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uzbrojonycb

arabów

I
na ulicach Jerozolimy

ze

Tysiące
żydów i
wałczą sobą
g i,d6w i 16 arab6w labiiV-che Rann"h naliczono przeszło 100 osóba
Samochody pancerne tłumią ·l'ozruch!lu..·Okrel, wojenne angielskie z wojskiem
.,slane do brzeg6w Dales ńskich
lD

ram

•

I

Ha-l ~a.lą być

J~ROZ~LI lA ·24.11 (tel. wł.) rllłj~rę, odpDwiedzieJi g~tym
Na mirultf!ll1 szybują samo!o-/ ~aIdHr €hit>nuilta .,~oa~
Wczo.r:łl,f doslllo tu znowu do !ogmem rewolwerowYm.
Hu- 'ty.
Jom"' Ifamłll' Ben AmI.
krwawego słarcia między ara- kRem strzałów zaalarmo","ana za
.
Wszystkie sklepy zostały pobami Ił ży(lami.
'stała policja, patrolująca oh~cJEROZOLIMA, 21 VIH. l fel. zamykane, Na ulicach kl'ąJ;1 gęSzczeł!.ó~y starcia
pr1!edsta- 'nie ~a ulicacn. J:(ilku konnych ~l:'.
.
.
• .
ste patrole policji. Wład.:c anwiaią się następująco:
. \ p,oliejant6w przybyło na miej"l, U1H"UJ
InI.ały mlel\c~ lla I gielskie wYimśdły na miasto
Od 3-ch dni przybywają do fOce.
1.\IH~:lch .Terozuhmy kr" aw~ rOl kilka samO(!hGdów pancernych
.Jewzoljmy masowe gru.py żY-! Ną widok przybywającej po- rm·ł'~·- . W. walkach pomIędzy fi wojskiem, celcm przywróced1Sw, młodych ko)(misłów by w licJi. chalucowie p~zerwałi
o- ]l1~no~cIą z.fdowską i :... ~hską, nia ładu i spoko.iu.
razie pohrzeby stanąć w obronie gień.
k~?re trwaly pr,:csdo. dWIe ~oWzburzenie wśr.ód ludności
za,<.1rożonych żydowskich dziel- ' "I
b 'l'
tJzlny, brało udział kJlka ty~Ję- żydowskie i J'esl O"romne.
'"
•
I 19. e po ~ Wl J
rozległy
si~
'b
.,
'"
rus:.
l;o;nów
strzały
obydwu cy oso •
Antagonizm
żydowsko - 8'-Ycro;oaj .~edna z takich grup 'stronach. Poli~jantPOzwaiłł się z . RezuUaty zamieszek są łrs- ii'abski osiągnął swó,j punld
złOż~na z Dkoło 160 osób
na- :konia' zostal ci żko rann
gU'~z~e.
kulminacy.iny.
Ur.~ła się Pl,zed murami starej
7' '
: .
.
y.
•.
9. zydów i 16 arabó,,: z~sta!o
LO~DYN, 24 VIII. (Tej. wł.).
,'!ei'ozolimy na odbywający się; 'W.ięk§~y. O~dzIał zandarme~Jl zabItyc~: 3 osoby znajdują SH~ W zwIązku z krwawemi starwlaśnie wiec' ar.!llbski.
; ang!els~leJ zlIkwidował starcIe, w agon)I.
cłami między arabami i żydami
Al'abowie rzueiU się
na t y- I zabIera.ląc ~annych, 2 arabów
Uannych naliczono 107 osób, w .Jei'ol'loHm 'c wy!'uszyl z 1\1aldów z nożam w ręku.
!zostało zabItych.
wtem 16 ciężko.
ty krążownik angielGki w kieNagle r&zlegl się strzał. Cha-I Po ulicach k:-ążą
silne odWśród rannych znajdują się runku Jaffy. wioz~ey na pokła
lucowie rozsypawszy się w t y- .działy woJsk hinduskfeh.
dr. 'Wolfgang, von 'Weisel i re- dzie' ~ataljOlłl żOlnlerzy, którzy
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Pociąg

towarowy
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ł nai drugi

wpadł

Jeden koleiarz

pociąg

Doniósł śmierć,

WAJ...,.

użyci przy uśmierza.
mu rGzruchów. Pozatem czeka..,
ją na rozkaz odjazdu 1 pan..
cernlk i 1 tr:tnspc-rtowlec floty
śródziemnomorsltlej.
. Główna komend':! woJsk kolo
D.taJnych wydala rozkaz dowód
cy oddziałów egipskich uatych.l
miastowego wysłania posiłków
do Palestyny. 50 żołnierzy z.\)stało wy1ot1anwh samoloł-.lmi do
.
Palestyny, 8 1 bałnłJon winierzy odJechał poda.,giem. 4 krążowniki wyruszyły w stronę
brzegów palestyliskich.
Vlalki między arabami, a żydarni w ({alszym l"iągu nie ustają. Arabowie odnłlca.\[~ pretC'n.
sJe żydów do ,.Ścbn~ płaczu"
w Jerozolimie, która jeat szcząt
kicm świątyni SalomGua.

ł ł

towarowy, idący do

Im
Łodzi

trzej inni zostali ranni
I

W katastrofic' zostali ciętktl
Wczoraj w nocy około
go.. l Wskutek zderzenia 13 wago- szpifala w Kutnie. Pazałem ran clawkiem, podczas przechodzełlziny picywszej miała miejsce nów uległo zupełnemu rozbieru lni są jeszcze dwaj kole.jarze.
nia pociągu towarowego Dr. poranieni 4-e.1 kOiejm'ze, z któpod Kutnem na linji Kutno -la nad całą okO'lieą unosiła się
Jak ustalono, przyczyną kata 4481, samowolnie W"uchomił rych jeden zmarł. W ypadt'k

Włocławek
katastrofa kolejo- Imgławica w postaci tumanów
wa, która aczkolwiek ro~ia- pyłu i kurzu.
rami swymi nie
przekraczała
,.
katastrofy pod Karolewem, je.Lokom~tywa pociągu torun:
dnali należy równteź do jedne.1 skle~o. zacz~a. się w pewnej
z największych.
chwlb palIć! łylko boha~erS:!:ezegóły katastrofy
,przed- stw~ m3~zyD!sty i pom?C?I~a
stawiają się następująco.
ualezy ~aVi~z~ezać, ze oglen Ole
O wymienioneJ porze dzięki ,p~zerzucd SIę na zdruzgołane
wadliwie ustawionej zwrotnicy "agony.
pociąg towarowy, idący do 1'0Wykolejone wagony wyparucia wpadł na pociąg łOW3I'O- dły na prawą stronę toru zrywa
wy ~d!2żający z Kutna do Łodzl. jąc połąc:'!en~a telegraficzne l
JJokomotywa pociągu toruń- pI'21ewracając słupy.
skiego z
nieslychmIą siłą udeOdłamki wagonów pl'zygniorzyla w końcowe wagony pocią Uy dWUM kolejarzy ~ kłórycb
gu kutnowskiego
załadowane .~eden AntOJJi Maurer w słanie
wapne~ 1 drzewem,.
qgonji przewiezloDY został do

I
strofy hyła
źle
uasławilma
Izwrotnica. Wysokość strat usta
11!ł specjalna komisja

5WÓ.1 pociąg i ze znacznym im-

p~em w.fechał

przyhyła 4480.

z Warszawy.
Do godziny 4 po południu tor
nie "ostał jeszcze oczyszczony
la podągi idące w ~tronę IAllbi
kierowane są innemi drogmni.

I

KUTNO, 24 VIII. (Tel. wł.).
W sprawie straszne.i katastrofy.
k óra pociągnęło za sabą śmit"I'ć
c.złowieka
orąz
poranienie
trzech, dowiadujemy si~ jeszcze n2siępujących szczegółów:
Wczóraj o godz. 1 min. 15 w
noey na przysłanku Warząchew.
ka. pomiędzy KutDem i Wio-

zdarzył się na
Włocławka.

uań pociąg nr. od

Wskutek zderzenia w pocią
gu nr. 4480 wykoleiło się ł czę
ściowo rozbiło 11 wagonów. W
pociągu zaś nr. 4481 wykOleiły
się i rozbiły .. wagony.
Cały tor zosłał zatru·asowany.
Poeh~gi do Poznania idą oI~ręźną drogą. Usuwanie wykolejonych i rozbitych wagonów potrwa do późnego wieezOl'a.
Na mie.isec zjechały władze
śledcze i kolejowe i prowadzą
energiczne dochodzenie. Spraw,
ea kat.astrofy, maszynista Woźnłak• .osłał aresztowany•.

9-ym kilomctrze

Pociąg p-Dśpieszny z Poznania z powodu zatarasowania
toru, cofnął się do Torunia i
wyruszył przez Mławę do War.
szawy.

Lekarz-dentysta

Ps Żyfnicka"nahanowa
Konstalltynowska- 9,
telefon 33-53

pOwróciła"
~
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Lisi DOlit,czn, korespondenta "Glosu Porannego" prz, Lidze Narodów
Genewa, w sierpniu. będą mieli okazję
Lato 1929 r. stanowić będzie
histQ'r.ji powszechnej koniec
jednego i początek nowego ro.zdziału, a wi~ okres tak ważny,
że warto się nim poważniej zająć. Zanalizujmy pobieżnie poszczególne fakty tego okresu.
Przedewszystkiem tryumf labUl'zyst6w w wyborach angiclskkh. Drugi gabinet Mac Donal
\V

zapoznania ,~.~~PI~~~~~~~_~~~~~~~~~ll2L~·~·!:i~W~.!::.~-~~~~ czonych Europy w swej formie
obecnej pozytywnie ni.-:wirlką
się z nieprzychylną dla rządu 0posiadałaby
wartość,
.l ~dnak
pinją społeczeństwa . To też bę
niejedno z niej dałoby się wydzie powodem,
belwątpienia,
nader
ciekawych dyskusji po Na nadchodzącej 56-ej sesji rady Ligi Narodów łuskać dla pacyfikac.ti świata .
wznowieniu obrad, a CO zatem i na 10-tem zgromadzeniu Ligi, które się rozpoidzie, przynieść może obecnem'J ' czynają w Genewie, "Głos Poranny" będzie poTrudno uziś jeszcze
osądzić
gabinetowi
Brianda
koniec siadał swego własnego reprezentanta prasowe- konferencję haską, ale faktem
szybki i żałosny.
gO. Będzie nim akredytowany przy Lidze NarO-jjest, że poniosła ona kom Porównywując więc rz~dy: dów nasz sprawozdawca polityczny p. Jerzy pletnc fiasco. Przyszłość konf!'angielski z francuskim, ten fakt Kwejt, który w tak doniosłej dla świata chwili. r rencji w izbie rycerskiej, id faprzedewszystkiem uderza. żc na wobec zachwiania się konferencJ"j haskieJ", bt.:O~ talny rezultat - to zmora, tra"t
odmiennych
spoczywają 0nc dzie W\fCZerpująco i szybko informował nasze
piąca
międzynarodowy klan
J
koncepcjach.
Rząd angielski, pismo drogą korespondencji i relacji telegraficz- dziennikarski: cóż bowiem wymimo
własnej Il1niC'jszo.~ci w nych. Dziś zamieszczamy pierwszy list jego. łonić się może z owew) splotu
izbie gmin, nie widzi się odonierozwiqzanych
~przec,mych
~....- -~
sobnionym
wobec społeczcli= ... m"""'..·.. ...,.
_,"W
-.~
'
poglądów i rozbieżnych l'ntere-

"Glos Porann,11 Ul Genewie

da, to fakt,
który wpłynął i
.
wp yme w dalszym ciągu w spo
sóh decydujący na politykę miG
c1zynarodową. Warto zaznaczvć
.. ,
że o ile naz c wnątrz, 7agrani c a ,
"f
Iv ac Donald. a szczególnie Snoy
.
stwa, przecwniC', stalc szC'roko
,y chwili obeclle.l· .J·cs t to .;.ed- Rriand pe\vien )),. 'ł. ;ie w tVIll
d Pll m e cleszq się zaufaniem .1y
"
korzysta z jego zaufania , oocl- nak nicmożliwości'l l' to db ki] - koncercie ellrope'.,·:"kim na t ~re.
pl ol11atów, w Angl.ii samej gIGczas gdy rząd Brianda w izbie KU IJ Owodów.
1 Ta.ł·lZlównic.·.'~zV nic haskim, dzierż,. ,ć h,'Jlie
szone przez nich hasła odpowb
"
- '
"
J
•
••
_
deputowanych ma większość ; z nich ., lo ol)l""'\,' haskie , WY1'1a teczkI' dyry!!cnta: rzeclywi~t() śf
(ja.]ą powazncJ wIększości spJlc ... U
.
"
C'
~
, t
b
brak lllU jej jednak w spDłc'c7eIl aU.l·'ł ce ci:l ,Qlo ~C l- l' aUl0 l'\.· IC'tu 1)11 ro zwiała te .J·c_
," o lI1arzenia. \Yicl
<' 7ens wa
ryt~' .i s klego.
Akcja
".
.,
"
Sno\'deJla na konferencji ha s- stwie. Polityka międzynarodo - sz czególny ch d elegacji, ~Z (, le· ka idea. któr:1 Briand przcd pa .. b I t
wa wymaga, hy stosunki w tl'\ lg()lnie za~ frallrllskic.-, i angi\'l - ru m;csi:lcaml' POShwl-t 11a ozczy
k leJ y a ego najlepszym dowo d'
'"
. "
.
,zlednl1le SIę WYJasm l " 1 ah" ~kiej' ta ostatnia "'ra picr"s/" cie zainteresowałl sp()l c czn'.'~h ,
.
.
.d cm, zwyc I ęstwo lego tezy i 11 ·
. .
..
.,
.
.,
obecny rząd francuskI zast:l- skrzyp cC', eze"o Briund
mim.) zosIanie odłoż o na ad ca luabs
. _
t l/~mame Slę na raz
Z!1. Jl'h'm
.
.
n
stanowisku jest faktem
;--t6ry plOny zosŁał prze,.: now~'. opar- iswego d~'pJ o łl1atYt'Zncgo WI;d1 t ł gr rc as z widkl , zreszl<l ~zko(1:1
_ ł'
' . d' . ' ,"
tv na zdrowych zasadach i Sil-jani nic przcwic17iał ani się i1ie din spraw,., I)oko.l·u: bo i'1praWWy" o a c mUSI gZIemegdzIe PO-j . . . .
..... az.nv nI'epok , .
U'd
' l1lC'J'iz~ch podstawach.
spodZI.e wał. ".re.ez ' IHZ Cf'iw 11 i C' Ida sama idea. StalJÓW 1.·,·'d:1O ·
" .
OJ.
Wl ac/ma
.
się to szczególnie w prasje fra:}
~-- •
-~~~:.~~~~~~
cuskiej, któTa ze Snovdena 0Mjr. pilot Kazimierz Kubala wrócił do
arszawy
!Itrze swych krytyk
przerzuci
hcz\v ą tpienia na Brianda i jego

ł

s6w. Konferencja haska wieść
b ędzi e swój nędzny żywot d,)
chwili sC'sji zgromadzenia lied

pa-I

J

'I ''

.

.

..

,.,

...--s__ . . .-

\$/

współpracowni.k6w.

śnieżne

sz ::, zyly
.Jury Bel'1leti·
skiej i Mont Blanc llSpOS0bią
być
moje
nieprzcjednanych
dziś ,.an,"..,urów" hard7ie.l· p O.l· ed na'.... cze. aniżeli sine morze Półotulona w
i wiecmie
noene
lllgtr:; Haga.
To

też w stronę

Genewy kie·
oczy świata. X zgro
znadzenie Ijgi narodów wniesie
na .illbjJcll~z dzicsi(~ci(1Je c ia tigl
mocne p o stanowienie j('(11l0 ś ci j
zgQdy.
rują się dziś

Bo też istotnie, rola odegrana
przez delegatów francuskich w
Hadze,
zdaje siG zapowiadać
7mianę opin.ii publicz.nej
\1.'(1bec obecnego gabinetu Brianda.
Ten ostatni w przeciwiel'istwie
'd o gabilnetu angielskiego, opiera slię na dość szerokiej podsfawie dawnego Bloku Narodowego
(z odchyleniami),
który
przez 3 lata blisko utrzymywał
P oincare'go, czcił go i osłaniał
przed uzasadnionemi nawet kry
t,\-kami. Briand opiera się
na
t,\- chże podwalinach, jednak jego 12-ty gabinet tak kruchą pos iada strukturc;, że wiatr z pra/
wa, czy tez z lewa łatwo go mo-

"r

t~- ch
warunkach reszla
spraw, figurnjących na porząd
ku dziennym obrad parlamentu
śv.-iata, usuwa siG w ciel1. mimo
że niektóre z nich dość wielkie
posiadają znaczenie. Cóż to jed
nak może mieć za wagę ',"obC'c
obrad hlOearstw , kUr" zamknąć
mają księgę wielkiej wojny
jej bezpośrednich skutków.

Ratyfikacja plan u Younga '"
jeg-o obecnej. lub też zmienionej formir , 0lo rezultat , które·
go ,~wiat caly oczekuje z napię
ciem.

że przewrócić.

Obecnie Pałac Burbosl'iki jest
na czas letnich wakacji, ale parlamentarzyści wró
ciwszy d() domowych pieleszy

narodów w Genewie. Tutaj zaś
sprawy, stanowiące j:'ldr) niepo
rozumienia franko - l)[~· IY.i~kicgo, przeszczepione zasianie n::ł
grllnt sprzy.iając~· pok o jowych
rozwiklań.
Lazllr
Lemann,

nmknięty

Mjr. pilot Kazimierz Kubala (1) przed dworcem GiÓW1! llm w If1arszawie
brata (2) i bratowej (3/

H

zdObywa SUkCESY w

Dziś

rom~nsie rilr'5ki~h

'lU

tOTL'arzy stwie

bulwarów,

pełnym

.Jerzy Kweit.

emocji i humoru p. t.

premjera!
y

Orkiestra pod dyr. R. KANTORA

W

Początek seansów o godz.

5-ej
po poL , w soboty, niedziele i
święta o godz. 12 -e.1 w poło

Ceny miejsc od 12-e.1 do 8-ei
po pol., od 50 groszy.

Czarującr

Harrg

rolach głównych:

li~dl

pełna tem~c"amentu

~,

Joa-

wdziączna

na

ir

,

25.vm ~ GŁ6~ PORANNY :.... 192!J.

•

20.000

schodz·e w

a

W Jn

50 samolotów l• 6 ta'n kó\v
Sowiety na granicy chińskiej

żołnierzy,

nn. w Y1-

pnewozu wo}dt ehłiisfiłm

ezns
IT SO - SlANG.
SKONCENTROWAŁY 25.000
i Postanowiono
sfonnować
sze'śe JiorpOSÓ"W armji, po tny
tOŁNIERZY,
z dwoma pociągami pancerne('Jywfz,łe kaid! ł
'NATYCHMIAST WYSł,-AC:JE mJ, 6 tankami l 20 samolotami.
Dałsr:e 25.000 żofnierzy i pociąg,
I
NA POGRANICZE.
r 'J'ednocześnie uJiazały ' się rOll- pancerny znajdują si~ k\llo staporzą~zenła gubernatora ~fan~ cji Pogranicznajar
'dżur.ii, aby garnizony rozpoez~

Rugi Uf armii
czerwonei

ły

WERBOWANIE ODDZIAŁÓW
BIAI.YCH.
Ilłofonyełi 7J emigrantów rosy,iskieli.

CHARBIN, 24 VIII. (Tel. wł.).
Według wiadomości
z Wła
dywostoku. dowodzący armją

dantów z zajmowanych słanł)..
wisk. Na Jednym tylko odeinJin
frontu w okr~u slac.ii M:mdinrja rwolnłono z odpowieLONDYN, 24 VIII. (Tel. wł.).
dzhdnycll stanowisk 32 oficcArmja czerwona, złożona z 50
rów sowieckich.
tys. żołnierzy, posunęła się ~
swych pozycji, położonych pod
Imanem. między Władywosto
MOSKWA, 24 VIII. (Tel. wł.) kiem a Chabarowskicm, na teKomisarz
spraw
t.a~ranicz rytor.fum chińskie,
w zachodnych rządu mandżurskiego Tsa nim kierunku.
udał się do l\fandŻDrji, aby pod SOWIECKIE SIŁY ZBROJNE,
ZAJĄ 1WSZY MIEJSCOWOŚC
L·ać
PRÓBĘ DOJŚCIA DO POROMISRAN

DfBnzYWa wojsk

sowieckich

of "Polonii" nie dojdzie do skułk
Motory

włoskie

nie

gi clyst:ms.

Poza,t em w ostatniej chwiiIi oka,..

MOSKWA', 24 VTII. (T~1. wł.)' zało srę, że przec1J$ięwzilęcie z wielu
ljzisiejsze gazety mnski~wskie innych pO'Wodów do skutku dojść
2amieszczają wiadomość, że

nie ID()Że.
W l\-IUKDENIE OGŁOS'!OO'O
RZ'YM, 24, 8. AW. - Pra>sa wło
MOBIl.JZACJĘ
ska komentuje z: _wyrnźnem zdził rOi!poezęto wysyłanie wielkich wieniem sprawę ocUożenia polskie
oddziałów lotniczyeh i tanim· g.o loiu traJIlsa,tlantyckiego na sa.:~ych na granieę s>owieeJtą. Po- molocie "Polonia.... Powooem ()[itł~!łŹ
japońttyey
odm6wtn ejatlnym ~ecbanta. lotu. było to,

nadają się

do

dłuższych

1000-karatowr szafi',
znaleziono w kopalni Surmy

z

się wartoścł połowy
stwa.

jego

krole-

Podobną wartość ritttsl mieć i 0becny szarU', który, Jak wiadomo,
mineralogicznie jest tym samym
drogim kamieniem ~ó ' rubin, tylko
zabawionym ,na niełliJko, 'zlamiast
na czerwono, to zrllezy Jest skry_'
s1aliz~waną grmką.

Co do wspani'ałego rubinla NaaMok to nłewiadomo obecnie gdzie
się znajduje, bo zniknął bez wie~ci
w chwili, kiedy anglicy wzłęlł do
niewoli krÓla Tibo.

do

gasiło

Ameryki

NOWY JORK. 24,8. (Tel. wlj -

1'.

w paidzierniku

Głównym punktem programu bę

2e strony rządu waszyngtońsld&.i dzte kwest ja rozbrojenia

na

mo-

go i ambasady angielskieJ donoszą 1'Z1l. Aby 'wizy(la premjera Mac Do
równocze§nie I oficJalnie, te zapo- na:lda nie miała charalderu zbyt
'Wiadana kł1kakrotrrłe wizyta pre- Oficjalnego, towarzyszyć mu bę

mlera angielskiego Mac Donalda w dz1e w podr6ży do WaSzyngtonu
Stanach Zjednoczonych przewidzia jego c6rki&. Mac Donald zamieszka
na jest w pQłowie paidziernika 'b. w: ambasadz~ .. awtie.lsldal.

Dl

2 tysiące osób

HELSINGFORS, 24, 8. W rejonie mIasteczka Rauhna wyhuchł
clbrzymi pożar w składzie przygo
towanych do eksportu materjałów
drzewnych.
Płomienie objęły przestrzeń dwu

sensa-

CZANG _ KAJ - SZEK WSKUTEK NADMIERNEJ PRACY
ZAPADŁ

NA znRowru

i udał się

do sanatorjum,
przeprowadzenia kuracji.

dla

Dwugodzinna bitwa
LONDYN, 24, 8. AW. - Dono·
tu o dwugodzinnej walce przed
nich straży <.;bitiskich przy ~tacjd
Mandżut'ja z załogą dwu pociąg ów
pancernych SO'Wiecki ch. Jeden z po
ciągów sowieckich podtrzymywał
swoją pJechotę
nieprzerwanym ogniem artyleryjskim, na co skutecznie odpoW'jadal.y działa chiń
&kiej artylerji, przydz.ielone do
przednich straży, 7.łoŻlonych z oddriałów pieszy<.,h.
szą

7JachodzRa obawa prze
sowieckim pancernikom 0dwrotu - oba pociągli zmUS7;one by
ły do oofniQcia
się,
zostawiając
dwa dział!a. i za,p as broni i amuntcji.

raidów przez ocean
ci silników ' wspomnianego

typu
dopiero teraz, podczas gdy wielokrotne próby wypadały zawsze za.
dawalaiąco i .żaden z pilotów nie
wyrażał pod adresem firmy Capro
nI żadnych zastrzeżeń.
Dzieni1ilti rzymskie podkreślają
z naciskiem, . że nar, 'zaJliechanie 10tu wpłynęły ' również i!Ilne przyczy
ny, rozmaitego l"odzaju, niesłusznie pr~to 'winę niepowodzenia imprezy zrzuca się na karb technicznych niedokładnostli w budowie
samolotu, który właśnie został jak
'najstaranmej właśnie do dłuższego
lotu transoceaniczńego przygotowa
,ny, jeieU id~ie o względy techn-icz

Po stronie chińskiej padło w ZSl
bitych i rannych około 80 ludzi, w
tem kilku ofice1'6w, Straty p.."l stro
nie bol::;zewików nieznane.

u.

S. B. PO sfronie
it S. S. R.

LONDYN, 24, 8. AW. Nia
beZo zdzrwieD!ia. komentuje prlJ,sa a.n
gielaka stanowisko Stanów Zj-e<lnoczonych, które wypowiad l'~ą się
zdecydowa.nie po stronie ZSSR~
stwierdzając zupełny brak dobrej
woli u chińczyków, którzy nie my
ślą o przywr6eeniu staJtus quo na
kolei W'9Chod.nbo--chlń~kiej, eo po-

ł<ilometrów. Łuna płomieni,

które;1li1.~e;~_'~I:!ł'~N~~:~~
- ~~~~~~~l~:~'y~ł!!ob~y~k!:}~e~~M~!r~a!;:;-:~{'i1!o==rI!:w~i.!.!'...............
~!!,"!!!",~~
do wysotcości 100 metrów, ...
widziana była w wielu miejscowo~ciach FinlandTL
W gaszeniu pożaru bierze udział
10 odd:dalów straży pożarnej i
Zwłoki potopionych niosą wezbrane fale Indusll
przeszlo 2 tysiące osób.
BOMBAJ, 25, 8. (Tel. wł.) R1JeLudność miasta Kairi i oko!icz·
ka Indu$ gwa,łtownfe wystąpiła z nych wsi ucieka w popłochu, zosia
łłiezwykły pożlr
brzegó",:, ztIlewając ogromne prze- wiiając cały dobytek na pastwę
kabli ' elektrycznych
strzeuie prowincji Sindb. Wszyst- rozszalałego żywiołu.
BERLIN, 24, 8. Dziś przed połu
kie wsie~ w prom~niu wielu kiloFal'€! rzeki nłosą z~łołd ludzkie
dni~m we W~cławin na Jednej z
metrów
są
pod
wodą·
i
zwierzęce
oraz sprzęty domowe
podstacji miejskiej ' elektrowni zaUlewne deszcze pogarszają kata a nawet całe budynld. '
paliły się kable, wskutek czego na.strof.
st.ą.pilo kilka.
pow!liroych wybuchów. Na pobLiskich ulica.ch pę'ka.
Rzeki wystąpiły z brzegów w Serbji
ły bruki i ukazywały się płomie
BIALOGRÓD, 24, 8. Według doni.e ła ich we śnie. W obee tego, że Ił
nie. KUku przechodniów odniosło
sień ze, Skorlie w następstwie u- ratunku nie było mowy, setki domniej lub więcej poważne obra.żclewnych deszczów, jakie nawiedzi- mów stoi PQd wodą., straty mater
nia..
ły Serbję południową. ezęść mia,- ialne są bardzo zn:te1me.
sta została ostatniej nocy nagle za.
wiosek w okolicaeh Sk()i.
śmierć lana" wielu mieszkańców ' padło pIieK1lkaJ
zostało również nawiedzonyoh'
policjanta
ofiarą: 'katit.<;~{y, ' k't6ra "askoezy- wylewami.
LWóW, 24, 8. Obława. policyjna
Zalana olbrzymia połać Chin
na, bandytów, urzą.d7lOna w okolicy Sfubódkl i Chomiakówki, w
LONDYN, 24, 8. Z Pekinu do- i t !'ZIMa się szeroko, zaleW3J~
powiecie kołomyjlSkim, rekończy noszą., ~e cała zachodnia część pro olbrzymie połacie kraju.
la się śmiercią. posterunkowego wincji Sza.ntung, zost,'tPa nawłeWszystkie dobrze z.a.powb.dailtlGlltta., który w ozasie starcia z d~()IJla. olbrzymią powodzią, Wsku- ce się zbiory z.ostały mpełnie tuibandytami padł ugodzony kulą.. Je tek ostJatnich wielkich opadów, szczone, Co daje się tern dot.kliwiej
dnego z bandytów schwytano, Sta w,!3zbrała rzeka Hwanggo do tego odczuć, że przez .ost..'ttnie dwrt lr tCl
-ta OID. , orzed sadem d01'aŹ'Ilym.
sto;Qnro... , ~ Z6rWila: .walV" 6chteIUl6 'ludno.ść ' tamtejsza: ełP.miak!. - e:łód.

Bohaterska

Mac Donald z', córką
wyjedzie

Olbrzymi "Dza r

sięgały

cwg

Burmy donoszą 'd zierutiki angielskie, Ze w Jednej z tamtejszych
kopalni, należącej do kilku bfednych bnrmańczyków, znaleziono
szatIr niebywałej wielkoścI, bo wa
zący około 1000 karatów.
Miejscowi znawcy drogich ka~
mieni wprost nie są zdolni ozna·
czyć ceny tego
kamienia,
ale
stwierdzają, ze jest to największy
klejnot, .faki znaleziono w Burmie,
od czasu słynnego rubina "Naal\lok", o którym król Mindon powiedział, Ze warlo§ć jego równa

n'adeszła

Poniew3.iŻ

?

IQ

Z Szanghaju

C11na wiadomość, źe

cięci.!a.

WecUn.g nadeszłych ci6 Agencji iż silniki finny -Caproni, któremi
Wschodniej wiad()m~'Ci z Medjola- posługiwać się miał samolot, okaCłTfflCZYKÓW,
nu, transatlantycki lot "Polonii" zały się jakohy niezdatne do użytWycofały ~ -poza Iin~ granicz- nie dojdzie do skutku. WykoUlm,e ku na tak daleki dystans,
rut
PraJSa. włoska podkreśla. niezroprzez fabrykę C31pTon~go silniki
po do1da.dnem zbad:m~u ()ka~y Z11mia,ły fakt usk'Llenia ni'eudolnoś
się niewa.tne do użytku na tak dłu ~u#~~!:J~e~!Ill$iiih~:_~~~~~==~~~&&~

Plobilizacja
UJ PJuhdeniB

na półnoeny zadiOd od wielktego jeziora Hanko, odparły l
zmusiły do eofnł~cia się wojska ehińskłe na 8 do 10mB
w głąb kraju. Ze smmy chhiskiej wszczęto kontrakcję wię
kszye,h rozmiarów.

Próby porozumienia

StrzałY do chlń~zyków
, SZANGHA.J, 24 VTII. Oficjalny komunJJiał man'dżnrski '(10.
oosi, iż na ebJńskiej kolei
wscllodnłej scllwytano na
CORĄCTM UC7.YNKU Z.\KL(. DANIA lfiN KILKU -AGE~
'rÓW ROS':'l JSKICH.
~adło uj!\wniono ZDOW" JdJk'a
~'Pa(lków przekroczenią grag;«-.l" pncz woJsI.a sow:~clde,
,Wojska fe,
PO DANIU STRZAŁÓW DO

el

skoncentrowały

ZUMIENIA
na -IDaJeltego WseliOOu Blłiełier Cle
1Iłk1l narady wojskowej, zw0- kolejaeh JD8!luJlursldeti,
pozo.. limał tusfraej1 Szef ego , ~ z RoSją sow(ecką. ()gwJad~l
przyezem on, że dotychczas walk nadgra
łanej przez
gubematora Man- stającyeli ... ~h ~!JJadantll, ków granicmych,
CIżnrjt, Czang - Su - Uaoga, W'O Chiny postanowiły wybadowa~ stan z1ustrowanye1i oddziałów nicznych nie należy brać zbyt
łI.rem
naezelnym armjt prze- nową tymezasową Hnję kolejo- WZBUDZIŁ W NIM NIEZA- tragicznie. Decydującym fakehvsowleekiej,
OI'ganiz1hVanej w~ na tym odefnku dlll przewoDOWOLENIE.
tem ,fest, że dotychczas z żadnej
obeenie, mianowano gubernato- zn wojsk.
Wobec tego zwolniono kUku strony nie nastąpiło ofiejalne
ra prowineji: Kirłn CZANG.
Sowiety" Mandiurji dot)'cJj- tbjesięein czerwonych kornen- wypowiedzenie wojny.
SZ"'ANGIIA~, !ol

•

Powodzie

szaleją

n

GŁOS

25.vm. -

-*~,------------------------------------

•

PORANNY-

192~

•

aleski u B

H ge ogamal skraJn, pes,mizm..."lko angliO sa dobrej myśli
l'Iożliwośt za k it;t:ia konferł!D(jj kz r~z Ił
wyje-I mowie tej poruszano ogólną 8'1 Ikonsy1jaeyjnej

HAGA, 24. 8. PAT. Obiad, WY-I skie zaproponowały AnglIi pOwię-1 Snowdenowi, zamierza
I!any w dniu wczorajszym przez kszenie angielskiej raty rocznej chać do Paryża. W piśmie tern
kl6lcwę dla obecnych na ktlnferen do wysokosci 36 miljonów mk., mocantwa podaj2\ ostateczne
dla
ejf delegatów, opóinU zebranie de AngIJa, lal. wiadomo żądała 48 nrił warunki kompromisowe
legat6w fłnan~owyćh, które odby- jonów.
dogodzenia konfliktu z Ang1.ią.
lo się dopiero o godzinie 2,30. Ze
Briand prawdopod;mi1ie jubranie poświęcone wyłącznie omó
LONDYN, 24 VIII. (Tel. wł.). tro o godz. 13 wYJedzIe do Pawieni~ sprawy świadczeń w natu Oficjalne radjo angielskie do- ry'ża, ~by wziąć ?~ział w po.
..
nosi z Hagi, że sytuacja w dniu sIedzenm rady mlJllstr6w, na
r:r.e, zal{~nczyło. ~Ię o północ:.
dzisiejszym uległa odprt!ż:!niu. kt6rem będą powzięte uchwały
W dmu dzisIejszym z08t~nte ?- Snowden uważa propozyt:j.:! mo ": związku ze zbliiająeą się se·
pracowany tekst, zaspakajający zą carstw za ustępstwo na necz I S.lą Ligi Narodów.
Powrót
dania angielskie w sprawie kontro Anglji i wyraża nadzieję, że Brianda do Hagi jest spodzieli świadczeń niemieeklch w razie wymiana poglą,d6w będzie po- wanv w poniedziałek. Gdyby
moratorium, dotyczącego spłat w rnyślnie kontynuowana
konferencja w Hadze przedłuży
gott'fwce. AnglIa. Jak wiadomo uła swe obrady, Briand skłonny
ważała, że dostawy
węgla do
PARYŻ, 24 VIII. (Tel. wł.). j~st ~P?ścić pierwszy posie?zeWł h
t t łu świ d
' • i
Specjalny korespondent Ha- me LIgI Narod6w w GenewIe.
. oc z y tt
a czen ntem ec vasa
depeszuje z Hagi,
że
HAGA, 24 vm. (TeL wl.). IHch są zbyt wielkie.
Briand po wr(!czeniu w dniu Dziś Briand odbyt konferencję
Cztery mocarstwa wierzyciel- dzisiejsz.ym pisma B mocarstw z ministrem ZałeskinJ. W !'OZo_m

loac.tę

w związku z możł1wością kuacji Nadrenji.

i tenninl1 ewa·

ewakuacji Nad.J'enji. Pormtem
Optymizm w sprawie oczek imówiono na temat narad poli- w~nych wyników nie jest zupel
tyeznyeh, jakle ostatnio prze.. nie uzasadniony i nic nie poru
pr~adz,iły pos~ólne t1eJe- szyło. się naprz~d:
gacJe.
Brland uzalezml uregulowani~ sprawy po.H.tycznej od kweHAGA, 24 VlII. (Tel. wł.). - st,}I fmansoweJ l z tego powodu
Przedstawiciele delegacji fran- nie należy oczekiwać pomvślne
emskiej, belgijskiej, włoskiej i go zal-ończenia
konferencji.
japońskieJ owajmili, że prze- Spodziewanem jest, że dziś, a
dłoży1i U5tnie swoje propozy- moźe w poniedziałek konferencje Snowdenowi, ten jednak za cja zosŁanie zamknięta bez reżądał od nich wyłru!zozenia pro zultatu. Nastrbj nader pcs
pozycji w oficjalny sposób na styczny, lak że dalsze trwanie
piśmie. Wskutek tego posiedze- k0!1ferencji
byłob?,
niesponie komisji finansowej zosłało dzlanką dla uczestOlk6w. NIem
odłożone na czas nieokreślony. cy nalegają na podJęcie ponowDziś toczyły si~ pJrtraktacJe w ne rokowań natychmiast po
spTawie komisji kO'Ilstatacyjno- przyjeździe do GCIJ)CW~'.

-

r

•

o locie "Marszałka Piłsudskiego" przez Atlantyk
S. D. majora Idzi oskiego atWG można bylo uratowae.III-Mieszkaniec .r ci "
któr!l r to wał lotników, nie

Warsz. koresJl. »Gl. Por." telef.:
Major Kubala złożył o locie
"Marszałka Piłliuclskiego"
obszerny raport szefowi departamentu
lotnictwa M. S. Wojsk. M. in. major Kabala pisze: Na pods.tawie
komunikatów
metco!i!llcgiczllyc11
wystartowaliśmy
z lotniska z le
Bourget dnia 13 lipca 1929 r. o go
dzJnie 3 min. 45. BiiJrąc pad uwagę warunki atmosł1aryczne 9amolot
nasz,

posiadaJący szybkość własną

155 klm. na godz. powinien przybyć do New Yorku 1'1' ciągu 42
godzin.

Start samolotu odbył slę pomyśl
Jlie. Po 20 minutach osiągnęliśmy
2000 metr6w wysokoścl
O godz. 6 min. 4S opuściliśmy
,",zegi Franejł~ a od godz. 7 min.
30 do gom;. 9 minęliśmy 7 ckrę
tów, z których usiłowano z nami
rozmawiać.

Przez

cały

i wiatry

czas

mieliśmy pogodę

pomyślne, powlęksZIIljące

lirednią szybkość

samolotu dJ 180

klm.

tej godzinie w odległości 2200 km. 'I
od Paryża silnik zacząl strzelać i
przerywa(:, przyczem tracił obroty.
Ponieważ temperatura wody 1)raz ciśnienie benzyny i oliwy było
normalne doszliśmy do wniosku, że
zepsute są magneta. Skłoniło lias
to
I:(c. zmiany
drogi w kierunku n\ Nowy Jork i do skj~rowania s.ę ua Azory. Od Azorów
dzieliło nas 250 klm. Zdecydowałiśmy się lecieć dalej l nie "wodować" ponieważ wyspa Fayal, z któ
rą skomunikowaliśmy się przez radjo, nadała wiadomoŚĆ, re :Łttaldu
je się tam plac sportowy na kt6~
rym jednak nie miJżna było lądować, gdyż jak stwierdziłem już po
katastrofie plac ten położony pomiędzy domami mieszkalnymi zupełnie nie nadawał się do lądowa
nia samolotu zarówno z.e względu
na zbyt muły wymiar (150 m. dłu
gości) Jak i niewygodne
położe
nie wewnątrz miasta.
O godzinie 21 przelecieliśmy nad
Graciosą tracąc stale szybkość. Z
tego też powodu porzuclliśmy za-

umial

otworz,ć

miar dotarcia do Payal odległeJ o
50 klm. Natychmlallt zaczęlUmy
wypuszczać beezynę ze zbiornika,
posZl1kuJą.c Jednocwnle miejsca
do lądowaniłt na Gtacfosle. Po
cJwukrotn!m okrąhnłu wyspy ś.
p. malor Idzikowskt wybrał pole
obsiane zbożem. W czasie wypusrczania benzyny, która zawierała
pewną dom~zkę (celem obniżenia

I

Z okazji zaślubin
kol. Ignacego S[iwkOf1Jicza
z p. Helena_ Bimbaumówna_

do gorlz. 17 loł odbywał si,,:

---

Wcm~Jo~t1p~p.
łudn1em
zmarł nagle ś. p. Adam

••••••••••••
In~t(UM
n~olł ~o~~łeitner i ~·la

24-1etni Dawid,

tt'Zymajl\c

re~

stał

Q.Q

szp'j·tllla-

'-

s. D. Adam

Herman W dowiński

-band,c i

Bestia I i naDa

ISO

temperatury sllnUca w czasie ru- nie umiejąc otwwzyć klamer pa.
chu), bardzo szkodliwą dla płuc, n- sów nie mógł szybko wynieść nrut
legł on zatruciu gIllzem 1 stracił z wnętrza. !\fnie pierwszego oswo
przytomność. Przy lądowaniu, gdy bGdzfł z pas6w i 7.3micrzal wr6c1ć
jui samolot toczył sIę po ziemI, na po maJora Idz1kowsklego, jednak
stąpiła katastrofa. Pole w połowie plonący zbiornik i wybuch:! uda..
swe} długości prudzielone byio remniły \ego zam~r.
kamiennym murem, zupełnie z góPłatowiec spłonął całJtowicie, a
ry niewidocznym. (Należy doda~, jedynie sIlnik niezbyt uszkodzony
ł.e wszystkie pola poprzegradzane nadawał się do zabrania.. Przylosą takłend muraprl).
mność odzyskałem dopiero w 13
Samolot wywrócił się do góry godzin po katastrofie.
podwoziem.'
Przyczyną sprzecznych i niedoBezpośrednio po katastrofie po- kładnych wiadomości o katastrofie
spieszył nam z ,pomocą Jeden ze było niedobre połączenie telegra.
znajdujących się w pobliżu miesz- liczne między Graciosą a innemi
kańcÓ'W j starał się wydostać z sa,. wyspami oraz brak radj;a-~tacji n:l
molotu majora Idzikowsklego kt61 Graciosłe.
ry lak l Ja
był nieprzytomny.
(-_.) KUBALA
W su dł on d o wnętrza sampl otu, a
major pilot.

serdecznie gratuluje

Przy otyłości pobudza naturalna woda gorzka Franciszw warunkach b. pomyślnych. O
ka-Józefa przemianę materji w
organiżmie
i wpływa na wy-=
:nnukłość kształtów. Liczni profesorowie zalecają picie wody
Franciszka-Józefa przy otłu
szczeniu serca, uważając ją jaSyfonem w głowę i noźem spr~:tynowym w plecy ko cenny środek, stosując rano,
LWÓW, 24 VIII. W czortow-! wolwer w ręku. Zanim l..d:>łal w obiad i wieczór po p6ł
eu miał miejsce niezwykle śmia zorjentować się, stojący przy szklanki. Ż~ać w aptekach.
.y napad na karczmę Salomo- drzwiach na straży bandyt1
na Ekerlinga.
podszedł doń z tyłu i uderzył
Około godziny 1 p::>
poło nożem sprężynowym w plecy.
przed karczmę zajechał WÓl: Dawid Ekerling poni6sł od ciowiejski, z którego wysiadło kil- su śmierć na miejscu. Wówczas
ku mężczyzn, którzy weszli do zbóje złupili kasę, zabierając o·
karczmy, żądając wódki.
kolo 5.000 złotych w banknoGdy
właściciel
karCImy tach i bilonie. Wychodz:t'!y z
podai żądany trunek - w trak kar,CZ1!lY lI!0rdercy .za~ważyli
cie, gdy podchodził do kasy, zl?l1Ża,]ą<~y, Sl~ p~trol zaodarrnepoleca.
dla ~pOrZrtdlenia rachunku. je- 1'~1. T() .,l,ron~ło .lch do pr\fl.UC~
'den z .,gości" uderzył go z nic.- nw furmankI l rozpr'Js?vh SIę
nacka syfonem w głowę. Karcz- w lasach.
marz padł na ziemię 1. pęknktą
BCZl';\'ł0cznie po zapnnaaiu
czaszką.
7.uąiył jcdal~
zawO- się z przebiegiem zajścta rozNawrot 8,
łać o pomoc. 'V6wczas z micsl- poczGli 7:n"darsmi obławę, ktć
kania, przy karczmie, wbiegł ra nie dała chwilowo wYI~ik6w.
tel. 14-09 i 77-80.
do szyn.kowni syn Ekcrlingtl,
Stary EkerIing oowiezicDY zo
Aż

klamer

- 1 ~ 1 ~~ I ~ I ~ I - ' _ · - I -~~
.... "' ....... AI .... 111. ... 111.'; ... .41 ' ...... \ .. .. . .. ..of
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Zagórski literat ł krytyk teatralny.
Ś. p. Adam Zagórski urodził się
przed 45 laty w dawnej Galicji I
tam rozpoczął karierę publicystycz
no,dzłennikarską.
Podczas okupa
cJi przeniósł się do Warszawy, po
wołany na redaktora
naczelnego
załoioJtego
wówczas dziennika
"Głos Stollcy". Po zwłnięciu tego
pisma .pt.aCował czas jakiś w "Kur
ltne PoramIym" ł "Przeglądzie
WieczQmYll1", a od Retegtt lat w

ol

POlski

Z 6r ki

"Kur)erze Czerwonym" jako kry.
tyk teatralny. Brał udział ,w pracach Ins1ytutu teatralnego.
Dobry znawc~ teatru lI.o ostat.
nich chwfl życIa nie wypuszczał
płóra z ręki:
onegdaJ jeszcze bY.
na premIerze sztuki. Nowaczyń·
skiego w teatrze NarodowYIDj
gdzie niedawno grano jego obraZ'
dramatyczny "Odgłosy stulecia".
tył lat 45.
Pozostawił po sobie dobrą pit\
mlę~ Jako t1C'z;ynny
serdeczny
kolega.

Sil

oloi

wystartował z Poznania do Barcelony
POZNA~, 25, 8. (Tel wL) Dzi§
Po 2-godzinnym pobycie w Bab
w nocy wystartował do Barcelony celonie, m!r. Mal~owsld tą samą
mjr. pil. Makowski.
trasą wraca do POznania.

Mjr. MakowskI, który wlezie po.-

zdroWienia z P. W. K. dla wystawy w Barcelonie, leci na samolocie myśliwskim polskiej konstrukoj1 Lublin R. 10 l przestrzeń mtę..
dsy PoznanIem a Barcel()q prze~ćJDa_ł~""

Lek.-Dentysta

powrócił
&trko'łf8ka

l'OL te1. 27-14.

Nr.2M

5

Rezultaty lustracii gospo arki miejskiej

\YiH~omoi[i lJieią[e

Zapisy na uniwersytet Wielka idea dom6w
rozpoczną się 2 września
Zrup1sy studentów

wydział

,Da

lekatskd uruw. wa.rs't. odbywać się
będą. od 2 do 12 wrześni&, al na po- sowe.
xostwłe wydziały do 14 września..
Pnawłe wszystkJe nadzieje na
Od kandydatów na wydziały le-- zdobycie uadzwyezajuych wpłykarski, pre.~, f~eallty(;'Z- wów na pokrycie pilnych łnwesty
ny wymaga.ny jest egtam.in kwa;Jf'- eJi, okazały się zwodną łlnzją.
fikacyjny, przyczem na wyd:r;iaJ: Szezeg~lnJe nadzieja na potyczkę
prawa, pierwszeństwo JIlają abitu- ameryk'ańską.

r,i.enci
nych.

gimnazjów

Zmiany
Jak

Ul

wojsku

dowiadujemy, roz.kazem
M. S. Wojsk. ppułk. Adam Raberling z 19 p. p. mianowaro.y został
komendantem pll!lJcu ID. Lodd.
Tym samym rOZltll:zem mjT. dypl
MarjalJl Kluska" z D. O. K. IV mila.nowany zostal szefem sztaJbu X dy
wizji piechoty w Lodzi.
(b)
Dyrektor naez. Wyższej Szkoły
Wojennej ppłk. dypl. Zieleniewski
obe.jmuje stanowisko zrustępcy dowódcy 31 p. P.

z

runki W)'$lłek, wykończając na
czas 8 domów w kolon' robotniczej na Polesiu.

Wojewód2Jtwo łódzkie dostało w
dniu wczorajszym okólnik minister

wewnętrznych, zame-

rający m.strukeję dokładnego

potraktował

Magistrat

Jem

mieszkań

akcję

wyna-

na Polesiu,

par exceUence

jako
u-

społeczną,

stanawiając zasadę

minl~alnego

czynszu komornianego w domach
przeznaczonych dla nęd$rzy mle-

fąrDlłe

kat? Co

Po dwukrotnym pobycie komisJl
wczoraj
lustracyjnej w Łodzi,
wreszcie, Jak to Już doniósł "Gl.
Pontony", za.powiedzłatry komunio
kat uJrzał światło dzienne.
PodpISał go minister spraw we·
wnętrznych gen. Sławoj-Składkow
sld.
Odpis decyzJi p. ministra przesłany został na ręce p. wojewody
W międzyczasie członkowie ko- Jaszczołta., oraz do wydziału samo
młs1i mlnłsterplneJ odmawiali za- rządowego nrzędu wojewódzkiego
równo w Łodd jak i w Warszawie, w LodzL
gdzie zwracall się do nich sprawoRozczarowali się cr.,. co sądzili,
zdawcy prasowi, wszelkich infor- że wynik ląstracji w magfstracie
maeji, oświadczając, że rezultaty łó.dzkfm wykryJe straszne rzeczy.
LustraCja nic do sprawy sporu
lustracji zostaną po zapoznaniu się
min. spr. wewnętrznych z relacją o wysokość czynszu nowego nie
koml!łjł, podane do wiadomości pu wniosła.

I

Na

niezwykla tragedja

wieił.

23-letni

miłosna··

o IlDiert:j koc:banld pod.:zas niedoZ.-.rOIOO.-i
...

".ł'

ont1Pra
.."'"ij
P"

małżonek pozbawił się życia wystrzałem

z rewolweru

bada

ma PrLYczyn waha.ni:t cen.
, Od ~u Dliesłęey \Y ~zę- \ezyclelki ~e wsi Janów oddało-!sam i na posterunk:x policji w
nakawje dzie gminnym w Grooholicaeh nej o 4 kilometry od siedziby u- I~beenośel komendanta przeproPoza.tem
okólnik
wzmocnienie opieki nad komi5jami pow. piotrkowskiego pracował rz~u J(.Illinnego. Wołujezuk za-sił rodziców swej ofiary, pocennikowemi oraz ba<,l;Ile. śledzenie/Iw charaktersze sekretarza Sym-)brał ze sobą ręemą walizkę i wy ezem wskazał nazwiska osób,
i walkę ,,; obja.wami nteuczciwcj patyczny i energiczny młodzie- jechał.
które dokonały niedozwolonej
konkurencji, oszustw na. Mł.dze itd. niee 23-Jefni ltfarjan WołuicZllk,1 Od tego czasu wszelki ślad o ,operacJi na osobie Kliszówny.
IpOChOdząCY ze Zgierza.
nim zaginął.
,Po złożeniu zeznania Wołujczyk
f{
w dniu 19 sierpnia rb.
W dniu onegdajszym
z rewolweru pozbahoteli i pokoi umeblooświadczył
w kance)ar' IlWołujezyka, zajmujący stano- wił się iycla. Dalsze śledztwo w
wanych
gminnej, iż wyjeidża na
po- lwisko dyrektora wytw6mi che 'ej sprawie prowadzą
władze
Miejakie komisje S3IDIitp,rne prul_, grzeb jednej E koleżanek, nau- 'mieznej pod Piotrkowem, otrzy policyjne w Lodzi.
prowadziły inspekcję wszystkich ,
- ...we mai depeszę, w której zakomu- ~--~:~.=:!:!:::~~~~=~~
. i<stnieją.cych na. terenIe Lodzi honikowano mu, że syn jego MarteH i pokoi umeblowanych.
~an pozbawll się iycla wys"aZ ogólnej liczby 15 przedsięlem z rewolweru.
biorstw tej kategorji w 6 stwiarPrzeprowadzone dochodzenie
Jedną znajpiękniejszych restau·
dzono stan sanitarny ntezada,wala.jący, w 9 _ niezadawalający.
po1icyjn~ ustaliło, że Wołujezyk, racji Poznania jest restauracja
Na.skutek wydanych przez dMlO- D ·ś
d·
ch I jakkolwiek był człowiekiem ro- "Polonia", mieszcząca się w gmaI
natym, nł1'Zymywał stosunki mi chu nowowybudowanego hotelu
ry sanLtarn.e zarządzeń - wszystIde wyżej·' w'vTn;aMone
p-"'d"iAbl·or
Rekordow.y
.podwójny.
progrp~lm
znaJasne
z nauczycielką we wsi Ja- wystawowego.
.. oJ ~
konlIte) wytwórni POli!- J m
Pięktla sala, pokryta barwnym
stwa. z.ostały doprowadzone do nanów, niejaką Olgą Kliszówmt,
leżytego stanu sa.Jllitarnego
Y
OWCIPU,
pochodzącą ze Sanoka. Przed dywanem, śliczne meble i doskoI.
dwoma tygodniami Kliszówna tiale oświetlenie elektryczne sprawłają na każc:1ym go§cin miłe Wfapoddała się .w , Lodzi niedozwoUl
.
.
u I~nej ~peracji ł po uP~ IdlZ taniem
mięsem
Mletiśmy możność zwiedzić kuch
otwiera magistrat
Eskapada.miłosna przykładnego mał- ku dm zmarła. wskutek zaka- nię restauracyjną. Jest ona zaopa.
Jak wJadomo, dotychczas mw.so
żonka za kulisami teatru.
unia krwi. Lek&.1'SZ SiZpitala w trzoną w najbardziej nowoczesne
-"
W rolach gł6wnych czarująca para R d
d-ł
Kli'
- urządzenia gastronomiczne, przez
gorszego gatunku było sprzedaw3r Hollywood Nancy Karrol .. Louis a ogoszezo, guz.~e zmarła
Moran.
szówna przekazał sprawę pro- co samo przygotowywowanie pone w rzeźnia.ch na.równi %, mięsem
lepszem, jedynie po nilts'Lej eenie,
- JI. kuratorowi przy sądzie okr~o- traw jest bezwzględnie hlgJeniczne.
a. niejednokrotnie zarówno jatki, Wyścig na dystansie New-Jork wym w Lodzl, celem przeprowa
Wykwintne dania i doskonała
jak i jadłodajnie sprzeda.wały t.o
ł LK~lpifOernkiaSI" D żenl-:I dzen-ia sekc~ zwłok or~z d~ho piwnica win moZe !l8dowolić naJmięso jako lepsze, po cenie wyż.
U
I I ! . Ił dzenia w kIerunku nJawmenla większego nawet smakosza.
szej, co odbijaJ:o się metylk o na Niebywałe perypetje dwóch konku- kuszerJd
Właścicielem (rest'aur'aeji "Polo~
kieszeni, ale i, na zdrowiu kOMU' rentów do serca i ręki jednej dziew•
nia" jest zasłużony obywatel Poczyny.
W rolach głównych:
ZwłokI ofiary' miłości pr~wie
mentów.
znanła, p. Wiktor Wandelt, któreSam my CohBn jako 15zczęściar~ topek, •
Jak się obecnie dowiadujemy, Harry Sil/Buf ja.ko pechowy Hipek. zlone zostały do , prosektorjum go starsi łcdzianie pamiętają domagistrrut postan'OWił
utworzyć Wspanillła ilustracja mU1:yozria' orkie- miejskiego przy ul. Ląkowej.
brze z czasów przedwojennych,
przy rzeini:ach specjalne jatml z ta,. stry symf. pod dyr. A. Czudno).Vskiego
Rodzice Klisz6wny przybyli gdyż był on dyrektorem Grand.
Początek przedst o godz. 4-ęj l'opoł..
.
niem mięsem, które sprzedawane w sob, o godz. 2-ej, w niedz. o godz do LodZl w celu
pochowania Hotelu w Łodzi i na tem stanobędzie po cenie o połowę niższej, 12 w pol., ostatniego o g. l().ej w zwłok, Wołujczyka na pogrze.. wisku zdołał sobie zaskarbić symnitŻ zwykła.
OENY MI~JSC Z~II:I!ON~. .
ble nie było.
patję i przyjaźń wszystkich gości.
W sob. od 2·eJ do 4-eJ, w niedZielę
•
Mięso t.o sprzedawane będzre po od 12-ej do 3-ej po pol. wszystkie
Gdy Khszowie po pogrzebie
Kierownikiem restattracji Jest p.
sterylizowaniu wpro~t k~"Iumenmiejsca po 50 gr. i 1.- zł.
wróciH do Sanoka zasłali tam Marcin Portało, były współwłaści.
tom, bez prawa sprzedaży w jat. "
A Wołojczyka, który wyjaśnił, iż ciel pierwszorzędnych
restauracji
kach lltb jadjodajniac.h.
(b) . . . . . . . .~. . przyczyną śmierci córki był on w Warszawie l Częstochowie.

t
I
on ro a sanItarna

Wołuj-

\Cruk

~ e6ź włdclwie ~ tOlll1lllł

oficjalnego ko-'

munłklata.
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drożyzną

zaleca M. S. Wewn.
stwa spraw

bUczneJ w

K_cepcJi magistrala aprzedwt.
ty się, Jak wiadomo, czynniki mla
ro4ajne. Dwukrotnie pnybyły do
Łodzł, celem szu.kanJa grzechów ł
przewłn~ maglstrackch, kc;mtisje
mlni8\terjalne. Badatto gospodarkę
f'iRansową
miasta, analizowano
huma.n.i:styezPomimo to nasze władze samo- konkursy i oferty, dotyczące budo
(b) rządowe zdobyły się Jednak n.a ol wy domów na PoPesiu, rezultaty
brzym~ jak na obecne eięikre wa- ;:::~ trzymano w głębol{iej ta-

się

Walkę

robotniarch na Polesi'u nie moie
ulec spaczeniu

ojeiec. \wystrZ8łem

nakazał

p.; mlDlster po . .
z raport!em kom~

poznanłn się

~zono powołanie do
cia- nowych komisji.

iy-

Jedna utworzona zostanie oask:u
tek głomyeh ostatnio tarć na temat._ systemu prac nad asfaltowa
niem ulicy Piotrkowskiej. Ma ona
istotnie rację bytu, tem6ardziej,
że roboty asfaltowe posuwają eię
naprzód w zółwiem tempie; bIamu.
jąc poważnie swobodę ruchu koło
wego i pieszego.

Druga komJs!a,

,którą ntinłStet

polecił utworzyć, a w słdad której
wejść mają, jak

wiadomo, przecIsta
wiciele ttrzędu wojeWÓdzkiego i
magistratu, zająć się ma badaniem
technicznych możliwości prze budo
wania lokaU w domach na Polesiu na jednopokojowe mieszkania.
Słowem obecnie rozpocznie się
na nowo serJa konferencji o podło
żu technieznem, ~6re, Jeśli nawet
iladzą pozytywnywynjk w tym
sensie, że ujawnią możliwość prze
róbki mieszkań na Jednopokojowe
- opóźnią znaeznle moment odda
ma domów do użytku bezdomnym
warstwom robotniczym, co byłoby
w dobie: szaleJą~ego głodu mieszka
niowego posunięciem zupełnie •
wsiazanem.
Jest przecież rzeczą jasną, tli
gdy magistrat łódzki przystępowal
do budowy domów robOłnlezyeh,
wznosił je w tern prz~{onaniu, łle!
czynsz komorniany będzie dostę.;
pńy dla przeciętnie
uposażonego
robotnil{a - inlaezeJ cała idea, cała racja istnienia tych domów ~
łaby spaczona, a akcja budowiaut
samorządu całkowicie chybIona.
GeL

Reslauracja hotelu ~,,: łłocne dyżury aptek
stawowego "Polonia D-U nocy . .

Ii . ni nast eDnr •
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Specjalne jatki
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IUekfrote,chnicznoInstalacyjny

CH

fi

a
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ckego i Cymera
ólezańska 37);
Leinwebera (plac W OlD08Ci 2),
Suk(). J. Hartma.na (Młyruarska 1),
J. Kahan,a (Aleksrundrowska 80),
I

łenie.

H'I-puk

'AiW" ,.,

-ii

dYZUlUJą następu-

z.m W

ją.ce apteki: Suke. F. Wójcickiego (Nl\iliórkOlWskiego 27), W. Da..
nieleekiego (piotrkowska 127); Ilni
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PIOTRKOWSKA 108.

Dziś

i dni nastepnych!

Wspaniały,

rekordowy, podwójny
programl
-1.-

II

"WYSPA ·lEZ
Wzruszająca

symfonja serc i

uczuć.

~ó~:~: tya de Putti i Paweł Wegenel
-

II. -'-

.

.

Żona na dwa tygodnie

Szampańska farsa salonowa; trysl~a.
ją,ca niebywałą, werwą i humorem.

W roli gI. urocza Betty BrO"50n.
MUZYKA M. LIDAUERA.

Ceny miejsc ZNlźONE r
Na pierwszy seans cod?iiennie od
godz. 4.30 do 6 pp., w soboty i ni~
dziele od 2-3 wszystkie l:Iliejsca
pO '50 gr. i 1 ' zł
Uwaga:

'HRM'

LEon TYL

~ :onywa wszelkie roboŁy w' zakres ele~trotechniczny wchodzące.

ł:.ódź,

ul. Magistracka J&

Telefon 6Z-0g
:-:

:-:

:-:

Ceny bardzo

przystępne.

25.Vill, -

Robotnica zmiaidiona
w trybach maszyny

GŁOS

t92~

PORAN'N!-

~r, -' m

•

likwid UIB niskie ceny

Rząd

zbożal

w d:niu -w-ezomjszym majątek
Hwia~kowskl~eo wob~( del~ea(jł
Piotrków pod Łodzią. był widownią. Donioll~ o§wiad(z~Di~
mrożącego krew w żyJja,ch wypadlódzki~j
prz~mgllowo·handlow~j
ku.
h. ' - " rob t
W dniu 23 b. m. delegacja kj('h słowach ogóhą sytuację cym, a w aęśei III wysuwa sze stwowej pontyki gospodarczej.
W pe'WłleJ. eh WlN
J~a. z
o - '.
.
Przywróunle wl6kłennłełwcl
nic_ 22 letnia. Jooina. Łukomska, Jzby przemysłowo - handlowej okręgu·
reg środków za.radczych, zaW memorja.le sw'ym izba. a- znaczając, że
zaehwianych podstaw rozwoZami€5zkała w pobliskiej ws.i, 'Zhli- w Łodzi w osobach pp.: prezewiceprezc- nalizując
istotę
krytycznych nieodzowna ,iest specjalna ak- ,fowyeh bezwątpienia w~oenj
żyła się do będącej vr ruchu mło(; sa Roberta Geyera,
kamJ i momootal. została wcią..,onię sów: Edwarda Babiackie~o i trudności, z któremi walc7.y c.ia, zarówno w kierunku złage organizm całego państwa i z
ta przez tryby. Z3Inim. pracujący dr_ Józefa Sachsa om!. dyrrk· przemysł włÓtkienniczy, z ea- dzenia skntków przejściowej uwagi na wybitny udział Łodzi
w pobl-iżu nobotnicy przybiegli na tora izby,
ilUż. Karola Bajera, lym naciskiem - podkreślisla,
lZ dekon.iunkłury, jako też stop- w majątku i gospodarstwie opomoc, nieS0częślfi.wa dziewczyna przyjęta została na speeiuln,~j do dnia dzisie.iszego włókien- niowego nsunięcia przyczyn, gólnonarodowem w decydują~
70stała
dosłownie
zmiażdżona and,iencji
przez . pana ministra nicłwo okręgu lódzkięgo ugina utrzymuJąc. przemysł okręgu ce.i mierze - przyczyni się do wy
przez maszynę, ponosząc śmierć przemysłu i handlu, iUŁ Eu.;.(c- si~ pod brzemieniem stl'at, na łódzkiego w stanie przcwlekłe- datnie.fszego rozwoJu życia gosna, miejscu,
podarczego całego kraju.
II insza K wiatiiowskiego.
które naraziła jc wojna i de" ago krYlZYsu strukturalucgo.
Zwłoki Łukomskiej ~bezpieczoDelegacja izby złożyła p. mi- słacY.ina polityka okupantów.
W końcowych uwagach obNiezależnie od ~gadnień, po
.to na. miejscu do przyjamu władz n'~t'l'owj
obszerny memorjał.
Memorjał analiZ!.l,ił,~ sytuację, szernego memorjałll izba stwier
ruszonych w memorjale deleślerll zyoh.
(b) ootyczący istoty kryzysu w jaka wyłoniła siq w okrl'si.~ po dza , że
gacja izby przemysłowo - han~lillGllOiE
ttt przemyśle
włóki::!nni!'zym n- wojennym, ",' zwią,olku z ntra- pomoc ~dzielona okręgo'wi lódz dlowej w Lodzi, nawiązując do
k.łęgu łódzkiego
orlł~ środków tą rynku rosyjskiego, ')ral 0- kiemu konieezna jest nietyłko
zakończonych ostatnio
wmęp
zaradczych, mających Tla el'ln mawia
wc własnym intcresie Łodzi, nych rokowań gospodarczych
\Vielką wygodę dla zwiedza- :hgodzenie i opanowanie tego kałash'ofallle następstwa br2kll
lecz całego państwa,
polsko - rumuńskich i mają
jących Powszechną
Wystawę k.)zysu.
kapitałów obrołow~I('\L
P"zezwycięienic kryzysu nie cych się w nied.alekiej l'lrzyKrajową w Poznaniu jest restau
\Vręczając
memorjul p , mj~fcmorjał .analizuje
nastl:p- .iesł dlatego sp,'awą "lokalną", szłości rozpocząć pertraktacji o
;:~~a centralna "Dw6r Hllgge- r.isi rowi prez"s izhy, p , Ht1he~t nie obsz:rni~ przyczyny :)sl re- lecz .ie(lnym z ł)iel'wszorz~- nową umowę handlową, sprecy
Cil-y-er scharaktcrYl nvat w krot go przesllel1la w roku Lidą.-, dnych postulatów ogÓJnopari.- zowala szereg najistotniejszych

min.

izbg

"ugger na P. W. K.

I

f]~j~~;osi~I~rZt~:~:u~k~~~dhs~~~
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restauracyjnych i sali teatralne.i . w której odbywają się również wszelkiego
rodzaju kon-

Dziennikarze

rumuńscy

w Warszawie

grr~:v.

Jedna z sal mieści się w podziemiu i służy do przyjmowa nia masowych wycieczek. TuŁaj wycieczkow~ze po
bardzo
niskich cooach mogą otrzymać

Dr1egacju izby informowała
o wytyczne polityki
gospodarczej rządu. zwłaszcza
w odniesieni" rIo interesującej
przemysł
łódzki
kwestji cen
się również

po~iłek.

jest
wyza mą zaś
idzie duża sala danci.ngowa.
O doskonalej organizacji
,.,-irlkiem rozmiarze rsetauracji
.,Dwór Huggera" może świad
~7VĆ fakt, że restauracja ta p'0trafi wydać przyjęcie jednocze'śn ic dla 640 osób.
Na pierwszem piętrze mieści
~ic' sala teatralna, mogąca
pomidcić ponad 1000 widzów. Na
s~ellie w~'sta ,,,-iana jest z wielkiem powodzeniem
wspa.niała
rewja "Kulig" w której widzimy
szereg
przemiłych i pięknych
scen narodowych ilustrujących
ż~;de, ubiory i obyczaje ludno'ści rozmaitych dzielnic Polski.
NiC'mała w lem zasługa dyrekcji
cn podkreślić należy
z uznani f' l11.
" Dwór Huggera" zostal zbudo
W~{I1V tylko na czas wystawy z
wirlkinl nakładem
'kos ztÓw.
J f'st on własnością Spółki Akcyj
nej Browaru Huggera, którego
p owstanie datuje się
od roku
1846.
Browar Huggera jest najwięk
~7.(,1l1
przedsiębiorstwem
tego
roozaju w Zachodniej
Polsce.
\'~Habia się piwa ja,<;ne,
ciemDE' . porter i piwo slod-owe t. zw.
En "111 cliekie (Ma lzbier).
Dalej browar Huggera pos,iada na.iwiększe słodownie
eksp n towe w Polsee, które przerahia.ia na słód około 120 tysięcy
eentnarów Jęczmienia roczl1lie,
R~'nkiem zbytu dla tych słodo
:\J.-ni są przeważnie pal1stwa bał
t~·ekie, choć dość znaczna ilość
słodu wędruje r6wnież na
Za-

Hala na parterze

tworną restauracją,

chód,

ziemiopłodów.

W odpowiedzi na to pan mi,
nistC'r Kwiatkowski oświadczył,
iż
,'ząd ze wzgl~du na przeważają
cy udział ludności "01nlc7,c! w
strukturze gospodarczcsj kraJu
or~z z nwagi na faki', iż kry1;~'s
w przemysłach pl'zetwórczych,
a w szczególności w przemyśle ,
włókienniczym, pozosta.ie w du
żl:'.i mierzc w ścisłym związku z

--

Wycieczka

w

zwiedziła Warszawę i

a_","

_WiEAWSt"

Piot,

y omisa,rjat policji
ciągłe

~<i.llien

zlik,,,id)-

:twantury w

śródmie -

ściu..

'Wkrótce

(b)

1000 :ił..

.

Łódź

podziwiać

Teżysera światow~j sła'vy

będzie

dZleło

leonce'a Perret'a

p, ' l

Wycieczka na P.W.K.

sokości

cała

,

HSz~tańska
@'

UJ

syrena"

*M4*ł

z pięknym

MA
l

rasowym

IWA fi IMClal-re
~UR~WI[l(M
de
oraz

premjowaną

pięknoścją

h

cym tygodniu w Lodzi, pobyt je
,
."
h '
go me wląze SH~ zupe uc ze
spL'awą nowych zakupów przez
sowiety manufaktury łódzkiej,
przyczem p. Mandelstam zapewnił nas kategorycznie, żc
żadnych rozmów w t(',1 sprawie
z przemysłowcami
łódzkimi
nie prowadz!ł.

zająć

sprawą ' i

k()nsllmc~+

wieJskiej, podcjm;{)
na~bliższ~'m czasie szereg po-

suni~ć,

po~,~ó~~:u ~~~L Inie ~~~:o~.:!~c~~~~~c~ ~k!C~!~i~!kiC

&ię tą. przykrą.

siłą

ną ludności
VI'

gdzie DlleSCl się kiIlQ
,
,
'Wm'Sz. kor. "Głosu Poran."
~,Pala.ce'· co n~edzi',e1a zbiera si~
{'
(M. G.) tele onuJe: .
gromada wyrostków, która zacze'
d arząc Je
. l1
Jak lIas informuJ'e naczelnik
l l zącyG h do "k'ma,
pia wcwe
niezbyt soczystemi epitetami.
wydziału , imp,l)r.towcgo
miSJI
sowieck1e.i w Polsce, inżynier
N a skutek ilJJterwenl:ji kierowniMandelstam, (lo którego zwróka kina, kilkakrotnie po,licja spisywala już protokuły, lecz osiąga, ciliśmy si~ z pl'Ośbą o udzielcto tylko polowniczny skutek, gdyl nie bliższych szczegółów, dotypo kilku god~inach "z.abawa." w- cZąCyCll pobyłu jego w bieżączyna się na nowo.

wać

niedllstateczną

p, W, K.

kow~kiej,

Browar Huggera był wł:łsno wychowanków zakładów
śein niemiecką lecz
od r. 1923
miejskich
przeszedł callkowicie
w
ręce
polskie.
Magistrat postanowił zorgani,zoNa czele tego
olbrzymiego
wać wycieczkę wyćhowanków zaprzed<;i~hiorstwa stoi p. dyr, dr.
Ghwacki, członek zarzadu wv- kładów miejskich UC:liDlOW wyż
sta wy, człowiek wielce 'popul~r szych klao8 szkół powszechnych na
nv i szanowany, za.imu.iąc~T sze- Powszeehną \~rystawę Krajo\"ą..
reg honorowych stanowisk w in
Koszta wycieczki, w której W 3Ż 
st~· tucjach filantropiJnych i tomie
udział 70 wychowanków miej,,-arzyskich Poznania.
skich
domów wychowawczych wyMW
rJosą. okolo 4 i pól tysiąc~" zlotych.
(zgiajł:i~
Na cel tej wycieczki urząd WOje-I
wódzki udzielił suhwencję w wy-

"Glos POrannyl.

postulatów okręgu w tych spra
wach, podkreślająe szczególne
znaczen;~_ .łakie przedstawia dla
włókiennictwa łódzkiego
ru.
muński rynek zbytu,

arez

Obraz ten, nznany przez krytyków europejskich za iecl no z najwjęlu.zych areydzieł filmowych ostatniej doby,
kinie "PALACE"

zmierzających

do do~

prowadzenia cen artykułów roI
J1~'ch do właściwego poziomu.
Po wizycie li p. ministra
K wia lkows kiego
reprezenta ud
izby przemysłowo - handlowej
w Lodzi złożyli swe karty wizytowe nieobecnemu podsekretarzowi stanu w min. przemysłu i handlu. p . Doleżalowi, poczem odwiedzili dyrektora departamentu pr7rl11~'s łowego w
lem minister s twie, inż. Lucjana
Dąbrowskiego . z którym om6wili w og6ln~'c h znrysach sytuację przemysłu na --terenie wojew6dztwa łódzkiego,
"'reszcie delegac.ia iz.by udado dyrektora departlłmen
tu handlow-ego p. Sokołowskie
go, z którym omówiła cało
kształt spra ''', dotyczących tych
traktat6w handlowych, które
mają być
w najbliższej przyszłośd zawarte,
a które "pecjalnie interesują okr~g łódzki.
Poruszono wi~c sprawG traktatu han dl
ego z RmDunją,
przyczem podczas rozmow ., ' lej
obecny h~'l radca handlowy poselstwa polskiego w Bllkar-cszcie p. Smutny, 01'3.1. kwest.i~ nowego traktalu handlowea:o z
Turcia

ła się

°,. .

!5.vm.

WszystkIm, ktel'zy braD

udz1ał

GŁOS PćRAmt'Y

=

192§-ji

NDZIlKOWJł.NIE.w odprowadzeniu drogich nam

zwłok

B. P.

a a

T ._

,

oron

p:rzelDgdewCft,

na miejsce wiecznego spoczynku, całej rzeszy robotników, którzy daJl wyraz swemu żalowi prżez liczny
udział w pogrzebie, I tym wszystkim, którzy w inny bądź sposób przyczynili się do uczczenia pamięci
Zmarłego, w szczególności zaś p. kantorowi BAJOWI wraz z chórem za odprawione modły i pienia, oraz
p. prez. Józefowi Konowi za wypowiedziane nad grobem słowa pociechy wyraża niniejszem szczere podz_iękowanie pozostała -w nJeuŁulonym żalu

RODliNA.

og

9. O

Dnia 23 sierpnia r. b. zmarła po krótkich cierpieniach nasza na.jnkoehańsza nieod~ałowana

Stolica _Polski, Warszawa, "'I1ie świeci krajowi dobrym przykładem

j.1-D.

kto wie o tern,
mało ;dostlltecznej ności lokali. Magi- lo zaradzić. Warszawa buduje
przynajmnH~J
kto z t. zw. pu-Istrat wprawozie buduje. War- yle luksusowych gmachów publiezności interesuje się tym fak szawa posiada parę
gmachów blicznych, II nie ma pieniędzy
teni, który . 'jednak
głośnym szkolnych wręcz
wspanialyc? la rzecz pierwszej potrzeby
fl"%Ykiem przypomnieć
powi· we wszystkich
lOKalach
!1t na szkoły.
Men o sobie. W W:hs'zawie, sto szkoły ranne i poobiednie, ale ~,-~~~..~.~~~~~~~~
fiey Polski, 9000 iizied w wieku mimo to lokali jest za
malo
wolnym zna'jdl.ie się tego ro- i 9000 dzieci pozostanie bez nau
b~zrobotnych
~ bez szKoły. 9000dzieei, chcl:\ ki.
cycli się uczyć. Sprawa to nieOczywiście bylo gorzej. W lO
_W Łodzi i okolicy
:wątpliwie SInu-t na, domagająca ku 24-25 nie oostało się do szkól
Na terenie państwowego urzędu
się wy]aśnie6
i komentarzy. 35.000 dzieci w roku 25-26 - . pośrednictwa. pracy w Łodz·j (mla..
,Wyjamien tycll i i'nteresujących (17.380, 26-27- 13.109, , 27-28--::- sto Łódź i powiaty łódzki, łaski,
nas liczb" oozie1il1l komisja: na- 12118, w 28-29 -543.7. Liczba .sieradzki, łęczycki i brzeziński w:
trczania
powszecbinego rady ta weillug dokładnych bardzo 0- dniu 24 sierpnia 1929 r. bylo w
s:zk'olnej m. Warszawy. Oto ·one. bliczeń i zestawieli 'w roku 1929 ewidencji 7~rejĘ)Strowanyeh bezro~
W. ubiegłym roku sxkolnym-30 wzrośnie do 9,000: ,
botnych 2fU04, w ~ern. w sa.meJ
- ~- b
zk- l
UT
.~"
ć
.
d"
b
Lod~i 19.004, w Pa.bJMlc:tCh 1,479,
by
1'U
e2; s o y w ,'varszaWle
łJ:LleW1ę tysl~y
ZlecI
ex w Zglerzu
.
1802
.. l' . W 01'..1
. '
. ,w Zd:..
.u.uS tle]
~37_ dzieci na 107,000 dzieci w /SZkOłY -~o wstyd dla . stolicy. 1.029, w Tomaszowie Mazowieckim
WIeku szkolnym. W nadchodzą- Szczególme wobec ŁodzI, która 1.592 w Konstantynowie 291', w
eym rOKU szkolnym
1929- ~O !jllŹ dawno zrealizowała
po- Alehandrowlie 260, w R.ndr;1e Pa. nie ~d'zie się uczyło tOGO dzie- ws:r:echne nauczanie i ani jedno bja.nickiej 257.
ci na 110,000 dzieci
w wieko dzieck'o w wieku szkolnym nie
Z :r;3.lSików Korzystało w ubieszkolnym.
promieni o- g~ tygodnin 17.869 bezrobotjest pozbawione
Dlaczego'?,
swiaty. Stolica
powinna
si~ .nych.
.'Oczywiście dlatego,
źe niema wstydzić, tembardziej, iż można
W samej Lodzi :r; wsiłków koSfii8!Hili$
PiW:Ą4M#lZ!f5'P! tet,uW
\
rzyst.aro w ubf~łym tygodniu
14.277 ·be!:Tobotnych.'
.
.

MałQ

Marta z Miillerów Hauk
w wieku lat 50.

- W-y Prowadzenie drogich

15.'04

-

Pracowników mnysłowyeh
ło zas1M dOIła.fne 53.
-

łódzki

Państ~

Wyrazy sMzerego

współcztteia

z powodu

śmierci

B. P.

ielgoVlskiego
składają

Rodzinie

Salek Klajd, Zygmunt Fajnzylber,
Heniek Gliksman, Kuba Berlin er.

rpa

Pożar · lz

Iii

J. Gotlibowskiego
ną

do szarpania.

bawełnę.

miejsee pożaru przybyły ID
nr. 25, wybuchł pMaT skutkiem i IV oddziały straży ogniowej. któiskry, powstał-ej z tMcia. Płomie re po półgodzinnej akcji pożar uga
nie objęły S7.arpae:ze i przygotowa,. siły. Straty nieznacwe.

N~

P. U. P. P.

urzą.d poś'rednktwa

praey w Łodzi, (KifIń1l1ciego 52),
poszukuje kandydaJtów - I dobremi
świa.dectwami i referencjami do ob
sadrell'ila. następują,eych posad:

W dziale dla rzemieślników ł
botników.

r0-

4 gatra.rz.y, 1 ma.jstra. introli.ga,specjalistę

Po gruntownym remoncie i prze-róbce na
wzór nowoczesnych teatrów

lilIa zimowa kina ,,( lA ił
4_

NA WYJAZD Z KRAJU.

torskiego, 1

nastąpi

stroskana rodzina.

W. szarparni, należącej do J. Gobra- tIibowskiego, przy ul. Senatorskiej

Wolne posady
przez

zwłok

gielicki. _ '_
W głębokiem talu

w

Cuda architektury

nam

'diiś w ' niedziel~ dnia. 25 sierpnia r. b. o godz. 4,30
ż domu -przedpogrzebowego na stary ementarz ewan-

zos:tęnie oddaną

użytku

Sz.

Publiczności ,

Na ' otwarcie dane b~dzie najpotężniejsze dzieło filmowe pod tyt.:

do dekaty-

namietnoś,~ (,~

7low:anm materjał6w, 1 pra.'50waeza,
2 p11niikarzy ma.szynowych, 1 szJme
na; na. pitm'lii i 1 hebla.rza na pilniki, 1 majstra. do wyrobu farb
ziemnych, silę samod:7:ielną z długo

do

z

królową

·

ekranów

letnią praktyką.

W oddzłale dla pracowników umysłowych.

1 rntynO'Wanego

_. '&Q62

laJimjóe

i

aHf

Ba [lłooHów

'f-gW"

.

Wgo

L ~. ~. P.

buchaltera.; 1

stenotypj.gtkę niemie<.:ko·polską, . 1
zwią'Zkn, 1 ki e- ,
roWDIb łabryki li specja,listę , do
wyrobu nici.

kierownika. biura

@@@@@@@@@@@@@@@~@@@@@@@@G

kasie

Wielkie bulwary
ha polskiem

wybrzeżu

morskiem
Odł>yM· Się w

sald konferencyjnej
morskiego w Gdyni posie-

n.rzędu

Na

krześle

drenie stałej międzyministerja.ln&j
komisji do sprs.w rozbudowy polwegP wybrzeża..

Komisja. wysłuchała. referatu stta
rosty morskiego, p. Lip6lrlego, ~
planie budowy trzech głÓW1lYch
:wiel.kieh bulwa.rów nadmorsk!idl
twdelka. Wieś - Ha.llerowo - J&.
strzębia.

GOm, Wielkt Wieś - Ha.!.lerowo - Hel i GdyniA - Puck),
onz 10 dl'Óg doja.'1.dowycll do owych bulwarów, łączących ZM"ar
ze.m poszczególne mie}seowoś:ci z
60bą i z morzem.
Komisja umWt wnioski pod.niesione w referad~ :r.a. shlszne i
posta1lO'Mła
opi'llj~

do

przesłać

przychylną.

czynników

miarodo;j-

nych.

Leon Tyller
Zakłady
elektrotechniczno instalacyjne finny "Leon Tył
ler" ( fa"istracka 16) posiadają
ustaloną w Łodzi reputację. Wy
konywują one pierwszorzędnie
wszelkie roboty, wchodzącc w
lakres instalacji elektrycznych.
Nic dziwnego, że najpoważniej
sza ta firma e]ektrot~hniczr.a
,;askarbiła sobie wśród publiczności wielkie zaufanie i popularność.

Firma "Leon Ty11er" wykona
la illstalację elektryczną w domach robotniczych na P-olesiu,
w sądach grodzkich p-rzy ul. Ce
gielniane.i 105, w domu kolonji
oficerskiej, przy ul. Wierzbo.
wej i w domu dla mzedników
przy ul. Kolejowej.
Przytoczone 'prace świadczą
n.ajlepiej o poważaniu, jakiem
fIrma "Leon Tylter" się cieszy
w Łodzi.

Linde feld i Kryszek
Znakomita fabryka firanek',
obrusów i brokatów p. f. "Linoenfeld i Kryszek", której sieCł.ziba mieści się w Łodzi, zdołała zająć w tej dziedzinie przemysłu jedno z czołowyeh miejse
a to dzięki swym doskonałym
fabrykatom.
Pawilon finny na Powsz~h
nej Wystaw~e Krajowej znako~icie odzwierciedla wysoki poZIOm produkcJi fabryki Liooenfelda i Kryszka.
Stoiskiem firmy zaintereso~
wal się minister PTzemysłu i
handlu p. K ",riatkowski, oraz
wycieczka przemysłowców ło
tewskich.
Fabryka ek5portuje ostatnio
~we wyroby do krajów bałtyckich.
'

Twórczynią rek~-)lk twier- rz,n Da ~ §miercl"- Ide I'er
~ - lIaba ~gQ
«Id pewna dowclPQa &na ame- kląmował ~ L To ł1Iko srer Id_ .
rykańska - jest- kara. Zwykła, rełdamy danego pt~stwa
• • •
poczciwa kura, któJfa po ~ wpadi Da ten "pnJa.Ią eposób"_. . . . ~ ~ reklamy
niu Jaja obwieszcza głośnem gcla.. ~ Da siebie obarzeałe, -.te ~ nIetIedy abawne proc::ekanlem to szczęgllwem W)"daftenłu ł 1l'tr8ft..~ przedeł o" ~.dao- S)', Ja6r:Jda ~ bJ'fo
całemu 'włata.
Od płenrotnoścl dDło.
.
.rÓW'llłd jedąm s utckÓ1r rek1&tego "prototypu" rektlamy oclbfe.
• .. •
mowycb.
~ła wpółczeaność bardzo daleko .WJakIdeI.pewD.łlo sld!epu prą. Jeden .. ~ spot~
ł metody brutalnego krzyku q ..boróW piśm.iemJyeh w Nowym J-. aapeIlkłcti epacerullfe 1If J*łeJA
ceniane w ~komplikowaneJ "sztu- b ,.. lIen oto sposób reklamował mie)acowo§cl dadmorsłdeJ, w koce reklamy", lako... produkt ku- swój "UDłwersalny kleJ": Na po- stJumie kJlpłefowym, trzym,ał w l'ę./
rzego mózgu.
dłodze swego sklepu przylepił zło- de tabliczkę czekolady. Czyhający
Ozem jest dzfsiejsu reldama, tą monetę. Nie było klIlenta, kt6- na nłego fotograf uwłeeznłł go
Jak
jest fej
t
ry
niby pod po.. wraz z
a wkrótce w plwy - wyraża w przybliżeniu zda- zorem podniesienIa 1asId. kapelu- smaeh iaugfełskłe1l zjawiły się włelnie, ~t~rem rozpoczął swe prze.. sza, czy chustkł
kt~ nie spt'O- ~ ogłnszeoła, reprodukuJące pomómente na otwartej przed paru bowałby nieposbzełeDłe schować polarnego sportowca z ową czekodnloml w Bedlnłe mt,ędzynarodo- pm:omle qubloOeJ pmez kogOIi lad., zaztlGCZaląc, ił 8we rekordy
•
• rek
weJ "wystawIe
lamy", Jeden z monety_ Usiłowania były daremne. zawdzięc7.1l on niewątpliwie tyciu
Jej
potentatów j czarodziejów, Moneta b»ła mocno pnylepltma, " tej 'tV~1e oekoJady.
właściciel wielkiego koncernu a- glos dyskretny, idący ~ tuby, 11- Sportowiec. obra.zlł się ł wszczął
merykańskłego ogłoszeń i reklam mies%cZóneJ niemal na1t uehem ktt- proces, który sko6ezył się skazapr~{)wych, Rłddel, m6wiąc:
puSącego oma)mtał mu: "Oto naj- tilem firmy za posługiwanie słę
"Zapewne n.a świecle jest jesz.. lepszy dowód, Jak 4'fłietny ,e9t orobą sportowca _ bet; !BeZWolecze sporo ludzi, którzy unikają re- nBSll untwermlny kleJ,.. Mały fIa.. ała dla celów reklamowyeh na kIaklamy własnej osoby, czy swej pra kon.... 50 centóV'_ KltjentDwi do- rę. .. 1000 hrot6w.
cy - ale wątpię" czy znajdzie się prawdy n~ pOEOGtawało nle innego
Za :t)ed2len1D lab1kzkł crekolabodaj jedc!t człowiek, który mógł-, jak pokryć zamieszanie śmieehem dy sporto1Viec dostał sporą $umę
by o sobie powiedzieć, Ze chociaż
zj III!'
raz jeden w życiu nIe uległ wply_
wom rektamy w jlakrejkolwiek
postaci"_..
.!!Ił
11
IlU
•
•
•
Temu dość dumnemu wyznaniu
odpowiada całkowicie rzeczywiPrzemysł nasz, biorący udzIał my specjalną uwagę na stoiska
stość, w któreJ żyjemy...
w Powszechnej Wystawie Kra- Sp. Ake. "Karol Goeppert·', Sp_
Wszystko, z crem stykamy się jowej w Poznaniu, 7:rozumiaJ, Akc.
BorI1lStein",
"M,
w życiu codziennem, każdy przed- że wszelkie eksponaty wymaga- Becker", Sp. Akc. "Opus", któmiot, który bierzemy do rąk, jest ją odpowiedniego tła i ram.
re wyrOO:niają się swą ciekawą
reltlamowany i dlatego tylko zaTo też sp~tykamy mnóstWlO formą arehitekŁonicz.ną.
a eo
pewne dostaje się do naszych rąk.. efektownych 1 dobrze poonyś1a- najwamiejsze - są p-rzejrzyste
Reki
ł
ół
nych sł.oH!k, co stwarza ŚWIetną i celowe.
.
ama gon
wsp czesnego
.. ś'c wys t a wy poznau,:,ll\.JeJ.
' ..].• •
Ba,rd Zo .&.-f
•
' .J.
ł wi lt·
- calO
ta II na
jest
ró
WnJe-L
cz o e ~a, ropt go meus,tanme,
Pode:zas zwiedzania wystawy Kompozycja stoblia fi'I1lly Mar
czyha. na niego i dopiero, kiedy każdy zwie~J,:cj-. posiadając~ guIies i wnman", świetni; zaopanUJe go całkowicie, pozwala smak i oko krytyka, musi zwró stosowanego fanną i kolorami
odetchnąć swobodniej _ aż do cić nwagę na kioski i stoiska, do eksponatów (pończochy jewylOOnane przez finnę ,.Wlady-. dwabne).
nowej okazji.
Czem jest w życiu nowoczesnem, w sław Lichtenstein", architektuP. Właay.sław nehtenstein za
handlu, czy lV polityce, W sztuce, ra W\Ilętrz. - .
.•
_
doknmenłowal wysoki po1l-om
czy przemyśle _ wiemy wszyscy
Z pooród WIelU §liemych klo. artystyezny swych prac, przeto
Cyfry, nawet włerue,mnjonow~ sk'6 w, • wykonllJ!lyeh
P.T~Z ~ótyć Dal~y. świetny rozwój
wydane rwa reklamę, nJie są tak wspomnumą firmę,
t'IVI'6o"Hś- Jego ~ięhl'Orstwu.
przekonywuJące, jak fakty, świadL

potężny

zasięg wpły-

pow..ót:il.

l 'C ,
z
,
KiBd

Traugutta 5, tel. 7-73.

wyaalazczoścl

ozbadanych 1ajniMw.
reklamy l Jei nleOto p(arę sposobów reklamy.

... * *
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-
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•
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Pewnego dnia ukamje się nieraz w pismach amerykańskich wiadomość, iż skazany na śmierć mu~n, zlasiadłszy na fotelu elektrycznym, w ostatnIej chwili swego
życia doczesnego, zawołał: "Uży
waJcie pasty do zębów... X ... " Na~jutrz

artykuly

ukazały

się

piorunujące
piętnujące

w plsmacb,

reknamowy~h...

WywIązała się polemika, nazwa
firmy wciąż wymienianej, IItawaia
się coraz bardz1ej popularną ... Wre
szczcie okazało się, Ze cała wiadomość była zmyślona.
taden mu-

aa
"

to

W wl-ell-l[h

Ha~J·o

~"'lUratll

amerykan'lkl-[h
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I

a ~t, lłztęki proeeaowł,

-

otrzymał łwfetną j

nłą~

stosunkowo ta..

• • •

Dla ~ ~ . -BWtasaaa.
'-"kriakIeJ - praea)s ~
bftDteJme pióra, pędze I oł6wkl ...:.

płatne

nferaz znakomfeie,

choć

•

