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Od wtorku dnia

Kino-Teatr

„Przedvviośn ie"

Największy

I marca

przebój sezonu. Najnowsze

arcydzieło

Joe May'a p. t.
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Nad pro~ram: Ciekawe aktualności i wesoła farqa.
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Od 1 go marca do duia 7 II.i.~932 włącz.
raz w dzielnic~ b~luckH11 film, który kaMv powimen zobeezyć.
Natchnione ;m:ydtieło geojuszu ludtkiego reżysera
Cetila B. de U1lle'a. wi elki film relig11ny
na tle iycia Cury~tos:i. Pana p. t.
Pierw~iy

wspaniale arcydzieło. peł u„ µodmosłego . uastroj u,
~tające na najwyższym s_zczeblu art,rzmu , 1 kunsztu~
J•;stto film. co prr.Pmaw1a do naszeJ du,zy, zach
wyca zniewala do wczucia si!) W: szlachet~em dą·
;i;eniu' do odzwierciadleniA. n.ajw1ększego aramato
ludzkości.

Wid7' 'Jglądają.c film Król-Królów przechodzi, każde
••
cierpienia wspólnie z Chry•tusem.
Następny program „SYGNAŁ W$RÓD BURZl
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IQi)'jjJ;Q"N Por~ E~J;.szy ':
: J E'J '"(3''R·z·E·'CSH
=

=

Kto był tym pierwsr.ym~ Drflczące _pytanie mę:i:c~yzny, kt_óry kocha:bez

W roli gł.

z ~:vcia współczesnych małżPństw.

DorÓtha Mac Kaill

Dodatek

Nad program,
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oraz

Joe Me.

Cvea.
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od 2 zł. 75.
Fabryka
Tanio
Tkanin

i

ogrodzeń

drucianych

Ramki do portretów

Plecionki, Tkaniny, Gazy miedziane do filtrów, Rabltz do 1·obót betonowych, siatki dfa
f•bryk różnego gatunku wyrabia i poleca:

Tylko w firmie „ERKO"

Mateusz

Duży

-

t.6dź,

.Mikołajczyk
ul. Kilińskiego 167.
Telefon JgJ-85.

DR MED.

Edward Reicher
choroby skórne i weneryczne
Południo

>;a nr. 28.
Tel. 201-9'!.
Pri:yjmoje od 8-11 r11110 i od 3-8
w niedziele i święt:~ od 9-1.
ul.

(wielkości

Og-loszenie.

Komornik S11du Grodzkiego w Łodz.i,
rewiru 19·1!'0, mający kencelarję SWOJI\
przy ulicy Zielonej nr. 63. na zasadzie
art. 1030 Pos. Cyw. po<'. •j . d„ ' :adow dniu 21 marca
mości publieznej, że
1932 r. o godz. 10 rauo w ~m.. Bruss,
we wsi Stare-Rokicie, odbądz1e się licytacja ruchomości nalPżąryth do f-my .Zllkłady Przemysłowe Józefa ~lu~i" s~ła·
d~jących się z dwudziestu p1ęcm tysięcy
surówki, oszacowanych na sumę 500 :ot.
Spis rzeczy i szacuntk takowych
przejrzany być może w dniu licytacji.
Łódź, (\oia 26 !uteg"o 1932 J'.
Komornik PILICHOWSKI.

Kró I Króló w

Limanowskiego 86

•, E."' •"'' tc>stał

Nr. 149 1932 r.

'

27X34)

przy ulicy nr. 68, na zasadzie ici
Cyw, oodaje do wiadoJll~gs~
Post.
blicznPj, że w dniu 21 marca ~~
godz. 10 rano w gm. Bl'nss,
re-Rokicie-odbędzie sui licvucJ df
mości nal~il\cychdo ~'-my .Zak~8 cyc~
myslowe Józi-fa Kluki", gkJad~.)~~j,
czterdziestu tysi~cy cegły. suro
r~kO
cowanych n!L sure~ 800 zł.
Spis rzeczy i szacunek, ut
przejr:r.any być może w doin l~~~ t·
Łódź, dnia 26 lot('go 1.c,;O
Komornik P. PILI "

w\

Komornik Sądu Grodzkiego . w Łodzi ~·
wiru 7-go zamieszkały w Łodzi, przy uhoy
Sienklewioza nr. 9, na zasRdzle art. 1030 U. P.
C ogłasza że w dniu 18 marca 1932 r.
od godz. JÓ rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 28,odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego ruchomości, należ~cych do J.
Buskowody I składaj11cych się z 12 sztuk
oszacowanego na
półwełnianego,
materjału
900.-

Łódź,

,
dnia 25 lutego 1992 r
Komornik S. GORSKI

Odpis.

N. sprawy Z. 174/31

:O:EJ C-Y-Z J.A.„
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecni: Przewodniczą~Y Wice-Prezes J. Ki1zmiszjan, Sę
dziowie Handlowi: Seipelt, Horewicz. Sekret11rz a.pl. Rozenb~rg.
Dnia 26 lutPgo 1932 r. Sąd Okn:gowy w Łodzi w Wydziale
III H•odlowym na _po~iedT.eniu pnblic~nem rozp~znawał spraw4'
odroczenia wypł"t fJrmJ!\ .L1odenf„td i Kry8zek

P OSTAN O

WIŁ:

rozprawę odroczyć na dzień 18 mar.ca 1982 l'.,_ o "czem .obl'l'.ie-

ścić w .Monitor~e Polskim", "Kurierze Lód_zkim 1 "~11en01ku
Łódzkim" oraz pobrać od f1r01y .Lmdenfold 1 Kryi:i:ek 150 zł.
zaliczki na koszta nmiPjszego ogłoszenia.

Na oryginale wla~ciwe podpisy
Za zgodność
St. Sekretarz

zł.

75

Tanio.

SZKŁO

-

Admln1atraoj„: ul. Piotrkowsl<a "<;, tel lt.Hl9.
Reklamacje przyjmuje aię tamze.
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~Ą~SZA.W.A,

4.3. (PAT) W dniu
do Sejmu
Ustawy o pełnomocnictw11ch
~
tezydenta Rzeczypospolitej. Proen upoważnia. do wydawania. de~ z lllocą ustawy w czasie gdy
·i J~st zamknięty, do najbliższej
· seJtnowej. Projekt daje upoważ•
a '\\>
sprawach, finansowych, umj'
.1 Prawodawstwa, wymiaru spralltości i w sprawie świadczeń
2
11Ych. Przedłożenie wymienia
k.t 1Pra·.v, wymienionych w paru
jąllłach Konstytucji, które nie podMiędzy
11i· Prawu o dekretach.
1
~op ~Yklucza ustanawianie nowych
' d(,h, zmianę ordynacji wybor0 8° Sejmu i Senatu, ustawodaw'ę alllorządu terytorjalnego, ordySz:Yborczą do samorządów, usta0 °Ine, prawo małżel'lskie i t. d.
llstlllocni(twa objąć mają, natomiast
nJe związane z administracją 1 uW tym zakresie projekt ma
'e ilo końca roku 1934 PrzedłoSz ti~dowe ma wejść w życie po
den.111 w .Dzienniku Ustaw" po
~ 0ni111 uchwaleniu przez Izby
\, dawcze.
, , ,
•1atolll·
iast Prezydent Rzph teJ me
'e
an· lllógł znosić praw zakresu
~· 111 administracji.
tym względzie pozostawiono

prawo dzialania tylko cialoBJ ustawodawczym.

'e~:2Y111 rząd wniósł

a:·

* * *
Projekt ten był sensacją dnia w
kuluarach Sejmu i korach politycznych.
Opozycja komentowała. iż fundamentem całej sprawy są mimo wszystko tarcia w łonie klubu B. B. na
tle ostatnio wniesionych projektów
rządowych o świadczeniach socjalnych.

Po

I

Grnpa pracownicza klubu B. B.
osto przeciwstawia ~ię polityce gospodarczej B. B. w sprawie ostatnich
w interesy
godzących
projektów,
warstw pracujących.
Dalej te7., twierdzi opozycja, :6e
rząd nie chcąc dopuścill do ewentualnego rozłamu B. B., wniósł projekt
powyższy.

Opozycja na poparcie swych
supozycyj przytacza fakt, te na

I

wczorajszem posiedzeniu konfederacji związków pracowników umysłowych, będących pod wpływami
B. B. zapadła jtdnogłośna uchwala
o proklamowaniu w ciągu bieżące
go miesiąca strajku powszechn•ga
orgirnizacyj pracowniKów umysło
wych łącznie z związkami rcbotniczemi, jako protest przeciw projektom scalenia świadectw socjalnych.

wyjeździe marszałka Piłsudskiego.

Będzie utrzymana łączność z Kairem - 19 marca w skromnych ramach - Ofiary na bezrobotny ch i sierocińce.
WARSZAWA, 4.3 . (Tel. własny).
Jak się dowiaduje „Dzienni'{" z kół
zbliżonych do Belwederu, marszałek
Piłsudski przed wyjazdem zażądał wysyłania mu co tygodnia sprawozdań o
sytuacji w kraju przez specjalnego
kurjera.
Wyjazd pierwsr.ego knrjera spodziewany jest w n:dchodzącą środę.
Jak się dowiadujemy,

marszałek

Piłsudski wyraził życzenie, aby dzień

--------------------h. humanistycznyc
studjów rprawnych
organizację ----------o-----------

wybór ram do obraz?w, gzymsów
do firanek, ram owalnych 1 t. d. - -

Iod 2

-

iony. do Sejmu .
w dniu wczor ajszym wnies
.

(-) T. Cichecki.

ul. Kopernika Nr. 54 (Milsza).

-

Komentarz e 1 przypuszsz
B ema opozycji - Fermety
nem - Grupa pracownicz a . B. w obronie interesów
e zmian w ustawodaw stwie SOCJa~Warstw
praCUJ'ących.
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Ogłoszenie.
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Sensacyjny projekt rządu o uprawnieni ach
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Redaktor pl"<yjmuje od godz. 5-7 wtecz.

'

z

134-~a.

telefon

------ ------ --Sobota, dn. 5 marca 1932 r.
JC>"r.
Ce........ a .1..5 ~

jego imienin był obchodzony skromnie
i ew. zebrane fundusze były przezna-

Pobory

I czone dla bezrobotnych i

na
ce po poległych żołnierzach.

siel'oci.ń

marszałka sejmu
nie będą obniżone.

WARSZWA, 4. 3. (tel. wł.) - Sej·
mowa komisja regulaminowa odrzuciła
wniosek opozycji o obniżenie djet mar·
szałka sejmu. Charakterystycznem jest,
ii wniosek ten, aczkolwiek był demon•
stracyjnym, jednak Klub Nar. wstr ymał
się od głosowania, co ś"'iadczyć może,

iż

panują

diwięki.

swego

tam

rodzaju

roz•

.Powodem rozdźwięków wśród opo•
zyc)i o czem mówiono w kuluarach sej•
mu, jest stanowisko klubów radykalnych
chłopskich i PPS w sprawie podatku na
rzecz kościoła katolickiego,

Rokowania polsko-so\·Jieckie
w sprawac h gospoda rczych.

OKIEN NE

BERLIN, 4. 3. (PAT) rBerline1·
'l'ageblat" donosi, że w dniach najbliższych wyjedzie do Warszawy kilku przedstawicieli rządu berlińskiego
aktualnych
kontynuowania
celem
spraw spornych w zakresie gospodarczo-politycznym. Rokowania mają potrwać około IO dni.

ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli. Djamenty do rżnięcia szkła
poleca po cenach niskich

J,. OLEJN ICZAK
t.ÓDŹ, ul. Główna 14, telef. 130-04.
UWAGA: Szkłt inspektowe w wielkim wyborze.

Mioister~twie Wyznań ~„Jigijny_ch

O_świecenia

Pobl1czneg:D
i
trzydniowa ~onfore~cJa, pośw1f;)cooa SP_ra~1e o~gam
lłąCJI studjów prywatnych 1 humamstyczuych. Na. ZdJęc1u widzimy
Ciestników kouf11rencjj. z ministrem J~drzejew1cze111 (na lewo).

:
i

~poczęła

814'

O ile rokowania nie doprowadzą
do pomyillne go rezultatu, to począw
szy od pierwszego kwietnia pocznie
obowiązywać w stosunku do towarów
prezydenta
polskich rozporządzenie
Rzeszy o niemieckiej taryfie maksymalnej.
Za eel do osiągnięcia przy roko-

waniach delegacja niemiecka uważa
przywrócenie •tatu. quo z przed 1
stycznia 1932 roku.
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Marszałek Piłsudski we wtor ek
wyląduje do Egip tu.

.przedstawiciele

rym

dysponować

Marszałek

jut znajdowa~ mars:tałek Pił•
sudski, PAT zwróciła się do prasowej
agencji rumuńskiej • Rador" oraz do po·
sła polskiego w Bukareszcie i otrzyma·
ła n~astępujące informacje:
Bukareszt: Pogłoski, jakie pojawiły
się w Warszawie są . widocznem oblicze•
niem na sensację rozdęciem nic nieznaczącego incydentu, o którym prasa rumuńska nietylko nie dała żadnych dodatków nadzwyczajnych ale wogóle nie
zwróciła na niego uwagi .
Prawdą jest tylko to, że statek • Ro-

między Konstancą a Ale·
portem w Egipcie, wynosi
oko.to 1000 mil. Przestrzeń tę może
pokonać .Niemen", jeżeli się nigdzie
nie zatrzyma i będzie m:ał wzelędną
pogodę, w ciągu 5-ciu dni.
Odległość

ksandrją,

*

*
poda.iemy za
Willd~mość powyż~zą
jednem z popołudn;owyd1 71ism Wt1.1"szawskiclt tylko z obowiq,zku inf'rlrma.cyjtteqo,
gdyi przytoczone poniż~j depesze ze źró
deł urzędowych zaprzecza)I'.!! j~j cMktJwicie.

I

mania" w czasie

!

manewrów w porcie,

przed przybiciem do molo, przed godziną 15-tą zderzył się lekko z parowcem
.Dacia", przyczem całe uszkodzen.e,
które odniosła .Romania• wyraża się
tylko w zgięciu balustrady na pokładzie,
co w ciągu . pół godziny zost;ło naprawione. Marszałek Piłsudki przybył do
Constancy w czwartek o godz. 11 przed
południem i pozostawał w swym wago·
nie, ustawionym w pobliżu molo do
godz. 17-ej. O godz. 17-ej, a więc w
dwie godziny zgorą po omawianem zderzeniu • Romanii" z .Dacją" marszałek

WARSZAWA, 4. 3. (PAT ) - Wobec
zamieszczenia przez jeden z warszawskich dzienników sensacyjnej wiado·
jakiemu miał jakoby
mości o wypadku,
ulec parowiec .Romania•, na którym

Prace komisyj sejmowych.

-Czy

Obniżenie uposażeń
pracow ników samorządowych.

w porządku. Gdy jednak riadej·
dzie zmiana konjunktury, a rząd choćby
c zęściowo przywrócił! swoim pracowni•
kom obcięte obecn;e procenty, wtedy oto będzie automatycznie
bowiązywać
wszystkie samorządy, bez względu 'na
to, czy posiadają w środku roku budże·
tow go odpowiednie pokrycie. Zdaniem
mówcy, należy wywrzeć wszelki, ustawą
dozwolony, nacisk na samorządy, aby
dostosowa!y do dzisiejszej sytuacji ure·
gulowanie poborów tak w administracji
rz11dowej, jak i w przedsiębiorstwach.
Uzależnieaie wszystkiego od woli r·ządu
czyni z samorządów koszary i kadry wojskowe. Dalej pos. Rymar podkreślił
różnicę pozycji społecznej i dochodów
pomiędzy pracownikami samorządowymi
i urzędnikami państwowymi: naprzykład
zniżki kolejowe, prawa emerytalne, o·
pleka lekarska, opiaty slkolne, możli
itd_ Niepodobna więc
wość awansów
jednych i drugich pracowników trakto•
K011cząc,
wać Wedle jednego s:tablonu.
wyraził pos. Rymar opinję, że ustawa
przez rząd proponowana, powinna być
·
odrzucona.
Posłowie Polakiewicz i Augustyniak
(BB) popierali projekt rządowy.
Pos. Grzecznarowski (PPS) zgłosił
wniosek o odesłanie całego projektu do
komisji konstytucyj11ej. Dalsze obrady
· odroczono do następnego posiedzenia,
które odbędzie się jutro przed południem.
będzi?.

O wprowadzenie numerus clausus.

,I
I

_

Finanse komuna lne.
WARSZAWA, 4 marca \tel. wt) Na
dzisiejszem posiedzeniu sejmowa komisja
skarbowa uchwaliła w trzeciem czyta·
niu projekt ustawy o zmianie niektórych
przepisów ustawy, dotyczącej finansów
komunalnych. Na wniosek referent" pas.
Moczulskiego (BB) przywrócono trzecią
gminom
czę~ć podatków komunalnym
wiejskim, czego przedłożenie rządowe
nie uwzględniało. Następnie zniesione
zostały podatki od przedmiotów zbytku,
jak karety, powozy, wierzchowce itp_ Zniesiony został również podatek od wy•
szynku. Województwo pomorskie i po·

zamiast dopłat w granicach
znańskie,
dwóch trzecich swoich budżetów, otrzy•
mało ryczałtem:

1,300,000 zł. poznańskie,

a pomorskie 7 50,000 zł.
Gminom wiejskim w województwach
centralnych i wschodnich nie będzie się
potrącało 2 proc. na ściąganie podatku
gruntowego. Ustawa powyższa przelewa
niektóre wpływy samorządu na fundusz
komunalny pożyczkowa • zapomogowy,
który ma stanowić źródło pomocy dla
samorządów, znajdujących się w trudnem
położeniu finansowem.

11
na c5,e111b

wyznaczonej. tJ
port o godunte
30
·
0 rzekOJlll. 0 0 p~
Wszystkie_ szczegóły
zaalarmowaniu s1raży potarneJ, 0k/1"'
czeniu wskutek tego !ncyde~tu
.Romanji" przez marszałka P1ls
który wówczas wogóle jeszcze "
dzie nie znajdował się, s~
" 1·we sij
-1 · · N·
~mys em~m. . •eprawyz
mformac1e, 1akoby marszałek
miał rozpocząć podróż na oI<ręN'e!llel
~ por~
dlowym polskim .Niemna·:
wogóle dotychczas nie zawiną
,1ge~'~
Constancy.
BUKARESZT, 4. 3. (PAT)--piliud'j
.Rador" podaje: Marszałek 8 0 ~
• ł ,~czoreJ· . 0 g. 92
- ·30
o d piyną.
.Romania do Kairu.
(PA'.</ 1
KONSTANTYNOP OL, 4.3. 1 J11l ~
Na statku .Rnmania" przybY id'ie
Przy wie 5ul ie
Piłsudski.
marszałekpowitali
Marszałka ko:„r0P.'
Bo&foru
Łopatto i radca ambasady G ·e i•'
Pan Marszałek przyj ł na okręcipre11~
gubernatora . Sta!"bułu ora:kie~O·
„Domu Pobluego P· l'..epkow 151111
. CAIR.o, 4. 3. - Przyja~d M;01 1e~'
P1łsudsk1e110 do AleksandrJI P
~
ny 1est we wtorek.
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Złoczyncy grozą zamordowa niem dziecka -Ządania niesłychanego oku-

Dyrekcja „Hortensji"
kapituluje?

PIOTRKÓW, 4.3. (PAT) Str„jk wło
ski robotników huty .Hortensja" trwa
nadal. W dniu dzisiejsiym do żadnych
incydentów tak ze strony strajkujących
wewnątrz huty, jak i bezrobotnych na
mieście, nie doszło.
W Godzinach popołudniowych dyrekcja huty wywiesiła ogłoszenia, w któ·
rych wzywa robotników do przystąpienia
do pracy. Zaznacza równie!, że ze
strajkujących nikt nie zostanie wydalony
oraz, że płace nie będą obniżone, jak
również piece nie zostan11 pogas'l!one.

przeletl
k
. .
.
of
al~ i po ozema resu
kwrwt.
je!ll '
Posiedzenie przerwano ce oo?
cowania przez przewodniczącego
wiedniej rezolucji.
GENEWA .;.III (PAT) W kl'I:
po zakońe<eniu prac komisji zebr ,
Nadzwyczajne Zgromad,enle dlae~o
lenia rezolucji. Rezolucja po pr0ęti
niu delegata Chin została prz
·1 ·
~
nomys nie.
_,,

- Zg•:m

NOWY YORK
i

'

„• ..3·

p

wojorska w dalszym ciągu

całe

rasa

no-

poświęca

szpalty opisowi porwania syna
Lindbergha. Niemal co godzina ukaznjl\ się na m1esrie dodatki nadzwyczajne. Najważniejsze wydarzenia polityczne zeszly na plan dng1 i na
wszystkich ustach jest nazwisko: Lind.
bergb.
Szczegółem wielce charakterystycznym jest fakt, że nawet uwięziony
przylf ód ca szmng Ieró w a lk oh olu Al
dolaCapone wyznaczył 10 1ysiPcy
-.
rów nagrody za odnalezienie sprawców porwania o czem donosił wczorajszy "Dziennik". Wyraził przytem

żal, iż bąrląc w więzieniu, nie mc.że
wziąć czynnego udziału w ·posznkiwaniach.
Żona ministra Lindbergha wygło- .
siła przez radjo wzruszające przemówienie do bandytów, błagając iclt, by
k atyczną, nieprzebierającą w troskliwie opiekowali się chłopcem,
. a~~ :va!kę polityczną j gospodar- który w ostatnich dniach był przelgn· 01ua celna poldko-niemiecka ziębiony. \\ e wszystkich świątyniach
~e ie obecnie szczytowe napięci?, nowojorskich o~praw:iane s_ą. nabożeń
~ skutkach wych doprowadza': stwa na mtene1ę dziecka 1 Jego nie~ b0 zupełnego zerwap.ia stosnn-1 szczęśliwych rodzicó1v.
Wieści, co do postępów śledztwa
l'ianrllowych nolsko - niemieckich.
· l
k I k
P
·
prze- są sprzeczne. ewna e ner a mia a
.. Wobec fwymierzonego
lri~ ska
111
mężczyzn,
e1 wrogiego aktu Rzeszy nie pozna.ć z fotografji trzech
!1.e
t P?zostać bezczynną i zapowie- którzy przed porwaniem zatrzymywali
n:rJ~~~ Przez usta P?sta polskiego się_ w restauracji w Hopewell. Znaie d le, dr. Wysockiego, zastoso- lez10110 pozatem porzncone auto z od~tcb a\eko idących środków retor- ciskiem palcó1v na kierownicy. Usta!t ' które uniemożliwią zgoła !ono, że bandyci przechodząc przez
przywdzieli na
r, Przywóz towarów niemieckich ogród Lindbergha
'
·
'neibuty grube skarpetki, by nie pozo11 l\ polski.
~UOseł Wysocki, składając protest stawią wyrainych . śladów. Redakcja
z dziennika .Philadelfic" miała otrzyodbył rozmowę
który jak~- mać teleto~1iczną '."'iadom?tić. od. zto-

lfl Polskiego,
. , tr· ~elill~Zelll
~rueningie~,
słynnego p1an1Sstlń:
1

RYGA ,4.Ill (PAT! Zmarł ~ ~ .;~ liie t C.świadczyć, iż Rzesza me
pianista D Albert. śri:1erć nastl\!il ,v ~ ~,· $!o~owala w praktyce ma.ks~tek udaru serca. D Albert b~ 11'1 roi1 ~p Varyfy celnej wobec Polski,
1
dze w związk~ kz postępowóa~:; źoń c n istnieje irożliwość nawiązao OtłQ I
dowem pl'zeciw o swe1 sz s
ha a nych traktatowych stosun-

1

6

oPr· •
Poświęcenie siedziby L 0~f z ~d~owych".

cz~ńców, ze dzieck~ z~aJdą1e_ s1ą
opieką dyplo.mowa111~ piast~n~1.

pod

Wszystkie te w1adomosc1, zda waloby się pocieszają.:e, bledną wobec
.
·
~·zeczywiste~o stanu_ rzeczy. 1'.1ndbergh
]~St szantazowany Jednocześnie przez
kilka ~and, które clicą. wykorzystać
porwame do wymuszema okupu. Napływają bezustannie listy z żądaniem
·
l b
l
· ·
większych
wyp1aty m_meJ~Z~C 1 . ~
su~. Ja~ się zdaJ.e ~1ęr~ band ?rzypis•1e sobie ponvame l trudno Jest ustalić z kim należałoby nawizaąćper
traktacje.
· ·
· ·
Oho~ hstow uspo~a1a1ą~ycb,. nad~
chodzą listy z pogrózkam1. Wczoraj
Lindbergh otrzymał nprz. komunikat
tej treści: " yn twój zgm1e w męczarniach, jeśli nam nie wypłacisz
- OOO d oI aró w" . In na b an d a donosi,.
oO.
że po dwu tygodniach poda ostateczne warunki, o ile Lindbergh złoży
dowody, że nie zamierza współ[traco-

pzii otf
,
WARSZAWA 4.lll (f:'AT). bi~[l
~·a
ś . ce111a
t 0 ś.
.
ł
a sdię Gu~oóczys cLOpoppwaę y ul· I '
jbY 1
prz
, wnego
rzą u
bowej. Na uroczystość tę pr~;e 11
Prezydent Rzplitej w towarzyst atol~
fa gabinetu wojskowego ~li\ ,il0~ 0
s~iego. P. Pr7zyd~nta powit~tcelri·i
0
wie _Rady Głownei LOPP z 11a ur ~l
czakiem na czP.le. rozatem ff·~'" il
przybyli wicem. Nakonieczniko 5 ~;, .~
ski wicemin. komunikacji Cz 3 P05 ,e'
bót pub!. Górski, wojewod~ Jar .~• ~
ł ~s· 11 ~~;oa~ tę stosowały Niemcy i wo.
.
i inni
~ktu k~ośkwtó•ęcema łdok,f"p~ze11'1~ f. C•tSki podczas trwających przez
ugmews
I5ie• e '"' ' e l"ok owań o traktat handlowy,
ry wyg os
•,
życząc instytucji LOPP da ś>l'1ę'rł ., '9
p· ., \> reszcie zakończono podpisaniem
myślnego rozwoju . Po akcie
1
prezes zarz11du głównego L~ 10"' ~ ~'ilttarcu 1930 r.
tynow~cz wręczył P. P_rezb~P ,1or' ~ara czynnikow polskich, iż mo~}eszę skłonić do porozumienia wać z policją.
wysok1emu protektorowi L lblli1' sP
.
· ·
· d
·
.
.
~arc
znaiię członkowską oraz a p
0
Wszystkie te w1a omosc1 sprawily,
zdawczy z działalności LOP ·pt .i r~~ zego 1 politycznego z Polo.ką,
rozchorowała się
Po uroczystości P. PrezYd~.n°~~ )~~h? lla zasadzie przynajmniej teo- że żona Lindbergha
·1 ny ws t rząs nerwowy.
.
6 wnorzędnego traktowarna
ioi' ~t·•le
'
Msr
1
s1
na
aj
wczo1
i.
wg
wadzany przez prezesa
1
1
zwiedził muzeum obron_y prj~~al ":1. ~ie on, okazała się w świetle o!11 ~o Posuni„cia niemieckiego zgo- ioOO
P. Prezydent opuszcza1ą.c
~
i~.I>\\>
na ręce prez. Mattynow1c2a
~ ~ ą, co do czego nie mieliśmy pienia importu artykułów przemyslorzecz LOPP.
1
1i~ ~ldzeń. Niemcy dążą systema- wycb z Niemiec importem angielskim,
llm
0
llllllllUlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -~ 'ią Ę Podboju gospodarcze~o Po!- który wobec spadku funta łatwiej po'V" ~: t t{)rym poszedłby podb6J poh- trafi zclobyć »obie rynek polski. Ten.
~t11~ ~k rozumieją niemiecką .ra- dencja. w tym kier. nku zasługuje o
Pal tylko gilZY
Id~~ na wschodzie wszystkie bez tyle na poparcie, że wzrost importu z
ln~ ~a. zabarwienie· polityczne i Auglji umożliwi nam zachowanie nierynku angielskiego
spo- zmiernie
bez
AT0111D' l./ 1
.
"
a~ll' 0 niemieckie, a zwłaszcza dla naszego eksvort.u rolniczo-hodowlat~'
"Ytlfórm • WJ
~~ 11rlcy _się na sile obóz Hitlera. nego.
ŁÓDŻ. Cegielniana 19,
ęte JUż zostały próby .zastą- i!!>~t.::.'. ~~ U
I posw1adczenia tego jak i z glowynikałoby,
niemieckiei
tt, r1rasy
"'
l:I
f•• "Zeszy zamierza nową „nad~' t k
y r ra tować jako objekt prze.tart~~ zy ewentualnych rokowaruach
ie IVYch. 'l'a metoda zastra8za~iast .Il Ubionym środkiem postępoI, IJiernieckiej polityki traktato·
kt6
)nió~, ry_ w licznych wypadkach
t. ł Niemcom doskonale rezul-
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~it\t/lnie ją całe

wyjątkn
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wa dostała wstrząsu nerwowego ·.
pu ·- P. Lindberc1ho
5

polsko-niemiecr. we1925

.
•
. 1' stan b
~tra~tatowy, o Ile . pol!iiein
1, a Y . ~bow1ązUJąCC przez kilka
koir' d~is1aj już zresztl\ nieistniejąee
120
tJnm drzewne doznaie obecnie
~~"o
•
'
I\) ~. naprężenia. Oto bowiem na
.
.
.
huełll
posiedzemu gabmetn Rzeszy
~illdł
11
la~sy Ucb~ała wprowadzenia nowej
~ittałllaJneJ taryfy celnej (t. zw.
~~IQ tit) podwyższającej o 100 proc.
Qo _dotąd obowiązujące w stos\lnz któremi
, , ltnportu z p 11 ństw
'
i.·ieą•a n·1e posiada traktatów
handlo· o b ok
~n1d· Do
. pań s t w t ych na1ezy
1J Y 1 Austrji równie:t. Polska.
~ chll'alą ta wejdzie prawdopodob· ·
h d · h
\t najh!iżs
W: zyc1e,
~1ac
zyc
~Ohne r
.iak· ozporządzeme okreśh, wo~i Ich państw będzie stosow ne:
, .: llleg,.t uajmnieJ•zej wątpliwo~d lż Powyższe zarządzenie jest
p:~szystkiem ~kierowane przeciw:
)~Ili ce, z ktorl\ Rzesza prowadzi

szantaz·UJ·e L1·ndbergha~
j

śmierć
Przewieziono ję do lecznicy dr. Martę pocztową zapowiadajqeą
dziecka.
tinsa w Nowym Jorku.
NOWY YORK, 4.3, (PA'r.) HOPEWELL 4.111 (PAT) Dziś po
Porwanie dziecka Lindbergha wywo- południu policja a esztowała w Brookli· '
łuje coraz powszechniejsze oburzenie nie niejakiego Patsy Orlanda, pochodzą··
z Hopewell, który zniknąłz t11mt11d
w opinji Stanów Zjedr;oczonych. Bi- / cego
tego samego wieczora, w którym por•
skup N. Jorku zarządził publiczne wana dziecko Lindberga, i przebywał
modły na intencję zwrotu dziecka. w Brooklinie pod przybranym nazwiskiem
Do obecnej chwili władze policyjne Patsy Orlando przewieziono do Tren•
torn. Policja odmawia jakichkolwiek .,,,.
przesłuchały ok. 600 osób. Jedna ojaśnień w związku z aresztowaniem.
zatrzymana.
policję
przez
została
soba
W okolicach N-Yorku znaleziono kar-

..................

