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Niemiecki koci
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Ustawa Hindenburga o obniżeniu płac w górnictwie rozpętała
rozruchów i groźnych fermentów.

Hitlerowcy i komuniści
demonstrują·
BERLIN. 2. 10. - Przez cały dzień
wczorajszy w Duisburgu trwaly awantury uliczne nil tle dekretu prezydenta
Hindenburga, o obniżenie płac górników.
Po pochodzie be}'robotnych, który
odbył się w spokoju, grupy komunistów
zaczęły manifestowaĆ' na wlasnll rękę·
Jednocześnie hitlerowcy wystą p ili na
ulice miasta. Bójki likwidowała policja,
aresztujilc uczestni ków. Dokonano kilku
napadów na lokale fabryczne i sklepy.

Sytuacja ogólna.
Dekret

prezyJenta
Hindenburga,
w życie w drodze rozporz'ldzenia doraźaego orz eczenie rozjemcy w sprawie obniż enia płac górników zagłębia Ruhry O 7 proc .• o głosz o 
ny został w sposób niezwykle sensacyjny, a mianowicie przez radjo.
Dop iero dzisiaj ukaże się dekret ten
w "Dzienniku Ustaw'. Ten sposób ogłaszania ustaw wywołuje w kołach politycznych i prawniczych rozmaite kowprowadzajł\cy

mentarze.
W kołach

tych wskuują, że już cąły
szereg dekretów wszedł w tycie w drodze równie niezwykłej, Podczas pobytu prez. Hin'denburga na nrlopie ogło
sił sw~go cusn .Dziennik ustaw" szereg rozporządzeń podpisanych przez prezydenta Rze$zy dopiero później, podczas
gdy w danej chwili uzyskano zgodę
prezydenta Rzeszy w drodze telefonicznej.
W kolach prawniczych wskazują, te
ta procednra może być wyzyskana dla
P03tępowania sądowego prze ciw ko prll-womocności danych d~kretów. W dniu
wczorajszym doszło już do podohnego
precedensu. Mianowicie pruska Rada
państwa uznała oszcxędnościowe rozporządzenie doraźne CZ4du prnskiego z dnu\
12 wrzełnia, wydane na zasadzie ogólnego dekretu, odnoszącego się do całej
Rzeszy, za niekonstytucyjne. Rada pań
st ws ograniczyła się tymczasem do prottlstu, nie pr/'ekład~jąc tej kwestji do
orzeczenia trybunałowi stanu.

niżka płac wynosi tylko 3-4 proc dla
górników, podczas gdy producenci oszczędZili na ko ztacb 2 -3 proc. Regulacja ta obciąty budżet Rzeszy miesięcznie
w wysokości 2 i pół miljona marek. które stanowią w ten s posób po~rednią 8nbstancjl\ na rzecz górnictwa zacbodnioniemieckiego. Poczynania te nie pocią
gną za sobą jednak obniżki cen węgla
na rynku wewnętrznym, ponieważ obliczone one są wyłącznie dla uzbrojenia
ek~po r tu niemieckiego, którego konkurenoyjność wobec spadku [ulta znacznie
zmalała.

Przez radjo.
BH:RLI~,

Nieprzejednana postawa
prze m ysłu.
BERLIN, 2. 10. (PAT). Na całym
obszarz e Rzeszy walki O umowy taryfowe weszły w stadjum zaostrzone.Prasa prawicowa, powolujqc sią na zwol nienie przemysłu węglowego zagłębia
Ruhry 0:1 świadczeń na rzecz bezrobotnych, usiłuje dowieść, że bezpodstawne są wogóle świadczenia socjalne. Ilość wypowiedzianych umów taryfowych z każdym dniem coraz bardzie;
wzrasta. Pr Ledsiębiorcy domagają się
zniżki plac zarobkowych, dochodzącej
do 25 proc. Wśród robotnikow panuje
obawa, że żądania te wywołają nową
falę redukcji płac zarobkowych.

2 października . Pod naciskiem przemysłu rZlld Rzeszy w drodze
dekretu zw olnił pracodawców i pracobiorców w górnictwie węglowem Z ag łębia
związków.
Ruhry od o bowiązku uiszczania składek
na rzecz nbezpieczenia od bezrobocia i na
BERLIN, 2. 10. (PAT). - Trzy najrzecz nrzQdu pośrMnictwa pracy.
większe zwillZki zawodowe, skupiające
Dek ret ten po raz pierwszy w histoJ ji olbrzymią większość zorganizowanych
ustawodawstwa niemieckiego nie zostJt! robotników, pracowników i urzędników
opublikowany w dzienniku ustaw. ale na terenie Niemiec, ogłaszają odezwę.
wczoraj wieczorem z natychmiastową wa- w której z naciskiem stwierdzają, że
żnościll ogłoszony przez radjo be rliń3kie
kola gospodarcze okazały się niezdolw przerwie między kOI certami.
nemi do przeźwycięienia wlasnemi siKrok ten rzildu Rzeszy oznJl.cza wej- lami kryzysu oraz, że konieczne jest
ście na drogę subwencjonowania zachOpodjęcie przez państwo planowej interdnio·niemieckiego górnictwa w( glowego wencji w sprawach gospodarczych.z nwagi na sytuację wytworzonll przez Odezwa odpiera próby zwalenia winy
spadek fu nta angielskiego.
1 za katastrofę gospo d arczą Niemiec nil

Ostre stanowisko

-------------------------------------------Konferencja

polsko-czechosłowacka

w Gdyni.

Dzikie strajki.
w

związku z obniżką, zwła szcza pod
wpływem agitacji komuuistycznej, wybudI ły w poozczeg6lnych
kopalniach

rewi ru zachodnio - niemieckiego dzikie
st rajki, które przenoszlI liię z kopalni na
kopalnię . Również w porcie hambnr kinl
obja wia się wielkie rozgoryczenie w śród
robotników transportowych i marynarzy
ze względu na wypowiedzenie umowy taryfowe.i, pocz~wszy od zwykłego marynarza, skończywszy na kapitan ie. Również w Berlinie wypowiedziano umowy
taryfowe w przemy~le metalowym, w
którym zatrud nia się 112.000 robotników i robotnic.

Szczegóły

dekretu.

Dekret w sprawie 7 proc. obniżki
w zagłębiu Ruhry Jostal równow ten sposb, że rząd
zwolai górników od składe k ubezpieczeniowych. W ten sposób efektywna obpłac

cześnie złagodzony

W Gdyni zakończyły się obrady Gieysztor, dr, Łaciński, naoz. wydz.
pOlsko -czechosłowack iej konferencji M. S. Z., prof. dr. Goetel, przewodnigranicznej . W przerwie pomiędzy ob- CZ&cy konferencji, b. minister robót puradami cz łonk owie konferencji zwie - blicl'Jnych i przewodnioząoy delegacji
dzili port i miasto Gdynię.
czechusłowackiej inż . dr. Roubik, dr.
Bobek, członek delegacji czeohosło 
Na zdjęciu naszem, dokonanem na waokiej i kom. Poznański. dyr. Urzę
wieży Urzędu Morskiego w Gdyni stodu Morskiego w Gdyni.
ją od lewej do prawej: nacz. wydz.
handlowego Urzędu Morskiego Gdyni

nową

falę

interwencję państwa,
cjalną i zarobkowq.

l lub politykę soW rzeczywistości
wina za kryzys gospodarcly wyplywa z
konfliktów politycznych oraz z nieufności. Stan ten został zaostrzony, dzi ę ki
forsowaniu polityki protekcjonizmu i
subwencji, jaką uprawiały Niemcy. Od
półtora roku propaguje się hasło redukcji plac zarobkowych i pensji oraz ograniczenia pojityki socjalnej, lako jedynej drogi wyjścia z kryzysu - pisze
odezwa. Polityka interesów, jak" uprawia zwillzek pracodawców, nie moie doprowadzić do rozwinięcia wspólnych
wysiłków, w celu przezwyciężenia kryzysu pospodarczego. W każdym razie
rzeue robotnicze Niemiec nie mogli
zrzec się bez walki najważniejszych
swoich zdobyczy socjalnych.

Na niemieckim rynku
dewizowym źle.
BERLIN, 2. 10. (PAT.). - Według
ogłosllonego wykazu odpływ dewiz i
złota z Banku Rzeszy w ostatnich t yR'odniach wynosi! 322,6 miljQnów mk.
Z tego na złoto przypada 74 miljony,
z których więks",a część skierowana
została na Nowy Jork. mniejsza zaś
do Holandji. Skutkiem tego ilość zło
ta i dewiz pozostała w Banku Rzeszy
stopniała do około 900 miljonów mk.
Pokrycie banknotów w ostatnim miesiącu zmniejszyło się z przewidzi'anych ustawowo 40,1 proc. na 31,2
proc. Tak wielki ubytek środków pokrycia przechodzący wszelkie oczekiwania uwatajl\ niemieckie koła finansowe za katastrofalny, tembardziej, te
już w ciągu ostatnich dwóch tygodni
odpływ złota i dewiz z Banku Rzeszy wynosił ponad 100 miljonów. W
sytuacji tej koła miarodajne uważają
za rzecz nieuniknioną możliwie pręd
Iris i radykalne podwyższenie dyskonta.
BERLIN, 2, 10, (pAT.). - Niezwy·
kle zaostrzenie sytuacji na niemieckim rynku dewizowym zmusi/o rząd
Rzeszy do podjęcia dalszych energicznych kroków celem przeciwdziała
nia odplywowi dewiz. W dniu dzisiejszym rząd ogłosi! drogą dekretu nowe zarządzenie, obostrzające obroty
dewizami. Maksymalne sumy dtlwiz
wolne od obowiązku zgła~zania do
Banku Rzeszy obniżono z dniem 2
b. m. z 1000 mk. do 200 mk. Posiadaczami prywatllycb dewiz mogą b~
osoby p&lnoletnie, które wykażą się
dokumentami podróży. P ocząwszy od
tego dnia wszelkie dewizy uzyskane
od posiadaczy prywatnych ~ ekspoń~
zagranicę mu!'zą być w ciągu 3 dm
sprzedawane Bankowi R:/:eszy. Dalsze
nowe obo trzenia przepisów dotyc:/:fcvch obrotu dewizami w celach handlowych z zagranicą mają chara~t~r
prohibicyjny i zmi~rzają <1:0 motliWle
największego ograniczenia unporlu towarów z zagranicy do Niemiec. Nabywanie "łota zalet~ć będzie odtąd
od uzyskania specjalnego zellwołenia
władz.
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Z komisji sejmowych.

Wczorajszy Sejm.

Dziś

o terminie następnego posiedzenia' Marszałek zawiadomi
Dyskllsji nad expose nie bylo. Nasz korespondent (L.) telefonuje

z Warszawy:
Wczoraj

już

od godziny 9 rano
do Sejmu po słowie
1 d ZlenDlkarze, żywo komentując onegdajsze obrady sej mu. Mo ~ a programowa premjera Prystora wyw o łu
je ostre komentarze po~ł ó w o pozycyjnych. PO Sł tl IVl e z B B. natomiast ujawniają spokój i zadOlvolenie.
Op ozycja jest zdania, że B. B. dostała
dyrektywę, aby o.pozycji nie drażnić,
lecz podtrzymywać pra cę IV sejmie,
tak, aby nl\złlwnątrz był o wratenie
te Sej m zab rał się do owocnej praoy:
Mó .viono równ ież w kulu arach
Sejmu na temat zmian \'V wewnętrz
nej poli tyce pań, tlVa, dając do zrozumieni a, że marsz. Piłsudski przygotowuJe pow.żne posunięcia, które
zasko zą s p ołeczłlń5tw o.
Nie o b eszło się także bez pogło
sek na temat zmiany rządu.
Sprawa kryzysu i walki z bezrobociem Jest tlsią zaintere'owania ogól nego, zaś buf,.t sejmowy terenem
wzajemuej wymiany sarkastycznych,
prze pOJonych Mleią, a niepozbawionych dOWCipu uwag.
I tak opozyoj a kuje kalambury na
temat rzekomego niez .dowolenia marszałka z polityki pułkownikowskiej .
Okrzyki z ław <ll'0zycYJnych podczas
p osiedzenia wkraczały niekiedy wpro5t
w dziedzinę fantazji jak np. oświad
czenie pos. B .rana {cytuję ze stenogramu sejmowego): .0 paeyfikacji
ze szło roc znej mówił cały świat kulturalny. Zainteresowała Anglję, to samo pań .. two, które zrobiło przewrót
majowy. Bo nie jest tajemnicą, że
przewrńt majowy stał się za zgodą i
pod protektoratem rz ądu wielkobry~oczęli .napływa ć

tań s kiego "

Pos. Wawrzynowski. (BB):
pan nie plecie głupstw.

*

*

Niech

*

Zakończenie
inau guracj i ~ejm u
prz esu nięte
wezoraj wieczorem na
dzień dzisiejszy trwało ni e\viele po nad godzinę, nie był o jednak pozba-

wione pewn ych momentów politycznyah. To. iż po 7ollk o ńczeniu dysku sji
nad expose premj era Prystora przemawiali jedynie przedstawiciele mniejazo ści narodo>vej, dowodzi najdobitniej, ~e opozycja zapowiadająca ostre
. ataki na rz ąd na długo j ut przed
otwarciem esji sejmowej, nie wypowiedziała się wyczerpująco i jasno w
dysku~ji nad ekspose premje ra, t raktUJącego o najbarrlziej pa lących zagadnieniach chwili t. j. opanowaniu
kryzysu go~por\arczpgo i zorgan izowaniu jaknajs<er5zej akcji dla zwalcza nia klę.,ki bezrll bocia.
Przy pierwszych czytaniach projektów u<taw rządowych w komisjach
nie było żadnej dyskusji.
Utnymuje się śród posłów przek onanie, że następne posierlzenie sejmu zwołane będzie prawdopodobnie
dopiero za 10 dni.
W międzyczasie obradować będą
komisje .
W chwili gdy po~łowie opuszczali
Sej m. jeden z posłów, idąc za posłan
ką uk raińską Rudnicką, znan~ z wystąpień genewskich, po przez całe kuluary wołał :
- Precz z Polskiego Sejmu.

*

•

wieś

Ostre przemówienia póslów

polska. Mówca wyrata zdanie,

któ rą

posłów.

Ilkraińskich.

obc i ążają

nadmierne

po~yczki

że zarówno rząd obecny. j ak i po- I prywatne. Pos. Jaremicz skarty się,
przed!li przyczynili się w zbyt małym
stOpDlU do poprawy ekonomicznej
wsi rus kiej . Bezrobocie wsi jest ciężkie ,
zwłaszcz a
w województwach
wschodnich i południowo-wschodnich,
dlatego też przedstawiciele ludności
ukraiń s kiej przyłączają się do tądań
wysu nię tych wczoraj przez posł~
Róga, w sp rawi e um o żliwienia swobodn ego rozwoj u Wili.
Pos. Jere micz ( biał o rusin) omawia
sprawę kry zysu na w i białoru skiej.

iż rząd zastosował
noś ci w dziedzinie

oszczęd
oświaty białorus 

wielkie

kiej.
Na tem dyskusję wyczerpano, poczem wszystkie projekty ustaw odesłano do odpowiednich komisyj .
Zkolei sekretarz odczytał interpelacje i wnioski, a o ~odz. 11.45 posiedzenie zamknięto .
Termin ' następnego posiedzenia
Sejmu marszałek poda pisemnie do
wiadomości posłów.

.....
,------------------------------Parlament angielskI
b ędzIe rozwią z any,

LONDYN, 2 ~aźdz~ernika (PAT). - Ost~tnie wypadki poli t yclne przekodzie tych, kto~zy Jeszcze w to . ,,:ątpih, iz obecny p~rłament rozwiąZlluJ' błJ
IIrawdopodobOle 8 b. m. I stnlPJą przypnslczpnia, ze Mac Ilona Id, B.ldwin
l S~m~el p .. rozumią sili ClO do formoły, mo t ą której zosbną Z3"t080"aDe w8Zy~tkle !!f!ldki, kou l.ecz.ue d!a opanowaui .. sytu .. eji, łącznie z z " rządz e lliami I;ontrołUI'Wl i prohiblcYJneml cO do. Importu orwz z wprow.dzeni~m tar)'f cehnch.
K"~l!d~y Sal1Ju"J'a ze stroDulctwa liberaJnel:o, którzy ""hodzą w skład nądo
mają Jes2cz6 pudziel oul! Idania tO do przyjeeia lej formuły .
'
. . L?~DYN. !2 października (PaT). - Po póltoragOdziunem posiedzeniu, rada
mlOlstro lV pr~~ rwała swe obrady o godz. 2S.30. NaHtępne pOsiedzenie wyznaczone
zostało na dZI., lecz odbędZIe S ię pl"llwdopodobnie bez u.1zialu Mac Dooald'a który o
godz. 10-pj wyjłlŻdŻ3 ,III 8wego ok:rę~u wyborclego, Seaham.
'
LONDY~, 2. 10 .. (PAT) Mac D mald wyjechał do ' Ilwego okręgu wyborczego
Seab.am, gdZie spot kll~ Się mil. ze swymI wyborcami z którymi od będzie poufoe zebraoH w Clą~lł d71~leJ"zego wieczoru. Nie zwłocznie po tem zebraniu Mac Donald
powróoi do Londynu.
2. 10. (PAT) - Król

przyj/\ł

ministra spnw

wewnętrznych ,

Sir Her-

berta Samuela.