~~~ Iłę naJet,do
:...~ do
~~
ę
płerod~
a....;T'wówza.
proponowano gę 4I-wemu lou:.

ZIl1ftZe

CZ38

Mark wi Twain wi,
o ~ teb o

00:1

chciał

my

•

':a~m
.
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ł

~

d t
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c:z:a:;:n::a
Twain w o

::ity,
war::lw

.dnych
SIę
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h

b
Y ze-
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lał'
ZgOdził
następujący tekst

przys

rektamow~"

wkdania:
opo
.,,'1!yły na świecie dwie muchy.
Bfły młode I ekoctfane w !łObłe.
Pe~ego razu jedna II nich . .
uwazyła słoik z konfituram~ . .
którym widniał napis (tu oastęPuje dok1adn'a nazwa ftrmy ł Jej
adres). Z radosną beztroską sia.
~ła mucha na brzeżku słola ł
Jadła, jadła, jadla konfitury.
Po paru godzinach biedaczka
zmarła w straszliwych mękach.o

Wówczas draga mu!:ha, zroz..
paczona tragicznym zgonem swej

towarzy~_ ~ostanowiła ode.
brać sobie zyCIe. Długo szukała
sposobu pozbawienia

się ży~

wreszcie uJrzala arkusz papieru,
Da którym widniał napis ~,śm\erć
muchom" (adres firmy dokładnie .
po&lny!) - usiadła na nim •
oczekiwaniu śmierci niechybnej
i strasznej Ale im dłuż j sie-

d1i~a

.

e.

na ,,arkuszu

śmier~I",

tern
lepIej się czuła, oapęe~ntała ~.
ła od smakowitego kleSa, nabrała chęci do życia i flrunąwSZ3
lekko z "śmierci muchom" uda..
la się na poszukiwanie innego
towarzysza tycia".
Cboełat
proponowany
przeI
TwaIna sposób reklamy niezupełnfe
odpowladru zamiarom
tów, - opowiadania

burzę

fabrykanwywołały

były dobrą

Mliechu
reki&.
mą, eboć
nJlecoi swoiście uiętą_

* • *
Bardziej wyrafinowana, oJ:erują
bi.ol'll-L'Ych udział
nowy rys ~iemego eibI!ics ... nuad:&f.&. Krótklie "tmtnk y()u" ca tysiączneod ulepszeniami i wy..
P'l7ysrlości. Sreregó1nie twóreum - konferencja. ekoliC1:ona. l>6eJIZra. nalazkami - reklama jest dzfś file
pod tym względem jest tycle am.&- .pońi'~ Z1eoenbt. wydane. Po od1ąc.zną l często nieco zbyt natar..
crywą wwarzyszką naszego ~'cła.
ryka.ńak1e. JaHeby aię miało d.da6' ame~
inoozej w ojczyźnie orga.ni'ULCji ~~~~~~~~~~~~~ Pojęta rozumnie, artys.tycznie i_
nmfarkowanie, jest
prawdziwą
pracy i oszczędności ezam?
9'Jtltką, przed którą nk uch roniło
Oto na biurku wielki~ bu8lnes
się aawet._ niebo.
sma.na., szefa. rozgał~onego pr%edwolnomyślicielski
Samoloty wyp isują na niem sm'J
siębiorstwa.; poja.wia się ni~wioeIka
Dziś, w dułu 25 b. m. o g. gą białego dymu to, od czego uciesz]mtułka, posilada.jąca na dole
10.00 rano w saJi odc:tytowej pny kaią oczy na ziemi, a migotanie
sze~g kamer, nad kt6remi widnieul. PiotrkO'Mkiej nr. 83, poprzecz- gwiazd dawno Już z."1 ćmiły ~Słlle
ją Dazwiska dyrektorów i kierowna fi<..'ylla, I pięt.ro, ()dbędzie się orgje elektryczności, rozpalającej
ników poszczegómycll fUjl i wyodczyt ob. JMUIo H~eman& na. te- na niebosięmej wysokoś<.i swe redzi·ałów firmy. Szef za.mieru zorrna,
t: "Moralność biblijna a. etyka. klamowe napisy....
ganizo~.ać łme-konferencję w jaBledną, rozgdakaną kurkę zdyspołeczeństwa."_
nowego
kiejś pitnej spra.'Wie. W tym Celu
stansowano radykalnie_
Wstę wolny.
W}'I3uwa., jMn-ą po drogiej, wyżej
Każdy dzieli wye7B.TOW1lje jakiś glosy kolegów,

filii

• •

l,

czące o niezwykłej pomysłowoścI,

f

,

ezekoładą,

"z.

wyzyskania celów

choroby sk6ry i weneryczne

nłe nacbylłłby się,

EfeLtowne k.-Osk.-

nieludzkość reklamy, I.tóra posłu
guje się tak tragiczną sytuacją dla

'#H_tE

•

elektrycznem. - Uniwersalny klej. - Czekolada, przynosząca rekordy
sportowe. - Tekst Marka Twaina. - Od kury do_ nieba

Odczyt

~ienione

kamery,

pI'ZYCJem za,

każdym ra.zem 'W' pokoju

od~ywa

się głos

"wezw3Xlej" w ten sposób osoby_ P~ skom1l1etowaniu licz
by uczest.ników konferencji, szef
komunikuje im przedmiot obrad i
prosi ich o kolejne wypowiedzenie
się w danej sprawie. Zainterpelowani współpracownicy firmy, ~naj
dujący się nieraz w oddalonych.
gmachach, lub też odległych IllIi!a-

staJeh,

m6wią

do

SW!Oieh biurek,

M~z~ ~~ ~ $~~ ~.I"' -

Nr,

25,VD1: --'~óe-pbRAMfY

~t

~ . 1:.;;9!t~,_ _ _ _ _ _ _ _ _" _

c

TEATR ł MUZYKA i SZTUKA
TEATR LETNI
Dziś,

w niedzielę, ostatnie przed$1fcI.wienie przebojowej rewji "Ko~ajmy sht K.. TaJtarkiewicz& i
wa.nfela., która. zyskała. mhno naj.lepszego 8pektaklu rewjowego w
Lodzi,

S.

Niewiażski

Andrzeja 5.

taleł.

Zwycięża

Plac Kide'a

Dziś

1900
y
. K omum·katy·.ow 7 .1(' het
,
no hodowli kQ-niwrois~{' .
19.25 Odczyt : nż . F.: 1IV,Prt.lll ,' 7..:1 Po
.
1 .
fQbsklego p. t. "Powietrze. ~.(llll·P i
woda. morska, jako przyszłe żró·
dła energji",
19.56 - 20.05 Sygna.ł CZ:l$'l.
20.05 Słuchowisko po~odne 7. Po
znania.
20.30 Koncert populnrn~' z Doliny Szwajcarskięj w wykonaniu
Orkic-stry Filh:mn.on~ ! \Y ·u :;z. 1' 3,1
dyr. dyr. A. BrfJmke i R. TfJ!enbelga (skrzypco).
22.00 Komunikaty.
2.45 - 23.45 Trnni?oTn 'f;i:\ m";:y,
ki tanecznej .oz cl 'łn(:-: il~ ll .. Ił ,u :;,".

O

godz, 11 prz'3 d pol.

m~I"łflJ

PORAN .n

59-40.

Przyjmuje od 8-2 \ od 5-9 wiecz
w niedziele i święta od 9-1.
Oddzielna poczekalnia dla pań.

Drzez radło!

. . . . . $~ . . . . . . . .~ . . . . . . ~ •••••••• ~O ••••~~~~~~

Specjalista
chorób sk6rnych
wQnerycznych i moczopłciowych
leczenie światłem, badanie krwi
i wydzielin

mu żałoSllą nowinę.
Sprawa byla .iasna, jak lipoowe sl<ońce. Pan Mac Kide był
najwyraźniejszym
oszustem,
czek nie miał pokrycia i dlatego Mac Kide sprzedał auto za
tak bajecznie niską cenę. Czek
Pan, który owego sobotniego
Dyrektor zadzwonił do owej do realizacji mógł być posłany
~południa zjawił się w biurach znanej firmy jubUerskiej,
za- w poniedziałek rano, a tu była
sprzedaży ...Essexa" był nie- dzwonił do dyrekcji hotelu Eu- sobota.
'ZID.iernie eleganckim i dystyn- ropejskiego i zapytał
o pana
OSZllSt mial więc,
a* nadto
gowanym człowiekiem.
Mac Kid'a, poczem z rozjaśnio- czasu, by ulotnić się jak kamfoWymzilon niezmienne życze- ną twarzą zwr6cił się do kupu- la...
hie
rozmowy
z dyrektorem jącego:
Dyrektor sprzedaży, po krótsprzedaży,
ktÓTemu oznajmił
- ReferencJe są zupełnie wy- kim namyśle postanowił dua.
niskim 2lrÓWllOważonym
glo- starczające, przyjmuję czek pa- łać energicznie i zadzwonił do
sem,
ii pragnie nabyć samo- na.
Th.'l.ibliższego komisarjatu poliehM "Essex", który już o'~l dłu!
Mac Kide uznał to ll8. rupeł- cji.
nego czasu był celem jego ma- nie naturalne, skinął flegmatyc~
Niefortunny nabywca sam<>,"zeń,
nie głową - poczem. odjechał chodu został poddany przesłuNie trwało długo, a el eganc"k i wspaniałym nO~'oza\upionym chaniu, nie wiele jednak wiepB.'1l wybrał wspaniałą limuzynę wozem.
dział ponad to, co powiedział po
,..Essex" najnowszy model 1929,
Nie minęło dwu godzin, gdy przednio. Mieszkał również w
zwany "The Challenger".
piękny "Essex" The ChaJlenger h<>telu Europejskim i przecho- Czy nabywa pan wót. 7.a powrócił, a powrót Jego napeł- dz:il właśnie przez haH, gdy pan
~t6wkę, czy na. warunkach Ta- nil <lyrektora s-przedaży
naj- Mac Kide przystąpił doń i zatalnych? -. zapytał sprzedaw- smutnie"jszemi refleksjami.
proponował kupno zabczcen
ea.
Przy kierownicy "Essexa" sie- nowiuteńkie.i maszyny, . kt6ra
- Na.turalnie za got6wkę '- dział jut inny pan,
ani o eal słała przed ho!elem. OkuJa by~wieCłział elegancki niema- mniej elegancki, Mlt o cal mniej la naprawdę n!ezwykła: _
~,
miły, Pan ów wszedł <lo biura
Teraz kOtn1Sarz pOlICJi, na])o})ył flegmatycznie ksiąź~ "Essexa" i o2ll1ajmlł, te prosi o bywca wozu i dyrektor sprzedafe czekową, wypisał żądaną su- poczynienie paru drobnych po- ży udali się przechodzącym tak
mę, wyrwał czek
i podal go prawek'
w znakomitej muzy- niez~kłe koleje losn . ,,~ssesprzeCławey.
nie, kt6rą pned chwilą nabył. xem do hotelu ,EuropeJskI~go.
_ Zrealizuje go pan w ponie
Urzędnikowi "Esse'Xa" wystar - ~ Pan M~c KIele - oŚwIad·
(Jzialek.
czylo jedno spojrzenie na ma- c~y! lm, portJer - zak~p~ w Ot
szynę. by pnekonat się, te był blSle bl1e~ do Poznam a l przed
Spl'Zedawca zawahał si~. Kli- to ten sam "Essex" Tbe Challen chwlą odjeChał na .dworzec.
~ent był wprawchie eleganckim ger, który zosłał przez f'rnn~ do - Prędkoj Prędko!! - z;awo,
i sympatycznym człowiekiem, piero 00 sprzedany panu Mae łał dyre~łoT sprzeddy.
ieZek był bardzO' ponętny... ale, Kide'()'Wl za. cleK o znakomi- Będziemy mieli plaszkaJttM w obecnych czasach mote tern i pe~em nńkJ"ł/du.
ołwi.adczyl komisarz policji., w
sobie pozwoJić na zbytnie zaufa
~~ "oJ
ftrl
t mk ~- I
":e '.:lo ln.:l..::!.
- Od K()go pan nabył t" ma- czaSIe, 6"y au o
nę1Q u :rcą.... u
uza
'"
...
b
ś
tyłk
sZ)"Iui? _ zapyta.ł urzędnik, cro ze y my
o zdft~
qA-yl'l na czas.
- A Jeżeli czek nie ma pokry .iąe, it robi mu się 'do!ć niewy~
Samochód
zatrzymał !Iię
ramie.
przed dworcem Gł6wnym. Trzej
t:'ia?..
T~
sameao
• J3.
'k w ic h er wpaJtl
d" na
~~
" zoania byll <ly_ Nab'yłtrrn ~ Dl·ecftl.o god
' Zl· _ panOWIe,
rektor ft"n'zedaży, kt6ry w <leli~ .... ~~
ł11~
~t..
nę temu - odÓV\W}'ed";al
"t\tzystację·
katnej fonnie
wyłożył swe zat"~
o~
~
były.
Poszukiwania nie trwały długo.
strzeżenia eleganckiemu panu.
" . , .
.
.
Elegancki pan i sprytny oszust
Elegancki pan odpowiedział
- Oka.,ZY-!Iue ? Od kogo?,.,
'W jednej orobie spo!ywał z CIlna to że czuJ'e się wie1ce zdu- Od Jakiegoś pana, ktÓlrego ł
-.....~.
b f t..-IIJ.· 'tV re,
. k
· _znam., W'lem tył - stauracji
ym "ł"-"'"0JeIn e sz ;yn
mionym,
it podobne zastrzeże- naZWl~
a. me
kolejowej I klasy.
nia może ,wog6le ktokolwiek, wy lko: ż~ mIeszka w hotelu Euro_ CŻy pan Mac Kide'?
suwać ....
,..A J· Adn adresem SkO'ro peJSklIIl.
W e w łasne j oso bie.
~ ~t)~.
•
•
[jednak wątpliwości jakiekolwiek
Urz~ikowi napT1:enuanro_ Pan nabył dziś popołud1niu
istnieją on uczyni natych- bilo SIę to zimno, to gorąco, .
samochM w zakładaeh ,Essn41
miast W«tystko, by dowieść, ił ~ - Czy mołna zapytać ·u ja~ płaeąe czekiem na p, K~ O, naczeki .fe go są równie dobre, jak ką StUn.ę nabył p~n 6w w6z' - stępnie zaś spnedał go PAn za
e.zeki Morgana,
zapytał d:rżą.cYlll: głosem.. .
bezcen temu panu?
~ "luzy więc referencjami. Nie- Dla,cZf>..g6żby nie -: ~:p:,tł
Mac Kide uśmiecllnął stę~ .
cba j 'd yrektor sprzedaży zechce eleganclu
pan, wynuemRJąc
- Informacje pana SS! dobre.
zat elefonować do firmy jubiler- przytem sumę o 70 proc. niższą. Tak.
nabyłem dziś pięknego
skiej, gdzie nabywa on często od istotnej wartości wozu - 6w ,;Esscxa" i mO'cno tałuję, że mu
klejnoty, płacąc zawsze godne- p~n zmus ·... ny ~ył ~ natych- siałem go sprzedać tak rychło.
mi zaufania czekami.
Niecha; mIastowego wYJaz:du l dlatego Miałem jednak powody, by nie
zechce zadzwonić GO ayrclicjl odstąpił mi w6z za tuk niską ce jechać nim do Poznan'a i nie
hotelu Europejskiego
i dowie nę.
zat.rzymywa6 ~'
.
się tam. od Mac Kid'a...
Teraz urz:ęCJni'k" nie wa1lał się
-- Ale dlaczego s.~ go
ij ut ~żej, lęcz co tch!l p..ol>ie~ dQ ~Y.J.:~kł()r..a ~dai:y. oma} .Qąn tak' łanio.?" j"'''' - - - -._.

Bssax

dziś

Katedry Poznańskiej.
11.55 Komunikat
Powszechnej
Wystawy Krajowej. Transmisja"
pnnnanl'a na ..,.., .. ""'tkie po'-kie s~vu
""·I~
JJ:!
....,.
cje.
11.56 - 12.10 Sygnał czasu. Hej
nał z Wieży Ma.rjackiej w Krako·
wie.
15.00 - 15.50 Koncert z płyt
gramofonowych.
Jedno z biur koncertowych za.17.00 Koneert popularny z Dolikontraktowało na kilka ~tęp6w
ny Szwajcarskiej. Muzyka polska..
w Polsce znaną. tancerkę rosyjską,
Wykonawcy: Orkiestra. Filbarroonji
występującą obecnie w Anglji, AnWarsz. pod dyr. Kaz, Wilkomirnę Pawłową, Pawł:ozwa wystą.pi w
skiego,
Tola Ma.nnkiewrlczówna
Warsze.wie w listopadzie.
(sopran), Leopold Dworakowski
(skrz.) i Tgn. Hosenbaum (akomp.).
Dr. med.

ffilaJąc

MAREK ROMAŃSKI

,szrmr

9

W ARSZAV A, 1395 m.
18.35. "Od Alcheroji clo Uhemji"
10.15 Transmisja nabOOeństwa z wygłosi inż. J6tef Archniewicz.

"Oberon", Grieg - Sigurd Jorsal· się od spełniania naj.świętszych
far, Bruch - Koncert skrzypcowy obowiązków. "Grób nieznanego
(g"moll), Rossini - Uwertura d) żołn~erza" Rayn,ala . zawdziQcza
opery "Wilhelm Tell", Noskow,;ki ?zęśc powod~enIa n.letylko s,woOd l
;"tk e M ni s lm zaletom hteracknn, lecz I zo
g osy pa.m~f owo '" o u Z-lbrazowaniu walki, J'ak" staczako - U,wertura "BaJka,,' Tań('e ją ze sobą parłJ'e i pok~lenia, a
l1.ft
•
g6 ralskie % opery"Ha,1AAI,
które zagranica przYJęła z pewWejście bezpła.tne.
nem zadowoleniem. B mdną bie
liznę nalęży prać w rodzinie _
zakończył Montherlant mot ywy swojej odmowy.
No~altki

Doskonałe dobrane obrazkI!., mseenl7Aoje, przebojowe piosenki,
skecze, wystalWowe f,inały, parodje
chór1t cygańskiego J t. d. Slł t1Sta.Znany pisarz paryski De Mon
wiemi.e bisowa.ne po kilka ra"Ly,
therlant podmówił pozwolenia
Budynek 2l&bezpieozony przed
na niemiecki przekł. sztuki swo
ileszozem.
jej p. t. "LexiI" . Autor zaznacza,
że nie czyni tego
bynajmniej
KONCERT t. o. P.
pod wpływem wrogich
uczuć
względem
niemców, gdyż jut
D"rś, w nied~elę, dnia 25 b. m. niejedna ksiąi.ka jego była na
o godz. 3-ej po pot w Parku Miej- język niemiecki
przełotona.
kim im. Stals'Dioa (Narutowiem WszaIiże sztuk~, o której mowa,
(10), odbędzie rri~ - staraniem wy- napisał w r, 1914, mając lat 18,
aziałn oświaty i kultury magistra.- a treścią .iej "jest opowieść o Dlat
tu m, Lod1li - koncert ludowy w ce, tak głęboko miłującej syna,
wykona.niu Łódzkiej orkiestry fiI- że w obawie utraty Jedynaka,
harmonfcznej z udr;iałem soUstkll nie pozwala mu wyruszyć
na
p. BiaJJkI Rotte (sk~'e).
",:ojnę. Montherlant u~atał z!ł
niepotrzebne pokazywac publiNa. program koncertu składają [ czności niemieckiej francuzów,
się: Weber - Uwerturtl. do opery kt6rzy przez słabość, usuwają

US

.

pod dyr. R. TELGA

I

W programie . muzyka operowa i operetkowa

zda wał

Indagowany

się

nie I

W ponieiliia lek rano jl'cl1"tak
czek jego, posłany do P.K.O. 7.0·
- "Essex" był mo.ią włas-no~ stal przyjęty 1. bez żadnych la·
śdą rzekł powoli. Moją strzeżeń zrealizowanv ...
własnością mogę, jak sądzę, 'do
Skonsternowr ny' dyrektor
wolnie rozporządzać.
sprzedaży udał się natychmiast
- Niemniej sprawa nie jest do komisarjatu policJi. l{om~jasna. Jest pan podejrzany o san polkji ~ysłuc~ał go 7. 'lw.a
wystawienie czeku bez pokry- ' gą. Następme poklwał 7.(> ,dl\'
ci~. Ba rdzo mi przykro, panie wieniem głową i rzekł:
. .!ac Kide ale do wyjaśnienia
- To zagadkowa histor-ja Ko
sprawy m'uszę pana zatrzymać. munikowałem się telegraficznie
Panie Mac Kide, pan jest. aresz- z Scotland Yardem w L&ndynie
towany.
i prefekturą policji w Paryża,
_ Aresztowany?...
Mac Kide )est fakt~cz.nie oS.mMac Kide spojrzał
na zega- stem. OdsIadywał JUf. dwn lat.a
rek, poczem zaczął mówić, ze w Dartmoor za fałszer~h~o bi-.
zwykłYm sobie spokojem:
letów bankowych. W tej Jednak
_ To jakieś przykre nieporo- sprawie jest tak w p-oTządku, .te
zumienie. Czek ma pokrycie, co m.unę go ~atychmla$ł n;<?lm~
do ~rosza . Po zakupieniu samo- NIe !110~ę .led~ak ?przeć SH~ uchodu udałem się
do hotelu, CZUCiU, ze kryje su~
wtem
gdzie
dor~czono mi depeszę wszvstkiem Jakieś tęgie łajdaewzywaJącą mnie do Poznania two ...
w sprawach dla mnie waiJnych.
Mac Kide wstał z""o]niony fi
Nie mi.ałem niestety przy sobie godz. 9.25 rano.
potrzebnej na wyjiu:d got6wki, . Pr:zyjąt
wia,don:ość O 1;""0}zaproponowałem więc temu pa- niCniU ze spokOjem l z;':r6clł Sl~
nu, przypadkowo w hallu hote- do" dyrektO'ra sprzedazy "Esselowym spotKanemu, kupno. IlU- xa .
ta. na specjalnych warunkach.
- . A teraz .przypom\na!ll ~aSprawa jest prosta. Za dwadzie nu, ze,. 19oome z zapo":le<:lzll\.
kia minut odchodzi "Express" będę furnę "Es sex" ska~nł
o
do Por.nania.
Jutro mam tam 300 tys. zł. odszkodowama. Mam
do załatwienia sprawy drobne, śWiadk?w, ~e o~t~~egałem. pana,
ale o Ue nie będę w poniedziaKomlsa~z pohCJl
spojrzał z
lek, o 1.30 na giełdzie w Pozna- p~zerażemem na dyrek~or~ : ~"niu stracę 300.000 złotych.
WIęc na tem polegał plek,IE:lme
_ Czy ma pan przy sobie 0- sprytny p~an oszusta. A Wlę~ atrzymaną depeszę? _ zapytał resztowame było na rękę Jeg<)
komisan policsji.
zamiarom ....
_ Niestety mlszezyłem ją...
Ale dyrektor sprtedaży firmy
Komisarz ruszył ramionami: "Essex", który również zrozuP
ó 'dz'
miał na czem oszust chciał wy·
an P J le ze mną .. ·
B
d
h
t
i
OJZ'D'
'grać,
uśmiechnął się tylko i doar za c ę n e.
aJmiam jednak, ~TZy i~ia~kac?, hył z~arka:..
.
że, g~y sprawa Sll~ wYJaśm, WUJO aD tWierdZI, te mUSI pan
sk arg ę o odszkodowame 300 być dziś
1.30'w Poznaniu'?
sę
N' od
"
t
ł któ e strac~ nie będąc w
leo ZOWnle, tracę lmlczeJ
ys
..
z
"
,
r
"
,
300
t
ł
kt6
f'
n.fl
~d lalek na gIełdZIe w Po
y5. Z .,
re lrma" E-ss"x"
. "
",~m, r;
- musi mi zwrócić.
znanlU.
,
•.
.
UrzędruK polleji u.śnu.e·~hnąl - N~ podobnego. - ,odpad
sł~ pod wąsem. Znał on (\obrze wesoło dyrektor. - ZrobImy co
"
"
S k-.J·
d l
groźby i sprytne wybIegł ŚWla- Innego. z uua, Ze sp:ze a pan
towych oszustÓw,
swą maszyn~ tll~ tamo, z;r~bił
pan
bardzo
zły mteres. ZamIast
00
ł d '
f'
Pan Mac Kide pozostał w 3 tys. z. aJę p.ann nasz lrWarszalrie i w zaeiszu poliey"} mowy salJl()Chó~ l 8zofera
do
nega aresztu rozmyśllł sm~tnie dy.spozyeJi. Zdązy pan na Z8-s.
o zmien'OO§Ci los6w ludzkich.
- Jakto? Będę o 1.30 w Porozumieć,

*

m.nm? ..

!'lawet wcześniej. ~,ryt paD
me Wle. że nasz "Essex
nosi
dumne miano "The Chall~ndeT"
-wyzywający przestrzeń. Pojedzie pan z wicbrem w zawody.
I dyrektor podszed~ do telefonu, by zatelefonować do ~a• • • ra-tu, podezfU, gdy MM. . Kld~

OOOOOOOQOOOQOOO. -

Z iedzilJ-cie

miał mmę-

go.dn!\ ftll~szegro

~~..w~,~.zucia,.

S PORIUIII....

"

&;62-5 sierpnia 1929 roku

aniały

\U

sukces

Ten ilo," mlsfno

łodzianina

sł

PemaiI.. .",
bfł...

~
:ń;bq;~
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:w: -'-~ ............ .-..a....,

. "-"6'. r--r-. ~......... "-J~

roł1nt od..r !fawu&B, . . J:antne-

na po ~ W'3lee, ...
RDb. 1:5, ł~ bf., 8--.10, ~
Da.łBse wyuIlki:

biegu -

Więc~lem:

Sam faIt, if zdoM
2:Xłystamowac naJlepszego

IIanIIa N, e:s, 8:8, Je.,
LiN;',*, ."" ~
6~ U. - " l a 7:5z ~ lY.l.,

_.wd)d

6~

ćwf~nał:
Dnbieńska
Gmado:r:,~ 6:0 ~ Jędrze.or....

sb. - ~ 6~ 6~
.
PmDnd: ~wak:a _ .0rJIIi
chowa; 6:4 s'l;
. .
n.-....

\11'' '

zaczął opowiadać

gdy
o k"rzywilach doznanyen w biegu aooKota Polski,ale i teraz _machnąl
ir'ębl, twirdząc,
o takieh gran
Qach lepiej nie m6wić.
W mej cięikiej pracy wywła(J{)wcy xnajdują ni-e~podrlewaną
.;pomoe w ob~ym przy rozmo~ir sympatycmym ~oroweu '.A:~tllrze Puszn, który od s'Wegl) ko
legi klubowego, łatwiej wydo:lbywn szczegóły nadzwyczaj de'ka'.':c.
- Z rOWCTem zapoznałem ~'ę
(Iwa lata temu, mając lat dzie:wj(~t naście -zaczyna nasz rozmówca - byłem
poo6wczas
czlonldem klubu .,Odrodzenie"
:w c:JlOjnach, w kt6rego
barwach staję tet w 1928 r. po raz
):lirrwszy do zawodów, Są niemi
;wy.~cigi kolarskie w Rudzie Paibj:mickie.i, gdzie startując w bie
RH 11a 15 klm. zajmujQ pierwszr 11 icjscc. Był to m6j pierwISn \\ ~'~cig i pierwsze zwycięst'i\",'O. ZnchQcony tym niespodzie':".. a 'lylll sukcesem startuję jesz'C7.e' kilkakrotnie, zajmująe Kaid, L1Z0WO .iedno z czolowych
poświQ-Cam
micj'ic. ~Rok 1920
uczciwemu trenin,!jowi, przeno
SZf!C się do UniOTllI, gdzie 1JI1aj~u.ie nalcżytą opiekę ze strony
k:i.e~i.ctwa. S:~ ...:-~.,

ze

D
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s
lew.. v....., OAdAhbiilsJd
G:i, &:S; 6-:lL
Gra ~ pul: <me~
GrobJewośa - ~ Potodi::.a 6:3 6:~ Dlrb.feMb, Jedne-

\jcnIrtIb :...

Zejd~ Gnład~

sb H, 8:1, J1młm"", Wennf:6.
ska _ 'Mae!e~ I..!sowoska $'.f'
J"~

6:2, Ra!ciborowsb, POfIeJtówna -VoIber6wna, ~ 6~ 8'S.

Tury~cl
.

Ib - fI.KIS, Ul

Z ~ieJSZ' yell __- f . - O MŁ
~z.uw

~..

s1:rzostwo klasy 'A LZOPN. nttj-.
eieka:wrej mpow!aQa .się spot.,

t7-1dn! -..-J.J"'1d lxibel' Nipper Pat-DaTy (mz lemo), drut; na liście 5o~ót:IJ
karne rezerw kl1!b6w Jigowye1l
~
/ a mianowicie Turystów z LKS.
angfelsldch, waIczg tu Berlinie z K.• JCh ul
zem (na pTarDO).
(O

~n~w~~ro.
Kołoazie}czyilem. !~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_

~z;::~~~ ~~;~ z:a sła:~

.

WÓp1a palIÓW. ---.,--

CwieJł1IDał. JIIIftliIyimł!

tein-

J

~ niego czegoś dowiedrieć, trze

pod

sk1, ~ - Steined, lfizfIe..
wfcI: 6:1, 8~ ł:!, t~, 8:2, ~
bUng, HOl'3iht ~ ]ta.;
ezor 6:1, &::1, H, Waami6l*l, n~ - ProeItoc*I, Kt..,.,.,df
6:2, 9;1, 9fT, braoła S~l&nrr _
.Andrzejewski, Wl'tmamt 6:G 8:t,
4!6, 6 : 8 . "
,

f5uż

.iednaJ( rzecz niehttwa, natt
jest małom6wny; clieąe się

.

IJiaghl pa4: Dllbłel\!!b Jl.al!Jagqerowa. 6~ 6:0, ~
- y~ .,~, fJ!2, ~
.~ - ~iandra. &:O, 'J:5.' '
J

®~cnczas łtXłzmnina KlosowiC2a'
\<o przeszło awłe~, mówi:

~
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W
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t' Wywi'ad z

Czamows1d -

ftJ'i ~ -

'uw

za deble.
Posłncliajmy ]eilnalt eo-m~m
~ sobie i swej JIT6tkiieJ
karje~e ~rt'owej sam
K'~J~k, do k16rego
zwr6cll się
f>TZeastawiciel "Głosu
Ponm·
b",no",
·t">~~...-....... tulu-J·.... li: oJraz-.J1- ódnie'
"n

lICIao;

~ .7~ S:4, 8:4., ~

G
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)Uii(G'WUlCtW"
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ęua.~ ł""'..........J',
za9zieoKo LoChi, 'godnie bronłł Iio wamie,Jsze w,mienić . .tło: Ja.-!J:U:ąIł tłzłwmr "syiilpał .' Po- jfAI płex:wXZit m~ "bł.
Doru swego rodzinnego miasta bUeuswwy. wy§cig 1iTJC.. E6dl czq;wRy " saDXegQ w,*4,1, w: Startu"., ... uekiugodzhmym me
:w zakończonym Uibiegłego ty- -Poznań:, mlst:rzostw.a woJe- którym ~mny§łnie utrudniano gtt torowym WTIlZ z Stefań_im,
rodnia biegu d~kobt Polski.
wództ. bieg dookOła Ziemi Ka- nam juQ~ • skońezy,wsz,
na Miehabkim I szeregiem tJmydi.
Co zacz ten
Kotbdziejczyłt, Iiskiej no i ... :adtońcsmtJDl ~o- ~ w czasie wypoezyn'1t6w, yV ' tychłmi p6tniei, to jest l-go
ałyszymy zewsząd.
PJtajlt się piero. I>i~ Cłoo&ła' PoWd.
widK .było, ił. ltńbiom t~ ~ wrze§nła Jaa~
do
~
tn~'\Vet lud:r:foe ~~ zo:rJentow~
........ Do hlega ~_ . . " ,- Je"!y ~ "ał~~'!_ Dor gdde __ wat ~'
ftw0d6!
lin . w. sto~ka<ch
sportowye~ ~e. ~ahrena ~ stah ~ ~ ~ć . ~ I o ~ ~~!,o. P~
!l.odzi ...Karle~ tego ~odego 1m ~ Da ~iiis1Bm, gdY, łl!Il
~łeełI~ ,łc!l do wy8ctgIL Nie p~ ~:mam }ut Clo~ ... ~
1arz~ Jest ·tak hótka,
te nłe statnł me mógł lldzIiee ~eJ).. (!alem ~ ;jedmtlt, ehoć ł rany
maJtomfte] s:zosłe,
8ziw"nego, i:t 'j est (11ft nawet
w !lej pomocy teebnłem. Obeem~ na ełeIe dokllle1:8ły mi pr!Zy%Wo- ze zfedn~~ mwanizaej~ war
'SWem rodziIl!l1em mieście mało w dalszym ciągu 1ltywać będ~ ide, a zawcmęez:ać to mogę po- szawsJtq. pokn~ co potra.fi~
!Znany.
Byliśmy
pierwsi, masz~ SierpiYisHego, będ~ z moey kierownika sekcji p. Szym
Momy *isk <noni i tyt:zenł.
któny ~ początkiem. roku metą. nieh' barihiej m~ Or. skłego, t16ry
mwiadomiony (hJs~ aukeel6w k~ rot:eego :tWT6oiJi uwagę na
(te. ~izacja brega łiyła ta' s&łMa pnezenmie telegrar~e, przy ma-trę.
oiutującego w barwach Uniom!, licma, :te niespos6b tego WJPO- był na trasę biega i towarzyszyf
Kołodrlejery1t 1;Mm nie sk'om
'mlodego, nieznanego szosowca wiei:łrleć. Na J[a1{}}'Dl kroku wf... mi 'W ostaf:Di:cli etapadi',
roro- promitu~ mówi to wyratme
.IKolodziejezyka, kł6ry przeoo- dać było forytowanie zawOOo&- niąe mnie od zdeeydowanego .jego aczctwe spol-ojn ~
~m zdobył sobie ~ejsce w§ród ków ~ycli IIIosdem l:01a-\Jut .wycoCanła ~ ~.~
". kłór:mnśmiało . zattrać. ~0żmL
ez~łoweJ gI"l,Ipy ,k'?larzy pol- rr:y pro.wiDeJonamye~ w: srcze- Dynasy będtt. mIeJSCem meJ Wiemy Jl!!Il.roomme mu,sto~
lr~lch. ,S~cesy ~.esione ... sil- g6łno§ci zd ~ll,
do Jd6- najbmszej wam % ezołowymi
'.
H. Gol.
"le obsadronych bIegach: Ł~
-Poznań i aooKoła 'Ziemi K1ł- .
łiskiej, odniesione młmo
rlC2:nych defekt6w Imlszyny, pozwu
dziecko - sport()we
lały rooKwa~ oouonaJe na\izie-.
ie na p~ło§e.
I
I UJioronowamem.
t~łoez·
nycJl sUKcesów Dyl nezapełacy'j..
n!e tryumf _Kołod~j~_ . w
\lb~g;.t d.oookla P?Jsk!. ... łtc5I"YJl:l.
~Z1anm za}mtl]ą'C tnede de}
$Ce, oKazał się najlepszym }elcH:
~ prowinCjonalnym, pozw~la
he wYPł"ZeOrlć ~ JeQynie ~,
~TS~w!a~W
St~a~l.'
lMich at a;k:a , a pozosła.wUtJą.c ra:
~?ą ea
.. hl elitę kola~
lmf..
~ego, ~ remoroezn~
'nrY-

e:-

a Polski

WJnłłd .połkań

onłmdzacJł I IZUlnłn "
stoleaDgcb 1'1 ItIeIłIl dookoła ·Pollki .
(Specjiilng fD9wiad "GłoSIł Porannego- z WacłatDel11 Kolodziejczglłiem)
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Kolarstwo lo oDo1t piłki not-na S2:amotę i Podgórskiego na
nej najpopulaI'lliejsza ... Polsce. reprezen1a'lltów Polski w torogałęt .sportu.. Niema: 'jnt prawie wych m~trrostwach kolarsltiełi
najmntejszego nawet miMłecz- świata.
h, w którem nie byroby klubu
Bezstronny obserwatm O'ł"jen
bądź też sek:cji kolaTSkiej.
tujący się choć trochę
w naZdawa&y sSę
powinno, i! szych srostrI1kaeh kolarskich,
Z'wiązek' ł6dzkicll towarzystw wie dobrze, ze kolarzy tej miaKolarskicll, najwyi'SZ8. magistn ry co Podgórski,
nie mówiąc
tura tej gałęrzi,
jednocząca w jut o lepszych, mamy w Polsce
swycll szeregach kil!taset kIn- po'ddoslatkiem.
Nie cncieTI o
bów, z pokainą liczbą lciiłKtma. tern wiedzieć jeaynie warszawstu' tysięcy zawoonik6w, oparta scy macherzy, kt6rzy mimo P,)jest na solidnych po(lstaW8'Ch. ra~eK warszawianina w spotką.
Ze je'd nalt jest' inaczej; przek'o· ma.{(ll z kolarzami łódzkimi, po
naly nas wypadki, mestm:r jtń wr~1i mu zas~zyt reprezennie sp oraClycz.nene.
towanm barn, polskich, skorn:
Nie przebrzmiały .Jeszcze . e- promitowanycll
ootatecznie
cha skan'da1ic~ydi wydarzeń przez tegoż na zawodach w Zuna mistrzostwach Polski, zlikwi riehu,.· gdzie odpadł .tuż po
dowanycli jedy.nde dzięki do- pierwszym starcie, tiJegając ko~
brej woli wykazanej przez przed larzowi bardzo słałlemu.
stawicieli prowincji, 8. Jut pano
Również i wyjazd zdyskwaIir
wie z Z. P', T.~. _'dają znó:w fiKowanego ~ ~iesub?rdynacj~
znać o sobIe, me chcąc chyba, Szamoty, llwazac nalezy za po,:
żeby szerszy ogół o nich zapom mysI mocno nieforttm[)y. ~za7
nia!. Wydarzeniem, rzucającem mota sprowadzony prz('z \V. T:
jaskr.'1wl; światło na "ideową" C. dla ratowania podupadająSUo:-p. ~1'liu·'11ności
warszaw- Cych baTw klubowych, wprowa
sldch :'.' <tc:-<>r .. ". Kolarskich jest dzn do naszych szereg w kolarueh·~:-"'ła ~,~~,,\ '~"a ~ ,skieb. ołbrz.~ fetm~ ~!

