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TRZYDZIESTY DZIEŃ PROCESU BRZESKIEGO.
,

Ofenzywa

świadków

obrony na

rząd.

rządowej.
Wybol'Y były ucieczką pl'zed wYl'okiem ' Tl'ybunału Stanu.
Rozprawy otwarto o godz. J O-tej
na wybory, i róine inne pomarsz. Piłsudski powi eazia! wyrlŹnie, re
Czy Sejm był skl'ę nale
min. 3.
zycje Da ł4czną sumę około 20 milj.
że on to nie pORwolil przedłoży ć miniSw. Eugenjusz Przetacznik, urzędnik
powany?
strowi Czechowiozowi kredytów. Orze- Na te sumy odmówiliby aprobaty. W raprywatny. był na manifestacji pod Cy:lie nchwalenia tego na plenum sejmn,

Opozycyjne interpretacje polityki

pOSllły

tadelą

w dniu l listopada 1929 r.
Gdy tłum się rozchodził - mówił
świa dek jakiś jegomość z bródk"
krzyknął: • Precz z policjllt" Jakiś policjant, starszy rangą, zaczllł płazować
pałaszem.

nadbiegły nowe 'oddziały i poczęły spychać nas w kierunku Wisły .
Jeden z policjantów udenył jakiegoś
człowieka kolbIl w plecy, tak, że krew
rzuciła się ustami, świadka, komisarz
fuchs, ci,,! szablą w rękę. Musiał się
leczyć w szpitalu.

Potem

Pl'owokatol'zy. .
Następnie
świadek
charakteryzuje
osobę wywiadowcy Tulona. Skarżył się
ie jest bezroboczy. Zdarzyło się wolne
miejsce 111 w.ArS%ła.tach mechanicznych
Chciano je ofiarować Tulonowi, ale ten
odmówił, twierdzlIc, że został gońcem
VI min. kolei. Tulon był bardzo rad)kal-

ny w wypowiadanych przez siebie przekonaniach.
W dalszym cillgu św. Przetacznik
opowiada o Sołtanie . Proponował on
członkom
stronnictwa inwigilację p.
Szymborskiego, celem wykrycia konfidentów. Pewnego razu Sołtan tłumaczył
wobec PUl'Zyckiego, że naldałoby zabić
Piłsudski 110.'
- Powied - lałem - mówi świadek
- że na taki czyn nikt w partjl się nie
zgodzi. Nasunęły mi te rzeczy przekonanie, iż Sołtan był prowokatorem.
Adw. Benkiel. Czy znał pan Purzyckiego?
- Znałem go mało. Rozmawiał zaledwie kilka razy. Tłumaczył, że przywódcy partji są zbyt umiarkowani.
- Czy było to po 14 września .
- Tak jest. Poznałem go dopiero
po 14 września.
Prokurator Rauze: Czy był nakaz inwigilgacji Szymborskiego?
- Nakazu, jako takiego nie było.
Polecił mi to Synowiecki. Chodziło o
wykrycie konfidentów.

Stosunek T. U. R.
do P. P. S.
Następny
współpracuje

św. Stanisław Garlicki,
w organizacji T. U. R. jako członek zarzlldu gł6wnego i przewodnlczllcy organizacji młodzieży.
Organizacja młodzieży jest instytu.cjll
o charakterze Idepwo-wychowawczym.
Adw. Benkiel: Jaki jest udział organizacji młodzieży T. U. R., a w pracach
P. P. S.?
- Organizacja młodzieży jest instytucjI! autonomicznll, jednaktc jest ścisłe
WspółdZiałanie. a nawet przenikanie.
- Jakli rolę ma w tej organizacji
osk. Dubois?
- Jest członkiem centralnego za"'Idu. Specjalnie opiekował się działem
Sportowym. O~ tet majlIc możność
t~ęstych wyjazdów, najczęściej odbywał
WIzyty prowincionalnych plac6wek.
b Swiadek zaRrzecza, !lby .I.'oblldk."
yt. il'rglln'em oigan1z'acjl młod>ch .

Św. Stanisław Kaczanowski b. poseł
PPS w trzeci m Sejmie, członek komisji
śledczej w sprawie mmistra Czechowicza.
Ad". Benke(: - Czy Sejm był skrę
powany w pracsch bndżetowych?
- Wszystkie sesje budżetowe zesz.łe·
go Sejma były zam4cone r6żnemi konfliktami. WillZ8ło się to z og6lnym stosunkiem rz4du do parlamentn. Odrazn po
zebraniu się Sejmn chciano wówczas n8rzucić na marszałka p. Bartła I woli marno
Piłsud.ikiego. Pos. Koś~iałkowski ot ..arcie zapowiadał, że jeżeli Sejm nie wybierze p. Ka,imierz& BarUa na marszałka, to
długo nie pociĄgnie. Pamiętny jest moment otwarcia Sejmu, kiedy wpro ..adzona
była zupełnie niepotrzebnie policja na salę.
- W cil\~u następnych kilku tygodni
-; m6wił dalej ś .. iadek - więkazość 8ej- .
jIIOWI załatwiła prowizorjnm budżetowe
następnie hudżet na rok 1928-29. I ot~
przychodzi pierwszy wywiad ma.rsz. Pił
ludskiego, który m6gł być jedyni. zrozumiaDY jako zapowiedŹ zamachu stann.

Milczeli lub załamy
wali ręce.
- Ten, w który:n mlll'lZałek oświad
cn, te w razie potrzeby stanie do ro.pol'ZlIdzenia Prezydenta dla oktrojowania nowych praw. Przychodzi druga sesja. Rozpoczyna się walka Sejmu o wniesielłie
przez rz4d przedłot~ń w sprawie kredyt6w dodatkowych. Stronnictwa lewicy i
środka wykazały wysokI! pojednawczość.
Mimo, że przedłotenie takich kredytów nie
było rzecZ4 trndną dla rZl\du, udzielono
terminn aż do C1.a5U nkończenia drugiego
czytania budżetu , Gdy wówczas to nie
nasŁl\pi ło, skierowano aprawę do Trybu·
nałn Stanu. Ukazuje się drugi WyWiad z
marsz. Piłsudskim. (Świadek cytuje ustę
py z ~go wywiadu, zniesławiajĄcego Sejm
pierwszy mi nem zdrajców i szpieg6w, a
drugi korupcjonist6w). Marsz. Piłsudski
oświadczył r6wnież, że gdyby był premjerem, nie dopuściłby do zebranil. się '1" 'y
bupałn Stann. Na rozprawie w Trybn-

czenie Trybunału staje całkowicie po stronie Sejmn i jego praw konstytneyjnych.
Przychodzi sesja trzecia. Najście oflcer6w
na Sejm. Odroczenie 81 sji.
Opozycja wzięła na siebie cal4 pracę
budżetow~. Klub BB prsgn~c rozsadzić
od we"nlltrz parlament, utrudniał tylko
roboty. Byli pomiędzy nimi p oIłowi e poważni (prof. Krzytauowski i p. Byrka).Ale oni nie tam nie mieli do gadania i
milczeli, albo załamywali ręce. Pojawiaj", si~ słynne cztery warunki mar;;załka
Pilandskiego, przekreślajllC6 w istocie upra wnienia parlamentn. Chodziło o to,
aby Sejm sam siebie zdegradował do rzę
du malzyny, kt6ra ma układac prelimina.rze bnd1.etcw. tak, jak lobie życzy rąd.
To był najbardziej miarodajny - m6wi
świadek komentĄf:& do reformy konstytucji, o kt6rej m6wiła 8IUIaeia. Obecnie o tej reformie Ilię nie mówi, Iwidocznie po wyborach i po Brzekia uznano
konstytucję za doskonał",.

wyrok trybunałn musial być jasny. Rozwi4zanis sejmn i nowe wybory UWWID
za neieczk, od wyroku trybunałn.
Adw. Benkiel: Jaka opinja była w
sferach gospodarczych na skutek: po·
stępowania rządu?

Opinja "Lewiatana".
- Przytoczę tu opinj~ nie pism
opozycyjnych, ale popierających rząd.
Po najściu cficer6w na sejm .Przegląd
Gospodarczy", or~an Lewiatana, pisząc o motliwościach kredytów zagranicznych na cele gospodarcze, zaznaczył: Jak motna tądać od zagranicy zaufania. jet.eli u nas dzillją sl~
rzeczy nltwet dla Polaków całkowicie
niezrozumiałe. Po zamknięciu trzeciej
sesji, gdy przyszedł gabinet p, Sław
ka i ogłoszone zostały t. zw. wytyezne tego rządu, pismo łódzkie .Prawda", organ sanacyjny, pi~ało: te zastanawiając się nad przyczyną ucieczki
obcych kapitałów z Pclski, trzeba
stwierdzić, t.e przyczyną tego są stosunki w Polsce tak niepewne, które
wykluczają motnośó inwestycji tego
kapitału. Jeteli w kraju jest parlament trzeba si~ z tym parlamentem
liczyć. To stanowisko podzieloIle przez
inne sfery sanacyjne, schodsiło się
calkowicie z naszem tądan i em o zwo-

Wybol'Y ucieczką
pl'zed wYl'okiem.
Adw. Bewel: - Cay w r. 1927 kienastąpiło slynne przekrocsenie budżetu przez rąd, I6Jm się nie zbier&!?
- Owszem, kilkakrotnie.
- Jakie lIyło stanowisko parlamentn
wobec orzeczenia trybunału ltann?
- W komisji uzgodniono całkowicie
stanowisko klubów opozycyjnych. RozdzielonQ. te kredyty na trzy grnpy:
pierwsza grapa ponad 360 miljonów, co
do kt6rej p. Liebermann postawił wniosek uznania tych wydatk6w, z wyraże
niem opinji, że gdyby w Iwoim e>.asie
rZIJd wysblpił o nchwalenie takich kredytów, byłyby ::ezwzględnie nchwalone.
Co do drugiej grupy pouad 200 milj. zł.
stwierdzono, że były to wydatki zbyteczne, zwłaszcza w tym czasie. ale ze
względn na fakt dokonany przyjmowane
do Wiadomości z zaznaczeniem niewła
ści wego postępowania ze strony rz,du.
Wreszcie trzecia t;rnpa całkowicie nie·
usprawiedliwiona to znaczy 8 milj., któdy

Dalszy

ciąg'

na str. 2..ej.

Nie wypadek, lecz samobójstwo?

W trosce o bilans handlowy.
Nal'ady ministl'ów w wal'szawskieJ Izbie
Pl'zem. - Handl.
WARSZAWA, 28.XI (tel. wł.) . W siedzibie Izby przemysłowo-handllwej odbyły się narady w sprawie państwowej
polityki gospodarczej w odniesieniu do
całości problemów zwilIzanych z kształ
towaniem się na przyszłość naszego bilansu handlowego.
W obradach wzięli udział ministrowie: handlu dr. lIen. Zarzycki, skarbu
Jan Piłsudski I rolnictwa Janta-Połczyń
ski, wnyscy wiceministrowie i dyrektorzy departamentów ministerjalnych. Ze
strony sfer gospodarczych wzięli udliDł:
członkowie prezydjum Izb Przemysłowo
Ha n'd loWych , prezydjum central"ego J101-

skiego zwil!zku przemysłu, górnictwa,
handlu I finansów w osobach prez. ks.
Lubomirskiego i NatansJna.
Obrady zagaił prezes izby p. Klarner
poczem zobrazowali sytuację naszego
handlu zagranicznego I na tem tle zadania państwowej polityki gospodarczej
pp. dr. Battaglia, Okólski, Mlnkowski I
WartaIski.
W imieniu czynników rZlldowych.
dłutsze przemówienie' wygłosił wicemin.
handlu Doleżal Ostatni zabrał lIłos
min. Zarzycki, którego mowę w sprawie
polityki . handlowej zebTal\i \lrzyjęli do
wia40mości.

NOWY YORK, 28XL (PAT) -

Według doniesień

J

jednego z dzienników nowojorskich, min. zdrowia publicznego odmówiło pozwol~J1ia na po:
chowaoie zmarłtj WCI()Uj artystki
filmowtj Lya de Putti i poJeci1~ prz.eprowadzenie sekcji zwłok. DZiennik
podaJe, że wg. Jego informaCji artystka popełniła samob6Jst'i!0 przez P?Iknięcie szpilek. Wrr:. p~erwotny.ch 1I~
formllcyj Lya de Putu udłaWiła SIt:
kOŚOHI, co iPoW'Odo\\'aJo ~Ilnt: ~ . pr7.6·
tykli .. na<t1Pnitl zali:~t·U1 krwI.

.
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Of en zy wa
łanie nadzwyc Jaj nej sesji sejmowe j .
To, co się stało następnie, trzeba

za kpiny. Wówcza s postanow iliśmy odwołać się do społeczeństwa
drogą manifest acji w Krakowi e.

uznać

Jeszc ze spraw a podkładów kolej owyc h

zatrzym uje się
Dlutszą cbwilę
świadek nad kwes tją gos podarki kolejowej w P olsce. Dziedzinę tę zna, Ja·
ko działacz na teren ie Zw i ązku zawodo,,\ego kolejarzy . Mówiąc o gospodar cej kolejowe j , ś wi atlek w os try s posó b
krytyku je d ziałal ność ministra Romoc-

kiego, przytacz a w ' ęc um o wę na d e.staw ę 6 milj on ów p odkład ó w pańs tw o
straci/o, wedłu g ś w i adka. około 15
miljonów zł o tych . Pos Byrka wyra ził
się wobec ś w i adka o tej umowie. jako wręcz nieuczci wej. S ejm wył onił
specj aln ą kom isję ś l e dcz ą . Ś w iadek
zaznacza jednak, t e intyn ier KUhn ,
obj ą ws zy mims terj um , wszeJkie m i s iłami star ał się nadutyci a te ul' Unąć.
Powoluj e się n a stępni e ś wiad e k na
nadutyc ia przy budowi e gm achów
w dyrekcji kolejowej w Chełmie .

Zaciąqanie p ożyczek

na lichw iarski ch warunka ch.

w dalszym ciągu przedstaw ia stosunki w dziale personalnym k olei , a więc
protegow anie dzia ła cz ów poli tycznych
sanacyjn ych, używani e funkcjona rjuszów
kolejowy ch w god zi nach s łu żb o wych dla
agitacji wyborcze j, przenosz enie na inne
stanowisk a ludzi orjentuj,!cych się opozycyjnie. Następnie przechod zi ś wia dek
do charakter ystyki stanu obe cnego kolei
i niewyjasn ionego stos unku prawnego ,
z powodu t. zw. komercja lizacji kolei,
narzeka świa.dek na niepotrze bne inwestycje, które spowodowały, że dla
ukończen i a magistral i węglowej Polska
musiała zaciągnąć pożyczkę na warunkach lichwiars kich i oddać zarząd kolei
.
w ręce ob~e ńa szereg lat.

Ze ~ nani a ŚW. prof. Romana Ryba rskieg o.

Staje przed sądem prof. skarbowości
uniwersy tetu warszaws k'ego poseł Roman Rybarski pr<;z. klubu parlamen tarnego Str. Narodow .
Adw. Szurlei: Może pan profesor bą
d:rie łaskaw skreślić nam parę uwag o
stosunka ch budżetowych w Polsce.
- W sejmie pra c uję od marca 1928
r. I przez ten c~as "dniosłe m w rażenie,
że w Polsce n 'ema właściwi e budżetu,
a lbowiem istotą budżetu jest ż e jedna
budżet wykonuje a druga go
wł.dza
uchyla. Wład za wykonaw cza jest skrę
powana stanowisk iem wład:ry ustawoda wcze;.
Świad ek przytac' a art. S ustawy
skarbowe j z r. 2927/ 28, gdzie jest przewidziana odpowied:tia l ność osobista miministrów za nieprzest rzeganie przepisów budżetowych.

*

•

*
i redaktora
W zwiąlku z zeznaniam
.NaI'rzod u·, p. Emila H Ilecker a , który
mówił o roli mjr DZIadolza (obecnego
dyrektor a biura Sl'jmowego) w cLasie
wypadkó w 11128 r . w Krakowie - agtmCj& .I.kra" oglosiła wywiad z p. Dziadoszem 'IV tej sprawie. Wywiad ten był
dziś żywo komentow any w IIldzi•. Brzmi
on jak n8ltępuje:

Co

mówił dyre ktor
Dzładosz.

- Jak pan dyrektor zapatruje si\!
na ostatni., wystłPieuie p. Haec:kera
przed sądem i jego inf" rmacje o panu? - zwrócił SHl przedstaw iciel .Iskry· do p. Dziado.zs .
- Wogóle nie zapatrujl! sil! na
odzeznania ŚWiadka przed ądem powiadl! dyr. Dzladosz_ - Je~t to sprawa sądu i prokurato ra, do ich dyspozycji stoię przecie za weze.
- Tak, ale ja pyt~m o ewentual ne pnycayo y tak widocznfgo u .p . Baeckera roadruui euia w stosunku do paliakiej olOby.

świadków

- ~yc:ryn jest wiele. ByłeIII przeciat uef~m wydziału bezpiec:reńshra
woj. krakowsk iego. W tym czasie, ' . j .
w roku 1927 i 1928, p. Haecker był
moim informato rem o stosunkac h w
PP~ i przy okazji wielokro tnie omawialigmy sprawI! przejścia p. Haeckefa na służbIl państwową z tern, że objąłby stanowisk o ref.renta prasoweg o
wydzialu bezpieczeństwa urzędu wojewódzkieg o w Krakowie .
- Co stauęło na pneszkod zie w
realizacji tego planu?
- Jedynie brak etatu w VI stop·
nin sluźbowym , gdyż zaufanie mial p.
Haeaker pelne i współpracował szczerze.
- I pan dyrektor pf})ypus~cza, że
politycy z PPS. wiedzieli o tym stolunku p. Haeckera do wydziału bezpiecze6.itwa woj. krakowIk iego.
- Tak, w dniu pogrzeb n Ś. p. dr.
Marka, w rozmoWIe z po~lami :2:uław
akim i Stlmczyk iem, na ich uwagę o
wstrzyma nin się od udziałn w po&"rzebie działaczy z BB., zbliżooyc h niegdyś cio PPS., oświadc:rylbm, że po
nikczemnej n.pa~ci p. H~eekera w nekrologn, p ośw ięco nym ~. p. posłowi
Mar kowi na . SIIn acj ~ ·, uważam krok
tych panów za słuszny. Przy tej okazj i w yraz iłem zdziwieni e, t e p. Haecker, który był moim informator em i
który t ak ubiegal sil) o posadę w wyd ~i ale bezp i ec7.eń twa publicznego woj .
krakowsk iego, ma obecnie czelność napad ać na obó~, do którego się pchal,
a nawet pozwala aobie napadać na
chlubę naszej kultury, Wacława Sieroszewsk iego.
- Czem j ednak tłumaczyć fakt, że
przecie za czasów urzt;dowania p. dyrektora w Krakowie " Naprzód" był
konfiskow any?
- Otóż to. P . H aecker był wówczas w ni eł askach u włads partyjnyc h
i żalił się często, że • wyrostki z PPS
wzięły gór, w partji", z Warszaw y
przy Ryłaj ą mu gotowe artykuły do
nNaprzod u· i że prsydziel ono mu Cioł
kosu dla pilnowan ia opozyoYJnego
charakte ru pisma. Do konfiskat .Naprtodu" odnOSił się p. Haecker przychylnie i tWierdził, te wzmacni aj, one
jego Itanowiek o w partji.

ob ro ny na

tniejsze atanoww a by ły obudzone przez
wojskowych?
- Wykluczone.
- Czy w seimie jest military:racja?
Tak. Nawet fryzjer i kierowni k bIAdw. Sznrlpj: - Co pan wie o tak fetu są z I brygady, dyrektore m biura
8ejmowego jest mjr. Dziadosz.
:j;wanych wesołych. b udżetach?
- W jakich okolicznościach paua po- Gdy miałem sprawę tę pnedstawic! w Sejmie to ukazał si, dekret o zam bito?
- Na jednem z posiedzeń sejmu w
knięciu sesji sejmowej. BB w walce .poroku ubiegłym. Doszło do mnie kilku politycznej teroryzował cal/l opozycję.
słów BB. i jed,;n z nich z tyłu nderzył
- Czy teraz S/I rZl\dy dyktators kie?
mnie w glowę. Sprawy nie skierowałem
- pó/jlLwne.
Adw. BBrenson : - Jak pan rozumiał do lądu dlatego, że byłem zgóry przekoII11ny, że dostauą najwyżej grzywnę. A
stanowisko Centrolew u?
- Mojem zdani~m był to blok wy- potem to nie jest ich wma, działali z
.
borczyop ozycji a nigdy Centrolew nie my- namowy tajemnicz ego wodza.
Czy może pan nam
ślał o jakiejś rewolucji.
O~k . Ciołk o~ z: Adw. Bp.nkiel : - Dlaczego u nas nie- coś powiedzi eć o fundllJ!zach dydpOZYCyjma jawaej dyktatury ?
nych?
- Napnykład Ministers two Poczt z
- W obawie przed kra chpm finansowym. Kaźda dyktatura ma to w sobie, funduszu tego wyproduk o wało rz .. komo
pań
te giełda silnie reaguje na papiery
film prolJagandowy pod tyto "Tajemni ca
krzyuki po ~towej " , Da bóry i tILk nikt
atwa w którym jest dyktatura .
nie ch odził.
Prok.: - Czy w Str. Nar. omawiauo
Budżety wesołe
przystl}pi enie do Centrolewu?
- S ~ mi p rowad ziliśmy opozycję .
Osk. Litlberman: - Dlaczego prezes
mópan
ieważ
Pon
n:
Osk. Lieberma
Nu. D~bskl był osadzony tst w
Stron.
powieproszę
to
h,
bndżetac
wi o wesołych
Bneśc iu?
.
smutnych
o
i
coś
dxieó
- Nie wipm. Zresztą dziwi łem się,
- NajsIDutniej zym jest budtet mło 
. Przecież
dych emerytó w. Wynosi fi li 200 milj. zł . dl aczego i mnie ni.. w8I\dzono
s i ę nieraz z tryNa wykładach moich SĄ słu ch acze oflc~ro · też ostro rozp rawi. lem
em .
wie emeryci, podczas gdy ja mam dopie- bnny sejmowej z rząd
Obrady sądu z akoń~zono o godz. 5-ej
ro lat 44.
w i adków w po- Czy w normalnem społeczeństwie po 1101. Dalsze · badanie ś
rano.
istnieje motliwośó , tfby wszy~tk ie Dajwa- nie dZ iałek o j!"orlz. JO
d. c . n .

ze% ~.ń

pOI. Rybar l k :elfo.