Rozruchy b e zrobotnyph w Anglji.

Zdemo lowanie dzi el nicy ha ndl owej.
Odlamki szkla poranily
LO DYN, 2. 10. W mIastach szkockich odbyły się wczoraj manifestacje
na znak pNtestu przeciwko obniżce
zasitków dla bezrobotnych. W Bristolu tłum o bległ magistrat, tądając
przyj ęcia delegacji przez burmistrza.
Policja zmusiła demo nstrantów do rozej ści a się, przyozem Jedna osoba
odniosła rany.
G roźne rozruchy wywiązały się w
Glasgow, gdzie manifestowało około
50 ty-ięcy osób. Pierwsza fa la demonstracyj minęła spokojnie. Tłum przeszedł ulicami miasta, wznosząc okrzyki. W pochodzie. brały udz i ał. kobiety
i dzieci. Policja nie interwenjowała'l
Dopiero po rozej ściu się pochodu
wytworzy ły się na przedmieściach
nowe, mniej liczne grupy manifestantów, złoMne niemal wyłącznie z męt
czyzn. Grupy te rozpoczęły koncentr yczny marsz na śróJmieście, wskutek czego policja nie była w stanie
połapać się w sytuacji i nie zapobiegła ekscesom.
Demonstranoi, znalazłszy się w
dzielnicy handlowej, przypuścili sztur m
do wielkich magazynów tywnościo -

kilkadziesiąt

osób.

doszczętnie rozgrabiono.
pastwą tłumu padło 12 naj -

wych, które
Ogółem

Min. Zaleski powraca
z Genewy.
WARSZAWA, 2. 10. (Kor. "Dz. L ."
tel.) - Min. Zaleski wraz z cal/\ delegacją polską powraca z Genewy w niedzielę ·

Min. Zaleski w

Paryżu.

PARYŻ

n~!y
~zl,e

LO~DYN,

o godz. 12-ej odby ło lię pos iedzenie komi.ji skar bowej, na którem dokonano wyborów sekretarza
oraz wioeprze w odniczącego . Wiceprzewo d niczącym zosŁał poseł Czernichowski (B. B) sekretarzem komi~ji p oseł
Idzikowski {B. B)
Następnie odbyło się posiedzenie
komisji oświatowej. na którem dokonano przydziału r eferatów, oraz komisji prawniczej .
Na posiedzeniu komisji prawniczej dokonano wyboru wiceprzewodniczącego komisji, którym został poseł
P as cbalski (B. B.) oraz dokonanp
przydziału referatów.

(PAT) W drodze powrotnej
z kilkud nio wego wypoczynkn nil połu
dniu przybył tu p. minister Zaleski. Pomimo, że pobyt jhgO nosi charakter
~ciśle pry wlltny, minister odwiedził premjllra Lavalla oraz ministra Brianda.

Zgon dzieullikarza.
WIE DEN, 2. 10. (PAT) -W czouj w
nocy zDlarł tu dzienmkarz pol ~ki Szymon
Kwłłszew ski. Zmarły przed wojnl\ był
przez drugie lala ko respondenl~m wiedeń8kim krakow.kiej "Nowej R..tormy" i
lwowskiego" Wieku Nowego".

Ofiary pl'RCy.
WILNO, 2. 10. (PAT) - W czasie
robót kanalizacyjnyeh na jednej z ulic
obsunęła aię zi"mia z rusztowań. zasyp ując czterech robotników: znaj dują
cych się na znaczuej głębokości. Trzech
z nich zdołało się uratować. czwarty1:ltanisław Wilczyński dostał się pod
spadające de~ki , które przygniotły r o,
a ziemia zasypala. Wszelkie próby wydobycia Wilczyńskiego nie udały się·
Wezwano pogotowie straty ogniowej,
które po 6-ciogodzinnej akcji wyrąbało
dedki i usunę ł o ziemię, wydobywająe

starszych firm w Glasgow.
Pozatem manifestanci potłukli wit- zwłoki Wilczyńskiego.
ryny niemal we wszy.stkich skiepach
śródmieścia i obrabowali wystawy.
śląskiego
Podczas walk z policj ą, która nie
STANISŁAWÓW (PAr) W dniu 2
posługi w ała się bronią paJną, operubm. o godz. 10 wylądowały W Stanisła
jąc jedynie pałkami gumowemi, rany
odniosto kilkana~cie osób. Do szpi- wowie na lotniskn na Dąbro wie 4 lottali przewieziono 9 udzestników zabu- niCZki, uczestniczące w konkursie propagaudowym, zorgauizowanym prolez gląski
rzeń i 4 policj antów. Odłamki szkła,
oddział LO PP. Lotniczki o godz. 11.20
według tymcza so wych obliczeń, powystartowały w kiernnku Tarnopola.
kaleczyły około 50 osObo Dokonano
licznych aresztowań. Między in nymi
dostał się do więzienia członek izby
gmin, wybitny przedstawiciel komuLWÓW (PA'rJ W dnIU dzisiej szym
nistów angielskich.
Roz ruchy trwały przez całą noc, sąd doraźny wydał wyrok na Karola
O godzinie 2-eJ nad ranem policj a Kwika, uczestnika napadu bandyckiego
na po cIąg towarowy w nocy z 11 na 12
opanowała sytuację, jednakże sporadyczne utarczki z grupami manifestan - września obok lasu Biału hor~kiego pod
Lwowem Karol Kwik skazany został
tów trwały nadal.
LONDYN, 2.10. W Glasgow p rzy- ns karę śmierci przez powieszenIe z zawr ócono spokój. Wskutek nocnych miauą. na dożywotnie więlieme .
roz ruchów miasto poniosło wielkie
sz~ody.
Niektór ym firmom grozi
Pożar.
rUlDa.
WILNO (PAT) Z B rasławia d onoszł,
że onegdajszej uocy w mMjątku KoziaDY
pow. brssławski eg o wybu(' hł pożar, klóry strawił doszcz ętnie 25 domów wral
z chle wami. Ofiar w ludzi ach nie było.
prowincje chińskie wraz z pro wincj ą Kirin ogłosiły s w ą s am odz i elność.

Konkurs

LOPP.

Stracenie bandyty.

Na Dalekim Wschodzie.
MOSKWA, 2. 10. ( PAT) - We dł ug
donieSIeń prasy sowieckiej, rząd japoń
ski z aproponować miał b. cesarzowi
chińskiemu powrót na tron mandzur1!ki.
B. cesarz podobno od rzucił tę pro"o~ycję·
MOSKWA, 2. 10. (PAT) - Kor~s
pondeei sowieccy donos~ą . że wkrótce

*
Koresp. nasz dowiaduje
się ~e p.
premjer Prysto r był wczoraj prz.v jety
na Zamku przez Prezydenta RZlllitej
i zdał mu sprawozdanie z przebiegu
obrarl sej mu.
rozpocząć się mają pomiędzy Japonją
War. za wa 2 10 (PAT).
M a rszałek Sejmu dr. Świtaiski o- a przedstawicielami MH.ndzurji bezpoś rednie rokowania IV sprawie likwidacji
tworzy ł o godz. 10.40 pOSIedzenie
Sejmu, b ll rlące dalszy m ciągiem wczo- 08tatoiego incydentu i stworz p - ' 110wer o modu Vivendi.
r ajszego p osie~zenia_
BERLIN (P AT) Poselstwo chiński e
W dal3zej d v ~kusj i pier wszy zaw Berlinie ogłasz a komunikat, zaprzecza·
brał g ł os pos Baran, który omawiaj lłC s pra wę kryzysu
ekonomicznell;o jaey z p owołaUlem ię na otrzymane z
wsi u k raińs ki ej. za znaczył . te nie Nan.kinu wi adom ości u rzędowe wia domootrzymuje ona tej samej pomocy , co • li j m prasowylll, jakoby tn y wschodnie
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Projekt nowej ,ustawy
prasowej.

Wszyscy na front walki z bezrobociem I
Wywody prez. Klarnera. - W obliczu nadcIągającej zimy.Na Łodzi ciążą najpoważniejsze ~adania.
Akcja

pomocy dla bezrobotnych
rozwmęta sią czynnie znacznie wcześ
niej w wielu ośrodkach kraju, niż w
stolicy. Inicjatywa płynęła oczywiście
z Warszawy. lecz pierwsze zebranie
naczelnego komitetu do spraw bezrobocia odbyło się w pałacu prezydjum
rady ministrów dopiero w !l.:.l8 września, gdy na prowincji prace były
doŚĆ poważnie po su ni ęte.

Obecnie na tle ekspose, wy~łoszo
nego w Warszawie, jako dyrektywy
ogólnej, uzgod'nionej z rządem i w
związku z zarządzeniami już poczynionemi, nasuwa się szereg pyta il. Vi toku zamierzonej akcji pomocy, do
której powołano całe społeczeństwo i
to na prz eciąg 7 Iniesięcy, nie powinno być żadnych dysonansów ani niejasności.
Sharmonizowanie akcji leży
w interesie jej doniosłości.
:-;arazie zatem szereg motywów i
wytycznych, które wysunął w mowie
swej mianowany przez rz"d prezesem
naczelnego komHetu
inż.
Czesław
Klarner.
Motywy akcji tak p. prezes inż .
Klarner wyjaśnia:
• Dotknięte bezrobociem masy obywateli polskich, nie tak absolutnie liczne, jak w innych, więcej uprzemysłowionych państwach,
wymagają jednak pomoc, szybsze.j, niż gdzie indziej, gdyż zubożałe w okresie niewoli i okupacji zostały one w ciągu
ubiegłych dwóch zim ostatecznie wycieńczone przez kryzys gospodarczy i
pozbawione potrz,ebnych środków do
życia" .
Okres zimowy - zdaniem p. prezesa Klal1lera - nie zapowiada poprawy. lecz przeciwnie, z zaprzestaniem robót polnych i sezonowych
przynosi zawsze powiększenie bezrobocia. Należy więc przewidywać,
iż w zbliżającym się okresie zimowym
liczba bezrobotnych może przekroczyćl 380,000.
Tegoroczne przewidywania odnośnie stopnia na ilenia bezrobocia w najbliższym okresie zimowym wskazują, iż akcja naczelnego
komitetu powinna objąć miijon a
prawdopodobnie więcej osób, licząc bezrobotnych i ich rodziny, co stanowiło
by przeszło 3 proc. ogółu ludności.
To obliczenie nie nasnwa wąpli
wości. Jest prowizoryczne, ale oparte
na prawdopodobieństwie. O ile oczywiście mniej będzie ludzi głodnych
tem lepiej, o He więcej-wysiłki będą
musiały być spotęgowane

Zaznacza dalej p. prezes Klaraer,
najskromniejsze przewidywania wskazują, że na pomoc dla tego miljona
(lub więcej) osób trzeba będzie osiąg
nąć 60 mIljonów złotych
Tu pierwsza wątpliwość. Liczy się
zatem ryczałtem po 60 zł. na osobę
na pomoc przez 7 miesięcy, czyli nieco mniej niż 9 zł. miesięcznie.
Wysunięto coprawda na czoło ważny (lecz i b. trudny) problem powięk
szenia źródeł pracy .jako jedynego
narzędzia prowadzonej. walki z bezrobociem". W tym względzie można z
głębokiem zaciekawieniem czekać na
rezultaty. uby byty one jaknajlepsze.
J ednak znalezienie źródeł pracy
nie może załatwić zagadnienia, skoro
w całej rozciągłości rozwija się pozatem akcję pomocy, dla tego miljona
osób (może z górą), którym trzeba
będzie pomagać wydatnie.
iż

Ten miJjon będzie korzystał z pomocy bądź w produktach bąd~ też
przez odżywianie. .
Podkreśla tu p. prezes Klarner, iż
przez czynniki rządowe przewidziana
jest możność pociągania osoby, korzystającllj z tej formy pomocy, do
odrobienia jej na robotach -o charakterze użyteczności publicznej .. .
Jest to idea godna powodzenia.
Robót pnblicznych wiele leży u lias
odłogiem. Jednak ten system walki z
bezrobociem (jak to zastosowano we
Włoszech . na wielką miarę) nie lnial
u nas powodzenia, co również przecież
jest jedną z przyczyn zwiększenia
bezrobocia.
Wskazał też p. prezes Klarner zaprojektowane przez rząd źródło dochodów na pomoc dla bezrobotnych .
Należą tu fundusze państwowe na
akcję specjalną pomocy, środki w naturze, dostarczone za zal egle podatki,
towary odżywcze i in., skonfiskowane
przez władze celne, snmy, wyznaczone przez min. skarbu z podwyżki podatkn dochodowego i specjalnego obciążenia rejentów, komorników i pisarzy hipotecznych .
Nadto przewidziano b. cenną pomoc W postaci praw do nabywania
cukru po cenie eksportowej, a więc '
b. nizkiej.
Pozatem zdecydowano już definitywnie pobierać drobne dopłaty do biletów kolejowych, listów przewozowych,
od , ładnnków pelnowagonowych i drobnicowych i do taryfy pocztowej.
Mamy tu więc zapowiedt pod- '
wyższenia opłat na kolejach i na poczcie, co oczywiście obciąży społe
czeństwo.

Prócz tych wszystkich źródeł naczelny komitet zwraca się z apelem
do powszechnej ofiarności.
Komitetom wojewódzkim pozostawiono "petną swobodę wyzyskania przez
akcję lokalną obywatelskiej ofiarności".
To się już robi. W różnych formach. W możliwie rozległych formach,
Ale tu obawy, czy zamierzenia osiągną
skutek. Czy się nie przecenia - możliwości istotnej. Od projektów i zamierzeń do realnych skutków droga
bywa daleka i kamienista.
Tu nieco przykładów z relacji urzę
dowych.
Oto jeden z komitetów zaczyna
swą akcję od wezwania duchowieństwa
do pomocy Mamy tu próbkę chaosu.
Duchowieństwo od stycznia r. b. prowadzi juź akcję charytatywną, nadto
zaś
ks. kardynał Kakowski wydał
d. 6 września rozporządzeuie do całej
archidjecezji warszawskiej, aby akcję
pomocy dla bezrobotnych i głodnych
rozwinąć.

Dalej przykłady: we Lwowie podniesiono na rzecz bezrobotnych opłatę
za prąd elektryczny o 2 gr. i za gaz
o 1 grosz. Urzędnicy miejscy opodatkowali się dobrowolnie.
W Krakowie oświadczono, iż "wszyscy pracownicy umysłowi i fizyczni
winni prz~z 7 miesięcy' Qd 1 paździer
nika wpłacać po 1-3 proc. przy pła
cach od 500 zł. wzwyż dla żonatych
i 400 dla samotnych, zaś przy niż
szych conajmniej 0,5 proc." Dodano,
iż "tylko wyjll<tkowe położenie może
uzasadniać datki groszowe".
Ale wprowadzono tu nowy rygor.
Oto. pracodawcy winni dopłacać nie

mniej , niż 0,5 proc. do 1,5 proc. od
sumy płac pracowników nmysłowych i
fizycznych.
Nie zapominajmy, iż od N, Roku
będzie obowiązywał podwyższony podatek dochodowy od wszystkich.
I nie zapominajmy o tem, iż już
obecnie podatki i świadczenia socjalne,
nie są bynajmniej małe. Przy średniem
uposażeni n w Krakowie, (który
pewne znajdzie n aś ladow ców) pracownik będzie obarczony nowemi dopła
tami 3 plus :ł, czyli 5 proc., jego zaś
pracodawca ma nadto dopłacać do 1,5
proc. Czyli razem 6.5 proc. - nie
licząc obciążeń obecnych.
Pomoc dla bezrobotnYMI! i głod 
nych je t konieczno ' cią .
Prze widując te trndności p. prezes
Klarner oświadczył w-g PAT:
_ Naczelny komitet zwróci się z
apelem o dobrą wolę, o rozum Rpołe
czuy, o poświęcenie, o patrjotyzm do
wszystkich obywateli polskich. A jnż
obecnie przestrzegamy, iż niewystarczający wysiłek ze sU'ony społeczeń 
stwa zmusi Tząd do akcji więcej rygorystycznej i przymnsowej ... "

za-

*,

*

Sprawa walki z bezrobociem wysuwa się na czoło w zystkich naszych
zagadnień, specjalnej zaś wagi nabiera
w Łodzi tej stolicy pracy polskiej.
»Dziennik Łódzki". stojąc na gruncie postulatów rzesz robotniczych i
szerokich warstw inteligencji pracują,
cej, najwięcl'j dotkuiętych przez srożący się kryzys, w szeregu
artykułów i wywiadów oświetli akcję społe
czeństwa łódzkiego na froncie walki
z głodem i bezrobociem.

