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łóliniarze odrzucają 5-proc. pod" yżk~

Możliwości proklamowania powszechnego strejku klasowcó

1

W alka ekonomiczna ma przebieg poważny i spokojn
. * .

Interwencja rządu w zatar·
~ o płace włókniarzy poczy.
tywana być musi za objaw
dodatni i pożądany, z uwagi
na konsekwencje, jakie przeciagaiący
się strejk włóknia
n ic;rzy może i musi wywołać.
Mamy tu na. myśli rosnące w
miarę przewlekania się strejku
fermenty
niezadowolenie i
wśród mas robotniczych.
Samo jednak ujęcie roli
rządu, iako pośrednika, sam
sposób
załatwienia zatargu
przez rząd budzić musi poważne zastrzeżenia,

ponieważ

jednoczesnem wydłuianiu tych
terminów w obrotach prywatnych stanowi jeden z najbardziej niebezpiecznych przejawów życia życia gospodarcze·
go Łodzi.
Również i polityka podatkowa nie liczy się bynajmniej
z ciężką sytuacją
płatników

łódzkich, którzy ponoszą cię- ulg podatkowych i udogodnień
żary, odbi1ające się jakna1fatal- kredytowych, któreby umożliniej na produkcji.
wiły rządowi wywarcie nacisku
Ta~{ tedy droga dla inicja- na przemy3ł w kienmku udzietywy rządowej w zatargu łódz - lenia robotnikom podwyżki,
kim jest i powinna być tylko/ odpowiadającej istotnemu stajedna: zmiana polityki gospo- nowi rzeczy.
darczej w stosunku do przeKażde inne
załatwienie
my»łu łódzkiego, zastosowa.1ie sprawy będzie tylko połowicz-

nem jej załatwieniem, będ
angielskim plasterkiem na ror
jący wrzó::l, który dłu,;o będ
wzbierać, aż zczasem pęk
tworząc niebezpieczne strzt
na organiźmie gospodarcz
państwa.

M. "

•
Solid~rny
pracu1ące
Wyst(\Pienia posłów komunistycznych przechodzi\ bez wrażenia
Zaostrzyć akcje strejłiową
„Praca" dzisiaj zdecyduje

front klasy

nie moż e zadowolnić ani jednej, ani drugiej strony.
postanowiło zebranie ~elegatów związltu
odrzucenie propozycji ministerj~lńej
Dla każdego nieupriedzo ·
chrześcijańskiego
W zwią.7Jku „P.raca" zehrame
Jak możn wywnioskować
11ego obserwahra jasnem wydać
Wczoraj Odbyło się w chrześci- zwrócili uwagę na to, że majstrzy delegatów fabrycznych i kom::aj~ śwfadczeń prowodyrów ziwi,
~ię musi, że 5-procentowa pod·
jańsldm związku zebranie delega- fabryczni, którzy nie solidaryzują strejkowej w sprawie zaii~.cia sita- wy~, . propOtZ-ycja rzą~ . c
wyżka plac na zarobku indytów fabrycznych, na którem kie- się ze strejkującymi robotnikami, nowiska w<>bec propozycµ rządu, prZ)"JęCla 5 p>I"oc. podwy:iJk1 2
widualnym w sensie dodatnim rownik związku p. Mruk, po zda- jak rówmeż praktykanci pod po- odbędzie się dopiero w dniu dzi- nie odrzucona i slrej·k będzie
wcale nje

zaważy.

o zorem wykonywania swych czyn- siejszym.
słrzony. (b)
ności,
oddają
przemysłowcom
ł
przysługę przez WYDOBYWAZ8mlerzaJą_
NIE TOWARóW Z KWASóW, rządową propozycję 6•procentowe1 podwy•
w których towary te pozostawiaJ k · · donosiliśmy w dniu DĄ DOPIERO W DNIU DZH
•
' b
b
a
JUZ
no w chwili ogłoszema ezro o- wczorajszym po odbytej w War- SZYM ODRĘBNE POSIE:
cia.
szawie
konferencji
przyrzekli NIA, na których b4idzie szE
Wypełnianie tej czynności przez przedstawiciele przemysłowców mi omawiana propozycja m~
majstrów fabrycznych i prakty- nistrowi pracy dr. Jurkiewiczowi, pracy w spraw.ie rzeczone)
k antow
• utrudnia w znaczne)• nue-1
• że wysuniętą
·
•
przez mego
propo- w yżk'1,
„
rze akcję robotników, ponieważ zycję udzielenia robotnikom podNie przesądzając d~yZJ1,
zadaniem przemysłowców podczas wyżki 5 proc. przedstawią związ- zostanie na posiedzeniach pe
akcji jest uchronienie za wszelką kom przemysłowców. W związku ta, oświadczyli nam przedsta'
cenę znajdujących się w kwasach z p-owyższem zwróciliśmy się do le wymienionych związków
towarów od zniszczenia, co po- przedstawicieli wielkiego przemy- JEST BARDZO W ĄTPLl\11
ciągnęłoby za sobą straty, które siu i krajowego związku, jak rów CZY PRZEMYSŁOWCY B
GO I żE W ROKU TYM ZANO- obecnie wskutek nieoczekiwanego nież do związku wykończalń i MOGLI PONIEść TAKĄ C
TOWANO W PRZEMYśLE ł.óDZ wybuchu strejku, przybrałyby o- farbiarń, od których dowiedzieliś- RĘ,
KTóRA NIEWĄTPLI
KIM NADWYŻKĘ MASZYNO - gromne rozmiary. Wobec tego de my się, że poszczególne zarządy ZACHWIAŁABY SILNIE
GODZIN W ILOśCI Pół.TORA legaci są zdania, że NALEŻY BEZ wymienionych związków ODBĘ- _ KALKULACJĘ. (p)
MILJARDA.
WZGL~DNIE ZAPOBIEC PEL•
•
•
•
ł
J
Robotnicy wysilili całą swą e- NIENIU CZYNNOśCI TEJ PRZEZ
asną rę
nergję dla dobra odbudowującego MAJSTRóW.
_ A tymczasem proszą, aby im nie przeszkad•
się przemysłu włókienniczego, co
W końcu powzięta z<>Stała rew pracy
przyniosło w rezultacie przemy- zolucja, w myśl której postanowio Wobec przedłużającego się w czynnościach,
wyja~niaijąc,
słowcom znaczne korzyści.
no nietylko walkę prowadzić at przemyśle włókienniczym streFku maj.sitrowie fabryczni p:rOJW:
W zakończeniu swego przemó· do zwycięstwa, ale za<>Strzyć jesz robotnicy postanowili na właSttlą odrębną akcję podwyiJkową,
wienia wyraził mówca zda~·e
· cze dotychczasową akcję przez: rękę przeszkodzić majstrom fa- ra niema nic wspó~e~ z aJ
JEŻELI
O
JAKIMKOL
WYCOFANIE WSZYSTKICH, PO brycznym w pełnieniu ich czyn- podjętą przez r?bot~ow. 'W_
BĄDź KOMPROMISIE MO A ZOSTAJĄCYCH JESZCZE DO- ności przez wzbronienie im do- · szym ciągu kierow.ruik zwH
BYć MOWA, TO JEDYNIE TYCHCZAS W FABRYKACH SIL stępu do fabryk. W związku z po 1ma11Strów fabrycznych w.sikazal
PRZED AKCJĄ STREJKOWĄ. jak maszynistów, palaczy, portje- wyższem doszło do zatargu mię- jeżeli przemysłowcy nle zw<
Obecnie jednak, gdy walka ro.zgo rów itp., jak również powziąć od- dzy robotn~kami a maijsitrami no- tkonferoocii z maijisrtrami w o
rzała w całej pełni i gdy ~~.tały powiednie kroki w tym kierun., by wej tkalni Scheiblera oraiz w fa- czonym terminie.' lub też ~.
już przez robotników ~niesione majstrzy fabryczni nie wydoby- bryce Siilbers·teiina, mieszczącej padJku, gdyby na konfer.en~Jt
straty, spowodowane kilkudnio- wali towarów z kwasów.
się w Piotrkowie na Bugaiju.
rn..\e osiągnięto poroz'll.ffite.ma,
Ch
'k ,
zło'. zwią.zeik majstrów fabrycznycł
wym strejkiem, winni oni bezW
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Slusznie tedy wywodzą ro· przebiegu konferencji w Warszabotnicze związki zawodowe: wie, wskazał, że dla robotników
• taka podwyżka to żadna pod- nie jest nowiną twierdzenie przewyżka•.
mysłowców, jakoby konjunktura
'
JJ
..J...i: J
'
b
Z drugiej strony udzielenie m?
zezwa a a na. ~~1e em~ ro o5 proc. podwyżki o ile, oczy - tn1kom podwyzki~ . g~yz .prewista p1zemyslowcy na odby- tekstem. tym zasłanłali Się om we
tych dzisiaj zebraniach na u - ~ystkich dotychczasowych akdzielenie jej się zgodzą - ąach. .
obciąży koszty
produkcji w P. Mruk wskazał następnie na
tej gałęzi przemysłu, który na fakt, że przemysłowcy w sprawocałym świecie znajduje się w
zdaniu swem stwierdzili, iż ROK
stad1um chronicznego półkryzy 1927 BYŁ ROKIEM PRZELOMOsu, nadprodukcji i walczy z WYM W DZIEJACH POWOJEN
trudnościami natury ekonomicz- NEGO RUCHU PRZEMYSŁOWEnej.

W tych więc warunkach
podwyżka nawet drobna zawa·
żyć musi ujemnie na kosztach
produkcji, wpływając depry mu1ąco na warunki zbytu, konjunktury eksportowe i td.
Rząd powinien
tedy w
stosunku do obu stron, zainteresowanych w zatargu inne
zgoła zastoso Wać metody:
W pierwszym rzędzie nateł.y całą

polttykę

gospodarczą

nie stawiać w ten sposób, by
produkcja mogła w sposób
właściwy się rozwijać i znaleźć
zbyt.
Nie moina zaś za racjonalne uznać reskrypcji kredytowych w Banku Polskim, które
zmuszają przemysł
do poszu kiwania kredytów u... prywatnych dyskonterów, co podraża
pieniądz i kredyt, wkalkułowa
'1Y w cenę towaru.
Skracanie terminów weksloW.Y_Ch przez Bank Polski przy
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Prelim:narz bu dżetowy na rok 1929-30
. •
.
.
dochodów wynosi 152,3 miU.
Nadwyżłia

zł

Od gruzami ~TedmlO J)letfOWego gmathU znalazło w~sz. koresp. „Głosu Pols:.Cie-go" (St. Gr.) telefonuje:
" . , 62 ' ro b otnlnOW
·1.r ....
sm1erc
Wczoraj obradowała rada gabinetowa z udziałem marsz. Piłsud
skiego, pod przewodnictwem premjera Bartla, która
prelimi
uchwaliła

wnież zastępca

prezesa ministrów
msgr. Szramek, oraz dyrektor po- narz budżetowy na rok 1929 I 30.
Preliminarz ten zamyka si~ następującemi kwotami:
licji.
Smierć ponieśli, oprócz znaj du
Wydatki-2.659,931,685 zł. i 2,809 milj.
jących się na bu::\owli robotników,
Nadwyżka budżetu wynosi zatem 152,3 miljonów.
również dwaj inżynierowie archiZ powyższej nadwyżki przeznaczono jednocześnie kwotę 14
tekci.
Prezydent senatu, dr. Hruban, milj. na wypłatę dodatku 15-procentowego do uposażeń urzędników
na wieść o katastrofie przerwał państwowych, emerytów wdowców, sierot oraz zasiłków dla inwali
plenum obrad, poświęcając dłuższe dów wojennych.
przemówienie pamięci ofiar okroPreliminiarz wydatków na rok 19~9 I 30 jest wyższy od budtetu
pnej katastrofy.
uchwalonego przez sejm na rok 1928 I 29 zaledwie o 129 milj. zł
PRAGA 9. (Pat.) W uzupełnie
Preliminarz dochodów, wynoszący, jak podaliśmy powyżej zŁ
niu szczegółów o dzisiejszej kata- 2,89,2 mi\j. ustalony został ściśle przy uwzględnieniu wła§ci.,yycb wpły
strofie budowlanej poda 1 ą: z pod
gruzów domu, który się zawalił wów w r. 19'27 I 28 w których uzyskano, jak wiadomo, okrągło 2,769
wydobyto dotychczn5 16 trupów. milj. zł. oraz oparty na doświadczeniu bieżącego roku budżetowego
Przy pracy wewnątrz domu zatruMinisterstwo skarbu przesłało już w dniu wczorajszym prelimi
dnionych było 87 robotników, tak, narz budżetu do druku.
że przypuszczalnie liczba ofiar w
wypadku wyniesie około 60.
zupełnie ulicę.
Dom budowanv był z betonu
1
Jak widać z listy zatrudnionych
Przedsiębiorstwo pro Nadzące budo
przy budowie, do tej chwili niewiadoma jaki jest los 62 robo- wę przypisuje katastrofę użyciu R?ą d kowieński nie może zapomniet o Wilnie
złego gatunku cementu, który n!e
tników.
KOWNO, 9 X. (PAT). Program w salach szkolnych odbyły się od·
Na miejsce katastrofy przybył stwardniał w normalnym okresie
minister
spraw
wewnętrznych, czasu. Prace przy usuwaniu gru- dzisiejszego dnia żałoby, z powodu czyty, dotyczące sprawy wileńskiej.
zajęcia Wilna przez Polaków przed- Nabożeństwa żałobne odhyły się
Czerny, który osobiście kieruje ak zów będą trwały całą noc.
stawiał slę, jak nastęouje:
także w cerkwiach prawosławnych
cją niesienia pome>cy. Przybył ró •
Dzień żałoby rozpoczął się o i synagogach.
godz. 5-ej rano przez wywieszenie
-v•-onferowa~a 0 strej ~u flag żałobnych. Następnie w ko""'
ściołach odbyły się nabożeństwa
włókniarzy z premj.
żałobne za Litwinów poległych
eP
w
Bar"lem
w czasie walk o Wilno.
5-ta klasa - 29 dzień
Warsz. koresp. „Głosu PolskiePunktualnie o godz. 12-ej na Główniejsze wygrane
całei Litwie zadzwoniono w dzwo2,ooo zł. -56d29 90922
WJL 'JO, 9. X. (PAT). Wilno Michałkiewicz.
W nabożeństwie r,o„ !St. Gr.) telefonuj'?:
Wczorai w poluj nie premjer ny, ·a w Kownie w „dzw,m wolnoI.ooo zł. -1586 33690 52166
swięciło dzisiaj uroczyście ósmą uczestniczyli najwyżsi przedstawi·l
d5 1 · · l ści•. W tym samym czasie sygnały 61584 66618 66648 73137 79884
rocznicę oswobodzenia Wilna Drzez ciele władz wojskowych i cywilBarte I przy1ą prze awicte ~ i syreny fabryczne wszystkich h- 9ol22 103392 lo72o9119ooo 150458
gen. Żeligows-\iego. Miasto ude· nych.
Na placu przed Bazyliką asysto- władz municypalnych m. Lodzi tewskich fabryk dały znak do przer- ~0935 151074
korowone jest flagami o barwach
600 zł. n-ry 1164 6320 22542
narodowych.
!wali w czasie nabożeństwa repre- w osobach pp. prezydenta Zie wania pracv na jedną minutę, aby
W godzinach porannych ksiądz zentanci oddziałów wojskowych mięckiego, wiceprezydenta Ro ludność mogła się skupić w myśli 3o71.l 3J665 85669 45105 47564
.u~ybiskup metropolita Jalbr 1,ykow- wszystkich
rodzajów broni, które palskiego oraz prezesa rady o Wilnie. O godz. 5-ej po pal. 60161 62672 62918 63787 70998
ski celebrował w Bazylice w asy- następnie brały udział w defiladzie. mieiskiej HJI~arebera
flagi zdjęto, przycze'Il przy cere· 18477 89391 105454 lll782 111947
f • . b l monji zdejmowania flag w. muze~m 1~452 11~672 121627 128660 147733
ście duchowieństwa solenne naboPo południu odbyła się airnde.T ema tem
on erenc)I
Y~ wojskowem w Kownie wziął udział 1<>1596 lo2o75 154858
żeństwo, w czasie którego patryjo-ł mja dla żołnierzy tutejszego garni m. m. sprawy związane ze streJ prezydent państwa. który wygłosił
ty1.:zne kazanie wygłosił ks. biskup f zonu.
kiem wlókienniciym w Ł<·1 dzi. łstosowne orzemówienie. Wieczorem

PRAGA, 9. Na jednej z głów
Iii eh ulic Prae;i miała miejsce dzi·
s1aj katastrofa budowlana, która
nie była kszcze notowana w historj i stolicy Uzech. Mianowicie
przy zbiegu ulic Porzicz ! Biskupskiej budowano olbrzymi gmach
który wznosił się już 7-em pięter
nad ziemią, posiadając nadto dwa
piętra niżej
powierzchni ziemi.
Prace dokoła postawienia gmachu były już na ukończeniu. Dziś
w kilka minut po godzinie 15-ej
roz!Pgł si~ głuchy trzask, następ
n!e wielki łoskot i miejsce, na
ktorem
wznosił się budowany
gm::ich, oraz pewna część ulicy,
7astontła się gęstą chmurą kurzu.
Jak się okazało, cały potężny budynek runął na ulicę.
Jak ustalono następnie, na budo\\ li w chwili katastrofy znajdowało się mnóstwo robotników. Na
')amych tylko rusztowaniach praco
wało 56 robotników,
pozatem w
chwili katastrofy widziano na ulicy
w obrębie walącego się gmachu
kilkunastn przechodniów, oraz wóz
zaprzężony w parę koni.
Gjyby
nie przytomność umysłu policjanta

który widząc chwiejące się z ~by
budynku zatrzymał w ostatniej
chwili
przepełniony
pasaźerami
tramwaj, znalazłby się również pod
gruzami budowlanego kolosa.
Akcja ratunkowa, jakKolwiek
wszczęta została natychmiast,
postępuje bardzo powoli. Miejsce ka
tastrofv przedstawia straszny widok. Z pośród robotników ledwie
sześciu udało 5lię wyjść cało z nie
bezpieczeństwa. Po~otowie Czer
wonego Krzvża odwiozło zaraz na
poczqtku akcji ratunkowej 35 osób
do szpitali praskich. Jednemu z ro
botników ze wzglę:iu na niebezpieczeństwo zakażer11a krwi musia
no amputować nogę na ulicy. Ra·
tunek utrudnia jeszcze i to, że bu
dynek ustawiany był z olbrzymich
ciężkich bloków które zatarasowały

Dzień żałoby

na Litwie

DB1egacia m. L':?dli

roczystości wileńskie
z cl1 azti oswobodzenia miasta

Lotari·a pan" stwo11•a
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Demonstrowane będzie pierwsze arcydzieło naszego bezkonkurencyjnego repertuaru fenomenalny
film wytwórni British International Pictures, reżyserji genjalnego Ryszarda E.ichberga.

(Song, dziewczę W schodu)

~··

W roli

tytułowej

Anna

ił?ay

genjalna chinka, zwana

,~Cudem

Hollywood"

Wong grą swą wzrusza do łez - kreacja ł":t,
jedna wielka symfonja gestu i uczuć.

to

Ilustracja muzyczna w wykonaniu wie I kie j ork ie str y symfonicznej
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Początek przedstawień

o godz. 4-ej pp., w sob. i niedziele o godz. l2•ej w poł. ostatniego o godz. 10~ej wiecz.
Ceny miejsc na pierwszy seans od I zł. w sob. i niedz. od g. 12~ej do 2-ej wszystkie miejsca po 50 gr. i I zł.
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Włókniarze odrzucają
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5-proc.

podwyżkę

282"

(Dokończenie)

w
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lfo
I et wykonawczy klaso wców
zamierza
•

proklamować zaostrzenie strejliu na instytucje użyteczności publicznej

O godzinie 12 ~ południe roz- DANIA TE BĘDĄ UWZGLĘpoczęło się w klasowym związku DNIONE.
włókniarzy posiedzenie komitetu
Wobec powyższego komitet wy
wykonawczego, na którem podda- konawczy związku, zebranie deno dyskusji oświadczenie ministra legatów fabrycznych
pracy Jurkiewicza, złożone na NIE PRZYJMUJĄ DO WIADOkonferencji warszawskiej, oraz je- MOśCI PROPOZYCJI RZĄDU.
AO propozycję 5 procent podwyż-

ki płac.
, Czł~nkowie komitetu wykonaw
'czego opowiedzieli się w toku
dłuższej dyskusji przeciwko tego
rodzaju postawieniu kwestji przez
czynniki rządowe z min. Jurkiewiczem na czele.
Wskazywano w pierwszym rzędzie na znikomość proponowanej
podwyżki w porównaniu z realny
mi kosztami artykułów pierwszej

Ze względu na to, że zwycię· czas składania sprawozdania zl staw;enia p. Bitner.t na zebraniu.
stwo włókniarzy zadecyduje o przebiegu konferencji w WarszaGdy tylko zebranie zamknięto,
podwyżkach dla innych zawodów wie kierownik zwiąlkU p. Wal- zjawił się na sali pos.. R~'.iak.
i gałęzi przemysłu, oraz ma pierw- czak zauważył wśrćd obecny.::h na Wszedł on na mównicę i dono~
szorzędne znaczenie dla całej kia sal: posła Bitnera.. Pomimo wiei- nym
głosem „zamanifestował",
sy robotniczej, postanawia się kieg:.o zaciekawfonia zebranych że zamyka zebranie rady delegazwrócić do zarządu O. K. Z.
!':: sprawozdaniem, p. Walczak przer łów i otwiera \viec.
Jednocześnie komitet wykonaw propozycją zwołania narady wszy wd przemówienie i wezwał komuWiększość robotników opuściła
czy i delegaci fabryczni potępi.:tją ~tkich związków, wchodzących w ilistycznego posła do opuszczenia salę. Jednak na wiecu pozostało
nieprzejednane stanowisko re."k- skład O. K- Z .z., w celu omówie- zebrania. Dopie.·" po interwencjj~ kilka grup robotników,
które
cyjnych kapitalistów i wzywa1ą nia sprawy PROKLAMOWANIA pn:ewodnic7ącego k.Jmisji strejko-~ przez ciekawość wysłuchały pos.
szeroki ogół włókniarzy do dal- STREJKU POWSZECHNEGO NA wej 1 delegatów po.se! Bitn :. . "' opu- t Rosiaka.
Między innemi poseł Rosiak aszej walki i zaostrzenia strejku, TERENIE LODZI I OKRĘGU". lś ił zeb".'anie Obrady wznowiono.
t. j, porzucenia pracy w labryNa wstępie wspomniane~o ze- Trwały one nadal bez przer- pelował do robotników, aby się
kach przez dozorców, portjerów, brania rady delegatów miał miei- wy,
przyczem charakter ich nie zadowolili ochłapem, rzucowoźniców, palaczy, maszirnistów sce burzliwy incydent z komuni- był tardzo burzliw"!J, bowiem wie· nym przez rząd, ~dyż nawet 20
i t. p.
ł stycznym posłem Bilnerem. Pod- I lu delegatów domagało się pozo- proc, podwyżka płac nie odpowia
da realnym potrzebom robotni·,
ków, Pozatem domagał się on,

.

~Cl~;a!.~:e~i=1j:~Ja::· :: =~::
Stanowisko to zostało zaakcep
towane przez mówców jednogłośnie, tembardziej, że pozostałe żądania robotnicze, jak kwestja uznania delerłatów
fabrycznych etc.
6

zostały

w

oświ&dczeniu

ministra
:a na następnych k--.c:erenq'ach.
D~
Ulll
Poza tą kwestją członkowie ko
mitetu wykonawczego wysunęli
koncepcję znacznego zaostrzenia
strejku, a nawet ogłoszenia postrei'ku robotniko'w
Ws„"'echn..,,ęo
"'e
zrzeszonych we wszystkich związ
kach zawodowych O. K.
W rezultacie obrad około godziny 3 po południu przyjęta zostału pi-zez komitet wykonawczy,
a następnie również przez zebranie rady delegatów fabrycznych
następująca rezo\utja, którą poda
~emy w dosłownem brzmieniu.
,
'IPO Wys łuchaniu sprawozdania
z odbyteJ'
przedstaw;cicli zwi::Izku
-.
konferencji w ministerstwie pracy
i opieki społecznej w Warszawie,
komitet wykonawczy, zebranie de
legatów i poborców fabrycznych
pominięte, rzekomo do rozpatrze·

z. z.

stwierdzają:
J) że proponowane

przez rząd
5 proc. podwyżka jest bardzo niska i NIE WYRóWNYWUJE W
ŻADNEJ MIERZE GLODOWYCH
PLAC WLóKNIARZY W STOSUNKU DO REALNYCH PRZED
WOJENNYCH ZAROBKóW;
2) że oświadczenie rządu odnośnie do innych żądań, jak: sprawa uznania delegatów robotniczych, zapłaty za postoje i ustalenie wyższych stawek dla robotni"
ków, obsługujących większą il·:-.ść
maszyn łub wrzecion, NIE DAJE
ŻADNEJ KONKRETNEJ ODPOWIEDZI I GWARANCJI, ŻE żĄ~łWGI
&mm

• PJetalowcy żądają
podwyżki

dniu wczo1rajg,zym zarząd
związku metalowców zwr-ócił się
do okręgowego inspektora pracy
p. Wojtkiewicza z prośbą o zwołanie wspólnej konfarencji z właścicielami przedsiębioirstw metalurgicznych, w zwią~ku t wys.uniętemi przez zatrudniol!l.ych w tej
gałęzi przemysłu l'lobotni'ków żądaniami 20 proc. podwyżki. W piś
mie swem metalowcy nadmieniają,
że obowiązująca dotychczas unnwa w przemyśle meta!urgkznym
wygasa z dniem 15 b. m., wobec
czego pro.szą oni o zwołanie ko:1ferencji jeszcze przed tym tenni, nem. (p)
W

z.

R

Słre1·k z~pow·1~d~
U
U U
d

h

,

prznwleklB

1;r

(I

~b~a:~::::~iw;:s;:~!znas;~~=

h

"

C ce uznac ren.ompensaCYJDYC
żądań przemysłowców
(Specjalny wywiad 0 0łosu Polskiego" z posłem Emi~ern Zerbe)
zą

nie

s1· DIlf

postulatów. Przemówienie, przery
wane gwizdami i w-aawą, pos. Ro
siak zakończył
okrzykiem na
cześć komunizmu.

Należy nadmienić; że wtargnię-

cie obu posło'w komun1'sty

h
Po otrzymaniu rezultatu posiedzenia komitetu wykonawczego, na którern postanowiono definity
unyc
wnie odrzucić propozycję min. Jurkiewicza odnośnie przyj ecia przez robotników 5-proc. podwyżki płac, oburzyło lwią część rnb~tuików, "
którzy domagali się, aby wyrzuco ;
zaostrzenie akcji strejkowej oraz spowodowanie powszechnego strejku robotników zrzeszonych w związ
no ich ze związku, pomiroi:i niet·y- '
kach OKZZ-współpracownik „Głosu Polskiego• zwrócił się do leadera niem. socj. partji pracy w Łodzi kalności poselskiej.
członka egzekutywy klasowych związków zawodowych posła Emila Zerbego, celem zasiągnięcia infor
Protest robotników p.rzeciw
macji i wy_jaśnień, dotyczących obecnie wytworzonej sytuacji.
wtrącaniu się posłów komunistycz
- Całkowita akcja strejkowa- zaakcentował poseł Zerbe na samym wstępie-znajduje się w rę nych do wewnętrznej pracy związ
ku zarządu głównego związku, a plotkom o rzekomem opanowaniu jej przez komuni k . k „ k
.
•
-u 1 a CJl e onom1czne, zostai: u- .
stóv.r-nie należy dać wiary.
wieńczony pomyślnym rezultatem. '
Najlepszym dowodem tego, że związki są panami sytuacji, jest fakt, że wszystkie uchwały komi
Komuniści nie dali jednak za
sji stre1kowej (wybranej przez radę delegatów fabrycznych) idą stale po linji i w sensie decyzji zarządu wygraną. W czasie trwania zebra
głównego i egzekutywy związku.
nia rady delegatów zwołali oni
- Jaki jest pogląd p. posła na obecną sytuację slrejkową?
podwórzu kl. związku przy ul.
- Sy~uacja, jaka się wyłoniła-mówi ooseł Zerbt--jest b. riężka. _:rzyznaję to otwarc~e, bior~c Narutowicza SO, oraz przy zbiegu
pod uwagę niezaprzeczalny fakt, że przemysłowcy u1!arD e sto1ą na swam s ~ anow1• ulic Skwerowej i Narutowicza
sku, idąc rozmyślnie na rozgrywkę za powiadającą .. ię na dłu~szą metę.
wiece robotnicze, na których z
- Jak osądzić naieży oświadczenie ministra pracy, Jurkiewicza, złożone na konferencji w Wark , . t dn
. ł
wyso osc1 s u i przemawia pos.
sza wie ?
B'Itner. Dok oł a „mównicy" gro- Rząd, mojem zdaniem, idzie, w stosunku do przemysłowców, po Iinji najmniejszego oporu.
dz'ł
.
ki
ma 1 y stę grup · · robotników.
Zna on dobrze ogólną sytuację gospodarczą kraju i nie chce dopuścić do zachwiania jej przez podnie
·
Po pewnym czasie przybył na ,
sienie
pł ac rob otniczych w przemyś1e włókienniczym, w obawie, że i robocizn a w innych gałęziach prze
wiecu oddział policji V ke
miejsce
mysłu proporcjonalnie i równolegle się podniesie. Opinja ta jest tern słuszniejsza, że robotnicy innych
misatjatu
z kom. Cieślakiem na
przemysłów istotnie zdradzają skłonności do podniesienia cennika płac
czele,
który
rozproszył zebranych.
Po d1•ugie jest ~ewnem, ~e rząd nie moż~, czy też nie chce uwzglę•
Do
wieczora
w sytuacji strejkodnić pewnych kompensacyjnych żądań przemysłowców na wypadek podwyższenia
ru'e
wej
zaszły
żadne
większe
płac robotniczych w przemyśle włókienniczym.
zmiany.
- Stwierdiam jednak-cią~nie pps. Zerbe,-że urzędowa ankieta w przemyśle włókienniczvm ,
(g,)
opracowana przez komitet ekonomiczny rady mini str ów, jak i wszelkie inne statystyczne wykazy, , ,
kreślają niedwuznacznie niski stan płac robotniczych w tym przemyśle i potrzebę jaknajwiększego i 1:~ · ·:?)@@@@@@@@)@)@@@
wydatniejszego ich podniesienia.
·
,
Zydowskt Teatr
Dlatego też uważam, że związki zawodowe spełniły swój obowiązek w stosunku do mas robotni
Kameralny
ft
Kierow.
M.
BRODEl-<ZON
czych, prowadząc obecnie akcję ekonomiczną. Nie mogą one uznać propozycji min. Jurkiewicza ·podnie
sienia poborów o 5 proc. za zadawalającą, tembardziej, że jest ona w rażącej sprzeczności z „84 - 43. Zachodnia 43. Dziś i codziennie o godz. 9.30
cyfrą, jaką wykazuje wskaźnik dr:>żyźniany.
+punkt. 1 przedstawienie suk ceso•
Związki zawodowe będą przeto nadal prowadziły akcję o wydatne powiekszenie procentowe płac.
wego programu
Nastroje wśród robotników są bardzo pomyś!ne, co w dostatecznym stopniu przemawia za tern
·d· „ I
1
źe należy przygoiow 1wać się do dłuższe:ijo nawet be~robocia.
Na tern zakończyliśmy krótką rozmowę z posłem Zerbe.
godz. 6-ej p, p.
St. Gel.

na
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Streiku w Bielsku nie
Włókniarze otrzymają
W

tam tyle, ile

łaodzi

Mimo wysiłków,
czynionych
przez związki zawodowe, aby do
strejku w przemyśle wlókienni·
czym Lodzi wciągtląć również p<>zootałe ośrodki tej samej gałęzi
produkcji w kraju, wobec licznych
zamówie6, które ostatnio prze·
mysł w Bielsku ouzymał, myśl o
rozpoczęciu stre~ku nie jest tam
aktualna. Prac.a wre we wszystkich zakładach przemysłowych w

będzie
wywalczą

,-,

malnem zjawiskiem ka~dorazowo
na przełomie sezonu.
Pewien chaos w stosunkach
handlO!Wo - przemysłowych biel~
skich wprowadziło puszczenie w
obieg weksli 7, 8 i 9-miesięcznych,
gdyż do·tąd operowano przewa·ż
nie wekslami 3-4 miesięcznymi.
Dotyczy to
przedewszystkiem
przemysłu wełnialllego.

