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.Zjazd .d elegatów ..rzemieśhiiczych, zawodów szewckiego, tkackiego, sukienniczego ·
i · pończoszniczego

·"

Oswiadczenle przedstawiciela Min. ·Handlu i Przemysłu. Rząd przychylnie rozpatrzy
.
. ..
_,.··
postut.aty rzemiosła polskiego
naradzenia się nad sposobami . naprawi,eniia
zła, jakie się dzieje temu rzeiµiosłu skutkiem
nad.m iernego importu towarów obcych.
·
.Poza tern oinówimy dziś szereg żywot
nych spraw, dotyczący~h ·poszczególnych rze
miosł, których ·przedstawiciele · zjechali się
na z}azd dzisiejszy.
.Witam .więc wszystkich, którzy dla dobra rzemiosła raczyli wziąć udział :w 'bradach.
~ ~itfl!ll· P: do~~:a Ju.n~a, _przedstawiciela
M.1rusf,efsfwa Przęmysłu · 1 Handlu; p~ów
i>r:t-edstawi'Qieli. ~™u m. Łodzi, Komisariat~ RiidU, Rądy Stanu średniego i dele~
brał · udział W ··Ziezdzłe ~ gat6w pos#~gólnyeh ' mi~t i rzemiosł.
t ! 'łl
i.
ł
I
li
..,,
Dziękując wszystkim za gorące zaintereZ . P.ah\anic: J. Twardowski ~ sze'l:W'c, S.
Korzeniowski· - · szewc, J. Holwek - szewc, sowanre się. sprawami. rzemiosła, ogłaszam
Wł. Piechulski ~- szewc, pończosznicy: 'J. Ra. Zjazd- za · otwarty i ' z:aprasz.am do stołu premisch, Fr. Szmidtke, ' Z Olusza: fiZewcy: J . . zydjalnego pp.:
Ryncza:k i M. Mendrek. ·Ze Zduńskiej Woli:
przedsta,witjel ,Stow. · R~e.mieślniczego ,,Re.są.r
sa" - fr. Mąkowski. Z Opatowa .- przedsta .
Stawickiego z Turku, Dziewirskiego z
wiciel · Stowarzysz-enia Rzemieślników _. St.
Piotrkowa,
Maciejewskiego z Brzezin, TwarKocznura. Z Turku: przedstawiciel Chrześd
dowskiego
z
Pabjank, Rymczaka z Olkusza,
~ńskie~o · Związku · Z'riązliu „ RzemieśłniCzego
Mąkoyi§k.icgo ze Zduńskiej Woli, Koczulę z
.Fr. Sawicki. Z Konstantynowa:· J. Fitze Opatowa, Wieteskę z Tomaszowa, Breslera
rzeźnik, St. Jabłoński ślusarz, St . .Rodaz
Koła, Wojdę ze Zgierza, Szmitkego z Pabja
kowski - piekarz. Z Aleksandwwa. K. Krunic, i Piotrowskiego z Łódzi jako sekretaria.
s zyński -:- szewc i F. Roliński - pi~karz.
Przewodniczy Stawicki, w krótkich sło
Ze Zgierza: Fr. Graczkowski i F. Wojd.a sze;w wach
za wybór, odczytuje porządek
cy. Ze Rzgowa: J. Jóikiewicz i R. Dziewirski obrad dŻiękuje
i treść telegramów hołdowniczy ch ,1 - szewcy. Z Piotrkowa: W. NowdkÓwski, A. p. Preżydenta Rzeczypospolitej i przemjeraBuliński, B. Graczykowski - - szewcy Z Top. Marszałka Piłsudskiego.
maszowa Mazowieckiego: A .· Wi<:1erka szewc i l3. Gnauk - sukiennik. Z koła: "A.
Hołd
Rzplłtel
Ressler .:_' szewc. Z Konma· · J Świniarski szewc i z Br'zezin: J. Maciejewski 1 J. DaszDo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
kiewicz -'- szewcy, oraz pr7ed,; awiciele rle
·prol.
Ignacego Mościckido.
niiosła polskiego w Ł ld.zi: pp. J .. Jaskółowski
St. Woźniak, Igo. Nowak. F. Kłopowski, R.
Zebrani w dniu 12 lutego r. b. na Zjeździe
Stępień, W. Błaszczyk. St. ·. Kłosiński, A KuRzemieślniczym w mieście Łodzi,
urządzo
latowski, Wł. Koniewski, Wł Staszewski, J. nym z inicjatywy Resursy Rzemieślniczej
Janiec, J. Pawlonko, J. Troczkowski, R. Gór
ski, .Tan Sznel. Przemysł kominarski .,.epre- Łódzkiej, przedstawiciele rzemiosła szewckie
zenlowa1i: pp. W. Smętkiewicz (Łódz). T. go z Województwa Łódzkiego i częściowo
Adamczewski (Pabjanioe), Bierzyński (Ale- Kieleckiego, przedstawiciele tkaczy, sukienksandrów), J. Berendt (Kalisz), Urbański.. i ników, pończoszników, szczotkarzy i komi·
K Plaszek (Konstantynów), Ruszkiewicz niarzy .z Województwa Łodzkiego przesyłają
(Skulsk), J. Siciński (Widawa), P. Mafarski
(W·arta), W. Nowak (Słupca)„ Wł. Dworakow Panu Prezydentowi wyrazy synowskiego
ski, J. Fidler i W. Fidler (Zduńska Wola), przywiązania .do ziemi ojczystej i składają
M. Sienicki (Kłodawa) St. Odwarski (lzbka gorące · tyczenia pomyślności dla Jego Osoby
Kujawska), K. Rog-ulski i A. Klinowski (Som- i rf!dziny. ~r~z dalszego r:ozwoju Polski mopolno ~ujawskie), .T. Dobrowolski (Zagórów),·
I. Siemiński (Ozor~ów), R. Klusarski . (Sie- carstWQwej.
radz), J. Wicher · (Zelów}, B. ~arszczewski i
Hołd
Marsżałka
J P achnicki (Wieluń), K. Wes.ołowski (KłO
dawa), \"'Il .. Banaszek (Dąbie}, K. WiderkiiePiłsudski.ego
wicz (Lutomiersk), ' J. Grobelny (Brzeziny),
Siemiński (~ęczyca), A. Tuliński (Tuliszków},
· f!o Szela ·Rzqdu - Pana Marszałka Józe\YI. Karzyń?ki (KC?nin), L. Fidler (Koło}, - Ą· . la Piłsudskiego:
Grzybowski (Kumca Grabowska), .' S. R.ataJ' Z~brani ·na Zjeźd°zie, zwołanym przez Reski (Kalisz), J. Adatjlczyk (Piotrków:), A. ·Mesursę
.Rzemieślniczą w Łodzi, przedstawiciele
karski (Noworadomsk).
.
rzemiosła szewckiego . z WojewOdztwa Łódz·
kiego i Kieleckiego, oraz ·przedstawiciele tkaczy, sukienników, · pończoszników, szczotkaObrady zagaił p. prezes Franciszek Szwan~ rzy i kominiarzy ~ Woj~wództwp ŁOdzkiego
kowski, który zakoń,czył swe przemówienie
przesyłają twórcy odrodzonej Polski wyrazy
w następujący sposób:
.
Celem dzisiejszego Zjazdu jest omówienie głębokiego hołdu i ośuńadczają gotowość sokrytycznej sytuacji rzemiosła szewckiego i lidaryzowania ałę z Jego dq:ieniem wywalcze
Niedzielny · zjazd rzemieślników, zwołany •
przez Resursę · Rzemieślpiczą w · Łodzi, miał
na celu omówienie potrzeb i bolączek rzemio- .
sła , SZe.'\\o'.ckiego, tkackieg9, sukiennic~eio, •. poń
czoszniczego, szczo~skiego i koniimarskiego.
. . .
,
. , N~ ,Zjazd, w .którym wzięli udział: .pi:zed
stawi.ciel Ministerstwa. P.rzcmysłu i HandluP· dr.~ Jung, przedstawiciel Rady Stanu śred- ·
niego, "'Województwa, Komisarjatu Rządu i '
Magisti·atu m. Lódzi · przybyli następµjący de
legaci .z poszczegć>lnych miejscowośti ~aję- ·
wóclztwa Łódzkiego i l{ieleckiego: '
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·PrezydJum Zjazdu

'.dla p!' Prez.

.dla . p;

Zagajenie

nia dla Polski stanowiska mocarstwowego w
świecie , drogą własnego wielkiego czynu i wy
silku narodu i Państwa.

Przemówienie
przedstawiciela Ministel'stwa Pl'zem.
i Handlu
Po uchwaleniu wniosku o wysłanie teiegramów hołdowniczych zabrał głos przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu i Handludr. Jung, który w swem przemówieniu podkreślił d4ienia rze.miosła do -zorganizowania
się i zapewnił zebranych, że Rząd docenia
potrzeby rzemieślników i uwzględni je w ramach obowiązujących ustaw i przepisów.
Przemówienie swoje dr. Jung zakończył
życzeniem owocnych obrad.

Dalsze przemówienia

powitalne

Następni
Strzemiński,

mówcy: p. Komisarz Rządu p. Łukasiewkz - przedshwiciel Magistratu i S. Święcki - wiceprezes
Rady Stanu Średniego życzyli Zjazdowi dobrego wyniku obrad.
P . Serwatka, przemawiający w imieniu
tkaczy ręcznych , podziękował Resursie Rzemieślniczej za starania, mające na celu -.vliczenie cechu tkackiego, sukienniczego i poń
czoszniczego do liczby cechów, uznanych za
rzemiosła przez Ustawę Przemysłową.

Referat p. red. Zabt:ck fego
o krytycznem oolożeniu przemyslu
skórzanego
Po przemówieniach

powitalnych

prze-

wodnkzący udzielił głosu p. Zabęckiemu, redaktorowi „N owości", który wygłosił ref erat
o krytycznej sytuacji rzemieślników branży

skórzanej.
Przywóz obuwia z zagranicy przyjął w ostatnich latach zastraszające rozmiary. W
roku 1925 Polacy zapłacili 2 milj. złotych za
buty, przywiezione do nas z Anglji i z Czechosłowacji.

Sumy, wydane w tym samym roku na obuwie własnego wyrobu nie przeniosły wysokości 4 miljonów złotych.
W latach następnych _(1926 i 1927) h:nporl .
obuwia nieco osłabł, lecz mimo to wyrażał
się sumą półtora miljona złotych rocznie.
W roku 1928 znowu obserwujemy nadzwy
czajny wzrost przywozu . towarów skórzanych z zagranicy. W przeciągu zaledwie 6
tygodni kupcy polscy porobili w Czechach
obstalunki na obuwie na sumę p'ół miljona
złotych.
Jeśli nie przeciwdziałamy temu
groźnemu objawowi, dopuścimy do 1<ryzy5"..t'
szewckiego, który pozbawi pracy kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Trzeba walczyć z importem tandetnego
obuwia, które zalewa nasz rynek i niqz:zy ·
polskie warsztaty pracy, nieprzygotowane do
walki z konkurencją zagrniczną, popieraną
usilnie przez rząd austrjacki i czeski kosztem wielomiljonowych kredytów, udzielanych tamtejszym przemysłowcom-

Skutkiem fałszywej polityki dotychcżaso
wych rządów, rzemiosła branży skórzanej zo
stały zupełnie zrujnowane i tylko energiczna pomoc państwa może pomóc i.m do od.zyskania swej zdolnośd wytwórczej i konkurencyjnej, jakie są ciezbędne 2le względu na
znaczenie przemysłu rękodzielniczego dla
życia gospodarczego kraju i naszej samowystarczalności gospodarczej i zdolności militarnej.
Wobec powy~zego proponuję - mówi P·
redakto.r Zabęcki - zebranym uchwalerue
następującej rezolucji::
'

Rezolucja przedstawicieli
rzemiosła szewckiego
Zebrani w dniu 12 lutego r. b. na Zjezdzic,
z inicjatywy Resursy Rzemieślni
czej w Łodzi przedstawiciele rzemiosła
szewckiego z województwa łódzkiego i kie·
Ieckiego uważają za konieczne:
1) znalezienie nowych rynków zbytu dla
wyrobów skórzanych i zdobycia możliwości
ekspol'fU wyrobów obuwniczych na Wschód.
2) Rozwój poje mności rynku wewnętrz
nego.
3) P1'zeciwdzialanie wywozowi zagranicę
skór w stanie nieobrobionym.
4) Wydatne popiPranie przez rzqd wspóldzielczych organizacyj kredytowych, :;urow•
cowych i wytwórczych rzerĄiosla branży skó·
rzanej.
5) Przyznanie rzemiosłu szewc kie mu specjalnego kredytu przez B. G. K. w wysokości
2 milj. zł. w celu zaopatrzenia warsztatów w
surowce oraz kredytu inwestycyjnego w wy·
sokości 3 milj. na zakup maszyn, c2lem ulał·
wienia mechanizacji tego rzemiosła.
6) Wzmocnienie organizacji rzemiosła
przez zakladanie wojewódzkich związków, ce
chów i uregulowanie produkcji przez organi·
zjacje rzemieślnicze.
7) Obniżenie podatków, a w szczególności
podatku obrotowego, obniżenie wysokości
świadczeń socjalnych.
8} Otoczenie obuwnictwa krajowego nalezwołanym

żytą ochroną celną.

· 9) Zwalczanie ulg celnych dla · przemysłu
zagranicznego.
10) Zwrócenie uwagi rzemieślniczych in·
stytutów b<zdawczych na kwestię obuwniczą,
zbadanie warunków ·produkcji szewckiej zagranicą i poparcie wytwórni krajowych ma·
szyn szewckich.
Referat p. redaktora Zabęckie go, przyję
ty przez zebranych burzliwemi oklaska,ni,
został uzupełniony przez p. Seweryna Świę c 
kiego. prezesa koła szewców pn;;y Radzie
Stanu Sredniego, który w swo}em przemówieniu podkreślił koni eczno ść ścisł ego zorga
nizowania się poszczególnych rzemiosł celem skuteczni.ejszej obrony interesów zawodowych.

·

(Dokończenie

na stronie 2-giej)
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(Dokończenie)

t p. T.

Szybiłły

Po przemówieniu p. Swięckiego prz·~wod
ti.iczący udzi-:!Hł głosu p. Teodorowi Szybille,
który t dzielił szeregu wyjaśnief1 do Usta"0'
Przemysłu, obowiązującej od 15-go grudrua

r. ub. R<>_ncnt omówił dobre i zle c:trcny
ustawy, za„;1acz.1ja" w ko11:-u :>'N<.,i, przemówienia, że jeśli Ustawa ma braki to od rzem1 ..·~:Jm~ów z<Jlezy kh usumęcie.

~i!'i·~ho;~ienia

d-

!lu skórzanego, idąc w kierunku udzielenia
odpowiednich kredytów inwestycyjnych dla
zorganizowania i uruchomienia krajowych wy
twórni skór i przerabiania surowców skórzanych na materjaly gotowe przy równoczesnym zdecydowanym ograniczeniu importu
skór wyprawianych z zagranicy, tembardziej,
że skóry wyprawiane zagranicq są pochodzenia surowcowego z Polski.

a Junga

.

/

Spr a ·a kr dytów
Po wyjaśnieniach p. doktora Junga wywiąznła si;; dłuższa dyskusja w związku z
komunikatem Banl:u Gospodarstwa Krajowe
go o udzielaniu pożyczek, przeznaczonych w
.kwocie 12 milionów złotych na potrzeby rzemieślnicze .

P. prezes Szwankowski zaznaczył, że kaide towarzystwo rzemieślnicze może liczyć
na uzyskanie pożyczki w tym tylko wypadku, jeżeli będzie należycie zorganizowane i
siworzy spółdzielnię kredytową.
Po omówieniu wszystkich spraw, będą
cych na pon:~dku dziennym uchwalono szereg rezolucyj, które zostały przesłane wła
dzom miarodajnym.