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

Ruiny i zgliszcza.

pokój na Dalekl'm Wschodz!B·uł t
ł

GENEWA 4.111 (PAT) 1-\omisja głów
na nad,wyczajnego zgromadrnnia Ligi
zebrała się dziś popoł. Na wniosek P.aula
Boncoura komisja postanowiła, że prze·
wodniczący zgromadzenia Hymans bę•
dzie także i jej przewodniczącym. Na·
się dłuższa dyskusja
stępnie wywiązała
nad tern, czy kroki wojenne w okolicach s~anghaju przerwano efektywnie.
uposażenia pracowni~ów samorządowych
Obie strony wypowiadają odmienne ocałkowite
i
z urzędnikami państwowymi
pinje. Delegat chiński twierdzi, że wojzni·
zwyżek,
uzależnienie ewentualnych
ska japońskie prowadzą ofenzywę. Deżek i dodatków od decyzji rządu.
legat Japonji oświadcza, że nie jest to
nietylko
projektem,
tym
Obrady nad
zgodne z prawdą. Być może, że zdarzają
buopinji,
szerokiej
w
i
w sejmie, ale
się tylko drobne starcia. Delegat Chin
za•
sama
Ta
dzą żywe zainteresowanie.
proponuje, by neutralni generałowie
powiedź tego projektu doprowadziła, jak
Anglji, St. Zjednoczonych, Francji i
tak•
a
miast,
szeregu
całym
wiadomo, w
Włoch otrzymąli polecenie kontrolowa·
że i w WarszawiP. do demonstracyjnego
nia czy kroki wojenne istotnie przerwa·
.
strajku.
no. Sekretarz generalny zawiadomił, że
Referat o rządowym projekcie wyprosił telegraficznie komisję szanghajską
głosił pos. Pacholczyk \BB), jeden z
o przesłanie informacji czy nastąpiło
kierowników związku pracowników saprzerwanie kroków wojennych. Sekretarz
W referacie swym mów•
morządowych.
gen. poprosi także mocarstwa reprezen·
ca pC>dał m. in. liczby, ilustrujijCP. wytowane w Szanghaju by poleciły swym
sokość uposażeń pracowników gmin wiej
reprezentantom przysyłanie wszelkich inskich i miejskich województwa war·
formacyj o położeniu. Przedstawiciele
szawskiego i podniósł szereg wątpliwa•
Anglji, Francji i Włoch zapowiadają, że
ści. Kończąc, referent ze swej strony
postarają się o te informacje. Delegat
wniosków nie zgłosił.
Chin w powtórnenł przemówieniu od·
Pos. Rymar (Kl. N.) stwierdził na
-czytuje szereg telegramów donoszących
początku, że wprowadzenie w życie no0 nowych transportach wojsk japońskich
wej ustawy podważy wszystkie budżety
i 0 zajęciu przez japończyków miejsc~
samorządu.
wości leżących o 40 kim. od Szanghaju
Dopóki trwa okres zniżek, wszystko
t. j. na dystansie 2 razy większym od
wymaganego przez japończyków na wY.:
cofanie wojsk chińskich. Delegat Japon11
odpowiedział, że transporty te, to posił·
ki które zostały zawezwane przedtem
. Bielecki i Stroński z klubu narodowego
jut i które zostaną natychmiast odesłane.
WARSZAWA, 4 marca (tel. wł.) Hymans streszczając dyskusję oświad•
W komisji oświatowej sejmu odbywały przeciwko wnioskowi przemawiał ros eł
Sommerstein (Koło żyd.) i Wełykano cza ie wszyscy są zgodni co do ko•
się dziś dalsze obrady nad wnioskiem
nie~zności natychmiastowego przerwani•
klubu narodowego o wprowadzenie nu- wicz (Klub ukr.)
W głosowaniu wniosek odrzucono.
merus clausus w szkołach akademickich.
.............
.................
Wniosek ten uzasadniali dziś posłowie

WARSZAWA, 4 marca (tel. wł.) Sej·
mowa komisja administracyjna przystą
piła dziś do rozprawy nad rządowym projektem nowelizacji rozporządzenia pana
Prezydenta Rzeczypospolitej z du a 30
grudnia 1924 r., dotyczącym uposażenia
Celem
pracowników samorządowych.
noweli jest całkowite zrównanie norm

Constantin ,, scu

22 min.

miał się

na

.-Niemnie·.

szybkości.

• Niemen• płynie wprost do Egiptu,
zatrzyma się ty ko w Bosforze dla dokonania zwykłych formalności.
: W kołach politycznych .Bukaresztu
panuje zdziwienie, że l"larszałek Pitsud·
ski zdecydował się na podróż towaro·
wym statkiem, pozbawionym wszelkich
Skromna kajuta kapitańska,
wygód.
mała łazienka-to cały apartament, któ-

może

władz rumuńskiCle orfl

~~~~:~~s.ki?;i~~=~e~~~:i; 1·. 0:~~

fektem

Podróz na rumuńskim statku „Romania " -- Zdemento wanie sensacyj
warszaws kich wieczorów ek -· Przybycie do Konstanty nopola.
8UKARESZT, 4. 3. Według wiad ootrzymanych tu telefonicznie,
R1ości,
wczoraj o godz. 4-ej po południu polski
statek .Niemen", który przybył do l\onstancy przed kilku dniami, opuścił port
rumuński, zabierając na swym pokładzie
Marszałka Piłsudskiego oraz dr. Woyczyńskiego i kpt. Lepeckiego.
.Niemen" jest statkiem towarowym
o 5,000 ton wyporności i 9 węzłach

0

2

chłonnego

Ofiarą krwawych i zaciętych walk, toczących się od dłużs~ego już
czasu między wyjskaml jipońskimi w Szanghaju psdta dzielnica chirl„ka
teeo miasta, która uległa całkowitemu zniszc,eniu. N3 zdjęciu widzimy
fragment zniszczonego miasta, resztki murów, zniszczonych przewodów
·
el eh (rycznych.

--------··---------·„--------. -·
,
•
Prąd przeciw prądowi rosn1e.
Delegacja konsumen tów udaje się do Bruksel
Wielki zjazd w Fiotrkowie.
ceny prądu w
(a) Akcja o
dalszym ciągu prowadzona jest przez
konsumentów elektrowni w Piotrkowie,
Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim, a
obecńie objąla or>a inne miasta, a mianowicie Lublin, Częstochowę itd.
Pozatem w całym szeregu miast
Polski rozpoczęta została akcja bądź to
przez organizacje gospodarcze, bądź
też przez organizacje pracownicze, masię wyjące na celu przeciwstawienie
zyskowi i pobieraniu nadmiernych cen
za prąd elektryczny.
Jak się dowiadujemy między poszczególnemi miastami nast11piło poro·
zumienie w związku z czem na niedzie·
lę, dnia 13 b. m. zwołany zost~ł wielki
zjazd konsumentów prądu elektrycznego
do Piotrkowa, w którym udział wezmą
przedstawiciele poszczególnych miast.
Na zjdździe tym omówiony zostanie
wyzysk konsumentów prądu, a następ
nie wyłoniona ma być delegacja, która
uda się do Brukseli, celem bezpośred•
zniżkę

niego poinformowania akcjonarjuszew,
zainteresowanych koncernów elektrycznych, o przyczynach i sytuacji strajkowej w miastach Polski.
Delegacja ta żądać będzie oficjalne·
go wypowiedzenia się w tej sprawie i
taryfy i:a
obniżenia
bezwzględnego
prąd .

Należy zaznaczyć, że projekt prqdu
elektrycznego w wyżej wymienionyc.\
miastach w dał;,ym ciągu trwa.

.................................„ ..._

Od Administracji.

li

P. T. Czytelników naszych prosimy uprzejmie
o niezwłoczne informowanie nas o nieregulamena,
wzg. opóźnionem doręcza
niu pisma. Piotrkowska Si.
Telefon N2 101-99.

Administracja „Dziennika

Łódzkiego'"

;est czynna w lokalu wlasnym ul. Piotrkowska Nr. 8fi.
1 el. 101-99. - od godz. 8-ej rano do 8-ej wiecz.
Redakcja dzienna: ul. Piotrkowska Nr. 86, tel. 101-!)9.
nocna: ul. Cegielniana Nr. 19, tel. 134-86.
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Marszałek Piłsudski we wtor ek
wyląduje do Egip tu.

.przedstawiciele

rym

dysponować

Marszałek

jut znajdowa~ mars:tałek Pił•
sudski, PAT zwróciła się do prasowej
agencji rumuńskiej • Rador" oraz do po·
sła polskiego w Bukareszcie i otrzyma·
ła n~astępujące informacje:
Bukareszt: Pogłoski, jakie pojawiły
się w Warszawie są . widocznem oblicze•
niem na sensację rozdęciem nic nieznaczącego incydentu, o którym prasa rumuńska nietylko nie dała żadnych dodatków nadzwyczajnych ale wogóle nie
zwróciła na niego uwagi .
Prawdą jest tylko to, że statek • Ro-

między Konstancą a Ale·
portem w Egipcie, wynosi
oko.to 1000 mil. Przestrzeń tę może
pokonać .Niemen", jeżeli się nigdzie
nie zatrzyma i będzie m:ał wzelędną
pogodę, w ciągu 5-ciu dni.
Odległość

ksandrją,

*

*
poda.iemy za
Willd~mość powyż~zą
jednem z popołudn;owyd1 71ism Wt1.1"szawskiclt tylko z obowiq,zku inf'rlrma.cyjtteqo,
gdyi przytoczone poniż~j depesze ze źró
deł urzędowych zaprzecza)I'.!! j~j cMktJwicie.

I

mania" w czasie

!

manewrów w porcie,

przed przybiciem do molo, przed godziną 15-tą zderzył się lekko z parowcem
.Dacia", przyczem całe uszkodzen.e,
które odniosła .Romania• wyraża się
tylko w zgięciu balustrady na pokładzie,
co w ciągu . pół godziny zost;ło naprawione. Marszałek Piłsudki przybył do
Constancy w czwartek o godz. 11 przed
południem i pozostawał w swym wago·
nie, ustawionym w pobliżu molo do
godz. 17-ej. O godz. 17-ej, a więc w
dwie godziny zgorą po omawianem zderzeniu • Romanii" z .Dacją" marszałek

WARSZAWA, 4. 3. (PAT ) - Wobec
zamieszczenia przez jeden z warszawskich dzienników sensacyjnej wiado·
jakiemu miał jakoby
mości o wypadku,
ulec parowiec .Romania•, na którym

Prace komisyj sejmowych.

-Czy

Obniżenie uposażeń
pracow ników samorządowych.

w porządku. Gdy jednak riadej·
dzie zmiana konjunktury, a rząd choćby
c zęściowo przywrócił! swoim pracowni•
kom obcięte obecn;e procenty, wtedy oto będzie automatycznie
bowiązywać
wszystkie samorządy, bez względu 'na
to, czy posiadają w środku roku budże·
tow go odpowiednie pokrycie. Zdaniem
mówcy, należy wywrzeć wszelki, ustawą
dozwolony, nacisk na samorządy, aby
dostosowa!y do dzisiejszej sytuacji ure·
gulowanie poborów tak w administracji
rz11dowej, jak i w przedsiębiorstwach.
Uzależnieaie wszystkiego od woli r·ządu
czyni z samorządów koszary i kadry wojskowe. Dalej pos. Rymar podkreślił
różnicę pozycji społecznej i dochodów
pomiędzy pracownikami samorządowymi
i urzędnikami państwowymi: naprzykład
zniżki kolejowe, prawa emerytalne, o·
pleka lekarska, opiaty slkolne, możli
itd_ Niepodobna więc
wość awansów
jednych i drugich pracowników trakto•
K011cząc,
wać Wedle jednego s:tablonu.
wyraził pos. Rymar opinję, że ustawa
przez rząd proponowana, powinna być
·
odrzucona.
Posłowie Polakiewicz i Augustyniak
(BB) popierali projekt rządowy.
Pos. Grzecznarowski (PPS) zgłosił
wniosek o odesłanie całego projektu do
komisji konstytucyj11ej. Dalsze obrady
· odroczono do następnego posiedzenia,
które odbędzie się jutro przed południem.
będzi?.

O wprowadzenie numerus clausus.

,I
I

_

Finanse komuna lne.
WARSZAWA, 4 marca \tel. wt) Na
dzisiejszem posiedzeniu sejmowa komisja
skarbowa uchwaliła w trzeciem czyta·
niu projekt ustawy o zmianie niektórych
przepisów ustawy, dotyczącej finansów
komunalnych. Na wniosek referent" pas.
Moczulskiego (BB) przywrócono trzecią
gminom
czę~ć podatków komunalnym
wiejskim, czego przedłożenie rządowe
nie uwzględniało. Następnie zniesione
zostały podatki od przedmiotów zbytku,
jak karety, powozy, wierzchowce itp_ Zniesiony został również podatek od wy•
szynku. Województwo pomorskie i po·

zamiast dopłat w granicach
znańskie,
dwóch trzecich swoich budżetów, otrzy•
mało ryczałtem:

1,300,000 zł. poznańskie,

a pomorskie 7 50,000 zł.
Gminom wiejskim w województwach
centralnych i wschodnich nie będzie się
potrącało 2 proc. na ściąganie podatku
gruntowego. Ustawa powyższa przelewa
niektóre wpływy samorządu na fundusz
komunalny pożyczkowa • zapomogowy,
który ma stanowić źródło pomocy dla
samorządów, znajdujących się w trudnem
położeniu finansowem.
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na c5,e111b

wyznaczonej. tJ
port o godunte
30
·
0 rzekOJlll. 0 0 p~
Wszystkie_ szczegóły
zaalarmowaniu s1raży potarneJ, 0k/1"'
czeniu wskutek tego !ncyde~tu
.Romanji" przez marszałka P1ls
który wówczas wogóle jeszcze "
dzie nie znajdował się, s~
" 1·we sij
-1 · · N·
~mys em~m. . •eprawyz
mformac1e, 1akoby marszałek
miał rozpocząć podróż na oI<ręN'e!llel
~ por~
dlowym polskim .Niemna·:
wogóle dotychczas nie zawiną
,1ge~'~
Constancy.
BUKARESZT, 4. 3. (PAT)--piliud'j
.Rador" podaje: Marszałek 8 0 ~
• ł ,~czoreJ· . 0 g. 92
- ·30
o d piyną.
.Romania do Kairu.
(PA'.</ 1
KONSTANTYNOP OL, 4.3. 1 J11l ~
Na statku .Rnmania" przybY id'ie
Przy wie 5ul ie
Piłsudski.
marszałekpowitali
Marszałka ko:„r0P.'
Bo&foru
Łopatto i radca ambasady G ·e i•'
Pan Marszałek przyj ł na okręcipre11~
gubernatora . Sta!"bułu ora:kie~O·
„Domu Pobluego P· l'..epkow 151111
. CAIR.o, 4. 3. - Przyja~d M;01 1e~'
P1łsudsk1e110 do AleksandrJI P
~
ny 1est we wtorek.
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Złoczyncy grozą zamordowa niem dziecka -Ządania niesłychanego oku-

Dyrekcja „Hortensji"
kapituluje?

PIOTRKÓW, 4.3. (PAT) Str„jk wło
ski robotników huty .Hortensja" trwa
nadal. W dniu dzisiejsiym do żadnych
incydentów tak ze strony strajkujących
wewnątrz huty, jak i bezrobotnych na
mieście, nie doszło.
W Godzinach popołudniowych dyrekcja huty wywiesiła ogłoszenia, w któ·
rych wzywa robotników do przystąpienia
do pracy. Zaznacza równie!, że ze
strajkujących nikt nie zostanie wydalony
oraz, że płace nie będą obniżone, jak
również piece nie zostan11 pogas'l!one.

przeletl
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.
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al~ i po ozema resu
kwrwt.
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Posiedzenie przerwano ce oo?
cowania przez przewodniczącego
wiedniej rezolucji.
GENEWA .;.III (PAT) W kl'I:
po zakońe<eniu prac komisji zebr ,
Nadzwyczajne Zgromad,enle dlae~o
lenia rezolucji. Rezolucja po pr0ęti
niu delegata Chin została prz
·1 ·
~
nomys nie.
_,,

- Zg•:m

NOWY YORK
i

'

„• ..3·

p

wojorska w dalszym ciągu

całe

rasa

no-

poświęca

szpalty opisowi porwania syna
Lindbergha. Niemal co godzina ukaznjl\ się na m1esrie dodatki nadzwyczajne. Najważniejsze wydarzenia polityczne zeszly na plan dng1 i na
wszystkich ustach jest nazwisko: Lind.
bergb.
Szczegółem wielce charakterystycznym jest fakt, że nawet uwięziony
przylf ód ca szmng Ieró w a lk oh olu Al
dolaCapone wyznaczył 10 1ysiPcy
-.
rów nagrody za odnalezienie sprawców porwania o czem donosił wczorajszy "Dziennik". Wyraził przytem

żal, iż bąrląc w więzieniu, nie mc.że
wziąć czynnego udziału w ·posznkiwaniach.
Żona ministra Lindbergha wygło- .
siła przez radjo wzruszające przemówienie do bandytów, błagając iclt, by
k atyczną, nieprzebierającą w troskliwie opiekowali się chłopcem,
. a~~ :va!kę polityczną j gospodar- który w ostatnich dniach był przelgn· 01ua celna poldko-niemiecka ziębiony. \\ e wszystkich świątyniach
~e ie obecnie szczytowe napięci?, nowojorskich o~praw:iane s_ą. nabożeń
~ skutkach wych doprowadza': stwa na mtene1ę dziecka 1 Jego nie~ b0 zupełnego zerwap.ia stosnn-1 szczęśliwych rodzicó1v.
Wieści, co do postępów śledztwa
l'ianrllowych nolsko - niemieckich.
· l
k I k
P
·
prze- są sprzeczne. ewna e ner a mia a
.. Wobec fwymierzonego
lri~ ska
111
mężczyzn,
e1 wrogiego aktu Rzeszy nie pozna.ć z fotografji trzech
!1.e
t P?zostać bezczynną i zapowie- którzy przed porwaniem zatrzymywali
n:rJ~~~ Przez usta P?sta polskiego się_ w restauracji w Hopewell. Znaie d le, dr. Wysockiego, zastoso- lez10110 pozatem porzncone auto z od~tcb a\eko idących środków retor- ciskiem palcó1v na kierownicy. Usta!t ' które uniemożliwią zgoła !ono, że bandyci przechodząc przez
przywdzieli na
r, Przywóz towarów niemieckich ogród Lindbergha
'
·
'neibuty grube skarpetki, by nie pozo11 l\ polski.
~UOseł Wysocki, składając protest stawią wyrainych . śladów. Redakcja
z dziennika .Philadelfic" miała otrzyodbył rozmowę
który jak~- mać teleto~1iczną '."'iadom?tić. od. zto-

lfl Polskiego,
. , tr· ~elill~Zelll
~rueningie~,
słynnego p1an1Sstlń:
1

RYGA ,4.Ill (PAT! Zmarł ~ ~ .;~ liie t C.świadczyć, iż Rzesza me
pianista D Albert. śri:1erć nastl\!il ,v ~ ~,· $!o~owala w praktyce ma.ks~tek udaru serca. D Albert b~ 11'1 roi1 ~p Varyfy celnej wobec Polski,
1
dze w związk~ kz postępowóa~:; źoń c n istnieje irożliwość nawiązao OtłQ I
dowem pl'zeciw o swe1 sz s
ha a nych traktatowych stosun-

1

6

oPr· •
Poświęcenie siedziby L 0~f z ~d~owych".

cz~ńców, ze dzieck~ z~aJdą1e_ s1ą
opieką dyplo.mowa111~ piast~n~1.

pod

Wszystkie te w1adomosc1, zda waloby się pocieszają.:e, bledną wobec
.
·
~·zeczywiste~o stanu_ rzeczy. 1'.1ndbergh
]~St szantazowany Jednocześnie przez
kilka ~and, które clicą. wykorzystać
porwame do wymuszema okupu. Napływają bezustannie listy z żądaniem
·
l b
l
· ·
większych
wyp1aty m_meJ~Z~C 1 . ~
su~. Ja~ się zdaJ.e ~1ęr~ band ?rzypis•1e sobie ponvame l trudno Jest ustalić z kim należałoby nawizaąćper
traktacje.
· ·
· ·
Oho~ hstow uspo~a1a1ą~ycb,. nad~
chodzą listy z pogrózkam1. Wczoraj
Lindbergh otrzymał nprz. komunikat
tej treści: " yn twój zgm1e w męczarniach, jeśli nam nie wypłacisz
- OOO d oI aró w" . In na b an d a donosi,.
oO.
że po dwu tygodniach poda ostateczne warunki, o ile Lindbergh złoży
dowody, że nie zamierza współ[traco-

pzii otf
,
WARSZAWA 4.lll (f:'AT). bi~[l
~·a
ś . ce111a
t 0 ś.
.
ł
a sdię Gu~oóczys cLOpoppwaę y ul· I '
jbY 1
prz
, wnego
rzą u
bowej. Na uroczystość tę pr~;e 11
Prezydent Rzplitej w towarzyst atol~
fa gabinetu wojskowego ~li\ ,il0~ 0
s~iego. P. Pr7zyd~nta powit~tcelri·i
0
wie _Rady Głownei LOPP z 11a ur ~l
czakiem na czP.le. rozatem ff·~'" il
przybyli wicem. Nakonieczniko 5 ~;, .~
ski wicemin. komunikacji Cz 3 P05 ,e'
bót pub!. Górski, wojewod~ Jar .~• ~
ł ~s· 11 ~~;oa~ tę stosowały Niemcy i wo.
.
i inni
~ktu k~ośkwtó•ęcema łdok,f"p~ze11'1~ f. C•tSki podczas trwających przez
ugmews
I5ie• e '"' ' e l"ok owań o traktat handlowy,
ry wyg os
•,
życząc instytucji LOPP da ś>l'1ę'rł ., '9
p· ., \> reszcie zakończono podpisaniem
myślnego rozwoju . Po akcie
1
prezes zarz11du głównego L~ 10"' ~ ~'ilttarcu 1930 r.
tynow~cz wręczył P. P_rezb~P ,1or' ~ara czynnikow polskich, iż mo~}eszę skłonić do porozumienia wać z policją.
wysok1emu protektorowi L lblli1' sP
.
· ·
· d
·
.
.
~arc
znaiię członkowską oraz a p
0
Wszystkie te w1a omosc1 sprawily,
zdawczy z działalności LOP ·pt .i r~~ zego 1 politycznego z Polo.ką,
rozchorowała się
Po uroczystości P. PrezYd~.n°~~ )~~h? lla zasadzie przynajmniej teo- że żona Lindbergha
·1 ny ws t rząs nerwowy.
.
6 wnorzędnego traktowarna
ioi' ~t·•le
'
Msr
1
s1
na
aj
wczo1
i.
wg
wadzany przez prezesa
1
1
zwiedził muzeum obron_y prj~~al ":1. ~ie on, okazała się w świetle o!11 ~o Posuni„cia niemieckiego zgo- ioOO
P. Prezydent opuszcza1ą.c
~
i~.I>\\>
na ręce prez. Mattynow1c2a
~ ~ ą, co do czego nie mieliśmy pienia importu artykułów przemyslorzecz LOPP.
1
1i~ ~ldzeń. Niemcy dążą systema- wycb z Niemiec importem angielskim,
llm
0
llllllllUlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -~ 'ią Ę Podboju gospodarcze~o Po!- który wobec spadku funta łatwiej po'V" ~: t t{)rym poszedłby podb6J poh- trafi zclobyć »obie rynek polski. Ten.
~t11~ ~k rozumieją niemiecką .ra- dencja. w tym kier. nku zasługuje o
Pal tylko gilZY
Id~~ na wschodzie wszystkie bez tyle na poparcie, że wzrost importu z
ln~ ~a. zabarwienie· polityczne i Auglji umożliwi nam zachowanie nierynku angielskiego
spo- zmiernie
bez
AT0111D' l./ 1
.
"
a~ll' 0 niemieckie, a zwłaszcza dla naszego eksvort.u rolniczo-hodowlat~'
"Ytlfórm • WJ
~~ 11rlcy _się na sile obóz Hitlera. nego.
ŁÓDŻ. Cegielniana 19,
ęte JUż zostały próby .zastą- i!!>~t.::.'. ~~ U
I posw1adczenia tego jak i z glowynikałoby,
niemieckiei
tt, r1rasy
"'
l:I
f•• "Zeszy zamierza nową „nad~' t k
y r ra tować jako objekt prze.tart~~ zy ewentualnych rokowaruach
ie IVYch. 'l'a metoda zastra8za~iast .Il Ubionym środkiem postępoI, IJiernieckiej polityki traktato·
kt6
)nió~, ry_ w licznych wypadkach
t. ł Niemcom doskonale rezul-
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~it\t/lnie ją całe
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wa dostała wstrząsu nerwowego ·.
pu ·- P. Lindberc1ho
5

polsko-niemiecr. we1925

.
•
. 1' stan b
~tra~tatowy, o Ile . pol!iiein
1, a Y . ~bow1ązUJąCC przez kilka
koir' d~is1aj już zresztl\ nieistniejąee
120
tJnm drzewne doznaie obecnie
~~"o
•
'
I\) ~. naprężenia. Oto bowiem na
.
.
.
huełll
posiedzemu gabmetn Rzeszy
~illdł
11
la~sy Ucb~ała wprowadzenia nowej
~ittałllaJneJ taryfy celnej (t. zw.
~~IQ tit) podwyższającej o 100 proc.
Qo _dotąd obowiązujące w stos\lnz któremi
, , ltnportu z p 11 ństw
'
i.·ieą•a n·1e posiada traktatów
handlo· o b ok
~n1d· Do
. pań s t w t ych na1ezy
1J Y 1 Austrji równie:t. Polska.
~ chll'alą ta wejdzie prawdopodob· ·
h d · h
\t najh!iżs
W: zyc1e,
~1ac
zyc
~Ohne r
.iak· ozporządzeme okreśh, wo~i Ich państw będzie stosow ne:
, .: llleg,.t uajmnieJ•zej wątpliwo~d lż Powyższe zarządzenie jest
p:~szystkiem ~kierowane przeciw:
)~Ili ce, z ktorl\ Rzesza prowadzi

szantaz·UJ·e L1·ndbergha~
j

śmierć
Przewieziono ję do lecznicy dr. Martę pocztową zapowiadajqeą
dziecka.
tinsa w Nowym Jorku.
NOWY YORK, 4.3, (PA'r.) HOPEWELL 4.111 (PAT) Dziś po
Porwanie dziecka Lindbergha wywo- południu policja a esztowała w Brookli· '
łuje coraz powszechniejsze oburzenie nie niejakiego Patsy Orlanda, pochodzą··
z Hopewell, który zniknąłz t11mt11d
w opinji Stanów Zjedr;oczonych. Bi- / cego
tego samego wieczora, w którym por•
skup N. Jorku zarządził publiczne wana dziecko Lindberga, i przebywał
modły na intencję zwrotu dziecka. w Brooklinie pod przybranym nazwiskiem
Do obecnej chwili władze policyjne Patsy Orlando przewieziono do Tren•
torn. Policja odmawia jakichkolwiek .,,,.
przesłuchały ok. 600 osób. Jedna ojaśnień w związku z aresztowaniem.
zatrzymana.
policję
przez
została
soba
W okolicach N-Yorku znaleziono kar-

..................

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

Ruiny i zgliszcza.

pokój na Dalekl'm Wschodz!B·uł t
ł

GENEWA 4.111 (PAT) 1-\omisja głów
na nad,wyczajnego zgromadrnnia Ligi
zebrała się dziś popoł. Na wniosek P.aula
Boncoura komisja postanowiła, że prze·
wodniczący zgromadzenia Hymans bę•
dzie także i jej przewodniczącym. Na·
się dłuższa dyskusja
stępnie wywiązała
nad tern, czy kroki wojenne w okolicach s~anghaju przerwano efektywnie.
uposażenia pracowni~ów samorządowych
Obie strony wypowiadają odmienne ocałkowite
i
z urzędnikami państwowymi
pinje. Delegat chiński twierdzi, że wojzni·
zwyżek,
uzależnienie ewentualnych
ska japońskie prowadzą ofenzywę. Deżek i dodatków od decyzji rządu.
legat Japonji oświadcza, że nie jest to
nietylko
projektem,
tym
Obrady nad
zgodne z prawdą. Być może, że zdarzają
buopinji,
szerokiej
w
i
w sejmie, ale
się tylko drobne starcia. Delegat Chin
za•
sama
Ta
dzą żywe zainteresowanie.
proponuje, by neutralni generałowie
powiedź tego projektu doprowadziła, jak
Anglji, St. Zjednoczonych, Francji i
tak•
a
miast,
szeregu
całym
wiadomo, w
Włoch otrzymąli polecenie kontrolowa·
że i w WarszawiP. do demonstracyjnego
nia czy kroki wojenne istotnie przerwa·
.
strajku.
no. Sekretarz generalny zawiadomił, że
Referat o rządowym projekcie wyprosił telegraficznie komisję szanghajską
głosił pos. Pacholczyk \BB), jeden z
o przesłanie informacji czy nastąpiło
kierowników związku pracowników saprzerwanie kroków wojennych. Sekretarz
W referacie swym mów•
morządowych.
gen. poprosi także mocarstwa reprezen·
ca pC>dał m. in. liczby, ilustrujijCP. wytowane w Szanghaju by poleciły swym
sokość uposażeń pracowników gmin wiej
reprezentantom przysyłanie wszelkich inskich i miejskich województwa war·
formacyj o położeniu. Przedstawiciele
szawskiego i podniósł szereg wątpliwa•
Anglji, Francji i Włoch zapowiadają, że
ści. Kończąc, referent ze swej strony
postarają się o te informacje. Delegat
wniosków nie zgłosił.
Chin w powtórnenł przemówieniu od·
Pos. Rymar (Kl. N.) stwierdził na
-czytuje szereg telegramów donoszących
początku, że wprowadzenie w życie no0 nowych transportach wojsk japońskich
wej ustawy podważy wszystkie budżety
i 0 zajęciu przez japończyków miejsc~
samorządu.
wości leżących o 40 kim. od Szanghaju
Dopóki trwa okres zniżek, wszystko
t. j. na dystansie 2 razy większym od
wymaganego przez japończyków na wY.:
cofanie wojsk chińskich. Delegat Japon11
odpowiedział, że transporty te, to posił·
ki które zostały zawezwane przedtem
. Bielecki i Stroński z klubu narodowego
jut i które zostaną natychmiast odesłane.
WARSZAWA, 4 marca (tel. wł.) Hymans streszczając dyskusję oświad•
W komisji oświatowej sejmu odbywały przeciwko wnioskowi przemawiał ros eł
Sommerstein (Koło żyd.) i Wełykano cza ie wszyscy są zgodni co do ko•
się dziś dalsze obrady nad wnioskiem
nie~zności natychmiastowego przerwani•
klubu narodowego o wprowadzenie nu- wicz (Klub ukr.)
W głosowaniu wniosek odrzucono.
merus clausus w szkołach akademickich.
.............
.................
Wniosek ten uzasadniali dziś posłowie

WARSZAWA, 4 marca (tel. wł.) Sej·
mowa komisja administracyjna przystą
piła dziś do rozprawy nad rządowym projektem nowelizacji rozporządzenia pana
Prezydenta Rzeczypospolitej z du a 30
grudnia 1924 r., dotyczącym uposażenia
Celem
pracowników samorządowych.
noweli jest całkowite zrównanie norm

Constantin ,, scu

22 min.

miał się

na

.-Niemnie·.

szybkości.

• Niemen• płynie wprost do Egiptu,
zatrzyma się ty ko w Bosforze dla dokonania zwykłych formalności.
: W kołach politycznych .Bukaresztu
panuje zdziwienie, że l"larszałek Pitsud·
ski zdecydował się na podróż towaro·
wym statkiem, pozbawionym wszelkich
Skromna kajuta kapitańska,
wygód.
mała łazienka-to cały apartament, któ-

może

władz rumuńskiCle orfl

~~~~:~~s.ki?;i~~=~e~~~:i; 1·. 0:~~

fektem

Podróz na rumuńskim statku „Romania " -- Zdemento wanie sensacyj
warszaws kich wieczorów ek -· Przybycie do Konstanty nopola.
8UKARESZT, 4. 3. Według wiad ootrzymanych tu telefonicznie,
R1ości,
wczoraj o godz. 4-ej po południu polski
statek .Niemen", który przybył do l\onstancy przed kilku dniami, opuścił port
rumuński, zabierając na swym pokładzie
Marszałka Piłsudskiego oraz dr. Woyczyńskiego i kpt. Lepeckiego.
.Niemen" jest statkiem towarowym
o 5,000 ton wyporności i 9 węzłach

0

2

chłonnego

Ofiarą krwawych i zaciętych walk, toczących się od dłużs~ego już
czasu między wyjskaml jipońskimi w Szanghaju psdta dzielnica chirl„ka
teeo miasta, która uległa całkowitemu zniszc,eniu. N3 zdjęciu widzimy
fragment zniszczonego miasta, resztki murów, zniszczonych przewodów
·
el eh (rycznych.