Pewien ujemny wpływ na sytucałej pełni.
aicję w przemyśle bielskim wyPrzemysł bielski nie r<>zpocz~·łwad fakt wygaśnięcia umowy
je$ZCze zasadniczo sezonu zimow~ handfowej z Grecją, co nietylko
go, więc też ilość posiadanych już uniemożliwia obecnie eksporl do
obecnie zamówień pozwala rok'O- tego kraju, lecz wogóle grczi utra
wać nadzieję, jż stagnac.ii ta.m nie tą tegoż rynku zbytu, (U)
będzie, jakkolwiek jest ona nor-

GRA D-KINO
~f

Ostatnie dni I

PROGRAM

OTWARCIA

Emil Jannings
w filmie

'

Człowiek"
...„Niepotrzebny
=
w

Orkiestra znaca:nie
Początek

powiększona.

o godz. 4.30 po

poł.

io.x. -..:_::
•-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------..... ·----------------·----GŁOS-POLSKI -
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(Specjalny
Jl

rozprawy

'I

Już 0 godz, 8 minut 30 rano zaczął się zapełniać plac przed sądem okręgowym w Płocku wie-

śniakami, wyznawcami marjawityzmu, przybyłymi w nadziei do„tania się do sali sądowej.
'6YŁO TO JEDNAK NIEMO-

żLIWE.

Bilcty w ograniczonej ilości roz
dano już wczoraj wieczorem.
Wobec tego chłopi obsiedli ław
ki na skwerze przed sądem, cze:kaJ·ąc cierpliwie na rozpoczęcie
rozprawy.
Mimo, iż początek rozprawy
wyznaczono na godz. 11, już o g.
10 zaczęły się napełniać korytarze sądu publicznością.
O gndz. 10 min. 15 otworzono
drzwi sali sądowej, Woźny sądow}
kontroluje dokładnie bilety.
~ierwsze wchodzą w szarych .habilach siostry i duchowni marjawiccy. Zajmują p~erwsze ławki i
'>.<:eptem rozmawiają z sobą.
OKOLO GODZ. 11 MIN. 15
~sze!lł na salę trybunał. Przewcd
niczący udziela głosu przedstawiclelowi oskarżenia publicznego
.prokur. Rogowskiemu.

łYlowa

prokuratora
,
•••

•

pr: ce e

Prokurator
PrzEd rDZ"OCZPCiBm

~r Z82

1928

częścio~o

wysłąnnik ,,Głosu

waną. ~apewne, można sięgać ~o

żYć

e

1

Polskiego telefonuje)

turalny przeciw nowatorskiemu JEŻELI BYLY DROBNE ODCHYmarjawityzmowi, Kler katolicki
LENIA,
nie potrzebował podejmować prze to jedynie wywołane faktem wieciw marjawity:nnowi skomplikowa lokrotnego badania poszkodowanej akcji, bo matjawici :;ami cią- nych.
gie się grzebią przez ciągle bluTu prokurator analizuje szczeźnierstwa, sprawy karne, procesy gółowo zeznania poszkodowanych,
i ciążące na nich wyroki. Kościół dłuższy czas utrzymując się nad
katolicki nie dopuściłby tego ro- zeznaniami Bitnerównej i Niewiadzaju metod i nic uciekał .10 fał- domskiej, poczem mówi dalej:
y;ywych zenań, bo to jest sprzecz - WSZELKIE DALSZE WĄT:ie z Jego powagą. Jest to zbyt
PLIWO$CI
wielka potęga. by musiał aż do ta jednak, jeśliby ktoś je mógł wysukich środków przeciw matjawi- wać, rozwiewają ostatecznie potom sięgać. Łacińskie przysłowie zostali świadkowie, osoby, które
słusznie mówi: „Orzeł nie będzie nie są poszkodowane a jednak pil
łapał muszek".
twierdzają na całej linji to, oo mó
Gdy więc odrzucimy akcję kle- wią poszkodowane;
ru katolickiego, cóż nam pozosta·
Cóż ci świadkowie opowiacLją
je? Chyba tylko
o życiu klasztornem? Wszak wszy
AKCJA OSóB POSZCZEGóL- scy przedstawiają w strasznych oNYCH,
brazach to, co działo się pod przy
ale kto, Zarębski, Tołpyhowa, krywką wiary i religji,
Osinowa, ks. Krygier?
Mówiono nam o połączeniach
Dalej, czy to ma być działa11ie I ustami, sercem i ciałem. Wiemy
wspólne,
zorganizowane
tych jak się to odbywało, wiemy, że owsz.ystkich osób! .czy t~ż ~ażdej statnim stopniem są tu orgje sez ruch poszczegolnie wziętej?
ksualne.
Wszak wiemy, że Osinowa nie
Obrona stworzyła swoją obronę
znała Zarębskiego. Co do Tołpy- w postaci pognębienie świadków
howej, mamy jej listy, wymieno- oskarżenia w postaci 'larzucania
ne przeciw Zarębskiemu. Trudno im niewiarogodności, przyczem
zatem przypuszczać, ii mamy do wysunięto tu
czynienia z jakąś akcją zorganizo- FAKTY RZEKOMYCH NADU-

I

•

oskarże

cofa

'

walski ją tylko całował, oo nie'
Kościół rzymsko-katolicki_
poczytywane za czyn mówi adw. Główczewski - któ·
liibieżny.
rego omnia potentia i rola w żyZastanawiając się nad istotą ciu narodowem nie ulega najczynu lubieżnego
prokurator mniejszej-Wątpliwości, a który te•
stwierdza, że według proL Ma- kościół, występując z zak:żcnfo,
kowskiego rozumie się pod tem „że jeden tylko pasterz i jedna
tylko obnażanie i dotykanie orga- owczarnia", broni swej wyłączne.·
nów płciowych, inne w wypadki, ści, to jest jego prawem i d~j.zi.ko
według tegoż prof,, są zniewagą koniecznością
lub obrazą moralności publiczneJ. WALCZY WIĘC z MARJAWIProkurator Rogowski jest inneTYZMEM.
go zdania, Uważa on, że czyny w Wytwarza się tu atmosfera wa~
bieżne to każde działanie przez ki na tle religij-nem, której imię
dotyk, wzbudzające ekscytację se- objektywizm, powaga i spokój.
może być

ksualną,

- Jeżeli więc u
szczytów
Mowa prokuratora trwała do rzymsko • katolickich - ciągnie
godz. 2 po południu i naogół od- mówca - został rzucony agólny
niosło się wrażenie,
nakaz:
ŻE OSŁABIŁA ONA ZNACZNIE
WNIOSKI AKTU OSKARŻENIA,
„MARJAWITYZM MA BYć
Przedstawiciel opinji publiczZNISZCZONY",
nej zakończył swe przemówienie to wykonawcy na dole w atm•)sfe
oświadczeniem że nie może kr~- rze zaognionej walki
używają
pować sądu r~zmiarami kary, pro świadków niezawsze odpowiedsi jednak o taki wymiar, który we nich, zwłaszcza, że bezpośrednim
dle jego najlepszego zrozumienia wykonawcą był Zarębski, z któpowinien zaprowadzić oskarżone- rego niskich kwalifikacji moralgo do wrót domu poprawy, p<>- nych ks, Krygier zdawał scbie
mimo, iż linje obrony najprawdo- sprawę.
podobniej pójdą w kierunku drzwi
Dla ilustracji psychozy, jaką
na wolność.
rodzą spory religijne, adw. G1 }w •
czewski powołuje się na epokę
obrońcy
·redniowieczną, pi'zytaczając wyliłó~~CZ~WSKiego
czerpujące ćytaty z dzieła prof.

I

Nowa

Jdomysłow, ale o domysłach ty1c z ich strony i niemoralności.
Ptaśnika.
- Szczegolną stron~ nmieJsze· się tu mówi, że wreszcie można
Pamiętajmy jednak, że wszyst•
Po krótkiej przerwie, o godz.
go procesu jest fakt - rozpoczy~ dojść do absurdu.
ko wyszło z jednego bagna, że to, 2 po południu przewodniczący u . ~rze~hodząc do
klasyfikat;ji
na
prokurator Rogowski - że
Może ktoś powie, że Kowalski co mówi się o poszkodowanych, dzieła głosu adw. Główczewskie- swiadkow, ?brońca szczegółowo
przed nami zasiada człowiek ~- sam sprawę stworzył, by otoczyć dotyczy okresu, kiedy świadkowie mu.
charakteryzu1e .i wartościuje każ
skarżony o czyny grzeszne, a 1tkąd się aureolą.
ci byli u matjawitów. Wtedy to
Na wstępie swego przemówie· dego z nich, a w pewnym momen
inąd stojący na czele zrzeszenia,
Jakaż więc tu może być wspóI" marjawicl pokazywali ich wystep nia adw, Główczewski zastanawia cie zWTaca się z gozącyrn apelem
STAWIAJĄCEGO SOBIE ZA ZA na akcja?
ki, wtedy to były dla nich środo- się nad tem niepożądanem, a na- do obecnych pań,
DANIE NOSZENIE WYSOK,O ~ Wpływu Tołpyhowej na świad-, wiskiem odpowiedniem.
wet
BY OPUśCILY SALĘ.
SZTANDAR'!
MO~ALNOśC[,lków przecież nie uj-wniono.
A więc, jeśli nawet było tak, SZTUCZNEM WYOLBRZYMIE- 2e względu na drastyczne pewne
CZYSTOsCI I UBoSTWA.
Pod akcją wspólną należy rozu- jak mówią świadkowie odwadoNIU ROZGLOSU,
szcz2gó!y, które zamierza poruSprzeczność istniejąca pomię- mieć cechy współdziałania, muszą wi, jeśli nawet
jaki został nadany sprawie w kra szyć w daJszem swojem przedzy stanem i pozycją
oskarż 9 nego, być jakieś wspólne zadania, jakaś śWIADKOWIE OSKARŻENIA · . · t t
ń
·
mówieniu.
·
•• t
JU i rues e y za 6 rarucą.
~ zarzucanymi mu czynami jes ra konspiracja, jakieś plany, A tym- POPEŁNIALI JAKIEŚ NIENIODecydującym czynnikiem tego
O godz. 4-ej przewodniczący oząca
czasem gdzież tu jest jakaś ~·:;nRALNOśCI,
ł rozgłosu był zalew koresponden głosił przerwę, po której (gcdz.
I NADAJE
SPRAWIE CECH spiracja?
to zgodnie z przysłowiem: „Jaki tów,
'
"
6 po poł.) idąc dalej niż to jeżaNIEZWYKŁOśCI.
Wszak Zarębski wszędzie zo- pan, taki kram.
Io w zamiarach obrońcv zarządza
t ·
b" ·1 d
;i •
D l ·
"k k . .
PRZEINACZAJĄCYCH CZĘSTO
.
N WaJ·ą si"ę stąd pytania·
~s~zy możliwe, aby dzi;?o si~ s a~ ~ ~o ie s. a ~' wsz~ zie
~ eJ .rzzczm os ar~e~Ja zasta TO, O CZEM MóWIONO NA
ZAMKNIĘCIE DRZWI.
SALI SĄDOWEJ
Zarządzenie przewodniczącego
go. wid~c, rue k~Je się wcale ze I nawia si~ na~ prze.szłoscią ~c!b.
coś podobnego?
zbieraruem zeznan. Na statku
1Kowalskiego 1 cytu1e zeznarua sw. . d
.
było niespodzianką zarazem dia
ROZDAJE PROTOKÓŁ y ZE- • Sommera o uczęszczaniu Kowal· •. o l~warzane.. na sz~aJtach pism, obrony jak . prze<lstawicieli pr~- Czy możliwe, by osoba mająca świecić przykładem i m" . „:·a
ZNAŃ
skiego do domów publicznych za g~o i sensaq1, prdzbebie~u mo:.:~c~- sy Byio to IJ"cdnak niesr·odzianką
obowiązki duchowne
wI.ględem
kod
h
t
, ·
•
k l
h
tow procesu o ywaJących się
•
•- ,
. .
.
l'
posz
o~anyc ' a naw~ mowt czhasdzo~ sdz o nl~cK, poclskz?m P_rzke- przy drzwiach zamkniętych",
hardzo przykrą dla pań, które po
N" .
.
'k . . ob„rwatelskim i buduJ·ącvm apelu
tych, a.torzy JeJ zawierzy l, prowa szczerze 1 z pewnym cyruzmem o c o 1 o ro i owa 1ego, Ja o
1
dziła swoich wiernych w tak o·
·
od w1erne„o
•
.s k s1"""za
·~.i
k a t o1ic
. ki ego, twieru.Ląc,
· .L
ami
me adw.
J
pod szywamu
się p
d ie jestesmy
.
.. zwo enm
ł
.
Główczewskieńo stawiły się
hydne bagno?
·
•t
I
d
kr
d
t
_
·
•
•
ł
d
b
z
roweJ
sensa,'JI,
wy
awama
mos
mar)awi ę w ce u z ys e y owa· ze zawsze przejal\-"la on upo <> at' dr
h
po obiedzie w przytłaczaj=tcv~n
Doprawdy
nia ich A więc jeśli brał udział w nia zmysłowe
men ow astycznyc procesu, cze
.
.
Wreszcie ;zecznik oskarżenia go daliśmy dowód w sprawozda- kompl~cie.
NIE CHCE SIĘ W TO WSZYST- owe1" akq"i to i"edynie sua sponte
,.,
'
'
· h Gł
p I ki
" · ·· ·
Dalej adw, Główczewski
KO WIERZY\,
ze zwyczajnego wprost zainteresv wspomina o artykule w piśmie ma ~ac ,, osu 0 s ego ' niemnięJ
i rodzi się znów pytanie, czy to wania i
tjawickiem P• t. „Bagienko pl~-• j~dnak mu.sim! się z:astrzec prze- CHARAKTERYZUJE KS. KO·
nie jest jakaś prowokacja, ~'rzcjąz ZACIĘTOśCI.
kie" gdzie matjawici przedstawili ciwko generalizowaruu przez adw.
WALSKIEGO,
w1ająca się w formie fais2ywycn
Dalej mamy do dyspozycji gru- w czarnych barwach stosunki ~'i Główczewskiego zarzutów, połę· jako człowieka czynnego, prac.n ,.,.1
zeznań. Tylko bówiem fakt iałszy pę świadków oskarżenia w 050 • sądzie płockim,
piających w czambuł całą prasę. tego, oddającego się pracy swojej
Dalszy ustęp prokurator Rogow
Prze~hodząc do ?5oby oskarżo~ ieol~icznej ..i o~wi~dcza, że 1; :
wych zeznań może nas tu L"~:?re-{bach poszkodowanych. Wszystkie
sować, bowiem wszelka inna ak- one zasługują na zaufanie, gdyż ski poświęca fotografii zakomi.i; nego l odmalowarua tła procesu godzinne zbhzerue cielesne, o do
cja przeciw marjawitom w grę tu niema podstaw do niewiarogodno- dokonanej na Helu i dowodzi, t~ adw. Główczewski podkreśla, że re go posądzają świadkowie o·
nie wchodzi,
ści,
zarazem św. Wiłucka jak i św. arcyb, Kowalski nie jest zwykłą skarżenia, jest zupełnie niepraw·
Jakaż tu jednak L:a być prowo Czy to Osinówna, czy też Fijał- ks. Przysiecld zezna~ali kłamli- sobie osobą w kronice sądowej, dopodobne.
kowska, czy też Prochówna i Ba- wie, 00 wynika ~e sprzeczności lecz zwierzchnikiem ruchu, rozwi
Wreszcie obrońca podkreśla
kacja, z czyjej strony?
Wspominało się tu co"i wpraw· dowska, żadna z nich nie ma inte- podawanych faktów oraz dodat· jającego się od kilku dziesiątków kruche zeznania świadków oskardzie
resu w oskarfaniu Kowalskiego, kowego oświadczenia św. WiłucJlat.
żenia, na których nie można o0 KLERZE KATOLICKIM
A jakże wiarogodna jest np, Ba kiej,
~ . - .Tło og?lne !ego procesu - przeć wyroku skazującego.
i o jego rzekomym w procesie u- dowska osoba znajdujące się w
w konkluzji prokurator oświad ciągme dale1 obronca - wykazu•
dziale, niemniej jednak to, co m6- odmie~ym stanie, która nigdy by cza,
, je1 że
. Ze s~er ~rawmc:?!ch <~o~adu·
wil biskup mariawicki Feldman °\nie wzięia na swoje sumienie ciężE COFA OSKARŻENIE W lśWIADKOWIE OSKARŻENIA SĄ1Jemy Się, ze w razie shazuJąceg•)
k wawych zajściach z okre~u~żaru grzechu fałszywego świadPUNKCIE A,
iAUTOMATAMI, PORUSZANYMI 1"''Yroku
p1zedwojennego nie m<'że być;\ czenia.
dotyczące Janiny Badowskiej, iż .PRZEZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POZA ZASTOSOWANA BĘDZIE AM·
związane z wpływami k1ent kato-1 Czyż możliwe, aby świadkowie inkryminowane arcyb. Kowalskie-{
PROCESEM SPRĘŻYNĘ,
NESTJA,
lickiego w przeszł~śc~; ~o, gd!by ci, mówiąc od A do Z nieprawdę, mu czyny lubieżny miały miejsce przed sądem więc stoi nictylko przyczem o ile sąd uzna, że czy.
tak było, rząd ros!isk1 me omies~ utrzymali się przy swoich zezna- po ukończeniu przez Badowską arcyb. Kowalski, ale cały matjawi~ ·ny lubieżne były dokonane przu
~;~łby wyk.orzystac tego ~tntu: l'a) Iniach i nie wykazali jakiejś rażą- lat 16, zaś
tyzm.
arcyb. Kowalskiego z pobudek o·
sCla te m1~ły. podk!ad 1edyrue ~ cej sprzeczności.
W PUNKCIE DRUGIM COFA
W dalszej części swego prz~- sobistych, będzie mu darowana
!Onserwatyzm1e ludu, ktory me
Przecież jądra rzeczy we wszyZARZUTY CO DO NIEWIA·
mówienia ad-w. Główczewski do- 1 połowa kary, o ile zaś z pobudd•
nosi zmia~,
. .
stkich tvch zez!}aniach ni~ nara_DOMSKIEJ,
tyka stosunku kościoła rzymsko • religijuych, darowau :i c•1 be11:. ~
Sam narod zna1du1e odruch na szon°"
· gdyż jest dowiedzione, że 1'5. Ko katolickieao do mariawitów.
cała kara.
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rzychylnie trakto"7ane przez rząd

Delegacja_ samorządu łódzkiego złożyła premierowi Bartlowi memoriał
w sprawAe walk.- z głodem m1eszk.an1owym, budovJ~ wodociagów, szpitali
i dworców Kolejowych
'
W dniu wczorajszym przedstawi- łecznej, zaooczą~kowaniu i prowaciele władz samorządowych m. Ło- dzeniu od lat czterecn budowy kadzi w osobach pp. prezydenta! naliza~ji, ~odjęciu .budowy wielk!ej
Ziemięckiego, wiceprezydenta ~~ · kolon]t m.1es~Kalne1 dla lu_Jnosc1
palskiego oraz prezesa rady_ m1e1-1 robotnicze] 1 w. sze~e~u rnnych
skiej inż. Holcgrebera; złożyh panu ważnyc~ poczynan, częsc1ow0 tyl~o
p rezesowi radv ministrów ob"zerny wypeł~lły luki ~ warunkach życia
memorjał, wyłuszczający szereg ak- mieisk1ego _Łodzi ..
tualnych i niezmiernie dla Łodd
Pozosta1e bowiem . w dalszym
ważnych postulatów, których reali· ciągu wiele potrzeb t11ez~spokojo
zacja zależna jest o~ rządu.
. nych, . że tylk.o wym enimy bra.~
Memorjał omawia na wstępie wodociągów, me~os~ateczny rozw01
t•udnE\ położenie samorządu miej- szpitaln.ict~a m;eJ?ktegq, ~ry~yczne
skiego, któremu po wskrzeszeniu warunki. mieszk~nto:V~· w1elKie zapaństwa polskiego powierzona zo- niedbanie w dz1edz1me zabrukowastała piecza nad miastem. Wyjąt- nia miasta
. .
kowe bowiem zaniedbanie Łodzi
W tych oto warunkach wysiłki
we wszelkich dziedzinach życia miej- samorządu miej::ikiego nie mogą
skiego postawiło samorząd Łodzi 1być odosob~ion~, lecz musz':l znawobec ogromu zadań, których rea-, leźć odpowiednik w postaci wylizacja nawet w normalnych warun- datnej pomocy rządowej, która jest
kach przerasta siły finansowe jed- u~pra:viedliw!ona z jedne\ str~:>ny
nego pokolenia.
wielktem panstwowem znaczeniem
Łódź nie posiadająca miejskich Łodzi, jej rolą jako najwięl<szego
przedsiębiostw dochodowych i wsku ośrodi<a przemysłowego i drugiego
tek tego zdana wyłącznie na wpły-1 co do liczby mieszkańców miasta
wy podatkowe, które ze względu w Polsce, z drugiej zaś strony na krytyczną do niedawna sytuacj~ niezwykłem i d.J dziś trwającem
gospodarczą kraju były ~ad.er s~rom- upośled~eniem tego . miasta na polu
ne nie może własnem1 s1lam1 za urz~dzen dobra rubllcznego.
sp~koić całokształtu na~lących po·
Znaczenie Łodzi, jako płatnika
trzeb miasta. Dotychczaso.ve wy- podatków państwowych, dostateczsiłki samorządu miejskiego, których nie charakteryzują cyfry wpływów
efekt wyraża się w realizacji nau- z podatków bezpośrednich w o·
czania powszechnego, wybudowaniu
szeregu gmachów szkolnych, zorganizowaniu miejskiej opieki spo·

I

I

_,

Hiedoręc~~n\e kari
powołania

st~tnich latach budżetowych w Ło_ 1 dopiero dniach

dzi. Wpły~y te w .roku budżeto
wym ~ _ 192::>
wyniosły . złotych
2o,74J,o7 .2, w r~Ku budzetowym
.
1926-21 zł: 89,39:>,23ą.
MemG>f)ał wsk.azuje dalej ~a
katastrofalne rozm1arv, głodu m1eszkan1owego, dla ktorego złagodzen1a, obok powięKszenia udziału
miasta w konty_,;t'ncie kredytów
budowlanych o niskiej .stopie P~O·
centowej, ko~1eczne 1est f!1 .10.
aby urzędy panstw<;>we yrzemes10·
ne z~sta1y z lok~l1 m1e_szk_alny~h
w ktorych obecnie znaJdu14 się
do nowych, spec!alnie .dla nich
zbudo>yanych p?~111eszcze~. _W tym
celu niezbędne 1est P?dJęcie budowy szeregu _gmachow. na po
panst.vowych
trzeby . urzędo w
w Łodzi, doty~hczasowy. bowiem
bilans ~udowmctwa. panstwowei:;o
w Łodzi za okres pierwszego dzie·
sięciol~cia Polski odrodzonej wyraża ~ię poprostu zerem.
.
Nie V.:Ybud.ow.ano bowiem w
tym okresie aoi 1edneg? gmachu
na potrzeby urzędów panstwowych
pomimo, że Łódi, przed wojną
miasto powiatow~\ po~niesione
~ost~łtJ do ~odnosci ~toltc~ v.:o-

połotono

kamień

Powołując się

na słuszny ty 'uł,
aby domagać
się od rządu Rzeczypospolitej Polskiej pom JCY w akcji, zmierzającej
do dź ..vignięcia miasta ze stan11
dotychczasowego
upoślejzenia i
zaniedbania oraz do zmniejsze.
nia bezrob:>cia, magistrat m. Łodzi
prosi w konkluzji o uwzględnienie
nastę,njących postulatów:
1) przydzielenie komitetowi roz•
budowy miasta wyższycl, niż dotychczas, kredytów na cele budowlane, dla umożliwienia szer·
szej akcji budowlanej samorządo
wej i prywatnej, koniecznej ze
względu na kastrofalny głód mie·
szkaniowy w Łodzi;
2) podjęcie przez władze rządo
we budowy gmachów na potrzeby instytucji i urzędów państwo
wych w Lodzi, celem złagodzenia
głodu mieszkaniowego, gdyż jednem z jego źródeł jest zajęcie
wielkiej liczby lokali miesz~al
nych na biura urzędów państwo·
wych;
3) niezwłoczne podjęcie robót
związanych z budową stacji kole
jowej na polesiu Widzewskiem i
rozpoczęcie budowy wiaduktu ko
lejowego nad ul. Tramwajową -

węgielny pod budowę Sądu Okrę- jaki posiada Łódi,

gowee:o.
Jako niezmiernie ważny postulat dla normalne2;0 rozwoju miasta
wysuni~ta została sprawa prteniesien1a stacji kolejowej na Polesie
Widzewskie przy bu1owie której
znalazłoby 'pracę przeszło 2000
robotników.
W kuńcu memorjał podkreśla,
dla radykalnej poprawy stosunków
zdrowotnych w Łodzi, konieczna
jest jak n11jszybsza
rozbudowa
szpitalnictwa i budowa wodocią·
gów.
Miasto nie jest w stanie przystąpić do budowy szpitala pow·
szechnego oraz wodociągów bez
pomocy rządowej.
Koszty budowy wod1ciągów
w ramach projektu inż. L111d•
Jey'a wynoszące 60-70 mil jonów
złotych, nie mogą być pokryte
ani z wpływów bieżących, ani
z pożyczki, gdyż zaclą~nlęta na
budowę
kanalizacji pożyczka
nie pozwala na dalsze obciąie
nie miasta.
W tych warunkach miasto bez
"':Ydatnej pomocy rzadu nie może
i~wodztwa i s~ało
się
siedzibą się odważyć na podjęcie bud:>wy
hc~nych. urzęd?w, których prz~d tak koniecznej dla Łodzi inwestycji,
wo1ną ma posiadało. W ostat111ch jak wodociągi.

Wysoką;

4) przychylne potraktowani6
wniosków zarządu miasta Łodzi w
sprawie udzielenia pomocy rządo
wej na bud<>wę wodociągów i szpi
tala w Łodzi. (m)

ego na Polesiu

~,,,ccu;;;;a::;:wm~~-~·-BNi!!._!!·•

!!!!!fi

w najbliższym czasie zostąnie zrealizowana

IO· lecie

n'.enodległJśni

Odpowiednie kredyty uwzględnione będą w budżecie mi11. kołei
I będzie miało prze~ieg
b d
d
,fre zwalnia
poborowych
t
podniosły i ur 0 czys t Y
t
·
. k
8 prawa u owy worca owa- że tego nie wolno pomijać milcze- zwrócenie się do ministra Ku hna
0 d obowu~z · 11 5 a wie n• rowego na Polesiu Widzewskiem, niem i odkładać ad
calendas o wstawienie pozycji do budżetu
W poniedzialek obradował pod
n1ctwa
I posunie się wreszcie naprzód.
greacas, tak żywotnej kwestji.
na r. 19 ~9i30 na powyższe cele.
przewodnictwem p. prezesa inż.

