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Armja międzynaredowanasfraży pokoju
Sensacyjny projekt francuski na konfer.encji rozbrojeniowej.
GENEWA, [) lotego (PAT). D:&is do
prezydjum konferencji rozbrojeniowej
wpłynął sensacyjny projeit francuski
o ustanowieniu miCjdayDarodo ej 8iły
zbrojnej, jako warunku j najwaltnlejszego czynnika zapewnienia pokoju.
Propozycje te obejmujII: 1) oddanie
do dyspozycji Ligi Narodów lotnictwa
cywilnego i wojskowego, 2) oddanie do
dyspozycji Ligi Narodów pewnych kategoryj materjałów wojennych lądo
wych i morskich, 3) stworzenie armji
międzynarodowej, 4) ocbronl} ludności
cywilnej. Co sil} tyczy lotnictwa eywilnl"go, projekt przewiduje jcgo umię
dzyn arodowienie. Obywatele , państw
lygn ataTjuszów konwencji blldll mogli
budować i uiywać jedynie samolotów
nie nadając,ych. się do utytku wojskowego i nieprzekraczajllcycb pewnego
tona tu, którego wysokolit ustali kon fereu cja.
GENEWA, ;) lutego (PAT). Budowa i utywanie samolotów przekraczajl\cych ton81:, ustalony, naleteć będzie
do organizacji kontynentalnej i mię
dzy kontynent~lnej
oraz między kolonjalnej :lnajdujllcych się pod auspicjami Ligi Narodów. Liga Narodów
posi adałaby wyłączne prawo rekwirowania wszystkich aparatów międzyna
rodowego lotnictwa cywil n_go.
Projekt dzieli lotnictwo wojskowe
Jia trzy kategorJe: 1) wielkie samoloły wojskowe w dużym rejonie działa
!lia. Puństwa odstępuj liC samoloty tej
kategorji Lidze Narodów dla stworzenia międzynarodowej armji lotJliczeJ i
w przyszłości nis będą budowały nowych apara\ów tego typu.
Lii& ureguluje Sprawę postoju i
zorganizuje komendę międzynarodowej
armji IQtniczej. II kategorja obejmuje
samoloty średnie, które pozostają do
dyspozyr.ji lotnictwa wojskowego poszczególnych krajów z warunkiem, te
paflstwa zobowiązuj II si, oddać je do
dyspozycji Ligi Narodów w razie za8toSowanip. art. 16 paktu Ligi.
III kategorja obejmuje małe samoloty, pozostawione całkowicie poszczególnym państwom. Tonat poszczegolnych kategoryj ustali kooferencj a. Wrazie bomcardowania powietrznego
jak iegoś państwa, państwo to mogłoby
natychmiast użyó wszystkie swe siły
powietrzne łącznie li samolotami oddanell!i do dyspozycji Ligi Narodów,
J~dyole pod waronkiem. zauotyfikowaDla tego Lid~e Narodów.
Projekt przewiduje oddanie dodyspozycji Ligi na tych samych warunkach artylerji ciętkiej, wielkich okrę
tów wojennych oraz armaty przekracnjące kaliber 208 mm. albo o tonażu penad 10.000 . to.nn. OtU ło<We podwodne o tonatu przewyższająoym granice u!talone przez konferenej~.
Projekt przewiduje utrzymanie milldzyn~rodowej policji dla zapobiegania
WojDle. Kontlnrenty wyznllczlI poSZczególne padstwa. Francja wyrata
gotowość oddania do tej policji mieS~IDeJ brygady pieehoty lekkiej dy".lZjl. morskiej i mieszanej grupy lotr.ezeJ. Dowództwo JlQlicji zorganizuje
19a Narodów. Projekt proponuje
utworzenie pierwszego rzutu arm) i