--------··---------·„--------. -·
,
•
Prąd przeciw prądowi rosn1e.
Delegacja konsumen tów udaje się do Bruksel
Wielki zjazd w Fiotrkowie.
ceny prądu w
(a) Akcja o
dalszym ciągu prowadzona jest przez
konsumentów elektrowni w Piotrkowie,
Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim, a
obecńie objąla or>a inne miasta, a mianowicie Lublin, Częstochowę itd.
Pozatem w całym szeregu miast
Polski rozpoczęta została akcja bądź to
przez organizacje gospodarcze, bądź
też przez organizacje pracownicze, masię wyjące na celu przeciwstawienie
zyskowi i pobieraniu nadmiernych cen
za prąd elektryczny.
Jak się dowiadujemy między poszczególnemi miastami nast11piło poro·
zumienie w związku z czem na niedzie·
lę, dnia 13 b. m. zwołany zost~ł wielki
zjazd konsumentów prądu elektrycznego
do Piotrkowa, w którym udział wezmą
przedstawiciele poszczególnych miast.
Na zjdździe tym omówiony zostanie
wyzysk konsumentów prądu, a następ
nie wyłoniona ma być delegacja, która
uda się do Brukseli, celem bezpośred•
zniżkę

niego poinformowania akcjonarjuszew,
zainteresowanych koncernów elektrycznych, o przyczynach i sytuacji strajkowej w miastach Polski.
Delegacja ta żądać będzie oficjalne·
go wypowiedzenia się w tej sprawie i
taryfy i:a
obniżenia
bezwzględnego
prąd .

Należy zaznaczyć, że projekt prqdu
elektrycznego w wyżej wymienionyc.\
miastach w dał;,ym ciągu trwa.

.................................„ ..._

Od Administracji.

li

P. T. Czytelników naszych prosimy uprzejmie
o niezwłoczne informowanie nas o nieregulamena,
wzg. opóźnionem doręcza
niu pisma. Piotrkowska Si.
Telefon N2 101-99.

Administracja „Dziennika

Łódzkiego'"

;est czynna w lokalu wlasnym ul. Piotrkowska Nr. 8fi.
1 el. 101-99. - od godz. 8-ej rano do 8-ej wiecz.
Redakcja dzienna: ul. Piotrkowska Nr. 86, tel. 101-!)9.
nocna: ul. Cegielniana Nr. 19, tel. 134-86.

;............................„ ..........„----.„-------------------
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Kal en darzy k.
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Copyright by .Dziennik t.cSdz:ki •.

TRÓJ.KĄT

DZI$: Adrjana i lh1z .
JUTRO: Wiktora

5

Wschód słońca 6.15.
Zachód ełońca 17.20.
Waobód księżyca 6.21.
Za11bód księżyca H\.39.
Długość dnia 10.40
Przybyło dnia 3.11.

Sobota

na Ile niesamowlfych

Akcja rozgrywa

Marzec

---
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prze~yć

Dyżury

Streszczenie.
Znany przemysłowiec łódzki , Karol
Wolner, zginął w tajemniczych okolicznościach w Zakopanem. Reporter Wirg&, usiłował przy pomocy Grl\dzkiego
zbadaó zag dkę śmierci Wolnera i wówcze.s natknąłsię naśle.dy s•ajki fałszerzy
banknotów.
Wirg& padł ofi&l'I\ zamachu, zorganizowanego przez „pana mecenasa'",
zagadkowego indywiduum. Ciała reportera nie odnaleziono.
Grądzki poznał młodl\ kobietę, któl'O.
opowiedziała mu, że brat jej
Boel·
tih, padł ofi&rl\ szajki
.Trójkąta•,
oraz że zwabiona przez szantażystów
do jakieg<>ś domu-zdołała zbiec. Grądz
ki przyrzekł pannie Boelticb SW!\ pomoc. Nazajutrz Boeltlcbówna zostoł& uwięaiona w jaskini
szajki .Trójkąta•.
Korzystaj!\-0 z chwilowej nieobecności
swej opiekunki. Admy, porozumiała się
z żółtolieym dozorcą, któl'y przyrzekł
jej pomoc.
W nocy, gdy Adma odurzona podanym jej przez Chińczyka Toali środkiem
nasennym twardo zasnęła, żółty wtarll'nl\ł
do pokoju Ani, lecz zamiast nieśc jej
pomoc w ucieczce, porwał
na
dziewczynie odzież, chcąc dopuśclC się
na niej gwałtu.
Ania chciała go przekonać, it
ma pieni2'dze i zapłaci mu, jeśli ponie~
cha ohydnego zamiaru. Toa-li zgodzi!
się na odszu- anie ukrytych jakoby w
obiciu ścian pieniędzy, z czego skorzy~tała Ania, aby spróbować ucieczki. Nie zdolała jednak otworzyć drzwi. Opanowany wiciekłością rzucił nieszczę
sną na podłogę, przygniatajqc dziewczyn~ całym
cięż ó rem muskularnego
ciała. Walczqc ostatkiem sil ze zwyrod·
nialeem, Ania natrafiła na metaloW1l
płytkę, darowanq jej przez Admę i od.rzucon11 ze wzgardą pod ścianę ~okoiku.
Dzięki posiadanemu przez Boeltichównę amuletowi, wręczonemu jej przez
Admę. Chińozyk pozostawił jq w spokoju.
r<adkomisarz Olmański otrzymał anonim iż Barwiczkowi grozi niebezpieczeń
stwo.

Dalszy

ciąg.

Usłyszawszy taką

wiadomość, potrucizny, jaką Adma dała B"eltichównie, Toa-li zakrzątnął się
nad sposobem opuszczenia willi, tembardziej, że Adma oświadczyła:
- Nie mam zamiaru rozstawać
się z tą dziewczyną, przypomina mi
zupełnie moją Marion, to też wyjadę

partą, nazwą

z

nią zagranicę.

Plan ten ..Plfl11}adł do gustu Chiń
ezykow·
chwili, kiedy samochód, którym zamierzali wyjechać z Łodzi został zatrzymany przez fnnkcjonarjuszy
policji, Toa-li uprzytomnił sobie, że
życiu Ani zagraża ogromne niebezpieczeństwo; któż bowiem da jej w odpowiednim czasie eliksir przywracają
cy krążenie krwi?
Gdyby nawet powiedział, że Ania
jedynie pozornie umarła mogliby mu
nie uwierzyć to raz, a w razie przeciwnym zostałby rozłączony raz na
sawsze z dziewczyną, która mu była

chał na ulice Limanowskiego, gdzie
zamieszkiwał jego stary przyjaciel Mi-

Feng, który pod pozorem handlu artystycznemi wyrobami państwa Żółte
go Smoka trndnił się nielegalną sprzedażą narkotyków, co przyniosło mu w
ciągu szeregu lat ogromny
majątek.
Mi-Feng nie odmówił mu swej pomocy. Wypytawszy się dokładnie o rodzaj trucizny, przygotował odpowiednią odtrutkę i Toa-li wyruszył na poszukiwanie .A.ni.
Instynkt zaprowadził go prosto do
mieszkania Boeltichówny, gdzie udało
mu się przywrócić ją d'l życia. Gdyby Grądzki chwilę wcześniej przebudził się ze snu, Toa-li zamordowałby
go z zimną krwią, ale na szczęśeie
dla Grądzkiego stało się inaczej.
Mi-Feng nie przerywał milczenia
i czekał na odpowiedź, ale pogrążony
w zadumie 1'oa-Ii nie słyszal co do
niego mówil jego przyjaciel.
Wreszcie znuclzony długiem oczekiwaniem Mi·Feng powstał, podmuchał
na węgle w miseczce, które rozżarzy
ły się, rzucił na nie szczyptę ziół,
wciągnął głęboko w płuca mdlą woń
i siadając zpowrotem obok Toa-li mówił:

- Kwiat lotosu może być twój.
długo.
- Co powiedziałeś?
- Wszak Kwiat lot.osu jest białą
- Widzę. że się martwisz i dlatego powtarzam, iż kwiat lotosu mo- dziewczyną - oświadczył - i trzyże być twoim. Czy ty inaczej sądzisz? . mając w ręku święty dlc1, ciebie amu. Toa-li n.ie odrazn udzielił odpo- let o tajemniczej sile, w co ja nie
wiedzi.
wierzę - sceptyczny uśmiech wykrzyRzeczywiście należało się nad tą
wił mu usta dopuściła się tern samem profanacji.
sprawą zastanowić.
Według pojęć twojej sekty Kwiat
Nikt nie wiedział, że Toa-li jest
bogatym, bardzo bogatym. Posiadał w lotosu powinien więc umrzeć - umilkł
pewnem zupełnie miejscu ukrytą szka- i z pod przymrużonych powiek obserwował swojego gościa.
tułkę z klejnotami, zdobytemi w czaSłowa Mi·Feng wywarły na Toasie przewrotu bolszewickiego w Rosji.
li ogrgmne wrażenie. Oblicze jego przyJaką wartość przedstawiały te kolorowe kamyki, świecące miljonem o- brało szarawy odcień, wargi drżały, a
gni, oprawne w stare złoto, Toa-li do- palce kurczowo zaciskały się. Kłębią
kładnie nie wiedział, ale przypuszczał,
ce się myśli formalnie rozsadzały czaże gdyby ie spieniężył,
otrzymałby
szkę.
- Mi-Feng miał słuszność. Jakwówczas za nie wiele miljonów.
Poza tem wiedział, że w jego ro- że mógł zapomnąć o tak kardynalnej
dzinnym kraju w•pobliżu wioski, gdzie zasadzie jego wierzeń. Rzeczywiście
ujrzał światło dzienne zakopane są Kwiat lotosu dopuścił się profanacji,
przez rozbójników skrzynie ze sre- za co groziła śmierć.
brem„ Miejsce, gilzie spoczywał od sze.Jak wybrnąć z tej ~ytuacji?
regu dziesiątek lat skarb, który naToa- li miat w piersiach całe piepróżno poszakiwali Francuzi, było mu
kło.
Ubóstwiał Anię i jednocześnie
dobrze znane.
pożądał ją każdym swoim nerwem, a
Niejednokrotnie myślał, że gdy po- tymczasem ona była dla niego strawróci do swej ojczyzny nie omieszka cona.
- Tyś mądry - zwrócił się do
ze srebra, które zamierzał wydobyć z
ukrycia, uczynić odpowiedni użytek. Mi-Feng - bardzo mądry, poradź mi,

:N'a odbytem w dniu 4 b. m. nad- do spowodowania realizacji zapowiedzi
zwyezajnem zebraniu prezydjum rady komitetu i bezwzględnego pozbawienia
okręgowej Centralnej Organizacji Zw.
Zawodowych Pracowników Umysło
wych podjęto m. in. pod adresem
władz O. O. rezolucję treści następu- I

Po 4 lata

aptek.

Osobiste.
~

Ol

co mam czynić? - z zaparty
dechem czekał na odpowiedź. ro~
Mi-Feng skierował swój wzi
posążek z kości słoniowej, prze
rym paliło się kadzidło.
. od
- Mądrość wyżej się ceni rfJ
ta - mówił powoli - więe
dasz za dobrą radę?
Czego chcesz?
. dz!•
- Nie chcę twoich pienię kl
mam ich sam dosyć - odrze i
Feng - ale musisz złożyć prz~
że spełnisz to, o eo cię poprosz
- Dobrze.
e~
Mi-Feng powstał i pr~~z
sąsiedniego pokoju. Po chw11\
i kładąc na macie obok T~a- \,~
kich rozmiarów księgę, pow1ed~;/
- Połóż obie ręce na
mądrości i powtarzaj za mn~: tJł.
Chociaż Toa· li wiedział, ~i
6
mądrości, posia11ana przez l\it·~ei ~
prawna jest w skórę ludzką, jJf
0
mniejszego jednak wstrętu uczY
dość żądaniu starego Chińczy1'~ I
. Mi-Feng uroczystym gtose .J
wił:
ie ;r:
- Ja, 'roa-li, przysięgaJJ11 boii"
nię każdą, prośbę Mi-;1!'enga, c
by zażądał mego życia.
·ed$1
Toa-li powtórzył wyp0 911
przez Mi-Fenga słowa. ·
JJI f
Gospodarz odniósł zpowrot~e~'
gę do sąsiedniego pokoju, P0. ci'J.
siadł obok 'roa-li; który z ~16 0 l
wości~ w_ielką oczekiwał aa J8g _J
zwame się.
. ~~.
Tymczasem Mi-Feng nie ~
się zupełnie z udzieleniem radYg1i!
li, to też w pokoju panow~0 51ybJ"
milczenie, przerywane jedynie
~
oddechem służącego Admy· .ej 4c, jlł
Wreszcie Mi-Feng, roznlll1 ~li
nie należy przeciągać strn°Y~iedJI~
lada chwila pęknąć może, P0u,tyl
- Kwiat lotosu zasł
śmierć?
11 .~· tł
Tak - wyszeptał ~ot Jo.
Gdyby jednak Kw111 1110)1
został twoją, żoną, i mat1'1ł
~1
syna...
p01
91118
'l'oa-li zerwał się na ró
z radością wielką, zawołał: ·e? ·~
- Czego żądasz ode_mn 1611 01
Mi-Feng podniósł się r
0
nachyliwszy się szeptał dl1!ff ;,Ji· ~
- Dobrze - odparł J.o lfi~I
Usiadł i począł zastaua
nad planem działania.
tdę
- Mi-Feng jest napra t~~
kim mędrcem, kiedy znała~
ste rozwil\zanie - rozwaź · .

I -

l

i

I.
l

111t'•

Dalszy ciąg nastlł'

wczorajszym

jącej:

rozpoczął

t 0tdyd_niowy urlop starosta grodzki w
a1, p. PodobiJlski.

W czasie urlo-

f~k~zynności zastępcze pełni p. Ro·
1.

M.K.P. wobec strajku
Piotrkowie.

\V Zagłębiu i

. Wieczoru onegdajszego odbyło się
llledzenie międzyzwiązkowej komisji
~•cowniezej, na którem omawiano
e eeną sytuację warstw pracowni-

:

0

0

&fch.

Po powzięciu uchwał, inicjujących
;ereg posunięć w akcji walki o prali' pracownicze, postanowiono prze~ac pozdrowienia walczącym górni·
~tn. w Zagłębiu Dąbrowskiem, i. rot tn_ikom huty 0 Hortensja" w P10tr~'R1e, wyrażając im solidamość klas
il leowniczych w Łodzi w walce o
ll!;zue prawa. (ag)
1

~Odowla ryb-;;otycznych.

Okręgowej

C. O. P. U.

1

tych posłów związkowców, członkostwa
organizacyj zawodowych".

ciężkiego więzienia.

Skazanie sześciu rganizatorów komuni•
styczej majówki w Zabieńcu.

"Opracowane ostatnio przez radę
ministrów projekty ustaw socjalnych,
(a) W drugim dniu procesu prze- na 4 lata ciężkiego w1ęz1erua z pozostały poprzedzone przeprowadzeniem
ciw organizatorom Czerwonych Klu- zbawieniem praw w my~l art. :18-30
przez Sejm noweli do ustawy emery- bów Sportowych przemawiał prokura- K. K.
talnej, n1 marginesie której pracowni- 1 tor Chawłowski, który w dłuższem
Pozostałycl1 l !5-tu o karżonych, tj.
czy komitet obrony emerytur i ubez- przemowieniu wskazał na szkodliwą .Tana Czekalskiego, Zygmunta Wutpieczeń społecznych wystosował list o1tziałalność żywi ołów komunistycznych. lcowskiego, Stefana Przybylskiego, Elzę
twarty do posłów i senatorów, będą- j
Obrońcy oskarżonych adw. Bityk Szyndler, Balcię Polakowską, Lejbusia
cych członkami poszczególnych zwilłz- ,. i adw. Deczyński, udawadniając . że Krongolda,
Ignacego Podgórskiego,
ków zawodowych.
oskarżeni znaleźli się przypadkowo na Frajdę Fajgbaum.
Gedaljego Głub
List powyższy zawierał apel do wiecu i że niema dowodów udziału czyńskiego, Piakusa Kaca, Helen~
wymienionych związkowców, by gło ich w akrji komunistycznej, wnosili Hauk, Szapsię Goldkopfa, Władysławę
sami swemi nie przekreślali praw do- o nuiewinnienie.
Gall ysiak, Stanisławę Jarugę i Marię
brze nabytych przez pracowników pań
W ostatniem słowie oskarżeni pro- Bytomską sąd z braku dowodów uniestwowych.
sili o uniewinnienie.
winnił.
Jednocześnie ogłoszony został koO godz. 14 min. 45 sąd przyatą,
W czasie odczytywania wyroku
munikat wymienionego komitetu, dzia- pit do odczytania wyroku i motywów. i motywów tegoż oskarżeni zachowali
łającego na podstawie pełnomocnictwa
Sąd uznał winnymi przestępstwa
się spokojnie.
.Jednak w chwili, gdy
67 organizacyj zawodowych, wzywa· udziału w h.omunistycznym 7iwiązku sąd opuszczał salę, oskarżony Edward
j11icy posłów związkowców pod rygo- Młodzieży Polski, zawiązanym dla Makowski, skazany na 4 lata więzie·
rem odpowiedzialności organizacyjn~j obalenia prawnego ustroiu państwa, nia wzniósł okrzyk: • Precz z sądami
do zdecydowanego przeciwstawienia się 24-letniego Edwarda Makowskiego, faszystowskiemi". Okrzyk ten. podjęli
projektom. naruszającym podstawy na- ~8-letnią Esterę Kon, 21-letniego Jana inni współoskarżeni, zarówno skazani,
szej egz}stencji. Apel ten przebrzmiał Wutkowskieg·o, 22-letniego Lajba Ra- jak i uniewinnieni.
bez echa i wedbg wiadomości naszych fałowicza, 18-letniego Abrama SkórPolicja zatrzymała 4-ch z pośród
szereg poslów głosowało za projektem nika, 20-letuiego Lewka Bornsztejna. 1 oskarżonych. Pozostali rozpierzchli się.
noweli, nie uważając nawet za stosoRkazał wszystkich sześciu, każdego 1
wne, jako związkowcy uzasadnić swoje stanowisko.
W tym stanie rzeczy rzesze pracownicze musiały stracić zaufanie do
kolegów posłów związkowców, i orgapowziął uchwały
oszczędności.
nizacje zrzeszone w radzi~ okręgowej
Centralnej Organizacji Pracowników
W dniu onegdajszym w lokalu Domu dnia pracy przy redukcjach pracownikdw
i dni pracy.
Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczy·
Umysłowych wzywają. władze C. O.
Zebrani uchwalili rezolucję, w której
pospolitej Polskiej w Warszawie odbyło
stwierdzają, że położenie pracowników,
się walne zebranie przewodniczących
sekcyj mechanicmych ze wszystkich którzy ulegli redukcjom dni pracy na
większych ośrodków
komunikacyjnych P. K P. z powodu na Jego i niesłycha
oszczędności!
nie wielkiejlo obni:l.enia płac, obniteni11
P. K. P. w Polsce.
stawek premjowych, redukcji :lni pracy
Ośrodek komunikacyjny łódzki repre·
zentował
prezes oddziału łódzkiego w warsztatach i parowozowniach i t. p.
uległo znacznemu pogorszeniu.
związku zawodowego kolejarzy (l'\iliń•
i
Zgromadzeni załoiyli stanowczy proskiejlo 77) p. Józef Zaremba.
Zebranie to zwołano w związku z re- test przeciwko redukcji dni pracy, uwa·
dukcjll dni pracy i redukcji\ personelu żajitc to za niewłaściwy sposób szukania
w warsztatach i parowozowniach, celem oszczędności w chwili, kiedy z11la1a
rzędzie zostaną zredukowani nauczy·
ciele chorzy, maj11cy większą, liczbę zastanowienia się nad obecną sytuacJll duta ilość pracy, która dla sprawneeo
w kolejnictwie.
funkcjonowania kolei obecnie i w przy·
lat pracy i t. d.
W dyskusji omówiono stosunki, pa- szłosci powinna być uskutecznionl\, w
7,;amierzona r 0 !lukcja, w ze;tawie- nujące w wa sztatach mechanicznych przewidywaniu, że kiedy nastąpi poprawa
nin z przewidywanym wzrostem licz· poszczeeólnych dyrekcyj K. P.
aospodarcza, kolej stanie wobec :i;więkNastępnie zebrani wyrazili protest I szonych wymaaań.
(p)
by uczniów szkół pow~zechnych dają
przeciwko
łamaniu
zasady
8-godzinnego
smutne perspektywy.
Już w bież. roku szkolnym (1932:33) liczba dzieci w szkołach łódzkich
osi11gnęta rekordową cyfrę 04.000. 7,
racji przeprowadzonej redukcji, nauzłotych i kożuch
czyciele przeciążeni sq, pracą i w klasach znajduje się pełne komplety ucz·
niowskie, co ze względów Hrówno
Na szosie, pod Uniejowem, w i poczęli bić kijami, dopóki .IC!&WcPJyń·
zdrowotnych, jak i z uwagi na dobro dniu(a)wczorajszym
dokonano zuchwałe ski nie padł bez przytomności.
nauczania, nie jest objawem zdrowym. go napadu bandyckiego na powracają·
Wówczas rabusie ~rewidowali uNa rok szkolny 1932-33 przewi· cego z targu w Uniejowie wieśniaka branie le~ąeego i zabrali znalezione
ze wsi pieniąize oraz kożuch poczem, zbiegli.
dywane jest zwiększenie liczby ucz- Bogumiła Krawczvń;ikiego,
Nieprzytomnego Krawczyńskiego znaniów w szkołach powszechnych o dal- Wilamów, powiatu tureckiego.
leili na wozie iani wieśniacy, powrabawił się w Uniejosze 5 proc., co w sumie dałoby około wieKrawczyński
na jarmarku, gdzie sprzedał świnie cający do domu i pow1adom1li policje.
68000 uczniów. Jeżeli przeprowadzo- oraz artykuły wiejskie i powracał witlRannego w Stanie osł"bionym przena zostanie dalsza redukcja sił, po- czorem do domu, mając przy sobie O· wieziono do szpitala w Uniejowie.
ziom nauczania z konieczności soadoie. koło 200 r.ł. uzyskanych ze sprze· Równ?oześnle wdrotono poszukiwania
i obławę za zbiegłymi bandytami, d•·
Nad sprawą, tl\ zastanawlaj11r si4 da~y.
Gdy znal11zł się w lasku między tychczas jednak na ślad tychże nie na·
oheenie wład7.e szkolne, jak również wsiami Wilamów, a Góry, nail• z przy- trafiono.
6rianiza~je redzieieltkie.
Daleze posz.ukiwania trwl\ją.
drotz.yeh krzewl!w wyskoczyło 4-eh I
mężczyzn, którzy rzueili ti~ na ni•io

Zjazd kolejarzy w Warszawie

~elllNa dzisiejszem zebraniu dyskusyi·
Członków

łódzkiego towarzystwa
akwarjów. i terrarjów przy
Jót lhńskiego 142, W\Ceprezes tow. p.
do jr Pietrzak wygłosi referat o bo'd~~ ryb egzotycznych Danio i ich
ianacb. Po referacie dyskusja.

llq1

zaufanie

Pierwszy krok w walce przeciw zmianom uszczuplając::ym praw8
pracownicze.

, Daiś w nocy dyllurują następujące
.pt•kl: Sukc. K. Leinwebra (Plac Wolno~
4.. 1), W. Danielecklego (Piotrkowska 137),
\' l'trelmana (Cegielniana 37), Sulrc. F.
óJoloklego tNapló1·kowsklego 27).

dancingach, suterenach, poddaszach
i w labiryncie podziemnej Łodzi.

o pałacu, urządzonym z przepychem, j.aki tylko Wschód posiada i
o pięknej dziewczynie, ale bezwzględ
nie białej.
_:i<adarzała się właśnie taka okazja.
Ania według Toa-li była najpięk·
niejszą dziewczyną, jaką widział w
swojem życiu i jedynie ona mogla
królować w wyczarowanym przez Toali pałacu.
Stworzyłby
dla niej prawdziwy
raj na ziemi, otoczyłby przepychem,
o jakim się nie śniło nawet monarchom europejskim, dałby jej setki niewolników do usług.
Była to według mniemania To~-li
stokroć lepsza przyszłość, aniżeli pozostawanie w Lodzi, ale jednocze!mie
rozumiał, iż Ania dobrowolnie nie zechce z nim wyjecha~„
Pozostawało
więc
jedno jedyne
wyjście, mianowicie porwanie, ale tutaj nasuwały się skrupuły.
Toa·li widział w ręce Ani talizman, który uczynił z dziewczyny nietykalną dla niego osobę. Jakże więc
mógł się ważyć na to, aby zadać jej
gwalt. Nie wyobrażał sobie, aby mógł
kiedykolwiek podnieść rękę na Kwiat
lotosu.
Z trapiącemi go wątpliwościami
zwierzył się staremu przyjacielowi.
Mi Feng nie zaitanawiał się zbyt

Rezolucja nadzwyczajnego zebrania Rady

IC.

oozagrobowycq.

straciły

do swych przedstawicieli parlamentarnych.

J\i!
R. >Bartoszewiczów (Plac Wolności 1)
~O-arte w środy, soboty i niedziele od

pałacach,

Marzył

Organizacje pracownicze

llUZBUM l\llEJSKIB hlstorji i sztuki Im. ,

lt Z daiem
droższa ponad wszystko na świecie. Postanowił więc uciec, eo mu się
udafo. Zmyliwszy pogoń Toa-li poje-

Str. 5.
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lt ~.n!ków

przeciw stosowaniu

Oszczędności,

~iewesołe horoskopy w szkolnictwie

~<>n.ieczność dalszych redukcyj zmniejszenia naplywu
nowych sil nauczycielskich.

•~r(a)
W zwilj,llku z uchwaleniem no1

~ d11 nstawy o ustroju szkolnictwa,
Itp l'oku szkolnym 1~a2-33 zostaną.
~i:0 '1Vadzone pewne zmiany w ~yRte8Zkolnym.
I) 'l'a1t więc mają, być zniesione knr~~i~stępne w >ieminarjach nauczyciel~-~ .' co według planu, ma się przy·
lit ~ć ~lo zmniejszen (a zastępów no~~ e sił nauczycielskich, jakie co ro0
ti\ Pllszczają mury seminariów i two'u n~we falangi bezrobotnych, z bralniejsc pracy.
·
lt botychczasowy system nauczania
Qbj!etninarjach powodował nie.zdrowy
~,Q w, przez stwarzanie nadmiam sił
'' eiYcielskich, których ze względu
i~\cZastosowane oRtatnio jak najdalej
!Jl<i~~h Oszczędności, oraz redukcje, nie
było zatrudnić.
\Vnoeześnie dowiadujemy się, że
l\lll[''Y~złym roku szkolnym l 93:.l-33
~-~e~tt~na jest dalsza reorganizac~a
~t 11q 1lla i z t@go względu r~dnkcJa
z'llezyeielskich.
'--.. "o.ln.ieniu • nltc aa kilknd!:iesifielu
~t1eli, pr.ezea w pierw.,.
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DZI$: Adrjana i lh1z .
JUTRO: Wiktora
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Wschód słońca 6.15.
Zachód ełońca 17.20.
Waobód księżyca 6.21.
Za11bód księżyca H\.39.
Długość dnia 10.40
Przybyło dnia 3.11.

Sobota

na Ile niesamowlfych
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Dyżury

Streszczenie.
Znany przemysłowiec łódzki , Karol
Wolner, zginął w tajemniczych okolicznościach w Zakopanem. Reporter Wirg&, usiłował przy pomocy Grl\dzkiego
zbadaó zag dkę śmierci Wolnera i wówcze.s natknąłsię naśle.dy s•ajki fałszerzy
banknotów.
Wirg& padł ofi&l'I\ zamachu, zorganizowanego przez „pana mecenasa'",
zagadkowego indywiduum. Ciała reportera nie odnaleziono.
Grądzki poznał młodl\ kobietę, któl'O.
opowiedziała mu, że brat jej
Boel·
tih, padł ofi&rl\ szajki
.Trójkąta•,
oraz że zwabiona przez szantażystów
do jakieg<>ś domu-zdołała zbiec. Grądz
ki przyrzekł pannie Boelticb SW!\ pomoc. Nazajutrz Boeltlcbówna zostoł& uwięaiona w jaskini
szajki .Trójkąta•.
Korzystaj!\-0 z chwilowej nieobecności
swej opiekunki. Admy, porozumiała się
z żółtolieym dozorcą, któl'y przyrzekł
jej pomoc.
W nocy, gdy Adma odurzona podanym jej przez Chińczyka Toali środkiem
nasennym twardo zasnęła, żółty wtarll'nl\ł
do pokoju Ani, lecz zamiast nieśc jej
pomoc w ucieczce, porwał
na
dziewczynie odzież, chcąc dopuśclC się
na niej gwałtu.
Ania chciała go przekonać, it
ma pieni2'dze i zapłaci mu, jeśli ponie~
cha ohydnego zamiaru. Toa-li zgodzi!
się na odszu- anie ukrytych jakoby w
obiciu ścian pieniędzy, z czego skorzy~tała Ania, aby spróbować ucieczki. Nie zdolała jednak otworzyć drzwi. Opanowany wiciekłością rzucił nieszczę
sną na podłogę, przygniatajqc dziewczyn~ całym
cięż ó rem muskularnego
ciała. Walczqc ostatkiem sil ze zwyrod·
nialeem, Ania natrafiła na metaloW1l
płytkę, darowanq jej przez Admę i od.rzucon11 ze wzgardą pod ścianę ~okoiku.
Dzięki posiadanemu przez Boeltichównę amuletowi, wręczonemu jej przez
Admę. Chińozyk pozostawił jq w spokoju.
r<adkomisarz Olmański otrzymał anonim iż Barwiczkowi grozi niebezpieczeń
stwo.

Dalszy

ciąg.

Usłyszawszy taką

wiadomość, potrucizny, jaką Adma dała B"eltichównie, Toa-li zakrzątnął się
nad sposobem opuszczenia willi, tembardziej, że Adma oświadczyła:
- Nie mam zamiaru rozstawać
się z tą dziewczyną, przypomina mi
zupełnie moją Marion, to też wyjadę

partą, nazwą

z

nią zagranicę.