Wydział wojskowo • policyjny
W ub.iegły pi~tek obradował. w
iJfZY magistracie m. Łodzi rozpo~ Warsz~ .vie k<;>m1tet r10w.obudu1ą ~
czał wysyłanie poborowym roc.zm- cyc.h su~ ko\e1 przy panstwowei
ka· 1907, uznanym podczas astat- radzie ~o~ejowej. Na posiedzeniu
niego poboru za zdolnych do, tern Ł?dz . r_ei:r~zentował , prezes
służby wojskowej, kart powołania, 1 rady mie1ski~J mz. Hc:ilcgreoer.
ceiem stawienia się ich do wyzna·
W ostatmm PU'1kc1e . porządku
czonych formacji. W chwili obecnej dziennego znalazły
się
nagłe
tylko część poborowych karty te wnios~i samorządu łOdzkieg~ w
otrzymuje, ponieważ nie wszyscy sprawie. budowy towarow.ego dworzostali zaliczeni do pierwszego ca ko~e1owego na. Polesiu i budoturnusu.
wy wiaduktu kolejowego nad ulicami Tramwajową i Wysoką.
Niedoręczenie karty powołania
Jak wiadomo magistrat łódzki
poborowemu, nie zwalnia go od zwracał się kilkakrotnie do miniobowiązku stawiennictwa i cały sterstwa komunikacji z memoriarygor usta\Vy skierowany jest prze- łami, w których domagał się zrec1wko poborowemu, który sam jest alizowania powyższych projektów
zobowiązany dbać o wypełnienie na zasadzie zawartej w sierpniu
obowiązku służby wojskowej.
1926 roku z tern ministerstwem
W tym celu pożądanem jest umowy, która opiewała, że miasto
aby poborowi rocznika 1907 zgła- nasze ciaje bezołatnie tereny, miszali się do wydziału policyjno- nisterstwo zaś zajmie się budową .
wojskowego, celem sprawdzenia
Istotnie w ciągu l 9'!.7 roku
'zy nie doręczenie im kart powo prowadzone były roboty przy bułania nie nastąpiło wskutek prze· dowie dworca, natomiast w b. r.
oczenia. Wydział wojskowo-poli· sprawę zaprzepaszczono, tłomacząc
cyiny przy magistracie m. Lodzi się tern, że nie umieszczono w
ob~wiązany je~t udzielać
zgła· budżecie ministerstwa odpowiedn;ej
sza1ącym w takich sprawach do· pozycii.
'dadnych informa~ji.
Wobec tego, obecnie samorząd
latach ub~egłych zd~rzały \łódzki ponowił swe słu~zne pres~~ m~Jednokrotme ~yp~dk1 ~o- tensje drogą wystosowania meci~gama do odpowiedzialności z moriału, niezależnie zaś od tef!O
ty~ułu ustawy. wojskowej osó~, postawił za pośrednictwem swegv
k!ore wprawdzie kart P.owołama delegata, inż. Holcgrebera - nagłe
me otrzymały, ale nastąpiło to z wnioski w powyższej sprawie.
winy zmiany ~dres~w lub też
W chwili kiedy na porządk11
wskutek podania medokładnego znalazły się wnioski Łodzi-komi
adresu.
lP)
tet tlsifował punkt ten odroczvć
ro 'lastępnego posie~ze?ia, które
'
! odbyć s1e ma za m1es1ąc, przy'czem zebr<1ni na posiedzeniu w
Qi!
liczbie trzydziestu kilku osób wsta. W dniu. dzisiej~zym. winni st.awić 1i z mieisc, by opuścić salę obrad
s1ę dla r~1e~traCJ1 w bmrze y.ro1sko- 1 W tym momencie zabrał głos
w~~ pohCYJnym, i;r~y ul. ~mtrkow inż. Holcgreber, który w moc:1ych
skiei 212, ~ęzczyzru .ro·cznika ~908 słowach zaprotestował przeciwko
~amieszkali w obr~bie III kon:i1sar- podobnemu traktowaniu nai~ywot1a.tu P • P. 0 nazwiskaich na litery: niejszej sprawy Łodzi i stwierdził

. w..

Rel.BSf"aCJ·a
ro "ZD ka 1908

H, Ch, I, J, K.
Jutro, dnia 11 październiika winni stawić się dla rejestracji przy
ul. Piotrkowskiej 212 mężczyźni
.r<>cznika 1908, zamieszkali w obrę
ibie III komiisarjartu P. P. o nazwi~-:n.a lirtery:_L,_L. M, N, O. fu>)

I

'

Delegat Łodzi podkreślił w
dalszym ciąg-u, że dworzec tow a
rowy jest dla miasta konieczną
ootrzebą życio..vą, że wartość towarów eksportowanych rocznie z
Łodzi zagranicę wynosi 16J mdjo·
nów złotych etc., z czem sfery
gospodarcze Polski muszą się poważnie liczyć i w rezultacie domag-ał się rozoatrzenia wniosków

Po wygłoszonym referacie za- Holcgrebera, komitet wykonaw..:zy
brał gło~ przodstawiciel minister- dla uc~cze~ia lO-e1 ~0~1,mcy odstwa, ktory us1łowat zbacrdtelizo.
zyskama mepodległosci.
0

i

wać sprawę, oświadczając że nie
Omówiono sprawę utrwaleni~
należy podejm .wać sp~cjalnych i wzmożenia opieki finansowei nad
uchwał, albowiem ministerst..vo i istniejącym w Łodzi „Sieroci1'1cem•
tak do budżetu odnośne sumy żołnierskim.
W8tawi.
Komitet wykonawczy - celem
Prezes HolcO'reber od'Jowiedział zapewnienia RSierucińco1vi• trwan_a to, że chcąc slę uoewnić iż pozy- p~ch. podstaw materjalnych- zwró·
Łodzi, akcentując, że odłożenie CJa zostanie umieszczona w budże , ct się do władz samorząd)wych z
ich na miesiąc jest ró"Nnoznaczne cie, prosi C? powzięcie uchwały przez pr_o~bą_ o wstawie~ie do bLJ.~żełu
z odroczeniem na cały rok, gdyż K~:)(J~1tet i radę kolejową.
Do miejskiego rocz!IeJ s~_my„ zł. 20,000
właśnie t~raz ministerstwo kolei osw1_adczenia dele~ata ministerstwa na potrzeby „Sierocm_ca •
.
ooracowywuie budżet na r. 1929/30, kolei odnieść się musi niestety . Sprawę ~fundO\yania .w św1ąty•
i bez odnośnego wniosku państwo· sceptycz1ie, gdyż, jak to praktyka mach ł?dzk1c_h tablic pamiątkowych
wei rady kolejowej znów nie wykazała, nie wiele wierzyć można z nazwiskall?i poległych. na polu
umieści pozycji na potrzeby in· zapewnieniom nawet ministerjalnym chw~ły żołnierzy- łod.ltan, P?Stawestycyjne kolei w Łodzi.
_Po dłuższej dyskugji komitef 1n?w10no przeka.zać do bezposredSłowa te podziałałv dopiero na wn10sek inż. Holcgrebera przyjął m~go załatw:ema z prezydium ~oczłonków komitetu, którzy iJOWró· jedno~łośnie, przekazuiąc w urzę- mitetu. we~poł z zarządem zwią·
cili na s~e miejsca. Zdecyd<;>wane • dowei ~rodze. uchw~łę _swą pań- zku ohce~ow rezerwy.
przemówienie przedstawiciela Ło· stwoweJ radzie kole1owe1.
Kwest1.a. ustal~ma
p~ogramu
dzi - spowoctowało, że komitet
~ sprawie wiaduktów komitet ur?czystosci w ~mu 1 l hstopada
przyjął nagłość wniosku.
przy1ął następującą uchwałę:
192CS ~?~~ będzie temate".1 obrad
Inż. HolcQ.reber wykazał tru.Komitet prosi min. kolei
na na1ohzszem posiedzeniu komi·
0
dnośq w ruchu osobowym i to · umożliwienie komunikacji w Łodzi telu wykonawczego.
warowvm w Ło1zi, spowodowane na przestrzeni od ul. Kilińskiego
ni1"o1oowiednimi
warunkami do Zagainikowej•.
Dyżury
przed 65 laty zbudnwanego d worNa tern posiedzenie zamkni~to.
Dziś dyżuruią następujące apte•
ca, kMrv iest wyrazem wsteczniki:
Uchwały
komitetu
dotvczące
budo
ctw a koleiowe!!o. Wielkie trudności
na 00 tvka ten rozwói ruchu koh· wy dworca towarowego są jednym
M. Lipiec, Pio·trkowska 193; E.
wee:o na arterjach komunikacyj- z ważniejszych atutów do posunię Miiller, Piotrkows•ka 46; W. Gros.z
nvch Łoizi, a zwł~szcza arterii cia sprawy naprzód.
kowski, Konstantynowska 15; PeCzłonk Jwie komitetu, po zam- re.Iman, Cegielniana 64; H. Niewta
równol"'Q'łych do
Piolrkowskiei.
Most nad ulicy Kilińskieg-o nie knięciu posiedzenia wyrazili opinią, rowska, Aleksandrowska 37;
S.
Pozwala przeprow::id·dć tam linii że tym razem int~resy Łodzi zo· Jankielewicz, Stary Rynek 9.
tramw1·o •vei, któraby odciążyła staną naprawdę u .vzględnione przez
min. kolei, a to dzięki nietwykle
ruch na ulicy Piolr!<o Ąl'S1<ie 1
„
Tak samo nrzed„tawia się kwes- energicznym i o tymf )rmom wystą
nień
orotestacyj
nych
przedstawicieli
tja na ul. Towaro·Nei. Przejściem
Klub Zrzeszenia Kobiet żyd.
ławwem, o wysokości I metra 10 Łodzi i samorządu łódzkiego
W.
1. Z. O. Al. Kośc1us1.Ki Nr. 21
cm. przechodzić muszą cod.zień
Czy Łódź nie rozczaruje się
tysiące zdążających do pracy ro- znowu i czy zapewnienia czynników
D Z I S o godz 9-ei wiecz.
botników.
znany muzyk palestjński
miarodainych nie pozostaną w dalW kopkluzji swych wywodów, szym cią~u papierowemi - prze
p. Holcgreber domagał się uzna- konamy się wkrótce.
nia sprawy wybudowania dworca
Gel.
wygłosi odczyt o muzyce żydow
w Łodzi i wiaduktów za nagłą,
skiej w Palestynie oraz odtworzy
'
niektóre momenty utworów znan.
~~~~&~;
kompoz. żydows!';ich. Wejście dla
członkiń i wyprowadzonych goś' ·
bezpłatne .

aptek

Menasse Rabinowicz

········-·-·····

r __________________.______...___________________________________________________
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-------------------Dyrektorowi naszego Stowarzyszenia p. MaKsowi Heymanowi z powodu 'zgonu

MATKI,

D-rowl med.
z powodu śmierci

B. P.

Dyny z Barchanów Heymanowej
składają

wyrazy szczerego

współczucia

Współpracownicy

Biura Stowarzyszenia Kupców m.

łodzi

Piotrkowska 73.

ciężkiego

12 lat

więzienia

przedstawiają się następująco:
Na głuchej, zapadłej wiosce
Kosiska, gm. Popień, pow. Brzezińskiego

zamieszkiwali w skromnej chałupie małżonkowie Bakerak. Stosunki ich pożycia małżeń·
skiego od samego początku nie
były najlepsze. Ponieważ jednak
we wzajemnem bliskiem obcowaniu ludzi przyzwyczajenie robi
swoje, więc jakoś, mimo często
powtarzających się awantur i utarczek,-mieszkali wspólnie pod jednym dachem. Latem br. scysje
coraz częściej miąły miejsce, atmosfcra wzajemnego pożycia stawała się coraz bardziej ciężka, sto
sunki między małżonkami bardziej

naprężone„. Często

przychodziło

do głośnych kłótni, obrzucania się
ordynarnemi obelgami a nawet do
bójek.„
Stanisław Balcerak bił

t --

stawa

I

się

płaceniu składek:

Gmina żydowska, która winna
była kasie chorych pewną sumę,
otrzymała pismo z zawiadomieniem, ze jeśli w ciągu 10 dni
kwota ta wraz z 2 proc. za zwłokę nie zostanie wpłacona, to spra wa skierowana będzie do prokuratora za zatrzymanie nie swoich
pieniędzy, ponieważ kasa chorych
wychodzi z założenia, że gmina
należność od praco ·wników ścią·
gnęła, więc wstrzymanie tych pieni~dzy jest czynem karygodnym.
Gmina żydowska wpłaciła na·

zwłoKP'- Wyp~~ęh
na 110\owa~iu
Własciciel folwarku w ma1ątku

polowanie gości, między któremi
znajdował się rówaież pr zemysło
wiec łódzki p. Stefan Ender. W
trakcie polowania p. Ender mierząc do kuropatwy odda ł strzał
tak nieszczęśliwie, że cały nabój
śrutu trafił w głowę uczestnika na
ganki 38-letniego Józefa Górę, któ
ry odniósłszy ciężką ranę został
przez zawezwane pogotowie odwieziony do szpitala w Radomsku
P. Enderowi spisany został proto
kół, celem pociągnięcia go do od
powiadzialności za nieumiejętne
obchodzenie się z bronią.

Ode brał

sobie

ży cie

Wełny

BaU1e ł ny

Bruno Ro se nb erg
PIOTRKOWSKA 103.

_,_______

Sprzedaż na dogodnycb
warunkach r a t ami.

SALA FILHARMONJI
października o g. 6 wiecz.
Tylko jeden odczyt

Niedziela dnia 14

na temat

•

Niesam. owit-~ Legendy·Zydowskie
znany autor dramatyczny i

reżyser

ANDRZEJ MAREK
odczytu;

Zydzi, jako naród. - Sfinks. - Murzyni a •.• żydzi. -- Ta·
jemnica stworzenia sztucznego człowieka. - Na pograniczu
życia i śmierci. - Swiat i zaświat. - Szatan jako część
istoty boskiej. - Dr. Faust, Mahrał i Chonen. - Niesamowite iajemnice praskiego Ghetta. - Legendy o Mesjaszu.Bunt wielkiego rabina - „Kto ciebie kamlen em, ty jego
siekierą:·„. - Mesjasz w kajdanach i Mesjasz na krzyżu. Sredniowiecżne oskarżenie
1,Ali, Alii lama azawtany? !" o mord rytualn v. Trzydziestu sześciu sprawiedliwych,
dźwiga ących kopułę świata. - Bóg w Szatanie i Mesjasz
w Golemie. - Wiara i czvn , cud i życie, . - Dybuk i Golem ."7 G<ly ~zł? wi e k z gliny pokocha. - 0 ,Bestja ludzkiej
chuci 1 pragmente grzechu" . • - „Wszystko dla ciebie!·• 1'.a począt ku by ła miłość - a na końcu .. ??
Bil.ety zawczasu nabywać można w kasie Filharmonjl co·
dziennie cd g. 10.30 do 2-ei oraz od 4 ej do 7·ej wlecz.

Samobójstwo
z nędzy
W lesie Winiarskim pow. kaliskiego. znaleziony został przez
przechodniów trup nieznanego męż
czyzny z przeciętemi żyłami u rąk
obok niego zaś leżącą zakrwa wioną brzytew. Zawiadomiony o powyższem posterunek policji wszczął
dochodzenie, które ujawniło, iż de
natem jest 43-letni Kazimierz Wyszkowski, ktory rozpaczliwego kro
ku dopuśdł się wskutek skrajnej
nędzy w jakiej się znajdował, bę·
dąc od dłu~szego czasu pozbawio
ny pracy.
(p)

Dr. med.

S.

Niewiażski

Specialista chorób skórnych, wene
rycznych i moczopłciowych
Przyj mu ie od 5 do 9 w;ecz '
Sienlliewicza 34. tial~ 59--40.

skutki

I.

poleca

szły

1

nieszczęśliwemu

1

Dyrekcja koncertów: Alfred Strauch. Telefon

SALA FILHARMONJI

. .

JUTRO
PRZYJE ZDZA

Fenomenalny Kwintet

I

~~ r~m~~ ais Iw
PARYSKICH
FLET
HARFA
SKRZYP9E
ALTOWKA
WIOLONCZELA
i

wystąpi

na

2-gim Koncercie Mistrzowskim
Dla

dziec~m

przez brzuch.
Zawezwany nie, zwłocznie na miejsce wypadlku le• karz stwierdził u Augusityniakówny pęknięcie na.rządów w jamie
brzusznej i odwiózł ją w sfanie b.
cięilkim do s~itala Anny Mairji.

------·----~--------

za skazani e go na 3 dni
aresztu
We wsi Rusocice, gm. Włady
pow. kaliskiego w mieszkaniu wuja swego Antoniego
Poszwy wystrzałem z karabinu odebrał sobie życie kapral 68 puł·
ku piechoty Anto:ii Dziwiński.
Przeprowadzone przez żandarme·
rję dochodzenie ustaliło, że przyczyną rozpaczliwego kroku było
skazanie Dziwińskiego na 3 dni
are&ztu, za to, że żołnierzom ~ po
dległej mu sekcji zginęły dwie blu
zy wojskowe.

Sfras ~ ne

W dniu wczoraiszym
8-letnia
Stefania Augustyniakówna (Sporna 11), będąc p°'zostawiona bez
żadnej opieki
wyszła na spacer.
Znalazłszy s i ę na ul. P omorskiej około Dll'. 123 chciała d,ziewczynka
\ przejść na przeciwległy chod nik.
~ tr:=iikcie p.r zechodzenia
p~zez
: Jezdruę wpadła ona pod przeieżdżający wóz, którego koła prze-

Jed-urabie

chory ch Dąbrowa Zielona pow Radomskowskiego P· Geyer zaprosił na

leżność wraz z odsetkami, lecz
równoczesme zask arżyła kasę cho·
rych, d omagając się owych procentów, jako ~ieprawnie pobranych.
W międzyczasie pełnomocnik
kasy chorych telefon icznie prze ·
prosił gminę za ton listu kasy
chorych, a równocześnie wyraził
gotowość zwrotu pobranych procentów za zwłokę.
Jak się dowiadujemy, gmina
jednak skargi swej nie cofnie, by
wyjaśnić, czy kasie chorych należą się owe 2 proc„ czy też nie.
Decyzja sądu będzie miała doniosłe znaczenie dla
wszystkich
pracodawców, którzy ubezpieczają
swych pracowników.
(b)

Telefon 13-84.

Treść

ac Ję

tramwajarzom rada nadzorcza.

Na sezon jesienny

sławów,

wygłosi

•

gratyf1"k_,.--•

I

gmina zydowska z kasą

W najbiiższych dniach odb~dzie się ciekawy proces, jaki wy·
toczyła gmina żydowska
kasie
chorych o 2 proc. pobranych od
niej tytułem kary za zwłokę w

podwyżki i 10-dniDWą

prOC

i _kiedy się dało. Groził wyrzuc_e:
Zbadany na mi~jsc_u przez p~ · przyznała
mem z domu, a czasem w złosc1 sterunkowego Jamckiego, Stam· t
.
.
<
obiecy~ał jej, że postara się jej sła"." Bal~~ra~ ~świa~czył w pier':" ~
W dn'µ w_czora!szym odbyło sie posiedzenie rady nad·
wreszcie raz na zawsze pozbyć.„ szeJ chwil!, ze zona Jego popełm· zorcze1 tramwai, poswięcone omówieniu żądań tramwajarzy
~iedna ~~b t eta żalił~ się_ pr~e1 są ła san;iob.ójstwo; po kil~akrotnem
Jak bowiem wiadomo pracownicy tramwajowi wystą ·iii
s1adkami 1 s~ukała zyczltwe1 pora- badanm_ J~dnak zeznał, ze on .t~ w swoim czasie z ż d . .
,.
.
P
dy. .Mam JUż dosyć tego psiego zastrzelił zonę, rzekomo na JeJ
.
ą am~m1 podwyzszem~ płac o 25 proc,
traktowania mnie-chyba się któ . usilne prośby, .gdyż sprzykrzyło
. AkC]a t~ została
wo wczas przez związek tramwajarzy
r~go. dnia z~biję" ... -mówiła do są jej .się życie.". Rewol."':e: _odrzucił zawiesz~~a, I prz:d niedawnym czasem wznowiona.
siado~. ft:. i m~ż~ nie_raz . prosiła, w ~yto, gdzie broń pozmeJ odnaOtoz na poste dzeniu wczorajszem sprawa ta wywo łała
żeby JUŻ Ją lep1e1 zabił, mż ma w leziono.
bardzo ożyv..ioną dysku ·ę od
któ ·
dt · -I
dalszym ciągu tak z nią postępo·
Na rozprawie sądowej 30-letni
istrat
~J ' P c7as
re1 p~ze s awicie e. mawać. Chłop śmiał się z niej i bił Stanisław Balcerak, silny, barczy g
~ reprezent?wa?1 w radzie n.adzorczeJ wskazywali, że
dalej„.
sty chłop, o wyrazie twarzy głup- tramwa1a rzum nalezy się bezwzględnie podwyżka plac.
Dnia 8 lipca br. niejaka Ma- kowatym i ciężkim sposobie myPoszczególni członkowie rady zaproponowali aby pra·
rjanna Pacynówna pasła ~ano by- ślen~a d~ winy ~ię . ni~ przyzn_ał. cownikom tramwaiowym przyznać taką podwyżkę,' jaka zosta
dło w polu. Opodal Sfamsł~w Bal Stwierdził .lakon~czme, ze żona ie- nie przyznana w przemyśle włók'1
cerak leżał pod krzakami, pilnując go sama się zabiła.
Pr ·w.k 0
.. enmczym. . .
.
pasącego się stada. W pęwnym
Szereg świadków, którzy się
ze ci
temu wystąp1h . przedstaw1c1ele magistrata,
.
momencie do Balceraka zbliż y ła przewinęli przed majestatem sądu, k~órzy wskazali na oporne stanowisko przemysłowców, którzy
się jego żona Ma_r ianna.. Słów roz ustalili okolicz~oś~, że ?~anisław me chcą naraz1e przyznać włókniarzom podwyżki.
mowy ich Pacynow~~ me słysz~ł~ I Balcerak stal_e zome swo1eJ w oPo dluższe1 dyslms1i nad tą. sprawą r.zlonkowie rady za
z
powodu zbytniej odległosc1, krutny sposob dokuczał.
wyjątkiem przedstawicieli
ma . t t
dr .
d
wnosząc jednak z podniesionego
Ekspertyza biegłego lekarza są
. .
. .
• , . _gis r~ U _u a I się ~a nara ę, pogłosu Balceraka, odniosła wraże- dowego stwierdziła, żo strzał do _czem oswiadczyh, ze u_chwahh udz1ellc pracownikom tramwanie, że był on bardzo rozgniewa- zamordowanej nastąpił z dość bli- JOWYO: 6 proc. podwyzk1, oraz jako ostatnią ratę
gratyfikacji
ny. W kilka c~wil potem_ huknęły s~iej odleg_łości i że śmierć 1!-astą· i 1 O drnov..y zarobek.
szybko po sobie następu1ące dwa p1ł_a s.kutkiem wylewu krwi do
. 'W_. odpowiedzi na to r rzedstawiciele magistratu oświad ·
strzały rewolwerowe„. słychać by- mozgu.
czyli 1z prawdopodobnie propo
t ·
d
1· t
ło głośny krzyk dziecka. Pacynów
Po przemówieniach stron sąd
'
. . ~yC)a_ a ~te za owo m ramwana pobiegła w stronę krzaków i udał się na n~radę, poczem wy· Jarzy, wobec czego posta.wili. wnios~~· azeby w tym wypadku
ujrzała tam zwłoki Mar janny Bal- niósł wyrok, skazujący oskarżone- rada nadzorcza pozostaw1ła dyrekc]I wolną rękę dla dalszych
cerak„. Jednocześnie ze wszy st- go Stanisława .Dalceraka na 12 lat per tral<łac] '·
kich stron n~dbiegli lu_dzie. Smierć c~ężkiego wię~ienia z pozbawieWniosek powyższy zostal większością głosów odrzucony
BalcerakoweJ
nastąpiła momen- mem praw
(J)
Na tern posiedzenie zakończono.
(p) ·

O pobrane
2 procent
za
•
•
•
•

procesuje

Haj manowi

MATK
;.rażają ~z:~:;; s:;::1:c~: Radogoszczu ~

za zastrzelenie poniewieranej i katowanej ZODY16
W dniu wczorajszym na posie· swoją żonę, maltretował ją, gdzie talnie.
I

dzeniu sądu okręgowego rozpatry·
wana była sorawa z oskarżenia
Stanisława Balceraka postawion~go w stan oskarżenia pod zarzutern dokonania zabójstwa na osobie żony swojej Marjanny z domu
Lelek Balceralrnwej, Sesji sądowej
przewodniczył wiceprezes Witkowski asystę
stanowili sędziowie:
Bloch i Ławacz Oskarżenie wno·
sił prokurator Kubiak.
Okoliczności tej sprawy, ponurei tragedji chłopskiej rodziny -

Jakóbowi

melomanów prawdziwa uczta
artystyczna
Bilety w kasie Filharmonji.

·r

IO.X~.~ .GŁOS*POLSKI

----,------------------·----=-=--------------

Co

l,ista bloku socjalistycznego
przy wyborach do Kasy chorych
1, .

W dniu wczorajszym na ręce
ccl...,iczacego zarząruu kasy

,tzew

·

19?:;

Nr. 232

.·
usłyszy1ny dziś

P f'!łzez

TEATR i MUZYKA

rad1·01

Warszawa (1111) 15.45 - Koanullliik.alt haircerslki.
czych list _wyborczych, które otrzy16.00 - Koocert z płyt zraanofooo..
mały kolejne numery porządkowe: wych.
Nr. I - lista ,. Jedności• robotni
. .
czej, której czołowym kandydatem
16.30 - RrogTam dfa ml001.iezy. Tirams
jest murarz Łukasz Stolarek.
misia z Kralkow.a.
Nr. 2 - Blok Wyborczy Partji
17.10 _ Odt!Zylt p. t. „Cele naiuezirunta
Socjalistycznych i Klasowego Zwią- historii w SrZlloołe"
zku Zawodow.ego. z CZ?łowym
"
17.35 - .•·~!.ruka Poc:zo!owia - ~k an d yd a t em, bmra1is t ą St ams ł awem respooderucię
bDezącą
omówi
ar.
Mair~a·n
Wojdanem.
.
•

chorych złożona ~ostała h_st~ zblokow.J.r..ych stronm.ctw SOCJaltsiycznych.
Lista nosi nazwę „Lista b101ku
W ·yborczeńo part1"i so•c1' ali:stycznych
e.
1. kl
asowych związków
. .
.zawado
..
wych" i pełn0imocn(l;k1em 1e1 1esit P·
Nr. 3 _ lista Chrześcijańskiej Stl}PoWsfil.
Piotrkowski.
Oragnizacji Robotniczej,
które 1 18.00 - Kom.cert proipclurlmdio!wiy. UtwoNa pierwszych miejscach listy Czołowym kandydatem iest ła~nik ry OzaakDwskiego.
umieszczeni zostali: Stanisław Woi magistratu, Władysław Adamski.
19.30 _ Odczyt p. t. „Sannochodiem
~"I:'~d
w·
liń
k"
N
4
l"
B
t
·
oo
Pufbuska" - wy.głood p. Star11islaiw
dan {PP S.), ar. .c.amun
1e s 1
• r.
ista
ezpar y1nego
1
Rob om
t "k •
Z d
k" h Lewicki.
(PPS.) , inż. Emil Zerbe, poseł (N. Boku
ow
y ows ie '
S P. P ), Franciszetk Kałużyński którzy j_sko ~andyd~ta czo~owego 20.15 - „Romai11J~ka muzyczna_ 19-.go
(PPS.), Szmul Milman („Bund"), A. ;J~~:fdia ponczoszmka La1ba Ja-ł wieku~ - wyglosn prof. Stalll. N11ew1a.Purtal (PPS.), A. Wa1czruk (PPS.},
Nr 5~ Bezparty1·ny Blok z;ed- doms .
M k
'
'k L d 'k K k (N S P P )
•
20 30 - KQOCert wieczo•rrny.
uzy a
ra wm
u w1
u
· · · ·
noczenia Zawodowego Polskieqo, wę~erska. W•nkonaiwcy: OrJtie&trra P. R.„
t
d d
. t
k órego czołowym ka11 y atem 1es lllcma Bairdy • Brd.esemeDstrowa (Si()\j)ran)
Do dnia wczorajszego złoton? inka.sent gazowni, Ludwik Po- dyr. Józef Oz.imińsdd (<lyrekola i skrzypdo rady kasy chorych 5 pracowni- wązKa. (p)
ce) oraz prof. Ludiw!ik Urstelin (aomp.)
„

·

.

=

TEATR MIEJSKL

.
,
Dz_i-ś „KSI'iężiruiiCZka Turamic!Klłt' . ~óra
ral7l JCIS'ZJCZe d<IJIJla. będJzie w naubbzs.zą
po poludndu po oenaich mdniż·
W -•
A-.- k edJ O ......__ .
0~ . a e~i=rnevC'SUllai, Pogo.,....,
c~er~. i Bemruuer:a !,Pi~mądz 1 ~ na
ulicy z K. Lubieńs.;:ą .1 M. ~etiną w
rola.eh tllaCzeinycb ukaze SI°ę Jutro po
cena:ch ~p~l~;ycli. poczem na czas
pew,Hm zeu-dizJLe z ai.~a.
prcmjera rOZiJl'l'awy sailoweł
w PiątllkoW1a
3 aJk•-~n Bayairda "''""Jll-.~ „ . ....,e"""'
v ·<u ...,,,...
„ ,„~
kl.aidziie EmJla. Chraibensikiego p. t. „Proces M«llrY Dug·am" w1z.lmdtita duże zaimlterewrwmie.

„TEATR DEI PICCOLI".

Wczoi;ajsza prcmjera słynnego zesJll()
lu wloskiego „ Teaitmo dei Pi.cmll" z.a.pel
rura po brze&ii wiol.ką w.idownię tea:tru
,,Splendid". Obooni .byli przedsta.wic.!ele
władz, prasy I śwniata arty~tyczmego l
wddowiSilro to wywairło na wiszystkich
wielkiie wirażeme. Zachwyt i e111truz.ja:zm
publiczmości jest nde do OJ)iisainfa. Gościnne rwystępy wspoomiiaateg-0 „Tea·tr-0 dei Picooli" ze względu na wysoką
w.airr!looć artystyczną L orygiimalruość tego.~_.,,_end
bea1tru maJą w Łodm mpew1Dione Po

e.

Wll..'\U..

Dziiś poW'tórzenie

J)remJery.

Początek

pjeriwszego przedstaiwienlia o godz. 7.30
Wliiecz.. drugiegio 0 g. 9.30 wfoc:z.

n-u ' A-.-1...!e~,.;.., pełen z"y,..,;~ 1· wep„..,, " \A.l'UJL,I ..._„
~-..
•
miitego airtys'ty Stefama Jall'aOZJa w, jego wy program II p. n. •.Mesjasz idzie!"."
P'011>isowej wiz:rusza,iącej kreacji kasjera zn.aik.omiigie grQUy pro:ez ::aly zespół.
Broboooeani w kome<ljj de I'leris'a ,,RoKWINTET KAMERALISTÓW.
maiDIS pama karsji~".
Jutiro przyjeżdża do Łodzi fenoane·
Juitro tieamr kairneralny wystęP'l.lje z l
k . et . •
ta.1· t6
na ny Wllltbt ms.rumem •1s w pairyb ·
trucią premjerą se:oo1t1•u. Bedzde nią „Si- sikioh., który cireszy się olbrzymią sfamon•a" - 3-akltowa komed}a buduairc- wą we wszysbkiiob na.jwdęikszyich miawa Jaikuba Devail'a w śwliietrrrym Polskim st.ach EuPopy. Koi:cert kwdmetu instruprzeklaic!wie Zd•zliislawa Kleszozyńsddego
t ,, ,
"'·· h b..A· ~·
._,_
· men a1istow pairy,..,,1c
'i'\=1e Ill-=ywa22.30 - Transmisja muzyild lekkiej z O?sa:dę stairuo"":dą pip. Du~ajews.ka, Gry- rą ucztą a.rtystyozmą dla muzykalrnej
restaJUracji "Oaza".
wuńska, Nrerrurz.amk.a, Ki1owski, Kr<>tke Łodzi. Wszyscy, iktór.zy byli przed
i :Ruoodoki.
czterema Jairiy na koincercie ty.eh airtyUW~~gee~g~"""~~ stów, ni-e mogą zapomndeć wie~kiego

.,. * •

TEATR KAllflERALNY
Dziś o god'Z. 9 ostaJ!Ini występ mako-

,.ARARAT".

,

J '

)Vó"r(l-@0)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'N::Jtef':.

J N GRY NHo L c ~~aż;:a!aki:i:: ~~~I~~::;~
•

PRZED KUPNEM RADJO-ODBIORNIKA,
PRZEKONAJ SIĘ O JAKOSCl, CENACH
I WARUNKl\CH SPRlEDAŻY
W NAJSTARSZEJ KRAJOWEJ FIRMIE

,,N AT A WIS"

ZakłaD

obowiązuje

lmuzyaz.nei. Kwintet składa slię z nastę..
pująieych illlstrumentów:
fłeit. hairfa,
skirzyipoe. altów.l11a. i wiolonczela. Bęozie to . drugi !koncert z cYlktu mi-

Piotrkowska 37.

piecyków i • kuchen kaflowych

R st u p e I

Slltrziowsk1ch.

szamotowych • przenośnych.
0000000 000000000000
Przedsiębiorstwo robót posadzkowych, t'9ra•
D r. me d •
,
llotow1ch, glazura scienna krajowa i zagraniczna. Sprzedaż cegieł szamotowych

łódź, Piotrkowska 152, tel. 42-20.

Demonstrowanie nie

•
Łódź,

do kupna.

krajowvch i zagranicznych.

~ rzyjmuje

~·~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

wszelkie zamówienia
zduństwa wchodzące.

w

1

zakres

,

ł

powroci .

FAFRYKA PRZETWORóW i TEKTUR SMOŁOWCOWYCH

HENRYK LUBAWS I i S-ka Lódź, ul. Juliusza 24.
Adr. telegr.: .HENLUB-Łódź "' tel. 59-24.

POLECAJĄ: Tekturę smołowcową w najlepszych gatunkach,

Cen.~/

.l.~e>n.k. uren.OyJne.

Adr. telegr. "HENLUB-Łódź" tel, 59-24.

Smołę preparowaną, pak kamienno~ wę4lowy, lepnik i karbolineum.
.!J.Jos"tavvE" 'tern:i1.n.ovva.

" Łódź, Cegielnana 42
Aparaty jedno i wielolampo e wyrobu kra jowego i zagranicznego. Części
składowe dla radio amatorów. s Budowa anten. JO Ładowanie akumulatorów.

Ceny niskie. Dogodne warunk.i kupna.

Inż. Henryk Szenw·
Łódź,

CEGIELNIANA 42.

Wykonuje

.

instalacje

elektryczne
siły, światła i sygnalizację •

-----Do l:(ejestru spółdzielni Sądu ~i*il'llllllflllS!iilW:!~B&llilll~llllllJlllll@ml'li.Yi;liYilłRm•AABllllmllll„„„lllllll•FF~
Okręgowego w Łodzi
N. 286
wciągnięto dnia 5 września 19 ~s
pszczelny czysty pod gwa•
roku przy firmie .Bank Fabrvkanrancją deserowy i dla celów
tów Przemysłu
Włókienniczego
leczniczych z własnych pasiek
w blaszankach : 5·klg. zr. IG, t-0,
w Łodzi, spółdzielnia z odpowie10-klg. - 32.00 zł., 20 klg -61.00 zł.
dzialnością O<raniczoną" z s i edzibą
wraz z blaszanką i opłatą pocztową
Członko·
1 w Łodzi, Zachodnia 6~.
""l:"Yla za pobraniem pocztowem
: wie spółdzielni odpowiadają za
„P AT O K. A", Ku pczyńces
'zobowiązania spółdzielni dziesię
poczta Denysów.
935:.!-10
ciokrotnie w stosunku do każdego
I

'
I

.

,

"

Tel. 5·22

KOMUIHKACJ TRAMWAJOWA
przystanek linji IS przy zb egu
ulic Wodnej n Przejazd.

~

a.-.

iiml1mailiBlm11mmm„„.,._..
Miejski Kinematograf

Kinematograf w~tlrown~

OLA

(może być stały) świetnie urządzo-1

1789 Rewolucja Francuska 1795
Role główne l<reują: Emil Janninas

Przedsięb:orstwo

Kol. Prac. Fot.
N! 10, obok Województwa.

wykonuj e się po1•iret próttny tej
cenie złotych 3.--.
UWAGA: Na żądanie dokonuje się zdjęcia poza pracownią
oraz w~zelkie roboty technj zno·foto_'.lra•
fic.r-ne i dla ceiow archi ile!.: .ury.

... Lampy nattówo-żarowe
·I
świec
o sile 1200

.t.jokazyjn·e do SJlrzedania
• 1
1

m§f;l

W1ador.10ść

Piotrkowska 110
u dozorcy

na biuro, centrum

POSZUKIWANE
Zgł. Biuro Agent. „POLRUCH·

DOROSŁYCH:

Werner Kraus,

Józef Runicz,

Cnir'

lotta Ander, Mały pelschatt l inni.
DLA MŁODZIEżY:

Piotrkowska 38:"'Tel. 41-01.

:I .5

Ludzie Szaka,e

Il seria filmu Żyd WlEnny Tułacz
W noczeka1ntacn 1<1na cucJt.1eu11 1e
„ o «qdz. 22 11.ud\'cfe racłjutomczne

••

ochxony mienia po .;zukuie spólni ·
ka z kwotą 4.500 zł. Wiadomość:
6 Sierpnia 28, 111 p. od 2-3 pp.
~~~·Ct~Giit@•W>
. ••••