Koresp. .Dziennika Łódzkiego" teJ.:
Dowiaduję się, że Rada Ministrów uchwaliła na ostatniem posiedzeniu nowy projekt ustawy prasowej w miejsce

obalanej przez sejm poprzedniej ustawy, która była wprowadzona. dekretem
Prezydenta Rzplitej.
Nowy
projekt
wprowadza, jak słychać, wszystkie prawie obalone poprzednio przepisy i wniesiony ma być do sejmu w najbliższych
dniach.

Nowe obciążenie lokatorów.
WARSZAWA, 2.10 (Kor.• Dz. Ł." tel.)
wczoraj sejmowi projekt noweli do ustawy o podatku od
ni eruchomoś ci.
\-' rojekt ten przewiduje
podwyższenie stawek podatkowych i obciąży lokatorów.
Rząd przedIożył

Upnrllość banku Sto Kwinto.
WARSZAWA, 2.10 (Kor. .Dz. t."
tel. ): Wielkie wrażenie wywolała wieść
o bankructwie znanego tu domu bankowego Stanisława Kwinto (Marszałkow
sKa 121 ). Kwinto był członkiem warszawskiej ra dy giełdowej. W banku
tym mieli wkłady emeryci i ludzie
mniej zamożni. Na wiadomość o upadło ści, przed sklepem gdzie urzęduje
kurator, zgromadziły się tłumy publiczności wybijając wszystkie szyby.

Straty w rolnictwje.
WARSZAWA, 2.10. (Kor. ,Dz. L."
tel~ - Ztl ~fllr rolniczych komnnikuj"
że deszcze wrześniowe poczyniły wielkie
straty w okopowiznach.
Szczególnie
u cierpiały kartofle, które wygnily ezę
ściowo, częściowo wody je zabrały.
Zle
jest z silInem i koniczyną.
Odbije się
to na inwentarzu, którego pasza ilościowo jak i jakościowo może ulec
znacznemu ograniczenIU.
.

I

Zwolnienie Grudzieiskiego.
WARSZAWA, 2. 10. (Kor . • Dz. Ł."
tel.) - Dziś opuszC&a więzienie po odbycin kary 3,letniej b. rotmistrz Grudzielski, który w pllździernilm 1928 r.
zastrzeW: w Konstancinie w willi .Palace-Atena" przyjaciela swej tony b.
majora Kloba. Żona Grudzielskiego była lodzianką ze znanej rodziny przemysłowców Eisertów. Grudzitlski ma wyjechać do rodziny w Poznańskie.

Plan zamachu w Austrji

I

kiełkował

WIE DEN, 2. X. (PAT). W ci~u
wczorajszej dyskusji parlamentarnej nad
kwestjl\ zamachu Heimwehry, minister
spraw w8wn~trznych Wink.ler wygłosił
mowę, w której st wierdził, że Pfrimer
przedsięwriął swój zamach stanu pod
wpływem legItymistów, którzy chcieli w
teu sposób pokonaó koalicjQ między
ehrześcijatisko-społecznymi, a ocjaliBtami.
Dla upozorowania zamachu rozpuszczono
pogłoskę, jak.oby między socjalistycznym
Schutzbllndem a żandumerją przyszło w
dnin 13 września do kI wawych staró w
dolinie rzeki Anizy.

Wielkoniemcy
WIEDEŃ, 2.10 (PAT.) Na wczorajszem posiedzeniu parlamentu wielkoniemcy zgłosili wniosek o zanjechanie
wyboru prezydenta republiki w drodze
powszechnego głosowania całej ludności
i przeprowadzenia tego wyboru w sposób, praktykowany dotychczas, tj. przez
głosowanie obu izb. Wniosek odesłany
został. do komisji konstytucyjnej. Jak
słychać, wielkoniemcy i zwi'lzek chłop
ski !lotowi są oddać swe głosy na prezydenta Miklasa, gdyby chrześcijańsko-

oddawna.
Minister Winkler zaznaczył w swej
mowie, że plan urządzenia zamachu
stanu powstał już od kilku lat. Jesienią roku zeszłego był ten plan prawie gotowy do przeprowadzenia. Dyspozycje do ówczesnego planu zamachu stanu wypracował generał Ellisen.
Przy rewizji w kancelarji Heimwehry
znaleziono odnośne dokumenty, Dokonanie zamachu w dn. 13 września
postanowiona było już na kilka tygodni przedtem.

chcą
społeczni

LWÓW, 2.10 (PAT.) .Gazeta Porandonosi, że przed SlIdem Przysię
głych w Brzeżanach odbyła się rozprawa przeciwko 10 ukraińcom, oskarżonym o zbrodnię zdrady st8I\U, podpalenie i wymuszenie. Sędziowie przysięgli potwierdzili postawione pytania,
wobec czello Trybunał wydał wyrok,
skazujący jednego z oskarżonych na

się

Bluźnierstwa

na wniosek wiei-

Ludendorfa.

BFRLIN (PAT) Wydawany przez b.
feldmarszałka Ludendorffa w Monachium
tygodnik został skonfiskowany z powodu
zamieszczenia artykułu p. t. "Wyzwolenie od Chrystnaa" jsko! obratajłcy nczucia religijne llldności chrześcijańskiej
Niemiec.

Skazanie ukraińców w
na"

Miklasa.

zgodzili
koniemeów.

Brzeżanach.

7 lat ciężkiego więzienia. obostrzonego
ciemniclI raz do roku i twardem łożem
co kwartał, jednego na 5 lat ciężkiello
więzienia, trzech oskarżonych na karę
po 3 lata ciężkiego więzienia, trzech po
2 lata ciężkiego więzienia i dwóch po
10 miesięcy ciężkiego więzienie.
Wszystkim zaliczono areszt śledczy.

Copyright by • Dziennik Łódzki·.
..........................................

Tajemnice

Przedruk wzbroniony.

---------------

Rokicińskiej

Manufaktury

---------------------------------------------na tle
stosunków

fascynująca powieść

Streszczenie poprzedniego
rozdziału.
W lutym 1919 roku prezes zakładów
prze mysłowych .Rokiclńska Manufaktura" Oskar Hakon powraca do Łodzi po
kilkomiesięcznym
pobycie w Anglji
I Ameryce, gdzie dokonywał zakupów
maszyn I surowca dla wlasnego przedsiębiorstwa.

Na tychmiast po powrocie do domu
Oskar Hakon zabiera s ię do pracy
i przegląda bietącą korespondencję,
wśród której znajduje się list od syna,
stale przebywającego w Gdańsku.
Drugi syn Hakona, Moryc, który był
w wojsku, przebywa wł aśnie w ŁodzI.
Hakon oczekuje powrotu syna do
domu I oddaje się ro zpamiętywaniom .
Oskar Hakon był syn.m właścici ela
sklepu telala.
Dzieciństwo jego upłynęło w
tmo• fe"e kultu dla p ieniądza .

Wówczas

mały

dopiero

Oskar

zrozllJDiał, że mając pieniądze można

nietylko

wiele przyjemnych rzeczy
ale i wielu przykrych uni-

osiągnąć,
knąć.

wokół niego wypełnion e
o pi e niądz. W zystki e
i troski jakie mieli jego naj-

Wszystko
było

walką

kłopoty

blizsi

dawały SIę zaspakajać

w iększą

kwotą pieniężną.

To

ukształtowanie

się

pojęcia

wartości pieniądza stało się podsta wą

jego filozofji

życiowej.

Świadomość

ta zrodziła w nim
Godzinami całemi mógł się przyglądać jak liczono
Inb układano rulony monet i przysłuchiwać
się
charakterystycznemu
brzękowi .
Nie iuteresowała go wartość tych monet, imponowała mu tylko ich iloŚĆ.
Gdy w marzeniach widział się
bogatym, to konkretny obraz tego
bogactwa zarysowywał się jako wypchane monetami kieszenie, do których
można było się giąć i wyjmować
pełnemi garściami, tak nawet, by
ręki nie można było zamknąć.
Sama myśl o pieniądzach wprawiała go w dziwne drżenie.
Czasami
wieczorem wymykał się ukradkiem
z domu i biegł w stronę kantoru bankierskiego Lewina, mieszczącego się
w małym domku przy zbiegu ulic
Piotrkowskiej i Rozwadowskiej.
pożądanie

Z

pieniędzy.

chorobliwą ciekawością przyglą

dał się

wchodzącym

i

wychodzącym

sobie ile każdy
pie.niędzy przy sobie i ile
mogą mieć pieniędzy ludzie, którzy w
danej chwili są na ulicy.

z kantoru.
z nich ma

•

Wyobrażał

Gdy w domu mówiono o jakimś
potentacie, określając go jako miljonera, Oskar napróżno usiłował sobie
uprzytomnić, ile to może być ten
miljon.
Jego świat cyfr zamykał się w
cyfrze sto.
Srebrny, ciężki rubel czyli sto
kopiejek i bronzowy banknot z portretem carycy Katarzyny - sturublówka.
Raz jeden tylko widział taki banknot fi klijenta, który kupował jaki&

łódzkich

pilnik i płacąc wyjął z kieszeni plik
sturublowych banknotów.
Stary Hakon błysnął oczyma ku
klijentowi i chwil kilka badał pod
światło otrzymany jako zapłatę, banknot trzyrublowy.
W dwa dni potem ujrzał na ulicy
owego klij enta ze sturub lówkami , prowadzonego przez dwuch s tra źni kó w.
Obok na chodniku szła grupka gapiów, drwiąc i kpiąc z aresztowanego.
Fakt ten aczkolwiek zachwiał w
Oskarze przekonanie, że ludzie posiadający pieniądze są wszystkiem, nie
zdołał weń osłabić wiary w wartość
pieniądza i w jego w zechwład.zę .
Poza pieniądzem nie widział i widzieć nie mógł w swem otoczeniu żad
nych innych dążeń nie na sunęła mu
ich i szkoła.
Od szóstego roku życia posyłano
go do zakładu naukowego, zwanego
chederem, w którym głównymi przedmiotami nauczania były: religja, histo1ja żydów i ca ły kompleks zagadnietl z niemi zw iązanych -- a na tylnym, dalekim planie traktowano przedmioty, wchodzące w zakres normalnego nauczania.
System pedagogiczny w tej szkole
nie był skomplikowany choć urągał
wszelkim zasadom fłydaktyki i logiki.
Uczniowie uczyli ię na pamięć
odpowiednich wersetów Biblji i Talmudu, a potem chóralnie je powtarzali.
Jeśli któryś omylił się chudy,
wysoki nauczyciel w tymże momencie
dosięgał go linijką i uderzeuiem w
dłOli apelował do jego pamięci .
Wspomnienie odczutego bólu było
przy następnym powtarzaniu owym
sygnałem alarmowym, który ostrzegał
przed popeŁni e niem błędu.
Przy tych metodach pedagogicznych, uświęconych wiekową tradycją
zdolności Oskara zabłysnąć nie mogły .
Uczył się coprawda łatwo i powtarzanie długi ch wersetów na pamięć nie przedstawiało dlań żadnych
trudności, jednakże powtarzał je meclJanicznie, często nie rozumiejąc co
mówi.
Tego zresztą nie wymagano od
niego.
Inaczej natomiast przedstawiała
się sprawa z przedmiotami nauczania,
które tu nazywały się .naukami
świeckiemi". Były to .matematyka·
i ~przyroda". Zakres ich był bardzo
ograniczony i sprowadzał się jeśli
chodzi o matematykę, do zaznajomienia z zasadami czterech działań, a
jeśli chodzi o przyrodę do pogadanek,
w których tłumaczono dlaczego słoń
ce kręci się koło ziemi i jak można
spowodować deszcz manny.
Nie trzeba chyba zaznaczyć, iż
t.eorje Kopernika i Darwina były w
tej szkole traktowane jako dowcipy,
oczywista miernego gatunku.
Tajniki czterech działań arytme-

wielkoprzemysłowych.

tycznych Oskar przeniknął szybko
i gruntownie. Potrafił dodawać i odejmować w pamięci, oczywista w
zakresie stu, a przy tych pami ęcio
wych ćwiczeniach liczby uplastyczniały się w j ego pamięci, jako odpo- '
wiednie ilości rubli lub kopiejek.
W dziesiątym roku życia ojciec
o debra ł go z chederu, uważając edukację za s koń czoną i począł się nim
wysługiwać w sklepie.
Początkowo nowe stanowisko społeczne - chłopca do posług - w Jl rmie
Jezajasz Hakon imponowało Oskarowi.
Szybko jednak znudziło mu się to
wdrapywanie po drabince, poszukiwania na półkach, a j~ czynności gospodarczych, polegających na zamiataniu - oczywista raz na dwa dni rano
i w piątek wieczorem - po dłogi wprost
nienawidził.

Nie miał wogóle szacunku dla
pracy·. Widział bowiem, iż ci którzy
pracowali po dw anaści e i sze naście
godzin dziennie, cierpieli głód i nędzę,
ci zaś - którzy przez cały dzień nic
nie robili - żyli jak u pana Boga za
piecem.
Dążenie do zdobycia
pieniędzy,
które dotąd kiełkowalo podświadomie,
sta wało się coraz świadomsze.
Oskar począł przemyśliwać nad
tem, jak pieniądze zarobi ć .
W tym czasie posiadał on Jnz
swoje kapitały, sięgające zawrotnej
sumy jednego rubla i kilkunastu groszy. Rubla dostał od wuja z Ameryki. który przybył na kilka tygodni
do kraju, by zobaczyć się z rodziną
i ożenić się z kobie tą, której nie widział od lat dziesięciu, ale z którą
był zaręczony od szóstego roku życia.
_Gdy Oskar - narówni z innemi
dziećmi otrzymał rubla, matka usiłowała go skonfiskować pod godziwym
oczywista ;:retekstem.
Daj, kupię ci buty - powiedziała.

A gdyby wujek nie przyjechał,
mi butów nie kupiła - ostro
zareplikował Oskar.
W spór wdał się ofiarodawca,
który uspokoił siostrę wręczeniem jej
zielonej trzyrublówki extra na buty
dla dzieci.
Kapitał Oskara schowany zresztą w
żelaznej, zardzewi,ałej kasetce, stanowił źródło jego wiecznych niepokojów.
Fakt posiadania własnych kapitałów napawał Oskara bezbrzeźną dumą.
Siadywał czasami w kącie sklepu
i po obrzędzie dwukrotnego przeliczenia posiadanych sum, rozpoczynał medytację
nad . sposobami .pomnożenia
swych kapitałów.
Okazja nasunęła s ię wcześniej, niż
to

byś

przypuszczał.

Wuj Oskara, a brat jego matkiów ofiarodawca historycznego już rubla,
po półrocznem, wielce nieszczęśliwem
pożyciu małżeńskim uciekł od żo
ny i powrócił do kraju z doŚĆ znacz-

ną sumką

dolarów i listem polecają
do firmy Meincel i Punicer od
jakiegoś krewnego tego ostatniego.
W liście tym slawiono handlowe
talenty reemigranta i polecono go firmie j ako męża opatrznościowego, zasobnego w dolary.
List poparty zademonstrowaniem
założonego już konta bankowego, wycym

warł należyte wrażenie.