n

~~~~~~.~

na boiskn ~. K. S. Q godz. t1'
prred południem, JN'zyczem. .~
llftS

informują,

skłamie:

Thryści Wy~

;::t~~kiŻi!:J~~-~s~t!t:

pUt w

t;'

~mer

Wiese '- Nie-;

Cliojnaek~

St. KnbiIi, HemtaM,
Swięt~łaW'Ski. Zawodami &

rować bęOzie ~. Raełti.g.
.c..

-l' I""

_~.

- ' . 'ł'I

•

.'..

....

•

• ...

pnwo§ć podaw~ jest jego

amatorstwo; ~J:
jako 'je;
den '.z głównych' pu:n~w wySD-(i~
mierna!tJ.e jeSt tądatie przez nie,
go r;byt wysokie odsZkodowanie ta ·słal"loWanie·w mWOOaell
krajawydi 'i' niooQb:iym:anie
k'ontrn,ktn, zawartego :r: łódikim
Unronem..
Chankłerystycmem jest, te
mistrz Polski, ooomzący obee- młmo, if s-z1toan ~ po-wa~
nie po torach mgraniczonych ko sprawie popularyzacji kol ars-zulkę z orłem państwowym, za stwa w Polsce.
pomina zupełni.e o SWent podro
Czas juf najwytszy aby !>KOn:
clzenfu,. gdy w rach~ webo-- czyć':r: tern partyjnictwem. Padzą kwest je finansowe.
nowie z zarządu "zasłużyli" 50P.r ~zamota żąda ods2JKo<łown bie dobrze na emerytuTę i otrzy:
nia
frank·ach, Z3p<?mina}ąc mać ją powinni jaknajp~dzej.
źe'w Polsce wałtrtą obiegową są Dla partyjników i szowinistów
zl'Ote!l!
Fakt nie wymagający klubowych niema miejsca w
komentarzy.
najwyższej magistrahll"Ze kola,rZagranica zpa Szam.otQ· jako skiej. Ster rządów objąć winni
Kolarza francuskiego i przyj:u'd ludzie, którym jedynie dobN)
jego do Zurichu, ,iako reprezrn- k'olarstwa lery na sercu, a tYCh
tantt\ barw pohiklCb, wJwolnl m~my w Polsce dosyć.
w tamtejszych . sfPTnrh kohr_.
"
Iskiph niC'hvwnk wp ost p'lrm7.p. Poprt?wauzą mu. nasz SP01".:
nić i ździwienie.
jl.OlarSkl ~u lÓpSZC'l sło~ecz~eJ
CAj; to F-dnnk chc" x:hić mo· P!,zy ~łO~Cl. Tego o.czeIrn]e nIe ..
że warszawj:lków
protcgują- clerphwlC cały. kraj.
e.ye,h
.
sw~ch ~~& ' ..'.
JI. Gett

la

li.;

c;z onhów
LO.P.P.

we-

I

wm
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....L:u::w·'az G'·
25 sierpnia 1929 r.
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25 sierpnia 1929 r
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Polityka eksportowa
oprz~t

sic mosi o

włókiennictwa

wgdćlin~ wlpóldzialani~ rządu

I

Polski przemysł

włókienni -l oadek ekspo rtu , to uie należ y f\' Jlki Dalekiego
i Bliskiego
prZ~D1ysłll włókienni- " ·schodll . "Y tych war unk ach
(\'ytwarza SIG oslra walka konsowując swą produkcjG do różo' S1)adc. ~ ten ho wiem po~ os la- knrencyjna, w. które) przemysł
norodnych po~rzeb rynku kra- wał w pIerwszym
rzGdzle w ·l:1graniczny opIera SIG o paczyjowego podjął również prawie z·w ir}zku
z kr:\"Zysem finanso- nrnia rządów.
jednocześnie energiczne wysiłki wym RUlllunji, która, jak wskaPrzemysł po[s~d w walce tej
w kierunku rozwoju eksportu. zaliśmy, b~'ła największym od- pozostawiony
jest
wlasnym
\\T tym celu już w roku 1920 biorcą Łodzi.
swym siłom i tutaj dopatrywać
związek przemysłu włókienniZ drugiej za < strony ujawnia i~ należy
jednej z przyczyn
czego w państw~e polskiem wy- się, jako charakter~·'t~· ' ·7I1C z i· sr.ladku eksportu. Pomimo to
syła zagranicę specjalną delega wisko
obecnych
konjunktur jt'dn~k poczYn~nia włókienniccję, która zwiedziła szereg ośrod eksporlow~'ch
pewne cofanie twa łód7.kicgo daly pewne pozy
ków przemysłowych nawiązu- siG eksportu curopejskieg(, na tywne wyniki w ub. roku. Zwięjąc stosunki gospodarcze i bada k o rzyść innych części świala.
Rszyt si~ bowiem wywóz, na któ
.iąc warunki zbytu. \V okresie
Al11erykański przemysł w!ó- r~' p:'Zł'mysl czekał szereg lat·
zajęcia KiJowa przez arm.)(; pol kienniczy stara się
opanować do poludl1iowej Afr~' ki,
połu ,
ską
przy pomocy znakomitej orga- dniowej Ameryki. Jest to \YV'
przemysł łódzki podejmuje pl'Ó- nizacji
zasohów finansowych wóz par l'xcellence pionierski,

ery po wo.lni~, I modernizując 1tu winić
swe przedsIębIOrstwa i. przysto . c zego.

\V ezomj, jak zwyk. w soh!)j.'" w lip
cu
i sicrpni li. zchra nia gil'ld} Ilr1~
nic należy wątpić, że PrL? racjl)nalnej polityce czynników rz ą (lowej nie było.
.dowych, sfoordynowanej z akW oorotach po;:agiełrlowyt!1 i!~
cją przemysłu - [loIski
eksnor t "dbkiellniczy ma powa:; ne lal' gotó,,·ko\l'y 8.88 L ruhcl zlotY}
-l.GJ.
szanse rozwoju.
Poczynania rz~dll iś"-: winny
W ob rulaLll lllił :.clZ) banko\\'.\ ch'
w kierunku udzi elenia pewnych
X.
Jork ·()t,H3 (100 dol. kabel). \Vj
gwarancji dla kredytówekspor
towych,
obniżenia
fracMów c·hroL:' eh pl'yw<'.tnyc:h c:zcl'w<1llied
morskich, utworzenia sp<,cjal- SOlyjf'cki (10 rub.) - 2 rIolary 21
nych misji handlowych, którepół centa.
b~' badały zagr r.nicą potrzeby
Dla akeji I (1Ia Li~tó\\" Z:l-tn"""
rynkó\y , m elody pracy i te cbnil'yeh
1l'lIfk'llcja lltrzym,llla. PO!'ZUil
kG celną, stosowaną zagranicą
przy k on troli dumpingu, stwo- ].;: i""111 0 !:(·łli\\"llie 8 proL'. L i~tó" Za
rzenia sieci bankó'.\' w wicI ki ch stH\\'l1yr h To\\'. krl'cl. m, \\ ,\r~Z8ri
ośrodkach eksportowyrh i t. d wy.
M, K.

____
.z_-

by nawiązania stosunków han• _ _ _ _-:==::=:_======::==~
dlowych z Ukrainą.
ICI
nr_
Projekty te nie zosłały jednak
wówczas zrealizowane,
ponieważ na przeszkodzie stanęła eta
tystyczna fiskalna polityka rz,!"
du, która sparaliżowała te poPół
nieruchomościa ch
ważne możliwości eksportowe,
Zagadnicnie eksportu "dókicl1
,
'
.
.
, ,
tticzego poddawane było niejed ! ~ dmu wczorajszym w W~,- dowala się w trudnC.i sytuac.ii fi j llWC{.lO, kt{II'~' uf zll'hł ~wanm\Vlmidw:! 1)f'Z)'('z~'ną za'"1~
nokrotnie szczegółowej allalizie ,dzIale Handlowym Sądu Okr~- l1ans!lwej. Celem
poprawienia ('.ii wil'I'zyci clol\1 zagl'aniczl1)'m )'('SHwani<l b~'ł fakt
zgłnszl'llia
, ostrej kr~· tyc,e
ze slrolly P?' .gowe~o t~ezyla si~ ~pl'awa, , a I.icj fil'~a, .i ak , wiadomo, zm!.Wo . ł~m:cnhlatb, dn w:rsaKo{;d PI'Z('- r.:1, S('~Ji ,,~ezora.i;;u'.~ i)J'zCZ \V ..
wnych ,odłamow społeczellst" a ra('zeJ ser,la spraw hrmy
"Sp. wala S1~ w ubIegI lm I'olw uml Jn'Hcza.iące.i SlIlHl.: 4 mil.iml~' 701 . I LUI'lb.lUm.l, (PI:w Bąhl'(m skieł cz"nllJków
rzadowych
7arZ.lI- lAk c. ". yr'o h'ow Raw('łlllanych
,
In:uho('cm sadownn
"
. J
' og,OS:lel~m
J
' RP"'I ee
• ,7
"
. •
; . ' .
ktHr~' nl'Ze O.~tatnio oh't':~a!y l:c)::11c lł.;:gkl. ~f.,...ł) z::.
:lilia
caJących, p: me d osc energlcz- \
",... ' .
""
. ł"
nic stara si~ on o zagraniczne S. HoscnblaU . '''lelka ta hr· ct:g~l1ął Sl~ do roku bici.}~ccgo, s I-i. ŹC limH ,.S. Hl'1.{'I"~la ił" zn3 .i r.lH',\· ilW.i S, Rn ..:enhJatł
Hj a~
rynki zbytu.
,ma, któl'ej bil~lDs w ubicgłym 1'0 'ale .ic.i nic UJ'atował. ~it'li:lsta- ,du.i t ' Sil: w p7t'dt'd'~il l~p:Hł~~ł~!'~' (ihl,l:;d. ,,~:!d:Hlie to jlOIHH h' Z'j .. ta
Stanowisko
przemysłu wló- ku zamknięty był sumą 22 miłj, teezna równic;' okazała sit; po- do l'z('~o 1)!·Z.y('z~·I~II;· su: ,,"J{' St'l. I) (:ohmlC'IJlam:. z kłóI'~·('
v·r\.ien~iczego )~~\ w tej " sprawie zł. od (.łu*szego już czasu znnj- '1110C Ranku Gospudm's'-" 'a l\ra- I że Bank ~(;SJll (hust",;) !ua.jowl'- l ika. Że' fil'ma .. H1)!"cl\hlatt" zf)oi
odnucnnc. t;\~ a:a o.n. z~ . "
~__
• ""'_-'~"''IIł go rnhlał (lo p·!.h·s1u ~('kM'1 ~wa bnwi:!znla Sil: " . (,ZCI'W('11 IW/e-przemysł
włoklenlllCz"
polskI
.rall('Y ,'lIV wystawWIJY
,
... I ,
Ił" E l l'
• •
".
iU'zt'z liI'- ",('!!o 1'11 . 11 za'} U!'IC :-( ('. '--'H~

(it;żki

dni

•

•

miljona dolarów zabezpieczonych hipotecznie na

me ,rest

przemysłem

t'ks,w"fo-

n'.l'm. że Jest on ,.aczt'.i ze swcgo przezuacz<c>uia prz("m~~łellJ
dla rynku wewnęh·znego.
Przemysł opiera si~ tll~a.i na
statystykach, dowodząc, ze w
rka!i~ dPO '~T?t u" ~onsumcji IP01 s leJ O JeJ pozlOmu przcc \\'0jennego,
przem"sl b. a-v.·clnian.",', pl'lwa ,'nc,
tylko na ]edną Zmlal1~, d.a ll'kl
.
b yłb Y .jeszcze od możności cal1'0 ·t.....
k .,
t
a. W1 ~",o zaspo Olcn/a zapo rz("
bowa~ła
j]

..

,

,.,.

m-:. na

,1:-' , .

.

StlilI(:

I'

'b d
tc, 50 proc, na.leżnośc.i w !!"otówcc..
'
i z k olllecznosci ę zie musi al
~
si~ ucicc do pracy na 2 zmiany. lub tOW<1Tze. Spłata wiml:a nastą.Wchodzi tu więc w grę niclylc
tak bardzo okrzyczana ,.nadpro
dukcja", ile poprostu niedosta·
teczna narazie llo.J'emllo:Ść r"llJ
ku.
Niezależnie J' ednak
od te~o
"
przemysł wlókienniczv
podjął
,
energICzne wysHki w kierunku
rozwoju swego eksportu. Eksport ten wyrazii się w r. 1925
cyfrą około 60 mUj. złołych, w
roku 1926 wywieziono z okręgu
łódzkiego tkanin bawełnianych
półwełnianych i wełnianych 4
milj. 511 tys. klg. na sumę
milj. 103 tys. złotych. W roku
1927,
w którym .1;.on,1unktuI'Y
eksportowe
przedstawiały się
stosunkowo najpomyślnicj, wywie7.Jono tkanin bawełnianych,
pólwełnhmych i wełnianych 6
mUj. 652 tys. 987 ki g., wartości
71 mH.i. 801 tys. złotych. Rok
1928 był dht ekspol'tu włókien
niezego niel)Omyśluy. a wartość
eksportu wynosi 59.277.000 zło
tych.
Eksport włókienni~zy kieruje
sit< do Rumunji, kt6ra do nieda-:l.'na jesz cze pochłaniała prze
szło połowQ całego wywozu (w
roku L927 na Sl1m~ pr:wsz!o 20
miljonów d. ), na Lit,.v~, do kr~
jów
Dalekiego
i Bliskiego
" ·schotl u . do państw nadbałtyc
kich, do AIllPl'yki, <lo .\lIslr·J·i .
J ugo sławji. Anglji, Danji j na
Węgry Oral (perjodycZlle doś('
rzadkie tranzakeje z handtowl1
n,lis.ją sowiecką) do Ro!>.,·i. Jeże pewien
l, rok 1928 przyniósł

i nadzoruII

I

.'
467 t~·s. d1lhll'ow.
t'U r1 nkładlli(' wynosi
-l,li}8 . (l~9
W "ydzi,tle handlo\\"ym sądu \ rydl 3;;.000.1.1.; Z;! lIkł:,(h'lll zł. '" l' ons('kwCll eji Hank (; :1vkn;g:owego zatwierdzono ukh<l 'l. o:$whd! zylo i'\i!: :23 wicrzFi'.'li 11.1 sllod~I1'stwa KI'a,jowl'gu za.;;l.. :u'wierzyc:elami. zawarty przez Ta- ,;Ullll: 27.000.
zł.
iył nl'ln~ "S. Hnzl'IIblatt·'
l)
llt:lls1.a Jarosiil,;kiego, wlclśeicieln.
* * *
' z~n'ot Silmy 'H·kslowri.
h:mdlu "in, wódf k i d,,1ik'ltesów,
.
,,- "pn:.wie \lp<ldl(l~ti -l-lh hraci
Sp/'awa la w pJ'zNlm '·j;t'J(' 7:1 ,
I
[,rzy ul. Prze;a.zcl nr, -16 .. ,Jaro~ińGe.Y~1
'.
wlal'
.·c.itirl,i
farb
h
1'
1
1:
przy
,
bl'zpił'czenia
powod,ztwa
lyl.H
:-.ki oglo;;ił ;;oolJie sam lIpad t{)~ć w
,
ul. Zgler,;:kl eJ $)6. oraz skl:ldu Lo· l'ozpah'ywana w IhllU W('ZIH':l.IpaźlJzierniku ub. r,
Stan up a dło,
wrróll' we L'yoI·l"ir. l!d z· clOll.) szvm l)rzez sad, któt,y udzi elił
ści t,rwa! do 13 ~iel'pnia b. r., kiedy
• . •
Iran k OWI• z31ezpI('('ZN}
I
'
\a
h'IPozawa.rto ukla.d. Przewiduje on spIn- " FZyS tk'Im Cz t (' l'Plll go Jej'tlL

Upadlości '

p ić w 15-ciu ratach; z tego I-sza w tydzień po zatwierdzeniu ukllldu
w wysoko~ci 5 proc" a 4 na.stępne

oct i3 t Ei'pac h k- war ta.l nyc h w wysokości 10 do 15 proc,
,~
I. '
•
, l
.,30 zelJranm
wIerZyCIe
i obeeh b I 9~
lI~rc
y o ~ ( osób, reprezentują·
W

~

~~ójrl[ie, ja~a

43 1
Dziś

o szalone.m tempie, komedja z za kulis wyścigów konnych

Dziewczyna

-

z Cyrku

w rolach

głównych:

figlarna i

słodka

3

8M;

i

ona

S

,

I

JACK DUFFY
Ceny miejsc na I-sze seanse
50 gr. i 1 zł.
p oczą t e k ..........
-_..1- o go dz. 430
, ,
w.,soo, i niedziele o i, 2.30,

, .

I

orllZ H,'m:'ma
(ł'.i gl'oi.n, I'.i "la
.• S. Hn~('lJhlatł:l" S.yhI3l'.11
'lrahlwaln "O i('d \'nie ustaph'nic z
"

ll,aDlI)letll

.1,

•

~:łdząccr~o sędzi('~~

BiNh'l'JłHIIUl, klól'y sam Sil: w~
I ł;~l'z;\·ł•.~ak I "ieJ'z~'dC'l zagl'oiOol
I/H'.i firn:.\" Spnłwa :wsłala zdjęh l z "okal!d~'.
..
' ;&":l~)lI$'in&'l_~J.l'\'.l:1Jl'ijOll'lt~;:;mi':T";:G.

ZagisułCie się

ctłonkó\v

na

b. D.

~.

P.

.. ~&tiil.s12::u:u:;;:;:;;a;~
'~ ~""'orr--~""'-----r.-<

..

.ac. -

Oli 0-_1&6
Z powodu gruntownego r e m o ,n t u:.
i cz ęściowe j przebudowy sala Z/!,"O~
wa na krótki okres czas u zamkrHęta
Kino tylko W OGRODZIE,
2 SEANSE: od godz. 8-ej - !O-ej,
od godz, 10"ej - 11.30
WSzystkie miejsca po 50 gr. i 1 zł.
W programie dwa arcyfilmy:
-1,-

Wzruszająca

amerykański

UWAGA:

'.

'w)·('h H:ull'.f:ma
IIm('dt'I·Jl):m3. W

"WYSPA

oraz najznakomitszy komik

natutą

,

młO~liutka

PHILISS HAVER

.orkiestr;; symfoniczna pod
Sz. BAJGELMANA,

II

I,

\\ ( fi 000 d41l:u'O'l' w ,'alnI'! . '7.e
znIHIW:::z111it' to wykonaiu rll-i
\ l'lh·k ~. d l'll!lI!~·.i ('z~;;ci. Sllrn 'ę
l:' 1'Ilzpall'''' ·ał <;}!d
. skIn łzie:
lnzl'wodnh'za(', s~dził'~ 1 Busz..
knw';l'it,!u i 's('dzió~'
.lal 110-

12.000 dolarów I

i dni nastąDn,ch!

Szampańska,

p. t.

" ,

.;, * *
tl'('znego na nicl' u('homości:wh
W :;woi1ll cza" ie dOllm,jli '·lllY n pl'zedsi ~biorst wa, Równoczl'~ni('
udz ieleniu odroczenia. wypla.t "jle w;vtoczył Bal~k gospodar. dl'~'
ehalli<:znej Fabrye e Wyrobów \Vłi> gą SDl'awc: o 6;)1.000
zł. nalezktennJczych i \Yatolin y B. Globus·: Inych lUU tytułem prowizji za lIT
' odr00zCn i;t upływał w d nil! I· (zieloną
l '
.
S
ermlll
gwal'ancJ~'
,pl'awa
ta
23.b, m. Sąd na.sesji ty dniu w('zo.- '\ zarówno ,jak poprzednia ml'r~' raJszym przedłuzył nadzór do dl1la toryeznie nie była .l'eszeze roz23 li:;(oIXtda.
Ilatry,"ana.
.-

firmy

wkrótce w "LUNIE"

~ó~:~:

symfonja serc i

uczuć.

lya de Putti i Pa ~eł Wegener
-

II.

-

Żona na dwa tygodnie
Arcyw,'sola szampa11.;ka farsa.,alonowa
W.
roi! główn.
n:ezrownanv
•

RI[HARO 011

1~

________________________________________2~o~.vn~1~~G~~~~~S~POftA~~~~~~'~f__l_~
____________________________________~~~r.~2~M

Dl'RfHł:JJl

fi IMUAI JUMM{~KU
~
~
I~R~MA~lfnIA
K~
[óW
m.
t~Dll
(HANOI.
I'I4TEl'I.-PIłZYIłODN.)

ul. Narutowicza Nr. 68,
podaje do wiadomości, iż egzaminy wstępne odbędą się W dniach 3, 4 i 5 września r. b. o godz. 4-ej po pot
Podania do klasy A (dla nieumiejącyeh czytać i pisać), podwstępnej, wstępnej i wyższych przyjmuje kancelarja codziennie
od godz. 9-ej rano do 2-ej po poło

Dyrektor

lELKA ·ZAB

;;ś,

AD oni

A

dnia
25 sierpnia
r. b. O g.
2 p. p. od- NYCH PRZEDMIOTÓW DO WYGRANIA. 2 orkiestry,

PARK

będzie

się

miejscu.

Bilety przy kasie w cenie

zł.

«MB

•

eIM2'ES' 614"11'".&&

KINO- TEATR

H LY D BU

i dni

m

;a'M

=4*·_*

WW ..Wi

tlij

WielIci sensacyjno-salonowy dramat miłości i zemsty.
1!!I!I!l!~.

W roli

tytułowej:

MARTA MANSFIELD.

• . . . .4.... 5 wSiM"rwWM

~_~

y

'Wi

~yrek( a Klei

NOWY FORD

I.

1Cł'

Wytworny wygląd, silna konstrukcja.
Wóz, stojący na poziomie najtrudniejll
szych zadań. Wyposażony w stalową
karoserję, sześcio~hamulcowy system,
szybę ochronną z nierozpryskującego
się szkła liT riplex", szerokie drzwi, za~
pewniające wygodny dostęp do wnę
trza. Dość miejsca na 5 osób. Silnik
rozwija moc 40 KM. Niespotykana
akceleracja i łatwość prowadzenia.

-

A utoryzowani

B-cia

Zl\stępcy

Poznańscy, Ł6dź

Piotrkowska 144, tal. 57·44.

Sąd okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 14 sierpnia 1929 r.
zaocznie postanowił: I ogłosić upadłość Mendlowi Reisreldowi
2\ chwilę otwarcia upadłości oznaczyć na dzień 14 sierpnia
1fl2fl r.
3)
zamianować
Sędzią
Komisarzem Sędziego
Handlowego Rappoporta, 4) zamianować kuratorem upadłości
apl. ac1w. Rozenholca; 5) osadzić Reisfelda w areszcie dla dłuż
n·l.:ów, 6) nakazać opieczętowanie kantoru, składów, kasy, zbio·
ru dokumentów, papierów, ruchomości i rzeczy upadłego, 7) do
kon:-:ć publikacji wyroku zgodnie z art. 457 K. H. 8) uskutecznj(· WpjA w reJestrze handlowym, 9) wyrok opatrzyć rygorem
tymczasowej wykonalności.
Za zgodność
Kurator masy upadłości
Aleksander Rozenholc apl. adw.
Al. Kościuszki 53.
Na mocy art. 456 i 478 K. H. wzywam wierzycieli powyżn:>j upadłości, aby w dniu 29 sierpnia 1929 r. o godz. 12 w
południe stawili się w Sądzie Okręgowym w Łodzi w kancelarji
\Vydzialu Handlowego przy ul. Żeromskiego Nr. 115 osobiście
lub przez pełnomocnika z dowodami, usprawiedliwiającemi ich
wiMzytelno"ci, w celu wy~łuchania sprawozdania Kuratora masy
i wyboru kandydatów na syndyków tymczasowych.
Za Seclzia. Komisarz Fabrykąn1

twg dlep'

Akcyjnej

podaje do wiadomości, że od poniedziałku, dnia 26 sierpnia 1929 r. aż do odwołania
obowiązywać będzie następuiąca taryfa:
15 groszy
1) bilet poranny, ważny od godz. 4 do 8
••••••••
25
2)
p
normalny
"
"
"
8" 23
•••••••.
".,
40
3)
"nocny
""
"23,, 4: • • • • • • • • •
4)
"ulgowy dla dzieci od lat 5-10, uczącej się m~odzieży oraz
dla wojskowych od szeregow.ych do chorążych włącznie,
15
ważny w godzinach od 4-23
.
.
.
.
.
.
n
5)
"kombinowany z prawem przesiadania na tramwaje Łód.zkich
Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych, lecz bez
prawa powtórnego przesiadania
na tramwaje Kolei
Elektrycznej Łódzkiej, Sp. Akc. .
30
"
6) bilet do przesiadania do biletu normalnego, porannego, u1gowego,
nocnego i kombinowanego.
.
.
.
.
5
.,
7) bilet miesięczny normalny watny od godz. 4 do 23
30 złotych
8) " kwartalny normalny ważny w dzień i w n~cy.
.
.
.90.".
Uwaga 1. Ponieważ bilet kombinowany dale prawo do przeBladams SIę
tylko z pociągów Kolei Elektrycznej Łódzkiej na pociągi Łódzkich Wąskotorowych
Elektrycznych Kolei Dojazdowych i odwrotnie, z Łódzki~h Wą9~0~orowych ~lektr:r
cznycb Kolei Dojazdowych na pociągi Kolei Elektryczne] ŁódzkIe], lecz me daJ.e
prawa do powtórnego przesiadania się z jedneg? poc~ągu. K. E. Ł. ?8 drugI,
ostatnie 2 wiersze p. 1 umieszczone na odwrotne] stromo biletu kombmowanego
tracą swą ważność.

Uwaga 2. Pasażerowie, którzy wykupili abonam?ntowe bilety ,!?oranne w
cenie Zł. 1.- za 5 przejazdów, wzgl. zł. 2.- za 10 przeJazdów, mogą bIlety te. oddawać konduktorom za zwrotem po 20 groszy za każdy niewykorzystany przeJazd
(nieprzedziurkowany odcinek)

Nil ND II Ił HI, Ił t Jl § l (l f
.. !. SZKOlNE, najeleganfszą konfekcje dzletinoa, oraz napki
Migdal, Łódź Gdańska 59.
"I

Już C
M.
można nabyć

elosz~nie.

NA SCENIE: Wielka przebojowa rewja w 7-iIJ
częściach. 1) Gdzie Pan się pcha 11I 2) KobietlJ
w 2000 roku I 3) Tupet to grunt. 4) Oj kobietki III
5) Tańce cygańskie. 6) Śpiewy chóralne cyga·
nów. 7) Marysia - ~piew cyg. (Solo).
Poczqtek l-go seansu godz. 7 wieczór.
Sala zabezpieczona w razie niepogody. ...,.

flektryu e· tó lki~j

!p6łki

Nowy Ford »TUDOR- Sedan

p-

ps

następnych:tł K
ro'1owa lWI III-In uge" II

DZIS

P'I

z bardzo urozmaiconym programem n:'
rzecz "Domu Sierot" przy. ul. Zgierskiej
401 FANTOWA LOTERJA WIELE CENr6żne atrakcje, dekoracje ogrodu, karuzela, gra kolor6w i t. p. Bufet na
1.50 dla doroslychr 1 zl. dla młodzieży.

NAJTANIEJ VI
znanej firmie

liSIOI8lGE7,wat§

"

sw

!*M',

~ao:r~~;l~~;~ę

-

Lekarz Dentysta

okal k-

•

ul. Andrzeja Nr. 4,

Godziny

radykalnie
V.lVWOpie~J.
opalenIznę,
wqś'iJ(p/amJ(
rmarJzczŃ'i

;101M lYt7o'y
ct!'ry.

tel. 54·12

powr6cił

przyjęć

ł

od 10-2 i od 4-7

•

ł

(pełne kwa!ifikacje)
obejmie posadę w tut. gim·
nazjum. Oferty sub. "M. Z."
do Adm. "Głosu Porannego"'.

25. Vlll-GŁn:-:) PORANNY -192t

•

2

reny letni owe

majątk

i (

Hlimaigtzne teiDisko

Najwłększł!

TERENY LETNISKOWE :MAJĄ.TKU SOKOLNIKI połot01le są o 16 klm. od ŁMzi, 8 klm. od miasta Ozorkowa, 7 kIm. od miast. Zgierza l i pół od linji
tramwajowe.i Łódź - Ozorków (przystanek tramwajowy Emilja) stanowią prawie, te jedyną. miejseowość w okolicaoh m. Łodzi o wybitnych warunkach zdrowotnych CAŁY TEREN POKRYTY JEST LASEM SOSNOWYM.
Warunki komunikacyjne ze wzglOdu na linję tramwajową Łódź - Ozorków dobre. Z chwilą powstania letnisk tramwaj będzie .przeprowadzony przez
tereny letniskowe.
Wanmki aprowizacyjne idealne. Poza dużym. majątkiem Sokolniki, w sąsiedztwie terenów znajduje się kilka wiosek
Przez wzgląd na bardzo niskie ceny, płatne w ciągu jednego roku, jesteśmy pewni, te w stosunkowo krótkim eza&ie 1 os:ią!miemyl,. zamierzony cel. Cena
zależnie od położenia, stopnia zadrzewienia, jakości drzew i siedliska waha się od 50 gr. do 88 gr. za metr kwadratowy.
Przy kupnie za gotówkę i nabywaniu całych blok6w (dla spółdzielni, instytucji) - ustępstwa.
Dotychczasowa ilość działek (około 2.000) w pierwszej i drugiej parceli została rozsprzedana zaledwi~ w ciągu kilkunastu dni.
Wobec tak wielkiego popytu nie wszyscy reflektanci zdołali zakupić sobie kawałek terenu leśnego! pod budo~ własnego letni~a
dlatego też zarząd majątku Sokolnlki postanowił rozparcelować jeszcze jednłil część ~renu leśnego na le,tnisko, stwarzając w ten spo$6b
największe miasto ogród pod Łodzią.
. ,.... .

r

Obecnie przyjmuje się zamówienia na działki w nowej parceli w biurze spJ1ledaży< pr~y ulicy./

~ńS:'~I) ił!l. ~i·5~, 61-Lltł. ~;~:d:~ ·1 1.

Z wad z iej 16-a

H. LUBICZ
Dr. med.

OSTATNIE 3 TYGODNI. ZAPISÓW

KOl~!!~J~llt~}!~lAw~I~'!~!!

•

i

o

praktykę

ZgłoszeDia nowoW8~puiwoh tIfliHDic ~ · ol

10-1 p. p.
Przy u.kole zostaje otwaria frebJ6wka.

."..ktor

Pocątek zajoó 3 Wl2!eŚIńa •
. .MU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

f-+~

PlI\RJI HOCHSTEIłtOWBJ

mzlOlfftBfR6
łohvJka,

wtlIrobf

kiszek

ł wewnęłrzma

GthIIsIlI 44-teL 24-44
IOWBrlysfwa IJ~OWJ~i[h !lkół Srenith p..,...
u-,
W lODZI
po

~

do

zawiada~,

te

wpisT nczniów

i ~

,

przy ul. IGaqlstracldeJ 21

l'IaldalO

przy ul. MagistrackieJ 22

I

naZłUDł lł!ńlklalo

fil

czesne w klasIe podwstvneJ I ....... ......,.

•

NatychmIast do

wynajęcia

I skład
z ..am.pą
21,S x 6 mu. 4,5 x 4 mtr.
i

2 re po 6izg
x 5,15 mu.
I piwni,a
15 x 5,75 mu.

Wszystko murowllne z oddzielnem
podw6rzem. Na tl\danie 1 pok6j na
biuro. Dowiedzle6 si~ mo!na w Skła
dzie Metali przy ul. Sienkiewicza
Nr. 29. Tamże motocykl do sprzeda
lUa.
4617-

"s, op ••
Sz. P. P.
Cukiernicy, Restauratorzy, Rzeiriicy, Piekarze i t. p. wszelkie
urządzenia bufetowe i
wystawowe wraz z metalem niklowanym
mogą nabyć w firmie

af

po

poło

od

łył1ro

od

.. . .

'.

wl€~ " ,"'n

wyroby

Ił

UL NAWROT 2

po cenach fabr,cznych
polece

8. BOY I 5-kl

"-D.

ST. PAAPORT

Pf1I1jmuje do 101'. i od !ł-8"lI'iecll .

l DRÓG MOCZOWYCH
Przyjmuje od 3-7 pp.

Wnl;::~ ::ee~l;:a:~u

Dr. med.

powró,ll.

nlezamOŹllyeh
CENY LECZNIC.

pol. dla

Dr. mld. H. RdłilRlf

Dr B DONCHIN
••

Specjalista chorób oczu

DOWr6cll do kraju

Narutowicza 9. tel. 28.98 przyjmuje codziennie od 10-1 i
SPflCJallsta chor6b ek6rnych, we- od 4-7 VII niedziele od 10-1 pp
nerycznrch, moczopłciowych.

ł

od 8-10 rano 4-8 po pot
Odch. poczek. dla

Dr.

PI.

pan.

ł

• •

ul. Moniuszki
1.
tel. 9 •. 97

med.

Maślanka

Lek. dent.

wła~[i[ieli auto~UJÓW

okre§}enie zdolności, i
W my~l Ustawy z dn. 31. I. Dz
przeznaczenia - dłlJ'JDo.
U. ma być ka.żdy autobus zaPoznasz kim jeste4, kim
opat1"Zony w apteczkę. Komple •
.,,6 moieH. W.raawa. Psychetn, apteczl«) puepisow, w
gr.folog Szyller.Szkotnlk. Iłowo.
skn,.neozce po cenie 25 zł. wywleJsk. 32. Niniejsze ogłoszenie i
syłal Fabl'. Chem. Farmac .•Sa75 gr. znaczkami pocztoweml na przenator- w B d oszcz •
syłkę załllczyć. - Przyjęcia osobiste . . ._ - - - - - - - płatne godz. 11-7 wiecz6r.
82t>-4

R6ine
Mieszkania

Gdarl.ka 77a. tel. 8-95.
GlNEKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIECE

ZAWADZIA 12•

WA2NE DLA

:E::n~f~~ec~!~~:

gumolIł

RnliK

TEL. 14-11.

Czytelnikom .GłQSU ł"'orllnl1legO

wybcTze

TELEFON 79-80

tODŹ.

BEZINTERESOWNIE!

'.

Dr. med.

li f

bory

miana. Instalacje elektrycz. Inne) MU wszelkie przy...,..,.
•
nv
dogodnych WIInrnkach ne ~J 1 światła, oraz war- poleca sztaty reperacyjne
I

wónu) tel. 20-63.
,.'W AGA: Dla pp. ur.zędnllc6w państw.
komlPUlłft,ch i prywatnych spe.
cfa1ne warunki spłaty.

oraz wszelkie

Dr. med.

Kod a k

1'I010rg
anarau :!:n~:ro,:.n~p;::~. iW;:
(~Voigtllłnder

~;d', !!!~e,/~~! Maurycy

LINOLEUM

•••P1.1d.I'Ir.D.IJI."iiiliiBt. fIL

Chorobr sk6rne I weneryczne

OC)

~

-- .. _-

' .

W

przy ul. Piramowlcza 7
VI godzinaeh biurowych.
Do klasy podwstępnej przyjmuje Dyrekcja Gimnaz:jnm
Żeńskiego (ul. Piramowieza 6) chłopo6w i dziewcztta
,., wieku od lat 5 i pół.

ł

pr6cs §rody,

11~1

pn;yjJ:ilłift

I tilmnaztnDl l'Ietldalo
fillDDilZjUDl

1".s>-włec%.,

~

W61czallska 23, tel. 14-27.

~--ahrm-az""tum- "Bom Dziecięcy" ;rc:N~:isORl.

DR. M2D•

ohorobJ

Łodzi,

ZapIsy uczenic w godzłnach bi1lJ!OWfch.

Pu,JmuJe od 11--ł l od 5-&
P_e oeJ 5-ó.

DYREKCJE GIMNAZI6W

Kaneelarje:

w

I Malllllslkl 5. lei. 70-10

AlI.

~tępne systememl1ekcyjnym
1I\.Tześnia 1'. b.

GIMNAZJUM ŻEŃSKIE

Dr•. Med.

•.

dno 2 i 3

Z pBł1lBmlprawamł glmn. fllańsfw. (Kafegorla A)

fiimnalium l@ń~\Ue IÓlela Mla Wtili I. 1IIor.i!~Jn:J, ~:=Ine
Z'elona 10, tel. 22-12.

u egzaminy

zniżki

s. NEUMAAK

•

Przedszkołem(W opt'Odlle)

Dzieci un:ędników państwowych i komunaJnych!korzystaill ze
w opłacie czesnego. Od rok" szkolnego 1'929-30 lekcje it:%.
angielskiego, rytmiki i tańce plastyczne.
DyrektQll'ka Ada; Skrzypkowska.

włosów)

-c.-ft-ul·e od g. 8 do 10 milo
.. ...n .... od 5 _ 8 wiec&.
t
eddalelDa poczekalnia dla pań.

lir

kie z

odbędą si~

""""ró"ll.
........,

844-1

Z prawami glmnazj6w paAatwowJoh

podaje do wiadomo~ci,

~ 11l.l!lM kwareowłt

Dyrektor !nt. W. DZIENIAKOWSKJ

Kandydaci obowiązani q wysfarać si~
materjałów apteczny oh.

_....................... .._.....
składzie

Specjalista chor6b 8k6rnych,
-net'JCZftych I moczopłciowych
(wypadanie

L -...••• ...

L (WólczaMka
SKRZYPKOWSIIJ
EJ
123 - tel 77.35)

Cegielniana 43. Tel. 41-32

w Łodzi podaje do wiadomości, te zapisy dla nowow"tępujllCJch
uczniów (enio) rozpocz~ły stę od 1 LIPCA I TRWA6 B~DĄ do 15-go
WRZEśNIA B. R.
Kandydaci winni złożyć. 1) podanie o pnyj~cie wraz z tycioI'Jsem 2) świadectwo z ukończenia IS-clu klas szkol) 'redniej 3) m~
trykę urodzenia 4) dow6d wstąpienia na praktykf:, 5) wpisowe.Z~oszenill przyjmuje Ol'llZ udziela informacłl sekretarz Szkoły oru Stowanyszenia p. H. RECHTMAN ul. Piotrkowska 207.
Uwagal

, Gimnazjum

KOIKOWSKI

z wszelkiemi wygodami

ad laraz do wynajęcia.

4320-

WYTW6RNIA
-

PIECYKÓW I KUCHEn
KAFLOWYCH
oraz żelaznych, szamot;wych pru.

nośnych

Anstadta nr. IS . (przy Helenowie)••

•

III
W " PoddęblU

KBPP!, BEnKE I S..ka 6ł
UDt,

GDA~SKA 110.

Dokt6r

"

2

f1

daj I

ą ce
"
ł JD p Oranne O

w budce

I

z wod, 8odoWll tut

W. lagunowskl- przy przystanku tramwajowym.
Specjalista chor6b sk6rnych,
wenerycznych I moczopłcIowych

PRZEPROWADZił

Do w,naiecia

5-ciopokojowe, b.
słoneczne
na ul. Piotrkowską 70 mieszkanie frontowe, wygo(1'6g Traugutta).
dy nowoczesne, na m-m pięchoroby nerwowe i umysłowe
KonsfanfJJlOUllka ł8.
Tel.
81-83.
~ze
przy Placu Wolności od
Plofrkowskl 1%0. fel 17·7~
tanio, solidnie i fachowo ... ,.konane
Przyjmuje .Od 8.30 do 10.30 ~ano zaraz. Oferty lub. 900 ~b1i"
od 1-ej do 2.30 pp. od 6 do 8.30 WleCZ.:l
ri.....·
•
.1589-1
jak r6wnieł ~ rods.~
. .~~
..~
n..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'ł'<.I.)V;
niedziel&-! i : św.i.m.Il'; qlll; llV do:1"ct ·l4o-,;a~-IłJłVla.
oz

Piotra Tande[klego

_laQJ.

A. Teplicki
powrótiI.

się

.
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KInoSle"'lewlcza
SPółlDZlliltłtl
40;.
UWAGA:

Tani "dzleł};1
POczyJ\lljlac od 19 l!Iierpma ,. ....

".-

wszystkie miejsca NI f1!IJ '
po 50 gr.. II NI pcnostalt . .inSII!flj~
po 1 zł.

.

~~t

ar ,)IOIZuld1nDła

(DORf NERWY
Ile dni ma rok, tyle stacji cierpień musi przebyć
chory na nerwy, człowiek, albowiem kiepskie, wyczerp~ne nerwy obrzydzaj" życie i sprawiajll wiele
cierpień. Kłujące, rwące bóle, zawroty głowy, uczucie
'Ięku, całkowite lub połowiczne bóle głowy, szum w
uszach. migotlłllie w oczach, zaburzenia w trawieniu,
bezsenność, nadmierne pocenie się, kurcze mięśni,
niezdolność do pracy i wiele i,nych objaw6w,
to
skutki słabych, wycieńczonych, chorych, nerwów.
Ul Jaki spaslib pazby!! sł~ fego nleszcześcla Y
Wydano obecnie. opis tego preparatu, który stał się
źr6dłe'm dobroczynnem ala ludzko§cI. On W2:macnia '
w sposób zadriwiający czynnÓ§ci ciała, wzmacnia
rdzeń pllcierzowy i mózg, mię§nie i stewy, dodaje
sił i otuchy życiowej.
\fi walce o zdrowe nerwy
środek ten stwarza nieraz cuda, doprowadza wła§c~
we substancje odżywcze do najdalszych ~ak"tk6w
krwiobiegu, oływia, dodaje otuchy, utrzymuje w
świeżości i młodości. Możecie sami się przek()nać,
iż nie obiecuj~ Wam nic nieprawdziwego, gdyt w
ciągu najbliźszych 2-ch tygodni przesyłam każdemu,
kto mi nlldeśle swój adres, zupełnie gratis i franco
mate pudełeczko próbne i ksil\żkę napisanIl pnez
lekarza z długoletnią, wszechstronnIl praktyką, który
sam walczyl. z flikiem cierpieniem. Napiszcie mi wyraźnie swój adres, nadeślę Wam natychmiast bezplatnie to, co przyrzekłem.

S"

E.

Pasłernack,

Berlin S. O.

Michaelkirchpllltz 13,

oddział

Jen,.,

niebe%pieczeństwe.

W rolach

gł6wnycht

'
~

Adela Sandrock, George ; A1eksander, Ernest Vere~. .

KINO

OGRODZ\IE~

W

Nast~ny

Programl
,.Noc NIRosna SkazMc....
W rolach
B. Jacobbri, KarIlUt&1

Od 20.

DLA DORoSŁYQt.
DLA mOD ZIEtV.

§Ż(Zapa
(Ordynans Peplcz'ek)

Jm

395.

hantlłan plalCHr
• ~
..-wal
. . '.

Fiba
'etIft1ItJ l'O%fło'nel

DYREKCJA

Gimnazjum Męskiego Towarzystwa
Szerzenia Qświaty i ~iedzy Technicznej wśród Zydów w ł.odzl, Pomomka 48
podaje do wiadomości zainteresowanym, ł&
qsoby, zamierzające dać utrzymanie i opiekę.
uczniom,
Zakładu,

Uc:iesr:na hlsłorjtl S1JI!Iłc:Fa cłd"'iiza:f.n
bezdomnych, ba pracy t 'brlod1r.4t.1
do tycia, na:ra!ODe na łys_Ile

panele lIri.w': -.

.Najwlęba

uezęszczającym.
wspomnillnego
winny
zgłosić sifJ do
osobiście
w godz. 1
;,___~~~.!!.!.;;~!..

urzędowych do kancelarji szkolnej i

postarać

się o zezwolenie Dyrekcji, kt6re będzie wydane
tylko osobom, dającym gwarancjfJ naletytej

opieki nad .ucznieI?- i rozporządzaiwm higjenIcznem mIeszkamem.
5lS5

__...'t!~~~~~~~--~IIII/I9_-"-"IIIa---IIIIIi!I--~~~~~-~!!,~
jok,l-'fw,,**"

nr. '

łlfl [11=

~

do składeriła.
ieh1d~ ftaInakJ, Ma. polowe. tabot'8ly, ·Wózki .tidkowe, wozy cłrabł.,iaste.

DOl

nLBtłfL

ił

· piłki. huSta_t. . . ~~,,,
, ·0lU _1ÓSbIft> letnICh gier ~..

ł.

lo~ownia

UWAGAI _

dostarcza kMdą iłOII6
dla mieszkań p-rywatBych
oraz restauracji i t. Po
~zybka dostawa
,
Cell'J niskie.
równie~ od najmniejszej ilośei

naiuralny
Sprzeda~

na miejscu.
Przy abonamencie

miesi~nym

rabal

ioirkowska t.6.

,tSI

L,E
C
Z
tłl- tA
lekarzr
Gpec....hJtOw

pny <Mi ..,.., Rynku

PitilPkowska '294, tel~:89
prąstanlłłl ·tramw. ~Ia

WYBOROWE, SMACZNE
HYGJEltlCZłtEIiO

WYP fE KU

POLECA CUKIERNIA

l. tiOl'lOllŃSHlffiO
PRZEJAZD 1. :: TEL. 9·87.

(,,,,,-- Od fO.ef trano chi 1~
"nledsieJe i lwięta. do, 2--ej
Wszptkle specJalnośef . .... _._ ...,
słJka.

Kąpiele'

śwlGUne.

kwarcowa,ele~~acj.~l~~~~

szczepienia, am":v
krwi. plwocin, ...".,łr.I ••Un
racje, opatrunId. .
Wizyty na miasto. Pora'de ' 4 zł.
Porada dentystyczna , oraz ~" weln...!;.} . .
rologlczna ' dla chot'6b " aid......C!1łlJ
1 ~""'*Y~dl
ZŁ-OTE.

3

Dołtł6r

siano,

otrębYł
w kaMej

ilości

5,

słomę i

ul. Przejazd 42/44 Tel. 495
CENY

PRZYSTĘPNE

\vOlaKO\vYSKI
CEGIELNIANA

t. p.

sprzedaje 1. kupuje

Firma

t,6dź,

10."',.
..... J8
dzi8cInne,

28,

TEL 2&087

powról:ił~
SpecJellsta chor6ba'k6r",ch

I weneryCznych

LECZENIE SWIATl..EM
(la:ą kwarcową)
Bad
krwi I wydzlelłn.
przJiDl1lje od 8-2 ł ed '80-9.
W Dl.ed.łete l iwł... od 9-1.
m. , pań od 5 do 6 .po~

_

, odłlik'l..ta..Jl~~~

_ _~

, . . .'

'

I ,zabaw ' ...-- --. . .
I'IIIEJSCU Wz.otłOWA Ka_!Ule_1A"

:. '

Nr. 20t
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Gimnazjum Plęskie (Humanistyczne)
im. ~~.Ifiłł. ~K~~~~KI Dtrl!~!e~ane Iow. ,,~~wiata"
w

Łodzi, ul. ks. Skorupki Nr. 13,

z klasami A (dla

nieumiejących czytać),

poniedzia-

Ęgzaminy wstępne rozpoczną się w

łek,

dnia 2

tel. 2-98 ~
B. i C.-

września rb. o g~ 9 rano.

Podania przyjmuje kancelarja szkolna od 16
sierpnia rb. codziennie od g. 9-2 po pol.
Lekeje rozpoczną się dn. 3 września o g. 9 rano.
Dawni uC?\.niowie obowiązal'li są ponowić 7..apis.

ZDOBYWCA:
Grand Prix • Francji
Grand Prll • HiszDanii
Grand Pril • Wioch
(GRAND PRIX

Dyrektor:

wyucza systemem

przyspieszonym (nauka

uproszczona)

n~Drgk Bflłl'lJlN

AngUi

•

Davison.

ai:lf.rO~IłJlfJI (polskiej i
~
~
U
niemieckiej)

EUROPY)

Grand Prix

Wacław

ul. Przejazd 19 (wprost poczty) Tel. 36-05,
P()(;Zi\tek nauki - we wrześniu.
Informacje i zapisy codziennie
6-8 wiecz.

-

Międzynarodowego

Mistrzostwa Świata

Dzi~ń

dowiódł niezbicie wartości techniki francuskiej
l solidności swojej produkcji.

IZtz(jtia si(

od

10-11

n!

zbliż

II. 150.000.-'
Kaidy, kto nadeśle do Kolektury Loterji Państwowej Nr. 184
w Warszawie, ul. Nalewki 33, swoje imię, rok i miesiąc urodzenia, otrzyma los po cenie nominalnej do 5-ej Klasy 19-ej PolskIeJ Państwowej Loterjl, wybrany zupel'nie bezinteresownie przez
słynnego Astrologa SZy"era~Szkolnlka na zllsadzie obliczeń kabalistycznych i astrologji, po uprzedniem wp~aceniu do P. K. O. za
Nr. 16.301, lub też przekllzem pocztowym należności za ćwierć
losu 50 zł., p6ł losu 100 zł., trzy czwarte losu 150 zł., cały
los 200 zł., oraz nil koszta pocztowe 75 gr. na list poleconv.
Życz;ilcym wysyłamy za zaliczeniem po przysłllniu 5 zł. a conto
losu. Losy wysyłamy natychmiast po otrzymaniu got6wkl.
Główna wygrana 750.000 złotych!
Co drugi los wygrywa l!!

Jest mm:

Ciągnienie odbędzlll się

Bracia

PoznańsCJ,
Spółka

Ł6dt,

od dn. 7 wrzBśnia do g października
O każdej wygranej i stawce zawiadllmiamy natychmiast.
Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza podobiznę p. Szyllera-Szkolnika z własnoręcznem potwierdzeniem wybranego, przezeń numeru. Ogłoszenie wyciilć i zllłilczyC.
Przyjmujemy również jut zam6wienia do I·ej klasy następnej Loterji. Cena: 1/4 losu - 10 ~., 1/2 losu - 20 zł., 3/4 losu - 30 zł.
414 losu - 40 zł.

rb.

ini,nierowie

z ogr. odp.

tel. 57-44.

Piotrkowska 144,

włącz.

Z1\ KDP" nE Resorów Samochodo
Naprawę

I

abiura

Pensjonat "ORAWA"

Wiadomość

lod zarz. d-rowej Abrutinowei
Po

bliższe

informacje zwrapowyższym adresem osobiście lub listownie.

u dozorcy Gdańska 43.

cać się

Oświaty i Wiedzy
Technicznej wśród Żydów w Łodzi, ul. Pomorska Nr. 46 /48

T -wa Szerzenia

I

mechanicznJ,

elektrotechnicznJ i tkacki
Zgłoszenia przyjmuje kaneelarja codzien_ie

I ..............................
386-5

~

~

Gabinet, KOSMETYKI Lekarskiei
Dr. Marji Lewinsonowej

Cegielniana 6, front r pi~tro telefon 43"63.
Chor. sk6ry i włosów. Leczenie defektów c~ry.
Specjalne masaże twarzy i ciała. Masaże odtłusz
czające. Usuwanie włosów elektrolizą. Lampa
kwarcowa Elektroterapja, Sollux. Godz. przyjęć dla pań i panów od 10-8 w.
DZIAŁ CHIRURGJI estetycznej i dzillł fizykalneJ tera9Ji pod kierowni,ctwem chirurga
_.. ~,: Z. LEWINSONA, w godz. grzrj~ć od 12-2.

nie

bJerz~ie

za

wodę

nataralnego

-

fr6dła

Rz.dn FraDcuskiego
w6d fabrykowaDYch sztuczDie
1lOnqcgch nieprawnie nazw~ f/CRY
Ż"dajole

IIULl'kl

:.··VI CHY.ETA~'"
...

" ,

Sędzia Komisarz Nadzoru Sądowego nad firmą
.JÓzef Kleiner w Łodzi" podaje do wiadomości, że dn.
2 wrześnilI 1929 r. o g. 1 po południu.w Wydziale Handlowym Si\du Okręgowego w Łodzi (Z.cromskiego 115)
odbędzie się drugie ogólne zgromadzenie wicrzycieli
powyższej firmy z następującym porządkiem dziennym:
1) sprawozdanie Nadzorcy Sądowego,
2) odczytanie propozycji układowych i dyskusja,
3) glosowanie nad propozycjami ukradowemi.
Nieobecni wierzyciele mogą złożyć swoje glosy na
piśmie; podpis wierzyciela winien być poświadczony u-J

rzędowo.

Łódź,

,

VICHY CELE'STINS

-

od godz. lO-ej do H-ej.

Jlllr~d

H~r

ił _

Sienkiewicza 62, tel. 39-13, II-giR padw.

Stale na składzie resory nowe oraz pojedyńcze pióra Uag-i)
różnych marek, jak: Ford, Chevrolet, Tatra, Essex,
Citroon,
Whippel, Morria j wiele innyrh,

pod

~ARTRETYCY -REUMATYCY ~

(

WYdZiał,:

rabrrka Resor6w SamochodoWYCh

ul. Zamojskiego

Dwa pokoje z przedpokojem w pierwszorzędnym domu z wszelkiemi wygodami do odnajęcia.

yh

uskutecznia najszybciej

(_)s~~~~t~i::t;: Kawecki.

_ _ _ _ _ _• _ _ _ _

am_lI~

DYREKCJA GIMNAZJUM

I foeC!oii Hrgajerowej W Ludzi,

II

ul. Piotrkowska 157, tel. 42-42

podaje do wiadomości, że całkowity Zarząd Szkoły prze·
szedł w r~ce p. p. Janiny Czeraszkie--;yiczówny, Doktorowej K. Kurylukowej i dyr. St. Przezdzieckiego
Podania kandydatek do wszystkich klas przyjmuje codziennie
kancelarja w godz. od 10-ej do l-ej.
Otwarta również będzie klua A dla dzieci rozpoczynajilcych naukę

M
I
I
I

I

,--------_.__--_1_-

r----------I
Podaje się do wiadomości, że wpisy dla uczniów
w du. od 25-31 sierpnia r. b. w godz. mię
clzy 10-12 przed polndniem.
"Cczniowie nowowstępu,iący i uczniowiE' dawnego
gimnazjum Szakina muszą' zgłosić się osohiście i przedłożyć dokumenty.
:E:gzaminy wsl~rme ocll.ędą się 1 i 2 września o godz.
g rano.
DYRE""CJ. i- ZARZĄD
odbędą się

I
I
I

I
L

R

Gimnazjum flIąskiBgO Towarzystwa Szerzenia
O"w."afy
ł· Wt-Ddzy Techn."cznIllJ" w"ród Zydó'l!
.l
ił
II

UJ

II

bodzi, ul. Pomorska

_____r.:

__

/ł.8.

IN

I
I

I

I

-al
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16

września

~f'1mII!III~_i_ _ _ _inlmlst_nut~e-o-sm-Q-f1-qu-e

p. n.

Sp. Akc.

zostaje otwarty

K~~MfI'KI i HI~J[H' (~I(I'[ln(J

fiftmHfJ

Łódż, Piotrkowska 17~.

.' tBl 1. 3876.

Ł6dź,

Na dogOdnych
warunkachl
Wielki ~6r
w6zków dzieąn
nych krajOWYCh zagranicmycb ł6i
tek metalowych
wyżyInaezek amerykańskich, 'mate-

absolwentk.~

prowadzony przez

J[ademie S[lentiqne de Roaute" wParyżu.

Indywidualne metody pielęgnowania I odmładzania cery,
włos6w i skóry ciała.
Racjonalna nowoczesna higJena
urody. Zabiegi fizykalne. Maquillage dzienny I wieczorny.

~' l~stwowej

SZkoly

rll~rók~fjrHniczej \V
\ \"7"

t.odzi

sa pp. słuchaczy wieczoro-

kursu dzie.wiarstwa, któza naukę w
ll:-,eg)ym roku szkolnym, do
". - 'yjenia się na wykład w pol i l ·d ziałek, dn. 2'go września rb.
\,.

n

T' \"

."nieśli opłatę

I

4582-2

dl ra~g

Do akt.
Nr. 2245-1929 r.
Ogłoszenie.

Komornik VI rewiru Sądu Grodz·
kiego w Łodzi,
Leon 'iVąBowski,
zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Wólczańekiej 10, na
zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
że w dniu 12-go
wrze6nia 1929 r.
od godz. 10 rano
w t,odzi, przy ul.
Wschodniej 51
odbędzie się sprzedaż z przet.argu
publicznego ru-

Nr. 1646/29

Obwieszczenie.
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi XVI rewiru,
Rafał Sakkiłari,
zamieszkały w 1'..0'

dzi, przy ul. Rad·
Nr. 3, na
zasadzie 1030 art.
Post. Oywiln.. o·
• głasza, że w dniu
6 września 1029 r.
od godz. 10 rano
w domu Nr. 261
przy ulicy
Piotrkowskiej
odbędzie t;.i.~ licytacja ruchomości
nnlelących do
Tadeusza.
wańskiej

a
"

re

Juljusza 6-S, tel. 6-22, 23-75

'!!Z!jauie • d!. er!Cl zarobkoweJ Oon)
wszelkiego rodzaiu tkaniny jedwabne: Crepe de Chine, Crepe Georgette,
Crepe Mongol, Satin-Crepe, Veloutine, ~opeline, .Satin-Tiflis, Paltotowe.
etc. etc. po cenach umiarkowanych Jak rówma~ DO APRETURY
Satin-Duchesse, Satin-Lyon, Serge-Satin, Tafta i różne artykuły podszewkowe i DO SKRĘCANIA: przędz~ jedwabiu naturalnego i jedwabiu
sztucznego.
601-1

racy wyecielanych
oraz materacy ~-. . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .a ...

-=..ma.............a""".""I""""=••

""~

skła-

mWóamA KARmRJI nMO[H~DOWJ[H i POJAlDóW
J. U IDfi li Sk i, lódź

"D 08 ROPOL"

ul. Cegielniana 62, telef. 27-88

tiitgG.:::
Nabyć można. w

fabryc:le

DYREKCJA

Nr. 2M

Ł6dź,

Piotrkowska 73
w podw6rzu,
tel. 58-61.

Do akt.
Nr. 1514 I 29 r.
Ogłoszenie.

najnowszych fasonów

Firma egz. od 1872 r.
Firma egz. od 1872 r.
VIs-a-vis Teatru Polskleg o
Posiada słale nil składziet samochody, alltobusy,
taks6wki reklamowe i luksusowe z podwoziami
n Iljnowszych marek światowych - nowe i utywllne. Przyjmuje wszelkie reperacjo samochodowe. Odnowienia i obstalunki. gardowanie samochod6w. Lakierowania i innych dział6w roboty wykonywulę szybko i dokładnie na sposób zagraniczny. Ceny
przystępne i dogodne warunki.
621-1
HI"

Komornik VI rewiru Sądu Grodzkiego w Łodzi,
Leon WąsowBki,
zamieszkały
Łodzi,
przy
Wólczańskioj

Koncesjonowane
Kursy Kierowców Samochodowych

w

(I

na i S.

SieDłaWski

ul.
10
na zasadzie art,
ŁÓDŹ' Piotrkowska 111, tel. 49-11.
1030 U. P. C. oNajnowocześniejszy ułatwiony system nauczaniII. Szkoła zaopatnonll
głasza, że w dniu
chomości, należą
~ cznie w najnowsze modele i przekroje. Warsztaty l garaże na
Opieczyńskiego
cych do
j 7 września 1929 r.
miejscu.
składających
się od godz. 10 rano
Moszka. Kurca
Zapisy przyjmuje kancelarja kursów od 9-20.
z pianina
w Łodzi, przy ul.
i składających się
______ Orz:eczenla techniczne.
Porady fachowe.
CE<:l'ELNIANA 36. TELEF. 63-97. z towaru ubraoszacowanego na Cegielnianej 55
zł. 600.odb~dziesię sprzeniowego
Lewa oficyna, ll-gie piętro.
Spis rzeczy i sza- daż z przetargu
OBzacowane/!,:o na
publicznego rucunek: tychże
sumę zł. 580.przejrzany być chomo~ci, należą
Ł6d~, dn. 24.8.29
może w dniu licych do
cytacji.
Dawida Bermana
Komornik
przyzwoitego CHŁOPCA,
któryby
i składajo,cych się
L. W~o'Wski
Komornik
--",
minł chęć nauczyć się techniki d:mz mebli
R. Sakkilań.
tystJ'cznej. Wiadomo~ó Biuro Ogło
oszacowanych na
szen Fuchsa Piotrkowska 50. 4619-1
Bum~ Zł. 805.W CIĄGU MIESIĄCA
DR. MED.
i pod gwarancjl\, wykluczajl\cl\ abs&Komornik Sqdu
Łódź, dn. 24.8.29
lutnie wszelkie ryzy leo, wyucza prakPiotrkowska
tel. 344
Grodzkiego w Ło
acznośf
Komornik
tycznie na samodzielnego buchaltera
dzi, K. Suzin, zam.
- I'zeczozn. z wyższe m wykształce
L. Wąsowski
przy ul. Szkolnej
stołowe
niem i kontro!. syndyk. przemysloUROLOG.
Nr. 14, na zaBaInformacje: 7-9 wieczór. Piotrkowska
w wielkim wyborze pierwszorzędnych firm
Choroby nerek,
Na Wiśniowej G6rze można dostać dzie art. 1030 U.
183, I p.
554-2
codziennie o godz. 8-ej ..G Ł O S P. C. ogłasza, że pec~r;:a i dróg
moczowych.
dn. 3 września
P O R A N N y" W WilII BendytowlKomornik Są.du
1929 roku, od go- Pr. Narutowic%s Grodzkiego w tocza obok felczera Janickiego.
Garraibary do myCia.
..
FREBLANK
dziny lO-ej rano,
U gazeciarza JamnIka.
25 (Dzielna)
'd.zi, K. Suzin, zam.
rutynowana potrzebna. Oferty suh.
Szkło stołowe kielicby, karafki 1 t. d.
w Łodzi, przy ul.
przy
ul.
Szkolnej
telofon 44-10.
.Freblanka- do administracji. 4595-1
Kilińskiego
Szklanki od 15 gr.
Nr. 14, na. zasaPrzyjmuje
pod Nr. 114, od·
LEKCJE
od 1-2 i 6-8 w dzie art. 1030 U.
będzie się sprzeP. C. ogłasza, że
buchalterji prywatnie przez ao godzi"
da~ przez publi·
dn. 3 września
po zł. 1.50, polski, korespondencja
Dr.
Wazoniki, Bombonierki
czną licytacj~ ru1929 roku, orl gohand)', arytmetyka, pisanie na machomości:
dziny 1O-ej rano,
TEL. 5-62
szynie lellcja po 1.- zł. Przejazd 40
biała
różnych mebli,
w Łodzi, przy uJ.
4593-1
m. 18.
pianina, radjoNawrot
EMAUA, ALUMINIUM.
aparatu
pod Nr. 17, odDO WYNAJĘCIA
Moniuszki 11 będzie się sprzeprzyjmuje od g. -5 do 7.
należo,cych do
kilka mieszkań po pokoju z kuchni"
tel. 63-22,
Oskara.
Szulca
daż prze2< publi~---------------- i oszacowanych na
i oszkloni\ werandl\ na drodze alekChoroby skórne czną licytację ruDr. med.
sandrowslliej, 8 minut od tramwaju
6765 zł.
i weneryczne
chomości:
podmiejskiego. Willa m u r o w a n ą"
elektroterapja
czarnego
Łódź, 24.6. 1929 r.
mieszkania zimowe, latem letnisko.
fortepianu
Komornik
Przyjmuje od 8-:lQ
spllcjalłsta chordb oczu
Miejscowość b. sucha. Komorne płatne
należącego do
wiz Dulkowski
i od 5-8 wiecz.
kwartalnie. Informacje tel. 2-56 lub
jJrzyjmuje codziennie od 12-2 i od
Mich.ała-J ózefa
niedz. od10-12 w.
23-51 między 10-2 po poł. próC1;
'1- 8 w niedziele od 1-2 p. p,
Kona
niedziel.
915~
(stacja
kol.
Opoczno)
mieści
się
w
suchym
sosnowym
i
oszacowanego
na
lJ "'tl ~J Al. KDłlllUSlkl la, relufon 6517lesie.
Wyborowa
rytualna
kuchnia.
Od~ywianle
bez
490 zŁ
MASZYNY
30 proc. niższe, niż wszę
Łódź, 24.8. 1929 r. ograniczenia. Ceny
do szycia "Biirgera". Dogodne wa
dzie. Informllcjl udziela właściciel dziś, u p. Sztajman,
Komornik
specjalista chorób uszu, nOSII,
runki. Ceny przystępne. Piotrkowska
ul. Kilińskiego 63, front l piętro od 10-6 po pot,
w/z DulkowBki listownie Chłopski Opoczno, skrzynka pocztowa 42.
82, podwórze.
4581-1
gardła i płuc
Komornik Sądu
4614-1
Grodzkiego w Ł0Z'l~Bl
JEDEN
dzi, K. Suzin, zam.
Przyjmuje
od
12-2
i
od
5-7.
ewentualnie dwa pokoje duże słone
przy ul. S;kolnel
czne umeblowane z wszelkiemi wyNr. 14, na zas"Denł.
godami (centralne ogrzewanie, łazien
dzie art. 1030 U.
ka, telefon, winda i t. d.) od zaraz
Z1it: a~zkiBgO, P. C. ogłasza, że
do wynajęcia. Nawrot 7, m. 22.
<in. 3 wrz~snia
4511-1
~amins1til!lgo 1929 roku, od go10·ej rano,
i innych oraz dziny
Tel. 6-30
w Łodzi, przy ul.
uł. Ewangelicka I
ró::nych marek
SŁONECZNY
Kilińsltiego
Przyjmuje od godz. 9-1 i' od
tel. 66-90
ładnie mneblowany pokój
przy i2<l',
zagranicznych pod Nr. 114, od5-8.
rodzinie do wynajęcia, Cegielniana g
będzie się sprzenabyć można
m. 1.
4596-1
daż przez publiZAPOBIEGA
RADYKA~
najłaniej i
cml\ licytację ru•
\ 'hzcl!q dam:;!,'} garderobe oraz
roboty futrzane w naj wykwintniejszym
\ J k 'naniu przyjmuje z własnych i
p;l.,'!erzonych mate~jałów po cenach
konkurencyjnych.

• eOZEHBERG

r

::=

~~łO~lenia ~ro~ne

ObwiRSZURnie.

---------Letnie, z
iśniowej GÓry
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HAPfPDHJ

SerwiS'

Obwiesztlen\e.

•J. Małowill

KRYSZTAlY

Cegielniana 15 (Wó)czańska 10)
powrótil
UifłRCY

Sef'!:' V kawo!,.!

~t. ~mer~ał

Porcelana

""KliObIl

JO

PEN

Januszewska-G6ra

Obwiesuzenie.

°

Dr. med.l.lłakowski
KODSfanlrnowska 9, fBI•.

PowrOdl

~~·D. P.IJłNfiDtlIłD
Zawadzka 10.

najdogodniej
w fabrycznym
składzie

ttDDBRDPOL"
T.-,ódi,
Pio trkowska 73
W podwórzu
tel. 58-61.

chomości:

r6źnych- mebli,

pianina., radjo
aparatu
należl\cyeh do
Os kara Szulca
i oszacowanych na
6765 zł.
Łódź,

24.8. 1929 r.
Komornik
w/z Dulkowski

,enumerala
w luaju !~edaldor

I

~tare oalety

laek.

R~ite row ~~a

~ Się?

powróciła

ANODOR
MEDIKOS

DR. MED.

NIE NAOM1EQNEMU WV~
DZIELANIU SIĘ, POTU •

P.

JÓZEF

~lWAJ[f~

biały papier sprzedam
wi~kszej i mniejszej ilości. akuszerja i choro-

w

M. Trombkowski, Składowa Z3

by kobiece
POMORSKA 7,
tel. 27-85 przyjmuje od 5-7.

miesięczna "GłOBU Porannego" ze wezystkiemi dodatkami wynosi
w .tolhi al 5.60, za odnoszenie - 40 groszy II przesylk!\ pocztoW!\
zł. 6.50; zagmIDcą - d. 10.-

. . : Iaa Urbacha

N fE PLAMI BIELłZNY I ODZIErY.

Gabunety
Kosmetyki hekarsklej
D-r. MARAl LEWINSONOWEI
Cegielniana 6, front I p,J telefon 43-83.

CHŁOPIEC

do praktyki potrzebny. Zakład fryzjerski Piotrkowska 17 (podwórze).
4597-1

I

dla uCZ1\cych
m. 21.

STANCJA
panienek. Zakątna 21,
4594-1

się

PIEKARNIA
poszukuje ekspedytora. Oferty pod
"Piekarnia·
9!J4-~

Ogłoszenia. za wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 strona i w tekście 40 gr., strona 5 szpalt Nekro;ogi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tekście 30 gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne 10 gr.
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; nlljmniejsze 1.20 zł. Poszukiwanie pracy 10 ar, Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 10 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane Sil o 50 pr.
firm zagranicznych o 100 proc., za zO!>frzeione miejscowe dOi'lała .. _ _ _ _ _ _ _ __

W~gaW~a_: .!lraąA7.._~a~cza SQ..ółb ~ ogr. odp.

W ~ wła&wń. FiOHJtQ.~ 101.

__••~ii •

•••85f.
t. Ó o Ź,
25 sierpnia

t. O OZ

25 sierpnia

1929 r.

1929 r.

SPftJAINY NlfDllflNW

DODA'E K SP Ol ECZNO· LITE RACKI

\V a-p

niejsz,

IJro(za wg(i~(zkił

zakątku

DDnaj(~Dl

(Od svecjalnego korespondenta

"Głosu

Szczawnica, w sierpniu.
Prupływamy pod mostem i po- l óz.ne strony- przed nami wyra,.
i rzucam ostatnie spoj- zostawiamy Czorsztyn
za sobą· sta wysoka zielona ściana- "Trzy
nenie na. Czorsztyn. Niew wyżej Wartki prąd porywa prom. Zada- korony". Ale, jak potężny magnes
malownicze ruiny historyczne- uie górali polega na tem ,by, umie porywają zgłodnd.aly w~rok zagadgo zamku. Oparłszy się o jedną w jętnie wykorzystuiąc siłę Dunajca, kowe Tatry. Patrzę więc nie przed
w tył
ścian, stcó, żegnając nas oczyma, odpychać czworak od
skalistego :;:iebie, lecz odwracam się
stary góral, który tak śmiesznie i brzegu i co najważniejsze i zara- l ponad błękitną, krótką już teraz
szczegółowo :r.a.razem opowied:z.iał zem najbardziej trudne:
omijać ginącą w bliskim :r.ak.ręcie wstęgą,
lI8.Dl przed chwilą historię ukocha- Liczne ostre, ukryte, nad powtierzch nie spoglądam, lecz myślę oczyma
nego miejsca - dzi".lje jego cieni. nią zdradzieckie ka.mienie, które, o dz.ieciach tytanicznych . Ka,r pat,
A nad nim, nad spróL.!miałemi ścia jak rafy podwodne, czyhają na nie o groźnych Tatrach. Nie mogę onami s:r.ybuje jeszcze w powietr:z.u doświadczonego, lub nieostrożne&'J derwać od nich oczu, widzę, jak
.wspaniały orzeł, którego spo.strze- turystę ... Ale tu nie moze
być o zmieniają. swe położenie, jak.. niby
gliśmy na wierzGhołku skały, gdy tern mowy.. Podziw i :r.arazem UCZll nie chcąc więc".lj towarzys'zyć nam
tylko zaczę]j,śmy schodzić w dół... cie wjelkiego 7Pdowolenia estetycz skręcają. wyraźno z prawa na lewo.
Z przeciwległej
strony dumnie nego- wzniecają wysokie posta- Ot.o są już nie z tyłu, lecz z boku.
:wznoszą się wspaniałe, dobrze za- cie ()Ibu nietyle wiośla.rzy ile Już połowa znikła. Wzrok łapczy
chowane szczątki Niedzicy- zam- przewodników i ich pelne z·ręczno wie chwyta resz.tę - jeden szczyt.
ku, ponoć, częśClilowo jeszcze po ści, pewnoś'ci siebie, piękne rUGhy, rem jeszcze kilka chwil - i oglą
ni~
dziś :r.amieszkałego. Za nim, dale- ich spokój,' ten nieuchwytny, nie- dam się przerażony. Gdyby
ko, na. samym horyzon. dymu\! się "oj~ty i obcy dla nas, f\r/Saniozny prąd, lllie kształt czworaka, gdyby
niewyraźne, ciemne kontury. Są to fluid, który łączy ich w j.edną ca- nie wciąż te same postacie górali,
jak UIlpewnia.ł góral, Tatry, zaslo-' łOEĆ .z wodą, z góra.mi, kamienia- nJe wiedztilałbym, cz,y patrzę przed
nięte mgłą. A w samyni .dole, spo.. md, czworakiem, na którym nie sto siebie, czy też wstecz. Z jednej i
kojnie i łagodnie . ściele się pod ca- j~i leC"l: z którego wyra.atają., jak z drugiej strony wył,a,JlIia się jeden i
łutWlli słońca., rozciąga się, błysz- ziemi, z rodzimej gleby_.
ten sam widok.
czy - płynie nieokiełz.nany DunaCZOl'$tyn już jest daleko. ZalePłynJiemy w Krętym, o zmiennej
jee w dziwacw.ie krętem łotysku, dwie widać kontury etarego :r.am- ~zerokośGi, crhemnym wlltwoo;ie. Z o
zewsząd otoczeniem rielonem i ku, nieco wyImmej większej bu stron W'"'..n06Zą się wysokie ska:wzniesieniami...
Niedzicy. Ale dzięki
kaprysowi 1i~te, z,ielone, lub oiemno-bruna.tne
"Dobrze. Lecz jak tu zej~·ć? ..". pięknego słonecznego dnia _ w ty skały. Dunajec płynie kapryśnie.
Stoimy na. samym br:z.egu
rzekL le, za. nam!, oaA'kiem
wyraźnie Nie-sie nas ledwLe-ledwtie, aż nagle
Strome i urwiste z.bocze, podmyte wznoszą się niebotyczne
Tatry: porywa i rzuca. czworak w pła.ski,
snać zostało ostatnio przez ka- trzy, cztery szczyty
podpierają spieniony,
huczący
wodospad.
pryśny Dunajec i przekształciło się błęJci.t nieba i UIImykają. horyzont. Mkniemy przez kEka chwil
jak
w spad:r.istą górę··· Znów -:- ty~ Jesteśmy, dopNliwdy,
zamknięci, ~trzała, przelatuiemy z jednego
rawm z żalem- przypomma mI ot00'zeni, bo i z przodu brzegi sta- brzegu na drugi i po jednym, lub
się jazda. po Renie, brzeg~ ~tóreg'J ią się cora'Z wyższe, bardziej epa- dwóch zakrętach mów płynJiemy
%martwychwstały w pamięCI., ska- dzisf.,e; Dunajec im dalej, tem sta- ledwlie-Iedwie, powoli, a spoceni
ro tylko z. dlaJeka ujr:r.ałe~· r:uin~ je się bllird~iej wartki,
szyblct i górale
nieruchorno spoczywają.,
C7JOl'Sztyna - Podzameza 1 Nledzl swfa.'WIOilny, za.czyna się kręcić w wpychając głębiej od Czasu do czaey. Tam były WlSzęd:rie ws~ia
Je przystanie, dostępne brzegi, wyP6# ilE . . . . . f4ihL4W
godne schody. Żal topnieje, jedna,..
kowoż w ciągu krótkiej chwili. Gó
raIe chod:r.ą po spadziJStem zboc'z.u
niozem po pct3adzce - oto jesteś
my już na ,,0"Zwor8lkn". Obraz salo
w
nowego, dużego statku reńskiego
topnieje ostat.ecznie. Nie sposób 0derwać oczu od oryginalnych po~
stad góra.1i., młodych i starych, od
r.b pięknych, dZ»Wnle pnystosowa.ny(;h do kolorytu miejsoowości
strojów - długich, obcisłych, bia.
łyeh spodni, oiemnych
kamizelek
na. bi.a.łych, wiejskich koszulach i
e.iemnych kapelus'Zy o
barwnej
(·bwódce na ba.węd:r.i...
Siedzę na. "czwoll3lku", przyglą.
dam się ru<.;oom .górali i, jak pijany, wdycham w()ń powietrza, wody i upaja.jący ropach chojny
i
darniny. "Czworaki" są to Wbl.5ciwie promy: cztery długie, niezwykle wą.'5kie łodz.ie tworzą
jedną
szerszą, płaską łódź właśnie ów
"ezworak". Szczeliny pomiędzy poszc'?J6gólnemi częściami zwłasZCZ:L
z przodu -z:.a.pełnione
są. świeżemi
pachnącemi żywicą gałęziami igla
stych dn:ew. Dwa wpoprzek przy
mocowane wąskie siedzerua stwat UIIją miejsoa dla sześciu pasaże
rów, a z przodu i z tyłu stoi góral i
Trumna ze zwłokami bohaterskiego pilota
'la.pamocą długiego., okrągłegC' ki' ,
kierttje "ezworaJrlem".
Schodzę

Pogrzeb

ś.

Polski

przez Piening
Porannego")

su gra,łęzie w szczeliny
my w Pieninach.. ~

łodzI. Jesteś

Wiadomo, że nie1IUL rzeczy staże wszystko jest w:r.ględne.
Stary oygan, stojąc po p:LS we wodzie, usiłuje wydobyć ze spróchnia
łych skrzypiec modny rytm. Kła
dę na krawędź łodzi monetę. Lecz
prąd w ostatniej
chwili porywa
na,s, i cygan nie moie dotrzeć ...
Cyganiątka mocując się z biegiem
potoku, trzymają w rączkach nędz
ne wią.z.anki kwiatów i daremnie u
siłują dojść do jednego z promów.
W iMem miejscu, gdzie rzeka ooegnie bardziej spokojnie, dvieci ustawiły sę w szereg, trqruając każ
de nad gł()wą łuk ze świeżyob gałęzi. Łódź przepływa pod żywą ar
kadą kwiecistą... N a kaid. kroku
dowody skrllij!Ilej nędzy, panującej
wśród ludności. W okolicach nadreńskich wszystko sprawtia wrażenie dostatku i bogactwa. Tłumy
wyroeczkowicz6w hał~liwych, natrętnych-niweczą cały urok ReDU. Tu niema. ludzi. Niema. osiedli,
wsi, domów.
łych,

Po lewej stroni~ ciągnie się calIdem dziki~ odludny brzeg, należą.
cy do Polski. Klamry czekają na
wytrawnego turystę- zwykły pie
('bur tu nie przebrnie. Na przeciwległym brzegu, należą.cym do Czechosłowacji

widać świetną

przełożoną tuż

ta

E

wodą..

drogę,

Tu też
spotkać można dążących do CzorE-ztyna lub Szczawnicy polaków i
czechów. W baśnIowej ciszy, na
tle huku potoku i zieleni zboczy
nad

L

p. majora Idzikowskiego
Warszawie

nawet j ci- bardzo zresz.tą nielicz
nl- wycieczkowicze raią...
Dunajec jest wyją.tkowo kręty.
Górę Trzy korony (986 mtr.) objechaliśmy już ze wszystkich praWtie
&t.ron. W SrorulJwcach
stajemy.
W . prymitywnej gospod~ie cze!{a.
na. nas już jazz cyga.ński. Staram
się ochłonąć, odpocząć od zbytku
wrażeń. Przebyliśmy zaledwie poI,)
wę odległ<?śoi. Mamy przed
&obą.
jeszcze przeszło dwie godzin~' dr)
gi.
było
błędn<:l.
Przypuszczenie
W całe nie trzeba było odpoczywać
.: (:szcze. Pieniny dopiero terQt, prze
jawiają swój właócdwy urok. Dopiero co minęliśmy Czerwony Klasztor- skromny budynek o czerwonym dachu, Golicę i Mnichową
'';''(:' J czcze wic1~ć jer1Bn . . ...
koron pomiędzy szczytami dwuch
nowych gór.' Płyn~emy t'zyl.Jc. ej .
Dunajec sta.je się bardziej wartki.
.... !1:1bczylm Wyż na i Kiżna. Grot'1
Rybacka, Hukowa Skała... Cuda

'il'Y spostrzegliśmy już pr'~~'l

tem, lecz tera?; są. to już przedz.iw
ne czvy.
Jesteśmy otoczeni i z.amkuj~ei.
Zewsząil. skały i wy::,okie, zale~':0ne zbo<:za.. Nad nami- Ci8mne nie
bo: zapowiada się burza.. Pod nami rwący, ciemny potok. I gdy
zbliżamy się już do ko,ń.ca
przestrzeni, gdy wpadamy, zda r,ię, na
ostre kamienie, prom nagle skrQca, las nagle oddziela się od brzegu, od skał, zwraca się ku nam i
z :r.apartym tchem wjeMżarny do
nowej krainy, pomiędzy żywym la
sem a nowopowsta.łemi nagle skalistami zboczami, wj".lżdżamy jaJzgdyby po nowej rzece do nowego
wąwozu, pom~dzy nowe
góry i
skały.
Znów jesteśmy zamknięci.
Za nami wtyle znowu zlały
się,
lowarły się w jedną. całość skały i
zieleń, przed nami znów
niema
wyjścia. Dokąd skręcimy? Napra.
wo, czy nalewo? Czy to rzeczywi,
ści'e bór świerkowy, Czy tez brun~t
ne zbocza skał? Czy tu doprawo y
Ewierlci odsuwa.ją się i otwiera S'(·
wąslcie, ciemne, zaczarowane przej
ście?... Mijamy znany ostry ~kr<:f
- Przełom Dunajca, gdzie łód'[ J1~
dzi, jak strzała. Pozostawiamy 7.l'I
sobą Pieniński Potok, Ślim:1.ko\\";~
Ska.łę,
majestatyczną
SokoLc ~
(764 mtr.) i zbliżamy się do pieny,
szego osiedla, do pierw~zy(;h ludzi
-do schroniska Sienkiewicza.

W dycbamy bal Ram iczne, CZ:1.l1lją'
ce powietrze. Wzrok Ghwyta żegn!l
jącą nas nieprzebytą ścianę ziele.
ni. Zbliża się już Szczawnica. sły
cbać turkot powozów, widać pO~t:l
cie: kończą się Pieniny. KOlicz~
się na.jpiękniejszą · - ' jaką. tylk,)
można sobie wyobrazić jazd"
na promie z góralami w cichej 7:1
czarowa,nej, pełnej tlToczyJh ni c
spodzianek r;emllPj dolinie Dun:1 j

w stolicy

(':3.-

D. Rolln.

23. vrn.

-

GŁOS

EGON ER WIN KISCH

-

PORANNY -

1929.

~r.

zw

Na

don~ł:zn~1D wgbrzeżu
Mówiąc to położył na długim lwarkoczami, muzycy, łyżwiarze, uważył uprzejmie dobry
Bóg,

Pewnego dnia dobry Bóg ile

191

Z

Kalifornii
-

Nie, wam tu rzeczywiście

spał i przewracając się z boku stole, kttórego przeznaczenie uie gracze w golfa, bokserzy, fech- aby pokazać, że rozumie księgę. niczego nie brak, - rzekł dobry
na bok w łóżku przysłuchiwał było jeszcze znane
dobremu mistrze, narciarze
łennisiśd,
- Nie, - roześmiał się mi- Bóg w swej nieskończonej do-

się modlitwom ludzkim.-Włn- Bogowi, grube foJjały. - Tu są strzelcy, toreadorzy, ekwHibry- ster Anon, - to nie są technicy, bI"OOi i dorzucił l pewną duściwie jest to djabelnie komicz- spisane nasze hufce.
ści, rowerzyści.
to są fachowcy.
Przy każdym mą:
ne uczucie pozwolić się wielbić
Mówiąc szczerze stary Bóg z
-Wszystko, wszystko, - wy IjeSlt na'p isane, jakiego rodzaju fa
Chociaż wszechśw.iat jest
za coś, co się stworzyło przed nieśmiałością patrzył na księgę, szeptał dobry Bóg i otarł sobie chowcem jest on. Catholic tech- tak bogaty. wielu tysiącami lat i czego się którą położył przed nim nowy pot z czoła, ale rejestr świata nician - to jest fachowiec, któ- Bogaty? - Pogardliwy ujuż wogóle nie pamięta. - Za- pan hufców ludzkich. W niej jeszcze miał wiele kartek do koń ry umie organizować msze kato śmiech nojawił się na twa,rzy
dzwonił na św. Piotra i rzekł:
było zapisane wszystko, co sta- ca. Przed wszechwiedzącemi o- lickie. Mamy fachowców ety- mister AJlona.
- Powiedz mi co wówczas, fo się z mężczyzny
i kobiety, czyma Boga tańczyli:
.ślepcy kiety, ceremonji dworski~j, nca
- Bogaty? Zawsze to samo!
- już wie.~z, kiedy podczas te- których On kiedyś pobłogosła- (również i dzieci), brodi-ltc ko- poIitallskiego
życia ulicznego, Niech pan mi wierzy, że wszech
go historycznego tygodnia, UClY wił i którym kazał się mnożyć. biety, kaleki, masarzyśd, poły perskich
karawan.
Przede. świat jest mocno przeceniony l
nilem podczas dwuch ostatnich Jak się mnożyli i czem się stn- kacze ognia, sztywnonodzy, ze- wszystkiem zaś posi'a damy fa- Niema w nim
wcale fantazji,
dni?
to ich potomstwo? Co istnieje na zowałe kobiety, (również jakiś chowców wojskowych, któt'zy żadnej odmiany, wszystko się
Piotr spojrzał z naganą
na świecie? I wszechmocny
Bóg zezowaty starzec), ludzi~ ··~wę· rekrutuJą się .z byłych oficerów powtarza. Z każdego typu moswego szefa i zaczął cytować hi- sięgllął po księgę.
że, sędziowie na walkach ])ok- i podoficerów, którzy umIeją żemy mieć tyle egzemplarzy, He
storję stworzenia świata:
Na pierwszem maejscu znaj. serskich, czarodzieje, pianista stworzyć armj~ żołnierzy rozma chcemy. Niech pan obejrzy sod
bez
mistrze w zjeżdżaitych państw,• zależnie
od za- bie nasze sobowtóry.
. - ....
kI.i Bóg
' ż'pobłQ~osławił
..
I ..je d owa ]"l. Slę " f ra k owcy.•.lamy,
. palców,
,
.
- Kogo?
I.r.ze : mno Cle nę l nape D1a.l- przeznaczone do toaJet wieczo- mu łod~ą z wodospad1!. "-ra~- potrzeoowaDla ...
- Nasze sobowtóry. To jest
cI.e wodę ': m?rzu, .):ob~ctwo rowych, w najrozmaitszym wie- cy, 1.ud~le - m~ch~ (wdrnpl~Ją-Jestem uspokojony, _ zamech .Dlnoz y Sl~ pod, zlęn~Ią , a ku, potem nasV'~Dowali europcj- cy SH~ I na naJ"{yzsze W)(~Z('l' czął dobry Bóg, aJe mister AJ- takich aktorów, którzy są. popŁach, o w po,:)~trzL.... I Bog czycy (latin dress) i amerykanie h=Zllch?m6wc~:, tancer?:~ n~ h- lon nie Dozwolił sobie przerwać. dobni do jakichś gwiaJzd, cz,.
sławnych osobi.sto§ei.
s~w?rzył czło~leka n~
pOd?- (american dress), a daJej, z każ nIe, mIstrze hl~za" posl.ad~Jący
- .... Możemy tresować ludzi innych
IJlenst:'1 o swoJe ... I UJrzał,
ze dej grupy prawie cala strona, kunszt di~l ~Ż) tsn.,
m;mt.ato- i zwierzęta. jak tylko chcemy. Mamy nprz. czterech Napoleotwór .1~go był. udany.
.
. ' reszta świata, mężc7;yźni i kobie rz:v dam, IlllltaŁorkl .mę~czyzn. Niech pan otworzy księgę
na nów Bonaparte, jednego. Jerze-U ~rzał, Ujrzał, - . pl zer", al Ity: łysi policjanci jeźdźcy sta-Gdybym tylko WIedZIał, "0 stronicy 420-ej tam
znajdzie go Waszyngtona, trzech Abraha
mu mlstr: nieł~.~kawle, - co ,re pan~y, oficero~e (włas~e u- to je Sit , - rz.ekl. cicho \Vsz.ech- pan poskramia~zy lwów, nauczy mów Lincolnów, jednego MusSQ
to znaczy. - uJIzał-. To co lliformy i ordery mają pierw- mogący do SIebIe.
Ale mIster ciel' jazdy konnej mistrzów w liniego ...
wy,<1a w ał? .mi się dob~e,. lU?gło szeństwo), kamerdynerzy z ba- AlIon usł~szał te:: i o.dpowi~zial: ieźJzte konnej, którzy potrafią - Lenina. też tu macie? byc .na.1wlęksZY~l ,snllec~em. kenbardami i gładko wY4oleni, . ~ MusI~y rowmet. Imeć l ~ stohe na jednym koniu pro- Nie, tego. pozostawiamy;
~dy ~H': twor_z y plenH.z~ dZIeło , młodzieńcy lat
18.tu, 17-tu, Illlelllteresu.lących ludz.l, naprzy- wadzić 6 koni, poganiaczy wiel- panom rosjanom do ich filmów•
.Jest . s}(~ ~zybko. :a~o:. olo,nym. t6-tu, czarownice, morfiniści" kład zwykłych robotmk6w, mu- błądów. ludzi tresu.iących mal- Ale posiadamy za to pięciu ea--:
Ch.clal~~ m SQblC H\~ :Jeszcze . 0- brodacze awiatycy,
olbrzymi I~rz'y, dekarzy, sto1:lrzy, .telegra- py, jeźdźców na strusiach, sp e- rów - trzymamy ich wszysthejrzec to, I~a c.o Wo\,.czas
eleganccy i normalni,
lance. ,flsto",: malarzy
pok~J~wych, e,jalistów w prowadzeniu psich kich, poniewat każdy mote byt
tr~yłem, te .lzeczy z. pląte?O
Irze, chłopcy hotelowi, akrobaci, Ikowah pa~aczy, górniko",, elek zaprzęg6w, zaklinaczy węZ6w, również królem Jerzym V)"m
s~ost~gO dtlJa ... _GdZIe moz~a. to igrubasi cowboy'e, karły, under- ~rotechnIko:" malarzy s:yldó,,: ujarzmiac%y krokodylów,
_ angielskim; królowa Wi,k torja
roZll- j '''ord (przestę.pcy i prostytutki), btp., ~ych hIerzemy po WIększej wszyscy zdjęet są ze swemi zwie uJ:zec,
ale wszystko,
jeden egzemplarz,
Edward
UlICSZ ... ? _. .
.'
Ibezzębni, kelnerzy, pływacy, liiezęs~1 z naszego. personelu w-. rzętam i . Psy i kotv posiadaJą VII - dwa egzemplarze, genePiotr ~1\\ nął głową ~ podał Idzie ekscentryc7.ni, . blondyni, botn.Iczego. z. ateher. Lecz ma- swą specjalną registra.turę, tak rał Pershing ~ dwa,
kllliążę
Panu, ktory przy ostatn~ch sto- ·\gracze, długo,,'łose lf,obiety, kk- my l .s-pecJahstów: !k~czy, zwy: samo rozmaite
narodowości~ WellingtAln - )eden,
cesan
w.ach zes~oczył z ChI~llUY, le~- koatleci, panny do dzieci, poły- dzalmk6w,- p~zeclez pan WI hindusi, murzyni, me'ksy'kańe~'Y Frllinclsz.ek J6zef - dwa, Roome ~lbrame. Na pytające' spo,,- 'kacze mieczów, kapelmistrze (z ~~'ch ·tkaczy d-ywan6w,
pnę- cY. chhlczyey, japończycy, Msz- sevelt - dwa, Wilson - dwa,
,ZCllIe, rzekł:
grzywami i normalni), modelki dz!.
panie, włosi, hOlend'I'ZY, pesowie Mc. Kinley - jeden...
Tylko
Coolidge'a nie posiadamy, to
- Hol1y-;,oo~.
.
jockey'e dziewczęta z ezarnerili
- Tu n·p. ci technicy, - za- arabowie i żydl:i.
Dobry Bog zJechał WIęC szyb-.
. ,
4I!JU
d
p+ •
ko na ziemię i udał się wprost
i4iiCZ
as_
.ea
do Hollywood .. ,Central Castiug
CorporatJ.on" - widniało
na
mleczne~ szkle drzwi, które uchylił Bóg. Musiał długo czekać,
aż - wreszcie do obcego przybysza podszedł jakiś
człowiek:
- Jaka jest pallska specjal-
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Ameryce, ale

Specjalny wywiad współpracownika

ność?

"Głosu

trć

-

trlko w Europie!··

Porannego" z genjalnym Emilem Janingse m

Mar.iańskie Laźnie, jest wart tego. Człowiek o zło- I je~zcze nie gra!, chce bowiem
* ....
w sierpniu.
tej duszy i sercu, jak .z wosku. swój pierwszy film mówiony l!a
Na nasze pytanie, z ja'ką parł
I Nąjwi~kszą sensacją tegorocz Dla każdego ma ł'askawe słowo, grywać w Niemczech. - BędZie nerką Jannings najchętniej gryInC!f0 sezOnu w Marjenbadzie każdemu rzuci uśmiech, każde· nim "Rasputin" pod reżyserją wa, odpowiada on że jest mu to
, je~t' bezwzgl. Emil Jannings, mu odpowie na nudne i bez· Józefa von Sternberga)
który zupełnie obojętne, lubi jednak
który przybyŁ tu wraz z rodziną dennic głupie pytanie, a gdy po s"Jecjalnie w tym celu przy jeż- g.rać tylko z dobrymi
aktora.na kurację. - Potężni i wply- tcm wszystkicm wraca do poko dża z Ameryki.. - Film będzie mi. Co jest u wielkkh gwiazd
wowi finance-meni z Wall-Stre- ju, ciężko opada na fotel i robi nakręcany W październiku i liJS- filmowych dość rzadkie, lubią
et i City, którzy
zjechaH tu tak
nieszczęśliwą minę,
że topadzie br.
się one bowiem otaczać słabszy
wra7. z całym sztabem sekreta- wprost wierzyć się nie chce. 7e
Ze swego pobytu w Ameryce mi partnerami, aby samemu si~
rzy i maszynistek najwsDanial- to ten nieustl'aszony apasz lub jest Jannings bardzo zadowolo- wybić na czoło.
l' memi Rollce-Royneami. Mamlo groźny car - tyran. Uto sl,nŁki ny, gdyż, prócz dolarów, przy* :;: *
nami i Hispano- Suizami, do- sławy j czułości wielbicieli.
wiózł stamtąd tytuł najleps'z ego
W czasie rozmowy żona artys
ściem dorzucił:
stępnemi
tylko "drn ohel'en
Wasz korespondent poznał a:t1ysty filmowego Ameryki, któ ty informuje mnie, że mą.ż jej
- Pan nie może tutaj zostać zehn Tausend";
dwie oO-Jet- Janningsa na oolu fiImmvym ry mu nadała ..Akademie
der tak się' przeJmuje każdą rolą, it
zarejestrowany.
nie dziewice,
pp.
Morgan i w "Esplanadzie" i skorzystaw- Wissenschaft" Artysta podkreśla- w6wczas, gdy kręci film. w któ- Nie chcę wcale być za1'ejc- RockefeIIer ze swym arsenałem Szy ze sposQbności zebrał garść niezwvkłą lojalność amerykan, rym gra "Czarny charakter" st1'o",a11y, - rzekł dobry Bóg,- psów, pieskÓJw i psiątek; nawet mljświeźszych informacji o jego dodaje jednak, z uśmieszkiem, robi w domu piekło i jest nienrzybyłem na inspekcję...
rabin z góry Kalwarji, który poglądach i planach na przy- że dobrze jest zarabiać w Ame- znośny dla otoczenia. Gdy nato-Ach tak, ~ rzekł mister AI- nv:vkle jest tu środkiem .zainte- szł()ść.
ryce, a żyć w Europie,
miast gra takiego "Niepotrze·
lon przestraszony, bowiem są- resowania róinojęxyczne.i puRozpoczęliśmy od ton-filmu,
., * *
bnego człowieka" - staje
si~
dził, że stary pan jest
człon- hliczności kuracyjnej, - wszys- który obecnie na.jbardziej inteBardzo
charakterystyczny potulny jak baranek,
kiem Association of motion pic- c.y poszli w kąt.
resuje ludzi, związanych z fil· ,jest wypadek, którv mial miejNa to artysta dodaje, że pęw
tures producers, jednym z rady I Mówi się jedynie o Janning- mem, i kt6ry niejednej gwieź- sce przy nakręcaniu jego pierw" nego razu w Ottelu zaczął
na·
nadzorczej C.C.C. .
sie. Gdzie był, co robił, jaką wo d7;ie sp(~dza sen z oczu. Ton - szego filmu
amel':v'kailskic~o prawdę dusić Desdemonę, tak,
W ten sposób udało się dobre dę pił. na jakieJ "Hohe" tań- film oh'wiem, jak słusznie znu- "Niepotrzebny człowiek". Film że musiano sprowadzić lekarza
mu Bogowi wejść
do biura czyI etc. - wszystko jest oma- ważył Jannings, będzie Water- ten, Jak zresztą wszystkie ame- na scenę.
przez małe drzwiczki w drewnia wiane i żywo komentowane. A 100
dla artystów fihnow"ch, rykallskie filmy, miał się skoń." *' *
ne.i barjerze.
.
o~zywiście
prym wod>:i płeć gd~lż dwie trzecie dotychczaso- czyć tem, ic ojciec wchodzi do
Za najlepszy swój film uważa
_ Chcę zobaczyć, jakie stwo- plęk~a.,
. ,
. , wych gwiazd się do niego a1>so· mieszkania swej rodziny i za· I Jannings obraz ,Der Patriot". 'IV
rzenia tu posiadacie _ rzekł
DZlen w dllen odbywają SIę lutnie nie nadaje. - Film m6- siada z nin pod drzewkiem do kt6rym gra roJę Pawła
I-go.
Bóg.
'
formalnie wędr6wki narodów wiony jednak, zdaniem naszego wieczerzy (Lappy -end) - Jan- Film ten wytwórni Paramounł
do Hotelu Esplanade, w którym I rozmówcy, musiał przyjść. nings jednak się takiemu koń- będzie wyświetlany w Polsce w
- Mamy tu wszystkie isinie- mieszka artysta, by go chocin.ż- Film niemy.
s,tał już u swego cowi stanowczo przeciwstawił i l\adchodzącym sezonie zimojące stworzenia.
by ujrzeć. (Jedna.z moich szczvtu i nk nowego nie mógł film kończy się, jak wiadomo, wym.
- Wszystkie.
znajomych szczveiła się, te przy dać. Cała technika, wszystkie tem, że ojeieo umiera, zasypany
.
*' * *
- Tak. Bez wyją;tku. Proszę wodzie Jannings nadepnął jej tricki i tematy. szczeRtSln;{'> 1" śniegiem zaledwie kilka metrów
Na zakończenie
dodam, te
sobie wyszukać, - rzekł mister na nogę). Wspaniale kosze róż ;storyczne, były wyczerpane
i od domu SWE'j rodziny. T ponrl- .J:mnings gra nietylIw do nlmu:
AIJon, - tam
w przegrodach. wędrują dzień w dzień od wielu l' wszechstronnie wałkowane. - / mo Lak fątalnego zakończenia 7.ostał