Re olucja w sprawie
rzen1 osła „ łu!,1enniczego

yrazy uznania
dla p-. min. Kwiatkowskiego
Do Pana Ministra Przemysłu i Handlu,
inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Elektoralna 2, Warszewa.
Zebrani w dniu 12 lutego r. b. na zjeźd:zia
Rzemieślniczym w Łodzi, zwołanym z inicjatywy Resursy Rzemieśniczej Łódzkiej, przed
stawiciele rzemiosła szewchiego z województwa Łódzkiego i Kieleclliego, oraz przedstawiciele rzemiosła tkac,1licgo, sukienniczego,
pończoszniczego, szczotkarskiego i przemysłu
lzominiarskiego z województwa Łódzkiego
wyrażają Panu Min1strowi
wyrazy uznania
za podjęte t:frzrcmia za podjc::te starania około
odrodzenia rzemiosła polsZ..iego i proszą usil. nie o dalszą wydatną i życzliwą pomoc w
1
dziele gospodarczego ?rlrodzenia warszta·
tów rzemie.~lniczych. Jednocześnie Zjazd pro
si o zrealizowanie przyr::eczonego przez Pana Mini.stra-Tta~zej delc~acji uzupelnienia ar
tyku/u 142 Ustawy Przemysłowej, przez zali
czenie do niej rzemiosła tkackfr,go, sukienniczego, pończoszniczego i pokrewnych zawodów.

rzemieślnlkó w
skórzanej

branży

Zebrani w dniu 12 lutego r. b. na Zjeździe
Rzemieślniczym, zwołanym z inicjatywy Re-

sursy Rzemieślniczej Łód:kiej, przedstawiciele szewctwa i branży skórzanej stwierdzają zastraszaiący dla rozwoju życia gospodarczego w Polsce stan w dziedzinie gar"barstwa
i skórnictwa.
Przyczyny tego leżą w braku należytego
„organizowania zarówno przemysłu garbarskiego jak i wyrobów skórzanych.
Zebrani, wierząc w szczere intencje Rur
du Marszałka Piłsudskiego w kierunku odrodzenia gospodarczego Polski, domagają się
od naczelnych władz miarodajnych uwzglę
dnienia potrzeb i uleczenia bolączek przemy-

dnak przyspieszeriia prac rządowych nad zre·
alizowaniem przychylnej decyzji Pana Ministra i wcieleniem jej w życie w czasie możli
wie najkrótszym, a to ze wzglc::du na krótki
przeciąg czasu, jaki pvzostaje jeszcze do wy
borów do Izby Rzrmieślniczej, tembardziej
że ilość samodzielnych warsztatów powyż
szych branż rzemieślniczych w Okręgu Łódz
kim obejmuje okf)lo 60.000 rękodzielników
chrześcijańskich.

Rezolucja przedstawicieli
przemyslu

komin~arskiego

Zebrani na Zjeździe rzemieślniczym zwołanym z inicjatywy Resursy Rzemieślniczej
w Łodzi w dniu 12 lutego r. b. przedstawiciele przemysłu kominiarskiego z województwa
lódzkiego domagają się od władz miarodajnych:

1) Przyśpieszenia wyjaśnienia przepisów
Ustawy Przemysłowej w kierunku przyn111so·
wego wycieru kcminćw, jak we wsiach tak i
w miastach,

2) U óielania koncesyi kominiarskich zgo
dnie z ilością ustalonych rewirów,
3 )ścisl ego przestrzegania przepisów U sla
wy Przemysłowej w kierunku niedopuszczenia osób prawnych do koncesyj, lecz jedynie
osób fizy::znych, ponadto przestrzeganie, aby
straże ogniowe, różne spółki i przedsiębior·
stwa niefachowe, nie mogły wykonywać wycierów.
Wprowadzenie w

życie

a

----

powyższych

uNeue Lodzer
.
1

Zuchwały

napad na po

iąg

WILNO, 13. 2. (ł\. W.). .Dz.iennik Wina podstawie doniesień z pogranicza
informuje, ii wczoraj wieczorem na linji kolejowej Mińsk-Radoszkowice w pobliżu Mińska
oddział uzbrojony w karąbiny, rewolwery
i granaty ręczne napadł na poc:iąg osobowy.
Po steroryzowaniu maszynisty, którego zmuszono do zatrzymania pociągu, rozpoczął się
rabunek. Jeden ze zbiegłych z pociągu pasażerów zawiadomił stancjonowany w po·
bliżu oddział wojska, który przybył na miej·
sce napadu. Pomiędzy żołnierzami a bandą
napastników wywiązała się strzelanina, po
której bandyci opuścili pociąg, wycofuiąc
się z łupami w kierunku pobliskich lasów.
Jeden z bandytów został zabity. Wszcz~te
śledztwo nie dało dotąd rezultatów.
leński"

Wy1as111ema p. ~zybił!y uzupełmł p. dr.
Jung, który w dłuższem przemó~ieniu schaZebrani w dniu 12 lutego r. b. na Zjeździe
rakteryzował nową ustawę, ma1ącą przedewszystkiem tę ogromną zaletę, że raz na za- rzemieślniczym w Łodzi, zwołanym z inicjawsze kładzie ona kres rozbieżności różnych tywy Resursy Rzemieślniczej Łódzkiej, przed
pru,c~3.rz;l'vch tt."-taw rz<::rPi2śb.icz·r::)1, obostawiciele rzemiosła tkackiego, sukienniczego
wiązujących dotychczas na terenie Polski.
i pończoszniczego, uważając za krzywdzące
Odkładając do jutrzejszego numeru szczedla siebie pominięcie wymienionych rzemiosł
gółowe sprawozdanie przemówienia przedstawiciela Ministerstwa Przemysłu 1 Handlu, w paragrafie 142 Ustawy Przemysłowej z dn .
znanego w kołach rzemieślniczych ze swojej 15 grudnia r. ub„ tembardziej, że powyższe
zaszczytnej misji dr. Junga, podkreślamy, że
p. dr. Jung oświadczył, iż p. Minister Prze- rzemiosła są repreze.'1towane w Okręgu Łódz·
kim przez cechy istniejące częstokroć zgórą
mysłu i Handlu uznał za konieczne rozszerzenie § 142 Ustawy Przemysłowej na tka- sto lat, domaga;ą się od władz miarodajnych
czy, sukienników i pończoszników stosownie zaliczenia ich do rzemiosł uprawnionych
do wniosku „Resursy Rzemieślniczej w Łodzi
jeszcze przed wyborami do Izby Rzemieślni przez powyższą ustawę i wyrażają uznanie
czej, a właściwie w ciągu najbliższego czasu. dla Pana .Ministra Przemysłu i Handlu za
Zebrani przerywali raz wraz dr. Jungowi "(Jrzychylne zdecydowanie życze1i i postula·
burzliwymi oklaskami, dziękując w ten spo- tow, wyrażonych przez specjalną delegację
sób odruchowy za uwzględnienie przez czyn- Resursy Rzemieślniczej w Łodzi, żądają jeniki miarodajne postulatów rzemiosła.
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ala

stulatów jest koniecznem
.bezpiecreństwa
zarówno Państwa, jak i publicznego.

Rezolucie w spra
szczotek i

i

pędzli

importu

Wobec tego, że wyroby naszego kraju w
zakresie szczotkarstwa i pędzlarstwa stoją
na wysokim poziomie i były nawet wywożo
ne zagranicę, do Rosji, Turcji i Azji, że w
chwili obecm> j w rzemiośle tym odczuwa się
duży zastój, gdyż rynek wewnętrzny jest zalewany szczotkami i pędzlami wyrobu czeskie
go i niemieckiego, na które to towary udziela
ny jest przez zagranicznych exporterów kredyt długoterminowy, a z drugiej strony w
Polsce jest dostateczna ilość warsztatów mogących w zupełności zaopatrzyć rynek wewnętrzny, odczuwa się jedynie brak odpowie
dnich kredytów inwestycyjnych i obrotowych
i dlatego np., w Łodzi istniejące w ilości 46
drobne warsztaty szczotkarskie na wpół we·
getują, a wszak są wśród nich i większe, egzy
stujące zgórą 75 lat, przeto zebram na zwoła
nym z inicjatywy Resursy Rzemieślniczej w
Łodzi Zjeździe rzemieślniczym w dniu 12 lutego r. b. uchwalają domagać się od władz
miarodajnych powstrzymania za pomocą odpowiedniej polityki celnej przywozu wyrobu
zagranicznego szczotek i pędzli za wyjątkiem
pędzli do wyrobów artystycznych i małych
pędzelków 10 mm., do których produkcji nie
są jeszcze przystosowane
nasze warsztaty.
oraz udzielenia rzemiosłu szczotkarskiemu
należytych kredytów długo i krótkoterminowych na zakup maszyn i zreorganizowania
warsztatów rzemieślniczych.

*

BERLIN, 13.2. Tel. wł. „Hasł8 Łódzkiego•.
Na wojennym statku niemieckim .Derindie",
w chwili przybycia do Smyrny, zachorowali
nagle wszyscy oficerowie wsród objawów
zatrucia. Kapitan zmarł po 8 godzinach strasz··
nych cierpień; innych ciężko chorych ulokowano w szpitalu.
Okazało się, że kucharz do deseru z ryżu
użył przez pomyłkę trucizny na szczury.

1eatr Literacko=Art.
W Uokaiu kinoteat. „LUNA"
Pod kierownictwem WaleregoJHtrzębca
~c>C>e>c>-.-e><:><:><:>----

Dziś

LARISY ALEXJA
oraz: znakomitego artysty teatrów polskich
I zagranicznych prof. baletu

L. GIENISZEWSKIEGO
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OCHANIE!
Z EJM MASKĘ!

K

Wielka rakieta karnawałowa w 14 częściach,
pióra Starskiego, Dr. Pietraszka. Nela, S%erSzenia, Sygietyńskiego I Jastrzębca.
Muzyka T. Sygietyńskiego, Petersburskiego
I Lldauera z udziałem Larisy f\lexja. Włady·
sławy Jaśkówny, Cz. Popielewskiej, Hanki
Runowieckiej, Serafiny Talarlco, L. Geniszew·
skiego, Walerego Jastr%ębc;a, B. Kamińskiego
S. Laskowsk1eg1>, f\. l'lowosielsklego, S. Sie
łańskiego, T. feskow.i<:za oraz zespołu balet.
1. Zdejm maskę! 2. Zulejlc:a. 3. Chcę mówić:
„Kocham". 4. Lekcjo gramatyki. 5. Pieni się
szampan. 6. Carmen i Torreedor. Czarne d1a·
bł!\tka. 8..... piewał pan % nami. 9. Gazeta
w maglu. 10. Zwycięskie tango. 1\. Nie ob·
chodzi mnie ten kram. 12. Larlsa f\lexfa.
13. Czy to ty mój drogi. 14. Maskarada w Fil·
harmonjl. Zapowiada: Walery Jastrzębiec.
Reżyserowali: Walery Jastrzębiec i Czesław
Skonieczny. Kierownik muzyczny: Tadeusz
Sygietyński. Kierownik literacki: Jerzy Nel.
Baletmistrz. Eug. Wojnar. Dekor. S. Frasi.ak.
Koncertmistrz: W. Licaauer,
Codziennie dwa przedstawienia o godz. 7.45
i 10 wlecz:., w soboty, niedziele I święta tny
przedstawienia o godz. 5,45, 7,45 I 10 wlecz.

W górnej sali Zarząd Resursy podejmował
bankietem przedstawicieli władz i delegatów. Wygłoszono kilka okolicznościowych
mów, pito zdrowie p. Prezydenta Rzeczypospolitej, dr. Junga, prasy rzemieślniczej, oraz prezesa Szwaukowskiego i kuratora
Wagnera.
Zjazd wykazał ogromne zainteresowanie
sprawami odrodzenia gospodarczego Polski
wśród szrokkh mas rzemieślników oraz ujawnił cały szereg bolączek, co się wyraziło
w licznie uchwalonych rezolucjach.

•

i codziennie 1

• Gościnne występy %Rłlkomitej artystki
teatrów paryskich

Zebrani nagrodzili wezwanie prezesa Resursy żywymi oklaskami, poczem przewod~i
czący Sawicki podziękował zebranym za udział w obradach, i „Resursie Rzemieślni
czej za inkjatywę i trudy dookoła wywalczania lepszej doli dla rzemiosła polskiego, poczem z.a.mknął posiedzenie.

i

8 11

,,G

Po uchwaleniu .Powyższych rezolucyj, przy
czem należy nadmi-eni.ć, że uchwaleniu hołdu
dla p. Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego towarzyszyła burza oklasków, prezes Szwankowski wygłosił podniosły apel do obecnych, aby rzemi:osło polskie
konsolidowało się 1 organizowało co żywiej,
gdyż zwłoka każdego dnia powoduje ogromne straty dla samych rzemieślników.
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Zeitung"

trwa ozyw1ona polemika na temat orjentacji
po~1tyczn. oraz osób kand. do Sejmu i Senatu.
„Neue Lodzer Zeitung" zachowuje dość
oryginalny front pomiędzy Blokiem prorzą
dowym ~ blokiem mniejszości narodowych.
Przed kilku tygodniami powtarzaliśmy cieka
wy artykuł tego pisma, wypowiadający się
bez zastrzeżeń za listą pror~ądową. Naganka
całej prasy niemieckiej odniosła jednak sku·
tek, gdyż „N. L. Z." na pewien czas nie okazywała żadnej orjentacj1 1 by później oczywiście zachować ekwilibrjum pomiędzy rządem
a mniejszościami. Tak np. w niedzielnym ar·
tykule ,,Widoki wyborcze" czytamy Lam:
Szczególnie ożywioną działalność okazuje blok prorządowy. Prac~ w tym wypadku
odpowiada rezultatom. W mieście i na wsi
mnożą się w mierze zdumiewającej głosy za
Piłsudskim i jego reżymem. Jest to dowodem
że przez masy polskie, zmęczone śmiertelnie

myłka kuch rza
Wytrucie oficerów na niemieckim
statku wejennym

*

po-

Najruchliw~zą akcję wyborczą okazują
prow~dz~ ruemcy. W prasie niemieckiej

Straszn
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lav1iruie. Walka „lodzer
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Vołkszeltu'1g"

rei ~ Presse"

z niemiecką partją socjalistyczną i jej s<r
juszem z P. P. S. W tym celu przedrukovffje starą odezwę wyborczą robotników niemieckich przeciw polskim soc;jalistom.
Organ socjalistów niemieckich „Lodzer
Volkszeitung" broni się przed tym zarzutem.
Twierdzi, że od czasu poprzednich wyborów
zmienił się stosunek P. P. S. do zagadni.zii
narodOtWościowych i że w dzisiejszym wspólnym programie socjalistycznym mieści się
również postulat efektywnej obrony m1ueiszości. Płacąc jednak pięknem za nadobne
„L. V." .:>stro krytykuje kandydata niemieckiego p. Uttę, zarzucając mu ambicje osobiste oraz... okoliczność, że p. Utta, dziś kandydat „kapitalistyczny" w latach 1918 i 1919
po swym powrocie z Rosji, miał rzekomo pokręgach.
Nie ulega kwestji, że taka umowa, tem hat-' pisywać się swem.i radykalnemi komunisty•
dziej, że jest już publk:zna, mocno poprawia cznemi przekonaniami.
Tyle zupełnie objektywnego referatu o wal
· szanse żydowskiego bloku narodowego.
Drugie pismo niemieckie „Lodzer Freie ce politycznej wśród niemców w ostrym ·oPresse" zaimuie się szcze2ólnie starannie wal kresie przedwyborezy~
panowaniem iH,.. partyjnych, przebiega zdro
wy prąd; że wielkie dzieło Józefa Piłsudskie
go, który w ostatniej chwili uratował Polskę
przed chaosem wewnętrznym i ruiną gospodarczą, znalazło w kraju należyte uznanie i
podziękę.
·
Już jednak nieco dalej „N. L. Z." popiera
blok mniejszości, szczególnie zaś kandydaturę p. Oskara Klikara, który znajduje się na
drugiem miejscu. Dowiadujemy się przytem
niezwykle dekawej rzeczy, a mian., że pier,..
wszy kandydat p. dr. Rasenblatt (z ramienia
żydów) w razie wybrania g-0 z Łodzi, na podstaw.ie umowy pomiędzy niemcami a żydami,
zrzeknie się swego miejsca łódzkiego, tem
łatwiej, że kandyduje jeszcze w czterech o-

ką

„,

Nr. 45

Czerwony czY

Różne wiadomości
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
OJCA śW.
CAŁEJ POLSKI. Komitet org,anizacyjny akademji papieskiej, która się odbyła
wczoraj w sali Rady Miejskiej wysłał do Wa
tykanu list z prośbą o błogooławieństwo. Se
kretarz stanu, ks. kardynał Gaspari przesłał