W szybkiem tempie poto czyły się
pertraktacj e w wyniku których wuj
Oskara ot.rzymał wyłączną sprzedaż
wyrobów firmy Meincel i Punicer na
teren dziesięciu gubernij "Priwisljenskawo kraja" - jak głosiła llJDowa,
rejentalnie zawarta i należycie ostemplowana fałszywemi coprawda markami stemplowemi, zakupionemi w gmachu i u wysokiego urzędni ka "Klrznaczejstwa" .
Rozpoczęły się poszukiwania lokalu
na biuro i skład, starania o niższą
kategorję patentu i cały ten korowód
żmudnych zabiegów, poprzedzających
powstanie nowego przedsiębiorstwa.
W rodzinie flakonów zapanował
okres radosnego podniecenia, zwłaszcza,
iż nestor rodziny i najstarszy brat
Hakona mieli otrzymać stanowiska w
nowem przedsiębiorstwie.
Sklep prowadzi ć miała Hakonowa
a jako jej generalny pomocnik został
wydelegowany Oskar, którego znaczenie w rodzinie od chwili uja.wnienia
faktu posiadania przezeń oszczędności
wzrosło niepomiernie.
Talenty handlowe Oskara jako
swojego rodzaju proknrenta firmy Jezaj asz Bakon zabłysły w całej pełni.
Oskar stał się duszą interesu. On
dy'rygował zakupami, załatwiał klijentelę nie mial jedynie dostępu do
kasy, którą dzierżyła silną ręką stara
Hakonowa.
Stopa życiowa rodziny Hakonów
podniosła się w tym okresie znacznie.
Wynajęto
jeszcze jeden pokój na
piętrze, w którym sy.piat Oskar ze
starszym bratem.
W tym czasie w domu H akonów
zjawiła ~ię charakterystyczna postać
swata z czerwoną chustką i parasolem pod pachą.
Osoba .swata· napełniała serce mło
dego Oskara rojem nieprzez\vyclęzo
nych obaw i niejasnych,' mglistych,
niedających się ująć w określone formy nadziei.
Wysoce charakterystyczna postać
rozdawcy szczQśliwości doczesnej i wys łannika amora, krócej mówiąc kojarzyciela małżeństw, z którym rodzice
wi edli długie ' i tajemnicze rozmowy,
wnosiła pewien ferment i niepokój w
środowi sko drobnomieszczal'lskie, wprzęgnięte niewolniczo do kieratu codziennych obowiązków i stałej pogoni za
groszem, będącym tu alfą i ol~legą
życia .

Dalszy

ciąg

jutro.
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Kalendarzyk.
Paz'dzl'ern,

Arbitraż

Franciszka Ser.

Illsp, Wojtkiewicz - super/lrbitrem,

-:::-

Wschód sloóc .. 5.30.
• Zachód slońca 5.13.
Wschód kslętyca .G!.
Zo.chód księżyca 1.41.
Długość dnia 11.35.
Ubyło dnia 4.51.
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L DNIA NA DZIEŃ.

Podatek w naturze,
W pewnym

skarbowym
Stawiła si ę jedna z .tych" dam:
- Podatek brać chcecie w naturze,
Więc je. tem, bierz radca go samI
urzędzie

- Gotowość Pani mnie' wzru8za,
Jak rzadki jest u nas ten faktl
Wnet o tem sporz'ldzę ,koszulkę'
I zaraz ją wl'lczę do akt.

Lecz będzie trudność z inkasem
- Tu radca spąsowi ..1 1 zbladł Ja ." dziale tym nie urzęduję
Bez mala trz ydzieści jut lat.

Dyżury

ANS .

aptek,

Nocy dzisiejszej dyturujll apteki: M.
cperkiewicza, Zgierska 54, J . . SitkiewicIa. Kopernika 26, I. ZundelewJcza Piotrkowska. 25, W. Sokolewieza, PJ"ze'ud 19, M. Lipca, Piotrkowska 198,
A. Rychtera i B. Łobody, 11 Listopada
86.

Tajemnica sfałszowanych
weksli niewyjaśniona,

w 8woim czasie głollna była sprawa
wykrycia fałszywyclh weksli ks. Stanisła
a Lubomirskiego, właściciela majlltku
w Kruszynie powiatu piotrkowskiego.
Po dochodzeniu wstępDem aresztowa·
no jako rzekomych fałsz erzy kupcu Mord
ę Goldberga i prze my słowca Izaaka
'ajermana z Radomska.
'rym czasem na roprawie po zbadaniu
"lkudz iesięci u świadków i biegłych obaj
ostali uniew innieni a taj~mnic!\ Sfllł szo·
anych weksli nie jest wyjaśniona.
(bl

rozstrzygnie zatarg

w przemyśle pończoszniczym.

DZiŚ: Kandyda I Ew.

JUTRO:

3
Sobota

I,

Onegdaj wieczore m w inspektoracie
pracy, pod przewodnictwe m p. inspektora pracy inż. Wojtkiewicza odbyła się
konferencja przedstawicieli robotników
przemysłu pońc zoszniczeg o i reprezentantów wła ścicie li fabryk.
Przedstawiciele przemysłowców w
dalszym ciągu podtrzymywali swoje stanowisko, uważając , iż za wyrobienie jednego kg. pończoch jedwabnych całko
wicie wystarcz a jąca ,jest stawka zło
tych 2.20.
Robotnicy, którzy w momencie likwidacji strajku żlldali zł. 3.00 od wyrobione go kilograma przędzy jedwabnej,
a następnie obniżyli swoje żą dania do
zł. 2.60 7a kg ., na
omawianem posiedzeniu zredukowali swoje źąda nia do
zł. 2.55.
Prz e mysłowcy jednak nie chcieli si ę
Z J odzi ć na żadne dalsze ustępstwa .
o Wobec powyższego
przedstawici ele
robotników zaproponowali utworzenie
komisji arbitrażowej dla rozstrz ) gnięci a
przewlekłe go zatargu .
Przedstawiciele przemysłowców zgodzili się na takie rozstrzygnięcie kwestji.
Na propozycję, aby prz ewodnic zą
cym komisji arbitrażowej był p. ins~.
Wojtkiew icz, wyrażoną przez robotmków, zllodzili się również przedstawiciele przemy słu .
§ Robotnicy zastrzegli wobec p. insp.
Wojtkiewicza, iż komisja nie powinna
brać pod uwa gę stawek,
proponowanych przez przemysł oraz. żą danych
przez robotników, lecz wziąć pod uwagę stan rzeczy, istniejący przed osta~
nim stra jkiem, kiedy to płace robotm-

cze kształtowały się w granicach od zł.
2.20 do zł. 2.70 od przerobienia iednego kilograma przędzy jedwa bnej.
P. insp. Wojtkiewicz oświadczył, iż
dążenie m jego będzie aby spór został
całkowicie zlikw idowany najpóźniej do
dnia j 5 b. m.
(p).

chociaż

TEATR

MIEJSKI;

"Pieśniarze

gh~tt,, ' , opowieść

sceniczna w
3 aktach Andrzeja Marka.
W roku zdaje się 1908 na scenie teatru łódzkiego pod dyr e kcją Aleksandra
elwerowicza wystawiono 3-aktową sztuę debiutującego podówczas młodego
dramaturga p. A. Marka, p. t , Pieśniarze ' .
Pan Marek był polecany b. gorąco
przez Stanisława Przyby zewskiego, który rok ował mu duże nadz ieje.
Marian Gawalewicz wprowadził p.
arka na scenę polską, wystawiają c jeo przeróbkę z noweli KonopnickIe j
. t. ,Bocia ny ', która zyskała przyhylną ocenę krytyki.
Symbolizm Młodej Polski, grupują
ej się wokoło ,Życia' krakowskiego,
zwłaszcza

potężna

indywidualnoś ć

Wórcy ,Confiteor' odbiły się bezprzecznie bardzo silnie na pisarstwie
. Marka.
Po dłuższym pobycie w Ameryce
ypłyną ł p. Marek w Polsce, jako tłu
acz, propalator, adaptator ludowoopularnych sztuk żydows ~ ich na scenie
olskiej.

ul. Piotrkowska 07, t.1. 186-75.

I

DelegaCja przedstawicieli związków w inspektoracie
pracy,

Jak już parokrotnie donosiliśmy
łódzkie związki robotnicze podjęły
akcję, maj ącą na (Jelu uchylenie sezonu martwego, w ciągu którego robotnicy sezonowi nie otrzymują zapomóg.
Związki zawodowe-j ak się dowiad ujemy-po djęły starania, aby zadołć
uczynić wszy5tkim wymogom proce-

dury, wymaganej dla ewentualnego
uzyskan ia tego rodzaju decyzji władz
centralnych.
Przedewszystkiem więc związki
zgromadziły materjał, dotyczący licz by be~r ob otnych , którzy zatrudnieni
byli przy robotach sezonowych w cią'
gu lata r . b.
Dalej naletało zestawić, ile przeciętnie wynosiły w r. b. zarobki robotników s ezon owych. oraz ile wynio-sła przeci ętna stanu zatrudnienia i
ilości dni pracy.
W tym celu odbyto onegdaj konferencję z dyrektorem O. I!'. B, p . J a niszewskim, dla otrzymania zesta-

----------------------------------Dziennikarze bullZ'arscy w Warszawie,

wień , ilu robotników i po jakim czatie traci prawa do zasiłkó w.
W dniu wczorajszym odbyto następną konferencję, w inspektoracie
pracy, z udziałem delegacji związków
.Praca' pod prze wodnictw em p. Zuberta.
.
Konf!'lrencja w inspektoracie pracy
miał a na celu ustalenie, jaki był stan
zatrudnienia bezrobotnych w ciągu
nbiegłego lata.
Po uzyskaniu odnośnych materjałów delegacja związków w ciągu przyszłego tygodnia zwróci się do p. wojewody J a szczołta, aby uzyskać jego
opinję do władz centralnych, w kwestji zniesienia sezonu martwego, Del egacja przedloty p. woje wodzie sytuację obecną robotników sezono wych,
oraz konieczno ś ć uniknięcia takiego
stanu r zeczy, aby bezrobotny robotnik sezonowy, podczas kilku mie!ięcy
zimowych, pozbawiony był jakichkolwiek świadczeń usta wowych.
Jednor,ześnie związki . 2óawodowe
podjęły starania o wysunięcie przez
łódzki O. F. B. do ce ntralnego zarzą
du funduszu bezrobocia wńiosku o
uchylenie sezonu martwego wobec
ciężkiej sytuacji robotników sezonowych.
O ile by wniosek taki został w głów
nym fuu duszu hezrobocia zgłoszony,
oraz o ile związkom zawodowym uda
się uzyskać w urzędzie wojewódzkim
poparcie ich akcji, uchylenie sezonu
martwego uwatać będzie moin a za
kwestję zadecydowaną.
Opinję urzędu wojewódzkiego,

inspektora pracy, oraz O. F. B., wraz
ze szczegó łowym memorjałem związ
ków robotniczycb, przewiezie spflcjalna delegacja do ministerstwa pracy. (p)

cukier krzepi.

Premj ery teatralne,

BIura Pollkielo zespołu GospodarczelD
Łódź,

o uchylenie se'zonu martwego.

Kradzione nie tuczy,
W cnkrowni • Zbiersk' w powiecie
aliskim od dłnższego już czasu stwierODO ByBtematyczn/l kradzież cukrn, przy
em ostatnio ilość skradzionego cnkl'U oliczono na 1000 klg.
Zawiadomiona o kradzi eży policja zaI"Z.\dziła obBerwację cukrowni i ud ało się
hwytać na gorllrym uczynku wynosze" 85 klg. cukru robotników Wojoiecha
okojowczyka i Szczepana Szymskiego.
Obu złodziei osadzono w areszcie do
yspozycji władz S/ldowych.
(h)

Wszelkie porady w sprawach
gospodarczych budowlanych i pomoc prawną, udziela każdemu

=====
Czytajcie

Dzhiaj rano przybyła do Warszawy
wycieczka dziennikarzy bułgarskich. Na
dworcu w Warszawie powitali wycieczkę
dzip.uDik8rzy bułgarskich przedstawiciele
wydzi a łu prasowfgo M. S. Z. z naczelni-

kiem Chrzanowskim na czele, charge
d'affllires buJgllTl!ki w Warszawie Karandjulow, grouo dziennikarzy warszawskich
oraz członkowie kolonji bułgarskiej.

Ostatnio p. Marek wydobył z pod
zapom nienia swą sztukę z przed
lat dwudziestu kilku (możliwe nawet że
ją co nieco od św ieżył i odlakierował)
i wystawił w teatrze wileńskim, skąd
przywędrowała jako , Pieśniarze ghetta'
do Łodzi. 1
Już udając się na premjerę, mieliśmy
poważne
wlltpliwości,
czy sztuka p.
zwycięską
próbę
Marka
wytrzyma
czasu.

Dawida Lewensztajna, n i ezwykłego kantora małej synagogi wileńskiej , który po
powrocie z Warszawy do Wilna przestał śpiewać Bogu.
Czytamy na afiszu: ,rzecz osnuta na
tle prawdziwego zdarzenia z roku 1836'.
Zdarzenie zawiera w sobie gotowy już
i prawdziwie dra matyczny rysunek.»Rzecz os nuta' czyli , Pi eśn i arze ghetta' jest dziełem, które urodz iło się nieżywe. P. Marek nie umiał zorganizować
teatralnie materjału. Akcja skonstruowana jest w sposób prymitywny, po linji
naj mniejszego oporu; wlecze si ę też śla
mazarnie, niosąc zbyt dużo niepotrzebnego teatralnego surowca. Nie w . dać tu
ręki
dramaturga,
niema operowania
skrótami tak charakterystycznemi dla
techniki teatralne j. Na scenie często
jest tłok i hałas , a nic się nie dzieje.

pyłu

Okazało się, że mieli ś my słusznoś ć.
Surowy ma t erjał tej sztuki robi większe
wrażenie, niż sztuka. Bo posłuchajmy:
W cleniu synagogi wileńskiej żyje Joel
Dawid, mIody kantor . Sława jego cudownego głos u krllży legendą po kraju.

Joelowi

Dawidowi jest ciasno w kole
wileńskich wielbicieli. Wy ś piewał już im
wszystkie swe pi eśni. Teraz musi odejść.
fatalizm zamieszkałej w Joelu
Dawidzie poezji pcha go na drogi dłuż
sze i dalsze, n iż wydeptane ścieżki rodzinnego ghetta. Młody kantor opuszcza Wilno. Po jakimś czasie wraca złamany. Cień ghetta dosięgn ~ ł Joela
Dawida i na tym szerszym świecie, nie
dał wolności sercu, które poko ohało
chrześcijankę. Taka jest historja Joela

Najsłabszll pozycj ą tej
.opowieści
scenicznej' jest jej język. Wiadomo, że
djalogi powinny być tak pisane, by pod
ich ciśnieniem stwarzały się osoby dramatu i ich .gra' . N'eprawdziwy język
stwarza w teatrze nieprawdziwych ludzi. W " Pieśniarzach ghetta' jest właś
nie dużo nieprawdziwych ludzi, dlatego

Dziennik Łódzki!

m.m--m

też widza nie zaj mują, nie śmieszą, nie
wzruszają. Styl djalogów jest osobliwy:
specyficzna deformacja j ęzyka napuszonego. fałszywy patos zaciążył na cało
ści, patos słów, " nie rzeczy.
Postać takiej
Osny, ślepej siostry
Joela, ma rysy dalekiego, z drugiej rę
ki, epigonizmu: Wyspiański, Przybyszewski skrzyżowani z Apokalipsą i talmudem. Symbolika sceny, w której Joel
roztrzaskuje swe skrzypki, jest papierowa i wzbudza, mówilIc poprostu, śmiech
na sali.

• * •
Stwierdzamy, ż e aktorzy nie uratowali sztuki, bo jej uratować nJe mogli,
mimo rzetelnych wysiłków w tym kierunku.
Pisanie takiej recenzji nie jest rzeczą miłą. Jedn.akże teatr nasz jest
teatrem z prawdziwego zdarzenia i "asługuje na coś więcej , niż zdawkowe
komplementy: zasługuje, by pisać o nim
szczerze.
Kalimlerz KorceIII.
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Widowiska

REPERTUAR,
TEA.TR MIEJSKI: ,Pieśniarz. GheUa'.
TEATR KAMERALNY: ,Wllld w nocy'.
TEATR POPULARNY : Mł\t naszej panienki
,COCTAIL": Więc zaclynamy.
.
MUZEUM MIEJSKIE historjl i sztuki Im.
J. I R. Bartoszewlczów (Plac Wolności l)
otwarte w środy, soboty I niedziele od
1~16.

ARS: Kslętna Masza.
APOLLO: .Śplewak Jazzbandu'.
BAJKA: ,Dzika miłość".
CASINO: ,Dafid Golder'.
CAPITOL: ..Trzykrotne we.ele'.
CORSO: I. Klejnoty śwlł\tyni Oparu.
CZARY: Znak żaby.
DOM LUDOWY: Grzech kusI.
BRA: Zdobywca sere.
GRAND KU'1O : ,Szary dom'.
LUNA: ,Spóźniony romans".
MIMOZA: .Koniec świata'.
M.IRAŻ: Spowiedź przed szturmem.
OAZA: Spowiedź przed szturmem.
ODEON: ,NIeposkromiony'.
OŚWIATQWY: Dla doroslych Cnotliwe
dziewczęta;
dla mlodzlety Trluml
Cowbnya.
PRZEDWIOŚNIE: Pochodnia.
PALACE, ,Pocił\g samobójców'.
RKSURSA: Królowa niewolników.
SPLENDID: ,X -27".
SŁOŃCE, .. Czerwona szabia".
UCIECHA, I .Mesallna'. 11 Kobieta wampir ,Szal".
VENUS, Czarny As.
WODEWIL; ,Nieposkromiony'.
ZACHĘTA: Odwieozna pleśń.

