'W:2

~ a

1

--·

TlATR MIEJSl(J..

<izt

K()ltl1untkat Państw. Unędu Wychowania Fliiycbnego ~ Państw. Związku
Sportowego
~
śwtetne resorowanie i 4 amorlyzato!fy hy- 1~ .:i:;-l'i.50 Wśród książe1t - przegląd na)lmw
szvch wydawnlotw omóWi !n'Of· Henryk Modraiuliczne zapewniaią idealne z.awfes.zenie I trn
śdcki
f1an1e drl}gł. a 4 ha.tJtuke hydrauliczne I I rę··
\iny m~chanicZny dają maksimum bezpiecze(l I5..'ifi--16.20 Płyty gram<>fonowe
1li-20-I6.40 Odczyt dla mawrzyst6w p. t. Zic:d
\twa i si>ra W"1oścf.
-

czają wydobycie swe pracy zasłużonego
muiykologa i kompozytora Henryka O·
pieńskiego.
W drugiej czętci koncertu wykot'łane

...S

?100-31.30

i!'„ł0-15.35

Motf')f 4-cyliindr()W)' o sile Z2 KM. dając kc' lnsalny zryw, l)Ozwala osiągnąć 95 km. na go-

P?lskhn z XVlJJ w., Jak A Dankow~ki,
Maciej Kamie1\skł. Utwory te zawdzię·

rów: Lully, Rameau i Haydna. Wykonaw
w cami tej ~iekawej audycji będzt: Orlcia·

dodatek ® Prasoweio ~łl<ika RadJ.
21.45-Z?OO Rwadrans literacld. Stanl!slaw Andriel Radek - Opowfadanłe z d1f11J6w naszej martYrołe>d ~ t. W Orłowsldej kator-

towego
l."i 15-1".ZS Komunikat gospodarczy.

tt0dziw naiwyhred:nieiszej klien·tel i

z KONSERWATORJUM 14!

Audye1a Stowari.
Dawne1
Muzyki poświęcona je$ł w ~wej pierw·
szej części mało znanym kompozytorom I

-I<onet1rt popularny. Wykmu!lwcY:
P R pod dyr, J· Ozfmlńsk.fet<>
orai Jeriy Lefeld I t.udWlik 1.Jc5tełn (fortepfM na 4 ręce)
W prietwlo: Włatłomośd ~porto~ OJ11.J

Audycje rad!ofoa1czne.

.łG. - - - - - .

M

0
mis~n~a ~~::~:~~rfu~
~~a~~!~:k:;~ j ~
M1łośmkow
m__ __ _ .• ___.. __.

otkiellłra

vrzemawlala same za siebie.
~lnfmalne ltoszta gara!owan!a., ze względu
na rozmiar wo~q. prostota Jego konstrukdl.
Wtorek, dnta 4-io kwlotnfa.
dobrae ZIOl"atamiowana tania flbsłuia w ;:ałym ll •.f(}-11.50 C<>diienny Przogł~ Pl'UY ~J„
kraiu. qmnifiwiającę nawet Ja;kom korzystanie
ski el.
z wm:u bC'>J s:r;ofera. s1>rawify to. że samoch6J tl.50-11.55 Koniunłkat meteorołogfezny dla ~
ros Pol.;ki fiat okazar SIC najmflszym i naj~
mun iokacp lotnicze1.
ltrmllmcz.n!oiszym środkiem lokomocif w na 11.57-12.05 Sygnał i:zasu z Warszaw,. HeJnal
f.ivm kr1uu; tańszym nletylko od kolai ~ela.i
z Krakowa,
nvch. ale takte od autooosu, a .nawet tram- IZ.05-12.10 Odczyta.nte programu na dzle(!
waju.
bfeżacy
Dl• star handlowych furg()ft!k dostąwcn· 12. 10· - ł .HO Koncert z ph.i gTa.mofonowycll,
~alkuh1ie się równfet lepiej. nf~ wszelki In.ny
13.20-13.25 Ko.munlkat meteoroloa;lcznp.
Jposóh dostaircza11tia tuwaru klle.nteli, stutąc 13.?5-15.10 Puerwa.
rc-wm>c1!aśnie efektowna rach():na reklamą.
15.10- 15.15 Komunikat Państw. Inst. l!kspor1

łta.ndl.

Str.

•au

stra Kameralna Stow. Dawnych Mµzy„
otrzymab inana firma He!!fYk ł3u 19 30-tl).45 f'ełieron cnuiYezny P. ł. O 1. J. Pa- ków pod dyr. Mieuejewskiego. lidfa
derewskim - wyd. E!"Of. Henryk Opleńslcl Barhlan-Opienska (łpiewl i Bolesław
S·ka, t6d!, Maciuszki 2, teł. 207.00.
i9.45-20-00 PrasOW3f Dzłennik Radjowy
Kon (forl•pian).

:ta Łńd.t
czyńskt I

spyder. a eiono zł z.a handlowy d05tawczy I!
2 Ja.pasawemi o~um1onemi kotami.
'I do li litrów benzyny n• 100 kim, 42 ził.
t'f'cmte jako podatek drogowy, to cyfry, które

Łoqzl
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OGŁOSZEN' IE

'NR. · 9.

(Dokończenie)