DLA

na ręcP. nuncjatury ap~tolskiej następujący
telegram:
„Nuncjatura apostolska
,W arszawa.
Rzym, dnia 10 lutego 192S r.
Jego świątobliwość Ojciec św. Pius
XI-ty, bardzo wzruszony uroczystym }:10ł- ·
dem organizacyj katolickich w Warszawie
z okaz.ii szóstej rocznicy koronacji . cz_uj_e
się szczęśliwym, . że może powtórzyć wyrazy Swej łaskawej życzliwości dla szla- .
chetnego, zawsze wiernego narodu, i dzię1.s:uj ąc z serca, . przesyła organizacjom ·i
uq:e.stnikofll uroczystości, jako też . całej
Polsce Błogosławieństwo Apostolskie. · ·
Kardynał Gaspari".
WŁADZE " PAŃSTWOWE i SAMORZĄ

· niebezpieczeństwa

żółty

k9Jor
azjatyckiego?·
~-·

PanazJa·tyzm ·w ·poJ-:ciu bolszewicko-rosyjsklem
.Ta.K ·i tylk<> t~ nał~ ~ ~agad.mem~ lenia. w czyn wyzwoleńczej doktryny panazja
to ro:z.patrywać, mema bowiem JUZ chyba am tyekiej. tfo raz pierwszy sformułowany zojednego wytrawnego znawcy sprawy, kt~- stał w tak kategorycznej postaci plan za.ata.by samo istnienie. tego niebezp~czeństw~, 1a- kowania kapitalistycznej Europy nie bezpoko ·takiego, z~chc1ał .przez chwilę kwestJOOO· &rednio, nie powołując masy robotnicze na
wać. Bezprzykładnie szybki wzrost wielkobarykady Paryża, Londynu, Berlina etc.,
państwowej potęgi ~aponji, tryumfy emancr lecz na tym najtrudniejszym, gdyż niesły
pacyjnej polityki Ttitcji, Afganistanu, a,. po chanie dalekim froncie. Przekształcając miczęści, Persji, zn.amienn.y cha akter. tragicz- ljonowe rzesze tubylców na „armatnie mię
nej wojny bratobójczej w Chinach, nte';IS~n;ne so" i podżegając je do krwawej walki w imię
wrzenia ariti~angielskie w 15.djach, spiski -;n- bynajmniej nie klasowych has-eł komunistycz
surrekcyjnej na terenie kolonji 1 b_ol~nderskich nych, ale idei par excellence ksenofobistycz..
etc. - wśzyst~o to dowOdzi .aż ria"<tto wyraź- nego nacjonalimiu. Przyczem, oczywiście,
nie, ie polityczny, militarny, ekonorlli<?zny i Moskwa zdaje sobie ~~konale sprawę .z temoralny . stan posiadania w Azji moc&rstw go, że .defen~ywtLB; d~1s doktryna: „Az1a ~ "
dla Ąz1atówl moze, l to n~w~t łatwo, przyeuropejskich jest zagrożony.
W sposób jaskrawy, i, poniekąd, oficjalny, brać JU?°o, o!~nzywne brzmierue: „Europa .....,
wykreślił nowe tory owego antagonizmu sam }-~la Az1atow • .
. . .
.
.
.
Leniń, występując na drugim zjeździe III-ej I .
tą w~zakze,, zbyt JUZ ~ldoczme,, bolszeMiędzynarodówki z nowym aksyomatem stra wiclt:ctrosyiską m!erpre~ac1ą p~na~1atyzmu
tegicznym, .który stwierdza bez ogródek, że nie ch..."t i. ~cal~ rue mo~e zgodzić się Ja?oostateczne zwycięstwo bolszewickiej rewolu- nja, rówlą~z .h!1sko, .cho~ -:- rzecz. ocz~sta
cji możliwe jest jedynie pod warunkiem wcie - najzupe.łme1 odm1enme 1nteresu1ąca s1ę tą

azeroką kmcepcj" polity• • I

ona popiera

gorąco Włl?.elką a.kej~ zmietz~jąci\ ku ~
ceniu jarzma cudzoziemskiego, ciążące.go na
inieszkańcach

kolonij angielskich, francuskich, holenderskich i t. d. Tokjo jest s»-1
dza"bą nader rozgałęzionej w całym kraju ..U'.
gi japońako-hinduskiief', . której prz~odniczll
cy hr. Okuina, . potomek ~go rOdu samurajó.w, a · gł~ . w swo.im .. stia.tuc:i.e, że
„'ł/sŻy_s{:y lu&ie ~- r<>~.. SQbi~: .. Ązja_ci nie
są pod ·żadnjm względem gp~szynń od E1J1'09 '
pejczykó~; a:bsol~ -~zprawna j~.t . przeto
hegei:n-0n1a EuropeJczy~ w Az1.1 • Sł-owa
te są i w tym wypadku li tylko parawanem:
. d jalektycznym dla . zamaskowania o wiei•
bardziej egoistycznej ambicji mocarstwowej.
DOWE ZWOLNIONE OD OPŁAT PoCZ·
utożsamiającej formułę: 11Azia --:- dla AzjaTOWYCH„ TELEGR. i TELEF. Na ostattów" z inną, znacznie bliższą temu narodowi:
niem pósiedzeniu· Rady Ministrów uchwalono
Nader hol~
11 Azja dla Japończyków!"
zmianę u's fawy o poczcie, telegrafie i telefo· odczuć musieli na własnej skórze skutki tanie w tym duchu, że władze i urzędy pań'..
kiej polityki Chińczycy, skoro na Il-g'un Kon
stwowe oraz samorządowe, które dotąd opła
gresie Panazjatyck.im. odbytym niedawno w.
cały t. Żw. „ryczałty pocztowe", zostaną zwol
Szanghaju, wystąpili z wielce ostrymi zarzunione .od opłat. Opłaty telegraficzno - teletami PQd adresem grabieżczego imper~jaliz
}g
loniczne Lopł~ty za przesyłki i paczki poczmu japońskiego (sicf). Atmosfera posiedzetowe nie będą obowiązywać także tych władz
..
~
rua stała się jeszcze burzliwszą, . gdy głos za,;
' urzędów.
.
brali delegaci Formozy. domagający się przy
Nowe rozporządzenie przewiduje pozaznania ich wyspie pełnej autODQDlji i motr,..
tem bezpłatne przyjmowanie telegramów od .
wujący swoje żądanie brutalnym uciskiem na:
Wniosek o unieważnienie listy komunisty ,znej
osób prywatnych do własciw)ich · ur~ędów
całą ludność, wywieranym przez autokratycz
państwowych o pomoc w -wypadkach napa!!:warci ramię przy ra ieniu,,. ta~ i dziś uczy- ne włai:lże japońskie. Koreańskiego protestu
Wśród organizacji b. wojskowych zaznadów rabunkowych, pożarów, powodzi, . ·kata- cza się coraz: wyraźniejsza ich postawa wo· nimy piorun co błyska, za?11a t spal?' ~ych, nie było dla tej prostej przyczyny, że wzięciu
strof kolejowych oraz wszelkich wydarzeń bee zakusów pozyskania ich na rzecz poszcze którzy się ośmielają targ - na wolnosć t ma przez ich wysłańców udziału w Kongresie
nieszczęśliwych, spowodowanych katastrofagólnych partyj. B. wojskowi i rezerwiści co· jestat Narodu Poiskiego".
sprzeciwił się stanowczo rząd tokijski! 1łu
'"
mi tywiołowemi . .
raz jaśniej zaczynają rozumieć, że na nich
maczył wprawdzie, ze źle skrywaną g~
Podoficerowie potępiają
HUMORYSTYCZNA SPóŁ.DZIELCZOśC ciąży obowiązek służenia wyłącznie Państwu, partyjników prawicowych, którzy
p. Ossaki, że „Japonii powinien być powie-SOWIECKA. „Trud" donosi, · iż hasło zao- którego całości i jedności chcą bronić za stanowiskiem spowodowali uznanie
rzony przez zebranych specjalny mandat do
patrywania wsi w ·towary prżybiera humory- wszelką cenę. Ich odruchem jest myśl poran interes()w
ostałych narodów, pomunistycznej.
st·Y<:iny i -tragiczny · charakter ż powodu bra- łączenia się w jedną . wielką orga1iizac j ę re·
Podoficerowie złożyli następujący protes
ku jakiegoś systemu.
zer"".istów i b. wojskowych. Z tych pobu- do Sądu Najwyższego:
Naprzykład do najuboższego okręgu medek wypływa również myśl poparcia rządu
„Zarząd główny ogólnego Związku Po
litppolskiego przysłano sześć wagonów szyb Marszałka Piłsudskiego i wskutek tego oddaoraz większy zapas jedwabi i drogich ~u- nie głosów swoich na listę Bezpartyjnego oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski
kien.
·
w imieniu 10.000 członków zaskarża uchwa
Bloku.
komisji wyborczej, która pomimo udowodn'
Okręg połtawski zaopatrzono .obficie·
Uchwała podoficerów jest następująca:
~azę opatrunkową.
·
·'
„Zarząd Główny Qgólneg9 Zw. Podofi- nych i ogłoszonych w prasie codziennej fa
Do okręgu hunmńskiego nadesłano 8 'Y'a- c-erów Rezerwy "Ricczypospolitej Polskiej'' -5·żerslw ci."opusciła listę komunistyczną Nr.
gonów szyb, a następnie 10 wagonów ługu, na .posiedzeniu sw~m w dniu 6 lutego r. b. do wprowadzenia elementów wywrotowy
do Sejmu.
co starczy na dziesiątki lat.
·
protokuł. Nr. 1~/'28 postanowił jednogłośnie
· W tan1bówskiej 'gubernji małej ·kooperaty zgłosić oficja.lny akces do współpracy z BezZmuszeni jesteśmy ostrzec społeczeństw
wie wiejskiej nadesłano 7.000. szkieł· do lamp, partyjnym Blokiem w sprawie wyborów do że nie możemy dopuścić, aby rany nasze
2 tysiąee wiader emal jowanych i .wagbn ta- Sejmu i Senatu.
bliźnione znów zaczęły krwawić.
lerzy i imbryków.
,.
.
Zaznaczamy, że od dłuższego czasu praca
Oświadczamy przeto, że jak w roku 19
Skutkiem nad~iaru towarów, których w przynależnych nam kołach wre w tern prze odparliśmy gangrenę, tak i dziś nie może
i;przedać na miejscu niema koinu kooperatyświadczeniu, że sprawa mocarstwowego stadopuścić najgorszego wroga Polski do Ci
wy bankrutują, a ludność po artykuły pier- nowiska Polski Je;!y nam wszystkim podofi- Ustawodawczych.
wszej potrzeby udawać się musi do odległych cerom rezerwy j ~dnakowo na sercu.
Zarząd Główny
o kilkadziesiąt wiorst miejscowości.
Tak jak kiedyś w roku 1920 staliśmy
Zw. Og. Podofic. Rezerwy'
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Czy donna Teresa może pomówić ,w mej
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matką

pani? . Zgadza

się

pani?
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sprawie

·:

Westchnęła.
.
.<
- Czyż mogę się nie zgodzić? Czyż nie było już
wszystko naprzód ułożone zanim pana poznałam? ·
Lecz czując na sobie suro~y . wzrok donny Rity, cią
zący

na niej z drugiego końca salonu, pośpieszyła· z·.uprzej·
·
- Ale tak, naturalnie, don Manuel...
I o mało nie dodała zwykłej formułki: · ·
- Bardzo pan · jest :uprzejmy! - lub - . dżiękuję-panu serdecznie.„
'
Anita więc" . Zbstała narzeczoną„ ' Całe mi~to doWiedziało się o tem„ W· salonie :donny _Rity, . senMe, ch~upiąc
anyżowe ciastka, ' dziękowały Bogu za· sr:częście, którem.
obdarzył młodą wdowę.
.
·
- Biedactwo: Nie może być przecież ciągle samotną.
Zakochana z peWnóścią w przysZłym · swym drugini mężu."
I pierwszego już nie żałuje. O Panno Najświętsza! co za
radość I
· Anita nie wygłaszała swego . o tem .zdania i bezczynnie siedziała w swym domu przy · oknie, skąd widać było
wąski ogród i szpaler, wiodący do mozajkowego ołtarza.
Pełna buntu i niezadowolenia, rozmyślała uporczywie ze
złością:
·
·
·
, - Wca.le mi się ten Lelo nie podoba, a i ja nie podobam się mu wcale. Nie dbam zresztą o to. Lekceważy
mnie, to widoczne„. mniejsza jednak o to.„
Powtarzała to sobie bezustannie. Wieczorem donoa
Riła, odchodząc, zabrała ją ze sobą.
Nie wypadało, oczywiście, by mieszkając sama, mogła u siebie przyjmować Lela, więc w Casa de Villaquiran
odbywały się j~go konkury.
~
Stojąc samotnie w niskiej salce, która służyła za
przedsionek, gdzie na drewnianych grzybach· wiśiały stare
okrycia don Alvara i zniszczone szale niewiagt tego .domu.
mą odp0wiedzią:
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oczekiwa~a Anila u kraty o.tUennej swego narze~zou ... ..,v
jak wszystkie o tej godzinie toledańskie narzeczone
czyniły.

Zbliżyła się do tej kraty zrezygnowana, zniechęcona,
· z tern samem uczuciem, jak niegdyś w dziecinnych latach
brała kawałek płótna do cerowania lub łatania. Zawsze
pragr.ęła, by Lelo nie przyszedł za wcześnie. Powiew
dziewiczej wiosny, przepływający przez zardzewiałe pręty,
orzeźwiał ją swą świeżością. Niewiadomo skąd, hyc może
z klasztornego ogrodu, słod•ka woń kwitnących drzew przenikał piersi. Zawsze o tej godzinie przechodziła młoda kobieta, wieśniaczka, piękna, ubrana jaskrawo. Za zabicie
jej 'męża, kochanek jej został zamknięty w więzieniu, więc
codziennie, regularnie, niosła mu posiłek wieczorny. Szła
prędko, · lekko uśmiechnięta, z oczyma spuszczonemi, tajemniczo szczęśliwa. Anita z zazdrością spoglądała na
nią. Patrzyła, jak szła boso, uginając się pod ciężarem
kosza, byle pośpieszyć do swej miłości, byle ta miłość istniała. Lubiła przyglądać się tej kobiecie, jak lubiła, bę
dąc maleńką, wzruszające obrazki. Patrzył·a długo na nią,
nawet gdy jej znikła z oczu, a gdy spostrzegała nadchodzącego Lela, zdawało się jej, że odwróciła ~akazaną, ciekawą kartę, by powrócić do nudnej lektury.
Nadchodził zwolna, spóźniony ..
Kwadratowa wieża de Santo Tome rzucała cień na
dom. Dopiero zbliżywszy się do niskiego okna, odróżniał
jasną jej twarz. Podchodząc bliżej, całował wyciągniętą
rączkę, przesyconą silnie wonią gwoździków.
Zwykłe przez chwilę milczeli, nie wiedząc jakich słów
mają użyć. Często ona, chcąc okazać się uprzejmą,
pytała:

- Cóż pan dzisiaj robił?
- Myślałem o pani, - odpowiadał.
Na co ona odcinała się zwykle subtelnie:
- Nie wystarczyło to chyba panu do zapełnienia całego dnia.
- Cóż za sceptycyzm - oświadczał niedbale, niezadowolony.
Nie protestował jednak i zwykle echo unosiło dźwięk
jego ostrego, przymuszonego śmiechu. Nie prawił już jej
o swojej miłości, domyślając się, że ona traktuje też ich
związek jako małżeństwo z rozsądku. I widząc, że ona to
woli, lcierował rozmowę na oJ:?ojętne tory.