Teatr Miejski
sobota o g. , po pol. raz jeszcze jeden dla młodzlezy szkolnej al'Cydzieło Szekspira ,,00 chcecie" w niezrównanej inscenizacji dyr. K. Borowskiego. Ceny n.Jnlisze.
Dziś sobota, niedziela I poniedzlalek wlecz.
,Pieśniarze Ghetta'. Andrzeja Marka, urozmaicona śpiewami i elektami muzyczneml.
Jutro w niedzielę o g. 4 po pol. po raz
ostatni sensaoyjne ,Przedmieście' Langera
z J. Woskowskim. Ceny znitone.
W próbach pod osobistą "żyserjł\ dyr.
K. Borowskiego śwletua komedja Flers'a
i Caillavet'& ,Swlęty gaj".
Dziś,

Teatr Kameralny,
Dziś

sobota premjera komedji Hoodgeś·a
l Pereivel'a "Hau Hau·. Humor, orYJlinalnie
przeprowadzona sensacvjność załoteń i wysok .. klasa literacka-oto najważniejsze walory tej komedjl w której ważniejsze rolo
odtworzł\ Michał Znicz, oraz Nledzlalkowska,
Suchecłl:a, Brodniewicz, Chróścickl, Grołlcki,
Szubert I retyser sztuki Z. ZiembińskI. Dekoracje pomyslu Zolji Węgi erkowej.
W nledziolę I poniedziałek wieozorem powtórzenia premjery.
Jutro w niedzielę o g. ~ po pol. po cenach "nitonych powodzeniowe • Wilki w nocy' Rittnera.

Teatr Popularny,
(Ogrodowa Nr. 18 tel. 178-00).
Dzi. i jutro o godz. 4 po poU 8.Jb wiecz.
w dalszym .cił\gu świetna komedja G. Beylina p. t. _Mili nauej panienki".
NajblItszlI premjerll teatru będzie ostatnia nowość świetna operetka P Abrahama
p. t .• Wiktorja i jej huzar" w której gościn
nie wystąpi znakomity tenor, operetki war.zawskiej Marjan Wawrzkowloz.
•
Wszystkie kostjumy specjainle sprowadzone z Warszawy. Pracownia malarska art.
maI. B. Kudewic... przygotowuje bajeczne dekoracfe. Św ietny zespół glrls z warszawskiej
szkoly baletowej. Próby pod reżyserjł\ U. Urbańskiego i M. Zonera w całej pełnI.
Pre·
mjera w najbl itszych dniach.
Bilety do nab)'cl. w kasie teatru od godz.
U rano do 2 i od ~ do 9 wiecz.

.....
-----------------Kolporter gazet pod samochodem

·przy zbiegu ulic Piotrk( ,.klej i Czerwonej wyskocay! z tramwaju linji Nr. S
12-latni ehłopiec, Ryszard WOISD, nie
zwr6ciwslY uwagi, iż tuż obok wagonu
tramwajowego jcdzie samochód.
Chłopiec wpadł pod automobil, odno~c og6lne ohratenia ciała.
Slofer, który nie pouosił winy za
wypadek, boWIem chłopiec wpadł pod
samochód niemal bezpośreduio z wagonu
tramwajow~go, przewiÓZł poszkodowanego
malca do st&cjl porotowia, a po udzieleniu przejechanemu pomocy· przewi6zł go
do domu.
Ryszard Wolski (Lianera 10) jelt kolporterem pze\owym.
(P)
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wzrósł majątek miejs~i.
Na onegdajlłZem posiedzeniu magi tratu prezydent Ziemlęcki, jalw przewodnicl4cy wydziału {mansowego przedstawił
billlns miasta za rok ubiegły.
Bilans zamyka się liczb4 162 miljon6w złotycb, przyczem mllj~tek miejski
wynosi 107.5 9 ty8. złoty~h, a obciążenie
miasta potyczkawi i długami wynosi około :;0 mJ!jon6w zł.
W porównaniu z wartości~ maj .. tku
w roku poprzednim reaj.,tek wnósł o 11
miljonów, a jeśli wzi~ć pod uwagę że w

~nIlIlWIUIWHIWIIIIUlmHlUnlalll8lllllllll"

bieŻĄcym zaległe podatki Dotowane
zostały w 100 proc. jako zapisane w
księgach bierczycb, a w poprzednim roku

rokn

Łódź
SOBOTA, dnla 3 pażdziernlka.
11.Ml-12.10 Sygnał czasn z W-wy, hejnał I
Wiety Marjacklej w Krakowie, OdczytanI.
programu dziennego.
12 IO-U.I~ Muz)'ka z plyt gramol. A K~.
bell, Piotrkowska 160.
13 1~-16.00 Przerwa.
16.00 - 16.30. Słuohowisko dla dzieci p. l
.Przygody Hanki I Jurk& w Kongo-pl6ra Ewy Zaremblny (tr. z W-wy).
1630-16.00. Koncert dla młodzieiy. W PI>gramie utwory Zygmunta NoskowSlcl,&!
(tr • W-wy).
16.bO-1M~ Komunikat dla żeglugi I rJb~
ków. (Tr. z Warszaw)').
IO.6r>-17.16. Odcz)'t z Wilna p. t. ,O III~
koścl.lnej - wygI. p. W. Plotrowlcz.
17.16-17.36 Płyty gramol. z Wars.awy.
17.35-18.00 Od.zyt ze Lwowa p. t. ,Car, 'If
oszust?-wygl. dr. K. T)'szkowski.
18.00-19.00 Naboteństwo z Wilna.
19.00-19.20 Rozmaitości.
19.20-19.30 Płyty gramolonowe.
19.30-19.łO Kalendarzyk filmowy i reperturl
teatrów I kin.
19.łO-IH~ Płyty gramolono we.
ł9.45-20.00 Kom. Izby Prz.m. Handl. w Łodń
odczytanie programu na dzień nast. I ko,,"
meteorologiczny z W-wy.
2O . 00-20.1~ Prasowy dziennik radjo ....y I ko,,"
sportowy I Warszaw)'.
20.16-22.00. ./oIuz)'ka lekka. Wyk. Ork. P. Rpod. dyr. Bronislawa Szulca, Lucyna Ke~
sal (sopr.) I Ludwik Ursteln (akom~)
(tr. I W-wy).
22.00-22 . 1~ .Na widnokręgu",
22.16-22.30. Dodatek do prasowego dzlellAib
radjowego I kom. meteor., sportowy, policyjny (tr. z W-wy).
22.30-23.00 Utwory Chopina w wykonul.
Zolji Rabcewlczowej (tr. z W-wy).
23 OO-Koncert tyc.. " z płyt gramolonowy<h.

jedynie w prqblitenin zapisano sumy
jakie mają być Ilciągnięte, która to rótniCI wynosi 3 miljony, to mimo to t. zw.
zysk czyli przyrost mllj~tkowy miasta
wyno$i 8 miljonów złotych.
Warto zazn~czyć że miasto jest jedynl\ instytucj4, kt6ra przy obrocie 45 miljon6w zł. wykazuje tak duty zysk.
(b)

Włamanie do inspektoratu Z. U. P. U.
Lupem zlodz"iei padIo 34 zz. kalo ze, teczka.i maszyn·a.
Wczoraj rano dozorca domu przy
ulicy Zielonej 44, sprz 4 tająC schody,
spostrzegł, iż drzwi, wiodące do lokalu
łódzkiego inspektoratu ZUPU są mimo
wczesnej pory otwarte, przyczem noszą
one wyraźne ślady wlamania.
Dozorca powiadomił o swojem spostrzeżeniu władze policyjne.
Na miejsce przybyli bezzwłocznie:
kierownik I brygady wydziału śledczego,
K o łodziejski oraz kierownik VlI kornisarjatu, komisarz Matulewicz.
Ustalono, iż włamywacze przedostali
się do
lokalu ZUPU. przy pomocy
zwykłego świdra, którym wywiercili szereg dziur dokola zamku, poc em zamek
wysadzili.
W biurach inspe" toratu p.nował ogromny nieład. Początkowo nie można
było ustalić, co padło łupem opryszków.
Po przybyciu kierownika Inspektoratu, p. insp. Czarkowskiego, ustalono, iż
złodzieje zabrali ogółem 19 zt. i 35 gr.
tj. całą sumę, jaka wpłynęła do zakładu
za sprzedaż druków.
Po ta tern włamywacze zabrali kalosze urzędnika inspektoratu, Appeltowicza, oraz teczkę inspektora Pawłowicza,
przedtem loj a lnie wyrzuciwszy całą jej
zllwartość.

rodzaju akta, powodując olbrzymi nieład,
przyczem uporządkowanie rozsypanych
aktów potrwa najprawdopodobniej przez
czas dłuższy .
Zauważono poza tern, iż
zniknęła
maszyna do pisania, typu .Underwood"
wartości około tysiąca złotych.
W następstwie okazało się, iż zło
dzie je, nie mogąc widocznie przenieść
ciężkiej maszyny przez płot, wrzucili ją
do śmietnika.

Przeprowadzone dochodzenie nie usprawców włamania do
inspektoratu ZUPU.
Jest prawdopodobne, iż włamania dokona i osobnicy doskonale obznajmieni
z terenem. Złodzieje spodziewali się
znaleźć pieniądze, otrzymane za mieszkania ZUPU.
Zaznaczyć należy, iż dom przy ulicy
Zielon ej 44, przy zbiegu tej ulicy z ul.
Zakątną, cieszy się szczególnem zainteresowaniem dodz ei, gdyż wypadki kradzieży są tam na porz'ldku dziennym .
Ostatnio m. in . zrabowano ze strychu
bieliznę dowódcy 4 p. a. c. pik. Bogusławskiego, na większą sumę.
Op.eracjom złodziejskim sprzyja fakt,
iż posesja omawiana
ma dwa wyjścia,
na ul. Zieloną i na ul. Zakątną, ' raz
ogrodzona jest plo tern. ni C ł em niezabezpieczonym, a zatem stanowiącym
zaporę łatwą do pokonania . (p)
jawniło dotąd

,....

Radjo i

częsci

Najlepiej kupuje się w firmie

ST. SOBCZA
Łódż,

ul, Piotllkowska Nr, 1
Tel. 150-94.

Tamże wymiana żarówek
za dopłatą 50 proc.

,ARGON

Łódź
NIBDZIELA, dnia 4 października.
1O.1ó-ł 1.ł6 Transmisja naboteństwa z Wił.
ll. ~ -12.10 Sygnał czasu z Warszawy, bej.
z Wieży Marjacklej w Krakowie I odol)"
tanie programu dil:lenllego.
12.10-12.15 Komunikat meteorologiczny z WII·
sza wy.
12.1~-U.OO Poranek symlonlcmy z Pilharm
nJI War..awsklej. Wyk.: Orkiestra Filb
moniezna, Bronisław WolIstaI (dlr.
"VV1::a.dż.
Aleksander Kagan (lort.) W progra
uLwory Ludwika van R•• tbovena: I)Uw
ruchu ludowego w potęż ne m stronnicO':był się w Łodzi zjazd województura ,Prometeusz'. 2) Koncert I,
Ks-dur: a) Allegro, b) Adagio poco mo
I i Stronnictwa Ludowego.
Był
to twie, zobrazował ob.ecne stosunki polic) Rondo. 3) lIymlonja l-sza (C-dur~ I
pierwszy zjazd
połączonych
trzech tyczne. Z cał" ŚW i adomości" własnej
Adagio
molto. Allegro, b) Andante cu
odpowi"dzialności
stronnictw: Wyzwolenia, Piasta i Stron- sity i poczuciem
bile , c) Menuetto, d) Adagio. AUe
Stronnictwo Ludowe st je dziś na czele
nictwa Chłopskiego .
molto vivace.
opozycji i wypowiada walkę tchórzostwu a OO-I~.OO Przerwa.
Prócz prezydjów 13 powiatowych zai upodlaniu, a szeregi swe mobilizuje 15.00-1~.15 Muzyka lekka z W-wy;
rządów w , jewództwa łódzkiego brali w
Audycja toInierska (tr. z w-W!
w imię haseł przywrócenia praw ele- 1~.1~-16.~~
16.~~-16.20 l'rogram dia dzieci.
I) Co
nim udział pelsłowie dr. Stanisław Wromentarnej uczciwości w życiu pub liczd,ieje na swleole - tygodnik radjo.
na, Maksymiljan Malinowski, Władylaw
w opracowaniu J. Milewskiego. 2) Fel)
nem. Pop rawę stosunków Stronnictwo ,
Fijatkowski,
Antoni Langier, Henryk
ton w opracowaniu A. F. Ossendowsk!
Ludowe widzi w odbudowie zaufania i I
Wyrzykowski oraz senator inż. Wacław
p. t .• My"liwstwo na północy" (tr. z W-Wf
wiary c ał ego społeczeństwa we własne
16.20-ł6.łO Płyty gramol. I W-wy.
Januszewski, który przewo. niczył obrasiły.
16.40-17.00
Odczyt z KatowIc p. t. .Sił!!
dom. Po ukonstyluowaniu się prezyW dyskus ji zabierało następnie głos
semper lidells· - wygł. pro!. Wlady,l.
djum zebrani oddali hołd więźniom
Dzięgiel
szereg mówców, przyczem uchwalono
brzeskim oraz pamięci niestrudzonego
Płyty gram. z W-wy.
rezolucje, poczem dokonano wyboru za- 17.00-17.15
17.15-17.30 Odclyt z Krakowa p. t. ,Czy
bojownika. zgasłeRo przedwcześnie Jana
rządu wojewódzkiego w składzie: prenleje
nienawlś"
u zwlerzllt--wygl. P
D"bskiego i powitali Stanisława Wronę
z s senator Januszewski, wice-prezesi.
Michał SIedlecki.
i posła Malinowskiego.
17.3~17.45 • Wiadomoacl przyjemne I poły
pos. Wiad. Fljałk owski i Piotr Chwaliń
teczne' (tran sm. zW·wy).
Referat polityczny wygłosił prezes ski sekretarz adw. Wilanowski Stefan,
17.45-18. 1~ Koncertcbóru Wars •. (tr. z W·Wl
nacz. komit. w vkonawczego dr. Wron •. skarh nik pos. Langier.
(a)
18.1~-19.00 Muzyka popularna w wyk:.O r
Podkreśliwszy fakt zjednoczenia całego
P. R. pod dyr. J Ozimińsklego (tr. z W-"l
19.00-19.20 Rozmaitośc\.
19.20-19.30 Komunikat sportowy łódzki
łodzian?
19.30-19.łO Kalendarzyk rumowy I repert
teatrów.
19.40 -19.4~ Odozytanie .programu na dzle
Złodzieje porozbijali szufledy we
wszystkich stołach i biurkach, powyrzucali na podłogę i pomieszali r . żnego

Zjazd \\ ojewódzki Stronnictwa Ludo ..
I
wego w Łodzi.
-VVybór :r.l.o"VVycb..

I

l

Ilu jest

Prace przygotowawcze do spisu

Prace przygotowawcze do drugiego powszechnego spisu ludnosci, wyznaczone na dzień 9-go grudnia r . b.,
posuwajl} Się szybko naprzód. W dniu
wczorajszym zostały zakończone prace nad sporządzeniem wykazu nieruchomości millsta Ło dzi, jakkol wiek
instrukcja spisowa przewiduje wykonanie tego wykazu w terminie do
dnia 1f>.go patdziernika.
Na podstawie wspomnianego wykazu, dokonany zostanie w najbliż
szym olasie podział miasta Łodzi na
okręgi spisowe.
Poza tem są w toku prace nad

ludności.

skom pletowaniem zes p ołu komisarzy
spisowych. Jak wiadomo, drugi powszechny spis ludno ści przeprowadzony zostanie przy u~yciu wyłącznie
honorowych
komisarzy spisowych,
którzy wykonają swą pracę bezinteresownie, w poczuciu obowi~zku obywatelskiego.
Zgłaszania kandydatów przyjmuje
WydzIał Statystyczny, który m J e ś ci
się obecnie na ul. Narutowicza Nr. 2.
Należy aię spodziewać,
te wszy scy
obywatele, rozumiejący pań stwo wą
doniosłość spi~u ludności, zaofiarują
swe usługi do akoji spisowej.

następny
I9.łr>- 20.1~ Słuchowisko

,Grube ryby'
lucklego (lr. z W-wy).
20 1~-21.~~ Koncert popularny. Wyk.: Or
P. R. pod dyr. Józela Ozlmlńslrlego, lIa
rycy Janowski (lenor) I L. Urstein (ako m
(tr. z P.)
21.55-22.10 Kwadrans ILteracki .Nerwy· o
wiadanle sportowe Zdzisława KIesICI)'
skiego (tr.• W-wy).
22.1O-22.łO Reoital akrzypeowy Z. Roo,."
Przy lort. L. Ursteln (tr. z W-w)').
22.ł0-23.00 Komunikaty z Warszawy).
23.00-24.00 Muzyka lekka I tanecznazW-

-
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kiego L.O.P.P. w Polsce.