Dlac zego niem a JawneJ dykta tury.

i smut ne.

Japońskie M. S. Z. zwyciężyło.
Mars z na Czin g-Cz au wstrz yman y.

oraz · przybył tam pociąg pancerny .
P ocbM armjl j a pońSk iej ns Czing-Czan
został nieoczeki wanie zahamowany, naskutek euergicznego prntestu rzl!du, inspirowanego przez m. 8. z., zaniepokojonego
samowolną dzialalnoś ci/l armji.

LONDYN 28.XI. W ciągu dnia wczorejszego toczyły się w Ts!n-Tsin ie krwawe walki uliczne, w któryc h padło 18
europejcz yków.
Z Mukd.enu skierowa no do Tien-Tsin u
pociąg z wojskiem jap o ńskiem. W TienTsinie wyląd o wali marynarz e ja p ońsc y

K omuniści

na inde ksie .

Roko wania tramw ajarzy warsz . z magis tratem.

Poniewu od czuu ntlpaiici p. HaeWARSZA WA , 28. Ll . (Tel. Wł.)-I
ckera na czołowych ludzi obozu legjo- Dziś w magistra cie o dbyła się konferenTadeup.
Ś.
na
zwłaBZcza
noweKo, a
cja związków tramwaja rzy z prezyden tem
sza Hołówkę i Wacława Sieroszew - Słomińskim w sprawie ostateczn ego
skIego, zaj ąłem wobec p. Haecke~a ułożenia stosunkó w pracowni czych w
stanowisko zdecydow anie negatywn e tramwaja ch. Do tej pory bo . iem z po- przypuszczam , te to stało si~ powo- śród 900 nieprzyjętych, przyjęto z po dem jego niepr~ytomuego rozdrażnienia. wrotem do pracy 6:>0 robotnikó w.
- Czy p. dyrektor zna p. Haeckeprzyjęcia
się
Zwi,!zkl domagają
raz z czasów aJuzby legjonow ej , gdyż wszystkic h nieprzyjętych, z wyjlltkiem
fronna
twierdzi on, że służył zawsze
cie.
- Pn:nnam , te nie słyszałem nigdy
o przewaga ch wojennyc h p. Haeckl!ra,
W ARSZA.WA, 28 listopada (tel. wł.)
podobuo odprowadzał tołnierzy na
najwyższy rozpatrzy
front, ale i to chyba czynił pod ja- W poniedzl ałek s/ld
protest pruclwko wyborom do Sejmu w
kimś specjalny m, nikomu niezDan.,Y1D
okrt:gu Ś wi ęciany - Brllsław - Doniło
pseudonl.mem.
wicze - Dzisna. Z okręgu tego weszło
- Czy Jednak nie zechce pan dy - do Sejmu 6 posłów BB. Poniedziałkowe
rektor udzielić nam wyjaśn i eń w spra- posiedzenie SĄdu będzie oltatuiem z tegowach, poruszan ych przez p. Haeckera rocznej sfrji spraw tego typu. Przez cały
w sącbie?
grudzień ~d N8jwyżIZy protestów nie bę
- Nie, ieżeli sąd uzua 18 wskua- dzie rozpatrywał, a rozpatryw anie .ich
świad
ze
ne wezwać mnie w charakter
wznowi w połowie Itycznir. 193'.! r .
ka, to nie mam niG do ukrywani a, a
oświad
kończy
nia
dużo do powiedze
czenie dyr. Dziadou .
W dniu 26 listopada r. b. zginl!ł bohaterskI! gmierci~ z rąk
Równocześnie dzisiejszy .Robotni k"
morderców w obronie życia i miedrukuje poniżilze oświaaclenie p. Haenia obywatelskiego
ekera:
Z :lemsty :ra meja zeznauie złożone
lI·t p.
w procesie bneskilD, spotwarzył mnie
"
ach.rewelacj
jego
W
DziadoRZ.
p.
ruema ani słowa prawdy. Niesłychana
Dozorca domu przy ul. D'lbrowsld eJ 1
kampaoJlI oszczercza nie jest w stanie
Wyprowadzenie zwlok z domu
do~i'ignąć blotem mojej czci. Planowo
przy ul D/lbrowskiPj l, na cmennteiony i Ikoucentr owany atak na mój
tarz katolicki w Nowych Chojhonor ma na celu zbeszcz6szczenie
nach nastllPI w lJi ~ dzlelę 29 limnie w oczach ludzi, którty moia ·nie
stopada r. b. o godz. 3 po poło
W opinji tych, którzy -muie
z naj ą .
Cześó J ego pamit!cil
zdoła
nie
potwarz
a
znaj., nikczemn
Na smutne ti! Obrzędy zaprllmnie poniżyć. Wygwiet lenie roli pana
szsjll społeczeń.two łód7.kie
Dtiad04z a na~t4Pi.
Koledzy :rrrw.rlego..
Emil Haeeke T.

Prote sty wybo rcze.
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Anto ni Jako wina

•
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rząd.

komunist ów, oraz stosowan ia nadal wo"
bec pracowni ków starej umowy z bioro"
wej.
Jak się dowiaduj emy w wyniku kon"
ferencji zostanie wydalony ch 153 pracowników co do których istnieje pewność, te należą do partji komuni~tycz"
nej.

D opomóżmy

siero tom

bohaterskiej ofiary

obowiąz ku,

Społeczeilstwo winno roztoczyć opiekę
nad rodzin~ ś. p. Antonieg o Jakowiny ,

domu, który padł od kul
bandytów .
W czwartek, dnia 26 b. m. zainął na
posterunk u służbowym w obronie życi~
i mienia obywatel skiego ś. p. AntOni
Jakowlna , dozor a domu przy ul. D4"
browskiej Nr.!. Zginął jak żołruer:r- oby"
watel, który o bowl,!zek społecz ny postawił sobie jako naczelny postulat swego życia. Zgln!!ł, pozostawiajlIC w okrop"
nych warunkac h materjaln ych żonę t
.
dwojgiem drobnych dzieci.
Sierotom tym społeczeństwo mUSI
pośpieszyć z pomocą, czasy bowiem, w
jakich żyjemy, nakazuj,! nam rozt~c%e
nia o pieki nad r od ziną tych, którzy tak
jak z m arły, ś. p. Jakowina , po jmu ;!! swo'
je obow iązki . społeczno- ob y wate lskie.
Najlepsz,! nallrodą za jego czyn bę·
dzie zab ezpieczenie egzystencji pozosta"
ły m sierotom .

dozorcy

Nie

dziś,

lecz w

środę·

Z,,·i4zek PracowUlków nmY8łoWY~
z. z. P. zwołuje nit śr<>,fę dnia l! grudola
p m. do ~ali Kina Oświatowego p~zY
Wodnym Rynku wielkI publiczny WI~
be . robotnych pracowni ków ~mysI01Vycb,
nIe zd, Jak ·to pomyłkowo donOSIliśmY,
(p)
na dZlefl dzisieiszy .
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SZPADA PIOTRA WYSO.C KIECiO•
• Zostawall tedy ponajwlększej ozęści
poetami ol którzy chelell albo zajaśnieć
Iła moment w stolicy, 1 raz przy ot",aroiu, a raz przy zamknięciu pokazać się
publloznoBci, albo otrzymać płatną posadę, albo Inny Jald wAŻny w rządzie
za1atwlć Intere., wreszole bydź na balu
• Cesarza, zyskać wstęgę, order, lub ooś
podobnego· ...
• Nleob"J teraz nikogo nie oskarżają
sa przeszJość, bo łatwoby prz.konać ich
.,ożna, Ż. w okolicznościach prz.waż
nycb, te w cbwllacb stanowczych nlezgodll, miłości,! i drobiazgami ewemi
najwięcej się przyczynlII do upadku
ogólnej sprawy.
NiecbaJ nie mówi,,: wszy.tkoimy
p,zlIwldzillli, chcielilmy wszystkiego dobrego dla kraju I Bo ja, k1óry bylem
"Bród nich, mógłbym im powiedzieć, 2e
nlo nie przewidywali i do niczego
szczene s1ę nie brali, że byli Z8wsze
.zczeblotliweml, Jak dzlalaj, napuS1onemi jak dzisiaj, nieukami Jak dzisiaj
i nakonlec śmleazneml jak dzisiaJ.
Nie wiedzieli, te kto moie, a nie u.,Ie zostać silnym w rewoluoyl ton sta1Iie się równie występny jak ten kto
wprost zdrad... r. wplucy,!. Nie umieli
.ostać sllneml rewolucionlśol, bo się
sa ...az. kJóoill ze sobą , bo jedni drugim
...... s .. starali alę szkodzić, i jedni d,uKich zawsze obmawiali".
.Powstanle :'Ia,odu Polskiego, w r. 1830
i 1831' przez MAURYCEGOMOCHNAC.
KIEGO ... Paryżu w Drukarni P. Baudouln, lS3ł . Tom li str. 10, 812, 813.
Przejmująca wymowa słów, przytoczonych powyżej, których użył Maurycy Mochnacki dla scharakteryzowania spółczesnej sobie sejmokracji warszawskiej w dobie powstania listopadowego, nie przebrzmiała do dziś i nie
utraciła swej mocy ani wyrazistości.
Sejm czwarty i ostatni Królestwa
Kongresowego pod laską marszałkow
Ik~ posła Warszawy Lubowidzkiego,
nie stanął na wysokości zadania, nie
potrafił zogniskować porywów społe
tzeństwa polskiego, które 11' Towarzystwie Patrjotycznem i w szeregu tajDych organizacyj wolnościowych dawało
Ipontaniczny upust głodowi niepodle-

przez następne kilka miesięcy tlało
tylko zarzewie, mające wnet pochłonąć
nieforemną budowę" .,.
Zmarnowana tedy została najlepsza
sposobność, jaką. nastręczało zarówno
ukształtowanie się stosunków politycznych na zachodzie Europy, pierwsze
podmuchy nowej wiosny ludów, jak i
prądy nurtujące w gabinecie angielskim,
wojua turecko-rosyjska, pOżerająca hekatomby ofiar, wreszcie nawrót idei
dekabrystowskich w Rosji, usiłujących
rozświetlil\ mroki mikołajewskiej nocy,
głuchym pomrukiem
buntu przeciw
żandarmskim rządom Dubeltów nad
Newą.

Od wyrokn, nakreślonego płomien
nem piórem Mochnackiego, sejm nie
znajdzie żadnej apelacji u potomnych,
przedkł.irlając
nawet swój Djarjusz
r. 1830, w którym znajdziemy uznanie powstania ZIl narodowe, co miało swój wyraz w manifeście, nchwalonym na sesji 20 grudnia 1830 r.

bohaterski wysiłek wojska, że topnieją,
szeregi strzeleckie pod wodzą, Prą
dzyńskiego, że wreszcie tl września
1831 następuje epilog tragedji na posiedzeniu rady wojennej pod przewodnictwem gen. Małachowskiego na Pradze, kiedy to podpisano kapitnlację
Warszawy i wydano Pragę Ro~janom .
ustatnim akordem Modlinl-Akord
ten Mochnacki w Metzu - jednem
brutaJnem uderzeniem w klawisze odtworzył przed stłoczonem audytorjum
koncertowem ...
W Modlinie - gdy gen. Mała
chowski i Bem dowództwa się zrzekli,
a rząd, zebrany w Zakroczymiu zamianował wodzem tragicznych niedohitków ~en . Rybińskiego - postanowiono uchodzić do Prus.
I tak tedy popychany przez korpusy rosyjskie na Włocławek, Lipno,
Swiedzibl1ę i Rypio przeprowadził gen.
Rybiń ki resztki polskiej armji narodowej do Brodnicy. z pruska Neu-

Powstanie listopadowe w ówczesnem
oświetleniu niemieckiem.

głości.

Gotowość

ków jest historja

sprzysiężenia

Pod-

chorążych.

Szkoła Podchorą,żych

Piechoty liw r. 1830 przeszło 200 wychowanków. Szkoła ta stała się czynnikiem rewolucyjnym i zaważyła wiele
na całokształcie życia Królestwa, acz
nie mogła swym bohaterskim odruchem zbrojnego czynu przeważyć szali zwycięstwa.
Organizatorem, duszą sprzysiężenia
bj,ł porucznik Piotr Wysocki, główny
dowódca akcji pamiętnej Nocy Listopadowej, nieustraszony rycerz ataku
na Belweder.
un to, czytając już we wrześnin
rozpowszechniane po Warszawie .karte!u<;ze, że Belweder od nowego roku
będzie do najęcia" podniósł szpadę i na
czele garści młodzieiy wtargnął do
rezydencji wielkoksiążęcej.
W n-rze 335 .Kurjera Warszawskiego" z r. 1830 znajdujemy opis
ocy Listopadowej pió'r a głównego
kierownika tych działań, Piotra wysockiego, który z prostotą cechują~
bohaterstwo, powiada;- n Wbiegłszy do
sali zawołałem: Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idżmy, a piersi wasze niech będą, Termopilami dla wrogów!
Było nas stu sześćdziesięciu kilku".
Ta garstka szaleńców rzuca się
na pułki kirasjerski i huzarski, powoduje rozsypkę Rosjan, zmusza do
ucieczki w panicznym. strachu księcia
Xamiestnika, podnosi na duchu Warszawę i kraj cały, zyskuje podziw
Europy.
Ponad męczeństwo Łukasińskiego,
ponad ofiarne trudy wojenne krwawiącej arll1ji powstańczej, wzniesiona
szpada por. Wysockiego pozostała zawieszona śród ponurej nocy niewoli.
Szpada Wysockiego błyśnie raz
jeszcze w r. 1914-ym przed oczyma
garści młodych szaleńców i powiedzie
ich ua btli, wydany kolo owi rosyjskiemu innym już szlakiem,-szlakiem
zwycięskim, który przemierzy pierwsza kadrowa na odcinku KrakówKielce.
Szpada Wysockiego to symbol
zwycięstwa,
przekazany potomności
przez nsamobójcze powstanie".
Andrzej Nullus.
czyła

do walki z najeźdźcą
we wszystkich warstwach społecznych, młodzież wojskowa i akademicka czekała hasła i szukała oparcia
w reprezenta~ji narodowej Sejmu.
Atmosferą, buntu, naelektryzowana
była stolica i kraj cały-tego żywio
łowego buntu, który jest zwiastunem
późniejszego bohaterstwa.
Bohater$two to rzuciło na szaniec
<iSpał młodości, idącej w bój bez zastrzeżeń, a wyniosło z ognia jeno
krwawe strzępy sztandarów z pod
Grochowa, Woli i pieśń --n Warszawiankę", której tony zagłuszył wściekły
warkIt bębnów gen. Dybieza.
Sejm ten, to nie był, coprawda,
3ejm niemy z r. 1825-go, potrafił
ltawać odważnie w obronie konstytucji
gwałconej brutalnie, cynicznie, a zawśród nauczycielstwa szkół
razem podstępnie przez najeźdźcę, ale TIustracje nasza przedstawiają reprodnkcje starych sztychów niemieckich z roku 18S0/ 31.
pryw.tnych.
POżerany waśniami wewnętrznemi, darW ARBZA WA, 2S. 11. - W kołach
Słów bowiem mauifestu nie poparł Strassburg zwanej, gdzie _pruski genenaoczycieli prywatnych od kilku dni TOty na sztuki przez skłócone stronnictwa, jednany zapowiedzią łask dw.oru wspólny, zgodny, skoordynowany wy- rał na czele huzarów - salutował ze!mly się pogłoski o doniosłyclI niespodziankach, jakie szykuje nauczyeielstwu
petersburskiego, mamiony złudnemi siłek czynu, dyktowanego myślą zbio- bohaterskie szeregi.
min. oświaty. Mianowicie .. 6wi się o
St~ tedy rozwinął
się szeroką,
mirażami dobrobytu gospodarczego przez rową,.
maj~C6j rzekomo n&St~pić .stabilizacji
wstęgą
przez
Gdańsk
hen
w
świat
W
oczach
Mochnackiego
nie
urapoł~zenie z kolosem wschodnim, unauczycieli prywatnych". Co bliżej krychwala wreszcie projekt składki na towała tedy sejmu nawet uchwała po- gościniec tnlaczki żołnierza polskiego, je si, pod tym pojęciem - narazie niewystawieuie pomnika wdzięczności... łączonych Izb sejmowych w dniu 25 żegnanego ostatnią pobudką, trębacza wiadomo. Według obiegających porło
sek, ministerstwo ma zamiar jaknajdalej
stycznia 1831 r. o detronizar,ji Miko- na lat bezmala sto.
carowi Wszechrosji, Aleksandrowi l.
zr6wuać w prawach i obowipkach naałaja
I
i
oświadczenie,
że
.Naród
Polski
Uczestnik tej straszliwej kapitula- czycieli prywatnych do nauczycieli riWięc
czasie gdy podziemna
Warszawa kryła się po zacisznych jest niepodległy i że ma prawo temu cji, Napoleon Sierawski w Pamiętni muazj6w pańitwowych. Niektórzy móantyszambrach handelków i spiskowała koronę polską oddać, którego godnym kach swych powiada, że gdy po przej- wi!}, te chodzi tu o walkę Z ni,zależności. pewnej
c~ci prywatnych suił
jej uzna".
1r rozgwarze sal bilardowych, tropiona
ściu granicy utworzyli Prusacy ścianę
przez sforę szpiegów namiestnikowskich,
Nieczynność Skrzyneckiego, który
od Królestwa, .nam ię zdało, że ja- średnich.
pod wodzą perukarza Markota, wę od bitwy pod Ostrołęką unikał spot- kaś czarna zasłona nam na oczy
Mrozy
Zakopanem.
sz~cego ślad n białych kapeluszów 'pa- kania z nieprzyjacielem i dozwolił spadła" ...
ZAKOPANE, 28. 11. (PAT) - lli(;:
t~otów-od Sejmu nikt już nie ocze- Paskiewiczowi prz, prawę przez Wisłę,
Xa tle tragicznych załamań pow- zy w Zakopanem utrzymuił 81ę 'W dal~wał moralnego oparcia, wskazań po- kunktatorstwo i laboM dyktatora stania listopadowego, poza czarną, za- szym c~gn, dochodzl\e do 15 stopnI C.
Warstwa śnidna, aczkohviek
litycznych i duchowego przewodnictwa. Chłopickiego, który nie umiał zapew- słoną, o której mówi Sieraw ki, bije
.Z sejmem roku 1830 - powiada nić sobie posłuchu, wreszcie nieposłu promieuuy słup światła, rozpraszający mem Zakopauem "yuosąc& zaled wie kilkana~ie centymetrów,
trzyma lię znaK.. Rotman-kończy się prawie epoka szeństwo Krukowieckiego i brak uzgod- mroki stuletniej niewoli.
kOlllicie. Warunki d:. u&rel&ny bard ..
POlitycznego istnienia Królestwa Pol- nienia całej akcji operacyjuej śród ieTem światłem, bijącem nieprze- pomyll1oe. Pogoda NooecllDa.
ski~ pod panowaniem rosyjskiem bo nerr.licji sprawiają, że idzie na marne branie na gościńcach klęsk i rozdźwiężyła
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Akcja rozgrywa