2 POKOJE

Danton i Robespierre

wartown· liów

Porłreti>w

Pracownia wykonywuje z każdej fotografji, choćby
zniszczonej powiększenia we wszelkich rozmiarach.
Celem reklamy i aby udowodnić artystyczny charakter wykonania naszych portre iów, wykonuje się, na ozas
krótki , oryginalny portret, wielkości cm. 30x4J w cenie

złotych
Jc1lnocześnie
samej wielkości w

&ą:

eM68~t"J&tmMJef'ł~e*'

mieszkania
jest portret, wykonany w znanej Praco. ni Artys :ycz,

zarządu

ny, z własnem światłem elektrycz- 1
nem (Agregator) okazyjnie sprzedam niedrogo, lub przyjmę spólnika kierownika. Zgierz Księgarnia
Lacha.
9541

Ozdobą

ul. Stodolniana

Członkowie

I

UL.WODNA 12/14

Łódź,

udziału

Nachemjasz Wegmajster, L. N. : - - - - - - - - - · - - - - Szewelew i Gustaw Gerson, a zaOświatowy
stępcami Ch. B. Sznicer i Lewi \Yodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Frumes.
78--1 1 el. 1826 Dojazd tramwaj am a hi 1 to,
@łfłl800e'.16ii„14!1i!ilfli!e!i!MS~
Od wto1 ku, dn. 9-go do 1mnie·
dzialku dn. 15 paidziern. 1928 r. w!

-t;.ODZ

nych

~liód

''

POJ<OI

z wszelkiemi wygodami

centrum front 1 piętro
.Natychmiast do oddania
Zgł. Biuro Agent•• POLRUCH·'
Piotrnowska 38. Tel 41-01.

I

LECZNICA
laEkarzy spe:ialistów

i Gabinet Dentystyczny

Piotrliowslla 88. tel. 5-34

Radjoapa:raty
i części.
Najtańsze żródło

....„ ..... •
De godne warunki kupn a

ul. Piotrkowska Na 62
tel. 31-53.
Wszystkie specj alnoścl.
Lampy
kwarcowe. Elektryzacja. Roentgen .
Analizy. Wizyiy na mieście,

·13)@@@@@@@@@@@@.

______________________________________ -

.:.:.::....:;.;..::..
N. 27~

to.X.

Niedoścignione

GLOS POLSKI -

- - - - · ___„ ____,,,....,_____________,.,,.,,

19215.

,~

w sile pienienia
MIESZKANIA
lokale, poko1e umeblowane pe 'zu';:1 ·,
i poleca Biuro Ageutarowe „Polrn c:.1
P10trko\\'skatg8,ltelefon-łl·O

9

•~,--1·

MIESZKANI/\
do wynajęcia na do~odnycll waru n rn .: 11.
\\ larlomość: ul. Nap1órkowsk1e).lo :'\2 :dJc,
4'15- 3

Najprzedniejsze

mydło pach.oące

POK6J
ladnie umeblowany na parterze do
wynajęcia. z niekrępującem we1ściern .
Piotrkowska .~ 191, Kwiaciarn ia.

do prania i do mycia.

547-1

POSZUKUJĘ

Kino Spół. Prac.

umeblowanego pokoju z niekrępu ia ·
cem wejściem, w południowej cze ~ ci
'lliasta. Oferty sub .sz."
572-3

Państw.

NA BIURO
pokoje z oddzielnem wejgciem, parter. Obejr7eć otl 2-5. Gdańska 'tS

Sienkiewicza 40.

2

Od wtorku, 9 do poniedziallrn,
dn 15 paźdz1ernil!a wł.
Wielki

wspaniały

WPdlu~

H,

rozgłośnej

E WERS A

W rolach ~łównych:
Hełm„ Pawel Wegener

ł DDłłlESIEłłlft Ruz111.1

Gazownia Miejska

DYWANY
reperu1e Tkalnia Sztuczna, Piotrkow•
ska 92.
9465-29

Tel~

Targowa 18.

I : GIEłiD~

69·54.

Brigida

i Iwan Piotrowicz

Ciwaran łowany czysty

Nastepny progrom

- „Obósiwiana'
W

rolach

głównych

Lili Darni ta i in.

w dni powszednie, z wyjątkiem sobót. początek seansów o q . 3 m 30,
zaś w 5oboty, niedziele i święta
p
<;!odz. 2-ej po poi. Ostatni seans o
~odz 9.50. Na I·szy seans ceny
miejsc zniżone.

Pianino Seilera

. ._ pięknym tonie do sprzedania
Piotrkowska Nr. 1061 dozorca
wzkaże.
~~r :11

_

WPoddębiu
p l a c ładnie położony
t 3Cx35 mtr. tut prz,,lesie rządowym do

sprzedania.

Wiadomość:

tel. 31-00

10-1 i od 4-7.

od

258-3

Fu

•"'f RA 1 kapelusze

~szelkiego rpdzaju

HlóD LIPCOWY

•

męsłI1e

po cenach konkurencyjnych poleca

w słoikach: po zł. 1.30, 2.20, 4.-, 9.50 i 14.50
oraz n~ w_a~ę: po zł. 5.'20 za kg. a przy odbiorze na1mme1 3 kg. po zł. 4.50 do nabycia u

Haiman Turobiner

Braci Jgnałow:cz, piotrkowska 96. Z:el.8-33
paolfa Berthotaa, Piotrkowska 1ł6

Piotrkourska 82.
OGŁOSZENIE,

Sąd Okręgowy w Łodzi
dzierniKa 1928 r. postanowił

wyrokiem z dn. 6
ogłosić

upadłość

przy przystanku (trap11V. pab1an1cKicn
,irzyjmu1e chorych w chorobach \Vszystk1cn spec1alno~c1 od <;! l'J ran i do 7 ·e
po pol. Szczepienie ospy analizy (moczu, kału, krwi, plwocin eti;.) operacie
opatnm!<1.
Porada 3 złote . vv1zyty na m1esc1e
Zao1eg1 1 operacie od umo1vy. Kąpiele
świetlne. Elektryzacia.
Naśw1ec1ania
lampa kwarcową. Koentgen. Lęo}'
siruczne, korony złote platynowe 1mosty
w rnedz1ele 1 święta do ~o<l:r '.1 oo pul
~

Le!<arz·Dentysia

P. Hurwiczowa
Wschodnia 36 tel. 41-95
1

I

dwaj chłopcy
ska 92,

nb praktykę.

Piotrkow.
5·U-1

Ta·
deuszowi Jarosińskiemu, oznacza j ąc poc7ątek upa. . Zawiera jedyny najnowszy zbiorowy katalog
POTRZEBNY
ks1ązek (dobrze opracowany,
ubszerny, 132 stron czeladnik la1t1ern1czy 1 chło y-i ec do
dłości na dzień 17 września 1923 r. Sędzią Komisa
rzem mian 1Jwać Sędziego H:indlo.vego Ottona Eizen· dwuszpaltowych, format llx~41, jakiego orak odczu- tarmmu. Kilniskiego i26, m. ~. 4o4brauna, kuratorem apl. adw. Wilhelma Lilkera (ul. wał dotych~zas każdy czytelnik.
POTRZEBNI
Powyzszy katalog wydała
"\ pra"ktvkanc1. do zakladu ślusarsk1e~o
. .
Karolewska 11).
Łódź, w październiku 1928 r.
ęgar.nia
łAndrze1a 24.
-ioll-1

Ks.

Kuraior apl. adw. WHhelm Ulker. .
Z mocy artykułu 476 k. h. wzywam wierzycieli
upadłego T. Jarosińskiego aby w dniu 19 paź ·izier·
nika 1928 r. o godz. 10 przed południem stawili się
osobiście lub przez pełnomocników w Sądzie Okrę·
gowym w Łodzi (ul Zeromsi< e:;o 115) w kancelarji
Wydziału Handlowe.;o (pokój 64) celem wyb:>ru
kandydatów na syndyka tymczas iwego.
Sędzia

LECZNICA

----'--'---POTRZEBNI

ma ~azdegn cnś m~dre~o i p;~xneuu!

paź·

PRl\CY ::

CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukończyć kursa fachowe korP. .
1poudencyjne prot. Sekułowicza, War·
szawa, Zórawia 42. Kursa wyuczają
listo\\ nie: buchalterji, rachunkowości
kupieckiej, korespondencji handlowe
stenografji, nauki nandlu, prawa, ł<al1 gratj1. pisania na maszynach, towaro
znawstwa, angielskaeg:>, francuski elło
niemieclciego, pisowni, 1.ortografji). Po
ukończeniu świadectwo. Ządajc1e oro.
55 - !:.I
spektów.

(nie galicyjski)

Al. LACHA

ł

w Zgierzu
po otrzymaniu

POSZUKUJĘ

zł.

1.5) znaczkami pocztowymi lub 1taniej s:z;wacz.k1 do szycia „ . .?iizny .Jzie·
rzez
P.
K.
O.
65
136
(wartość katalorru zł 5-)1cinne1. Zgłosić s • ę Anctrz.e1a 7. m 9,
P
'
"'
· ·
od 8-10 r
467-l
wysyła takowy wraz z warunkami nabywania książek
·
na spla_ty.
. .
. . .
.
.
POTRZEBNY
Nie zwleKa J ąc za'.Ilawia1c1e, gdyż ~ ~lmJwe1 czeladnik lub potln;czny na szewek\
po_rze . przy długim wterzorze, do soh i chleba 1 eperacJę. Karo le w, vv1Jeńs1ea .~ii 40.
ks1ążk1 potrzeba.
46t:!-'
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lcekarz7 specjalistów i gabinet
dentystyczny vrzy Uórnym Rynku
Piot~.KowsK.a ~94, tel. 22-89

571-1

poleca

po najniższych cenach

program I

LRl\U E"

„

Potężny dramat
powieści

m. l.

Ogłoszenie.

HAPEPOaT

Magistrat m Łodzi w wykonaniu uchwały Rady
Miejskiej ~r. Vlll z dnia 27 czerwca 1928 roku podaje do wiadomości osób zaintere:mwanych, że
z dniem 15 października r. b. do przedkładanych
Magistratowi do zatwierdzenia planów nowych budowli winny być dołaczane do'.latkowo plany elewacji dom?w frontowycn w skali 1 : 50, do których po
uzyskaniu zatwierdzenia obowiązani są ściśle się
stosować właściciele budujących się w obrębie m. Ło·
dzi domów oraz kier0wnicy robót.
W razie konieczności przeprowadzenia zmian
elewacji względnie rozplanowania budujących się
domów, plan tych zmian winien być przedłoż011y
Magistratowi, celem ponownego rozpatrzenia i za
twierdzenia.
Łódź, dnia 10 października 1928 roku.

Urolog

· KDRESPDłłDEłłT

polsko-niemier.ki, sam::>dzielny pracownik poszukuje
zaję.::ia na pół dnia wzgl. na gollzin:.T wie•
czorowe. ~derencje pier.;rszor t ędne. Łas'<awe
zgłoszenia sub .• Handlowy Korespondent" do „Głosu"

Przyjmuje od 4-7 pp.

stenotypi&tka ze :.maiomością niemie.
ckiego, JJuchalterji szul<a posady. U·
terty suo „Stenopistka".
533-1

DR. MED.

NlEMIECKlEGO
~runtown;e 1 szyoku udzielam. Warun -

Choroby nerek, pe
1:herza i dró; moczowych.

I

Dzielna

Przyimuie
i 4-8

w.

Or. Heller

~ KUPHO i SPRZ!iDł\ż

Choroby skórne
i

WEneryc:znr.

~ -------------·-----------NA

powrócił

nawrot z
przyjmuje do 10 r.

NajtańSze ceny.

Ol.

WYPŁATĘ!

1'-la1dog0Jniejsze warunk1! 0 amską M ęską dziecinną nocna
od I-~ I q-S.
bie l iznę. Koldry, Torebki, 1{ę1rnwiczk1°
Dla pań spec. od Parasolki,
l'onczochy,
Sl\:arpetlri,
godz, 4 _5 po poi. 11 Chusteczki, Szaliki, ./\paszki Poleca
dla ntezamoych t, Leon ł{uoaszkin, Kilińslr1ego 44.

Ceny lennit
Dr. :rned.

H

Ił

STENOGRAF Jl
wyucza listo .1me, najszyoc1e1, najZGUBIONO
doskonalej instytut :Stenograt1czny.
dowód osobisty, wydany przez Magi.
Warszawa, Krucza 2ti. (Zaawansowa- strat m. Łodzi na nazwisko Eugenp1
nym wydawnictwa)
~56-10 Hek, zam. Karola 26.
4i;J- "

telefon 44-10
1-~

Z~l .

OO-i

~ p~~~: ~.:tr:w:: ~98!~~ Il Zf\llllłt DDKUMEłłfY

Pr. Narutowicza 25
od

POTRZEBNY
do ręczneg.i wózka
l.uksen!Jerg, Wschodnia 51.

człowiek

9 ~ 7 4-lt

J
~

LUBICZ

wydaną w Łodz i ,
na nazwis!rn Wiktora Damsa, :i;am. l~f.
lińskiego N~

171.

45J- '.!

··········~~
Dr.

K11· nger
Doktór

PLACE
morg-i" przy u icy Morskiej do
i włosów
sprzedania. Wiadomośc ulica Zielona Leczenie lam·
8-a, m 14, tel. 41-5!.i.
290-3

-

-

-

-

-

._

Sołowiejczyk
Spec1allsta chor0r>
skórnych i wene·
rycznych rr

powrócił

Choroby• wene.
ryczne skórnti

„2

-

Cegielniana 43

ZGUBIONO
kartę rejestracy1ną.

pą. kwarcową

Andt'zeja nr.

l

Prntrkowna 9a

Tel. 44.92
Pr zy1mu1e od 12· --.•

I

rJp, .