z

Klemensowi Marcinowskiemu, Sz;ymo-1 Widaw~ki, zamiesikały priy ulicy Pod· f
Nr. 16318/A "Abram Drezner". Łódt
(f
J i;
•
nowi Renigerowi i Janowi Wilamowiczo rzec~ne1 Jl z .Prawem łącznego podpisy- ut. Południowa 52, firma obecnie brzmi: tÓ~~~ ~~Gł:w:~~~ i s~;an~:!~~ J!~
wi.
.
.
wania . z C!,ar\ Grvnb~rg lub Pł'Okuren-, ,,Surówka wł. Abram Drezner'', Abram man Dietrich, Łód~. ul. Kopernika 4. · ,
1k ~~70-8 Tka1n1a Mechan1e2~a (~ot i tem Jozef~ni Grvnberg1em.
Drezner obecnie zam. przy ul. ZachodN 71 7/
ton}, spoJka z ograniczoną _odpow1~dz1at„ ,
Nr. S9.'·B Zak!ady Włókłel!11icze ~- 1 niej 66 w Łodzi. Upadłość firmy została Wys~ka ~. ftr;;;':~~~~a~~fi~~lf<Uowa'"~·
.-osc .ą. Łódź ul Stai o· Wolczańsl.ca 2·4 : ro.I Hoffr1chter, Spółl'a Akcy1na, Łódi, podniesiona.
~
Kapitał zakładowy spółki, całkowicie ul. K~tna • 15. Zarzad obecnie stanowi~. 1 Nr. 14444/A .,Marla Aleksandra $lłw·
Nr. 881'8 „Bank Zachodni, Spółka AIS
wołaconv wynosi s ooo zł. i jest podzielo ·1 p:ezes Zygmunt Hoffrichter, Lćdź. ulica i.owska" Łódź ul. Rokicińska 6. firma cyfna w Warszawie, oddział w lodzi"•
.
dnia 17 marca 1933 roku.
ny na so udziałów po 100 zł. kał.dy. Za Piotrkowska ?06, dyrektor zarzą'dzający obecnie brzmi
-Al Sliwkowska j S-ka Prokura udzielona Ottonowi Aletowi Zal
Nr. 1212'B „Bank Handlowo:Przemy rząd stanowią· {<<irol Geldner. tcidt, ul. Michał Czylinga~ian, Łódt. ul. Kłltna 15 Siedziba firmy obec~le mieści się przy oddział w Łodzi ustata. Janowi Ołażew;
słowy w Ł~dz1 Spót~a Akc~lna '. Do R~ Nawrot 32 i B~ '~rt Buffer, Łórti, ul. j oraz czło~kow1e I~ena Czyling_artan, I ul. Al. Kościuszki 13 w Łodzi. Wspólnicz skiemu, Łódź, ul. Perla 5 udzielono pro~
dy Nadzorczej weszh Bron!sła~ Bazyl- Rzgowska 26-28, Weksle z własnego wy I Lódt, ul. K,ątna 15 1 Helena Rac1ęcka, ką przedsiebiorstwa jest Franciszka Dre kury z prawem pojpisywania łą.cZlli~
ski i adwokat Adolf Szczvg1elsk1.
stawienia spółki i tak zwane akcepty ! Lód~: ul. Piotrkowska 194. Do ~ompe· slerowa, zam. przy ul. Al. Kośduszkł 13 z Jedną z osób upoważnionych do podpi
dnia 18 marca 1933 roku.
oraz _p_rokmy podpis.ują zarządcy łącz-! ten:,i zar,zą~u nal~t.Y prowa~i~n.1e i~te· w Łodzi. Spółka firmowa. Czas trwania sywanła za centralę i wszystkie oddzia„
• Nr
}j „ Warszawskie lowarzyst· nie: Wszysl~ie z~ś mn~ sprawy mogił 1 kre.esow społk1, admm1str?wan1~ 1eJ ma1ąt. spółki określony został do dnia 1 stycz ty. lub tei z jedną z' osób upoważnia„
· 556
. S 'łk Akcyina War- byc nłatw1ane i odnosne dokuroenty I 1 m. . reprezentowanie tei~e wobec nia 1934 roku. Zarząd stanowią obie nych do podpisywania za danv oddział.
wo Ubezp1eczen
po 8
. .
l'odo;svwane przez każdego z zarzadców, władz 1 osob oraz decydowanie o w~zy· k' W k 1
k
· d
Nr. 223701A „Print'• wł. Jetta I ZofJa
sza w~, ul. _J~sna 4. :::i1edztba _udJziału \': sam<l:lŻielnie. ZArządcv winni podpisy· stkicb sp;awach, dotyczi\cycb spółki z , wsp 61 mcz 1'
e se, a c~pty. tD osy! Paplerne••, Łódź, ul. Piotrkowska ssŁ0Jz1 m1csc1 s1~ przy ul. Piotrkuwslm:J wać się pod stemplem firmowym so-llki. wyłączeniem zastrzeżonych kompetencyf 1 ko.ntrakty wszel~ie ~obowiązania podpi firma znajduje się w likwidacji. Likwi..i
111. ł:!dward Werner przestał być człon Spółka z o~r!l.nicz<:'ną odpowierlzia!noś- 1 walnego zgromadzenia. Wszelkie doku·/ suJą o~le wsp.ólmczkt łączme pod st~m datorką mianowana została Zofja Papie1'
kiem Zarządu. Członek zarządu_ Jan- cią 7awarla ~o~tala na mocy aktu ze:z:na menty w imieniu spółki podpisuf~ pod plem firmowym, reprezentować zaś f1r~ na.
Adam J~złorański mieszka obccn~e w nego 11-go mt'rca 1933 roku za nr. 870 · stemplem firmowym dwaj członkowie za 1' mę. wobec władz. i urzędów ma ~rawo
Nr. 22469fA „M. lawskl IP. Knyszyi
. Młocinach pod Warszawą. Wsz~lkte ak· przed notariuszem Ros:smanem w Lodzi 1 rz4du, lub jeden członek i p.rokurent łą- ktazda ze wspólmczjkkl shamo,dzżiel~tei. Do ski (KraJeks) Łódi, ul. 6-go SJerpnla l·~
ty i dokumenty, z których wynika j_akie na czas nieofł?"aniczonv.
1 cznie. Dyrektor zarządzający Michał Ci, c rzym~wama wsze
c na e no ~' p~o Firma obecnie brzmi: „M. Ławski i M.
ko!wiek dla spółki zobowiązanie. wmny I
Nr 1371-B Tkalnia Mechaniczna Moj I lin!!arian upowaf~iony iest do Hmodziel wadzenta ~praw sądo~~ch i .udzielania Szlam (KraJeks) Paweł Kabdan-Knyszy~
t-yć opatrzone podpisami dwóch człon- .
c·h b • k' ·
Bł
• ki
ół nef!o podpic:ywania wszelkiej korespot>.· · pełnomocmctw upowazmona Jest wyłą- ski ze spółki wystąpił. Wspólniczk!I