Wiadomości

Eksport

gospodarcze.

łódzki

Dnia 1 b. m. odbyło się w Izbie PrzeHllndlowej pod prze~odnictwem
wiceprezel!a izby p. Mieczysława Hel tza
posiedrenie połączonych komisyj kredytowo-fiuansowPj, eksporto'A'ej i polityki
gospodarczej z udziałtm dyrekcjI izby,
poświęcone wypadkom '\\alutowym w Anglji i wplywo'\\'i ich na sytnacjQ eksporterów polskich ze azczególnem uwzglę
dnieniem interesów okrQgu łódzkiego.
Po refdracie int. Emila Hirszbergll oraz po referacie wicedyrektora izby d-ra
Herberta Sanda wywiązała się ożywiona
dyskusja, która zezwoliła przedew8zystkiem na. skonkretyzowanie pogllldu, że
mimo niepewne,j sytuacji kalkulacyjnej,
która wyłoniła się w związku ze spadkiem funta, okręg tutejszy zainteresowany jest w kontynuowaniu eksportu i ntrzymanie dotychczltSowPj z trudem zdobytej pozycji nil rynku angielskim w toku dysk~ji wysnnęla się na czoło zagadnień będących przedmiotem obrad. kw(stja, czy przy uprzednio zawartych, a obecnie biegnlłeych jeszcze kontraktach, nie
ualdy domagać się od importerów angiel
skich odszkodowania boniflkacyjnego za
straty z tytułu tpadku funta. .
mysłowo

B awią c y w \Va rsza wie przedsta wiciele
Es tońs k i ej l.igi Obrony Powi etrzn ej P a ństwa
oraz Ministers t wa Lotn ictwa z prezesem p.
Oskarem KasLerem b. min istrem wojn y, D a
czele, odlecieli w dniu d zi s iejszy m o godz. 8 .1 ~
r aDO 3-motorowym Fokkerem, prod ukcj i kl'&.iowej do Dęblina, Lub li na i Bi alej Pod las kiej.

celem zwiedzenia polskiego przemysiu lotniczego. Misji towarzyszy IIttaehe wojskowy poselstwa e stońsk i ego w Wa rszawie pik. Raud
ornz prezes Zarządu Glównego LOPP dr. Zenon Ma rtynowicz. Na ilustracji naszej widzi·
my deiegatów e stońsk i e i LOPP Da tle olbrzymiego Fok!.:er".

-----------------_.--------------------------------

250 domów będzie skanalizowanych wr. 1932
Przymus skanalizowania

Na podstawie przepisów miej s cowych o skanalizowaniu i połączeniu
nieruchomości z kanałami ulicznemi
- właściciele domó w obowi ązani są
przyłączyć je do sieci IV ciągu roku,
od daty ogłoszenia o oddaniu do użyt
ku publicznego kanałów miejskich na
danej ulicy.
Obecnie magistrat obej mie przymusem skanalizowania około 250 dom ów
p o łożonych na ulicy Pomorskiej (numery domów od 1 - 9 i od 2 - 10),
ul. Sienkiewicza (od 51 - 69 i od
~ - 56), ul. Pjlsudskiego (od 21 69 i od 28 - 76). ul.
arutowic,a
(od 19 - 33 i od ' W - 50), ul. Ko"'!!P""!'!!!'

Zabezpieczenie przed chorobą

morską.

lej nej

nieruchomości.

15 i od 2 - 10), uL
69 i od 54 - 62),
- 9 i od 2 - 10),
ul. Zachodni"ej (od 29 - 69 i od 3074), Al. Kościuszki (od 1 - 95 i od 2
- 94), ul. Wólczań~kiej (od 1 - 131
i od 2 - 120), uJ. Zawadzkiej (od 13
- 17 i od 16 - 16 -a), ul Śródmiej
skiej (od 13 - 19 i od 16 - 20), ul.
Ziel onej (Nr. 13 i S-a), ul. 6 Sierpnia
r . 7 i 8', ul. Andrzeja (od 9 - l i i
od 12 - 16). ul. Zamenhoffa (od 7 9 i 8 - 10), ul. 'Anny (od 9 - 11 i
10 -- 12).
Domy powyższe będą się musiały
przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, do ·
dnia J5-go października 1932 koku.
Zaznaczyć' należy, iit w okubieżącym
przymusem kanalizacyjnym
objęte były domy, położone na ulicy
Piotrkowskiej na odcinku od Placu
Wolno ś ci do ul, Anny Głównej, w
ogólnej liczbie 287.

Bułki

i mięso

wołowe słanieją.

Uchwały komisji cennikowej.

W dnin wczorajszym o godzinie lI-ej
odbyło się pod przewodnictwem kierownika Kalutyńskiego posiedzenie komisji cen-

nikowej, dla ustalenia cen

na pieczywo i

ml\kę pszennĄ.

W ostatnich dniach odbyły się w zakła
dach Westinghouse w Filadel1ji w Ameryce Półuocnej, w obecuoAci naj wybitniejszych inżynierów budowy okrętów próby
~ nowo-skonstruowanym przyrząde:n, maJl\cym na celu zapobittenie przechylaniu
SIę okrętów w czasie przerho<i7.enia z fali
na filIę, co, jak wiadomo, powoduje chorobę worską. Pl'zyrzl\d ten ma kształt
zaba",:ki dz.iecięcej, tak zwa.nego bllka.
InżYlllerowle budowy okrętów stwierdzili
w czasie prób, że blik ten o przecięciu
3 i pól mtr. i o wadze 120 tonn pornszany maszyn,\ o .sile 7S koni P~owych
zape.wOIa o~rętowl o 450 t?nnach pojemnoŚCI makSImum równowagI dopuszczajlIc
",:ychyl~Die 8~ę okrętu najwyżej do 2 stopOl.
WlelkoSc bąka wzrasta w miarę
wzrostn wi !kości okrętu.

Nadzory ' i

(od 1 -

Kilińskiego (od 55 ul. Składowej (od 1

\V posiedzeniu wzięli ndział przedstawic"ele władz wojewódzkich w osobie p.
Ladewskiego, Starostwa Grodzkiego w
osobie kier_ Rajna oraz przedstawicieli
producentów i konsumentów.
Po dyijkusji komisja postanowiła obniżyó ceny bułek za l kg. z 85 na 75 gr.
oraz ustalono ceny na mąkę przenną
55 proc. 41 gr. za l kg., I!o za mąk Q
60 proc. 40 gr.
W tymże dniu o godzinie 13 ej odbyło się pJsiedzenie komisji w tymże sldadtie jedynie z pl'Zedstawicielami cechu
r~eżflikólV. na którdm po dłuższej dyskusji
PQstanowiollo obuiżyć ceny na mięso wolowe normalne, kbszerne, oraz przetwory
masarskie koszerne o 10 proc.
Uchwały komisji muszą uzyskać aprobatQ Magistratu m. Łodzi poczem obwieszczone będlł nowe cenniki.
(a)

Spis poborowych rocznika
1911.
Dziś. w sobotę, dnia 3 paidziernika
r. b .• do spisu poborowych w lokalu
biura wojskowego (ul. Zawadzka Nr.11)
w godzinach od 8 do 15 (w soboty od
8 do 13.30), powinni się zgłosić męż
czyini, urodzeni w 1911 roku. zamieszkeli na terenie: 1-gQ komisarjatu policji
państwowej, których nazwiska rozpoczynają się od liter: K, L, Ł, M, i zamieszkali na terenie 7-go komisarjatu p. p .•
których nazwiska rozpoczynają się od
liter: G. H. Ch.
Każdy mężczyzna, zgłaszający się do

W dniu wczorajszym złotyła do S~du
podanie o odroczenie wypłat firma .Standard' , f"bryka wyrobów dzianych i poń
czoszniczych w Łodzi przy ul. Grabowej Nr. 7.
Jakkolwiek f rma .Standard" jest ZArejestrowana jako spÓłka z ogr. odp, która to istnieje od początku 1925 r., to
jednak zarządcy jej jeszcze ' w okresie
przedwojennym zajmowali się f,bry . acjll
wyrobów dziano pończoszniczych .
Pomimo duże i konknrencji w branty
pończoszniczej, firma petentka dzielnie
pokonywała stale piętn~ce się trudnoaci.
punktualnie wywil\Zujlłc się ze wszystkich
swoich zobowllłzań.
Obecnie jednak znalazła się w tak
ciężkiej, aczkol wiek przejściowej tylko
sytuaeji fmansowej, że własnemi środka
mi, bez dobl'odziejstw, wypływających z
odroczenia wypłat, nis zdołała jej opalować.
Złożyły się na to różne przyczyny, li
głównie prawie całkowity zanik normalnego kredytu bankowego i konieczność
uciekania się do drogiego, t . zw. uliczne-

go kredytu, który znacznis podrata koszta
produkcji oraz stosunkowo dość znaozne
straty, poniesione wakntek niewypłacal
ności
niektórych dłnżników firmy petentki, z rachunku otwartego oraz z weksit protestowanych.
Jak wynika z zMIlczonego do sprawy
bilansu sporzl\dzonego na dzień 15 września 1931 r., aktywa firmy przewyższaj~
jej passywa o przeszło 134..000 zł., co
stąnowi około 1/ 3 ogólnpj sumy zamknię
cia 314.000 zł. Nadto całe aktywa .kła.
dsj!) się z kapitałów płynnych, wśród
których najpow&żniejsZl\ pozycję stanowili:
towary, przędza i dłużnicy z rachunku
otwartego.
Podkreślić należy, iż firma pl\tentka
przy uldadaniu swego bilansu, w prz ciwieństwie do innych firm, ubiegających
się o nadzór, nie zamieAciła wcale po
stronie aktywów pozycji protestów, licząc
s ' ę z tem, iż 84 one "'I\tpliwe i wpływ z
nich będzie niezuaczny. W każdym jednak
razie pokryj4 one ewentualne straty z
obliga którego suma wyno i zaledwie niecałe 27.000 zł.
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W dniu wczorajszym ogłosił SlId opadłość Lajzerowi Rozenstrochowi i Wolfowi
Bialerowi, prowadzącym przedsiębiorstwo
pod firmll .1. Rozenstrocb i W Bialer"
w Łodzi puy ul. Narutowicza r. 36.
U padla firma oraz jej wlaAciciele dłu-

-

s pisów, powin'en być zameldowany w
m. Łodzi i posiadać: 1) dowód osobisty,
w braku dowodu osobistego - metrykę
urodzenia względnie wyciąg z ksillg stałej ludności wraz z innym dokumentem,
stwierdzającym tożsamość osoby, 2) zaświadczenia o rejestracji, 3) świadectwa
szkolne i zawodowe, rzemieślnicy
cechowe.

I

-

do Anglji.

W szczególności rozpatrywano sprawę
ewentualnego oficjalnego u.tosunkowania
się do ennncjacji izby handlowej w Londynie, która stoi na gruncie ścisłego wykonywania zawartych w walucie angielSkiej kontraktó w, zapowiadajlłc równocześnie, że (rmy, które wstrzymujll się z
wyknnywanlem dostaw będą bojkotowan!'.
Uznsno również, ze za potrzebIl kontynuowanill wywozu w nieslabnlłcych, a
nawet zwięltszonycb rozmiarach przemawia zarysowująca się w Anglji możliwośó
wprowadzenia ceł importowycb.
Uznając, że ostateczna decyzja w powyż~zych kwestja ch powinna być powzię
ta po nprzedniem porozumieniu się z innemi galQziami eksportowemi, zainteresowanemi w wywozie do Anglji, postanowiono za~oznać się z ich zamierzeniami.
Równocześnie zaś zdecydowano wylonić trzyosobową komisję, która łącznie z
dyrekcjll izby śledzić będzie rozwój wypadków i w miArę potrzeby w trybie
przyśpieszonym informować będzie zain(ag)
teresowane koła eksporterów.

upadłości.
tni Sił przędzalniom czesankowym w Ło
dzi kilkaset tysięcy zł.tych, z czego fIrmie: • Union Textile Sp. Akc." należy się
49.194.65 zł. z 38 zaprotestowanych weksli i z własnego wystawienia, oraz przeszło 50.000 zl. z tytułu żyrowanych
weksli.
8I!d ogłosił npadłośĆ, chwilę otwarcia
oznaczając tymczasowo
na dzień 7 .tycJnia 1931 r., Sędzią Komisal'?em Sędzie 
go Handlowego Aleksandra Heimana, a
kuratorem adwokata Henryka Krukowskiego.
U padłych oddano pod dozór pulicji.

*

.,

*
Na tejże sesji ogłoszono
upadłoś' Aleksandrowi Neumanowi i Marcie Busse,
prowadzIlcym przedsiębiorstwo wyrobu i
sprzedaży pończoch pod fil'mll .Aleksander Neuman i S-ka", w Łodzi przy uj.
Piotrkowskiej Nr_ 83.
Upadli, będ~c w stosunkach handlowych z Mikołajem Bilhme, pozostali winni
mu 2.400 zł. z pięciu zaprotestowanych
weksli wobec czego stali się niewypłaealni.

8I!d ogłosił npadłośĆ, chwilę otwarcia
oznaczajl\c tymczasowo na dzie. ń Ił wrzeAnia 1931 r.
Sędzill Komisarzem mianowano Sędzie
go Handlowego Feliksa Goldsteina, a knratorem adwokata Marję Lewick __
Upadłych oddano pod dozór policji.

Giełda

warszawska.

URZĘDOWA

CEDUŁA

giełdy

walutowej_
GOTÓWKA.

Dolary 8.91
CZEKI.
Holandja 360.Londyn 35,65
N. York-czeki 8.925
N.-York-cabel 8.929
Paryż 35_20
Praga 26.44
Szwajcarja l N.98

A K C J E.
Polski 11 2.I:ilpop 11.75
PAPIERY PAŃS'fWOWE I LISTY
ZASTAWNE .
Inwestycyjn. 72.- 73.konwersyjna 42,75
6% dolarowa 54.- 53.7% ątabiliz8cyjn8 51.75 50.50
10% kolejowa 99.50
% Banku G. K . 9~.
SOI. obI. B G. K. (bndowlane) 93.4'/.% Ziemskie 43.4'/. m. Warszawy H .5% m. Warszawy 4750 46.50
S% m. Warslawy 5S 50 59.- 58.25
8% m. Lnblina 51.8"/, m. Częstochowy 51.8"/0 m. Łodzi 57.- 56.76 57.% m. Piotrkowa 51.- 51.50
WOj. m. iedlec 60. -
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Tabela wygranych Loterji
W 19·tym dniu ci,guieu ia a-ej klasy
23-ej polskiej loterji państwow .. j padly
następujące wygrane:
10.000 zł. na nr. 11,,12 14!707
Po 5,000 zł. Nr.: 145721 108829
Po 3.000 zł. na l\r. 21630 62002
63022 64926 156355 172823
Po 2,000 zł. na ~r. 20720 38936
42151 66199 90596 143654 146013
151087 167778 1684!1 170342 1734063
190005 1909408
Po 1,000 zł. ua Kr. 7±O l 153 25822
28298 35353 39264 42816 43237 54594
55792 62370 70312 75179 75775
122
91749 92045 97373 99·H5113662 11552
117720 121020 131793 145399 1407108
149191 153650 158527 16J050 17 103
180352 180792 181978 203437 206/08
Po 500 zł. na numery: 3294 3907
3912 4289 51840 6660 7338 8649 9911
12060 13511 14795 157 7 15915 16258
16846 182926 19202 19404 20960 21530
25504 25575 25504 25575 256 3 27613
28561 28770 300; 8 31614 3~038 32330
3257432581 34116 34336 35959 36701
37.012 37702 38449 39016 41249 42362
44220 44604 45037 45279 45650 -!5953
47467 51189 53342 537 5 54708 56476
58725 59772 61003 61311 62
61833
64141 66702 66878 68364 6934 734093
74176 74756 75543 75679 77010 77644
79595 80356 81325 17.'>1 82795 83855
84046 84368 85496 900751)0145 914035
920840 96290 96340 99013 99234 110962
111481 112419 11.'>298 115 53 116876
121206 121377 121548 125124 126502
127586 127702 128906 129335 132546
133153 135565 136462 136903 137952
138618 141 96 144458 144769 148491
149125 150962 154318 157739 1605ł8
161378 161902 161908 164507 164721
166185 166543 168945 17~221 174291
174548 1 6597 1 662 191683 193461
194260 195291 193±O6 195614 197778
198122 198809 199427 1016 3 202604
204150 208173
Po 250

złotych

wygrały

numery

następujące:
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70 98 728 Bó 880 163050 61 171 99 267 70 424
554 92 657 71244 66 9 l 16ł0:, 0 100 46 264
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tysięcy złotych

sprzedał swą... młodość.
Zamiast malpy L. był w
rodzinnego.
Miał już pięk n ą narzeczo;,'!, miał mieszkanie,' przyszłą siedzibę swego szczęś
cia, ale cóż, kiedy życie ma przykre
niespodzianki.
Lekarz oświadczył młodemu Vitlorio,
łe nie będzie mógł zostać ojcem, chyba, że podda się kuracji odmładzającej.
Lekarz skierował go do pewnego Egipcjanina Paola S., kt6ry zgodził się
za sumę 10 tysięcy lir6w na przeszczepienie gruczołu z jego organizmu do
organizmu Vittoria.
Operacja się udała .