W ni
Ricie do
gdyby teg
prośbę do
u młodego
niechęć.

Czase
bywał
szałych do

nie

drze i nie
rytańskiem

wanemi pr
kowanemi
,
,
spoczywali kardynałowie, infantki i młodzi książęta; lecz
nie maczał nigdy paków w małej kamiennej, lub marmurowej kropielnicy, umieszczonej przy drzwiach; nie przeże
gnał się nigdy i nie zginał kolana, przechodząc przed ołta
rzem. Widząc, że jest obserwowany przez swą towarzyszkę, zapytywał ją często ironicznie_:
- Oburzam panią?
.
Nie przyznawała się do tego. Za punkt honoru uwa·
żała, by nie udzielić mu nic ze swych osobistych myśli.
Czuła, że zbyt się od niej różni, widziała, że zbyt pochopnie uśmiecha się z tych rzeczy, które ona przywykła szanować. żadne, coprawda, z jej przekonań nie było głębo
kie, nawet jej wiara była tylko przyzwyczajeniem. Nieraz
też, będąc pełną podżiwu dla Lela za jego niezależne przekonania, które mu pozwalały na odrębne zdanie (z tej samej przyczyny nie cierpiała go), myślała, że chyba on,
a nie ona, tak nieświadoma, ma większą rację.
Pewnego dnia, w towarzystwie niańki Anity, zapra·
gnęli zwiedzić klasztor de San Pablo, by zobaczyć relikwię , przysłaną niegdyś z Rzymu przez kardynała Gil de
.Albornez, a mianowicie miecz ~zara Nerona, który służył
do ucięcia głowy apostołowi.
W maleńkiej uliczce nie było żadnych innych drzwi,
oprócz prowadzących do klasztoru. Gdy zadzwonili, drzwi
otworzyły się same, nikogo nie ujrzeli poza niemi, weszli więc pod okrągłe sklepienie, bielone wapnem. Na
prawo w murze mieścił się kołowrót o dwóch kondygnacjach, zamkniętych na łańcuch i kłódkę i z kąta tego rozległ się głos melodyjny, pozdrawiający wchodzących zawodzeniem rytmicznem:
(D. c. n..}.

Str.

„Hasło Łódzkie"
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Zniżka

Wtorek 14 lutego, Walentego M.
środa, 15 lutego, Walentego Kapł.
TEATRY.
Teatr Miejski - Grube ryby.
Teatr Kameralny - Niewięrna.
Teatr Popularny - Krysia Leśniczanka.
Teatr „Gong" - Kochanie! Zdejm maskę!.
KINA:
Apollo - Zakazana ulica Algieru.
Casino - Napoleon.
Corso i Odeon - 1000 niebezpieczeństw.
Coloseum - Ben Hur.
Cząry Najsprytniejszy złodziej świata.
Grand-Kino - Gehenna Miłości.
Mimoza - Dama kameliowa.
Mewa -- Czarny anioł.
Nowości Robinson w Dżungli.
Oswiatowy - Żona Faraona.
Re„ursa - Biała niewolnica.
Splen 1d - Lzerwona tancerka.
Spółdzielnia Państw. - Ona ma coś.
Cyrk Staniewskich (Al. Kościuszki
Turniej walk zapaśniczych:

Nocne

dyżur

73) -

nocy dnia 14 lutego dyżurują naapteki: L. Pawłowski Piotrkowska 307), S. Hamburg (Główna 50), B. Głu
chowski, (Narutowicza 4), J. Sitkiewicz (Kopernika 26), A. Charemza (Pomorska 10), A.
Potasz (Plac Kościelny 10).

Jutro ostatni termin
zeznań

o obrocie za r. 1927

W dniu jutrzejszym upływa ostateczny
termin dla płatników podatku przemysłowe·
gQ 21łoże.nia zeznania o obrocie, osiągniętym
w roku kalencjarzowym 1927.
Winni niezłożenia zeznania lub podania w
zeznaniu niezupełnych danych ulegną karze
grzywny od 50 do 500 zł.

Nr. 45

artykuł 'w mięsnych

wszelkich gatunków stanieje od 5-8 proc.

W dniu wczorajszym w Magistracie pod ła się w sprawie zniżki dotychczasowych
pn:ewodnictwem wiceprezydenta p. St. Ra- cen.
palskiego odbyło się posiedzenie Komisji do
Po dłuższej dyskusji przedstawiciele proustalania cen na artykuły piierwszej potrze- ducentów wyrazili zgodę na obniżenie cen
by (sekcji mięsnej).
jedyniie artykułów mięsnych wieprz.owych
W posiedzeniu brali udział jako przedsfa... oraz mięsa wołowego; co się zaś tyczy cen
wiciele konsumentów pp. Wagner i Załęski na mięso baranie i cielęce, domagali się po(Cent'l'a}ny Związek Robotników Przemysłu zostawienia cen dotychczasowych. WicepreSpożywczego w Polsce), Wasilewski i Cie~
zydent Rapalski oraz przedstawiciele konsusielski (Spółdzielnia Pra.cowników Państwo- mentów, uważając, że stanowisko producenwych, Komunalnych i Społecznych), Wochna tów ni-e jest niiczem uzasadi;ione. ponieważ
(Spółdzielnia „Zorza"). Ze strony producenzwykle w tym okresi·e lat ubiegłych ceny na
tów: pp. Dzieniakowski (starszy cechu rzeź- mięso ciełęce kształtowały się zniżkowo, ników), Zybert (starszy cechu wędliniarzy), domagali się w dyskli'śji obniżenia cen rówRuszecki i Pines (Stow. fydowskich rzeźni- nież mięsa cielęcego. W konkluzji Komisja
wypowiedziała się za obniżeniem cen wszyst
ków).
Pb zagajeniu posiedzenia prz.ez p. wke- kich rod.zajó-w.1 gatunków ,mięsa jak również
pt ezydenta St. Rapalskiego, naczelnik St. wyrobów .masarskich i koszernych. Zniżka
Ankerstein zreferował sytuację rynk-0wą, któ ta wyn,fa5słahy od 5 do 8 proc. W dniu dzira obecnie posiada tendencję zniżkową co do siej~-ym Magistrat rozpatrzy wnioski Komiartykułów mięsnych. Wobec tego referent
sji, 'i uchwali nowy cennik maksymalny na
postawił wniosek, aby Komisja wypowi edzia- 1
.· mięso i jego przetwory.
1

Nieudany W,Jśt'ęp włamywaczy

aptek

Dziś w
stępujące

sklaaania

Mięso

ce

z dnia 14 lutego 1928 roliu.

Po bardzo mozolnej :Rv.ltcy przygotowawczej zostali spłoszeni
pr vZ dOZQrCÓW nocnych
W d1_1i.u ~czorajs~y.~ do ;) komisarjatu P.
P. zgłos1h s1ę: własc1c1el linjarni papieru
pr~y ulicy Piotrkowskie· 23, Borówka, własc1ctel. składu przędzy wigoniowej, mieszczącego się w domu pr~y ulicy Piotrkowskiej 25,
Rozenberg oraz włas dciel składu chustek jed~abnyc~1 pod ty ·e adresem, Straus i oś"?adczyh, ze ~ n y w lokalach ich przedsię
b10rstw gos~oa ;owali złoczyńcy. , .
. Naty~h .La.st delegowano na m1e1sce wyw1adowco
w celu przeprowadzenia <lochodzenia.
D
chodzenie to ustaliło co następuje:
Właściwym celem włamywaczy był skład
chustek jedwabnych Straussa.
Pragnąc się doń przedostać wykroili szybę w oknie rytualnego zakładu kąpielowego
przy ulicy Zachodniej 56, poczem przez płot
przedostali się na teren posesji przy ulicy
Piotrkowskiej 23, tu weszli po otworzeniu

j drzwi

wytrychem d-0 linjarni Borówki, zrobi·
li wyłom w ścianie do składu przędzy Rozen
berga, mieszczącego się przy ulicy Piotrkowskiej 25 i tu wybili otwór w suficie do składu
Strausa, przyczem w celu dosięgnięcia do sufitu ustawili jedną na drugą skrzynię z przę
dzą wigonjową.

Znalazłszy się w składzie Strausa zostali
spłoszeni przez dozorców nocnych, którzy do
strzegłszy światło w oknie składu wszczęli
alarm.
Złoczyńcy zbiegli w nieznanym kierunku,
pozostawiając na miejscu swe narzędzia
„pracy".
W wyniku dochodzeni-a aresztowany z.ostą.ł niejaki Szmul Jakubowicz, bez stałego
miejsca zamieszkania, jako podejrzany o
współudział w nieudanym włamaniu. Został
on osadzony w areszcie przy komendzie mia
sta.
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i dni

Iwan Petrowicz,

następnych!

Bruno Kastner,

12-44

Vivlan Gibson,

:::::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::::
Początek

seansów punktual·
nie o godz. 4. 51/2, 7, 81'2 i 10,
w soboty, niedziele I świe;ta
o l po poi.

.„-„.--„-··---·-········---..-Orkiestra pod dyrekcją pana
R. Kantora.

Podziękowanie
Komitet Szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych „Kochanówka" uważa sobie za
miły obowiązek złożyć tą drogą serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili 'się do świetnych wyników „Wielkiego
Balu Maskowe~o" w dniu 21 stycznia r„ b.,
a więc całemu Komitetowi Balowemu, wszystkim Paniom Gospodyniom, a w szczególności:
pp. przewodniczącym ooszczególnych
sekcyj: p. Prokuratorowej Schmidtowej, p.
dyr. Łukomskiej, p. M. Olszewskiej, p. inż.
Odechowskiej, p. inż. Z. Minkiewiczowej, p.
A. Dicksteinowi, p, M. Szenwicowi, p. B. Ję
drzyckiemu, p. R. Petrykowskiemu, p. A. Ber
gerowi, p. pułk. V oglo~i, p. arch. Kabanowi,
p. inż. Lewy, firmie Rob. Saenger w Pabjanicach, za bezpłatne dostarczenie pap~ru do
dekoracji, wszystkim pp. ofiarodawcom do
bufetu i koła szczęścia, oraz licznie zebranej
publiczności, litóra tym sposobem złożyła
dowody poparda' wzniosłego celu.
Jednocześnie Komitet podaje do łaska
wej wiadomości, że dotychczasowy zysk netŁo wspomnianego balu (inkaso za bilety jeszcze nieukoiiczone) wynosi około Zł. 12,000.
Komitet Szpitala
dla umysłowo i nerwowo-chorych
„KOCHANóWKA"

rozpoczyna

się

udud~~;~~!c~~ant
ui~~~1~~ec

najpi~~~i~!~:c~~.biete

Przepi~kny ten film wywalał ogólne uznanie całej prasy
europejskiej. Specjalnie zaangażowany znz.komlty Ghór
ros1jslr.I wykona pieśni rosyjskie. Ilustracja muzyczna
specjalnie dostosowana do obrazu z utworów rosyjskich
kompozytorów. - Ze względu na wysok1' wartość artystyq:ną i nastrojową filmu uprasza si~ Sz. Pubilc:zność
o punktuąlne przybycie na początek seansów.
,

Baczność,
Dziś

najwybitniejszych gwiazd ekranu

jedyni

termin

żyWiciele

składania podań

W dniu jutrzejszym rnzpoczyna się ustawowy termin składania podań o odroczenie
służby
wojskowej poborowym roczników
1907, 1908 i 1905, którzy są jedynymi żywicielami rodzin.
·
Za jedynych żywicieli mogą być uważani:
syi-1 niezdolnych do pracy rodziców, wdów,
wdowca, syn nie.zdolnej do pracy nieślubnej
matki, 2) rodzony i przyrodni brat, osieroconego lub nieślubnego rodzeńslwa, 3} wnuk
niezdolnych do pracy dziadków, względnie
dziadka lub babki z prostej linji, o ile osoby
te nie posiadają zdolnych do pracy dzieci.
Co do podania o uznania za jedynego ży-

wiciela załączyć należy: 1) wyciąg z ksiąg
stałej ludności, obejmujący wszystkich człon
ków rodziny poborowego, 2) metryki śmierci
ojca lub matki, o ile które z nich zn,arło, 3)

I

odpis posiadanego dokumentu wojskowego.
W razie niemożności przedłożenia wyciągu z ksiąg ludności stałej (spalenia tych
ksiąg, wywiezienia do Rosji i t. p.) petent wi
nien dołączyć wyciąg z ksiąg ludności niestałej z załączeniem metryki urodzenia wszystkich członków bliskiej rodziny swej bez
względu na to, czy mieszkają razem czy oddzielnie.

nie

należący

niecechowi I
do cechów, a

prowadzą.cy

samoistnie warsztaty, winni się bezwględnie rejestrować w biurze
„Resursy" (Kilińskiego 123) w godz. od 9-ej do 1-ej i od 3-ej do 7·ej
celem obrony praw przy wyborach do Izby Rzemieślniczej.

Zarząd

Obecna piękna wystawa prac Terleckiego
Puffkego i Siemińskiego trwać będzie jedynie jeszcze tydzień. Urozmaicito ją grotesko
we wnętrze, skomponowane na Wieczór inauguracyj ny Polskiego Klubu artystycznego
przez artystę malarza A. Czeczota, p. Alicję
Mączewską i Jo1aatę Leiveber. Dekoracja,
pomyślana w stylµ nowoczesnym jest wzorowym przykładem karnawałowych dckoracyi
balowych.

OGŁOSZENIA
do wszystkich pism w Polsce i zagranicą
przyjmuje i załatwia na najkorzystniejszych
warunkach

Polska noencJa Teletrnflczna
Łódi,

Zielona 8a.

Tel. 111 i 15·24,

Wydział Ogłoszeń

Polskiej Rgencji Telegraficznej
przyjmuje na miejscu w Łodzi obowiązkowe
ogłoszenia dla „Monitora Polskiego", „Dzlen·
nika Urzędowego Min. Skarbu" I wszystkich
innych wydawnictw.

Drobne

ogłoszenia

dokumentach, majl!Ce się uk11·
Urzędowym Wojew6dz·
twa Łódzkiego" lub w M.-0nitorze Polskim"
przyjmowane Sl! tylko w wydziale ogłoszeń
Poh1kiej Rgencjl Telegraficznej w Łodzi.

o

zagublony~h

z11ć

w „Dzienniku

Przed jutrzejszym Balem
Reprezentacyjnym
Oficerów IV Korpusu
A więc już jutro w połączonych salonacli
Grand Hotelu i Grand Kina odbędzie się o-'
czekiwan.y z taki-em napięciem uwagi przez'
najwytworniiejsze sfery naszego miasta wielki Bal Reprezentacyjny Oficerów IV Kor
pusu. Bal ten napewno nre za.wiedzie nadziei high-life'u łódzkiego i wytwornością
i wykwintem zaćmi nietylko wszystkie zabawy tegorocznego karnawału, J.ecz również
porz-ednie doroczne bale IV Korpusu.
Komitet Organ.izaąjny Balu przygotował
sz-ereg niespodzianek i atrakcyj karnawało·
wych, które przyczynią się do tem większe
go urozmaicenia balu i nadania mu tem milszego i serdeczniejszego nastroju. Na stronę
dekoracyjną zwrócono również wielką uwagę, podobnie jak i na efekty świetlne. Szczytem niespodzianek będzie Bar-latarnia czarnoksięska. Do tańca przygrywać będzie 1
najlepiej zgranych orkiestr w-0jskowych z terenu O. K. IV.
Wszystko przemawia więc za tem, że Bal
N Korpusu zapełni jutrzejszego wieczoru
obszerne salony Grand-Hotelu najwytwor.
ni.ejszą publicznością Łodzi i okolicy•
Początek balu punktualnie o godz. 11 wie.1
czorem. Strój balowy.
Czysty zysk z zabawy przeznaczony 1Ję..
dzie na Dom Sierot po poległych żołnie
rzach.