on zaanltatowany do
kartoteki, leżą tam wraz z folo- I wielbicielek
i wielbicieli tego Mnsiało zatem przyj§ć co~ nowe film ma kolosalne powodzenie, Reinhardta, u którego będzie w
łami.. A tu jest rejestr
u.po- I artvstv.
ron '1 t"m " ..;t film mńwionv.
a Jannings zdoby sław~ W No- nadchoch:acym seronie Występorl~d~\ o ·.·.. :t..,~- ':'(' :~"tl:; !:.;:.)',','.
.\ ~r;: :: :J ;: p ,·;, :;~::ać, ;:.<: .bluil\!,~ ;' .
.T:: llni :;, ( ~<l r!lI ! It/ 1l ,,', \d '/ '1(' gn , ·.... ~Tn Ś\\·j ',' c iC'.
w::'ć w HE'n1'vlm IV_
1. O.
- Jestem dobrym Bogiem, rzekł skromnie przybysz.
- O mój dobry Boże, ~ 1'0ześmiał sie mister A11c,u " - zda
je się, źe pan
ma źle w gł(l·
wie? Przedewszystkiclll dobry
Ró~ jest zupełnie innym tYPl!m,
a po drugie mamy już
tutaj
dwustu lepszych dobrych Bogów . Nasże zapotrzebowanie na
dobrego Boga jest pokr)11te.
'Iister AlIon odwrócit
się i
cheiał odejść, lecz przed odej-
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widocznie rzadki okaz. Ostatnio
- A gaża.,_
trzymuje dużą rol~. Posiadamy rólka mała dla zaangażowanego dz.ieei.
Każdy z zarejestrowa'pOtrzebowaliśmy Coolidge'a z
_ Otrzymuje on wynagrodze mniejsze firmy, "Independant aktora, a będąca szczęściem dla nych musi codzień po ~odzinie
okazji baJu inauguracyjnego w nie statystów, które wynosi od Producers", które nie mogą za- statysły. Z boku
podane
są pilltej zadzwonić na jeden z 46
Bjałym Domu.
Dla zrobienia 5 __ 15 dola,r ów d1:iennie.
angatować żadnej gwiazdy na dzienne wynagrodzenia, kt6re telefonów Casting Office i wytych kilku metrów taśmy mU·
kilka miesięcy, więc angażują można ofiarować tym ludziom. mienić swoJe n ar. wisko,
tylko
. S'ie}i§my specjalnie sprowadzić
- A gwiazda?
ją na tydzień za jakieś trzy t yDziewięciu panów,
siedzą- nazwisko. Telefonistka powtapewnego spuedawcę automobi- Gwiazda otrzymuje prze- siące dolarów
i robią
z nią cych przy dziewięciu telefonach rza je, tak, aby
było słyszane
li z Teksas, który jest do niego szło 1000 dolar6w
dz.iennie; wszystkie zdjGcia powięl<szone. i dziewiędu szklanych mkrn - przez urzędników, którzy mają
podobny.
Kazał on sobie do- przedet gwiazdy są ulubieńca- A rolę ich w pozostałej części fonach dopisało przy tądanyc,h przed sobą listy. O ile nlłlwi5ko.
brze zapłacić...
Ale Ludwil~a mi lub ulubienicami publiczn.o- filmu gra przez cała miestiące - typach nzwiska i czekało
na wymieni<me przez telefont.c;tkę,
XV-ego posiadamy,
nile IŚci i one właśD!ie robią kasę. - sobowtór. W ten sposób gra du- telefonie~ne zgłoszen.ia.
znajduje się na liście, urzędnik
znam ()ryginału, ale przybysze Zeńskie gwiazdy każą
się za- tą rolę· Gaię naturalnie otnyNa wzniesionem podjum sie- daje znak i zostaJe połączony
z Europy twierdzą, że jest on stępować nielylko w scenach muje znacznie mniejszą, najwy- d .lnł d . t l f 'tk'
ł
z telefonującym statystą·
do niego
niezwykle podobny. niebezpiecznych ale przy naj- iej 15 dolarów dziennie.
~ "':1 C e c ODl~ : l s U·
O ile telefonistka miast na·
Nawet figury, będące wyłwo- drobnie.tszej pracy, przy wycie.
. c a~ &mI na llS7:aC
1 przeS8- lwiska, wypowiada dwa ta.jenl
l'fml fantazji, posiadamy w sta raniu kurzu, czy sprzątaniu mie
- Tak WlęC wygł:~.iła
mÓJ d7.!ł.J~~ sztyfty k~ntak,towe, WY- I nicze słowa: "notmng
in", to
nie żyJącym:
Unc1e. Sama, szkania, przy pi.~aniu na ma- świat, który wydawał nU się do mIem~ły , ~azwlsko, dorz.uc~ły ; oznacza, że dla telefonującego
Johna Bulla i t. d.
WIększość szynie lub zde.imowaniu sztuki bry, - pomyślał dobry Bóg'l"n~thing lD '. pot?m ~ymlell1a- i nazajutl'Z niema pracy, a więc i
sobowto'l'6w jednak to douhle'e towaru z p&łki.. . Wid:z; więc Lecz nie powiedział.teg? gło~no, ~ Inne naz~.s~o ,} %nOW doda· l7.arobk,?, Cdowiek .więc lub ~naszych gwiazd.
pan, że sobowtóry są kon;eezne. a gdyby nawet oQwledmał, nil,k t- ały "nothing In .
Iła rodzlOa przez klIka dni nre
bo- \ Dobry Bóg nie mógł
sobie I bedą mieli co jeść.
_ Poco wam oni? Przecież Często doubJe są ładnie rsze i gra by sł&w Jego nie usłyszał,
gwiazdy same grają! Ją lepiej od kobiet, które zasię- wiem w międzyczasie wskazów przyoomnieć, że stworzył
eoś
Dobrv B6g, który ' doskonnle
_ Ha, ha, przecież wszystkie pują.
ka stanęła na ~odzin.ie piątej i podobnego i ponieważ 'nie poj· wyobraził sobie
katastrofalne
go same grać nie mogą.
Tam,
wołano hez przerwy: "Nothina mo wał funkcji dziewięciu
pa- ~naczen&e tych dwucb słów, si,,·
adzie wielkość stoi odwrócona
- Więc dlaczego nie dajecie in". "Nothing in".
nów. sni
'obu
te)(~fonistek, dział milcząco przez godzin~ i
'"
im grać całych ról?
W
h 'ed
ł
ł 850
kI .
plecami do publiczności, bieg-O, dobry Boże, przecież one
Prnl nadmiernie długim sto- ś ~ze:- Wpl zą.hcy.I,?rosił o wtyj,n- us ysza
tu\" to p~e ennie przez: łąkę lub coś w tym me
, są wcale zaangażowane, m
. le e
S]·edzl·a~o
dZl·ewl'~l·U
m".~meme. o c Wl J otrzyma Je. stwo. T k
t'
'<~
""
kI d
.
,
towarzyst- czyzn" każdy miał przed sobą
Prav,'ie wszyscy ludxte. kMa, - rze - U~Dl~ mIrodzaJu, zastępuje ją sobowtór. należą do żadnego
mikrofon. rzy pr:zybvli do Hollywood i nie sf~r AJlon~ - mam~ WIelkIe za
Speei-a1nie przy próbach na 0- wa filmowego, są one tylko u telefon i s·zklan:v
strość objektywu i na jego od- nas w statystyce zarejestrowa- I Przed nimi leżały listy, sporzą- ot~z\"m;li' en"'aE!\:mf'nł w żad- ,oflarOWan!e ludZI;
. W5Z\'Spowiednie ustawienae,
które ne, J'ako sobowtóry I
dzone według dziś rrzyb~lłe~~ nem z towarzystw · filmowych oy chcą SIę -do nas d?sta~.
'
d ś' dl
w
. .
. C
C'
6000 telefonów dZJenme. Tyłtr wa.1ą
czasem o c
ugo. za
z atelier filmowego :r;apotrzebo- D1;ldowal,l SIę w ,enŁral
.oa- It 750 ób t b 13.000 d0stasze sa używane double. Gwiaz- Ale przecież można je za- wania na statyst6w. Na każdym sbng Óff~e, a-bv otrz"mać Dl'f) - • o , os. z yc
dę należy chronić przed zby- angażować?
"Requisition sheet" pomocnik c<,. rlVlCia7. jako statyści, 96 pr, Je dZlenme pracę· Z 5.000 męt
teczną utrata enel'gji i ewentu- - Poco? Komu na tern zale- reżysera napisał jakie typy po. tych p.rzybYsz&w
odrzucono, cz~zn tylko 135 ma prawo. tą
alnemi defektami, które może ży? Posiadamy przecież --wiaz-I' trz~bne mu będ~
nazajutrz o nonieważ nie mieli foto~eniot- ~ac~r~cy
cho~o~z~z b~ ~nt t
yg
s~w~dować s~lne światro. Spe dy o słynnych nazwiskach, ma- ~I')dzinie 9-ei rano, podczas desz ~ych twarzy, lub tet dlatego, że k 43 n ; ' R ~ t
le ~ y c.Ja~me zaś A'W1~zdę t~zeba. trzy jące cudowne toalety, rutynę i czu, czy światła słonećznego,- towarzystwo pO'Siadało już 7.a- o •. ~~Ię, na ga ,a ~aR c ~l~n 
mac zdaJa od 11JeoozpJecr.ens(w. wplv''I-'owych mężów lub przy- fak brzmiała formułka jeszcze pełniony" '.' , , T k7;ha odrzu n~ zatru :leme v:ynosl
fr. !'l Sko,kj, .Dłvwanie,iazdę. konną, J·aci6ł.
z c"a.u,
.,dy uż •.""'
by.....
.·
h wynOSI.
• ' UZ
j ' 011·1'JOny. }'c- staty"'ów,
row 94 centy. To Jcst statvsłvks
~ a ....'e
'.'! r:-onvc
. .
tamec
robl
_ I dl a t e..,o
., nowy t al ent n'le
. szklane domy i zdJ'''''''ia
robione zostałe czterY, ll ("r)cent
mb'"
"'.Mam dosyć
.
T l fechtunek
M·
' bnnrz.
o
,,~
h 'z" "" I
za oma l'x,a .lego so • może dostaĆ dużej roli?
\bY1V przy natttralnem świetle, szczęście zostać oficjalnie Z!ł!'e- d
Bó
d-"'· "
wtór; dostaw on taki sam KO-.'
--Ozv w· statystycznej rólce jest icsłrowanemi jako statyśd Hez o ry , ....t( ;''' jego n,leWYCT.Or
st.ium, chooia7 w n~eco tań- Wprost pneciwnie. Często ol,a;'ja do drohnep,o wvst.a. pje- ba ich wvno~i 5 łys. m~y'~7;vzn pana clerph~o:~. 7,OS!tl a Ih· " .
:zem wykonaniu...
nowy talent właśnie dlatego ' 0- ma indywidualn~, czy 'ter " jest fil tysi~y ·kobiet i 2- 3 'tysięey ~=~r:pana.- o Ing I'n. no mg
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Czy

możliWI

jest jeszcze prawdziwa przygoda?

Charakterystyczne odpowiedzi wybitnych literatów na ankietę
Prawdziwy~ przy?ód ~y nie iwówczas spotka swą piękną I Czy ludzie maluczcy mogą je bezbronną kobietę

i sta.Yl\ w
nich
przygody? jej obronme - jest to dla
J 'I'
't
...
') Wątpię
pn;ygoda.
es l nuas wspm3c SH~ po ' z.&
....
Gdy zdąża pociągnął w wago
wyrąha~ych sch?daeh . będJ!le
nie kolei żelaznej za rączkę ha~~lał .uzy~vać wllldy, Ole ,prl.emulca i unieszkodliwić złodziezYJe me .plęknego - to p.lI~kne
Moje
książki
są
najlepszem
ja - przygoda!
pozosta.nIe na ~rodku drog~, k16
rą on przebędZIe w 7.:amkmętem ś;;iadectwcm możliwości w!elGdy cudem uratują ~ię z płopudełku, nie wyglądając, z dołu kIch orzygód. ~szystko. CO!i!st nącego domu przygodą.
,
tworem fantaZJI,
urzeczVwlst.
'.
.
•
- na gorę·
nia się na świecie, fantazja tylGdy będą mU~leh u<:eka c ok·
ko wyprzedza prawdziwe 7.da. nem z ~ies~kanta swej kochan8
rzenin,
Widzieliśll1.v to na ty. ki, ~omewaz do dr.lwi
pukać
Mojem zdaniem "pnygoda" siac7;I'lycb orzykładach. A więc będZIe mąż - przygoda.
we właściwem tego słowa ~ma jeśli potrafimy wyim;łginować
Gdy spotkają w wagonie reczeniu .iest w obeenych czasach sobie pradziwa orzygodę, j.!śli staauracyjny piękną niewiastę,
niemożliwa. To było dobre kie·
w naszych powieśóach czy J\>;>- która się w nieh zakocha -puv
dyś, gdy sprzy,jały
warunki, wjadaniach traci ona cechy fan goda.
dziś jednak ....
ta~tyczne i wyd.a )e się b~ć praw
Gdy znajdą się z nią w winNajwiększą przygodą, mojem
dn'Y em zd,arzen!em - Jest . to (hie, kt6ra się nagle zepsuje i
zdaniem, była podrót. Magella s~~er,dzente.m,. ze 'p'l'Zyg~da I~t-I sŁanie na półpiętrle - jeszcl.c
PośTód ciężkjch okoliczności na dokoła świata. Ten Magellan
meJe I będZIe lstmala wleczme. ładniejsza, ,iesT.cze rozkoszn~ejrozpocząłem mą ostatnją ekspe był pTawdopodobnie wielkim zu
Tylko trochę odwagi, trochę ' sza przygoda.
dycję nod: oSi)' ;,.~ - rb, ~rof11. ~' wei chem. Gdy zupełnie
niechcący
Azji w roku 1926.
Była to je- odkrył ocean Spokojny, na prze chęci do ż:l;"eia, ~~j~~ie z ra~n
Przyzwvczailiśmy ~jr. do tc~c
dnak na.joiękniejsza przygoda, bycie którego zużył trzy lata - szarej codZle~oSCl l patrzcm.a słowa. Używamy go wsz~.ł;de,
WI- w zastosowaniu
d ... wszclkkh
Jaką przp.tyłem w swem
bu- oto była przygoda. Ale dziś, cóż na wszystko me z punktu
p,)trzeb zjawisk życia. z któremi się
rzliwem życiu.
dziś mogą być
za przygod,o! dzeni~ codziennych
Przebyliśmy pieszo około 2600 Sam podróżowałem
ostatnio człOWIeka, lecz z d~łu. na górę I stykamy. Ale bądimv ~lCZłm:y
kilometr6w, napotykaliśmy naj bardzo wiele, spotkałem wiele -:- a w6wczas p,rzYJdzIC do nas i powiedzmy, że st~
łUdzimy.
oczekIwana
dawno To nie są - nrzy,pdy Nic mowiększe przeszkody, przeżywa- dziwów na świecie,
przeżywa pJ(~kna,
..
liśmy chwile o
dramatycznem łem wieJe razy ciekawe zdarze- "przygo d a .
gą być to zreu:i:ą prz 'l.:ody
w
nap;i~u, wiele razy
śmierć nia, ale przecież nie nazwę tego
czasie, gdy człowiek nie moie
skoczyć
powyże i
swej
gło
~jrzała nam w oczy -to było przygodami, tak jak czynd wieplekne, to było prawdziwą przy lu ludzi.
1'1
wy.
Gdy fantazja .Tego Jest at
godą·
Czasy
"pr-lygód"
minęły,
. , , nazhyt ograniczona. I gdy naj.
Twierdzę. że nawet dziś, w e- w.raz z czasami ludzi _ bohateJa proPO~?Ję skresl~lE' większą jego pl'Jy,:todą jt.st mo.
poce trzeźw. realizmu, zdana- rów. Dziś bohaterów niema, są , slo-Na, "przy~oda ze wsz!.stkl~b ilhvo~ poznania ładnej kob'eły
ją słę fantRstyczne i romantyr~. I tylko maluczcy ludzie, którym I słowmk6w l ~.ncykl()pedJJ śWla I zdobycia pieniędzy, przez .y .
ne przygody. Wówczas
gdy · się zdaje, że t w orZ?4 rzeczy wspa ta .."Przygoda to coś n;trł7.wy. jątkowo dobry oteDek.
ezlowiek nie Z'łęknie
si€! prze-Iniałe, a właściwie nr.raiają się czalnego, ,eo~ czego l!l~zle naPrawdziwa "przygoda« U~lll'
eiwnoki losu, gdy
pokusi się na śmieszność, usiłując
wal- szej epokI nie rozumIeją..
la. Umarła wras s LoDClOłle1lL
na ~ zda
~ niem.Qż1iwg. czyć Z _trakami.
,G dy widq. jak pijak aapulu

lllla!ll!' ZdarzaJ~
SIę. Jeszcze
gdzles, w daJekłch kUJach, na
dzikim Wschodzie, w życiu słyn
nych włóozęgów
na szlakach
świata. Ale u nas, w atmosferze
przesyconej techniką i kulturą,
CZy możliwa jeSlt
prawdziwa
przygoda?
' to .
.
.
.
Pytan le
, meZłlJJlernle Clekawe i abs()rbujące, posłużyło
pewnemu zagraniczemu pi8mu
literackiemu do rozpisania ankiety, na którą
odpowiedział
szereg wybitnych osobistości"
litlanych dobrze szerokim
kołom I'.,."zych ezytel'tu:ków. Najciekawsze odpowiedzi przytacza
mv poniżej:

"przygodę",

Iprzeżywać

piękne

Idgar WaUace

Bernard K II armano

Sven Hadio

I

Paul Morand

I

- To jes~ze nic. -- 'l1ówil
spokojnie dalej mister A1looMusi pan przyjść przed
połu
dniem, gdy pnycbodzą ludzie,
ofiarująey swe usługi. Dwa nZ"J w ty~odntu mają swe interwiewing day -mężczyźm dwa ra
zy- kobiety i ra'l - dzieei. 0 powiadajn, że posiedli
jaką~
now=\ sztuczkę, że ich zwierzę~a
1131lClYły się czego~
uowego,
lub że wymyślili nową część ~ar
deroby. Gdy usłyszą że ma być
gdzieś nakręcany perski film z~
scenami ' zhioro~'emi, pO.iawiajl\
się w perskich stroiaeh z broda
lm przystrzytonemi na spo~tb
perski; o ile planujemy wielki
film z tycia agielsk~h żołnie
rzy, - wąsiki ich sterczą, mocno wypomadowane. Po najwięk
szej częki cheą oni wzbudzić'
naszą litość, Ałe my ni~ jesteś ·
my przecież zakładem dobroczyn. Nie możemy pomóc kobiecie, którą po wielu miesią·
cach wreszcie
raz wzywamy.
aby po odegraniu
króciutkie.1
roli, natychmiast ją zwolnić; na
wet łzy jej nie mogą nas wzruszyć, ani nawet jej stan odm:en·
ny, - kobieta w ciąży też Je'>"
czasem konil"C'zna dln fihllll ...
-Nothlng i-n,- nothing in .~
krzyknęła telefonic;;tka po
ra:t
6000-ny.
Dobry Bó~ wyskoczył z hiura i jeknął .luT. na ulicy:
- To jest więc móJ sławny
świat! Nie, tego nie chciałem,
napeW'no nie ~bciałeml
- Widzi pan, - rzekł
d('
mnie retyser filmowy. - Tvpo·
wy hollywoodzki statysta, Pny
bywa Bóg wjt> skąd , sądzi, te
znajdzie tu raj ludzknścl. a gdy
słyszy "nothing in". szaJI.".Je i 79
pewnia, że tego nie chciał.
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LUCJAN KORZENIOWSKI

PRZYGODA

(Fragment nowej powieści sensacyjno-psychologicznej p. t. "Zobaczymy si~ jutro")

I

Pociąg
wlókł się,
leniwym mamy udsk. Ujrzał biało ubra- niesionym głosem, choć oczy ziemi. Nie to, że nie miała wy- dziło ją do nałogu, · W rzeczy ..'\' J
ehybotem wagonów kołys.ząc. nych ludzi, krzątając~h się z jego śmiały się żartobliwie. Po- kształcenia, choć ogłada jej ma- stości narkotyzowała się jeszcze
Franka do snu, Nie mógł jed- noszami, na szynach leżało ru- tem poszedł do imwch. Dnia te skowała to świetnie. Psychika przed ślubem. Cała jej rudz:ina
nak usnąć, choć nie myślał o ni mowisko dymiącego żelaztwa. go wiele miał pracy.
jej była tępa, niezdolna do efek była dotknięta rÓŻDemi Z}Y)Cle
erem, Mig'Otliiwe światła latarń Sprób'Ował unieść się. Powstał
tów wł'Ożoneg'O trudu, do złożo- niami, była to r'Odzina, spotka·
h przy to rze p łynę ły po b ez tru d u. O po d a l l eżal żółty
Franek P'Ołożył się do łóżka. nych asocjacji, zrOZUll1lema
' , na- nie z któtrą napawało /Z'O prze,
s t OJący-c
"SClanach wagonu, smugI. k re- p
led,
T en p }ed
'dz'
Siostra
nie
pozwalała
mu
nav
WI lał już
wet potrzeby doskonalenia się, rażeniem, obawą S'kandalu,
Pró
śląc na jego twarzy, Pustkę, ja-, gdzieś. Kiedy t'O było?
Koło wet na chwilę zapomnieć,
że aby dorównać
środowi5ku, w bował leczyć ją. Używał d'Obroka w nim była. Franek rzutował pledu leżała k'Obieta. Podszedł nie jest zwykłym chorym.
którem się obracała. Godzinami ci - potem groźhy, Nic nie po·
w przestrzeń, napemiał nią prze do niej. PrzYP'Omnłal sobie, że
Przed wiecz'Orem jedynie, gdy tłomaczył jej rzeczy najprost- magało. Przez lata tyle ci'OSÓW
dział. Dobrze czuł się w bezru- jest lekarzem. Oddech jej nie dostał gorączki, zostawiła go sa sze. Z cierpliwością godną lep- biło w jego mił'OŚĆ ku niej, żt!
chu.
Brak wszelkich doznań, podobał się mu. Skła'dał się z me~o.
Przypomniał sobie, ' iż szej sprawy starał się uczynić wkońcu, gdy miłość ta zgasła
dotknięć świata zewnętunego, szeregu
nasilonych wdechów, przed dziesięciu laJty również le ją d'Ostępną swym myślom, zr'O zupełnie, piękność je.i stała :;i~
był dlań jednocześnie brakiem po których następ'Owała długa żał w szpitalu. Chorował wtedy zumieniu najmniej skompliko- dlań największą trucizną,
'JUr!
wszelkich
zawiązków myśli, przerwa. Obejrzał ją całą, roz- na tyfus plamisty. Gorączka, za wanych przejawów kultury. By zaś sama czemś w rodzaju bezwszelkich k'Ojarzeń. Jedn.ak za- chylił bluzkę, przywarł uchem nim dosięgła szczytu rozmarza- ła tępą,
jak tępym jest piec, dusznego kawałka drewna, wyródź poprzednich przeżyć zale- do jej piersi. Serce jej miotało ła go wtedy, jak i teraz.
ów- ściana, nogi od stołu ... Oczy jej schłegD, bez soków życia, sugała mu czaszkę 'O);·)wianym cię się w nasIonem tempie. Pod- czas choroba bardzo weszła mu jednak zdawały s.ię
wyrażać chej uległego gangrenie.
żarem,
zat
'ri'Olflym
jakby
w
niósł jej powieki: źrenice słabo w droat>. \V gorączce nawet t p - myśl jakąś, były pełne \"yrazu,
W te d y zaczął tłomaczyć jej,
, .,
C ł
1"'''''
mOOC1lIlą ton JeZIOra.
zu
ją w reagowały na światło. \\Tiedział sknB (czy warto by~o!) bal się a słowa J'ej przypadkowo wiąza,
. są stworzeni dla siebie,
'b
k
ze me
.
sobie, jak Ciało () re, 'łIJrt>go już: wstrząśnienie mózgu! Wa- śmierci, j'ak u Łrah.r praw do nie ły się w coś, C'O miało znacze- o f'Iarowywa l Jej
. grube plieniąwypł u Ć nie z d olał, które jerlnak lizka jego! Potrzebowała porno podzielnej własności.
nie. Naukę uważała za krzyw- dze za wolność.
już osłaniać się zaczęło omsza- 'cy, on zaś miał tam wszystko.
d\:. Wolała leżeć bezmyślnie do
Ją rdzą c.zasu, mniej dokuczać, Walizka płonęła
we wnętrzu
Przebieg choroby był ci~żki. południa, resztę czasu spędzała
Przez lata je zbierał, dokonał
•. d rązyc.
. , U'
. .
mnIeJ
Clek ał z mIeJSC
wag'Onu. P rzypomniał sobie, że Prz".. 'pominał sobie zabawne ilu- przed lustrem. Pojmując w nau k'lk
I a s.zczęs'l'IWyc h operacJi. f'1'L.!
'
,
h , a b y wyz b ye' ma
świe-cące
h By ł b oga t y. N a t rasOme
meznosnyc
w k"leszem strzykawkę. zje w gorączce:
" ,
, " kulki ce upokorzenie,
szantażowała na ns'Owyc.
się owego ciężaTu, wlókł go jed Zdrową ręką wydobył ampułk~, ~. ra~n~' ł~zka .staV\Ta?~ SIę '~'lel~ go dągle coraz nowemi tryum- fil na sprzeciw.
Mówiła, że
nak wszędzie za sobą: ślad prze wessał jej treść przez cieniutką kIeI~l~ sł~ncam~, . ktole. krązył); farni kuszącej piękności,
mó- go kocha, że zmarnował jej młn
szłości
wstęgą
wspomnieI'i. i.głę, ukłuł lekko ramię kobiety I ~o.koł ll1eg~. snu,ały Się
don wiąc: "I bez tego (wykształce- dość, że winien ponosić kOllSCskrzący. Wiózł zapach dni mi- w miejscu, gdzie przetarła się s":latlem. ': ~knac~ s~ały ~ ~ ~~- nia) byłabym kochaną ... " Dzię- kwencje dobrowolnych zoJwwi n
niooych w swym kuferku P'O- bluzka. Ktoś w białym fartuchu płakane a:l1?ł). ~usalkl .tal."n - ki pełnej zaparcia cierpliwości zań. Nie miał sil zB:łatwić spra~
oróżnym. Obecnie nocą, w wa- podszedł do niego. Domyś1ił sit:, ły, P'O sufICIe. CIeszył s~ę ,,:te~ nauczył ją tego przynajmniej, wę brutalnie.
Wahał się, czegonie, nie odczuwał tego zby! że jest to lekarz. Brodaty pan d~. z ?owrc~t~ ~o ~drowla Ja~ co najbardziej przydać się jej kał, v.rierzył jeszcze w P'Oprawę·
żywo, lecz wiedział, fe powrÓCI w okularach pootrząsał jego db dZle~ko, .kto~ e IdZI: J:a s~acer. mogło w rozmowach z. ludźmi: Wkońcu rozczarował się zupetto jeszcze. Za oknami wstawał nią. - "Ależ i pan, k'Olego, po- Jakze d~I~me 'pat~zyh nan .wtt; zapoznał z historją i literaturą. n~e. Zrozumiał, że za jej 7.:.;dą
rdzawy świt,
noc w wagonie trzebuje pomocy ... " - rzekł, pa ?y_ ludZIe, z mewIa:ą . pa,tIzelI Posiadła te rze-czy p'Obieżnie i me rozwiąże wzajemnego sto
płow.iała. Wówczas dopier'O uj- trząc nall Zi; współczuciem.
b~' ~a. Pł~wsta~ego() z hgIObu .. - niedokładnie, więcej uczyć się sunku.
W domu b:vło p:ekh
rzał, że nie jest sam. Ktoś kulił
_
Ja? tak to mnie's a
.:l15 eza ,Y ta. z 'Oc o!ą Wlecz nie chciała. Każdą pracę miała Ordynarnemi sł'Owamj p/ub Illll
się w kącie pod pledem. UClI1ł _ od~zeki"FTan:~k Pair
~ ~ me., SpokoJ, szpl't~ln~ ~Jał. t~raz w pogardzie, wszystko w domu w twarz, gdy wracał do domu
złość, że uległ suggestji puslki, radni n nab
"al
zy k ez _ dl?-l1 kUJrok ~poko.lu Sn'1lercl l u- zwalała na służbę, dom kulał, z~yt późno. Słowami dziewd; 11wydało się mu, iż ucieknie mu wion: dł~I'i. Za~znll alą, s ~~ mIar owama ascezy.
kilkuletnia córka rosła w atmo lIcznych wyrzucała mu wiar:) ·
spokój niebytu. Bowiem, kto- Brodat d~któ- z~ :e1~ ł e..
Wieczorem gorączka wzmogła sferze nieładu i lenistwa.
łomstwo. ,Zdecydował się Wk"11
bądź to był, był to wogólc ktoś, smutni~ Com:Uo/ ce e~ j}lę się. Ręka bolała więcej, dreszPróbował zapełnić. iej życi.e w <;"u ?a uC1eczkę· Miał pra\\,{j d~)
kto ~ię kied,Yś por~szy! Ila kogo rzekł, n~~hylając sli~ na~ ~obie cze łaskotały mu ciało.
Myśl inny ~P?sób. ~osyłał ją ~a kur-I~Yc1.3., pragnął z~ś odeń s~nk.():
będZie musl(lł sp0.lrzec, lub la- tą: Strutus arav's ,;
stała się żywsza, bardziej na- sa zaJęc kobIecych, krOJU, go- JU. Pewnego dma zostaWIł .lej
mknąć oczy, aby go nic widzieć
'"
o
l...
trętna. - Czy zrobił dobrze spodarstwa.
Wymawiała się, w domu czek na sumę,
którd
Ten ktoś naruszał ciszI>,: oddy.
"Tak ... - powtórzył Franek pytał sam siebie. M'Oże nie do- wykręcała od pracy przy ladu czyniła ją bogatą.
Sam
zaś
chał. Swit za ~.knami był ,::oraz bezdźwięcznie. I?ł~żej nie wa:- hrze.
lecz najlepiej, jak m&gł. okazji.
P'Ozatem toczył ją na· wsia~ł w express paryski. Daww słOWIe Czyż miał poświęcać się dłużej. łóg. Długo byŁo to dlań tajem· no me był w Paryżu. WydawabaTdziej różowy, jak w Gszala· t'O było rozprawIac;
łym filmie skakały za oknanu tern był'O dla nich wS1zystko.
Rzucił kobietę,
z którą naiw- nicą. Dopiero w kilka lat po ło się mu, że tam najłatwiej zadrzewa, telegraficzne sltlOY 1no
_ Dal jej pan kamfor~?
nym afektem
lat dwudziestu, ślubie odkrył, że narkotyZUje pomnieć. Nie szukał . przygód.
kilometrów /rJa godzinę! 'Taka
dla jej
rozkwitłych bujnie w się zapamiętale. W związku z D'OŚĆ miał tej jednej. Zmysły je
była szybkość pociągu, !itysz~t o
- Tak.
młodośd powabów, związał się tern przeżył kilka skandali. Szu go. zresztą stęp-iały, myśl ourr,Doktór zwrócił się. do sani- w życiu. Uczynił z niej żonę. kając ośrodków, gdzieby mórtt tWlała. Pragnął cis'zy. W ciszy,
tern od kogoś! 100 kilometrów
dalej. Ca-le szczęście, że dalej. tarjuszy: "Tę panią zabrać I Była wtedy wojna, znaj'Omośd myśli z kimkolwiek zamienić, w oiemności najłatwiej gubił
Do czeg'O bliżej? Pociąg chybo· na nosze, w szpitalu powtórzyć utrwalały się szybko,
uczucia bywał w towarzys,t wach, gdzie wątek myśli., Ludzie nawodzili
tał się w szynach, słaniał si~ na zastrzyk, lód na głowę ... No i szybko
prowadziły do czynu. ona wprowadzałaby osad kłopo mu wsool11Olenia. Dzieci przyohie strony, skakał wzwyż, npa pan P'Ołl{)ży się, prawda, kole- PięknI{) stawiało .ią w k)ltego'l"ji ItliWYCh sytuacji. Robiła mu sce p?minaly mu córkę· Nad dzjec dał ze stukiem. Przesłl'leń gw1- go?_"
najwyższego rzędu, nmysł jej je ny, iż ją zaniedbuje. Twierdziła klem kazał czuwać swej matce,
zdała szumem cięteg::> wichru.
_ Tak _ odrzekł awtoma- dnak był znajniższych przy- iż postępowanie jego doprowa- lecz czuł, że wyrządził mu krzyWyjrzał przez okno. \Vydawa- tycznie Franek.
Si wdę. Wspomnienia jego nie było się mu, że świat cały koły
ły tęskne ani nadziejne. Były
5ze się, jak ocean, błądząc hoSzedł ob'Ok sarutarjuszy, z pic
krążownika
pebne trwogi i wstrętu. Teraz
ryzontem od górnych krawędzi tyzmem dźw:i€ająe~h niemagdy leżał w szpitalu, wspomde
okien aż po doł,ne. Był daleki od jomą· Ręka bolała go, mil11uty
nia te jak ptaki koszmarne sb
konkretyzacji spostrzeżeń, wy- stawały się godziJnami.
dały na jeg'O łóżk'O, patrzy"
dało się mu więc, że jest to jego
W szpitalu przedstawił się
zawistnie. Zazdrośoiły mu reszchorobIiwem wra:!eniem,
że siostrze. P.rzypiInował, idąc za
t' 7.ycia, swobody, drogi daJekomórki jego mózgu,
szlaki nabytym nałogiem, aby chorą
kiej. Gorączka płynęła weń cle
wzrokowe, są pijane, zatrute ja UłOŻOllO właściwie, właS'lloręczpłym pulsem, waliła młotami w
kimś osobliwym jadem, zaś 0- nie umieścił jej worek z lodem
mózgu.
Na suficie pok'Oju, w
brazy wzrokowe zataczają ko- na czole, był obeony nawet p,r zy
którym leżał, tańczyły promieła w tych szlakach, miast biec powtórnym zasrt.rzyku. Potem
niste koła - refleksy latarń upo Hnjach
prostych.
Przez udał się do pokoju, który dlań
licznych. Próbował usnąć. Nie
mgnienie oka ujrzał, iż kotoś z przeznaczooo, usiadł na łóżku.
mógł. Próoowal liczyć. Naliczył
pod pledu wyjrzał z wyrazem Siostra z przesadną troskliw'Ood jednego do pięciu tysięc~.
przestrachu, zobaczył błysk czy ścią obmyła mu ręke. nałożyła
Nie pomagało. Zaczął rachowfić
ichś oczu, g~szcz r'O:vbrzęsionych kompres. Bala się suggeTować
koła na suficie. Koła mnożyły
włosów. Usłyszał potem krzyk mu łamania
kości,
był jej
się, rozdwajały,
r'Ozszczepiały
i łoskot. Potem zaś w uszach, wdzięczny za takt, a raczej był
na tysiące kółek. Zegar wybił
w mózgu, w źrenicach,
miał zły, że musi być za to wdzięczpóllnoc. Poprosił o proszek najuż tylko ciemność.
ny. Prosiła go, aby się położył.
senny. Siostra dała mu 30 kro·
* ... ...
Nie mógł. W czaszce jego popel somnifenu, niebawem f)().
Ciemność zonikła nagle, 'Ośle- wstawały eksplozje, jakby odprosił o drugą dawkę.
Nie
piający blask
skurczył bólem głosy łomotu trzaskanych wiącheiał!a dać,
pr')sił usilnie.
źrenice Franka. Był jasny dzień. zań wagonu.
Niebawem nadWkońcu ustąpiła mu, Narkoza
Leżał na trawie. \V rosie perlą- szedł doktór. ~łHczal, oglądając
wpadała mu na mózg mdławym
<:ej się na łodyżkach kwiatów? dłoll Franka,
obracał ją na
oparem, Liczył w półśnie, Liczby plątały się, Powieki opadały
Nie, leżał we krwi. Dłoń jego wszystkie strony, naciskał, na.
prawa była nabrzmiała i czar- kręcał. Nał'Ożył wreszcie gipsnmu. Liczył coraz wolniej, co'r a ?
na, z ramienia sączyło się pas- wy opatr""'ek,
'SCI'
"'nął zdrową W Sproit(J1l ods łomę
- tO powgzszg
'
.....&U
.
,
pomnz'k pamiątkowg na czesc wolniej myślał, iWkońcu prz'
mo W
krwi.ł Czuł
się pozatem rzeź dłoń, wymógł na nim, że się po k rążownik a niemie(;Kiego
'__ 1.1
lA
stał.
'
.,lYJowe"
Z4iopione tJ o podcżas woing
k J.
g OWIe jegn :mikał kooz- łoży, nakazał mu to wprost pod
6
'J
I
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Łódź ••
Dwa znajdujemy punkty na
wystawie w Poznaniu, gdzie ma
niłestuje się Łódź w całej swej
potężne., okazałości: w pawilonie włókienniczym i w pawilonie samorządowo Skrawki .iej
tywotności spotykamy i w
innJ'clt działucb, czy to w pahlcu
rządowym. czy tcż w łlawilonie
komunjkacyjnym, czy wreszcie
\l' bali przemysłu metalowego;
ale są to tylko cząstki jej wespożytc.t energji twórcze.i.
fr~·
gmenty wspaniałe rozpiętego
lulm. spoczywającego na dwuch
podstawowycb filarach
ściśle
zespolonych ze sobą: przemyśle i robotniku.
Wspaniały, wielkim kosztem
"'OI'7.on" gmach wł('>kjennic
twa polskiego nie [' . sobie rów
nycli na wystawie.
Byt moie
zlla.'dujemy tam rzeczy efekło.
wniejsze i większe pod wzglfldem wymiarów, ale nigdzie nie
spotykamy się z obruem tak
kompletnie
i wszechstronnie
malu.tącym pewną gałąź produk
c.ii. Po raz pierwszy wiek przeszło liczący przemysł tek!i'tybly
Polski dał llam imponującą rewię swego całokształtu. wieloga
łunkową i wIelobarwną syntezę
swego istnienia i rac.ii tego istnienia. Dzisiaj nikt już nie może i nie odważy się powiedzieć
- jak to mówiono jeszcze
w
pewnych sferach przed kilku laty- te przemysł IMzkl
jest
Polsec nłepotrzehny, te jest to
luksus, podkopujący byt gospodarczy państwa. Przemysi łódz
ki pnem6wU w haU wlókłennl·
aeJ głOHDl tak dOniosłym i tak

ł)otężnic podkreślił rację i sens
swego istnienia, że każdy mnsi
uchylić czoła przed tyÓl pełnym
życia i sił żywotnych
olbrzymem. Mogą nim kołysać burze~
wichry przeciwne mogą wslrzJlsać konarami, ale rdzeń
je"o.
jcgo pień, głęboko zapuszczają
Wf

*

•

PO.RANNY

P. W. K•

•

a r

cy kOl'zenie, świadczy, że żadna
siła nie .test w stanie zahamować imponującego
jego
('OZwO.iu.
Drugi punkt, gdzie koncent!'u
je si-: potęga i żywotność Łodzi
-to pawilon zarządu miejskiego, Robotnicza Łódź, kierowana

----

.....,..6

z!

i rządzona przez magistrat robotniczy, znalazła tam na szczu
piej stosnnkowo
przestrzeni
wierne odzwierciadlenie swego
bytu i swych dążeń. UmieszcMny na widocmem mejscu odcinek przewodu kanalizacyj~łego
Jest symbolem iszczącego
się
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sął

Stefan
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to wielka nees!
pracy umysłowej I fizycznej-wprawiająca "l"QeIl
tysiące
warsztatów przemyeto.
wych- to najogromnlejsza sila dzisiejszego świata. Pielęgnu.l
my i rozwijajmy tę moc dla dobra kraju l ludzkoścI!
Potęga

•

•
WoJefJ)oda Łódzki

Władysław jaszczołt

z powodu po,., UJ'lopowej nie

iW'

mogli·
śmy niestety uzyskał podobizn nie'
których dygnitarz.,. wskutek czego
obraz władz ł6dzkich jest niekom·

pletn,.

d 1 U ( wego

Bełżyńsk i

Seel sztaba O. K.

Ppłk. l{TJpL WŁ

ści.

Łódź

Dowódca
Prezes

wieloletniego mal'zenj~ które 0becnie dopiero staje si~ elałem
A daleJ te obmierzłe, wstrętne
i cuchnące domy
koszarowe.
gdzie gnJeżdżą si-:. rodzą i ume
rają całe generacje robotnfcze~
w przeclwstawieniu
do pięk
nych, .lasnych, wystrzelających
na tle zieleni pałaców, w których zamieszka nowe pokolenie
pracowników od.,odzone.i Pol·
ski, Inne miasta pokazały nam
Pif;kne perspektywy uUe, o których my nie możemy nawet myśleć; pokazały nam
styl f bogactwo pamiątek hlstorycznycit.
którym uje posiadamy; ale b·
dne nie podkreśliło w lak mocny i pP08ty sposób sWe(o rzeczy
wistego, współczesnego J nowo..
czesnego "ja"; ładne nJe dało
rzeczywistej fizjonomji l pulsu
.łącej w żyłach krwi; żadne nle
dało kwintesencji swej kwitną
ce.t energji; żadne wre.zcłe mt
odtworzyło tej bezpo§rednIości
i zespolenia władzy miasta II jego ludnością. z ływotnemf ~
trzebam.t i interesami tej ludno..
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Powojenny rozwój
w

świetle. wytężonej pra,c y samorządu

..
ludnoit lodzie .

1(.

naszego, miasta ·

W połowie 1924 roku wskutek redukcji ' pracy w fabrykach
30 tysięcy robotników pl'ŻemysłowycY .,.malazło
W dobie wojny Łódź wyludniła się: z 506 tysięcy mieszkań
się 'na bruku. Wielląe rozmiary. przybrało również , bezroboCie
e6w, wykazanych przez spis policyjny 1911 r.,. pozostało w 1918
częściowe, wynikające ze skróconego tygodnia pracy.
roku zaledwie 341 tysięcy.
W 1925 r. kryzys przemysłowy, spo,tęgował się do maximum.
Od chwili ukończenia wojny światowej datuje się ponowny
Liczba czynnych zakładów przemysłowyc~ która w trzyleciu .
rozwój miasta Łodzi. Dzięki tłumnej reemigracji ludność miasta
1921-23 wynosiła w Łodzi ponad tysiąc, spadła · w końcu 1925 ,r.
Łodzi wzrosła już w 1919 roku do 433 tysięcy, a·w 1921' roku
do 589; 1liczba rob?tni~ów,. ,zatrq.d:p.ipuych· w przemy~le, spadła ze
pierwszy ogólno państwowy spis ludności wykazał w Ło~zi 452·
U1.94~ (stan na 3 LXII, 1923 r.) do 57.838 (stan na 31.XII
tysiące ' mieszkańców. Ten rozwój · pożostaje ' w ' iwiążku' z ·odbu- .
1'925 r.).-, -D'opiero rok 1~2.6 przeniósł .przełom w ' stosunk3:c~' gos- '.
dową p·tzemysłu łódzkiego, który ściągnął do miasta liczne rieśze '
podarczycll. ' Odtąd' stan u'rucllomierua i ' zatrudnienia w przemy~e .
poszukujących pracy. W chwili obecnej Łódź liczy około 600
łódzkim szybko wzrasta.
.
.', .
tyęięcy mieszkańców.
Według ostatniego spisu , ludności struktura
W cidług danych Inspekcji . Pracy . stan zatrudnienia w przewyznaniowa ludności miasta Łodzi przedstawia się w roku 1921
n'lyśle łódzkim wyrażał się w dniu 1 stycznia 1929 r. licz~ą
następująco:
112.443 robotników, zatrudnionych w 1.144 zakładach przemysło
wych.
· Na UW~gę :zasługuje, ,' że najlic~niejsz~ jest kategorja rob9trzymsko-katolicy 241.842
53,5 proc.
'
.
ników,
k'tórzy pracują w ,przedsiębiorstwach wielkoprzemysłowych,
11,0 proc.
ewangelicy
49.748
liczących
.ponad 500 r,ob.otników. Przeszło ' połowa ogółu robot1.741
0,4 proc.
prawosławni
ników łódzkich zatrudniona jest w tych . właśnie wielkich zakła
34,5 proc.
izraelici
156.155
dach przemysłowych. , W przemyśle. włókienniczym odsetek robot0,6 proc.
mm
2.488
ni~ów, którźy pracują ~ przedsiębiorstwach, liczących ' ponad 500
100,0 proc.
451.974
Ogółem
robotników,' sięga 60 proc. 'ogólnej 'liczby.
.
,
: W chwili obecnej przemysł
Jak widać, przeważa w Łodzi
absolutnie ludność katolicka. Najłódzki przeżywa ostry kryzys. .
.mo to . jednak perspektywy rózwoj'u
liczniejszy z kolei odłam ludnośGi
gosPQdarcz~go Łodzi są ' w dals~ym
stanowią wyznawcy religji mojże
ciągu " wielkie. Ubiegłe dziesięcioBZOwej, których liczba stanowi trze, lecie .- (1919-1928) . wykazało, że
cią część
ogółu ludności miasta
. przemysł ' łódzki stale się rozwija,
Łodzi. Mniej licznie reprezentowa, powracając ' do poziomu przedwojen"
ne jest wyznanie ewangelickie, a zunego, a niekiedy nawet przekrac-za- .
pełnie znikoma jest liczba prawosła
"jąc ten ' poZiom. Fakt ten zasługuje
wnych.
na : tem' silriiejsze podkreślenie, ' że
O układzie socjalnym i zawodoprzemyś-ł łódzki znalazł się powojwym ludności m. Łodzi da pojęcie
nie w I gorszem znacznie położ.esiu,
następujące liczby.
Spis wykazał
niż jakikolwiek inny przemysł polski.
451.974 mieszkańców, z czego na
przypomnieć, jak olbrzyWystarcza
klasą proletarjatu przypadło 278.805
straty
poniósł przemysł łódzki
mie
os6b, czyli 61 proc: og6łu miesz:wskutek rabunk(!)wych wprost ' zarzą
bJic6w. Zmieni się nieco oliraz,
dzeń władz okupacyjnych (rekwizy. j~ pod uwagę weźmiemy nie całą
cji, konfiSKat 'itd.) i w "jak trudnej
ludność miasta, lecz ~ tylko jej
sytuacji żna1azł się ten przetnysł,.1iiedy :
część, która jest czynna zawodowo..
po ' ukończeniu wielkiej wojny staOtóż według spisu z 1921 roko
Siedziba samorządu łódzkiegl!,
nął wobec faktu, że rynki'rosyjskie,
Łódź
liczyła.
wówczas 191.658
stanowiące dotychczas najważniejszą pozycję w eksporcie towa..
mieszkańców zawodowo czynnych, a w tej liczbie ' było 131.7~2
rów łódzkich, przestały całkowicie . wchodZić w grę. Łódź, która
osób, rekrutujących się z warstw proletarjatu.
POnllm.O _tej "trą.dQ.oś.ci zdołała ; się odbuaować, dała jesżcze Jeden
Udział więc proletarjatu w .ogólnej , liczbie
czynnycp.
zawodowo mieszkańców Łodzi wyrażał ' się ' ćyfrą ' 6$,8 .proc. J esz- ' dowód swej niespo zytej zdolności 'twQr'.lenia, swej żywotnoŚci,
która dla kraju ma tak doniosłe znaczenie. Nie trzeba być optyeze więcej jasny i pełny obraz daje analiza struktury społecznej
mistą, aby przyszłość Łodzi widzieć w barwach różowych.
Nie
ludności miasta Łodzi w · zwj.ązku z , podział~m wyznanio~.
może być inną przyszłość ·miasta", które ' przedstawia tak zadziwiaOkazuje się mianowicie, że wśród ludności katolickiej ' udział pro- ,
jące walory twórczości gospodarcr,e.i. .
.
letarjatu w ogólnej liczbie osób czynnych zawodowo wynosi
,
.
81,5 proc, wśród ludności ewangelickięj - 69,6 proc., a wśród
ludności żydowskiej 42,8 proc. . J ak widzimy,' najwyższy stokOłDunaloe! łD.
. .
.
pień proletaryzacji wykazuje na terenie miasta Łodzi ludność
Wiernem odbiciem szybko postępuj'ącego rozwoju działalności
polska, najniższy zaś ludność żydowska.
.
.
samorządu na wszystkich terenach działania są cyfry budżetów
Ludność robotnicza, podzielona według działów zawodu objekadministracyjnycR, wzrastające bardzo znacznie. Po przebrnięciu ...
tywnego, reprezentowana jest w poszczególnych działach w naniezmiernie ciężkich lat chaosu walutowo-inflacyjnego, w pierwszym
stępującej liczbie: przemysł 87.840, służba ' domowa 12.136,' hat:tdel
okresie ustabilizowania sytuacji finansowej, t. j. w r. 1924, budżet
i ubezpieczenia 6300, komunikacje i transport 3.527, służba pum. Łodzi zrealizowany został sumą 15,8 miljonów zł. we wpły
bliczna 3.070, inne działy 1.593, bliżej nieokreślone 3.109. Wśród
wach i 14,6 miljonów zł. w wydatkach (zwyczajnych i nadzwyproletarjatu łódzkiego przytłaczająca większość to robotnicy przeczajnych). Od tego czasu datuje się _ stały "Wzrost sum budżeto
łódzkich przeszło

w-

finanSe!

mysłowi.

Przfmgsl.
Przemysł łódzki, doprowadzony przez okupantów do stanu
całkowitej niemal ruiny, odbudował się po wojnie w bardzo szybkiem. tempie. Remobilizacji przemysłu sprzyj ał głód towarów
włókienniczych, dotkliwie odczuwany przez ludność blisko 30-miljonowego odrodzonego Państwa Polskiego, nadto zaś trwający
przez szereg lat spadek pieniądza wytwarzał premję, eksportową, '
umożliwiając nawet po części stan uruchomienia z 1914 roku
(przemysł bawełniany). Dla charakterystyki napięcia produkcji
w dobie inflacji przytoczymy, że w 1923 roku przemysł łódzki
zatrudniał około 115 tysięcy robotników, z czego na sam przemysł łódzki włókienniczy przypadało przeszło sto tysięcy robotlllków. Rozwój życia gospodarczego, wynikający ze stosunków inflacyjnych, miał charakter niezdrowy i w konsekwencji doprowadzić musiał do
zysu. Pierwsze oznaki przesilenia ujawnjły się
w Łodzi już w końcu 1923 roku, kiedy wzmogła się fala pro te- .
stów wekslowych i kiedy przedsiębiorstwa przemysłowe zaczęły
ograniczać liczbę dni pracy.

krJ

·lodzi.

wych, które w r. 1928-29 wyniosły we wpływach i wyda.t ka,c h
58 miljonów złotych, czyli powiększyły się czterokrotnie. Głó.w·
, nem źródłem dochodów miasta są podatki, które wynoszą zgórą
80 proc. wszystkich wpływów zwyczajnych, podczas gdy z innych
. źródeł dochodowych, a w szczególności z przedsiębiorstw miejskich, grających w innych miastach bardzo poważną rolę, Łódź
tylko w małym stopniu może korzystać. Jest to konsekwencją
faktu, że miasto w zarządzie swoim posiada jedynie niezbyt rentowną gazownię, inne zaś przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
(tram'Yaje, elektrownia, rzeźnia) znajdują się w rękach koncesjonarjuszów.
Obciążenie podatkowe na głowę miasta wzrosło i- 23.20 zŁ
z r. 1924, do zŁ 37.30 w r. 1928-29; w znaczniejszym jednak
stopniu wzrosły wydatki administracyjne, ·· które wynosiły na głow~
mieszkańca w roku 1924 zł. 41.83, zaś w roku 1928-29 - 76.99.
Należy podkreślić, że obciążenie podatkowe w Łodzi jest stosunkowo nis!rie, nie dosięga bowiem analogicznej cyfry w . innych
większych miastach polskich, wynoszącej w r. 1-928-29 w Krakowie - 48 zł. na głowę, w Warsza~e - 55 zł., we Lwowie
58 zł; i t. <1
.
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Najwi~ksze wydatki ponosi m: Łódź na zdrowotność publicz22,1 proc. budżetów zwyczajnych pięciu lat ostatnich), oświatę i kulturę (przeciętnie 19,6 proc,) i na opiekę społecZIll\ (przeciętnie 12,0 pro.). Wydatki na administrację ogólną
stoją poniżej cyfry średniej tych wydatków w miastach polskich
wogóle.
.

Łodzi

szko~nym, które nie pobierały żadnej nauki, dzisiaj wszystkie dzieci
WIeku od lat 7 do 14 podlegają przymusowi szkolnemu i w liczbIe zgórą 50 tysięcy uczą się w publicznych szkołach powszechn~ch. Ze względu na zupełny brak miejskich gmachów szkolnych,
mIasto zm~zon~ by.ło jak. najszybciej. przystl\pić do ich budowy,
by zapeWlll6 d~~twie nal~zyte warunki wychowawcze i hygjeniczne. Do chwili obecnej wybudowano i oddano do użytku 9
g.mac~ów ' szkolnych, o łącznej pojemności 182,790 m. sześc." pOsH:daJ3;Cych 229 sal wykładowych i 11 sal rekreacyjnych. Na u-

w:

ną (przeciętnie

. Majątek miasta na dz. l.I 1929 r: wynosił ogółem 88,175
tys. złotych, która to wartość w porównaniu z rokiem 1919 wzrosł~ 'p~eszło pięciokro~nie. Na)poważniojszemi pozycjami majątku
IIlleJskiego są: place l budynki - 34,789 tys. zł., urządzenia kanalizacyjne - 22,500 tys. zł., budynki niewykończone - 10,000
tys. zŁ, oraz papiery wartościowe (akcje tramwajów, elektrowni
i in.) - 9,295 tys. złotych.
Stan zadłużenia gminy miejskiej na dz. 1.I 1929 r. wynosił
31,110 tys. zł., w czem pożyczki inwestycyjne stanowią 26,476
tys. zł. Obciążenie to uważać nalezy za stosunkowo niewielkie,
gdyż stosunek rocznych kosztów pożyczkowych (amortyzacja i oprocentowanie) do dochodów miejskich wynosi zaledwie 1: 16,
podczas gdy teorja skarbowQści jako dopuszczalną granicę tego
stosunku podaje cyfrę 1: 4. Dlatego też zdolność pożyczkowa
gminy m. Łodzi nie może być bynajmniej UWliżana za wyczerpaną.
Narówni z innemi miastami polskiemi Łódź przeżywa obecnie
kryzys finanso"wy, spowodowany dysproporcją pomiędzy wysokością
możliwych dochodów podatkowych a rosnącemi nadzwyczaj szybko potrzebami i obowiązkami gminy miejskiej. Radykalne usunięcie występujących w r. b. szczególniej ostro niedomagań, które
in potentia istniały zresztą już od pierwszych lat gospodarki samorządowej , zależy w pierwszej linji od reformy ustawowy<:h norm
skarbowości gminnej, które już choćby ze względu na swą
.tymczasowość" dalekie ' są obecnie od doskonałości. Reformy
tej' samorząd łódzki spodziewa się i oczekuje na nią z niecierpli-

"j

kończeniu znajdują się

dalsze dwa gmachy szkolne, o kubaturze
41,200 m. sześc" 39 klasach wykładowych i 3 salach. rekreacyjnych.

I

I
I

~

Fragment sali gimnasto

Uporządkowanie

i ustabilizowanie finansowej sytuacji gminy
jest tem konieczniejsze. że przed zarządem miejskim stoją liczne
zada.nia inwestycyjne, które zresztą mogą być całkowicie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania poważniejszych kredytów
. Ii zagranicy.
Jak wiadomo, miasto czyni w tym kierunku już od
szerego. miesięcy bardzo energiczne starania i zabiegi. O ogronP.e
~b inwestycyjnych Łodzi świadczy poniższe wyliczenie, uwzglę
dniaj~ zreazta, tylko najważniejsze i najpiliriejsze w tej dziedzime zadania: 1) kontynuowanie prac kanalizacyjnych; 2) budowa
wodo<ili\gu miejskiego; 3) budowa nowoązesnei gazowni miejskiej;
4) budowa zakładu utylizacyjno-sterylizacyjnego; 5) wykup i rozbudowa lZeźni miejskiej; 6) budowa domów mieszkalnych dla
}Qdności niezamożnej; 7) brukowanie ulic; 8Y budowa cegielni
miejskiej; 9) dalsza budowa gmachów szkolnych; 10) budowa
szpitala. powszechnego; 11) budowa domu ludowego; 12) budowa
Teatru Miejskiego; 13) budowa. sieci komunikacyj podmiejskich;
Mo) budowa gmachu municypalności.

szkoły

(II piętro) przy ul. Drewnowskiej 88.

Oczywiście szkolnictwo powszechne
zakresu działalności władz miejskich w
turalnej. Dla celów opieki przedszkolnej
przedszkoli, w których znajduje miejsce

nie wyczerpuje szerokiego

dziedzinie oświatowo-kul
miasto prowadzi 7 ochronkilkaset dzieci rodziców
niezamożnya.b, pneważnie zarobkujących na mieście.
Jako inst.vtu'Cje pomocnicze, związane z szkolnictwem powszechnem, wymienić
nĄleżyMiej8kąSzkołęPracy(odr.1922),b~dącątypem wzorowej szkoły
powszechnej, Miejską Pracowni~ Przyrodniczą dla zajęć doś, riadczalnych z zakresu nauk fizyczno-chemicznych i pr~yrodniczych
(od r. 1921), oraz Miejską Pracownię Psychologiczną (od r. 1919),
zajm~jącą się psychotechniczuem badaniem dziatwy szkolnej, określaniem zawodowych uzdolnień i predy.spozycji dzieci i t. p. Dla
dzieci zaniedbanych moralnie i niedorozwiniętych miasto prowadzi
dwie szkoły powszechne specjalne, kierowane przez fachowy personel nauczycielski.
szkół zawodowych dokształcających dla mło
w przemyśle, rzemiośle i handlu, samorząd
miejski utrzymuje również Gimnazjum Miejskie (męskie) im. Pił
sudskiego, Miejską Szkołę Handlową (męską) oraz dwa Seminarja
Nauczycielskie (męskie i żeńskie). Z inicjatywy i przy wybitnem
poparciu samorządu powstał w Łodzi w 1'. 1928 doskonale rozwijający się Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, którego siedzibą
jest narazie gmach szkoły powszechnej przy ul. Nowo-Targowej.

Prócz szeregu

Ojwiaia i Holio..a.

dzieży

Na polu działalności oświatowo-kulturalnej samorząd łódzki
poszczycić się może pięknemi wynikami zrealizowanych dotychczas prac i bardzo poważnym rozwojem sieci szkolnictwa miejskiego

pracującej

Poważne rezultaty osiągnął samorząd w zakresie rozwoju
czytelnictwa, pokrywając stopniowo siecią miejskich bibljotek
i czytelni całe miasto. W chwili obecnej, prósz Miejskiej Bibljo:teki Publicznej, posiadającej księgozbiór, złożony z 15.000 tomów,.
a stanowiącej placówkę poważnych studjów naukowych, zarząd
miejski prowadzi sześć czytelń i bibljotek dla młodzieży oraz
jedną czytelnię i wypożyczalnię dla dorosłych. Dodatnią rolę pedagogiczną odgrywają również Miejski Kinematograf Oświatowy,
gdzie w określone dni wyśmietlane są odpowiednio dobrane filmy
dla szkół powszechny('.h, oraz Muzeum Miejskie o bogatych działach etnograficznym i przyrodniczym.
Mówiąc o działalności miasta w dziedzinie oświaty i .kultury
wspomnieć należy i o tem, że samorząd łódzki subsydjuje wyda·
tnie Teatr . miejski (ok. 300,000 zł. roeznie), Teatr Popularny (dla
sfer robotniczych) i Galerję Sztuki w Parku im. Sienkiewicza, że
podjął i pr()l\>vadzi dzieło wzniesienia pierwszego w Łodzi pomnika

Tadeusza Kościuszki na Placu Wolnośd (według projektu art. rzeźbiarza M. Lubelskiego), że wreszcie ufundował w roku 1926
Nagrodę Literacką m. Łodzi, przyznawaną corocznie w kwocie
10,000 zł. r:ajwybitniejszym pracownikom literatury ojczystej.

Widok s~kołg pr~g DL Wspólnej 5-7:'

wszystki.c h stopni. Łódź jest pierwszem miastem w całej b. Kongresówce, które w ciągu paru lat powojennych zdołało zrealizować całkowicie postulat powszechnego, bezpłatnego nauczama.
Według obliczeń statystycznych, w latach poprzedzających bezpo·
b1.nio wojnę europejską było w Łodzi 46,500 .dzieci w wieku

I

POW}'"Ższa rekapitulaC'ja prac samorządu m. Łodzi na. leżącem
dawniej odłogiem polu oświatowo-kulturalnem-świadczy zarówno
o intensywności jak o wS'lechstronności wysiłków miasta w tym
kierunku.
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Ogromne zaniedbania dawnych gospodarzy miasta. w dziedzinie zdrowotności publicznej włożyły na polskie władze samorzą
dowe bardzo poważny obowiązek naprawy przedwojennego stanu
rzeczy - tem trudniejszy, wobec zdrowotnych i socjalnych konsekwencyj wojny. Przed wojną - zarząd miejski dysponował
liczbą zaledwie 80 łóżek szpitalnych, dziś Magistrat posiada
w szpitalach miejskiC'h 885 miejsc dla chorych. Prócz tego na
koszt Magistratu leczą sią chorzy również w szpitalach społecz
nych; w roku 1928 liczba tych chorych wynosiła 3.700 przy
272.000 dni szpitalnych. Chorych umysłowo leczyło sią na racQ.unek Magistratu w roku 1928 817; przypadło na nich
215.000 dni szpitalnych. Aby zaspokoić w należytym stopniu
potrzeby szpitalnictwa miejskiego zarząd gminy projektuje wybudowanie szpitala powszechnego na 2.500 łóżek.
Oprócz szpitali zarząd miejski prowadzi kilka bezpłatnych
ambnlatorjów ogólnych i specjalnych (w roku 1928 udzieliły one
łącznie 153.000 porad i zabiegów), Miejską Apteką Szpitalną, Pogotowie Ratunkowe oraz otwarto w roku ub. Prewentorjum dla
dzieci gruźliczych (100 miejsc) w majątku miejskim Łagiewniki.
Celem przestrzegania zasad hygjeny oraz walki z chorobami
zakaźnemi powołano do życia osiem dozorów sanitarnych z lekarzami dzielnicowymi na czele, sekcje do walki z gruźlicą (3 przychodnie, pracownia rozpoznawcza,
stacja tuberkulinowa i świało
lecznicza), sekcją do walki z jaglioą., sekcją do walki z rakiem,
sekcją do walki. z chorobami wenerycznemi oraz szereg innych
placówek: sanitarnych i leczniczyoh, których zadaniem jest systematyczna praca nad poprawą
warunków sanitarnych w mieście
oraz działalność prewencyjna i lecznicza wśród najszerszych warstw
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ubezpieczeni. Kuchnie miejskie wydaj~ tanie względnie bezpłatne
obiady (w roku 1928 wydano 1.270 tys. obiad6w, z tego pracownikom fizyczpym 939 tys., pracownikom intelektualnym - 331
tys.) Patronat Prawny, istniejąoy przy Wydziale Opieki Sppłecznej,
udziela pomocy prawnej osobom, któremi gmina obowiązana jest
opiekować si~ - w myśl ustawy o. opiece społecznej - (w r. 1928
załatwiono około 2.600 spraw), miasto prowadzi również Biuro
pośrednictwa pracy dla służby domowej, które obsadziło w r. ub.
zgórt\ 2.600 miejso.

Przy finansowej pomocy władz rządowych gmina miejska
przeprowadza od szeregu lat akcję w porze zimowej -:-- akcją
pomocy żywnościowej i opałowej dla bezrobotnych, którą w roku
ub. objęto około 5.000 osób i ich rodziny.

Walka z

8lod~m

mieiZkaniowgm.

Wieloletni zastój w dziedzinie budownictwa spowodował
ogromne przeludnienie mieszkań, szczególnie zaś mieszkań jednoizbowych, zajmowanych przez ludność robotniczą Już spis ludności, przeprowadzony w 1921 n) ku, wykazał, że w Lodzi istnieje
blisko 10.000 mieszkań jednoizbowych z gęstością zamieszkania
6 lub wiącej osób na izbę. Od tego. czasu kryzys mieszkaniowy
znacznie sią pogłębił, gdyż do mia..
sta napłynęły wielkie masy po.
szukujących
pracy, a ponieważ
w dziedzinie ruchu budowlanego
panowała w dalszym ciągu zupeł
na martwota, więc z konieczności
cały ten napływ ludności obciążył
mieszkania stare, już przedtem
bardzo gęsto zaludnione.
W niemniejszym stopniu klfł
ska mieszkaniowa dała si~ we
znaki i średnio 7..amożnym warludności
stwom ludności, dla których zdobycie mieszkania stało się naW ysiłki miasta na polu zdrowotności
publicznej przynoszą
ogół rzeczą niemożliwą.
Coraz
efekt pomyślny: liczba zgonów
więcej wskutek tego liczy Lódź
na 10.000 ludności z 220.8 w r~
rodzin, pozbawionych własnego
ku 1919 spadła w roku 1928 do
ogniska i mieszkających przy ob139,2, liczba. zgonów z chorób
cych rodzinach w charakterze
ostro-zakaźnych zmniejszyła si~ asublokatorów.
aalogicznie z 2.3,9 do 8,0. PoWysiłki, zmierzaja.ce do zł cieszaia.cem zwłaszcza zjawiskiem
godzenia
klęski mieszkaniowej,
KompleTa domów robotniczych, badOflJangch prz;6 obecny Magistnzl
Jest znaczne zmmeJszenie si~
zajmujł\ obecnie poozesne udajna Polesia KonstantynorvsKiem.
ilości zgonów na gruźlicę (w roku
80e w całokształcie działaln~ci
1919 - 58,5 na 10.000 ludnosamolUcdu miasta. Lodzi.
ści, W r. 1924 29,7, w roku 1928 - 26,7) oraz zupełne wyWładze miejskie spieszą z pomocą jednostkom lub rodz inom,
tępienie takich chorób zakaźnych, jak ospa i dur brzuszny, znapozbawionym daGhu nad głową, umieszczając je na pewien czas
czne za§ osłabienie intensywności innych.
lub na stałe w domach noclegowych, sohron,iskach dla bezdomnych i domach dla wyeksmitowanyoh.
Dla jednostek czy rodzin, które-- wskutek utraty mieszkania.
znalazły sie na bruku, pomoc, niesiona przez wzmiankowane inSpol~t:zna.
stytucje, oznacza wielkie dobrodziejstwo. W tych indywidualnych
wypadkach akcja pomocy bezdomnym łagodzi skutki panującej
W dziale opieki społecznej, szczególnie ważnym w mieście,
niedoli mieszkaniowej. Istotną atoli popcawę warunków mieszkaposiadającym około 400.000 ludności robotniczej, samorząd łódzki
niowych zapewnić może jedynie ruch budowlany, zakrojony na
zwraca baczną uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej
szeroką skalę.
.
niezamożnych warstw ludności, przychodząc młodemu pokoleniu
W 1928 roku zarząd miejski w Łodzi przystąpił do budowy
z możliwie wydatną pomocą. Należy tu podkreślić, że za czasów
wielkiego -osiedla. robotniczego na Polesiu Konstantynowskiem.
rządów rosyjskich publicznych instytucyj opieki społecznej na tere~
Całość koJonji mieszkaniowej, w myśl planu tej budowy, zapewni
nie m. Lodzi wogóle nie było, istniały jedynie filantropijne stodach nad głową 1534 rodzinom. Licząc zaś przeciętnie liózb~
warzyszenia prywatne.
członków rodziny na 5 osób, otrzymamy7670 mieszkańców kolonji.
Do końoa 1928 roku wybudowano w stanie surowym około
Obecnie miasto prowadzi 5 domów wychowawczych, dwie
1100 mieszkań, w tern około 200 mieszkań jednoizbowych, około
bursy, miejskie pogotowie opiekuńcze dla dzieci, oraz internat dla
800 dwuizbowych i około 100 trzyizbowych.
chłopców.
W parku 3 Maja miasto prowadzi półkolonje letnie,
W r. b, Magistrat wykończy całkowicie 8 z pośród wyproz których w r. 1928 korzystało zgórą 4.500 dzieci. Dzieci wątłe
wadzonych pod dach 20 trzypiętrowych kamienic, t. j. około 450
i zagrożone gruźlicą, wysyłane są do uzdrowisk, do prewentorjum
mieszkań.
miejskiego w Łagiewnikach oraz na kolonje letnie w Inowłodzu
nad Pilicą i do majątku miejskiego R manowa. Poza tem
Każde mieszkanie posiada kuohnię oraz niezbędne wygody.
w szkołach powszechnych prowadzone jest intensywne dożywianie
Dla mieszkań jednoizbowych urz~dzono wspólne pokoje kąpielo
dz1atwy szkolnej, obejmujące około 7.000 dzieci.
we, większe natomiast mieszkania posiadają oddzielne pokoje ką
pielowe. Na terenie kolonji znajdą pomieszczenie spółdzielnie,
Ooieka społeczna nad dorosłymi sprawowana jest za pośred
stacje opieki nad matką i dzieckiem i t. d. Przewid.;,iane jest
nictwem takich instytucyj miejskich: jak dwa domy noclegowe
również założenie zieleńców i skwerów.
(dla mężczyzn i dla kobiet), schroniska ~a niezamożnych matek
Według prowizorycznych obliczeń całkowite koszty budowy
z dziećmi i dla bezdomnych, miejski dom dla wyeksmitowanych,
osiedla
robotniczego na Polesiu Konstantynowskiem wyniosą około
posiadający przeszło nO małych, hygjenicznych mieszkań, dom
30
miljon6w
złotych.
starców i kalek o 384 miejscacJ..l, dom dla chroników i in. OsoAkcja stworzeni;:l. wielkiego osiedla mieszkauiowego dla rzesz
bom, nie posiadającym środków utrzymania, wydawane są zapomogi
pracujących
na polesiu Konstantynowskiem ma w pojęciu władz
w naturze, w stosunku do ilości członków rodziny; udzielana jest
miejskioh
stać
si~ zaczątkiem wielkiego ruchu budowlanego, który
również bezpłatna pomoc lekarska tym z pośród niezamożnyoh,
jest najpilniejższą potrzebą społeczną i gospodarcza,
'
którzy wyczerpali świadczenia Kasy Chorych lub też nie są w niej
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sta Łodzi (łącznie z Bałutami) paliło się 156 elektrycznych lamp
pozatem czynnych było 2.404 latarń gazowych o jednym wzgl. dwuch płomieniach. Dziś natomiast (stan na l-go stycz-.
nia 1929 r.) liczba czynnych żarówek elektrycznych ośw. uliczn
wynosi 1.192 liczba czynnych latarń gazowych - 1.951. Stwierdzamy tedy znakomity rozwój sieci oświetlenia elektrycznego. Z dobrodziejstwa oświetlenia elektrycznego korzystają obecnie dzielnice robotnicze. i peryferje miasta na równi ze śródmieściem. W ty0b
samych dzielnicach, jakże dalekich od zainteresowań władz miejskich w czasach niewoli i jakże wskutek tego zaniedbanych, dzisiaj, dzięki troskliwej opiece ze strony władz samorządowych, stanęły olbrzymie i piękne gmachy szkolne, przeznaczone dla dziatwy
ubogiej ludności. Symbol to nie tylko zmiany warunków politycznych, ale i zmiany pojęć. Dawny krajobraz Łodzi wiernie oddawał smutną rzeczywistość, polegającą na całkowitem nieliczeniu
się z potrzebami szerokich mas ludno~ci. Pewne, narazie jeszcze
nie znaczne, zmiany w tym krajobrazie, będące dorobkiem ostatniego
dziesięciolecia, dają zarazem. pojęcie o innem, niż dawniej, pojmowaniu przez miasto swych obowiązków: zadaniem jego jest stać
na staży interesów całej ludności, a więc i tej masy ludzi pokrzywdzonych i wydziedziczonych, którzy dawniej próżno szukaliby pomocy i opieki ze strony miasta.
łukowych

Oświetlenia i napędu dostarczają miastu: elektrownia, którą
na zasadzie zawartej z miastem umowy koncesyjnej eksploatuje
Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, oraz gazownia, prowadzona
przez miasto we własnym zarządzie.
Rozwój produkcji i ko:nsumcji energji elektrycznej w Łodzi
ilustrują następujące dane: w 1913 r. wyprodukowano 44,000,000
kilowat-godzin, w 1919 r. - 19,659,000, w 1928 r. - 93,961,000,
sprzedano zaś w 1913 r. - 38,342,000, w 1919 r. - 16,842,000,
w 1928 r. - 79,159,000.
Wykazem powyższym nie jest objęta konsumcja elektryczności pozamiejska.
W 1928 roku elektrownia łódzka dostarczyła
miejScowościom, położonym poza Łodzią, 1.520 tys. kilowat-godzin.
W przeciwieństwie do elektrowni, która wykazuje szybki
rozwój, gazownia w rozwoju swym została zahamowana: w 1913
roku wyprodukowano 9.900.000 metrów sześciennych gazu,
w 1919 roku 8.677.027, w 1928 r. - 8.396.657, sprzedano zaś
w 1913 roku - 9.088.950, w 1919 roku - 7.608.284, w 1928
roku - 7.188.140.
Gazownia łódzka została wybudowana w 1869 ro~ przez
konsorcjum angielskie, które następnie ekspoatowało ją na zasadzie umowy koncesyjnej przez lat 40. W 1909 roku gazownia
przeszła na własność miasta. Magistrat ówczesny wydzierżawił
gazownię prywatnej spółce i dopiero w roku 1920 gazownia
przeszła pod bozpośredni zarząd władz miejskich. Miasto otrzy- ,
mało gazownię przestarzałą i zniszczoną. W tem właśnie tkwi
przyczyna faktu, iż gazownia łódzka nie rozwija się. Nadmieniamy
wreszcie, iż w zamierzeniach władz miejskich leży budowa nowej
gazowni.
Łódź posiada dwie rzeźnie: miejską i bałucką.
Obie te rzetnie znajdują się w rękach prywatnych.
Rzeźnia miejska została wybudowana przez Tow. Akc. Rzeźni
Miejskich na mocy umowy. koncesyjnej, zawartej z Magistratem
w 1899 roku. Budowę rzeźni rozpoczęto w 1899 roku, ukończono
w 1901 r. Jak na owe czasy, rzeźnia posiadała urządzenia wzorowe. Dziś natomiast, uwzględniając postępy w technice rzeźni
ezej i sanitarnej oraz rozwój miasta, stan rzeźni miejskiej w Łodzi
uznać należy za niedostateczny.
Rzeźnia bałucka zbudowana została przez spółkę akcyjną
'W 1910 roku na terenie ówczesnej osady Bałuty, stanowiącej
ezęść składową gminy Radogoszcz. W 1915 roku Bałuty zostały
wcielone do Łodzi, a tern samem rzeźnia bałucka znalazła się
w obrębie miasta. Podczas wojny rzeźnia ta została zdewastowana przez okupantów niemieckich, którzy w pomieszczeniach
rzeźni urządzili stajnie wojskowe.
Dane statystyczne, dotyczące uboju bydła w 1928 r. przedstawiają się następująco: w Rzeżni Miejskiej ubito 172.844 sztuki, w Rzeźni Bałuckiej - 137.729, w obydwu rzeźniach razemalO.602.
Dozór weterynaryjny nad ubojem w obydwu rzeźniach wyko
nywany jest przez władze miejskie.

Broki i ojwieRenie uli.:.
Przed wojną obszar ulie niezabrukowanych równał się w Ło
dzi obszarowi ulic zabrukowanych, obecnie natomiast przestrzeń
niezabrukowanych jest znacznie mniejsza i wynosi już tylko trzecią
część ogólnej długości ulic.
Dokonywującą się z roku na rok poprawę w dziedzinie stanu
zabrukowania ulic miasta Łodzi odzwierciadla następujące zestawienie:
Długość ulic zabrukowanych w procentach ogólnej długości
nlic:
50,23
1914
53,75
1 stycznia 1924 r.
1925
55,32
1
"»
1926 "
56,51
1
"
1927
57,70
1
»
"
1928
59,05
1
»
"
1929
65,24
1
»
iż

"

Bzybkiemi krokami zdążamy do realizacji elementarnego warunku zagospodarowania miasta: ulice niezabrukowane znikną niezadługo z powierzchni Łodzi.

J asnem jest,

Nie mniejsze postępy są do zanotowania w dziedzinie oświe
tlenia miasta.
PrI.ed wojną · - w 1914 roku - na ulicach i placach mia-

.1ł~I!Dla,ja

miasia.

Lata niewoli wycisnęły piętno na wyglądzie Łodzi, a wyrazem tego
jest brzydota i zaniedbanie miasta, trwające po dzień dzisiejszy.
Samorząd miejski w pierwszem dziesięcioleciu swego istnienia
(1919-1928) nie szczędził wysiłków, by zapewnić miastu warunki
prawidłowego, zgodnego z wymaganiami urbanistyki rozwoju, lecz
dla urzeczywistnienia lub tylko zbliżenia się do ideału, jaki kreśli
nowoczesna urbanistyka, potrzeba wielu dziesiątków lat wytężonej
pracy i olbrzymiego nakładu kosztów pieniężnych. W spuściznie
po rządach obcych pozostało tyle luk i zaniedbań w dziedzinie
spraw miejskich, że nawet marzyć nie można o rychłem dźwignię
ciu Łodzi ze stanu jego dotychczasowego upośledzenia.
Do największych bolączek z
ją wpływ zarówno na fizjonomję,

kategorji tych, które wywier.ajak ' i na zdrowotność miasta,
należy zaniedbanie w dziedzinie regulacji.
wojną Łódź rozwi1ala si~ bez planu regulacyjnego. Natego stanu rzeczy było chaotyczne zabudowanie się miasta i brzydota krajobrazu miejskiego. Aby zapobiec na przyszłość
bezładowi w dziedzinie zabudowy miasta, władze miejskie podją
ły inicjatywę w kierunku stworzenia planu regulacyjnego miasta

Przed

stępstwem

Łodzi.

Według projektu, rozważanego obecnie przez władze miejskie,
Łódź ma być podzielona pod względem zabudowania na następu
jące strefy: 1) tereny rezerwowe, 2) strefa domów jednorodzinnych, 3) strefa 'mieszkaniowa, 4) strefa mieszkaniowo-przemysło
wa, 5) strefa mieszkaniowo-handlowa, 6) strefa przemysłowa.
Jednocześnie prowadzone są prace nad planem rozszerzenia
granic miasta Łodzi. Inkorporacja terenów podmiejskich, posiadających wielkfe perspektywy rozwojowe, przyczyni się niewątpli
wie do u porządkowania tych dzielnic i za po biegnie chaotycznej
ich zabudowie.
'

Regulacja miasta oraz inkorporacja terenów podmiejskich oznazdecydowany krok w kierunku wydźwignięcia Łódzi ze stanu jej dotychczasowego upośledzenia w dziedzinie zabudowy.
czają

.

Wniosek magistratu. w sprawie inkorporacji terenów podmiejskich, został uchwalony przez Radę Miejską w d. 27 czerwca b. r.
Zgodnie z tą . uchwałą, której realizacja zależy obecnie od decyzji
miarodajnych instancji rządowych, obecny obraz miasta, wynoszący
5.865 ha zwiększyłby się do 14.965.5 ha, obejmując części gmin
okolicznych: Radogoszcz, Łagiewniki, N ow osolna, Gospodarz,' Brusa
i Widzew oraz całą gminę Ohojny i m. Rudę Pabjanicką.

ladrzewi~nie

lDiasia.

podkreślenie zasługują również wysiłki samorządu, zmiedo ozdobienia i uzdrowotnienia Łodzi drogą zadrzewienia
miasta, rozszerzenia parków istniejących, zakładania nowych ogrodów, skwerów i t. p. Obecnie posiada Łódź 6 parków i 7 więk
szych skwerów miejskich, co daje 216.5 ha zieleńców miejskich,
120 ha ogrodów prywatnych oraz 15.000 drzew na ulicach. Zadrzewiona przestrzeń w stosunku na głową ludności wynosi 5.6
m. kw. Stanowi to znaczny postęp z przedwojennym r. 1914, gdy
plantacje miejskie zajmowały .tylko 69.5 ha, co na głową ludności
dawało 3.1 In. kw. zadrzewionej przestrzeni.

Na
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W miara posiadanych środków finansowych miasto prowadzi
prace około założenia wielkiego Parku Ludowego, który posiadać
ma najrozmaitsze urządzenia sportowe i atrakcyjne. Przestrzeń
tego parku - zgodnie 7; opracowan.ym planem - wynosić bę
dzie 300 ha, w tem ok. 115 ha istniejącego na tym terenie lasu.
Urządzenie Parku Ludowego powiększy znakomicie obecna przestrzeń plantacji miejskich,
czyniąc jednocześnie korzystniejszym
stosunek tej przestrzeni do liczby mieszkańców (7.2 m. kw. zadrzewionej przestrzeni na głowę ludności, biorąc pod uwagę obecną
liczbę mieszkańców).

Mówiąc

o zieleńcach miejskich, nalęży wspomnieć także o znajna ukończeniu szkolnym ogrodzie botanicznym w parku
"Źródliska", który to ogród zajmie teren ok. 7.000 m. kw. i obejmie wszystkie działy botaniki dla celów nauki poglądowej .
dującym się

ha.

Łodzi

nistraC'yjny Wydziału KanalizacJi przy ·ul. Narutowicza ·65.
Z budową kanalizacji łączy się ściśle budowa urządzeń wodo-ciągowych, co podjęte będzie przez zarząd miejski z chwilą
otrzymania poważniejszych kredytów zagranicznych. I serja robat
wodociągowych (również według planu inż. Lindley'a) ko.sztować
:rp.a ok. 5,5 milj. dolarów; ilość · dostarczanej wody przeWidywana
jest na 37,5 tysięcy m. sześc. na dobę. Całkowite ukończenie
budowy wodociągów w ramach planu Lindley'a . nastąpić m.a
w ciągu 4-ch lat. Dla budowy wodociągów miasto za}.rnpiło
obszar przyszłego zaezerpu wody p. Lo "Niebieskie Źródła" ·w okolicy Tomaszowa, poczem wytrasowana . została linja tłocząca. Wobec daleko posuniętego już rozwoju sieci kanałowej, sp'rawa
l?udowy wodociągów wysuwa sią , na jedno z pierwszych miejsc
'
w szeregu zamierzeń inwestycyjnych miasta..

Celem zaopatrywama plantacji miejskich
w drzewa, krzewy i rośliny, zarząd miejski
założył szkółkę drzew
i krzewów na Polesiu
Konstantynowskiem,
na o bszane 18 ha,
oraz Zakład hodowli
roślin przy ul. Brzezińskiej, zajmujący

P. W. K.
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. Stoisko Magistratu
m. Łodzi, ŻnaJdują
ce . się w środkowej
części Pawilonu Samorządowego, za. j m u j e
przestrzeń 430 -In. kw.,

6

Zakład

ten rozwijasię bardzo pomyślnie. zaopatrując parki i instytucje' miejskie głównie w zakresie roślin cieplarnianych. O wysokim poziomie tej plac ówki
świadczy
przyznanie
Magistratowi na Wo
jewódzkiej Wystawie
Ogrodniczej w Łodzi
w roku 1926 dyplomu uznania za wzorow" hodowlę roBJ.in.

grupując · kilkadziesiąt
(przeważnie d u ż ych

rozmiarów) eksponatów, związanych z postępami gospodarki samorządowej
naszego
miasta w okresie pierwszego dziesięcioleeia
Niepodległości.
Projektodawca. i organizator stoiska łódzkie
go - inż. Kamil Lisowski, w ,celach należytego zobrazowania
i zilUstrowania tych
postępów, postanowił

w pierwszej linji elementami barwy, światła i ruchu,
Wodotiąai.
które w umiejętnem zastosowaniu stworzyły z pokazu łódzkiego
Aby usunąć jedno z podstawowych niedomagań - m. Lobzi
całoŚĆ interesującą i wyróżniającą się z szeregu wielu podobnych.
w zakresie urządzeń użyteczności publicznej, odbijające się w spoW . pracy organizatorów pokazu Magistratu m. Łodzi widoczne ~
sób wysoce ujemny na warunkach zdrowotnych i wyglądzie: . ze- . .. dobry; plan ogólny, celowość, dążność do niezbędnego ożywienia
wnętrznym miasta zarząd miejski, mimo poważne trudności
zgromadzonego materjału ekspozy<,yjnego, inwencja w poszukiwanatury finansowej, rozpoczął w r. 1925, pod kierunkiem inz. Sto
'
niu. _i wykorzystywaniu właściwych efektó 1I.T.
. -.
- - -- Nie mogąc ze zro~
Skrzywana, budowę urządzeń
kanalizacyjzumiałych względów
nych, według planów
wyliczać
wszystkieS.
angielskiego inż. Lindeksponatów, zgromaley'a, opracowanych
dzonych w trzech ujeszcze w roku 1903.
bikacjach stoiska saKosztorys I - obejmorządu m. Łodzi, wymującej śródmieście
mienimy jednak najserji tego, zakrojonego
bardziej charakteryna wielką skalę przedstyczne, pozwalające
z orjentować się co
sięwzięcia- wykazuje
do ogólnego wyglą
sumę ok. 55 milj.onów
du pokazu. Fryz z 36
złotych.
Na ogólną
' ilość 118 klm. kanabarwnych tablic, biegnący wokół ścian jedłów, przewidzianych w
nego
z pomieszczeń
I serji robót, wykonawystawy łódzkiej, ' zano dotychczas 42 klm.
znajamia z podstawokanałów oraz główne
wemi danemi statykolektory i stację ostycznemi, dotyczące
czyszczania ścieków na
mi m. Łodzi (demoLublinku. Koszt wygrafja, komunikacja,
konanych robót wyprzemysł, bez"
podatki,
niósł netto ok. 20 milrobocie,
emigracja i
jonów zł., zużyto main.); uzupełnieniem arterjałów budowlanych
tystycznie
wykonaok. 150.000 tonn, zanych plansz są poglą"
trudniano przeciętnie
dowe wykresy staty"
40 urzędników i 1800
Kolektor kanalizacyjny.
styczne, które zawierobotników. Budowa
rają dane dodatkowe, jak np. o ruchu przejezdnych, przyro'śGie
kanalizacji prowadzona jest, jak dotychczas, z funduszów miejizb mieszkalnych, kosztach utrzymania, zaludnieniu małych mieszskich oraz pożyczek rządowych. Wybudowana sieć 42 klm. kakań i t. d. Środek salki zajmują w charakterze obelisku, dwa
nałów pracuje już obecnie w pełni i rozwijana jest nadal w
różnej wysokości słupy świetlne, ilustrujące przy pomocy różno
kierunku umożliwienia jej eksploatacji przez zaopatrywanie ulic
kolorowych lampek elektrycznych sumy budżetów miejskich w r.
w studzienki deszczowe. Połączenia domowe są już udzielane dla
całej sieci.
PróC'z urządzeń i budowli techniczno-kanalizacyjnych, I~ 1924 i r. 1928-29, oraz pozycyj w pos~ólnyeh działach gospowybudowaIU' również został~ wykańczany obecnie, budynek admi- U darki saJllorxqdo.wej.
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Łodzi

W dziale oświaty znajdujemy doskonale wykonaue modele I pomiędzy salkami stoiska łódzkiego, oraz model stacji ścieków na
gmachów Bzkó! powszechnych, pokaz przedszkola, diapozytywy (fo- I Lublinku. Z pozostałych eksponatów zasługują na uwagę dokładne
tografje świetlne) szkół i sal wykładowych, wreszcie poglądowe II modele projektów kolonij mieszkaniowych na Rokiciu i Polesiu
tablice statystyczne, dotyczące wszystkich działów szkolnictwa
Konstantynowskiem i budowanej na Polesiu kolonji, model Parku
miejskiego. Dział zdrowotności publicznej wystawia modele za- I IJudowego, model "klasycznie" wadliwej zabudowy w dzielnicy
kładu kąpielowego przy ul. Wodnej i prewentorjum w Łagiewni- i Bałuckiej oraz modele wzorowych domków jednorodzinnych, wekach, bardzo ciekawą tablicę świetlną, obrazującą walkf! z gruźlicą,
dług projektów "\iVydziału Budownictwa.
Bardzo ciekawe są rówwreszcie szereg tablic z danemi statystyczno-porównawcze mi z za- I, nież tablice świetlne, ilustrujące rozwój elektrycznego i gazowego
kresu organizacji ·Wydziału Zdrowotności Pnblicznej, walki z epi- !I oświetlenia w mieście, plan regulacyjny ill. Łodzi w skali 1:10.000
demjami i weterynarji miejskiej. O działalności 'Wydziału Opieki