lub J'cdne"'O członka zarzą I kzesz
a
anls
J 1 and
a~zcdzrnls
:
~P
Franciszka Dreslero·
'1r
ków Zar7"du
~
~
.
a z ogran czoną o pow12 zia no:c1ą - • ,. denc1'i
.
• jak ~ównież .pokwitowania
. . z od- cznie
· tDreslerowa.
ł
przedsiębiorstwa jest Bajla Szlam, zam.
1
du i prokurenta. Wyjątek stanowią: po- Łódź ul. Kątna s. Celem spółki jest pro-! b1oru z poczty, kole• żełatńeJ, bmr tran- wa m ercyzy n e za war a.
przy ul. Al. Kościuszki 39 w Łodzi. Bajta
lisy. dodatki do polis, świadectwa tym wadz,enie zarohkowej tkalni mechanicz· I t1portowych i komar celnych, priybywa,
Nr. 1372'6 ,Jan Winter 1 Ju!lan Zim Szlamowa intercyzy nie zawarła.
czasowe. czeki, listv o wydaniu fundu- nej z przędzy oddanej do przerobienia. j~~ych po~ ~dresem fi:mv kor.es~onden, nawoda - Eksport. konłekcl_L sp2łka z~Nr. 19/A „Ryszard Buble". Ł6dt, ul.
szów z instytucyj kredytowych. kore- Kapitał zakładowy spółki całkowicie I CJl J:wy~łe1 t polecone1 oraz p1emęchy z ~rani~zoną od?.OWl~dz~alnosci~. ~dz, Gdańska 162. firma obecnie brzmi: „Siu
spondencja. zarządzania dotyczące cz~n wpłacony wynosi 13.000 zł. i jest podzie przelewow.
•
.
~r~ez1~y. ul. S1enk1ew1cza
11"!11a istności biurowych. pokwitowania z odb10 lony na 100 udziałów po 130 zt. każdy.
Nr. 617~-A Maria ~l~ksandra ~liw· ~ nteJe od 14 mar~a 1933 r?~u. Kapitał za- sarnia - Ryszard Buhle wł. Anna Buble
ru korespondencji, przesyłek poczto-I Zarząd stanowia .Tan Bła,;zczyński, Łódź, 1kowska. ~:~· ul. Rok1c1ńska 6. Firma! kładowy spółk~ .całkow1~1e wpłacony_ Ryszard-Rudolf Buhle zmarł. Właściciel
wycb i innych. które to dokumenty mo ul. t 1 Listopada 80 i Mojżesz Chabański, została ~hk_:v1dowa_na.
•
1 w~nosi ZOOO zł. t Jest podzielony na 20 u
ką przedsiębiorstwa jest Anna Buble zagą być podoisywane przez dwóch
Łódź, ul. Piotrkowska 21o. Wszelkie w i· i ~r. "01~9-A. Biur? techniczne ~o: j dzta!ów po lqO zł. każdy. Zarząd ~t~- mieszkała przy ul. Gdańskiej 16Z w Ło
l<urentów. Członek zarządu Stefan Lau- mieniu spółki zobowiąunia, kontrakty, ~ bot •. Int. L .• Ketlson 1 S. B~yman. lodz, now1ą: Jan. Wm~er, Warszawa, ~zacktc dzi. Odroczenie wypłat uchylone.
ryslewicz mieszka obecnie przy ul. Ba umowy, nie wyłaczając hipotecznych il ul: Zachodf 1a 7?. Na mocy mterc~zy P?· g? 2 _I J~IJan Z1mnawoda, Brzezmy ul.
Nr. 20749/A „Herbert - W. fłltzer"„
g 1 tela 10. Wszystkie dotvcbczasowe pro wekslowych oraz czeków i żyr na wek- między .sa.omonern Brvmanem a rego z~ 1 S1enk1ew!cza 6. ~eksle, c~ekt,. indo~y, Łódź, ul. . Kopernika 21. Firma obecnie
kury ustały. Udziekmo łaczncj prokury slach podpisują zarządcy łączni~ pod ną. Regn~:\ ustalon~ została wyłącznośc prokury I 'Ysz_elkte ~obowiąz. ama Pl~- brzmi: <tterfa) pr_zemysł chemiczny wł.
d,a Centrali t wszvstkich Oddziałów: stemplem firmowym. Korespondencię zaś ma1ątku 1_ wspólność dorobku. „
mężne podp1suJą obaJ zarządcy ł~czm~ Herbert - W. f1ltze.
Andrzejowi ~!iwińskiemu, Romanowi handlową, pokwitowania wogóle, w szcze ' Nr. 22?891A.',A~ram Cytryn. Wyrób pod stemplem firf!lowym. Wszelkie. zas
Nr. 19174/A „A. Stefański I A. ~1au·
. k" mu Bronisławowi Cze~zer-1 gólności z odbioru korespondencji pole- . sprzedaz sukien 1 bluzek Łódź, ul. Ko mue sprawy spółki mogą być załatwiane rer" Łód, 1 K
.. k
p·
b
0
d:i:,r~~~ Mearc.:~lemu· cinhernowi. Wito!- conej, prze.>yłek pieniężnych i wartoś· &cielna 6 F~rl?~ istnieje od stycznia 1931 i o~nośne dokumenty podpisywan.e przez cnie brzn~l: ~i- G~~;~f i aA.3·M~~~~„~ _A;
. J . v
i Leo eiowycb podpisuje Jeden członek zarzą- roku. Własc1c1el Abram Cytryn zam. kazdcgo z zarządców samodzielnie. Spół
St f • k.1
ółk'
.
dowi-Wła d ys ł a:vowi ezters~iem~
w I du od iecz tką firmową. Wszelkie przy ul. Brzezińskiej 14 w J:.odzi. Na mo ka z ograniczoną odpowiedzialnością. n~
e ans ~e .s p . 1 ~ystąpił. !\'sp~l
11owi Podoleck1cmu.
Dla oddziału_
I
P
Pd ą
.
d 'ć k · • cy intercyzy pomiędzy Abramem Cytry Akt spółki zeznany został przed notarju mklem przedsiębiorstwa Jest ludwik Oor
Warszawie Tadeuszowi Pu!janowskie-- 1 sprawy dsą owe mdoz~ lp~owa zi
az::ty nem a jego żoną Ruchl"-ŁaJ·~ ustalona szem Rossmanem w Łodzi dnia 14 mar ski, zam. przy ul. 6 -go Sierpnia 63 w
·Ł k
. skicmu Bo z zarzą ców samo zie me z prawem U·
"
~
mu. Wła d_YS ła~o~\ u ~szc.w
. - _ cl:zielania ełnomocnictw adwokatom. - została wyłączność majątku i wspólność ca 1933 roku za Nr. rep. 916. Czas trwa f Lodzi· Na
.. mo c~ a ktu sparzą d ~onego w
lcsławow1 $w1ęck1e~u 1 W1ktoro~1 ~a
P
i zo