Co· usłyszymy dziS
przez radjo
(Program warszawski, lala 1111 ).
WTOREK, 14-go lutego.
12.00 Hejnał z wieży .Marjackiej y; Krakowie
15.00-15.20 Komunikaty
16.25-16.40 Nadprogram, Komunikaty
16.40-17.05 Odczyt p. t. O Wielkim Filan·
tropie Filipsie i Jego Fabryce, wygł. inż.

Eu_g.

Porębski

17.05-17.20 Przerwa
17.20-17.45 Odczyt p. t. Jak się brania i
chronią Zwierzęta Morskie, wygł dr. P

Bacznośf, rzemieślnicy
Rzemieślnicy-chrześcijanie,

o odroczenie

Z Miejskiej Galerji Sztuki

Resursy

Rzemieślniczej.

Słonimski

17.45 Koncert popołudniowy. Wykonawcy:
Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa Ozimiń
skiego, Marja Nowacka - Hann {śpiew),
Leokadia Nowacka - Ilska (fort),
18.40-18.55 Rozmaitości
18.55-19,05 Przerwa
19.05-19,15 Komunikat rolniczy
19,20 Transmisja z Opery Poznańskiej: Mi·
łość 3-ch Króli (opera Montemezzie'go)
22.00-2~.;3_0 Komuriikaty.

Nr. 45

12 tys.

zł.

za nie1egatny

kary

oces o

wyrąb lasu

Starostwo łódzkie ujawniło nielegalny wy
rąb lasów w majątku Budy Wiączyńskie,
gminy Nowosolna, stanowiącym własność
:-ttkcesorów Scheiblerowej oraz b. posła do
parlamentu austriackiego, dt. Habiga. Jak
ustaliło wdrożone dochodzenie dewastacji,
1-tóra objęła przeszło 20 mórg lasu, winnj są
właściciele majątku.
'
Na skutek zarządzenia p. starosty Rżew
skiego zamknięto lasy wiączyńskie dla wszelkiego wyrębu, przeciwko właścicielom zaś
wdrcżono dochodzenie karne, w wyniku którego d1·. Habig pociągnięty został do odpowiedzialności na sumę 100.000 zł., zaś sukcesorowie Scheiblerowej na sumę 20.000 ?ł.
(p)

u.
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unikniesz

kalectwa

a nawet

ii śmierci.

na

niedoszły

inż. Wojewódzkiego
Oskarżonego uniewinniono z braku dowodów

W dniu wczorajszym

Sąd Okręgowy rozprzeciwko 35-letniemu Wła
dysławowi Piaskowskiemu, oskarżonemu o
to, iż namawiał niejakiego Ignacego Wójcika
do zamachu na wiceprezydenta miasta, inż.
Wacława \VI ojewódzkiego.
W pierwszych dniach września ub. roku,
kiedy p. Wojewódzki pełnił w zastępstwie
zamordowanego ś. p. Cynarskiego funkcje
prezydenta miasta, ktoś zadzwonił do niego
i, fwdając się za ławnika Klimaszewskk~go,
oświadczył: „Szykuj! się na śmierć, planowany jest na ciebie zamacl,l!"
W dniu 14 września wiceprezydent Wojewódzki, zdążając ulicą Ogrodową do wojev1ództwa. został zatrzymany przez jakiegoś
młodego osobnika, któiry oznajmił mu, że od
trzech dni daremnie stara się o rozmowę z
nim, w celu ostrzeżenia przed zamachem.
Osobnik został zatrzymany i jak się okazało, był to Ignacy Żółcik.
Doprowadzony
do urzędu śledcz.ego złożył wyczerpujące zeznania, wskazując na Władysława Piaskowskiego ko na tego, który namawiał go do
zamachu na wiceprezydenta W ojewódzktego, obiecując wynagrodzenie w kwocie 1000

wicy-N. P. R. p. Kuchcik, który tę broń znapod płotem.
W toku dochodzenia zostało ujawnione,
iz Piaskowski w roku 1919 skazny był przez
Sąd Okręgowy w Kaliszu na 5 lat więzienia
za rozbój.
Na przewodzie sądowym Piaskowski nie
przyznał się do winy, wyjaśniając, że nie miał
najmniejszego powodu do zgładzenia wiceprezydenta Wojewódzkiego, którego zresztą
wcale nie znał.
Pierwszy, jako świadek, zeznaje b. wiceprezydent W ojew6dzki. Zabójstwo ś. p. prezydenta Cynarsk~ego - oświadcza świadek
- dało mi dużo do myślenia. Od tego czasu stale nosiłem przy sobie rewolwer.
Badany w charakterze świadka Ignacy
Żółcik stwierdza kategorycznie, że Piaskowski gorąco namawiał go do zamordowania
wiceprezydenta Wojewódzkiego. 11 Jak kropniesz Wojewódzkiego, to dostaniesz 1000 zł."
- przytacza świadek rzekome słowa · Piaskowskiego.
Piaskowski stale fundował mu wódkę, pożyczał drobne kwoty pieniężne, prowadził do
lokalu związku przy ulicy Gdańskiej 40, zaś
przed wyborami do Rady Miejskiej dał do
rozrzucania odezwy N. P. R.-prawi<:y.
Po zeznaniach świadków Kopcia i Kuchcika głos zabrał prokurator Herman, popie-

patrywał sprawę

lazł

złotych.

Prowadzenie dochodzenia powierzone zopolicji politycznej
Kopciowi, który podczas rewizji w !ni,eszkaniu Władysława Piaskowskiego
członka
stronnictwa N. P. R.-prawicy znalazł rewolwer systemu „Parabellum". Zapytany skąd
ma ten rowolwer, Piaskowski oświad:::zył, ze
dał mu go do wyczyszczenie. sekretarz prastało st. przodownikowi

OPERA uMADAME BUTERFLY".
Na dzień 22 i 23 bm. przegotowuje Teatr
Miejski w imprezie Towarzystwa Operowego premjerę prześlicznej o japońskiej fabule
G. Puccini'ego opery 11Madame Buterfly".
Wystawioną ona będzie z całą starannością bez uwagi na ogromne koszta z tern
zwi42ane.
W operze tej wystąpią obok p. Br. Oleckiej, znakomitej odtwórczyni tytułowej partji, wybitni artyści Opery Warszawskiej p.
T. Skonieczna jako Suzuki, A. Dobosz w par
tji Pinkertona i F. Freszel, niezrównany jako
konsul Sharpless, oraz szereg innych pierwszorzędnych artystów.
Opera daną będzie w całości w pełnej ob
sadzie i z chórami, z udziałem zawodowej orkiestry symfonicznej.
Będzie to istotnie ważne zjawisko artysty<:zne, albowiem tak reżyserja, jak przygotowanie muzyczne unika połowiczności,
nie szczędząc również operze bogatej oprawy dekoracyjnej i kostiumowej.
Reżyserja pod fachowem kierownictwem
artystów p. K. Tatarkiewicza i F. Freszla,
kierownictwo muzyczne spoczywające w wy.
trawnych rękach p. D. Kleidta, nadto dyr. J.
Bojano"':'skiego, którego cenną współpracę
udało s1ę T-wu pozyskać dają rękojmię
artystycznej wartości imprezy.
Bilety pomimo ogromnych kosztów niepod
wyzszone, sprzedaje Teatralna Kasa Zamawiań w cukierni Gostomskiego, uJ. Piolrkow;;ka 76, tel. 64-00.
;

Pogrążonemu

Było

W swoim czasie była
sprawa niejakiego Pawła Owczarka, mieszkańca wsi Anielin, powiatu Łaskiego, który
uległ ciężkiemu obrażeniu ciała wskutek nieludzkich instynktów swej 44-letniej małżonki
Stanisławy i 23-letniej córki Antoniny.
Owczarek, będąc człowiekiem nerwowym, doprowadzał często do kłótni, która
wynikała pomiędzy nim z jednej strony, a
żoną i córką z drugiej. W rezultacie żona
i córka bite przez Owczarka opuszczały dom
rodzinny i zamieszkiwały u kirewnych w są
siedzkiej wsi. Czas jednak rany goił i rodzina schodziła się napowr6t.
W czasie nieobecności żony i córki Owczarek mieszkał ze swą kochanką Zofją Grob
Lewską o czem jednak małżonka jego ni-e

zł.

Co też za ni~ można otrzymać?
Na , każde żądanie bezpłatnie dwubarwny ilustrowany prospekt.
11

Warszawa, Kredytowil 1.
eau

to do jej uszu, postanowiła
w sposób straszny.
Porozumiewawszy się z córką, Owczarkowa obmyśliła plan działania i jeszcze tego
dnia, a było to w lipcu tib. r. - wprowadziła go w czyn.
Gdy Owczarek był pogrążony w głębokim
śnie, obie niewiasty przy pomocy kuchenne-

kołowrocie

RzeźnlCHCh

poda1e do wiadomości. że w sot>otę dnia
18 lutego b. m. o godz. 8 wieczorem odbędzie
się w lokalu Gospody przy Cechu Majstrów
Rzetniczych ul. Kopernika 46

Zabawa
ta. e znana któ·
gospody oraz Ich
rodz:łn

Zarząd.

omdlałego

z bólu

mętczyznę

Władze na wieść o wypadku zarządziły
poszukiwania zą zbiegłemi kobietami, które
uwieńczone zostały dobrym skutkiem, albowiem aresztowano je i przekazano władzom
śledczym.

Owczarek tymczasem chorował, leczył
szpitalu i po dł~zym czasi'e wyzdro-

się w
wiiał.

Gdy doszło
zemścić się i to

W dniu wczorajszym wstrząsająca tragerozegrała się przy ulicy Senatorskiej 7.
W domu tym zamieszkiwał 41-letni Anto
ni Maciołek, robotnik fabryki Scheiblera i
Grohmana. Był to człowiek bardzo nenvowy
i klócił się stale ze swym synem.
Wczoraj kłótnia przybrała formy ostrzejsze niż zwykle i wprą.wiła Antoniego Macioł·
ka w stan silnej depresji moralnej, pod której wpływem postanowił popełnić samobójstwo. Dokonał go w chwili, gdy został sam w
mieszkaniu, wieszając się na swym własnym
krawacie, przywiązanym do gałki łóżka. Gdy
domownicy wrócili stwierdzili z przeraże
niem, że desperat nie daje już żadnych oznak
życia.

Zawezwano pogotowie Kasy Chorych, któ
rego lekarz stwierdził już tylko zgon. Trupa
zabez,pieczono na miejscu do zejścia władz
sądowo · śledczych.

*

dla członków
rą najuprzej'Tliej zaprasza

pozostawiwszy

na łóżku, zbiegły.

wiedziała.

dja

W roku' 1928

ZorzQd GOSPOdV Czeladzi

śnie mężczyźnie nożem wycięły genitalja
surowo ukarał obie kobiety
głośną
w Łodzi go noża wycięły mu genitalia, a następnie

I

Genitalja Owczarka umi:esz.czon-e zostały
w słoju ze spirytusem i przechowane jako
dowód rzeczowy.
W dniu wczorajszym obie kobiety zasiadły na ławie oskarźonych Sądu Okręgowego
w Łodzi, oskarżone o dokonanie bardzo cięż
kiego uszkodzenia ciała.
Ze względu na drastyczne momenty, jakie
towarzyszyły sprawie, rozpatrywano ją przy
drzwiach zamkniętych.
Po przemowie prokuratora Kawczaka i
obrońcy adw. Montlaka, Sąd ogłosił wyrok,
mocą którego 44-letnia Stanisława Owczarek skazana została na 3 lata ciężkiego wię
zienia, córka jej zaś 23-letnia Antonina Owczarek skazana została na 1 rok więzienia.

•

wielkon1ieiskim

z synem pchnęła go w objęcia śmierci. Złodzieje w oknie wy·
stawowem. Skutki niedozoru. O manipulacie z książeczkami K. Ch.

to przy prenumeracie kwartalnej,
wynoszącej 4 zł. 95 gr.

Tow. Wyd. „ROJ

we

Kłótnia

19 zł. 80 gr.

prenumerata kwartalna wyniesie 5
95 gr. wraz z przesyłką.

Oskarżony w ostatniem słowie prosił o
uniewinnienie. Po naradzie sąd ogłosił wyrok, mocą którego 35-letni Władysław Piaskowski został uniewinniony. (p)

Sąd

W

40 zł. 35 gr..
za

rając oskarżenie.

Nieludzka zemsta żony i córki

W roku 1927
tłRÓJ" dał w prenumeracie rocznej
48 ksiziiek obj~tości 318 arkuszy
(5049 stron), wartości

zamach

*

•

Nocy wczorajszej nieujawnieni dotychczas sprawcy dokonali niezwykle zuchwałej
kradzieży w sklepie galanteryjnym Marty
Hablicz przy ulicy Radwańskiej 43. Mianowicie wycięli szybę i skradli całą zawartość
okna wystawowego na ogólną sumę 1000 zł.
Powiadomione o kradzieży władze policyjne
wdrożyły energiczne
dochodzeni.z. Na!ezy
nadmienić, że jest to już trzeci wypadek kra
dzieży z okna v1ystawowego w dniach ostatnich.

*

•

*

W dniu w<:z.0rajszym przy ulicy Kopernika 24 na Chojnach wydarzył się straszny wy
padek, będący skutkiem niedozoru nad dziec
kiem.
Pozostawiony sam w domu 3-letni Edmund
Miller wylał na siebie butelkę z kwasem solnym, odnosząc ciężkie poparzenie ciała. Nieszczęśliwe dziecko w stanie bardzo groźnym
przewiezione zostało przez pogotowie K. Cho
rych do szpitala Anny Marji.

*

*

Sąd Pokoju I okręgu skazał na 2 tyg;dnie
aresztu Józefa Maciejewskiego, który podrobił w książeczce ubezpieczeniowej datę niezdolności do pracy, w celu otrzymania zasił·
ku chorobowego w Kasie Chorych.

*
Sąd

*

„

Pokoju 9 Okręgu skazał Ruchlę Majzdorf oraz jej córkę Małkę na 2 tygodnie wię
zienia za odstą,pienie książeczki ubezpieczeniowej przez matkę - swej córce, w celu otrzymania świadczeń lekarskich. Wymiar kary został zawieszony na przeciąg 2-ch Jat.

•

*

•

Sąd Pokoju I Okręgu skazał Józefa Wił·
demana na 1 tydzień aresztu za sfałszowanie
daty w rubryce niezdolności do pracy, w celu nieprawnego otrzymania na dłuższy okres
zasiłku chorobowesto..

S~. 5
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TEATR .MIEJS L
Ostatnie wyst py Miec~ysława Frenkla.
Wobec olbrzymiego powodzenia, jakierA
przedstawienia wybornej komedjikrotochwili M. Bałuckiego 11 Grube ryby" z
udziałem Mieczysława Frenkla, dyrekcja Teatru Miejskiego pozyskała mistrza - jubilata
jeszcze na trzy dodatkowe występy, które
cieszą się

odbędą się:

jutro, t. j. we środę,
w czwartek,
oraz w sobotę o godz. 4 po południu.
Na to ostatnie przedstawienie (po cenach
popularnych) pierwszeństwo mają szkoły,
które z zamówieniami na bilety kierować się
winny wprost do Kasy Zamawiań Teatru
Mięjskiego (cukiernia Gostomskiego od rn-ej
rano do 7 wieczorem).

PREMJERA
„Moralność

W

pani Dulskiej".

piątek nadchodzą<:y

Teatr Miejski W1

stępuje z premjerą niegranej od szeregu lat
słynnej 11 tragi - farsy" Gabrjeli Zapolskiej„
„Moralność pani Dulskiej", wznowionej św.ie
żo w warszawskim Teatrze Polskim.
Rolę tytułową odegra Ano1nina Dunajewska, która na przedstawieniu tern obchodzić
będzie jednocześnie 25-letni jub1leusz pracy
scenicznej. Inne role wykonają panie: St.
Jarkowska K. Lubieńska, P. Relewicz - Zi•em
bińska, Jakubińska, Niedziałkowska, Puchniewska oraz panowie: Michał Znicz i Tadeusz Krotke. Reżyseruje Konstanty Tatar-

kiewicz.
Kasa
bHetów.