1· 0 d ~ q
. , · .. "' ·

w medz1e e I ~wi e ·
( ta od 10 .!. p:rnor

FOKOWE
Tel 32• 28 .
futro używane do sprzedania Kiliń
Specjalista chorób skiego 102, Ski ad Apteczny.
469-1 liodziny przyjęć:
PDSZUkl.W"'dhr1'I
skórnych, weneod 1.30-2.50 dla Pań
od 6->l dla Panów
rycznych
2 WYSTAWOWE
wykwalifikowa·
·
h1 moczo•
N "
W niedziele 1 św1ę·
Pl ciowyc · a„wie
żelazne szafki z dovrem oknciem na·
ta od 10-11!
ni młynarze
Za 12 zł. wyuczam cały kurs fabryk pończoch i trykotaży na Po• tl11me ~~~~:kwar· tychm1ast do sprzedania Wiadomość:
Zgłosić się w
tańca. Wpłaty częściowo, zapisy znań i okolicę przyjmie kupiec, fat:howiec Przyjmu1e od g. 8 Piotrkowska lO:J, m. 11, fr., l p. tl-1
firmie: Krajo1We
coJ.zienni~ofud~~~~= ~~~ńca ul. tejże oranży, znający dokładnie hurto.vników i deta- do IO rano i od
DO SPRZEDANIA
~~~ Młyny ~yżow:,
Kurs rozpoczyna s1e 1ti października. lis~ów_ na terenie Poznania. Poważne polecenia. Na Dla ~a~ ~1c~-5 z wolne} rę1<1 ładny żakiet Karakułowy ~~~ Sp. Akc., Poł,i
Fryd ald żą ame gwarancja. ŁasKawe zgłos7.en1a do administr, oddz1~lna pocze- pierwszorzędnego gatunku. Orla s. Ili,
dniowa Nr. 4ti
_
_ ___„Głosu Polskiego" pod . _Nr. 0520•.
57~--~hi~a'. · twnt, m 7, od 10-5 pp.
532-2 _ _
...._;!_ god::....!.~~eł! t.r n·, e f1 a\ a
ILlt::Sięczne „Głosu Polskiei,!O" ze wszystkimi dodatkami WY·
Ogłoszenie :r.a Wiersz milimetrowy 1 szpaltowy
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przę•
J strona I 'Rtektlcle łO groszy, strona 5 szpalt. - NeKrologi 50 ór, str. 5 szpalt. - Nade 3 fstt0
_,_________
&ylką pocztową w kraju - zl. 5.-; zagranic~ - zl. 7.00.
po tek!lcie 30 sir„ strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 .grosz:y str. IO szpalt. - OJf<>szenła t.ana:
czyno\\le 1 zaślul>anov.>e 10 zlot. - Ogłoszenia z.amtejsco>\18 ol>licun~ są o 50 proc. Sa;i ira
~---· -~-------za!:lranic?.nych o 100 orocent drożej.
~edaktor: Gustaw Wassercu~
Wydlwca: „ Wydawnictwo Powszechne-, sp. z oe,r. odp.
"'ł drukarni .Głosu Polskieiro" ~ Piot.r.k wska IS6

KURsTANcA Przedstawicielstwo

Tel. 41 3~.

I

ur

_P.I'

Ili

.pażdziernil\a l'J28

SPECJALNY

DODĄ~EH.

BUDOWLANY

Wielkie
dzieło magi ·ratu łódzkiego
Prawie
rodzin otrzyma. europejskie mieszkania na Polesiu Konstantynowskiem
1600

nictwa, ławnika Izdebskiego,
o
działalności komitetu rozbudowy
(wywiad zamieszczamy na str. 2)ściowego załagodzenia trwającesamorząd łódzki w niemniejszym
stopniu starał się o umożliwienie
go z niezmniejszoną intensywnością głodu mieszkaniowego i rozbudowania przez inicjatywę prybudowy przedewszystkiem arterji
watną, dbając o proporcjonalny
podział sum, uzyskanych z Banku
komunikacyjnych, słowem polłtyka mieszkaniowa, budowlana i teGospodarstwa Krajowego na wzno
renowa, absorbują zwłaszcza oszenie, wykańczanie i remontowastatnio, w wielkim stopniu zarównie budowli. W ciągu kadencji ono czynniki państwowo - samohecnych władz, a więc w ciągu ro
rządowe, jak również całe społeku, przyznano ogółem -pożyczek z
czeństwo,
kredytów państwowych około 30
Zagadnienia te rozrosły się do ·
milionów 250 tysięcy złotych.
·
rozmiarów zasadniczych probie·
Działalność komitetu rozbudomów życiowych, aktualnych i pawy oparta jest na słusznej zasadzie,
lących potrzeb chwili, których
iż skuteczną, bo masową akcję b11
znaczenia niltt, ze względu na ko
dowlaną prowadzić może jedynie
gmina miejska i ona też korzystać
Iosalny brak najniezbędniejszy'.:h
nawe urządzeń, nie ośmieli się
powinna przedewszystkiem i gł6w
negować,
nie z udzielanych przez B. G. Kr.
Przeciwnie. Daje się ostatnio
tanich pożyczek budowlanych. 0wyczuć istotnie wielkie zaintereczywiście rezultaty praktyczne sto
sowanie temi kwestjami, zainteresowania tej zasady mogą być widoczne Cłopiero wówczas, gdy B.
sowanie, które wzbudzone zostało
przez realne - powiedzmy odraGosp, Kraj. podwyższy wyd tnie
zu - fatalne stosunki życiowe,,
sumę kredytów budowlanych, prze
wymagające szybkiej i skutecznej
znaczonych na potrzeby Lodzi, któ
sanacji.
re do tej pory są nięproporcjonalW takich warunkach niema
nie małe w stosunku do ogromu
czasu na badanie genezy obecnebraków mieszkalnictwa,
Jako ilustrację pozytywnej dziago stanu.
Natomiast trzeba przedewszystłalności komitetu rozbudowy, nale"
kie1u zabrać .się do napr 'enta
ży również zanotować, żł. przy ke
0 gólny widok na nowobudowane domy robotnicze
zła, usunięcia niedomagań i uzdro
'
~ •
mitecie utworzona będzie specjalwienia bolączek w tempie przy- zajęły urzędy, które uruchomia-· jowego, j>Ożydek, pclinąć swój jektowanych w niej mieszkań, z na sekcja, która, podobnie, jak
spieszonem i w ~jszerszym za no, z braku specjalnych gmu- progrąnr .na· realne tory, na drogę których około 1.000 będzie goto- urząd rozjemczy, ustalać będzie,
luesie,
chów, w prywatnych domach mle szybkiego . urzeczywistnienia.
wych w surowym stanie. Na jesień na żądanie lokatora budowli, nie
Sytuacja i stosunki powojenne szkalnych. Po.zatem nie remonto· · Nie mamy zamiaru oniawiać ca 1przyszłego roku zostaną one od- objętej dekretem o ochronie Io aukształtowały się w ten sposób, wano i nie odnawiano starych, łokształtu polityki inwestycyjnej dane do użytku mieszkańców.
torów, wysokość komornego za
ie stanęliśmy wobec nieoczekiwa zniszczonych domów, zaś ruch bu- miasta. Nie będziemy się zastana
W ścisłym związku z budową zajmowane przezeń mieszkanie.
pozostaje
Jeżeli chodzi o rozbudowę sa•
nych zgoła wydarzeń. Ogólny upa dowlany . nie zaspakajał potrzeb wiali nad imponującym zakre· kolonłi mieszkaniowej
delt dobrobytu wyrył swe piętno rozrastającej się Iudnóści. Sytua- sem robót pr,zy budowie urządzeń projekt uruchomienia miejskiej ce mego miasta, to na zasadzie eneri ślady na całokształcie życia go-Il cja wymagała - rzecz jasna - e- kanalizacyjnych, nad a,kcją budo· gielni mechanicznej na gruntach gicznie opracowanego planu reguspodarczego., które dotkliwie od- nergicznej akcji, ktoraby odprę- wy szkół i w. in. Przemawiają o- Rszew, gdzie rozpoczęto już kopa- lacyjnego można stwierdzić, że
czuło skutki zawieruchy wofen- żyła napięcie do maximum po- ne same za siebie. Dzisiaj pośwlę nie gli~y
dla kampanji przyszło- czynione są również wysiłki w kie
n.ej, Wypadkami tymi zoStała r6- trzeby.
ciiny szereg uwag akcji budowy roczneJ.
run.ku regularnej rozbudowy arte•
wnież dotkni'ta psy~hlka spote-l Pierwszy socjalistyczny magi- domów miesz~ych. .
.
Ogólna pojemność budowli w me \rji. i p~czególnych dzielnic, w za.
cze~ ~o siły tworcze, strat poświęcił się przewaU.le
o}b~zym.ie ~rz,eds1ęwzięcie trach sześciennych wynosi zgórą lez~'!-8~
przyszłych potrzeb ~ucl
~ ws~t_ek tego osłabły, Ta budowaniu urządzeń społecznych mozna sllllało uwazac za koron-t 400 •000 , Do wykopania i założenia nosci. J m~asta. Plan re~ulacYJny,
d~es)a własm.e SJ>?Wodow~a,. t.eli gmachów instytucji opieki spa- prac c;>b~cnego samorządu.
lundamentów należy usunąć ziemi L~dzi, k!orego a!łto;em _1est proL
poruec~ wnelkich powazme1- łecznej; szkolnictwa, oraz szpitali, .Soc1alistyc.zne władze .nasz~go objętości 60 ,000 metrów sześcien- Michalski, p;zewid'!-Je, ze mtasto
czych ~?w• doty~ących u: które były ·pilniejsze od domów miasta roz'!l~ę~y, pokonu1ąc bez- nych. Co do ilości materjału, nie- nasze zo~e p~ielone na!· zw,
,spra~eiwl 1 tworzenia IU'Ządzen mieszkalnych, jeśli zważyć, że ne ~rudnosci. i przeszkody, tak zbędnego przy wznoszeniu kolonji, s~efy JDleszkan.iowe, ~- ktorych
publiczn~ch, a !14wet prywćl;tn~ch, gmachów szkolnych, szpftau mieJ· \\)'tęzoną ~~J~ na ~olu za~patrze przewidywane są następujące cy- ~e wolno będzie wznosie !ab.ry~
~;w~1ąc się ~OJemem ski.eh etc. prawie, że w-Ogóle w ma b.~~osa . w mies~karua, że fr : cegły około 35 milionów sztuk 1 str~fę przemysłową, .w ktoreJ ~e
najpilnieJSZYch J>?ltzeb , i tymcza- Lodzi nie było.
wprawia1ą kazdego 0~1e~tywnego w~pna _ 700 wagonów, cement~ będzie p~atny~h _nueszka6. ~le
sową restauraąą zmszczonych
.
obserwatora w zdumieme.
I 16 000 beczek Powierzchnia ulega wątphwosci, ze przy tak.iem
przedsiębiorstw i urządzeń.
Drugi magistrat w dziedzinłe
W ramach poniższego artykułu 1-- . kt w
h ' .
,
postawieniu kwestji znikną szybW skutek takiego stanu zanłed- budowy domów mieszkalnych iu- wystarczy przytoczyć konkretne' p~oJei· °koałony c poOOOmiesztc~en kwwy- ko z ulic Lodzi wybladłe twarze
1 20
0
bano najpoważniejsze plany pu- czego nie zdziałał. I dopiero dziś dane, cyfry i liczby, aby zilustro- 1
0 k 1 ..'mi mk ro'Y' . ' mieszkańców, trawionych n.iszczą
bliczne, pózostawiOLO ślepemu Io- można stwierdzić z zadowole- wać rozpiętość i zakres wielkiego
fcnu ~~nb doesz aruoweJ, ~ cą siłą bakcylów gruźlicy. Podnie·
sowi rozwój i rozbudowę miast, niem, że wszystkie te palące spra dzieła, jakiem jest budowa kolo- md ysh P ad ńłJoewJą u153wy
' d ~apewmL' sie się poziom zdrowotności, lu·
4 ro
6
t
n.ki
'
szk
ł
zdr
otn
ść
znal
ł
ecznik'
gł'
·
··
b
t
·
h
1
·
K
ac
na
zmom.
· b ę d ą D;logI'i wd ydrzc
h ac.
' pe łnhą
s osubli
~~-J?e, chow o
wy
b azh y brz
h ow _/!twni.e 1 n11 rto o mcki~yc na po es1u on- cząc zaś przeciętnie liczbę
człon-i d ~ie.
czną 1 'W1 e lDllY ,
w oso ac o ecnyc prz~ awi- stan ynows em.
k,
odzin n 5
'b ot
piersią powietrze za
ewionyc ,
1 pu
Byłoby niewdzięcznem zada- cieli władz samorządowych. I
Nim jednak to uczynimy, pra- owlir b j 6 7 ~ .osok,, ~zy1k'8- mieszkalnych stref miasta,
0
niem wyliczanie wszystkich ty~b choć późno zabrała się Łódź do gnęlibyśmy się przez chwilę zasta iy „ ~z. ę . ~c . :;;,esz0
w. .
Projekt regulacyjny unormuje ka
ujemnych zjawisk.
Litanja ich odbudowy, to je.dnak jest pewne, nowić nad samym eksperymen- ODJI,.' Jt Wlk eJ
J? ~a al me1e munikację, ruch pieszy, kołowy i
'"WpJ'OSŁ nie miałaby końca.
że władze dzisiejsze w znacznym tem, mającym przecież rozwiązać no mias ecz 0 pr0 wmqon ne,
tramwajowy. Według wspomniane
Reasumując. należy stwierdzić, stopniu zagadnienia te ro.iwiążą. kwestję
głodu mieszkaniowego
Podstawy finansowe dla,dokona- go planu regulacji otrzymamy rów
4e w katastrofalnym dla społe- Wywnioskować to można z toku Lodzi. Otóż, jak wiadomo, budQ- nia pierwszego etapu robot są za- nież podziemne połączenie obu
czeństwa okresie powojennym nie obecnych prac nad naprawą sto- wa wielkiej kolonji na Polesiu zo- pewnione, tak, by je można było dworców, Fabryczn o i Kaliskietylko, że nie zrobiło ono postę- sunków, które magistrat przepro- stała pomyślana, jako masowe bu doprowadzić „pod dach".
go; wreszcie Łódź otrzyma nowy
pów, nie formując rozwoju we wadza z bezkonkurencyjną wprost dowanie mieszkań wyłącznie dla W takich warunkach roboty _mo' dworzec na Bałutach, za cment;iwszystkich dziedzinach, ale prze- sprawnością, energją i szybko- ludności pracowniczej i robotni- gą bez przeszkód w błyskaWlcz- rzem zydowskim,
ciwnie - cofnęło się wstecz, za- ścią. Gdybyśmy nie byli naoczny- czej, Pod względem rozmiaru te- nem wprost tempie posuwać się
Plan regulacyjny Lodzi jest dla
przepaszczając co najdonioślejsze mi świadkami tego, co się obec.- renów i liczebności bloków i po- naprzód, tembardziej, że nie brak nas wielkiem dobrodziejstwem i
8\)I'awy.
nie robi, trudno byłoby nam u- mieszczeń przerasta praca magi- budulca, sił roboczych, a co naj- równolegle z racjonalną akcją w
I oto nastał o.kres, kiedy za• wierzyć w ten imponujący roz- stratu w9zystkie poprzednie i Jest ważniejsze nieugię~ej chęci i praco dziedzinie rozbudowy miasta i buczęto się otrząsać_ z ogólnego za- mach twórczy i szeroką skalę wogóle największem tego rodzaju· witości wła,dz mie1skich i kiero-;r- dową mieszkań stanowi dojrzały
stoju i zastanawiać nad odbudową działania. Ma się wrażenie, że przedsięwzięciem w Polsce,
nictwa robot.
owoc celowej i niestrudzonej dzia
zaniedbanych urządzeń, zwłasz- ludzie, którzy stanęli na czele
Magistrat łódzki w ciągu 9 mieLódź może być spokojna o budu łalności obecnych sterników łódzcza w miejscowościach, gdzie naj- półmiljonowej Lodzi, poświęcili sięcy swej kadencji zdążył opi:aco jące się kompleksy mieszkalne; zo kiej nawy samorządowej,
dotkliwiej odczuto skutki tego się sprawie odbudowy i rozbudo-l wać
plany kofonji mieszkalnych stały one powierzone ludziom, dba
Jeśli kiedykolwiek mówić się b~
smutnego stanu. Szczególnie w wy tego miasta, będącego chlubą• (w projekcie jest również kolonja jącym o interes publiczny, zdają- dzie o ł.PClzi, jako o wielkiem i noPolsce a w pierwszym rzędzie w polskiego przemysłu, pragnąc na- na Rokiciu), znaleźć podstawy i 1 cym sobie dokładnie sprawę ze wocześnie zbudowanem mieście,
ł.
·
dać mu oblicze europejskie, zaś środki finansowe, rozpocząć i pro- znaczenia ruchu budowlanego dla zaopatrzonem w najniezbędniejsze
Łódź stała się typowo brudnem mieszkańcom udzielić maximum wadzić budowę aż do jej obecnej pozbawionego odpowiedniej, mini- akcesorja współczesnego• budowmiastem, o specyficznem powie- wygód w jaknajkrótszym czasie. fazy. Już to samo jest wyczynem, malnej wprost ilości, mieszkań pol nictwa urbanistycznego i urządze
trzu, wąskich ulicach i ciasnych Coprawda finansowe podstawy wskazującym na imponujący wysi· skiego Manchestru.
·
nia użyteczności publicznej - bę
m.ieszkaniach, Nadomiar tego mie miasta były, za słabe na tak gigan lek władz komunalnych.
Dowodem tego jest troska o : a- dzie to w pierwszym rzędzie zaszkań tych nie starczyło dla wszy tyczną akcję, jednakże ~amorząd
Koszty budowy preliminowane ły ruch . budowlany; społeczny i sługą obecnych budowniczych mia
stkich
mieszkańców
miasta, potrafił wybrnąć z tej sytuacji il są w sumie około 30 miljonów zło- prywatny, Jak wykazują cyfry, u- sta,
k. tórzy kładli trwałe fundagdyż w pierwszych latach o<lzy- za pomocą zaciągniętych, szcze- tych zaś o rozmiarach kolonji dzielone nam w wywiadzie prz~z menty pod wielkie, kulturalne, eskania niep_odl.egłości wiele lokali gólnie w Banku gospodarstwa kra świadczy liczba około 1.600 zapro- J>rzewodniczace~o wydziału budowuropeiskie miasto praąy St. GeL
Sprawa racjonalnej pracy społeczeństwa w dziedzinie rozbudowy miast, zaspokojenia lub czę-
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Prace zarza.d·u
'
regulacją

nad

i

rozbudo~ą

na zego miasta

Wywiad „Głosu PolsKiego'' z przewodniczącym wydziału budownictwa magistratu, ławnikiem Izdebski
Pragnąc zasięgnęć źródłowych do budowy 3 piętra.
informacji o ogólnej działalności
Reszta budynków tego komplekbudowl nej łódzkiego magistratu, su, budowanych przez firmę Tyla zwłaHcza o ogólnym stanie o- ler, znaj uje się już na wysokoś•.n
hecnych robót nad bu®wę ko1cnjl II piętra. W kompleksie III i IV
mieszka1nych na Polesiu Konstan- na Polesiu, budowanym przez
tynowskiem, zwróciliśmy się do przedsiębiorstwo KA TEBE prO"'.va
ławnika Izdebskiego po informacje dzi się też roboty w przyspieszoi dane cyfrowe, któreby oświetli- nem tempie.
Z powodu pewnej
ły okoliczności~ towarzyszące te- zwłoki w dostawie żelaznych be-mu w;etkiemu dziełu, 01az warun- lek opóźniono o kilka dni budowę.
kow, ~"J jakich ono ~owstaje.
Trudności te zostały jednak przez
Law k Izdebski udzielił nam KA TEBE przezwyciężonę, tak, że
wyczerpującego wywiadu, ilntro- posiada już ono na teren. Polesia
waqego danYJDi cyfrowymi.
870 tysięcy klg, belek, t. j, cał~
- Obecnie na Polesiu Konstan- potrzebną ilość na budowę powietynowskiem całkowity wy~i'e~. ma rzonego firmie KATEBE kompie-I
gistratu, przedsiębiorców, a takie ksu.
inżynierów i kierowników bud1>Firma Tyller dawniej jeszcze
wy, jest skierowany ku lt>- , 'lby zwiozła 450 tys. kg. belek żełaz
zgod.nie z uchwałę magistratu „wy nych i tem się właśnie tłumaczą
szybsze postępy w ~obotach, przez
prowadzić" czyli wznieść surowe
~ury przed mrozami _
nią prowadzonych •
. '
Najpóiniej rozpoczęte roboty na
„ Aczkolwi~k ternun na wykona- I kompleksie od strony toru kolenie. wszystkich bud~nków ust~lo- fowego (3 budynki) prowadz0ne są
ny Jest na 15 grudma b. r., to Jed- również energicznie
Kompleks
nak niektóre rodzaje robót, jak ten został podzielon•..,7 pomi'ędzy
Dorny ro b- ot pi cze na p oleslu onstantynowskiem.
sk Iepłenia ogni~trwałe w budyn~ firmy KATEBE i Tyller, i zosta·
kach ~uszę ~yc wykończone przed ł nie również wykończon
na ter- o tem mówić - odpowiada ławnik· dowlane miasta, dokonując podzia
Według projektu miasto zostaje
nastamem zimy. .
min.
.
Y
Izdebski. - Spo(lziewamy się ied- łu sum kontyngentowych, czyniąc podzielone na streiy mieszkanioBud-owa zaawayowana jest
Faktyczny stan robót zilustmfe nakże, •że mieszkania nasze będę przygotowania do ustalenia komor we, przemysłowe i rezerwy, prze0
tyle, że jut teraz przystąpiono w pan.u _ mówi ławnik .Izdebski _ dobre, tanie, zdrowe i hygjeniczne, nego w budowlach1 wznoszonych znaczone na boiska, budowle puniekłórych domach 11 kompleksu następufęca tabelka:
a jak na stosuqki łódzkie - ideał- przy pomocy kredytów państwo- bliczne, par~ etc.
ne. Kolonje dadzą dach nad głową wych i ustalając sposób kontroli
Plan uwzględnia pozatem wywielu ludziom, dotkniętym klęską zużycia sum, przyznanych peten- 11\ąd estetyczny ulic i miasta.
usió1em
F .rmy
bud.
W ilości budynków:
katastrofalnego głodu mieszkanio- tom na budowę, Ogółem komitet
Plan regulacji przewiduje połą
----.-----------=~-----· wego.
•
rozbudowy
przyznał
na budowę czenie obu dworców łódzkich czę
Suteryny Partery I piętra Il piętra
III piętra
_ A jak się przedstawia kwe- domów z funduszów B. Gosp. Kraj, ściowo arterją lądową, 8 częścio
...
stja
budowy dalszych bloków miesz 30 mUjonów złotych zaś na remon wo tunelem. Artetja ta będzie n&
1
2
Ty Her
7
2
2 w robocie
kalnych na Rokiciu?
ty 240.000 złotych.
der kosztowna, gdyż jej budowa
13
5
5
Komitet wysłał 32 nakazy wy- połączona jest z wykupieniem do3
K. T. B.
- rlany m~~'Y JUZ op_raco:van~: itończeni'l budowli celem przepto- anów, nawet.ich zburzeniem.
Jak wynika z tabelki 2 domy sę koszt dwu trzecich budowy kolo-I Rezu taty
rue ortunne1 pozycz 1 wadzenia konwersji zaciągniętych
·
•· .
zagranicznej wstrzymują nas nara.
k W
dk h
Wydział regulaCJl miasta opraco
14
już na wysokości III piętra, 2 na nji mieszkalnych, prócz budynków
pozycze •
wypa ac wył • ·
ki
I
art •·
•
wysokości II, 5 - I piętra, 6 - użyteczności,
zie od ich r alizacji, Również w rażono zgodę, zaś w 7 odrzucono w~ ł JUZ ~ B eł p =-~
~l'JI, m~Jt
parteru, przyczem firma Tyller
Na poczet złożonych rachunków I kraju trudno 0 kredyty, zaś bank~ skonwertowanie pożyczek, a to z
ączyc ąc yne ~ł proJe
preystąpiła do wiązania dachów.
za materjały budowlane wypłaco- we, oprocentowanie kapitału jest powodu niewłaściwego zużycia owanhodni~ • orc~m p~y po no~no,
• .
wygórowane Jeśli uda się miastu
„
wsc
e) gramcy miasta, az do
Koszt budowy budynkow powie no finwe Tyller zł. 452,506,80 gr.,
.
k
.
przyznanych kredytow przez pry- wiaduktu kolejowego za żydo _
zaCI~gnąc pozycz ~ zagr~ruczną, watnych przedsiębiorców.
sklln cmentarzem.
w
rzonych firmie Tyller wynosi zł. zaś na robociznę zł. 414.528.-.
3.087.545.44 gr., zaś powierzonych
Firmie KATEBE wypłacono na ~ędziemy bu~owac w większym
Wszystkie budujące się z fundo.
•
.
szów państwowych budowle były
Pod ~OD.lee wy~adu, ławnik ~·
firmie
KA TEBE - 5.132.532.80 materjał budowlany zł. 516,633.15 Jeszcze zakfesie.
gr.
gr., zaś na robociznę zł. 309.245.87~ Obecnie staramy się o skrupu- 1 przed przyznaniem ich właścicie- Iz~ebski zakomuniko~ał ~am~ ze
Ogólny koszt wszystkich 20 bu- gr.
\latne. wykończenie kolonji na Pol.Iłom pożyczek zbadane przez ko- mi~to zakupiło 60 mor~ Zl~IDl o4
dynków w surowym stanie wynosi
Pieniądze te wypłacono po do- Konstant., którą chcemy zamknąć! misję rewizyjną. Słowem - cizia- Hemzlów. za ~or~m. .Kole1owym
zł. 8.219,89 .24 gr.
konaniu kontroli przedłożonych ra w ca'łość, przez budowanie jezdni łalność komitetu była trudna, ale p~zy ~zosie pab~amckieJ na ~egula
Nadmienić należy, że jest to chunk6w.
i zadrzewienie terenów.
·
i celowa. Uwzględnialiśmy bowiem CJę ~uasta. Częsć łych tercnow zo
. ...:... A: co będzie z domami uży·!przedewszystkiem potrzeby ruchu stame.. p~eznaczon.a
na budowę
teczności pubJlcznej?
I budowlanego samorządowego, spo- kolo~J1 nueszkalneJ o dwu kondy- J~t.to kwestja, którą w bie-1łecznego (spółdzielnie), wreszcie ~naC)ach.
~atrud!'io'!y~h przy budowie Kolon :i Mie"szka• lżącym tygodniu komitet budowy prywatnego.
Poruszając jeszcze z ławnikient
n1ow1e1 na PolesiuKonst ntynowskiem
j domów rozstrzygnie. Ustali on ko- - W jajńem stadjum znajduje Izdebskim wiele spraw budowlaJIejność budowy ochron, koopera- się plan ~egulacji m. Lodzi?
lnych, oraz podlegających kompePo dm aj
Pomoc
Koiła
robot.
pomoc.
Mu·
Firma
Razem f tyw ~te.
. . . '
. '
- Do planu tego, opracowane- te~cji. ~działu budownict~a, .dorarzy murarzy rze Cie~! j>lac ciesielsk. · strow1e
nadzór
Centr~lneJ _łaznl . nie ~budu1e- go jako szkic, jeszcze przed nas_zą w~e?ztehśmy się, ie w cegielnia~h
m~, g~~z kazde .m1es~karue o co• kadencją, wprowa~iliśmy wiele f m1eJskicb, wykonano ~ czasie uKate be
386
48 44 130
350
13
917
~Jmn1eJ 2 poko1ach Jest wyposa- zmiau, które twórca planu profes. rzędowama obecnego magistratu 7
„.
zone w wannę.
, . .
„ Michalski zaakceptował. Dbając 0 miljonów cegieł, z których 4 miljo
.P~~c~odząc
do
om_?Wiema
ak.cµ
szybką jego realizację zaprosiliśmy ny .wypalono i wywieziono na PoJ. Tyller 387
322 ' 103 97 143
17
23
1092
m.IeJ~~eJ ~ z~agodzeme .głodu nue: rzec-ennawcę prof, Tołwińskiegu, lesie.
Jak widać, nader ważnym mo- .
Nal
szkaruowego P• ławnik Izdebski który poddał g f h
.
•
D • dzi l"ś
• • • ż •
wt~ny.
ety się jednak spodzie- poruszył m. in. działalność komite- Ot t
k oktac ow~J łoce~~· k OWlhe e I ~ł~ s;ę rdzo~~ale c~e:
mentem jest możność zatrudnienia wac, że obecne tempo zostanie za
t.....d
• ta
·
s a eczną ore ę przYJą ma 6 1- awyc szczego ow z 1ai nosc1
. znacznej chowan~, wobec cze2o, ta ostatnia tu r-0z.uu
owy mtas •
stra t 1-aonusJa.
· •- · ·
Obecme,
· po
•
przy rob o t ach na P ołeStu
,,
u- oddz'1ał u k om unik acy)'nego
przy
ilości robotników, pozbawionych ewentualność,
nie t:> będzie miała -; K~itet w ciągu kadencji o- wz~dnielli.u w planie uwag i ży· wydziale budownictwa, które ufę~racy. Pod tym względem akcja bu miejsca,
hecnych władż odbył 10 plenar- 1 czeA, zgł0szonych ze strony oby- te w tabelkę przedstają się nastę·
dowlana na Polesiu ułatwia w poUważam_ kontynuuje nasz roz nych p0si~~zeń, °:1.których rozpa· w~~~li, został. on pr~'i:kazany ko- pujęco:
ważnym stopniu zwalczanie bezro- mówca _ że leży to w interesie . trywał na1zywotme1sze sprawy bu mISJl do zatw1erdzen1a,
n.un::.er11va1..1a
bocia w dniu dzisiejszym.
łagodzenia gł~u mies~aniowego.
Zab r u k o w ą. n o
Przebrukowano
Ilość latudnio·
bruków
Ogółem na Polesiu przy budoNa w'ykoname surowych budoRok
nych robotników
m2
m2
m2
Ilość ultc
Km.
wie domów
jest zatrudnionych wli, t. zn. na wzniesienie samych
2063 robotników.
murów magistrat posiada dostatecz
min. 496
Wydział budownictwa zatrud- ne fundusze.
O dalsze będziemy
38.383,89.067,208.468,6 i pół
15
1927
nia około 3.000 robotników, magi- zabiegać. Sądzę, że przy dołożeniu
max. 518
strat zaś razem około 6,000 robot- starań ze strony przedsiębiorc6w,
ników, c0 daje utrzymanie 30.000 będziemy mogli w końcu przyszłe·
1) zrobiono
I
ludzi.
go sezonu oddać 1000 mieszkań de.
39
~~
.... oo .
Dężeniem magistratu jest szyb- użytku ludności.
2) robi się
76.120,20 i pół
108.5~0,840
121.466,CN
11
kie wyko!iczenie budowli i troska
- Jak się przedstawia praktycz
ocr>
-o ....
3) będzie
o uniknięcie choćby kilkudniowej .oe znaczenie kolonji dla robotnizrobione 9
zwłoki w robotach, która mogłaby ków?
"
n.