Plan ten ..Plfl11}adł do gustu Chiń
ezykow·
chwili, kiedy samochód, którym zamierzali wyjechać z Łodzi został zatrzymany przez fnnkcjonarjuszy
policji, Toa-li uprzytomnił sobie, że
życiu Ani zagraża ogromne niebezpieczeństwo; któż bowiem da jej w odpowiednim czasie eliksir przywracają
cy krążenie krwi?
Gdyby nawet powiedział, że Ania
jedynie pozornie umarła mogliby mu
nie uwierzyć to raz, a w razie przeciwnym zostałby rozłączony raz na
sawsze z dziewczyną, która mu była

chał na ulice Limanowskiego, gdzie
zamieszkiwał jego stary przyjaciel Mi-

Feng, który pod pozorem handlu artystycznemi wyrobami państwa Żółte
go Smoka trndnił się nielegalną sprzedażą narkotyków, co przyniosło mu w
ciągu szeregu lat ogromny
majątek.
Mi-Feng nie odmówił mu swej pomocy. Wypytawszy się dokładnie o rodzaj trucizny, przygotował odpowiednią odtrutkę i Toa-li wyruszył na poszukiwanie .A.ni.
Instynkt zaprowadził go prosto do
mieszkania Boeltichówny, gdzie udało
mu się przywrócić ją d'l życia. Gdyby Grądzki chwilę wcześniej przebudził się ze snu, Toa-li zamordowałby
go z zimną krwią, ale na szczęśeie
dla Grądzkiego stało się inaczej.
Mi-Feng nie przerywał milczenia
i czekał na odpowiedź, ale pogrążony
w zadumie 1'oa-Ii nie słyszal co do
niego mówil jego przyjaciel.
Wreszcie znuclzony długiem oczekiwaniem Mi·Feng powstał, podmuchał
na węgle w miseczce, które rozżarzy
ły się, rzucił na nie szczyptę ziół,
wciągnął głęboko w płuca mdlą woń
i siadając zpowrotem obok Toa-li mówił:

- Kwiat lotosu może być twój.
długo.
- Co powiedziałeś?
- Wszak Kwiat lot.osu jest białą
- Widzę. że się martwisz i dlatego powtarzam, iż kwiat lotosu mo- dziewczyną - oświadczył - i trzyże być twoim. Czy ty inaczej sądzisz? . mając w ręku święty dlc1, ciebie amu. Toa-li n.ie odrazn udzielił odpo- let o tajemniczej sile, w co ja nie
wiedzi.
wierzę - sceptyczny uśmiech wykrzyRzeczywiście należało się nad tą
wił mu usta dopuściła się tern samem profanacji.
sprawą zastanowić.
Według pojęć twojej sekty Kwiat
Nikt nie wiedział, że Toa-li jest
bogatym, bardzo bogatym. Posiadał w lotosu powinien więc umrzeć - umilkł
pewnem zupełnie miejscu ukrytą szka- i z pod przymrużonych powiek obserwował swojego gościa.
tułkę z klejnotami, zdobytemi w czaSłowa Mi·Feng wywarły na Toasie przewrotu bolszewickiego w Rosji.
li ogrgmne wrażenie. Oblicze jego przyJaką wartość przedstawiały te kolorowe kamyki, świecące miljonem o- brało szarawy odcień, wargi drżały, a
gni, oprawne w stare złoto, Toa-li do- palce kurczowo zaciskały się. Kłębią
kładnie nie wiedział, ale przypuszczał,
ce się myśli formalnie rozsadzały czaże gdyby ie spieniężył,
otrzymałby
szkę.
- Mi-Feng miał słuszność. Jakwówczas za nie wiele miljonów.
Poza tem wiedział, że w jego ro- że mógł zapomnąć o tak kardynalnej
dzinnym kraju w•pobliżu wioski, gdzie zasadzie jego wierzeń. Rzeczywiście
ujrzał światło dzienne zakopane są Kwiat lotosu dopuścił się profanacji,
przez rozbójników skrzynie ze sre- za co groziła śmierć.
brem„ Miejsce, gilzie spoczywał od sze.Jak wybrnąć z tej ~ytuacji?
regu dziesiątek lat skarb, który naToa- li miat w piersiach całe piepróżno poszakiwali Francuzi, było mu
kło.
Ubóstwiał Anię i jednocześnie
dobrze znane.
pożądał ją każdym swoim nerwem, a
Niejednokrotnie myślał, że gdy po- tymczasem ona była dla niego strawróci do swej ojczyzny nie omieszka cona.
- Tyś mądry - zwrócił się do
ze srebra, które zamierzał wydobyć z
ukrycia, uczynić odpowiedni użytek. Mi-Feng - bardzo mądry, poradź mi,

:N'a odbytem w dniu 4 b. m. nad- do spowodowania realizacji zapowiedzi
zwyezajnem zebraniu prezydjum rady komitetu i bezwzględnego pozbawienia
okręgowej Centralnej Organizacji Zw.
Zawodowych Pracowników Umysło
wych podjęto m. in. pod adresem
władz O. O. rezolucję treści następu- I

Po 4 lata

aptek.

Osobiste.
~

Ol

co mam czynić? - z zaparty
dechem czekał na odpowiedź. ro~
Mi-Feng skierował swój wzi
posążek z kości słoniowej, prze
rym paliło się kadzidło.
. od
- Mądrość wyżej się ceni rfJ
ta - mówił powoli - więe
dasz za dobrą radę?
Czego chcesz?
. dz!•
- Nie chcę twoich pienię kl
mam ich sam dosyć - odrze i
Feng - ale musisz złożyć prz~
że spełnisz to, o eo cię poprosz
- Dobrze.
e~
Mi-Feng powstał i pr~~z
sąsiedniego pokoju. Po chw11\
i kładąc na macie obok T~a- \,~
kich rozmiarów księgę, pow1ed~;/
- Połóż obie ręce na
mądrości i powtarzaj za mn~: tJł.
Chociaż Toa· li wiedział, ~i
6
mądrości, posia11ana przez l\it·~ei ~
prawna jest w skórę ludzką, jJf
0
mniejszego jednak wstrętu uczY
dość żądaniu starego Chińczy1'~ I
. Mi-Feng uroczystym gtose .J
wił:
ie ;r:
- Ja, 'roa-li, przysięgaJJ11 boii"
nię każdą, prośbę Mi-;1!'enga, c
by zażądał mego życia.
·ed$1
Toa-li powtórzył wyp0 911
przez Mi-Fenga słowa. ·
JJI f
Gospodarz odniósł zpowrot~e~'
gę do sąsiedniego pokoju, P0. ci'J.
siadł obok 'roa-li; który z ~16 0 l
wości~ w_ielką oczekiwał aa J8g _J
zwame się.
. ~~.
Tymczasem Mi-Feng nie ~
się zupełnie z udzieleniem radYg1i!
li, to też w pokoju panow~0 51ybJ"
milczenie, przerywane jedynie
~
oddechem służącego Admy· .ej 4c, jlł
Wreszcie Mi-Feng, roznlll1 ~li
nie należy przeciągać strn°Y~iedJI~
lada chwila pęknąć może, P0u,tyl
- Kwiat lotosu zasł
śmierć?
11 .~· tł
Tak - wyszeptał ~ot Jo.
Gdyby jednak Kw111 1110)1
został twoją, żoną, i mat1'1ł
~1
syna...
p01
91118
'l'oa-li zerwał się na ró
z radością wielką, zawołał: ·e? ·~
- Czego żądasz ode_mn 1611 01
Mi-Feng podniósł się r
0
nachyliwszy się szeptał dl1!ff ;,Ji· ~
- Dobrze - odparł J.o lfi~I
Usiadł i począł zastaua
nad planem działania.
tdę
- Mi-Feng jest napra t~~
kim mędrcem, kiedy znała~
ste rozwil\zanie - rozwaź · .

I -
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Dalszy ciąg nastlł'

wczorajszym

jącej:

rozpoczął

t 0tdyd_niowy urlop starosta grodzki w
a1, p. PodobiJlski.

W czasie urlo-

f~k~zynności zastępcze pełni p. Ro·
1.

M.K.P. wobec strajku
Piotrkowie.

\V Zagłębiu i

. Wieczoru onegdajszego odbyło się
llledzenie międzyzwiązkowej komisji
~•cowniezej, na którem omawiano
e eeną sytuację warstw pracowni-
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&fch.

Po powzięciu uchwał, inicjujących
;ereg posunięć w akcji walki o prali' pracownicze, postanowiono prze~ac pozdrowienia walczącym górni·
~tn. w Zagłębiu Dąbrowskiem, i. rot tn_ikom huty 0 Hortensja" w P10tr~'R1e, wyrażając im solidamość klas
il leowniczych w Łodzi w walce o
ll!;zue prawa. (ag)
1

~Odowla ryb-;;otycznych.

Okręgowej

C. O. P. U.

1

tych posłów związkowców, członkostwa
organizacyj zawodowych".

ciężkiego więzienia.

Skazanie sześciu rganizatorów komuni•
styczej majówki w Zabieńcu.

"Opracowane ostatnio przez radę
ministrów projekty ustaw socjalnych,
(a) W drugim dniu procesu prze- na 4 lata ciężkiego w1ęz1erua z pozostały poprzedzone przeprowadzeniem
ciw organizatorom Czerwonych Klu- zbawieniem praw w my~l art. :18-30
przez Sejm noweli do ustawy emery- bów Sportowych przemawiał prokura- K. K.
talnej, n1 marginesie której pracowni- 1 tor Chawłowski, który w dłuższem
Pozostałycl1 l !5-tu o karżonych, tj.
czy komitet obrony emerytur i ubez- przemowieniu wskazał na szkodliwą .Tana Czekalskiego, Zygmunta Wutpieczeń społecznych wystosował list o1tziałalność żywi ołów komunistycznych. lcowskiego, Stefana Przybylskiego, Elzę
twarty do posłów i senatorów, będą- j
Obrońcy oskarżonych adw. Bityk Szyndler, Balcię Polakowską, Lejbusia
cych członkami poszczególnych zwilłz- ,. i adw. Deczyński, udawadniając . że Krongolda,
Ignacego Podgórskiego,
ków zawodowych.
oskarżeni znaleźli się przypadkowo na Frajdę Fajgbaum.
Gedaljego Głub
List powyższy zawierał apel do wiecu i że niema dowodów udziału czyńskiego, Piakusa Kaca, Helen~
wymienionych związkowców, by gło ich w akrji komunistycznej, wnosili Hauk, Szapsię Goldkopfa, Władysławę
sami swemi nie przekreślali praw do- o nuiewinnienie.
Gall ysiak, Stanisławę Jarugę i Marię
brze nabytych przez pracowników pań
W ostatniem słowie oskarżeni pro- Bytomską sąd z braku dowodów uniestwowych.
sili o uniewinnienie.
winnił.
Jednocześnie ogłoszony został koO godz. 14 min. 45 sąd przyatą,
W czasie odczytywania wyroku
munikat wymienionego komitetu, dzia- pit do odczytania wyroku i motywów. i motywów tegoż oskarżeni zachowali
łającego na podstawie pełnomocnictwa
Sąd uznał winnymi przestępstwa
się spokojnie.
.Jednak w chwili, gdy
67 organizacyj zawodowych, wzywa· udziału w h.omunistycznym 7iwiązku sąd opuszczał salę, oskarżony Edward
j11icy posłów związkowców pod rygo- Młodzieży Polski, zawiązanym dla Makowski, skazany na 4 lata więzie·
rem odpowiedzialności organizacyjn~j obalenia prawnego ustroiu państwa, nia wzniósł okrzyk: • Precz z sądami
do zdecydowanego przeciwstawienia się 24-letniego Edwarda Makowskiego, faszystowskiemi". Okrzyk ten. podjęli
projektom. naruszającym podstawy na- ~8-letnią Esterę Kon, 21-letniego Jana inni współoskarżeni, zarówno skazani,
szej egz}stencji. Apel ten przebrzmiał Wutkowskieg·o, 22-letniego Lajba Ra- jak i uniewinnieni.
bez echa i wedbg wiadomości naszych fałowicza, 18-letniego Abrama SkórPolicja zatrzymała 4-ch z pośród
szereg poslów głosowało za projektem nika, 20-letuiego Lewka Bornsztejna. 1 oskarżonych. Pozostali rozpierzchli się.
noweli, nie uważając nawet za stosoRkazał wszystkich sześciu, każdego 1
wne, jako związkowcy uzasadnić swoje stanowisko.
W tym stanie rzeczy rzesze pracownicze musiały stracić zaufanie do
kolegów posłów związkowców, i orgapowziął uchwały
oszczędności.
nizacje zrzeszone w radzi~ okręgowej
Centralnej Organizacji Pracowników
W dniu onegdajszym w lokalu Domu dnia pracy przy redukcjach pracownikdw
i dni pracy.
Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczy·
Umysłowych wzywają. władze C. O.
Zebrani uchwalili rezolucję, w której
pospolitej Polskiej w Warszawie odbyło
stwierdzają, że położenie pracowników,
się walne zebranie przewodniczących
sekcyj mechanicmych ze wszystkich którzy ulegli redukcjom dni pracy na
większych ośrodków
komunikacyjnych P. K P. z powodu na Jego i niesłycha
oszczędności!
nie wielkiejlo obni:l.enia płac, obniteni11
P. K. P. w Polsce.
stawek premjowych, redukcji :lni pracy
Ośrodek komunikacyjny łódzki repre·
zentował
prezes oddziału łódzkiego w warsztatach i parowozowniach i t. p.
uległo znacznemu pogorszeniu.
związku zawodowego kolejarzy (l'\iliń•
i
Zgromadzeni załoiyli stanowczy proskiejlo 77) p. Józef Zaremba.
Zebranie to zwołano w związku z re- test przeciwko redukcji dni pracy, uwa·
dukcjll dni pracy i redukcji\ personelu żajitc to za niewłaściwy sposób szukania
w warsztatach i parowozowniach, celem oszczędności w chwili, kiedy z11la1a
rzędzie zostaną zredukowani nauczy·
ciele chorzy, maj11cy większą, liczbę zastanowienia się nad obecną sytuacJll duta ilość pracy, która dla sprawneeo
w kolejnictwie.
funkcjonowania kolei obecnie i w przy·
lat pracy i t. d.
W dyskusji omówiono stosunki, pa- szłosci powinna być uskutecznionl\, w
7,;amierzona r 0 !lukcja, w ze;tawie- nujące w wa sztatach mechanicznych przewidywaniu, że kiedy nastąpi poprawa
nin z przewidywanym wzrostem licz· poszczeeólnych dyrekcyj K. P.
aospodarcza, kolej stanie wobec :i;więkNastępnie zebrani wyrazili protest I szonych wymaaań.
(p)
by uczniów szkół pow~zechnych dają
przeciwko
łamaniu
zasady
8-godzinnego
smutne perspektywy.
Już w bież. roku szkolnym (1932:33) liczba dzieci w szkołach łódzkich
osi11gnęta rekordową cyfrę 04.000. 7,
racji przeprowadzonej redukcji, nauzłotych i kożuch
czyciele przeciążeni sq, pracą i w klasach znajduje się pełne komplety ucz·
niowskie, co ze względów Hrówno
Na szosie, pod Uniejowem, w i poczęli bić kijami, dopóki .IC!&WcPJyń·
zdrowotnych, jak i z uwagi na dobro dniu(a)wczorajszym
dokonano zuchwałe ski nie padł bez przytomności.
nauczania, nie jest objawem zdrowym. go napadu bandyckiego na powracają·
Wówczas rabusie ~rewidowali uNa rok szkolny 1932-33 przewi· cego z targu w Uniejowie wieśniaka branie le~ąeego i zabrali znalezione
ze wsi pieniąize oraz kożuch poczem, zbiegli.
dywane jest zwiększenie liczby ucz- Bogumiła Krawczvń;ikiego,
Nieprzytomnego Krawczyńskiego znaniów w szkołach powszechnych o dal- Wilamów, powiatu tureckiego.
leili na wozie iani wieśniacy, powrabawił się w Uniejosze 5 proc., co w sumie dałoby około wieKrawczyński
na jarmarku, gdzie sprzedał świnie cający do domu i pow1adom1li policje.
68000 uczniów. Jeżeli przeprowadzo- oraz artykuły wiejskie i powracał witlRannego w Stanie osł"bionym przena zostanie dalsza redukcja sił, po- czorem do domu, mając przy sobie O· wieziono do szpitala w Uniejowie.
ziom nauczania z konieczności soadoie. koło 200 r.ł. uzyskanych ze sprze· Równ?oześnle wdrotono poszukiwania
i obławę za zbiegłymi bandytami, d•·
Nad sprawą, tl\ zastanawlaj11r si4 da~y.
Gdy znal11zł się w lasku między tychczas jednak na ślad tychże nie na·
oheenie wład7.e szkolne, jak również wsiami Wilamów, a Góry, nail• z przy- trafiono.
6rianiza~je redzieieltkie.
Daleze posz.ukiwania trwl\ją.
drotz.yeh krzewl!w wyskoczyło 4-eh I
mężczyzn, którzy rzueili ti~ na ni•io

Zjazd kolejarzy w Warszawie

~elllNa dzisiejszem zebraniu dyskusyi·
Członków

łódzkiego towarzystwa
akwarjów. i terrarjów przy
Jót lhńskiego 142, W\Ceprezes tow. p.
do jr Pietrzak wygłosi referat o bo'd~~ ryb egzotycznych Danio i ich
ianacb. Po referacie dyskusja.

llq1

zaufanie

Pierwszy krok w walce przeciw zmianom uszczuplając::ym praw8
pracownicze.

, Daiś w nocy dyllurują następujące
.pt•kl: Sukc. K. Leinwebra (Plac Wolno~
4.. 1), W. Danielecklego (Piotrkowska 137),
\' l'trelmana (Cegielniana 37), Sulrc. F.
óJoloklego tNapló1·kowsklego 27).

dancingach, suterenach, poddaszach
i w labiryncie podziemnej Łodzi.

o pałacu, urządzonym z przepychem, j.aki tylko Wschód posiada i
o pięknej dziewczynie, ale bezwzględ
nie białej.
_:i<adarzała się właśnie taka okazja.
Ania według Toa-li była najpięk·
niejszą dziewczyną, jaką widział w
swojem życiu i jedynie ona mogla
królować w wyczarowanym przez Toali pałacu.
Stworzyłby
dla niej prawdziwy
raj na ziemi, otoczyłby przepychem,
o jakim się nie śniło nawet monarchom europejskim, dałby jej setki niewolników do usług.
Była to według mniemania To~-li
stokroć lepsza przyszłość, aniżeli pozostawanie w Lodzi, ale jednocze!mie
rozumiał, iż Ania dobrowolnie nie zechce z nim wyjecha~„
Pozostawało
więc
jedno jedyne
wyjście, mianowicie porwanie, ale tutaj nasuwały się skrupuły.
Toa·li widział w ręce Ani talizman, który uczynił z dziewczyny nietykalną dla niego osobę. Jakże więc
mógł się ważyć na to, aby zadać jej
gwalt. Nie wyobrażał sobie, aby mógł
kiedykolwiek podnieść rękę na Kwiat
lotosu.
Z trapiącemi go wątpliwościami
zwierzył się staremu przyjacielowi.
Mi Feng nie zaitanawiał się zbyt

Rezolucja nadzwyczajnego zebrania Rady

IC.

oozagrobowycq.

straciły

do swych przedstawicieli parlamentarnych.

J\i!
R. >Bartoszewiczów (Plac Wolności 1)
~O-arte w środy, soboty i niedziele od

pałacach,

Marzył

Organizacje pracownicze

llUZBUM l\llEJSKIB hlstorji i sztuki Im. ,

lt Z daiem
droższa ponad wszystko na świecie. Postanowił więc uciec, eo mu się
udafo. Zmyliwszy pogoń Toa-li poje-

Str. 5.
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lt ~.n!ków

przeciw stosowaniu

Oszczędności,

~iewesołe horoskopy w szkolnictwie

~<>n.ieczność dalszych redukcyj zmniejszenia naplywu
nowych sil nauczycielskich.

•~r(a)
W zwilj,llku z uchwaleniem no1

~ d11 nstawy o ustroju szkolnictwa,
Itp l'oku szkolnym 1~a2-33 zostaną.
~i:0 '1Vadzone pewne zmiany w ~yRte8Zkolnym.
I) 'l'a1t więc mają, być zniesione knr~~i~stępne w >ieminarjach nauczyciel~-~ .' co według planu, ma się przy·
lit ~ć ~lo zmniejszen (a zastępów no~~ e sił nauczycielskich, jakie co ro0
ti\ Pllszczają mury seminariów i two'u n~we falangi bezrobotnych, z bralniejsc pracy.
·
lt botychczasowy system nauczania
Qbj!etninarjach powodował nie.zdrowy
~,Q w, przez stwarzanie nadmiam sił
'' eiYcielskich, których ze względu
i~\cZastosowane oRtatnio jak najdalej
!Jl<i~~h Oszczędności, oraz redukcje, nie
było zatrudnić.
\Vnoeześnie dowiadujemy się, że
l\lll[''Y~złym roku szkolnym l 93:.l-33
~-~e~tt~na jest dalsza reorganizac~a
~t 11q 1lla i z t@go względu r~dnkcJa
z'llezyeielskich.
'--.. "o.ln.ieniu • nltc aa kilknd!:iesifielu
~t1eli, pr.ezea w pierw.,.

lt.

lt

n

11

I

Obrabowany

wieśniak.

200
zabrali napastnicy pobitej ofierze.

I
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REPERTUAR.
TRA.TR MIBJSKI: 4 popoi .•Pan Geldhab".
wlecz. 0pe1·a za J grosze•
TRA.TR KAM8RALNY: .Kłopoty Bourrnrllun:.'.
TEATR POPULARNY: "Bezrobocie".
TEA.TR POWSZECHNY: ,Ich czworo•.
TEATR REWJ! "MOMUS": ,Tego je•zcze nic
0

było".

APOLLO: I .Dzie•lęciu z Pawiaka"
BAJKA: .G orąca krew•.
CA.PITOL: "Wielkomiej•kic ulice"
CASINO: ,Raj ukradziony ' .
CZARY: I. ,Knvawa zem•ta indjan•
CORSO: .Król żebraków·.
DOM LUDOWY: • W szponach djabllcy•.
GRAND KINO: , Tajemnica sekretarki'
LUNA.: .Dwa serc& biją w takt walca".
MIMOZA: ,Sewilla, mia.sto miłości".
ODEON: ,Jej grzech".
OŚWIATOWY : l. ,Tajemnice życia" Jl. ,Zielona
brygada"
PA.LACE, ,Taka &lodka dziewczyna.. jak 'l'y".
PRZEDWIOŚNIE: •.Jej ekscelencja m110<1'".
RESURSA: ,Dziewczę z Slngapore.
RAKIETA: ,Rozwódka".
SPLBNDID: ,Sterowiec L. A. 3"
UCIECHA: .Król Królów",
WODEWIL: ,Buster Keaton".
ZA'JHĘTA: ,Gdy miłość się budzi" .

Teatr Miejski.
(ul. Cegielniana M 27)
Dzisiaj o godz. + popoi. ,Pan G1•ldl.lab"
Cony najnlisze
,Opera ze 3 grosze" dana będzie .Jeszcze
lylko trzy razy a to: dzis w sobotę. 01edz1elę
i poniedziałek wiecz. Ceny zm:!oue.
W niedziele, o l(Ortz, 4 pp.• Mam la1 ~6"
Ceny znHone.

Teatr Kameralny.
(ul. 'l'raugulla .'I! 1)
Diis, jutro i pojutrze wiecz: bnwi pub~icz
nośc niezrównany Michał Zmcz, kreUJ!\CY
popisowi\ rolę w oryginalnej komedji Laurent'a Doilette'n ,Kłopoty Bourl'achona•.
Obok Znicza zasłużone oklaski zbierają: K.os·
!łOcka,Chojnacko Mrozifiąki, ~lodrzeilskl, Sliwiński.

o godz. ó pp. po raz osr11tni
,Czwarty 110 bridża• Ceny zni'l:OTII'.
niedzielę

Spółdzielczość
u nas i u obcych.

Na ż11danie dnwane są ~wiadect1va,
które uh\twiają absol w1-ntkn111 znalezienie pra,•y 1lOZa domem. Ob1 te
przedmioty s~ \' . cenio11e. przez uczestniczki. Szerzy się zrozJmienie, że go~podarstwo domowe, którego kierowniczka żle gotuje. a wcale nie umie
szyć. 11ie może i~ć sprawnie.
Ponadto w oznaeione dni tsgodnia
są kUl'SJ robót ręcznych i ku•zykarstwa, otwarte dla wszy,tkid1. Każda
kobieta mote przychodr,ić, kiei:ly jej
dogodnie, bez żadnych zapisów. płacąc 1

stąpi także świetna

włoska pfośniarka

kobiet

wyra~anych tyczeń.

Dobre doświadczenia uczyniono z
zebraniami w lecie na świeżem po·
wietrzu, przeznacwnem i na lu t.ne ga·
W
wędzeuie i zabawy towarzyskie.
tych wszystkich poczynaniach udaje
się w;vtworzy6 atmosferę, w której się
kobieta dob1·ze c 11uje i traci poczucie
swej wiekowej tl.rugorzqdności społticz
nej. Nieraz słyszeć siQ daje wyznanie
kobiety: „Jedyne co mam, to spółdziel
nia".

kańców
Spade k liczby miesz
•
•
w pow1ec1e tureck im.

Stan zaludnie nia w wojewód ztwie
w świetle spisu ludności.
(a) Dane •taty~tyczne. uzy„kan~
tlrogą ostatni'> przeprow~dzon~g·o . I~
~pisn powszechnego lniluos"1, Jak .JUll

22.:HHJ
I lirzl>y

Koncert Lady Kiepury.

Maria Fiorenza obdarzona pięknym
sopranem lirycznym. Koncert odbę
dzie się w sali Filharmouji w nadchodzącą środę, dnia 9 bm. o godz.
8.80 wiecz. Bilety są. rozchwytywan e
w kasie Filharmonji.

wśród

każdorazowo po _;; groszy za wieczór.
Znalazłszy w na•1cv.ycif'lce lu1hHvej,
Rossbacher, dzielną i oddaną przewod- Fachowa siła dopomaga tu kobietom
zarówno w pracach praktycznych, jak
nicZl}cą, Liga Kooperatystek w Graz
1
wysuwa się na zaszczytne mfr·jsce reperowaniu bielizny, jako tet w sporządzeniu różnych artystycznych drowśród au~trJackich org:rni:>:ac~Tj koovebiaigów, zaspakajając.vch zmysł este·
ratystek.
Rzecz do pou1zdroszczen ia -- to tyczoy kobiet. Przed Bo~em Narodze·
niem spo rz ądzen ie lalek i innych za·
własna siedziba Ligi i s1Ją od.cz.vtow.1.
paroma ;noieJsze;ni pokojami i kuchui::i bawek absorbuje wszystkich. ZabawI ki tel Liga Gracka or1arowuje spółdziel·
odpowiednio urządzoną.
niom w okręgach bezrobotnych dla
potrzti-1
Uwzględnione są różnorodne
1'ozd11wania dzieciom.
uzu
pragn11
które
tych,
by gospodyń:
Równo!?gle z kursami praktycznepełnić swe przygotowanie do zawodu
odbywaj1ł się pogadanki z zakresu
mi
domowego,
gospodarstwa
kierowniczki
ekonomicznyc h i gospodarzagadnieii
i
8wiaiopoq-lr,d,
swój
rozszel'Z,YĆ
lub
Mówi Si~ na nich za·
tych, ktilre, obarczone malemi doiećmi, stwa domowego
czł onkiń , jal( i o ich
prawach
o
równo
odpoiem
przedewszystk
potrzebUJf!
kierowniczek go~po
czynku i rozrywki. Matki prz,v<:ho- obowiązkach, jako
darstw domowych. Omawiane są rów·
dią~e na kursy i pog-adanki, mo!!:ą
nież nowe \l'ynalazki z zakresu gospoprzyprowa 1\zać ze sobą swe dzieci, dla
z punktu widzenia
których zapewnion.i jest npieka i r.a- darstwa domowego
ich zastosawania u rodzin proletarjacbawa.
nie jest
Stale systematyczne kur,;y poświę kicb. Program pogadanek
zgóry układany, ale dostosowuje się do
cone są gotowaniu i sr.yciu.

podawalismy wykaz:ily że lltd no~ć województw& łódzkiego z :U52.769 osób
w roku 1 !121 wzrosła na tlziei1 9 gruTeatr Popularny.
dnia l!J31 r. do 2.032.434. czyli o
(Ogrodowa N.. 18 tel. 178-00
Dziaioj i w niedzielę o godz. i.15 po po!
379.1)65 os<'•b. Przyrost ten w odseti 8.10 wiccz .• Bezrobocie, A. Zahorski•.!· Ret.
kach sLanowi 16,9 prot.'
K. Tatarkiewicza.
W niedzielę dnia ti mnrca o godz. l ~.15 '~'
Charakterystyc zne ,;ą dane co do
południe odegraną zostanie hajka dla dziee1
liczby wzrostu ludności w poszczególw 3 aktach p. t. "Cze rwony Knptul'ek" ins<"en
. . .
B. Bolkowskiego.
nych powiataC'h na terenie wojewó<lzBilety do nabycia w kasie zamaw11111 6 sierpkasie
w
twa łódzkiego.
oraz
Pływackiej
p.
perlumerja
2
nia
Teatru od g. Jl do 2 i od 5 do 9 w . w ron1r
Powiat brzezir1ski wykazał \\zrost
od 30 gr. do I zł .
ludnośd o 2::i. 959 czyli o 20.8 proc„
licząc na dzień 9. 12. 1931 roku,
Teatr Powszechny .
(ul. Przejazd 3~)
l 50. !J88 o~llb, w czem sam Tomaszów
Dziś w sobotę, dn. 5 marca r. b. o g. 8 w.
ll1aZ. 38.06ii o,;ób, wykazując przyotwiera swe podwoj e „Teatr Powszechny,"
przy ul. Przejazd 34 - :J-aktowl\ sztuk~ (7· rost o 34, 6 proc.
Zapolski•j ,lch czworo" Reżysel'.Jn cenionego
.N'ajwiększy przyrost ludności, bo
art. dram. K. 'fatarkiewicza.
liczBilety o<l. óO gr. do 2 zł. nabywai· mo•na 4i, 1 proc. wykazał powiat łódzki,
w kasie teatru eodziennie od godz. 5 po po!. ba ludności tego powiatu z 110.381
mieszkai1c6w rokn 1 !!21 wzrosła do
Teatr rewji „Momus:_
162.399 mieRzkańc<'1w, czyli o .)2,018
Dziś i codziennie niezwykle barwne widoosób.
Wspaniabyło"
e
ni
jeszcze
wisko p. t. ,Tego
ła rew.ja humoru i talica przy _udz.iale _całego
Powiat kaliski liczy obecnie 195 .808
scen
zespołu z nowozanngazowa nem1 siłami
w czem miasto Kalisz
mieszkańców,
czele.
na
warszawskich
55.113 mieszkańców. wykazując wzrost
o 15.489 osób, czyli o 8,6 proc.
Powiat kolski z 112.029 mieszZapowitidi koncer~u m_lodego znakomitego tenora, Lad1sa Kiepury zelek- kańców powiększył ludność do 119.4li
tryzowała Łódź. I nic dzi_wnego, gd;yż osób, wykazując wzrost o 6,6 proc.
w Krakowie przy szczelnie wypelmoW pow1ec1e koni11skim ludnoś6
nej widowni artysta udowodn~ł,. że wzrosła o 7.166 osób (6,6 proc.) do
wno~i naprawdę wielkie i wartosc1owe
liczby 116.491 mieszkańców.
walory artystyczne. a huczne oklaski
W pow. laskim ludność wzrosła o
w poszczególnyc h momentach, świad
czyły, te publiczność przyjmuj_e ~ e
szczerze i że artysta wywarł w1elk1e
wr~żenie. Obok Ladisa Kiepury wyW

-

łódzkiem

mie,zkalicbw (\-!.!) proc.)
171.61.~

do

rnie~zkaiJcuw.

W Lodzi wzrost ludnosci wyuosił
33,9 pro<". Liczi.Ja mieszk. z 4ó l.!ł74
w rnku 1921 po<1oiosla się o 153.3 t:l
osól.i, do liczby liU5.:!Hi mieszkal1c6w.
W piowieeie piotrkowskim liczba
inieszka(1ców z l\li.319 wzro~la do
22:1.3 l 7, wykaznjąc przyroBt w stosu~kn 12,,; proc.
Sam Piotrków zwiększył s wą lndno ~cl o 10.168 osbb (24,i proc.) osią
gając cyfrę

::il.281

mieszkańców.

W powi ecie radomszczai1sk im Jud·
wzrosła o 16 603 mie8zkań có w
(fl. p1·oc.) do liczby 186.410.
W powiecie sieradzkim wzrost liczby ludności wyno~ił 12 i66 os(ib (8,2
pro c.) Liczba ogólna na 9.12. 1931
r. wynosiła 168.191 mieszkańców .
~aj!Ilniejszy liczebnie powiat słu
pecki zwir,kszyt swą ludność o 5.213
osf1b (6,1 proc.) do 91.288 mieszk.
W powiecie. wieluńskim liczba lud·
noxci zwiększył& się o 31.498 mieszkańców (li,4 proc.) do licz. 212 8591
mieszkaiicbw.
Jedyny powiat turecki wykazał
nieznaczny spadek ludnosci, wynoSZ!\cy 0,3 proc., przedstawiający się ubytkiem 273 mieszkańców.
Ludnośc tego powiatu z 102.139
osób, według stanu z dnia BO wrześ
nia 1921 roku zmniejszył się do
ność

l 01.866 mieszkańców według obliczeń
z dnia 9 grudnia 1931 r.