od owiedzialnoś· dorobku.
nia spółki jest nieograniczony.
kancela.ru notarJusza Kabla dm~ 1~ mar
rzyckiem~. Dla ~ddztału w ~odz~: . ~~a . ;fąoł::w!rt~l!r::s~ałan~a ~ocy ?..ktu ze·
Nr. 22590/A "Dom Handlowy Henryk
Nr. 225921A „Rachmll WaJnsztok" - . wrześma.1930 roku Arno Stefansk1 c~~Y
nisław0w1 U:ycktemu, Ja~owi Woimcki~ znane .o rzed noiarjut:zem Zakrzewskim Paterson dawniej Bracia Paterson Agen Sprzedaż drzewa budowlanego. Łódź, swój ~dział scedo.v:ał na rzec~ Ludwika
mu. Szymon?wl Kallńsk1emu I Józefo~t w Ło~zi Pdnia 30 kwietr.ia 193:.ł roku za tura. Łódź, ul. Piotrkowska 122. Działa! ul. 11 Listopada 141 (Zdrowie). firma Gótsktego. Górski mtercyzy me zawarł.
t Walcw1czow1. _Dla Oddz~ału_ w PoTna~~u Nr. 390. Czas trwania spółki nieograni· ność firmy liczy się od dnia l kwietnia istnieje od 17 marca 1933 roku. WłaśclNr. 4220IA „M. f. fiszer". Łódt, ul.
ł \.\'tadysławow1 La~zczynsk1cmu • . CT 1 o l czony
1933 roku. Właściciel Henryk Faterson ciel Rachmil-Wolf Wajnsztok, Łódź, ul. Długosza 43. firma została zlikwidowawi Włodarcz:akowt•. Bole~ławo.w1 1cr- 1
Nr~ 225~8-A Bracia Waldman. Wvróh zam. przy ul. Piotrkowskiej 107 w Łodzi Gdańska 22. Prokurentem firmy jest Laf na.
azowi i Stamsła~ow1 Gol1~zow1. D.d 0 ~ i sprzedaż towarów wełnianych i półweł Na mocy intercyzy pomiędzy Henry-- buś Wajpsztok, zam. w Łodzi przy ulicy
Nr. 20034-A „Eksfm wł. Szlama Mil·
dzinłu w Kato~v1cach: M1eczysławow1 nianych. Łódi, ul. Kiliń~kiego 130. Firma kiem Fatersonem a jego żoną ustalona 11 Listopada 141. Intercyzy nie zawarł. sztaJn I Herman Leber". Łódź, ul. Pitsud
Maćkowł, Stamsła":owi _Strzclc.ck.icmu. , istnieje od t stycznia 1933 roku. Właści- został~ wyłączno~ć majątku i wspólność
dnia 24 marca 1933 roku.
skiego 32. Firma obecnie brzmi: „l:ksim
Józefowi Betkowsk1emu 1 Józefowi Mo- , cele Leibuś Samuel Waldman i Jakób dorobku.
Nr. 839-'B "Hydraulika, Towarzystwo wł. Szama Milsztajn i S-ka". Izrael-Her
rysowi. Dla oddziału w Gdyni: Zyg- ~zaak Waldman. zamie.szkali w todzt
Nr. 2259lfA nMontcau wł. Izaak Graf" Handlowo-Budowlane, spółka z ograni- man Leber ze spółki wystąpił Wspólni
munto~I Pardenowł. Bron!sł~wowl Pudl : przy ulicv Pustej 9. Spółka firmowa. - Wyr?b płaszczy t.ódź, ul. Cegielniana czoną o~powiedzialnośclą". Łódź, ulicą k~mi są .Nuta-Wolf Leber zam. przy ul.
kowł 1 Konradowi Cygansk1emu. Dl~ I· Czas trwania ~p6lki okreflony został do 40. P1rma Istnieje od stycznia 1933 roku Al. Kościuszki 39. Członek zarządu Dr. P1łsudsk1ego 32. i lcyk-Jakób Rajzma-Oddziatu w Krakowie: Maksymiljanow1 10 marca 1938 roku. Weksle i żvra .-orl - Właściciel Izaak Graf, zam. przy ulicy Wiktor Stern, upoważniony jest do sa- zam. przy ul. Narutowicza 38. obaj w
Rittmanowi. Tadeuszowi Synowcowi i' pisują obaj wspólnicy łącznie. Wszelkie Ce~ielnianej 33 w Łodzi. Intercyzy nie modzielnego rozporządzania majątkiem todzi. Na mocy aktu sporzadzonego w
iorn Burdowłcz6wnle. Dla oddziału we zaś inne zobowiąnnia ma prawo pod„i· zawarł.
spółki i samodzielnego podpisywanfa fir kancelarjj notarjusza Nowińskiego dnia 8
L\vowie: Zenonowi Jurewiczowi. Anto- ~ywać każdy z nich samodzielnie. Inter·
dnia 21 marca 1933 roku.
my.
marca 1933 roku Izrael-Herman Lebet
aiemu Flasińskiemu i Juljuszowl Swietli- cyz wspólnicv nie zawarli.
Nr. 5181/A „Henryk Richter". Ł6dt,
Nr. 22374/A ,.Plon" wł. Judka Roten- swój udział scedował na rzecz Nuty.
ł:owl. Dla oddziału w Riałvmstoku: TaDnfa 2n f"'nrrit 1933 roku
ut. Gda·':ska I 18. ·siedziba firmy obecnie berg". Łódt„ ut. Piłsudskiego 65. Firma Wolfa Lebera i Jcyka-Jakóba Rajzman~
~ru~zowi Teńc;i;vńskiemu. Bronisławowi . NT'. 140~?.- Ą ł 6dzfra wvt,··Arr;„ ...„. mieści się przy ul. W61czańskiej 128 w została zlikwidowana.
Wspólnicy intercyz nie zawarli.
kunigłelowi. Mikofafowi Skawiń()kfemu. dlar~~a wJ. Ch, C'ky„bet~ i J?!rób 'łl'i- f'.odzi. Henryk Richter obecnie zcimiesz
Nr. t328'R „Zjednoczone Farbiarnie
.lorencowi Franc-manowi i Roleshnvnwi dawi:Jri ł. 0dź. 111. Pnd rz" " 7 na. ?1 P:·"''~u· kał~ p~zv. ul. SlowacJ<iego 4 w Rudzie Pończoch, .s~ó!}rn z ?graniczo~~, odpoWYDZIAł. HANOI.OWY
... lłossowskiemu. Dla oddziału w Wilnie: 1 rentem firmy mianowany został P1nk•- 1 Pab1amck1ej.
• wiedzialnosc1ą • Łódz, ul. Rok1cmska 17 SĄDU 01\RĘGOWEGO W LODZI
Nr. 22.587/A ,;faula Jatka wl. CzeUnieszkodliwienie
mięsa mniej warto~ciowcgo Łódź, ul.
Wołowa 1. Firma istnieje od 1 lutego
193..~ roku. Wła~dciel Czesław Dobrzvń
ski zam przy ul. Dobskiej w Warcie. In
tercyzy. nie zawarł.