~ółem zabrukowano 59 ulic.
odsunąć wykończenie kol!>P.ji .i·d~
- Przedwcześnie byłoby dzisiaj
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T E BE ''

robotnicze na· Polesiu H.onstantynovvsk?. iIIl
Dzięki
doskonałej organizacji
pracy oraz rzutkości i sprężystej
administracji zdołano w ciągu kilkunastu dni przeprowadz~ć zakup
odpowiednich ilości buduka, zc:-i!anizować dowóz, dla U$,prawnienia którego zakuviono specjalnie
dla tej budowli tabor kolejowy i
auta ciężarowe.

Niemniej trudne były warunki
k<Jmunikacyjne na olbrzymim t"'renie samej budowli
1
Wybudowano tam w rekn.rdo~
wo

szvhMm

czego
Budynek sztabowy w Czudzinie.

W wyniku przetargu, rozpisane- kłych wysiłków wymagało zorga~

przez magistrat na budowę kolonji mieszkaniowej na Polesiu
Konstantynowskiem, „Krajowemu
Towarzystwu Bu:dowlanemu" powierzono budowę w stanie surowym kontygensów, oznaczonych
na planie budowlanym Dl',nr. 3 i
4 oraz części kontygensu oznaczo
nego nr. 1, w ogólnej objętości
167 tysięcy metrów sześciennych.
Należy wziąć pod uwagę, iż firma „Katebe" nie była całkowici~
obznajmiona z miejscowym terenem, a niezwykle krótki termin
wykonania budowy 13 trzypiętro
wych budynków, nie przekraczający przy najbardziej sprzyjają
cych warunkach atmosferycznych
100 dni roboczych, wymaga niezwykle sprężystej i racjonalnej or
~anizacji pracy. Zwłaszcza niezwy

nizowanie dowozu olbrzymich mas
materjałów budowlanych.
W pierwszym r~ędzie należało
przezwyciężyć ciężkie w.arunki ko
munikacyjne, zarówno bowiem sta
cja kolejowa Łódź Kaliska, jak i
drogi dla komunikacji kołowej nie
były dostosowane do przewozu d..,
miejsca budowy tak olbrzymich
ilości materjałów b~dowlanych.
Dość wspomnieć, iż do budowy

części kolonji; powierzonej „Kate·

be", potrzeba 13 milj. sztuk cegły,
około 20 mil jonów kg. piasku,
3 miljony klg. wapna i cementu 1
t. d.
ł..ączna zaś waga wszystkicb
materjałów budowlanych, potrzebnych dla wzniesienia tych budowli,
sięga
niezwykłej
liczby
200 miljonów klg.

zużyto

założono

c:7.~sie

~;,.,.~ ..łrńń, i:lo
25 wagonów desek,

około

pięciu

kim. 'f,,.r11
wąskotorowej!o i sprowadzono ta
bor wagonetek dla rozwożenia bu
dulca do poszcżej!ólnycb budyn-.
ków.
Wobec braku na terenie ł.od:i:i
dostatecznej ilości wykwalifiknwanych pracowników murarskich
firma zmuszona była sprowad'Zić
ich z inych miast, to też b"''.l'.pośrednio po przejęciu terenu przystąpiła do budowy domów dla
tych pracowników. Domy wybudowane bardzo solidnie zaopatrzo
ne zostały w piece i kuchnie,
przez co stworzone zostały dla
pracowników tych zdrowe i. h vgjeniczne pomieszczenia.
Równocześnie wybudowano prze
stronny lokal biuro'\'lry dla pracowników administracyjnych orv
kierowników robót.
Na terenie budowy zainstalowa
no światło elektryczne, doprowa-

Sztab baonowy w Czudzinie.
dzając je do biur i mieszkań pra- stały już dwie kondygnacje, a trze
cowniczych.
cia pnie się ku górze.

Dopiero,

gdy wszystkie

czyn-

ności przygotowa .vcze b:rły ukoń

Na wspomnianym wyżej bloku
prowadzone są w
szybszem tempie, niż przy budowie pozostałych domów tak, że o
ile nie zajdą specjalnie niesprzyjające warunki atmosferyczne, zostanie on równiez wykodczony w
stanie surOW}'lii wraz z płerwszem
pokryciem dachu do wyznaczone
go terminu, t. j. 15 grudnia b. r.
Trudno jest nie mówić z uznaniem o wartości organizacyjnej lir
my, która w tak niesprzyjających
warunkach, na obcym sobie terenie potrafiła przezwycięiyć szereg nasuwających się trudnośc:,
realizując jedno z największych
zamierzeń budowlanych w Polsce

nr. 1 roboty

cz one, zorganizo"\ :ano kadry robotnicze i przystąpiono do budowy.
Po ukończeniu robót ziemnych
i założeniu fundamentów, mury
domów piąć się zaczęły w szybk.iem tempie do góry, co było możliwe dzięki doskonale zorganizowanemu dowozowi budulca, racjo
nalnej organizacji pracy oraz sprę
żystemu i energicznemu .kierow nictwu robót.
Obecnie niemal vre wszystkich
domach, z wyjątkiem bloku nr. 1,
którego budowa wskutek późniejszego podpisania kontraktu, rozpoczęta została d?piero przed płę
cioma tygodniami, wybudowane zo Niepodległej.

,, K A. T E B E ''

l\rajoWe TO~arzystwo ·Budowlane
· Hrma założiooa. została w r.
1924.
Siedziba
Wiat'1SZawa,
Sie.nkiewicza 3.
W ciągu czteredi la.it swej dJz:ia
!ailności, „Kraijowe T owa'l"zystwo
Budowla1I1e" wybiło się na crob
krajowych przedisdębfo.rsif.w budowlanych i należy dziiś do rizę$ na~
pO'WaiŻDiejszych fimi w tej gałęzd.
Do rzędu powaiżniefsizych budowli, wyikona.nych pmez finnę „Ka
tebe" należy bucrowa kolo111Jjti twz~
dndczych w B~h, StoLind.e, P:iinsiku i Kabryndiu dla miim.stersstwa rO'bót puibliOZ.lllyoh na SIU·
mę 1,400,000 zl.
Poza tern .fLrma W)'lkolllała budo„
wę 38 budynków d!la korpoou O·
ch1'ony pograinicza,
Szereg straiżnic, budynków hao
nowych i sztabowych, kosza..r i t
d. rozciąglllri.ętych na pirzestrzooii
280 klm. ws-chodruicj lmi~ g1ramic.z
nej, wykonywanych w nader tT11
dnych wairunkach terenowych, u •
niemoż1i:wiających noirm.'l.lny dn„
wóz budulca, świadczy 0 wysokiej

be<:Oi.e cały sz~ budowli, mię
dzy innemi budowę gmachu dla
kooperatywy wyższych urzędni
ków ministeI"Stwa sprawiedliwości
na żolibo!"ZllL

KOIDbJl 111111 Sl~rJalUcJ j)rt.:~t.: 1110CJ..-1y \i~ l\lll1.J ..... o ł\OChOWiCZ gdzie l\,atebe
koszary dla K. O. P. Na zdjęciq. od strony prawej do lewej idą:
sprawności technicznej i organiz~Min. Robót Publicznych inż. arch. Taszowski, lnSP,ektor del. Min. ~obót Fubl nyct
A. Minczewski, dyrektor przedsiębiorstwa p. Anders i naczelny dyrektor przed~ 1 blo cyjnej przedsiębiorstwa, co postwa inż. Weksler.
twierdza opinja władz.
Ogólny koszt wykonanych dla tach przez „Krajowe Towarzy-,go na Pradze, przebudowę airchi- dmeło airchiitektomcz
K. O. P'u budynków wyniósł s111- stwo Budowlane"'.
tektcmic~ną w pafacu BriiloWISlkim ozdobę zam.i.edlbanyich
mę 8 miljonów złotych.
Poza tymi wielkimi kontyn.ge
młni·s•telf!stwa
spiraw kresowych.
Poza budo1wlami r:
Już sam fakt, iż firma jest od tami budowli, firma „Katebe" "
h) domy roibo-tnicze
szeregu lat k"··ntrahentem mh1;- konała, jeżeli chodzi o budo"
ej dyi.rekcji kołejowej, firma wykonała sozei
sterstwe robót publicznych i m~ni państwowe: P,ięć domów w Br2
Wołożynie dla korpu- prywatnych, między i
sterstwa spraw w0jskowych fest śdu nad Bugfem dla funduszu k·
pogranicza i t. d.
sową willę
w a.irys
wymowr.ym dowodem solidności terunku wojskowego, gmach ~
B11d;;
wykonane przez „Ka- dzielnicy stolicy na
pr:red.si·~bior,t.1.va, co potwierdza1<\ · n°;ku powiatowego w Stolinie, · - tel:" ;~ ws-::hodnich rubieżach derskiej.
W toku prac :linm.1
opinję wb:h o wvl... onanvch obieir dynki dla monopolu spirytuso' • R.: CZYJ'
:ilitej, stanowią iako

Przeprawa

budowało

Są to wspaniiałe 5-piętrowe budynki, o kosztorysiie, sięgającym
czterech mMjonów złotych.
Dotychczasowa działalność „Kra
jowego Towa!l"zystwa Budowlanego" zarówno jeślii chocWi o wywią
zywalllri.e siię z powierzolllych jej
prac, jaik i llJiezwykle sol~dne wykonanie prowadzonych przez nią
budowli, bezwzględne dotrzymywanie
warunków kontraktu -zwłaszcza jeśli chodzi o dotrzymacie
terminów wykończenia sprawiły, iż „Kf'aj.owe Towarzystwo Budowlane·', zairówno, jeśli
chodzi o mstytucje państwowe,
1 iak również o kHienite 1lę prywatną,
! cieszy s1ię bezwzględnem zaufa.
~niem swych kontrahentów, iaik
również daje zupełną rękojmię, ft
wywiąże się ooa z powierzonego
1.mtek wyniku pmetargu,
~istrat m. Łodzi budowy
c::zęści kolnji mies21ka.nio
Połesiu Ko1I1Stantyn.ow,

raikterysityiki tej młodej,
10 to przodującej w tej
mysłu firmy podkreślić
tosunek do pracowni, i ro itników, zatrudnionych
·vlach firmy, zmierzają• roboewnienia swym
tni mm
chu nad głową i zno- • ''I • h
nków odpoczynku.
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załagodzą

Kompletny zanik ruchu budowlanego w latach wielkiej
_....ojny światowej spowodował
w"Drost katastrofalny brak mie·
szkań, który wciąż jeszcze dotkliwie odczuwamy. Ten smutny objaw pociągnął za sobą
wiele przykrych konsekwencji,
z których na. pierwszy plan
wybi1a się upadek zdrowotności, oraz pewien zanik morałnych wartości.
Klęskę głodu mieszkaniówego łodzianie odczuwają po
stokroć .dotkliwiei, aniżeli Judność innych miast polskich.
Pr2y1·zyny tego objawu nie
trndno znaleźć.
Łódź, jako wybitny o~rodek przemysłowy Polski, .jako
wielka tnetropolja prz.emysłu
ściągnęła do swych murów element oracujący, szukający za•
trudnienia i zarobków, powiększaiąc w ten sposób li-

batnikóW'
w znacznym stopniu
Myli się ten; kto przypuszcza, że streszczony powyżej
obraz nędzy i upadku maral·
nego jest ostatnią, najskrajniejszą prawdą. Czarna rzeczywi·
stość przerastała te pesymistyczne przesądy o warunkach
bytowania proletarjatu.
Szczytem tej publicznej katastrofy stał się brak tych najprymitywniejszych pomieszczeń
Robotnicy i najuboższa ludność

klęskę głodu

zaczęta gnieździć się

w formalnych norach, po k1lll:a rodzin w jednej. Z konieczności
wynajmowano najgorsze komórki, nieraz oddalone od
miejsca zatruJnienia o kilka ki lometrów.
O skutkach tych anomalji
uświadomiły nas dosadne a
wiele mówiące wykazy statysty~zne o rozpowszechnianiu
się chorób zakaź 11ych 1 szerząc

c1ebność mieszkańców.

Ludzie ci, w pogoni za
leoszymi warunkami bytu, przyhywali tlumnie do Łodzi, gdzie
n o ~ tanowili osiedlić si.ę na stale, nie zwa'lając na niewygody
mieszkaniowe i trudności zwią•
zane z wynajęciem odpowiednich pomieszczeń.
Z a ludniały się tedy domki
robotn icze daleko ponad przec ~tną normę przeważnie na
peryferjach miasta, gdzie cena
mieszkań odpowiadała stopie
życiowej robotnika.
W tych warunkach, kiedy
dopiero co przybyły do Lodzi
robotnik, począl urządzać si~
w nowym dla siebie mieście i
1 otoczetiiu,
nie moglo być
mowy o pokuszeniu się na
wygodniejsze i zdrowsze mieszkanie w śródmieściu. Poprzestawał on przeważnie na skromnem, ciasnem i ciemnem lokum, gdzieś w suterynie dokąd
zrzadka dochodził promień sio·
neczny i ożywczy wiew świeżego powietrza, lub na poddaszu w brudnej mansardzie. Jest
zbytecznem udawadniać, że w
tak fatalnych warunkach hygienicznych, w brudnym i ciasnym
czworoboku i1;by wyczerpywał
się organizm, wycieńczonego
całodzienną pracą fizyczną, robotnika.
Fatalne pod każdym względem mieszkania potęgowały
kadry chorych na gruźlicę ro·
botników, przyspieszając proces upadku sił fizycznych i wyczerpania, które czyniły ich
niezdolnymi do pracy.

mieszkaniowego

zaniepokojenie o los jutra, kt6 inie spojrzeć w oblicze okrop•
wydawało się posępniej- nej rzeczywistości.
szem od najsceptyczniejszych
z inicjatywy i naskutek nie~
horoskopów.
zmordowanych wysiłków wielu
I kto 'Wie,. jak cal~ ta spra- grup obywateli i społecznych
wa przedstawiałaby się w isto- działaczy zrodziło się mnóstwo
cie, jak dalece sięgnęła~y fala projektów, które staną się w
skrajnej nędzy, gdyby me głos ręku ·społeczeństwa
potężną
rozwagi społeczeństwa, .a co bronią dla zwalczenia public:z„
najważniejsze - czyny i kon· aej klęski głodu mieszkaniowe•
kretne wysiłki, które pozwoliły go.
nam odetchnąć z ulgą i odwa·
Wśród tych szlachetnych
porywów i twórczych hurrtani"·
tarnych przedsięwzięć zaslugu•
je na chwalebne wyróżnienie
olbrzymia i z punktu widzenia ;
palących potrzeb w dziedzinie
budownictwa mieszkalnego dla
najbiedniejszych rzesz płodna
akcja ks. biskupa Tymienieckie
go, wielkiego przemysłu, elektro wni i tramwaji.
Założenie • Towarzystwa budowy domków robotniCzych•
należy bezsprzecznie za·
kwalifikować, jako czyn nie·
zmiernie wielkiej wagi i prze·
jaw głębokiego zrozumienia po.
trzeb dnia. Jest realny, praktyczny, słowem -twórczv i pe>·

re

żyteczny.

Zadanie zakrojone na wiel~
poziomie
kultury mieszkalnej Zachodu,
Z chwilą realizacji tego chlub.
nego przedsięwzięcia pozostaje ,
bowiem uzasadniona nadzieja,
że katasf rofalny głód mieszka·
niowy i jego destrukcyjne skuł·
ki staną się rychło -przeszloką skalę, stojące na

, .
Widok ·na gotowe budynki od głównego wejścia przy ut. Wiieńskiej.

ścią.
Należy sobie zdać sprawę
żri: prywatna inicjatywa

·- ~.·---~----

z tego,

budowlana, obliczona na zysk
n ie rozwiąże kwestji mieszka·
niow ej, zwłaszaza że warunki
naby cief miesikań w prywat.
nych nowo wzniesionych do.
mach są horendalnie wysokie:
i zgoła ntedostępne dla świata
robotniczego .
Tymczasem z pomocą
za
sprawą „Towarzystwa budowy
domów robotniczych" robotnik
nietylko, że otrzyma ludzkie
mieszkanie, ale stanie się jednocześnie jego właścicielem.
Nareszcie spracowany robociarz po żmudnym dniu roboczym będzie mógł odpocząć w
środowisku wygodnem i zdro.
W
I
wem. ymarzony kąt i udzki
dach nad głową stanie się ciałem. W zdrowem otoczeniu, w
czystych murach wygodnego
własnego domku zakwitnie no.
Kompleks

wykończonych

domków robotniczych.

bdy Stolarskie"

. Dobrosiński
Telef. 39-52.

Zakład wyświeflania rysunków
· tschnicznyc1" i planów budowlanych

Zaborski
a 89 (parter) tel. 2-59.

naterjałów:

WNĘTRZ:

w_e, zdrowe moralnie pokole·
me.
El.

BIUR, SKLEPóW

I l T. P.

•alustrady, listwy
owe i t. p.

podłogowe

- · Kosztorysy, rysunki na

żądanie.

maszyny ostatniej
ysunki i plany na
Pozytyw· Negatyw
skali. Robota
1na.
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Na planie pow. iszym widzimy pięknie rozplanowane domk: Pierwszego Osiedla Robotniczego w Lodzi p;zy utlcy Wiłensklef. Cało~ć tonie w zł'efenl, okolona alejami, wysadwne · drzewa.
ml owocowemi i blegnącemi przez c'l!ą długość osle<Ila. W samym śrn-ctku rna "clu!e się uwido-:zniona czarnym kw 1drac em wleta clśnled, dokoła której roztacza się piękny sad owocowy. p 0
prawej i lewej stronie uajdują się budynld użyt~ł ()UbUczneł, :dzle igfeśclć slę będą łainla l pralnia, pn !)rzeciwleKJeJ zaś stroołe sadu mleśolć słe będzłe ~ dla ddecł roboaalk6J!,1...,

mlesDuiJ4Clda osiedle.

•

/

~'li:

-.u:Lo:n::r -

r.A n.ee--

__

~v_n_ri;;_:;n:

„

__-.._=_·,.._1_-._.„._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

„_\::>'J_~

•

osiedle
robot
1cze w Łodzi
oddane zostanie do
proletarjatu

bieżącym
rozporzfłdzenia
łódzkiego
Wygodne, hygieniczne i estetyczne domki staja już 'pod dachem na H.arolewie
'
Jest to doskonała izolacja, zaPrzed niespełna · czteroma mie-1

jeszcze w roku

siącami pisaliśmy

na tem miejscu
o uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę pierw
szego w Lodzi, a nawet i w Polsce, Osiedla Robtniczego, Akt ten
zgromadził na terenie „Pierws:!ego Osiedla Robotniczego" szer~g
najwybitniej8zych przemysłowców
z pp. Barcińskim, Biedermanem,
Grohmanem, Geyerem, Kernbaumem i Ullmanem na czele; obecni
również byli p. minister rolnictwa
Niezabytowski i dyr. Banku gospodarstwa krajowego gen, Górecki, którzy na tę uroczystość specjalnie przybyli z Warszawy, Aktu poświęcenia dokonał J. E. la.
biskup Tymieniecki.
Byliśmy wów~as na pustym pła
cu, na którym w części rosły drze
wa owocowe, w części zaś znajdo
wały się uzy dość duże stawy
porosłe sitowiem i tatarakiem,
· Pomimo to znać już było, że myśl
ludzka dokonać ma tutaj wielkich
zmian. Symetrycznie porozmieszczane w ziemi kołki, w wielu mlej
scach wykopane doły pod fundamenty upewniały nas, że lada
dzień rozpocznie się praca nad
wzniesieniem budowli.
I tak się też stało. Nie upłynę•
ły jeszcze cztery miesiące,
a cały ten teren zmienił się nie do po
szeregach wyznania. W dłu.fich
6
rosło

kilkadziesiąt

jednopiętro-

wych domków, z których większość jest już pod dachem.
Ktokolwiek odwiedzi teren przy
ul. Wileńskiej 26-28 na Karolewie,
gdzie właśnie mieścić się będzie
Pierwsze Osiedle Robotnicze ude·
rzony zostanie wprost szalonem
tempem pracy, jaka wre na ca~
łym terenie.
Warkot motorów miesza się ze
sykiem pomp, szum wielkich bębnów do wytwarzania mieszanek
betonowych ze stukiem taczek>
które rozwożą materjał do poszcze
gólnych budowli, a wszystko to
razem twarzy potężny ryitm wysitku mózgu i mięśni.
Niby w jakiemś potężnem atelier tilmowem biegnie szybko na·
przód dzieło tworzenia, kierowane

bezpieczająca

.....:„„.

..;

Budynek cały jest budowany
systemem zbliżonym do budowli
o konstrukcjach żelazo - beton:>wych. Pomiędzy oszalowania z de
sek, które rozdzielają przestrzeń,
odpowiadającą

grubości

ściany,

się mieszankę szlako •
betonową, którą szereg dźwigów

wsypuje

przy pomocy żelaznych wagoników wprowadza na odpowiednią
wysokość.

W centrum osiedla prowadzonf.
roboty przy budowie studni,
która za pomocą sieci rurociągów·
zaopatrywać będzie w wodę poszczególne mieszkania.

·

są

Studnia ta urządzona będzie we
najnowszych wymagań techniki, nie będących dotychczas "
Łodzi w użyciu.

dług

W murowanej

studzience pod

ziemią mieścić się będzie 'llofor,
wprowadzający w ruch pompę sy·
W pięknym sadzie szyb ko powstaje Pierwsze Osiedle Robotnic z
niespotykane~ jeszcze w !.odzi
zemy ob szernie
· na
budulca
.
. naplS'
.
mnem mi
t
·
eJscu, ymczasem nie mo
·
• '
'1
zemy pominąc mt czeniem faktu,
•
ze zastosowanie szlaki przy budowie jest wprost idealnem dosfosowaniem się do warunków terenowych.
Miasto nasze, jako typowy ośrodek przemysłowy, posiada w
swych fabrykach wiele kotłów parowych, które spalają miesięcznie
tysiące wagonów węgla. Zrozumia
łe, że przez proces spalania o1rzy
mujemy wielkie ilości szlaki, To
też wielu właścicieli iabryk chę-

tnie oddaje szlakę, tembardziej, że dą 532 pokoje.
· ona t uta'J d o ce1u naprawd ę
Domki, kt'oresmy
'
oglądal1' na
sł uzy
· ł
. k' .
uli
Wil
, k' ·
wznios ego, Ja im Jest zaopatrz~- p1acu przy
cy
ens te), są
·
. .
nie robotników w dach nad gło- znakom1c1e dostosowane do wyb ., ,
,
wą.
mogow kulturalnych ro otnrn:ow
W okresie trzymiesięcznej pra- łódzkich.
cy zdołano wykonać 90 iundamen
Jak już wyżej zaznaczyliśmy Otów, na których wyprowadzono do siedle składa się z dwóch rodzadachu 62 domki, 58 domków po- jów domków: dwumieszkani.owycb
kryto dachem, zaś 30 domków o„ i czteromieszkaniowych. Mieszkatynkowano. W najbliższym czasie nie składa się z dwóch obszerzostaną one oddane do użytku ro nych i jasnych pokojów, z których
botników.
pierwszy posiada rodzaj niszy,
Na całym terenie Pierwszego gdzie mieści się kuchenka, wodoOsiedla Robotniczego w Lodzi sta- ciąg i zlew, zaś w podłodze znajną 133 domy, które zawierać bę- dują się drzwi, prowadzące do po-

·
::

stemu „Delfin"•
Puszczanie w ruch wspomniane
go motoru odbywa się automatycznie w sposób następujący:
W głównym zbiorniku wody 11•
mieszcz!)lly jest pływak, połączo.
d
·
ny speCJalnym przyrzą em z mo.
.
.
torem W nuarę zuzywarua w-1dy
•
pływakodw ba~e?~. op;da
i gdy. po
0
ziom w Y OJ ie
pewne) określonej granicy, a temsamem
pływak również spadnie do tego
poziomu, motor zostaje automatycznie wprowadzor.y w ruch. Po
napełnieinu basenu motor znowu
automatycznie wyłącza się.
Na terenie Osiedla prowadzone
są już roboty nad budową gmachu
szkolne:!o, w którym mieścić się
będzie ochronka, przedszkole i
szkoła powszechna. Z drugiej stro
ny wre praca nad wzniesieniem
łaźni i pralni.
Każdy z budynków będzie. posia
dał odpowiednił>)' "V'ielkości wolną
przestrzeń, którą mieszkańcy dom
ków zużytkować będą mogli na o-

niewidzialną rękę reżysera.

Drzewa owocowe, które daw.niej tworzyły ogród, obecnie okałają miłe dla oka i świetnie zbudowane domki i uginają się pod
ciężarem soczystych, rumianych
owoców.
Jeden ze stawów jest już obecnie całkowicie osuszony i na jego
terenie rozpoczyna się już kopanie fundamentów.
Jak informowaliśmy się u ki~rowników robót, osuszanie stawu
odbywało się w sposób bard'l'o
praktyczny, bo połączony z eksplo
atowaniem wody do matetjalu budowlanego, jak miesząnki betonowej, wapna i t. p. Inne stawy również tym sposobem pozbawfone
będą wody, która już w chw:li obecnej znajduje się w nich w znikomej ilości..
,
•
A t~raz kilka ~ł~W: 0 czems,. c~
~wą niepowsz.edm~sClą w Lodzi b1
Je w -~zy z~e~aJącego,
•
Otoz. domki Pierwszego Osiedla
Robo.tlllczego b~dowane . są... z
szlaki fabryczne). B~zm1 to copraw?a ~a nas łod~an paradoksalme, a Jednak tak Jest. Szlaka
z ~od kotłów fabrycznych ust~P~Je ;' ~ym wy~adku cegłę,. kamie
me? zwu,. czy mnego rod~aJn mater1ał, słuz~~Y. do budowli., .
O wartosc1 1 wytrz}'._malo~c1 tei!o

w

zu,pełności

budy
nek przed wilgocią; idącą z ziemi,

---~·- ·„ -~--"':""'---~------~--„----- ------

Na z d'JęC 1u wt'd zimy ko1ejne fazy powstawania domków iuilo•l>eJonowych .

ł~ż~ej pod całą powierzchnię p1wn1cy.
Bardzo ciekawie pomyślana ;est
kuchenka. Ażeby przyszłym mieszkańcom zaoszczędzić kosztów
na paliwo, kuchenka przez ścianę
połączona jest z piecem kaflowym,
ogrzewającym następny pokój.
Obok kuchenki opalanej w
gJem, pozostawiono miejsce,
którem stanie kuchenka gazow;
z sieni, w której znajduj(;
zbudowany. według najnowszy
zasad hyg,eny ustęp, dyskret·

I

ukryty pod schodami,. prow:adzi Domek czteromieszkaniowy jest
klatka schodowa na pierwsze pię zbudowany również według potro, gdzie mieści się identyczne 1 wyższego planu z tą tylko różnico na parterze mieszkanie,
cą, że składa się z dwóch, jakby
Wypada dodać, że kaźdy z po. zrośniętych ze sobą domków dwukojów ·posiada oddzielne wejście. mieszkaniowych.
Jedno z wejść, prowadzące z sieni
Na te~enie Osiedla widzieliśmv
.łn noknin iest orowizorycznie za-i prawie wszystkie fazy budo~y. ·
Jednym z ciekawych momen>nstrukcji jest za- tów1 na który bezwątpienia każdy
go, ażeby miesz- zwrócić musi uwagę, jest to, ie
.)()trzeby mogli o· fundament prz„ pomocy kilku
kompletnie odsepa warstw papy i
oddzielony
hest od wbudow•
murów.

I
I

gródki warzywne.
wszystkie domki będą posiadały kanalizację, oświetlenie elelltryczne oraz gaz.
Budowę domków w Pierwszem
Osiedlu Robotniczem powierzono
firmom „żelazo - Beton' i „Trud",
kierownikiem zaś robót z ramienia tych firm jest jeden z najlep~
szych fachowców w dziedzinie bu
downictwa, inżynier Jerzy Kotowicz, który wespół z sekretarzem
„Towarzystwa Budowy Domków
Robotniczych S. A/' p.Kakowśkim
oprowadzał nas po terenie Osiedla i udzielał nam szczegółowyclt ·.
iiiiormacji.
To, cośmy widzieli na terenie
przy ulicy Wileńskiej, przeszło
najśmielsze oczekiwania. Rzadko
spotykamy tak sprawną ..-.łaniza~·
cję pracy i nadto spotykamy się z
tak szybką realizacją projektów
bud?wlanych. .
.
P1~i;vsze. ~s1edle R?bot°;1cze w
~odzi Jest '.uz na u~oncz~1u, Jak
się .Czytellllcy daleJ dowted~ą, org~atorzy ~udowy domkcw ro· .
botn1czych rue poprzestaną na
tem dziele: Są już na warszta;:ie
dalsze proJekty budowlane, ktore
niewątpliwie również zrealizowa•
ne zostaną w taliiem samem. tem: j
pie, godnem szczerego podziwu 1.
uznania.
6

•

•

GŁOS

Towarzystwo
Wśród sfer przemysłowych naszego miasta toczyły się dawno
prywatne rozmowy n.:i temat przyj
·•
ścia z pomocą ro b ot.amom
w rozwiązaniu kwestji mic:::zka~owej.
inicjatywy J. E. ks, biskupa
Tymienieckiego przy pomocy dyrektora prof. Ullmana zostalo zwo
łane w dniu 21 listopada 1927 r.
zebranie, na którem obecni byli
prócz wymienionych wojewoda
łódzki P• Władysław Jaszczołt,

z
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udowy Dom ów ·Robotniczych
Spółka

padającego im z tytułu sprawowanych czynności.
Na temże posiedzeniu uchwało
· pot rzeb nego k api•
no dla zebrama
talu, ustalonego na pół miljona zł.
opodatkować się w wysokości jednego złotego od każdego robotni
ka, zatrudnionego w fabryce, licząc od dnia pierwszego stycznia
r. bież.

Akcyjna

dobrowolnych kę budowlaną, kt6rą, na wnioseli
komitetu rozbudowy miasta Lodzi, przyznana została w wysoko•
h prze- SCl
• ' 876 tysięcy
•
·
1150
10,00O zł., oraz kilku mnyc
z ł• zamiast
•
mysłowców, składając mniejsze tys. zł. żądanych przez towarzylub większe sumy.
stwo.