U.owa Związku Lekarzy
g_::R,.A.:OJO~
z Kasą t;horych.
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Łódź
SOBOTA, dnia 3 mare:. 11132 r.

laJc .
~e 1'1adomo
t18y 8CJhzwiązku

1lllar
01 1
b•JP.i

I l.ł5-11.1>5. Przeglfld dzlelejszej P1·atY ? '

(tr. z W-wy).

delt
Sygnał czasu z W-wf,
• Wleiy Marjackiej w Kl'a.lrowle, 0
tanie progl'amu na dzi eń następDl'" ob L
12..10-13.16 Muzyka z plyt gramolono\ff
A. Kllngbeil, Piotrkowska 160..
di'
13 l~-1615 Przerwa.
15.4">-l:i 1>0 Giełda plenlęŁna, oraz kolii·
ieglugi i rybaków (lt•. z W-wy).
15.50-W.ló Płyty p;ramof. z W-wy. d Jl
16.10-16.30 R&djokroniki. - wygi. r.
Stępowski Ctr. z W-wy).
ost
16 30-17.00 Płyty gramol. z W-wy.
17.00-18.00 Tr„nsmlsj" ~abożoń•twa i
jD 1
Brnmy w Wilnie.
l~.01>-18 30 Słuchowl~ko dlu dzieci ·i:iorll'
złotej ryb:e• W. Tatarkiowica i B.
W·til
(tr. z W-wy)
18.30-18 1>0 Koncert dla mlodzieti• (tr. z
li pdl·
l!l 50-19.15 Rozmaitości.
19.Jil-19.:JO Komunikat Izby przem. ~,1,A
w Łodzi, odczytanie programu n6
I !.58-12.10

1u1r

następny.

19.40-19.45 Kalendarzyk l!lmowy, re~r
teatrów i płyty gramol.
1ot
10.45-20.00 Prasowy Dziennik RadjoWY (tr
misja z W-wy).
20.00-20.11> Na widnokręgu (tr. z W·\ff)·arl'
20.15-21.55 Konce l't muzyki lekkiej.
11t
kiewlcz i !launa Halmara (duet)' ~.wf)
kowe) (akomp. L. Ursteln) (tr. z ~pl
2!.óil-22.10 Feljoton p. t .• W alka o nzfs~Jti
rodowości owy w dziejach kultury po )
wygł. p. Konrad Gó1•skl. (tr. z W·"{iur
22.10-22 40 Koncert Choplno\fski (.fóze

B•!

Jk•

ezs-ńskl).

22.40-22.~0 Dodatek do P1·asowego Dzl•f."3·
Radjowego, kom1mllrat met.-eoreJoi
pollc. (ti'. i W-wy).
29.30-24.0ll Muzrk11 taneczna.

k•''

ll.4~ 'transmisja nabo~eństwa ~

Kr;, 111
fti
I l.4(•-1158 l'rauamisja z ~'!lbarmonJI
][ llihędzynrodo" ego Konkursu IJIJ· 'Iii
ole.ryl.:a Chopina, or11anizowanego poddeP~
soklm Protektoratem Pan" PrezY kill
ftzeczrpospol1tl'.i prz•z Wytsz11 "~f'
Muz) czną im. Frpler)·kn Chopina''
nal
szaw1c (tl',' \\'-..-yJ.
11.1\3-12.15 ~ygnnł c"'isu z W-"Y• bOJ 1, 01
Wleiy Marjar.!.:icj w Krnkowle, 01lo•1
. Jh'
programu na dzieu blttący.
12.J~-U.OO Dalsz~• dqg transmisji z fi
monji Warszawskiej.
i'~
a.Oo-15.00 Pr1erwa.
I 5 00-15 55 Koncer1. 01·k1esti·A .rana Ru 10jl
i Michał Piksa (gra nn listku 1 harJll
(11'. z W-wy)
0 tt
15.Jó-J0.20 Progr111n dla dzlem. 1) R&~:11ć~
godnik dla młodziety i dzieci st•' ,cl'
(w 0111·. J. Milewskiego)• Fol1eton w,,~'
wa Frenkla p. t. ,.Jak zbudow11n• i
!on•. (tr. z W-wy)
cit''
16 20-16.40 Płyiy gramol. z \V-wy.
16 .41l-Hi .~J • W obl'onie należnego odP~r-•I
ku" wyl-(ł. p M. Anklewiczowa (t1-. Z
16 ..)5-17.15 Płyty gramofonowe z W-~Yb 1I'
lo.1'>-17.aO , .ródposcic W wicr•eDl8ziłl'
brzędaoh ludowych" w,vgł dr 1<.
. poi
towicz.
1
li.30-17.-15 „ Wiadomośri

orych
J ca rb.
łlon:k sill dowiadujemy wobec zamie~" l ~organizacji lecznictwa punk:lostg11e arskich, wspomniana umowa
~·a przedłutona na dalsze 2 mie~Oiaczasu, tj. do chwili przeprowateJ reorganizacji. (p)

R~da

pnyjemne

, ~. orl,
teczne" (tr. z W-wy J
17.35-18,~0 Koncert popołudniow)'. W>
P.R. pod dyr .. lózef!L Ozlmlńskiel!~ 1111I
wiga Hajdukowslrn (msop1'.) i J,.
(akomp.J (tr. z W-wy)
Jód1i 1
19.00-lg ~O Ro•m"ltolici.
19.20-19.30 Komunihl svo1 tow)' 1,,rrl
19.:l0-19.45 Kalendarzyk film„ rrpert.
1 plyl y gramol.
~a'lltj.
19.•ó-20 i;, Slucbowis!<o.
0
20. 10-21.aa: Koncert popularny. \\' yk 0 ,11111111
~o' 1
Józela
dyr.
pod
R.
Orkiestra P.
skicgo, Lili Hakowska (akrzypee)(·~io~F
Jf
Wroliski (fenor) i L. Ut·stein
tł •.
(tr. z W-wy).
2J.5j-22.40 Kwadrans lite1·acki. Ko~• oY'
,I
kuszyński humoresk& p. t.• spr&
k· ~
całunek•. (tr. z W-wy.
22.10-22.łO Pieśń St. Moniuszki w 'f/'llf)",r
nert Jadwigi. L. ursteln (tr. z ,nf•'
22.40-22.5~ Komunika.ty: meteoroloP,:1°w.łf
licyjny i "i11domośei sportowe ł
2:1.00-21.00 :l!oqka taneaen11 • w-w~

J•',

miejska we wtorek.

Plena: Wtorek, dn. 8 bm. odbędzie sie
'- ~tóne posiedzenie rady mi11jskiej,
~!oaz rem ~db12dą się głosowama nad
ijtn °nem1 wnioskami w sprawie proI>oi0wej ustawy samorZiJdOwej.
lnaidt:a t?m na porządku dziennym
łllatw~e się kilka mmejszych spraw nie
\elll. (łi)Ych na posiedzeniu onegdaj·

Tombola-Bridge
~ Ognisku Of1cęrskiem.
081liskdniu 6 marea br. w salo1Jach
~i~ a Oficerskiego w Lodzi przy ul.
Ohisio 2_- odb'ldzie się dla członków
h.IC1 ;• Ich roclzin, oraz zaproszonych
\li Otnbola-Bridge.
~„ 111'lP . dla członków i ich rodzin 50
ot~ 1 kn1eczłonków zł. 1.60 od osoby.
e o godz. 2 t -ej (9 wieczór).

dj

~llch
l

Łódź
NIEDZIELA, duia 6 mnrca 1032 r.
IO.OO

umowa pomi12dzy zalekarzy a dyrekcjf
obowiązywać miała do

zawodow y lkel·
nerów. ·~ 1111

1

-to'd ,zek
0

zawodowy kelnerów istnieje
d 30 lat. Obecnie liczy on 200
łf, IV, w tern 20 proc. bezrobotnych.
Slęt 0 statniem posiedzeniu zwi11zku
~ tzlo 0 Uchwałę, iż na wypadek śmier·
~~ie l\lt11 związku zarzęd wypłac11 ro·
"li zł zas .łek pogrzebowy w wysokości
~onk:t~ch, zaś w razie śmierci żony
'Otych OO zł. i dziecka do lat 18 :!OO
(p)
•

~nk~

.,. • ,. . .

sil\.

lertelny skok młodej
IJbie . kobiety.
~tj 1 5Jłe1 nocy przy ulicy Wólczań•
Popełniła S!lmobójstwo wyska•
-~\c
-."'! l\~e 0 ~na czwartego piętr11 młoda

lt łlllej IVlasta, która poniosła śmierć
li Pile scu. Dochodzenie przeprowadza•
~łttn; z PHolicję ustaliło, że denatką jest
l ~ ~I li

~lena Hercberg, zamieszkała

~'lłod Piotrkowskiej 102, biuralistka
lt • Prz 11 • Według wyników dochodze·
~.~ 01/czyną samobój , twa był rozstrój
"lośc; 'I z racji doznanego zawodu w
(a)
.

za

ll

~~~itrat

m. Lodzi -

. llłei ezrobotnych -

miesiąc

Ur~ąd Zasiłk:o-

podaje d1> wia~. lllarOSób zaintereaowauych, że dnia
~.a naca ~932 r. rozpoozoie Sill re.ie-

kułów, bez wyłuszczenia potrzeb.~a•d

e lllty 1932 r. z kasy Urzl)du

Właściciele innych zak!adńWy\\'•tO~

przy pomocy petard z „ cali chloricum".

Surowy zakaz wludz administracyjnych.

r.

0

W swoim czasie rada miejska uchwa•
liła

•Przepisy o nadzorze weterynaryj•
nym nad mięsem przywozowem na te•
renie m. Łodzi".
Przepisy te post11n11wiaj11, iż mięso
nieprzyrz11dzone (surowe) wzrowadzone
kolej11 lub drog11 kołow11 do obrotu na
teren m. Łodzi, jeśli zostało w miejscu
uboju urzędowo zbadane, oznakowane i
zaopatrzone w świadectwo pochodzenia
tylko przez ogl11dacza {sanitarjusza), po
wwiezieniu do Łodzi podlega ponowne·
mu urzędowemu bhdaniu przywożonego
mięsa przy rzeźni publicznej Nr. 1, po·
nownemu oznakowaniu, przyczem pobie·
rane będ11 ustanowione opłąty. Nato•
miast mięso, które w miejscu uboju zo•
stało urzędowo zbadane i oznakowane
przez lekarza weterynaryjneg o, nie pod•
lega ponownemu badaniu, a jedynie zo•

Y otrzymali zapomog~ doraźni\

~ dlaBe~robotoych oraz którzy
to 1 Wszystkie raty zasiłku usta0

stanie zdane na stacjach przywożone
go mięsa bezpłatnej kontroli, celem
sprawdzenia znaków rzeźni poza miej•
scowej.
Urząd Wojewódzki przepisy te za•
twierdził, wył11czaj11c z pod ich działa•
nia mięso urzędowo zbadane i oznako•
wane w podnaiejskiej rzeźni w Choj•
nach.
Naskutek rekursu Magistratu m. Lo•
Wewnętrz·
dzi Ministerstwo Spra,y
nych nie uwzględniło poprawki Urzędu
Wojewódzkiego i zatwierdziło przepisy
w brzmieniu uchwalonem przez Radę
Miejsk11.
Wobec powyższego - mięso przy·
wożono, które zostało urzędowo zba•
dane i oznakowane w rzeźni w Choj·
nnch podlega analogicznej kontroli, jak
i mięso zbadane w innych rzeźniach.

NOWE TERENY DZIAŁANIA MASONERJJ.
Podjęcie działalności
Międzynarodowy kongres masonerji
odbędzie się tym razem w 'Konstantyno•

polu.
Wybór tego miasta nie jest bez zna•
czenia, świadczy mianowicie o ożywia·
nej działalności masońskiej na Bałka
nach i w Turcji gdzie, jak wiadomo,
wolnomularstw o w ostatnim czasie po·
czyniło znaczne postępy.

Uważał, że

Bałkanach.

na

-=

czekać.

O~karżony umknął zsali:sądowej.

wkrotce potem skazany zostal na 3 lata
{a) W dniu wczorajszym sąd okręgo•
wy w Łodzi rozpoznawał 11prawę 6 o•
skarżonych, którzy pod wodzą znanego
złodzieja recydyw isty, Stanisława Kę~
dz:iery, dokonali zuchwałego włamania
do mieszkania Władysławy Gąsiorow•
skiei, zamieszkałej przy ul. Głównej 41.
Łupem złoczyńców padły różne przed•
mioty, jak futl'a, bielizna, carderoba, bi·
tute •ja itp. łącznej wartości 8000 zł.
Rozprawa odbywała się na mełej sali,
w której normalnie odbywały się bada•
nia świadków. Sala ta nie posiada spe•
cjalnego odgrodzenia dla oskarżonych,
jako też nie posiada pokoju dla świad•
ków. Z pośród 6 oskarżonych kilku od•
powiadało z wolnej stopy, tak, że nad•
zór nad całą paczk11 pełnił 1 posterun·
kowy.
Gdy po zbadaniu oskarżonych i per•
sonalji świedków, ci ostatni opuszczali
sa ę obrad Slldu, Stanisław Kędziera
zmieszał się z wychodzącymi i niezav·

.

luty r. b.

wełilog nastę

dzinach od 8-ej do 14-ej,
pującegc po1"1,ądku:
~obota, doia 5 marca rb„ litery, W
'
.
.
Z, Z
B~_zrobotn~ ,_ zgłasz~.J~Y się do rejestra(\JI, powmm okazac:
1) dowód osobisty, względnie inne u-

rzędowe ~>:1świa~czenie toisamoś~i,
2) 1 eg1ty~acJ~ P.U.P.P. s~w1erdzającą

fakt zgłaszam& się do kontroh stałej conajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch ty·
godni.
3) ksiątkę _ubezpieczeniową K&Sy Chorych ro. Lodz! oraz ~złouk.ów rodziny.
wspólme z mm zau11eszkuJ11cych, będ~cych we wspólnem. gospodarstwie.
4) zaświadczeme zakładu pracy, podJ~gaj11cego ustawi~ o zabe~p1ec~eniu na
wypadek bezrobocia o roZWll}Zamu stosunku najmu,
6) ksi11żkę obrachuukow11 swoją i
członków rotlziny, wspólnie zamiesnują
eych i będących we wspólnem gospodarstwie.

Nie bunt, lecz
notatką

kłotnia.
p. t. .Bunt

W zwil)Zku z
w szpitalu Marji-Magdsle ny", magistrat
nadsyła następujące wyjaśnienie urz9dowe:
Nieprawdą jest, jakoby w dniu
2 marca rb, w godzinach rannych wybuchł w 11pitalu MarJi-Magdale ny bunt
pacjentek na tle tąd11nia lepszego odtywiania i zmiany surowego regulaminu .
Nie odpowiada równiet prawdzie,
jakoby paejentki szpitala obrzuciły
personel ordynarnemi wyzwiskami i
zdemolowały

częściowo

urządzenia

szpitalne, jak r ówniet nieprawdą jest,
jakoby którakolwiek z pacjentek została aresztowana.
Prawdą jest natomiast, iii całe :&aj•cie, które miało miejsce w dniu 28·go
lutego rb , w godzinach wieczornych,
ograniczyło się do kłótni pacjentek
między so8ą, a jed.yną konsekwenejiii
tego było spisanie im protokółu przez
dyturnego policjanb za zakłócenie spo·
koju szpitalnego.

Człowiek

• zwierzę.

wczorajszym St. Konrad,
zam. przy ul. Kilińskiego 72, udała si11
wraz z swą 5-letnią córeczką Lidjl\ w
odwiedziny do swej znajomej, M. Ciesielskiej, zam. przy ul. Wspólnej 9.
Poniewa~ niewiasty miały dokonać
pewnych •akupów wspólnych na mieście, przeto 5 -letnia Lidja pozostała w
mieszkaniu pod opieką męta Ciesielskiej.
ł'o powrocie z miasta Konradowa
zauważyła, te dziecko jest zapłakane
na pytanie matki co się stało, dziecko
ponownie pocz12ło płakać, a Ciesiel~ki
oawiadczył, te Lidja bawiąc się upadla
i :Ge to jest powodem jej płaczu.
Wieczorem dopiero z wyjaśnień
dziewczynki okazało się, te Cieślak
dopuścił się wobec małej czynów lu·
bieźnych. Wobec zeznań dziecka Konradowa o powytszem zameldowała wła
dzom policyjnym, które Ciesielskiego
przytrzymaly, prowadząc w całej sprawie energiczne śledztwo. (ag)

W dniu

Masoński międzynarodowy komitet
wykonawczy zbierze się na wiosnę r. b.
w Wiedniu celem wdrożenie prac przy•
gotowawczych dla kongresu w Konstan•
· ·, I
tynopolu.
Wiedeń jest obecnie ośrodkiem'dzia
łalności masońskiej na Bałkanach i Bli·
skim Wschodzie.

lepiej nie

doraźną

~t~lesi• Panstwową zapomogą doraźną
~ ~ k ,c marzec 1982 r. dla bezrobot·

wsp ąmnianyoll ~·

Wprowadzenie nowych przepisów.

Rejestracja~ na~zapomogę

srtf'

jące sprzedaży

Kontrola mięsa wwożonego do Łodzi.

ważony ulotnił się.

lowy.:h, względnie o~oby prać il,
które wbrew zakazowi ZHjmo\\'ob Jll' łlii~ Int·/' Fuodu:izu Bezrobocia w mieb;i- 111 ~ rb„ a zemieszkuj11 na terenie
będą, rozsprzeda~ą wspt.mniallY j&~
'a~lllotn·1Odzi.
terjałów wybuchowych, które bYw'
~i~. Prawa do zapomogi doraźnej
ustalono w latach ubiegłych n• ,1~
.
w celach spekulacyjnyc h prze~ ją~1, ~t.ii...,,llie
sem objętym zakazem, będą ? );~re~ ~.ohotui t nie mają prawa do zapomogi
do Rurowej odpowiedzi11loo!iCI 8 1ii~ 1 ~ We ' W których rodzinie, pOzosta\d Choć '!8Póluem gospodarst~ie domoRównież osoby, które nn ul•~
petard,
~a in 11 Jeden człooell: pracoJe lub po·
wybuchy
powoduj~
bezpieczeństwo
:Mafąc na względzie
~~isz:· źródła dochodów, równe lub
publiczne, władze administracyjn e wy- karze.
~1, 'l~tr J!)_ce ew. zauomogę.
dały zal'ządzenie pod adresem ~laeci-i•
~t~ tl~ę:CJa odbywa się będzie w Io•
cieli aptek, składów aptecznych l skła
~rzy 11 Zasiłkowego dla Bezrobotdów wyrvbów chemic:.inych, zabrania·
111· Żeromikiego Nr. 44 w go-

Przeciw wielkanocnemu „wiwatowaniu"

(a) Dorocznym zwyczajem, w okresie przed ~więtami Wielkiej Nocy. mło
dziet zaopatruje się w chlorek potasu
i siarkę, z których nastE)pnie preparuje
petardy.

-- ------ --~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~ZI;;:;:::E~N~NIK;.;;;::~ŁO~D=ZKl===M-5:::...:.:Jl=I.~19~8~2.~~~~~~--~~~~~~~~~~__:8~tt~.~7c:_·

więzienia.

S11d po naradzie wydał wyrok ska•
zujący Stanistawa Kędziorę na 3 lata
więzienia, Edwarda Zawiślaka na 1 rok

więzienia, Bronisławę Olesińsk'ł na 3
mies. więzienia. Pozostali trzej oskar•

zostali uniewinnieni.
Dopiero wówczas zauważono brak
skazanego Kędziory. Wszczęto niezwło
cznie po~zukiwania i obsadzono gmach
żeni

sądu.

Poszukiwania te jednak nie dały poż11danych wyników, albowiem Kędziora
zdołał już przedtem wymknąć się.
wła·
włamywaczem
Za zbiegłym

dze policyjne zarządziły energiczne po•
szukiwania, które trwają dotychczas.

Za czyny

lubieżne.

Na ławie oskartonych sądu okręgo
wego w Łodzi, zasiadł w dniu wczorajszym 38-letni Stefan Szylczak, zamieszkały w Łęczycy, oskartony o dokonanie cz;vnów lubieżnych na 14-let-niej Szajndli Jachimowicz, zamieszka·
łej w L11czycy.
Sąd skazał Stefana Szylezaka na 2
(p)
miesiące wiezięnia.

· Niezwykła

machinacja.

Pomysłowy właściciel stawu ciężko
tuje za fałszywe oskarżenie.

(a) StaJislaw Pacuszka, właściciel
posesji i niewielkiego gospodarstwa w
Rodzie Pabjanick1ej przy ulicy Sienkiewicza, w maju 1931 r. wynajął nie·
jakiego Adamczyka. do oczyszcl!eoia
stawu, w którym hodowane były ryby.
Adamczyk za wykonanie roboty miał
otrzymać 200 zł.
Poniewa2 roboty prowadzone przez
Adamczyka, posuwały się względnie
powoli, Pacuszka przyiął dla wykończenia roboty Józefa L a ubę z Rudy
Pabjanickiej? któremu oświadc~ył, :ie
temu ~apłac1,_ kto robo~ę Vłykonczy.
Ma;ąc takie zapewmeme, Lauba zakońezył oczyszczenie stawu. i zwrócił
się do Pacuszki o należność. Tu spotkał go zawód, albowiem Pacuszk:a oświadczył, że tadnej urnowy z nim
nie zawierał.
Gdy Lauba dowiedział się, że i Adamczyk nie do1tał ani grosza za pracę, wniósł powództwo do eądu o 200
złotych.
Na rozprawie w sądzie grodzkim w
Łodzi, Paeuszka oświadczył gotowość
przyzuania powództwa 200 zł. o ile
Lauba przysięgnie w kościele, 2e należy mu się ta suma.
Jakot przysiQgę t'l L11uba złotył,
lecz gdy rozprawa odbywała sui w
drugim terminie, Paruszka przedstawił
dokument o wniesieniu skargi do urz!_l-

I

odpoku-

du prokuratorskie go przeciw Laubie ,•

krzywoprzysięstwo.

Na skutek tego, powództwo LaubJ
oddalono i Pacuszka uniknął konieczności płacenia zarobków robotnikowi.
Niezależnil3 od tego sprawa Laub7
znalazła się na wokandzie sądu okrę
gowego w Łodzi, kt6ry jednak na
wniosek: obrońcy oskartonego, adw.
Łukasiewicza, uwolnił Laubę od winy
i kary, przyznaJąc mu słuszność ż~
dania 200 złotych za wykonani} pracę.
w związku z tem obecnie Lauba
występuje prze11iw pomy~łowemu Pacuszce zarówno o naletne mu zarGbki jakoteż o fałszywe oskartenie.
'
~~~-lfillS0!!il~· ~~

~~~~~~
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J..to chce ulokowac'

k ap1•ta SWQ•„ l•
'J
5--10 ,000 zł.
u

ł

w sumie

na dobry procent i korzystne pewae
warunki.
Oferty sub .A. O.• do adm. pisma.
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REPERTUAR.
TRA.TR MIBJSKI: 4 popoi .•Pan Geldhab".
wlecz. 0pe1·a za J grosze•
TRA.TR KAM8RALNY: .Kłopoty Bourrnrllun:.'.
TEATR POPULARNY: "Bezrobocie".
TEA.TR POWSZECHNY: ,Ich czworo•.
TEATR REWJ! "MOMUS": ,Tego je•zcze nic
0

było".

APOLLO: I .Dzie•lęciu z Pawiaka"
BAJKA: .G orąca krew•.
CA.PITOL: "Wielkomiej•kic ulice"
CASINO: ,Raj ukradziony ' .
CZARY: I. ,Knvawa zem•ta indjan•
CORSO: .Król żebraków·.
DOM LUDOWY: • W szponach djabllcy•.
GRAND KINO: , Tajemnica sekretarki'
LUNA.: .Dwa serc& biją w takt walca".
MIMOZA: ,Sewilla, mia.sto miłości".
ODEON: ,Jej grzech".
OŚWIATOWY : l. ,Tajemnice życia" Jl. ,Zielona
brygada"
PA.LACE, ,Taka &lodka dziewczyna.. jak 'l'y".
PRZEDWIOŚNIE: •.Jej ekscelencja m110<1'".
RESURSA: ,Dziewczę z Slngapore.
RAKIETA: ,Rozwódka".
SPLBNDID: ,Sterowiec L. A. 3"
UCIECHA: .Król Królów",
WODEWIL: ,Buster Keaton".
ZA'JHĘTA: ,Gdy miłość się budzi" .

Teatr Miejski.
(ul. Cegielniana M 27)
Dzisiaj o godz. + popoi. ,Pan G1•ldl.lab"
Cony najnlisze
,Opera ze 3 grosze" dana będzie .Jeszcze
lylko trzy razy a to: dzis w sobotę. 01edz1elę
i poniedziałek wiecz. Ceny zm:!oue.
W niedziele, o l(Ortz, 4 pp.• Mam la1 ~6"
Ceny znHone.

Teatr Kameralny.
(ul. 'l'raugulla .'I! 1)
Diis, jutro i pojutrze wiecz: bnwi pub~icz
nośc niezrównany Michał Zmcz, kreUJ!\CY
popisowi\ rolę w oryginalnej komedji Laurent'a Doilette'n ,Kłopoty Bourl'achona•.
Obok Znicza zasłużone oklaski zbierają: K.os·
!łOcka,Chojnacko Mrozifiąki, ~lodrzeilskl, Sliwiński.

o godz. ó pp. po raz osr11tni
,Czwarty 110 bridża• Ceny zni'l:OTII'.
niedzielę

Spółdzielczość
u nas i u obcych.

Na ż11danie dnwane są ~wiadect1va,
które uh\twiają absol w1-ntkn111 znalezienie pra,•y 1lOZa domem. Ob1 te
przedmioty s~ \' . cenio11e. przez uczestniczki. Szerzy się zrozJmienie, że go~podarstwo domowe, którego kierowniczka żle gotuje. a wcale nie umie
szyć. 11ie może i~ć sprawnie.
Ponadto w oznaeione dni tsgodnia
są kUl'SJ robót ręcznych i ku•zykarstwa, otwarte dla wszy,tkid1. Każda
kobieta mote przychodr,ić, kiei:ly jej
dogodnie, bez żadnych zapisów. płacąc 1

stąpi także świetna

włoska pfośniarka

kobiet

wyra~anych tyczeń.

Dobre doświadczenia uczyniono z
zebraniami w lecie na świeżem po·
wietrzu, przeznacwnem i na lu t.ne ga·
W
wędzeuie i zabawy towarzyskie.
tych wszystkich poczynaniach udaje
się w;vtworzy6 atmosferę, w której się
kobieta dob1·ze c 11uje i traci poczucie
swej wiekowej tl.rugorzqdności społticz
nej. Nieraz słyszeć siQ daje wyznanie
kobiety: „Jedyne co mam, to spółdziel
nia".

kańców
Spade k liczby miesz
•
•
w pow1ec1e tureck im.

Stan zaludnie nia w wojewód ztwie
w świetle spisu ludności.
(a) Dane •taty~tyczne. uzy„kan~
tlrogą ostatni'> przeprow~dzon~g·o . I~
~pisn powszechnego lniluos"1, Jak .JUll

22.:HHJ
I lirzl>y

Koncert Lady Kiepury.

Maria Fiorenza obdarzona pięknym
sopranem lirycznym. Koncert odbę
dzie się w sali Filharmouji w nadchodzącą środę, dnia 9 bm. o godz.
8.80 wiecz. Bilety są. rozchwytywan e
w kasie Filharmonji.

wśród

każdorazowo po _;; groszy za wieczór.
Znalazłszy w na•1cv.ycif'lce lu1hHvej,
Rossbacher, dzielną i oddaną przewod- Fachowa siła dopomaga tu kobietom
zarówno w pracach praktycznych, jak
nicZl}cą, Liga Kooperatystek w Graz
1
wysuwa się na zaszczytne mfr·jsce reperowaniu bielizny, jako tet w sporządzeniu różnych artystycznych drowśród au~trJackich org:rni:>:ac~Tj koovebiaigów, zaspakajając.vch zmysł este·
ratystek.
Rzecz do pou1zdroszczen ia -- to tyczoy kobiet. Przed Bo~em Narodze·
niem spo rz ądzen ie lalek i innych za·
własna siedziba Ligi i s1Ją od.cz.vtow.1.
paroma ;noieJsze;ni pokojami i kuchui::i bawek absorbuje wszystkich. ZabawI ki tel Liga Gracka or1arowuje spółdziel·
odpowiednio urządzoną.
niom w okręgach bezrobotnych dla
potrzti-1
Uwzględnione są różnorodne
1'ozd11wania dzieciom.
uzu
pragn11
które
tych,
by gospodyń:
Równo!?gle z kursami praktycznepełnić swe przygotowanie do zawodu
odbywaj1ł się pogadanki z zakresu
mi
domowego,
gospodarstwa
kierowniczki
ekonomicznyc h i gospodarzagadnieii
i
8wiaiopoq-lr,d,
swój
rozszel'Z,YĆ
lub
Mówi Si~ na nich za·
tych, ktilre, obarczone malemi doiećmi, stwa domowego
czł onkiń , jal( i o ich
prawach
o
równo
odpoiem
przedewszystk
potrzebUJf!
kierowniczek go~po
czynku i rozrywki. Matki prz,v<:ho- obowiązkach, jako
darstw domowych. Omawiane są rów·
dią~e na kursy i pog-adanki, mo!!:ą
nież nowe \l'ynalazki z zakresu gospoprzyprowa 1\zać ze sobą swe dzieci, dla
z punktu widzenia
których zapewnion.i jest npieka i r.a- darstwa domowego
ich zastosawania u rodzin proletarjacbawa.
nie jest
Stale systematyczne kur,;y poświę kicb. Program pogadanek
zgóry układany, ale dostosowuje się do
cone są gotowaniu i sr.yciu.

podawalismy wykaz:ily że lltd no~ć województw& łódzkiego z :U52.769 osób
w roku 1 !121 wzrosła na tlziei1 9 gruTeatr Popularny.
dnia l!J31 r. do 2.032.434. czyli o
(Ogrodowa N.. 18 tel. 178-00
Dziaioj i w niedzielę o godz. i.15 po po!
379.1)65 os<'•b. Przyrost ten w odseti 8.10 wiccz .• Bezrobocie, A. Zahorski•.!· Ret.
kach sLanowi 16,9 prot.'
K. Tatarkiewicza.
W niedzielę dnia ti mnrca o godz. l ~.15 '~'
Charakterystyc zne ,;ą dane co do
południe odegraną zostanie hajka dla dziee1
liczby wzrostu ludności w poszczególw 3 aktach p. t. "Cze rwony Knptul'ek" ins<"en
. . .
B. Bolkowskiego.
nych powiataC'h na terenie wojewó<lzBilety do nabycia w kasie zamaw11111 6 sierpkasie
w
twa łódzkiego.
oraz
Pływackiej
p.
perlumerja
2
nia
Teatru od g. Jl do 2 i od 5 do 9 w . w ron1r
Powiat brzezir1ski wykazał \\zrost
od 30 gr. do I zł .
ludnośd o 2::i. 959 czyli o 20.8 proc„
licząc na dzień 9. 12. 1931 roku,
Teatr Powszechny .
(ul. Przejazd 3~)
l 50. !J88 o~llb, w czem sam Tomaszów
Dziś w sobotę, dn. 5 marca r. b. o g. 8 w.
ll1aZ. 38.06ii o,;ób, wykazując przyotwiera swe podwoj e „Teatr Powszechny,"
przy ul. Przejazd 34 - :J-aktowl\ sztuk~ (7· rost o 34, 6 proc.
Zapolski•j ,lch czworo" Reżysel'.Jn cenionego
.N'ajwiększy przyrost ludności, bo
art. dram. K. 'fatarkiewicza.
liczBilety o<l. óO gr. do 2 zł. nabywai· mo•na 4i, 1 proc. wykazał powiat łódzki,
w kasie teatru eodziennie od godz. 5 po po!. ba ludności tego powiatu z 110.381
mieszkai1c6w rokn 1 !!21 wzrosła do
Teatr rewji „Momus:_
162.399 mieRzkańc<'1w, czyli o .)2,018
Dziś i codziennie niezwykle barwne widoosób.
Wspaniabyło"
e
ni
jeszcze
wisko p. t. ,Tego
ła rew.ja humoru i talica przy _udz.iale _całego
Powiat kaliski liczy obecnie 195 .808
scen
zespołu z nowozanngazowa nem1 siłami
w czem miasto Kalisz
mieszkańców,
czele.
na
warszawskich
55.113 mieszkańców. wykazując wzrost
o 15.489 osób, czyli o 8,6 proc.
Powiat kolski z 112.029 mieszZapowitidi koncer~u m_lodego znakomitego tenora, Lad1sa Kiepury zelek- kańców powiększył ludność do 119.4li
tryzowała Łódź. I nic dzi_wnego, gd;yż osób, wykazując wzrost o 6,6 proc.
w Krakowie przy szczelnie wypelmoW pow1ec1e koni11skim ludnoś6
nej widowni artysta udowodn~ł,. że wzrosła o 7.166 osób (6,6 proc.) do
wno~i naprawdę wielkie i wartosc1owe
liczby 116.491 mieszkańców.
walory artystyczne. a huczne oklaski
W pow. laskim ludność wzrosła o
w poszczególnyc h momentach, świad
czyły, te publiczność przyjmuj_e ~ e
szczerze i że artysta wywarł w1elk1e
wr~żenie. Obok Ladisa Kiepury wyW

-

łódzkiem

mie,zkalicbw (\-!.!) proc.)
171.61.~

do

rnie~zkaiJcuw.

W Lodzi wzrost ludnosci wyuosił
33,9 pro<". Liczi.Ja mieszk. z 4ó l.!ł74
w rnku 1921 po<1oiosla się o 153.3 t:l
osól.i, do liczby liU5.:!Hi mieszkal1c6w.
W piowieeie piotrkowskim liczba
inieszka(1ców z l\li.319 wzro~la do
22:1.3 l 7, wykaznjąc przyroBt w stosu~kn 12,,; proc.
Sam Piotrków zwiększył s wą lndno ~cl o 10.168 osbb (24,i proc.) osią
gając cyfrę

::il.281

mieszkańców.

W powi ecie radomszczai1sk im Jud·
wzrosła o 16 603 mie8zkań có w
(fl. p1·oc.) do liczby 186.410.
W powiecie sieradzkim wzrost liczby ludności wyno~ił 12 i66 os(ib (8,2
pro c.) Liczba ogólna na 9.12. 1931
r. wynosiła 168.191 mieszkańców .
~aj!Ilniejszy liczebnie powiat słu
pecki zwir,kszyt swą ludność o 5.213
osf1b (6,1 proc.) do 91.288 mieszk.
W powiecie. wieluńskim liczba lud·
noxci zwiększył& się o 31.498 mieszkańców (li,4 proc.) do licz. 212 8591
mieszkaiicbw.
Jedyny powiat turecki wykazał
nieznaczny spadek ludnosci, wynoSZ!\cy 0,3 proc., przedstawiający się ubytkiem 273 mieszkańców.
Ludnośc tego powiatu z 102.139
osób, według stanu z dnia BO wrześ
nia 1921 roku zmniejszył się do
ność

l 01.866 mieszkańców według obliczeń
z dnia 9 grudnia 1931 r.

U.owa Związku Lekarzy
g_::R,.A.:OJO~
z Kasą t;horych.
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SOBOTA, dnia 3 mare:. 11132 r.

laJc .
~e 1'1adomo
t18y 8CJhzwiązku

1lllar
01 1
b•JP.i

I l.ł5-11.1>5. Przeglfld dzlelejszej P1·atY ? '

(tr. z W-wy).

delt
Sygnał czasu z W-wf,
• Wleiy Marjackiej w Kl'a.lrowle, 0
tanie progl'amu na dzi eń następDl'" ob L
12..10-13.16 Muzyka z plyt gramolono\ff
A. Kllngbeil, Piotrkowska 160..
di'
13 l~-1615 Przerwa.
15.4">-l:i 1>0 Giełda plenlęŁna, oraz kolii·
ieglugi i rybaków (lt•. z W-wy).
15.50-W.ló Płyty p;ramof. z W-wy. d Jl
16.10-16.30 R&djokroniki. - wygi. r.
Stępowski Ctr. z W-wy).
ost
16 30-17.00 Płyty gramol. z W-wy.
17.00-18.00 Tr„nsmlsj" ~abożoń•twa i
jD 1
Brnmy w Wilnie.
l~.01>-18 30 Słuchowl~ko dlu dzieci ·i:iorll'
złotej ryb:e• W. Tatarkiowica i B.
W·til
(tr. z W-wy)
18.30-18 1>0 Koncert dla mlodzieti• (tr. z
li pdl·
l!l 50-19.15 Rozmaitości.
19.Jil-19.:JO Komunikat Izby przem. ~,1,A
w Łodzi, odczytanie programu n6
I !.58-12.10

1u1r

następny.

19.40-19.45 Kalendarzyk l!lmowy, re~r
teatrów i płyty gramol.
1ot
10.45-20.00 Prasowy Dziennik RadjoWY (tr
misja z W-wy).
20.00-20.11> Na widnokręgu (tr. z W·\ff)·arl'
20.15-21.55 Konce l't muzyki lekkiej.
11t
kiewlcz i !launa Halmara (duet)' ~.wf)
kowe) (akomp. L. Ursteln) (tr. z ~pl
2!.óil-22.10 Feljoton p. t .• W alka o nzfs~Jti
rodowości owy w dziejach kultury po )
wygł. p. Konrad Gó1•skl. (tr. z W·"{iur
22.10-22 40 Koncert Choplno\fski (.fóze

B•!

Jk•

ezs-ńskl).

22.40-22.~0 Dodatek do P1·asowego Dzl•f."3·
Radjowego, kom1mllrat met.-eoreJoi
pollc. (ti'. i W-wy).
29.30-24.0ll Muzrk11 taneczna.

k•''

ll.4~ 'transmisja nabo~eństwa ~

Kr;, 111
fti
I l.4(•-1158 l'rauamisja z ~'!lbarmonJI
][ llihędzynrodo" ego Konkursu IJIJ· 'Iii
ole.ryl.:a Chopina, or11anizowanego poddeP~
soklm Protektoratem Pan" PrezY kill
ftzeczrpospol1tl'.i prz•z Wytsz11 "~f'
Muz) czną im. Frpler)·kn Chopina''
nal
szaw1c (tl',' \\'-..-yJ.
11.1\3-12.15 ~ygnnł c"'isu z W-"Y• bOJ 1, 01
Wleiy Marjar.!.:icj w Krnkowle, 01lo•1
. Jh'
programu na dzieu blttący.
12.J~-U.OO Dalsz~• dqg transmisji z fi
monji Warszawskiej.
i'~
a.Oo-15.00 Pr1erwa.
I 5 00-15 55 Koncer1. 01·k1esti·A .rana Ru 10jl
i Michał Piksa (gra nn listku 1 harJll
(11'. z W-wy)
0 tt
15.Jó-J0.20 Progr111n dla dzlem. 1) R&~:11ć~
godnik dla młodziety i dzieci st•' ,cl'
(w 0111·. J. Milewskiego)• Fol1eton w,,~'
wa Frenkla p. t. ,.Jak zbudow11n• i
!on•. (tr. z W-wy)
cit''
16 20-16.40 Płyiy gramol. z \V-wy.
16 .41l-Hi .~J • W obl'onie należnego odP~r-•I
ku" wyl-(ł. p M. Anklewiczowa (t1-. Z
16 ..)5-17.15 Płyty gramofonowe z W-~Yb 1I'
lo.1'>-17.aO , .ródposcic W wicr•eDl8ziłl'
brzędaoh ludowych" w,vgł dr 1<.
. poi
towicz.
1
li.30-17.-15 „ Wiadomośri

orych
J ca rb.
łlon:k sill dowiadujemy wobec zamie~" l ~organizacji lecznictwa punk:lostg11e arskich, wspomniana umowa
~·a przedłutona na dalsze 2 mie~Oiaczasu, tj. do chwili przeprowateJ reorganizacji. (p)

R~da

pnyjemne

, ~. orl,
teczne" (tr. z W-wy J
17.35-18,~0 Koncert popołudniow)'. W>
P.R. pod dyr .. lózef!L Ozlmlńskiel!~ 1111I
wiga Hajdukowslrn (msop1'.) i J,.
(akomp.J (tr. z W-wy)
Jód1i 1
19.00-lg ~O Ro•m"ltolici.
19.20-19.30 Komunihl svo1 tow)' 1,,rrl
19.:l0-19.45 Kalendarzyk film„ rrpert.
1 plyl y gramol.
~a'lltj.
19.•ó-20 i;, Slucbowis!<o.
0
20. 10-21.aa: Koncert popularny. \\' yk 0 ,11111111
~o' 1
Józela
dyr.
pod
R.
Orkiestra P.
skicgo, Lili Hakowska (akrzypee)(·~io~F
Jf
Wroliski (fenor) i L. Ut·stein
tł •.
(tr. z W-wy).
2J.5j-22.40 Kwadrans lite1·acki. Ko~• oY'
,I
kuszyński humoresk& p. t.• spr&
k· ~
całunek•. (tr. z W-wy.
22.10-22.łO Pieśń St. Moniuszki w 'f/'llf)",r
nert Jadwigi. L. ursteln (tr. z ,nf•'
22.40-22.5~ Komunika.ty: meteoroloP,:1°w.łf
licyjny i "i11domośei sportowe ł
2:1.00-21.00 :l!oqka taneaen11 • w-w~

J•',

miejska we wtorek.

Plena: Wtorek, dn. 8 bm. odbędzie sie
'- ~tóne posiedzenie rady mi11jskiej,
~!oaz rem ~db12dą się głosowama nad
ijtn °nem1 wnioskami w sprawie proI>oi0wej ustawy samorZiJdOwej.
lnaidt:a t?m na porządku dziennym
łllatw~e się kilka mmejszych spraw nie
\elll. (łi)Ych na posiedzeniu onegdaj·

Tombola-Bridge
~ Ognisku Of1cęrskiem.
081liskdniu 6 marea br. w salo1Jach
~i~ a Oficerskiego w Lodzi przy ul.
Ohisio 2_- odb'ldzie się dla członków
h.IC1 ;• Ich roclzin, oraz zaproszonych
\li Otnbola-Bridge.
~„ 111'lP . dla członków i ich rodzin 50
ot~ 1 kn1eczłonków zł. 1.60 od osoby.
e o godz. 2 t -ej (9 wieczór).

dj

~llch
l

Łódź
NIEDZIELA, duia 6 mnrca 1032 r.
IO.OO

umowa pomi12dzy zalekarzy a dyrekcjf
obowiązywać miała do

zawodow y lkel·
nerów. ·~ 1111

1

-to'd ,zek
0

zawodowy kelnerów istnieje
d 30 lat. Obecnie liczy on 200
łf, IV, w tern 20 proc. bezrobotnych.
Slęt 0 statniem posiedzeniu zwi11zku
~ tzlo 0 Uchwałę, iż na wypadek śmier·
~~ie l\lt11 związku zarzęd wypłac11 ro·
"li zł zas .łek pogrzebowy w wysokości
~onk:t~ch, zaś w razie śmierci żony
'Otych OO zł. i dziecka do lat 18 :!OO
(p)
•

~nk~

.,. • ,. . .

sil\.

lertelny skok młodej
IJbie . kobiety.
~tj 1 5Jłe1 nocy przy ulicy Wólczań•
Popełniła S!lmobójstwo wyska•
-~\c
-."'! l\~e 0 ~na czwartego piętr11 młoda

lt łlllej IVlasta, która poniosła śmierć
li Pile scu. Dochodzenie przeprowadza•
~łttn; z PHolicję ustaliło, że denatką jest
l ~ ~I li

~lena Hercberg, zamieszkała

~'lłod Piotrkowskiej 102, biuralistka
lt • Prz 11 • Według wyników dochodze·
~.~ 01/czyną samobój , twa był rozstrój
"lośc; 'I z racji doznanego zawodu w
(a)
.

za

ll