Streszczenie.
Franek Skopień, zwany pod pseudo·
nimem "Blady", pijak i złlwalidroia,
aby zdobyć pienią.dze na w6dkę, ciem·
nego listopadoweio wieczoru wyrwał
leczkę z ręki jakiemuś mętczy1nie, któ'
ry, ścigając opryszka, 105t81 zabity
przez przejetdtajllcy lramwaj.
W leczce były bezwartościowe pa'
piery i parę gazet.
Silne poruszenie wywołało w miejcie
doniesienie, iż znany lłrzemyslowiec,
Karol Wolner, zginą.ł podczas samotnej
wycieczki w Tatrach.
Doniesienia ani nekrologu nie za·
midcił Iylko .Przegląd Codzienny".
Redaktor naczelny, Barwiczek, po·
lecił Leszkowi Wirdze, reporterowi w
wielkim stylu, ustalił przyczyny niezamieszczenia przez .przeglą.d Codzienny· tak ważnego doniesienia
Wi,ga itwierdził, it Wolner nie mial
w Łodzi ładnej rodziny, zaj nekrologi
i doniesienia (jednobfzmi4,ce) dostar·
czone były administracjom pism wtedy,
kiedy nikt w Zakopanem o śmierci
Wolnera nie wiedział i kiedy jeszcze
&włok jego nie odnaleziono.
Wirga posten .l wił rozwilda~ zaladkę.
Wezwał do pomocy swego siostrzeńca,
Grlldzkiego, Grądzk i był narzeczonym
sekretarki Wolner., Neli Kierzkowskiej.
Grądzki przyszedł do mielzkania na·
rzeczonej, aby dowiedzie~ się szczeeó·
ł6w o Wolne .. e
Poka. .ł Neh wizy·
t6wkę z podobizną kozia, siedzącego
na kuli. G. znalazł tę kartę wleczce,
zgubionej w bramie domu, w któr\'m
zamieszkiwał.

Wobec wyjazdu Wirgi' do Zakopane·
go - Nela spędziło wiecz6r zGrądz·
kiem. Po p6ł1\ocy, gdy opuszczał. mie'
szkanie narzeczonego, ~ledzili jłl nie·
postrzetenie: markiz de LavaUe, Ofaz
dyskretny administrator Nełi - dyrektor
Olszańs ki.

Wirga,

po powrocie z Zakopanego,
oświadczył Barwiczkowi, te nie wierzYł
aby Wolner padł ofiorll nieszczęśliwego
wypadku.

::::=-::::::::::::::::::: :::::::: ::::: ::::::::
(Dalszy ciąg).
Absolntnie nic a nic ciebie nie
rozum.ię·

- Zaraz ci wszystko wytłumaczę
- Wirga nabił fajkę tytoniem, zapalil i rozpoczął:
7"
Zbyt szybka wiadomość o
śmierci Wolnera zwróciła moją uwagę
na ten tragiczny wypadek. Ktoś zainter~owany w tej sprawie
popełnił
fatalną omyłkę,
gdyż pominął, przy
ndzielanin informacji. nasze pismo.
To było powodem, że telefonowałem
do Zakopanego i na skutek otrzymanych stamtąd wiadomości powziąłem
podejrzenie.
Zanim wyjechałem z Łodzi miałem
już pewnośc, że tragiczny wypadek w
Zakopanem nie ~ł dziełem przypadku,
lecz zbrodniczej ręki.
- A to ciekawe - oQezwał się
Barwiczek - co cię do takiego mniemania upoważnia?
- Zamach, jakiego ua mnie do·
konano przed samym wyjazdem.
Zamach? Bój się Boga!
dokt6r podskoczył na fotelIl.

- Tak. Gdym wchodził po schodach na dworzec Kaliski jakiś drab
usiłował mię zrócjć z samego szczytu.
Udawał, że spiesznie schodzi, zatoczył
się na mnie ...
- To się zdarza
próbował
bagatelizować Barwiczek - i wyrżnął
mię pięścią w piersi - kończył Wirga.
- 'fo się też zdarza kochany Tomaszu. ale nazywa się wówczas zamachem na całość moich gnat6w. Na
moje ~zczęście skończyło się lekkiem
potłuczeniem kości, a mogłem z powodzeniem kark skręcić.
Śiadając więc do wagonn byłem
przekonany, że Wolnera zamordowano,
a moja obecność w Zakopanem przez
zbrodniarzy nie jest nzbyt mile " wi·
dziana.
Przez drogę zastanawiałem się kto
mógł tych zbirów
poinformować,
że
wyjeżdżam do Zakopanego w sprawie
śmierci Wolnera.
O mojem postanowieniu wiedziało
bardzo szczupl'e grono osób, z których
nikogo podejrzewać nie mogą. o jakiekolwiek bądź konszachty z przestęp
cami. Znalazłem się więc wobec zagadki, której dotychczas nie ndało mi
się
odgadnąć. Zamach ten jednak
wyjaśnił mi, że siedziba szajki mieści
się w Łodzi, a nie w Zakopanem, jak
to początkowo myślałem. Przygotowany więc byłem na to, że w Zakopanem żadnych śladów nie wykryje.
Nie omy litelJl się.
Przybyłem do Zakopanego, które
żyło pod wrażeniem śmierci Wolnera.
Chociaż do chwili mojego przybycia
ciała zmarłego nie odnaleziono wszyscy o niczem innem nie mówili, jak
tylko o ntragicznym wypadku". Sprytnie to !ryło zareżyserowane - uśmiechuął się.

- Co takiego? - dopytywał się
Barwiczek niezmiernie zaciekawiony.
- Rozsiewanie owych wieści o
tragicznym wypadku, jaki, według
mnie nie lUlał miejsca.
Z tamtejszemi władzami, prowadzącemi

śledztwo

porozumiałem

Łódzki".

się

szybko. Dzięki telefonicznej interwencji nadkomisarza Olmańskiego nie traktowano mnie jak intruza, więc miałem
wszędzie wolny dostęp i prowadziłem
dochodzenie na własną rękę.
Stwierdziłem, że Wolner udał się
w góry bez przewodnika, mając zamiar po kil , n godzinach powrócić,
zostawiając w pokoju, któJy zajmował
list zaczynający się od słów: nGdyby
mnie zamordowano" ...
Na twarzy naczelnego redaktora
malowało się ogromne poruszenie.

prze,'(yć

pozagrobowycq.

się

w pałacach, dancingach, suterenach, poddaszach
i w labiryncie podziemnej Łodzi.

resujące

-

To zaczyna być bardzo inte- powiedział.
List ten, jaka. szkoda, że nie-

dokończony,

"ddałem

sędziemu śled

czemu, atoli był to tyiko jedyny ślad
na jaki trafiłem.
Poszukiwania ciała ofiary trwały
bardzo długo bo aż pięć dni. Trup
był tak zmasakrowany, że gdyby nie
odzież, portfel, zegarek
i inne drobiazgi uikt nierozpoznałby , że są to
zwłoki Wolnera zamyślił się i po
chwili dodał:
- Ja jednak sądze, że nie były
to zwłoki "olnera, jak myślisz Tomaszu?
- Napewno tak; zresztą cóż ja
mogę wiedzieć?
- Masz rację.
wiesz czyje to ciało

Ty napewno nie
spocznie jutro w
rodzinnych grobach Wolnerów umilkł, a po chwili mówił dalej:
- Powr6ciłem więc z Zakopanego, nie natrafiwszy na trop zbrodnia-

rzy, ale mam nadzieję, że odnajdą go
w Łodzi.
A teraz Tomaszu pozwól, że pójdę
do domu jestem szalenie zmęczony podniósł się, uścisnął rękę Barwiczka
i szedl kn drzwiom. Na progu za·
trzymał się.

- Nie po_wiedziałem ci jeszcze
naj ciekawszej wiadomości. Włam ano
się do mnie. Tej samej uocy kiedy
wyjechałem z Łodzi do Zakopanego,
ktoś podrobionym kluczem roztworzył
drzwi i skradł czarną teczkę, któl\
znalazł syn dozorcy.
Andrzej spał tak mocno, że nic
nie słyszał.
- A to jakiś oryginalny wła·
mywacz, przypnszczał zax;ewne: że w
teczce są pieniądze.
- On to wiedział jakuajdoklad·
niej - powiedział Wirga zamykając
za sobą drzwi.
- Tnszerzy -- mruknął pod nosem.

-----

)Yieuchw!ilni fałszerze ban/molów.
Władze śledcze miały twardy orzech do zgryzienia: na terenie Łodzi
i pobliskich miast, poczęły ukazywać
się fałszywe banknoty.
Falsyfikaty były tak misternie
podrobione, tak imitowały w najdrobniejszych szczegółach prawdziwe banknoty, że trzeba było być nieomal za..
wodowym ekspertem aby je rozpoznać.
Ta pl'ecezyjność w wykonaniu w
ogromnej mierze ntrudniała śledztwo,
zanim bowiem stwierdzono, że da.ny
banknot jest fałszywy, falsyfikat przewędrował przez dziesiątki rąk. Ciężko
więc było niezmiernie
w podobnych
warunkach odna!eźć istotnych przestępców.

Nici tej afery fałszerskiej, które
policja posiadała w swych rękach były
zbyt wątłe, aby po nich dojść do
kłębka.

Częstokroć ten czy inny wywiadowca, idąc po tropie są~ził, ze jest
blisko celu, a tu tymczasem ślad się
urywa-ł
i kończył na osobie, która
naj mniejszego podejrzenia nie mogła
wzbudzać.

Smiesznem bowiem byłoby posą
prezesa nBanku Drzewnego·, kawalera orderu • Polska Odrodzona"
czlonka wielu stowarzysz ell społecznych
o fałszerstwo pieniędzy. Jednakże tak
się złożyło, że po żmndnem dochodzeniu ustalono drogę, jakę odby ł fał
szywy banknot dwudziestozłotowy, odebrany od właściciela sklepu spożyw
czego przy ulicy Żeromskiego i dodzać

tarto w ten sposób do prezesa .Banku
Drzewnego" inżyniera Dębowieckiego.
Przesłnchano prezesa, kt6ry jednak
nie umiał wytłumaczyć się z pocho·
dzenia banknotn.
- Obracam tysiącami m6wU
- więc nie mogę pamiętać skąd mia·
łem aż fałszywy baknot.
Zresztą czy ja ten banknot wyda·
wałem przed dwoma dniami, to też
kwestja sporna dodał wychodZ4C
po przesłuchaniu.
Analogicznych wypadków było kil·
ka, koroną zaś wszystkiego było pła'
cenie falsyfikatem przez żonę jednego
z wyższych w·zędnik6w.
W rezultacie okazało się, ie pie·
niądze dostała od męża, mąż zaś
twierdził kategorycznie:
• - Banknot ten otrzymałem PrzY
wypl'acie mojej pensji.
Nic t eż więc dziwnego, że w
dobnych warunkach o wykJ'yciu prze
stępców narazi e nie mogło Pyć mowy
To też nadkomisarz Olmański, za
jęty był nieomal, że dwadzieścia czt
ry godziny na dobę.
.siedział właśnie przy biurku, prz.
glądając nowy meldunek o wykryCI.
fałszywego baknotu, gdy rozległ SI
dzwonek telefonu.

Dalszy

ciąg nastąpi,
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Sir. ó.

Kal end arz yk. Stra jk w tkal ni u Widzewskiej
Ustopad

29
Njedzjela

I

Wscbód słońca 7.17.
Zacbód Ilońca 3.31.
Wscbód kliętyoa 19.18
Zacbód kllę.yca 11.56
Długość dala 8.20.
Ubylo dnia 8.56.

)!>-I6.

Dyżury

aptek.

w nooy

dyżurują następujące apteki: J. Koprowskiego (Nowomiejska I~) 
S. Tr..... ko ... kl.J (Brzezińska 56), !ol. Roz.nblum (~ródml.j.k.a 21), M. Bartoszewskiego
(PIotrkow ska g~), J.
(Kątna M) -

L.

Klupta

Czyń. kiego (Roklclńska ~3).

Majstrowie radzą nad
kryzysem.

w

dniu 6 grudnia r. b. odbędzie
w Łodzi ogólnopo lski zjazd delIIgatów Związku Majstrów Fabrycznych.
W zjetdzie wezmą udział przedstawiciel e 16 oddziałów związku.
Tomatem obrad zjazdu jest ustolunkowa nie się majstrów do sytuacji,
wytworz onej wobec pogh:biającego się
z roku na rok kryZYSU .
W sobotę, dnia 5 grudnia r, b. odbędzie się zjazd wojewód zki związku
majstrów , który poprzedz i obrady
zjazdu ogólnokr ajowego.
(p)
się

' przec Iw
. ko
(KI'lk use t ro b Ot ni w pro es Uje
reorg aniza cji pracy .

JUTRO: And ..eja Ap.

MUZRUM MIEJSKIR blltorjl I I.tukl Im.
J. I R. Bartol,ew lczów (Plac Wolności l)
otwarte., środy, soboty I nled,lele od

Dziś

" t rwa .
anu
a
M
ury
f
kt
'k6
t t

DZIŚ: S ..turnlna.

Ulica dr, Trenknera.

Jak się dowiadujemy, magistrat w
uczczeniu pamięci dr. TrenImera, twórcy
miejskiej lłotby sauitarnej nazwac jednll
z ulic dr. Trenknera.
Odpowiedni WOlO ek zgłoszony zostanie
na najblitsze posiedzenie rady miejskiej.

Zabity przez samochód,
w dniu

wczorajszym w godzinach
rannych autobus linji Łowicz - Kutno,
prowadzony przez szofera Berka Jakubowicza, zamieszkałego w Łęczycy, jadllc znadmie rnll szybkościę, najechał na
rynku w Łęczycy na 57-letnie go MateIIsza Pachniewskiego.
Wezwany lekarz powiatowy stwierdził u przejecha nego złamanie podstawy czaszki, polecił przewieźć Pachniew skiego do szpitala miejskiego św. Mikolaja, gdzie po kilku minutach zakończył
życie.

Szofer Jakubowicz
ny przez policję. (p)

został

aresztow a-

I

W czwartek, 28 b. m., wybuchł w
• Widzewskiej Manufakturze" strajk w jednym z oddziałów tkalni, obejmującym
kilkuset robotników.
W wyni ku interwenc ji Związku Zwillzków Zawodowych strajk został po kilku
godżinach przerwany i na sobotę, dnia
28 b. m., wyznaczono konferencję w inspektorac ie pracy.
Nazajutrz po wybuchu śtrajku, t. j.
w ubiegły pili tek, robotniCY, w liczbie
około 200 osób
ponownie porzucili
pracę·

W dniu wczorajszym, ze względu na
sobotni, fabryka była nieczynna.
Na zwołanej u inspeklor a ~ onferencjl
przedstaw iciele Z. Z. Z. stwierdzili, że
podwyższenie liczby obsługiwanych przez
jednego robotnika warsztatów z 12 na
14 spowodMje dalszą redukcję robotnidzień

Komisarz

rządowy

Byli członkowie

Naskntek zarządzeni& p. wojewody
J aszczolta przeprowadzona zostala szeze·
gółowa IUltracja w Komunalnej Kasie
Oszczędno'ci w Tomaszowie. Lustracja
dokonaną zostala w związku z doniesie·
niem, że były zarząd Kasy, którego kadencja wygaała z dniem 30 wrzdnia rb.
dopukiI SIę szeregu rÓinego rodzaju
naduży~, przez przekrocze.nie przepis6w
o komunalnych kasach oszczędnodci , oraz
przekroczeń przepi~ów statutów i regulaminu wewnętrznego.
Lnstracja potwierdziła csłkowicie zarzuty, stawiane poprzedniemu zarzłdowi
Komunalnej Ka~y O!zczędno'ci miasta
T o m a S z o w a, wobec czego sprawa
nadutyć rozpatrywaną była przez wydział
wojewódzki.
Wydział woj e w ó d z k i postanow il
zwrócló się do urzędu prok1\l"atorckfego
o wytoczenie doap,odzeń b. prezesowi zarząd Komm:alnej Kasy Osznzędności Tomaszowa Mazowieckiego, Aleksandrowi
Dobrowolskiemn, jego zastępcy - Wacła·
wowi Smulsklemn, oraz członkowi zan,·
du kasy, Dawidowi Lichtensztajoowi.
Ponieważ ' uowowybrany zarząd omawianej kasy, będąc silnie związauym z
zarzlJdem poprzednim, uie dal spoleczeń
.twu należytej gwarancj i uczciwego prowadzenia placówki - został on decyzją
pana wojewod y rozwiązany, zaś komi·
sarzem kasy mianowa no Edwarda
Chrystja na Zacherta , b. dyrektor a to-

Premjera w Teatrze Popularnym.