Zamawiań rozpoczęła już sprzedaż

JUBILEUSZ W TEATRZE MIEJSKIM.
Piątkowa premjera „Moralności pani Dul
skiej" będzie zarazem świętem 25-lecia pracy scenicznej Antoni:ny Dunajewskiej.
Zarówno jubHeusz cen.i:onej artystki, jak
i nieśmiertelność tragifarsy Zapolskiej na.dadzą wieczorowi wyjątkowy charakter.
Warto nadmienić, że będzie to pierwszy
od szeregu lat w Teatrze Miejskim }ubileusz
kobiecy.
TEATR KAMERALNY
(Gmach G.-Hotełu, wejście od Traugutta 1).
Występy Mieczysławy Ćwiklińskiej

w „Niewiernej".
świetna artystka Teatru Narodowego "11'
W arszaw1e p. Mfoczysława ćwik lińska wystąpi w subtelnej, dowcipnej komedji salono•
wej R. Bracco jeszcze cztery razy:
dziś, jutro, w piątek i w sobotę.
W czwartek raz jeszcze na przedstawie·
niu dla Związków dana będzie w premierowej obsadzie wesoła komedia amerykańska
11 Najdroższa moja Peg". Początek o godz. 8.

TEATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr. 18.
Jeszcze przez cały bieżący tydzień graną
będzie ciesząca się niezwykłem powodzeniem
piękna i melodyjna op<'retka „Krysia Leśni·

czanka". Bilety na wszystkie przedstawienia
z wyjątkiem środowego do nabycia w kasie.
Kupony ulgowe można realizować w dniu
przedstawienia w kasie teatru.

Teatr literacko-artystyczny ,,GONG".
Ostatni program p. t. „Kochanie! Zdejm
maskę!" jest bodaj najlepszym z dotychcza·
sowych programów.
\Y/ szystkie numery programu spotykane
są długo niemilknącemi oklaskami.
Dziś dwa przedstawienia o godz. 7.45 i 10
vrieczorem.

cech Mistrzów
•

Rzeźnlczvch

Łodzi

zawiadamia swych członków, że we
wszystkich sprawach ogłoszeniowych
i reklamowych, winni si~ zgłaszać do
sekretarjatu Cechu, ul. Kopernika 46.

HUMOR
JEDYNY BŁĄD.
Po Nowym Roku zawołał szef swego bu„
chaltera i rzecze:
- Od pierwszego otrzyma pan podwyżkę
w sumie SO złotych. Jestem z pana bardzo za
dowolony. Nie popełnił pan zdaje się ani jednej omyłki przy liczeniu?l
- Jeden raz tylko, panie szefie.
- No, proszę - nie przypuszczałem. Kie·
dyż to?
- Przed chwilą. Lkzyłem na podwyżkę
10Q zł.
(Politiken)

„lfaslo Lód.::kic" z dnia 14 lutego 1928 roku.

Nr. 45
Poniedziałek,

20-go lutego r. b.

„REDUTA PRASY"
www.

Uroczystość

"""#

ubi~głą . niedzielę . odbył się 20-letni ju-

tak samo jak ich poprzednicy życzyli jubilatom dalszej owocnej pracy.
Po przemowach nastąpił obiad, w czasie
którego wypowiedziano szereg mów pełnych
chwaly p-od adresem zarządu i starszego Cecqu p. Korczaka.
Uroczystość zakończono o godz. 7 wiecz.
poczem przy akompaniamencie muzyki r·oz-

poczęły się tańce,

bileusz Cechu Mistrzów Tapicerów i Dekoratorów miasta Łoflzi. Uroczystość ia, którą ob
chodzon.o wzniośle rozpoczęła się na:bozen<itwem w Kościele . św. Krzyża.
Następnie o godzinie 2-cj po południu odbył się bankiet, na którym obok członków ce
chu i ich rodzin obecni byli: przedstawiciel
duchowiel'islwa, w osobie ks. oficjała Bączka,
przedstawiciel Magistratu p. Zima oraz przed
stawiciele licznych pokrewnych zawodów cechów warszawskich i łódzkich.
Uroczystość ngaił starszy Cechu p. Stani
sław Korczak w asyście se11io1;ów · i członków
zapłaci
zarządu cechu, . oąwiadczając, że impuls · dć
obchodzenia .20· iecia istnienia Cechu dała
W sferach han.dlowych naszego miasta
okoliczność, że obecnie zakończona została
,..,-ielką sensację wywołała decyzja Sądu Najdziałalność starej ustawy Cechowej z roku
wyższego w sprawie sowieckiego „\V/nie-.
1816, a rozpoczęła się obowiązująca no- sztorgu" przeciwko firmie warszawskiej „Fawa ustawa z dnia 15 grudnia 1927 r.
jans", ponieważ decyzja ta ma wi-elkie znaW swem rzeczowem przemówieniu p. Kor czenie również w szeregu sprawach kupców
czak wskazywał na wielką domosłość ch,\.ili, łódzkich.
która stanowi poważną podnietę do nowej
Firma „Fajans" po dwukrotnem prolongoi.wórczej pracy w dziedzinie kontynuowania waniu jej przez „Wniesztorg" weksli na supm puolico bono swych zawodów ..Następnie mę pół miljona zł. dopuściła weksle te do
ocldął hołd obecnym na uroczysto"ci senioprotestu, sk~adając u rejenta oświadczenie,
rom - założycielom Cechu, którzy kierowa- że czyni to rozmyślnie, poni.eważ rząd soni dobrą wolą, w dniu 12 lipca 1907 roku wiecki winien jest jej większ.ę kwoty za zazgrupowali dookoła siebie rozproszonych po brane w swoim czasie statki na Wiśle.
dówczas tapicerów i dekoratorów i kładąc
silny fundament pod organizację Cechu,
pchnęli zawód swój na nowe tory, dążąc do
uczciwej i solidnej pracy, niedopuszczając
dzisiejszej pracy
.... państwowej.
z:aś do niej niepowołanych jednostek, obniża
jących poziom tego rzemiosła.
Wł
LUX*M& * i
*
Byli to pp.: Drozdowski F., Prasałowski
J., Mikszewski F., Maje'wski P., Fogelzang
J., Ereciński W., Jaszewski A., Wągrowski
J., Frajmark A., oraz Mertyn G.
(Korespondencja wł.
Wymieniając ostatnie cztery nazwiska za
Żyrardów, w lutym.
łożycieli Cechu, p. Korczak zaznaczył, że
Stan średn.i w Żyrardowie budzi się do
przenieśli się oni do 'vieczności, oraz prosił o
nowego życia.. Nareszcie zdrowo myślące
uczczenie ich pamięci przez powstanie.
·
Po rzuceniu ogólnego zarysu na dotych- mieszczaństwo i szerokie sfery rzemieślni
ków naszych, · poczynają bardziej rozumieć,
czasową owocną pracę w Cechu, która w
pierwszym rzędzie przej a wiała się w powoła iż tylko zorganizowany obóz mieszczański
niu do życia komisyj: kwalifi.t,{acyjnej, cenni może skutecznie występować w imię swych
kowej, opieki szkoinej oraz oświatowej, z któ potrzeb i interesów.
Na terenie Żyrardowa jest niezwykle szerych ta ostatnia roztacza opiekę nad dorokie pole' do pracy, zwłaszcza wśród rzekształceniem mistrzów i podmistrzów Cechu
Tapicersko - Dekoracyjnego, uszlachetniając miosła, gdzie razi brak konsolidacji, brak
· ten zawód. ~ P. Kcrczak powitał przyby- życia organizacyjnego i towarzysko-kulturalnego, chaos całkowity pojęć i brak uświado
łych na tę uroczystość gości, a w. pierwszym
mi.enia jaki egokolwie~ .
rzędzie ks. ofic}ała . Rączka i :Zaznaczy!, że
Oto w dniu 7 lutego r. b. cdbyło się w
wszelkie poczynania swoje · cech TapicerówDekoratorów w szczególności, a rzemiosło Żyrardowie, w sali p. Kotlińskiej, zebranie
wogóle, poczyna. od pochylenia sztandarów i informacyjne, licznie zgromadzonego Stanu
Średniego, na którem przedstawiciele Bezpar
godeł swych przed ołtarzem Najwyższego.
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem przedW odpowiedzi zabrał głos ks. oficjał Bą stawili swój program organizacyjny i wyborczek, który podziękowawszy zebranym za sło czy. Po ukonstytuowaniu Prezydjum, obj!ł
wa uznania w konkluzji swegQ świetnego przewodnictwo p. Trzaskowski, majster stoprzemówienia wezwał zebr-anych do dalszej larski i udzielił głosu p. Myszkowskiemu, pre
energicznej pracy dla dobra społeczeństwa i .zesowi Komitetu Wyborczego B. B. W. z Rz.
Państwa„ .
· _
w Żyrardowie.
· ·
· ·
Senjor .Cechu Tapicerów - Dekoratorów
Pan referent w dłuższem przemówieniu
- pierwszy . założyciel . p. Drozdowski w kil- scha!'akteryzow·ał Stan średni, -od chwili jego
ku słowach określił charakter dażności powstania, aż do dnia dzisiejszego. W druswych, prac i okrzykiem: ,;niech żyje r~emio . giej części swego -referatu E.~_elegent rozwasło polskie"! zakończył przemówienie.
żał problemy-ekonomiczne. W umiejętny spo
W dalszym ciągu przemawiali: przedsta- sób omówił działalność rządu Marszałka Pił
wiciel Magistratu p. Zima, delegaci pokre- sudskiego na niwre gospodarczej i poparł
W;11ych zawodów z Warszawy i Łodzi., którzy rzeczowymi dowodami poczynione postępy

Firma „Fajans"

które trwały do późnej no·

cy.

W gronie tych szczerych ludzi czas szybko mijał, wskazując na wysoki poziom kultu
ralny naszych rzemieślników.
Sprężysta organizacja tego bankietu przy
czyniła się do nadzwyczajnego porządku.
- Stef. =

Sądu Naj~yższego

Ciekawy wyrok

500,000

zł.

„Wn1esztorgowi''

Sąd okręgowy i sąd apelacyjny nie wydały pełnomocnikowi Wniesztorgu adw. Dura-czowi klauzuli, ponieważ wyszły z założe
nia, że firma „Fajans" w inny sposób niemoże odebrać swojej należności,
gdyż Wnie-

sztorg korzysta z przywilejów eksteryto1ialności.

Sąd najwyższy jednak stanął na stanowisk u, że roszczenia firmy „Fajans'' nie mają nic
wspólnego ze sprawą zaprotestowanych weksli i polecił sądowi okręgowemu klauzulę
wydać. (bip)
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.··--·-„.Ważne dla wszystkich rzemieślników
i drobnych kupców
· Sekcja prawna przy Tow. Rzern. „RESURSł\" ul. Kilińskiego 123
prowadzona przez wybitne siły prawnicze, udziela za minimalną opłatą
·porad prawnych we wszystkich sprawach sądowych, administracyj·
nych, podatkowych i t. d.
Przyjęcia

- od 7-9 wiecz. -

odbywają się

we wtorki

piątki

każdego

tygodnia

przemysłu
włókienniczego
W skład kartelu wcbodzi 7 firm

Kartel

iubileuszowa

Cechu łlistrzó(IJ Tapicerów-Dekoratoróm
W
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pod

Żyrardowie

,,Hasła Łódzkiego")

przez Piłsudskiego w odrodzeniu gospodarczem. Podkreślił jeszcze, ze utworzony blok
listy Nr. 1 grupuje te wszystkie stronnictwa
polityczne i gospodarcze, które pragną pójść
z Rządem Marszałka ·Piłsudskiego.
Następnie zabrał głos p. Bronisław Trzaskowski, handlowiec i właściciel hurtowni
win i wódek, który oświadczył z~romadzo
nym, iż Stan Średni winien jednogłośnie poprzeć Rząd Marszałka PHsudskiego, gdyż
rząd Jego zrównoważył bilans państwowy i
ustabilizował walutę. a zatem zasługuje na
jaknajwiększe zaufanie.
Potem zabrał ~łos .prezes bankrutującego
endeckiego związku kupców i sklepikarzy
żyrardowskich, p. Jakubowski Piotr, który
starał się zwalczyć zdrową ideę zgrupowani.a się Stanu Średniego pod egidą współpra
cy z Rządem Marszałka Piłsudskiego, a natomiast nawoływał zebranych do głosowania
na jedynozbawczą, liistę Nr. 24 bankrutów
endeckich. Wywody tego pana nie trafiły
jednakże do przekonal'i słuchaczy, gdyż poznali się oni już dostatecznie na farbowanych
lisach.
Z kolei zabrał głos p. Ryszard Twardowski, radny miasta i sklepikarz. Pi1enił ·się i
rzucał z pianą na· ustach, -na obecny rząd Pił
sudskiego, że aż litość hrała patrzeć na
niego.
Na szczęście n.ikt - nawet jego kompani
w Żyrardowie - p. Twardows-kiego poważnie już nie bierze.
Tutaj jeszcze na.dmienić trzeba, że zebra
nie Stanu Średniego, zwołane zostało ściśle
za zaproszeniami, których pp. Jakubowski
i Twardowski nie otrzymali, ale pomimo tego
wkradli się na zebranie z zgóry ułożonym pia
nem rozbicia takowego.
Ciętą i miażdżą~ wprost odprawę tym
dwom nieproszonym pa.nom dał p. Myszkow·
ski.
Po tym niemiłym incydencie, spokojnie
już i w najlepszej harmonii obradowano dalej i w końcu wybrano tymczasowy zarząd
Stanu Średniego w Żyrardowie, w osobach
pp.: Trzaskowskiego, Mantaja i Wolniewicza
i po wzniesieniu okrzyku na cześć Budowniczego Polski, Marszałka Piłsudskiego, pierwsze informacyjne zebranie zamknięt-o.
Następne zebranie odbędzie się w kino
„Terra" w jedną z najbliższych, niedziel.
Żyrardoi.uianin.

Zostały ukończone pertraktacje pomię<lz·/
oajwiększemi firmami włókienniczcmi
w Łodzi w sprawie jeó.nolitej polityki w kwestjach produkcji i cen. Umowa została pod-

7-ma

pisana przez Tow. Akc. Scheibler i Grohman, I. K. Poznański, K. Steigert, Krusche i
Ender, Karol Ender, L. Geyer i "Zawiercie",

Wymienione firmy zobowiązały się do sprzedaży swych artykułów w nadchodzącym sezonie letnim ze zwyżką 18 proc., którą uzasadniają podrożeniem surowców. „V'/idzewska Manufaktura", która jest jedną z najwię
kszych potęg na łódzkim rynku włókienni
czym, pozostała poza kartelem i przytoczone wyżej ukształtowanie cen jej nie obowią
zuje. (p)

Bilans

ma

Łodzi

w m. styczniu 1928 r.
\Y/ edług zestawień rachunkov.rych W-y.
działu Finansowego Magistratu m. Ł<><lzi dochody / zwyczajne Zarządu Miejskiego w m.
styczniu r. b. wyniosły ogólnie zł. 3.046.673.30
(od ' początku roku budżetowego złotych
22.621.499,01), dochody nadzwyczajne wraz z
aserwatami i zali:czkami zł. 7.744.919.65 (od
początku roku budżetowego zł. 44.140.000,19)
Ogólna suma wydatków zwyczajnych w
tymże okresie m. stycznia 1923 roku wynosi
zł. 1.933.148,33 (od poct:ątku roku budżeto
wego zŁ 14.955.012,92), wydatków nadzwyczajnych wraz z za.liczkami i aserwatami zł. 7.314.484,77 (od począku roku buc:Wetowego zł. 43.442.472,21}.
.
Wśród dochodów zwyczajnych największe
sumy W)'kazują następujące pozycje: dodatki
do podatków państwowych-zł. 1.626.143.14,
podatki samoistne - zł. 604.745.49, przedsiębiorstwa komunalne - zł. 333. 778.83,
W śród wydatków zwyczajnych najwyższe
pozycje przypadają na administrację ogólną
- Zł. 613.836.72, zdrowie publiczne złotych
422.985.24 i opiekę społeczną-zł. 269.596.47.