sław Dobrzyński".
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z.

Diwlfłkowy

DZI AI.
L 8 IC t\ Il I K 1.

DZlł PlłEĄIElłA

Kino-Te atr

,,Przedwiośnie"

„ ....

Dr.J. Berlin
ll'ienka obectn1e

al.

.NAWt <o·r ::i2, te•. 213 18

Pnyimuie od 8-9 ran.o 1 od 4-8 w1ecz.
W aiedz. i. 6więta od 9-12 w poł.

" przyjmuje od 8 11 rano

1'

OGł.OSZBNIE

·

zawiadam ia ainieiszern pp. Akcfr11arluu6w. te w dniu 26 kwietnia 1933 r
o godzicie 11-ei w lokalu biura Zarz,du prZT uliey Piotrkows kiej ' Nr.. 77·
w todd od1>ęd1ie 1ię

Oolłtót

Doktór

~;!;;;)~~~~:~:~ ~..~.! ~~k~.~
Andrzeja 2, tel. 132-28.
ł'1;ey1rnu1e od 'ł 11 S-8
WD edi1ele i św1ęh od 10-12.

weoeryc znych i moczopl ciow)'cb

Po 1udn•ow a 28. teL 20i-93

1

ony1muie od 8-11 r•no 1 od 5 8 wiecz:
w nie 7tł'lle świeta od Q-1

Dokt ór

ur. med.

WOŁKOWYSKI HE LL ER
apec. cb "r6b elr6rayc h, Wenery•
csaycb 1 mOCalOJ)łc·owvcla
pne„rowadzlł idę na al.
Trau gulta S te'ef in.at
przyfmu1e od 8-11 r. nd ł · 8 w·ecr

t!!:.l.~.~-90

Cegi elnia na 4,

Spec.ałiata chorób akórayc b,
weaeryc a1oycb 1 mo 'OP•C•ow ycb
Przyfma 1e od i:odz, 8-2 a 5-9 w.
w aieda1. 1 św. od g. 9-t. w poi.

W "ert~

Lekarz dentys ta

1"J. GLA~ER
d n i a.
z a. cho
telef 185-49

8
przv1. o 9 - 2 1 3 własna pracown ia zębów sztucznych. Ceny .Lec~ntc.

na

ZGIERSKĄ

38

Naruto wicza 9, Tel. 28-98.

napr1.eC1w Zgi•rsk1ej 15! 1 przy1mu,•
10-1 1 4-7 wiecz.

weneryc zne moc•o
płciowe • akórne

Choroby •

łeczo•C·

Ceny

Różaner

H.

ę

Przvimu•e on 8- 10 r~no

Dr. med.

';-8

pop

\aao oet ctt1rurg ceny

O!:!! SZREIBERA

H. LUBICZ

praen1es1oay na ul

został

apecialie t11 chorób akornyc h,
weDeryc znych 1 moczopłciowych

NARU fOW ICZA 9

Fuv1mu,e od g ts-10. l~-2. :>-8 w.
niedziele i święta od 9-ll.

Operacie, opatrunki. lec:ze11ie trlak6w.

l..e31e1 niana 7, tel. 141-Ji.

teJ. 122-95.

CENY

Olł.

DOKTÓ R e

NIE WIA ZSK I
Chorob~

i moczopłciowe.
pr~yjmuje od 8-11 1 od 5 do 9 pp.
w niedziele 1 święta od 9 do 1 przed poi.

l'rzvjmuje od 10-12 i . od 3--6 oo ooł.

Dr. J. Nadel

11.tlóroyc h,

moczopłciuwych
się

pneprowa dzil

Akusz er-gin ekolog

aa

lJL PIOTH KO W.SKĄ 90

przyjmuj e od 3-5 i od 7-8 wiecz.
pu;eprowadził się oa aL

tel. 129·45.

od 8-2 • od 5-9 wieci:.
W aiedz. 1 święta od 8-2

~rzyjmuje

ANDR ZEJA 4,
·

fIl IK~ ~ K~ ~ IfWI[l
Dr.

.

Da<.

telef. 228-92.

-.:.o.

S NEUMARK
c:Oroby skórne I weaerye me

Andr zef a 11. Tel. 137·42.

powrócił

Choroby akóroe weneryc zne

Moniu szki 5, tel. 170-50

moczopłciowe.

przyjmuje 12-2 i 6-8 wiecz.

2
Godziny przvięć 9 112-J 1 rano 5.711 lio poł

CENY

PRE.N UJ.WiE RATYt

8 ni.edzielnym

dodatkie m

ilustr. i

dod.

dziec. „M Al. Y KUR JE R„.

na prowincji
•iesięcznie w Łodzi zł. 4 odnoszen ie do
~ 5.50 zagranicą zł. 10 Prenum erat'! moina
łio'llu 40 gr.
fr.terwat ! tylko 1 i 15 ka.ldego miesiąca.

Konto czekow e P. K. O. 61747.
r<~daktor

CZESL A W

naczelny:
GUMA.O WSKJ

ll ~A lłY
Il

Reklama
to

Mag istra t m.

Or. med. LEW INSONOWEJ
86
przeniesio ne aa PJOTRKO.VSKĄ
tel. 143-63, od 10 r. do Ił w.

Chirurg ia koe111et vc:aaa, ł1'łakł
odmrołoni 11. USUWANIE OWł.OllE.NI~

PRZ YCH ODN IA

w"

Potrz„b na zdolna e le a 04' d je n tle a.

kolonia lne!, a ięzvkiem
n1em1eclc1m, o miłej powierzcbowności.
l<1111cj11 lob nowaine referencje U Listopada 12, Skład w o.

Pomzaku Jt; pao1enki miłej cierpliwej,

iatehl{enb ej do 3 letoiesro dzieelca na
za skromnem uposaieni eta.
Szycie poiądano. O 9rty pod ,Jureczek "

w Yi a z d

„Kur..•r

~dzki„.

Potrzeb ny
Wodna 1S

czela da i k

ł.11csna

(Choiny)

przyjm uje we W•zy•t klch
•pecj alnoiei ach
od 7,30 rano do 7 wiecz. -

-

Gabine t ko•met yk•
leeznic zei i toaleao wei

SZ~ALB

Z.

dyplom Ua1wersyłecki

MONIUS ZKI 1 9 tel. 127-n.

U1awa..-łe ws:rel lcicb defektdlr ce I' y
Uaawaałe beapowro tafe 1 bu '1 a•chir
ISP"4CYC la włoaów

z_br~niv

dolarslci

-~
------~··:~!!.)
I Mim
l KAH
PUtiL.lJhU JI:; się lokalu o 25 salach z
ogrodem lub placem obok na gimnazjum, Oferty do „Kurjera Lódzkiego"
„Dla okaziciela biletu ioter. państw

Przvimui„ 10-2 i 4--8 wiecz

,,CzystoSC''
al . Piotrko w•ka
Tele·i> n Nr. 167-45.

t.ódź,

c>rzyimaie wszelkie robotv. a aitaoo•
wicie c;yklinowanle drutowaa1• tr
terowani• oraz czync1•11 1e wyltaw
okien. lorz't!_nie hlur ' PokOI

RE SZ TK I"

.
I
I NA UBRANIA. PALTA, SUKNJE
Wełny. Jed-w able
poleca

11ę

w hrtn.1e

SKA
J. WAS ILEW
W-'&<A . 152.
.PJo·r aKO

.