"EX PRE SS PÓŁNOCNY· 133"

komedja aensacyj na w .. akt. A. Ridley'a i 8 . Merivala , przekł.
L. Wileck' ego.
Po podniesi eniu kurtyny je.teśmy celowi poświęcone są
trzy na!ftępne
na stacji kolejowe j: biuro, urzędniczki, a~ty: Publika lubi
taklJ wallace' osk"
urz~dnicy, mapy, sygnały ; słychać za
CIUCIUbabkę. Na własną rękę robi
oknami przelatujące lokomoty wy. Ro- dochodze tlia, bawi
się w detektyw a
z~owy, półszepty, flirty, - ale uwaga i po katdym
akcie jest coraz bardZiej
WIdzów przenosi się powoli poza gcia- zdezorje ntowana . Publika
w tego rony tej dekora~ji, na ciemne tory ko· dzaju robocie autorskIe
j jest już tak
lejowe jęczące pod przelatującemi po- wykształcona, że
nie bierze serjo
ciągami.
Właśnie odszedł express
.czarnyc h charakte rów" wiedząc, i:t
południowy... Atmosfe ra stacji zatruna takim autor zwykle wszystki II
ta jest złowrogiemi przeczuc iami. Sir psy wiesza, żeby w
Bartlett, akcjonar jusz linji kolejowe j, kogo innego, - ale finale powiesić
nie wierzy też
Je\lt niespoko jny: powtarzające się .idealisto m", bo idealizm
pachnie tu
ostatnio zamachy na pociągi wskazuj ", zbrodnią. Dlatego też
w takim .exIż w sprawI) wdała Się jakaś tajemni- pressie północn
ym' wszyscy pasa:tecza, potętna i zbrodnic za ręka.
Sir rowie są podejrza ni.
B!,rtlett domyśla się kto to, ale ... (-ale
Komedja (dwa trupy i jedna kataDIC nie mówi, ponieważ trzy akty strofa) sensacyj na Ridley'a
i Merivasztuki jeszcze muszą byó). Naraz roz- le'a napisana jest na
legają sil) alarmow e dzwonki : express że maszyne rja .tajemni tyle zręcznie,
czości'
działa
południowy uległ katastrof ie! Obecni doŚĆ dobrze. Jest
to jednak sensacja
na stacji truchleją.
Ale sir Barlett robiona na zimno i bez ambicji liteteraz powie, kto jest zloczyńcą... rackiej.
.twiera usta i - pada przeszyt y kulą
* • ~
z ręki nie widzialn ego wroga. Kurtyna.
W wystawi eniu .Expres su północ
Ekspozy cja sztuki jest typowa i ty- nego 133" widać
powa:tny wysiłek
Powe będą dalsze manipula cje auto- retysers ki
p. Manisława Dębieza.
~~: w poszukiw aniu zbrodnia rza, tak Słusznie rozumiał
on, iż taka sztuka
"'i"ą kluczyli, teby trudniej było z~a :tyje
nie tyle słowem, co trl'jbkam i,
~ąć, to k bęłlt koziołkowali, teby WClą~ gwizdka mi, sykiem
pary, łoskotem
....wić ciekawość widowni . Temu to pooi"gów , sygnałam
i, ,efektam i świetl-

mnozą Się·

Onegdaj w biaiy cbień ni.wykry ci
sprawey dostali sil}
ko.ciola .. Konstantynow ie i skradlidorÓŻne
rzeczy wartoki kilk1l8et z~otych.
. .
PrzyczynlJ elIJgłych kracbiezy ,w ko~
eiollr,ch okręgu lódzkitl(o jest brak dozom ze strony obsługi kodcielnej.
(b)

ków, a pozatem przecillży robotnika ponad dopuszczalną normę·
Przedstaw iciel • Widzewskiej Manufaktury' zapewnił, iż na wypadek powięk
szenia liczby obsługiwanych przez jedneW
go robotnika warsztató w firma angażu
je 140 nowych robotników, natomias t
Dziś o godz. 7.30 wieczore m w sali
przy utrzymaniu dotychczasowej skali
przy ulicy Piotrkowskiej 89 staraniem
obsługi warsztató w nie przyjmie ani jePolskiej YMCA. odbędzie się uroczysty
dnego.
obchód
rocznicy odzyskania Niepodle Robotnicy w odpowiedzi zażlldali
~łości Polski i Po ...stania listopado weprzyjęcia dalszych tkaczy, jednakże z
warunkiem nie powiększenia liczby war- go.
W program ie: przemÓWienie prot
sz~atów do obsłużenia przez jednego
dora Stolarzew icza, deKlamacje okoliczrobotnika.
Wobec takiego stanowis ka obydwu nościowe, a w części koncertow ej muzyka i śpiew w wykonaniu pp. J. Brażów
stron do porozum ienia nie doszło.
Sprawa wyjaśni się zapewne w dniu ny i Romanowskiej i p. E. Szumoich a
- absolwen tów Konserw atorjum Muzyjutrzejszy m.
(p)
cznego H. Kijeńskiej-Dobkiewiczowej.
Wstęp dla wszystkic h bezpłatny .

Obchód

w tomaszowskiej K. K. O,

zarządu

IKradzieże Vf kO,ściołach

Kasy

staną przed sądem,

maszews kiego oddziału Banku dla
Handlu i Przemysłu.
Nalety zaznaczyć, it władze nadzorcze, natychm iast po otrzyma niu doniesień o nieuczciw ej
gos podarce w
Komuna lnej Kasie Oszczędności Tomaszowa Mazowie ckiego po zawiesze niu w czynnościach dyrektor a kasy,
mianowały na jego miejsce Jana Witkowskieg o, zastępce dyrektor a Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu ła
skiego.
Do chwili obecnej gospoda rka nowego dyrektor a doprowadziła do znormalizow ania gospodar ki w instytuc ji,
która ma wszelkie dane po temu, aby

stać się pote:tną placówką finausową.

polskiej YMCA,

Postrzelił się z rozpaczy,
że klijenci _nie płacą.
Wczoraj, w godzinach rannych, wła
krawieckiego przy ulicy
Piotrkowskiej 142, 38-letni Majeranowski
francisze k, usiłował popełnić samobójstwo, strzelając do siebie z rewolweru.
Kula ugodziła w prawą pierś Majeranowskiego.
Lekarz pogotowia, po udzieleni u
pierwszej pomocy, przewiózł nieszczę§li
~ego w stanie ciężkim do szpitala św.
Józefa.
Jak zdołaliśmy ustalić powodem rozpaczliwego czynu Majerano wskiego były
poważne trudności finansowe, wynikajlIce przedewszystkiem z niewypłacal·
ności nieuczciw ej klijenteli zakładu.
ściciel zakładu

.......---------------------------.
ZŁOTYCH.

12.000

Urzędnicy i naucz ydels two na
Onegdaj sekcja nanczycielska wojewódzkiego komitetu uieBienia pomocy
najbiedniej.zym w Łodzi przekazała na
rzecz Komitetu ogólnego 8,000 zł. tytułem pierwszej raty ofiary nauczycieli
szkól p)\lI';;Z6chnych, średnich, zawodowych oru pracowników administracji
szkolnej.
Delegacja sekcji w czasie audjencji u
pana Wojewody łódzkiego wyrali/a tyczenie, aby ofiary nauczycielstwa przeaemi", sztuki, -

to właśnie robi atmosferę
i pod tym względem rzecz
wypadła w Teatrze Popularn ym pierwszorzędnie. Gorzej przedsta wia się
sprawa tempa, sensacja tego typu nie
znosi rozwlekłości i niepotrz ebnych
epizodów . Retyser powinien więc tu
przyśpieszyć tempo i w wielu miejscach sztuki wyręczyć wtem p. p.
Ridley'a i Merivale 'a. Rola Barney-a
(p. DQbicz) była zrobiona dobrze i bardzo konsekw entnie prowadz ona; efekt
końcowej niespodz ianki to w lwiej
części zasługa p. Dębieza.
P. Władysław
Pawłowski
jako
BartIett umarł bardzo sceniczn ie. P.
Wożnik wraz z p. $wiatłoniówną zdobyli się na silne akcenty w finale
aktu ID. P. Wiesław Milewic z specjalizuje się w .czarnyc h charakte rach" i robi je. fachowo. W roli lady
Matchley p. Bronows ka nie znalazła
pola do popisu. P. Bolkows ki z umiarem grał starego Noaba. P. Matuszkiewicz funkcjonował w roli wenego
policjant a. Łatwa rola GIldyi okazala się zbyt trudną dla p. Klary Malinowskie j; lepiej Jut spisała eię p. Iza
Kondrató wna.
Dekorac je p. Kudewio za bardzo
efektown e, zwłaszcza dekoraoJ a do
aktu Ill.
Praekład p. Ludomir a Wileckie go
dobry.
-k-

I

rzecz bezro botny ch

znaczane były gł6wnie na dotywianie
biednej dziatwy szkolnej.
Ofiara nanczycielstwa składa się li
dobrowolnegomie.sięczuego opodatko wauia
się wszystkich nauezycieli i pracowników
administracji szkolnej wojewódz twa łódz
kiego.
Ck) Utworzony w Kasie Chorych komitet pomocy bezrobotnym pod przl<wodnictwem dyrektora Samborskiego, wobec
opodatkowania się nietJłko pracowników,
ale i lekarzy, zbiera miesięcznie okolo ł
tyli. złotych i tak, sumę za pierwszy miesL\c swej działalności wpłacił jnt grodzkiemu komitetowi.
Pozatem Kasa Chorych udzieli lokali i
'wiatła w pewnych godzmach lekarzom,
którzy zgodzić SIę maJllbezpłatnie dawaci
pomoc bezrobotnym.

Dzisiejsi .nabywcy",
Do sklepu z obuwiem , należącego
do Gedale Bursztyn a (terom ski ego 78)
zgłosił się w dniu wczorajs zym jakiś
.klijent", który oświadczył chęć nabycia
pary butów.
Obcy długo przymierzał różne sztuki
obuwia, wreszcie wyszedł, niczego nie
kupujlIC.
Po wyjściu .kUjenta" Bursztyn zau'
ważył, te zginęła mu jedna para butów,
wartości 30 złotych.
Złodzieja ujllć nie zdołano.
(p)

Wściekły

pies.

Niejaki Jeske (ul Andrzeja 40) handluje zwierzętami.
W dniu wczorajszym u jedneao z
psów Jeskego nuwaton o objawy wścIe
klizny. Dozorca domu zaalarmował policjanta, który psa zastrzelił, paczem
głowę zwierzęcia odesłano do przepro'
wadzenia analizy.
Wobec ujawnienie, ił pies cierpiał
na wodowstręt wszystkie psy I koty,
blldt to naleqc:e do Jeskego, b,cIt do
innych lokatorów teao domu, zostały
zni.zczon e.
(p)

Młodzież,

1. . . . . . . 1
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Widowiska łódzkie I Szajka młodocianych złodz.iei i szantażystów. ~:R,~:DJO~
Firma IlIskru Radio" REPERTUAR.

APOLLO: .Gehenna miłosci'.
ARS: .Łzy ukojenia'. - Płonący step".
BAJKA: ,Anastazja". - ".Pierwsza miłość Koseiuszki" .
CASI 'O: .Jenoy LInd".
CAPITOL: .Hni-Tang".
CZARY: .Testament mi1jQnera".
DOM LUDOWY: .Biale cienie".
BRA: l. .Badli Murat", H. ,Owoc zakazany"'
ORA.ND Kl~O: ,Madame ~zalan ·.
LUNA: ,Marad u".
MIMOZA: ,Król bulwarO ... •.
OAZA., .Goniec:-lapoleona". - . Handel żyw)'m
towHrom".
ODEON: .. Księ6ye w Montanie"'.
OŚWIATQWY : .Róte na mogile" . - .Chlopcy
p ALACB:

,Dynamit'.

.ł-cb wlo"zęl{6w·.

śledczego

zgłosił

się

Bolesława,

I

Przyjmowanie zgłoszeń bezrobotnych
robotnJków fłzycznych

_Qfiara oje,,'.
RAKIBTA: .Mą" koob.nek·.
SPLBNDID: _~tilo~ć ŻOI·żety'.
ŚWIATOWID: ,Rok 190;'. (Car Mikolaj II I
ojciec HaVUn).
UCIECHA: .Corkl< poskromiciela niedżwled~i ·.
WODBWIL: .Kslę:!yc w MonLanie'.
ZACHIlTA: ,Rio ima".
YRNUS: .Zdrajca Zachodu·. RB~rR~ :

na

Teatr Mi ejski.
Dziś

niedziela o god •. 4.ej po pol. po
cenach zniżony c b po raz ostatni "Sladztwo lI •
• Wieczorem dliś i dni następnych sztuka
Bulhakowa .Mieszkanle Zojki". która d,lęki
swej Ia8cynuj~cej treści i wybornej grze całego zespolu s ale zapełnia wldowni~. W roJach popisowych: Horecka i J. Woskowskl.
NajbllższIj premjerą w Teatrze MIejskim
będzie rewelaoyjny. pel~n ciekawych momentów sstyryozno-blstorycznych I spolecznycb
dramat Rebfiscba i Herzol{a .Dreylus- w Inseenlzarji Bdmunda Wiereińsklego , który szlulcę tę re żys erow si oslatnio Z wlelkiem powodzeni em Vi" Warszaw io.

Teatr Kameralny.
Dziś nl.dziela dwukrotnie a t o: o g. a po
pol. po cenach zniżonych i o godz. 9 wiecz.
przebój sezoou - kapitalne .Hau Hau' z Mich ał e m Zniczem.
W "i'ltek premjera wyreżyserowanej przez
dyr. Karola Borowskiego lekkiej, IrywolJlej
3-aktowej kmedji Roberta Braceo ,Ona czy Jej
';oslro' z Grabowską, Was iulyńsklj, Oralickim, Cbróśoickim , Krotkem i Szu bortem.

Teatr Popularny,
(Ogrodowa Nr. 18 tel. 178-(0).
Dziś o godz. 4 po pol. dramat w ( -oh aktacb Ireny Jaw.kiej p. t . •Łukasińskl,. Na
deskach Teatru Popularnego dromat Ireny
Jaw.kiej zn81azł plękn'l oprawę dekoracyjn'l,
a ś w ietne wykonanie calf"go zespołu artystycznego, pod kie runk iem re żyse rskim p. Stanisława Skalskiego. odtwarzającego traglczolj
posta ć Łu ka sińskiego , skł ada się na ImponująClj calosó.
Dziś o godz. 825 wieczorem powtórzenie
sensacyjnej sztuki w ł-ch aktach Rldleya
i Merival' a p. t. .Express pólnocny 133".
Akcja sztuki rozgrywa śię wsp61cześnie na tJe
4ziś tak aktualnycb ...machów kolejowych.

I

zapo mogę doraźną

Magislrnt m . Łodz i - Urz"ti Zasił·
kowy dla bezrobotnych pod ,'je do wia~
domości osób .zainteresowanych, że we
wtorek, d nia 1 grudnia .931 roku rozponnie się przyjmowanie zgłoszeń bezrobotnych robotników fizycznych na zapomogo; doraźną·
Pruwo do zapom ogi dora żnej przysługuj
bezrobotnym, którzy:
l) maj ą rodzinę na w yłączne m utrzy maniu i zamIeszkUj" na terenie m.
Łodzi od styczn ' a 1930 roku,
2) wyczerpali wszystkie zasiłki ustawowe z funduszu b ezrobocia po !iniu 1
stycznia 1931 roku,
3) nie pobieraiII zas i łków ustawowych z fundusz u bezrobocia i w cza sie
od 1 stycznia 1931 roku pracowali przynajmniej przez 4 tygod n Ie w zaktadac h
pracy, pO illegającvch ustaw.e o zabezpieczeniu na wypade k bezr~b o cia,
4) w czasie od l stycznia 1930 roku
pracowali przynajmniej w c iąg u 10 tygodni w zakład ch pracy, podlegających
ustawie o zabezpi:t;l:eniu na wypadek
bezrobocia,
5) nie korzystaj ą ze swiadczeń Kasy
Chorych,
6) nie pobierają renty ani zapomogi
inwa lidzkiej,
7) nie posiadają ani maj"tku ani jakichkolwiek dochodów stałych lub nie·
stałych, doruwnujących lub przewyższa
jących ew. zapomogę.
Nie może o h zymać ż aden z bezro'
botnych człon ktlw rodz iny, porostaj "cy

Rtimbosz i Jur.

Orkiestra pod batut'! Kocbanowskleao
Pocz"lek p"edstawi . ó o godz. 4-ej po pol.

DOjłlzd

t ramwajami l, 2, b. 6, 9,

łO,

Cen1 biletów od 20 gr. do 2 zl.

11, 12,

Ił.

za

gru dzień

r. b,

w~

wspólnem gospodarstw i
domowem,
jeżeli choć jeden z n ch zarobkuje.
Samotni prawa do zapomogi d o raź
nej nie posiad ają.
Przyj mowanie zgłoszeń odbywać się
będzie W lokalu Urzędu Zasi<kowego
przy ul. 28 Pułku Strzelcow Kaniowskich
nr. 3t, w godzinach od 8.15 do 14-ej,
według nastePuI~cego porządKU:

Wtorek, d nia 1 grudnia 193L r., lilery: A, B, C, D, E, f, G, H, l, J.
Środa, dnia 2 grudnia r. b., litery: K,

L,1:...
Czwartek, dnia 3 grudnia r. b., litery: M. N, O.
Piątek , dnia 4 grudnia r. b., litery:

P, R, S.
S obota, dnia 5 grudnia

T, U, W, Z, 'l.

r. b., litery:

Bezrobotny, zgłas zając się po zapop o winien okazać:
J) dowód osobisty, względ ni e inne

mo gę

urzędowe zaś wiadczenie toźsamości,

2) legitymację PUPP., stwierdzającą
fakt zgł szenia się do ko ntroli stałej
conajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch
tygodni,
3) książeczkę ubezp eczeniową Kasy
Chorych swoją oraz człon ków rodziny,
zamieszkujących wspólnie i będ " cych
we ws pólnem gospodarstwie domowem,
4) za ~wiadczen le z kładów pracy,
podlegających ustawie o zabezpieczeniu
na wypadek bezrohocia, stwierdzajlIce
termin pracy.

Urlopowany morderca na czele

włamywaczy.

Policja zlikwidowała grożną bana ę,.
nikli hotY szklanej .G",ha c prloy ol. No-we! M 2o, i za zabó lstwo to skazany wyrokił<w ::lądu Okręgo wego na korę wiljzjenia na rok i 6 mIesięcy,
po wyjściu z wi ęzieni a przebywa stale w tO\\ arzy~twie :l8 let nit'l!o Edwarda Zawiśla
kIl (Rek 'ciuska 3 7), kocbIloki teg )ż, 25letniej Heleny Kaposty (Rukicińska 37)
l 27 l~tlliego Stanisława Kędziela (llobra 4); wszyscy t worzą zgrsm~ szajkę
złc dz.iSl mifszkaniowych.
W mieszkamach ws<ystkich wymienionych przepr owat!zono re,.izje. podczas
których odnałezion o caly s~ereg skradZIOnych przedmiot ów u Gąsiorowskiej;
res~ta była jot sI'rzedana paserom, od
klflryrh wj~kszą czę~ć skradzionych rzeczy ocebrp.no
Jak. ę okalU'~, Kure. 1'0 wyjliciu z
w ~, ,"I" (z' oITu<on)' 7Q<tdł przo;dtt:rmin, o) 2orgaulZ!!\\ al b8nd~, klóra miMlll
I.S (l·lu okt3Ibn'{' ul.strlonyeh lLie8't~:ljl.
OJebroDy 1111' orloaHo l,ray, ym W!aŚCI
wan l .
S\\ ~g" cza'l1 dngl} kor flderrcj. nall' I Cltlon, 7a~ b811dp wlPlDyWłlC7.y óRadzono
ushl· no, Ż" l!la t y "ulio-ji 36 I~ i ,lunf pod klne1.~m, do dY>llozycji wladll .;}doI\'Fh (p)
Kllr~k, 7.f mit's/kaly "ny ul. D~ltr~j Je 7,
który
wrz~>lllio r ub. t!lIl;<o ,·t .ahó.l"
stWII na o bUl \" I~'O -l.itgo, b. robot-