oraz pokaz rozwoju zadrzewienia naszego miasta, zobrazowany przy
pomocy dziesięciu doniczek z roślinami o wzrastającej wysokości,
Społecznej bardzo dobre pojęcie daje tablica świetlna, uwypuklająca rozwój tej opieki w ciągu dziesięciolecia we wszystkich kieArtystycznem urozmaiceniem ekspozycji Magistratu m. Łodzi
są: model pomnika Kościuszki, który jak wiadomo - stanie
runkach; inne eksponaty z tego działu zliznajamiają niemniej dokładnie z aktywnością władz miejskich w dziedzinie opieki spowkrótce na Placu Wolności, nowy herb miasta, wykonany przez
art. rzeźbiarza M. Lubelskiego (łódź, kominy fabryczne i śruba mełecznej.
Wydział kanalizacji wystawił naturaluej wielkości murowany
chaniczna); wreszci e piękny i dekoracyjny witraż li Twórcom miamodel kanału t. zw. V klasy, który służy zarazem jako przejście li sta Łodzi·', wykonany w jednej z wytwórni poznańskich.

Wladze!
w ciągu pierwszego dziesięciolecia niepod1egjo~ci Państwa
Polskiego wybory do Rady Miejskiej miasta Łodzi uskutecznione były trzykrotnie: ~3 lutego 1919 r.,13 maja 1923 r. i 9 paź
dziernika 1927 r.
W pierwszej ' kadencji amorządu miejskiego gOdIlOŚ( nrezesa Rady Miejskiej piastował Antoni Remiszewski, w drugiej dr. Bolesław Fichna.
Prezydentem miasta w
pierwszej kadencji był
Aleksy Rżewski, w
drugiej Marjan Cynarski, a po jego tragicznym zgonie (14.
IV. 1927) pełnił obowiązki prezydenta mi:~
sta do końca kade:
cji wiceprezydent in.
Wacław Wojew6dzk
Obecne władze mie
akie wyłonione został.
na. podstawie wybo·
rów z dnia 9 paź
dziernika 1927 roku.
które przyniosły wię
Bronisław
SLall: . >'!J.W Rapalski
Prezydent
kszoŚĆ ugrupowaniom
Wiceprezydent
robotniczym.

janHo: .> ·'e·
Prezes Rady

1

h jskl )

Anioni Harasz
ł:aMaik

WJda:. GospowC&.

Ludwik Kuk
Ławnik

Wydz. Podatk,

.;1 7r>kMmder Joei

Lawai&

C..:~_. ;~J:·c.·Wo;sk.

Posiedzenie organizacyjne trzeciej z wyborów :gady Miejskiej
w dniu 24 listopada 1927 ·coku. Na posiedzeniu tem
dokonano wyboru nowych władz miejskich w następującym skladrie: prezes Rady Miejskiej- inż. Jan Holcgreber, prezydent miasta - Bronisław Ziemięcki, wiceprezydenci Stanisław
Ba·
palski i dr. Edmund
Wieliński; ponadto wy
brano 8 ławników, 'W
osobach pp. Włady
sława Adamskie-go,
Antoniego Harasza, Ro
mana Izdebskiegot Aleksandra Joela, _.
Stefana Kopcińskiego,
Ludwika Kuka, dr. Aleksand:ra Margolisa i
Antoniego PurtaJ.a. Po
zrzeczeniu się przez
sen. dr. Kopcińskie
go przewodnictwa w
Wydziale Oświaty i
Kultury, ła.wnikiem tego Wydziału wybrany
I; o stał przez Radę Miejską w d.n. 14 czerwca 1928 r. prof.P.tMEdmund Wieliński
Ziemięcki
oła.w Smolik.
Wiceprezydent
. . l.ocki
odbyło się

Aleksander Margo/is
tawrUk Wydz. Zdro... Publ.

Wł.

Adamski

""wAik W,lłCU. G9~ CDlaDt. ~

K.

Roman Idebski
Ławnik

Wydz. Budowli.

Antoni Partal
ł:.umik
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·imponujący,

Rzut oka na

celowy
komunikacji

CJo dziś Towa'rzystwa Akeyjnego "Kolej Elektryczna Łódzka"
Na czele nowopowstałej wów
czas spółki stanął jej organlza~
Witkowski,
człowiek
głębokiej wiedzy, świetny organizator, którego prace w tłzie~
dzinie kartografji
sę do dnia
dzsiejszego przedmiotem wiel~
kiego pod7Jwu i uznania.
W roku 1916, po śm~l'eł inż.
WHkowskiego, na ct,ele Towarzystwa stanął dyr. Werner i
wicedyrektor inż. Jan Ring, kt6
rzy doprowadzili spółkę do niebywałego l'ozkwitu, tak że dziś.
tramwa.ie łódzkie
są wzorem
dla wszystkich miast Polskl.
W Łodzi trudniej, niż gdzi~
kolwiek, przedstawiała się 8pra~
wa słusznego potraktowania bo
lączel, komunikacyjnych. Przemysłowy i robotniczy
chara~
kter 600-tysi~cznej Łodzi stawiał działaczom
na niwie k~
tor,

Dyrektor Herman Werner

Im

większe

miejskie,

Jest

skupienie

większa pm, 'ierzchnła

mlata, nezebnoś~ ludnoścI, tem
trudnej I b8J'dzJe.f skompUkowa
ale pnedstawla się racjonalne
l'OII'WłIpanłe problemu komuni~

kaeyJnego w danym

~rodku.

Bo ezemte Jest rozwłązanJe
."'''e«o zagadnieo.ła flomunJka
eJl, jetU nIe aelątJJwem przy sto
.-wywlllllem jej do tystęeznyeh
IDteres6w tel ladnośd1 R0Z8zenenłe I rozgałęzienie Unjl, moaemłzaeJa anędzeń,

prz~ple-

aeaJe tempa
poruszanIa się
~6w lokomocji, adostępnfe

iuż.

uezeg6Inie skomplikowane zadania,
domagające
sip. niezwykle ostrożnych posnni~

W pierwszym rzędzie kwestta tanich przejazdów tramwa
jowych, będąca specjalnie waż
ną dla gros lndności ubogich
mieszkańców polskiego Manche
steru.
Lwia część robotników Łodzi,
wskutek niezwykle ciężkich wa
runków mieszkaniowych. wsku
tek
nieznanego wprost w całym kraju głodu mieszkaniowego, zmuszona była zamieszkać
na odległych
od śródmieścia
krańcach miasta. Lud~ość
ta
niedawuo jeszcze uskarżała się
na brak
dogodnych połączeń
komuJ1ikacyjn.ych
z miastem,
tembardziej, ze niejednokrotnie
traciła godziny na drogę z mieszkań swych do miejsc pracy,
do fabryk, znajdujących się na

Dawniej...

przeciwległych krańcach Łodzi:

Dopiero biorąc pod uwagę ten
moment, zrozumieć można wa~
gę i znaczenie rozbudowy sieci
tramwajowej,
uskutecznionej
przez władze Łódzkiej Kolei Elektryczne,f·
Szc~ególnie

,.aru lat
'Poszczycić

w ciągu ostatnich
dyrekcja tramwajów
się może
pod tym
niełada wysiłkiem,

rezultaty

Kiedy wraz
z eałą Polsk..
Łódź żyła pod obuchem ciężkie
go przesilenia finansowego dyrekcja K. E. Ł. zdobyła się na
poczynienie, wprowadza,jącyeh
w podziw, kolosalnych inwesły
cji..

I

elementowi robotnJezemu
- oto podstawy naprawdę 00woeseenle pojętej organizacji
Ileet komułkacyjnej w dzlsleJnem mi_le.

Dzięki

włdn1e

Tramwaje ł6dzkfe były w tym
ezasle wlasno§clą spółkl ,,Ło
dzinskaja EI,ktriezeskaJa no.-o
ga", I doplC17o w dwa lata p6t~
nieJ, czyU w roku 1900, p~
szły na własność
Istniejącego

Jan Ring.

który dał pożądane
pod tym względem.

ł

fundamC1!taJne te
Je ł h_la przygwtecać mmtaly
łw6reom komunikacji tramwaJoweJ w ŁodzL Gdyby było inaesej - niepodobna byłoby wyobrHf~ sobie tak wysokiego po
1110ma, aa Jaki wspięła stę organłzacJa , komunikacji tramwajowej w sze§~ełłysłęcznej Łodzi.
Było to w roku 1898, kiedy
pIerwszy tramwaj elektryczny
ukazał sIę na nlJeach Łodzi, wy
wołu,fąe łatwo ro sobie zr~
mą wyobrazt~ powszeeb.ne
zdumienie.

Wice~dgr. inż.

względem

wnystkłem praeująeej łnteligen

Te

środka

tego

mu.nłkaejj

ale komanJkaejl szerokim rz~
asom pabnezn~el, a przede-

eJ

J •

rOZWO) '

Wagon starego typl1. coraz rzadziej spotykany na uL Łodzi.

·,.

••• dZlS

,tej
niezmordowane!
pracy z roku na rok wzrastałą
długość toru, tak, że dziś j~
peryferje miasta są połączone
z miastem dogodnemi Hnjami
tramwajoweml.
- Z projektowanych w nb. rok"
inwestyc.ti, polegających na u~
kładaniu nowycb torów, przedłuźeniu starych Un,U i budowie
nowych, wszystkie prawie z0stały w reokordowym
wprost
czasie zrealizowane.
Wymienić tu wypada choćby
Itnję nr. 6, 4, 15 ł t. p.
"Szóstka", która dochodziła
dotychczas tylko do Bałuckiego
Rynku, dochodzi obecnie
do
samego ementarza na Dołach.
Trasa je,' została w ten sposób
przedłużona o 2 l pół kilometra:

Wagon nOfllego typu.

"PIętnastka" knrsn.fe od nie~
dawna przez Plac Wolności, ul.
11 Listopada i Cmeutarną do

I

·P. W. K'.
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Ostatnio zarząd tramw.ajów
wielkim nakładem pracy i koszt6w zmodernizował urządze
nie we własneJ elektrowni, na
wzór najnowszyeh
urządzeń

przystanku Zdrowie na szosie
konstantynowskiej.
Wreszcie została przedłużona
trasa Iinji Dr. 4. Tramwaj teu
doehodzi obecnie do rogu uL
Morskiej.
Niezależnie od tych inowaejl
arząd tramwajów
projektuje
zaprowadzenie nieznanych jeszeze w Łodzi urządzeń, a mianowide elektrycznych zwrotnl~

wsp6łczesnych

tramwajowych na Zachodzie.
Jeśli uzmysłowić

sobie rozmiary przeogromnej i intensyw
nej działalności władz towarzystwa kolei elektrycznej, nie moź
na nie przyjść do wniosku, że
liczy się ona poważnie ze spełeeznymi interesami Łodzi, stawlająe je niemal na czoło swych
zamierzeń i celów.

Jnowaeja ta, której nie stosuje
jeszeze w Polsce nikt - zaprowad1Jona będzie poru pierwszy

w

Łodzi.

Będzie

ona doskonapracy motorowych, oraz przyezyni się
do
przyspieszenia
biegu tramwa-

łem ułatwieniem

Trudny problem masowej ko-

Jów.

Do najwaZniejszyeIi 'jednak
Inwestycji zali:ezy~ be'EWzględ
nie trzeba
nowowybudowaną
~ tramwajową,

_

ul.

lIłdej,

KiUńsldego

kt6ra

tło użytku.

ba

przy zblei Dąbrow-

już l106łała

została w poważnym

odelą

stop-

Dlu ttotychezasowa gł6wna re-

ndza

przy ul. Tramwajowej,

która w rozmłarach swyeh .łest
znacznie mniejsza od nowowybudowanej.
W ciągu ostatnich dwueh lał
w taborze miejskim
dyrekcja
poozyniła obrzymie zmiany. Po
lIyktowane one zostały jedynie
chęcią uprzyjemnienia i udogod
nlenia pasażerom przejazdu w
wagonach K. E. Ł. Dobrodzie.iodczuwa
lJIwo tych inowacji
lmłAIy pasażer, kt6ry choć raz
przejechał się wagonami nowego typu, sprowadzonymi do LoCJzt z firm berUńskleh, nrmy
ZIeleniewski w Sanoku i Lilpop,
Rau i Loewensld w Warszawie.
Sprowadzone wagony

Pogotowie tramwajowe na samochodzie szybko usuwa
uszkodzenia linji.

oddana

W tm spos6b

nowego typu, a co eiekawsze - zam6wione w dalsQ1Jl ciągu ~

przedsiębiorstw

wspomnianych firmach wagony, pozwolą wyrugować całko
wicie wszystkie

stare wagony.
Dodać należy, że około 100 nowych wagonów motorowych i
przyczepnych kursuje już
ua
ulicach Łodzi. Kto wie, jak wyglądają tramwaje warszawskie,
bydgoskie, lub poznańskie, ten
doceni chyba zasługi, położone
na tem polu przez łódzkie koleje elektryczue. Różnica, oczywl
śele

na

rzająca.

korzyść Łodzi,

jest ude-

Wewnętrzny wygląd

wagonów łódzkich może zadowolić smak każdego estety.
Dla uprzytomnienia
całokształtu poczynań ruchliwej dy
rekcji towarzystwa
Łódzkiej
Kolei Elektrycznej
podkreślić
wypada, że z chwilą nadejścia
zamówionego transportu wagonów, tabor łódzki składać się
będzie z 310 wagonów nowych,
wszystkie zaś stare motorowe

Wagon do czyszczenia szyn.

przekształcone zostaną

na doczepne.
N arl.lzie w ruchu znajduje się
do 200 wagonów motorowych
j 100 przyczepnych,
przyczem
w godzinach rannych i połud
niowych ilość wagonów zwię
kszona jest o 40 - 50. W godzi
nach wieczorowych kursuje po
mieście na każdej linji po
10
wagonów motorowych z przyczepnymi..
Należałoby

.leszcze zwrócić uwagę na .ieduą rzecz, a mianowicie ua fakt, że Łódzka dyrek
cja tramwajów pierwsza w Polsce wprowadziła t. zw. bilety ko
respondencyjne,
które w tak
szybkim czasie znalazły w kraju naśladowców. Pierwsza też
Łódź wprowadziła bilety kombinowane, upoważniające
do
przesiadania z tramwaj6w podmieJskich na koleje miejskie za

munikacji w tak wlelkiem mieście, .iak Łódź, ule mógłby być
trafniej potraktowauy, aniżeli
to uczyniła dyrekcja tramwajów. Aby osiągnąć tak wysoki
poziom organizacji i sprawnego działania całej machiny komuuikacji tramwajowej w drugiem po stolicy mieście - trzeba było wykazać
gigantyczną
wprost wolę i inicjatywę, przed
siębiorczość i trud. Tylko takimi

wysiłkami

kszyć

dał~ się

powię

zmodernizować

tabor.
rozszerzyć sieć Un~ tramwalowych, wybudować nowe remIzy i udostępuić
komunikację
szerokim warstwom mieszkań
ców,
i

Bilans

działalności

tej

poży

teczne.i instytuc.ii stawia ją ua
jeduo z czołowych miejsc wśród
te., kategorji
przeuiębiol'stw
w kraJu.
Bilans teu wyraża się wysokiemi cyframi frekwencji, dogoduym rozkładem jazdy, szero
ką siecią tramwajową, oraz nie
strudzoną pracą na polu rozwo
ju komunikac.ii elektrycznej w
Łodzł.

Dlinimalną dopłatą.

Wnętrze nowej remizy tramwajowej przy ul.

-

eI-

Dąbrowskiej.

1\.
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Łódź,

Piotrkowska i:i;

Stowarzyszenie zrzesza najpowazniejszych kupców, hurtowników i detalistów

Sekcja
Sekcja
Sekcia
SekCia

Hurtownik6w Branż, Bawełnianej
Sukiennicza
Detallst6w
Przedstawicieli HandlOwYch

Przy Stowarzyszeniu Kupców m.

Łodzi

istnieje:

Organem Stowarzyszenia jest jedyny
organ gospodarczy okręgu, dwutygodnik

Wydział

"U

Łodzi,

fi. t-70;

koncentrując

działalność

następujących

L'"

.Hl

REDAKCJA I ADMINISTRACJA
ŁÓDŹ, Piotrkowska 73; Tel. 1-70

STOWI\RZY ZEnIE

fK~ Pf ~ YII H~ W IHAH40,~ , I RIIWY[H
tidańska

w

Klub Towarzyski. Kasa Wzajemnej Pomocy na wypadek

UIJPI~"'łW Ja"

t7..

swoją

~tI·l5.

i~l. fi~·Ji.

M.

t ~ ~ li

i reprezentuie najwieksze i najsolidniejsz~
Drzedsiebiorstwa branży ekspedycyjnej w lo zi.
~rzesza

sekcjach:

Sekcja Pnedz,
Sekcja Właścicieli Przedsiebiorstw Chemiczn,ch
Sekcja Eksped,tor6w Transportowych

Ochrony Kredytu.

I{;.tO~

i~

-

śmierci.

P.

... . ". t-..

Górn

w.

k.

ka Fa r,ka eluloz,

Ś

Spółka

Akt.jna

Zarząd

-- Warszawa, Moniuszki 4.
fabryka -- Czulówt Pols'ki Górny Śląsk.

fabrgka eelulozg i papierów pakowgt:b
orilZ pierwsza kra;owa-wgfw6rnia lid -n ing.
,

~
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~
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STOWARZYSZenIE
KUPCOW DETł\LISTDW
WOJBWGDZTWR IaÓDZKIIIiD

gjostarcza wszelkie

"Dierr mank

fakturowe firm, "N AT R O N AG!t

:.

:.

i inn,ch fabryk.

:.

Ł6di,

ul. Piotrkowska 69.

••
••

Tel. 28-03•

••••••••

:.

Zrzesza i reprezentuje handel detaliczny
tut. okr~.

ł

ł
SEKtjE:
galanteryjna, futrzana, winno-wódczana, kap..
lusznieza, wł6kiennicza i Inne.

.-

Biuro czynne _w godz. 9-1 i 4-8.

A.DRES:

Br.

II

f

Warlzawa, firanitzna Nr. 6.
-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

lIerownlk Stow. DłUJmuJe od 4 do 8.
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••

ul. fi ........łl ' a tlO; iel. 62-31.
Zrzesza i koololldD.le BaJpowuoiejsze przedliebiorl_w. eklpedgtgjne.
Udziela kupco~ i przemysłowcom wskazówek i porad, stanowiąc poważne źródło informacji o stosunkach komunikacyjnych i transportowych zarówno w okręgu łódzkim, jak i na terenie całego państwa.
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lIódzkie rga izacl gospodarcze
Przem,słu Wł6kienni·
(JegO w Państwie POlskiem
Związek PQws~l'ł
w r. HI131 Z inicjatywy związku utwo-

Zwi"zek

.lako "Sekcja Przcmy.. łu Włókienniczego przy Towarzystwie
Popierania
Przemysłu i Handl u " .

Działalność sekcji, obejmują
cych 50 największych
zakła
dów włókienniczych ograniczona została podczas wojny do obrony przemysłu przed rabun:.
kową

gospodarką

sekcja przekształ
w związek reprezentujący ok-<>ło
100 zakładów
wielkiego przemysIu' włókienni
czego.
Po
cona

wojn~ę
została

okupan~ólW.

rzony został dla realizacji
zagadnień wywozowych - Zwią-

na pods-tawie umowy bjanic, Zduńskiej - Woli, Turku, Ringa.tt, J. Rozan, L. &zkurnik l.
Topllskl, J. Wollff (członkowie),
Konsta.ntynow& i ZelowL
B.
Ohmialnieki, W. Frenkiel, H. Ja
Lączna
iloŚĆ
członków
centrali
Z pośroo organizatorów i człon
ehimowicz,
H. LifszylJ, M. Olsz er,
lic.zbę
600.
przekracza.
ków I-go zarządu, którzy swą pra,.
S.
Rozen.
11. Walter (z~stępcy).
Centra,la
jem
organizacją
przejcą pOipChnęli naprzód orga.nizae,i:i}
stowarzyszenia, wymienić należy śc'iową w ltierun1m 7Jorgan!izowa,. Dyrektorem stow:tI'zyszenia jest
pp.: prezesa. IWmana. BibergaJJa, wi nia odnośnY0h zwią.zków na. zaga,. mag. pr. p. Bronisła.w Blbergal.
cepreze5Ów: mż. K. Rathego, J. dael1 filjó,lnych, a. w ciągu kilkuZ inicjatywy zarządu stowanyletniego ~stndenia zdoła.ła zapewnić
Tabakm.a.na,
Julj. Jekego, L.
szenia. został zorga.niZiOwany bank
Chwatta, J. WoIif:t, Lombard.a., ,:obie uznanie członków, przyezy- fabrykantów przemysłu włókie':J.
E. SzyndIa, J. Zyrka., B. Ozęsto niając się do skosolidowania odnoś niczego, spółdz. z ogr. odp., pochowskiego, r. Lewlnwna, P. Hoff- lly('.h organiz.a.cjli.
cxą.tkowo dla członków st.o~arzy
Skład obecny zarządu stowarzyma.n.a~ J. Formę i b. p. Hermana.
szem, za:A od ma.ja ub. roku dla.
szenia fn,brjk3.ntów· jest następuj,ą
Absa.tz.a. .
ws,;ystkicb, z,a.jmującycti si.ę sa.m.)ty: p. p. R. Bibergal (prezes), N.
.
_. . . . "
.. '
Wnękswsc wy-zeJ wymIemonyeh Weguill,jster, B. Gli.ksman (wice- istnie prow2i!.zen.iem przemysłu lul<
członków z prezesem R. Biberga- prezesi), L. Cbwatt, J. Forma, J. pandlu włókienniczego.
lE'ffi na czele pracuje dotychczas w
jąC6 zW1i.ą.zki

z

rządem

zek Eksportowy Polskiego Prze
mys ł u Włók"Ienl11Czego. W Iatach 1927-29 związek przem.
włókien. w palistwie
polsko
zaJął się organizacją pawilonu
włókienniczego na P.'W.K.
Na
czele iarządu związku stoją pp.:
prez.- dr. Alfred
Biedermall,
wiceprez. Maks Kernbaum i
Maurycy Poroański. Dyrektorem naczelnym Zw1ą.Z1tU jest dr.
Marceli Barciński,
kierownikiem oddziału technicznego inż.. zarządzie stoW3JrZysz~nia.
Paweł Rumpel.
.
Po ukonstytuowanfu SIę

l

Krajow, zwiazek

przemysłu

zarządu

l'ozpo-ezęto pracę.

Na pierwszym planie

.
były

Stowaruszenie.kupcOwo
m.lodzi

per-

włókienniczego

.

trakt3()je z przę.dzalnikami ora.z
Stowarzyszenie Kupców m. jawy życia umysłowego
kuzwiązkiem wykończalń i farbiarń o Lodzi powstało przed 4-ma. la- opiectwa, a to przez oigallizową
Krajowy
Zwią,zek
Prwmysłu
W licznyc11 wypa.dkach Związek lIstaJenie cen'uika, interwencje u ty, grupując solidne fin~y hur- Iltie odczytów, wiec~ó'W dys·
Włókienniczego utworzony
wstał interwenjuje w sprawach
swoich władz i t. d.
towe i .detaliczne całego :izere- kusyjnych itd.
w 1919 r., j~ko da,lszy 0ią.g przed- człianków u władz loka.lnych i ceuJednocześnie z tern posuwała gu branż . Powstanie tej organiDrugim ~ażkim . przejawt:;m
wojennego Stowarzyszenia Fabry- tralnycll.
się ' naprzód oganizacja wewnętrz- zacdji, .która p?stawiła slkobie za tej działalości Dylo utworzenie
kantów Dl. Lodz.i..
Stamowi on
Skład władz Kraj'owego Zwią:l·
W dm
ł
.
za ame ener~Iczną wa ę o za- kasy w·... J·emncJ· pomoc'-T -a wy
lIa:
glej po owie ~liStopadJa sad'llicze postulaty ndedocenia~
.,
oJ' al
•
stowanyszenie 7AiJwOO.OW6 i speł- ku Przemysłu Włókienniczego 0- zosta,'.o "nrg·n .T'l·ZO~'a,ne bIur sto
. . .
padek śmierci.
1
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n "'-'
O
- I nego stanu kupIecklego powlta. .
, .
nia! te obowią.zki w zakresie swo- becnie jest ll/astępują.cy:
warzyszenia, przemeslIOne w po_ ne zostało z dużem
zadowoleDocemaJąc w zupelno'ócl l!l, jej br&nży, które mą.ią. na izbach
C'zątkach 1924 roku do loka.lu wła- niem.
br~~ią roję, odd~iaływania na
b3indlowo-przemysł()wych w odnieZARZĄD.
snego, przy ul. Zachodniej nr. 68.
p.
k ' t ' . t ' 0Pll1Ję za po~redmctwem prt'sr!
sieniu do całego przemysłu. i ha.n.. p. Ba.biacki Edward, Babad JóIe~sz!. o res lS me!ll~ . ~J Stowarzyszeme utworzyło SW0.1
dhl na, terenie ich dz:ial'a.nia.
zet, Hurewi<,z M., Fuks Dawid, HaZ tą chwilą wkraoza praca na. orgaUl~ac.n.był. o~rese~ clęzklCh organ "Glos . Kupiectwa",
Statutowo działalność . Związku uk Ludwik., Kurt Kamiński Jakób, normalne tory.
z~agan z lstmeJąceIllI
szeoo: stwarzając w len sposób jedyny
rozci!ł....a.ć si~ może na terytorjum Keb::z Adolf. Klotz Samuel, Ko',} t Szczególniej o:;tatllio uczyniło kICh sferach ~po~e~enst~a . l na odpowiednim poziolU Ć po'n:>
k
r~ądu uprzed;emaml w Odl11eS'Ie stawionv organ gospodarc7.\' o calej Rzeczypospolitej Pol~kiej o-! Józef, Kon Michał, L:!.ndsberg stowarzyszenaie p<x;iępy w ierun- ~lU do kup~ow, tra~to~'~nych, kręgu łódzkiego, a powię
ksia 7
raz 7Z'Zeszać przedsiębiorstwa włó- Sew., Librach Jakób, Mor(lyaner ku obrony interesów średniego i Jako ,.:zbędl11 pośredmcy I "pas jąc nieJie~ną ilość czasopism,
kiennic7;e bez względu na ich roz- Leon, Poznań~ki Jakub, 'l'reszczań drobnego przemysłu.
karze.
poświęconych obronie
7.yw 'Jimia.r. Do Związku należą. przedsię- ski IsaJ
W dą.gu 1928 roku wystoaowaPrzywódcy kupiectwa, dzię- nych i'llteresów handlu w PnI·
biorstwa. średnie, Z&trud.nittjące od.
PREZYDJUM
no szereg memorjałów do wład.r., ki których inicjatywie powoła, sce.
LaD do 1.000 robotników, rozmiesz
Pre'l"'"
bronią.c skutec7:nie zagrożonych n e zostało do życia ' StowanyStowarzyszenie bra J{) 11 iezw',''-'o p. Edward Babiacki, interesów, bąd'z to b
'
b Szel11e
. Ku p có w m. '-AJ
~ -dz.i w kle czynny udział w całym "ze- ..._··l okręgu przemysł0ranzowyc,
tzone w L vuzl.
wym. łód~im. Ogólna ilość zrze- wiceprezesi: p. p. Józef Kem i Lu, bądr. też ogólnych. Poszczególnym ty~l ~i!!:ikim okre~ie tr~a1i nie- regu narad, kongresów i z.!R .,. _
szonych prze<1siębiorstw wynosi dw:k Hauk.
ez:łonkom udzielano pomocy praw- u~ę<:le ~a stanoWIsku l ,temu:~ d6w na terenie mi ~dzvll'1 l'flfTo205 przy 20.000 za.trudnionych w
Dyrektorem i radeą prawnym
.
t
.
. h
i te
\dUZe l mIerze zawdzęczac nalezy wym. na terenie poszcze~ólny;~h
Związku J'est D. Stanishtw Pawłow- ~e!, zas ępuJą.c lC. oraz ~ rwen- podniesienie poziomu z3wodo-.
. k' l
.
nil-h robotnikach.
Jl! JąC z powodzenIem w lulku t y- wego wśród zrzeszonych czlon- organIzacji kupIec IC l l ~p~ ;
Do funkcji Związku na.leży: 1'e- ski.
sl.ąC·ach wypadków w urzędach ków i szybki stosunkowo roz- p~darczych oraz na terenie nąprezentMja średniego przemysłu
KOMISJA REWIZYJNA.
skarbowych, I?;bie skarbowej, w wój tej organizacji
dowym.
włókienniczego,
op1rnjowa.nie uP. p. Kon Ig-nacy, Mandeltort FUiIlduszu Be~robot:i3.~ Ka~ie ehoDziałaTbość
stowarzysz.enia
Stow. Kupców m. Lodzi
H'
sta.w, dotyczących przemysłu i 0lych, ZakładzIe ubezp1eczen od Wf koncentruje się w poszczeg61. tworzyło stypendja dla obywa.
gólna. obrona. jego interesów.
Henryk i Hoffman FilIp.
padków, u władz przemysłowych nych sekcJ'ach branżowych,
a teli, chcących uzupełnić słud 1&
ekonomiczne zagranicą oraz dla
Z chwillą wprowadzenia waluty
KONWENCJE.
I i II instancji i t. d.
mianowicie:
sekcji hurtowni- obywateli. chc:lcvch <;ł1l(l i()w[l\~
zlotowej i ustania reglamentacji
Konwencja. wytwórców tkanin
Stowarzyszenie posiada swych ków bra'lliy bawełll1ianej, sek- naukj ekonomiczne w kra in.
surowców,
d?;iałalność
()gólna,
cji sukienniczej, sekcji deŁaliweWanych i ezesankowych.
przedstawicieli w szeregu instytu- s t"OW, se k CJl
.. przedsta'
. l'l h an
Zda.\·;>c
' 7.. \i lbt'lv
.
Zwią.zku wzmogła się w l;;derunku
WlCle
". sohit' l;r)ra\\'t.
~
Konwencja
wytwóroów
tkanin
cji
i ciał dora.dczych i opinjodaw- dl
h
k"
dz
k
'1' mieJ' doniosłości i roli SGntOTZąprac opinjod&wezyeh z zakresu
. owyc , se cjI przę y, se cJ
damskich.
czych. W skład Izby Przemysło- właścicieli przedsiębiorstw che- du gospodaJ'czego w Poł.';et> . Sto
t~ryfy celnej, uma.woda.stwa rooo- Konwencja wytwórców chustek. wo-Ha,ndIowej w Lodvj wschodzi micznych t>raz sekcji ekspedyfo wR:-z~'szenie brało nll"lwYlde h -tniezego i ska.rbowego. Jako inKonwencja przemysłu dywano- 5-ciu przedstawicieli stowarzyt;ze- rów transportowych.
wy udział w pra.cach. zwinza·
stytucjai, reprezentuj~'a. interesy wego.
r.ja..
D . ł I ś' tł:'
ny.ch -z utworzeniem w t l)(b.i iz
pr7..emyslu., Związek ma, swych
b' Zla. a no~cks ~~ zyszeula. 0: 1h" pn:em v słown - hD.ndJ.')w<'i . .
._-"_ ... ....Il . • 11:
d' d k to
KeJE
Członkowie stowarzyszenia u!!'ru
e:r.tllu.le ca. o ·sz a
zaga-c men ' .
.
p1'7'1>OU)_ ... ~eIel~ w ra Zle Y5 on SE.
~
oospodarczych, d@tycz.ącyclY po
Prezes Stowarzyszenia dr . .JÓ.
wej Banku Polskiego, Banku GoSekcja przędzalników za.robko- powani są w posztzególne sekcje: ~tulatów i bolączek handlu. Za- zef Sachs piastn,ie odpowiedział
spodarstwa Kra,joweg.o, w Ra.d7Jie i wych.
bawełnianą, bawełnianą ubranio- gadnienia podatkowe szczegól- ne st:lnowisko \ykęprezesa izby.
za.nądzie kaay chorych, '" izbie
Sekcja przęd7:alników, pra.cują.- wą, W1ełni·auą, chustkową, jedwah- nie znajdują uwźl'tl~d'llienie w
SŁowar:r,yszenie . rf'prezent0wa
przemysłowo-ha.ndlowej w Lodzi cych na wła.Bny rachunek.
rJ~ rozwijające IIzczególnie in- tej działalności, a to z uwagi na ne jest w koni.isji trakt.atoweJ,
,raz
szeregu instytucji.
Sekcja tkalni zarobkowych.
tensywną działalność na polu nor- dotkliwe obciążenie podatkowe.. w komisji celnf'.i, w izbie prz{'Od chwili W'SzczęcJa pertraktacJ'i
S
malizacJ'i wa.runków produkcJ'i i pod którem ugina się stan ku- m'.'slowo- handlowe.l· przez 12
ekcja. wytwórców wstążek i ta.
• ł_
P l
S
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v Spra.wie- zawarcia. tra.k-tatu ha.nzbytu.
plecl\-i w o sce. prawy re y- radców, w wvdziale handlowvD'
dlowf'gO poItko-niemfeokiego dele- siemek..
t<:>we, sprawy świadczeń socjal- Sądu Okręgo,,,ego przez
6 ·sę·
Sekcja pluszowa..
Soiśle z rozwojem stowa.rzysze- nych, reglemetacji
przywozu, dziów, w komiSJi odwoławczE'j
gaci. Zwią.yku bmlt udział w konSckeja. jedwa.bna.
Il'ill. wiąże się dzi!llalność istnieją.- traktatów,. eksportowe,
kolejo- h:bv Sk. j,t d.
ferenojach '!'stępny<:h w W3Il"8za..
.
l'l ""e,
paszportowe, oto zupeŁnie
.l
.
. I
przy
stowarzyszemu
centra.
,.
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d
cei
STAN POSIADANIA.
Wie, dwukrotnie zaś wyjeżdża.li nlll
z:rzeszeń fa.brykantów pr~mysłu pobie;i;na charatkerystYK3 tych
a Cd
ze eJ~ar;\ u h~tOJ
Ja '.0
zaproszenie rządu ,.....lski~o w teJ'
157 zespołów w fiości 131.080
'
poczynań.
prezes!.
ze, ac. 5, oraz WI·
ł'włókienniczego okręgu łódzkiego.
en
J I
Lewsamej 8pra,wie do Berlina..
wrzecion, krosien 11.197.
Przykładając olbrzymią wagę c t:'T.eze~I . pp., u JUsz
Pierwszy zja,r,d wojewódzki okr. do wzajemnych stosunków kre- szta.Jil1 l M.Ieczysław H:Tt~. Pyłódzko odbył się już 13 lutego 19·24 dytowych pomiędzy dostaw ::a- rektorem stowarzyszenIa Jest p.
roku. Na zja.zd ten przybyli pned- mi a odbiorcami, Stowarzysze. Maks Heyman.
sta.wiruele stowarzyszeń przemy- nie powołało do życia wydZIał ~~
słowych Pabjanic, . Zgierza, Ale- ochrony kredytu, którego dxiałalność idzie
w 3 kierunk'łc'l:
.
ksandrowa., Zelowa, i Bełcha.towa, u·r egulowanl·a st"""'unk6w
kreStowarzyszeni~
Fabrykantów
Z\Vlą.zek
rOZipOOzął swą dz.iaJalv-"
tawar, DrZez Dolktórzy jednogłośnie posta.nowili dytowych na drodze usŁawodaw
Przemysłu Włókienniczego w Lo- ność z 100ńcem 1923 roku.
zorga.IiizowaĆ przy stowanyszeniu czej, d?:ialalności
windykacyj- skłe
na .,Glskich
dzi jest orga.nfzacją średniego i
drobnego przemysłu włókiennicztl. . Bodźoem do konsolic;1acji i orga- fabryks..ntów VI Lodzi reprezenta- nej i dzialalnośCj informacyjato WSDół
go i grupuje wytwÓl'OÓW branży nizacji Stowarzyszenia w tym ()- dę interesów 81'ednit'g<) i drobnego nej.
p:rtzemyosłu
włókieIUli.~zego
wojeDoniosłym
mómentem
dzia.
wełn.ianejj półwełnianej, ba,wełniar kresie była. akcja. podwyikowa w
hasła 90SDodarłalności Stowarzyszenia było unej i jedwa.bnej wraz z szeregiem łódz·kim przemyśle Mrobkowym i wództw& łódzkiego.
_
tworzenie pierwueJ na terenie
Dab..,
odmian rodza.jQwych wymienionych bolączki podatkowi - w pierwObecrue centraJ& ~ednocIy 8 lJtlo.. l.od.zi tego rodzaju iJ!.Stytue~
~, Jak w;vr6b chustek. plus~u, SZ)'m ZM rzędzie rep3.l'ty<.'}& poda.t.- warz,.Z81i przemjBłowych wł6- jaką stał się Klub Towarzyski,
f:Im.nek l ~ p..
.ku JIl&~"ego pomięd.r.J; ~ l_ninpoh: Łodzł.. Zfdan:a. Pa,. _ w-w- lconeMltmia Me Drze • • ~~c::-m
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rganizacie .gOSDodarcze
Stowarzyszenie KUDCÓW Detali- PrzemysI wlóklen- Stowarzyszenie Ekspedytorów
stów Woiew. lÓdzkiego
~iCp~!sz~c~!,· ~~s~~e
Transportowych m. lodzi
Stowarzyszenie Kupców Detalitów WOjewództwa Łódzkiego powstabo w dniu 21 sierpnia 1926 r.
stawiając sobie za główny cel stW'Orzenie zawodowej organj,z!l.(,ji,
będą.cej wykładnikiem interesów
b and lu detalicznego z jednoczes.
D&m wyeliminowaniem z ram za..
wodowo-gospodoarczej
organizacji
mOJllentu wyznaniowego. Od cza..
su powstą.nia swego aż do ehwIli
obecnej Stowa.t'ZYs:renie staJe star
rało się ...".,..v,].,.,.ra.cować z pooosta" "'ł"'Lp
" I ku' ki .
ł erm· orga.niz&CJam
pIec eml,

podkreś'lrująe jednocześnie specja!.

ne ;_·teresy
><U

L-

•

A'--

~u,p1e"",w...

W~d
lC.c.uu-

detal·

go.

Założycielami

Stowarzyszenita

byli m. in. pp. Wilhelm S'Zyfma.n
Józef SilbermBlll i Adolf Tetzla.ff.

Fierwszym prezesem w lata{}h 1926
-1927 był p. Leonard Keilson. W
październiku 1926 roku objął kie·
rowniotwo Stowarzyszenia p. Mgr.
iur. Sta.nisllaw Heyma.n i na tern

Zwiedzajcie

P. W. K.

stanowisku powstaje di() chwili ()- Krajowej' w Poz,naniu bierze ubecnej. Prezydjum Stowarzysz.e nia dział 117 przedsiębiorstw pr.le·
obecnie tworzą pp. prezes-Abram mysłu włókienniC2;ego, w tern
Bromberg, Wliceprezes.i: Józef Traw 46 przedsiębiorstw, należących
kowski i Edward Epstein. ,
do Związ!tu ~ielkiego Prz~myRozwój Stowarzyszenia szedł po slu Wł6-kIoomczego w Lodzl, 39
Ilu·' o ganirowaru sek p br .
przeqsiębiorstw bielskiego prze. JI r
a.
c . anzo- mysłu wł6-kienniczęgo, 6 przed~ch, z .których szcreg6~e OŻ!- siębiorstw przemysłu białostocWIoną działalność wykaZUJe sekCJa. k.iego a 26 przedsiębiorstw nagalanteryjna, futrzana., kapeluszni- leżących do in. orgaruzacJ'i 'prze
c~ wanno-wódczana i inne.
mysłu włókienniczego. PoszczePrzedmiotem działalnoŚ(;i jest po gólne branże re.prezEmtowane
__l _l.
wetmany przez
52
moc :r:1'Z6Szonym t7E.10J.lA.0lll
z J'ak ą są: przemysł
-' -' 1..:
t
ł
ł
.
.
prZeu.:'lIę1JlIOrS wa, przemys we Sto":&rzyszeme przychodZI w za.- niany przez 25 przedsiębiorstw,
kresle .pod,a;tkowym, prawnym, e- dziany przez
4 przedsiahior....,
konomIczno - gospodarczym oraz stwa, ceratowy przez 1 przedsię
akc}a u władz państwowych, zmde- biorst.w o, przemysł
dywanów
lza.ją.ca ~mocą. meIlllOrjałów do i makat ' przez
11
przeds.ięrealizowania. postulatów kupiectwa biorstw, przemysł koronek i ' fi• hior"'LW.
~,h.,
przeprowadzanie a.nkiet, statY'styk, ranek. pr zez 8 . przed SIę
badania kOnJi'illllktur i ochrona kre- przemysł wstązkowy
przez 2
dyt W k
.
adań t
h
prz ed SI'ęb'IOrs tł·
wa, przemys Je d .
u.
Y onanJe ~
y~ s~o wabny przez 7 przedsiębiorstw,
czywa. .Da ~rawnle funkCJonUJą.- przemysł jutowy przez 7 przedC)'1Il BIUrze StowarzyszenIa.
siebiorstw.
W roku 1928 Stowarzyszenie wy
Naogół więc reprezentowane
dawało pod redakcją. p. St. Nowiń- są na wystawie wszystkie dziaskiego organ swój p. n. "Kupiee l" przemysłu
włókienniczego .
Detalista". Wydawnie.two to za.\ Udziału w wystawie nie bierze
stało chwtLowo UlIWlieszone.
większość wielkich prz~dzalni
baweł<n:ianych oraz fabryki waW k 1~28 . d'b S
• TO u .
SIe ~l ~ towarzy- ty.
6zerua. zostałia. przellle~nona do Ob-I Pawilon włókienniczy zajmu
~zernego loblu przy ul. Pdotrlrow- je 1995 Dl kw. przestrzeni wyski ej 69, tel. 28·03.
stawowej.
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Naczelnym zadaniem i celem cji, rozpoczęło ożywioną

powołania do życia

dzia-

istniejącej łalność.

organizacji ekspedytorów łódz·
kich było dążenie do poprawy
bytu przedsiębiorstw tej gałęzi
o.raz do uregulowania anormalnych stosunków pomiędzy prze
mysłem i kupioctwem z jednej
&trony, a ekspedytorami transportowemi z drugiej.
D
.
rugIem niemniej dOO1.ioslem
zadaniem jest konsolidacja organizacyjna i społoczno _ kulturaIn.a ekspedytorów w ":erunku
lU
.
.
, '~l .
k
naWIązanIa SCI~ eJSzego
ontaktu z kupiectwem i zdobycie
w ten sposób jello całkowitego
zaufania w dobr~e
zrozumianym wspólnym interesie.

Na czele stowarzysz,e nia stan~
pre~es
zarządu, E. Aronowicz -skarb·

Ii pp.: Leon Rotband -

nik, B. Mończyk-sekretarz, D.
Rubinsztajn-gospodarz i Fuks .
Intensywna praca
zarządu
zmierza w kierunku konsolidacji branży ekspedycyjnej, to tet
Stowarzyszenie liczy J'Uż przeszło 50 członków Z!Tzeszając w
ten sposób wszystkie
prawie
przedsiębiorstwa ekspedycyjnot:
Lod
'r ansportowe
zi.
Ostatnio Stow3.rzyszenie pod.
jęło m. in. akcJ·"
w kierunku
...
racjonalizacji zagadnień podatkowych w stosunku do ekspedy.
torów, któr~m władze skarbowe
wliczają przy podatku
obrotowym
kwoty, przeznaczone na
.
opakowanie, zwózkę, płótno itd.
co w za
. d nym wypadukme
' może być uważane za słuszne.
Zarząd Stowarzyszenia dąży
również do ustalenia
cennika
jednolitych stawek, jakie
pobierać winni ekspedytorzy łódz.
cy w poszczególn~h miejsco.

Zaczątkiem obecnej organizacji ekspedytorów "Stowarzyszenia Ekspedytorów Transportowych m. Lodz"
(Gdańska 40)
był utworzony w roku
1924
"Związek Ekspedytorów Transportowych s. z. o. Organizacja
t.a miała charakter przedsiębior
stwa.
Wzmagające się jednak
potrzeby gospodarcze skłoniły ini- wościach.
cjatorów -7.ałożycieli tego związ
Intensywna celowa akcja zaku do przeorganizowania go na rządu prowadzona jest przez Se
Stowarzyszenie
Ekspedytorói"/kretarjat Stowarzyszenia (w lo.
Transportowych m. Lodzi, kto· kaIu własnym przy ulicy Gdań.
re na początku ub. r. po zatwier skiej 40, tel. 62 -31) pod kierodzeniu stat'lJtu nowej organiza- 'Wnictwem p. N. Rozenbauma.
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KONCESJONOWANE BIURO INSTALACYJNO-TECHNICZNE
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K a n a l i z a c j a, ogrzewania centralne .i przyłączenia do sIecI
kanałów miejskich ~
Telefon 3-15.
lODt ul. Piotrkowska Nr. 17 lub Zachodnia Nr. 52.
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Flnna BazmulB od r. 1891.

low. Ho_

l6di. Piotrkowska 20 Telel. '1903. Firma BazYlfulB od r. 1891.
los_rzangt:,h, Zarząd w Brukseli (Belgja).

Szyby okienne. Szkło taflowe prasowane, dachowe, ornamentowe, katedralne
oraz z siatką drucianą, opalowe białe i kolorowe. Cegła szklana. Dachówka
szklana i t. p., szkło taflowe maszynowe wszelkich grubości. Wszelkie rozmiary szyb na składzie. Szklenie budowli
FABRYKA LUSTER i SZLIFIERNIA SZKli. , SI"": ' kry,ształowe, wystawowe i lustrzane. Lustra wszelkich rozmiarów i fasonów wykonywa się szybko i dokładnie.

sprzedaż na okręg łódzki

FabIYka tektury
smołowcowej

Szkla Belgijskiego Tow. .Hut Lustrzanych z huty wRadomiu.

·Golde·I S· kI l6dź, Składowa 33c
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Telelon 10-59.

P. W. K.

P. W. K.

GlOS PORANNY

"Jeger i

ł

Plilnikel ,

Tow. I\kc. Karol SIBinert, bódź

Zakład rzeźbiarsko

sztukatorski
"Jeger li Milnikel"
(Łódź, Gdańska 140), egzystująca szereg lat, zalicza się do najpoważniejszych w swojej branżv na terenie miasta Łodzi.
ogromną poular. Zaufanie,
ność oraz ogólne uznanie firma
",Teger i Milnikel", zdobyła dzię
ki uczciwemu, solidnemu i pun
ktualnemu wykonaniu powierzonych jej robót. Specjalnością firnly są: roboty tynkowe,
rzeźbiarsko - sztukatorskie, stop
nie, mozaika, betony.
Fkmie
"Jeger i Mi1nikel" na terenie m.
Łodzi a nawet w Warszawie i
w i1nn'ych większych miastach
..
powierzane są najpoważmeJsze
Toboty.
Obecnie
firma wykonywa
wszystkie roboty wewnętrzne
i zewnętrzne
w nowoubdującym się a będącym na ukończeniu gmachu sądzie okręgowym,
oraz w kasie chorych. Ponadto
artystyczne rzeźby wykonywa
ta firma
w kaledrze św. St.
'Kostki.
Właściciele powyŻ'szej firmy
!Dani fachowcy p.p. Jeger i MB.
nikel, którzy cieszą się zaufaniem kIijentów i szacunki~m
facoowców, pracują z wielkLII1
powodzeniem i pożyrŁkiem dla
budownictwa.
"

Początek istnienia

Firma

W roku 1886 Adolf Steinert
rachunek i jednocześnie wstąpili
do firmy jego starsi
synowie
Karol i Ry~zard. Drobne do tej
pory przedsiębiorstwo zmienia
się odtąd na wielkoprzemysło
we. W roku 1886 powstaje tkalnia mechaniczna o 100 krosnach, a w r. 1893 - przędzalnia na 5.000 wrzecion. W roku
1903 Adolf Steinert usuwa się z
interesu i oddaje go swoim synom Karolowi, Ryszardowi, RoberŁowi i Emilowi. Różne działy fabrykacji rozwijają się w
dalszym ciągu, rozmiary przedsiębiorstwa rosną i wreszcie wa
runki rodzinne spowod?wa~y w
Zakres fabrykacji:
wyłączni- roku 914 prze;5ztałcenle ft;my
"
ik
ł
na wołkę akCYjną
o kapItale
Id I przełączmkl drą owe, wy ącz 3 mIJjony rubli ale firma
po
niki hermetyczne, wyłącznikł porce dziś dzień zach~wala charakter
łanowe, bezpIeczniki porcelanowe, własności rodzinnej. Już wtedy
rozetki rozgałęz1enłowe, sworoWB- fabryka skladala się z przędzal
nie bezpieeznikowe, tabliczki roz- ni bawełny i odpadkowej - ra'dzlelcze..
zem okolo 20 tys. wrzecion - z
tkalni, liczącej 500 krosien, z
dru:kal'llJ o 5 maszynach, połą
czone'; z faTbiamią. apreturą,
fabryka wyrobów włó bielnikie\'TI i należała do na.iZlnakIenniczych
czniejszyeh zakłodów przemyFirma egzystuje od f. 1899. słu włókienniczego w Łodzi.
Fabryka wyrabia najmodniejsze
Jak wszy\;tkie przedsiębiorst
materjały damskie,
wełniane, wa łódzkie, tak i Towarzystwo
jedwabne i fantazyjne. Firma Akcyjne Kar~l Steinert ponioslo
jest jedn'l z najsolidniejszych z podczas wojn.y wielkie straty i
tej branży i z poważniejszych skutkiem tego po zawarciu pona rynku łódzkim. Wyroby jej koju narazi e 'tylko
częściowo
są znane również zagranicą.
mogło uruchoIl'\' ić swoją fabryFirma A. M. Mintz posiada kę. Od roku 19117 zakłady są w
na P.W.K. w Poznaniu własne pełnym ruchu. Przędzalnia
i
stoisko, wyróżniające się ory- tkalnia nawet nat dwie zmiany.
ginalnością swoich eksponatów. Liczba robotnikó'w wymosi 1340

Fabryka "Erka

przeJął fabrykę na własny

I
I

!

R. PI. Plinb

Przedsiębiorstwo

na zł.
zbytu cyjny wstał ustalooy
7. 500 tys., gdy fundusz zapasokresowe, Gda11sk, Węgry i Tur- wy stanowJ. obecnie - po przewalutowaniu - sumę złotych
cja.
PTzedsiębiarstwo posiada 10 2.133.917,55 fundusz zaś amorzł. 3.835.788,51.
kotłów parowych o powierzchni tyzacyjny 1.360 m. kw., 3 maszyny paroOd czasu śmierci współzało
we o łącznej sile 1085 KM i mo- życieli -Karola i Roberta Steitory elektryczne o sile 764 KM. nerŁów, kierownictwo firmy spo
Przędzalnia cienka i odpadko czywa w ręku braci Ryszarda i
wa licr;ą obecnie - po zmoder- Emila, którzy stoją
na czele
nizowaniu ,w acznej ich części i przedsiębiorstwa od lat 40 wzgl.
po uzupełnieniu nowemi maszy 30-tu. Do zarządu wchodzą pp.
nami - 25.504 wrzeciona, tkał Ryszard, Emil i Karol (mł.) Stei
nia- 544 krosna.
nertowie, oraz pani Marja SteiDzięki udoskonaleniu wykoń nertowa i pani Wanda Stenerto
czalni j wprowadzeniu trwałych wa.
barwników do druku towarów,
Firma cieszy
się powszechprzedsiębiorstwo należy
dziś nem zaufaniem i poważaniem.
do czołowych firm tej branży
Zakłady
fabryczne
i biura
specjalnej.
Obrót roczny wynosi przeszło znajdują się w Łodzi przy ulicy
1.500.000 dolarów. Kapitał ak- Piotrkowskiej nr. 276.
Oprócz Pols'k i rynkami

p,rzedsię- stały się: Rumunja,

biorstwa pqypada na rok 1834.
W tym roku właściciel drukarni
z Chemnitz w Saksonji Karol
Bogusław Steinert z synem Karolem Bogumiłem założyli w Lo
dzi r~zną drukarnię perkalu.
Gdy zaprowadrono w roku 1856
ruch mechaniczny i gdy terenem zbytu stała się nietylko Pol
ska Kongresowa, ale i w coraz
maczniejszej mierze Rosja, fabryka rozwijała się z roku na
rok coraz bardziej.
.
Po śmierci Karola BogumIła
Steinerta prowadził ją na rzecz
spadkobierców syn jego Adolf.

"OHM"

państwa

.-

~,SE' ALANA"
Fabryka wyrobów jedwabnych

w

ostatniem dziesięcioleciu powstał szereg fabryk wyrobow jr·dwabnych, których o. '\'ych:l?:t' w
kraju nie było, a wśród nieh na
jf.dno z pierwszych miejsc wybij'a
się łódzka fiabryka wyrobów je dwabnych "Setalaro.a".
Założona w r. 1912 przez znallly
konGern niemiecki Gebhardt et Co,
została w c:ooJsie wojny doszczętnie
zdewastowana. W tym stanie 1.0stała nabyta po wojnie przez obccnych włtaścicieli i dzięki niezIDO<rdowanym wysiłkom na nowo uruchomiona. W r. 1924 fabryka zostaje przekształcona na spółkę akcyjną, a jednoculś. IIOZSWTZ.a swą
działalność, inwestuje nOlWe
ma.szyny, buduje nową. farbiarnię i
wykończalnię, oraz zaczyna wyra.·
biać lepsze tkaniny
jedwabne.
Wszelkie wyroby sp. ake. "Setala.na", zarówno z prawd7Ji·wego, ja;k
i sztucznego jedwa.biu, znane są

na rynku
zlasrużonem

tutejszym i cieszą
powodzeniem.

Handlowo Elektrotechniczne
Piotrkowska 82, tel. 60'34.
FIrma ta od kilku lat istl1iejąc~
p. n. "Koncesjonowane Przedst
Elektr. "Pogotowie Elektryczne"
od dnia 1 lipca r. b. po wstąpieniu
do spółki p. Feliksa Kaliny i obję·
ciu prowadzenia przezeń wydziału
handlowego przeszła {lod nazwę:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Elektryczne "OHM". Firma posiada
na składzie: wielki wybór wszelkich artykułów elektrotechnicznych, motory, lampy i żarówki.
Firma Ul

przy wszecbstronnej
w dziedzinie elektrotechnictwa założyciela p. Leona
WiteIsona i rozgałęzionych stosun
kacb znan~go w szerokich kołach
kupieckich, p. Feliksa Kaliny, Już
na samym wstępie załozenia tej
spółki
zaskarbiła
sobie ogólne
zaufanie odbiorców i cieszy się
wielką frekwencją licznej klijenieli.
fachowości

się

W skład zarządu wchodzą: prezes I. Szpilfogel, Sz. S~Uogel,
K. Rozental, H. Waldman i L.
Rachmilewicz, Dyrekcję tworzą
trzej ostatni z P. K. Rozenta.lem
na czele, który ma za sobą 30-letnią praktykę jako wybi·tny fachowiec w branzy jedwabnicwj.
Fabryka zatrudnia. 200 robotników, a dzięki nowoczesnym urzą
dzeIJIiom wyroby jej konkurują z
powodzeniem pod względem ja.kości i ceny z. wyrobami fabryk
zagranicznych.

"Władysław

Ratner"

Istniejący

w Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 29, skład blachy
miedzianej
i różnych metali
Władysława Ratnera, należy do
przodujących firm tej branży w
naszem mieście.
Firma ta sprowadza wpros..
z walcowni i hut krajowych i
zagranicznych wszelkiego rodza
ju surowce i półfabrykaty z na·
stępujących
metali:
miedzi,
wszelkkh stopów z mied'l.i, alu
minium, ołowiu, cyny - w blo
kach, blachach, taśmach. prę
tach szynach, rurach, drutach

Wyroby firmy "Setalana." od7,na 'tp ,
l
•
czone zostały medalem złotym na.
Warto zaznaczyć,
iż firma
wystawie w Paryzu w r. 1927,
"Władysław Ratner" kupuje ró
oraz medalem bronzowym na wy- wnież każdą ilość złomu (szmel
stawie propagandowej przemysłu cu), popiołów metalowych oraz
krajowego w Warsl':awie. Te do- starą blachę cynkową, płacąc
wody uznania świaaczą najlepiej o gotówką najwyższe ceny.
doskonaJośoi produkcji firmy.

Fabryka dywanów
•

fabrg(zng

skład

l'Ianulakturg

I. Prywin i H. Finkiel
lIDŹ,
ul. Zielona 8,

Telefon 5-92.

YZE I

•

wl D~ 1'I1lYlfl

lódź, Gdańska

130.

Telefon 34-56.

Adres Łelegr. "MAYKO".
WYRABIAJA:

DYWANY i CHODNIKI
wełniane

i jutowe.
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P. 'W. K.
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LOC o
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fabrgka WJJtwarza
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Telefon 50-08.

I

koronki klockowe wsz,elkiego rodzqju.
I

Manufaktura Tasiem i

,

,'elefol

lilińskielo

.

Z

Nr. 102.
4-fJ6.
Wyrób koronek nicianych, feston6w do, bielizny i tasiem
wszelkiego rodzaju. .
Grand Prix i ZIOIJ Med.1 a. wIstawie

lzJmie /1927 roku.
;

Egzystuje od roku 1885.

.'

:
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Egzystuje od roku 1885. '

Leopold LA

, w lOdZie ul. Moniuszki 7.

G

I

telefong:
.

Skład

9-0i,

fabruka 50-04.

.

Eirma wyrabia specjalnie damskie} towary ,wełniane czesankowe, gładkie i !deseniowe.
.

~.

P. W. k.

P. W. 1<.

GLOS PORANNY

FabrYka Firanek, Obrusów i Brokatów

ELD i

L

RYSZEK

tOOl

BIURO I SKŁAD: PIOIRIłOWSKIl IOł.
FABRYKA:

PIOTRKOWSIlA 108. -

Telefon 25-21.
Telefon 81-01.

Firanki madrasowe. iedwabne. biale i kolorowe. Obrus,. laD', Narzut, gobelinowe I Jedwabne.
MATERJAtY: Firankowe, kolorowe Iblale. lDeblowa. dekoraerlna
Wszelkie wyroby nasze

zostały

opatBntowanl w Państwowym Urzędzie ,mnlowym. - lIliiado nlchu.

~ańJtwowa !l~oła Włó~ienni[la

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

BROnISłal\ \U

AÓDŹ, ul. Zakątna

DRABSKI

powołana do życia w
Wyznań Religijnych i

zar~ądzeniem Ministerstwa
Oświecenia Publiczneg-o. należy do

r. 1919

średnich szkół

technicznych t. zw. typu 'zasadnczego i ma na celu kształcenie techników dla przemysłu
włókienniczego oraz techników ruchu dla wytwórni włókien
niczych; ci ostatni mogą również znaleźć zastosowanie i w
innych gałęziach przemysłu, jako meehanicy warsztatowi lub
pracoWIP-cy biur technicznych.
Szkoła posiada 5 wydziałów: przędzalniczy, tkacki,
dziewiarski. farbiarsko-wykończalniczy I mechaniczny.. Nauka na wydziałach: prz~dzalniczym, tkackim, dziewiarskim i farbiarsko-wykończalniczym trwa 3 lała, na wydziale
mechanicznym - 4 lata. Na kurs I przyjmuje się kandydatów w wieku od lat 15 do 18, posiadających świadectwa
ukończenia 4 klas szkoły ~r.dniej ogólnokształcącej albo 7-in
klas publicznej szkoły powszechnej. Wymienieni kandydaci
składają egzamin sprawdzający z języka polskiego, matematyki i rysunków odr~cznych.

nr. 59/61.

Telefon 38.53.

W tO~li

Telefon 3S-53.

wydziałów:

Absolwenci

ski~go

prz~dzalniczego,

tkackiego,

dziewial'

i farbiarsko-wykończalniczego po uko~czeniu 8zkoły otrzy-

mUlą tytuł

"Technika Wł6klennlczego', absolwenci zaś wymechanicznego - tytuł "Technika-Mechanika".
'
przy Państwowe j Szkole Włókienniczej w Łodzi istnieie
Za kład Badania Surowc6w i W"rob6w Wł6kiennlcz"ch
oraz Inn"ch Mat .rJał6w Przem"słowych.
Celem Zakładu Jest:
a) badanie i kondycjonowanie surowc6w wł6kien
niczych, jak: bawełny, juty, konopi, lnu, jedwabiu, wełny, odpadków, wyczesków i in. oraz wyrob6w wł6klennlczych, jak
przędzy i tkanin.
.
b) badanie inn"ch surowc6w I m.terjał6w przemysłowych, jak: bar wników, smarów, tłuszczów, węgla, wody i in. ;
c) wydawanie orzeczeń z dokonanych badań;
d) wykonywanie bada" naukowych, dotyczących wyżei
wymienionej dziedziny surowców i wyrobów oraz udZielanie porad technicznych w dziedzinie włókiennictwa.
Badania, orzeczenia i prace naukowe Zakładu są wykonywane
przez zaprzyBi~~onych rzeczoznawców.
działu

Widok stoiska na P. W. K.

NIlwieksza

W kraju fabr,kl art,kuł6w podr6in,ch
i ekwiDunku wojskowego.

Walizy, kasetki -

nesesery, walizy szafkowe, kufry
kufry do samochodów.

bagażowe,

Teczki szkolne, tornistry, daszki fibrowe do czapek
wojskowych i szkolnych.
Gary fibrowe dla przędzalń i skrzynie transportowe.

~
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fabrgka.!f.u 'r abia DajDlęt!~i~j5ze tkaniou
-wełniane, jedwabne i ze 5ztut:znedo jedwabiu
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•

założenia

.

Biuro sprzedaży i kantor W

todzl ul. Pio'rkowska 68

TELEFONY:
-

_~

V"

W"

s

Biura

sprzedaży

6-46

Fabryka

Fabryki 5.-49.
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ul. Przejazd ~/6
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GłOS

P. ·W. K.

PORANNY

P.

w.

K.

Na Powszechnej W,stawie.....Kraiowej
_...
_-~

.,konaliśm, stoiska ~~:

::g: ~:~~·~~tpR~:~~ÓDŻ.

SP. AKC. z. BORNSTEIN, TOMASZÓW-MA%.
SP. AKC. "ELEKTROBUDOWA", ŁÓDŹ
SP. AKC. WARSZAWSKA FABRYKA GUZIKÓW
SP. AKC...TROCAS", WARSZAWA
JAN MATUSZEWSKI, WARSZAWA
MARGULlES I WOLMAN, ŁÓDŹ
M. BECHER,WARSZAWA
RUDOLF GINTER, WARSZAWA.
I INNE.

Włal\lJYSłaAW

LICHTEnSTBln - ARCHITEKTURA

ŁÓDŹ

A L E JE 'K o Ś C I U S Z K I 2 7.

WnęTRZ

TELEFON 60-36.

PROJEKTY. BUDOWA. DEKORACJA
PAWILONÓW i STOISK
NA

'I IRGIC" WSCHODN C
WE LWOWIE 1929.

Mechaniczna Fabryka Pończoch

P. l'Iareulies .i D. Wo lDaO, ló
69. Telefon 32-09.
POłudniowa

Skrót telegr.: MARWO, ŁÓDŹ.
II

fabrgka Igfek i .grobów

ER TO

II

II
U

Skrót teIegr.: MARWO, ŁÓDŹ.

ul.

rak Ó ,

sP. Z ogr. odp.

Płaszowska

•

me:fćt:lowgtb

45. Telefon 43-75.

Fabryka po 20 latach pracy we Wiedniu przeniosła się przed 3 laty do Polski, gdzie fab;ykuje z martY.D-0wskiej stali .znane z~ swej
dobroci łyżki i widelce. Dzięki swej dobroci wyroby "Mersto" cieszą się uznaniem powszecnnem l sa. na wszystkich rynkach kraj. poszukiwane,

•
M

fabrgka "'grObÓW Wlókiennitzgtb

Ign

lódź

r
Herman
i
S-ka
Fabryka: Kaina 3.

Biuro: Moniuszki 3.

r

'

Skład

Blachy (lJiedzianej i

WtJlBYSlJlW
Łódź,

ul. Sienkiewicza Nr. 29,

różnych

Netali

'.

IłllTNflł

Telefon 64-54 i 5-66.

Poleca w. P. P. ze swego składu:
Blachy I łaśmy miedziane, moalętne, alpakowe (neusilbrowe), aluminiowe (gładkie
• ryflowane), ołowiane normalnych wymiarów wszelkiej grubości.
Rury, pręty, szyny I druty miedziane I moslętne oraz ko1by miedziane.
Cynę w blokach i prątkach, ołów, antymon, aluminium hutnicze, płyty conkowe.
Metale białe łotyskowe i w blokach o gwarantowanym stopie.
Płyty miedziane do opalarki (Saengeplatłen), blachy miedziane wymiarowe I fa·
sonowe oraz wszelkie Inne metale dostarczam podług zam6wiei szybko wprost z walcowni
i hut.

OWaga:

Jednocześnie komunikuję W. P. P.,

kUPUjE ZI gof.hUk, lealdą nCllt ' złomu (Izmllau) mlldlll18,D,
Slllł.QU/llgo. mOIIQlnllgo, alumlnloU/Bgo, jak również starą blach~ cynko*ą l poplaty mllalDwlI.

..

Wytwórnia Luster i szlifiernia

szkła

Józef Ligocki, łaódź
ZamenhoHa Nr. I.

szkła

Szlifiernia

i

kryształów,

Skład

szyb różnego rodzaju.
Roboty sz~rskie,
Szyby do samochodów,
&lifierma szkła stołowego.,
Witraże.

Grawirowanie na szkle stołowym liter i monogramów
oraz wiercenie dziur różnych rozmiarów w szkle taflowym.

P. W. K.

P. W. K.
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Szkola Rzemieślniczo-Przemrslowa
JaDa
w
iDł.

liilińskiedo

Założenie,

rozwój i praca tej pożytecznej placówki oświatowej

Myśl utworzenia szkoły
mieśln~zo - przemysłowej

l'ze· chwila ta jest punktem zwrotw nym w rozwoju szkoły.
Pabjanicach, której brak miaZ dotych<:zasowych 2 wydziasto odczuwało już przed rokiem łów: ślusarskiego i stolarskiego!
1914-ym, została częściowo ue- ostatni zostaje skasowany, nato
alizowana w roku 1915; powsta miast wydział ślusarski i meła w tym czasie
Szkoła Tech- chanicznej obróbki żelaza, znankznll niżs:zego typu. która jed- cznie powiększony. Od tego eza
nak przekształcona była w roku su ministerstwo W. R. i O. P.
1916 na proghnnazjum, gdyż w zaczęło
udzielać szkole zasil-o
okresie t~zącej się wojny trud- ków na inwestycje.
no było o zdobycie środków Ita
\Vartość inwenł.alrzawarszta·
inwest~je warsztatowe.
tów szkolnych wynosi obecn.ie
zaś
W roku 1920 rada mieJska m. przeszJ:o 160.000 złotych,
Pabjanie uchwaliła wniosek o wartość produkcji warsztatoprzemianowaniu progimnazjum wej w roku ukoJnym 1927/28
na szkołę rzemieś1nd.ezą i prze· wy.nosiła ponad 200.000 złotyeh.
niesieniu jej do nowego lokalu
Lokal zajmowany przez Szko
na ulicę Skromną nr. 1.
łę okazał się za szczupłym. gdy t
Z powodu braku maszyn j frekwencJa uczniów
znacznie
narzędzi w końcu
1921 roku wzrosła.
magistrat m. Pabjanic zawarł
Do warsztatów przybył szeTeg
umowę z przedsiębiorcą prywat nowych obrabiarek,
przyczem
nym, który miał wstawić
do w roku 1926 wprowadzony zoo
warsztatów szkolnych swoje ma stai nowy dział nauczania: od·
szyny i umożliwić 11CZIDiom pra lewnictwo.
eę na nich.
Rada miejska
m. Pabjanic
W praktyce okazało się to jed- przyszła szkole z pomocą i danak dla młodzieży niekorzyst- rowała T·wu szerzenia wiedzy
nem. A w takim stanie rzeczy, technicznej plac o powierzchni
w połowie foku 1924, powstaje 6.600 mtr. kw. przy ulicy Tu·
Towarzystwo szerzenia wiedzy szyńskiej 21, na którym w poło
technK:zuej w Pabjankach. któ wie 1926 roku rozpoczęto budo·
re przejmn.ie szkołę, stając się wę gmachu szkolnego.
je.] koncesjonarjuszem.
W sierpniu 1927 roku budynMiJnisterstwo W. R. i O. P. 7.a ki były już w takim stanie. Żet
twierdza dnia 13 maja 192.1 ro mofna było rozpocząć zajęcia
ku nowy statut szkoły, Hoszącej szkolne bez op6źniein.ia w no·
odtąd nazwę S2lkoły rzemieślni.
gmachu, ma.iącym 25 widezo - przemysłowej
im. Jana nych sal o powierzchni użytecz
KilińskiegQ.
nej około 3.000 mtr. kw.
Umowa z prywatnym przed·
W gmaehtl tym mieszczą się
siębioTC4 zostaje rozwiązana
i sal~ wykładowe, fY5un.kowe, re

JWym

:

Pabłanłt:a.,h

.

Wydział odlewniczy
szkoły opimję ich twórcy. artysty rzei jest abrdto wysoko postawiony. biarza Mieczysława Lubels.kieObszerny ~akres pra~ na tym go. który wyraill się, iż wykowydziale rozpoczynają odJewy naniem płaskorzeźb jest wprost
budowla.ne i maszyn:owe, dalei ocza·r owany.
idą odlewy artystyczne jak pom
I
eez w'ś .
k /d
kt
nikł. biusty. płaskorzeźby, arma miat~
~tle::m' ~z ~'t ~
tury bronzowe i odlewy z.e 5zla. d~o no ,p ~Iwlama ye
chetn"h
t l'
aroy zlel, musI byc oczarowany
CEL I ZADANIA SZKOŁY.
y" me a I.
lbo iem b"c
d ' h t Je
Ażeby dać momość uezni"m a
w .
IJ. kO Ilł~ b Y .
d
.
t
t
t
dokła.JI.
•
i
.
.
praw
Zlwego
plę
na,
ze lask
C e Iem sz:k o ł y Jes eore yczne
UlU ego zaznaJOm ellIa s~ę z jego doprawdy oszałamia
i
praktyczne przygotowanie praktycznem
wykonywalllem
.
ślusar- robót w om-anym przez nich za
Te wszystkie cudownośoi rouczniów w zawodach:
s'k im, mechani<:znej obróbki że- wodzie; przyjmowane są do wy· bi dyr. Wagner• .biorąe sobie do
lua i w odlewnictwie oraz za- konania .robot y pryYlatne.
pomo<:y swych uC21lli.
którzy
znajomienie ich
% zr..st.osowa'Szkoła Rzemieślniczo _ Prze· przez to samo
mai'\ mo!ność
niem rzemiosła i wytwórczośoi mystowa w Pabjanicach, zdoby. poznania fachu, odlewniczego z
fabrycznej.
ła sobie już taki rozgłos i zaufa, najtrudniejszej strony.
Poza przygotowaniem facho· nie, że wiele fabryk i przedsię·
Pozalem szkoła rzemieślILi.
wem dążeniem szkoły jest ' wy- ~i?rstw prywatn~ch powierza elO - przemysłowa w Pabjanichowanie uczniów na obywate- Je., .chęt~e rozmaIte ro~t~.
cach wyrabia wagi, stempluJe
li, którzyby rozumieli swoje o- Wiele Jest w tern 7.uługl klerow je i reparuje.
bowiązki wobec państwa i spo' ników szkoły pp. dyr. Wł. Wi'ł_
: •.
leczeństwa.
gnera i dyr. Tymienieekiego.
_. Szkoła .lest bogato zaopatrzo
Szkoła posiada 2 wydziały: 1)
Pierwszy z nich .iest uważany na w pom~e ~.au~o:w~, wśród
ślusarski i mecbanicZ'nej obrób przez sfery fachowe za jedn~go których z.na,jduJe SIę ~nele p.rzy
k!i żelaza i 2) odlewniczy.
z najlepszych polskich facho w- rz~d6w flz~cznych I cheml{~~.
Obydwa wydziały posiadają ców w dziale . odlewn:iczym . P. n~ch, 2 mIkroskopy, k<?JekcJ.a
niezmiernie szeroki zakres pra - dyr. Wagner
już przez 50 lat minerałów, lata'r t)la proJekcyJcYt który dobitnje świadcz)' o pracuje
w trudnym zawodzie na ..m()deJe rysul"!kowe, mapy;
celowości i całości wyszkoleni9 odlewnika, wydając coraz to no tabhc~ tecbnol~gtczpe to.karkI
i coraz piękniejsze . dzieła kłow~.J, f,rezark:l •. wlertarkl sIn·
elewów teJ wielce pożytecl'!ne.i we
placówki oświatowej.
s~ej pracy.
_
po~eJ, ~arzędzl .' robM fr(,7.n~W wydziale
meeha!Jl~znym
Ostatnio powier.zono
szkole s~I!Ch, _ ~trug~r:kl. ,.,o~łutneJ,
wykonywane są wszelkie pracE' pabja:nickiej wykonanie ezle. wlert~:r~1 szybkobleZll;J, zat~
wchodzące w zakres mechaniki, l'ech płaskorzdb. składających c~ar~l I. noży tokarskIch, szhnie wyłączając nawet częśoi pre\si ę z 8 figur, które zdobić będą flerkl ~lsho1ta, • ue~wytowyeh
cyzyjnych. Bardzo szeroko po- cokół wiekopomnego dzieła: po narzędZi tokarskICh t t. d.
stawione jest modelarstwo. ko· mnika Tadeusza Kościus~ki.
Bibljoteka uczniowska liczv
walsłwo, również położony jest
Dotychczas wykonano odle· 534 tomów. ilość wziętych
nacisk na nowoczes.ne sposoby wy siedmiu figur.
Ażeby dać przećzytania książek
w ciągu
spawamia metali, iak spawanie możność sądu
o wykonaniu roku szkolnego t92il28 wytlosiacetylenem i elektrycmośeią.
tyeh płask'orzetb. przytoerymy ła 2.~26.

kreacyjno - gimnastyczna, .mu
zeum, spawalnia.
hartownia,
kuźnia. warsztat ślusarski., na·
rzędZ1iow.nia. hala ma.szy,n , modelar:nia, stolarnia. jadalnia dla
uczniów i pokób' dla organizaoji
uczniowskich.
dlewlIlia posiada oddzielny pawilon.
4
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Rok założenia 1900

zllołenla

1900

Spółka llktgjnił ·
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Zwróćcie uwagę

Nedrita,

na nasz znak
fabryczny

otrzymacie towar
pierwszorzędnej
jakości

Wyroby poflczosznicze Z jedwabiu. bawelny i wlłny.,
,
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A P
WspaniałJl
W iKlległości kiJku zaledwie
kilometrów od południowej gra
nicy Łodzi leży miasto
Ruda
PabjaJllicka. Jest ona najmłodszym ośrodkiem miejskim
w
województwie łódzkiem, a1bowiem do godności oŚTodka miej
~kiego podniesiona została dopiero w roku 1923.
Ruda Pabjanicka, jako ośro.
dek położony w bezpośredJnin;)
sąsiedztwie z Łodzią,
przejęła
od niej wiele charakterystycznych cech.
PTZedewszystkiem
podkTeślić należy tempo pracy,
które szczególnie PTzeszczepiło
się na grunt rudzki.
To właśnie puyczyniło
się
do szybkiego rozwoju, który ró
WIllież w chwili obecnej postępu
je pełną pal'ą. Miasto Ruda Pabjanicka ma wszelkie warunki
po temu, ażeby w najbliższej

P. W.

GLOS PORANNY

BJ

naimłodszego

rozwój

ICKA

miasta " wOjewództwie

Sinością starej rodziny ziemiańskiej Rudnickich.
Nazwę swą
"Ruda" miejscowość wyprowadziła stąd, iż w poglebi<u rozległych łąk znajdowała się ruda
żelazna, z której mieszkańcy w
prymitywny sposób wydobywaIi żelazo.
Po rozbiorach Polski, Ruda
przeszła na własność rządu rosyjskiego, od którego z kolei na
był Rudę w 1829 roku plIzemysłowiec łódzki p. Ludwik Geyer

I{,

które w ciągu 40-tu lat ekSlploatacji prosperowały b. dobrze.
W roku 1869 Ruda, wraz z
cukro"'1lią i gorzelnią przeszła
w ręce przemysłowca łódzkiego
p. Loevenberga, który cukrownię znacznie rozs'zerzył. W latach 1880 - 90 rozwój zaldadów cukrowni i gorzelni zmniej
szył się znacznie, a to w związku z ogromnym rozwojem miasta Lodzi, które sugestywną siłą
swego rozwoju przyciągało okoWykorzystując
u·rodzajn<>ść licznych włościan
do fabryk
gleby, p. Geyer wybudował
w łódzkich. Właściciel cukrowni
Rudzie oukrownię
i g<>rzeLnię zmuszony był zaciągnąć wielkie

łódzkiem

pożyczki w banku Natansona w
Warszawie;
długów tych nie
spłacił wskutek śmierci. W kon
sekwencji bank wszedł w posia
danie majątku, poczem zlikwido wał cukrownię
i gorzelnię,
ziemię zaś postanowił rozpar-

w najbliższym czasie do budu
wy plaży, której brak tak bardzo odczuwa ludność Lodzi i 0kolicy.
Bliżej
granicy Łodzi - od
przystanku Marysin
wiedzi e
droga do lotniska, zbudowane.
celować.
go sumptem oddziału łódzkie .
Dósiaj więc Ruda przedsta- go L.O.P.P. przy pomocy sejmi wia teren, podzielony na tysiące ku łódzkiego.
drobnych parceli,
na których
W dniu 9 września 1923 row pierwszym rzędzie pobudowa ku odbyły się w Rudzie pierw no wiJle bogatszych mieszkań- sze wybory do rady miejskiej
ców LOdz.i oraz domki robotnie,
Drugie odbyły się dnia 29-go
ków fabrycznych.
czerwca 1927 roku, zaś w 1929
2ywszy rozwój Rudy datuje roku odbyły się wybory uzupeł
niające, a to z powodu wystąpienia 11 radnych.
Wskutek
róvmoezesnej dymisji ówczesne
go magistratu, dokonano wyboru nowego, w skład którego we-o
szli:
bUTmistrz - Adam Lat·
kowski, oraz ławnicy Władyprzyszłości stać się OŚTodkiem
sław Fuks, Pańko, Kosti'llk i
dużym i zajmującym w szeregu
Marja Czajkowska.
miast polskich poczesne miejNowy magistrat intensywnie
lee.
pracuje nad rozbudową Rudy
Dla dokładniejszego zobrazoPabjanickiej i wrowadza cały
wania rozmiaru oraz stosunków
szereg inwestycji. W toku jest
społeczno ekonomicznych, pobudowa dużego stad.jonu sp<>rdajemy poniżej kilka słów 'Z hitowego,
który będzie najwięstorji tego miasta oraz danych
kszym ze stadjol\ów
posiadastatystycznych.
nych przez powiat łódzki. 5ta·
A więc na całość miasta złodjon ten będzie pos~adał: boiżyły się trzy kolonje: Ruda Pasko piłki nożnej, bieżnię lekkobjanicka, Chachuła i część Noatletvczną, plac do ~ wsiat:
wego Rokicia.
kówkę, koszykówkę i t. d. 5taObszar Rudy wynosi 1000 ha
djon jest budowany na terenie
powierzchni, na której obecnie
zajmowanym poprzednio przez
mieści się około 700 domów mie
cegielnię i będzie posiadał tryszkaJnych z 12~OOO mieszkańca~
buny, mieszczące kilka tysięcy
mi.
Członkowie i rzrądnicg Ul. Rudg feabjanickiej % ~. po Adamem Łatkowskim, pośrodku osób. TrybUlllY będą się zn~j~oLudn~ć miasta
pod wzglę·
wały na naturalnych wzmeSledem socjalnym
dzieli się na się od momentu
nadaJ1'lia je~ nię.
się również do nowego życia. nia~h, ~ta~zają~ych sta?t~· .
dwie wielkie grupy:
robotni- przez władze odrodz<>nej Polski
Magistrat Rudy zdołał wybru· Istnieje 20 zarejestrowanych sto , a. u. onczebmu
zna J dUJe lS lę
d owa b u yn '- li
czan
.
.
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Ruda posiada 4 większe fabry- rząd rudzki z energją zabrał si~ klm. ulic, oraz wysypać szlaką towych, społec1)nych i t. p.
IW, rymt ę ąr..S1ę mlescII y: sal,;
..
h które zatr· u d - do iworzeDiJa
• pot rzebn ychmla'
;h
d"
.
t ' k omu . P rzepl
'
~ 15 DlDlejS'z.yc,
na,,..ar
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Fabryki rudzkie mają naog6ł krajobrazowi charakter miejsca wy l . p.
i 100 urzędników. Nieomal zaś lat nabyto dom własny, w któtrzykrotnie większa ilość roobt rym mieszczą się biura zarządu charakter wytwórni, produkują wości letniskowej, która przyJak widać, magistrat Rudy, a
ników zatrudniona jest w fabry masta;
wykońcZOOlO budynek cych półfabrykaty dla potrzeb ciąga
w okresie letnim tłumy szczególnie burmistrz miasta p.
kach ł6dtlkich. Pozostali miesz- gmachu szkolnego, w wynaję- wielkiego przemysłu łódzkiego4 wycieczkowiczów z m. Lodzi, Latkowski nie zakładają rąk, '
kańcy zajęci są albo na roli, al· tych zaś budynkach miasto po- są to więc przędzalnie, papier- spędzających
niedziele i dni lecz przeciwnie prowadzą nader
bo teź trudnią się rzemiosłem. siada przychodnie leczniczą, 2 nie, zakłady chemic.z.ne, wykoń świąteczne w parku nad znajdu wytężoną pracę nad podniesiePJlzed 250 laty część obecnej ochronki, czytelnię publiczną i czaInie, tkalnie i t. p.
jącym się w Rudzie stawem.
niem dobrobytu miasta, które
Rudy, t. zw. kolonja Ruda pa-I l'Izetnię.
Teren miasta objęty
Pod względem społecznym i
Korzystając
z prześlicznych mając niezwykle oddanych 0bjanicka, była dużą wsią o prze jest siecią elektrycmą, zasi.Ianą kulturalnym R.uda, pod opieką warunków natury,
magistrat piekunów posiada wszelkie dastrzeni 300 morgów i była wła- prądem przez łódzką elektro""- władz samorządowych
budzi Rudy Pabjanickiej przystępuje ne racjonalnego rozwoju.

lI"EI..~mse&a--IB,,~f1~ft~"~~BeeelD~••e~"~MlIR"ImI8"~"~EI"................ac........aa.................a....m...a.......~~..a.....1I
\II 12·tu kolorach. Doied,ńczJCh i Dodw6jnJch (teczowJcb do Dakowania w,rob6w:
kolonjalnych,
cukierniczych,
galanteryjn ych,
mleczarskich,
masarskich,
aptekarskich, '
kosmetycznych
Poleca:
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Fabr,ka bielizn, i Fartuchów
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5ienkiewiaa Nr. 59. leI. 50-09.
Konto Bankowe: Bank Przemysłowc6w Łódzkich.

Konto czekowe: P. K. O. 61-154.
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ZAKŁADY WŁOKlENNICZE

e
Spółka

4kc:gjna

" lO.Dll.

Istnieją od roku 1897.

Zatrudniaią około

2.000 robotników

(fNTRlłllł:

lódt,

uł. Hipo~ec:zna

Prz(dzalnia c:ienlia: ŁÓDŹ,
Biuro sprzedażg: ŁÓDŹ,

.19.

Telef.. Nr. 48, -48-90, 48·91 i ·4.6·90. - .

ulica Dąbrowskiego Nr. 21.,.
ulica Piotrkowska Nr. . 1'05.

Adres telegraficzny: KATEBU-ŁÓDŹ.

Od_ziałg: przędzalnia cienkoprzędna,

Telefonu Nr. 60-37.
Telefonu Nr. 36-27.

SkrzY'n ka pocztowa Nr.. 6.

=

tkalnia, .farbiarnia, drukarnia,.bielnik i w~kończalnia

Wurabia,ą ~owarg bawełniane:

satynę czarną, Adrię kolorową.

Genua-plusz,
rypsy kolorowe, materjały ze sztucznym jedwabiem, pikę białą, flanele gładkie
i deseniowe, cajgi. Damasse pościelowy, obrlllsowy i roletowy i t. d.

Zakład, Przem,słu Włókienniczego

"

"
4kc:gjDa

Spółka

ZARZĄD W

PABJAN1CACH.
prz;y ul. Zamkowej Nr. 2, tel. 30 I 161.
BIURO SPRZEDA~Y w ŁODZI,
przy Al. Kościuszki · 90-92, teleł. 26·92.

ZAKŁADY OBEJMUJĄ:

FARBIARNIĘ i WYKOŃCZALNIĘ w Pabjanicach.
o 300 krosnach mech.

TKALNIĘ

W

Farbowanie i
Wyrób tkanin

Łodzi,

Al.

Kościuszki

90-92.

wykończanie tkanin bawełnianych, półwełnianych, wełnianych,
bawełnianych: Podszewki (cloth, back), Atłasy kołdrowe,

jedwabnych ora7. sztuczno-jedwabnych.
Popeliny, Popeliny zefirowe. Trikotiny, Liberty,

Crepe de chine, Flanele.

Dl~O~InUlI[I~l~JWA' na Poznań i POlDorze: H. KNOIHf, Poznań, uł. Wielka 11.
P_1ł_L_~_Hn
__L_II......: w~~~~~:~:H~~~A~ST II DlaŁ~::~~o':~~w!~a060RKIN II w G:~!~:Hu~~eg!~~~ULOW
Skład

kOlDisowg: I. PINfS,

lódź,

Pioukowska Nr.

~I.

ra..............................•••..............•..............................=n
FABRYKA WYROBÓW WEŁNIANYCH

Treszł:zftńSki,

tiliksmftn i

Sp6łka

l ÓD Ź,
Telefon

składu

Nr. 6-97, fabr. Nr. 59-39.

ul.

S-kił

Akcyjna

Pio~rkowska

Nr. 6:J.
Adr. tel. "TREGLIKO"

U......~......................._ ..............................................

I

GŁOS

P. W. K.

Inż . .KAROL
dyrektor

łódzkiej

Izby

~.

BAYER

Przemysłowo-Handlowej

Uprzemysł
Piąta część

P. W.

PORANNY

•
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zatrudnionych robotników państwa przypada na województwo łódzkie produkcji i wymiany - Łódź metropolja przemysłowa Polski

Województwo łódzkie należy
do centralnych województw Rze
czypospolitej Polskiej i graniczy
tylko na małej przestrzeni swej
zachodniej
połaci z Górnym
Śląskiem niemieckim.
Województwo łódzkie powsta
lo w 1920 r. przez złączenie w
całości dawnej guberni
Kaliskiej o charakterze
rolniczym,
(powiaty - Kaliski, Słupecki,
Koniński, KoJski, Turecki, Wieluński, Sieradzki, Łęczycki)
z
czę~clą dawnej gub. Piotrkowskiej (powiaty - Łódzki, Łaski,
Brzeziński, Piotrkowski, Radom
ski) o charakterze wybitnie prze
mysIowym. Pod względem administracyjnym składa się z 14
powiatów, w czem Łódź- miasto stanowi osobny powiat
ze
Starostą Grodzkim na ozele.
Obszar województwa łódzkie
go wynosi 19.034 klm. kw.
Zaludnienie wOjew6dztwa podług powszechnego
jednodniowego spisu z dnia 30.IX. 1921 r.
wynosi 2 milj 252.769 o~óh. \\1
ośrodkach miejskich (44
miasta) zamieszkuje 860.287 osób,
resztę stanowi ludność wiejska.
Gęstość zaludnienia
województwa łódzkiego wynosi
zatęm
118,4 na km. kw., co przy naogół lekkich glebach wskazuje
na wyraźne uprzemysłowienie
tegoż. Gęstość Izaludnienia ohecn3. oczywiście jest znacznie wyż
sza. z~-ażywszy na,turalny przyrost ludności. PrzYKładem może
służyć m. Łódi, które w r. 1921
'ićJ!yło 453.000 mieszkańców, a
IiC7y obecnie 600 tys.

mysłowionych okręgów

Rzeczy- goSpOdUCllO, w przeciwieństwie
do
wszystkich
pozostałych
miast
i
miasteczek
'wQjewódzŁódź, ta metropolja przetwa, których interesa jaknajści
mysłowa Polski, połączona .jest
drogami bitemi,
kolejowemi i ślej kojarzą _się z Łodzią.
Po za nimi do Lodzi ciąży
clektrycznemi
z
szeregiem
miast i miasteczek, jak Pabjani- r6wnieZ ćllły stereg miast i oce, Tomaszów, Zgieru:, Aleksan- sad fabrycznych o rozwiniętem
drów, Konstantynów, Brzeziny, przemyśle włókienniczym, poloOzorków, tworząc wraz z nimi żonych pod względem adminit. zw. okręg przemysłowy łódz
ki i skupiając w sobie, jako w
centrum, całe życie gospodarcze tego ważnego ośrodka pracy
pospolitej Pobkiej.

stracyjnym w sąsiednich województwach, a więc Częstocho
wa i Sosnowiec (woj. Kieleckie)
Zyrardów (woj. WarszaWSkie),
a nawet stolica kraju - Warszawa ze swym przemysłem bawełnianym.

Łódź koncentruje
granicach lwią część

mysłu włókienniczego

w swych
Pozatem zasługuje jeszcze i z
prze
tego względu na uwagę, że jest
w Polsce,
to przemysł, który
knżdtj
chwili może być przystosowany
do' potrzeh obrony "a(lstwa. jak
i ze względu na to, że dzięki roz
wojowi przemysłu chemicznego
zbliżamy się do faktu uniezależnienia całego szeregu gałęzi gospodarstwa polskiego od przemysłu chemicznego pal\stw o·
ściennych, a zwłaszcza niemieckiego, hędącego do niedawna je
dynym naszym dostawcą produk
tów chemicznych.

Z dalszych ośrodków przemy·
na terenie województwa łódzkiego zasługują na Uwa
gę: Piotrków i Radomsko, poło
żone wzdłuż magistrali
kolejowej Warszawa -Kraków, jako
punkty skupienia
przemysłu
szklanego, mlltalowego, a przedewszystkiem drzewn~go (wieJkie fabryki mebli giętych, znnne z powodu eksportu swego w
Europie zachodniej otaz Aillery
ce Południowej.) Pozatem wymienić należy Zduń~ką Wolę i
Inż. Karol Bayer
Kalisz, poł020ne wzdhtż lin,ii ko
Dyrektór Izby Przemvsłowo-Handlowej w Łodzi
lejowej Warszawa - Poznań.
P!.erws~y jako o~ro~ek fabry~a- a specjalnie bawełnianego. przy!SUnek, ten zwiększa się znakocJl tam ch materJałow bawełma· uwzględnieniu zaś całego lokrę- micie i liczbowo
przedstawia
nych, odpadkowych (eksporto- gu przemyliłowego łódzkiego sto() si~ jak następuje:
wan:vch między bnemi do kolonji angielskich w Afryce) drugi
Przemysł bawełniany
w Polsce w m. Łodzi 0/0
- jako główny punkt pnzemy·
słu hafciarskiego, koronkarskieWrzecion cienkoprzędnych
1.540.000 1.175.000 76
"odpadkowyc:l
150.000
110.000 73
go, pluszu aksamitu oraz zabaKrosien tkackich mechanicznych
44.000
34.800 79
wek dziecinnych.
słowych

Przemysł wełniany

Na ogólną ilość 775.000 ro·
botników zatrudnionych na tere
nie Rzeczypospolitej Polskiej w
górnictwie, hutnictwie, przemyśle i robolach publieznych liczba 500 tys. przypada na prze'mysł
przetwórczy
(powyższa
iJość dotyczy zakładów, zatrudniających więcej niż 20 rohotników). Z tego
województwo
łódzkie zatrudnj~ 150 tV5., ' co
stanowi ~O proc. w stos"unku do
zatrudnionych w przemyśle prze
Jednakże dwa pierwsze z wytwórczym, a 20 proc. do ogólnej szczególnionych wyżej
ośrod
Hczby zatruąnionych
rohotni- k6w (Piotrków i Radom!lko) ze