~~~itrat

m. Lodzi -

. llłei ezrobotnych -

miesiąc

Ur~ąd Zasiłk:o-

podaje d1> wia~. lllarOSób zaintereaowauych, że dnia
~.a naca ~932 r. rozpoozoie Sill re.ie-

kułów, bez wyłuszczenia potrzeb.~a•d

e lllty 1932 r. z kasy Urzl)du

Właściciele innych zak!adńWy\\'•tO~

przy pomocy petard z „ cali chloricum".

Surowy zakaz wludz administracyjnych.

r.

0

W swoim czasie rada miejska uchwa•
liła

•Przepisy o nadzorze weterynaryj•
nym nad mięsem przywozowem na te•
renie m. Łodzi".
Przepisy te post11n11wiaj11, iż mięso
nieprzyrz11dzone (surowe) wzrowadzone
kolej11 lub drog11 kołow11 do obrotu na
teren m. Łodzi, jeśli zostało w miejscu
uboju urzędowo zbadane, oznakowane i
zaopatrzone w świadectwo pochodzenia
tylko przez ogl11dacza {sanitarjusza), po
wwiezieniu do Łodzi podlega ponowne·
mu urzędowemu bhdaniu przywożonego
mięsa przy rzeźni publicznej Nr. 1, po·
nownemu oznakowaniu, przyczem pobie·
rane będ11 ustanowione opłąty. Nato•
miast mięso, które w miejscu uboju zo•
stało urzędowo zbadane i oznakowane
przez lekarza weterynaryjneg o, nie pod•
lega ponownemu badaniu, a jedynie zo•

Y otrzymali zapomog~ doraźni\

~ dlaBe~robotoych oraz którzy
to 1 Wszystkie raty zasiłku usta0

stanie zdane na stacjach przywożone
go mięsa bezpłatnej kontroli, celem
sprawdzenia znaków rzeźni poza miej•
scowej.
Urząd Wojewódzki przepisy te za•
twierdził, wył11czaj11c z pod ich działa•
nia mięso urzędowo zbadane i oznako•
wane w podnaiejskiej rzeźni w Choj•
nach.
Naskutek rekursu Magistratu m. Lo•
Wewnętrz·
dzi Ministerstwo Spra,y
nych nie uwzględniło poprawki Urzędu
Wojewódzkiego i zatwierdziło przepisy
w brzmieniu uchwalonem przez Radę
Miejsk11.
Wobec powyższego - mięso przy·
wożono, które zostało urzędowo zba•
dane i oznakowane w rzeźni w Choj·
nnch podlega analogicznej kontroli, jak
i mięso zbadane w innych rzeźniach.

NOWE TERENY DZIAŁANIA MASONERJJ.
Podjęcie działalności
Międzynarodowy kongres masonerji
odbędzie się tym razem w 'Konstantyno•

polu.
Wybór tego miasta nie jest bez zna•
czenia, świadczy mianowicie o ożywia·
nej działalności masońskiej na Bałka
nach i w Turcji gdzie, jak wiadomo,
wolnomularstw o w ostatnim czasie po·
czyniło znaczne postępy.

Uważał, że

Bałkanach.

na

-=

czekać.

O~karżony umknął zsali:sądowej.

wkrotce potem skazany zostal na 3 lata
{a) W dniu wczorajszym sąd okręgo•
wy w Łodzi rozpoznawał 11prawę 6 o•
skarżonych, którzy pod wodzą znanego
złodzieja recydyw isty, Stanisława Kę~
dz:iery, dokonali zuchwałego włamania
do mieszkania Władysławy Gąsiorow•
skiei, zamieszkałej przy ul. Głównej 41.
Łupem złoczyńców padły różne przed•
mioty, jak futl'a, bielizna, carderoba, bi·
tute •ja itp. łącznej wartości 8000 zł.
Rozprawa odbywała się na mełej sali,
w której normalnie odbywały się bada•
nia świadków. Sala ta nie posiada spe•
cjalnego odgrodzenia dla oskarżonych,
jako też nie posiada pokoju dla świad•
ków. Z pośród 6 oskarżonych kilku od•
powiadało z wolnej stopy, tak, że nad•
zór nad całą paczk11 pełnił 1 posterun·
kowy.
Gdy po zbadaniu oskarżonych i per•
sonalji świedków, ci ostatni opuszczali
sa ę obrad Slldu, Stanisław Kędziera
zmieszał się z wychodzącymi i niezav·

.

luty r. b.

wełilog nastę

dzinach od 8-ej do 14-ej,
pującegc po1"1,ądku:
~obota, doia 5 marca rb„ litery, W
'
.
.
Z, Z
B~_zrobotn~ ,_ zgłasz~.J~Y się do rejestra(\JI, powmm okazac:
1) dowód osobisty, względnie inne u-

rzędowe ~>:1świa~czenie toisamoś~i,
2) 1 eg1ty~acJ~ P.U.P.P. s~w1erdzającą

fakt zgłaszam& się do kontroh stałej conajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch ty·
godni.
3) ksiątkę _ubezpieczeniową K&Sy Chorych ro. Lodz! oraz ~złouk.ów rodziny.
wspólme z mm zau11eszkuJ11cych, będ~cych we wspólnem. gospodarstwie.
4) zaświadczeme zakładu pracy, podJ~gaj11cego ustawi~ o zabe~p1ec~eniu na
wypadek bezrobocia o roZWll}Zamu stosunku najmu,
6) ksi11żkę obrachuukow11 swoją i
członków rotlziny, wspólnie zamiesnują
eych i będących we wspólnem gospodarstwie.

Nie bunt, lecz
notatką

kłotnia.
p. t. .Bunt

W zwil)Zku z
w szpitalu Marji-Magdsle ny", magistrat
nadsyła następujące wyjaśnienie urz9dowe:
Nieprawdą jest, jakoby w dniu
2 marca rb, w godzinach rannych wybuchł w 11pitalu MarJi-Magdale ny bunt
pacjentek na tle tąd11nia lepszego odtywiania i zmiany surowego regulaminu .
Nie odpowiada równiet prawdzie,
jakoby paejentki szpitala obrzuciły
personel ordynarnemi wyzwiskami i
zdemolowały

częściowo

urządzenia

szpitalne, jak r ówniet nieprawdą jest,
jakoby którakolwiek z pacjentek została aresztowana.
Prawdą jest natomiast, iii całe :&aj•cie, które miało miejsce w dniu 28·go
lutego rb , w godzinach wieczornych,
ograniczyło się do kłótni pacjentek
między so8ą, a jed.yną konsekwenejiii
tego było spisanie im protokółu przez
dyturnego policjanb za zakłócenie spo·
koju szpitalnego.

Człowiek

• zwierzę.

wczorajszym St. Konrad,
zam. przy ul. Kilińskiego 72, udała si11
wraz z swą 5-letnią córeczką Lidjl\ w
odwiedziny do swej znajomej, M. Ciesielskiej, zam. przy ul. Wspólnej 9.
Poniewa~ niewiasty miały dokonać
pewnych •akupów wspólnych na mieście, przeto 5 -letnia Lidja pozostała w
mieszkaniu pod opieką męta Ciesielskiej.
ł'o powrocie z miasta Konradowa
zauważyła, te dziecko jest zapłakane
na pytanie matki co się stało, dziecko
ponownie pocz12ło płakać, a Ciesiel~ki
oawiadczył, te Lidja bawiąc się upadla
i :Ge to jest powodem jej płaczu.
Wieczorem dopiero z wyjaśnień
dziewczynki okazało się, te Cieślak
dopuścił się wobec małej czynów lu·
bieźnych. Wobec zeznań dziecka Konradowa o powytszem zameldowała wła
dzom policyjnym, które Ciesielskiego
przytrzymaly, prowadząc w całej sprawie energiczne śledztwo. (ag)

W dniu

Masoński międzynarodowy komitet
wykonawczy zbierze się na wiosnę r. b.
w Wiedniu celem wdrożenie prac przy•
gotowawczych dla kongresu w Konstan•
· ·, I
tynopolu.
Wiedeń jest obecnie ośrodkiem'dzia
łalności masońskiej na Bałkanach i Bli·
skim Wschodzie.

lepiej nie

doraźną

~t~lesi• Panstwową zapomogą doraźną
~ ~ k ,c marzec 1982 r. dla bezrobot·

wsp ąmnianyoll ~·

Wprowadzenie nowych przepisów.

Rejestracja~ na~zapomogę

srtf'

jące sprzedaży

Kontrola mięsa wwożonego do Łodzi.

ważony ulotnił się.

lowy.:h, względnie o~oby prać il,
które wbrew zakazowi ZHjmo\\'ob Jll' łlii~ Int·/' Fuodu:izu Bezrobocia w mieb;i- 111 ~ rb„ a zemieszkuj11 na terenie
będą, rozsprzeda~ą wspt.mniallY j&~
'a~lllotn·1Odzi.
terjałów wybuchowych, które bYw'
~i~. Prawa do zapomogi doraźnej
ustalono w latach ubiegłych n• ,1~
.
w celach spekulacyjnyc h prze~ ją~1, ~t.ii...,,llie
sem objętym zakazem, będą ? );~re~ ~.ohotui t nie mają prawa do zapomogi
do Rurowej odpowiedzi11loo!iCI 8 1ii~ 1 ~ We ' W których rodzinie, pOzosta\d Choć '!8Póluem gospodarst~ie domoRównież osoby, które nn ul•~
petard,
~a in 11 Jeden człooell: pracoJe lub po·
wybuchy
powoduj~
bezpieczeństwo
:Mafąc na względzie
~~isz:· źródła dochodów, równe lub
publiczne, władze administracyjn e wy- karze.
~1, 'l~tr J!)_ce ew. zauomogę.
dały zal'ządzenie pod adresem ~laeci-i•
~t~ tl~ę:CJa odbywa się będzie w Io•
cieli aptek, składów aptecznych l skła
~rzy 11 Zasiłkowego dla Bezrobotdów wyrvbów chemic:.inych, zabrania·
111· Żeromikiego Nr. 44 w go-

Przeciw wielkanocnemu „wiwatowaniu"

(a) Dorocznym zwyczajem, w okresie przed ~więtami Wielkiej Nocy. mło
dziet zaopatruje się w chlorek potasu
i siarkę, z których nastE)pnie preparuje
petardy.

-- ------ --~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~ZI;;:;:::E~N~NIK;.;;;::~ŁO~D=ZKl===M-5:::...:.:Jl=I.~19~8~2.~~~~~~--~~~~~~~~~~__:8~tt~.~7c:_·

więzienia.

S11d po naradzie wydał wyrok ska•
zujący Stanistawa Kędziorę na 3 lata
więzienia, Edwarda Zawiślaka na 1 rok

więzienia, Bronisławę Olesińsk'ł na 3
mies. więzienia. Pozostali trzej oskar•

zostali uniewinnieni.
Dopiero wówczas zauważono brak
skazanego Kędziory. Wszczęto niezwło
cznie po~zukiwania i obsadzono gmach
żeni

sądu.

Poszukiwania te jednak nie dały poż11danych wyników, albowiem Kędziora
zdołał już przedtem wymknąć się.
wła·
włamywaczem
Za zbiegłym

dze policyjne zarządziły energiczne po•
szukiwania, które trwają dotychczas.

Za czyny

lubieżne.

Na ławie oskartonych sądu okręgo
wego w Łodzi, zasiadł w dniu wczorajszym 38-letni Stefan Szylczak, zamieszkały w Łęczycy, oskartony o dokonanie cz;vnów lubieżnych na 14-let-niej Szajndli Jachimowicz, zamieszka·
łej w L11czycy.
Sąd skazał Stefana Szylezaka na 2
(p)
miesiące wiezięnia.

· Niezwykła

machinacja.

Pomysłowy właściciel stawu ciężko
tuje za fałszywe oskarżenie.

(a) StaJislaw Pacuszka, właściciel
posesji i niewielkiego gospodarstwa w
Rodzie Pabjanick1ej przy ulicy Sienkiewicza, w maju 1931 r. wynajął nie·
jakiego Adamczyka. do oczyszcl!eoia
stawu, w którym hodowane były ryby.
Adamczyk za wykonanie roboty miał
otrzymać 200 zł.
Poniewa2 roboty prowadzone przez
Adamczyka, posuwały się względnie
powoli, Pacuszka przyiął dla wykończenia roboty Józefa L a ubę z Rudy
Pabjanickiej? któremu oświadc~ył, :ie
temu ~apłac1,_ kto robo~ę Vłykonczy.
Ma;ąc takie zapewmeme, Lauba zakońezył oczyszczenie stawu. i zwrócił
się do Pacuszki o należność. Tu spotkał go zawód, albowiem Pacuszk:a oświadczył, że tadnej urnowy z nim
nie zawierał.
Gdy Lauba dowiedział się, że i Adamczyk nie do1tał ani grosza za pracę, wniósł powództwo do eądu o 200
złotych.
Na rozprawie w sądzie grodzkim w
Łodzi, Paeuszka oświadczył gotowość
przyzuania powództwa 200 zł. o ile
Lauba przysięgnie w kościele, 2e należy mu się ta suma.
Jakot przysiQgę t'l L11uba złotył,
lecz gdy rozprawa odbywała sui w
drugim terminie, Paruszka przedstawił
dokument o wniesieniu skargi do urz!_l-

I

odpoku-

du prokuratorskie go przeciw Laubie ,•

krzywoprzysięstwo.

Na skutek tego, powództwo LaubJ
oddalono i Pacuszka uniknął konieczności płacenia zarobków robotnikowi.
Niezależnil3 od tego sprawa Laub7
znalazła się na wokandzie sądu okrę
gowego w Łodzi, kt6ry jednak na
wniosek: obrońcy oskartonego, adw.
Łukasiewicza, uwolnił Laubę od winy
i kary, przyznaJąc mu słuszność ż~
dania 200 złotych za wykonani} pracę.
w związku z tem obecnie Lauba
występuje prze11iw pomy~łowemu Pacuszce zarówno o naletne mu zarGbki jakoteż o fałszywe oskartenie.
'
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J..to chce ulokowac'

k ap1•ta SWQ•„ l•
'J
5--10 ,000 zł.
u

ł

w sumie

na dobry procent i korzystne pewae
warunki.
Oferty sub .A. O.• do adm. pisma.
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syn robotnika folwarcznego Verju
Ibs, który spalił się tyweem. Po ugaszeni• potaru zdolano odszukać zwę
glone 1włoki dziecka.
Po?.atem, w czasio po.iaru, udorzona załamując~ się belką 60 letnia robotnica, Aniela Rzeczyńska, odniosło
Mimo energicznego ratunku, wszyst- wstrtąs móZ!l,'ll i złamanie podstawy
kie wspomniane wyżej bud7nki zosta- czaszku, tudziet. bardzo silne poparzenie całego ciała. Rannt w stanie agonji
ły doszczętnie zniszczone przez roszaprzewieziono do szpitala.
lały t.ywioł.
Nieialet.nie od teg-o, vr czasie akcji
Spalił si~ dom miHzkalny, w którym zamieszkiwało 16 rodzin slu:>.by ratunkowej 7 osób zostało l:i:ej popafolwarcznej, liczącej około 100 osób. rzonych.
Według pobieżnych obliczeń, straty
Wszysc,r robotnicy pozestali bez daspoworlowane posarem, wynoszą ponad
chu nad głową.
Poi.ar zniszczył równiet oborę fol- 150.000 złotych.
Wdrożone przez policję dochodzewarczną, w zglis1czach któreJ zginęły
4- koale, 6 krów, 20 sztuk świń i znacz- nie ustaliło, ii pot.ar pow~~>1ł z powodu wudliwej budowy komina w mies1na ilość drobiu.
W czasie pożaru w budynku miesz- naniu jednego s robotników folwarcskalnym pozostawion1 został 4-letni nyca.

•
spalone .I
Dzieck o zywcem

Wielki pożar dworu, 8 osób poparzony ch,
150.000 zł. strat.
W 111aj(\tku Głani~ze, gminy Grzybki, J>OWiatu tureckie~o. stanowil\oym
własność MarJus:-.a Golca, onegdaj w
godzinat:h wieczorowycłi miał miejsce
11oźny pollar, który zniszczył doszezi:itna
llie zabudowania, przeznaczone
-mieszkania dla służby folw1Lrcznej o·
raz pomieszczenie dobytku tejże słot.by.
Olroło godziny 17-ej wybuch potar
w demu służby folwarcznej. Pożar w
łuetli.irn czasie nietylko objll,ł eałkowi
eie budynek ruieszkt.lny, letz objłł
r6wnież zabudowania gospodarcze, jalr
910py drewniane, dworaków oraz olbrz;rmią oborę dwor;<ku.

„ „.....................„ ...............................„ .....................„ ____ .........„ .....................

sporto we.

Wiadomości

tegoroczn

przypadł

w udziale polskie j drużynie.

W okresie, w którym olimpij kie
ekspedycje polsKi~ wracaj:\ d11 kraJU
J1iezbyt bogat11 w pJw 11iz„.1ia i triumfy, dobrze je!"t przypomn i eć ~obie inną, niezbyt jeszc:!e <lawuą. polską wyprawę sportową zagt·amcę, kt6rn org.1J1izowała ei"- pn:y obnjętnufoi czynników ofiojaluycli. której odm6w10 10
nawet pa. zpcrtów ulgLnvycl , a ktora
swemi wynikami ich rolii111Jem uz;:v skttła wfaśnie n a ollcyrR gruncie piekny i trwaty sukcP..; prnp;1gand11w, .
llyślimy tu o wvprnwie tatcrnikovr
polskich w Alpy francuskie.
Sukces pr1 pagaodowy wyprawy i;olskiej jest ogromny, chociaż dzisiaj dopiero zarysowuje się wyri..zaie.
Wyprawę polską powitano jako pojawinie się nowych ludzi, których zdoltycze nie będą mogły oczywiście się
gn&ć ponad przeciętność.
Tymczasrm sukce,y, które przypadły Polakon w udziale, były wprawdzie, z powodu fatalnych warunków
.klimatycznych. nieliczne, a.le eafaiem
pierwszorzędne.
To też prof.

Piotr r~ory, prezes
iekr.ji Izery Franc. Klubu Alpejskiego,
powiedział otwarcie, że najlepszy wy•zyn tegorocznego sezonu w Alpach
Delfinackich uzyskali Polacy, a zawtórował mu redaktor czasopisma .Alpinisime•, L Dedies: • Powinniśmy się
wstydzić, te francnsi<i alpinizm, tak
zresztą wysoko postawiony, zdobył się
:aa jedno za.led wio (i to częściowe!)
ściany Meije,
przejście potudniowej
;dy Jut je wykonali (w calosci) nieznani w Alp~cb Polacy".
Obecnie dy~ponujemy już pierw!lzą
listą wzmianek i uwag zagianiczuycb
t wyprawie. Stała sit; ona znaną nie
tylko w sftirach francuskich ale i wśród
niemieckich turystów.
Pisały o niej nietylko ciasopisma
francuo;kie, jak .L:i. Montagne", wspom•iany jnż ~Alpinisime•, a dalej organ
.Amis de Pologne• i in. -- ale równier. czasopisma niemieckie Jak .Der
R0rgste1ger".
W dalszym ciągu mają się ukazać
tamtvjszym gruncie osobiste rela·
eje polskie, sprawozdania rzeczowe
i wspomnienia literackie.
Pięknie odnió:>t się do wyprawy
f)tlsi\iej .Biuletyn trymestralny Sekcji

•a

KINO TEATR
-

sportOWf , i bardzo wybitne sukcesy,
;,;mus łs d,i ~zacunku alpinistów r.aszeg 1 kraju' - nnp1~~1 prof Lory oficjalekeji Turystycznej .P, T. T.,
nie do
która wyrrawP, zorganitowałl.I.
Otem.u podajemy te wszystkie szczegóły.
N~

r.,k bieżą~y przygotowaje się
druga wyprawa polska w Alpy Zacho-

Kalendarzyk sportowy na
Kalendarzyk imprez sportowych na
i jutro jest następujący:
Sobota:
Gry sportowe: sala Niemieckiego
Gimnazjum, godz. 17 gry w siatkówkę
i koszykówKę z udliałem poznańskiego
AZS-u, ŁKS-u, Triumfu, Hl<S·u, i Ab·
solwentów.
Sala przy ul. Drewnowskiej, godz.
15.30 gry w siatków'<ę i koszykówkę z
udziałem IKP, YMCA, Geyer.
Atletyka: sala Resursy przy ul. Koś
ciuszki 73. Zapaśnicze zawody kwa1ifi•
ŁOZA.
kec"jne, organizowane przez
Początek o godz. 20.15.
Niedziela:
Boks: Sala filharmonji, godz. 16 pp.
zawody bokserskie z udziałem pięścia·
rzy warszawskiego Jordanu, oraz klubów:
I '\P, Zjednoczone, Bar·Kochba, Union,
Po walkach zawody kwa•
1 Kruszeender.
lifikacyjne w podnoszeniu ciężarów.
Atletyka: S•la Resursy; cd godz. 16·cj
dziś

Ran ma

walczyć

I

-

z Rothem.