W doin 19 listopada rb. o godzInie B
wieczorem została dok nana kradziet w
mie...zkauiu Władysławy G4siorow.klej,
kobiety sparahżowanej, właśc lclella skła
do wio i wódek przy ul. Przejazd M 66
i tamże ..amle~zkalej.
Kradzieży dokonano z mielzkania na
pierw8zem piętrze, gdy cała rodzina za·
mieszkiwała w mIeszkaniu przy sklepie
i od ~ lłko dni do mle tkauia na pierw~em piętrze nikt ~je wchodził.
ją cało ści.
W do 'u 21 lIstopada do mieszkania
Tutr li ter.·art. " M ' mu s"
li
pierw~zt'm pl~ trze udała si ę córka
Zgierska 17.
WIaŚ"lri lki win i '1\ Mek. 25·letnia SteCleszljcy s ię nicbywalem powodzeniem I
f'D.ill,
bO\\ol~m wy' hooz;jtl za ~prawonka
ósmy program ,Nieob żyje piękna płec' bę-I
mi do miasta chciała 'l'tOŻ)Ć oa s ..bie
dcie .i.szcze grany d,ls tny razy.
Zachwyt i entuzjazm publicznosoi oraz za- futro, WÓWCZĄS .. tlł iertlzono krs';zi eż Łu 
służone brawa zbierają: pięknoglosa L. Jur- I Hm rło!l7;ei pRl la \\ ~,y.tka ganI< rolla
d. lńska, milulkft Zosi" Kalinowska, świetny
duet tao eczny Ż.dPjko, blyskolllw)' oonIe- G .•i/)ru"'~K rh, a. wi~, f~.r . >1.l ra itp,
rz ('~y. (l!'l,lnpJ WB.rtśd 2:' 000 ł11)cb.
ram-jer · MieCIO Popbwski. śwIetny Ol"yńsJd,
N. Niews ka, Gorłówn8, Dubrowska, h.abułan
Powi3dunic,n3 o Ta ~I~'ly !,olirja \lo
Ira I ł girls Momus iljtkA or8Z 'j'auryd,kl, rrz) b. CJO na mieJ~ee, lI$tcLęla 1'( UKI-

Teatr Iiter.·art. "COCTAIL".
Daie dzisiaj trzy prz.dsławlenia świetne
go coctailu VI 18 odmiaMcb.
ZnaKomita BetberOW B i pięknI\. Carnero
olśni ew&j~ widow nię najnowszem przebojem.
"Kwartet muzyczny" R. Wina pr'lyjmowany jest ciljglemi brawami. Tanllio w przepysznej dekoracji, pełoa uroku Xenia Grey, czy
to jako lalka z wlóczki , czy to księżniczka
tChirago, zbiera zasłużone oklaski, wreszcie
dowei pny skecz Czacharska i Snay dopetnia-

"1"UlBlIIIIIIIIIIIIII~

Łódź
14-letnlego J6zefa Kanca,
NIBDZlBLA, dnia 29 lisIopada 1931 r.
17-letniego Henryka S troszyńskiego (ul.
10.1~-tl.~~. Transmisja nabożeństwa z POI.Iskra Radjo" p . Hananel Hamer, który Wyso ka. 8), 17 łetniego Zeno ,a Kasprzanan ia..
oświadczy ł, te jest od dłu łszego czasu
ka ( Wycoka 16), 19'1etniego Józefa Za- 1l.3~- II.ro Odczyt misyjny p. t • •Misje a
kler lubylcz)'" - wygI. dyr. archldiece.systematycznie o kradany i że naipraw- rębę (Napiórkowskiego 56), 20-letniego
jalny zwlljzków mis)jnych, ks. kan. Aldo podob niejszym sprawcą tych kradzie- I KaziJ1lierza KościeIskiego (Mazurska 4),
Ions Trepkowski
ży jest 15,letni goniec firmy, Antoni
fr anciszka Kurasia (Mazarska 3), Jana
11.56-12.0" t:oygnal czasu z Warszawy, bejnał
Cichoński (ut. Dąbrows ka 5 1.
Bujnowskiego ( Przejazd 76).
• Wieży Marjuck.ej w Krakowie, odczytanie prol{rsmu na dzień bieżlIc)'.
Władze śledcze przepro wadziły doW dniu wczora js zym cała szajka
12.05-13.00.
'l'ransmisJa FilharmonJ i Łódzkiej
chodze n ie, które dato wręcz sensac yjne sza~tatyst6w, złodziei i paserów, wszyporan ku muzycznego ,. tołniers k:a dolawyniki. O ka zało się m ianowicie, iż Ci· stko dorastajllcy chłopcy, zasiedli n a ła
zorg. przez Uddział Lódzki Związk u Legchoński byt członkiem sz.jkl m łodoci a
wie oskarżonych Sądu O kręgowego.
jonlslów
nych złodzieI, członkiem zresz tlł niedoW t o ku rozprawy ujawniono, iż stra· 13.00-H.Otl. lI·gll częś ", poranku s)'m!. z FiIbarmun,ji Wars•. W)k Orle Filharm. pod
br.owolnY"ll, albowiem ' gr u pa wyrostków ty firmy .Iskra Radjo" wynos Zll ok uło
pod dyr. A. Dołiyckiego i A. S.lemińska
szantażowata go ustawicznie, zmuszafIlc 20 tys złotych.
(sa pr.) I) Mozart: p ieśni I "rje, 2) L. von
Sąd po naradzie skaz ał: Cichoń kie do zabier~nla ze składu różnych artyku'
BeeLb 'lyon: oymrollj& 1Il (Eroiea).
go, Kanca i Pliszkę po 6 miesięcy wię . lł.OO "7 I~ ,I(). Au<lyrja p. t .• Noescie pomoc nsjłów, jak żarówki radiowe, podstawkI do
bledniejs/,ym" - .orl<. prl.' WOjeWÓdzki
zienia, Stroszyńskiego i Zarębę po "
lamp i t. d.
KOIOiteL t "iesienil\. Pomocy Najbiedniejmie si ę cy więzienia, Zenona Kasprzaka
Dochodzenie ujawniło, że hersztem
s"ym (do s~ra'V bezroboCIa). W progr.
szajki jest 18-letni Bolesław Pltszka, za- I na 4 m Iesiące więzienia, zaś KościeI
I l Prl.mówleuie Wojewody Wł. Jaszczolta. 2) bprawozd,n ,e z dZI.lalnosoi Komiskiego za kup no kradzion ego"sprzętu ramieszkały przy u L Złotej.
tetu.
3) O,tetwa do spolce. ensta i &p~1 do
W rezultaci.e prze prowadzonego śledz diowego na 3 miesiące więzienia . Pozo - '
Komit~low na tert>nie wOjewództw&.t wa oraz na I odstawie zeznań Ci ChOń· 1 stałyc h u niewinniono. (p)
4) Czę-r. artysty .. u".
skiego, aresztawano: 19-1etniego Pliszkę
1~ .0'>-1~~~, 1'.,,,rwlL
t~.~5-1U.~ I. l'ro ,ram dla dzieci. I) Tygodnik
rndjow y Co S i ę dł:ieje na hwiecie" w
oJrac. J. \ł.ilewskiego 2) .Andrzejk:i"
(iw)", ••,,' lu.!owe) pior... PorOi.lóskiej (tr.
do w ydziału
właściciel fir my

W dniu 16 m .ja r. b.

TRATR MIRJSKI: - o g. 4 po pol. .Śledztwo·,
o g. w .• Mieszkanie Zojlci·.
TIlATR KAMBRALNY: .Hau Hau'
TRATR POP ULARNY: o g. :t30 pp. ,ŁukasIński", o g. ~ w •• Express północny.
TEATR w SALI GEYKRA: ,Dom podr.utków·.
COC'rAIL: , Śmiej się, .mlej '.
MOMUS: .Kochajcie pięknlj płeć'.

do rzeczył<
PRZB DWIOŚ:-lIR:

poniosla 20.000 zl. strat.

,,,!

t;

w-w

l.

t 6.20--Itl.t' I rlyty ;ramol. z \\ -wy.
_1(" tUJIDY ~ol".· .. ę p olsk,,' - wygŁ
prof. Konra" GÓI·ok. iLr. z W-w)').
16.~~ 17. 1-6. Pl ty 1,'1" mol L \\' -wy.
17.1[)--17.30. Jakq rol~ .. d~ry ... a chleb w nas, .. m 00' y -funIU'" ~gł. dr. B. Skar2)'ńsl<1 l rz
·-wy).
17.30 17 .• 5. WI.,lutRosd przyjemne i potyteczop (tr W·wy).
17.ł [)--19.W. KoncerL popdudniowy Orko PoIkji P. mat. W-wy t~bhnaJu rkiewiC7.6w
na (sopr,) I L. UrsLeln ("kom p,) (Lr .• W-wy).
16.40-16.lo~.

10 00-I~.~O

RO/.m&iloś~i.
Płyt), .rsmol,mowe.
filmo\ł'l. t'epertuaT
tl'atrow, ołlcz,ylnnift progr. i płyty gramof.

19.2\1-19 ..>').

19.:10-- ~.45 I:\"ff'ud nyli:

19.4~-~O.30. 1'r. z Wilna. :;łurh. .Za broń"
Ostt'o\\'sk.lrgo i Ż;"rnowi~ck:łego.
20.3021 ~;. 1\'O<',·rt. pOI,ułarny.
21.55-2~.łO. Uwadruns lol.rucki. St.. Szpotaósk i -- Wybu~h powsknlu" trag. " pow.
_Be. slon,'o.· (tr z W-wy)
22.10-~HO.
'1 skie pi eśni ludowe.
22.(0-22.55. horn.: m,Leorol. 1'0100. oraz wiadomo.d aportowe (tr. z W-wy).
23.~2(.0Il Muzy." lekka I taneo,na z W-wy.

Łódź
PONIEDZIAŁEK, dnia 30 listopada 1931 r.
11.58-12.10 bygnał czusu z Warszawy, hejDał • Wie.y MarJackiej w Krakowie odclytanle programu na dzień bietł\CY·
12.1(}-'13.l b Muzyka z płyt gramol. t. A. IWngbell, Piotrkowska 160.
13.1~ - 15.55 Pl'zerw&.
25,2ó-l~ -15. Odchyt z cyklu dla nauClZ:!,ciell
.. Rola. nauczyciela w nauc&aniu doroslycb" wygI. p. ~r.an. Czubek (tr. z W-w:!,),
J~.4~.I~.50. Kom. dla żeglugi i r)'bakó .... (tr.•
W-wy.
I~.~O 10.20. Muzyka z plyt gramot. z W-wy.
16.20- 16.łO. Lekcja języka fr8ncuskiego(kurs
elementarny) (tr. z W-wy).
16.{(}-'17.10. Muzyka z ply' gramot.• W-wy.
17.10-1735.• l'.erw••y podrOtnik: w Polsce.'
cza.u'" Mle .. "a', wygI. p M. Smolarsk:i.
17.35-18.50. Muzyka lekka z W-wy.
18 ~O-19.la Rozmaitości.
19.1[)--19.30 Komunikat Izby Prz.m. Hand.]. w
. Łodzi I odczytanie progr. na dzień na-

19.3~~r:.r~. Kalendlmyk tilmowy, repert.. teatrow I plyty gramol.
19.{[)--20.00 Pr"80w)' D.,ennlk R&dj. I W-wy.
20.00-22 40. Opera .M&non" lIas.eneta z płyt
gramol. (Lr. z W-wy).
22.40-22.!>a. Uodatek do Prasowego Dzienni.k.
RadJowego kom. meteoroI. polic. oraz wladomo;ci sportowe (tr. z W-wy).
22.45.-24.00 Muzyka lełl:lra i tanerzn... W-...y.

.....

------------------_
Protest przeciw ko unieru,
chomienlu fabryki.

AdlUlnistracJa pabJani ckiej Fabryki Mebli, p. Łazntlwskieg), postanowiła un Ieruchomić zakł ad na czas
blitej
n eukrl'śt.my,
wypowiadając
praco 180 robotnikó w.
.
Vi zWlązkJ Jr. powyższe m robotni'
cy zwrócili SI do łód~kiego inspekto·
ratu pracy o łDttlr\Yencj~. IlIspek~orat
zwoła ł \loHied~enie w tej kwestJl na
czwartek, d nia 3 p. m. (p)

Ustalono 1528

okręgów.

\V liuiu WC?'()l'3J,zym O<łlw·c<noe do·
konano ,,,,dZia ł U mlll,ta na 1f,28 0l'ręgów
8plilOWy<"h.
Każdy okręg soiilOwy obejmie od 300
do 400 m i~~z~» o 6w.

Nr. 73.
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PO WYBUCHU

j,W Schloesserowskiej
W związku z wybuche m strajku w
Schlosse r owskiej Manufak turze", oraz
podjętą w związku z tem interwen cją w inspekto racie pracy, IV poniedziałek, 30 b. m
udaje do Ozorkow a
ekręgowy inspekto r pracy, p. int.
.

~TRAJKU

Firm a I. K.

Manufakturze".

Wojtkiew icz, aby na miejscu spraw ę

Konferen cja odbl}dzie się na terenie flbryki ozorkow skiej IV godzinac h
(p)

pop ołudniowych.

Ilustr owan y

wykład

w s ali Domu Ludo wego .
wyj ~tkowe

znaczenie.
Nil zRnfoifzenie T-wa l{rzewienia. Zagadmeń Opi~ki Społ4!cznf'j Zwil\Zek T owa·
rzystw D~ig/kowych w P07.nanin - delegow3ł swok b przell~ta "iit' ieł:: dyrektora
pl.mtacyj m iej~llJ(:h inż. Marci ńca, sekretarza ~wll\zku p. Lub;ł'" ~ I ;n'ITukto ra p.
Adamkiew ie... , ktÓl'zy zret~łlljl\ sprawę ogrodów dz!alkow)1 h
Po prL~mówi emach wyświetlony zostanie I!ader mteresujĄcy f.lm p. t. ,W krainie ~lo ńCll.· obrazująry rozwój ogródków
działkowych w Polsc,., i zagraniCl\ .
Zaznaczyć wypada, że zwil\zek. ogród·
ków działkowych jest orgaDlzacjll O charuterze międzynarodowym .

Dzi wny upó r
Jak
została

upadłej firm y.
Inter wenc ja w inspe ktora cie prac y.
już donosiliśmy-unieruchomionll

ostatnio fabryka Józefa Fajdysia.
firmie tej ogłoszono upadlość.
Zwoln ieni z pracy robotnicy firmy,
zgodnie z przyjęte mi zasadami , oraz
w my. \ obowiązu jllcych i ściśle prze~trzeganych przepisów robotnicy zwrócili się do obecnego kierownic twa upadłej firmy o karty do funduszu bezrobocia. Firma odmówiła jednak uczynieniu zadość temu najzupełniej IIzasadni onemu żlldaniu.

Wobec powyżs l ego robolnicy zwrócili się do łódzkiego inspekto ratu pracy
z prośbą O wyciągnięcie konsekwe ncji
wobec n iebywałego posunięcia firmy.
Jednocześnie przedstaW Iciele Z. Z. Z.
popierajll cy akCJę r bptników omawian ej
firmy, skierowa li się do zarządu obwodowego funduszu bezroboc ia i państwo
wego urzędu pośredniet ... a pracy. Ze
względu na skrócone sobotnie urzędo
wanie sprawa powyższa załatwiona zostanie w poniedziałek, 30 b. m.
(p)

W i adomości

-

Dzisiejsze imprezy
sportowe.

Na Mani o godz. lO-tej start zawodnikó w do próby marszu 10 km.
na P. O. S.
O godz. 11.30 międzyklubowe zawody boksersk ie w sali Helenow a. W
ramach tego meczu dalszy cią~ eliminacyjnyc h waJk do zawodów Łódt Berlin.
Na boisku* piłkarskim* WKS-u godzina 12 fl;;ałowe , zawod;v o tytuł mistrza kI. B. Wima - LTSG. U. i o
tytuł mistrza klasy C. w Kaliszu K. E .
- Ognisko.

*

*

*
W Zgierzu - międzyk
lubowe zawody pływackie z udZIałem naj lep8zych Sił Łodzi i Zgierza'
Zawody odbędl\ siQ w basenie krytym o godz. 17.
W KRAJU.
Warszaw a: międzynarodowe zawo

dy pięściarskie pomiędzy zespołem
repr. Rygi 1\ Makkabi (W . l.
P oza tem ostatni mecz piłkarski o
' -tytuł wicemis trza Ligi Pogoń - Legja.

*

W Krakowi ebarnia - W isła.

*
'" piłkarski
mecz
*

We

* ach W KatowJC
Sląsk polski -

"

Gar·

*
7.awody
hokejoniemieck i

Sląsk

*

We Lwowie na "zakończenie sezonu
ligowy mecz CzarntCracovia , a w Welkioh Hajduka ch
Warszaw ianka - Ruch.

piłkarskiego -

Sędziowie
spotkań

dzisiejszych
ligowych.

Mecz Gllrbarn i z Wi~łą prowadz i
ł~zianlO p. Wllrdę~zklewlcz, s p'ltkaDle L e~j a - Pogtlń ętlzl uje p Sznader, Clarni - Cra~ovia p. Stroncze k,
Zawody wreszc'ie Ruch - WarszaWianka p. A rczyńki,

pę

spo rto we .
Nasze przygotowania
olimpijskie.
P. z. L. A. wyznacz y wkrótce gru-

lekkoatle tów , z pośród których, po
specjllln ym treningu , wybrani zostaną
reprezen tanci olimp jqcy. Tymczas em
pewnym jest udział w Los Angelo!
Kusocińskiego. Ma być on jeszcze w
czaqie zimy wysłany zagranicę na
trening.

"

*

"

Polacy amerykańscy postan o wili
zebrać sumę 5 tys. dolarów dla odpowiednier o przyjęcIa olimpijsk iej dru-

tyny polskiej w Los Angelos.

*

"

Polski Komitet Olimpijs ki zamierza
w Warszaw ie w styczniu roku 1932 wielką akademję, z której
całkowity dochód zasili fundusze komitetu .
urządz , ć

*

* maja 1932* będzie
Dzień 8 go
tak
zwanym .Dniem Olimpjad y". Wszystkie związki sportowe w dniu tym rozegraJą zawody na Cundu9z o/Jmpijsld. Poza tem na wszystki ch boiskach
w Polsce zorganizowaną będzie kwesta i sprzeda~ znaczków na olim pj adę.
AkCja ta powinna dać znaczny doouód.

Narciarskie mistrzostwa
Europy.
Miąfizynarodowy Zw iązek Narciarski organizu je w dniach 4 - 6 lutego
1!J3:! w Cortinll d'Amp~rzo (Włochy)
zawudy w nłlro iar,twle zjazdowe m i
jeździe sztuczne j (,slalom" ).
Zawlld,v te b dą jednoczpśnie mialy charakte r ml~tr?iOstw Europy. Kat
de z P"U,tw mili" przY';!ać do C urti
na d'Ampe rz,) drutynę w sile 12 osób
(6 mętczyzu, 6 k obiet).
Ponieważ wyjazd naszych narciarzy nil. OlimpJlldę Je<t więcej nit wąt·
pli wy PZ . pOwinten obe<.;łać mistrzu·
stwa Europy, w których nadi zawodnicy ffillją bardzo powa~ne sZlInse.

Poznański wycofała

O upadłość
Wysił ki

w

poda nie

firm y J. A. Gro ssla jt

w kieru nku

utrźy mania

przedsiębi orstwa,

rozp atrzeć.