ków w Patl.sŁwie: Powyższe cy- względu na charakter ich profry stanowią województwo łódz dul>cji, jak i oddalenie od Łodzi
kie w pierwszym rzędzie uprze- są luźno z tą ostatnią związane

406.000
450.000
15.000

Wrzecion czesankowych
"zgrzebnych
Krosien mechanicznyoh

mi dzielnicami państwa silnie
reprezentowany
(produkcja
barwników wynosi przeszło 9i)
proc. wszystkich
barwnik5w.
produkowanych w Polsce, to ~a
mo również dotyczy jedwabiu
sztucznego.)

całego

przemysłowej.

Niezalemie od powyższego
Kalisz z tytułu swego położenia
w najżyiniejszej połaci województwa łódzkiego i sąsiadują
cych z nim urodzajnych
ziem
pozna{lskich, posiada silnie rozwinięty przemysł młynarski, któ
ry nietylkozaspakaja potrzeby
krajowe, ate i eksportuje
znaczną ilość mąki, a przedewszystkięm otrąb (głównie
do Niemiec). Największy młyn kaliski
przerabia na dobę
24 wagony
10 -tonnowe zboźa.

Wielkie ośrodki

128.000
235.000
7.100

32

54
72

Wreszcie na uwag~ zasługuje
jeszcze przemysł drzewny, odgrywający poważną
rolę
ze
względu na silne zdolności eksportowe. W dziale tym za5hgują na uwagę fahr~'kj )1", j-I(';I)'
nycb, dykt i fotniflrów or~17 fn·
bryki mebli giętych. znane powszechnie zagranicą. \ft'hl f' "j l'te fabryk radomsk~,nl; ir'h Cl;~portpwa~e są ~r~wł( do "-Si'\'<;tkich kraJ6w SWlattl,
Ek!,1)flr1
tych fabryk w)'raznl .;\1' ,~ I I • ' "
80 proc. produkcji za l ,,~': •• L
Pozostałe działy

mają, jak to wyżeJ zaznaczonca.
charakter więcej lokalny.

I

Uprzemysłowienie ogólne Wf>jew6dztwa łódzkiego w r. 1921
ilustruje następująca tablica. ze.

stawiona
Ogólna sytuacja gospodarcza jest CZęSClOWO, a w niektórych
województwa łódzkiego jest naj wypadkach całkowicie, od po(przemysł
ściślej związana z sytuacją prze trzeb włókiennictwa
mysłu włókienniczego, zajmują metalowy i maszynowy, chemicz
cego w struktul'ze gospodarczej ny, papierniczy itd.)
województwa miejsce dominują
Drugą doniosłą gałęzią przece.
mysłu na terenie wojew6dztwa
PrzeWłókiennictwo zatrudniało w jest przemysł chemiczny.
1927 roku 75 proc. ogółu zatru- mysł chemiczny zatrudnia ;.>becdnionych na tereni ~ wojewódz- nie wprawdzie tylko 5.600 ro·
twa robotnik. (116.000:154.000), botników, a więc ilość w porówa nadto wywarło
bezpośredni naniu z przemysłem włókienni
przemo~ny wpływ na ilość ro- czym niewielką, zasługuje
je·
botnik6wzatrudnionych w pozo dnak na uwagę
baczną z tego
stałych
gałęziach
przemysłu, względu, ie jest na terenie woje
których produkcja uzależniona wództwa w porównaniu z inne-

przemysłu

oczywiście z małemi wyjątkami

podług działów

prze-

mysłu,

PRZEMYSŁ

~ineralny

Zelazny i metalowy
Maszynowy i dekrot.
Chemiczny
WłókIenniozy

Papierniczy
Garbarski
Drzewny

Spożywczy

i rolny
Konfekcyjny
Poligraficzny
Zakl. użyto pub!.
Ogółem

Fabryka bielizn, i Fartuchów

E ,

ARTUR

Łódź

5Ienldewlt:z. Nr. 59. lei. 50-09.

Konto Bankowe: Bank

Przemysłowców Łódzkich •
•

,

Konto czekowe: P. K. O. 61-154.
I
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P. W. K.

GlOS PORANNY

P. W. K.
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Polskie OwarzysIwo Ił lalIowe i
Spółka Akcyjna.

B I II Ił O:
ł~l. WRaa Nr. 23, ~elefoD tl18-tl'l.

fJ\BIłYHJ\:
NieDl(ewi(za li, ~el(lon 516·86.

Adres telegr. »POLAS WARSZAWAu.

~
~
~

'ID
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~

~
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~
fabrgka Asfaltu, mastix'u,

płyt asfaltowych, izolacji asfaltowej,

....
....

lepniki z trinidad epuree.
o

@
@
@

Budowa nowoczesnych dróg i nawierzchni asfaltowych z asfaltu
prasowanego, twardo-lanego, walcowanego, asfalto-betonu i t. ci.

@
@

jezdnie z asfaltu twardo-lanego
i Krajowego z długoletnią gwarancją.

•
zagranIcznego

Spe(j~'lIośt

Deles1ujemy inżynierów -fachowc6w na każde
o

żądanie.

odłoll1u-Przemysłowyw laodzi
Sp. Ali,

Centrala -- ul. Piotrkowska 96.
Oddzlałg:

Z

6-go Sierpnia 4. Tel. 40-24.

-,

I

Warszawa - ul. Królewska 23.
Sosnowiec - " 3 maja 17.

Skrzynka pocztowa 416.

Sprzedaż

Komisowa Wyrobów Włókienniczych
firm g Ił. BiedermaDn 1f lod~i.

Na sezon zimowy skład nasz zaopatrzony jest w wielki wybór najnowszych gatunków jak: plusze, flanele,
barchany, ręczniki, biały towar i t. d. •• Warunki najdogodniejsze. •• Wyjątkowe gotówkowe najtańsze ceny.

.P•. w. k.

GłOS

PORANNY

P. W. K•

GlOS PORANNY

P. W. K.

łaliOZKA

P. W. K.

fABRYKA WYROBÓW JEDWABnYCH

"

•

"

SPÓlKA AKCYJNA

W

10BlI

nagrodzona złotym medalem na wystawie w Paryżu w roku 1927 i medalem bronzowym
na wystawie propagandowej przemysłu krajowego w Warszawie.
.

(fNTIłJllJl: 41. KośC!iuszki Nr. 9, i~l. ~1-8ł.
fJlBIłYKJl: ul. POlDorska Nr. 65, iel.ll-5tl.
Oddział .własn, w Warszawie: 'łomackie 1, lei. 124·54.
PRI{D~lAWl[lfl~IWn· w Poznaniu: N. _Ser~brgj§ki, Tama fiarbars"a tI.
_ _ _ _ _ ' w (idańsko: IJrl50n ł!•. Iraob, Hondł!l!iUH ł05.

lowarów jedwabnych: Crepe de chine, crelle salin,
ge"orgelle, eolienne, salin. meleor, loile de soie i t. p.

Wvr.ób
'.

Wlasna apreiura i farbiarnia.
.r

.

Egustuje od 1897 roku.

Egustuje od 1897 roku.

fABRYKA WYRDBiJW JBDWABnYCH
tOBŻ
(J'. lĄKOWJl-, l-a.

Jaty·
L"...

~T~IłJ

1'1"..

TElEfON

:łl-tl:ło

na sok~i~, plas~,z!!, podszewki "
damsklł! I m.;skle ł' na koldrg.

Huriowoia

WIÓldł!onił:za

i S-ka
Spółka

komandgiowa.

WJr6b i sprzedaż w,robOw w'6kienniczJch. Sprzedaż wełnJ białej i kolorowej- w kłębkach i Daakach.
WJłączna sJJrzedaż na Polskę i w. m. Gdańsk nici do sZJcia LENINGRADZKIEGO TEKSTYLNEGO TRUSTU (dawnej
Newskiej Nicianej Manufaktur, w Petersburgu). WJ'ączna sprzedaż szpagatu i kleju wJrobu.fabr,k Z.5.R.R.

Centrala:
Oddziały

laÓuź, Wólczańska Z3

telef. 14-44; 16-46; Za-1Z, adres telegr.: Herbra

w Warszawie: Dla wyrobów włókienniczych: Gęsia 3, telef. 231-13.
.
Dla nici, wełny i t. d. Nalewki 28, telef. 54-09.
"
Przedstawiciele na Poznań: Stillerman i Rowiński, Wronlecka 4, telef. 13-76.

laidź.
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GłOS
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zrabow ne przez nlemCOW l rosJan ma zyny
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włókiennicze?

Dotrchczasowa .bierność
Njttma, zdaje się,
w Polsce
gałęzi produkcji, kt6ra
'lQstąła tak zdewastowana i zniS~C;lOna podczas wojny przez 0-uflantów, jak włókiennictwo>
ł6dzkie.
Ta akcja niszcz.ycielska niem
eów była tak brutalna, tak bez'zględna, a przytem tak precyzy,jna i systema,tyczna, że nanrąć trzeba przekonania, iż li
podstaw jej nie leżały bynaj1flHie.f twarde konieczności woj
ny. lecz ch~ć zniszczenia
za
'" 7!ęlką cenę włókiennictwu flql
sklego - konkurenta przenlYsłt1 niemieckiego.
Kiedy s~ę ~ywozi części ma,. 'n, rozbIty I wyłamany l mator6w mosiądz , kiedy rabuje . i~
w~zystko, co tylko moina, demohl.iąc gmachy, więżąc przemy łowców \\' qhozach konetołl'l1cy,jnych i por~'\Yając w nocy
'l łółr-k śpiących robotników -tu chyba przekonać musi liaidi'~o o TI1etodftch fłklJpanł~ w,
-alczących o zniszczenie pn,'-

rządu

f~?rykach .. P:zen))'~ł, b:,.. z;lt.rud

_liSiE'

•

l

p. =W•
t

D
to

'doprowadzila do fatalnych nas eDstw

4590 to~ łomu żelaza i in-Igospo~arkj oku~ant~w,
oraz !llależności i zgłosił preten~JI) qq
nych metalI,
w zWIązku z dZIałanIami wojen polsko - niemieokie.go tryblłJł3'
wać produkcję
oraz w miar(~ pomjjajllc przyłem lipy, s\ióry
nemi są znacznie większe.
lu mieszanego w Paryżu, j(\%o
możności jaknajmniej przcchJ- teehnle~ne , P"$Y, zgrzebła. obiO ile bowiem dane, dotyczą- oowód przeciwko rządowi nit>wywać
w składach sur:)w~a, eia i t. p.
ee zestawieil ilości materjału za mieckiemu.
który od samego poc7ątkll . kllWedług oceny le s~rony pań- rekwirowanego są może zbliżoPierwsze rozprawy przeQ ITV
pacji był zabierany.
POd('zM stwąwych
komiaji szacunko- ne
do istotnych
rozmiar6w bunałem mieszanym odbył\' ~i~~
gdy .jak się zdawało WrJWCMłS t.) wych, na podstawie cen orzed- strat, o tyle sam szacunek war- w maju r. 1925. Jakkolwiek Qwarom gotowym ze !lłrnny n1m· wo.iennych w rublach 7,lptyeh.' tości zrabowanego dobra wyda brona spoczywała w rękach na:
POlltów nic nie ~i'ozih
ogólne szkod), przemysłu wló- wać siQ moie zbvt ni!\1ii.
wybitniej,uyc.h przed.stawleJeli
,y ten1 zł1ldzenh.1
łlt·.wl\l~·sl klenicz6t.łQ sJlowodowan!l lemi Ze strony przemysłu straty te palestry francuskiej trylm
włókienniczy pozostawał 1vlko działaniami
władz okupacyj- okl'eślono
na snm~ około 1'15 nał uznał się .za niekompoten ł do maja J916 roku , ldedv po nych wynosiły:
·I mil.jonów dolarów, a straty na ny do rozstrzygania tego TL ,baSUl'()"cach
i
półprOfl11ktrldl
w b,udpwlach i kons-trukrjach nłł~f'~nośdach u klijen\eli ~06yj- .in praw.
nuyszła kolc'j na Ika;1iny {Jotl)- ź{llaZlwoh 9.35~.908 l'b, zlot 'dl, skle.1 na przeszło 65 młlJCMl6w
we, a nawet tkaniny llic'wykl){l- W nar~ędziach pracv (maszynv
dolarów.
rzone.
i t. p.) 14:.295.617 rb. zł" W suAle i te sumy niezupalnie odrządu
rowcaeh j materjał. 83.246 MI) powiadają
istotnemu stanQwi
hunkQwą
Irh. złQtych, w >;'yrobach gofo- rzeczy.
Decyzją ta nie mote byg uw. ·ch. RIiA·{:1.200 l'h. zlltydl
Nalei" bo"iem upuytomn i ~na.,a za wyraz bezwzgl nll'J
lOgolem: 186,341.803 rb. zb- sobie,
te w okresie likwtdaeji słuslnośei 1 upatrywać tu ~e~t.;
laklatły przemysłowe został.\' j tyeh.
katastrofalnych na.stęp&tw
go, JlIlleży pewnych
('alko -if'ICI ()~ołONl'u(\ r. ' z I',il.':
spod~\rezych zawieruCh
wojen " .. kllUflO yeh wpływów n
go włókna. ma~azyny surow- 'I
neJ
szere.g
przedsi~bjOl'slw, p6J1łYe$BeJ, którym rząd pąl ł
eów zostały poprostu wvmieeio
zwłasz.cza mniejszych, nie zare- n~iwsławić się nie ch ł l.
ne, składy tow rów o~~łol'OJ e
G~y .od tej sum~ ogólr.e.: od.li - jestrował swych pretensji, mach
ezy teź nie ~łI.
z ostnłlliej I.Jdu4i. OHszlo fl(t tl'- ,('zyc pl{lrWS~e dwu' POZ!c.I.~ . .la nąwszy poprostll rtktt na "odZa potwIOFd'lenir- na~zej te!:
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w?buchu w'Jj:.1y f rhłi1rnie I wyko6ezalllie bu Numa ogólna "łf:ł
te] dZl (lZl~ BOCZNEGO BuntETU PAN- rania JIt!J:'e~u 1if)n,.,~fte.ji i u·
światowej J7,akbrly przemysł.)- mitdzian, h "'lIbi i mo ięi- ni;:~k~aeq ...OO.f)OO.OOO ruh. ~TWA.
mol'.
Wf' ",łókionnkzf' były obfir,ir. la nyeb wałów. druk Pilił'
bez
~z~ stko. eo ,lC')~ta~ pnemv~lmi~~ł ~ nt. Pl'Zynło.-"
opatrzone zprówno w Sur.IWCt' waleó'" miedził:lnych i t. ~1.
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Czynnośei okupanłów, pro- ~pąntow. n r ne, ~an6~lło
lllpraw nłb~a na martw)""
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melyIko Jego własne srodkl c. •
.
tn:ebne dla wyrobu n'l sezon zi wadzone systemałvc'"nle i pro'JUnl,cle.
mowy 1914115 r., a takie po- ~ram,owo . •
brotowe: znaczna część a w wie
Pisząc przed paru tygoonia- "
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~i:łlhły lllaCZl1e naleinoś6 II KU C;AŁKOWITf~Mt'
hl wypadkach
.
mi (.. Glos Pora.nny" 7: (> !!ierpW sprawozdaniu
związk\l
klij("ntó~' już częściowo na se- CZENIU POLSKIEGO PHZE'- wi~ks~6 Jabranyeb SU1'01"C'ów nia nr. 187) o rekwizycjach nie- przemysłu wł6kienniczego W
zon zimowy obsllJżon~'ch
Te MYSUT WLÓKJENNI(,ZE(~O I pochodziła ze świeżych. zaJe- mieckich i walce, podejmowa- pańswie polskiem za rok 192'
należności wu stały jf.'SZC'lC i POZBAWIENIU GO MOZNO~~ dwie' d~kDłlanyelt z kupów. za. nej przez przemY$ł o m:yskanłe na tr. 21 czy t my m. in. Nt
f)1'I wybuehu wojny, gdyż
w CI PONOWNEGO t.Otp"Ęt:lA kłó1't produc:enei polscy po,w.. od~zkpdowań ~ zwr6ciliśmy u- n3!tf;puje:
ch~ci wysłania jaknajwię'kszej WYTWÓRCZOŚCI PO ZAI{O~ stawali dłuinikaml swyeh d&- wagę na o§władezenie preresa.
_.dla poruszenia doniosłej te)
iJo:ci
towaru
z za~J'oif)nej C~EN1U WOJNY. wyehndJiły
~~wcó~ zagranie.~yr.h.
-państwowej ko~i~ji odsr.kodo- sp.,.wy (oonkodowań) ,ma,rlrl:e,: inwu.ię ~trefy w~łąh. kra. lina
je pMft ukres lIłłód w
W:eu y c1(>le ci zostll.ll\ na za- wawczej w Berlllue d.r . ~ieell. twego punktu, lUl ldól'ylD utknę
ju i dalej do Rosji,
przemysł dziedzinie samych tylko kapitn sadZIe zawart~h umów w pel- mana, ktrn-y w odpow!edz} rUl ł~ ezynm~1hy w roku sl'r:l o·
wysyłał towary forsownie, p6- łów obrotoW)'ch; . ~nł r:cJleuic tli splauni przl'z polskich dłuż- zarzuty pnemydawe6w o spu~ 7.dll'vczym liczne przedstawi('.
I.: i m6gł koleją, a p~~nie) w O. JnASzyn 'yt",óff.zyeh prz~z wy~ l1ik6w, którzy
s!osl:~niaeh i Spr7:ee7;nej 7! poję. nil wobec czynników Tr.ąd('\.
kresie między paździemikiem a łamanie ieh uęści.
zabieranie »rzez szereg lat zmuszeni będą ClamI kulturalnego śwIata ~(}. wyeh, zarówno więc wobec p.
początkiem grudnia, posługując Uników, wykopywanie rnr i ka wycofywać z obrotu ,:narzne su snodaree okupantów,
powie- wicepremj. Bartla, .iak i wobec
się w dużej mierze Komunika- l' wk,aezało id w d~ie(binę my dla zaspoko,ifn;a naldno~ci dział:
p. minbtrn
,'Praw tagranicz·
('ją kołow;t. Ta for50wn~ ek pe bard. pł)waine{(o UfIIuzuplenła ~R towary, którt' przł'jtlt"iowo tyl
.. Rząd niemieeki w .1!czodro. nych, doma.łla.ląc !\ię od nich za·
(]ycja sprawiła. !t k'tlsJrtcm re- kapitał6..... zakładowy~h.
ko i formalnie w ,eh magazy· bliwo ci swojej zechce. :aie.. • jęcia stanowisk do tego zagad.
manent6w towarów
znaeznie
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łupem okupantów.
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nymi w sposób tak dotkliwy o·
!'Itały napełni()n~ i zmniejsnć go:
Do tych, stądinąd niezwykle
Ta "lojalność" i "szclodrobIi bywatelami polskimi. Wnioski
!'Iię zacz~ ~ł&pniowo w miarę 'n tcmn
kGJ18tmkeji żellU!l~ rzeczowych i eennych uwag ko wość" w praUyee wygląda jed- llll~ze sdy w tym kierunku. by
lwa1niania p O \ł%eteg6\nvch J)1łr- nyeb,
misji ankietowej dor7.llci~ nale- nako w ten spos6b,
te Niemcy .prawa na.!\zyeh roneleń zostatji pNez wład!e oku'Pf\eyjne '(f
12 nt, silników pal'01"Yeb i iy szel'e~ wyjaśnień.
nie ~apłaefły dotlld z tytułu na- la powierzona
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sekwestru, nałłl70nega 112 nie spaltQ0IW1ch,
Wolno nam bowiem sądzić; leinotci
rekwb:yeyjnyeh ani w~nowienia rokowań trakłalood pierwszego dnia okupacji, 0931 s:Jt. eleldf'ł)łłlołcwów i dy- że
grosza.
wyeh % Niemcami.
R6wniei
raz w miarę udzielanych pUM namo - masa,lu,
st,aty pl'~ y lu lód~kjt'go, poPrzrnlysl łódzki p~qmywa.. wtadrJt iiNWIOłri. J'Hl ~ra~..,.. 8 sztuk tar~uuto.Gw.
n. katek l'ftItlUlk'ow j ddł dokładną rejestraeJę łych (Dokończenie na str. następne).)'
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sami
przy okazji konferencji
sfer gospodarczych poIsko-niemieckich w Berlinie sprawę tę
poruszyliśmy dla· zadokumento
wania, iż
stanowi ona nieprzedawnioną i
ciągle żywą pretensję przemysłu

polskiego. której zaspokojenie
.jest jednym z waronków istotne.i pacyfikacji stosunków gospo.darczych polsko - niemieckich.

'" * '"

Aomisja ankietowa dwukrotnie w sprawozdaniu swem podkreśla fatalne następstwa niedo
statecznego zainrłeresowanja się
rządu kwest ją odszkodowań.
We wnioskach swych
(B.
Wnioski. II. p. 12)
komisja
stwierdza:
Restytucja utraconych przez

otrzyma 500.000.000 dolarów

kienniczym,
spowodowanych wydarzeniami wojenneroi i konieczością zastąpienia ieh kredytem, kt6rego drożyzna jest jednym z
najdonioślejszych czynników podrażających koszty
produkcji, konieozn.a jest,
w celu obniżenia tych kosz
tów, restytucja utraconych
• środków obrotowych przez
uzyskanie należnych od·
szkodowań za dokonane w
czasie okupacji rekwizycje,
konfiskaty i dewastacje.
A skutki
tego stanu rzeczy
precyzuje komisja zupełnie jasno:
Nierozstrzygnięcie
sprawy pr.zez trybunał mieszany rozjemczy polsko- niemiecki powolą.ny na mocy
traktatu
wersalskiego do
rozpatrywania prywatno prawnych pretensji obywa
teli przeciwko rządowi lub
obywatelom strony przeciwnej
wydało skutki jaknajgorsze
gdyż ratyfikowanie w międzyczasie planu Dawesa
stworzyło dla Niemiec nowy pretekst, przy pomocy
którego bronią się przed

skiem dr. Barciński oświadczył
m. i'n.:
Minister przemysłu spowodowae winien uznanie tej sprawy
przez rzqd za kwestję zasadnlczego l państwowego maczeuia
i dokomentowae we wszelkich
rokowaniach z Niem~ Iż od
tej sprawy sprawiedłlwego odszkodowania nie odstąpi
i że
oomaga się jej pozytywnego załatwłenfa.

Wskutek dotychc~sowej zupełnej obojętności rządu w stosunku do tej kwestji w Paryżu

podczas rozpraw w tryb l4Il al e
polsko - niemieckim powstała
w umysłach niemców uzasadniona przez pozory myśl,
że
Polska nie przywiązuje wagi do
tego zagadnienia.
Tymczasem
.iesteśmy w położeniu o tyle lep
szem, niż przemysł belgijski i
przemysł wł6kienniczy środków
francuski, że posiadamy pisemobrotowych sianowi niewątpline zobowiązania i przyrzeczewie
nia, że za zabrane nam dobro
najistotniejszy i najgł6wnłe.1szy
otrzymamy zapłatę. . A jednak
warunek potanienia kosztów
francuzi i belgowie odszkodoprodukcji,
wanie otrzymali, a my nie".
nadmiernie. bo w swej cał.)ści
Bardziej jeszcze kategorycz.obciążone.i kosztami kredytu.
nie postawiona została sprawa
Dop6ki zaś to się nie stanie,
ta przez specjalną komisję, kt6
stałe obciążenie produkcji prze
ra wyniki dwudniowych obrad
mysłowej kosztamt nadmłernekonferencji ująć miała '\IV forwypłatą odszkodowań. mę konkretnych wniosków.
go kredytu oraz tamowanie jej
rozwoju z powocIu nledostałecz
To stanowisko rządu znataKomisja ta, opracowała obDMcl środków wlasnych będzie zło swój wyraz w opinjach, wy- szerne sprawozdanie, w kt6rem
waży~o na kosztach produkcji powiadanych przez przedstawi- specjalny rozdział
poświ.ęciła
oraz
upo$ledzalo jej zdolność cieli życia gospodarczego
na sprawie odszkodowań.
konkurencyjną.
zwolanej przez min. Kwiatkow
Komisja poparła calkowicie
W JiUnkCie IV sprawozdania skiego konferencji, poświęco- posfuJaJt wysunięty przez zwiąiomisji, czytamy:
nej omówieniu wytycznych pro zek przemyshl włókienniczego
Wobec powszechnej utra gramu
gospodarczego Polski. w państwie polskiem, domagały własnych środków obro- Na konferencji tej dyrektor zw. jący ~ię podjęcia przez rząd retowych w przemyśle wł6- przem. wł6k. w państwie pol- windykacji należnych przemy-

słowi polskiemu odszkodowań
ani odszkodowania, ani naza dokonane przez władze niewet zwrotu wywiezionych
mieckie podczas okupacji remaszyn i surowc6w.
kwizycje, wywłaszczenia i konA komisja ankietowa tak pre
fukaty.
cyzuje wpływ realizacji odszko·
Ponieważ trybunał mieszany dowali:
uznał się za niekompetentny w
Ruszenie sprawy odszko
tych sprawach,
dowań z martwego punktu,
koniecrme jest ostanowienie Inna kt6rym utknęła, slano·
stancji miarodajnej dla wymiawi niewątpliwie donlosh!
ru należnych po8"Zkodowanym
potrzebę
przemysłu włó'
zakładom
przemysłowym Inkienniczego
pomyślnr
demnizaeji, oraz dla nadania za
przesądzenie
Jej zaważ~·(
padłym już przychylnym wyromoże decydująco na dals7
kom międzynarodowego tryburozwoju polskiego życia g4
nału mieszanego mocy egzekuspodarczego wog6Ie, a włó
tywnej.
kienniczej produkcji przemysłowej i jej koszta w
szczególności. -

Wnioski

Od czasu złożenia tych dekla
racji upłynęło półtora roku.
Nic się jednak w stanowisku
rządu nie zmieniło i sprawa ta
nie ruszyła z martwego punktu.
A pr.zecież załatwienie jej mo
głoby wywrzeć wydatny wpływ
na rozwój włókiennictwa polskiego i całego życia gospodarczego.
Przychylić się trzeba do opinji dyrektora kraj. zw. przem.
włókien.
adw. Pawłowskiego,
kt6ry na wspomnianej konferencji o~wiadczył:
Niemey, przy pomocy za
branego nam dobra, same
się rozbudowały. Gdyby to,
co nam zabrano
zostało
nam p6iniej zwrócone, to

Towarustwo Akerine Sukiennej

ard

I
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w możno§ci przekształcenia się w Towarzystwo Akcyjne z kapitałem zakładowym
Rbl. 3.000,000.- w złocie.
Firma osiągnęła ten stopień rozwoju, że w własnej fabrykacji w stanie jest
z brudnego surowca wykańczać, we wszystkich fazach samodzielnej produkcji, najwyższe gatunki towar6w czysto-wełnianych na palta, garnitury męskie, zimowe, letnie.
oraz przędzę czesankowIło
Produkcja firmy, w zestawieniu z towllJ'ami angieL.kiemi, nie ustępuje Im pod
względem gatunku, trwało§ci i wzor6w.
Firma posiada własne: 1) sortownię wełny, 2) pJ'alni~ 3) prsęchalnię _arzebnIl
as 5500 wnecion, 4) przędzalnię czesankową na 18000 wrzecion, 5) niciarnię na 8900

skład

KA

skład

ł~zki

m~głb!

'" * *

zagadnieniu odszkodowań tak wiele dzisia.i poświęci
liśmy uwagi, to dlatego w pierw
szym rzędzie, że rozwiązanie tej
sprawy przyczyniłoby się do
niezwykłego rozkwitu włókien
nictwa polskiego, tej potężnej
gałęzi gospodarstwa.
Zastrzyk kapitałów obrotowych
wzmógłby rentowność tego prze
mysłu I ułatwił pnell'wanłe kry
a)'SU

w momentach depresji konjunkturalnej.
Modernizacja techniczna doprowadziłaby do obniżenia kosztów produkcji, ułatwiając
walkę na rynkach światowych.
Dlatego właśnie ten postulat
Łodzi jest jednoeześnie naka·
zem ekonomicznym całego gopod tw
iski go.
s
ars a po
e

A. R.

ManufaktułY

wrzecion, 6) tkalnię na 170 krosien korlowych, 7) farbiarnię, S) wykończalnię, 9) warsztaty mechaniczne i zatrudnia 14()() os6b ogółem.
Produkcja firmy wynosi rocjCnie około
700,000 kilo pnę<hy czesankowej
500,000 metr6w toWIlJ'U
co łi\c,;nie przedstawia warlo§ć około 25 do 27 miljon6w złotych.
Wyroby firmy od szeregu lat zdobyły sobie całkowite uznanie i dzięki swym
wypr6bowanym walorom otr~ym~ły .w roku 1900 na . Międzyna!o.do.wej Wystawi~ w P~
ryżu najwyższi\ nagrodę, ł. J. Wielki medal złoty, Jak rowmez JUŻ W roku 1895 naJwiększe wyr6żnienie państwowe rosyjskie na wystawie w Niższym Nowogrodzie.

Szanownych państwa, zwiedzających wystawę, prosimy odwiedzić
nasze stoisko Nr. 4:7 w pawilonie włókienniczym, dla obejrzenia naszych
wyrobów, I!dzie wszelkie informacje udzielane zostan/lo

w lodzi Drz, ul. Leonhardta Nr. 1

PRZEDSTAWICIELSTWA:

Duriowg

~rzemysł

SIę odbud~wac do naJWYzszego pozlomu wsp6łczes. .
neJ. technik'l prod u k cyJneJ.
Niestety, nie otrzymaliśmy

Jeżeli

oe
ke
i irba
lO DZ I.

"'Inna Leonhardt, Woelker i Gilbardt założol'lll zosłała w Łodzi w roku 1878 i
po§więciła się specjlllnie produkcji tOWIlJ'ÓW czysto wełnianych, kt6re doflld w kl'aju wyrabiane nie były. Firma zdobyła sobie :I miejsca rynki polskie, rosyjskie i na Dalekim
Wschodzie, dzięki wysokim kwalifikacjom swoich wyrob6w.
W roku 1897 przedsiębiorstwo rozrosło i rozszerzyło się tak znacznie, że bylo

GI6"n,

IDokończenie'

WARSZAWA, Nalewki 2-a, S. Dworman,
LWÓW, Kościuszki 2, J. Ganc
POZNAŃ, Pocztowa 5, R. Krieger,
GDAŃSK, Jopengasse 25, Hauck I Landł,
KONSTANTYNOPOL, J. Caridis &: Flis.

wgrobów wlókienoi(zg(b

L iZBAR, L6dź,

Al. Kościuszki 1.
Telelon 14-93. ••••••

GłOS PORA::~Y

P. W. K.

,-

(omDagnie

Genłrale

des Industries Textiles

P. W. K.

Jeneralna Kompania PrzemJslu Przedzalniczego

'~-l[ A-Mf ~f~ flAHlI~~(MfHI~ AllARl, R~U~~fAU ~t [i~
Siege social ił Roubaix (France)

Siedziba w Roubaix (Francja)

Przędzalnia,

PEJ6nA6E. flLATORE ET TEJnlU RE DE LAJnE a LODI

Czesalnia i farbiarnia wełny w"odzi
Kapitał

Capital 30.000.000 francs
Oddział

Allart, Rousseau i S-ka

Zakłady

30.000.000 franków.

w r. 1877.
Zakłady, kompletnie odbudowane po wojnie p/g ostatnich wymagań techniki, składają się z:
czesalni o 80 czesarkach
przędzalni o 53.000 wrzecion z odpowiednią ilością wrzecion do nitkowania
farbiarni i drukarni
'
•
i zatrudniają 2400 robotników. Siłę popędową dostarczają 2 turbiny parowe o 3000 HP. i 1500 HP.
Produkcję przedwojenną 2.200.000 kg. pochłaniał całkowicie rynek wewnętrzny (Polska, Rosja). Obecnie wyroby spółki znane są na
wszystkich rynkach eksportowych, gdyż przeszło;:: ' . produkcji, która przekracza cyfry 1913 r. zostaje wywiezione (Daleki Wschód, Anglja
Ameryka i różne kraje europejskie).
Przędza barwiona firmy posiada wyrobioną markę.
Własny pawilon w Poznaniu na Powszechnej Wystawie Krajowej
w

Łodzi założony został

-

"

"
Fabryka

•

z

I rykotaż,_

Arlu lauszlain i Wilhelm Wange
Łódź

SKlAD:
Wschodnia 72, lei. 55·41.

FABRYKA:
lakowa 1, tel. 41-81.

fabrgka

s,. z o.
lódź,

Zakres fabrykacji:

Elekirg(zng(b
"

Jłparaió

o.

ol. Posia t. Telefon

1:J·6~

Wylauniki i przelaczniki draikowe, WJlaczniki hermetyczne, WJlaczniki Dorce.anowe, bezpieczniki i rozetki rozgalflzi.niowe, tab.ice rozdzielae. :-: :-:

GłOS

P. W. K.

Stoisko Zrzeszenia Producentów

Drożdży

P. W. K.

PORANNY

na P. W. K. w Poznaniu ilustruje w sposób plastyczny stan i r.ozwój tej

gałęzi

wytworczooc

Lmr***

towarzysze ie ks

D •Ul

ransporfowJch wbodzi

- l6dź~ ul. Gd liska 40,_teL 62·37.
Zrzesza i konsoliduje najpoważniejsze przedsi~biorstwa łódzkie
Jest

źródłem

rzeczowej informacji

i przC!IDUslu .

dla
o

braniy.ksledJCJiID-r,lllparhKveL

warunkach ekspedycji i transportu na terenie okr~gu łódzkiego i całego Państwa, a przez
ustalenie jednolitych stawek staje się czynnikiem racjonalizacji pracy w tej branży.

fabrgka W robów

W~lniang(h

D I

IF

•

Wólt:zańska Nr. .6. Telefon :16·.2.
sprzedażg: lódź, uł. , Pioirkow5ka l1. Telefon tłO.

ul. Siaro

Biuro

.. 1

Fabryka wyrabi~ towary dla konfekcji:

VBloury; .U I
Produkcja roczna 500,000 mtr.

ub a · UlB i

cZapkOWB.
Produkcja roczna 500,000 mtr.

P.w."

JF. W.

ft,

DR. JÓZEF SACHS
Wiceprezes

Izby

Przemysłowo-HandloweJ

w

Łodzi

HA nofl Wt óKI fnnI[ l Y-[ l YnHI KIf MR~ l W~ JUt~ DII
KUDiectwoł6dzkie
Imponująey rozwój l rozkwit

Drzrczrliilo'·" sie do

rozkwilu DrzemJslu przed wOjna i do
odbudoWJ linku Dowojennego
•

Przemysł ponł6sł teł

olbrzy-lrów płaeąe zań &góry.

skiego, nowyeh warunków

"fi

Ilde gatunki towar6w, a w akejt

przemysłu włókienniczego w o- mie straty z tyłom należDmeł
Ten stan rzeezy trwał i przez powojfDDej Polsce. Handel włó te.. kupiectwo
nie szczędzno
kP~u łódzkim pozostaje w .śeł- przemysłu łódzkiego u kupców okres inflacji.. Silna zależDośe kienniezy musiał
po wojnie swyeh wskazań i rad. Zdobycie
słym związku z rozwojem han- rosyJskieh, sum złożónych
w przemysłu i handlu włókienni- "przehudować front",
który rynku krajowego w dużej miedlu włókienniczego, który
w bankaeh rosyjskich, należności· czego istnieje l obecr.ie, to wza- przed wo.tną skierowany
był ~e porosta.le w związku z ini·
stosunkach przedwojennych bar u rządu rosyjskiego oraz rosyj- ,iemne zazt;bianie się interesów na wschód.
cJatywą kupiectwa. Handel włó

MO poważną odgrywał rolę. Nie można chyba wyobrazić so
bie produkc.ti
włókienniczej,
która zaledwie 10 proc. swych
wyrobów pozostawiała w kraju,
a 90 proc. eksportowała poza
granice Królestwa KongresoweJto, nie motna uprzytomnić s~
błe ciągle«o rozwoju tej produk
c.n bez odpowiednio do jei potrzeb przystosowanego, niesłyc~ani~ elastycznego aparatu kupleeklego.
Tenenbaum w swym "Błłansie HandlO'wym Królestwa KOD
gresoweJ(o" słwier~ że nadwyżka produkcil włók lenniczej

skich papierów wartoścłowych.
• •
, •
Do dnia dzisIejSzego Ł~ me
otrzymała z tego tytułu aDl gro
sza odszkodowania.
Nic więc dziwnego, że WGbec spustoszenia powojennego
przemysł włókienniczy muchamial się powoli, mszał etapami.
W tvm okresie szybkiej odbudo
wie przemysłu sprzyjała niezmordowana inicjatywa handlu,
który finansował przemysł, za-.
wiera.iąc spółki lub nmowy pomięzy przemysłem, a kupiectwem. l'ÓeZ tej formy pomoey
dla przemysłu w postaci stalej,
wvrażała się oIbnymfą kwotą h~del współdziałał z przemy200 milionów rubli r{)('mie, Do sl!m w formie dorywezej; kuuplasowania
'tak olbrzymt~h pIce uskuteczniał zakupy towailmej wynrodnkowanv.." łowa- rów, konIeczny był zdolny ku-

:~-:ei!:i~lą:inik
produkeję uW okresie przedw6jetmym o

dWllCh można mówić rodza.m eh

jest nie,tako objawem samoobl'o
Obecnie handel włókienniczy
ny na tle niedostateeznyeh środ spoglądać ' musi ku zachodowi
k~w obrotowych.
Wrkła~.u- i na tych rynkach natlmął się
kłem łych stosunków Jesł for- w okresie pierwszych lat istnie
ma ~yłącmyeh sprzedaży na nia niepodległej Polski na silne
specjalne m:tykuły : większ~ ~a- go przeciwnika, który był pabryka włóklennieza, wyrabla~- nem tego rynku od dziesiątków
ea szereg artykułów - odda,le lat, który znał gusła tego rynsprzedaż artyłt.ułów kllIru od- ku, jego upodobania handlowe
bIorcom.
i zwyczaje.
Tł'Udnoś~l, jakie
Te zmiany struktualne ban- przemysł włókienniczy miał w
dlu wlókiennlezetro po wojnie piewszyeh ~atach wojny w wal
dokonały się nie odł'azn, ale ce o zdobYCIe rynku wewnętrzw tempie, świadcząeem aź nad- nego dla swoich wyrobów, zoto wymownie
o zdolnościach stały w dużej mierze opanowaprzystosowawezych handlu wló ne dzięki współdziałaniu hankienniezego,
który przysłoso- dIn. Przemysł łódzki potrafił na
wać się mulał do zopełnie zmie IstawiĆ swą produkcję
na ponionych na 8kutek oderwania potrz~hy ,b •• dzielnicy pruskiej i
się olbrzymiego
rynku 'NlSyj- ansłr,lackiej., produkująe wysouww_
au:as
LAM

Co Pozna'II" kupul-e w I
lI"odz-,'
I.
Nasze S t osunk1· han dl owe z W'lelk opolsk ą

~iennjczy wszedł w okres powo

jenny, w okres nowych siosunków i ~tarał się '!Yzyskać swe
stosunki przedwojenne na ryn-

~ach za~ranieznych, r~zuJ~c

JUŻ w ł:uerwszyeh lałach lslmeu~~ .panstwa ekspor! do Rumu.
DJI l Litwy via Gdansk.
Poczynan·o
eksporto
kupiectwa n~ :i ks skal w~::
ją na przeszkodzi~ pZ:Ważn: ':JJOa
ki organizacyjne, wynikające -•
dotychczasowego stosunku 'ipOleezeńslwa i rzadu do handhl w
Polsce oraz hrak środków materjalnych i kPedytoWJ'eh.
Z
chwilą jedn~ gdy p..,..eszkody
te zostaną usunięte, handel ek~portowy szybko się rOZWlme,
pl'zyczyniając się do wzmożenia
roli kupca włókienniczego.

b~~~e~o~::Z~hai,.p~~~
wyraź-oną o roll handlu włókien

nicz~o przez wybitnego mawcę stosunków gosnOOar~cb 0-

kupców włókienniczych: kupkręgu łódzkiego, dłu!,(Qletui(, l!o
ców w dosłownt:!m tego wyrazu
naczelnika wydziału przemyslo
znaczeniu, którzy kupo'!'al!!la
Stosunki włók,lenniczej Łodd . Wario.§e zrabowanych przez
Pierwsze 10 lat istnienia włó- wego w lIrz~e wojewódzkim,
w}ssnTv rabChl?n~ ~ komiwolaze-. z dzleinicą zachodnią Polski mo niemców przedmiotów wynosI kienniclwa łódzkiego w nlepod- PQW'ołanego ną ,,~tllll&wisko dyrow
o y I plODJerzy przemy'. .
.
.•
-14>
".
,
•
siu iódzki~go. których zdolnoś~j soInle nawiązywane w pierw- około 900 miljonów. Jeżeli zaS ległej Polsce utrwala jego rację ,rekto_ra izby 'przem~!łow~ - hm
przemysł kupował i z których szych latach okresu po-wojenne- dorzueić do tego kwotę ókoło bytn na zdobytym szybko rynku ~lowelrt~ ŁodzJ, łnzo Kru:?la B~
J}om~y finansowei ko~tał. go uległy u schylku pierwszego 1 mIljarda, jaką Łódź straeiła wewn~trznym,
'
Jera.,
ry w monOf;(raf.'ł swe,'
Ta wS1Jółpraea dała doskonałe dziesiątka łat niepod1egłego by- w postaci swych należności n
..Zarys npneDly1ótowienia wo
rezultaty: !»~zemysł łódzki s~'!' tu państwa polskiego bardzo wy kupców rosyjskich u u.ądu 1'0~~ rynku tym były zabm pru jew6dztwa łódzkle.go", mówi:
coraz ~łębleJ na rynek roSYJSkI,
•
.
•
.',
skI ,lako
odbiorca wytworów
, ,
.
opanowuiąe f!0 w dużej mierze datnemu zacIeśnieniu t pogle- syJSkiego
I kwot złozooych w lód k· h d
d t. roI N
"OmaWiaJąc ekspansję pl'ze'dzięki ni'ezw.yk.le wysoko vosta- bIeniu.
'
bankach rosyjskich i papierach i z ,ICh 0tygrhywaoku ą
ę. da myslu, włókienniczego w adro•
•.
ło§ ł
h, ó
........ _ z emac
e w
res e prze - «!zonej Rzpllte,ł Polskiej i to za
wlonemu aparatowi rodzielczeAby uprrlomnłć sobie .... ol- war c owye
w wczas o~"J.
••
bó ró
d lal
ks ___
,_'I.'
mu Jaki do dyspozycji jego sta
~
O""
.
koł
~ miUardó
wOjennym
spozycle wyro w
wno w z e e ponu, Jwi;ł 'łódzki kUlłieC.
brzymlą twórczą pracę, Jaką mamy snmę o o
.
w włókienniczych by)o trzykrotni.. i w stosunku
do rynku wewłókiennictwo lódzkle musiało złotych, których pozbawiona Zft wyższe niż w Rosjł t dwukrot- wnętrznego, należy z uznaniem
Ten imponujący l'oz.wój prze- uskutecznIć aby ..vnek ten zdo- stała produkcja włókienniezeJ ni
'
łO
A triJ P _ podkreślić ,zasługi w tym kiemyslu sprecyzował prezes wv,a,,_
ŁodzL
e wyzsze n z ,w us J.
ro runku kupiectwa. Kupiec łódzslane.i specjalnie w końcu XIX byeS i zatrzymać, należy szkico.
porc,tonalnłe Więc
rynek za- ki swoJą rzutkością t przedsięstulecia do Polski rosy.i<;kie,l ko- wo przynajmniej określić ehara
W obliczu tego ogromu S1)U- chodniej Polski
był macmle biorczością wiele w tym kierun
~i8ji ankietowej, prof. Janż~ł kterystykę I struktnp~ włókłen- słoszenia Łódź
nłe załamała wlęks2YD1 odbiorcą łódzkich wy ku zdziałał. Dotarł on do najdal
p18zac w swym. r~orele,
~e nłctwa łódzkiego.
rąk, a już w: kilka miesięcy po robów włókienniczych niż pozo szych zakątków w kra,iu • zdoby
,.kałda wiorsta koleI w Ros;ti,
wając dla Łodzi w okresie po.ło ieden warsztat tkacki w Lo- Przemysł ten, który rozwlną1 wypędzen.tu okupantów • prze- stałe rlzłelnłee państwa.
wojennym rynek wewnętrzny,
dziu.
się w imponujący sposób w o- mysi podjął pracę· I tutr/J wlaś.
•
naogół biorąc nJeobeznany II
Wojna przerwała ten impona kJoesie XIX stnteela
zwIązany nie występuje zdolność przysto- NIe wycz~?~Je to jednak ł~rlzk. wyrob., nie mający do
jacy rozwó,i. Produkc,ta przemy b lś lśI
lb
k·
sowawcza przemysłu i kuplec- istoty zaciesmoJących sIę szyb- nf-ch zaufania. Obecnie ma:nuf.
słu włókienniczego pod butem y jC • e ZTo rzym.lm ryn Jem twa łódzkJ'ego Produkcja włó- ko stosunków gospodarczych po łódzka znana jest w całym krakUll tł· rosy s k Im. en natura1uy ry•
I d.zy ł 00z·
P
ju oraz agra i
w k a·ach
. ~ h:::'d:l z~ó~i:~n~c;~ Zy~;: nek zbytu pochłaniał 90 proe. k~ennieza Łodzi nastawiona na ~ielnic: ta I:o:ie;:nan:e:;. do który~h Ł~:i' przed r~~jn~
ekonomiczne pod okupacją sta- całej produkcji która w lataeh o- mezbyt wysokie potrzeby ryn.
J przeważnie nie wysylała swych
lo się karykaturą, którą stał statnich pl'7.ed woiną wyrażała ku l'$yjskiego musiała si~ cał- mIerze przyśpIeszyła proces u- towru'ów, A przecież trudności
się teZ i handel. koneenłru.iąc się tak pokaźn
b
kowicie przestawiaeS i przebudo sz1achetniania
produkcji wł6- w dziale eksportu
ze wz~lędu
sie na waskim odcinku •.szrouł '10000
ą lez ą prze- wywać aby dostosować się do Idennłcze,i. Jej potrzeby pod na międzynarodową konkurenf!łu". Szmu~iel manufaktury sz o
• O tonn roem.łe, a war mac~ie mniejszych Uościawo wzgl~dem jakości gatunków by. cję, która nie uchyla się przed
był ,iedynym bodaj systemem o- tość jej przekraczał" 100 milJ.
.
•
' Iy bardzo ~ysokie przez poru:ie dumpingiem. nie są małe".
peracH handlowych, Jtdv życie dolarów.
ale pod względeJll jakoścIowym ,
•
.
dużo wyższyeh pomreb 30-mi1j. sIenie numeru przecIętnego przę
Opinja inż, Karola Ba,iera pre
o!(raniClWlle zostało siecią zakazów t nakazów. Elastyczność
W nowy okres ,~iejów odbu- rynku wewnętrznego. Charakte dzy, wzrostu ilości metrów tha- cy~u.fe kró.tk.o .to. co było P!z~d
handlu łódzkiego uwydatnia się dowanego po wOJBle panstwa
ty
h
łóki·
J niny na kilogram ł t'd.W
Tak mIOtem wme.1szych rOZW8zan.
.
rys CZDą cec ą w
ennlcze
~wi tl f któ
• k nkr 't
h
Dawet w tym, 'Okresie: handel polskiego przemysI łódzki wkro
, ••
• •
więe poznańskie było w proces e e a
w I o
c nyc
włókienniczY lwo
w poło.
.
ŁodZI Jest mezwykla intuiCja go
,
.• ,przykładów rola kupiectwa włó
żonym o pÓłtorej gr:Iziny iazdy czyI ZDlSzezony zupełnIe przez spodarcza i zrozumienie chwili. sie uszlachetnianUl
produkCji kienniczego nabiera szezc!(ólnekoleją. Piotrkowie, ma,idują- barbarzyńską gos~ar~ę oku- Przemysł włókienniczy zdołał w włókienni~ze,t czynnikiem bar-I ~o zn~l'.zenia. Jako twórczego
cym się pod okupacją austr,'ae- pantó~,
którzy mleb świa~ krótkim stosunkowo czasie prze MO powazn.ym.
ezyn~ka, zespoJon~o ~ero.zerką olbrzymie centrum manufa- mość Jego potęgi, jako groZoe- prowadz~ reorganizację pro•
_
walme z produkc}ą wlelklcgo
ktury szmuJtlowanei skąd towa go konkurenta włókteunlełwa
.
•
Okres pierwszych lO-clu lat okręgu przemysłowego.
ry ~ły na całą Ausb-ję,
nJemieekl"-'
dukcji j. przystosować Ją do cóal- współpracy gospodarczej poHandel włókienniczy przeży~~.
kłem zmienionyeh
warunk w .
Ł d •
••.
'
W okresie powo,jennyńl uja. ,
między G- Zlą a Poznaniem był wa obecDle
swe cu~zki~ dn'
wnilo się szalone spustoszenie,
Okupanci
wywozUi
wl~ ekooomlczuyeh w panstwie pol- okresem, w którym sUnie zacie- kryzysu. Kryzys ten pozostaje
dokonane
w okr~u łódzkim wszystko, co się tylko z Łodzł skiem.
Dodać też. należy, że śniły się węzły .ekonomiczne o- w ~iązku z ogólnemł konjunk.
przez okunantów, kłÓ'ł'Zy wywie wywieźć dało:
1.300 klm. pa- odbudowa przemysłu dokon~ kręgu przemysłoweg ;; łódzkiego furami gospodarczemi. a po czę
źli z fabryk pasy skórzane, mo- sów transmisyjnych z fabryk. została nie za kredyty rządowe
• k'
, d
k
ści tkwi w ukladzie stosunków,
• dź wył·
lm .
w.
Je en
om- panu,lącyc
•
h na r ynku. C a IłtO'W'
I
tory eIe ktr ycme, me
a- przeszło 1.000 tonn miedzi ł mo o charakterze Inflacvjnym, ale z poznans o
maną z maszyn,
kilkadziesiąt'
pleks WZ8jemme zamteresowa- ta sanacja tych stosunków stnmiltonów metrów tkanin, kilka- 8~dzu, ,w~łaman~go z maszyn, własnemi siłami, dzięki kredy- nych , terenów.
uie się z~C'Z~tkiem nowegu okre.
dziesiat mil.ionów tonn surow- kIlkadZIesIąt mil". flmtów ba. tom, zdobytym przez przemysł
su
w histol'ji włókiennictwa
ców dla przemysłu, chemikaljl wełny, wełny I prz~zy Oraz zagranicą u swych przedwojenObsel'ver. łódzkiego.
, nrzeclzy.
hemikaUL
llYeh doslawoow -urowea.

t

c

i·

,.

•

•

SIę

•
o rozwoJu

Utworzenie na terenie uprze-I wpływów w wysokości 150.000
}:ód1;kiego złotych.
billy przem alo . fl - handlowej
Biuro przy niepełnym persoi ~llpOCzątkQwafti~ w tą!! spo- nelu i nieurządzonym
lokalu,
s6b samorządu gospodarczego znajdqjącym się jeszcze w litastanie si~ niewątpliwie jednym nie ren\t.łn\q pr~y~tą.pił<)
do
~ pQważnych ~,zynnik6w rQZWO właściwej pracy,
organizując
.lu ek,onomicznego przemysht i najwatniejsze referaty i nawiąhąndlu w tym okręgu. Izba prze zując kontakt ~ orialli~ącjl\Jl1i
my&łowo - handlowa, która po- gosporlarczemi okręgu z jednej
wda.ła w okresie depresji, eią- strony a z władzaPlii i pozostaiłl~eJ nad enłem iyeiem gQ~po- łem1 i~bami Jla t~fenie Rzplit~j
darc~em, ma przed sol}1\ olbr~y -- z 4rugiftj.
mie zadania, które tylko Pf~Y
19 kwietnia bb3 pl'1:ystttplła.
w~p6łdziałanh. w ,yatkieh e~yn do zwłąfJku izb prl~ysłow~ nłli6w zainteresowanych będzie
m.6gła wypełnić. Już w krótkim
okr ie ezasu swego istnienia
i~a rozwinęła ożywioną dnałaJnQść. Pl jąe
na w~lędli~
m.,tU I qybltie fll~§eiowe la·
god%enie kryzysu gospodarcze-

~yl)łowione,o okręgu

. N ,"...,.~ kontakt

2;

halldlowyeh R. P. wzięla e!ynny udział
w zjeździe izb, 00święconym ustaleniu najak,(ual
niejszych dezyderatów sfer gospodarczych.
Z wa.in.\ojszych prał) bby w
pierwszym, organizacyjnym 0kresie działalności izby na podkreślenie ~1l~łu6uJą uwhnle7Jone
pomyślnym wynikiem zabiegi

w sprawie pr~y~nanja i~bie wła
suej reprezentacji w centralnej
k(nn!~ji pnywozowe.j W W:n"
s~~wjft. 2!abłtgi te doprowadlri.
ły do przy1lnania Izbie !lłałego

'd m.i eentralnemi i miejscowe
aU oraz SI pokrewnemi orgam-

ey:
Pierwsze plenarne zebranie 11;
b;'t, pl'\1!enlY słowo • handlowej
ł~t)dd odbyło siQ 27 lutego b. 1'.
Na lebraniu tern wyłonione został,' 3 komisje niesłale: gospoduo!o - lokalowa, budtetowll i
statutowo • regulaminowa.
W dniu t8 marca pf~zydjllm
wprowadziło
w urzędowanie
mianowanego przez min. przemyslu i handlu dyrektora inż.
Karola Bajera. W międzyc:tasic
pracowały

3 komis,ie niestale.
W tym pierwszym
okresie

d~iałalności

prezydjum idyrek
zo.,tal pel'!lnnel izby, kt6ry składa się o·
beenie z 10 un:f!dników i 4: nit·
~zyeh funkcjonarjus:IlY. Celem
zapewnienia dziąłalno§ej
izby
materjalnych podstaw wyjedna
no od min. przemysłu i handlu
w myśl wniosku kOlIlIsji bud żetowej zaliczkę na pO<lzet pr~y.
słu(łujących
izbie pnyszłyeh

eji s.kompletowany

G

wy handloweJ z Litwę, w sprawie nowej celnej taryfy w Turcji, a wreszcie podjęła inicjatywę w sprawie utworzenia synqyk.tltu cl<sportowe~o przemySI" od,łefowegQ, W międlyclasie rozpoczęły niezwykle inhm·
sywne prace komisje rachowe
ilby.
Na czele komisji finansowo kredytQ\Vo . ubezpieczen,i owej
$tanął p!\n B. lmi.H~l\n.
Pt'f~ewodniClącym komi&ji po
datkowej wybl'llny l'Iostał p, K.
Roszak. Prze"'odnłetwo kombji
s2;kolnictwa zawodowego objął
p. Mi.CI!' ł W Hertz, w komisji eksportowej inż. Emil
H~rszberg. Komisje te opracoat" s"rog d~.ydcrlłl6w. obtJ.

szłej zmianie względnie za ~uł,
nicze.i "ęformh~ dQ~tg~owanej do
potrzeb iyęj{ł ~s'Pąd.arczego ,
Ref~rłlt ł'1'~a(t . Y'
nawil\~t\ł
bezpośredni
kontakt z pJ.'asą
miejscową i zagranłczną, ząopa
trlljl\C ,ią w QPfit, materjał, dQ'
tyczący zarówno działalności i;t
bv nrzemysłowo - handlowej ,
Łodzi, jak również sytuacji /:0spodarczej okręgu, . niejed..okrQłnłe w Itpo~ób 'ąbzywy i ten
rleMyJnie do §lłwy n.aświetIan.ej
pr1<el prlł~ę ~~'O·łu\iezną.
Rt\ttH'ąt f0g1ap\enlą~ji hn'ł\'
rów załatwia sprawy, zwią~ą"ł'
1 importem towllrów !{(}ntyrł~ł'l'\
towych.
W organizacji znajduje się re
terit k3ta~tr" p'r~ęmY~Qweł{e i
mują"ydl
e,l)łok$lt",łt a\tQal· $ł'ltv.tvki puemydt\ '6j.
nych zagadnień gospodarczych

obfł«'l.

Konsul Robert Gegltl'

Prezes Izby

Przemysłowo-Handlowej

w

Łodzi

"
prr;@dsł.awieie:l$\wa w C. K. P. gotowac neezowy 813.terJal dla
w rekordowytn okre:oie 10 dni, przyszłych prae. k.o~i.sji . ro~ipodczas gdy org3.ni7~~eje kupiec sah z własnej lnIC.latywy uekie Okfęgu bezsku' lnie zable- reg ankiet, dotyclących w pierw
gały o to od Jąt .• ił'U.
szym rzędzie spraw podatkoW parę dni
póiniej
izba wych, kredytowych, komunikawzięła ud~iał w osobie swego cyjnych i t. d. W szczegóJno~ei
d )c~ata w po j(.qz;eniu C. K. P. i~ba prleprowądziła dochodze·
i w konsekwencji l'.zyskała dła nie ankietowe w sprawie dz.iawięk.'zości to~arów. podlegają- łalnośei skarbowych biur inforcy~h. ograno proc. wi~. kz.y od da Illlącyjnyeh, a wyniki jeJ Sr()~U
wnlej&zych nQrm pr'Z ydtlalu.Rol łowałl:l w obs~el'llym memorJale
dział kontyngc!lt6w, wyznaezo- l'n;eslanym min. skarbu
oraz
nych dla okręgu łódzkiego, izba izbie skarbowe.i w Łodzi. W me
poruczyła czynnikom gospodar moriale tym izba szczegółowo
czym, ktGre na posiedzeniach uzasadniła konieczność wydatodbytyoh pod przewodnictwem !lego ograniczenia działa.lM$ci
dyrektora ir.by, rzeezowo i ob- bitu.
jektywllie wywiązu ią się z poW pierwszym
okresie swej
ruczonego hu zadania.
działalności
b;ba dużo uwagi
Zgodnie z przepisami nowego poświęciła
'prawom dotye~l!l'
prawa
o spółkach akcyjnych oym organizacji lbytu, w s'tze
przedstawiono ,f\dClm okręgo- g61nośei - ek portu. Izba utwo
wym ~pis tywcząsowy biegłych rzyła d,iał pośrednictwa wllp6ł
rewidentów, proponująe nara- działając przy nawiązaniu z fir
zie rzeczoznawców branżowych mami
~agral"licznemi.
Izb
dla włókiennictwa i garb ntwa przedstawiło r6wnie! min. ])l'Ie·.
oraz rzec~m;nawców księgowo- mysłu i handlu postulaty prześei.
mvslu łód:t:kiego włókiennic~eDvrekcja izby pragnąc przy- go w sprawie ewentualnej urno

-

kręgu łódzkiego

konomicznego

wla...

zae,Pmi w Jt ju i zagranicą. po
ł~jąe w I,tej łączpo ol I ar
R ub.cjami gospodarczemi 0kr~ łódzkiego - izba weszła
orbitę zasadniczych poczynań
z dziedziny polityki gospodarezej.
Samorząd gospodarczy,
zwła~lcza w obeenym okI'e5ie,
panującego w Po~-ce . kryzysu
ma prócz ogólnych, r6wnież i
specjalne ~adanja, do których
w pierwszym rzędzie należy po.!Zukiwanie dróg i środków w
I
k
'-"Ił ce Z ryzysem.
W pierwszym. olu'esie oTgani·
:racyjnym, który uważać można
ZIl zakońezony, prace izby stre·
ścić można 'W , posób nutę uj~.

P. W. I.

)

darczea

r

o sIani
przyczynI

.
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idlic (\

wytye~ł\t' d~hł'

łalności

Obęanie cdokSllUlłł prąc. bill"
ra iwy Jlodlłalnny 10 stał p()mi~
dzy poszczególne referaty.
W skład referatu prezydjalnego wchodzi: sekretarjat, biuro podaw~ze i f=kspedJ~ja, buchalterja i kasa orax hala maszyn.
Referat handlu zagraninnego, w którym znajduje się wy_
dZliał pośrednictwa handlowego,
zajmuje się
w pracach
swych problemem ~rpJl.baeji
wywozu, oraz J'ego standaryzaoji w tyeh fła~J!iaeh pWdukeji,
w kt6rych stosunki faktJf'me
pozwalaj_ na nill. polityk, traktatOw handlow~reh ora~ x'Bad
nleniam' oełnemi.
Referat opiera sw pracę ni
wytycznych, uatalonych pn:ea
komIsję eksportową Izby, pOtQo.
stajqe w kontakClie li si~cią placówek konsularnych R. p , zagra
mełlI , pąństwo ym instytutłm
ełuportow~m, ja~o tei r Izba.
mi ~a~l'...n'leJneml.

izby na na.jbHższą prłY
szłość, będą one w pierws1.yft'
rłlęd~łe r~WllliftełMn prac do.
tyeha.u p()dj~łycih przez izbQ.
Punkt ciężkości
prac izb:
przesunął się do
speejalnych
komisji fachowych.
Uwzględniając fakt, iż reeellj~
gospodarcza, z której objawaUli
walczy dziś żyeic gospodnrcze
kraju,
najdotkli\\iej u.i~wni3
się w Łodzi, gdzie prz~'brała oua
rozmiary uciążliwego kr~' zysu ,
• • pt>luiyła'lI Clg611ny nacisk
na te zarzlldzenła gospodarczej
.
i admini tracyjnej polity~i. pal.l twO'fłoj. t6re pnyczy11l(, Sł~
magl\ do od~rętenia sytwlr ji (}
kręgu ł6cbklefłO·

Obo tej dorninej akeji, lm"
lo zapewnienia iyciu

fłl,AC.ej

gospoollftUetnu bez:zwłoc.nyeh
ułaŁwiel\, konieczl1ych z UWAgi
na obeQlU, krylYCIDłl sytuaojo
izba nie spuściła z oka talde za
~ad",,~nia

oli{61nej sanacji n

elem Slc,e~61ną uwagę pOSWlęReferat admimstracyjno-pra- cila kwftstji Aruntownoj rerM-

wny opracowuje opinje o nadsylanych projektach ustaw
rozporządzań z dzied~iny pruwodawah~'ą gospodarc'-ego, sądownictwll handlowego i t. d.
Referat podatkowo - kredy to
wy w oparciu O działalność komisji podatkowd or;ll kredytowej izby ~ajął się bada.niem
całokntaltu postulatów <lkr~gu.
dotvetl:\ey~h polityki
kredyto·
wej, oraz bie;;,ących zagadnień
podatkowych, pośwjc:cając swą
uwa~«: zarówno sprawom należytej interpretacji i $to!iowania
jui obow-i~luJącyd\ l.lshł'W i f()~
porządzeń, jako te"t
ieh przy-

my naslego wadliwpgo sy temu
podatkowego.
\Vobec zlnnie,tszellia się '1n~
nabywozoj rynku kmjowegQ, Ił
b3 u Unie UlbttlRH o Z"Ul't'wnh'
nie przemysłowi ok".:gu łódlkil'
go no\\'ych
moiliw{}~ci zbvt1l
ęksportowego ł w związku
r
tem kontynU<'lWlle b~dl.ie ~ll"O·
ctntkowa.n~ jut prace, dotye~1\
ee ~org nbowt\nia akcji e'kspnr
towej, sl,Czególnie tych działów
przcmysłu, klóre dotychcza'" 'I
braku odpowiednich podstaw
organizacyjnych nie mogły ~h:
~dO!bye
na. podjęcie systema
tyczneJ akcji wywozowej.
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200 Pokoi i ApartalDentów
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Biuro: iolrkowska 189. telefon .nr. 530.
II

Adres telelr. ""UU-

Adres telegr. "WUGA

Reprezentat:je i sklalig komisowe:
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Mączka kartoflana, Krochmal kartoflany, Krochmal pszenny, Syrop kartoflany, Dekstryna, Terpentyna, Karbolineum ż,y.wiczne i mineralne, Dziegieć aptekarski, Bisulfat, Kwasy: solny, siarczany, akumUlatorowy, octowy,
mrówczany, sól gorzka, Klej skórny, kostny i żelatyna techniczna, it.d. it. d.

lakierg DrlDg: EDWARD llIJR
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Towarzystwo Fabryki Wyrobów Dumowych i Azbestowych

"

Sp.

Biuro: Piotr_owska 175

"

z Oar. Odp.
\V lODZI

relefon Nr. 19·44.

POLECA SWOJE WYROBY, A MIANOWICIE:
PłJtr uszczelniaiClce "Leonowitli na w,sokie
Szczeliwa (pakunki' azbestowe, konopne,
ciśnienie parr, aerwone, niebieskie
bawelniane suche, lolowane, imi grafitowane.
pregnowane .oraz grafitowane na
Sznury, nici i P"t, azbestowe
pare przearzanCl do 360 c c.
Wszellcie art,kulr azbestowe i azbestofi o kauczukowe. :: : Najwieksza fabryka w krajU.
_ ...~
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Warszawskie Towarzystwo Budowy i Eksploatacii

-

,

Z Z
uL

Inżrnierska

Spółka

Nr. 1.

4ktgjna
••
••

Telefon Nr. 2-81.

SPRZEDAJE:
Krew suszoną, mączkę mięsno-kostną dla tuczenia drobiu i nierogacizny,

lód Iztot:ZO".

IE DO W'NAJECIA!

GłOS

P. W. K.

PORANN'f

P. W. K.

Akcyjne Towarzystwo

Przemysłowe

.,

"
PRZEDZALIIA CZESANKOWA

Adres telegraficzny:
"Markohn" Łódź.

ul.

W
Łąkowa

tODl1

Rok

założenia

1860.

Nr. 5, telefony: 46-63 i . 16-05. .

Kapii~1 ~aklado"(g ~Ioig(h 5,O~O,OOO.

av.....

M

.

~

.Towarzystwo dla . Przemysłu i Handlu
tt •

. DR L

fł,

IW

'

Włóknistego

łkal\kcyjna

10Dll. '., .....
,

Fabrrka W,robów

Bawełnianych

i Kolder oraz produkcja przedz

i wyrobów Dluszowvch.

Biuro i

Skład,:

Piotrkowska 211, tel. 12-25, 20-25, 26.-25.
Fabrrka: Karola 11 /13, tel. 4-22.

-

.-.wF

.. MOSZCZENICKA MANUfAKTURA . .

TEODOR ' E
fabrgka w

Centrala i

Skład

l'Iosz(z~ni(g

Glówn,

Adres telegraficzny: "END ER-ŁÓDŹ".

Fabryka W,robów

1M

Spadkobie C

ziemi PioÓ'kowskiej.

lodzi, ul. Piotrkowska Nr. 143.
Telefony: 21-22, 47-47, 61-61, 66-33.

Bawełnian,ch.

Fabr,ka zatrudnia 1500 robotników•
•

FABRYKA WYRABIA:

towary bieliźniane, chustki do nosa, chustki na głowę,

--.......-II

Przestawicielstwa i
Warszawa: Lewy, Alenberg i Król, Gęsia 14,
Poznań: S. Caliński, Stary Rynek 85 11,
Lwów: N. Blumengerten, Szopena 8,

PiqUBS,

barchany, lian elkę.

.,łaczne slned.ie:
Katowice: N. Blumengarten, Stawowa 7,
•
Równe: Aleksander Cylkie, 3-go Maja 121,
•
Gdańsk: J. Schiff i S-ka, Heiligegeistgasse 11?

.... ff. K.

P. W. K. ....

GlOS POIUI'NNY

sił

i ak Bedyl r'

przyczyniły się

w dużej mierze do
towarowego w okrę~u

.Jedną

z powainych dziedzin tu dla zrównoważenia bilansu
rolę handlowego.
Z tych wIdnie
w całokształcie przejawów eko- względów wskutek szeregu oko
nomicznych okręgu łódzkiego, liczności, wypływających z zajest niewątpliwie komunikacja niedball władz kolejowych l ui transport. Ekspedytorzy łódz- pośledzeń natury organizacyjcy tworzą niejako żywe arterje, nej wytworzyły się na terenie
któremi rozprowadzają towary Łodzi w dziedzinie transportu
ł6dzkie . po wszystkich ośrod- i ekspedycji stosunki anonnalkach kraju i zagranicy.
ne, których pomyHne op'\DOwa
Pomimo niesłychanego upo- nie żawdzięczać należy nir.zwysIedzenia Łodzi pod względem klej rzutkości i zdotności przypołą.czeń
komunikacyjnych z stosowawczej i organizacyjnej
wainiejszemi centrami życia go- przedsiębiorstw
ekspedycyjspodarczego Polski i zagranicy nych, które potrafiły skutecznie
ekspedy.torzy łódzcy stanowią walczyć z piętrzącemi się truddzisiaj gałęź przemysłu, bez któ nościami i ułlikną~ poważniejrego normalne i właściwe fonk szych wstrząsów w wielkim orcjonowanie aparatu pośredniczą ganiźmie przemysłu
i handll'
c~o byłoby wydatnie utrndnio włókienniczego, zwłaszcza 'W
ne_
To macosze traktowanie okresie pierwszych lat is.tnienia
miasta pod względem połączeń państwa.
komunikacyjnych jest czynniW tym bowiem okresie n:łjkiem utrudniającym działaJno§ć dobitniej ujawniły się anormalekspedytorów, bo działalność ne stosunki pomiędzy kupiecta ze sprawą dogodnych połą- twem i przemysłem
z jednej
czeń jest jak n ajściśl ej zwią.zana strony, a ekspedytorami z dm·
A przecie! problem transpor- giej. Zwłaszcza okres inflacyjtu i ekspedycji dla przemysłu ny przyczynił się do pogłębienia
i handlu włókienniczego, kt6ry tych zjawisk, bo w6wczas wła§poszukuje intensywnie
zagra- nie w szeregach kupiectwa zna··
ninnych i zamorskich rynków lazły się jednostki niesolidne,
zbytu. winien być wysunięty na które odpowiedzialność lub ew.
czoło palących zagadnień go- straty starały się ·przerzucić na
spodarczych pr.zez rząd, który ekspedytora, ułatwiając sobie
rzucił hasło wzmożenia ekspor· w ten sposób wybór klijenteli.
odgrywających doniosłą

sobie dokładnie
z olbrzymiej roli. jaką
ekspedytor
odgrywa w całokształcie obrotu towarowega i
życia gospodarczego w ukręgu
ł6dzkim. sięgnąć należy d., tego
okresu, gdy po opuszczeniu kra
ju przez okupantów cale życie
oaństwowe j gospodarcze znajdowało się jeszcze
w stanie
płvnnym i niewy'uystalizowa.
nym. W 6wczas, gdy nie istniał
~Jszcze normah.,·· ruch kolejuwy, gdy koleje i poczta pracnwały w lwiej cz~ści dla -potrzeb
państwa (transporty wojskowe
i aprowizacja), a % drugiej str')
ny gdy banki i instytucje kre·
dytowe znajdowały się doni~ro
Vł stadjum organizacji wów·
czas ekspedytorzy,
będący w
tym okresie finansowo silnymi,
a w poczuciu swych olbrzymich
zadań.· gospodarczych i państwo
wo - twórczych czynili olbrzymie inwestycje dla sprostania
tym wielkim zadaniom: przejęli
oni niejako
na siebie funkcje
tych instytucja..
Jako łącznik pomiędzy przemysłowcem i odbiorcą za zakupione towary przez kupca przy
odbiorze tego towaru składali
gotówkę lub kwity na 8 dni. Te
zobowiązania stały się wówczas
na rynku łódzkim swego rodzaAby

zdać

sprawę

lo a Zy ze ie

przyśpieszenia
łódzkim
in wysokocennym znakiem obie mi

opłacają
w łiorenda1neJ
wprost wysokości 6 - 7 proc.
Z uwagi na podkreślane powyżej,
a niezwykle doniosłe
znaczenie działalności ekspedytorów dla życia gospodarczego
w okręgu łódzkim całkowita sa
nacja warunków pracy i stosun
k6w w tej dziedzinie, przeprowadzana przy udziale przemysłu i handlu. przyczynić się mo
że do ożywienia tętna gospodar
czego w całym okręgu. Wsp6ł..
praca z przemysłem i handlem
dać może pozyttywne
wyniki
ze względu na rolę ekspedyto1'8
w pośredniclwie bandlowem.
Wystarczy zaznaczyć. że Ł6dt
transportuje · około 6.000 wagonów towar6w rocznie. Ekspedy
tor więc wkłada w te transporty olbrzymie sumy.
Z drugiej zaś strony ekspedytorzy, wkładając tak wielkie S~
my w ekspedycję krajową. nie
mogą realizować na szerszą ska
lę ekspedycji eksportr/wej, kt~
rą przeprowadzają finny za~
nkzne. Tak więc dotychczasowe wysiłki ekspedytorów łów
kich, stanowiące wymowny dowód znaczenia ich ~ 'l życia gospoda . . czego winny znaleźć po·
parcie zarówno władz skarbo·
wych, jak i koJejowyr b.
L. R.

gowym. W miarę rozwoju stosunków kredytowych kupcy i
przemysłowcy łódzcy zaczęli udzielać
dłuższych
kredyt6w,
przerzucając ciężary ną ekspedytorów w postaci żyra za te
weksle. Z biegiem czasu, a w
miarę pojawienia się weksli z
dłuższymi terminami handel i
przemysł zażą.dał od ekspedyto
rów gwarancji kredytów.
Na tem tle żądanych gwaranc.ii zrodziły się anormalne stosunki, do których sanacji niezwykle energicznie dążyły organizacje ekspedytor6w łódzkich.
Poczynania swe ekspedytorzy
opierali na wsp6łdziałaniu z zawodowemi organizacjami kupieckiemi. Niemniej do'niosła
inicjatywa podejmowana była
przez ekspedytorów w sprawie
unormowania warunków pracy
przedsiębiorstw
ekspedycyjnych, organiczanych szeregiem
bezwzględnych przepisów,
nakazów i zakazów w:ładz admini
stracyjnych.
Dziedzina ta niezwykle (łotkli
wie odczuwa, tak jak zresztą ca
łv ..przemysł i handel, poważne
bolączki podatkowe. W pierwszym rzędzie dotyczą one podatku obrotowego, który ek.spe
dytorzy pod różnemi postacia-

l

Przemysłu WłókiBnniczeg \V

I. Zachodnia Nr.

obrotu

a

bodz·,

Telefon r. 23·55.
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Organizacja średniego i drobnego przemysłu włókienniczego okręgu łódzkiego.
Zrzesza producentów wełny czesankowej, zgrzebnej, jedwabiu naturalnego i sztucznego,
bawełny, pluszu i chustek.
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GLOS PORANNY

Rozwój koncernu sz

L KTROLUX "

zkieg

Idealne odkurzacze, froterki i filtry wywołały przewrót w dziedzinie gospodarstwa domowego
Zasługi,

cyli wznosiły się i osiadały na rym posadzki otrzymują połysk
wszystkieh
sprzętach domo- iście lustrzany.
wych przy trzepaniu miękkich
Dawniejsze froterowanie pomebli, odbywającem ~i*: - siłą dług
tapómocą szczotek notrzeczy - w mieszkaln iu i nara- nych narażało osoby wykonytającem
osobę
zatrudnioną wujące te c%y'tlności na utratę.
wspómnianą czynnością na
zdMwia oraz strat~ ezasu. Dla
najgooiniejszą W skutkach przykładu
wystatczy powiechorobę '[>łucną.
dzie~,
że na. wyfrCfterowanie
Z drugiej strony _ podobny szczotkami 1 metra kw. zużywa
sposób usuwania kurzu z mebli no tyle czasu, ile zutywa się
nie usuwał go z mies·zkania, a go dziś na wyfroterowanie tałej
przedsiębiorstwach przemysło- przenosił raczej z jed11eg<) miej. pod~ogi
za pomocą ft'()terki
"",ych, urzędach i instytucjach sca na ~nne, pozostawiając mie- "Elektrolux", POzatem frotetouź)'1cc2}nośd publicznej - apa- sz.kanie - mimo ci~tkiej pracy wanie luczotkllmi Mź.nerni z~lĄ
raty - odkurzacze
"Elektro- i straty cennego czasu - nada) zane było z wielkłemi kószta.nrl,
lux", oraz froterki i filtry.
w stanie zanieczyszczonym. Nic z tytułu wynag1"odzenia za praPierwsze aparaty
koncernu więc dziwnego, że brak wyjścia cę, wymagającą
nadludzkiego
szwedzkiego powstały już w r. z podobnej sytuacji był utrapie- wysiłku w przeciwiel'istwie
dla gospodyni, do tej, jakiej wymaga frotero1910, nR rynek zaś polski wpro niem zarówno
wadrone zostały przez filTII1ę w jak służby domowej.
wanie podłóg froterką "Elekroku 1925, zdobywając z miejSytuacja ta uległa radykal,n ej tro'ux" - apartem łatwym w
sca popularność. O ile model z zmianie dopiero z chwilą wpro użyciu i niewymagającyDl abso
roku 1910 pozostawiał wiele do wadzenia w uiycie
aparatu _ lutni~
żadnych utniejętnoŚć'.i.
'tyc!cnia, będąc ze \Vzględu na odkurzacza "Elekłrolux". Apa- Koszta energji elektr~cż., zutyeenę 550 mk.
nie dla wszyst- raty te, spełniające swe zadanie wanej przy odkurzaniu i frolekich dostępnym,
Ił z powodu w sposób
nie pozostawiający rowąniu aparatami
"Elek-tro,
wielkiej wagi (24 klg.)
nade.r nk do życzenia, usuwają w jed- lux", są mnimalne i z tej racji
dzj,giejs,te nej chwili _ i bez najmniejsze- nie mogą ~yć br;ane w rachubę;
nieprfl'ktycznym ~
aparaty - ookurzatze,
będące go wysiłku _ kurz z każdego ,amor~yzacJa zas apliratów n.awynikiem długoletnie,j, wyŁQżo- objcktu, wćhłahiając go następ- stępUje
w~. ~rótkhn czaSIe.
nej praey laboratorYJnej pierw- nie do worectka, 'będącego czę- ~la sw~ch ~Iezhczony~h zalet
1ek sZQ1'~ędnych sil fachowych, u- ści składową aparatu _ odku- CIeszą SIę. WIęC froterkI
za rzacza.
ą
trolux" WIelką popularnosclą
znane tostah- .l·ednogłośnie
i uznaniem gospodyń,
dbająwvnalazek epokowy, który poczy.nił szczęśliwy dla ludzkości
Odkurzacz "Elektrolux" nisz cych
w pierwszym rzędzie o
przewrót przedewszystkiem w czy więc tern samem szkodliwe czystość i hygjenę,
dziedzinie gQspodaT'stwa dom()- i niebezpieczne dla zdrowia haNa specjalną uwagę tasługu
wego. Do czasu powstania ide- kterje. Tak więe, zawdzięczając ht również filtry "Elektrolux",
alnego
aparatu - odku CH istnieniu
tych aparatów, za- wprowadzone na rynek polski
"Elekłrolux" odkurzanie odby- oszczędza się zdrowie, wysiłek, zaledwie pUM kilku liliesiącawalo się S''P'osobem b. prymt- czas i pieniądze,
a sp-rzątanie mi. Działalność Hltr6w tych na
tywnym
i urągają<:ym najele- staje się rzeczą prawdziwie po- wodę posiada wartość niezmier
tnentamiejszym zasadom hygje żyteczną i przyjemną.
nie wielką. Usuwają one z wony. Tumany kurzu, zawierające
Podob~ zalety posiadają fro dy żelazo, zmiękczając ją
do
miilj011Y chorobotwórczych bak- terki "Elektrolux", dzięki któ- ma:ximum - tak, że woda mięk
jakie ko.ncem szwedz
położył na polu
hygjeny sprawiły, że firma ta
spotyka się dziś z zasłużonem
uznaniem nieomal na całej kuli
ziemskiej, t. j. - we wszystkich
krajach, w których jest reprezentowana. Znane są wszędzie i
używane przez wszystkich, zarówno w domach prywatnych
jak w lokalach pubIicmych, w
sanarorjach
i
szpitalach, w

ki "Elektrolux"

,;r:

kośCią

dorównuje wodzie desz- miękkiej-wody 30 - 40% tyc1~
Pomtem oczyszczają a'rtykułów. Przy praniu w wo·
wodę
ze wszystkich zbytecz- dzie miękkiej zaoszczędza się
nych i szkodliwych składn~ków znaczną część mydla i innych
nitorgan.icznych, Dla gO$podar~ środków do prania, zaś bieliz·
stwa domowegv --.. sze%ególnie na prana w wodzie miękkiej,
uś do gotowania ...... "'Idy ut Y pozbawionej składników szko'
wać wody tylko mił:kltiej, nie- dliwych, zyskuje na trwałości.
posIAdającej wielu ksasów lub
Filtry .. Elektrolux" odgrywa.
soli minerolnych. Mięso i wa- ją również b. dużą rolę w przeuywa śtrąctkowe gutują się na myśle. Stwierdzono mia.nowicie.
miękok O wiele trudniej w wo- że osad kamienny grubości 1
dzie twardej, przyc·zem traci się mm., wytworzony przez wodę
wię-oej na 'Wydajności spożyw twardą w kotle, zwiększa p'rze~
czej waUyw aniżeli przy uży swoje izolacyjne dzia.łanie tUży,
ciU do t~ telu wody miękkiej; cie paliwa o 10%, niejednokroł
herbata i kawa tracą na smaku nie zaŚ osad ten słaje ~ię przyprzez gotowaruie tych napoi w czyną uszkodzeI'i kotła. T rorze
posiadającej nie się osadu jest
wodzie twardej,
wyklućtone
sole
chlorka
magnezowego; przez używanie wody zmiękczo
wszelkie zupy mącz,ne zawierać nej za pomocą filtru "Elektrobędą stale kłaczki czyli obłocz lux". Dotyczy to kotłów }l ro·
ki, n icprty jem.ne 'W ~poiyoi\J. wych,
centralnych ogrze alI,
Nie nadaje się ró iei Wodłł rttrociągów, fArbiarń,
biełna·
tWarda do Illyti • gdy!
role ków, pralni wełfiy i t. p.
wapna i 111agnezą za t't~
w
Filtry "Elektrolux" wyrabia·
wódth! łączą się łatwo
II myne są w róilnej wielkości t 1110dłetn l tworzą połąc",iil~
nie- gą znaleźć zaSltosowani~ zA. ówrozpu5l~za]ne w wod.:tie,
osa- no w wielkich r1lkładach przedtając~ się w porach ~kóry i zamysłowych jak i w ogspodar
tykające ją nader szc~etnłe. stwie domowem.
Wskutek tego woda twarda nie
W najbliŻ$zym cza ~;ie fi.tma
\lada:j(! się wcale do t>ielęffrtacji
"Elektrolux"
wprowadzi na ry·
twarzy i rąk,
gdyż elyni je
szorstkiemi, o b. kruchym na- nek polski również aparaty e)ek
skórku. Prócz tylu ce~h natury tryczne do prania blel i znY4 t'az
hygjenicznej przez !tó~o anie lodownie! będące ostatn~m wydo )Jmiękczenia wody
filtrów razem techniki.
"Elektrolux"
zaoszcźędta. się
Niesltfidzortej pracy pierw.
tóWfiież dużo czasu, pracy i pie szorzędnych sił fnchowych, kt6
niędzy. Przy używaniu 'fi góto- re prżed~wszystkiem
na poh
waniu wody miękkiej zmniej- hygjeny położyły
niezlkltOl1
sza się czas potr·z ebny do zago- zasługi dla dobra llldzkie~ n towania wody o 50 %.
Przy zawdzięcza koncem szwec!zk
przynądzaniu kawy lub herba- "Elektrolux" swój impolluj<.t' )
ty oszczędza się
przy użyciu rozwój.
czowej.

,
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Telefon Nr. 60-34.

Piotrkowska 82.

Przg.iRluje wsz~lkie robo~g ~leldrotet:bni'ZDo·ID5ta·
latgjne, SilU, Iwiaila, sUf!oalizatjl, rglonków e. t. .
Dyżury

P ogotowie elektrotechniczne.
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SPÓŁKA AKCYJNA

Plojrkowska Nr. 1J.

Firma egzystuje od 1880 roku.

i w święta.

S-ka

Telefon 7-35.
Firma egzystuje od 1880 roku.

Produkcie welniane i D6łiedwabne materia" na damskie Dlaszcze, kostium" suknie. bluzki w naiDrzedniej·
SQch gatunkach, nieusteDuiącJch pod względem dobroci lowarom francuskim. czeskim i austriackim.
PRZEDSTAWICIELSTWA i

SKŁADY:

Warszawa, Długa 50, Emanuela Lejtina Spodkob. i Józef Pilichowski
Lw6w, Plac Halicki 14, Ludwik Paust
Gdańsk, Hełlige Gelstgasse 124, Post-Handelsgeselschaft m. b. H.

PRZEDSTAWICIELSTWA:
Poznań. Wronlscks 4, Dr. Bronisław GliksmaJl,
Wilno, Zaw.lna 14, Eliasz Kalfa.
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Na zasadzie dekretu Naczelnika Państwa
z dnia 9 marca 1919 r. pierwsze wybory po'
wszechne do samorządów miejskich dały i Tomaszowi Radę Miejską i własny Magistrat
z prezydentem nie z nominacji jak dotychczas,
lecz wybranym niekrępowaną wolą społeczeń
stwa. Pierwszym przezydentem miasta zo~tał
obrany p. Sto Gruszczyński, który zastał je w
stanie bardzo opłakanym, będącym wynikiem
rabunkowej gospodarki zaborców. Przemysł,
zrujnowany długoletnią wojną, nie był w stanie o własnych siłach podźwignąć się z ruiny
i stąd wielkie rzesze głodujących bezrDbotnych,
a szeregi ich zwiększały się z dniem każdym
z powodu demobilizacji i wymiany jeńcó~.

funduszów miało być zlikwidowane.
Mając na względzie liczne szeregi bezrobotnych
i chcąc w części przyjść z pomocą masom gło
dującym, magistrat ówczesny organizuje roboty
miejskie i publiczne, które zatrudniają 1021
osób,
Bezrobotni zatrudnieni byli przy kamieniołomach w Brzystówce, w tkalni miejskiej (we
fabryce Salamonowicza), zasypywanie strzelnicy
(gdzie Bank Polski) przy układaniu chodników,
na co materjał zużyto z własnej betoniarni,
przy przedłużeniu ulicy Pilicznej aż do rzeki
Pilicy, przy regulacji ul. Farnej i drogi na Tomaszówek, przy odbudowie mostu na Pilicy.
Nas~pnie prezydent Gruszczyński, wychodząc z założenia, że ujmując bieg W olbórki w
odpowiednie koryto, miasto zyskałoby 30 mórg
ziemi, które zużyto by pod budowę parku, przystąpił do zasypywania stawu. Za jego też czasu zostały wszczęte pertraktacje z zarządem
gazowni miejskiej. celem uruchomienia jej, jak
również pierwsze kroki, celem zelektryfikowania
miasta.
Pertraktacje te zostały dQpiero zakończone
przez nowy magistrat z p. prezydentem Karolem Lechowiczem na czele. Nowoobrany magistrat urzędował przez lat 6 i zaraz przy rozpoczęciu swych prac znalazł się w ciężkich
warunkach materjalnych, gdyż ustępujący Zarząd miasta z wyżej wyłuszczonych przyczyn
pozostawił kasę miejską pustą oraz cały szereg
braku

dużego

gmachu ratusza

między ulicą Placo\V ,~

Mościckiego, który prócz biur miejskich
mieści wyżej wymienione urzędy państwowe
bibljotekę ' i czytelnię miejską oraz inne urzędy
Zupełnie z inną, bo z młodą i twórcz::;
energją zajął się obecny magistrat, z' p. prezydentem Wacławem Smulskim, gospodarką mia-

a Prez.

sta Tomaszowa. Oprócz uregulowania sprawy
natury wewnętrznej, jak biurowość" w ciągu
swego rocznęgo urzędowania zdołał obecny Magistrat przeprowadzić wielkie inwąstycje, jak
wykończenie drugiej połowy gmachu 'szkoły powszechnej przy ul. Kolejowej, oficyn przy Ratuszu, budowę szkoły w Starzycach, ułożenie
chodnika do Wilanowa, budowę moS,tu żelheto-

długów.

Wa.run.k:i bytu :?inacznie się w owym czasie
poprawiły z powodu częściowego uruchomienia
przemysłu, zaś w ostatnich latach urzędowania.
prr.emysł znacznie siQ rozwi.naJ: i przyczynił

),

do spadku bezrobocia. W wiQkszej mierze na
zatrudnienie bezrobotnych wpłynął szybki rozwój Tom. Fabryki Sztucznego jedwabiu.
W latach od 1921-1927 r. magistrat wybudował zakład kąpielowy przy wydatnej poObecny prezydent m. Toma.nocva
mocy kredytów ligi narodów, otrzymanych za
Wacł,.,
S"uzhld s P.P.s., rok 1929.
pom-ednictwem NNK., który to za.kład w roku
1926 został powiększony przez dobudowę skrzydła, mieszczącego 10 kabin kąpielowych; most nowego na Wolbórce, rozpoczęcie budowy domu robotniczego, baraku dla bezdomnych, Kasy
oazczędno~ci, czytelni i bibljoteki miejskiej, doprowadził do stanu używalności boisko sportowe przy ul. Cichej oraz wybudował tamże
trybuny, wybrukował na wielką skalę ulice zarówno w centrum, jak na kresach miasta. Ogółem nowych ulic i chodników w ciągu tego
roku zrobiono na przestrzeni 2 i pół kilometra
Rozwój szkolnictwa. uwydatnił się w tym
czasie tem, że obecnie jest 95 oddziałów
szkół powszechnych i ponad 4.000 uczącej się
dziatwy. Znacznie ulepszono warunki hygieni'
czne i techniczne.
W tym też roku Magistrat zawarł umow~
na poczynienie pomiarów m. Tomaszowa i spo'
rządzenie planów regulacji miasta. Robo ty 5~
w toku. Nie mając własnych środków na uru'
chomienie komunikacji miejskiej autobusowej,
dla korzystania z niej szerokich warstw ludności, przedsiębiorstwo to zostało oddane w ręce
prywatne z prawem wykupienia przez magistrat
Na powszechnej Wystawie' Krajowej w paHerb m, Tomaszowa.
wilonie samorządo~ łatwo przekonać się z wydrewniany na W olbórce dla połączenia Rolel'l.- kresów o stałym postępie i rozwoju tej gospo'
dówki z ul. Tekli, wybudował połowę gmachu darki w każdej dziedzinie gospodarki miejskiej.
W tym. też celu Magistrat w-ysyła młodzież
szkoły powszechnej przy ul. Kolejowej. Magiszkolną
i rabotników na. P. W. K., gdzie będą
strat zawarł umowę na przeciąg 10 lat z Piotrmogli
zapoznać
się ze stanem gospod.a.rki rów'
kowską Elektrownią na dostarczenie prądu elektrycznego i w tym celu wybudowano linję nież innych m~ast i potęŻl?-ą wytwórczością naszego kraju,
'
przesyłową z Piotrkowa do Tomaszowa.
Dziesięć lat samorz3td.u w Tomaszowie dało
W tychże latach utworzono w Tomaszowie Ekspozyturę Starostwa nraz Urzędu Skar- dowód myśli gospodarcooj, d~j do najszerbowego, rozebrą,no cerkiew prawosławną, zaś szego korzystania. współobywateli ~' dobrodziejstw
'
, ,
mate'cjał , budowlany użyty został do budowy kultury.
I

pomnechngch mybtmJm do samorządów
,.,.ądent Sttmislam Gnznczgiuld % P.P
T. 1919.

I-n

~

.s.,

W tak krytycznym czasie Ilawet mieszezaństwo, zniszczone też zupełnie materjalnie,
nie mogło przyjlł6 Magistratowi z pomocą finansow3t, która dla gospodarki miejskiej była
niezbędną. Liczba bezrobotnych sięgała 5.000
osób, które cis,gle domagały się od przedstawicielstwa. swego chleba i pracy. Miasto ton~o
w ciemnościach, drogi wskutek działań wojenDych zaniedbane, mosty na. Pilicy zerwane,