W dalszym ciągu prac „TowaAkcje spółki podzielone zostały
rzystwa Budowy Domków Robo- pomiędzy wymienione poniżej lirtniczych", zwrócono się do banku my.
gospodarstwa krajowego o pożycz
Właścicielami spółki są:
W charakterze

składek złożyli: Elektrownia łódz
ka 25,000 zł., konsul Adam Osser

wys1·1ek
Wielkie

dzieł

Lodzi.

M~te ~a;!~::

Paul Dessurmont,

Fabryka wyrobów wełnianych Karola Eiserta,
ll
8) Towarzystwo akcyjne wyro·
Wywiad z dyrektorem Elektrowni Lódzkiej, prof. Ullmanem
bów wełnianych i bawełnfanych
1·scte
• ameryk a ńsk a szy bkosc,
,, z s1'ł fiz ycznych i• poziomu
•
• we
• ciągnąc
•
, z prze dsię
. b'1orstwa za
. Teodor Steigeń w Lodzi,
.
rozwo1u
.ak
. kt b d
,P'
ł
dn h
k,
d • .
J . ądlproJeb .u o~. , 1Lerodziws.zego umys owego.
yc zy.s okw, t ~ UbJądc Je na a9) Akcyjne towarzystwo przem!
8 r~ otniczęgo w.
zoTyle.powiedział nam dyr. Ull- mortyzacJę osz ow u owy.
słowe Markus Kohn w Lodzi''.
sta zrealizowany, skłowły nas do man 0 same1' pracy przy wzniesie- A jak się przedstawia spra10) Przędzalnia, tkalnia i drub d · ta'
t g
·
z a ania
Jem v e 0 wezwy- niu osiedla robotniczego przy ul. w,,. nabywania przez robotników karnia wyrobów bawełnfo „ych
kiego u nas a tak pożądanego ob. , · ·
J'awu.
W1lensk1eJ.
wybudowanych przez panów dom Karol Hofirichter,
•
.
d
ków
- przerywamy prof. Ullma- · 11) Przemysł wełniany S. ~ar·
W tok u d a1sze1 rozmowy in a. . •
.
0 się, ze się tak wyrazuny, do- gujemy prof Ullmana kiedy i w nowi.
ciński i S-ka,
koła której wiją się drogi prowa- . ki
'b •
t ł ' . ,d
- Kaidy z właścicieli fabryki,
) G
.
dzące do jednego celu @'kim jest Ja ł spo~o po;v~ b w;ro pr~e- kt' · 'est 'edn
• •
dz' ł
12 eneralna kompania p„zemy
1 oczesrue u 18 ow- słu przędzalnianego iowarzv" 4 wo
d
•
b ik'
mys owcow pro1e
u owy osieory J
b0 t · g
cem „Towarzystwa Budowy Dom
·
ostarczeme ro otn om hygje- dl
nicznycb i wylłodnych mieszkań
a ro D!CZ:;) o.
k, R b t .
h"
anonimo e zakładów Al!art. Rou ·
e
.
. k west"J1 m1esz
. k a ow • oal o• mr ... yc ! otrzyma pro
. Sk
jest prof. Ullman
dyrektor elek-'
- R ozwiązarue
„ sseau 1 - a,
trowni łódzkiej • który bezintere- niowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o porqon Un~~ ddomkpo~1adandlych akchJt
13) Zakłady przemysłu 6awełnia
0
'
f
b
t
·
odd
1
·
ł
f
pewną
osc
ow
a
swyc
0
0
sownie oddał do dyspozycji To- s erę ro mczą,
awna eza
b 'k6
neńo Ludwik Geyer
i;
1
warzystwa Budowy Domków" Ro- nam wszys tk'im na sercu,, p rowa- ro otm w.
.
.
1
botniczych" biuro budowlane e- dziliśmy w tym celu cały szereg
Po rozdzi,eleniu ich w pierw14) Kbnge ~chultz,
lektrowni gdzie prowadzone są rozmów i w rezultacie doszliś!lly i szym rzędzie pomiędzy najbardziej . t.5) ~rzędzalma bawe~ny S. Dan
prace nad coraz to nowym pla- do wniosk~, że najlepiej był.obyl1 p~trzebujących,
domki n~~y .-:.11- cigier 1 S-ka,
nem budowli osie<lli robotniczych. wybudowac kolon e, składaiące miast przechodzą na wła nosc ro16) Towarzystwo akcyine h•1c'o.
.
" się z niewielkich dom 1'Ów, które liotników, co jędnnrzeC:nie uwy- wy transmisji maszyn • odlewni że
R~d~kc1~ ':Głosu Polskiego stałyby się własnością roboto:- datnione zostaje w księgach hyp:>- laza I. John,
projektowanych zostały przyjęb. zwroetła się Wtęc , prof. Ullma· ków.
tecznych.
Następnie został ogłoszony prze- na z prośbą 0 wyjaśnienie.
17) Towarzystwo akcy:ne wyrotarg na budowę kGlonji robotniT 'e rozwiązani~ sprawy, maNowonaoywca wpłaca iednora· bów wełnianych
F. Wilhelma
czej. Organizatorzy, kierując się
Pierwsze pytanie, jakie mimo· jące już zresztą szerokie zastOŚJ- zowo ile może, a
czej tyle ile Schweikerta w Lodz:,
myślą znalezi~nia sposobu, który• woli ciśnie się na usta, h'rzmi:
wanie w Holandii, gdzie na kultu- zdołał zaoszczędzić ze swych za!S) T
t
k .
.
.
.
.
,
,
.
owarzys wo a cy1ne wyro·
h
by najbardziej odpowiada ł tec • - Jakim cudem powstała tak rę m1t?szkamową zwra~~ s•e szcLe robkow, resztę zas spłaca ratami b' tk k' h H' b "'"' •
.
•b ł d t
bk k 1 .
'I
.
.
. .
. .
.
.
ow ac \C
1rsz eae; I 8 H'::t"
nicznym wymogom 1 y os ępny szy o o on1a?
go ną uwap.e, ma po:za mnem1, Je:>z miesięcznenu •' ciągu 20 - 25 lat. baum w Lodz'1
'
u względu na koszta, oddała bu·
_ Bo ludzie zajęci przy niej ro- cze jedną d dafnią strnn a mi.1- Każdy robotnik - nabywca po pod
,
dowę firmie ,,Trud" i „żelazo - b'
tk
·
Mwicie
podnies'eni~
g().rlności
ropisaniu
aktu
kupna
otrzymuje
na19) ł.odzka fabryka kapełus Ys
1ecz z
1ą wszys o me z musu,
d
· · H
s hl
'łk
Beton" i w dniu 24 kwietnia r. b.
k
.
.
d . ł botnika który jako włai>cici<>l tychmiast na własność domek w awn1e1
erman c ee, spo a
prze onarua, ze tworzą
zie o
' . .'
. . .
•· k ,
. . .
'
akcvi'na w Lodzi
J
'
podpisana została umowa na b 'l- pierwsze i wiekopomne które hę- d mku, s a1e s1e ba1b""' Jo„•lnym torym zna1du1ą się dwa nadzwydowę pierwszego nietylko w Lo- dzie początkiem nowej' ery w te- obywatelem państwa i b rrhi~' od czaj wygodne mieszkania,
20) Towarzystwo łódzkich w4Cłzi, ale i. w Polsce osiedla robo- go rodzaju b:udownictwie _ mówi pornym na wnł~v r"'zma!tvch do
Domek ma oddzielne połącze- skotorowych elektrycznych kolei
ł1ticzego.
prof, Ullman.
morosłych połih 1ld„rów, kt'órych nie z siecią kablową elektrowni, dojazdowych,
.
W międzyczasie uchwalony zo_ Podczas robót budowlanych w wielu. wy; .:i>H·h ~~bro kraju przewodami gazowymi, kanaliza- 21) Towarzystwo akcyjne manu·
--'
t
t
'łki
ak
YJ·n
·
eJ'
_...:i łir
f qą· 1• t • P•
fa kt ury b awe1maneJ. G ampe J. Al ł
t
s a :sLa u spo
c
~
- wydajność pracy polega nie na absolutnie nr mt resu1e.
mą „Towarzystwo Budowy Dom- wysiłku mięśni lecz na wyzyski- W celu ostatecznego zreali·
Dziękując prof. Ullmanowi za h1echt,
ków Robotniczych S. A. w Lodzi", waniu indywidualnych zdolności zowania myśli wi~lki przemysł ·•. cenne WYJasnienia i życząc JX>WO•
22) Towarz stw.:? ak y'
po~~':.U:t,.w dniu~ m:1j~ odbyło. się każdego pracownika. To zaś ma Lo~zi, ~l~k~rownia łódzka ibt.ram- dzenia ~e wzn.iosłej pracy na.d do faktury wełni~ne'. Kar:l!n~:~::a
w "J.u.LAU prac om!le u organ1za- u nas szerokie zastosowanie. Przy wa1e z m1qatywy J. E. ks. isku- starczeniem biednym robotrukom w Lodzi
'
cyjnego w sali Banku Handlowe- budowie zwracamy baczną uwagę pa Tymien'.eckiego utworzyli To- skromnego i schludn~go mieszkalio w Łodzi pod pn::ewodnictw~m
t b
.
,
.. d warzystwo Budowy Do ków Ro- nia, opuściliśmy gabinet naszego ' 23) Dyrektor Tadeusz Czerlun. d
.
na o, y nte marnowac aw Je .
akiewicz
dyr. ~lfre~a B1e em:.~na pterw~ze nego robotnika, 8 przy podziale bot~czyc~ S. A.,, ~tórego ak..:, :: interlokutora.
cz
: . .
R. w.
24) Włoczun1en Horodyński,
orgaruzacYJne zebranie członkow pracy używać ich w zależności od nariusze Jednomyslme postanowili
„Towarzystwa Budowy Domków
25) Maks Kernbaum,
Robotniczych S. A!'.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26) Władysław Wagner,
P.o przyjęciu statutu została vy '-'l!Dl.1DU&~B'lla'lSl!!ZmlD.l!l!ll~Bt!:Jli!l!l!!!:l!rii:2FD•tll•~JlllaSBalm•lll
27) Zakłady przemysłu bawełnia
brana rada honorow., do której I::
nego Juljusza 'Kill.dermana,
weszli inicjator J ••E ks. biskup
Skład
Wincenty Tymieniecki, wojewoda
28) Towarzystwa akcyjne Karol
łódzki p. Władysław Jaszczołt,ł
t Steinert.
l>rezes izby skarbowej p. Leon To
W dniu t i maja r. b. przystę·
warnicki i dyr~ Alfred Biederman,
piono do budowy pierwszego oa to w uznaniu wielkich zasług,
siedla robotniczego w Łodzi.
jakie te osoby położyły przy poNad techniczną całością prac
wołaniu do życia i przy organi~o
czuwa
bezinteresownie zasłużony
waniu spółki akcyjnej.
Łó dź,
inżynier budowlany p. Kazimierz
Do zarządu spółki weszli pp. Gu
(rok założenia 1891)
Krzywicki.
staw Geyer, Maks Kembaum, AWobec ukazania się ostatnio w Łodzi luster ze · szkła czeskiego, niniejszym podaj~ . do łask.
O intensywnej działalności to·
dam Osser, K. W. Scheibler, prof.
wiadomości Szanownej Klijenteli, ii •adal jak dotychczas sprowadzam jedynie z Belgji
warzystwa świadczy fakt, że nie
~award Ullman.
poprzestaje ono na stworzeniu je
Na zastępców wybrani zostali
Szkło kryształowe
dnego osiedla, bowiem już w dniu
dr. M. Barciński, dyr. Władysław
14 czerwca b. r. zakupione zostaSyndykatu Zjednoczonych Belgijskich Hut Lustrzanych w Brukseli•
Horodnicki i Zygmunt Fiedler.
ły now'"e tereny przy ul. Napiór·
Gwarancję i pełną odpowiedzialność ponoszę jedynie za szkło kryształowe z kartką
Do komisji rewizyjnej weszli pp.
kowskiego 137, 139, 141, 143, o
i stemplem firmy Union des Glaceries Belges, Bruxelles oraz za lustra zaopatrzone w moją
dyr. Tad. Czerlunczakiewicz, I.
pieczęć firmową.
,
ogólnej
przestrzeni
trzynastu
Grohman, Antoni Lipiński, adw.
mórg, na których stanie drugie o-.
St. Pawłowski i W .Wagner.
siedle, gdzie wybudowanych bę
dzie około 500 domków.
Wszyscy wybrani zrzekli się
wszelkiego wynagrodzenia, przy- ftliiilili::DE!Bm~:m'!
izby skarbowej Towarnicki, dr.
. Tochterman, rejent Kazimierz
Rossman i dyr. Wagner. Na posiedzeniu tem wyjaśniono zebranym potrzebę
domków
.
h . budowy
odkreślono chęć
rob ot mczyc t p
dostarczenia mieszkań najbiedniej
szym mieszkańcom naszego grodu.
,
, ,
Mysl ta znalazła wsrod zebra.
.
. .
nych poklask 1 uzname. 1 JUZ na
temże posiedzeniu wyłonila się ilo
misja techniczna i fi nansowa.
.
. .
•
Obie te kom1s1e zabrały się energicznie do pracy i wkrótce zost ł nabyty plac z ogrodem przy
a
ul. Wileńskiej nr. 26, 28 na Karo. od mał.zonk,ow Pl u"bal• J elewie
dnocześnie ogłoszono konkurs na
• kt Y d omk'ow, w kt'orym wzię
•
prOJe
. ł szereg wyb't
h
lti
ło u dz1a
1 nyc arc tektów. Pierwszą nagrodę otrzymal praoownik biura budowlanego. elektrowni łódzkiej architekt
Wiktor Gessler.
Typy domków prżez niego za-

Stworzył ·Z ameryłl·ańsłlą SzybkOŚCia
przy u11· cy W'1łen's"1· e'1

e
warzys wo e
',
•
,
• 3) Spo!ka ak~a wyrobow. weł
ma?ych t Ba":ełnianych M. Sdber
stetna w Lodzi,
4) Włókiennicza spółka akcyjn~
N. Ejtingon i S-ka,
Spółka akcyjna wyrobów bawełnianych I. K. Poznański.ego w
tryczne

S)

~

Wspo'Jny chlub
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1) Zjednoczone zakłady przemy
K. Scheibler i L. Grohman,
Lódzki
To
t
El k)
2

słowe

os;

i

szyb okiennych
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FA RYHA LUSTER
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ulica Piotr owska 20. Telefon Nr. 19·03

i lustrzane oryginalne belgijskie

1

w najlepszym gatunku
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iotrkowslia 20. Telefon 19...03.
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Bud
nie

ustępują

le
żulio-betonu
z
w niczem domom budowanym z
cegły

Katastrofalny brak mieszkań,
odczuwany dotkliwie przez całą
powojenną Europę, niejednokroie już usiłowano usunąć w mniej
I b więcej doskonały sposób, jeanakże wszelkie prace nad polep~
szeniem tego stanu rozbijały się o
nadmierne koszta materjałów budowlanych i robocizny.
·

tonem, udaliśmy się na Karolew,
gdzie otrzymaliśmy szereg informacji
od prowadzącego roboty
.~· . ·::.:
inż. Kotowicza, który wyjaśnił
nam oo następuje:
„żużel, jako pozostałość po spa
leniu węgla kamiennego, jest zna
komitym matetjafom budowlanym,
o ile jest czystym i o ile nie zawiera
domieszki popiołu, węgJ a,
Przeszkody te przy budowie
siarki
lub
wapienia.
małych parterowych i kilkopiętro
żużel z pieców hutniczych nfo
~1ych domków urzędniczych i rozawiera domieszki siarki, - która
botniczych zostały w wielu pań
przy wysokiej temperaturze 1200
stwach prawie
- 1400 st. C. uchbdzi z pieców.
W ZUPEł.NOśCI POKONANE
żUżLE Z POD GENERATORóW
przez wprowadzenie do budownic
SĄ WOLNE OD DOMIESZEK.
twa żużlo-betonu, wynalezionego
na daf ą się znakomicie do sp-0rzą
przez architekta Fr. Zollingera, a
dzania odpowiedniego betonu, są
na terenie Łodzi po raz pierwszy
lekkie i porowate. Natomiast, każ
zasfosowanego przy budowie dom
dy inny żużel może posiadać doków robotniczych w Kardewię.
mieszki wyżej wymienione, które
Masa żużlowo-betonowa składa
muszą być usunięte przed użyjąca się z cementu, żwirku rzecz·
ciem, Pozostałe ilości niespalon:?nego i żużla węglowego, otrzymago węgla i popiołu oddziela się
neóo po spaleniu węgla kamiensposobem mechanicznym, siarkę i
wapień przez kilkakrotne polanie
n óo - wsypana do odpowiedwodą. O ile żużel taki znaiduje
nich form, wiąże się natychmiast
się przez pewien czas na wolnem
· p<> upływie 2 - 3 dni pozwala
na -2djęcie odeskowań bez uszkopowietrzu, same opady atmosfedzenia ścian,
ryczne
OPOWIADAJĄCYCH WSZELlwały tuila, z którego powstaje doskonały materiał budowlany.
SPŁUKUJĄ DOSTATECZNIE
SIARKĘ I WAPIE~.
KIM WYMAGANIOM.
•
Tak otrzymana ściana żużlowożużel, który używańy jest na
etonowa jest wytrzymalszą na
TRZYMUJE CIEPŁO WEniektórych zużytych części, do ściennego muru z cegły. (Porówna budowie ,,Pierwszego Osiedla Roc:śn'enie i wypaczenie
WNĄTRZ BUDYNKU W TA- wykonan.a jeszcze około 20 bu- nia dokonano w Belgji i Niem- botniczego 0 pochodzi w lwiej cię
Niż śCIANA CEGLANA.
KIEJ MIERZE JAK śCIANA CE- dowli, co
czech, gdzie ceny cementu są tro ści z pod
Mieszanina, zawierająca mało GLANA O GRUBOśCI 60 CM. W ZNACZNEJ MIERZE OBNIŻA chę niższe niż w Polsce).
GENERATORóW ELEKTROWNI
KOSZTA BUDOWY.
Wogóle domy robotnicze staŁóDZKIEJ,
cementu, daje doskonale oddycha- Przy całkowitem bezpieczeń· . cą ścianę, która nadaje się bar- stwie od ognia dom żuilowo - beDo wzniesienia domów z żużlo- wiane masowo z żużlo-betonu za- co daje zupełną gwarancję, że
dzo do budowy domów mieszkał- tonowy przewyższa
wszystkie betonu zatrudnia się niewykwali- granicą wykazały bardzo wiele jest czysty i
nych.
budynki murowane z cegły swą likowanych robotników, jedynie dodatnich stron tego nowego bu- ŻADNYCH DOMIESZEK NIE
Porowatość ścian daje zupełną wytrzymałością, gdyż z biegiem pozostających pod dozorem fa- dulca, który w niczem nie ustęPOSIADA.
varancję szybkiego wysychania czasu beton zyskuje na trwałości. chowca.
puje cegle.
żużel, który otrzymujemy z fa.
bok właściwości łatwego wbijaUżycie odpowiednich form dreBeton żużlowy,
Po rozpoczęciu budowy ,,Pierw bryk łódzkich jest kilkakrotnie
wnianych, stanowiących część 0 _ POSIADAJĄC WSZYSTKIE ZA- szego Osiedla Robotniczego" w opłukiwany w Lodzi, tak że wer•
nia gwoździ. Ta porowatość
NIE ZMNIEJSZA.
patentowanego wynalazku, a spoLETY. CEGLY,
Lodzi dały się słyszeć zdania, że sje, jakoby znajdowały się w żu.
jednak zdolności utrzymywa!lisł rządzanych w ten sposób, że da- jest znacznie od niej tańszy. Po- w żużlo-betonie znajduje się pe- ilu, używanym przez nas, różne
ciepła, gdyż, jak wykazały do- dzą się z łatwością ustawić, jak równanie wykazało, że cena 1 m. wi~n procen! siarki, której nie domieszki, a specjalnie sia~ka
'v.iadczenia,
również rozbierać i mogą służyć sześciennego muru, wykonanego mozna usunąc.
SĄ ZUPEŁNIE BEZPODśCIANA żUżLOWO - BETONO- do wykonania około 30 budowli, z betonu żużlowego, wynosi śr2Chcąc zapoznać się bliżej z no
STAWNE".
WA O GRUBOśCI 30 CM. U- a po wymianie, w razie potrzeby, dnio jedną trzecią ceny 1 m. sze- woczesn}'lll budulcem, żuzlo-beF.

Rok

założeni a

1878.

Rok

•

Zakłady

Ce am1czne

ur Radogoszczu pod
•

Łodzią

-

2ałożenia

1878.

•

Tel 7-90 i ur Srebrnej

~elefon

14-22.

znaną

ze swej dobroci cegłę maszynową, oraz dziurawkę, suf tówkę i dachówkę z c~gielni
parowej w SREBRłłEJ i cegłę zwylza1ną z cegielni w RADOGOSZCZU. - - -

Polecają:

-

n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo~

~

I

.

'

ódzka Odlewnia Żel za

,,F RRUM''

Łó ź, Ki"i:ńsk:ego 121. Telefon 18·20.
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~ ~

Wykonywa w jaknaikrótszyoh term i nach

wszelkie o

l51
•

ewy z szarego

żelaza

pierwszorzędnej

ja Kości dla przemysłu metalowego, włókienniczego
rolnego i.budowlanego, z własnycn lub nar!esłanych modeli i rysunków'
)

jak

również

RUSZTA

. óżnych wymiarów ze specjalr1ej kompozycji, lane twardo na kokilach
dla palenisk i kotłów fabrycznych.

~

SKŁADZIE:

~ ~

POSIADA STALE NA
\.\. szelkie odlewy dla· transmisji {pędni).

~ ~

Ramy i płyty dla mostKo "· l)d 8 do 26 cali szerokości.
Włazy okrągłe i czworu1q1nc.
Kompletne odlewv dla kuźni polowycn •
Miski dla urządzeń Karbonizacyjnych, kwasooporne.
Kuchnie gazowe, jedno i dwuołom1enne.
Pochwy najrozmaitszych wymiarów.
Wszelkiego rodzaju tryby do urządzeń studziennych.
Korbelki i trybiki do wyżymaczek.
Pałeczki do spawama.
szyny do motorów elektrycznych i t. p.
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Wykonywa wszelka obróbke metali, jak: roboty ślusarskie, tokarskie i t.p.
~I
~
'
.

~

·~

~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iił!ffi!!§~C!!!ffi!§~~~~~~~~

1

2J1
~1

~J

;fil
1

1

.JI
"CJ

..J)

r2J
.!Jl
f2J

m
riJ

IO

..:.:.~----------------------------

8.X.

Gł.OS

POLSKI

1928. DODA TEK

Ceramicznego

Przedsiębiorstwo budowlane
p. f. Fryderyk Starli. PomorsKa 37

Związek Przemysłu
o Kręgu -A.JO' d Zn1ego
~

Nr 2SU

BUDOWLANY

Przedsiębioirstwo budoiwlane i fabryki Karofa Sznelke, Kilińsk i e
stoilarnia mechairuicznia p. Frydery- go 102.
. .
„
.
•
ka Sta:rika jest jedinem z naijstarIdąc z po·sitępem techni!ki fir '.a'.i
!"'ierwszy związek ceramic2Jily Ru.doH Haeusler, ora<z członikoiwte SWO<JeJ ~.diulkc1~ po .cenach ta~cli, szych prizedsiębfors,tw tego ro- rozpoczęła budowę domków mi'?·
pod nazwą: „ZjednoczQIIle cegieł- kom&Slji rewi.zyjnej 'PP· Reinhold w;yk01I1JU1~c SIU:Ill~ennu~. roi?omąza- dzaju.
1szkalnych ze znaijduiącego w osta
11ie Krause, Haeusler i S...ika" w Lange, Otton Ziel~e, Brunon Haeu ~ta ~e wobec kl~1entow ~oFirma powstała w r. 1903 l tnich czasach s•ZPA'oikie zastoso·.1in
Łodzi, poiwstał w Ło.dzi w końcu sil•e r, K~ro~. Zeglin. i Albin Szulc. ich, ktoąm sipr~edaih . c?głę iesz- przez 25-leitni okres działalno·ści nie matetjału bud01wlnnego t. zw.
1902 r. i otworzył biur0 centralne Jako siiedzl!ba związiku .o?r~y zu cze przed dru.gim s1reiik1 em. Po- :zidołała sobie całkow.ioc:fo zaiskar- 11 HeraklMu". Budowle tego rod zadla sprzedaży całkowitej prioidu1k- sitał loikrul stow. w;łaiśc~cieh nie- ~obne sto~kt zaipain~ały l W: bić zaru:famie licZIIlej klijenteH.
ju odznaczają się wielką trwało
cji zrze.sizo1I1ych cegielń, przy uL rnchomo·ści w Łoidzi, przy UJl. Tiraru ininy;~ ~ę~~ch mia.ista.ich 1
P111Zedsiębiiocstiwo budowlaJilJe p. ścią, S1zybkośdą wyikonania, a co
Piotrkow&kiej nr. 103. Związe1k gUJtta. nir. 4.
„
.
.
zwroc1ły ~ s1JJeb1 e uwa.gę sf~r rizą Firyderyka Starka ma już swoją najwaimiejrsze taniością. I tak do pod kierownictwem zarząidu s1kłaZw1ąz?k rOZW119·a S'lę s~oiwo dowych, kto:r~ WY"dały odpOIWl~dnie pięikną kairtę w dz1ejach bu<lO!W- melk, sikładaijący się z 4 poikoi i ku
dał się z painów: JohaJDJn.a Krause- pomyśh11e, .zysiku1ąc, coira:z Wlęc~J r~pol!'IZądizenie. ~ celu ~~i~ nidwa w Łodzi. Z pośród Hcz- chnri, koo'Zltuje o:koło 14 tysięcy
go, Gotlieba Haeuslera, Aloiisego członków, hcziba kt~ch obemie me;zidir~ego Z)a'Wl~ka, ~~WIMez 1 nych robót wspomnianej firmy na złotych.
Ba.He, Dawida Olischera, Edrnun- ~rosła do 48. .~y1ątk~y by~ zw~ą~~ starały s1 ę us.11h_ii~ przy- , uwagę szczególną zasługuje fronPozatern firma Fry~eryka Stark
da Boehme, Ferdynanda Koeniga, rok 1927 w dz101aieh związk1.1 i wrocic normailne sitostm!ti 1 , s•t wo-. towy budyneik fabryki · „Łódzkiej posiada właJSD.ą sfolarruię mechaLorenza Maiurera ro:zwijajł się p!j c?giielnictwa wogóle, .gdyż i::>bot- rzyły w tym celu org~1J.zac1ę pod mainufaktury plusziowej Teodor niic~ną, w której wykonywa się
myślnie do roku 19?5, kied~ z po m<:y V: t~ i:oku str~1koiwalt ~wa nazwą: „Stał: delegacrya zrzesz.en Filrnster", wielki dom miesizikalny wsizelikie roboty stolairskie, wcho wodu wybuchu wo1ny rosy1sko - r~y, 1 to p1ęc. tygodni w kulmm~- przemysł~~ow cerC!fD;icznych Rz~ przy ul. Kairola 8, oraz prowad~o- dzące w zaikt"es budownictwa, iak
jópońskiej, związek poniósł wiel- CY'Jny.m punkcie s~zonu t~k,. ze czypo:spohteJ. P?fakiei, w . Sl~łaa ne ostatnio prace przy budowie dTzwi, oikna, podfogi, kla.tki scho6
kie straty i zo~tał zlikwiidowamy. prawi~ we wszystikich cegiel;11aclt ktore1 z :a~iema nasrze.,,o
związ- żelaizo - betonowej
konstrukcji dowe i t. p.
Kilkuletnia stagnacja w przemy-I łódiziki.::h piece. wygasły, sku~k.iem ku wstąpi~ 1aiko członek pan Ry~ 'oOO
śle
budowlanym i późniejsza cze·go !)1'lodukc1a rooczna zmrue1szy sza:rd Kenig.
.
chwiejna koinjunktura do roiku ła się o jedną trzecią część, czyli! Ja.in Ott~ ~ause m.~<0ŻY'.c1el 1
,,.11
1913 nie sprzyjały założeniu no- w O'krągiych cyfrach o trzydz1e- p:ezes zwiąZJk?, , po z:l1kw1do~aFirma „Konstruktor• rozwija ści 350 mtr. i 32 mtr. wysokośc i.
wego związku, a zapowiadający ści miljonó.w sztuk .cegieł. Zrupo- ruu swych cegieln na sikuteik rue- swą działalność w Łodzi na polu
Po powrocie do kraju w l92D
się świetnie ruch budowlany w trzebo wairue natom.tas•t na ceąłę J domagań ZJdrowotnyc? zr~zygoo- budowianem od 1925 r. Założycie· r. inż. Leszczyński na stanowisku
końcu tego roku i w pierwszej po w~sło. pod ko;iie~ seZJOlll;U me- 1w;ał ze s~ego stamo'Wllska i wysitą Jami tej zaszczytnej placówki s~ dyrektora zgierskiego
oddziału
łowie 1914 roiku został
nagle pomrnrme,
dzięki
udzielonym 1 p1ł ze zw1ąziku. Na walnem zebra- pp. inżynierowie: b. premjer Poni- Polskiego Towarzystwa Budowlaprzer:wany wybuchem wojny świa przez Bank gospo darisitwa krajo:ve!niu wybrany został nowy zarzą~, kowski, Kurowski, Karbowski i nego prowadzi
budowę
lin ji
towej. Odczuwamy dO'tychczas fa go kredytom budowlanym. Za1I11e ·,a m~daty zarzą~ zostały podzie Juljusz Leszczyński. Ostatni z za- Zgierz-Kutno, zakończoną w 1924
talne sikutki jej w postaci szalo- pokojeni brakiem cegły przedsdę- lone Jaik następu1e:
.
, , rządu firmy wy~ąpił inż. Ponikow- r. Firma .Konstruktor• w ciągu
ne6o braku mieszikań. Miasta poi- biorrey bu<:l.owlani stairali się zal Prezes: P· Ryszard Kemg, Łodz, ski.
swego 3-letniego istnienia wykoskfe leżały w gruzach, a odbudo- wSJZel'ką cenę za~ezpieczyć się w ' Paibjaruicka 49, w:i~~ezes: .P· .Ru
Firma "Konstruktor" wykonuje nała m. in. następujące prace:
wa ich z braiku k:i.pitałów byla niezibędrny matel"Jał, płacąc stop- diolf f!a·eusleir, Łodź, Żab1e?-1ec, roboty związane z budową nieru1) Budowa wojsk. składnicy arniemożHwa. Większa część ce- niowo co1raz to wyższe ceny za ce sikarbmk: P· Feaidyinainid Millea-, chomości, linij kolejowvch, szos tylerji w Gałkówku, (bocznica kogielń została poważnie uszkodizo- głę w nielicznych cegieliruiach łóiz Łódź, Karoila 20, człiot!llkowie, z~- itp. Zaznaczyć należy, iż przedsię- lejowa, szosa, składy, budynki
na, lub zupełnie zburzo•na, a pro- kich, które jeszcze w końcu roiku rządu: P· Adioilf ~elow! Łodź, biorstwo .Konstruktor" zasłużyło mieszkalne), ogrodzenia, odwoddukcja cegły uskutecZl!liała się, o posiadały . szczupłe zapasy, .lub Oby~atelsika. 2, .P· H1eroru1? Wla- sobie należytą sławę jeszcze pod- nienie terenu, instalacje oświetle ·
ile wogóle było możebne, to tylko sproiwadza1ąc ta:kowe z okohcz- złowicz, Pab1amiee, Tuszyńsika.
czas swej wieloletniej przedwojen- niowe itp.
w minimalnych rozimiairach. Doip1e nych miast, a nawet. z Poiznainia,
Człon1koiw.ie komisji rewizyjnej: nej działalności na terenie Rosji.
2,l Domy dla urzędników miej·
ro w r. 1921, dzięki ncjatywie, Pomorza i Górnego Sląsika. Prz.e: p. Brunon Haeu.sler, Łódź, HiipoFirma posiada w Warszawie skich w Łodzi przy 111. Podmiej·
. staTaniiom i układom pi·enięinym l wóz. na koleja~h ?ył .dro;gi _i .choc teczna 16, p. Edmund Szulc, Łódź, własny oddział. Kierownictwo fir- skiej.