Nr. 60250".

Bez odetępnego Ilf Mi e 11 z le a u i a,
sklepy, lokale handlowe, biurowe i fa
bryczoe. Pokoje umeblowa ne, z klatki
1chodowej, od zł. 25,- poleca: „LoL:um·
pol". Piotrkows ka SS.

I

Łodzi

ha ndlul

Ogłoszenia

cIJ

PR A

Pobze '>ny podręcmy 11 a p a a o
Wróbla 16, m. S.
mętkll

Magistra t m. Łodzi (Wydział Gospoda rczy)
poszukuj e w obrccbie miasta pomieszc zenia, nadają
cego si" dla potrzeb miejskieg o domu dla chro.
nicznie chorych.
Projekto wany do wynajęcia objekt powinien
składać się z budynkó w murowan ych o powierzc hni
użytkowej około l :>OO metr. kwadr. i niezbędnych
zabudowań gospoda rczych.
Oferty wraz s podaniem dokładnego adresu
proponow anej realności oraz załączeniem planów
orjentacy jnych, jak również wskazan iem warunkó w
i ceny najmu w złotych należy składać w biurze
Wydziału Gospoda rczego przy ul. Narutow icza Nr.
65, pokój Nr. 8 w terminie do dnia 20 kwietnia
t9-'3 roku.
Łódź, dnia 2 kwietnia 1933 roku.

dźwignia

I

ZA QFłĄ RO W A..N'E

OG& OSZ ERI E.

ZAWA DZKA IO. Telef. 155-77

S. KAN TOR
Dr.
wene•
Spec. chorób

15 moł'g6w ~iemi z lasem, 10 minut
od tramwaiu KonstentVl low&kiesro taaio
do sprzedania . Wiad.: Łódź, 11 Listopada 70, m. 3.

MEL>,

akusz er gineko

akórae, weneryc zne

ryeznyc h •

„ E.

I

M. FELDMAN
log

Tel. 159-40

uL Andrze ja 5.

J..J!;CZNl~O

ogrodem,
dom-willę
SPRZEDA M
wszelkie wygody. przystane k tramwajowy. Główna 59. Koperski, .

a

Ur. mt:Cl•

Rozin - Re~chowa
przeprowa dzi.a s

64

przyjmuje od 1~-2 1 od 7-8 11, wiec•
w niedzielę i iwięta od 10-1'2 w poł.

LEKAR Z-DEN TYSTA

J.

p

Choroby ak6rne t ••••ryc sae
· .l przeprowadził 1 się na ul.

.

' ·d ·

2

Dr. med,

~KA .
D~ TO~Q9„W.
51 te1, 174-93 '
ul GŁOWNA "

~ ""•'" 11 -

SZKOŁA KOS1Wi:TYCL~Ą
przez władzo t'ańatw. zatw.

[~OfJ[O
-·- ~I~ Hiei~moiDY[~
---- ---- ---7,
z

aastępui,cvm pon:ądlciam

dziennym:
li Wvbór przewodn icz,ceao, 21 Rotpałrzenie f satwierd1 1nfe IJ)ra·
wozdania, b lansu oraz rachunku zysków i sirat za 1932 role 31 Uoowdai~ni• dla ~arsą ia io ~ypłaŁJ akc10011rfu11om s kap'ta u 'reze~wowe~o
ktory na dz1 et1 31 grudnia 1932 roku wvnosił Zt. 1 380 995 65, dodatkow e
dywidend y w eumłe tł. 435 OOO.OO. czyli :fJ/0 od lcapftaln akcyjaejlo ,
4) Zatwierdz enie protokułu Komisji Rewizyfoe i, 51 lJdzlelaąie absolutori um
wład:iom Spółki. 61 Wyb6r jednego czło ·•lca Zarz:ądu na mie11ce wy•otowaae1to i ieeinego c&łnnka Komisu Rewin1ne i na 11 ieiace 1111arłelf• b. p
i
Izydora Zan da, 7) Wyna11rodzenie cdookl>w l an:•du Radv Nadzorsae i
Komisji Rewizyine i, 81 Zatw1~rdnnie budżelu na 1934 rok 91 \Xlypu1z1zen 1e kapitału obl1j1acv1nesto bąd1 zaciągnięcie potycakl dłulfołerm111owei
do sumy ~ 3(0 OU.„00, 10) Zmiana st.tulu w zw 117ku 1 pro1e ktem uru·
cho mienia komun ka11i autobusow ej 1 Clotto•o„a olem 1tatatu do noweli
wydane do prawa o tp6łk:acb akcJin~cb tUwa1ta Ili, 111 Upowatni enie
dla i•rz~d11. •o budo~ nowvcb i•nit w myśl dokument u koo111v1o ego, 12
Upowaitn1en1e nla Laną du do na bvc1a z łun iusz:u amort.za.: y1ae'!o nowe
l!o tsbor11 ltole1oweg o n\ zamianę autyte~o do wysok:ołc • Zł. 1 OOO OOO OO
13. Upoważnienie dla larządu do u1:V1k11n•a ko1ceijl autonusow e1 w re10
a· e łó 1zk1ia, bądt aamodz1..ln e, lt4di do 1p&lk.i z: 1u ierni l(ruoa "tli lab led
. ao1tkaml prawnem1 oraz do zrea iz: 1w~n1a te1 <oncesj1 14 A oln• wn101k1
Uwasa L. tWyc ąi a§ 2J ~tatutu Spół i1: „Akcie d1ł' 1>rawo •cz:u,
tn1c:ae111,a w ~ alacm t.grerna •zen1u, ctdi 101tan, złotooe w Sp6łc:e przvna1mn1e1 na 7 dni przed term1oem L.grom„daeo1a 1 al• będ11 odebran" puel!
u.iończeo 1 e1n lelfot
Zam1111t akcyj mo!!ą bvć zło.ton• ir:aświadcun;a wydane na •ow6d'
złoh11• a ake11 u aotar1u11a li..b w instytucu krec;ytuwe l kra1owe1 c.ru nui11 Lo11tępv11,cy eh z:aj!ran1ccaycb : ~ astminster tłank Li1111tet, Hea4 Ultice
l:łruxe•
·q~e
Mt:taltar~
!rast
,
L.ilr1c
el•chatt
tłao:~u
rm:l1e
.::>chwe17.e
doa
Ius W sa~wiadcien ac11 na ety w"m enrć li czbę aką1 1 numery oraz:
~t" erd& ć, n akcJa 111• będ1' wydaac pried ukoóc.eni em W.aloolfo igro·
mad,e.G1a".
Uwaga IJ • Pp Akeionar: uue mol!1' :rgłuzać dMiatkow e ' "rawy
aa porząClck Cizie ny pod waruok1 m iłozen1a 1c:h w biuru .Zarządu do
d111a 11 kwietnia 19.J3 roku wt,cao1 e.
Uwal'~ Ili. Do pu.1 ktu O porz\d cu d1ieo ne120:
3 ~tatulu ~„6 ka .Akc•in"' r.. w, E L D. dodaie słę pkt. 4
1> do
prte·
aastęµu111.c;e1 treści „talcł11daoie 1 prowadz•o ie 1oaycb pr:red11,b1oratw
woaowyc:o u zezwoleni em właśc•wycb władz paóstwowy crn" • .lł obecna
„i.wy
trdć § U l:>tatutu S ó ki A~c:y10•1 I. W. t, "·O. jut nHtępująca.
cza1n• Wata• lgromc0d ume odbywa 11• corounle w c .ągu 4-cb m•esięc:v
po up1yw e roku obrotowag u" p1uje1dowana treść br:z:m1: „ wycza1ne *11lo„
.lgromadi en1e odbywa się coroc:1me w ciągu 5-ciu miesięcy i>e> upływie
roi<u ooro.oweg o". JJ ustę„ p1erw1n § '7 1ta1u1u Spółki Ak. vine 1.. w. E
być protoku1ow111ie
I\., '• brz.IJ'i: „ucbwa1y Walnego lgroma •Zenia winny
lago
w forrme aklw no1ar1a1aeto pe1d rygorem icłl n1eważuości" w:;am1an
W'a.oepro1włltu1e I ę a„1ę.iu1ą11ą tr„sć us1ę >U p1•rwszęg •. § .H: „Ucllwaly
go .t.gromadt en a po"1111ooy być proto"ułowaae przez: aotariusaa pod rygo·
Ł.
rem eh 111eważuośc1 4J ustęp picr.vuy ~ 5.:> 1tatulu .Spóll(. Akcyme1
W. E. t\ U brzmi: .za, :iąd 1est obow1ązaay w term1nito wsk:auaym w
I 1 .1(0p~ •w1 • o rpólkacb akcy,nycb soorz4dz1ć 1 :ilotyć " ad11e 1~ad1orCH
ra·
1111111 R•w1ay1ne1 do aoac.aoia biau1 aa ostatni d1.11n ro~u obrotowe~o.
cnuoa" zya.iów i 1tra. 01u dok la one pism1snne 1pn ~ozdan11 a d&1ałałoo·
•c1 .:>pól~t aa rok ~bttlf1y" w:iam.eR pro1"" tuje 1 ę następu.ą.ce b11m11n.e
.:h m1esit
u1tępn plerwszeg. > § 58. „.l1&rJ:ą.J 1a;t ooow14ta oy w ter.ma• J.
ey po up1vw1e roku ooroloweJ !o 1pori:lld&1ć 1 atoLyć tład:iie NaJrorcH 1 1
o,
~om1S11 i<" w1ay1n111 eo zb&daa1a b1laa1 aa ostatni dzień roltu obrolow„~
rachuuelc zylców 1 strat oru dołlłaoae p1ś.iiienne 1prawo:i;d aaie z: duałal•
no6c1 SpóUn za rok 11oicg1y".