chodni1ri i bruki były VI stanie fatalnym, II powodu gospodarki zaborców rosyjskich. Pomoc
finansowa
rządu
była
wielce utrudniona
i w dodatku minimalna, twórcza w zakresie
gospodarki miejskiej m~ prawie nie istniała,
dowodem czego może być niezlikwidowana do
dm dnia sprawa sosnowiecka., która wskazuje
na to, że wypożyczone 100,000 rb. na inwestycje miasta Sosnowca, leżały bezużytecznie w
kasjA .... ~~~_l~ ~j, pomimo, że za tę sumę możnaby
\lrowadzić w Tomaszowie podobne
rob<
,wo powszechne stawiało wówczas
'sze swe kro~. Z chwilą objęcia
dOPl
p. Gruszczyński zastał 10 szkół
prez,
(48 oddziałów) z których korzypOWf
stało
2.500 dzieci. Warunki hygieniczne
lVanych lokalach nie odpowiadały
)lnictwa.
wym
Stanisław Gruszczyński rozp 0ue 1 kwietnia 1919 r. i w okreczął
jego rządów szkolnictwo stale
sie d
się r<
~k, że we wrześniu 1919 r. ilość
dzieci
ających do szkół powszechnych,
3.000. W tymże roku zostało
wzros
Jimnatium Realne, które wobec
1UIllaS

.
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CHEI LEli i L. ROH INI
Sp..ka IUIcgjna .. lodzi

Zakłady w
łączenia dwóch

ich dzisiejszym l'07miarze. powstały w roku 1921 z ponaj starszych niemal fabryk łódzkich: fabryki Grohmana
i fa.pryki Scheiblera. Historja obu tych fabryk starą jeSt, jak starym
jest wogóle przemysł bawełniany w Polsce i si~ga dwudziestych lat
ubiegłego stulecia. Starsza z tych fabryk, fabryka Grohm.ana, powstała
w r. 1827 i uUożoną została przez B. Grohmana. Liczyła ona wówez.as 2000 wrzecion przędzaJ.niczych oraz 100 ręcznych krosien tkac-

Między innemi duży na.cisk położono na. wykończenio tkanin, specjalnie tkanin białych. Zainstalowano najnowsze, kosztowne bardzo
urządzenie do oczyszczania, odżelaźniania i zmi~kczania wody (w ilości
8000 m' dziennie) używa.nejdo bielenia tkanin, prze~ co towary białe
zyskały bardzo na jakości. Zaprowa.d~ono r6wwet najnowszy
sposób b,jelenia. tkanin sposobem elektrolitycznym, co ma. tę
nader ważna. stronę doda.tn~ że towar otrzymuje się o wiele mocniej..
BZy (około 20 proc.).
Wprowadzono również nowe zupełnie działy fabrykacji, jak
np. popeliny, tkaniny meblowe, półjedwabne i lniane, zwięk
szając przez to znacznie skalę artykułów, sprowa.dzanyCh dotĄd prze..
ważnie z zagranicy.

kich.
W roku 1854 Karol Scheibler zakłada pr~ędzalnię z 18000 wrzeejon i pierwsze w Łodzi 100 krosien tkackich mechanicz-

nych.
. Wywołało
wiają<lyeh się

to w roku 1861 rozruchy

wśród ręcznych

tkaczy, oba-

utra.ty zarobków. Rozruchy, których skutkiem

było

zdemolowanie tkalni mecha.nicznej, nie osłabiły energji założyciela Tow.,
gdy-.i już wkrótce uruchornion~ch zostało do 40000 wrzecion i 400 warszta.tów · meohanicznych. Tym sposobem staje się Scheibler pionierem
wctwa mechanicznego w Polsce. W ciągu szeregu dziesiątek lat
obydwie fabryki stale się powiększały. W roku 1881 fabryka Scheiblem przekształca się na Spółkę Akcyjną z kapitałem zakładowym
rbI. 9,000,000.-, zaś fabryka Grohmanowska przechodzi w roku 1899
na Spółkę Akcyjną z kapitałem zakładowym rubli 3,000,000.-, powiększonym w roku 1911 do 5,000,000.- rbI. Fabryki posiadały
w r. 1912 nast~pujące urządzenia dobroczynne: pięć szkół dla .około
2,:100 dzieoi z 35 nauczycielami, koszty utrzymania których, nie licząc
lokalu, wynosiły , rocznie rubU 55,000.-, sklep spożywczy, tanią kuchnię, piekarni~ robotniczą, łaźnię, szpital obsługiwany przez: 6 lekarzy, 4' prowizorów, 6 felczerów, 2 akuszerki, 1 gospodynią i 25 osób
posługi szpitalnej. W szpitalu leczyło się 500 choryel\ rocznie, prócz
tego notowano około 75,000 wypadków ambulatoryjnych. Utrzymanie
szpitala wynosiło rocznie około 100,000 rbI. Apteka wydawała rocznie
około 65,000 recept za rbl. 50,000.-. Zapomogi wyd::i.wane robotnikom wynosiły około 60,000 rbl. Ochronka opiekowała się około 500
d~ećmi i zatrudniała 10 ochroniarek.
Wreszcie istniała również orkiestra fabryczna, utrzymanie której kosztowało około 10,000 rbl. rocznie. Oprócz własnyoh zakładów dobroczynnych zasilano jeszcze
miejskie zakłady dobroczynne sumą około rb,. 50,000 rocznie.
W czasie wojny obie firmy bardzo ucierpiały. Straty wojenne,
czy to z powodu rekwizycji maszyn, surowca i towarów przez
okupantów, czy to z powodu niemożności otrzymania swych na,:
leżllości od wierzycieli i banków rosyjskich, sprawiły, że olbrzymi kapitał obu tych firm docobek kilku pokoleń - poszedł na marne.
Rok 1919 był rokiem przełomowym. Pomimo wielkich drudności,
w połowie tego roku zaczęto fabryki uruchamiać.
Dnia. l-go . listopada 1919 r. Tow. Akc. K. Scheiblera i L. Grohmana przeszły pod wspólną administrację, jako zapoczątkowanie ostatecznego polaczenia się, które nastąpiło w dniu l-ym stycznia 1921 r.
Od tego czasu obydwie fabryki istnieją pod firmą:
"Zjednoczone

Zakłady Przemysłowe

K. Scheiblera i L. Grohmana
Spółka

Akcyjna"
obejmują: 5 przędzalń, 3 tkalnie, 2 wykończalnie, bielnik, 2 farbiarnie; drukarnię, elektrownię o sile 4000 H. P., . odnogę kolejową dlugosci 10 klm., tabor kolejowy, kolejki podjazdowe, straż ogniową, domy robotnicze i urzędnicze i t. p.
Tel'ytorjllm fabryczne wynosi ogółem 215 ha.
", Pierwsze lata powojenne poświęcono na odbudowanie i stopniowe
uruchamianie fabryk, co wobec zniszczonego przez wojnę kapitału
obrotowego, wymagało niepospolitych wysiłków i ofiar materjalnych.
Przytem nie uregulowane i chaotyczne warunki powojenne w dziedzin'~e gospodarczej sprawiły, że cały przemysł krajowy, a więc i włó
kienniczy, pracował niejako z dnia na dzień, nie mogąc wykreślać
sobie ani planów na przyszłość, ani prowadzić pracy racjonalnej.
, 'l'ymczasem ,nowy układ warunków międzynarodowych zmuszał
p,rzemysł bawełniany do konkurencji na rynkach \vszechświatowych
do eksportu. To współzawodnictwo różnych krajów w dziedzinie produkcji włókienniczej wymagało przedewszystkiem postawienia i utrzymania maszyn i urządzeń technicznych na poziomie sprawności jaknajwyższym.
To też odbudowa zdewastowanych maszyn i urządzeń OOch~cżnych Zjednoczonych Zakładów w okresie powojennym, mimo szybkości, dokonana została z uwzględnieniem wszelkich ulepszeń i udoskon'aleń, stawiając Zakłady na poziomie sprawności technicznej conajmniej
t4kiej, jaką posiada przemysł zachodnio-europejski.
" . Jednocześnie trzeba było zastosowywać charakter produkcji coraz
więcej do zmienionych wyma.gań rynku wewnętrznego, domagającego
się w coraz większym stopniu cieńszych numerów przędzy oraz cień·
szych i szlachetniejszych tkanin.
Od r. 1925, po gruntownem zremontowaniu i odnowieniu maszyn
i . ulządzeń przystąpiono do planowej reorganizacji pracy fabrycz.nej,
jak również do inwestycji nowych maszyn i urządzeń, które miały na
eel:o. ~ podniesienie wydajności aparatu fabrycznego i obniżenie kosztów proclokeji, 'bc\dź W polep~nie ....ahmkn ,y,T<l binnei ur,.;' -lzv i e;:n.nin.

W dniu 1 stycznia 1929 r. było czynnych:
Wrzecion cienkoprzędnych • • • 212.000) pracnjl\_
Wrzecion wigonjowych • . . •
6.000) e,ch na
Wrzecion niciarkowych • •
20.500) 2 ~llllY
Krosien tkackich
• ••
6.0 JO
Kotłów parowych
•..
50
o powierzchni ogrzewalnej
6.129 ma
Maszyn parowyah .
7
o mocy koni mechanicznych •
9.000
Turbin parowych
....•
2
o mocy koni mechanicznych..
3.890'
Dynamomaszyn
. ••
14
o m.ocy koni mechani~yeh..
1.075
Motorów elektrycznych
..•
336
o mocy koni mecha.nicznych .
7.688

r

Przy

pełnem uruchomieniu na
mogą produkować

2 zmiany
rocznie

Zakłady

Przędzy ogółem

• . . . ok:. kg. 12.115.000
W tem cienkiej amer. O Nr. 21 ok. kg. 9,025.000
cienkiej egip. i gór. ego O " 60 " "
765.000
wigonj. i odpadk.
O " 4.1. " " 2.825.000
Tkaniny . . .
metr. bież. 90.000.000
Jednogodzinna pllOdukcja przędzy (O Nr. 20) wystarczy na wię
cej niż dwukrotne opasanie kuli ziemskiej na równiku.
Roczna produkcja tkanin wystarczy na 23 krotne opasanie granic całej Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakłady wyrabiają:
Przędzę bawełnianą od najgrubszyoh numerów aż do :numeru
120 włącznie z bawełny amerykańskiej, indyjskiej i najlepszej egipskiej,
zarówno pojedyńczą jak nitkowaną, gazowaną i merceryzowaną.
Tkaniny bawełniane wszelkiego rodzaju w stanie surowym
i bielonym, tkaniny barwione, drukowane, kolorowo-tkane, jak: kroś
maki, madapolamy, nansuki, prześcieradła, obrusy, ręczniki, chustki do
nosa, chustki na głowę, płócienka kolorowe, drukowane, sa.tyny farbowane i drukowane, flanele farbowane, drukowane i kolorowo-tkane,
sybiry, kołdry deseniowe i gładkie, materjały pościelowe: tyki, inlety,
tkaniny na podszewkę, batysty, opale, muśliny, popeliny, tkaniny meblowe drukowane.
Tkaniny półjedwabne na suknie damskie i podszewki.
Tkaniny lniane jak prześcieradła. maglowniki, ręczniki, ścierki.
Płótno

lotnicze.

Wyłączną sprzedaż

w poszczególnych rejonach

posiadają:

W KIAJU:
w

Łodzi: "Warsza.wsko-Lódzkie Towarzystwo Handlowe", ulica.

Piotrkowska 69

Warszawie: "Skupieński, Wisłocki i S-ka.", ul. Gęsia 7
Poznaniu: "A. Sobecki", ul. Wielka 8
w Bydgoszczy: "Skład Manufaktury D. A. K.", Rynek 2
W Krakowie: "Bensinger i Spira", ul. Mikołajska 9
we Lwowie: "Warszawsko-Lódzkie Tow. Handl." , Rynek 24
w Wilnie: "Grams i Świątkowski", ul. Wielka 53
w R6wnem: "B. N. Litwin", ul Poniatowskiego 34
w Gdańsku: "H. Winter" , Grosse Wollwerbergasse 28.

W
•W

ZAGRANICA:
na Rumunję: "I. Arkind", Galac, Strade Mara 60
na Kraje Bałtyckie i Skandynawskie:
"H. Wintar" , Gdańsk, Grosse W ollwebergasse 28.

Pr6u tegO Ziednoczone Zakład, Dosiadają Drzedstawlciell:
w Alepie, Aleksandrji, Atenach, Belgradzie, Beyruci~, BudaJ?eszc~e,
Buenos Aires, Kairze, KOJlStantynopolu, LondynIe, MedJolame,
Salonikach. Sofij.

P. W. K.

P.
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Firma istnieje od r. 1874•

Adres dla depesz:

..WIMAli

••

"

,

,
Spółka

Aktgjna

t.

tÓ
Przędzalnia,

Tkalnia, Bielnik, Farbiarnia, Drukarnia,
Apretura, Gazownia, Elektrownia, Odlewnia, Fabryka .
maszyn i Tartaki.

Białe

lowar,: nakosIule, obrus" serwetki, raczniki,
chustki do nosa, damaslJ. prześcieradła.
piki. elamin,. batyst" sat,nki i t. da; kolorowe towarr na maskie i dziecinne ubrania,
rOwniei drukowane oksford" oDale i volle.

Przędza Hr. Hr.

od 10 do l~O. również gll1JwIna i merceryzowana
Skład

-tilówng:
!

, liódź,

ul. Cegielniana ZO, .

lei. 20-16, 20-17, 20-18, 1-56 i 10-10.

:

w.

K.

- P. W. K.

GłOS

P. W. K.

PORANNY

Wi zewska Manufaktura SD. Akc.
Historja rozwoju jednego z najpotężniejszych zakładów przemysłowych w Łodzi.

W rOKU 1874 założył JuljU8Z
Kuuitzer we Widzewie pod Ło
dzią małą przędzalnię o 10.000
wrzecion wraz z tkalnią
na
200 warsztatów. Fabryka ta zaj
mowała niewielką

przestrzeń

gruntu.
Do przedsiębiorstwa tego przy
łącrył się w roku 1879 Juljusz
Heinzel, przyczem firma przemianowana zo'Stała na "Heinzel
i Kunitzer". W roku tym ilość
wrzecion powiększono do 25.000
ilość krosien do 700, jak również
wybudowano bielnik i apreturę.
W 1890 roku firma przeszła
na
własność
"Towarzystwa
:Akcyjnego Manufaktury Baweł
nianej Heinrel i Kunitzer", wyposaionego w fapitał akcyjny
Rb. 3.000.000.-.
W roku 1897 'd alsze istnienie
finny stanęło pod wielkim znaJOem zapytania, gdyż zaangażo
wała się
w budowie niciarni,
kt6ra wytn:ymywać
musiała
nierówną walkę konK~rencyjną
II

"Newsltą Manufakturą".

V:'

tym samym
krytycznym
roku 1897 wstępuje do "Tow.
i\lre. Manuf. Bawełn. Heinzel i
Kunitzer" p. Oskar Kon i obej~uje wyłąezn~ sprzedaz wszyst
kich wyrobów finny, to ,ieSil: tka
mn jak i przędzy, na całe terytorjnm byłego Królestwa Kongresowego.
Wkrótce potem, 00 '" ron
't898, sprzedaż w Polsce tak się
~inęła., ii musiano dobudować nową tkalnię na 1.000 kro
sien, Jak" również •drukarnię.
To tet' w roku 1900 k'arpitał
aJiey'jny zostaje pOdwyższony z
3 na 4 mił,jony rubli.
Prze(Wębiorstwo
pTospero,
wałO. tali dosItonale, 'te wron
'1 905 mdmtenie 'j ego było 'jut

znik'OJDe-

Wron 1905 wyl)uełia rewofneja; ciągłe 'zaJł)nTZenia i stre1kt paraliżuJą pracę wytwórczą.
Dnia 30 wrześnaa 1905 roku
pada z ręki szaleńca - l1iezapomiauej pamięci Juljusz Kunitzer, zacny człowieK i wielki
przyjaciel robotników,
kt6ry
się troską 6 ich dobro niejedn :),
'J trotnie władzom rosyjskim narafał.

Po 'śnlIerci '§. P. Jnljusza Knnitzern obrany został jako prezes zarzą.du i dyrektor gene'r alny p. baTon Tanfa:ni, . kt6ry
~akże uda'je się na stały pobyt do Baden-Baden.
Wobec
tego nłtonstytuowano komitet
zarządza.iący,
złożony z pp.
Oskara Kona, Kindlera, ThOlke, '
Wiinschego i Zanda.
Komitet ten kierowal przedsiębiorstwem aź do rOKU 1913.
Okres ten jest epO'ką niebywałego rozkwitu
"Widzewskiej
Manufaktury Bawełnianej".
Ja,k' widzimy % bilansu finny
za r~k" 1913, wszystkie maszyny i budowle zostały prawie cal
Jiowicie zamortyzowane, a. w
dodatku stworzono ogromne ei
ehe rezerwy w towarach, oszaeowanyeh po nader niskiej cenie.
W roJtu 1914 objął p. Oskar
Kon ofic.jalnie naczelne kierownictwo "Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej, dawniej Heln
zel i Kunitzer" i .już w maju tego'f rok"u ro'Zpoczął budowę cen
trałi elektrycznej, a dla jej napędu zam6wił w gerlickiej fabryce maszyn turbinę parową,
która miała być
zmontowana
we Widzewie w pddziemiku

1914 roku. D~ia 1 sierpnia 1914
roku, gdy nowo - wybudowana
centrala elektryczna była już
prawie pod da~hem, wybucha
woJna europejska i wszelka pra
ca wytwórÓza zamiera.
'
Do Łodzi wkraczają w grudniu 1914 roku wojska niemieckie; nad miastem zawłsa ciężka
dłoń okupacji. Niemcy rozpoczynają. niezwłocznIe
rabunek
rekwizycyjny, którego ofiarą pa
da również
fabryka Widzewski ej Manufaktury.
W pierwszej linji przedmiotem grabieży stają się wszystkie
zapasy bawełny w ilości kilku
tysięey bel, następnie' wszystkie gotowe towary, walce miedziane, motory,
a wreszcie
wszystkie wogóle części miedzia
ne, iVyłamywane z maszyn włó
kienniczych.
W krótkim czasie
fabryka
"Widzewskiej
Manufaktury",
będąca owocem
tylu dziesiątków lat wysiłków i pracy, przed
stawia rozpaczliwy obraz ruiny
i zniszczenia.
Jednocześnie
powstaje problem bezrobocia, jako konieczność nakąrmienia
tysięcznych
głodnych rzesz robotniczych.

Widzewska Manufaktura, za
miast wypłacać robotnikom gro
szowe zasiłki w formie upokarzającej zapomogi,
po5tanawia
dać im pracę.
Warsztaty fabryczne są zdewastowane i ograbione, jednakże "Widzewska", ufna w to, że
po wojnie rozpocznie się jednak
nowe życie wytwórcze, podcza's
największej gorączki wojennej,
przystępuje do prac inwestycyj
nych, zakrojonych na szeroką
miarę, li. to w myśl hasła, rzuconego przez p. Oskat"a Kona,
w chwili, gdy do miasta wpadały pociski: "Niemcy przygotowywali się 40 lat do wojny naszem zadaniem jest przygotowywać się teraz do pokoju". A
W!ęc niwelu,je się tereny, które
dotąd były bardzo nierówne
i
posiadały wyrwy
do 16 mtr.
głęoo'kości, ,zakłada się parki,
ulice i stawy, tworzy się nowe
budowle, między innemi, w tym
najtragiczni'eJszym czasie, wznie
siono olbrzymie magazyny bawełniane, przebudowano daWną
ślusaTnię na dzisiejszą ni~iarnię
i t. p.
Na p<>C1:ątku 1919 roku udał
się p. Oskar Kon zagranicę, aby
szukać kredytu na podźwignię
cie fabryki i jej uruchomienie,
i uzyS'kał pożyczkę w wysokoś
ci L. 300.000.-.
Dzięki temu
już w sierpniu 1919 roku zosta
ła uruchomiona przędzalnia; na
rynKU poJawiła się pierwsza
przędza polska, a w grudniu tegoż roku przędzalnia
"Widzewskie.f' pracowała już na 3
l1Jmiany.
Urucnomienie to umoinwito
wielu drobnym fabrykantom tk'aezom podjęcie pracy wytw6r
cze'j, przez danie im możności
zaopatrywania się w prz~dzę.
Dzień 6 lutego 1922 roku - stanowi tragiczną kartę
w dziejach "Widzewskiej Manufaktury"; jest to bowiem data poża
ru, który w ciągu kilku godzin
całkowicie strawił

przędzalnię

tej fiTilly o 54,600 wrzecion i
maszyny parowe.
'Asekuracja w marKach polskich nie pokryła nawet drobnej cząstki tej olbrzymiej stra-

tv.

Stracono w6wczas powszeoonie wiaTę w to, aby firma mogła się jeszcze podźwignąć
z
tych tragicznych zgliszcz. Nawet włoscy współwłaściciele i
ówcześni
członkowie
zarządu
uważali los ,,\Vidzęwskiej"
za
przesądzony,
to też sprzedaw-

szy swoje akcJe, opuścili Polskę i powrócili do swej ojczyzny.
Jeden Oskar Kon nie upadł
wśród powszechnego
zwątpie
nia na duchu i udał się zagranicę, a'b y znowu szukać kredytu,
tym razem już w trudniejszych, niż w roku 1919, warunkach. Pomimo wszystko, w król
kim czasie firma uzyskała
od
rządu angielskiego, od różnych
banków angielskich i od angielskich fabryk maSzyn wł6kien
niczvch, potrzebne kredyty.
Po powrocie
prezesa "Widzewskiej Manufaktury" z zagra
nicy, stanęła
w rekordowym
.czasie ,,4 miesiecy" nowa przę
dzalnia o 120.000 wrzecion, bę
dąca ostatnim wyrazem techniki, jak również nowa i wielka
centrala elektrycz'n a na 6,000
kilowatów z rezerwą do 10.000
kilowatów, przędzalnia odpadkowa na 6 zespołów, farbiarnia
dla luźnej bawełny. Również i
tkalnia została powiększona.,
Nowa przędzalnia została wy
posa'ŻOna w naJnowsze maszyny, umożliwiaJące .lei produkowanie przędzy
aż do nr. 120,
które były dotąd wyłącznie spro
wadzane z zagranicy.
Do czasu zbudowania i uruchomienia nowej przędzalni 0możliwila "Widzewska" rozpoczęcie produkc,\i
bardzo wielu
łódzkim przędzalniom,

stoją

cym dotąd bezczynnie, przez
dostarczenie im bawełny
dla
przeróbki zarobkowej, udzielanie im pożyczek na uruchomienie etc. W ten sposób puszczone zostały w ruch po wojennej
martwocie, przędzalnie od najmniejszych
9n największych
firm.
Dnia 6 lutego 1923 roku, a
więc akurat w rok po pożarze
urU(~homione było

już

przeszło

60.000 wrzecion
na 3 zmiany,
zaś z końcem maja 1923 roku
pełne 120.000 wrzecion.
W roku 1924 zbudowała "Wi
dzewska" odlewnię żelaza i me
tali, aby nie być zmuszoną srpro
wadzać ciężkie części maszyn z
Anglji, zaś w roku 1925 - zakłada własną fabrykę
maszyn
włókienniczych.

Pragnieniem zarządu było,
aby stopniowo móc
we wła
snym zakresie budować coraz
bardziej skomplikowane maszyny włókiennicze i w ten sposób
uniezależnić się
w przys,złości
od zagranicy.
Ta:k naprzykład, po dokład
nem przestudjowaniu
wszystkich najlepszych
Konstrukcji
krosien automatycznych, stworzyła "Widzewska" własny typ,
i
roku 1926 tkalnia tej firmy
została zaopatrzona w automaty własnej konstrukcji i wyrobu.
Również rozpoczęto w roKU
1926 wybudowanie wysoce skom
plikowanych maszyn
dla wytwarzania najwyższych numer6w przędzy, i obecnie pracują
w przędzalni "Widzewskiej" do
skonale własne jej maszyny.
W roku 1927 zbudowano za
tani kredyt zagraniczny nową:

w

przędzalnię

o 87.800 wrzecionach, budynek której stanął w
rekordowym czasie 3 miesięey.
Nowa przędzalnia ta
została
całkowicie uruchomiona
jeszcze w roku bieżącym.
Również przeniesiono
ostatnio przędzalnię odoadkową na
6 szerokich zespoł6w wraz
z
wielką szarparnią dQ nowej bu
dowli, zaś daWlIla przędzalnia
odpadkowa zosta,je przerobiona
na niciarnię o 40.000 wrzecion,
do ~tórej maszyny są wyłącznie
i całkowicie budowane w fabTy
ce "Wjdzewskiej Manufaktury".
W tym samym roku wzniesio
no również budynek przędzalni
odpadkowej
o imponujących
rozmiarach 25.568 metrów sześciennych, budynek przędzalni
egipskiej przeznaczony dla produkcji najwyższych numerów
przędzy do nr. 160 o 47,250 me
trach sześciennych, oraz rozsze
rzono cały szereg dotychczasowych gmachów
i sal fabrycznyeh.
Obecnie "Widzewska Manufa
ktura" realizuje jedno z waikieh wskazań swego generalne~ dyrektora p. Oskara Kona,
a mianowicie, iż bielizna winna
znowu, tak jak ong:..i, stać się
trw:dym skarbem domowym.
Wiemy dobrze, że niegdyś' zapas bielizny był prawdziwem
bogactwem rodziny, kt6re nieraz jeszcze trzecie pokolenie otrzymało w spuściźnie. To też p,
O. Kon inicjuje nowy gatunek
tkanin bawełniano o niespożytej
niemal trwalości, przewyższają
cy nawet materjały lniane, gatu
nek ten nazwano O. K.; jest on
przeznaczony dla znawców i amatorów nlacheł;nych tkanin i
dla tych gospodyń, które pragną
oszczędzać w l"llcjonalny sposób
i nie boją się jednorazowego
większego wydatku, wiedząc, że
w przyszłości oowicie się
on
opłaci.
Gatunek O. K. - to
sprawdzian
tego przysłowia
"Cotton is the King", przekony
wa on nas bowiem, że bawełna
nietylko jako surowiec jest królem światowego rynku,
lecz
wyżej
i ,ja'k o tkanina stanęła
od wyrob6w lnianych.
Dywidenda została przez "Wi
dzewską" po wojnie wypłacana
tylko raz jeden, a mianowicie,
w roku 1920 w wysokości 162
marek od akc.p. Wytyczną pali,
tyki finansowej finny jest stałe ulepszanie inwestycji, które
umożliwi a h konkurowanie
z
przemy,d em zagranicznym i pozwalaJą zatrudniać coraz
to
więceJ rąk roboczych, Nie ulega kwestji, że taka polityka zhie
ga się z og6ilno - gospodarczym
interesem kraju,
Pozatem zasadą
"Widzewskiej" jest stw~rzać konkurencJę nie
przemysłowi krajowemu, ' lecz zagranicznemu, a to
przez wytwarzaru.e takich artykułów, które były dotąd wyłącz
nym
monopolem zagranicy,
przyczynia się więe "Widzewska" do stopniowego doskonalenia się' pobklej produkcji fekstylne,j.
W kaidym (biale fabryKi sto
sowane są zasady nowoczesnej
organizacji, celem wyeliminowa.
nia przedewszystkiem tak zwanej "waste in industry", to jest
marnotrawstwa maszyn, siły ro
bocz ej, materjał6w
i surow-

c6w.-
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ZARZAD: ul. Piotrkowska Nr. 210, telefon: 15-40, 15-50·
FABRYKA: ' ul. Żeromskiego Nr. 127-129, telefon: 15-51.
Adres telegraficzny: "GAMP ĄL "ŁÓDŹ.
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Firma została założona w roku 1878. Od roku 1912 przekształcona na T owarzy~ ... '
stwo Akcyjne z kapitałem zakładowym Rubli 1,750,000.-, który obecnie, po przewaluto;. .
. .
.
waniu, wynqsi Zł. 4,900,000.-.
F abryka zajmuje terytorjum wynoszące 5 morgów i obejmuje wszystkie . stadja · .
przeróbki bawełny, a więc od surowej bawełny do gotowych tkanin włącznie · i składa
się z następujących oddziałów:
. .
. . . . , . ..'
1. przędzalnia cienkoprzędna 15,752 wrzecion
.. 2. przędzalnia odpadkowa i wigonji, 3,180 wrzecion
3. niciarnia 400 wrzecion
. .'
, :
4. szarparnia
5. tkalnia 551 krosien
6. bielnik
7. farbiarnia tkanin
8. farbiarnia luźnej bawełny i osnów
9. drukarnia tkanin
10. draparnia
11. wykończalnia
12. warsztat mechaniczny i stolarnia
13. Posiada napęd elektryczny i parowy.
.
Fabryka nadzwyczaj ucierpiała podczas okupacji niemieckiej; zarekwirowano nie
tylko surowce i gotowe towary, lecz także zdemontowano maszyny i zabrano pasy
i materjały techniczne i chemiczne.
Mimo nieprzezwyciężonych technicznych trudności i strat, spowodowanych przez
rekwizycję, fabrykę uruchomiono w stosunkowo krótkim czasie i obecnie pracuje nietylko w przedwojennych rozmiarach, lecz powiększyła wartościowo .stan .posiadania' przez
nowe inwestycje.
•
Fabryka zatrudnia 1,300 robotników i wyrabia: tkaniny surowe, bielone, farbowane" .
drukowane, drapane, towary ubraniowe i kołdry, które cieszą ~ię stałym popytem.
.
I
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MIECZYSŁAW KOt TOŃSKI

ziesięć

lal włókiennictwa
łódzkiea
teorie; o zbt;dnoit:j ifi dalezi

prz~krfjla papi~rową

.

produk'ji dla, .dospodałliwil polskjeRo

W nowy okres historji wskrze
szonego po 150 latach niewoli
niepodległego paiistwa polskiego przemysł włókienniczy polski, a zwłaszcza przemysł lódzki wkraczał zdezorganizowany
i zdewastowa.ny przez okupantów. Akcja niszczycielska władz
okupacyjnych była brutalna i
bezwzględna. Niemcy zdawali
sobie dokładnie sprawę z tego,
że przemysł łódzki w razie zwy
ci~twa mocarstw centralnych,
mógł się stać dla włókiennictwa
niemieckiego
niebezpiecznym
konkurentem. Tak właśnie ujął
znany polityk niemiecki, twór,
ca osławJonej koncepcJi ,,~fittel
Europy" Neumann stosunek. go
spodu51wa niemieckiego do Lodzi, kiedy zapoznał się dokładnie na miejscu z imponującym
rozwojem przedwojennego tego
ośrodka przemysłowego.

REKWIZYCJE NIEMIECKIE.
:Rabunkowa gospodarka okupantów wyraziła się wywożeniem z Łodzi wszystkiego, 00
wywieźć się dało: wywieźli oni
1.300 kilometrów pasów skórza
n~'ch z fabryk, przeszło tysiąc
motor6w elektrycznych, prze:
szło tysiąc tonn miedzi i mosią
om wyłamaJ;lego z maszyn, kilkadziesiąt
mi1jonów metrów
tkanin, kilkadziesiąt mi1jon6w
funt6w bawełny,
wełny oraz
przędzy. Wartość zrabowanego
w ten sposób dobra wynosi prze
szło 850 mi1jonów złotych.
Nifmcy ogołocili Lódt dosłow ..
nie ze wszystkiego: za niezame]
oowanle towarów groziła kara
więzienia do 5 lat, a szczytem
b~T.prawnych metod było wprowadzcni.e w październiku 1916
roku t. zW. przymusu pracy.
Urzędowy raport warszawskie
go generał - gubernatora Beselera stwierdza, że w okresie od
15 kwietnia 1915 roku do 30-go
czerwca i018 roku wysłała centrala
surowców
wojennych
153.497,268 kilogram6w wszelkiego rodzaju surowców, żelaza,
ebemikalji i t. d.
Ciekawym przyczynkiem do
historji tych zniszczeli wojennych Iłł wydawnictwa wydziału
polityki gospodare7.ej ministerstwa przemysłu i handlu.
W
tomie 21-ym tych źródłowych
publikacji (str. 134-172) stwier
dzono, że bezprawne rekwizycje
niemieckie
dotknęły przedewSllystkiem
wielki przemy5ł
wł6kienniezy, ten przemyeł eksportująev, który mógł się stać
poważnym konkurentem
wł6kienuietwa niemieckiego.
Rekwizycje niemieckie
dotJin~ły
236 nkład6w wielkiego przemy
. , &O fabryk' - średniego i 20
fab~ - <trobn..
PrJJłoclODe
•
cytowanej
przez ... pabłlkacJl ~Ta",ozda
Ilie fInD7
"Ludwik Geye!""
li: .....~. li. .....,.,. (Wio..

nywane były z całą brlltalnoś-I zaimprowizowane plany poczyprzy obstawianiu fabryki nań, które,
zlikwidowane na
wojskiem,
dziurawieniu da- całym śW1iecie, trwały przecież
chów i podłóg, uwięzieniu p. jeszcze w Polsce, wyrębującej
Roberta Geyera
i nałożeniu sobie dopiero
na kilku frongrzywny w wysokości 150.000 ta~h granice..
marek.
W tym właśnie momencie ?uJeżeli zatrzymaliśmy się dłu pełnego chaosu, w okre"iE' oie ·
żej nad zobrazowaniem ogromu wykrystalizowanych
st'ł )~IID,
spustoszenia, dokonanego na te- ków praw·n o - państwo\vych 'i
renie Lodzi przez okupantów, gospodarcz~Tch , prze.jawia 'ł{;dzto uczyniliśmy to dla uwypukle ki przemysł włókienniczy nienia tych olbrzymich trudności zwykłą żywotność i jut w parę
i nieprzezwyciężonych napozór miesięcy po wypędzeniu okuprzeszkód,
jakie łódzki prze- pantów uruchamia swe warmysI włókienniczy na progu ist sztat~-.
nienia państwa polskiego mial
Ten okres historji włókiendo opanowania, a które zwal- nietwa łódzkiego na szaeg61ne
czyć potrafił dzi~ki swej nieby- zasługuje podkreślenie,
poniewalej wprost zdolnośoi przysto waż wówczas właśnie przejav.;sowywania się do różnorodnych la się imponująca
jego prężwarunków str111duralnu- ogspo- ność i zdolność przys.tosowywa
darczyeh.
nia się do wytworzonych w nie
Uzupełnieniem tego ponure- podległem państwie nowych wa
go obrazu zniszczenia są straty, runków, tak odmiennych
od
jakie przemysł ten poniósł
w tych,
w jakich przemysł ten
postaci swych należności u kup- przez Jat blisko 100 pracował.
ców rosyjskich i li rządu rosyjCharakterystyczną
bowiem
skiego, dalej k","Ot' złożonych w cechą łódzkiego przemysłu włó
bankach oraz w papierach war kienniczego jest niezwykła intu
tościowych. Straty te dochodzą kja gospodarcza i zrozumienie.
do miljarda złotych.
chwili oraz wyczueie sytuacji.
To mia~to rozwijające się w Przemysl ten dosze%ętnie ogolo
iście
amerykańskiem tempie, eony z maszyn motorów,
suktóręgo ludność zwięltszyła si~ rowców,
a.rtykuł6w techniczw okresie 100 lat 600-krotnie- nych i kapitałów obrotowych,
podczas wojny upada i zamiera pozbawiony powa,fnej liez-by ro
Liczba ludności spada w ok re botników, przemocą wywieziosie wojny o 30 procent.
Ta,k nych przez ok.upanłów do N~ewięc nowy okres dzie.iów roz- mice, przemysł ten jut na wio,poczynał przemysł włókiel1'rn- snę 1919 roku podejmuje praczy
pod znakiem zupełnego cę·
zniszczenia warszlatów pracy i
Poszczególne związki i orgautraty 180-cio milj. przedwo.ien nizacje przemysbwe,
ktÓll'ych
nego rynku europeskiej i azja- zadania w okresie wojny spro,t yckiej Rosji.
wadzały się do wytężonych usi
POWOJENNY CHAOS.
l\){W'ajń uchronien~a przemysht
Był to O'kTes, kiedy w chaosie przed
zachłannością i łupiegospodarki powojennej Europy stwem okupantów - u schylku
wyłaniały się dopiero zarysy no wojny i po jej likwidacji, skietwych państw i nowych teorji rowane s':l
ku uruchamianiu
·g ospodarczych.
$kazanych na bezczynność "POd
Zn~zczenia wojenne tak 00- czas wojny, zdewastowanye11 z
tkliwie odczuwane przez :cały całą bezwzględnością zakładów.
świat, ze szczególną bezwzględZMIANY STRUKTURALNE
nością uja.wnUy się na terenie
PRZEMYSŁU.
Polski.
Zawierucha wojenna
Przemysł
włókienniczy
w
przeszła przez ziemie polskie, a pierwszych latach istnienia nieczego nie zburzyły pocisk:i ar- podległej Polski musiał się pod
matnie walczącyeh annji, to ZTa wieloma względamI przekształ
bowała cywilna
admi'ni~tracja cić i przystosować do 30 miJj.
okupant6w. Zycie gospodarcze rynku polskiego, który stanowi
Polsk~ musiało dopiero 7JMjdo- zaledwie
jedną piątą rynków
wać nowe fonny swego istTIlie- przedwojennych. Musiał się on
nia, tak, jak całe życie paiistwo pozałem dostosować do zupełwe 7; mozołem szukało ror.:wiąza nie innych potrzeb rynk6w, 00.nia palących zapdnień, wyła- Wtl'lie.i nalefąeyeh do Niemiee i
niająeych się z powojonnego Austrji, t. j. Wielkopolski z Po
chaosu. Polska mus.iała dopiero morzem i Śląskiem OTa'Z MałobudCYWać sw6j aparat admini- polski. Ludnoś~ tych obszaifów,
stracyjno - urzędniczy, urucha- Istojąca na źnacznje wyższym
miać ()lbrzymi tabor kolejowy poziomic nii; przoowojenny od·
dla przeprowadzema rozlokowa biorca ·t owarów ł6drkieb. euronydl na terenaoh ziem polskich pejskiej i a,zjatye.kiej Rosji., muwielkich armji nieprzyjaciel- si też otrzymać inne zupełnie
"kich, które powr:lcal'y do ojczy gatunki tkanin. A jednak prze
my, m'l1$iała uruchamiać znisz- "l\ysł włókienniczy potrafił cał
~ . . . . . . . . ~zyć ko\\'icic i ~łe ,,~,.t'!,,"n
cią

dzić reorganizację swej produk
cji i przystosować ją do nowych
a ~ak odrębnych warunków. A
przytem nie należy zapominać,
że dzieło odbudowy przemysłu
dok()(l.lane zostało własnemi siłami. Jeżeli bowiem przemysł
już nie dla swej odbudowy, ale
dla podjęcia wytwórczości korzystał pośrednio z kredytu rzą
dowego, to w każdym razie nie
miał kredyt ten charakteru inf1acyjnego. Tak więc przemysł
bawełniany uzyskał pomoc w
formie bawełny, którą otrzymał
Paderewski od obecnego prezydenta
Stan6w Zjednoczonych
Hoovera, a którą rząd oddał za
pośrednictwem jednej ze swych
organizac.ti przemysłowi temu
dla przerobu. Ppzemysł wehtiany był w możności uruchomić
swe warsztaty dzięki dawnym
stosunkom z dostawcami przedwojennymi, którzy udzielili be
dytu po wojnie w postaci wełny
na kredyt trzy' i pół roczny na
własne akcepty poszczególnych
firm, wystawione w walucie :la
granieznej a awalirowane tylko
przez P. K. K. P.
Wszystkie
te akcepty zostały przez przemysł sam wykupione w tenninie. W dwa lata później przemysł ten
otrzymał wełnę % t.
rwo kredytów reUefowyeh, ale
i ta była obliczona i zapłaeona
w funtach szterlingach.
ODBUDOWA ZAUFANIA
Odbudowa przemysłu wł6kien
niczego opada się tedy na zeufaniu przedwojennych dostawców. Odbudowa tego zaufania
wymagała jednak uregulowania
doniosłej sprawy długów przed
wojennych. Przemysł bez żadne
go popa'!'cia czynni'ków rządo.
wych przeprowadził żmudne ro
kowania ze swymi wierzycielami przedwojennymi i w roku
1922 podpisał umowę, na mocy
kt6rej zobowiązał się do całkoBawełna:

I

witego
wyrówna'n ia długów
przedwojennych wraz z procen
tarni. Zapominać nie wolno, te
chodziło tu o spłatę długów, po
wstałych Ul surowce i p6łpro
dukty, które zakupione zostały
przed wojną i które wszystkie
padły łupem okupantów. Podkreślamy to dlatego, by uwypukUć jednocześnie z drugieJ stro
ny fakt,
te sprawa odszkodowań za rekwizyeje okupant6w
w horendalnej wysoko§ei 8óO
miljonów złotych
me nJ5zyła
dotąd z martwego nunktu i traktowana jest przez rząd z niedosmtecz.ną stara·DIIlokią.

W stopniowo

wzrastaj~ceJJ1

uru~homieniu przemysł

szybko .
kontakt
z rynkiem
wewnętrznym. 10 la+ istnienia
przemysłu włókienn.iczego
w
państwie
polskiem pnekreśla
bezwzględn-ie koncepcję, jakoby
przemvsł ten był za ,,"end dla:
obszaru
polskiego, pon1ewaf
straoił rynek rosyjski. Ale nie
należy zapominać, że w Polsce
'P'rzypada jedno wr.leciono zaledwie na 20 głów lu(lr
czas gdy naprzyklad w Czec'lO.
słowacji jedno wrzeciono przy·
pada ll1l 4: głoWJ·
Ta watka o opanowanie :vnku wewnętrznego przez p,'ze·mysł łódzki nie była łatwa, po·
niewd wymaga. to
oderwa 11 l
S'ię klijentów
od swych prz l.
wojennych dostawców. Nie jed
nawiązał

przecież rzeczą łatwą zmi~~ p

podOball i nawyknie6 ludności.
Nie lest też rz.eczą łatwą skierowanie handlu ku inn"Tl1 ,"~O • Hikom orodukcJi.
A Jednak te
trudności
zosŁały pokonane!
dzisiaj przemysł włókienniczy
Polski jest w kraju przemysłem
znanym, a najwymowniej świad
czą o tern liczby porównawcze
przywozu surowca, ilości prze·
praeowltnych wrzeciono-go«łzin.
przywozu i wywozu tkanin.
1926

1925

1927

54:.773 tonD 65.64:9 tonn 73.395 tonn
Przywóz eurowea
ilość przepracowano
3.4:78.767.746 3.894.878.168 4.932.958.283
wrzeciono-godzin
1.561 tonn
977 tonn
5.060 tonn
Przywóz tkanin
5.375 tonn
4.080 tonn
5.013 tonD
Wywóz
Wełna:

Przywóz surowca
przepracowano
wrzeciono-godzin
Przywóz tkanin
Wywóz

19.384 tonn

12.390 tonn

13.070 tonn

621.381.524
675 tODD
691 tonD

672.135.830 1.254.529.532
556 tonn
321 tonn
683 tonn
646 tonn

lloś6

USZLACHETNIANIE PRODUK
ClI.
. Z liczb tych wynika, że jeżeli
przywóz surowca wzrastał, że
jefeli
ilość przepracowanych
wrzeciono-godzin,
wyrafająea
produkc,k
również wa-astala.,
jeteli wyw6z tkanin oozostawał
na jednym poziomie, a przywm
ich spadał -- to nie ulega tadnej w~tp1iwości, te coraz silniej
t"\p~.,I')"""~' rynek wewn. . . .Y.

towar polska. Jeżeli jednak "
pewnych kolach panuje opinja,
że przywóz
tkanin zagranicznych .iest jeszcze stosunkowo
dość znaczny, to stwierdzić na
leży, że obejmuje on lepsze gatunki, kt6rych przemysł polski
jeszcze nie produku.ie.
Z drugiej stronv wpłvwa.fą na
to długotermiuuwe kredyty, u-

....

(Dalszy cill. na ..... nutępneJ)'.

P. W. lit
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Dziesięć

z iego

(Dokończenie)

l00·let- przez długi okres uasu teorja l niemieckiego. Przemysł ten unow~ %w ••,rynków wschodnich". we- waźany był za sztucmy
protw6rczą koncepcję, uzasadnia- dług której przemysł włókien- dukt rosyj.~kiej polityki protekjąeą nieJ:będ.ność jego istnienia niczy tylko w Jtooperaeji z im- cyjnej,
za
..cieplamiany
dla gospodarstwa narodowego perjum rosyjskiem,
stanowią- kwiat" tej polityki,
w lalach
Polski. Okres powojenny
był eem pojemny rynek Jlbytu dla p6tniej.uych
zaś
oskariano
tedy dla przemysłu włókienni- jego produkcji, może pomyśl- przemysł o to, iż rozbudował się
czego okresem przełonwwym, nie się fOxwijać, a po odcięciu on koszlem rzekomo państwo
w którym dla jego poc.z.ynań nie przemysłu tego od R~ji., jest wych kredytów i był jednym z
mogły już być lata przedwojen- on skazany na zagładę. Rzeczy- czynników i!!fIacji.
Wreszcie
ne punktem wyjścia: dzisiaj po wistość zadała kłam tym twier- stale operowaJno utartym już arlalach dziesięciu, nie ulega już dzeniom. przeciwstawiając tym gumentem, te w obecnych ważadnej wątpliwości, że z okre- pa-pierowym teorjom olbrzymią runkach państwowych jest on
sem przedwojennym nk już nie rolę, jaką polski pr.remysł wł6- dla Polski zbyt wielkim lub połączy włókiennictwa polskiego kienniczy odegral
w procesie prostu zbędnym.
prócz samego powstania tej po- zespalania się polskiego gospo10 lat istnienia tegd przemytężnej gałęzi produkcji.
darstwa narodowego.
słu wykazało całą bezprzedmi-o~
Przemysł włókienniczy miał ~ "!Ość tych osl..arże.l
w katW obliczu szalonego zniszcze
nia
warsztatów
pracy,
braku
su
w
okresie
pierwszych
lat
istnie·
dym
kierunku
i
pod
katdym
tO-letni okres istnienia włó
si~
kiennictwa polskiego w odro- rowc6w, głodu tpieniężnego i nia państwa jedną jeszcze wiel- względem. Nie utrzymała
d.:z:onem państwie -. to długi o- całego balastu przeszlQ§oi prze- ką trudność do opanowania. By długo teorja o gatunkowej nie
kres walk i zmagań, prowa.uo- mysł bez żadnej pomocy mu- ła nią nieufność i up·r zedzenie wystarczalno~ci przemysłu pol
nyeh jednoeześnk rzec mIlzna, siał uruchamiać swe Z'l'Ujnowa- opinji, a nawet sfer kierojących ' skiego dla dzielnic pr~ykłyc.h
ne fabryru, szukać zbytu
na polską polityką gos.podarczą w do wyrobów niemieckich
lub
na dwuch fronłach.
zmniejszonym
znacznie
rynku
odniesieniu
do
doniosły~h
i
czeskich.
WALKA NA: DWl'CH l"UONzewnętrznym,
a jednocześnie palących
zagadnień rozwojo~7ysoki stan sprawności łt>ch
TAelI.
nieznej i zdolność
przystosoNa
froncie g':}spl)dar'~zym przy calkowitym braku kapita- wych włókienntctwa
DIa społeczeństwa polskiego, wawcza przemysłu włókiennicze
przemysł włókienniczy
Polski ł6w - przeprowadzać kos.ztowmodernizować jak stwierdza dr. M. Barciński, go odegrala w walce
o rynek
musiał w znacznej mierze
się ne inwestycje,
produkcję,
reorganizować
mezwłaszcza
z;
dzielnic
mchodwewnętrzny
decydującą
rolę.
pod względem
strukturalnym
tody
pracy
i
walczyć
na
zagranich
i
południowych
przemysł
Nie
wolno
zapominać,
te
wiei
przestawić i dostosować (lo janicznych
rynkach
ze
wspomawł6kienniczy
b.
Kr6lestwa
był
,
kie
dzieło
odbudowy
i
rozbudokże zmienionych po wojnie warunków ekonomicznych i ~to ganą przez państwa obcą kon- ,jakimś prymitywnym zaoofa- wy pr.zemysłu dokonane zostało
sunków gospodarczych w :xlbu- kurencją. W tej walce przekre- nym tworem, nietdolnym do za własnemi silami, co na tem sildowywującem się dopiero pań śloDa została raz na zawsze po stąpienia znanego w tych dziel- I niejsze zasługuje podkTeślenie,
w wielu umysłach nicach przemysłu czeskGego czy I i~ realizacja tego wielkiego dzie
stwie. Musiał niejako przekre- kutująca
zagram,icę.

Pnedo
zmniejszenia tego importu w
peW\DVDl stopniu przez daźenie
do
wytwarzania pknajwyiszych gatunków. Usdachetnianie produkeji odbywa się VI 0kresie powojen'n ym jako proces
stały. Po wojnie poziom gatunkowy podwyższył się. a wyrazem tego jest np., że przeciętny
numer przedwojenny
przędzy
bawełnianej był niższy od przeciętnego ' numeru dtisiejs.zq;o, co
jest równiet wykł-adnikiem pod
wyższenia się gat'lnków
gotowych tkanin .
dzielane przez

mysł włókienniczy

dąi ~.

śUć

włókiennictwa łó

lal

sW1l

dotychcza!ową

nią historję

stworzyć
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pomimo tego,
Ie
nie otrzymał odszkodowań za rekwitycje okupacyjne, ani nie uzyskał należnośel
swych VI Rosji.
Na ezoło zagadnień rozwojowych włókiennictwa polskiego
wysuwają się dwa kapitalne zagadnienia: Wzmożenie niedosta
tecznej dzisiaj rentowności tego
przemysłu i zasilenie go tanim
kapitałem obrotowym,
tanhn
kredytem
długoterminowym,
któryby pozwolił ' przemysłowi
temu oprzeć się na budzo !Twałych podstawach.
Walkę
t o"'lnJą puhliczlUl
przemysł wł6kie.n. wygrał, prze
jawiając wolę swego istnienia i
rozwoJu w interesie gospodarstwa narodowego.
Walka na froncie gospodaTczym nie jest jeszcze skończona,
bo i Zycie gospodarcze Polski
całej nie wyszło jeszcze z okresu zmagań o lepsze jutro.
W
zmag8lIliach tych przemysł wł6kienniczy weźmie udział
waJcząc o uzdrowienie
polskiego
goS'podarstwa jako więlkiej oałości, bo było zawsze i pozostanie myślą przewodnią przemy~
słu włókie:nniezeso, aby współ
pracować
celowo i skutecznie
z cał~eią gospodarstwa namdowego.
ła nastąpiła
przemysł

!!!!i2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poznań,
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Grunwaldzka 18. 'elefon 79·57.

Winiarnia.
Najw,lwornie·sza restauracja w Polsce.

HOD(ert.

BOGATA PIWNICA WIN. - ŚWIETNA KUCHNIA WARSZAWSKA, URZĄDZONA WEDŁUG
NAJNOWSZYCH WYMAGAŃ HYGJENY i TECHNIKI GASTRONOMICZNEJ.

Właściciel:

Wikior Wandelt

dawniejSZY dyrektor Grand-Hotelu w

ł4BlłYKlł
przetworów (b~mł(ZDg(b

Dyonizy Plyśłibórski i S-ka
Sp. z ogr. odp.

Ł6di, Kilińskiego 86.

lelef.20·78.

Adres telegr. ,,5IUCIUM U Ł6dł.

Rok

~

dla przemysłu (Natron i Kali Wasser""
glas) w płynie i koncentraoji.

dla budowy dróg.

S61 glauberską krystaliczną (Glaubersalz).
Ług

sodowy (Natron1auge). Olej turecki (Ttlrkischea Rothoel. - Smar Tovott'a. - Oferty i próby franko na żądanie.

załołenla

Łodzi.

'i;:i&H&&1łiUilIi
1884.

FABRYKA TKANIN 'ECHNICZNYCH

ludwik liidł!r~
RUDA PABJANICKA.
Biuro I Skład w Łodzi, Karqla 8, Telefon 43·13.
Nagrodzona na światowej wysławie w Llege Belgja
w roku 1928 złotym medalem.
WYRABIA:

Poleoa iako specjalność:

':zldo wodne
Szkło wodne

t

dla

Cienkoprzędzalni: sukna cylindrowe, sukna
dolnego wałka, węże zielone i na ciągarki.

dla g6mego l

dla Tkalni: sukna do krochmalarek, filce do hamulc6w.
dla Wykończalni: barchan do dekatury, Kreas płótno i MitlAufery.
dla Litografii i Drukami: filce wełniane, flanela na wodne
wałki i ofsety.
dla Przędzalni wigoniowych: płótno do grempli.
dla Chemicznych fabryk: tkaniny filtracyjne.
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ZałożQne

KŁADY

PIerwSIle maszyny walcowe
fkanłn

II08tały

sprowadzone równiri przez flrm~ L. Geyer.
Szybki roswój zaklad6w zata
mowany został na pewien czas
. ......

'.:'"

.

.": ~,' .

stanem przejściowym
po latach 186%-1863 spowodo
wanym po części wojną amerykańską i wstrzymaniem
skutkiem tego pi'zywozu
bawełny
surowej jak równo pO.iawieniem
się na rynku pieniężnym Łodzi
podrobionych bonów
firmowych; w owym bowiem czasie
przemysłowcy
łódzcy na skutek dotkliwego braku monety
obiegowej zmuszeni byli emitować własne bony.
Okoliczności powyższe
zachwiały nawet na czas pewien
równowagę finansową
przedsiębiorstwa, powodując koniecz
ność zawieszenia wypłat i doko
nania układów z wierzyeielami.
W niedługim czasie firma . wyrównała do pełna dawne swoje
zobowiązania z tego tytułu pomimo przyjętycb .iuż uprzednio
przez wierzyeieli rozliczeń regu
lacyjnych.
Dzięki niespmytej
energji,
pracowitości i przezorności synów załO'lyciela firmy, zakłady
w ciągu kijku następnych
lat
wracaJą do stanu kwitnącego i
rozrastają się w szybkiem tempie.
W roku 1885 firma przekształ
es się na towarzystwo akcY.ine
z kapitałem zakładowym 1.500
tvs. rubli sr., powiększonym w
roku 1913 do 5.000.000 I'Ilbli i
przewalutowanym obecnie na
15 miljonów złotych.
W roku 1913 liczą
zakłady
już 4.684 robotników,
50.736
wrzecion, 1.841 krosien i 8 maszyn drukarskicb, a wytwarzają 12 mil.ionów funtów am~i('l
ski ch towarów wartości
8,67
miljonów rubli. W tym samym
czasie zakłady posiadają już 7
maszyn parowych o sile 4.475
koni.
Lata wojny światowej i okupac.ii niemieckie.1 przyniosły zakładom ogromne szkody i straty. Okupanci niemieccy
zarekwirowali bez jakiegokolwiek
odszkodowania i wywiezli następujące ilości towarów i materj,ałów: 4.127 bel,
t. j, około
141 wagonów bawełny, wartości
683.000 rubli, r6żnych towarów
bawełnianych (przeważnJe tkanin damskich i kołder)
3.879
kilometrów za 1.377.000 rubli
złotych; kooioł parowy
o 120
mtr. kwadr. powierzchni, kilka
dziesiąt silników elektrycznych
I transformatorów o łączne.; mo
ey 1.719 koni; 13 wagonów ~
śe! miedzianyeh
powyjmowanyeh t powyłamywanych z maszyn włókienniczych
(w tem
77.040 kg. rytowanych walców
drukarskich); 18 kilometrów pa
".

.

" .

GEVER "
Założo'ne

Łączna wartość strat z powodu tych rekwizycji po potrące
niu wartości części
odzyskanych silników wynosi 6.206.460
franków złotych. leMl zaś dodamy do tego zaprzepasuzenle
kapitalów w bankach i u dłut
nlków na obszarze b. cesarstwa
rosyjskiego ... kwocie
około
6.000.000.- rubli złotyeh, to 0gół sfrat wyrazi się w tmmIe 0koło 19 miljonów JnIlków zło
tych.
Pomimo łych ołbrzymlch strat
materjałnych ł szkM technicznych, wyrządzonych przez oku
pantów rmmyślnie w tym eelu,
aby onłeD1OŻllwić nIetylko I'Mwój, ale i egzystencję polskiego
przemysłu włókienniczego,
zakłady firmy L. Geyer dzięki ener
gji, bogatemu doświadczeniu i
zdolnościom klerowni~twa labry
ki, zostały urucbomione w nfeprawdopodobnie krótkim czasie, bo już w ~fągn pół roku po
wY.iściu okupantów.
Początkowo

nrnchomiono 0tylko małą częś~ maszyn i warsztatów, następnie je
dnak w szybkiem tempie ~doła
no .iuż całkowicie wszystkie odczywiście

działy odbudować.

We wrześniu 1923 roku liczba zatrudnionych
robotuików
przekroczyła nawet najwyższą
('"frę przedwojenną.

Obecnie

Zakłady Przemysłu

Bawełnianego "Ludwik Geyer"

Sp. Akc. ma,ią następujące oddziały: l) przędzalnię
cienkoprzędną, 2} przędzalnię odpadkową i wigonjową, 3) szarparnię, 4} tkalnię, 5) bielnik, 6} far
biarnię tkanin~ 7) farbiarnię ba
wełny i niedoprzędu, 8} drukarnię tkanin, 9) draparnię, 10) wy
kończalnię, 11) warsztat mechaniczny i stolarnię. Pozatem firma posiada domy
mieszkalne
dla urzędników, ochronę, salę
jadalną,
teatralną i sportową,
stajnię. garaże oraz plac sporto
wy.
ł Zakłady
posiadają
51.000
wrzecion
cienkoprzędnych,
10.140 wrzecion odpadkowych i
wigon.iowycb,3.676 wrzecion niclarkowyeh i 1.850 krosien, a
po przeprowadzeniu
celowej
techniczne.1 reorganizacji i modernizacji fabryk, zatrudniają
4000 robotników, osiągaj~ pro
dukeję o wiele
wi~ą
od
przedwojennej. Obe.tmują przestrzeń 12.500 mtr. kw. zabudowanych I 132.00 młr. kw. placów.
,

'

w roku 1829.

ź.

sów skórzanych napędowych,
4,8 kilometrów przewodników
elektrycznycb izolowanych.

ciężkim

~~.
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Spółka

w roku 1829.

Powstanie przemysłu baweł
nianego w Łodzi datuje się niewiele wcześniej od r. 1823,
w
którym llczne rzesze rękodziel
ników z Czech i Saksonji, zachęcone przywilejami udzielanemi Im chętnie przez rząd ówcZesny - zakłady w naszem
młMcle pierwsze skromne warsztaty pracy. Wzmagająca się z
każdym rokiem potrzeba podniesienia krajowego przemysłu
skłoniła rząd w roku 1827 do
wysłania zagranicę ówczesnego
komisarza fabryk i naczelnika
sekcJi fabrycznej
w Komisji
W ojew6dzłwa Mazowieckiego,
Benedykta Tykela, który, zwiedziwszy znakomitsze zakłady w
")ru!lach, Saksonji I Czechach,
zachęcał wybitniejszych fabr,-kantów tamtejszych do zaszczepienia owego przemysłu na polskieJ ziemi. Wpływom misji Ty
kela uległ między innymi
zamożny fabrykant z miasta Zit·
tau Ludwik Geyer, kt61'y w tym
samym roku przybył "o Łodzi
I dzięki posiadanym macznym
na owe czasy zasobom pienięż
nym przystąpU
do ZBł(Yknia
pierwszej w Łodzi wielkiej fabryki włókienniczej, wykończo
nej I puszczonej w ruch w rokn
1829. Gmach
ten obejmn.iący
przestrzeń 2.096 metrów
kwaCIratowyeh w trzypiętrowej kon
(Jygnacjl, spoczywa na fundamentach półtorametrowe.i szcrok~ci z olbrzymich głazów ka
mlenfa polnego. Ten system budowy mnsial być słosowany z
powodu tl'lldnośei terenowycb,
albowiem wtem mie.iscu istniały podówczas moczary i trzęsą
wiska.
Pierwsza maszyna papowa urucbomlona w Łodzi sprowa'dzona została przez założyciela
firmy 'w rotm 1841. Maszyna ta
o sile 60 koni przybyła do Wło
eławka drogą wodną, a od Wło
clawk.a do ŁodzI końmi.
W
tym czasie fabryka zatrudniała
679 robotników, posiadała 7728
wrzecion, 180 krosien i wyrabia
la 70.000 kg. przędzy oraz 435
tysłęcy metrów "Perkalu", przed
stawiająeych: wartość
200.370
6wezesnyeli rubli srebrnych. W
roku 1847 fabryka pomada jut
'16.141 wrzecion, produkuje towarów na sumę 300.000 rubli
srebm,-cli, 8 wartoM
Jej maszyn f nrządzeń 'dosi. 8umy
pół mUjona rubli.
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Zakłady wyrabiają

tkaniny
drukowane, farbowane, bielone, kolorowo tkane,
a mianowicie: materjały ubraniowe męskie i damskie, druko
wane chusteedd na glowę, flanele drukowane i kolorowo tkane, perkale drukowane, ehusłld
bawełniane

bawełniane, kołdry

bawełnłane

wzorzyste, materjały ubranlowe ze sztucznego jedwabiu l płó
tna introligatorśklego.
P'odążając stale sa postępem
w dzledzłnJe wytw6rezo&cl wl6kiennlezel, zaldady z rokG. na
rok podnQlzą wart~~ jakMclową swych wyrobów,
zysknJąe
coraz większe uzuanie I rozgłos w kraju i na rynku wszeeh
światowym.
To t~i znaczna
ez~~ produkcji
firma eksportuje zagranicę, w.fS~łająe swe
wyroby do Anglii, Rumunjl,
Austrji, Jugosławji, Buł~arji,
W ęgler, Grecji, Turcji, Persj1.
Litwy, Łotwy, RO'JjI, Finlandji,
Estonji, Skandynawji, Dan.ti.
Południowej Ameryki, EgiptlI.
Syrjl, Palestyny, Afryki l'ołu
dnioweJ J Cldn, bądź bezpośred
nfo, bądź teź za pośrednictwem
swych pnedstawlcieU \ agentów zagranicznych.
W roku bieżącym przypada
stuletni jubileusz Istnfenla flrmy. lej obeeni współwłaśclele'le,
spoglądając z oddali czas. _
wyt~żoną, twórczą I obr-a~l
skim duchem ożywioną pracę,
zał&iyciela i bezpośrednich jego następców, są przekonani:,
że przedsiębiorstwo ufundowane na zdrowej podstawie mater.ialnej i poparte wiekow~ :.;aszczytną tradycją, przez długie
jeszcze lata będzie istnieć i pra
cować w rzędzie na.1wie.kszych i
najwybitniejszycb {,Iacówck 1'0
dzimego naszego przemysłu.
Zarząd

zakładów

stanowią:

pp.
Gustaw Geyer,
Robert
Geyer, Karol Geyer i Wachw
Klawe.
Nazwisko Geyerów związane
jest oddawna i nieodłącznie z
Łodzią, rozwojem tego miasta i
jego kulturalnych placówek;
ród ten dał miastu naszemu wy
bitną i1~ć sił, jakie w ciągu stu
leda przeobraziły "kromną osa
dę w polski Manchester.
Adres centrali: piotrkowska
282.
Adres blnra sprzedaży: uL
Piotrkowska 293.
Telefony: centrali: 307, 308,
28-76; blUl'a sprzedaży: 11-17,
11-18, 44-46.
Administracji - 33-17, wydziału mechaniczne~o 11-14.
Adre8 telegraficzny: Geyer,
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lidź I Piotrkowska 27&.
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Kapilal akc,jny zl. 7.500.000.- •
Firma istnieie od roku 1834.
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PAZ~DZALNI~ cienką

i

odpadkową

(25.500 wrzecion)

TKALNIE (544 krosna), bielnik. farbiarnie.
DAUKAINIE. w,kończalnie. mercer,zacje i draparnie.
WYIłJłDIJłJĄ:

PRZEDZE bawełnianą poied,ńczą i

przedze odpadkową; TKANINY BAWEINIANE surowe. bielone.
farbowane. drukowane, żakardowe i drapl1ne oraz TKANINY PółJEDWABNE drukowane.

IZ

nitkowaną,

Specjalnością

TOW ARY

fabryki

są:

AŁ

w

nie ustępujące w niczem kolorowym

tkaninom zagranicznym.

•••••.•..••.••••.........
Fabryka zatrudnia około 1.400 robotników.
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Fabryka zatrudnia

około

1.400 robotników.
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Spółka

-

Akcyjna rze

-

I

,słu Włókienniczego

w 10 II.
fabryka

••

•

materjałów

damskich: wełnianych i półwełnianych,
jedwabnych i półjedwabnych.
•

Zarząd,

Fabryka i Centralne Biuro

Pusia O,

SDrzedażr

i~l. 8·~8.

D1i~jlka -. Piotrkowska :i1, tel. 1·11.
Adres telatrafił:zng: "SAWIP".
Adres jelearafiung: "SIlWIP".
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P. W. It.

P. W. K.

Zgierz, ul.

Nt 7, tel. 21-01.

Leśna

~~
(,...... d~e, wybranym na walnem włókieniczych pod komee roku czym była kUJe dostosowana
siarkowego (OJeam do 66 proc. zgro~dzeniu
'W r. 1924 a na- znowu spada pod wpływem po- do potrzeb
rynku i dorównała
S-ki Akc.
powstanie swe za..
• wytej zawartoki bNwodnika):. stęp.nle .Walne ~groma.dzenie gorszenia się konjunktu.r gospo- sprzedaży: wypuszczono na rywdzięczają in!.
Janowi S~ uoto'Wego 46--48 at. t 801n~ akcJonarJuszy z dma 21 lIpca r. darczych, powodując zupełny za nek nowe, dobrze przyjęte, mar
ehowskiemu (ZJD, w f. 1922), kła 20-22 at
Otnymywan P
1925 zaakceptowały proponowa stój na rynku włókienniczym ki barwnik6w, oraz przeprowaty po zlikwidowaniu załoton , kty
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, I odpaU'. I' f ormy l. zo b oWIązana,
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tern,
postanowiły
odpowiezakcje
zatem zostają ograniczo- ków i półproduktów w fabryce,
rabryczki barwników
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znajdują byt w postaci: a)' dnio zmienić statut Spółki.
ne
do
firm
finansowo pewnych dotąd nie produkowanych.
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,
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Na
temźe
walnem
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gotówkowych.
W dziale organicznych pr~
nICi
~zi do Zgierza.
Z myślą o nniezaletnieniu si~1 ' IŁ, angcblor,
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dwie trzecie zał
cego kwasu siarkowego.
I woz6w Sztucznych w Kieleacn siębiorstwa. Zarządzenia te wpły no&ci produkcyjnej fabryki Jest przerobiono
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,części aparatury i złośliwie spa:- twórnI S-kI Akc., kt6re faktycz- we oraz ogólne koszty fabryka- dnałach f~brykl w CIągU. całe- Jakkolwiek w roku spraw~
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wychodząc cji' sprowadzono
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zmec hanno/> Przemysł Chemiczny ... Polsce..
przy nie:maeznych twórczo~ci przetwórczo- !!mołoNiezależnie od momentów po- wamu środk6w pomocniczych,
Sp. Alu:.".
~I
kle zmianach aparatury, bar wej uległy korzvstnej zmianie ~yślnych: ,:skazujących na to wr~szcie wp.rowadzeniu ści~lej,
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kursowe od długów walutowych
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dalszy zastój, Drze,iściowo tylko
Rozpoczęta w roku 1925 ak- wskutek spadku złotego.
Iwł~eznie) w ilościach, pozwala-<
uruchomiono fabrykację stężo- cja sanacyjna
zaczęła Vi roku
nego kwasu azotowego, na skutlących na częściowe zaspoko~'
tek wstrzymania dostaw przez H~26 wykazywać
coraz wilioRok 1925 był rokiem przel~ niemc6w syntetycznego kwasu cZlliejsze rezultaty.
,
lnie potrzeb postronnych. Z tycliJ
la po części z zagranicznych. bra' mowym w działalności Spółki. do fabryk materjał6w wybucho- Spółka zaś wykorzystując po/ku"'c ch ·eszcze ółprodnkt6 I C " k '
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znacznie rozwinąć swą działaI- ne zgromadzenia akcjanorjutsp_ Akc. wyrabia przeszło 100) ' całego kraJU, dotykając wszystNajlstotmeJ!;zemu zadanm sa- ność i umocnić się na rynku
szów; zwyczajne w dn1u 19 wrze
typów barwników, w ilości mo-. , kie warsztaty pracy, sp owo do- nacji, a więc rozwojowi p r o d u k .
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śnia, na kt6rem między innemi
{gącej pokryć 30 proc. og6lnego I wała dalszy przewlekły kryzys cp, stały na przeszkodzie nie tyl Sprzedaz w roku 1926. w sto- potwierdzono uchwaione w r.
w przemysłach włókienniczym ko ogólne przyczyny natury go- sunku do roku poprzedmego wy 1925 wypuszczenie nowych emi/zapotrzebowania
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Iarnia~h. we~ny, bawełny, ~ół~ ważniejszymi
konsumentami wv brak środków obrotowych, wy ze sprzedazy, w przehczemu oraz nadzwyczajne dnia 5 gru\wełny, JedwabIU ~ucznego 1 ~ , pr?dukcji fabryki S-ki Akc. w wvw.0łany koniecz?ością znży- na w~lut~ stałą,. wzrosły o 67 dnia, które zatwierdziło budżet
~uralnego, lnu, JUty, konopi,/ ' ZgIerzu.
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~I NeusaIu ta n .. d o zastrzyków ( .: go wkredytu
na pokrycie nieci er- pobiegły uzyskane w Banku Go- p roczu rugIem.
Pokrycie części zadłużenia,
chodny arsenhenzolu),
środe}(j : piących zwłoki zobowiązań, spodarsŁwa Krajowego i Banku Pozatem zasługuje na uwagę wobec gł6wnego wierZVc1('Ja
\ZnajduJący zastosowanie w 1ecz1 przez konsorcjum banków, zło- Spółek Zarobkowych kredyty wzmożenie eksportu barwników Sp6łki - Banku Gospodarstwa
łnictwie i weterynarji. Wyrób żone w Banku Gospodarstwa gwarancyjne i rembursowe na do Rosji, co ze względu na stałe Krajowego, drog~ przejęcia
\kwasu octowego i salicylowego Krajowego,
Banku
Związku zakup surowców.
utrzymanie na rynku rosyjskim p'~zezeń cał~j drugie~ ~mis.ii ~k
dopełnia listę fabrykowan chi Spółek Zarobkowych i Banku Zależnie od stosunków gospo- dobrze znanych ~ przed wojny cJ~ złotych, ;la~ rówmez~ częś~JO:
y
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~z S1>,' Akc. pp>duktów orD., jprzedsiębiorstwo musiałoby za- kasa przechodził różn('! zmien- ży za objaw dodatni.
z fund~szów, uzyskan,:ch
ze
czn~cłL .
.
. hamować swoją dzia!al~ość.
ne okresy. Wzmożone w II półW zakresie barwników pr~ sprzedazy zbędnych
DleruchoDUal ~rgaal~ QbeJlll;1lJe Bada. S.D6Iki AkcJJDeJ .. akła- ~ ~potnebowanie f"l1'D1 dukeja w ~ku
sDrawozdaw{Dokończenie na str. nasL)
Zakłady nałefęee

' .,fw~

obeetde Ch

E~

_L__

I

e

1
·

r.cać

Er:

I·

..

"

.

'

Poprawa

Rok 1925 '
ru k-lem przelo mowym
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Rozkwit firmy
w r. 1927

P. W. K.
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l'II(lN\' Dokończenie

Plłlfl'll'Sl

ISK

znacznym
stopiu Isprawność jej aparatu technicz- się tworczą pracą, która nie1'lu
dotychczasowe zo- nego oraz handlowego.
cuprawda po wielu latach. dajt~
howiązania Spółki i opłacane od
Z kOllcem roku
daje się je- wspaniałe owoce.
nich procenty.
dnak zauważyć, że ostatnie deDużo, dużo pracy .jeszcze trze
Produkcja i obroty Spółki w crzje rz~du w z~kresie pol~ty- ba i dużo zrozumienia znaJeże
r. 1927 naog6ł przewyższyły od- kI celnej wskaZUją na wyrazną w spoleczeI'istwie, żeby uregułunośne pozycje z r. 1926.
dążność, za przykładem innych wać i uzdrowić całkowicie slu'
W b
d
.
od paI'istw, zab
. ezpieczenia rozwoju ,. sunki, panujące w branży Chtr
o ec . ~prowa zema, .
krajowego przemysłu organicz- miczneJ.
dłuższego JUZ czasu, ~SOkIC~ no- syntetycznego.
Wiadomem powszechnie je!\t
~ł na. P?łprodukty orgamczne I Poza dalszem usprawnieniem I że laboratorjum jest dla fabl'YarwnxkI syntetyczne oraz za~a- metod wytwórczych we wszyst-I ki chemicznej tem, czem m.-5zg
'LÓW pr~Ykwozuś' ty~h artykułow kich niemal działach
wprowa- dla człowieka. Tam powstają
przez
w prze. ł ą k ontrol ę pro d u k c j.J wszys tk'le mys'l'l, pomysł'
t
• . •WIę
t . szo
u c Ppanstw,
I k' kt6
d d zono ś CIS
y l sam
~1~lens ~;270 . o s 1'1
ra ~ i
sprzedaży,
umożliwiającą t~d promieniują one na wszysto ca r.
me zwa oryzowa szybką orjentację w calokształ- kle strony, do sal fabrycznych,
la ~w~t sta~~k c~n!YCh w sto- cie działalności spółki, posiada- . gdzie przyoblekają się w realne
su~ u ospa ł u z o ego, na JY- jącej tak bardzo zróżniczkowa-I formy i pod nową postacią wvne nasz !osta y rzuco~e w u- ną produkcJę.
chodzą w świat.
7~~ Oośclac~ wspomDI~ne p~o
W r. 1927 został przeprowaZnane są wypadki zagranicą,
y rzez
łOC~)f l ~~ncję, dzony nietylko poważniejszy re że inżynierowie chemicy przez
b ker; ę, ~ .naw:e . o an J~ 0- mont całego ,5zeregt' instalacjI, 20 do 25 lat pobierali w firmie
o h :wnle~
Jtlz .wp~o~~ ~o: lecz również zostały uzupelnio- 1pensje, nie zrobiwszy przez ten
nye . ow:!;
memlec JC 1 ne
i ulepszone poszczególne czas nic - kompletnie nic.
szwaJCars lC .
działy fabrykacji.
Dopiero po upływie tego ctaOg6łem import barwników do
I.
su, pewnego dnia, kwiat ich ma
Polski w r. 1927
przekroczył
118
rzeń zakwitł - myśl przyobJc1000 tonn, Ił więc wzrósł dw kła się w realną formę, wynalakrotnie w stosunku do lat 1925
zek, czy teź jakieś ulepszenie zo
-1926.
stało dokonane . .!ł firma zac/.:na
Jeśli zważymy, że wywozone
Praca labol'atoryjna u nas I
czerpać kolosalne zyski z tego
z zagranicy barwniki odpowiazagranicą.
nowego źródła.
da.ią przeważnie gatunkom, wyJeżeli wejrzymy do tugraniczNasze fabryki chemiczne lllt!
rabianym w kraju, oraz że zao- nych laboratorjów, to zauwazy- mogą pozwolić sobie na tego ro
strzona konkurencja przyczyni- my, że cały sztab chemIków IH':1. dzaju "zbytek", ponieważ budła się do wzrastającego obniże- cuje nieraz latami nad jednem żet ich jest bardzo okrojony, IX
nia een i udzielania coraz do- zagadnieniem, nie interesując każdy wydatek stały. wróżący
godniejszych waru~k6w płat- się absolutnie sprawami bieżące zyski dopiero na dalszą metę,
no§ci, powodująe znaczne zwię- mi danej firmy.
jest wprost nic do pomyślenia.
kuenie obliga odbiorc6w naszej
Niestety u nas w Polsce czeSpółki, a tern samem zmniejsze- goś podobnego zauważyć llte Specjalności
nie jej środków obrotowych, to t:._~fna.
słu
wówcza~
mamy
prawo do
U nas wymagają od inzyniua.
twierdzenia, że rezultaty osią- chemika, by zajmował się aktuSpecjalnością
finny "Prze·
gnięte w r. 1927 wykazały
za- alnemi zagadnieniami, nIe po- mysł Chemiczny w Polsce" są
r6wno !ywołno§ć Spółki, jak i zwalając mu tern samem :lająć barwniki anilinowe i półfabry·
lJloścl,

w
zmnJr 'szy

I
I

A:n i

b

f .

ura Dr. um

mózgiem
fabryki
h.
.
C emlCZne!

przemy-

chemicznego

kały dla fabrykacji barwników,
które były dotąd sprowadzane z
zagranicy; kwasy i sole techniczne (octowy, siarkowy i azo
towy).
Obecnie organizuje się dział
dla zwalczania szkodników leś
nych. oraz stacja pomologiczna.
Pozatem
"Polski Przemysł
Chemiczny"
zaopatruje całą
Polskę w półprodukt do fabrykac ii barwnik6w
tak zwanv
"Hakwas".
Dzięki temu fabryki barwników w Polsce są zupełnie uniezależnione od rvnku niemieckie
go, dawniej bowiem Niemcy były jedynym dostawcą ,.Hakwasu".
Następnie
"Polski Przemysł
Chemiczny" ma jedyną w Polsce dystylarnię oleu!!!.
Surowiec jest sprowadzany z
Górne~o Slaslca dystylacia
zaś odbywa się
w zakładach
"Polskiego Przemysbl Chemicznego" w Zgierzu.

Tę wyższość mają właśnie firmy niemieckie i z tern mUSlą
walczyć zaciekle
wszystkie fabryki krajowe.
Drugiem niedomagantem jest
sprawa waloryzacji cel
Dzięki
niezwaioryzow:m"m
stawkom celnym produkty ~je
mieckie przedosta.ią się bf'zk!l rnie na rynki polskie.
Zarząd:

Prezes: dr. Roman GÓr~cki.
wiceprezes: dr. Tadeusz SmoTuchowski,
członkowie: dr. Rogalski. jut.
Alo,izy Kuczyński, dyr, Adolf
Legis. inż, Stanisław Lipkowski, dvr. Walenty Miler, dr. Feliks Maciszewskf, dr. Adam P •
wlikowski. dyr. Stanisław Roga
czewski, inż. Wiktor Sommer,
inż. Aleksander Tupalski.
Kcmiteł

wykonawczy zarządu:
Przewodniczącv:
dr. Feliks
Maciszewski,
•

KonkurenCja niemie- dyr. Walenty Miler,
cka dzieki nlezwalo- galski. dyr. Adolf
dr. WC'jcJech RoLegis, dyr.
ryzowanm stawkom
lnt.
Wiktor Sommer.
Aleksancelnym
der Tupalski.
zastępca

przewodniczącego:

członkowie:

Stanisław

Najpoważniejszym konkurentem spółki są fabryki niemleekie, które zarzucają formalnie
rynek polski swymi wyrobami.
Konkurencja ta istnieje na po
lu czysto ekonomicznem - ponieważ rząd niemiec....
udziela
olbrzvmich kredytów fabrykom
chemicznym, które dzięki temu
są w sta~ie dawać bardzo dogodne warunki spłaty swym odbiorcom.

Ro~aczewski.
inż.

Dyrekeja:
Inż.

Artur Szeunert,
drzej Brzostowski, inź.
mierz Płużański.

Komisja rewizyjna:
Franciszek Dziengała, Jan Lii
zowski, Michał Grossek , Wacław Kączkowski, Karol OlszCJwski.
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Powszechnej Wystawy Krajowej

własność

s. A.

Browary Huggera w Poznaniu.

Piwiarnia (suteryn" na CI 1000 as6b,
Restauracja I kl. (parter) na CI 1200 oS6b,

ciepłe

Cieple

lIotrawy i 2 złote
Dotraw, od 2,50 zł.

Teatr "Rewia" Og~~~·~.~515 (BO artystów, balel zSD os 'bl
(Gisled. Gierasiliski,

Szczawiński,

inż. AnWłodzi

Skonieczn"

Zaba,ńsCJ

Oant:iDR -. Habarei od dodz.

i

~l.

OgrÓd: Koncert orkiestry wojskowei od godz. 16.
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Akcrjna Fabrrk Sukna

w Tomaszowie-Mazowieckim
Adres telegraficzny:

Rok

Akcyjne Landsberg.

---

założenia

t85i.
T elefon Nr. 41.

Fabryka założoną została w roku 1857 przez Hilarego rok jej powojennej działalności przyczynia się do rozwoju
Landsberga jako tkalnia sukna i kortów, a w roku 1881 przedsiębiorstwa i powiększenia produkcji
posiadała już własne oddziały tkalni mechanicznej, przędzalni
W roku 1927 znacznie powiększOI12r została przędzalnia
zgrzebnej, wykończalni, pralni i farbiarni.
przez zmontowanie dalszych 2.170 wrzecion, po zatem we
W roku 1898, po śmierci Założyciela, fabrykę nadal wszystkich oddziałach fabryki przeprowadzono szereg
prowadzą Spadkobiercy z pp. Aleksandrem i Feliksem Lands- ulepszeń i inwestycji, zmierzając do zmodernizowania i udobergami na czele.
skonalenia produkeji.
W roku 1908 przedsiębiorstwo przekształcone zostało
Obecnie fabryka posiada 170 krosien mech., 7.360
na Spółkę Akcyjną z kapitałem zakładowym Rb. 1.200.000. wrzecion zgrzebnych, skręcalnię o 1.260 wrzecionach, wzoRozwój przedsiębiorstwa przed wybuchem wojny, w r. 1914 rowo urządzone: wykończalnię, pralnię i farbiarnię wełny,
dosięga swego szcz-ytu, fabryka zatrudnia około 900 robotniprzędzy i sztuk.
ków, uruchomionych jest 190 krosien mechanicznych i 5.310
Kapitały spółki wynoszą łączni~ około Zł. 4.000.000.
wrzecion zgrzebnych (na dwie zmiany). Wyroby firmy
Zarząd obecny stanowią pp.: Wilhelm Landau, prezes,
H. Landsberg znajdują ogromny zbyt i chlubnie znane są Władysław Landsberg, Henryk Landsberg, Leon Oxnerna rynkach b. Oesarstwa Rosyjskiego i b. Kongresówki.
dyrektorzy, Dr. Henryk Majmon, D. Koral, Dr. Marceli LandsW ojna na kilka lat przerwała działalność fabryki, lecz berg oraz pp. Adw. Jerzy Majmon i Jan Koral jako zastępcy.
już w pierwszym roku po opuszczeniu Polski przez najeźdźcę
Produkcja obejmuje tkaniny czysto wełniane z przędzy
:firma przystąpiła pierwsza w Tomaszowie do uruchomienia zgrzebnej i czesankowej we wszelkich najprzedniejszych gaswego przedsiębiorstwa. Znaczne straty, poniesione przez tunkach. Specjalność stanowią materjały męskie ubraniowe
rekwizycje i straty na terenie Rosji Sowieckiej, uniemożliwiły i paltotowe oraz materjały mundurowe i płaszczowe dla pp.
uruchomienie fabryki w rozmiarach przedwojennych, jednakże oficerów i urzędników państwowych. Wyroby firmy wystadzięki ener~i Zarządu i popytowi na wyroby firmy, każdy
wione są w Pawilonie Włókienniczym na P. W. K. w Poznaniu.

Sadeł!

Adresse

e

Anon,m

sines de Dr D

a Tomaszów fondte
Ma owieek- (P
en

teh~graphique:

Akcyjne Landsberg.

---

Fondee en 1857 par Mr. Hilaire Landsberg, la fabrique de dr~p
possedait a son debut une modeste quantite de metiers a main.
En 1881 ene representait deja un grand etablissement industriel
qui coosistait de lavoir et teinturerie, filature, tissage mecanique
et finissage. En 1891, apras la mort du fondateur, l'usine fftt dirigoo par ses successeurs avee MM. Aleksandre et Fem Landsberg
en ~te.
C'est en 1908 Que l'entl'eprise fttt transformee en une Societe
Anonyme avee un capital de 1.200.000 Roubles. Au debut de la
Grande Guerre l'activite de la Societe attaignit le plus haut point
de son developpement. Elle occupait environs 900 ouvriera et employes et possedait 190 metiera mecaniques et 5.310 broches de
cardee (en deux equipes) en ID arehe. Lee tissus de la S-te A-me
R. Landsberg jouissaient de la meilleure renommee et furent tres recherchessur tous lesmarches del'Empire Russeet de l'ex Pologne-russe.
La guerre europeenne a interrompue pour quelques annees
la production des usines Landsberg. Pourtant des la premiere annee
de la delivrance du pays de l'invasion ennemie, la Societe reprend
la premiere a Tomaszów, eon activite. Des pertes considerables
C8USOOs par lee requisitions et sequestrations en Russie Sovietique
rendent une production dans les proportions de eelle d'avant
guarre improssible; mais grace a l'energie et a l'activite de la Direc'
tion ainsi que la renommee bien etsblie des lainages Landsberg

logoe)

1851..

Telephone: Nr. 41.

chaque annee d'apres la guerre augmente la produetion des usines
et ameliore la qualite des tissus.

En 1927 la filature est augmentee de 2.170 broches .cardees,
dans toutes les sections de l'usine diverses ameliorations techni·
ques sont amenagees, la Direction ayant en vue la modernisation
permanante de la production.
Actuellement la Societe Anonyme H. Landsberg possede 170
metiera mecaniques, 7,360 broehes de cardee, 1.260 broches de
tordage, un lavoir de laine, teinturerie de laine, fil et pieces,
finissage -complets.
Les capitaux actuels de la Societe sont au total de Zł. 4,;000;000
environs.
Le Conseil d'Administration se compose de: MM. Guillaume
Landau - president, Wladislaw Landsberg, Henry Landsberg,
Leon Oxner - directeurs, Dr. H. Majmon, D. Koral. Dr. Marcel
Landsberg et MM. Avocat Georges Majmou et Jean Koral-eandid~.
Les usine .. Landsberg produisent des etoffes de laine ea.rdee
et peignee dans toutes les meilleures qualites. Speciali~: lainages
fantaisie hommes, palętots, etoffes pour unifonnee mmtairee et
pour les employes de l'Etat.
La Societe Anonyme H. Landsberg expose au Pavillon Textile
a l'Exposition Generale Polonaise a Posen.
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TOW ARZYSTWO
Wyrobów Trykotowych i Dzianych

Jakób H- sz
W
Al. Kościuszki 23/25.

i

\uilczyński

10BlI

Spółka Akcyjna.

'eleł.: 11-34, 13-34..

WYDOBY:
Bielizna trykotowa,
Kostjumy kąpielowe i sportowe
Chustki i szale fantazyjne,
Pullowery, kamizelki i t. p.
•

Prz~mgsl Wlóki~nnitzg

Spółka

Akt:gjna