Kto protestuje weksle
Nowa „czarna lista"
Wydział ochrony kredytu stowarzyszenia
kupców m. Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 73
komunikuje, iż następujący kupcy zamiejscowi dopuszczają weksle swe do protestu, nie
regulując. należności, wobec czego ostrzega
się kupców łódzkich przed zawieraniem tran
z.akcyj handlowych.
A. · Niesicki - Dołbinów, Irma Kacowicz
- Dokrzyce, Cyla Lib - Dziewieniszki, R.
Kagan - Inja, M. Katarzyński i Pesia Rogow
- tamże, Cepelewkz Salomon GiTsz Dawki
i Wajner - Postoń, Joel Ulindel - Dunilowi-cze, Dawid Frajd~in - Hermanowicze, A
Miecelic - Lusk~ Szifra Kahan, Lapidus
Brojde Hja M. Szulman - Kryrucze,
Abra.i:n Rom - Ulaiszyrla, Abram Minkow i
córka, Salom.on Minkow - Chacenczyce,
J oha Sakonicka - Ejszys·zek, Braha Gerszonowic: - Baruń. (p)

GIEŁDY
OFICJALNA GIEŁDA \VARSZA WSKA.
Warszawa. dnia 13 lutego 1928 r. (R. W.
GOTOWK.A.
Holandf a - 358.95
Londyn - 43,44 75
Nowy Jork -

8.90

Paryż

- 35,0325
. Szwajcarja - 171,50
Włochy - 47,23
Tendencja utrzymana.
.
AKCJE.
Bank Handlowy - 123

.

Bank l'olski - 153,50-153-153,25
Bank Zachodni - 33
Spółki
Siła -

- 91.SO
110-121
Cukier - 74-78
Wysoka - 155-155,75
Węgiel - 98.50-101
Nobel - 39,50-•41
Lilpop - 40,75

.Modrzejów - 43.50-44
Ostrowlec:kle - S3
Poc:isK - 11,50
Starachowice - 63-64
Borkowski - 18,25-18,50
Haberbusc:h - 166
Żeglug• - 40
Dol11rowka - 68 ·
SO/a Poirczka Konwers. - fil
-41/s Listy zast. ziemskie - :6,75
50/o Listy miejskie - 63,25

80/o Listy za5,, m. Warszawy -00,25
Tendencja mocna
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M ADMI I

(Wywiad z wiceminist~em spraw wewnętrznych, p. Jaroszyńskim)
wł. Hasła Lódz
kiego). świeżo ogłoszono rozporządzenie Pre

\YIARSZAWA, 13.2. (Tel.

zydenta Rzplitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej. Ze
względu na doniosłe znaczenie tego aktu usta
wod,awczego, zwróciliśmy się do wiceministra
crpraw wewnętrznych, dr. M. Z. Jaroszyńskie·
go, pod którego kierownictwem rozporządze
mc to było opracowane, z prośbą o wywiad
na ten temat.
'
Cenne wyjaśnienie Jego podajemy poni:!ej.
- Jakie, znaczenie, zdaniem p. ministra,
posiada ogłoszone rozporządzenie?
- Znaczenie jego jest olbrzymie. Unifikuje ono bowiem organizację administracji w
całej Polsce z wyjątkiem śląska, gdzie ze
względu na autonomję, istnieje ustrój odrę
bny. Unifikuje ją rzeczywiście, a nie tylko
formalnie. Pod względem zaś merytorycznym wprowadza nowe bardzo pożądane u-

-

zadań

Jak rozstrzyga rozporządzenie sprawę
administracyjnych, zleconych samorzą

dom?
- W t~j dziedzinie żadnych jednolitych
przepisów nie wprowadzamy; rozporządze
nie stwarza tylko pewną podstawę komunalizacji niektórych zadań administracji państwo
wej; komunalizacja ta postępować ma indywidualnie, i tak: Rada Ministrów może przeka;;r,ywać prezydentom miast, stanowiących
samodzielne powiaty administracyjne wszyst
kie lub niektóre funkcje starostw grodzkich.
Również Rada Ministrów może przekazywać
magistratom i wydziałom powiatowym admiuistracj ę drogową, sanitarną! weterynaryjną, budowlaną, opieki społecznej i pośrednie
twa pracy.
- Czy w ślad za rozporządzeniem o orga
nizacji władz, przygotowywane są dalsze roz

porządzenia w dziedzinie reformy administra
cji?
- Inne części składowe nastąpią wkrótce: rozporządzenie prezydenta o postępowa
niu administracyjnem, oraz takież rozporzą
1 dzenie o egzekucji administracyjnej znajduje się w końcowem stadjum uzgadniania mię
dzyministerjalnego. Równolegle postępuje i
wydaje już owoce praca nad reformą sposobu załatwiania spraw w urzędach;
wskutek czego pomimo rozrostu agend w samej centrali M. S. W. w ciągu ostatniego roku obieg papierów zmniejszył się o 1/3. Kto
zna molocha biurokracji, ten należycie oceni
ten nielada sukces.
Pozostanie na przyszłość załatwienie spra
'livy organizacji samorządu. Ograniczenia peł
nomocnictw nie pozwoliły jej załatwić rzą
dowi. Dokonanie tego dzieła czeka więc przy
szły Sejm.
IW

rit

'W#iWK#

rządzenia.

- Jak nowe rozporządzenie określa rolę
wojewody?
- Rola ta jest podwójna: wojewoda jest
przedewszystkiem bezpośrednim kierownikiem tych działów administracji, które są zespolone w urzędzie wojewódzkim, i przeło
żonym urzędników,
przydzielonych do tego
urzędu. Do tego działu należą - obok wszy
stkich agend, należących do ministerstwa
spraw wewnętrznych, spravry z zakresu rolnictwa i weterynarji, opieki społecznej i pośrednictwa pracy, robót publicznych, przemy
słu i handlu, wyznań religijnych, oraz kul·
tury i sztuki. Inne działy administracji pań·
stowowej, jako to: administracja skarbowa,
szkolna. reform rolnych, inspekcje pracy i in
ne nie są zespolone w urzędzie wojewódzkim
i nie podle~ają bezpośrednio wojewodzie. W
tym wypadku jednak występuje wojewoda w
drugim swoim charakterze, jako przedstawiciel rządu, powołany do koordynowania całej administracji w województwie pod kątem
widzenia zasadniczej Iinji polityki państwa.
- Jak omawiane rozporządzenie rozstrzy
ga sprawę wzajemnego stosunku lokalny.eh
władz różnych działów administracji?
- Przyjęto tutaj stanowisko pośrednie:
.znlesiono równorzędność różnych władz lokalnych, ale nie podporządkowano też wojewodzie i staroście wszystkich działów admini
stracji. Takie zespolenie bowiem kolidowało
by z postulatem od-powWdzialności kierowni·
ków, oraz z racjonalną organizacją pracy. Za
znaczyć jednak muszę, że rozporządzenie w
pewnych wyjątkowych wypadkach dopuszcza całkowite zespolenie administracji w rę
ku wojewcdy lz wyjątkiem administracji są
dowej, wojskowej., oraz pocztowej i kolejowej}. Może je wprowadzić w poszczególnych
lub wszystkich województwach Rada M.inistrów w razie wojny, stanu wyjątkowego i w
innych podobnie ważnych i wyjątkowych
chwilach.
- A 1akie jest stanowisko star~sty?
- Stanowisko starosty w powiecie jest
analogiczne do stanowiska wojewody w wo·
jewództwie. Zakres jego wpływu na niezespo
!one d:ziały administracji jest jednak normalnie mniejszy, niż wojewody.
Wszelako
wpływ ten może być rozszerzony za zgodą mi
nistra spraw wewnętrznych w stosunku do
poszczególnych starostów. Rozporządzenie ulatVlia dekoncentrację administracji, udzielając ministrom generalnego upoważnienia prze
uoszenia swych uprawnień na wojewodów i z
wojewodów na starostów.
§514
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długo

zapas
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starczy

nam

węgla

Geologowie coraz częściej i coraz bardziej
sta11owczo stwierdzają, że ludzkość musi liczyć się z tero, iż w stosunkowo bliskim czasie zapasy węgla na kuli ziemskiej
zostaną wyczerpane dor;zczętnie. Pociągnie
to za sobą konieczność szukania nowy<:h źró
dd ;!ler,&ii:
.
. .
.
~ediu~ o?hcz:en Jednego. z wybitnych g7ol~)!.OVv'. ~emie~k1ch, Ai:igIJa wyek~ploatu1e
cc..1kow1c1e swo1.e kopaln~e w przeciągu 350
l~t., polnosl~sk1e ~opa!me 11;aJą .zapas ty~o
i. .tac 150. ..;akson1a me dosięgnie naweł Jedncgo stulecia.
K
I · \'' f ..
.
.
: copa nie vest ~111 •. Akw1zgrn.nu l zagłę~Trr~ wrzelp:ą sr w prkz~ci~gbu tr~yks~u
y .o opa me rancus 1e 1 e gi1s 1e
a .
wystarczą na 700 lat.
Najbogatszemi kopalniami w gla na kuli
~icmskfoi są kopalnie naszego dórnego śląs~;a, ':'e wyczerpią się dopi~ro za tys!ąc lat.
Eksploatecja węgla rosyjskiego i amerybńsl-iego nie przekroczy lat stu.
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robotników sowieckich

Przerażająca

W artykule p. t. „ W sowieckim raju" p.
Henryk Korab - Kucharski podaje na szpalta:ch paryskiego
„Matin'a" pnerażające
wprost cytaty z ofi:cjalnych statystyk sowiec
kich, dotyczące warunków pracy i bytu robotników w obe~nej Rosji.
Nigdzie tylu, co w Rosji, nie ginie robotni
ków przy pracy. W numerze z listopada r.
1927 miesięcznika „Hygjena Pracy", będące
go oficjalnym organem komisarjatu zdrowia
publicznego, ogłoszono, że na dziesięć tysię
cy robotników 1,796 padło w r. 1926 ofiarą
ciężkich wypadków przy pracy. Z tej lk:zby
przeciętnie 180 ponosiło śmierć na miejscu,
a miesięcznik przyznaje, że z pośród pozostałych, wielu zmarło później wskutek odniesionych ran. W jednym roku ilość nieszczę
śliwych wypadków przy pracy wzrosła niemal dwukrntnie; przyczyny tego prasawy organ 1irzędowy wyjaśnia następująco:
"rechniczne środki ochronne są 7..Upeł
nie niewystarczające, a przeznaczone na ten
cel fundusze bywają używane w inny sposób
przez zarządy
przedsiębiorstw państwo
wych.
Nie jest to jednak jedyny hara-cz, jaki na
robotników nakłada komunizm. Poza wypadkami, powodującemi śmierć lub kalectwo istnieje jeszcze nadmiar pracy, ni·edostatecznc wyżywienie i przedwczesny zanik sił.
„Czemu należy przypisać, zapytują „\Y/oprosy Trucia" pismo urzędowe komisariatu
pracy, małą wydajność naszego przemysłu?
Niewątpliwie odgrywa tu rolę zły stan na.·
rzędzi i maszyn, ale główna przyczyna leży
w tern, że nasz system krzywdzi robotnika
dobrego faworyzując nieudolnego. Liczbę opuszczonych bez usprawiedliwienia dni przy
pracy rośnie w przerażający sposób. Powodem lego jest nadużywanie alkoholu i symulowanie chorób".
Stwierdzony przez statyst. biuro pracy
rezulata tego jest taki, że dobry robotnik pra
cuje częs!o po dziesięć godzin dziennie po
to, żeby leniuch mógł upijać się piętnaście
dni w miesiącu.
Czy przynajmniej dobry robtnik może wy
żyć z płacy, którą otrzymuje?

KOMUNIŚCI
w ubiegłym tygodniu odbyły się wybory
delegatów do Wyższej Rady Kolei żelaz
nych, których wynik zaniepokoił niety lko pis
ma i sfery prawicowe i centrowe francuskie,
ale i, przedewszystkiem może, pisma lewico·
we, socjalistyczne i sfery syndykalistyczne.
Wyższ.a Rada Kolejowa jest organem doradczyni, funkcjonującym przy Ministerjum
Komunikacji. Wpływ jej na pracowników
kolejowych wszelkich kategoryj jest znaczny. Kierunek i zabarwierue Rady zależy od
przeważającego wpływu tej organizacji pracowniczej, do której należy największa liczI ba delegatów. Taką organizacją, dzierżącą
dotąd prym w Radzie Kolejowej, była Gene·
ralna KonferencJ·a Pracy _
d k l" ·
S
.. .
syn Y a isc1.
yndykahsci ooracowawszy program reform,
współpracowali z rządem, który jest właścicielem upaństwowionej linii kolejowej Zacho
dniej i z zarządami prywatn h k
··
.•
,
. .
yc
ompaw)
ko~e1~wych,. ~tore dz1er~ą w swy~h rękacn
dz1ew1ęc dz1es1ątych kolei francusk1ch.
Wybory obecne do Rady Kolejowej zmie
niły zupełnie jej oblicze. Na 352.493 głosują
cych robotników i pracowników kolejowych
siedmiu niższych kategoryj, 152.663 złożyło
swe l!łosy na rzecz delegatów komunistów.

statystyka
Niewątpliwie, odpowiada toż samo biuro
statystyczne podając wzór przeciętnego budżetu robotnika wykwdifikowanego. Wydatki, obliczane bardzo oszczędnie, wynoszą 47
rubli 71 kopiejek miesięcznie, dochody wyrażają się w 30 rublach 71 kopiejek płacy tego
robotnika, 8-miu rublach 30 kopiejkach pła
cy jego towarzyszki życia, a wobec tego, że
daleko jest jeszcze dla równowagi z wydatkami, więc w 9-ciu rublach z zastwu i sprzedaży rzeczy. Oficjalnie zatem stwierdzono,
że robotnik sowiecki nie może zrównoważyć
swego budżetu bez stopniowego wysprzedawania wszystkiego co posiada, a skoro nie
ma już nic do sprzedania, jedyną jego ucieczczką jest głodowanie. Nk dziwnego, że przy
takim systemie wcześnie traci siły. „Hygjena Pracy" stwierdza z niepokojem, że w czter
dziestym piątym roku życia robotnik często
już jest niezdolny do pra.cy. Powinienby wów
czas otrzymać emeryturę, lecz skąd ją
wziąć?

Istnieją wpawdzie syndykaty, a także kasy wzajmnej pomocy, ale jedne i drugie prze
ważnie niie mają pieniędzy. Ta część wkła
dek, która przypada na robotnika, ściąganą
jest regularnie, inaczej natomiast rzecz się
przedstawia z pracodawcą, którym jest pań
stwo. Tego wpłaty stają się coraz rzadsze
i bardziej nieregularne. Zresztą nawet pieniądze wpłacone przez robotników, idą czę
sto na inne cele. Państwo czerpie środki
skąd tylko może,
na utrzymanie armji
urzędników, których liczba cd chwili wpro\\ adzenia rządów sowieckkh wzrosła w nieprawdopodobny
spósób.
Najdrobniejsze
przedsiębiorstwo fabry<:zne czy kopalniane
stało się od czasu etatyzacji siedzibą, w któ·
rej towarzysze umieszczają swych protegowanych. W ten sposób Z. S. S. R. liczy dziś
1,900,000 (liczba ustalona przez radę centralną syndykatów sowie-ckich)
„urzędników
przemysłu".
Oczywista rzecz, że przy tym
systemie niema środków na zasiłki dla wdów
i sierot po robotnikach, będących ofiarami
zbrodniiczego niezabezpieczenia techniczego
pracy lub tych, którzy sprzedawszy resztę
dobytku postarzeli się przedwcześnie w niedostatku.