Na

przeziębienie

Czary na

czlowiek.

Pan' L. ożenił się i został ojcem
ślicznej ulrowej dziewczy nki.
Miał więc wszelkie powody do zadowolenia.
Ale nie miał ich zato Egipcjanin.Odmłodzony dzięki niemu Neapolitań
czyk oszukał go i za odzyskaną mło
dość zapłacił tylko połowę um6wionej
sumy.
Wobec tego do s,!du w Neapolu
wpłynęły dwie skargi: jedna o niedopłacenie 5 tysięcy lir6w, a druQa na
chirurga, kt6ry dokonał tak szkodliwej
dla Egipcjanina operacji.
Neapol oczekuje sensacji niel.da.

Neapolitańczyk Vittorio
prudedniu założenia domu

i

wściekli znę.

ratoYłanie topielca.

Rady medyka z przed 200 Jat.
W starych zapylonych zpargałach z
przed wieków znaleźć można ml\drośc minionych czasów.
Oto. kdiĄżeezka z wieku 18-go p. t.
.Jak ratować zdrow ie ". napisana przez
uczonego medyka z przed 200-tu lat.
Jakle w niPj zn ~ jdujemy rady?
8uchoty, radZ I medyk, leczy się PU!ZcZ8nism krwi.
Na przeziębienie dohry jest tran wielorybi i odwal" z maków.
Na WŚCIekliznę zaleca połykanie mielonych skorup z ostryg oraz amputowanie miejsca ukl\szonego przez wściekłe

Ale n>ljdzi waczniej. ze 54 jego przepityczące się ratowania topielcaCzłOWIeka, wyłowionego z wody, można, wedłng rad owego lekarza, przywrócić do życia" wdmuchojlIC mu do płue
dużl\ ilośĆ dymu' i zatykajl\c mn przytem
nożdrza, by dym nie wyJeciał.
Następnie, należy topielca owinąć w
skórę zdartą z cielaka i kołysać go, póki
nie otworzy oczu.
' Te rady mądrego lekarza mogłyby.
chyba, wpędzić do grobu najzdrow8zego
człowieka ...
sy,

zwierzę_

Wrócimy do epoki lodowej.

I

Ostatnie wyniki badań geolog6w i
Bzyk6w przewidują, iż powrócimy do
epoki lodowej, kt6rą nauka przez długi
czas uważała za bezpowrotnie mini o ną.
Te wyniki potwierdził obecnie pr07
fesor
uniwersytetu stokholmskiego,
Gunnar Erdtman.
Uczony ten zajmuje się paleobotaniką, t. j. nauką o roślinach czas6w
przedhistorycznych.
Na podstawie badań specjalnych
znalazł on dowody, że wędr6wka pewnych gatunk6w roślin z p 6łnocy na południe jest w ścisłym związku ze zmianami temperatury i wilgotności na ziemi, ale przedewszystkiem zależy od poruszania się lodów.
Pro!. Erdtman twierdzi, iż drzewa iglaste po minięciu epoki lodo~ej przesiedliły się na północ, ustęP':'J'!c na p.o łudniu miejsca drzewom l ,ś clastym.
Ot6ż obecnie drzewa iglaste rozpo-

Mimo to badania kanadyjskie po'
poprzednie.
Epoka lodowa się zbliża.
Ale narazie możemy się nie niepo'
koić.
.
Zanim przyjdzie, minie jakieś 2 tysiące lat.
twIerdziły

------------------------Nieodwołalny wyrok amerykańskie go sędziego.
s~dem jednego z miasteczek amerykańskich 8t8n~ł w charak~rs.e oskar
żonego wąż, który źle obcho,dzlł SIę. z żo
n~. Codzienne sprzeeskl koo~zyły SIę merzadko bójkl\, siej~c zgorszeme wśród 84-

Przed

to zjawienie się w przydrugiej epoki lodowej.
Badania profesora szwedzkiego dotyczą tymczasem Skandynawji, Anglji i
Kanady.
W Kanadzie natr.fił uczony na trudności przy badaniu przedhistorycznych
drzew, drzemiących od wiek6w w mule
jezior i bagien.
Drzewa te bowiem nie zachowały
się tu tak dob rze, jak w Europie.

.
.
Colyn, który mIał r~zstrzygn"c
t~ przykrl\ sprawę, dingo kręcił głoWII·
_ Włdciwie, powinienem skazać pana Da kilka mi.sięcy więzien ia, - powiedział - Jlle to OIcby nie pomogło pań
skiej blednpj tonie.. Wobec tego wydam
iuny wyrok. 8kazuJę pana na to. byś co
rano tn:y razy sprdecznie ucałował tWl\
żonę na dzień do bry.
Ten staD rzeczy mR trwać dwa lata..
Oskarlony drgul\ł.
- Cay nie możnaby, panie sędzio ...zaczl\ł.
.
.
AI~ sędzia nie pozwolił mu dokooezye:
- Nip nie można - rz~kł surowo_
- Do~yślam się, woli pan więzienie,
ale nic z tego.
Wyrok jest prawomo cny.
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częły odwrotną wędr6wkę ·
Las iglasty wędruje na południe, jak
r6wnież granica drzew likiastych przesunęła się znacznie.
Oznaczałoby

szłości

siadów.