OGRÓD KI DZIA ŁK OWE.
Jak w swoim C'tasie 7.oRtało l,Rpowie·
dsiane T-wo Krzpwien ia ZIj!'lIdnirń Opieki S~ ołecznf\j w ŁodzI u rz~dza w niedzi~·
)41 dnia 29 b. m o godz. 1J m.30 VIi 8li1i
teatrn 8wletlnego .Dom Ludowy' przy
al. Przejazd Nr. 31 , l.ebrame mtormacy jne, potwiQf'one !prawle tworzema ogródków dZiałkowych na tel'enie m. Łodzi.
Ogrody d ZlIl.łkowe pozwRllIl1\ ludności
miejskiej korzy<itać z powietrn , słont'll i
'Przestrzeni oraz z owoców pracy we wła·
snym ogród .. u.
Dla. ll asZł'go miasta, gdzie szerokie
warstwy ludności ~II pozbawione radości
ebcowani a z przyrodĄ i skazane na przebywanie w naj bardziej niekorzya tnych wa·
runkach sprawa ogrodów działkowych ma

8tr. 7

końcu
nosiliśmy, że

miesi lica Wl'ZI'śnia r. b. dofir I ie J. A. Groslajt złoźY
ła pOdanie o odroczeni e wypłat.
Przeddl~btor t WO "Tow. Akc . przemysłn i Handlu Włóknistego J. A. Gr081ajt
Sp. Akc. pny ul. Piotrkow skiej 2 11 i~t
m~je jako spółka akcyjna od rokn 1924,
przedtem jednakże istm8ło od rokn 1896,
jako frm>i jeduoosobowa. W cil\gu 8z~re·
gu lat przed WOjnl\ przed8iębiOl'I!two to n·
wabne było jako jedoa z największycu
pl.tcólII'ek handln hurtowego towarami włó
Kien01czemi b. Kongrpsówki.
W okresie po 'oJennym spółka rOZlJOczęła OĄIlfr oŻylVion~ dZiałalnośĆ, Dl ncbamlaJII ~l\ly szereg lIlet~yunych dotl\d tab.} i dajl\c tem aIDdm możnośĆ pracy
tysiĄcom robotnikó w.
Oook d~ialallJoś.:i pl"'~emy!łowej "spół
ka akcyjna J. A. Groslajt" kontynuuJe ,
swoj~ c1zlałlllnośĆ bandlow~, zajmuJl\c siQ
.przedaŹł to" arów całego szeregu naj po-

ważniejszych przedslębior:stw łódzkich.
Z bilaosu na dZI.ń t czerwca r. h.
zamknięt.-go cyrrl! 13.0ii6,66 8 zł. wynikało,
i:t aktywlI spółld wyno ZĄ bltsko 12 000 000
zł. pa.ywa zaś przeszło 11,000,00 0. Tym
w ięc sPQsuhpm spÓłka posladll przewytkę
aklywów zgó~ o jeden mtljon złotych
Na. nwagę w bUoIon ie ~llsługujt! fakt,

olbrz ymieg o

głego i pełnomocników wierzycieli I pra wę
odro~ył i wyznaczvł n88tępny termin na
dzu'ń wczorajs&ym.

Na rOzprR wie w dniu wczorajszym pełno
Poznań kiego adw. Moullsk wycofał
podanie tej fIrmy o ogłoszenie np adło6ci
fll' mie J. A. Groslajt, gdyż doszło między
tymi fIrmami do poroznmienia.
Pełnomocnik firmy J . A. Groslaj ttdwokat Lewy złożył akt rejpntalu y spofZl\dzooy dnia 27 listopada 1931 r. pr2:ed
rejentem Rosmanem n& mocy którego jedeu z główniejszych akcjonarj ugy, a mianowicie IZ88lIk Groslajt zabezpieczył wier7.ftelnnśc jednego z największych wierzycieli formy Schajbler i G rohman, na prywatnym swoim maj~tku na nierochomołci
" Łodzi przy nI. PIotrkow skiej 211, oraa
złoty! pIŚmienne oświadczenie tegoż Groslajta, te zapłacił on ze swych osobistych
fund1l8zóIV część długów spÓłki skl'yjoej,
równie?; nadmleuił, że o ile Spółce Akcyjnej zo tame ndzielone odroczenie wypłat
zgodnIe z j~j podaniem, zapłaty należnycb
mu z powyzszego tytnłu sam przez spółkę
md będ1je się dom~gał dopuki nie zosta1l4
zaspokojeni wszyscy inni wierzyciele.

I. K.

Sąd po tanowił sprawę odr!:czyć. Zlecić biegłemu inż. Suodarła.ndowi udzielić

nie ykaz3nlll podatkólV pań 'tWOIV. i komn- ob.cnll realol\ wartośĆ sprzed&źDl! nierunalnrh gd):t f.rma D1ety\ko nie ziJ.lega. z ehomołci GroslJ\jta rrzy nł. Piotrkow skiej
zapłatl\ tychże, a przeCiwnie nawet Illldnr. 211 i AL Kuści:Jszki 53, bitgłemu zaś
pla.ciła peIVDI\ kwotę z tych tytułów.
inź- Klocmanowi Rpo l'Zl\dzić nowy bil.an.
Plan sanllejl przedAęblorstwa pa!egać przedslęh io1'8twa Towa.rzystwo dI& Przema na realizacji sk ładn towalów i ścil\gll mysłu I Handlu Włóknistego. L A, Grosmn uależno 1'1 od dluimków , które jako I&Jt Sp. Akc. z nwzglęenieniem zaszłyeb
wykazsn" przy , u IVzgłędOleniu poważnej w m iędzyczasie 'ZDIian oraz cen rynkorezerwy na glraly 81\ rzt:CZywi:;temi płyn wych na lowuy, przędzę i snrowce. doD mi II.kty .. ami ,półki .
konać nstalenia wartości oddziału w fll'my
Wreszcie dodać na l eży, te za wszyst- p ~tentIi w WIIJ'IIzawie, wyjllŚniĆ z jakich
kie prawie zobowiązania wekiilowe wy- powodów niektóre zmniejszone w dojĆ
dane z ostało osobiste poręc1:enie J . A. :macznym stopniu (urmy Steirert, RaGroslajta na og61nll sumę 483.870 dol. mIsch, Br. Bodzechowcy, Serejski i lta.po.
Nieruchomości J. A. Grosl .. jta obCiążo
port, Rllbinowicz i B&kulin i in.) i to sane powyższemi kauc ami hipoteczn emi mo się odnosi od różnicy sald lrredylAlwyeh
Sil przeważnie wolne od wszelkIc h obI debetowych u firmy .A. Serejsłri i N.
ciążeń.
Dalpj firma w podaniu swe m Rapoport . "
n dmieni!a , analizując sytuację przedsiębiorstwa należało doj~ć do wniosku,
iż przewidy wane
Giełda
zawieszel lie wypłat
przez sp. akc. ma jedynie przejściowy
Urzędowa ceduła giełdy walutowej
charakter .
z dn. 28-go lisIAIpada 1931 rokII.
Izba Przemys lowo-Han dlowa na zapytanie sqdu udzieliła przychyln ej odpo
GOTOW KA.
Dolary 8.88.50
wiedzi i wypo wiedziała ię za udzieleniem odroczen ia wypłat. Delellowa ny
CZKKL
sędzia
handlo wy d la zbadania stanu
Belgja 12-1.przedsiębiorstwa fir my za~ia dom ił sąd,
Holandja 1l ~8.75
że o pinję sw ~ będzie mógł złożyć z oLoudyn 31.45
p óźn ieniem, gdyż prace te są łby t ucią
N.-York cabel 8.9 27
żliwe i przeclllgnll się conajmni ej do
Paryż 34.90
dn ia 25 listopada r. b.
Praga !!6.42
N", rozpraWIe IV dniu 2 IU!topsda woSzwajcaI Ja t 73.19
bec złożonego .vnio ku przez ~ęd~iego bieBerlm 211.60
głego rały 8zsreg wierzYCieli, mIędzy innymi pełnomocni\( Z. . R R. ad.voll:at DuA.KC JE.
raClI, wnosi i o odrocz-m e sprawy.
B-k Pol~k i 110
Są I 7.!;odnle z w ' I'! ,iem 'tI hie~1) b;.. O~trow,eckl ser. B. 81.-

warszawska.

I

---------cje
-------,--------Dwie----cieka----we audy
Rozg
l ośni
Łódzk
iej----P. R."Żołn ierska Dola" i "Ni eście Pomo c
Naj b i edni ej s 7 ~m" .

Dzisiejsz y niedzieln y program Rozgłośni Łódzkiej .Polskieg o Radja' zapowiada dwie bardzo ciekawe audycje
lokalne.
_ O godz. 12.05 - 13.00 transmito wana będzie z ~ali Filharmo nji Ł6dzIdej jedyna W swoim rodza ju ur"czysto~ć,
mianow icie poranek muzyczny , zorg.nizowany przez łódzki oddział Związku
Legjonist ów p. t. .Żołnierska Do l.. •.
Program tej audycjI składa się z koncertu popularn ego w Łodzi chóru Stowarzysze nia im. Moniuslk i: zostanie wykonana nONa wi za"ka pie~ni 'egjo'lowych u kła du i instrume ntacji p. K. Prosnaka.
Druga audycja Rozgłośni Lódzk'ej
w dniu dzisiejszym będzi - niemni'j ci kawa. Jak wiadomo istniejll - y w ŁodZI
Wojewód zki Obywate l ki Komitet Niesienia P 'mocy Najbiedn iejszym na ktor-!t0 czele stoi p wojewod a Włady ław
Ja$ czoł!, prowadzi bardzo int"n ywnll
akcję pomocy bezrobotn ym, mobilizuj llc

do tego celu całe społeczeństwo .
Aby radIosłuchaczy zaznaj o mić ze
sposobam i walki z nędzą Wo jewód1:ki
Ob. Kom. Nies. Pomoc. Najbied. zo rllan i zował wespół z Rogłośnill Łódzką
audycję radjowę, poŚWięC .lOlI lednoC%eśnie propagan dzie wa lki z bezroboc iem
p. t .• N leści e PomQl: Najbiedn iejszym·.
W audycji ' ej, która nadana zostanie
od godz. 14.00 - 15.00 u łyszy m y przemów.enie p. Wojewod y Jaszczołta, Naczelni~a Pracy i OpieoJ Społecznej priy
Urzędz ie Wojew6d zki", - p. Kazimier za
Jag etły i skarb nika Komitetu Woje wódzkie~o
p. dyr. J6zefa WolClyńskiego.
Dalej prze :dziana ,est część propagan dowa i arlystyczna. w której we zmII
udział popular i artyści Teatru Miel.kiego: pp. Tymowsk a, Morska, Szletyński,
i Mikolajewski .
Wy.onan e będ'ł utwory Galsvorthy'ego Norw ' 11, Tuwima, Rachal"w sltiego i $wiatopełka Karpińskiego.

8v.
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Ii.

pty gast rono micz ne.
ji Wyp róbo wan e receangie
Pro feso r moskiewskiej akadem
lski ma głos.
Stary smak osz
ek.
ofiarą.

konk urenc ji

Moskiew skie pismo .Izjestia" nie podaje wogóle żadnych wiadomości o tak
licmych zbrodnia ch, jakie codzienn ie
maj, miejsce .raju bolszewi ckiego·.
Tylko nadzwycz ajnych wypadkac h tamIe redakcja ten zwyczaj. Wielkie też
zdziwien ie czytelnik ów wywołała fotoIIrafia brodateg o mężczyzny w średni~
wieku, z rzemienn ym pase~ na sZyi.
Nad zdjęciem-pytanie : Kto Jest?
Podczas, gdy moskiew scy czytelnic y
dowiedzi eli się tyle tylko, że zmarłym
był dr. Iwantsow , profesor matematy ki
moskiews kiej akademjl handlowe j, udało
ko~espondentowi amerykańskiego
się
dziennika odsłonić mgłę tajemnicy , okrywającej tę zagadkową w danym wypadku
postać.

tygodniam i o północy
przed dworcem Kurskim
samochó d, do którego wsiedli dwaj męż
Przed paru

zatrzymał się
czyźni.

Nim doszli oni do auta, zostawili na
górnych stopniach gmachu dworcow ego
paczkę, wygląd.jl\cą na pierwszy rz~t
oka, jak paczka bielizny. Gdy tylko SIę
oddalili, dwaj ukryci za słupem z-lodzieje chwycili paczkę i uciekli. Jakież byto ich rozczarow anie. gdy w paczce
miast bielizny, obuwia, czy towarów kolonjalnyc h, znaleźli trupa mężcz~z~y,
właśnie owego prof. Iwantsow a, OWInię
tego w szmaty.
Po ustaleniu , kim był zamordow any
przeprowadziła policja w jego .mieszka rewizję, która wykazała, że zaglnęto el~
ganckie futro profesora , oraz wszystkIe
ksi,żki i garderobę wyniesio no z mieszkania.
Moskiew scy dedektyw i zajęli się gorliwie tym zagadkow ym wypadkie m i po
żmudnych badaniac h doszli do wniosku,
że p ofesor padł ofiar, bandy chińczy
ków, która wynajęta została przez chiń
ską praczkę·

Mianowic ie nowoutw orzony zwillzek
praczek w Moskwie odebrał pr~ cę ~et
kom chińskich praczek, zakładając WIeikę pralnię mechaniczną. Ale dlaczego
zemściły się chinki akura t na p rolesorze Iwantsow ie? Mieszkał on bowi ' m
w chińskiej dzielnicy , gdzie jako zapalo-

CENY

Odświetalnia
garderoby męskiej

i damskiej
P.arowa pralnia
chemiczna i farbiarnia
Wykonan ie szybkie

PRASOWA NIE,
Spodnie - 0,90 ,

Marynarki

i Kamizelki 1,50

Palla- - 2,40
Sukni

-

2,20

240-80

240-80

I

wśród•••

pracz

ny zbieracz, skupywał chińskie dzieła
Sltuki.
Czy pozatemi powodam i kryj, się
i inne-teg o ustalić nie motna.

-k

Z powodu odbywalllcej się obecnl.e
w Paryżu wystawy lIastrono mlcznej, jeden z publicyst ów paryskich przypomi na
postać słynnego smakosza angielski ego,
dr. Kitchene ra, który był pod koniec
osiemllas te , o wieku.

Najwyższy na ŚWieCie drapacz chmur

liczyć będzie
Gigantyc::zny proje kt

600

ID.

wysokości.
archi tekta.

amerykańskiego

Now Jork, w listopadz ie.
Znany nowojors ki architekt Irwin E.
Chanin, twórca całego szeregu najw~pa
nialszych drapaczó w chmur w St. ZJednoczonyc h, przedstawił przed kilku dniami komisji ekspertów plan, który wychodzi daleko poza ramy możliwości
dzisiejsze j arc.hitekt ury. Chodzi tu bowiem o plan giganty.znej budowli, która w cień usuwa wszystkie najwyższe
gmachy świata. Na pierwszy rzut oka
ptojekt ten robi wrażenie fanta zji, jednak biorllc pod uwagę kolosalny rozwój techniki w ostatnich latach, przyznać trzeba, że jego realizacja jest tylko kwest ją czasu.
Irwln E. Chanin pragnie zbudować
drapacz chmur wysokości 650 mtr. Powierzchn ia tej olbrzymi ej budowli zajmie obszar 100,000 mtr, kw. i będzie
mógł ten gmach pomieścić 50,000 ludzi. Jeśli się zważy, że wieża Eiffla
ma .tylko" 300 mtr. i że o parę metrów
dłuższa jest od gmachu Chryslera w
Nowym Jorku, można sobie wyobrazić,
jak gigantycz ny jest projelrt Chanina.
Według obliczeń koszta budowy, która
potrwa 2 i pół roku, wyniosą 27 milj.
dolarów.
postawi
Realizacj a tego projektu
Nowy Jork na czele miast o najwyż
szych budynkac h. Wieża Eiffla, która
lUZ ucierpiała na swej sławie skutkiem
budowy drapacza chmur Chrystler a, w
razie zbudowa nia tego olbrzyma straci
zaszczytn y tytuł najwyższ ej budowli na
świecie i sława jej przygaśnie raz nazawsze. Najwyższe gmachy Nowego Jorku będll liliputami wobec tego ko osa.
Realizacj a gigantycz nego planu Chanina
będzie nowym etapem w rozwoju architektury. Gdy zbudowan o na City Hall
gmach wysokości 130 m. i o 33 pię
trach i 900 biurach, zdawało się, że
ten rekord nie tak prędko będzie pokonany. Dziś ginie wprost ten gmach
wśród morza drapaczó w chmur. Sam
gmach Hudsona jest okazabzy , chocia~
o parę pię ter niższy. Cztery piętra teJ
budowli znajduill się pod ziemią. By
fundamen ty były dość silne, rozsadzić
skalisty grunt do głębokości 30 mtr.
O olbrzymi ej ilości materjału zwykłego

do budowy świadczy to, że potrzebny ch
było 62 milj. cegieł i 25,000 tonn stali.
Dziennie przebywa w tym domu 10.000
ludzi.
Egnitabel
Już pałac towarzys twa
Dosięga
przewyższa te dwa . ~machy.
on 2/3 wysokości wlezy Eiffla i ma 62
piętra . Ruch regulują 52 windy. J eszcze
przed dwoma laty dom Woolwor tha
uważany był za najwyższy na świecie.
Swemi 250 mtr. wysokości robił konkurencję wieży Eiffla. 70 gigantycz nych
słupów betonowy ch wbito w skały, by
Dwa lata
zapewnić trwałe fundamen ty.
trwała budowa i codzienn ie wypłacano
4czne koszta
robotniko m 5.600 dol.
wynoszą 9 milj. dolarów.
Gdy ukończono budowę tP.go gmachu, sądzono, że nastąpiła wreszcie
przerwa we wznoszen iu tak potężnych
budowli. Okazało się to mylne m, bo
już gmach .Chrystle ra przewyższa te
olbrzymy o 55 pięter.
-ka.-

Oprócy licznych prac gastronom icz..,
nych, dr. Kltchner pozostawił też po sobie ksillŻkę p. t .Apiclus Red,vus albo
wyroczni a kuchni,"w Irtórej zunacza, tepowiodło mu się zgłębić tajemnice najsłynniejszego podręcznika kucharsk iego
starożytności, sam howiem wypróbował
wszystkie dania tam wymienio ne I dopiero na podstawi e tego zaleca je _
swej książce.
Niezwykła to musiała być praca, a
i wytrzymałość żoł,dka tego smakosza
angielski ego trzeba podziwiać, skoro się
zważy, że starożytni Rzymianie mieli ję
zyki, podniebie nie i ŻOłlldki daleko bardziej zahartow ano, niż ludzie nowocześ
ni i lubowali się w smakołykach niezmiernie pieprzny ch i przesyco nych k0rzeniami wonrlemi .
Ale dr. Kithener nietylko sam spożywał te smakoły ki starorzym skie, co
tydzień bowiem wydawał obiad dla dobranego grona smakoszó w i raczył to
grono jednem z dań, według podręczni
ka Apiciusa.
Obiady takie trwały dwie godziny,
od 5 · ej do 7-ej po południu, reszte zaś
wieczoru poświęcono dyskusji nad zaletami i wadami dań spożytych.
Dr. Kitchene r wymagał od swych
wsp6łbiesadnikówjak największej punktualności. twierdził bowiem, że .jedzenie
jest jedyną czynnościII w tyciu naszem.
nie znoszącą zwłoki cho ćby pięciominu
towej".
Napisał też książkę o sztuce przedłużenia życia. Pomimo to jednak pożegnał się z tym światem, przeżywszy
zaledwie 47 lat i to w nocy, po jedny,.
ze swych bankietów gastronom icznych.
padł więc ofiarą swego powołania .

--------------,
-----ci--------------K.----cza.
pogram
dla ludnoś
O. P.-----

.tara ~ię ró~
Polski żołnierz nł\ Kresach niety Iko strze1e granic Rzplitej, . ale
prze~taW1a rozdawanie Odzl&nasze
Zdjięcie
.
ludnoilci.
j
miejscow~
biednej
dopomóc
nież
tem D-wo K. O. R.
ty dzieciom z osiedli pogrlf.nicza wschodmego przez stacjonujĄce

~~~
~~~~~~~~~~~~~
na
winnego flirtu. Zbieram
MICHAŁ KWASNIAK.

Wrażenia
z poby tu w Szwecji.
Szlakiem kolejowym z Krakowa
przez Berlin do Sassniitz.
l.
się w wiKrakowa, to też
gdy spotkałem
.
l, na dwor cu..
- Przyniosłam lahzman, który obroni
pana przed Szwedlrami - przy tych sło
wach wręczyła mi maleńką paczuszkę
ale niech mi pan da słowo honoru uczciwego mętczyzny, że rozpakuje pan
paczkę dopi , ro w Szwecji.
Ucałowałem jej ma' e łapki, schowałem paczuszkę do kieszeni i zaklinajlIc
się na prochy praojca Adama przyrzekłem ściśle zastosować się do jej ży

Z

panną Irką pożegnałem

gilję moj - go odjazdu z
byłem mile zaskoczo ny,

czeń.