pana Ott0111Ja Krause, ZJostał o- sitQIS!Unkowo ruew1eilkie ilrosct, bo ·Obywatelska 3 p. Kairol Firsze.r my uKonstruktor• pozostaje w
3) Szkol~ powszechną przy ul
pracowasny staitut noiwego związku zaJedwie kruka miMo:nów zostało Łódź Główna J5.
' niezwykle fachowych i energicz- Łęczyckiej.
i na łnaugmacyjnem posiedzen!·u 1srprowad1zQ/nych ja1k równi·eż i tu J
'
.
d nych rękach inż. Leszczyńskiego.
4) Lecznicę Kasy Chorych przy
w dniu 10 paździeirniika, przy o- na miejscu kilka miljonów cegły ,z~itęi;cy: P· EugeiliJUSIZ Wet11 e, Warto wspomnieć, iż dyrektor fir- ulicy Zimnej.
becności 16 właścicieli cegielń zo ·Sprzedano po d:rogkh cenach, to Łodz, _Lipowa 87 • p .. T.eo· do~ Klu- my „Konstruktor" inż. Juljus)
5) Rozbudowa państwowej fa.
stało założone stowarzys1zenie pvd jeidnalk rozległ się wkrótce ogól- ka, Łodz, Stare-Rokicie.
Leszczynski, prowadził przed woj- bryki monopolu tytuniowego przy
nazwą „Związek Przemysłu Cera- ny Olkrzyk oburzenia. Opinja pu- z braik'? doty~h:~s. właS1I1ego ną wielkie roboty przy budowie ulicy Kopernika oraz cały szereg
micznego Okręgu ŁódZJkiego". Za bliczna jak również i prasa zgod- domu :z;wią.zek miesc: się :V ~oka- znanych odcinków na rosyjskich innych wielkich gmachów, budorząd ukoostytuował się następu- cie poitępiały wysoce nieo·b ywateI 1~ ~amku zw. ~ykon~.zaln 1 f~: linjach kolejowych.
wą których zasłużyła sobie na pojąco p:rezes p. Otton Krause i skie postępcwanie właścicieli ce- biairn
przy ulicy P1:0trkowstkieJ
M. in. wybudowar.y został przez wszechne uznanie. Firma posiada
członkowie PP· Józef Meissner, gielń, nie uwzględniając ie~kże,,· nr. 67'
inż. Leszczyńskiego największy również własną cegielnię.
Józef Rosenbaid, Ryszainł Kerug, że sprzedali oni najmniej 90 proc.
wiadukt kolejowy w Rosji, długo-

Iz •

'K'Onstruktor''

1

1

Składy

Fabryka Tektury Dachowej

M~.

J. SC

Materiałów

Elektrotechnicznych

I. HU PERT

RFF

• •
. l.ODZ,

ul. ZAWADZKA 10,

Tel. 42·41 •

materjały elektrotechniczne oraz Radjo.
Sprzętu i gotowych radjo • odbiorników.

Wszelkie

ŁóDZ, Konstantynowska !13, Telef. 37·05
Oddział Miejski Plac Wolnosci Il. Tel.9-90

Stale na składzie

Ż A R Ó W K I firm: „Philips i Osram".

Uwaga: Dostawa żarówek dla fabryk ze specjał•

rabatem.

Przemysł

Drzeurny

•

G.iAbr..Ch.MALINIAK
'

ŁODZ, Gdańska

Tel. 605.

Ne 39

Adr. telegr. FOR.NIER.

Tel. 605.

POLECA WŁASNEGO WYROBU:

•

Skrzynki fornierowe i drewniane,
Deseczki i ramki do do towaru i do JEDWABIU,
Klejonki, dykty i róine FORNIERY do mebli,
o róinych grubościach, gatunkach i wielkościach
PO CENACH PRZYSTĘPNYCH.

Specjalnosc: Dykty i posadzka Bloch' owska

poleca znane ze swej dobroci

PAPĘ:

dachową, sufitową (nie opiaskowaną)
Smułępreparowaną i gazową do smarowania dachów
Ora;r, specjalnie spreparo-

Waną tekturę bezsmolową

,

OSTROLJT"

Masę sklejną.

Pak.

niewymagającą konserwacji lub
smarowania przez szereg lat......

Karbolineum.

1ia•iiii „ ......

WIELKI WYBóR

Lł!P„!kE!I~!~J.~!CH
Iskra - Rad jo
z
69 Piotrkowska 69
fabryka lamp i wyrobów

bronzu

M. Burakowski . . - wybor m a •
radjowych.
llr.111•••••••••
poleca - •

~i otrlcowska

37. -

Teleton 21·25 na1w1ększy

l\onsumentom Elektrowni

ratami

l

na spłatę terjałów

miesi~cznemi .

Q

'tiŁ<'S

„
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<• •

I

•

•

i

• '

'

•

FOLSKI

•

ZWI ' ZEH

łlrze

Ce1~a

1ys u

Okręgu . Łódzkiego

1iczncgo

w todzi

Piotrkowska 67. · Tel. 26-69.

-----· ·-----cer,~ ~Inia

Spadkobiercy Ferdynanda Keniga,
Łód.i,

rqczna,

ul. Pabjanicka 49, telefon 51-68.

Pabjanice, ut. Warszawska.

Braoia HAuslar, cegielnia rqozn a,
Łódt,

Bracia

ul. Hipoteczna 16, telefon

Zgierz, ul.

Teofil

47, biuro ul. Karola

~O,

telefon 50-45.

Albin Szulc, cegielnia rqczna
Łódź,

ul.

Kilińskiego

ul.

św.

Łódź,

Władysław

Główna

Gottlieb Zielke, cegielnia

ręczna,
telefo~ 47-57.

~ Adamów

Koluszki.

„Nowe Chojny"

Łódt-Karolew, ul. Krzemieniecka 28, telefon 4-~o.
Zarząd: biuro, Łódź, ul. Piotrkowska 40, telefon 72-90.

Jan Szturm, cegielnia
Bracia

ul.

'

ręczna,

telefon 36·18.

72.

szosa Zgierska 79.

Gottlieb Lange, cegielnia rqczna
ul. Aleksandrowska 195, OTTO GUTKNECHT.
ręczna,

ul. Staszica 6.

Tuszyńska

77, telefon ;j5,

Juljan Mandeltort, cegielnia maszynowa

„

lłodzieniaszek",

1-'abjanice, maj.:

Piotrkowska Cegielnia, dawniej M. Brauna, cegielnia
n -. aszy,aowa i ręczna
Piotrków· Tryb., ul. Bujnowska 38.

Młodzieniaszek,

telefon 63.

poczta Warta, powiat Turek.
P ełczyńska,

cegielnia

ręczna

Konin

Bogdan Halpern, cegielnia rqczna,
Tomaszów-Maz.

·

Parowa Cegielnia .Majków", Spółka z ogr. odpow,, ·
cegielnia maszynowa,
Kalisz-Chmielnik gmina Tyniec.
ręczna i maszynowa,
Zagorzynek-Kahsz, skrzynka pocztowa 47.

•.4tdolf Gruh , cegielnia

Bracia Kaczorowscy, cogielnia maszynowa
Zagorzynek-Kalisz, skrz,Ynka pocztowa 107, telefon 549.

Bracia J.

Hieronim ~l~złowicz, cegielnia maszynowa i , ęczna,
Pab1amce, ul.

skrzynka pocztowa 26.

Zduńska- Wola.

L. Ganowicz i S.

Cegielnia „Bałuty", cegielnia ręczna i maszynowa
Łódź, ul. Głowackiego 20, róg BrzezińsKiej.
'
Jan Hild, cegielnia ręczna

ł<uda.Pabjanicka,

maszy•

Józef Lipowski, cegielnia rqczna,

Ąugustów,

ul. Lipowa 87, EUGENJUSZ WJNDE

Pilz i Augustin, cegielnia

ręczna

Tomasz Graczyk, cegielnia rqczna,

„Stoki Łódzkie", Spóła z o. o.,
ceg1eln1a maszynowa,

Łódź,

.

Zduńska-Wola.

::Sieradz.

Zakłady Ce!am!czne

tódź·l\adogoszcz,

.

ma3'zynowa.

W. Weygand, cegielnia maszynowa i rqczna,

ręczna

Dąbrowska

ręczna i

Oczechowski, cegielnia

Zduńska·Wola,

Dąb, cegielnia rqczna
Łódź-Chojny, ul. Mazurska 22.

Łódź,

.Krobanów•, poczta

szosa Zgierska 69.
Lodzią,

cegielnia

now a

Reinhold Lange, cegielnia 'rączna,
. Stare-Rokicie, pod

i maszynowa

Jan Nejman, cegielnia maszynowa,
Włodzimierz

cegielnia r-:czn a

Józef Kluka, cegielnia maszynowa i

Ka':'asiński,

Stan·staw

Zgierska 70.

Łódź-Radogoszcz,

ręczna

Koluszki.

ręczna

Poznańskiego,

ręczna,

Nowy", poczta Aleksandrów,

Marja Koczalska, cegielnia

Kaozmarek, cegielnia rqczna,

Spadkobiercy I. K.

ręczna

„!<u.da-Bugaj", poczta Aleksandrów, ul. Spacerowa 127.

35.

Łódt·Radogoszcz,

Łódź,

cegielnia maszynowa i
wyrób dren,

ul. Brukowa 10, telefon 64-75.
ul.

6.

Kopańska,

Andrzeja 44,

Fischer i Oberman, cegielnia

cegielnia pqczna i maszynowa

August Szna 1der, cegielnia ręczna,

Leopold Wenake, cegielnia rqczna,
Łódź-Radogoszcz, ~zosa Zgierska 73.
Otton Zielke, cegielnia rqczna,
Łódź,

Helena

96, teleton 54-60

Lorenz Maurer, cegielnia
Łódź,

„

Kruszów, poczta Tuszyn, telefon 8.

ul. Obywatelska 3.

Bracia Meissner, cegielnia rqczna,
Łód:i,

Bełdowskl,

niołów'',
·
Z~"ierz , ul. Piłsudskiego

F. K. Miller i S·ka, cegielnia rqczna,

ręczna•

11.

Zgierz, skrz. pocztowa 9.

Łódi-Zabieniec ,

Dąbrowska

Łc:czycka

Cegielnia Parowa „Dąbrówka", R. Stenzel, cegielnia
maszynowa, wyrób dren, dachówek, sufitó•
wek i inn.,

14-22

Stenzel T. i Below A., cegielnia rqczna,
Łódź,. ul. Obywatelska 2, telefon 61 ·70.
Rudolf Hllualer, oeglelnia r11ozna
ul.

.

Nawrocki i Kurowscy. cegielnia

7-90~

Hlłusler, cegielnia maszynowa.
Łódz-Srebrna, poczt. Konstantynów, telefon

Łódi,

Nowa ceg;elnia, Franciszek Szermesser, Feliks
Jerltcki i Antoni Ciechański, cegielnia ręczna,

i

M. Arbus, cegielnia

ręczna,

!<ypinek Kalisz.

Blechert i Zakolski, .cegielnia

ręczna,

iagorzynek-Kausz.
Mojżesz

Fein, cegielnia maszynowa i

Stryków-Łódzki.

r~czna
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Łódt, Pomorsk~

~·
~
~
~

Nr. 37.

~

Tel. 37-72.

Rok załotenia 1903.

6

§

~
~

~ Wykonywuje całkowite ·budowle, iak również roboty ciesielskie. ~

I ·Speciainosć:
i)

. Dział
.·
.

budowy domów heralditow·Ych. · ~

..

~.
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~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~§~~~~~
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.

Przeds1ęhiorst"10

'

I

Robót Inżynieryjnych . •
i Budowlanych
"

,,

Sp. z ogr•.. odp.

· · Łódi, AI.

Kościuszki

Nr. I. Tel. 60-28.

ft ObO y·
ł

Rudowlane, drogowe. kolejowe i wodne. Konstrukcje żelazobetonowe i betonowe. Proiektv,
• kosztorysy, porady techniczne. Firma posiada tartak parowy, stolarnię i cegielnię.
I

Cegielnia 'echaniczna ;,Gospodarz"
..·. . :

.

pod

·~·-·

"!""'- ,„ .- ·..

'

. .

~ .::~:

. .

.......~~.

:. -

A_I

:Eł.zgovvem, po~. ~ódzk.i

~yrahia cegłę inaszynQwą·

i

ręczną

oraz dreny ·wszelkich rozmiarów.
Telefon Nr. 1776.

Skład

cegielni wŁODZI: ul. Emilji Nr. 15.

.s.s

Telefon Nr. 910,

wewnętrzny

Nr. 21.

CEGIELNIA: Łódź, Dąbrowska 32.
Biuro H.ilińsłiiego 96. a.s.D Telefony: 54·60, 16-43 i 16-41. ·

Polecamy· dobra "'\JVypa ona .cegłe
'

.

'

•

PRZEMYSŁ

DRZ·E WA BUDOWLANEGO I STOLARSKIEGO

M.

Skład Ł6dź, Wólczańska

ZY

IE

232\234.

. Telefon 44·27 i 61·22.

Da:urnłej Lipow-a 50, 511 cs2.

Ważne dla właścicieli domów i fabryk

BIURO ELEH.TROTECHNIGZNE

Długoletni przedsiębiorca

ON Y LER
I

/

L.LEDER

PIRAMOWICZA 12.
TELEF. 72·81,
przyjmuje wszelkie roboty budowlane oraz remonty od naj.
wi~kszych do najmniejszych i pucowanie frontów, z własnego
i powierzonego materjału na dogodnych warunkach.
Wykończenie solidne i sumienne. I
Szkice i kosztorysy bezpłatnie

~·

~ .„~

I

INSTALACJE SIŁY . i SWIATŁA
ORAZ WSZELKIE ROBOTY VI
ZAKRES ELEKTROTECHNIKI
WCHOQZĄCE.

BD.O

........

~,~

888

---- .

j

lipowa 59

Tartak
--

'•

~

..,,. .

. •. .

..

.

.

SIENKIEWICZA 85.

16, telef. 31-10..

MniszkoUTie
--

składu

= nowe
BEL·I.-s.r1 ·1 LJ wszystko
BLACHY wane oraz

żelazo okrągłe <?

RURY

'

winklowe

~

i korytkowe

cynkowe,

mosiężne,

ocynko·

gazowe, parowe, wodociągowe, studzienne, kanalizacyjne,
patentowo miedziane, mosiężne i ołowiane

--

I D. sz.· BIAŁEK
j

t•

1

+,
l

l

.\
ł

f

łaódź.

ul. Piotrkowska

nr.

1BZ Telefon rtr„ 7·1Z,

stalo~a, żelaz~a,

c.ynkowa,. ocynkowana, miedziana,
BLACHA
alulllln1owa.
DRUT , stal.owy, żelazny, ocynkowany mosiężny i miedziany• .
GW OZD ZJE okucia budowlane.
ocynkowane, parowe, miedziane,
RURYALE czarne.
do
cyna angielska , .8ANti.A",
mos1ęzna, ołovnana i

i

gazow~,

mosiężne

i ołowiane.

ME

'ł

białe.

hutniczy

~o.tysk,

1

ołów

1

antymon.

Stal taśmowa, narzędzia, szcteliwa, płyty uszczelni11jące, pasy.
Łańcu..:hy wrnduwe, „GA!,!, ..ł!•.'d 1 ,,I!:. W „,.łł !.. •'\. ·.

ogr. e>d.p.

Biura ul. Pre;r. Narutowicza 39. 8
Telef. 11·93
M<lg axyn ul. 6-go Sierpnia 100. 8
Telef. 66-28
w
arszawie ul. · Marjańska 11. Telef. 288·65.
WYKONYWA:

ln•talacJe Kanalizac7ino • Wodochutowe, P 1 a n7,
H.osz.tor7sr i pro~ełUr.
Wykonano: połączenie z kanałem miejskim w doinach pp. E. Borenszteina
i A. Salomonowicza w Łodzi.

łaódzka

odlewnia żelaza

„f ~rrd1n''

ni.a technic~ne firm~
dąży

z powodze-

uściślenia l uszlachetnienia ja•kośc::i swołch odJewów, co pooia<ł& ogr0111De ma.-:.ie

niem

do

Firma egzystuje od r. 1908. W
ostatnich larta<:h powiększyła ma nie pr.zy obróbce takowych.
ci.we nie Ly1ko

'

i we wszelkich rozmiarach.

ołowiane.

\

s,P ON',

.•

mego:

żela.zne, miedzia~e,

„ ...... ,_„_'li

Techniczne
Koncesjonowane biuro
•

....
. ....

Telefon Nr. 11·65.

70), tel. 29-03 - !

Stacja. Bratkó'W".

Sp, z

.

SKłał\D ŹELJ\Zlt f11BTl\hl i RUR

żelazne

(Zakątna

"UT"

.

"._•.

· P. T. Polecam ze

ZNER

Oddział: Franciszkań~ka

.'

)

DRZEWA BUD WLANEGO
i STOLARSKIEGO

Składy

.

1 -1zR.~ZEFNERmł„Łćdi

PRZEMYSŁ

Bracia

robót budowlanych

dział

ocLlewów su

!l":JWvch a le zal:)zyła również war

sz;taly med1aniczne, wyikonywują
ce wszelką obró"bkę metali.
~mez liczne i.nowa.cie i ule2sze·

Kierowniictwo techniczne zna;.
duje się w . rękach p. in. E. Ba.ae.ra, dział administracyjny i h~
wy prowadzi p. inż. A. W.....

ma.nu.
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ISCie amerykańsk· m
Z rozmachem
prowadzone jest przedsiebiorstwo budowlane ·1. Tyllera
e

Układanie

belek :telaznych w domach na Polesiu

W okresie dla rozwoju ruchu bu
dowlanego Łodzi najtrudniejszym
bo w okresie zupełnego zastoju
budownictwa mieszkaniowego imponujący wprost kontrast stanowi
świadomy i celo·wy wysiłek dwuch
ludzi w tej dziedzinie pp. I. Tyllera i A. Szteinsznajdra.
W okresie, kiedy brak kredyt6w, drożyzna pieniądza i unormo
wane stosunki gospodarcze i chaos w polityce budowlanej uniemożliwiał wprost
realizację wydałniejszych poczynań w dziedzinie
budownictwa, albo przynajmniej
poczynaniom tym stawiał przeszkody nie do przezwyciężenia w tym samym okresie dwaj wspom
niani rozwijają niezwykłą działałność, która swą żywotnością i imponującemi wprost rezultatami wy
wołać musi zdumienie i podziw, uznanie i świadomość, że przecież
i w Polsce istnieją w dziedzinie
budownictwa mieszkaniowego wy
bitne jedn()Stki o pokroju amery·
Jtłlńskim.

OmawiaJla przez nas firma jest
jedynym bodaj przedsiębiorstwem
w Polsce, która wybudowała
w
przeciągu ostatnich kilku lat tyle
domów i pomieszczeń mieszkałnych. Przypisywać to należy w
pierwszym rzędzie niezwykle celowym wysiłkom obu współwłaściw pracach
cieli firmy, którzy
swych poniekąd nawzajem się u•
n.pełniają. Tak więc p. Tyller wybitny fachowiec, jeden z najbardziej produktywnych przedsiębior
ców budowlanych w Polsce osobiście kienJje pracą na wszystkich
budowlach, Budownictwo zna doskonale, bo od dzieciństwa niemal
z temi zagadnieniami się stykał i
znajomość
łachu doprowadzona
jest wprost do doskonałości.
Z drugiej strony p. Sztajnsznajder koncentruje w swych rękach

"łokształt działalności, związaneJ

z operacjami finansowemi tego
wielkiego przedsiębiorstwa. Realizuje on zakupy, podejmuje szero1
ko przemyślane akcje kredytowofinansowe, a wysiłkami swojemi w
tym kierunku obejmuje nietylko
Polskę, ale i zagranicę, wciągając
zagraniczny kapitał do kraju, webo
•lząc w ten sposób w orbitę za.fil.
!leresowań światowego rynku pieI !iężnego.

Akcję budowlaną rozpoc;zęto b.!z

pośrednio

po ukazaniu się ustawy
o rozbudowie miast. Zdawało się
wówczas, że wobec szalonego ;lło
du mieszkaniowego, zwłaszcza w
mieście robotniczym, tak pod tym
względem zaniedbanym, jakim jest
Łódź, budownictwo korzystać hędzie z daleko idącej opieki czynników miarodainych.
Rzeczywistość przekreśUła te oczekiwania,
a najbardziej upośledzonym pod
tym względem środowiskiem, stała
się Łódź. Dla tego miasta nie byIo dostatecznych kMdytów. Stawki kalkulacyjne brane za podstawę przez Bank Gospodarstwa Kra
powego nie odpowiadały daleko
nawet w przybliżeniu istotnej sytuacji rynkowej. Kredyty dla Lodzi były przyznawane w kwotach
bardzo nikłych1 a z drugiej strony
magistrat poprzedni i ~omitet ro~
'budowy w tym okresie nie posiadał zrozumienia
dla tych zagadnień zaabsorbowanych sprawami
Trzeba tedy było
polii.tycznemi.
. budować w okresie piętrzących się

szalonych trudności, które jednak
przez tych zapobiegliwych i energicznych ludzi zostały pokonane.
Na najbliższą i dalszą przyszłość
plany ich idą w tym samym kierun
ku, w kierunku stworzenia jaknajwiększej liczby gmachów mieszkał
nych, co dla nękanego
głodem
mieszkaniowym
półmiljonowego
miasta będzie kolosalnem dobro-

I

e

dziejstwem, jeżeli zważyć, że w ro
ku bieżącym przedsiębiorcy ci od
dali do użytku 506 mieszkań. Wybudowane przez nich domy przedstawiają się pod każrłvm wzglę
dem pierwszorzednie. Dość wymie
nić dom, przy ul. GP.ldnera, dom
czteropiętrowy z s1,+ 0 rvnami, zawierający OJ,!ółem 230 izb i 21.500
mtr. sześc. zab11dowanei przestrzeni. Oczywista, budowanie teJ!o rodzaiu domów za kredyty udziela.:ie
przez Bank Gosp-0darstwa Krajowego bvłoby wprost niemożliwe
ze względu na niewspółmierność
tych kredvtów, !!dybv nie ten fakt,
że przedsiębiorcy robotę prowadza sami.
Fachowiec
p. Tvłler kieruie
wszvstkiemi robotami osobiście. a
Na
to daie newna oszczedność.
budowlach tvch stosowanP. są nainowsze metody pracy. Wszystko
czel!o potrzeba na budowie wykonvwane iest we własnym zarzą·
dzie. Wszelkie roboty stolarskie.
ciesielskie, brukarskie, zduńskie,
kamieniarskie i instalacyjne wyko
nywane są we własnych warsztatach, które wyrabiają też drzwi i
okna, okuwają je i lakierują, ustawiają piece, zakładają oświetlenia,
rury kanalizacyjne, wyrabiają stop
nie do schodów z cementu i tłoczo

-----------~111111'!~

...

---------'!!""'!"'-.--'"""'~~~--"I

Domy robo.tnicze budowane przez f. I. Tyller
nego granitu itp. Przytem wszystkie przedmioty masowei!o użycia
są znormalizowane 1 t. j. fabrykowane w jednakowych wymiarach.
Widzimy we wszystkich tych prze
jawach imponujące dążenie do opa
nowania metod pracy panujących
w budownictwie
amerykańskim,
które stoi dziś u szczytu pod wzglę
dem solidnego i szybkiego wyko-

-1926 i 1927-1928 oddano do użytku 1.300 izb.
Gdyby kredyty budowlane były
dostateczne i umożliwiały wykoń
czenie rozpoczętych budowli moż
naby jeszcze w roku bieżącym
kontyngent ten podwoić. Niektóre z tych domów będą prawdziwą
ozdo.bą miasta, zbliżając je do wzo
rów· zachodnio - europejskich. Do
takich domów należy
pierwszorzędny pod względem estetycznym
dom przy rogu Gdańskiej i Anny,
zaprojektowany nowocześnie w
pięknych wspaniałych linjach, rozwidniony całemi ścianami ze szkła
nych do użytku przez tę jedną fir~ę w tym samym okresie czasu,
w którym cały ruch prywatny budowbny dostarc„•1 ł Lodzi 35~?. izy mieszkalne. W ten sposób p.
Tyller dostarcza przeszło 30 proc.
mieszkań. Niemniej dodatnie wrażenie wywierają domy p. Szteinsznajdra, członka zarządu sekcji
. budowlanej centralnego stowarzyszenia kupców i przemysłowców
województwa łódzkiego. Budowę
wykonywa
P• Tyller stosując te
same metody, co na budowlach
własnych.
świetna technika budownictwa i

~nakomita organizacja pracy, rea·

hzowana przez Pl>· Tyllera i Sztajn
sznajdra święci swój tryumf na
wznoszonej z inicjatywy magistratu m. Lodzi domów robotniczych
na Polesiu Konstantynowskiem.
Rozpisany
przez magistrat kon•
kurs dał ofercie pp. Tyllera i
Sztajnsznajdra nader pochlebne
świadectwo, dopuszczając ich do
ł'Oręzne DIOkl aomow rooomiczycn
• realizacji tego jedynego w swoim
nania. Nie jest bowiem prawdą, Na wyróżnienie zasługuje 4-ro pię siębiorstwa. Na ulicy Bazarow.e), rodzaju na terenie Polski, a impoże normalizacja wpływa n~ tworze trowy dom, przy ul. Narutowicza Magistrackiej, Alei I-go Maja, Z!e· nującego
rozmachem samorządu
nie domów monotonnych typu ko- 71, wynajęty
na żeńską szkołę lonej, Petersburskiej, Tramwa10- łódzkiego, dzieła,
szarowego, Zdolny architekt umie przemysłową. Dalej monumentalny wej, Narutowicza, Alll!"y, Pomor-1 Roboty budowlane na Polesiu
operować znormalizowanemi jed- gmach przy ul. Złotej o 5 piętrach skiej, Placu Dąbrowskiego, Wyso- prowadzone są przez pp. Tyllera
nostkami tak zręcznie, że nie zbu- i 2 frontach, przy którego budowie kiej, Geldnera, Trębackiej, , Kra: i Sztajnsznajdra w szybkim tempie
duje dwuch domów do siebie ~ prócz cegły zastosowano żelazo _ szewskiego, Cegielnianej, Wolczan przy zastosowaniu najbardziej nodobnych.
, .
beton.
skiej, Gdańskiej, Zamenhoff~, Ko: woczesnych metod pracy, wielkim
. W ten sposob we wszystkich
Aby uzmysłowić ogrom rezulta- pernika, Cmentarnej, Południowe), twórczym wysiłkiem i zapobieglim~o~.al ,Punktach m~asta '!śróJ- tów tej akcji budowlanej, należy Radwańskiej i Płockiej - oto. dłu wą energją.
m1esc1~ 1 n~ peryfeąach sto1ą 20- porównać liczbę 1.300 izb odda- ga litanja ulic, na ktorych tnleszNa terenie wznoszonej budowli
~owe 1 ~am1eszkane, b}ldujące się dopiero lub znajdujące się w koń- I czą się domy wymienionych przed zbudowana została specjalna linja
i ozdobiony obszemem1 balkonami cowym stadjum domy tego przed-siębiorców. Łącznie w latach 19,Z5 kolejki, bezpośrednib
dowożącej
wszystkie materjały budowlane,
':
Oczywista, p. Tyller czuwa oso%
biście nad całokształtem prowadzonych w szybkiem tempie pra<\
qudowlanych. Dzięki tym energicz
~ym wysiłkom stanęła już III kondygnacja monumen.folnych bloków.
Gmachy te, budowane wielkim ::ia
kładem pracy, pomieszczą liczne
mieszkania robotnfoze. Nic więc
dziwnego, że p. Tyllerowi i Sztafn
sznajdrowi niejednokrotnie wyrażano uznanie za tę celowość zamierzeń, precvzię wykonywanych
robót, ścisłe dotrzyntywanie termi
nów tych prac i t. d.

Całokształt omówionych' przez
nas prac budowlanych pp. Tyllera
i SZtajnsznajdera pozwala stwierdzić, że kroczą oni na czele prywalnego budownictwa Łodzi. Zagadnienie walki z J!łodem mieszka
niowym na długi jeszcze : okres
aasu będzie iedną -~- z naczelnych
spraw~ całokształcie, ~~tY,ki ko l
munalneJ.
. . .· .2.3E~ ·~-i•
W tym kierimku ·' dodatiutrola
l>P· Tyllera i Sztajnsznajdra uwydatnia się z całą wyrazistością, jako pionierów prywatnego budow•
ni~a m~ :'
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Obejrzeć można

Gotowy gmach,
zbudowany w
ciągu 6 tygodni
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Umacnianie płyt na szkielecie.

przy ul.

pod Nr. 6.

.

informacji w sprawie budoHeraklithu , udziela
, firma

ołytami

wania
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Srebrzyńskiej

Bezpłatnych

UWaga•

Łodzi
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Jak si~ buduje ogniotrwafomi płytami Heraklithu uwidaczniają poniższe fotogra·f je:

Szkielet domu mającego
być zbudowanym.

T

,,BETON", LODZ.
Właściciel:

W. Matz, ul.

Srebrzyńska

6.

Łatwe piłowanie i transportowanie

Połowicznie wykończona budowla

płyt

budulca.

„.
Zgierska 30 a,

ZAKŁAD RAD.JO c=ELEH.TiROTECHNICZNY

•

GOTLIBO WSKI
Dział

Elektrotechniczny 1

Łódi,

Te1. 6a-11. ·

O.ział

LE CA:
~\ Odbiorniki.
PO

.

Radjowy • ·

łyrandole, Wyłączniki, Transtormatorkł,
Swiete baterje anodowe,
Głośniki,
lnstalac je anten,
Zarów.IO,
Oprawki,
Dzwonki,
Liczniki.
Przewodniki, Baterje, oraz wszelkie inne artykuły.
ł Lampy, latodowa, ,,Phlłip1 i Talał.in :.en" uraz wszelkie części składowe da bldawy odbiorn:ków.
Sznury.
Dla więll•zrch odbiorców sp cJalnr rabat. ~
·

Wytwórnia Dźw;gnrc 1Konstru~cy j lelaznJch

Wacław KAPCZYŃSKI
•

.

INZ.

„

LEON HURWICZ
Wschodnia nr. 36, Telefon 41-95.
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Sl"'Y
· SWIATLA
i SYGNA IZACJE

Kosztorysy i projekt spa.

na

Narutówicza 44.

--·--

TelefDn 14·37.

żądanie.

Tow. Przem .• ,KABEL'' S. A.
Warszawa

Przewodniki i Kabelki
obcłowlone

!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!
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Tow. El.
K A N D E M ''.
Warszawa-Lipsk

Armatury do oświetlenia
fabryk, ~klepów, ulic,
szpitali i t p
LICZNIKI Elektryczne

, BAILDONSTAL"s.

ST At konstrukcyJna, na•

'

Katowice

SP
•
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ECHŁR t SCHUH& C!
Linz ad. •

Aarau

S. I. AR N
Buda cteszt -

HftlłTNIUł l1

I

EI M
Berlin

BRł\UA

rzędzlowa szybkotnąca
i świdry spiralne.

APARATY
WY .SOKONAPiĘCIOWE
SKARBCE PANCERNE
i SAFES'Y

VA t N LOMHOL T
Warszawa-Kopenhaga

APARATY do kontroli
pracy kotłów
Budowa
piekarń

Chłodni,

rzetnl,

i Mleczarń

ELBAS
•MINERWA , wych
Budowl!- c~lodni ~omino.
filtrów powle1

Sląsk

i,
Dźwig i,
Suwnice,
Zurawie i t. p.

Ko!lstrukcje
. Zelazne
Kompletne Instalowanie

Rzeźni

••

Artykuły Transportowe:
Taczki, Wózki
do skrzyń,
worków, bel
Wózki
.Peronowe

S, A.

Frankfurt m/M.

Zory- Górny

Dźwignice:
wciąg

PRZEDSTAWICIELSTWA:

Ł.ÓDŻ.

rządza się

Łódź,
Zgierska 24, tel. 53·47 .

trznych ,,Vlscln".

Wózki
do Rzeźni
Wagoniki.
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.•:ÓGDA ic!C

m:JD()WV1NY

BIURO i

SKl'łl\DY:

ul. Magistracka 16,
Tel· 62-09

ul. Nowo-Targowa 4,
Tel. 45-04; 71-38 i 69-94,
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