Sędzia

~~~~~~--~----~------------------

.DZIEN NIK WDZKI "

Wiadomości
w

za ·

Dz i eń d zisiejszy ubogi jest
wody s p orto we. Poza mecza mi piłkar
skiemi klasy C. i z a wodami w g r ach
sportowy ch dla k las B. i C. na boiskach łódzkich, mimo świetnej pogody
nie będzie ciekawy ch w idowisko wo
zaw'Jd6w .
Jutr o n atomiast odbędzie się szereg niezwyk le ciekawy ch im prez sportowych, wypełniając. program całego
dnia.
W piłce notnej na czoło dnia spor
wysuwa się mecz lIgowy
towego
ŁKS. - Czarni (boisko ŁKS . godz. 15)
pop~zedzony przedme czem.

----------------------Turyści organizują się.

łódzkich.

Z a wody o wejście d o T,igi ŁTSG .
- Legja r ozegr ane z o stan ą n a boisku
WKS. o godz. 11-ej.
Poza tem odhędzie sill kilka spotkań o mistrzos two klas B. i C.
Dla miłośników boks u świetną atr ak
cją b ~dzie jutrzejsz y mecz pięściarski
Łódź-Śląsk (sala Geyera, g. 11 m.45)
W lekkiej atletyce mamy do zanotowan ia równiet ciekawe zawody
w fo r mie meczu kobiecyc h dru:ty"
ŁKS. i Zjeduocz oliych o godz. 10.30
na stadjonie ŁKS.
W basen ie pływack i m Beutlera o
godz. 10.30 roz~g rany zostanie mię
dzyszko lny trójmecz pływacki.
a torze kolarski m w Helenow ie
odbędą się zawody motocyk lowe i kolarslrie o mistrzos two toru.

dowiaduj~my w klubie Turyssię posifdzen ie, którego celem
było ożywienie pracy sportowej w sekcji

.Jak sie
tów odbyło

pJlkarskie j.
Szereg znanycb w łódzkim sporcie
osób z grona k. 'fury.tów posta nowiło
zreorganizować sekcję tak aby nie ograniczajl\c się do zawodów o mist.rzost wo
czynn,. była w ciĄgu całego roku co jej
pozwoli powrócić do da wnej świetności.
Nad ueprawnie niem orgamZ8Cji pracują pp. prez. Kallenbac b, Walman, Szwalbe, Freuienb erl!", Fry/lman , Lewrn ztajn,
CygIer, Bauer, Izrael, Frankus, Kokosiń
ski i Pllcman.
Niewlltpl iwie praca icb przyniesi e bogaty owoc,

Surowe zarz ądz e nie
W. O. Z. G. S.

Otwarcie roku szkolnego
w C. I. W. F.
odbyło się

otW ubiegły czwartek
warcie roku szkolneg o w C entralnym
Instytuci e Wychowa nia Fizyczne go na
Bielanach pod Warszawą na wydziale
nauczyci elskim kobi" cym i męskim.
Wy d ział wojskowy rozpocz~ł pra cę
o kilka dni wcześniej.

* *

* kursie C. I. W. F.
Na tegoroc ' nym
bardzo licznie reprezentowaną jest Łó d ź.
Między innemi rozpoczęły studja zn a ne
zawodnic zki H. K. S. Połomska i Kordowska, Fuchsów na z W. K. S." i/karz,
koszykar z i siatkarz ŁKS-u Ałaszewski.

Imprezy sportowe w kraju.

Warszaw ski Okręgowy ZwiĄzek Gier
Sportowy ch nadz wyczaj energiczn ie postępuje z klubami lekceważllcemi swe zobowitlzan ia finansowe w stosunku do
Zwil\zku. W ostatnicb dniach W.O.Z..G.S.
skreślił z listy członków szereg kl ubów,
a między innemi L~ję, A bsolwentó w
P .r. W.F., Skrę, S t rzelca, Jutrznię i Z. A.
S.S.

Jutro o mistrzost wo Ligi walczl\: w
Cracovia i Garbarnia , we
Krakowi e
Lwowie Lechja-L egja w Poznaniu Warta- Wisł/l.. O wejście do Ligi odbędą się
W. S. K.
następuj&ce mpcze: 22 p.p. Równe, "Naprzód - Podgórze , S! p.p.l p. p. T ego Mecz Skra - Gryf nie odbę
dzie się gdy1; Skra zrezygnowała z dalszej gry.

Stolarow i Jędrzejewska
w Meranie.

W Warszaw ie dziś i jlltro odbywa,ill
się zaw~ dy o .mistr~o two Polski w bazenie na boisku' Połonji.
\\ 8kutek wycofania się drużyny Cracovi d~iś spotkajll ~ię tylko Warta i
HKS. (ŁMź) Zwycięzca z tego meczu
walczyć będzie jutro z Polonjl\.

Jutro w Meranie (Wlocby) rozpoczyna się międzynarodowy turniej tennisowy ,
na który udają się Jędrzejewska i Maks
Stolarow. - Należy oc~ekiwać dobrycb
wieści z przebiegu turnieju ze względn
na świetnll formę naszych czołowych r akiet . •

Projekty bokserów.
Polski Zwillzek Boksersk i projektuj e
na dzień 8 łist~pada mecz z d. użynĄ reprezentac yjn/\ Niemiec w Poznaniu .
W skład zespo łn polskif\go wejdl\
pra wdopodobnie następujl\cy pięściarze:
Moczko, Kazimiers ki, RudZki, Anioła
(lub Białas), Seweryni ak (lub Arski),
Majcbrzy cki (lub Wieczore k), Wyst.rach
(lub Wiśniewski) i Wocka (lub Stibb~).
NajblJższe mecze bokserski e Łódź
Śll\sk i Warszaw a -Poznań wykażlI formę kandydat ó w do re prezentac ji.

*

•

Reprezen tacja bok8er ska P oznania wa l·
we Wrocła w i u , a w
czyć ma 9 b m.
dDJacb 6-9 listopada ma odby ć t r zy mecze w lem czech,

Zlot harcerski w 1932.
roku odby! się na Wę grz ec h
zlot skau tów. W zawodach, z organ izowanyc h z tej okazji, PoIs ka zajęła pie rwsze m ie jsce prze d Anglią. Po n ie waż wedłu g reg ula m inu, na'
stęp n y z lo t odbywa s ię w tym kraj u,
który od niós ł zwycięstwo , wo bec tego
w ro ku 1932 zlot powini e n się o d b y ć
w P ol , ce. C zęść morska o dbyłaby s i ę
w Gdyni, po z o stała za ś c zęść pro gramu
w BydaoszcLY. W zw i ą zku z ogólnym
kryzysem , ha rcerstwo polskie zna jduj e
sytuacji i s prawa zlo tu
si ę w ciężkiej
.nie jes t je,zcle zde cydowan a.

w 1928

m i ędzyn a rod owy

Olbrzymi most w Sydney.

spo rto we .

niedziela na boiskach

Sobota

*

*

*

*

•

•

dokona próby bicia
w biegn na 3000 mt.r.,

Dz i ś KU80ciński

rekordu Polski
(8 m. 35 sek.)

*

*

Jutro w Bialym~tokn odbędĄ sit< zawody \V kobi~cym pięcioboju o mistrzost wo Polski.
W Wił nie rozegrany będzie chód na
50 klm. o mistrzostw o Polski. SĄ to o·
statuie zawody z mist.rzost w przewidzi anych kal~udarzem P.Z.L.A.

Dzisiejsze

wyścigi

konne.

kOnnych, w
Wars.awle odbędą się gonitwy następujące:
t. Nagroda 2.!JOO zł. dla 2 let koni, Dystans oko ł o 1100 mtr.: I) Festina 2) Roi Solell
3) Frencb, ł) Hel.
2. Nagroda I 600 zt. Dystans około 2800
mtr. I) Intrygant . 2) Laturka, 3) Koralle. 4)
Rebus. 5) Promyolek, 6) MarglIret, 7) Pytbia.
3. Nagroda 1.800 zl. dla 2 let. koni. Dystans okolo 1.11:0 metrów l) Jarrab 2) Karabe1/\ 3) mara t On. 4) Dru.d. 5) Talon Rouge. 6)
Bałamut 11. 7) bbo.·. ~) Sara 9) Beryl 10)
lndlgo.
4. Nagroda l 800 zt. dla 2 Iet. konI. Dystans okolo HOO mtr.: I) Pilot II. 2) Tuberoza
3) Dzianet. 4. Frant. 5) Bebeli, 6) Fair Play.
7) Mag II. B) Kolczuga 9) łzoloJla 10) Toledo
II. 11) MiIuzyna.
5. Nagroda 2.500 zł. dla 3 Iet. i st. konI.
Dystans oko ł o 2100 mtr.: I) Irydjon. 2) Lu
Friborn. 8) Dres. 4) Valtb.1. 5) Hermons II. 6)
Burlaj. 7) Gwiazda. ) Farmazon. O) Konsul.
6. NI\)\rodl\ 2.100 zł. dl" 2 let. koni. Czs·
tans około 1100 mtr.. J) Lrish Baby. 2) Dot
3) Oie"mek II 4) Lom. 6) Lirnik. 6) El. Oreco. 7) Irrl Garla. B) Royal Maje~ty.
7. Nagroda 1.600 zł. dla 3 let., i st. konI.
Dystans okol. 2100 mtr. t) Jarema III. 2) FIjolek 3) Pengo. 4) Filut 5) Harla II. 6) 11tvan
7) Jolly.
Dziś

w

67 dniu
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wyścigów

Ponad naJpięknieJ8~1I zMtokl\ świata lLia~to Sydney (AuslraIJ s) wybudow a/o olbrzymi jednoorka dow) most. Mo.t tell oddany będzie oflcj.lni .. dla ruchu dUI" 19
M .. on 3770 8tóp długo marca 1932 r .

ŚCI I WKŻy 50.200 tonu. Na moście ty m
zuajduJ/} ~Ię ~1.lt:ry tory tramwlLjowe. 6
toró .... ula ruchu Iwłow~go i 2 szerokie
chodmki.

----------------~----------~-------------

GL OS Y

UWIĘZIONE. .

Zdarza się tak czasem na wiosnę, albo w jesieni. że się człowiek w ><obie
nie mieŚCI , źe się tllk wszy. tko przelewa
przez brugi, coś co chCIałoby się poprocoś co nil ma ani
atu nie zmierzyć zapocbo, ani barwy. ani kształtu - a
olbrzymie je, pachuie i śpiewa .
Sklld przychodzĄ takie cb wil(?
z niewillryot tak Rod~1\ się godnych przemijań z pios..nek ni ~ wyśple
wanych, z kwiatów niez .. kwitlycb, z pensjonarski ch rojeń noszonyc b w teczce z
ksiĄżkami: a1giebra , łacina i ... cudownośp.

Jesień. Wiatr jest ciepły je zeze lecz tam ~dzie się urodził j~st jnż zimno.
I nie wszy,tkie liśrie SI\ czerwon~. Chwie
jĄ się jf8zcze złoto - tółtll, te z abażuru i
inne z odcieniem IiIjowym. co opadały
baftem ua miękki e poduszki budnaru, SI\
jeszcze nawet zielone - te z 'niosny.
Powietrze układa się w preludj'-.
Doł~m snuj" się nis ie po~zumy bajek
czytanych sercem dzieciństwa - "Baśń
o ziemnych lutlkach" - kolorowa okład
"Piotruś
ka z taldemi żó ltemi liśćmi plln' - rysunek drzewa z popłlltan8mi
.
k orzeniam i i ... elfy.
Jakie to dziwne jesienne łowo
elfy.
I jakie to cudowne nie mieścić się w
sobie i być świętem dnia powszedniego.
PromienieJtI Z nRB wtedy coś, co nas
przeraslJl.
Ale jest inna je~zcze je!'ień .
tlll lekkie, na wilgłe nchotniczlI mgłą
z da.lekieml głosami koleJOporanld wych sygnałów i do z_ p.miętaml!. nparte
stace_ta bezmierni e mokry. h kropel i
drzewa, co j~zcze nie pot.af.ły umrzeć
Zsuwajl\ się leniwie z wimetow ych rozwidl.ń konarów smutki obrzękłt, opite
p łacz. m tych kropel, smutki, które jntro
jut obudzlI się tragedjam i.
Jest jeszcze śh.ka, a,faltowa je,ień
wysokIch pa.torałów
Ia.m p lukowycb - okna, w które świ~ci cz~rwonil męka
neonów, SĄ trzPPzcz~ce drewnian e klatki
schodowe, po których chodzą naftowe
wspomnie nia - baJja opal'ta o porecz za pach kapusty i wilgoci - skarga gam,
co grać nie umiejl\ i pod\\órze ocembrowane piętrami, z sielooll pakl\ pośrodku.
Więzimy 'fi sobie wówczas wszystko
to, czego nie umiejll w ybrzęczeć kropłe
deszczu.
Słow a i dź"ięki.
Na jednem z pIęter, w .pokoju ciemnawym już z odstajlłcemi t-lłpetltml ktoś cicho II piewa. \V ocembrow any piętr8mi
kwadrat poawórza N\rfl\ .ię nieśmialo
słowa: "Otwórz Janku drzwi dębowe".
Słychać to, jak CIche brzęcz .. uie owada. P io~etlka nie wy~..r& za obręb c.emnego pok..ju z odst wjłcpmi taJ.!~tami. nie

mogła prztldrzeć się
jl\ od świat/!..
Zga ł •.

Lecz oto teraz w miękkiem, wyłożo
nem błękitu" materją stndjo nadawany
jest reclla. śpiewaczy.
SOI!Hlł.

kto wrócił właśnie z Medjol&cnn,
czy Wledoia, \V pełni powodzen ia i slawy
będzie za chwilą śpiewać.
sprawJeszcze zklanka herbaty parę telefonów od
dzenie prof{ramó .. n.ecierpb wycb wielbicieli i . ... jeszcze
ch wilII., je~zcze pi(ć minnt.
O;tatnia prędka próba z fortepiane m.
.
Już .. .
.Otwórz Jankn drzwi dębowe" - nbrzmlalo we wszystkic h g ośnikach. Piosenka .. yzwoliła ~ifl z cia uych, dUSZl\cych
ją ścian, rozpel1iła się i upoiła \Vl.snem
trwaniem . Cóż może jl\ zatrzymać? Jest
teraz wszędzie . A maly sześcian mikrofonn spokOjny i b~zDamiętny, stojllcy potulnie vr klicie stndja zdaje się być tylko
jednym ze sprzętów. W niego jednak patrzy soliata, jego stara się olśnić i oezarowar.
.Otwórz JlInku drzwi dębowe .....
Piosenka je. t już daleko po ZII ścia
nami, wyłoioneml celotH.em , daleko po
Z1\ miękkiemi kotarami studja, jest tera Z
przy oknie ciemnego pokojn, w ciasnym
k"lłdr>Lcie ocembrow anpgo piętrami podwóna ' i patrzy w ouy SWI go malego
sobowtór a .
To pewno litośĆ.
Rozperhły się raz jeszcze nieIl&ganne
frazesy, raz je~zcze uderzyły o niebo donośnem .jf stem", raz jeszcze na wszystkich stacjach zadźwięczały w slrupi niu

zł. dle S loL t star. koni
. Nagroda l.·
Dystans okot. 1600 mt.r. l) Douceur de ' -'He
2) Lovelace. 3) Ch.rle ł) FanIara II. 5) Lilka
6) {Iia. 7) Adam. ) Sanęeskonlgln. 9) Tyr.
lO) lVarahnd U) Chevatler.
9) '1sgrdd& 1600 d. dla 3 lel i .t. konI.
Dystans okolo 2100 mtr.: I) Mary Lou. 2) Tabu II. 3) Obick:a i) Juno. ~) Manco. 6) Erna-I

oJ •

za cienki mur, dzie-

lący

Ktoś,

słuthaczy.

Pi'Jseuka zerwała pęta czterech, cienkich śCIan.
Za ch",ilę zabrzmi inna.
I oto po raz ostatni:
.Otwórz Janku drzwi dębowe' ...

-

Studjum dla

księgowych

przy Wolnej Wszechnicy Polskiej •
Z inicjatyw y i taraniem Z"iI!zku Ksi ~
gowych woj. łódzkiel(o, Z dniem 2 paidziHnika r. b. uruchomi one zostało przy
Woluo'j W8zpcbnicy Po18ki~j w Łodzi
specjalne studlnm Ula kaięl(o wycb, zrzazOllych w czterech łódz \uch zW1llzkacb
pracownikÓW handlow Fh i przemys ło
wylh, /!. Dl. w Zwi~zku Handlow rów Polskich, w Stow. Waj. Pomocy Pracowni kó" H.mdlowy ch, Biurowyc h i PrzemyCelem ~tudjum jllllt pogł~bieni8
słowych.
'a
kSIęgowych. wiedzy zawodow ej
w~pomlliane ~tudJDm przyjęty ch zo talo 95
('>/011 '(lw wymlenio uy"h zwu\2:kó" , który m
• 1u ZWlllzlm K~lęgowyeb ..oj łódzkie
go przypomi na, :te wykłady rozpoCZ(ły
Sil; Vi doiu 2 p8Żdzitll"nika o godz. 7 wiec&or~m w lokalu Wolu~j WIlZł'c:hnicy P~l
sld ej przy ul. Nowo·Tar gowej • 'r. 21.

. DZIENNIK
Dźw iękowy

K ino-Teat r

ŁODZKI "

Od wtorku dnia 29-go

"PrzedwiQśnie"

W rolach

róg Kope rnika

czoło ~ych: LA U ~A
dźwiękowa

W rolach

Tyl k o 3 d oi.

zagrożonej z ' gła d ą,

~~

Poc.zlltek seansów: w dni powszednie o godzinie 4-eJ. w soboty.
niedziele
i święta o godzinie 2-eJ. Ostatni seans o godz. 0.15. Na pierwszy
seans
wszystkie miejsca po 60 gr. NKstępny program: Włod zi m i erz
GaJdarow
i Ita Rina w film ie . NA FALACH NAMI~NOŚCI ·.

kroku czycha

o wyzwoleni e

następnych

triumf
ekranów

W

r olach

w

12

wielkich aktach

główn ych:

powyższego

Do
filmu zaangażowany został

z

świata!

W

-

Na wszystkie pierwsze seanse ceny oli 30 gl"Oszy.

~ ka.żdej

SPÓ LCE SZE WC ÓW

daje \I Listopada ~O.
11 wejście 19. parter.

G odz. prz yj ęć od 3- 7 i od 7-S wiecz.

Bm _mf l

Telef. 127-84

rzędnych sił.

=

n Y p r o g r a m:

święta

poło

!~ :~:::O~:~y~;M~~~~~~~E~L1~A~~~ANKSEM.

-

-

" DOBROPOL "

Akuszerja, choroby kobiece

Poml)t'ska Nr 7

-

.. dziecięce
ŁOZKA metalowo MATERACE byg. spręż.
_PATEN T' WYZYMACZKI .mor. UMYWALKI. Na dogodnych warunkao h
w F.brycz. S kła dz ie

I lOŚCI

Dr. J. NADEl I ~~~~n?~

udziałem

-

o godz.

CY
- le
W~·
k·l
,
oz~"
S KO R Y

-

z
pier ws zo~

seansów o godz. po pol.. w soboty. niedziele i
o godz. 12 w
Orkiestra powiększona pod kier. SZ. BAJGRLMANA.

ę

południe.

i

PIOTRKO WSKA 79.
Al. K QŚ C IU SZ K I 22.
Telefon 158-38.
Specjalnośc: detaliczna sprzedaż zelówek trwałych
na wodę·

VICTRIX i JEAN TOULONT.

= Poc.~tek

ł

utraty
Nteustrasz ony w
z pod teroru awanturni ków j est KBN MAYNARD
. -

-- -- -- -- -- -- -- SZ EW
V(

można

życia rosyj s k ieg o.

C H 0.1 R

l u dn ośc i

seansów w dnie po";.z. o godz. 4. IV

Najtani.e j nabyć

KSIĘŻNA MASZA
film

wielki pod\\ 6jny progr8m

Anons: Od poniedzill .lkn 5 psź Iz:ernika WŁADCA D.TAMEN
1'ÓW.

Od wtorku, dnia 29-go września
Największy

2

według powi eści Raymonda
L. Schl'ocha i Edwardn Chorea. W rolach g /ó,mycn:
GEORGE JESSEL i VERA
GORTO:\'. PATSY RUTH MILLEI~. Dramat krwi i ł ez. szalon" od
wag" tOIVArlj'szów broni i śmiałe spoglądanieśmierci w ocz)'. Wytworna WAR:<RR
BROTHER. ~~
Hollywood. Specjalna ilustracja muzy ... na. A I. Jolson odśpiewa
KOL-NIDRBJ
Film udżwiękowlony.

12

RYNEK Nr. 5.

Ot!

IIII jkażdym
~'?~~~,~~~ ,~niebezpiec
:.~~ł~zeństwo.{~~p D'~'?'
:V?IIIIII
życia. !!!?!S~,:wałce
I
II Początek
sobotę. niedzielę święta
II
II
II

głównych :

i dni

-

ul. Chrobreg o 10
tel. 216·4.0

przed

Collete Oarfeuil, Wiktor France", Abel Gance i Sam Vains_

W ielki

fil m owe.

Drama.t z życia emigrantó w żyuowskichw Ameryce,

świata

Koniec

BAŁUCKI

aktual n ośc i

nI. L im anowsk iego 37
t tll. 149-4S.

Gigan tyczn y dźwiękowiec europ ejski!
D r amat miłos ny i tragedja ludzkości ,
pod tytuleml

ARS

LA PLANTE i JOHN BOLES.
farsa I

II MIRAŻ 11II K"Inote.at II OAZ A II
ry II
II'
II
II
piątku P8~dzieruika
li
II Spowiedź
szt urm em II
II
II

Od wtorku, dnia 29 do poniedziałku
5 października 1931 r. wł.

~TEATR

nast ępnych

-======11========-=====11
_====:1========_====11

Kino-Tea tr

MIMOZA

KINO

i dni

N<lst epny program: .SERCE NA ULlCY·· wed l u ~ powieści
Ki.drzyńskiego z l\OllĄ ~EY, ŻBY8ZKlEM SA W A~EAl
i K. JUNOSZĄ·STĘPOWSI< [M na czelł'.
_
"P""oc:C:'-'::-1'-:le"k""s""e-=-an:-:."'-ó-w-w-'dc-n'-i-po- w-.-z-.-0-g-07d.-.-,4-P- P-.•-='-v::n::,.ie..::d,::z;.:le.;..:::le I,;'vięr.;:o
g. 2 p. p. ostatnie o godz. 10 wiccz. Ceny miejsc: 1-1.25. 11-90
gr.,
1il--60 gr. Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsc!,
ważne ". w.. ystkle dni z
Passe-par touts i bilety wolnego wejścia w niedziele i święta bezwzględwyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
nie nieważne.

Żeromskiego 74-76

.

września

"POCH OD N lA"

;;~~~;y~~eł~ ~\~:~W;-~i~~n; o~~u~~
Nad progra m

Dźwiękowy

a.X 81.

l"'l"''''~!'Te~;r''''''1

okój dla panów lub
pań do wynajęcia.
Wi adomośc: Ogrodowa
Ni 26. Ii sień. m. S'

P

ŁÓDŹ

Piotrko wska Nr. 73.
Tel. 15~-6ł
w podwórzu.
WEŹMIEMY kino w

dZIerżawę.

OCerty sub
Kino· do administr.
Dziennika Łódzkiego.
POKvJ do wynajęcia.
WI ado mo śc Radogoszcz ul. ~ielona 12.
lO

-, '~-----.-...,
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REI
(lAM
A
....... ....... ....... ....... ...
&
9
.
w~twórni
a-I
I
NajWiQkS~
;t;I~~ieś
!ia~:\I
ajpSla_
1
~~~~~
.WW
I
I
I
gie:::~~n~;O!!~a?~ym I I MES ALINA
"KOŹMINEK"
I
I
.....
.....
.,..
....
...
I
v:
I
POTĘGA I
~~~~~
Rma de LIguoro
.
I
I
I L a s' k'l e w'l C z I
I
St M - e r z w "n s k' e g o
I
I SADO KI ERSKI
I KOb'leta wamp. Ir"SZA.l" I
~e~e~~D~ ~~~~~ t:~!!E:!j=E;~J
Na s t

P

9
~

"" _..

.

Gdy potrzebu jesz obuwia męskiego.
damskieg o i dziecinn ego
Spiesz się do f i r m y '
Łódź,

•
I
I
I
ŁÓDt, ul. Zgierska Nr. 7 (dom mały) .
WoJd .iesz, za l. lwi.z I amba r.s ca ły.
Towar pier wszorz ędny. robota trwała.
Firma solidna. a cena mał a .

l

kuchen ek

Glówna 51, tel. 175-09.

ulica Franciszkańska lt! 52

(wej ście' z ulicy Zawis zy 29) .
Posiada: gotowe m_ble. sypialnie. sto ł owe.
gabi nety I pOjedyncze meble. po cenach przystępnycn. - Robota solidna z gwa rancjll· Na w n ła tę i za go tó w k ę ·

,.-..

mies i ęczni e ,.. Łodzi

Redaktor : Jó zef Przyby Is ki.

Plecy

przenosny ch nagrodzo n&
n& wystawi. Gospod. HI-

Wytworn la m e bli

•
"",e n:y ogs.....osz en.:
C. n rp. e n u m e. a tr-

_

zł .

ty czna wizja kr wllwej epoki z
.
'
czas6w pauo\\ ania 1'7-) ms k lego
p. t.

TO

w.2 ~erjat h r8z.m .

roh g ł. bO.k~ hrabInIl

Emocjo nujące sceny liii / ości i IIamię tności. Wlllk i g reck o-rzymskl~. WystQ.p~ gla djlllorÓ w. WyŚCIgi kwad ryg.

DR.

~ . ED .

Od dUia 5-g o paźdz iernika r. b.

Wielka premje ra w 12 akt.

Stomatol og - chirurg
Choroby z~bów·. szczęk. d zi ąseł, pod oie·
b ienia, języka i. t. d. Reg ulacj a zębów
Roentgen - elektr oterapja
Ordynuje 8-7
P iotrkows ka J 64
Telef. lH-2

Za wiersz mil im etrowy l-lamowy (i lamy): przed tekstem i w
tekście 50 gr .• za tekstem i komunika ty 40 gr
.• nekrologi - 30 gr•• zwyczajne za l wiersz milim, (strona
B lamów) 12 /1:r .. ogłoszenia drobne 12gr.• za
najmnleJs ze
zł. 1.20. dla poszukuj llcych pracy \O gr•• naj
mn ieJsze ogłoszenie I zł . - Ogłoszenia zamiejscowe owyra.
30
proc.
(l rm zagran.ie.nych o 100 p roc. drożej. Za termi no
drożej.
wy druk ogłoszeń, komunikaŁów I o{lar administr acja nie odpowiada
.
3.60. na prowi ncji zł . ~.10. za odnoszen.ie do domu 40 gr. Pren umeratę przerwac można tylko l-go i 15-go
każdego mleslllca._
Za wydawn ictwo: E dmund Błaż ewski.
D r uk H. Tar kowskie go. Cegielni ana 19.