Obietnica ta przyszła mi z wieikIl ła
bo byłem w szampańskim humorze I cieszylem się a wyjazdu hen
na dale'" północ: staraniem bowiem sekcji
wychowa nia fi&ycznego i higjeny szkol-

twoścIlI,

nej Uniwersy tetu Jagiellońskiego, w porozumien iu z naczelny m wi ytatorem na
kraje skandyna wskie dyr. Thulinem został zorganizo wany kurs międzynarodo
wy w Lund (południowa Szwecja) , na
który naturalni e i ja jechałem .
Wlltpiłem jednak czy talizman panny
Irki będzie na tyle skuteczny , że ochroni moje serce od strzelisty ch spojrzeń
słabej połowy rodzaju ludzkiego po tam
tej stronie Bałtyku. Wątpliwości te jednak zachowałem dla siebie, bo pocóż
jak mówi poeta - godzinę
zalruwać rozstania .
Ńie była to wprawdz ie godzina w ści
słem tego słowa znaczeniu , gdyż od odejścia pocillgu dzieliło mnie zaledwie
kilka minut, ale i ten czas wykorzys tałem umiejętnie, t.egnajllc się z plowowłOSI! dziewczynII.
Lekki wstrZI\S i pocil\g ruszył wdal.
Do Berlina cała nasza paczka pod,iajllca do Lund dolechała szczęśliwie,
śmiej liC się i iartuj,c. Jeden tylko z
kolegów smętnie na świat się zapatrywał i wróżył nam, te nas rekiny w czasie przejazdu przez Bałtyk pożr" a jeteli tego nie uczynią to chyba jedynie
tylko dlatego, te nie pojawiaj , się na
tych wodach.
Pesymizm towarz,sz a wycIeczki nie

nas wcale. Zostawił nieborak w
wagonie palto, które pojechało dalej
bez wł ściciela. Wprawdz ie był to 3-ci
lipiec, ale że: • parasol noś i przy polIodzie', więc też i palto przydać się

dziwił

może.

W Berlinie zatrzymaliśmy się w cillgu kilku godzin, poświęcając czas ten na
zwied zenie miasta.
Napotyka my wiele wzorowo urzlldzonych szkół, piękne sale gimnasty czne,
boiska pływalnie. Dowiadu jemy się, że
młodzież niemieck a pracuje nie tylko w
roku szkolnym , ale i w czasie feryj letnich, na specjalny ch kursach gimnasty cznych harcerski ch I lotniczyc h, majllcyc h n~ celu przygoto wanie młodego
pokolenia do pracy obywatel skiej oraz
zahartow ania i wyrobien ia tężyzny tak
fizycznej, jak i umysłowej. Kursy ~akle
są organizow ane dla chłopców I dZIewcz,t i trwaj, od pięciu do sześciu tygodni.
Opuszcza my wreszcie Berlin. Krajobraz doś ć monotonn y. nic też więc dzl·wnego, że zwróciłem uwagę na swoje
vis a vis.
Szczupła, o dużych jasnych oczach,
ogorzałej cerze. Spoglllda na mni~, ja
na ni,. Oczy nasze zaczynajll rozmawiać ze sobll. Czuję jut przedsma k nie-

się

odwagę

postanaw iam odezwać się, aż tu po~ą ll
staje i moja piękna nie znajoma ... wySilI"
da.
Trzeba mieĆ pecha.
Przeklina m w duchu wszystkie stacje i wtem przypomi na mi się talizman
Irki. Naturalni e jest to nadprzyro dzone
działanie talizmanu . Kwestja ta nie podlega dyskusji. Zastanawiałem s.ię więG
głęboko czy nie wetknl!ć po .clchu do
kieszeni marynalk i mego kolegi fatalnej
dla mnie paczuszk i.
Siedział w klicie wagonu przytulony
do jakiejś dziewecz ki i gruchali tak %11"
wzięcie, że at opasły kondukto r
czył groźnie brwi.
Rozmyśliłem się jednak, bo
la się burza i trzask piorunów
strogll dla mnie z nieba, te
drugiemu I t. d.'
Przy świetle błyskawic
do Sassnuet z, krańcowej
po załatwieniu
wych wsiadamy na okręt
Wypływamy na pełne morze.

d. c. n.

...
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Piekło

Miljon poronień rocznie w Niemczech. - 10 tysięcy procesów
kryminalnych. - Od prawa rzymskiego do sowieckiego. - Walka
o legaliz.ację poronień . w Niemcze.ch. - Encyklika papieska.
ki dzwon i wsZ"częto ponownie usilną
propagandę w kierunku
zniesienia
paragrafu 21 i 219 niem. kod"ksu
karnego.
W związku z tem pragniemy dać
krótki zarys negatywnego stanowiska
prawa w stosunku do abortów, które
przez przytłacującą większość Uijtawodawstw światowych traktowane sil"
jako pospolity motd.
Podlug starego prawa rzymskiego,
abort nie podlegał tadnej karze, gdy t
embrjon uważano jako organiczną
część ciała kobiety, która mogła do·
woli nią postępować. Z czasem jed·
nak ustawodawstwo rzymskie w swojej drodze ewolucyjnej uznało prawo
ojca do swego płodu i dlatego abort
mógł być dokonany tylko za obopólną
zgodą obu małMnków, względnie zainteresowanych.

Opublikowane przed krótkim czasem sprawozdania niemieckiego Urzlldu Opieki Społecznej skłania nas do
zwrócenia uwagi spoleczeństwa raz
jeszcze na _piekło' kobiet, zmuszonych do poddania się niedozwolonemu
zabiegowi.
Zagadnienie legalizacji poronień
na gruncie Polski znalazło gorącego
rzecznika w osobie Boya-Żeleńskiego.
który sprawę tl) pchnął na Slerokie
tory pubilc~nej dyskusji i która niezawodnie wywrze duty wpływ na
tworzące m się nowem ustawodawstwie
polskiem.
Z załączonej do sprawozdania
statystyki wynika, te w samych
Niemczech w ciągu roku dokonano
przeszło miljon abortów, przyczem w
około 20,000 wypadkach zabieg zakofl·
czył się śmiercią i wokoło sOO;OOo
wypadkach - spowodował chroniczne
choroby, pociągające za sobą całkowiI

Prawo kanoniczne,
zabraniające
dokonania abortu, osnute zostało na
dociekania~h medycznych Ś.W. .Tom!,sza z Akwlzgranu, który opleraJ.ąc s~ę
na wywodach Arystotolesa, tWledził,
te embrjon tyć zaczyna dopiero w
40 dni po zapłodnieniu. Do tego zaś
czasu sztuczne poronienia nie było
zakazane, ani tet karalne.

tą bezpłodność.

Z tego miljona abortów do wiadomo'ci publicznej doszedł tylko znikomy procent. I tak w cią~u roku przed
sądami niemieckiemi znalazło się oko·
ło 10 tysięcy spraw kryminalnych,
będące konsekwencją przeprowadzenia
niedozwolonych zabiegów z tragicznym
rezultatem śmierci pacjentki. przyczem
w 7,000 procentach zapadły wyroki
skazujące.
Bardzo charakterystycz·
nem jest, te liczba poronień dokonanych w ciągu roku zrównuje się z
liczbą urodzin. 'l'a wymowna statystyka poruszyła do tywego opinjl) pu·
bUczną nietylko Niemiec, lecz całej
Europy. Jeszcze raz uderzono w wiel-

I

Z ustawodawstw współczesnych
najnowsze Jest prawo angielskie, które karze d01ywotnem więzieniem nie·
tylko dokonanie abortu, lecz równiet
wszelkie usiłowania, lub przygotowania do tego czynu. Osoby u których
znaleziono tylko instrumenty mogące
słutyć do przeprowadzenia poronienia,
nawet w wy padku nierobienia z nich

,,KURT MUNT ZER.

chorobą

tąda zastosowania legalizacj i
poronień w jeszcze ,szerszym zakresie.
Papież w dDlU
grudnia 1930 r.
wydał encyklikę, w któraj potępiahc
najsurowiej aborty, jako największy

który

al

grzech przeciwko prawu bo kiemu,
znalazł jednak: okoJiczno.ś«i łagodzące,
w wypadku, gdy czynu tego dokonuje
matlea znajdująca się w skrajuej
nędzy.

W

~yciu

codzienDem, gdy w rawchodzi honor i cześć, a zwła
szcza warunki materjalne, któr~ stały
się najwytszymi dyktatorami tycia
powojennego, prawo boskie nie mote
mieć niestety, w całej swej rozciągło
ści, zastosowania.
Życie mnsi dokon8.Ć swoich ko·
rekt"w !
Miecz H.
chubę
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i 3) jeśli dziecko jest
cją gwałtu dokonanego na

konsekwenosobie mat·
ki. Bardziej radykalnym jest dr. Wolf
autor popularnej sztuki . CjankaIi",

-

który niczego nie przecz u wal... Ser-le Oswald płaczu, przececia, przyznania
zabiło n u, jak młotem.
się· .. Pocóż to wszystko? Może to nie
- Prędzej! Prędzej!-krzykDął .
prawda? Tak się poniżył, był szpiegiem.
Ukrył twarz w dłoniach.
Czyż mogłaby ta cudzołożnica, matka
Szofer zwiękzył tempo i stary wóz
lecz grubo zasłonięte. W te okna zaczął gwałtowniej podskakiwać po dwojlla dzieci, z taką radosną miną
wrócić do domu i siąśt z mężem do
w{latrywał si~ Oswald godzinę i czter·
wybojach przedmieścia
stołu.
dzieści minut,
- Co jej powiem? Co ?
Samochód dojeżdta do wiaduktu.
I ulotyl plan.
Los jest bez se~ca, bet duszy. Tc
podniesiona dłoń policjanta, opuszczony
były ostatnie godziny Osw alda,-były
- Kocham cię Heleno i teraz. I to, szlaban. Wóz pędz;'.. Już jest przy
gorzkie, straszne, aniteli jego czter- cię kocham, nie nakłada na ciebie szynach. Wspina się, jak rażone zwiedzieści lat tycia razem. To byly mitadnych obowiązków? Wiem, te serce rzę ... Huk, trzaski, krzyki, jęki...
nuty· rozpaczy, rozpaczy, co niłodzień nie sługa; skoro mnie nie kocha, któt
Ciężkie koto przygniotło Oswalda.
ców w starców przemienia.
ci miłość narzuci '? Ale czyż nie zale- Męki fizyczne zajęły miejsce ducho'
On k ochał tę kobietę. kochał ją ty ci na opinji '? Czy t nie dosyć, te wy ~h.
tylko Jedną. Nie myślał o dzie..:iach, mnie nie kochasz i musisz mnie jeszW ponurej sali szpitalnej leży on
o pracy. o niczem innem na świecie cze oszukiwać ...
Wóz przejetrlzał obok Heleny. Zda- sam jeden.
prócz niej i ona go tak bezczelnie o·
walo się Oswaldowi, te słyszy jej
Przeczuwa to i czeka ... Może mówić,
kłamuje od trzech miesięcy. . . Czy to
lecz nie chce. Zbiera siły, by rzucić
jej pierwszy kochanek? Skąd mote slowa.
muszę,
muszę.
Kocham
Tak
jej z całą mocą tylko jedno słowo.
wiedzieć? Czy t naJtragiczniejszem nie
= Cudzołożnica!
jest to, te on długo o tern wszyst· itycie, jestem młoda i namiętna. I zew
krwi...
Niechaj wie, że on byt o wszystkiem
kiem nic nie wiedział. Nic... Siedem
Krzykną/,
Ale
nasze
dzieci!
oOinformowany, że nią pogardza. Musi
lat ją kochał i posiadł-lecz o czem
ona myślała, czego tyezyła sobie, spo- jak o3zala/y.-Nasze dzieci. Sześć i odnieść ten skrotOny triumf, wykorzycztery
lata.
Moje
...
Albo
...
stać
jedyną sposobność, jaką daje mu
czywając w jego ramionach 1 PrzySkronie pal1 go, serce młotem zły, ni ubłagany los.
pomniał sobit' tysiące godzin rozkoŚm ierć musi być rozkoszą, skoro,
szy. Italja, Hi~zpanja, Afryka, Made- wali..
- B01e, zlituj się I Kogo ty kocha· skoro .. . Z jakiś niebotycznych wyżyn
ra, Pary1. Bukareszt.. Czy t zwatała
na niego 1 Teu keiDer w Ovmquane, laś 1 Mów! Mów! Nie, ty kłamie~z! spogląda na ziemię... Na zło, zbrodnie,
który oczarował ją swym wzrokiem . Nie przestępuj progu naszego domu! walki. ..
Wóz przejeżdzał przez most. SzySłyszy przyciszone kroki. Wchod ''I
Ten oficer marynarki, z którym jechali do Oslo. Ksawery Milner, który by w drzwiczkach opadły i do auta lekarze, pi e lęgniarki. Ktoś lekko ujllt
padł prąd, śWieżego, orzetwiaj~cego
za rękę. Nic nie widzi... Musi resztki
rzeźbił jej popiersie. FrirelIi, jej naił zachować Ona napewno przyjdzie.
uczyciel mUŁyki. Godzin~ i czter· powietrza. Jakiś odświętuy wygląfi
przybrało
miasto
po
całodziennej
u·
O już, już temi drzwiami ...
dzieści minut. Sto minut czekał Os·
lewie.
Limuzyny
zwartą
lDasł
suną
Tak, to ona. Blada, s7ybkim kro'
wald. Sto minut-sto lat. Wreszcie
po wyasfaltowanych ulicach. Szof3r kiem weszła i stanęła. On zbiera z
opuściła Helena mie3zkanie kochanka
zwolnił
tempo.
trud
m myśli Tylko oni dwoje są na
i z radosną miną wolnym krokiem
- Prędzej! Prędzl'j !
świecie.
I BÓli jest w nich.
wyszła na nlicę, Deszcz ustal; z oByle jaknajprędzej rzucić jej przeOdetchnął lIłęboko, s rce mu rośnie,
grodu i lasu rozchodził się npaj~jący
Jut kocha, ale nie ziemskiem uczuciem.
zapach kwiecia i zieleni'; przecudny kleństwo w twarz.
- Do domu! Do domu!
Nie obchodzi go ziemia, ludzie ...
błękit nieba pokrył sil) tysiącami
Zamknąć dzieci w pokoju. wysIać
Uśmiechnąl się do ukoch .nej, która
gwiazd, wśród których królował roze·
służbę i swemi rękoma otworzyć jej
pochyliła się nad nim, zatopił w niej
śmialy księżyc.
drzwi. jej, tej ...
swój wrrok.
Helena wyszła z tak radosną miną,
- Cud~oł01nica I Wyrodna matka I
Umiera ...
jak zbawiona, a nie upadła. ROtko- Co zrobić Bertolsenowi? Czy on tylko
Ból jest już dlań rozkoszą.
sznie spędziła blisko dwie godziny 11' jeden 1
Otwiera usta i szepcze ostatnie
jego uściskach i teraz. jakgdyby nic
I \II ciasnym, starym wozie prze- słowo:
się nie stal o, idzie do domu. Pocałun·
~ywał cał, seen~, ostatni, w jego
- Dziękuje ...
leiem przywita IrenkI) i Feliksa i bę tyciu.
• Tlu,". B.
dzie czekała na Oswalda. Głupi Oswald,
Ona pozostała obojętna; nie słyszy

Jego ostatnie
O godz. 5·ej popołudniu prywatne
biuro detektywów zatelefonowało do
Oswalda Berga. Naradzał sil) on akurat z dwoma przedstawicielami Emwekoncernu. Dosl:edl do telefonu i odebrał wiadomość, te jego tona dziś o
5.30 odwiedzi swego kochanka, artystę filmowego Maxa Bertolsena.
Oswald Berg zwrócił się do gości
i rzekł silnym głosem.
- Jutro, moi panowie. Rano. Adieu!
Wybiegł z gabinetu, chwycił tylko
kapelusz, cbociBt gęsty deszcz padał
i wpadł do portjerni. Huk maszyn,
chrzęst transmisyj denerwował go, Jak
nigdy. Cbciał pojechać swym samo·
chodem, ale błyskawicznie poje,ł, te
Helena mote go zauważyć. Wypadł
więc na ulicl} i wskoczył do przejetdzającej taksówki.
- Do zachodniej szoay 1- krzyknął szoferowi starej rozklekotanej dorotki samochodowe;,-Prędko !
Na rogu, opodal slvego domu, kIIzał on zatrzymać auto. Przetarł szyby w drzwiczkach i wyjrzał. W jego
mieszkaniu było widno. Po minude
światło zgasło i wkrótce potem Hele·
na wyszła na ulicę. Była w sportowym płaszczu, skórzanej czapce, bez
parasola.
Podjechała elegancka limuzyna i
Helena wskoczyła lekko, :r, gracją ośm·
nastoletniej panienki. Auto ruszyło i
w pewnej odległości za niem taksówka z Oswaldem. Samochody zajecha·
ły w Aleje Huberta.
- Rację miał detektyw-pomy§lal
Oskar, zaciskając zęby.-Tędy się je·
dzie do Bertolsena.
Po kilkunastu minutachjazdy auto
zatrzyma/o się przed pałacykiem.. Helena wyskoczyła i znikła w otwartej
bramie. O~kar usłyszał męski głos
.Dzień dobry·, trzask drzwi i skrzyp
klucza w zamku. Cztery okna na
pierwszym piętrze były oświetlone,

I

utytku ulegają karze więzienia do lat
5·ciu .
Na djametralnem 11tanowisku sta ·
nęło prawo sOwieckie. które dekretem
z dnia 18 Ii.topada 1920 r oku, doko·
nało wyłomu w ustawodawdtwie śWla
towem, zalegalizowawszy prawie calkowicie aborty.
Na mocy tego dekretu, kaMa kobieta z przyczyn organicznych, lub
socjalnych t. j. gdy udowodni, te nie
ma ona odpowiednich warunków do
wychowania dziecka, otrzymuje zezwolenie na dokonanie poronienia, które mate być przeprowadzone tylko w
klinikach państwowych. Dzięlei tpmu
dekretowi wypadki śmi ertelne przy
dokonaniu zabiegu zmalały do minimum.
Ten system znalazł wielu WyZnaw- t
ców i zwolenników także \v wielu inn.vch krajach, a zwłaszcza zd w
Niemczech. Znakomity lekarz nie.
miecki GusŁaw Bertes _ członek parlamentu i wybitny socjolog wniósł do
niemieckiej izby ustawodawczej pro ·
J·ekt ustaw!, pr.zybliiony w duchu do
k
prawa sowlec lego.
Projekt ten przewiduje legalne
przeprowadzenie w następujlłcych s-ch
wypadkach:
1) Jeśli przy porodzie mote być
neratone tycie matki,
2) jeśli istnieje podejrzenie, te
dziecko obarczone będzie śmi ertelną

słowo.
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Watne dla pracowników

umysłowych i fizyczn~ chI!!

Nr. 78.

gwarantClwane i po cenach konkurencyjnych sprzedaje na najdogodniejszych warunkach tylko znana
w Łodzi firma

I. Nasielski Piotrkowska 9
.

Na

Tel. 147,00.

skład'zie posiadamy wielk wybór łóżek

metalowych oraz wyrobó w

tapicerskie 0".

Chiroma nla

Psycho-Astro·Grafolog

M. WoUko -Łaniewski
Z wieloletnill praktykĄ płg. mptody
słilwnych nczonych z wieku XVI i XVII, jak
Ha~ena
Praetavjus.& i inoych, którzy
przepowiadali z ręki i fotografj j, ważne

~ W A.GA.!!!

"i

I j i ;,. d 1& .. j .., I; o d s i "i.. p o. ·i a d a
Dla ..yP'IY ok I(ą;-.u - . ... -'-">'"'" ".....4.

Qdiwieża się

i

czyści również

,feI.u.~I.-L. _ .\'~·U.

Koncesjonowana

O. FRYOWAlOA, Południowa 10

:rzi~:~I:;c~i~y P~;:dY~!!~~

T. ZwiĄzków i uczniów
szkolnych 50~ rabatu.
Inform. udzielaazkoła od g. lO r. do g. 22 W.
UWAGA:

Tańców

B. Libowicza
-

J Sien k iewicza 15, tel. 145-22.