WE FRANCJI
a tylko 97,305 głosowało na delegatów syndykalistów. A zatem na 196 delegatów do
Rady wybrano 131 komunistów, 45 - syndykalistów, 20 dzikich. Na wszystkich linjach kolejowych, z wyjątkiem linji Wschodniej otrzymali komuniści większość głosów
i zepchnęli na dalsze miejsca syndykalistów,
którzy dotąd rozporządzali nieograniczonym
wpływem wśród mas robotniczych i pracmvni
czych.
Nawet wśród urzędników wyższych kate·
goryj, którzy wybierają z pośród siebie delegatów do Rady Kolejowej, zdołali komuniści
osiągnąć pewne wpływy, aczkolwiek przewagę i dotąd mają syndykaliści.
Analizując i omawiając wyniki powyż
szych wyborów, organ radykałów francu·
skich, paryski „Le Rad.kal" pisze: „Nie mamy zwyczaju ani chęci przesadzać. Wątpi
my atoli, czy należy w tym wypadku pójść za
zdaniem i opinią p. Alberta (b. ministra),
który twierdzi, że komunizm we Francji to
kiepski żart, Kiepski bo kiepski, ale czy
żart to inna kwestja. Czy nasze linje kolejowe będą zależały odtąd od obrej woli komunistów? A jeśli tak, jakie mogą być tego
konsekwenci e 1

Dwutysit:czna rocznica
narodzin poety
Miasto włoskie Medjolan zaczyna już teczynić przygotowania, aby nalefycie uczcić przypadającą za dwa lata dwutysiączną
rocznicę urodzin autora „Eneidy", „Georgik"
i „Bukolik". Urodzony w 70·ym roku przed
Chrystusem w okolicy Mantui, najsłynniej·
szy z poetów łacińskich, Wirgil jusz, należy,
jako genjusz, do całego świata, ale ziemia
Lombardzka specjalne rości sobie do niego
prawa, jako do rodaka i dlatego Instytut
Lombardzki Sztuk i Nauk ujął w swoje ręce
sposób ucŻczenia niezwykłego jubileuszu.
Główne uroczystości odbędą się w paździer
niku 1930 roku, ze względu wszakże na rodzaj obchodu przygotowania czynione przez
Instytut już są w biegu. Plan został już cał
kowicie nakreślony. Sporządzona zostanie
fototypiczna edycja „Wirgiljusza" Petrarki,
dzieła zachowanego w słynnej
Bibljotece
„Am.brosiana". Wydanie to dokonane hę·
dzie pod kierunkiem „Ambrosiany" i Instytutu Lombardzkiego z najściślejszem uwzglę
dnieniem wskazań nauki i sztuki, a nadto zaopatrzone obszernym wstępem, w którym
skreślona ma być szczegółowa historja nieśmiertelnego tomu. Dokonanie monumentalnej publikacji tej w tak idealnej formie l\J.lUo•
żliwia słynna włoska firma wydawnicza Ulrico Toepli. Poza wydawnictwem tem przystą,pił też Instytut Lombardzki do opracowania dwuch konkursów, ma1ących na celu przy
c~ągnięcie uczonych i poetów do uroczystości
Wirgiljuszowskich. Wyznaczone więc zostato premjum 10,000 lirów za najlepsze dzieło
o poematach Wirgilego, oraz stosunku ich do
poezji greckiej i łacińskiej, bądź pod wzglę
dem matcrji, z której poeta czerpał nachnienie, bądź wpływu, jaki wywarł na wieki następne.
Drugi konkurs wyznacza premjum.
5.0CO Iirowe za najlepsze, pod względem for·
my opracowania, dzieło, kreślące życiorys
największego z poetów i charakteryzujące jego znaczenie w historji kultury Rzymu.
raz

różnica między
mężczyzną a kobietą

Jaka jest

Pewien zamorski filozof takie wypowiada
o różnicy między kobietą a mężczyzną.
Mężczyzna ma najczęściej przyzwyczajenia raz nabyte, stałe, niezłomnej kobieta cz;vni je zależnemi od okoliczności.
·
Mężczyzna bierz.e s~ do wbicia gwoździa,
gdy młotek odnajdzie. Kobieta ani myśli,
tylko chwyta, co jest pod ręką, obcęgi z pod
pieca, obcasik trzewika, szczotkę itp. Męż
czyzna uważa korkociąg z.a przyrząd, koniecznie potrzebny do otwarcia butelki. Kobieta weźmie w tym celu nożyczki, nóż, wreszcie korkociąg: co bliżej. Jeżeli korek n.ie
daje się wyciągnąć, wpycha go bez ceremonji, boć o to chodzi, aby wydobyć z butelki
to, co w niej jest - o resztę mniejsza. Dla
·mężczyzny brzytwa ma tylko jeden cel, jako
zastosowanie. Pogiąd kobiety na to narzę·
dzie jest nierównie wszechstronniejszy. Można niem np. ołówek temperować można
obcinać paznokcie i t. d., co widząc mężczy
zna, przeklina brzytwę i jej wynalazców.
Kiedy mężczyna pisze, wszystko musi być
odpowiednio dobrane, nastrojone. I pióro, i
papier. i atrament ~akie muszą być, a nie inne,
a kto 1est w pokoiu lub obok, jak trusia musi
być :icho. Kobieta chwyta skrawek papie.
ru, byle jaki, wyrwany zkądkolwiek, z pugilaresu, z kajetu, co jest pod ręką, albo kopertę na wspak wywróci, nożyczkami przystruże ołóweczek, rozłoży to wszystko na atlasie geograficznym, i buja się na krześle, gryząc ołówek, zanim przy jego pomocy coś nakreśli. Nie przeszkadza to jei również ani
trochę, jeżeli dziateczki tuż obok ćwiczą się
w tabliczce mnożenia, grają gamy, albo jeżeli
kucharka zachodzi co chwila, żądając to masła, to pieprzu i t. p. On przeklina w pień
wszystko, gdy mu ktoś zabrał bibułę ze stolika. Ona suszy list, to dmuchając na pismo,
to machając papierem w powietrzu, to trzymając go nad lampą, aż się zakopci. Jeśli a·
trament zgęstniał albo pobladł, on mówi takie rzeczy niegodne, że pióro się wzdryga.
Ona drapie spokojnie piórem wewnątrz kałamarza, albo wreszcie rozcieńczy atrament
zapomocą śliny z tym samym niezachwianym
spokojem.
Kiedy mężczyzna wym6wi słowa „że
gnam", „d.owidzenia" i t. p. - rozmowa
skończona, '."'net wych?dzi; dla kobiety sło
wa te bywa1ą początkiem nowego rozdziału
rozmowy, albowiem mają kobiety do powiedzenia najwięcej wtedy, kiedy się rozstają"„
Tyle mówi zamorski filozof Jak to dobrze, że on jest zamorski i że to zapewne o
swoich zamorskich niewiastach wygłasza pomyśli

glądy.„

Nasze panie przecież zupełnie nie są...
k::.ne do tych, o jakich mówi ów Amery-

"Hasło Łódzki~"

Str. 8

z dnia. 14 lutego '1928 r<>ku.

Nr. 45

Wyniki 13-go dnia turnieju . zapaśniczego .
w cyrku Staniewskicb.
Hamela - Badurski:
Przed rozpoczęciem walk odbyło się Io~wanie dla Hameli przeciwnika z pośród 14
biorących udział w turnieju. Los padł na
Badurskiego.
I ta właśnie para rozpoczęła wczorajszy
wieczór. Hamela przechodzi. z miejsca do
błyskawicznych, bardzo ładnych i energie-znych ataków; po zmiel).nych sytuacjach Hamela zwycięża przerzutem przez głowę w 6
'llinucie.
Wildman - Zaremba:
Obaj młodzi, nie obciążeni jesreze tłuszc-zem zapaśnicy, walczą z kocią zmiennością
i lisim podstępem. Cięższy jednakże WHdman jest znacznie niebęzpieczniejszy, acz kolwiek i jemu z wykończoną techniką Zaremby nic się nie udaje.
Na minutę przed pauzą Wildman zakłada
podwójny nels·on, którcy Zaremba przerzutem
'
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Hkwiicluje. Po paiuzie niezliczone również pozycje nie przynoszą żadnemu
z przeciwników zwycięstwa.

Swaton -

Rzemieślnicy-ehrześcijanie, nie naieł.ący . do cechów, ·a pr9wadzący

Stojkić:

samoistnie warsztaty. winni się bezwględnie rejestrować w biurze
„Resursy" (Kilińskiego 123) w godz. od 9-ej do 1-ej i od 3-ej do 7-ej
celem obrony praw prty wyborach do Izby Rumieślniczej.

Upomnieni obaj w kwestii nie walczenia
brutalnie i zagrożeni wykluczeniem z turniieju, zapaśnicy zajmują miejsca na arenie i po
gwizdku sędziego podają sobie ręce.
Swaton pomija dalsze formałn<0ści, jak
przejśde przez środkową Hn.ję, puszczenie
rąk i dopiero rozpoczęcie walki, lecz z milej.
sca zwala serba z nóg i rozciąga na dywanie.
fu-biter odgwizduje zwycięstwo Swatona,
lecz jury jest innego zdania. W oporze bierze udzi~ i publkzność, lecz do dalszej walki już nie dochodzi.

Samsandi -

Zarząd

lwarń:

•'

Po raz pierwszy w

.. -Łodzi!

Re.s ursy

Zgodne współżycie wyznań . i
dzisiejszej pracy państwow~j.

Zmienna i obfita w ciekawe momenty wal
ka kończy się w 17 mi.n. zwycięstwem murzyna chwytem tour de tete .
•

niecechowi I

Bacznośf, rzemieślnicy

I przez głowę

Rzemieślniczej.

narodowości
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Jubileuszowy film

hasła

oto

Ostatnia produkcja 1927 roku p.
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Dziś

ul. Rzgowska 7 4.

na.

Od wtorku, dnia 14-go do poniedziałku,
dnia 20-go lutego 1928 r. włącznie.

r

M. Dumasa.
Najnowszy film f reda Nib!o genja!nego
twórcy „Ben·Hura"

„

„Dnmn KnmeUowf
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(Królowa

Norma Jalmagde
i· no~y jedyny na- : 61· ki bert Roland
st~pca VRLENTINR
!
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r'ociątek
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w dni powszednie o godz 5-ej po poł.,
sobofę o godz. 4-ej, w niedziele I święta
o godz. 2-ej po poi.

Pokój

mnc~5ow:._ 1,j/ dla małżeństwa

lnica

oboję,:ia.

Grobelny,

Kilińskiego
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„Smgera" w dobrym stanie sprzedam. Ba·
Basserman.
łucki Rynek 9 w sklepie
Dla młodzieży pocz. sea"sów o godz. 2 i 4
llE•Dill-

Emll Jannlngs, Harry Lledtke,
Dagny Sarves, Paweł Wegener,

b1ebezpiecz1y

BłłlA

pocałunek

'

Maszynę

program: Zmartwychwstar le. krawlecKą bębenko·
wą „Slngera„ w do·
Ceny .miejsc dla młodz,: 1·25, 11·20, llI·IO gr. brym stanie sprzeCeny mlejs"c dla dorost: 1-70, 11·50, 11·30 gr. dam. Bałucki Ry·
W poczekalniach kina coch:. do godz. 22 nek 9 m. 1.
13-26
audycje rad)ofoniczne.
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Potrzebni
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I~sprze~?!z'!
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wynagrodzeniepensja tygodniowa.
~_..wt Zgłasza<! · sic; codzien
~:;, nie od godz. 12-4
po południu ulica

KLE I ;~~;.:~~~~:~!!~
z mieszkaniem
do wynajęcia

21 _16

w dobrym stanie kupi~. Oferty u5. Główna 1 róg Piotrkowskiej.
sub. J. W. do „Hasła Łódzkiego"'.
U Wf\ G F\: . Na raty i za gotówk~.
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f8irZ~ilOJ
chtopiec: do prakty.
ki ślusarskiej, ulica
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Pianino lub Eleganckie Hitu damskie 00.sprze~an•a I
p1an1 no
·an
fol'tepl
Z Gl I"ksman
Yłal"unlu

wodu wy1azdu. Wla•
d?mośC f\leje Koś·
ul: Pabjanickiej 18
ciuszki .*- 11, do·
przy
wiadywać si~ od .._ wiadomość u gospodarza
12-2, · W. Lasocki. ~ . 41
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Potrzebny

p "1an I~
" łl'ltia

do gry wieczorowej
zgłoszenia do bufetu
nResursy Rzemieśl·
ni.czej". w. M11ciels~~

~··

preilumeratr• Miesięcznie 2 zł. 6D gr. :z:a odnoszenie do domu 40 gr„ zamiejscowe 3 zł„ zagranlcll 5 zł. 70 gr.

Za wtersz milimetrowy: przej I w tekście 40 gr., nadesł.sne 30 gr. ($łrona 4 lamyJ, za tell:ste .n (li> la.n.lNJ wiersz .nlll.n~tro.fy H gr., zwyczajne 3 gr.; nekrolog i 15 gr..
na pierwszej Kolumnie w .drugim kolorze '2QJ/o droż:e1 niż w tel<ście, ogłoszenia droi>ne 5 grosz:y za wyraz. nie n.1ieJ 5J gr., dla p.nz:ui<uj~:fc,1 pracy 3 gr.

ogłoszen.la

Redaktor naczelny: Stanisław Targowski.
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Dla dorosłych poczlltek seansów
o godz. 6. s 1 10• .Program J-& 6 ·
Dramllt w 10 aktach

Magazyn W)'twornej KonfeKcjl zupełnie !1owe z po·

Nr. 73.

Wykonuje wszelkie zamówienia

Ceny

stępnącenę od zaraz.
WODNY R"(HEK {róg Rokicińsli.lej)
Wiadomoić,
Przę·
Dojazd tramwajami Mt 16 l 10. Tel. 18·26 dzalnlana 91. (u go·
spodarza).
Od wtorku, dn. 14-go do poniedziałku
dnia lO lutego 1928 r. włącznie.

....,,

seansów w dni powszednie o g. 5,30, 7,15 I 9;
w dni świąteczne o godz. 3, 5, 7 i 9.

.

i garderoby m~skiej

"'"~

~. iełski Hinemntogrnl Oś1intowg ~~:n~:~elkij~'!'t
urz:c;
sprzedania za pn;y.

Następny

Nf\STĘPNY PROGRł\M:

Ili

IourosiBDli drobn
·s.•8tap z«ze:tniczy
warszt.11·

.
;

·

na czele.

!<M015>1CN~~~llffr

S. ·GUTMAN

dramat

Z aJłodzłm:erzem GajdarO{I).

Początek

''

asAIWI

'

82

poszukiwany.
21, m. 31.

Składowa

1

Nr. 123.

niewolnica

Przepiękny

czyli_ „Prawo
l•eJ noc7 ' 1

Ramonem Navarro ·

Codziennie od godz. 12-3 prócz lóż wszystkie miejsca po 50 gr. - W niedziele i święta początek od
godz. 12-2 popołudniu wszystkie· mfejaca pr6cz lóż po 50 gr. - Dojazd tramwajem 4' i Jl,

BiDła

:ió:~;~~~

.

najwspanialszy arcyfilm p. t.

RESURSA .-

półświatka)

Następny
Nora u11o•c1""
program: „u \i n
il

następnych

Od wtorku, dnia 14·go do poniedziałku,
dnia 20-go lutego 1928 r. włącznie

Wszechświatowej sławy arcydzieło

EMMtMNACT

i .dni

en-Bar,
- • ........
·_"

Uwaga I

Kino ffMimoza'~

~-

:r

22

.w p~~:~~~
Film. ten, to gigantyC:zna 3-Ietnia praca 48 operatorów
przy udziale lOCHysląc:znego tłumu. Ogrom bitwy
morskiej · Rzymian z pirata'm i oraz wyścigi w cyrku
rzymskim przechodzą swoim przepychem wszystkie ·
·
dotąd widziane.

„COLOSEU ''
KILlr.SttlEGO

w 10 aktach.

•

KlllO

23-17

przeżycia

Wydawca: Towarzystwo Rze:n1eślnicze .~esursa" w Łodzi.
Drukarnia Państwowa w Łodzi, Piotrk9wska Ni:. 85.

Redaktor odpowiedtialny: Michał

Walter.