· cbor. •kóry •

WKóJ poleca do "uracj

MOTOCY KLE najprzedn fejs,z ych ma·
rek, nowe i używane, najtaniej . zaku.
pisz we firmie Leon Leszczyński, Łódź
ul•. Piotrkow ska 175, tel. 205-06. Ni·
skie ceny, dogodne warunki. Kupno
maszyn używanych - zamiana.

Walne Zwyczajne Zgromadzenie
Akcionarjuszów

a

·

lfKARSKIEJ
6ABIHEfY KOUffYKI włoaów

domowej a61 Jodobromową, słoik p6ł
klg. zł. 2,25 wodę mineralni& butelka
zł. 1.50 żąc!ać w apt akL lub od Dy
rekcji . Zdroju.

I.

torowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych

• choroby kobiece
99, tel. 215·66
pnytma ie codzien nie od 10-12
i od S-8 o.

od 3-8 w1ecz.

ubilerski I. Fijałko Piotrkows ka 7

Zarząd Spółki Akcyjnej Łódzkich Wąsko·

Płotrkowaka

teł. 16ó-35.

---~

~--P o • • a k aj fil 1pÓ1a i czlei do piekarni
z g.otowką .!OOO sł. Zgłaszać . się ul.

ZtOTO, biiuter1e 1 kwity lombardow e
:Cupuje i płaci najwyższe ceny Magazyn

IWONICZ·

polołnłctwo

Choroby· sk6rne i ' weneryc~ne.

f'OTOGlłAFJt: do I e g 1 t v m a ~ i 1 \
i paszportó w po cenach przystępaycb 1
wykonuje Salon d'Art, 11 Listopada 2.
(Koa1taut ynowska).

Pnędzaln•ana 99. piekarnia.

tel. 221•72. ·

~. ff ~ A~ ' 'H OWI

MI ~ K~Wit rn WI

RÓŻNE

Nr. 90,

Ur. med.

d

'

'01ł1uenia ~ ro~ ne.

Sp. z ogr. odp.
POCZTA PABJAN ICE, Skrs. poczt. 5ł. Dolazcl tramwaitm
Od pr1Y9la11ku 1 khu.
Pnyataoe k Ktawcrów .
ł.6dt·Pabfanł1e.
Mlejec:a epraedałJ' w Łodzi •
I) UL. POMOR SKA r61f MaJrł•tracldei a P• Fraac, Clełlaka
2) RADOG OSZCZ naprzeciw JULJAM O W A u P• Kopcęlialdel'o

Przyimuie 11ę cborycb wy111agahl·
cycb przebywan ia w lecr:n1cy lope·
racie eic.), a talde chorych przv·
chodzącvch 9 · l i od 4- 7112

s..,eciałł.ta chorób •kórnyc b
weaeryc za1cb 1 moczopłciowych

RÓ*

8 i 9 kwłetn a wvświ etlaoy będaie Poranek clla
młoddeiy Cenv miei11 oo 20 i;tr.

OGRODY WIDZEWSKIE GuPNO 1 SPRZEDA!)

16ikam f

Płotrkow•ka

oraz

45 lfr. Kupony ul~ow~ po 75 ~ Poez:ątei< 1tans6w
o f. 4, w niedztel' o q. 2·ei

poleca i"

DONCHINA

L. NITECKI

Zawad zka 14,

OWO COWY CH„ A.LEJ OWY CH

:l.ala ł"oJrorzelaka, Konrad Toin,
Adolf Dy msza, Sle.ańald ł 1a.
J m, d, 1.09 U m. 91) itr Uf •·
Cenv miei1c

obsada:

HOLĄEI. I
.