U _

Wyucza tańców nowoczesnych, salonowych
podług najnowszej metody, .. także najnowSIego tańca .RUMBA" w grupach i poJedyńclo
Ile. względu na zdolności. Wycz.rpujących
Informacyj udziela kancelarja szkoły w godz.
od H-l pp. i od 5-1O-ej wieczorem.

Koncesjonowana

Szkoła Tańca
Rutynowanego nauczyciela

Łodzi 1 raz
ZAKŁAD

w

Łodz

Artystyczno. - foto~raf~czny

Wtau~~fawa Wllczynsklego
Łódź, ul.

dla P.

Koncesjonowana Szkoła
Towarzyskich

J....u..,

~

1 raz w

Szkoła tańca

In.

obniżył

cenr fotogralj! tylko nil krótki czas
podwójnie retuszowanych
bez wZl!lędu na pozę z portretem 3Ox40 tylko
.a 6 ZŁOTYCH. 6 POCZTÓW EK podwójni.
rttuszowl\nych 3 ZŁOTE. 6 SZT. POCZTÓWEK retuszowanycb do dowodu i matrykuł
1.50. Przyjmuje zamówienia na portret, od
7 złotych z ko.źdej przyniesionej lo tografj I
nl\wet ze zniszozonej do naturalnej wielkości,
(S.pia, Pastele I olejne). Każdy zamawiajł\cy
otrzymuje bezpłatnie kupon uprawn1aj'lCY do
losowania I premji: oraz co 10 klijent otrzymuj. portret w ramce oprawionej zupetnie
bezpłatni. Za podobieństwo gwarantuje w
razie niezadowolenia zwracam zadatek.
Wykonywam osobiście solidni. i terminoWO. Zakł .. d czynny codziennie od godz. g-ej
rano do 20·ej wiecz.
Bli ższe s.czegóły w kronice .Dziennika
Łódzkiego" .

Szkło i porcelana
po cenach bardzo n.iskirh do nabycia detaliClnie w Hurtowni

Ch. Dykmana
NOWOMIEJSKA 19.

przy ul. Południowej Nr. 36

prywatnie ul. POMORSKA 24.

Koncesjonowana Szkoła
Towarzyskich

" RUMBA"
,

i inne

Wyucza praktycznym sposobem bez

względu

aa zdolno:łć najnowszych tańców obecnych.
II w pierwszym rzędzie znany: na
całej
kuli
ziemskiej taniec .RUMBA".

Przyjmuje w kompletach i pojedyńczo.
Informacje i zapisy przyjmuje od godz. 10 r.
do 11 w\ecz6r.

Prywatne

Lekcje

Tańca

Znany mistrz taneczn, I pedagog

J. OQbiń S ki,

Kilińskieuo

15,

"'yuoza, bez względu na zdolnośoi najDOWIZ7Ch tańców, m. tn. nowocz~snego tańca
,ROMBA'
Lekcje odbywaj,! się w kompletAch i pojedyń
aD. Inlorlllacyj udzi.la się prywatnie ulica
IWIA.kleco Nr. 15, front, I-sze piętro. - -

nowoczesne wyucza

Slkoła Tańca

Zygmunta Henrykowskiego
Cegielniana 21. -

Tel. 168-43.

Zapisy na kursy pocz~tkujllcych, za·
awansowanych i pojedyńcoo przyjmuj. od 1}-.j rano do 10-.j wjeozór.

J. Wajntrauba
(2-gie padwo parter).

tańce

Koncesjonowana

Tańców

ŁÓDŻ, ul. Kilińskiego Nr. 44

J. Jabłoński
i S. MOSICZyński

Przejazd 46

6 POCZTOWEK

l. LEWKOWICZA
Przyjmuie zapis,. na najnowsze i wirowe
tonce w kompletach i poj edyń czo.
Uwaga: Wyuczam Dsjnowszego tańca . Rumba lll
bez względu na zdolnoś.!.
Zapi_y przyjmuje codziennie od godz. 6 p. p.
do 10 w. w kancelarji s.koły i w mieszkaniu
prywatnem od god •. g rano do 10 w.
Ceny przystępne.

zdarzenia i wypadki twego tycia . Uclzit>la porad moralno-życiowych. handlowych
i matrymonjalnych oraz w unikani u złych
nałogów.
P oznaje charakttr i zdolności
zainteresowanych osób. Wskazuję Nr. Nr.
losów. Korzystaj z okazji poznanuI. swego
losu kim jesteś i kim by ć powinieneś.
Horoskopy i analiza n ieomylne. Dla
prenumPIatorów .Dliennika Łódzkjego·
odpowiedzi na zapytAnia gratia. Nadesłać
tylko do administracji biuifjszego pisma
fotografję lub ('hankter pisma z datĄ urodzenia t. j. dzień. mIesiĄC i rok.
Przyjmnje od dnia l XII r . b. od g.
10 do 12 i od 13 do 21. Lódź, ul. Staro-Targowa nr. 6, m. l nal rzeeiw elektrowm.
P. S. Dyskre.cja zapewniona, fotografję z wraca l!ię.

Poważna i wprowadzona na rynku tut.
fabryka artykułów spożywczych poszukuje od 1-go stycznia b. r.

podróżującego ..
zastępcy
"a województwo łódzkie.
Szczegółowe oferty .Dziennik Łódzki·
pod .S. P. A.'.
Łódzki. Stowarzyszenie Hodowli Kanarkó ....
.Kanarek" urzlldza w dniach 6-go, 7-go i 8-go
grudnia r. b.

.
/I

Wystawę
"

•

t

,

kanarków

ptalrów ozdobnycb, gołębi i ryb.k
egzotycznych \Ol ŁodzI, przy ulicy
Głównei 17 • . Zgłoszenia wystawców przyjmują p. p.: T. Blltnn,
ul. Piotrkowska 292 I W. Szmldt,
ul Klllńskiego 108 - do dnIa l-go
grudnia .... Łllc.ni • .

-

Łódt, Główna

11

(przy Piotrkowskiej)
Gwiazdkę!
Tornistry, teczki, teki, pudełka do §nładań,

polecamy na

torebki damskie,
portfele, papiero'nice,
wa lizy i kufry w wielkim wyborze.

~yjmujemy reperacje. Ceny umja~~

Po powrocie z miejscowo&cl kuracyjnej

Dypl.

Masażysta

Zgierok. 33, tel. 225-67.
Po długcletniej proktyc. w Ci.chocinku
l Warszawskim szpitalu robi masaże przeciw
pa 1'&1 i ż ó w i, artretyzmowi, reumatyzmowI.,
ischiasowi i po gipsowaniu sp.cjalnie przeprowadzam kuracje odtłuszczajł\ ce przy pomocy masażu. Posiadam liczne uznania przez
lekarzy krajowych i >agranicznych oraz listy
dziękczynne od wyleczonych chorych.
Uwag&.: w miastach połllazonych tramwa;ami także przyjmuję masa!e.
A.

Kofmlński,

..------....------------Do akt Nr. 1831-1832 1931 r.

Ogłoszenie.

Komornik Sądu GrodzkIego w Łodzi, FRL1KS HARASIMOWlCZ, zamieszkały w l.odzi
przy ul. Gdański.j 38, na zasadzIe lIrt. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu
15 grud nIa
1931 r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ulicy
Targowej 57, PJotrkowokiej 37 I Zi.lony Rynek 6, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomosci, nal.źllcych do F-my
• Tajelbaum I Jakubowicz i Arona Jakubowieza i składających się z warsztAtów tkackich I mebli, oszacowanych n&Sumę zł. 2.200.
Łódź, dnia 27 listopad. 1931 r.
Komornik HARASIMOWlCZ,
Do akt Nr. 873 i S75 1931 r.

Ogłoszenie.
Komornik Sądu Grodzki.go w Łodzi LEONARD NABOROWSil, zamieszkał y w 'Łodzi
przy ui. Głównej nr. 17, na zasadzi. art. 1030
U. P. C. ogłasza, ż. w
dniu 10 grudnIa
1931 r. od god. 10 rano w Łodzi przy ulicy
Słowiański ej nr. 17 odbędzl.
sIę sprzedaż
z przetargu publiczne!!o r uchomo ści nal.żą
cych do Hersza IKrajmana i składających
się z mebli, oszacowanycb na sumę zf. BUl.
Łód:i, dnia 16 listopada 1931 r
KomorniII: I,. NABOROWSKI.

Gdy pot,,:ebujesz obuwia męskieg.o
damskiego i dziecinnego
Spiesz się do firmy

St. M i erz wińskiego
ŁÓD1, ul. Zgierska Nr. 7 (dom mały)_
Wejdzies<, zalotwi •• i ambar ... cały.
Towar "lerwszonędny, robota trwała.
Firma solidna, 8 cena mała
Przyjmuje takie reperacje i obltalunki.

Ogłoszenia
Ml!BLR. Sypialnia
jesion węgierski,
róża, brzoza, orzech,
dąb, pokoje stołowe,
garderoby, szafy, ł6tka, kredensy sprzedaje, zamienia tanio na
raty Stolarnia, ulica
Warszawska 16 przy
Naplórkows"i.go.
oble wyli: OnUJe
solidni. i tanio
pojedyńczo i cał. kom-

A

A

f~~:'n:~~I~~~~. ~~~

laroia LUDelska nr. G
przy NApiórkowski.go S. Bron.o.'!.!.:.sroszurę pouczaj,!cą o domowem
znaczeniu ziół Jecznlc.y.h, wysyła cho-

wynalezione

powidła

wane, robota solidna7
tanio sprzedam . K~
liń.kl.go 160. Prze ..
I:d:::z=,ie:.;c;::ld.::;......,.-=-.,.-__
S tud.nt Uniwersywenytetu WIU'szawskiego,absolwengimnazjum państwo
wego udzlela korepotycyj, przygotowuj"
do egzaminów. Speocjalnośt:
niemiecki.
połski, historja. Wym.gania skromne. Ol.
do .. dmin .• D.ie=ika,:Łódzkiego· sub .Z"t.'
potrzebni oh/opcy
od lat 17 i stAr.'1ludzi. do sprz.daży

~'tlgi~~clp'rRKA ~~~~:~i!~fĆdO s~:
8ituterJ' e

zegarki na raty, e.ny
gotówkowe P o I e c a
.. Prcci osa- Piotrkowka 123 ., podwórzu.
-AcZNO"CI Wykonywam garnitury
55 zł., paltA $ zl.
z wlasnemi dodatkami. RobotA pi.rwszorzędna. Krawiec Kamiirski. Napiórkcw.
kie!,!o ~, front i p.

S

0 08 d~~:;:::!ni!
tym 2 pokojo i kuchnia wolne. Zgłosze
ola p. Wojol.chowski
Killńskiego 129 m. 45 .
Pośrednicy potIIdani.
par!,SOI. kU
pic lub naprawić najkony_tniej
w pracown.i K"dyń
ski ego, PIotrkowskA
nJ. 82 w podwórzu.

Getry

Naczynia

kuchenne
i do prania cynkowe, szkło, porcelana
kamionki, szczotki I
koszyki poleca po cenach przystępnych,
Kopernika 22.
nteligentnyc~
mownych akwizytorów poszukuj . biuro
.Stlnks·, Gł6wna 9.

I

~--------------------"'-----,----~
Nowy środek leczniczyi
Zostały

drobne

O tomanę skrzynkową, tapczan,
letankę, krzesła dę
bo we, otomany uŻ}'

przezemnie

ziołowe

.
' . przeciwko astmie, gr'Jilicy i su _hotom,
Jako Jedyny środek JeczDlczy zapobi~gajllcy przHclwko wyżej wymienionym chorobom.
O dobroci ich i sk uteczności świadczą lIczne listy, nadlY'
łane przez uleczonych , które przejrzeć można w katdej
chwili.
Wytwórnia powideł
Łbdź, Blz~~lńska

a3.

Stanisław ŚUwański.

dzl.lni gazet Łódź.
Piotrkowska L 82 w
podwórzu od 10-1%.
i !J-7.

Obiady

smaozne I tAnIo wydaje Ił Listopada ~O,
ił we ści. 18. parter.
ot..e nic~
U licznej sprzedaŻ1
gazet. Zgłaszać się
do administracji
.Dziennika Łódzkiego
leszkonia jednopokojowe, pokoj. z kuohnił\, kllkupokojowe z wygodam!
oraz poko.le umeblowane pofeca Dsjkorzysmiej tylko biur<>
.Stlnks·. Glówna "
[ront Ul piętro, HL

M
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NAJTAŃSZB Ż RÓOŁO ZAKUPU
TOWARÓW WEŁNIANYCH Z FUU(:
BIBLSKICH, TOMASZOW8KICH
I LBONIłA.ROTA POLBCA FIRMA

SALOMON SULKES

PERFUMY

tÓDt
NOWOMIEJSKA 15. :: TBL.

19

IG3-84.

Teler. 162-23 i 2U-M.
UWAGA:

Prllcownill

jak również wszelkiego rod&8ju
kosmetykI (krajowe i zagrllDlczn.) w wielkim w y b o r z e
poleca Perfumerja:

kuśnierska

Wydajemy

nil miejscu.

kolękcje

krawcomlII

~~--------------------------------SZKŁO

.J. DRUKIER

OKIENNE

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

Zawadzka 5. Tel. 175-92,

J. OLEJNICZAK

UWAGA: Ceny konkurencyjne.

ŁÓDŹ, ul. Główna 14, telef. 130-04.
Szkł,

UWAGA,

Dr. med .

HELLER
specjalista chorób s kórnych i wenerycznych
ul. NAWROT 2.
Przyjmuje do

10 r. i od ~8 w1ecz~ vr niedzielę od 11-2 po południu.
Dla pali spec. od godz.~!> p.p.
Dla nJezamożnych ceny lecznic.

inspektowe w wielkim wyborze .

Uwaga!!!
KUPUJCIE

Dr. med.

GIĘTE

MEBLE

tyLko firmy

gdyż

sE!

Lódż,

zwrócić

uwaf(ę

n&

Ztlt;liry l

Z"garki

.;

wyrobów

Dr. med.

KI~~~ATR

Dziś

tywiołowll

powieŚCi

Spec. chorób wenerycznych.
skórnych i włosów.

Conrada Berkowicll8

p. t.

i

przyjmuje od S-lO rano i od 4-8 w.
w niedz. i świ~ta od 9-12 w poł.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

Dr.

(dawn. Cegielniana 2!». Telefon 126·87.
Od godz. 9- 1 I od 4-8 w niedziele I święta
od 10-1.
Dla nlezamornycb ceny lecznic.

w dramacie rozpętanych namiętności .DZIKA MIŁOSe·. Rzecz dzieje się współcześnie w Karpatach. Nlld program wesoła farsa Następny proSala d. ogrzanll.
gram .G1LOTYNA·.

Homeopata

Michał

przeprowadzI!

Geller

się

na ul. KOPERNIKA Nr. 49.

Dr. Med.

TBL.

Jerzy Sudya

Pocz. seansów w dni pow~z~dnie o godz. 4 po pol.
w soboty, nipd1.ielA i święta o godz. 12 w pol.

",en~ryczn,c:Io

moczopłciowych.

Na1l\lTot 32. Tel. 213--18

Sródmiejska 12

Córka poskromiciela
niedźwiedzi

C
IE
CHA

L. ND{iECKI
Spec/aU,ta chorób skórnych.

STARKER

i dni następnych

Dolores dei Rio

meksykanka
film osnuty na tle

powrócił .
Ordynuje w chorobach kobiecych
i akuszerji.
TRAUGUTA 9, od 3-5, tel. 223-06.

ue (asony.

firmę.

Zawadlka 5. Tel. 191-20.

UWAGA: Ż4dać we wszy. tkicb Rkladach meblowych
tylko firmy "VIENPOL".

IS
I~~~~ .. ~~
I( -.:.

piękne, trwałe

P. S. Prosimy

reperuje najprer.yzyjniojsze

..".. .....

_~~ ~ , J p!r~wsk~OO~te~o~-~. L
r~ WszelkI! starE! blżuterję przerabia na mod-

"VlENPOL"
i tanie

Mikołaj Bornsłein

Najlepiej i naj tanIej

Choroby kobiece i Ilkuszerja
ZIELONA 30. TEL. 115-27.
Przyjmuje od 5-8.

24~.

przyjmuje we ",s'YStkicb cborobaeh od _1
i od i-7.
Popierlljmy wIunIl krlljowll produkcję

Dr. med.

,,~~~~~~~~~_

ł\ BAJKA
KINO·TEATR

H. Gutstadt

FrancIszkańska nr. 31-a }ł

Ilkuszer~ginekol~g

ZACHODNIA 62 (Sródl1Uejska14)
tel. 129-52
przyjmuje od 9-10 i od 5-7 pp.
_

' k"

.
I Óg B rz~z:~s leJ
.
DOJll7.d tramwkJnml 1. 6 I 14.
}ł
Dziś i dni nsgtępoy c b
Dziś i doi Dlłstępn) ch
Nlljwspanialsze arcydzieło filmowe. malujlłce z całą grozą tragedję

ł\
ł\ nAajmłodsNzeiJ

MikOłasill
II. n T
d,' "A?ij~'A}ł 1\Lt.

córkA
i

~ó:~;~~; Lee parry I Hans StUwe
Obraz ilustrowany będzie śpiewami artystycznego chóru. .
Nad program, .Pierwsza miłość KoścIuszki".

Pocz~tek codziennie o godz. 4.30, w Mobnty, ni~dzlele i świf):a od godz.
12·ej do 3-Pj wszystkie miejsca po 50 i 40 gr. ,z udzialem o J. ie~try.
Orkiestra powiększona i ściśle dostosowana do treści obrazu pod kier.
znanego kapelmistrza M. LIDAUERA.

'Ił

rr

~

Choroby kobiece
przyj9Ć
l' .. no,n • • I"~

od 8-5 i od 7-8 wiecz.

Nr 7

Telet. 127-84

(dypl.

ul.

IN

Południowa

Nr. 30.

Ws~elkie za.m6wienia na roboty męskie wyko-

I

A
8 'II

(KO:ta;:y~!~~~.~~le~~· 2~~~3i.

I
M
NEUM RK

Przyjmuje od '" rio 7 pop. od 1-2 ppl.
w lecznicy .POMOC", Limanowskiego

.

-

F\

WytwórnllL

Piec i kuchenek

PrzenornYCb n"grod,ona
na wystawi. Gospod. Hi«ienlc"- w Łodzi, dUŻTDJ
srebrnym medaLem

I

"KOtMINEK"

Główna ~I,

(,>1.

17~.

Dr. med.

choroby
nie

S~ótna,

Za

weneryczne, leczeoraz lamp4

djatermot=:r~:!j:

MOniuszki 5

Paryżu)

nuje solidnie, punktualnie. tanio i na doao d •
nycn warunkach.

~ozen.ta.1

J Wall'ckl'ego

AKUSZER-GINEKOLOG

~

~~~A
~El~1A.~z~:!~"
r.
J.
N
D
B E R M IC
D

DR. MED.

Z wielk, nowiną na całą Łódt leciJJl
te na DREWNOWSKIEJ pod nr. 33
w 8~adzje
jest wyb~r
obuwIa.
obUWia
wszelkiego.
Na składzie posiadam, na nadehodząey
sezon wielki wybór obuwia męskiego,
damskiego i dziecinnego - znanego z
dobrego i wykwintnego wykonania z
najlepszycb skór krajowych, po cenach bardzo przystępnych.
Dla bezrobotnych 10 proc. rabatu.

tel. " 1 iO-5O.d 5 8
d
przyjmUje o lit;o 1 I o
"
dziele od LI do l po pol.

I

nie-

pożyczen je

1,000 zł.
oddam pokój w llroceuchl w o olier R~
dogo-zus. Ot~rty pro zę s k ł ~ d Ol r do
.D ~l eDnika Lódzkit!Co" pod "1000'.

f'