Gustaw Roth, mistrz Europy i Belgji
wagi półśredniej, wyraził za pośrednie
twem swego menażera-Premonta, życze•
nie rozegrania meczu 15-rund wego z
najlepszym polskim hokserem zawado•
wym Ranem. Sensacyjne to spotkanie
o tytuł mistrza Europy odbyłoby się
najprawdopodobnie j w połowie czerwca
w Warszawie.

Dziś!

Potężny

dramat na tle

powieści

scbotę

i

niedzielę.

i 20.15, dalszy ciąg zapaśniczych z11wodów kwalifikacyjnych.
Gry sportowe: sala Niemieckiego
Gimnazju111, godz. 10, mecze w siał•
z udziałem AZS
kówkę i koszykówkr
(Poznań), ŁK::S·u, Triumfu, SMP.
Hokej. godz. ll r. lodowisko ŁKS·u:
towarzyski mecz hokejowy ŁKS - TKS,
Piłka nożna: Boisko Widzewa, godz.
11 rano: Towarzyski mecz piłkarski: Tu·
ryści·Widzew.

N.a żądanie firmy .Dom Agenturowo- z zobowiązań handlowych za dostarczepolska - Armja węgierska. ~si\_.
Glass i S ka oraz Leon Ja· ny <uęgiel.
Komisowy
J
•
rzami wojskowymi wyjedzie m15ftiiJf
Sąd ogłaszając upadłość, chwilę •·
rociński" w dniu wczorajszym ogtcsił
.
\r
wa - frytlrych na specjalny tren
Arnoldowi twarda oznaczył tymczasowo na dzień
upadłość
handlowy
sąd
•thoniedziałek, 29 ub.m. odbył się w kraju za 1\6 milj. zł., eksport zaś wyra- Schwartzowi, prowadzącemu sprzedaż 26 grudnia 1!l3 I r. mianując kuratorem
•
tu Izby Priemysłowo - Handlowej żony jest nieznaczną stosunkowo do materjałów opałowych w Łodzi przy ul. adwokata Ejznerowiaa, a sędzi'ł komiI[
Cyfry Przejazd 90.
sarzem sędziego handlowego Napoleona
Filharmo~~ ·e 1t1 ~cy handlowe~o, przy posel· swych możliwości cyhą f>O milj.
te nie obrazuj11 właściwego sta·lU rzelłsk· · .-. w Belgradzie, d-ra Lulita·eclzielJI"
Rowińskiego.
widać ze złożonych przez flrmy
Jak
Organizatorzy imprezy ni ·e df J..łost te~o o życiu gospodarczem w czy, ponieważ istnieje zarówno w eks· wienyclclki, ogłaszające upadlość, 6 we·
Upadłego Schwartz" oddano pod daporcie, jak i imporcie jugosłowiańskim
li aw1i.
w Filharmonji (boks i podnos~eP\ł~
Schwartz za- I zór policji z obowiązkiem mellowania
'la sumę 3000 zł.,
ksli
żarów) proszq nas o zaznaczeme, G łJł l_ltt.\~stępic omawia p. radca Luba- zataj on• pośrednict;vo państw, wydatnie przestał wypłat w dniu 26 grudnia 1931, się raz w tygodniu.
~"t" stosunki gospodarcze w Jugo- z tym krajem pracujących t. j. Czecho• nie pokrywając firmom tym należności
czątek zawodów ustalono ostate
fil~· Przechodząc zkolci do omawia• słowacji, Włoch i Austrji, które towary
na godz. 4 popoł.
~ ~u ~iliwości eksportcwych do tego oolskie sprzedaią pod marką swoich
j~klfł" ~u' Jak również uplanowania w tym kujów
0
P Md
Pod względ'!m finansowym posiada
Pr niektórych. dziedzin przemysłu, m.
Zgromadzenie
Walnti
Jugosławia budżet niewielki ale całko·
Zwią~ku Gier Sportowych, odda. I \l/zernysłu wlókienniczego.
11 p1·zediużeuie
się w War~zavrie \ niedzielę br-' ~ s· obecnej chwili kraj ten stopnia· wicie zrównoważon . Kryzys dotknął
Nadmi~nić należy, że obecnie fa·
Towarzyslwo Akc. Karol Steinert
liki~~~ uprzemysławia, liczy około 350 ten kraj, jako wybitnie, bo w 76 proc.
b. m. D~ł,;!\'atami Łod~i ua tu ze
firmy jest czynna przez ł dni w
bryka
mierze,
połowie
w
':376
niQznacznej
vr
tylko
Piotrko.vskiej
ul.
rolniczy,
przy
inncmi
m.
.Przemysłowych,
.w
~i
-,t
zwis
(LK='J·
Merle
i
Feja
pp.
b~dą
robotników.
- Walue zebranie rocwe . ' od 'denieez kilka polskich, posiadających tak, że banki w zwi4zku ze spadkiem września r. ub. uzyskało odroczenie tygodniu i zatrudni'! 768
Kwestję ewentu•lnego przedłużenia
;>rze- wypłat na trzy miesiące, termin którego
Po~~ki?h TJwą.rzy,;t1~ Kol~rsk1c~. Jll ~ro 2llJ Prelegenta wszelkie możliwa- funta w poto·Nie września ub. r.bardzo
trzymały spowodowany tern run
przedłużony zostoł następnie wyrokiem odroczenia wypłat rozpozna sąd na naj•
.la J 1Yoju.
dz1e 81~ ~Y Wartiza,YJe dma Hl
bliższem posiedzeniu, po zasięgnlęci11
sądu z dnia 18 grudnia ub. r. n.i dal:llY lkais: w tem kilkadziesiąt przędzalni dobrze.
w tej kwestji opinji <'>d sędziPgo komi·
Wypłacalność ku!)CÓW jugosłowiań· sze trzy miesiące.
~.pni, około dziesięciu fabryk jedwaelę el el
Bilans przedsiębiorstwa spółki na sarza sędziego handlowego Emila Hirsz•
~ ;zeszto czterdzieści fabryk stoż· skich z reguły zadawalniająca. Warun~ k0 kapeluszy, trzydzieści kilka fa- ki kredytowe sięgają czasokresów od dlień 29 sierpnia J931 r. już po spraw- berga
sahed51 ~ wl~f.ekcji i t. d. Produkcja towa· 3 do 6 miesięey, poczęści pod gwardn· dLeniu przez biegłego zamknięty był - - - - - - - - - - - - • w
Zawody \))kser kie
Giełda wars7aw:;ka.
lO 0 k1enniczych wyratona jest cy· cje bankowe.
sumą l7.466.66l zł., z C:lt!QO kapitał
barmanji, które odbęd.\ siQ wdo~Ą
W zwią ·ku z wyłonionemi możliwo- własny po stronie aktyw stanowił sumę
lę 6 b. m o J.ĘOI'!;. JO z.11•ow1.1r.J 1,r „n. tysięcy metrów materjału wetoeduła gieMy waluhwej
Urzędowa
ry·
D.540 33; zł.
ściami ebpansji naszego rynku na
J go rocznie.
reg b. cieka wytli walk. Na plan !ziJI
11 gei llttuugosławia jako kraj rolniczy eks· nek jugosłowiaPski, zawiązał się w Ju·
'l. ,1 11 • 4 m:<rca 19'1:! rnku
Jak widać ze sprawozdań nadzorców
szy wysuwa ~iQ Sp•JŁkan1e.
~. le w lwiej części prndukty rolni· goslawji komitet gospodarczy Polsko- sądowych adw. Ryszada \ ogla i kupca
cego ostatmo zoaku1nit•\ 1orrof1 l'I'
1;0TU\VKA.
eksporcie pszenicy i kukurydzy Jugosłowiański, z którego inicjatywy M l<sa fi ze a stan firmy dzięki nadzo·
(Uniun) z Garbarz m (J>rdanl ,ą (
llolary tj.8;; , 1ie trzecie miejsce po Ros:i, kono· odbędzie się w nojbli:i.szym czasie kon- rowi sądowemu w okresie dotychczasoś,·edniej, Pozat<om wal~qć bQd~1 (Zl
CZEKI
~i en! rośliny strączkowe, fasolę, ty- ferencja z jednej strony z importerami 1 wym 6 miesięcy znacznie się polepszył.
dług kol. wag): w p.1p. Kq1Jac}~ 0d3
Holandja 359 ;;o
I~ ~i j 1 ~e, przyczem te ostatnie idą jugosło .1 i ńskiemi, z drugiej strony z firma w tym czasie spłaciła długów na
Li.•bermalł (BK), mu ·za \'i
Londyn 3125
Francji, skąd odpowied· eksporter mi polskimi, celem cmó·vie· su.nę około 765.000 zł., pomimo tego,
(KE)-S~ym.;iewtci (13KJ, Gra'zyleer
8 a nie do
N.-York kabel .9l!
1
liiij l'r\reparowane, przychodzą do nas nia wspólnych zamierzeń dla statego że główny sezo11 dla wyrabianych przez
-Urkiew1cz O mlan), \mg B C
Paryż 35.03
b arką wy-mienitych vrin hancu· kontyr.uowania ścisłej współpracy tych firmę artykułów jest w okresie letnim,
nion)-Boreostein {.Jorda ). piolr~iłY
P1·aga 2t3.35
a nie w ubiegłym zimowym. Letni se•
państw.
~rowicz (KE)-B1alystok (BKl,
li~
'wajcaria. I i2 07
1
Refe1·ent zakończył odczyt wyrażając zon obecnie się rozi10cxyna i należy
e uwagę z1'slugują bogactwa kopal·
c~yk (KE)-ł~iehń„ki (rKP) w
Berlin 211.Sfi
1
~y lego kraju, jako to węgiel bru· nadzieję, iż najbliższa przyszłość okaże się spodziewać że w r~zultacie umoMarczewski (ZJ.1 \V.I >wiń. ki ( 13 i o
A KU T E
n6j ruda żelazna, miedź, srebro, ro· już wydatne wyniki tych poczynań, ma• żliwi przeprowadzenie całkowitej sa•
z~tem 11a 11awodaeh t.vch. ivrt:-<J~,~
Pol~k1 8!.oo
B-k
1
.ie
wsze!
nacji.
prelegenta,
. ~~wa, wysokoprocentowy baukcyt j11cych, zdaniem
nych przez światow.v z.vi rielt 'or
Ostrowieckie ser. B. 30.:-,o
Z tych W'ględów pełn. firmy adw.
możliwości ?Ozwoju.
~k " proc. aluminium) itd.
bi „ odbQ'il:\ siQ równi Aż zt1\fD ie
PAKSTWOWJ!: I !,lSTY
PAPIF.RY
wczorajszym
dniu
w
Angerstein
Edw~rd
Zygmunt Turski.
lepszyeb c1ężarow~• .v z Wet(Jg~Jre
t~P?rt drzewa i bydła odbywa się
ZA., 1'A WNR.
term•nu
przedłużenie
o
ztoiył podanie
Miru:em i St rn"m na cz~le, kt ~
Zi ęsci w sferach okręgu morza
~
odroczenia wy·Jat firmie na ostatnie 3% pgż. budowlana 35. 75
Pal tylko gilzy
-lonią o~hteczną reprezentllCJ< Il•
Ju 0etnnego.
trzy miesiące, z upływem którego firma 4$ mwe ycyjua !JO 25
.iazd na .M~kabia·h:.•
~ •bsławia sprovadza bawełnę, to·
spodziewa się przeprowadzić ostatecz· 5% konweroyina 39.0 •
"ŚWJATOWrD·
W)fwńrni
węgiel
wełniane,
i
.awełniane
18' ltl'rt~
nie realizację planu sanacji przedsię• I 6% dolnrowa ;;s.~ol 1 Wyroby metalurgiczne.
j 4% dolarowa 4.6 85
biorstwa.
ska ogółem importuje z tego I .ŁÓDŹ, Cegielniana 19, tel. 13~·86.
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Znane swego cz:.i~u w nasieui
cie ze swej dzialalnn~ci sportoiv;i
no Miłośników Sportu, ktl!re ",,
no~nej w krótkim cza 'ie a wan'"
kla~y A post'lnowilu wzno1vić w3
bieil!\CJlll prac.;. W tym celu Il'111
nem z~bra11iu przeprowadzono -e!ll
nowycłl władz, przyczem preze;i~t
tał p. Luniak, wie„pr. s;iJzia P1aP·
p. Retting, sekretarzem p, Ro11

Norma Schear er

w gl.
roli

otl wtorku d . l marca r. \J
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kiUJe
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Pokój z kucłtl1

Po raz pierwsz y

do odstąpie~?:, .

p. t.

Miłostki

Następny prografl1ł:

Dziś!

Trui ą cy kw~

marynarzy

dziewczęcia na dalekich morzach wśród marynarzy.
1·
Phyl I is Haver
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GMS. wznawia swą dt

O ile lód do niedzieli utrzyma się ;
P~
mistrz hokejowy Łodzi - ŁKS rozegra ·
i
Praca trenera Klumoerga
0
mecz towarzyski z Toruńskim Klubem QJimpijskim oboziti lakkoatle 1O~jff_,
6
Sportowym, który ma przyjechać w swym
..., Poznaniu daje doskona . i ~-··'
najlepszym s'ładzie z Gumowskim, Du- Wszyscy zawodnicy poprawi! jaf~
bowskim i Suchockimi na czele. Mecz nie sw:\ f.irmę, prtycze~l ~~a i '1ł
ten ma się odbyć na lodowisku ŁKS-u K11sociński, Si.korski, We1só~,od1-y
o godz. 11 przed południem.
ljasz wykazu1~ znakormt~ b 111· ł
Oluz zakończony będzie 12 ~rJ!l~
nie(lziel<i 6 b. rn. zo~taną ro7.)e.z•r
Łodzianie
hali Ośrodka WF (w Poz11.in!U
lek lrnatl erycmP.
Obóz treningowy rtla piłkarzy g.,ydowskich na wyjazd na Makabiadę rozpoczął już pracę w Krakowie po•1 kierunkiem Józefa Kałuży. W zwiąiku z
tern informujemy !lllJ, it do obozu te.1
go Hakoah nie wysłał swych zawodni·
(obok pnrk:u Ks. Poniatowsk i ,r-·
da
lców, natomiast Łódź Nprezeatuje czterech graczy llakabi, mianowicie: Gare- Słoneczne, światło elektr., wo pl•
Radwańska 73, m. 21, tro
lik, Pomarancenblum, Humec i Basin.
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arcze Jugosławji.
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dnie, wzbogacona doświadczeniami wyprawy ze~zlorucznej 1 <Jpart~ najesicze
p ·dst'.l.wach i jeszcz.e soliszt1r~1.ych
dnem przygotowa11iu.
OtM; chrnl7.i o ~o. aby d11 wyprawy
teJ 01t1 odniesiono " 1; znowu z nie·iow1er11antem i niechr,cią. i ab_y nie rozumia~o f.11~z.vwie Jej celów. Niestety,
nie możr ~ii: Polska pochlut>i<! zbyt
wielką Jloś<: ą sukcesów sportowych. na
grunc;e z:1granicznym, lllt> utruduiajzdobywania
przyn~j mniej
myż więc
tych, co do k1ó ych udC\Wotłniono ju!t,
ł.e są zu1iełnie mu;.liwe i realn ....
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do~konałych W-lpinacz.v", stwierdził. że
.odwaga; ,.;~1iałuśt. i w.vrobieuie techn czne na <zych poi kich przyjai::i6ł zapełni".
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naszy ch alpinistów.
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Allan Hale

Fred Kohler.
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z życia wspólczesuyr.h m11łż~1istw.

~ rolt ~I. Dorotha Mac Kaill oraz Joe Me. Cvea.
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do du11l 7 l[l.J \J32 wł~cz.
d1.ielni ·.y bał<1d.:i"i film, który
zdy 1101vin ien zobaczyć.
• ':itchoiooti arcyibo:ieło gP.njuozu lurltkiego rt1<1ystm1.
Cucila B. de M11le'a. wielki film rdigi1ny o. nuty
w1 tle Z)'Cia Ch1·y~tu~'l Pana p. t.
(),! 1 go
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Król Króló w
arcydzitło pelue poduio8lego nastroju,
najwyższym szczeblu artyzmu i kunsztu.
ftlm, co przemawia do na~zej duszy, zachzniewala !lo wczucia się w szlachetnem dt1·

npaniale

I I Jestto
I

ra'l.

stojące

wyca.
żeniu
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odzwierciadlenia. najwiP,kszeir;o
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dramatu

Widz ogllldajl}c film Król-Królów przechodzi, każde
cierpienia wgpólnie :o: Cb.rysti.i$em.
Następny program „SYGNAŁ WSROD BURZY"
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syn robotnika folwarcznego Verju
Ibs, który spalił się tyweem. Po ugaszeni• potaru zdolano odszukać zwę
glone 1włoki dziecka.
Po?.atem, w czasio po.iaru, udorzona załamując~ się belką 60 letnia robotnica, Aniela Rzeczyńska, odniosło
Mimo energicznego ratunku, wszyst- wstrtąs móZ!l,'ll i złamanie podstawy
kie wspomniane wyżej bud7nki zosta- czaszku, tudziet. bardzo silne poparzenie całego ciała. Rannt w stanie agonji
ły doszczętnie zniszczone przez roszaprzewieziono do szpitala.
lały t.ywioł.
Nieialet.nie od teg-o, vr czasie akcji
Spalił si~ dom miHzkalny, w którym zamieszkiwało 16 rodzin slu:>.by ratunkowej 7 osób zostało l:i:ej popafolwarcznej, liczącej około 100 osób. rzonych.
Według pobieżnych obliczeń, straty
Wszysc,r robotnicy pozestali bez daspoworlowane posarem, wynoszą ponad
chu nad głową.
Poi.ar zniszczył równiet oborę fol- 150.000 złotych.
Wdrożone przez policję dochodzewarczną, w zglis1czach któreJ zginęły
4- koale, 6 krów, 20 sztuk świń i znacz- nie ustaliło, ii pot.ar pow~~>1ł z powodu wudliwej budowy komina w mies1na ilość drobiu.
W czasie pożaru w budynku miesz- naniu jednego s robotników folwarcskalnym pozostawion1 został 4-letni nyca.

•
spalone .I
Dzieck o zywcem

Wielki pożar dworu, 8 osób poparzony ch,
150.000 zł. strat.
W 111aj(\tku Głani~ze, gminy Grzybki, J>OWiatu tureckie~o. stanowil\oym
własność MarJus:-.a Golca, onegdaj w
godzinat:h wieczorowycłi miał miejsce
11oźny pollar, który zniszczył doszezi:itna
llie zabudowania, przeznaczone
-mieszkania dla służby folw1Lrcznej o·
raz pomieszczenie dobytku tejże słot.by.
Olroło godziny 17-ej wybuch potar
w demu służby folwarcznej. Pożar w
łuetli.irn czasie nietylko objll,ł eałkowi
eie budynek ruieszkt.lny, letz objłł
r6wnież zabudowania gospodarcze, jalr
910py drewniane, dworaków oraz olbrz;rmią oborę dwor;<ku.
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sporto we.

Wiadomości

tegoroczn

przypadł

w udziale polskie j drużynie.

W okresie, w którym olimpij kie
ekspedycje polsKi~ wracaj:\ d11 kraJU
J1iezbyt bogat11 w pJw 11iz„.1ia i triumfy, dobrze je!"t przypomn i eć ~obie inną, niezbyt jeszc:!e <lawuą. polską wyprawę sportową zagt·amcę, kt6rn org.1J1izowała ei"- pn:y obnjętnufoi czynników ofiojaluycli. której odm6w10 10
nawet pa. zpcrtów ulgLnvycl , a ktora
swemi wynikami ich rolii111Jem uz;:v skttła wfaśnie n a ollcyrR gruncie piekny i trwaty sukcP..; prnp;1gand11w, .
llyślimy tu o wvprnwie tatcrnikovr
polskich w Alpy francuskie.
Sukces pr1 pagaodowy wyprawy i;olskiej jest ogromny, chociaż dzisiaj dopiero zarysowuje się wyri..zaie.
Wyprawę polską powitano jako pojawinie się nowych ludzi, których zdoltycze nie będą mogły oczywiście się
gn&ć ponad przeciętność.
Tymczasrm sukce,y, które przypadły Polakon w udziale, były wprawdzie, z powodu fatalnych warunków
.klimatycznych. nieliczne, a.le eafaiem
pierwszorzędne.
To też prof.

Piotr r~ory, prezes
iekr.ji Izery Franc. Klubu Alpejskiego,
powiedział otwarcie, że najlepszy wy•zyn tegorocznego sezonu w Alpach
Delfinackich uzyskali Polacy, a zawtórował mu redaktor czasopisma .Alpinisime•, L Dedies: • Powinniśmy się
wstydzić, te francnsi<i alpinizm, tak
zresztą wysoko postawiony, zdobył się
:aa jedno za.led wio (i to częściowe!)
ściany Meije,
przejście potudniowej
;dy Jut je wykonali (w calosci) nieznani w Alp~cb Polacy".
Obecnie dy~ponujemy już pierw!lzą
listą wzmianek i uwag zagianiczuycb
t wyprawie. Stała sit; ona znaną nie
tylko w sftirach francuskich ale i wśród
niemieckich turystów.
Pisały o niej nietylko ciasopisma
francuo;kie, jak .L:i. Montagne", wspom•iany jnż ~Alpinisime•, a dalej organ
.Amis de Pologne• i in. -- ale równier. czasopisma niemieckie Jak .Der
R0rgste1ger".
W dalszym ciągu mają się ukazać
tamtvjszym gruncie osobiste rela·
eje polskie, sprawozdania rzeczowe
i wspomnienia literackie.
Pięknie odnió:>t się do wyprawy
f)tlsi\iej .Biuletyn trymestralny Sekcji

•a

KINO TEATR
-

sportOWf , i bardzo wybitne sukcesy,
;,;mus łs d,i ~zacunku alpinistów r.aszeg 1 kraju' - nnp1~~1 prof Lory oficjalekeji Turystycznej .P, T. T.,
nie do
która wyrrawP, zorganitowałl.I.
Otem.u podajemy te wszystkie szczegóły.
N~

r.,k bieżą~y przygotowaje się
druga wyprawa polska w Alpy Zacho-

Kalendarzyk sportowy na
Kalendarzyk imprez sportowych na
i jutro jest następujący:
Sobota:
Gry sportowe: sala Niemieckiego
Gimnazjum, godz. 17 gry w siatkówkę
i koszykówKę z udliałem poznańskiego
AZS-u, ŁKS-u, Triumfu, Hl<S·u, i Ab·
solwentów.
Sala przy ul. Drewnowskiej, godz.
15.30 gry w siatków'<ę i koszykówkę z
udziałem IKP, YMCA, Geyer.
Atletyka: sala Resursy przy ul. Koś
ciuszki 73. Zapaśnicze zawody kwa1ifi•
ŁOZA.
kec"jne, organizowane przez
Początek o godz. 20.15.
Niedziela:
Boks: Sala filharmonji, godz. 16 pp.
zawody bokserskie z udziałem pięścia·
rzy warszawskiego Jordanu, oraz klubów:
I '\P, Zjednoczone, Bar·Kochba, Union,
Po walkach zawody kwa•
1 Kruszeender.
lifikacyjne w podnoszeniu ciężarów.
Atletyka: S•la Resursy; cd godz. 16·cj
dziś

Ran ma

walczyć

I

-

z Rothem.

Gustaw Roth, mistrz Europy i Belgji
wagi półśredniej, wyraził za pośrednie
twem swego menażera-Premonta, życze•
nie rozegrania meczu 15-rund wego z
najlepszym polskim hokserem zawado•
wym Ranem. Sensacyjne to spotkanie
o tytuł mistrza Europy odbyłoby się
najprawdopodobnie j w połowie czerwca
w Warszawie.

Dziś!

Potężny

dramat na tle

powieści

scbotę

i

niedzielę.

i 20.15, dalszy ciąg zapaśniczych z11wodów kwalifikacyjnych.
Gry sportowe: sala Niemieckiego
Gimnazju111, godz. 10, mecze w siał•
z udziałem AZS
kówkę i koszykówkr
(Poznań), ŁK::S·u, Triumfu, SMP.
Hokej. godz. ll r. lodowisko ŁKS·u:
towarzyski mecz hokejowy ŁKS - TKS,
Piłka nożna: Boisko Widzewa, godz.
11 rano: Towarzyski mecz piłkarski: Tu·
ryści·Widzew.

N.a żądanie firmy .Dom Agenturowo- z zobowiązań handlowych za dostarczepolska - Armja węgierska. ~si\_.
Glass i S ka oraz Leon Ja· ny <uęgiel.
Komisowy
J
•
rzami wojskowymi wyjedzie m15ftiiJf
Sąd ogłaszając upadłość, chwilę •·
rociński" w dniu wczorajszym ogtcsił
.
\r
wa - frytlrych na specjalny tren
Arnoldowi twarda oznaczył tymczasowo na dzień
upadłość
handlowy
sąd
•thoniedziałek, 29 ub.m. odbył się w kraju za 1\6 milj. zł., eksport zaś wyra- Schwartzowi, prowadzącemu sprzedaż 26 grudnia 1!l3 I r. mianując kuratorem
•
tu Izby Priemysłowo - Handlowej żony jest nieznaczną stosunkowo do materjałów opałowych w Łodzi przy ul. adwokata Ejznerowiaa, a sędzi'ł komiI[
Cyfry Przejazd 90.
sarzem sędziego handlowego Napoleona
Filharmo~~ ·e 1t1 ~cy handlowe~o, przy posel· swych możliwości cyhą f>O milj.
te nie obrazuj11 właściwego sta·lU rzelłsk· · .-. w Belgradzie, d-ra Lulita·eclzielJI"
Rowińskiego.
widać ze złożonych przez flrmy
Jak
Organizatorzy imprezy ni ·e df J..łost te~o o życiu gospodarczem w czy, ponieważ istnieje zarówno w eks· wienyclclki, ogłaszające upadlość, 6 we·
Upadłego Schwartz" oddano pod daporcie, jak i imporcie jugosłowiańskim
li aw1i.
w Filharmonji (boks i podnos~eP\ł~
Schwartz za- I zór policji z obowiązkiem mellowania
'la sumę 3000 zł.,
ksli
żarów) proszq nas o zaznaczeme, G łJł l_ltt.\~stępic omawia p. radca Luba- zataj on• pośrednict;vo państw, wydatnie przestał wypłat w dniu 26 grudnia 1931, się raz w tygodniu.
~"t" stosunki gospodarcze w Jugo- z tym krajem pracujących t. j. Czecho• nie pokrywając firmom tym należności
czątek zawodów ustalono ostate
fil~· Przechodząc zkolci do omawia• słowacji, Włoch i Austrji, które towary
na godz. 4 popoł.
~ ~u ~iliwości eksportcwych do tego oolskie sprzedaią pod marką swoich
j~klfł" ~u' Jak również uplanowania w tym kujów
0
P Md
Pod względ'!m finansowym posiada
Pr niektórych. dziedzin przemysłu, m.
Zgromadzenie
Walnti
Jugosławia budżet niewielki ale całko·
Zwią~ku Gier Sportowych, odda. I \l/zernysłu wlókienniczego.
11 p1·zediużeuie
się w War~zavrie \ niedzielę br-' ~ s· obecnej chwili kraj ten stopnia· wicie zrównoważon . Kryzys dotknął
Nadmi~nić należy, że obecnie fa·
Towarzyslwo Akc. Karol Steinert
liki~~~ uprzemysławia, liczy około 350 ten kraj, jako wybitnie, bo w 76 proc.
b. m. D~ł,;!\'atami Łod~i ua tu ze
firmy jest czynna przez ł dni w
bryka
mierze,
połowie
w
':376
niQznacznej
vr
tylko
Piotrko.vskiej
ul.
rolniczy,
przy
inncmi
m.
.Przemysłowych,
.w
~i
-,t
zwis
(LK='J·
Merle
i
Feja
pp.
b~dą
robotników.
- Walue zebranie rocwe . ' od 'denieez kilka polskich, posiadających tak, że banki w zwi4zku ze spadkiem września r. ub. uzyskało odroczenie tygodniu i zatrudni'! 768
Kwestję ewentu•lnego przedłużenia
;>rze- wypłat na trzy miesiące, termin którego
Po~~ki?h TJwą.rzy,;t1~ Kol~rsk1c~. Jll ~ro 2llJ Prelegenta wszelkie możliwa- funta w poto·Nie września ub. r.bardzo
trzymały spowodowany tern run
przedłużony zostoł następnie wyrokiem odroczenia wypłat rozpozna sąd na naj•
.la J 1Yoju.
dz1e 81~ ~Y Wartiza,YJe dma Hl
bliższem posiedzeniu, po zasięgnlęci11
sądu z dnia 18 grudnia ub. r. n.i dal:llY lkais: w tem kilkadziesiąt przędzalni dobrze.
w tej kwestji opinji <'>d sędziPgo komi·
Wypłacalność ku!)CÓW jugosłowiań· sze trzy miesiące.
~.pni, około dziesięciu fabryk jedwaelę el el
Bilans przedsiębiorstwa spółki na sarza sędziego handlowego Emila Hirsz•
~ ;zeszto czterdzieści fabryk stoż· skich z reguły zadawalniająca. Warun~ k0 kapeluszy, trzydzieści kilka fa- ki kredytowe sięgają czasokresów od dlień 29 sierpnia J931 r. już po spraw- berga
sahed51 ~ wl~f.ekcji i t. d. Produkcja towa· 3 do 6 miesięey, poczęści pod gwardn· dLeniu przez biegłego zamknięty był - - - - - - - - - - - - • w
Zawody \))kser kie
Giełda wars7aw:;ka.
lO 0 k1enniczych wyratona jest cy· cje bankowe.
sumą l7.466.66l zł., z C:lt!QO kapitał
barmanji, które odbęd.\ siQ wdo~Ą
W zwią ·ku z wyłonionemi możliwo- własny po stronie aktyw stanowił sumę
lę 6 b. m o J.ĘOI'!;. JO z.11•ow1.1r.J 1,r „n. tysięcy metrów materjału wetoeduła gieMy waluhwej
Urzędowa
ry·
D.540 33; zł.
ściami ebpansji naszego rynku na
J go rocznie.
reg b. cieka wytli walk. Na plan !ziJI
11 gei llttuugosławia jako kraj rolniczy eks· nek jugosłowiaPski, zawiązał się w Ju·
'l. ,1 11 • 4 m:<rca 19'1:! rnku
Jak widać ze sprawozdań nadzorców
szy wysuwa ~iQ Sp•JŁkan1e.
~. le w lwiej części prndukty rolni· goslawji komitet gospodarczy Polsko- sądowych adw. Ryszada \ ogla i kupca
cego ostatmo zoaku1nit•\ 1orrof1 l'I'
1;0TU\VKA.
eksporcie pszenicy i kukurydzy Jugosłowiański, z którego inicjatywy M l<sa fi ze a stan firmy dzięki nadzo·
(Uniun) z Garbarz m (J>rdanl ,ą (
llolary tj.8;; , 1ie trzecie miejsce po Ros:i, kono· odbędzie się w nojbli:i.szym czasie kon- rowi sądowemu w okresie dotychczasoś,·edniej, Pozat<om wal~qć bQd~1 (Zl
CZEKI
~i en! rośliny strączkowe, fasolę, ty- ferencja z jednej strony z importerami 1 wym 6 miesięcy znacznie się polepszył.
dług kol. wag): w p.1p. Kq1Jac}~ 0d3
Holandja 359 ;;o
I~ ~i j 1 ~e, przyczem te ostatnie idą jugosło .1 i ńskiemi, z drugiej strony z firma w tym czasie spłaciła długów na
Li.•bermalł (BK), mu ·za \'i
Londyn 3125
Francji, skąd odpowied· eksporter mi polskimi, celem cmó·vie· su.nę około 765.000 zł., pomimo tego,
(KE)-S~ym.;iewtci (13KJ, Gra'zyleer
8 a nie do
N.-York kabel .9l!
1
liiij l'r\reparowane, przychodzą do nas nia wspólnych zamierzeń dla statego że główny sezo11 dla wyrabianych przez
-Urkiew1cz O mlan), \mg B C
Paryż 35.03
b arką wy-mienitych vrin hancu· kontyr.uowania ścisłej współpracy tych firmę artykułów jest w okresie letnim,
nion)-Boreostein {.Jorda ). piolr~iłY
P1·aga 2t3.35
a nie w ubiegłym zimowym. Letni se•
państw.
~rowicz (KE)-B1alystok (BKl,
li~
'wajcaria. I i2 07
1
Refe1·ent zakończył odczyt wyrażając zon obecnie się rozi10cxyna i należy
e uwagę z1'slugują bogactwa kopal·
c~yk (KE)-ł~iehń„ki (rKP) w
Berlin 211.Sfi
1
~y lego kraju, jako to węgiel bru· nadzieję, iż najbliższa przyszłość okaże się spodziewać że w r~zultacie umoMarczewski (ZJ.1 \V.I >wiń. ki ( 13 i o
A KU T E
n6j ruda żelazna, miedź, srebro, ro· już wydatne wyniki tych poczynań, ma• żliwi przeprowadzenie całkowitej sa•
z~tem 11a 11awodaeh t.vch. ivrt:-<J~,~
Pol~k1 8!.oo
B-k
1
.ie
wsze!
nacji.
prelegenta,
. ~~wa, wysokoprocentowy baukcyt j11cych, zdaniem
nych przez światow.v z.vi rielt 'or
Ostrowieckie ser. B. 30.:-,o
Z tych W'ględów pełn. firmy adw.
możliwości ?Ozwoju.
~k " proc. aluminium) itd.
bi „ odbQ'il:\ siQ równi Aż zt1\fD ie
PAKSTWOWJ!: I !,lSTY
PAPIF.RY
wczorajszym
dniu
w
Angerstein
Edw~rd
Zygmunt Turski.
lepszyeb c1ężarow~• .v z Wet(Jg~Jre
t~P?rt drzewa i bydła odbywa się
ZA., 1'A WNR.
term•nu
przedłużenie
o
ztoiył podanie
Miru:em i St rn"m na cz~le, kt ~
Zi ęsci w sferach okręgu morza
~
odroczenia wy·Jat firmie na ostatnie 3% pgż. budowlana 35. 75
Pal tylko gilzy
-lonią o~hteczną reprezentllCJ< Il•
Ju 0etnnego.
trzy miesiące, z upływem którego firma 4$ mwe ycyjua !JO 25
.iazd na .M~kabia·h:.•
~ •bsławia sprovadza bawełnę, to·
spodziewa się przeprowadzić ostatecz· 5% konweroyina 39.0 •
"ŚWJATOWrD·
W)fwńrni
węgiel
wełniane,
i
.awełniane
18' ltl'rt~
nie realizację planu sanacji przedsię• I 6% dolnrowa ;;s.~ol 1 Wyroby metalurgiczne.
j 4% dolarowa 4.6 85
biorstwa.
ska ogółem importuje z tego I .ŁÓDŹ, Cegielniana 19, tel. 13~·86.
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Znane swego cz:.i~u w nasieui
cie ze swej dzialalnn~ci sportoiv;i
no Miłośników Sportu, ktl!re ",,
no~nej w krótkim cza 'ie a wan'"
kla~y A post'lnowilu wzno1vić w3
bieil!\CJlll prac.;. W tym celu Il'111
nem z~bra11iu przeprowadzono -e!ll
nowycłl władz, przyczem preze;i~t
tał p. Luniak, wie„pr. s;iJzia P1aP·
p. Retting, sekretarzem p, Ro11

Norma Schear er

w gl.
roli

otl wtorku d . l marca r. \J

.1

kiUJe

RAK I

d;.1więkowea
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• T.K.S. Z obozu lekkoat etyctll
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w obozie t!'enin-
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Pokój z kucłtl1

Po raz pierwsz y

do odstąpie~?:, .

p. t.