Wielki wybór dorodny ch drsew

DOKTO RA

Dr, med.

D

•tałemf

ze

I PHI LIP S

NADC HODZ I CZAS SADZ ENIA. DRZE W.

Or. E~ .~~kert (ff ~ROI ~[l~
choroby weneryc zne f ak6ne
todz. przyjęć 12 do 1 1 od 5.30-S wiecz.

CAlłROLL

PROGRAM:

„ROMEO i JUL CI A"

,•

którego

•

LEC ZNIC .A..

ul. Kd1nsk1 ego 143

NASTĘPNY

nędzy w wir zabaw i użycia. Oto koleje losu
dwu rozbitkó w życiowych w filmie p. t.

woni • filmu

Role

IA- -CY

Żerom11cie~o74,76.róoKoperuilca

Karo la s. teł. 224-5 2.
Prą'fmuie od .3 do 8 wieczorem .

Z dna

Y
N
O
ZI
D
RA
K
R A JgłówneU.
.Człowiek zabiłem"
odtwm•:ą

I

_ _ ------ =..

połoła.łctwo I chor. ko blece

.

-

w.f('t)y(JER ~ó1'2"t<'r -i' "WforeR 4 ~efnfa ·~3'! r,

8

:iętr,

po god zin ie 9 wie czo rem

Pok6ł umeblowa ny, wejście oddzielne

z kor yte.rza. przyjmę panów lub panie
na mieszkanie . AD.drzeja 60, m. 22.

'WJ'D•f~c.la od 1 maja r b 5 pokoi lak1u1owv cb z wszelkiem i wygodami
awoeio WyremolltOWaDe, oraz centrRJ•
nftm o g r z e w a a i e m. wyine pi~tro.
W domu c>rzy ul Południowej 9, worost
od icospodarz a, tanie komorne. Wia.
domość. Braun, Południowa 9, Tel 109- 71.

Do

Slon•c•n .J' frontowy, umeblowa ny ookój, wejście z klahi
Dąbrowskiego 2, m. 4.

Plac

schodowei .

Pok6i umeblowa ny dla

intełigeatnego

pana wyna1mę. tiawrot 42. m. 7, Il piętro.

no

Ko111ornlk Ss,du Grodzkiel fo w lodzi.
rewiru :Z, zami ~ szkałv w Łocłzl . przy
ul. • •cła'ńsłtiel Nr 38, na Z81adz1e 1rt.
1030 U i>. C of'ana. t• w dniu Il
kwietaia 1933 r. od i;tod:r 10 rano w
lodzi, prry ul ')fenlciQwicna Nr. 1o:I
odbędzie się sorzedat z orzetarlfu pu•
bl·czneR'o · rucbom ... ścl . na1 e;ąc:vcb do
Hearyka lylber11te •n• i akładaiiicvcti
s•ę z mebb oszacowa nych .aa 111mt

ZL 803-

U>dt, dnia 23 mc1rca 1933 r.
Komornik 1-1 F. HARASIM OWICL

Dwa pokoje froatowe 1 p ., telefon.
oieumeblow11ne do wynajęcia od zaraz.
Priejazd 19, m. 15.

l!!GUBIOlłE ODKUHE~fY
T~lmaa., zam, N.-Zanew1lca 46, zagubił kwit k a u c y j a y
Elektrown i na sumę Zł. 20.-.

Wladyaław

Zapblo ao kwit kaucyjny Nr. 31785
na zł 60 - z dnia 21-X.J925 r. wydany

w Elektrown i Łódzkiej n• imię Włady
sława

m. 16.

U1atows~iego,

Wólczańska

139,

•kt 1'r. 1821 1932 r.

OGł.I )SZENIE .

Oo akt Nr Kin. 542133 r .

OjjWIESZCZŁNIE

Komornik :i ądu urodzk•ec ta w t.odlri,
Ir u zamieszkałv w ł.od d.
ul. Gd . ńaka 38, na zasadzie art. 6CJ
K. P. C. obwles1ez a, ie w dniu 11 kwietnia 1933 r. od J!odz 12 r a ao odbędz:1e
1ię licvtacia pub ic111a rucho01ok i, u~
let~cycb clo Ol~j Omencett ar w teł
lokalu w tod1:1 przy ul. Rokició1k 1ej
Nr 67. s1rłaaa1ąey11b 11, a meb.i, ko'a1„
mąki i prz:yborow piekarskic h 01Zaco•
waoycb aa lączn, 1un1ę 7!'1 :ił. - 6!r,
kt6r~ można oAtlądać w dniu iic:vtacfi
w m1c scu 1pn.e.:łuy, w oz111ie wytef J
f
oznaczony m.
·· ·
tódi, du. 22 marca' 1933 r.
Komornik (-)I!. Haraeim owic„

2·110 r

•w

należy kierować na alicę Karola 2 (tel 138-28)

komunik aty 40 gr. nekrolog"t 40 gr.
za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście 50 gr.,
gr. poszukiwania pracy 12 gr. za
15
Orobae
gr.
12
łamów)
12
Zwycza jne J.a wiersz milimetrowy 1 łamowy (str.
ów ryczałtem 25 zł. Ogłoszenia zamiejscowe i dwukolo rowe, o SOll/o drożej,
wyraz - najmniejsze ogłoszenie 1.50 zł„ dla bezrobot nych l.~O. Ogłoszenia adwokat
Za
wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedni ego zawiadom ienia.
zagranic zne i trójkolor owe o lOoO/o drożej. Każda nowa podwyżka obowi11zuje
nie
iutneie
takie
za
g"dy
wówczas
tylko
acię
administr
je
obowiy;u
miejsca
Zastrzeżenie
termin druku i treść ogłoszeń komunik atów i ofiar administr acja nie odpowia da.
.ani tei do beap4at•
zmieniają treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki
nie
o
zasadnicz
które
Omyłki,
ogłoszeń.
ceny
od
a
nadwyżk
25°1
a
zapłacon
zostanie
nie zwraca.
redakcja
0
'ych
odrzucoll
i
jak
zużytych
s11 za bezpłatne. Rękopisow zarówno
nego powtórze nia ogłoszenia. Artykuły nadestan e bez oz11 iczenia honorarium uważane

.C EN y Q G Ł Q SZ EN' :

2łirOdbito • drukarni Władysława Stypułkowskio10, Łódź, Piotrkow ska 195 (Karola

Wydawc a i redaktor odpowied &ialnJ•

LEOLU >JA STY.PU L&.OW IU