~~~lódź~~~

Fabrrka chustek

wełnianych

Eksport do wszystkich

BIuro I

Skład:

l6di. Zielona 5, tel. 10-90.

i tkanin

DÓłwełnianych.

części świata.

Fabr,ka:

fabryka wyrobów ie wabnych i
e
Bioro: Piorikowska lit
teL

tI8-8ł.

I Fabrrka:

l6dź-RadogoszcZ,

lei. 14-41.

wełnianych

Kilińlki~do ~:i~
tel. 5:1-48.

Wyrabia: wszelkiego rodzaju tkaniny jedwabne; a szczególnie
(
Crepe de Chin e, Meteor, Crepe-Satin, Crepe-Georgette.

~~·~~~~EZZZ33~~~~~~_~...
~~~~~~~~~·~·~·:·~·~·~·~.~.~.~.~~tt~
P. W. K.

P. W. K.

lÓDIHJł

fABRYKA
Rok
PIIJSIIJ JfDWAIINftiO i WYROBÓW B4WflNUNY(U

Rok zaloienia1§!!

-

,

:•

!:

lÓdź, · POłOorska

:18.

II

-

•

e
lei. 21·9:1.

zaloienia1885

leL 21·9l.

Fabryka wyrabia: plusze wełniane I J"wabne oraz
Fabryka posiada następujące działy:
welwety (aksamity> I rółne towary pluszowe ze
Mechaniczną tkalni", farblarniEIJ dt'Ukarnl4ł I .,..
sztucznego jedwabiu.
k06czałnl4ło
Marka
fabryczna
Karka
fabryczua
Rachunek t.yrowy: Bank Polski, Bank Dyskontowy w Warszawie, Bank Zachodni.

Iw. G.\

IW. G.I

Wystawia na P. W. K. Stoisko Nr. 24 w Hali

Przemysłu

,

Włókienniczego.

i
...............................................................
_

Warl~Wa, KrakÓW',lwów, Poznań, (idań.k.

PRZEDSTAWICIELE:

Fabyrka Wyrobów

PrzelDgsl

Bawełnianych

BawełnianD

i

Półwełnianu

skład

Ira[ia Kaff~man i Ranli~wi[l

. Inlety, zefiry, drelichy (dymka) pepity"
chusteczki
Płócienka:

ulica Piotrkowska Nr. 121.

koszulowe,

TELEFON 57-58.

fabrgka

tr"ko~aźg ł

a9.

Telefon 79-06.

ŁÓQt,

TELEFON 57-56.

fabr,czny ul. Piotrkowska

fartuchowe,

prześcieradłowe, pościelowe

Pin'ZOlz;dllł uamlłL

i halkowe.

fl'llal.

",'ory.

arigkulów dziangt:b

Jlllred S.:b - Dboro i -§- 8, l '

dź,

ul. Nawrot 23. telefon 11·38.
Specjalność:

Kamizelki, koszule i kalesony

. W',rob, plerwslorzednej

męskie,

jakości.

Kostjumy, reformy i staniczki damskie, oraz ubranka i spodenki z
z czystej wełny kamgarnowej .

Wrroby
Dierwszorzednej jakości.
_________________

'T ON HAU

Mechaniczna fabryka
pończoch

Wyroby naj przedniejszego

Wytwórnia o~lieiY ~lianej

6. Se umann
lNt, Nawrot Nr. :16.

dziecinne

._g__
.I·____

. ._ _. ._ _ _ _. . . . . . . ._ _. . . . . . . . . ._ _. . . ._ _ _ _ _ _

~1

g~trami

iA_~

Łódź, Wólczańska

~

141

Telefon 32 19.
a

Firma wystawia swoje
eksponat, na Wystawie

~atunku.

Garsonki, Pulowery. Kamizelki meskie i damskie i t. p.
Ubranka i kostiumiki dziecinne w naj:-: :-: ::- lepsz,ch galunkach. :-: :..: :-:
Wyrabia jako specj:lność: SWealłY.

Ceny fabryczne.

PIłIJ;DIIllNIA

Ce,ny fabryczne.
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Spółka

z

lennlCZ

ograniczoną odpowiedzialnością

10Dll, l'Ionloszkl 5.

W

lelelong:

InstJłUC;1 zo~aniloVlaaa I inicjał,.,

DozoslliąCI

i

pod patron tam .,KraiO

.

Zwl,zku Prl m,-

gO

Załatwia

wszelkie operacje bankowe, ustawowo Spółdzielniom dozwolone.
sowe ze wszystkiemi ośrodkami kraju.
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Adres telegraficzny:
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Fabrrka: ul. Cegielnania Nr. 104, telefon Nr. 32·85
Skład kons,gnacYjn, w Warszawie: ul. Długa Nr. 55, tel. Nr. 67·97