Miłostki

Następny prografl1ł:

Dziś!

Trui ą cy kw~

marynarzy

dziewczęcia na dalekich morzach wśród marynarzy.
1·
Phyl I is Haver
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GMS. wznawia swą dt

O ile lód do niedzieli utrzyma się ;
P~
mistrz hokejowy Łodzi - ŁKS rozegra ·
i
Praca trenera Klumoerga
0
mecz towarzyski z Toruńskim Klubem QJimpijskim oboziti lakkoatle 1O~jff_,
6
Sportowym, który ma przyjechać w swym
..., Poznaniu daje doskona . i ~-··'
najlepszym s'ładzie z Gumowskim, Du- Wszyscy zawodnicy poprawi! jaf~
bowskim i Suchockimi na czele. Mecz nie sw:\ f.irmę, prtycze~l ~~a i '1ł
ten ma się odbyć na lodowisku ŁKS-u K11sociński, Si.korski, We1só~,od1-y
o godz. 11 przed południem.
ljasz wykazu1~ znakormt~ b 111· ł
Oluz zakończony będzie 12 ~rJ!l~
nie(lziel<i 6 b. rn. zo~taną ro7.)e.z•r
Łodzianie
hali Ośrodka WF (w Poz11.in!U
lek lrnatl erycmP.
Obóz treningowy rtla piłkarzy g.,ydowskich na wyjazd na Makabiadę rozpoczął już pracę w Krakowie po•1 kierunkiem Józefa Kałuży. W zwiąiku z
tern informujemy !lllJ, it do obozu te.1
go Hakoah nie wysłał swych zawodni·
(obok pnrk:u Ks. Poniatowsk i ,r-·
da
lców, natomiast Łódź Nprezeatuje czterech graczy llakabi, mianowicie: Gare- Słoneczne, światło elektr., wo pl•
Radwańska 73, m. 21, tro
lik, Pomarancenblum, Humec i Basin.
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RESURSA Dziewczę z Singapore :~::::·:~'~,:..::fa~
Kl'ł1"n' ski· ego
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zloiyfa podanie
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Mecz hokejowy
Ł.K.S.

" "
gospodarcze.
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Zakłady„. materjałów opałowych.
0
arcze Jugosławji.
pcs~i!~i:t;!:.y ~:~:~:er~?e,:ZY~ Zycie gospod
i
handlowego przy poselstwie R.P.

ladom ości
Armja polska-Armja
·""-- •
gierska.

wr

dnie, wzbogacona doświadczeniami wyprawy ze~zlorucznej 1 <Jpart~ najesicze
p ·dst'.l.wach i jeszcz.e soliszt1r~1.ych
dnem przygotowa11iu.
OtM; chrnl7.i o ~o. aby d11 wyprawy
teJ 01t1 odniesiono " 1; znowu z nie·iow1er11antem i niechr,cią. i ab_y nie rozumia~o f.11~z.vwie Jej celów. Niestety,
nie możr ~ii: Polska pochlut>i<! zbyt
wielką Jloś<: ą sukcesów sportowych. na
grunc;e z:1granicznym, lllt> utruduiajzdobywania
przyn~j mniej
myż więc
tych, co do k1ó ych udC\Wotłniono ju!t,
ł.e są zu1iełnie mu;.liwe i realn ....

tych
mówią.; o działalności
do~konałych W-lpinacz.v", stwierdził. że
.odwaga; ,.;~1iałuśt. i w.vrobieuie techn czne na <zych poi kich przyjai::i6ł zapełni".
w CilłeJ
m11.nife-towały .,;i~
, Dzi'iła!. o · ć Pa1Jów, ich wyrobienie
hen":

...

~

•

fk3
"d
spo
W nie dzi S
z Garbarzem.

naszy ch alpinistów.
Wielki sukceyswyczyn

Największy

t\!,:~
______.

Allan Hale

Fred Kohler.

w

i.SO, 6, 7.30 ~-pi'sobotę, niedzielo i swlę~.,~

1

o god•. s,

partout próo•

urzędowych

n•

w

\JEJ GR ZEC H
z życia wspólczesuyr.h m11łż~1istw.

~ rolt ~I. Dorotha Mac Kaill oraz Joe Me. Cvea.
Nad program:

Dodatek

~~T~:AT

Łodzi.

dźwiękowy.

Kl

u

C
IE
CHA

do du11l 7 l[l.J \J32 wł~cz.
d1.ielni ·.y bał<1d.:i"i film, który
zdy 1101vin ien zobaczyć.
• ':itchoiooti arcyibo:ieło gP.njuozu lurltkiego rt1<1ystm1.
Cucila B. de M11le'a. wielki film rdigi1ny o. nuty
w1 tle Z)'Cia Ch1·y~tu~'l Pana p. t.
(),! 1 go

P1()r1v,~y

I

RI
I,

i

1

mar~a
1•

Król Króló w
arcydzitło pelue poduio8lego nastroju,
najwyższym szczeblu artyzmu i kunsztu.
ftlm, co przemawia do na~zej duszy, zachzniewala !lo wczucia się w szlachetnem dt1·

npaniale

I I Jestto
I

ra'l.

stojące

wyca.
żeniu

na

do

odzwierciadlenia. najwiP,kszeir;o
ludzkości.

dramatu

Widz ogllldajl}c film Król-Królów przechodzi, każde
cierpienia wgpólnie :o: Cb.rysti.i$em.
Następny program „SYGNAŁ WSROD BURZY"

Dźwiękowy

„ Przedwiośnie"

arcydzieło Joe May'a p. t.

Największy przebój sezonu. Najnowsze

ja
elenc
Eksc
Jej
-ANNAB ELA
w
roli

.głównej. n'ezrównan~

fascynu1ąca

Miłość

Następny pro1m1m: ZlndziPj miłości. __...:;::
Nad program: Ciekawe aktualności _i w~rsa.
l 1 ~ u::-90 g
Poozf\tek ae„nsów w dni powaz. o godz. ł p. p., w medz1ele I sw1ęL„ o g. 2 p. p. ostatnie o gouz. lU WIOC• <Jeny IDl•J•c·
lll--80 gr. Kupony ulgowe po 7~ gr. n&_ ~szystkie miejsca wazne we wszyatkie dni z wyjljtkl~m aobót niedziel i· ś~iąt.
UWAGA: Passe-partout 1 bilety wolnego wejścia w niedziele I święta bezwzględnie nieważn~.

Żeromskiego 74-76
róg Kopernika

,... Szewc z Warszawy

I

ZAKŁAD RZEŹNICZY

Henryk

JAN A KIJA KA

po cenach b. przystępnych.

.

.•

. .

W sklepie galanteryjnym

..„.

,

.

. - Dojazd 4 i

'I .

~·

KOŁODZIEJSKI Andrzeja 3

M.

L JQ N

n

został otwarty Fabryczny skład
"
kapeluszy męskich firmy
Ceny bezkonkurencyjne .
Ceny bezkonkurencyjn e.
,....._......... Dobre i najmodniejsze fasony po zł. 15.-, 12.50, 9.-, 6.- =~=""""'
oraz skarpetki od 60 gr. Koszule męskie dzienne od zł. 5.- Koszule damskie
dzienne od zł. 2 40.

Nr. E. 150 11132 r.

260 1932 r.

Do akt Nr.

Ogłoszenie.

Komornik 81\dn Grodzkiego w Łodzi,
rewiru 4-go zamieszkały w Łodzi, przy
ulicy Tranj!'ntta Nr. 10, na zaaadzie
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu
16 marca 1932 r. od godz. 10 rano w
Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, odb~dzie
się sprzedaż z przetargu publicznego rnehomości, należ11cych do Wolfa Schweitzera i składających 8iQ z maezyuy do
krajania papieru, oszacowanych na sumę
:Ił. 1,500.Łódź, dnia 29 lutego 1932 r.
Komornik ZAJKOWSKI.

Ogłoszenie.

Komornik Sl\dD Grodzkiero w Łodzi,
rewiru 19-go, majĄCY kancelarję swojĄ
przy ul. Ztelonej 63, na zasadzie a.rt.1030
Poet. Cyw. podaje do wiadomości pnbliezn~j, że w dniu 21 marca 1932 r. o
godz. 10 rano w gm. Brusa, we wsi Stare-Rokicie-odbędzie się licytacja rncho·
mości nalet~cychdoF-my .Zakłady-Prze·
mysłowe J6ztfa Kluki", składajljcych się z
czterdziestu tysięcy cegły surówki, osza-

cowanych na sumo 800 zł.
Spis rzeczy i szacunek takowych
przejrzany być może w dniu licytacji.
Ł6dź, dnia 26 lutego 1932 r.
Komornik P. PILICHOWSKi.
Nr. E 149• 1932 r.

Ogloszenie.
Komornik S~du Grodzkiego w f,odzi
rewiru 4-go, zamieszkały w Łodzi, przyalicy 'l'raugntta Nr. 1O, na zasadzie
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w doin 18
marca 1932 r. od godz. 10 rano w Łodzi
przy ul. Nawrot Nr. 30 odbąrtzie @ię
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości naleil\cych do firmy "L. Herszkowicz i M. Lipnowski" i składaj11eycb się
z 7 azerokich warsztatów tkackich, oszacowanyoh na snml) zł. 1,400.Ł6dź, dnia 16 lutego l9a2 r.
Komomik ZAJKOWSKI.

Komornik S11du Grodzkiego w Łodz.i,
rewiru 19-go, majĄCY kaocelarję SWOJI\
przy ulicy Zielonej nr. 63, na zasadzie
art. 1030 Post. Cyw. podaje do wiadomoAci publiPznej, że w dniu 21 marca
!932 r. o godz. 10 rano w gm. Bruss,
we wsi Stare-Rokicie, odbędzie 1iii licytacja ruchomości nalPż11rych do f·my .zakłady Przemysłowe J6zefa Kluki" slda·
dajĄcych się z dwudziestu piQeiu tysi~cy
cegły surówki, oszacowanych na sumii
500 z.ł.
Spis rzeczy i szacunek takowych
przejrzany być może w dniu licytacji.
Łódż, doia :l6 lutPl!'O 1932 r.
Komornik PlLICHOWSKI.
Do akt Nr. 499 1932

bo akt Nr l28 1g32 r.

Ogłoszenie.

w

zł. 1300.

r

Ogłoszenie.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, do
spraw upadłości •am. w Łodzi przy ulicy
Wólczańskiej 63, na zasadzie art. 1030 U P.C.
dniu 18 marca 1932 r. od
ogłasza, że
odz. 10 rano w Łodzi przy ul Al l-11"0 Maja
~r 15 odbędzie się sprzedaż z przet~rgu pud
· .
h
.·
bhczneg.o ruc omosci, nal~żący~h 0 ma_sy
składn;ą11padłoc1 Sza1·hno Buf•nszta1na 1 na
sumę
eych się z mebli oszacowanych
'

Lód>\, dnia ;l marca 1932 r.
KomPrnlk W. KOSZELIK

J.

11-stką.

Malarz
MIKUŁA, Łódź
ul.

Wólczańsk

Nr. 260.

Wykonywa wszelkie roboty malarskie jak
SZYLDY, ZNAKI, LITERY, DEKORACJE
NA METALU, DRZEWIE, MURZE
i TKANINACH.
Wykonywa wszelkie roboty wchodzące
w zakres malarstwa.

. .Komornik ~11du Grodzkiego . w Łodzi ~·w.11 u 7-g~ zamieszkały w Łod.z1, trzy ulicy
S1enk1ew1cza nr. 9, n~ zasadzie ar . 1030 U. P.
C. ogłasza, ze w dnm _18 marca _1932 r.
od. !?od,z. 10 rano "'. Łodzi przy ~I. P1otrkowslne.1. Nr 28, odbędzie .s1~ sprzedaz z przetargu
publicznego ruchomosct, należących do J.
l? sztuk
Buskowody i składaJ'ąc eh się
z ~
· Y
t .
m& er;ału pólwełmanego, oszacowanego na

I
I

sumę zł., 900.Łódz, dnia 25 lutego 1932 r

.
Komornik S. GORSKI

Edward Reicber

9-/ 0Walka
tani prąd.
i1

od 2 zł. 75.

Tanio

~

logi -- 30 gr., zwyczajne

za I

Ce ny pre n ujm er a tyi

R11daktor:

Jó7.Ał

Ramki do portretów
(wielkości

27X34)

Tylko w firmie „ERKO"
ul. Kopernika Nr. 54 (Milsza).
Duży wybór ram do obrazów, gzymsów
do firanek, ram owalnych i t. d. - -

Tanio.

od 2 zł. 75

Fabryka
Tkanin
i

Podlewn ia LUS1~~
.
Franciszka Turn•

:,Jl "

lit f>rąd.

1~b.:.1
dla samotnego palllł<t)'~•"jl
,~, ł
przy rodzinie do

Wiadomość: Wólc~~~
m. l 6, od godz.

J....

Ślusarz- mechani~"

ogrodztń

łódź,

Telefon Jgl-86.

Spólnika
zkapitałem 10 „„15 tys.
zloty eh.
poszukuje do dobrze zaprowadzonego
i intratnego intP.re~u.
Ofntv sub. ~J. P" do adm. pisma.

~~~~~

wyrławnictwo:

Biiuterję

Bła~Pwl'llri.

.

.

.

11

li

I

~h~?.Dz

włoski

I

huty.

5.3 {PAT) Sytuacja strajkowa

k te te czynione dotychcza ~ próby

~Pekt strony dyrekcji jak i okręgowego

11118

p•

l bOfrl'krą pracy w kierunku nakłonienia
1
~ Się b6 w do przerwania strajku oksza·
e:zskuteczne.
~
.
,
j~. Obob
~tn1cy w dalszym ciągu znaJ•
l~ Si
~~Cjj ę Wewnątrz huty. Według in!orHuty, o ile w ~iqgu
Ą~ibliżlldrninistracji
Ił e to 82 Ych dni to jest do poniedziałku
Stanie pr;ywrócona normalna ob•
1~h
)ct~i Przy Piecach, muszą one automa•
e wygasnąć, co spowoduje unieru•

o Funduszu Bezrobocia przez nowy pro•
jekt noweli.
Na zaprojektowanie :zmian tych wpły·
nęła konieczność zaprowadzenia oszczędnej gospodarki tego funduszu, gdyż
w przeciągu ostatnich dwu lat deficyt

Marsz.
ze

teren u

jego wyniósł pon a :i l 20 miljonów zło
tych które niemal w całości mus iał pokryć ze swych środków skarb ·państwa·
Jak wiadomo bowiem skarb państwa
wpłaca do fundunu Bezrobocia usta.
wowe dopłaty do składek.

Prowokacje ~comunistyczne
w Warszawi e.

l)osterunko wy w obronie własnej strzelił do
rozwydrzon ych wy.-ostków. Jeden z demonstrantó w zabity, trzech odniosło rany.

tłumu

WARSZAWA,;; marca (PAT). W dniu
dzisiejszym o godz. 1 i>. :lO u zbiegu ulic
Miłej i Zamenho!fa dość liczny tłum ży·
dowskiej młodzieży komunistycznej za·
atakował stojącego tam posterunkowego,
P01<te unkocbr:i.uojąc gq l<amienia n'
sku·
wy dał dwa strzały w powietrze,
tek czego przyhyło mu na pomoc trzech
innych po >terunkowi eh.
Pomimo ostrzeżenia ze strony poli·
cji, komuni~ci nie zaprzestali obrzucania

posterunkowych kamiemami W pewnym
momencie z tłumu padło w kierunku
policji kilka strzałów. Policja po ostrzeżeniu i oddaniu kilku strzałów w
powietrze zmuszona była w obronie wła•
SPej do utycia hro i wskutek cugo Leiba
Sanik został zabity a ;, innycn demon~
strantów odniosło rany Wówczas tłum
rozproszy! się.

Dziecko Lindbergha me odnalezione.
LONDYN, 5 marca (PAT). Z Nowego Yorku dono szą: Wobec tego, że by·
ły szofer Lindberga dowiódł swego ali·
bi został on wypuszczony na wolność.
Policja poszukuje obecnie samochodu,
który widziano w miejscowości Weathar·
field i który zmienił tam tabliczkę z nu·

Członek

padł ofiarą
Istnieje przypuszczenie,

zamachu.

że chciano
Rzeszy.

MOSK\V A, 5. 3. (PA'r) Dziś ogodz. 16 dokonano zamachu na

koło

przejeżilżającego

merem. W eucie tern znajdowało się
trzech mężczyzn i dziecko. Ponieważ
jednak od chwili po wania dziecka Lind
bergha do dnia dzisiejszego zaszło kilka
naście wypadków porwania dzieci, przeto ustalenie tożsamości dziecka Lind·
bergha nie jest łatwe.

ambasady niemieckiej w Moskwie

automobilem radcę
amba ady niemieckiej w Moskwie von
Twardo w ky'e~o. Spi a wca oddał 4
strzały, raniąc Twardowsky'ego w szyję i rękę. Po opatrunku w pobli kiej
aptece rannego przewieziono do kliniopuszczają
ki celem dokonani!\ operacji. Bezpośrednio po wypadku zastępca komisachomienie zakładów na dłuższy okres rza spraw zagranicznych Krestowskii
i kierownik wydziału ~uropy Centralczasu.
nej przybyli do kliniki i złożyli obecPiłsudski odpłynął nemu tam ambasadorowi niemieckiemu
i ' rannemu radcy Twardowsky'emu
Stambułu.
wyrazy współczucia. Wiidomosć o
o
STAMBUŁ, 5 marca (PAT). Dziś
zamachu bardzo szybko rozniosła się
godz. 11 marsz. Piłsudski odpłynął do
Pireus. W cz sle postoju okrętu w por• po mieście wywołując duże wrażenie
dyplomatycznego i
cie Stambułu, msrsz. Piłsudski nie wy~ wśród korpusu
Zamachodził na ląd.
dziennikarzy zagranicznych.
chowiec Juda syn Mirona Stern, lat 28
rzekomo student nuiwersytetn moskiew-

trwa - Robotnicy nie

I\ Sty8 :;:. "Hortensja• nie uległa zmianie.

znalazca zechce zwró-

Admimstracja; ul. Pioti·kowska 86, tel. 1(,J.!Jll.
Reklamacje przyjmuje się tamze.

projekty i co na to powie Sejm.

zawierają

Jak sie dowiadujemy z kancelarji
sejmowej, wczoraj zrana wpł nął tam
projekt nowej ustawy, zmieniającej d'ltychczasowe przepisy działalności fun·
duszu Bezrobocia. Jest więc to ostatni
projekt z serji zmieniających obecne ustawodawstwo ubezpieczeniowe.
Wobec mającego nastąpić uchwalenia pełnomocnictw dla Prezydenta Rze•
czypospolit• j, upoważniających go do
wydawania dekretów z mocą ustawy,
prawdopodobnP jest, że i zmiany zakre•
su ubezpieczenia na wypadek bezrobocia,
a więc t. zw. funduszu Bezrobocia zostaną wprowadzone drogą rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej.
Według projektu, znajdującego się
w sejmie, akcja zasiłkowa funduszu
Bezrobocia ograniczona miałaby zostać
tylko do tych bezrobotnych, dla których
pomoc ta jest niezbędna. Projekt zwę·
ża więc zakres osób, korzystających z
dobrodziejstwa zapomóg funduszu Bez·
'rog~ oprani".zel'\•o zasiłków
robocia.
tylb dl<l osl:tb potnekiJ'l!:YCh 05'qg. ;ęta
zostanie dość duża oszczędność.
w wyd utkach
oszczędność
Dalszą
funduszu Bezrobocia projekt wprowadza
przez zmniejszenie granicy najwyższej
płacy, od której obliczane będą zasiłki.
Dotychczas najwyższy zarobek dzienny,
od którego płacono obowiązujący pro·
cent z siłku wynosił 1 O zł. według pro•
jektu wynosić on ma na przyszłość 5 :zł.
Pozatem projekt wprowadza zmianę
w ustalaniu wysokości przeciętnego zarobku robotnika, od którego ma być
Obecnie
następnie wypłacany zasitek.
przeciętny zarobek dzienny bezrobotne·
go ustala się na podstawie zarobków
ostatniego tygodnia pracy, dzieląc sumę
zarobk r, osiągniętego w tym tygodniu
przez 1 czbę przepracowanych dni.
Poza temi :zmianami projekt zawiera
kilka :zmian korzystnych rzekomo dla
bezrobotnych.
Wr eszcie projekt zawiera przepisy o
doraźnej pomocy dla bezrobotnych, która dotychczas wprowadzana była uchwa·
!ami Rady Ministrów na podstawie o·
gólnego upoważnienia do ustaw budże
towych.
Takie są najważniejsze zmiany, wprowadzone do dotychczasowych przepisów

Piece wygasają na Hortensji...
Stra·k
J

Rok li.

~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~

„ .....................................„ „ „ „ „...

ulica
cić. Łęc>yca Krystynów A 13, Jan
Malinowski.

Druk L. Tarkowskiego, Celo(Jll

Da~·

.!.

zegarki na raty, ceny
gotówkowe po Ie ca
,Preciosa• Plotrkow·
alro 12~ w podwórzu.
,Zttgin~I dowód to<samośei ko n i a
nr. 380719 serja A.
Znalazca proszony o
zwrot do adm .• Dziennilra Łódzkiego• Piotr
kows•a 86
r/agubiono dokumen
Dty wojskowe, ksią:i
kę wojskowlj i Jegitym•cję wydan11 w
P. K. U. Kutno na
Malinowimię Jana
Dokumenty
ski•go.

wiersz milim, (strona B łamów) 12 o;r .• ogłoszenia drobne 12 gr., za wyra• D

Ktimund

1
n1C')atywę w swoje ręce, i..a potem
~e ·~o poszczególne organizacie spole-

.,ą,z nie uczyniono prawie nic, do:
lliiy":e wy~azili .•wPgo zdaniti kompetentn~
»tyt07°w1e-elektrycy działacze spo!ec~ni,
. )'f' dcy poszczeg6lnych organizacyj!
1 V• ~ałym kraju rozgorzała walka o ta.
ił~1 -a w Łodzi?
~?iea .a~„ naszeqo uświadomienia w teJ
atnie wypaić musi niestPty ujemnie ...

Mateusz
-

0
i lQ. . n.a. całej prowincji municypalność

"'iiie

~~

Plecionki, Tkaniny, Gazy miedziane do filtrów, Rabitz do robót betonowych, siatki dla
f•bryk różnego gatunku wyrabia i poleca:

Mikołajczyk
ul. Kilińskiego 16'7. -

po./'. 2 ~wa~ walkę o potan_ienie prądu

ili~t ki.e•t1l1smy, ie memorJał, o którym
1J'i<lc n·ie wie - aie wystarcza.

L

0

Za

z licznych artykułów 10 tej
~:•e "~u,.il;,;„,y bezpośred11io _pod ad·
ltr94 "!1a.918fratu pytanie, jak zamierza

~llci ~koosygnowały wszystkie sw~ wy~i~n oddając dalsz4 akcję w rece icyego komitetu.
• iaJęC' ,
•
/
ofe~1
poszuku1e
energiczny
młody,
~i: 1"'6 na8? 'l'u i owdzie na le:renie
.ego'·
miejscu lub na wyjazd. 1
~~: ' •v i stowart'yszoi dysputowano
administracji .Dziennika t,ódt~
Projektach ~tw01·zenia komitetu
~~
l>,0'tt-k olcatorp, z. z. z„ Stow. [Kupców
;.k OWska 69 i t. d.l lansowano głuche
._. . •/~kretne oświadczenia do prasy za
~;d~zctwem reporterskich agencyj i nic

drucianych

mie1ięcznie

Pnybyl!<ki.

.,!

lk

Pokój umeblowanY f..

Niedziela, dn. 6 marca 1932 r.
Ce:n.a. 20 gr.

Go

lórlż
lyajq • ja/, to zwykle bywałt1 czeka z de~)
Dr. med.
Ji·na War.-zawę.
Cf!/ le nauczona przykladem l'iot·rkewa
lt ~prowmcji, jak dotąd na linji fronWalczących o tani p1·ąd - nie
~y,
wePeff'
Specjalista chorób skórnych,
;/'"" nic!
I mo.:zopłcóowyc:h• .M5'f8
.D~dzielniP absolutn~e nic!
Na"W"rot 32. Tel. 'I-' ,,si
1t 10 1e1m1k Łódzki" pierwszy wy/,azał
przyjmuje od 8-10 rano i o4ł ł pil·
~~- a z drożyzną prądu fest fednem
w niedz. i świ11ta od 9-!2 wja.
~elnych postulatów naszego życia. .
Dla pań oddzielna poezekalJI~ ~ej" ze,ąrana w tej walce to coruięcie
~oi. wstecz o parę dziesiątkó10 lat, to
•"'Y:dz~nje na.~zych potrzeb do poziomu
lie t a. 1 swiec woskowych, przystosowa·
i,.,;t>ipa wspólczesności do truchcika
8k~1
rhertelnegu Rosy11anta.
'~aktery.>tycsnem zjawiskiem dla
!.od;.
Łódź, ul. Pabjanicka Jllr·~ ~ )l~,Jest,
ie 1ta, jalowycli, trwających
poleca lu„tra, trema i lustra
•llj .zna w noc debatach radzieckich,
oraz przyjmuje wszelkie obsta} prl,I oPo~•det1. (JUM do11oś11y nie o.zwał się
1
wyroby lustrzane, podlewanie
~. 1 [tebie !zorganizowania 1WJ.<eerszych
/q '!' społeczeństwa łódzkiego do walki
bianie starych I u s /

1 zł. - ?głosze'!ia zamiejicowe 0 30 _pr•;~o"' 18 d ,,,;,
pracy IO gr., najm'!i•Jsze ogłoszenie
' dla_ poszukuj&cyoh
zł. 1. 20zagranicznych
lllllllllllll firm
llltiilnt
11 mll 11 lllllllllllllllllUlllUllllllllllj!llU
O 100 proc, drozej. ZI\ termmowy druk Ol?łOoz•ń, k:omunikatów I o(Jar admln11tracj& n1e O r 1111•'
,
1
1 ,
IIHI 111111111111 llilll
1i
każd•fl
w Łodzi ~zł. 3.llO, na prowincji zł. li.JO, u. odnoszenie do domu łO gr. - Prenumeratę przerwali motna tylko 1-go i 16-go
1
I

ostatniem miejscu.

V' 1
Tel. 201-93.
Przyjmuje od 8-11 rano i od
w niedziele i święta od

o•~r~
~. - - - - - - - - - - - -- - - - ---------------8
C>-=>"l:c:>szeń: Za _wiersz mtllmetrowy t-llunowy Ił tamy i: przea teKatem 1 w tekso1e w gr., za tentem i komunikaty łO grj'#Jniei''J·
droi~

Ce:n.y

lla

12 stron i dodatek ifustrowan° Ka'r irfoskop•.

Refor ma prawa ubezp ieczen ioweg o.
Redukcja świadczeń Funduszu Bezrobocia.

LÓDŹ

choroby skórne i wenerycsrl
ul. Południo .n nr• 28·

'łi•a'fr Jednym

Op:loszenie.

Do akt Nr. 273 1932 r.

Redakcja nocna: ul. Cegielniana 1-e l O, telefon IM-86.
Redaktor przyjmuje od godz. ~-7 wiecz.

L. NITEC

1
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OBUWIE - -

66.

DR. MED.

P" leca wykwi1tne i solidne

....

~.„........D-0.ja•z•d....t•r•a•m•w....a.ja•m••i•d....o....u•l.....C.z•e•rw....o•n•e•j.........................
. , .

Kerber

ul. Rzgowska Nr. 64

I
I

Tel. 143-26.
w f.odzi, ul. Piotrkowska 273.
Zawiadamia Sz. Klientelę. że z powodu przebudowy,
wejście do składu wędlin będzie czasowo z bramy.

.

uRfi

w innvch rolach ROGER TREVILLE,ANDRE LEfAUR,
TA TEIMER i uli biony - król komików paryskich PRIN

franci1

gwiazda

•
HUI

następnych

i dni

1 marca

Od wtorku dnia

Kino-Teatr

Dziś

zgładzić

ambasadora

skiego został zatrzymany. Zamach
dokonany został u zbiegu ulic Hercena
i Leontjewskiej w odległosci kilkudziesięciu kroków od gmachu ambasady uiemieckiPj. Istnieje przypuszczenie, że zamach był skierowany
przeciwko ambasadorowi niemieckiemu,
a Twardowsky stał się przypadkowo
Nie u~talono jeszcze czy zaofiarą.
machowiec działał sam z własnych
pobudek, czy też związany jest z jakąś organizacją.