mi~dzynarodowej. majllcej przeprowadza ć sankcję i udzielać natycbwiasto·

I ofiaruje naJleps?ól) oiazję jak,. się nadarzyła od poczl\tku Ligi Narodów do
wej pomocy państwu napadnilltemu, wyboru llomiędzy Ligą Narodów ,WyA
Zobowi,zania państw odnośnie pomocy , posałon, ~ ail~ wykonawczą, a Liga,
Narodów sp.ralliowaną przez nieprzebę~ rótne zaletilie od miejsca kentliitu. Francja wyraia gotowość po- Jednane suwerennOŚCi państwowe. Wyprut swe zobowillzania: 1) poza Eu- bór francuski jest dokonany. Franoja
rop" brypdą piechoty, lelLq dywizją proponuje innym narodom, by dokonamorską i grupą lotniezą, 2) w Europie ły swego.
GENEWA, 5. II. (PAT) - Złożony
dywizją piechoty. _ dywizją morskIl i j'
grupą lotniozą. El) wrazi!', gdyby naprzez delegację francusk, konstrukcyjny
pastnikiem był sąsiad Francji opróoz plan organizacji pokoju wywołał olbrzyproponowanego kontyngentu Jeszcze mie wratenie w kolach poinJormowa A
siłami zbrojnemi • . których rozmilll'y nych. Kl',ty tu priekonanie, ze delebyłyby
ustalona za każdym raZem gacja francuska chciała uprzedzić różne
I demegoglczne propozycje, które niew,tw porozumieniu :.< Ligą.
PrOjekt przewiduje dalej Do",'e re- pliwie byłyby wysunięte w dyskusji g""
guły dla ochrony ludnośCi cywilnej. I neralnej. Przedewszystkiem UW&tllj" że
zakazuje utywan ia naboi zawieraJllcych I delegacja francuska, która w ostatniej
gazy trujące, mikroby i materjały pod- chwili przez całl! noc opracowywała
palajł\ce i t. d, !)alllj projekt przypo- ' tekst swojej propozycji uprzed::iła d""
mina, te propozycjA te wymagają re- i legację wlolk.., która zamierzała wYS14A
aliacJI pewnych uSild {rJlityCLTlYCh,' pić ~ ,.tll$Mmł propozyc}am\. Delearaa wite obowiązkowego arbitratu, de- cja włoska zaprzecza kategorycznie pofinicji napastnika i gwarancji, te de· głoskom o istnieniu jakiegokolwiek pla A
cyzje władz rozporządzających siłami nu "'loskiego.
zbrojnellli będą szybkie, kontrolę ograGENEWA. ~. II. (Tel. wt.) W kołach
niezellia zbrojetl i t. d. W końcu pro· genewsKich uważaj, wystl!plenie iranA
jekt o8wiadc7-a: konferencja obecna cu.kie za bardzo sensacyjne i okreŚlaj,

'I

je, jako pierwszy krok realny do zapew A
nienia pokoju,
Propozycje te oceniaj, jako dllżenie
do wzmocnienia bezpieczeństwa poszcze A
g6lnych państw, z wYil!tklem naturalnie
tych, dla których ma ona wartość problematycznI!, gdyż nie należą do Ligi
Narodów. Mimo to propozycja francuska ma zapewnione sympatyczne pnyję
cie ze strony wielu delel!acji i będzie
stanowita podstawę do dalszych per A
traktacyj.
GENEWA, 5. 2. (Tel. w ł.) Staraniem
klubu międzynarodowego odbył się
wczoraj w Genewie wielki bal, na ktÓ"
ry zaproszeni zostali wszvscy przebywajłlcy w Genewie dyplomaci i eksperci
na konferencję rozbrojeniowa, dziennikarze, ioraz wiele osób z towarzystwa
genewskiego wraz jak głosi zaproszenie
-- .z paniami, które im ewentualnie towarzysz,".
Oczywiście wszystkim przyszedł '"'
myŚl znany film ,Konllres Tańczy'_
Wczoraj teńczyła konferencja. Zebrało się przeszło 2 tys. osób, istna wi~'
ża Babel języków i typó)l'. Bezsprzecznie królem zabawy był sowiecki komi-S8rz sp raw zagr. Litwinow, nie dyskretnie
i uporczywie ścigany przez obiektywy
fotografów. Ktoś złośliwy rzucił w czasie zabawy wniosek, aby zainstalowano
na salilbalowej, oraz na sali obrad konA
ferencji i Rady Ligi głośniki, ahy nadawat przez radjo z Dalekiego Wschodu
huk armat i klekot karabinów maszynowych.
GENEWA, 5. 2. !Tet. wl.) - Lista
mówców którzy w poniedziałek rozpocznI! dyskusję ogóLn, "a plenarnem posiedzeniu konferencji rozbrojeniowej jest
już ustalona. Pierwszy zabierze głos
min. Simon, poczem min. wojny:I'rancjl
Tarddieu. Popołudniu kanclerz Bruenlng
Te trzy przemówienia wypełnili porzą
dek dzienny poniedziałkowy. We wtorek
zabierze glos min. Grandl, ktćry imieniem rzlldu włoskiego rzucić ma nowy
projekt morlltorjum rozbrojeniowego na
przeclIlI najliższych 10 lat.

PrzewodniCZł\cy konferencji rozbrojeniowej Sir Artur Henderson (na le woJ
i Aghnidesa, dyrektor sekcji rozbrojeniowej Ligi Narodów, przed apar8tem
filmowym.

Igrzysk a olimpijs kie w Lake P lacid.

Ameryka,. Polska 4:1
LA.CKE PLACIOE, 5. 2, - (tel.
Dz. Ł.). -- D~iś w drugim dnin
igrzysk olimpijskICh drużyna polska

wł_

walczyła
bliczności

z amerykań.iką . Napływ pnolbrzymi, Kolonja polska reprezentowana jest nader licznie. Wła
dze ko.nsularne polskie in corpore.
W pierwszej tercji udAlo się amerykaninowi Coocmanowi wbić krątek
do bramki polskiej.

Druga t.ercja wykazuje dużą przewagll techniczną amerykan, którzy
strzelają 2 bra.mki.
Ostatnia tercja kOllczy się wynikiem remisowym l: 1.
Ogólny więc wynik dnia dzisiejszego zamyka się w cyfrach 4: 1 na
korzyść Ameryki.
Bramki dla Ameryki zdobył p.
Coocman dla Polski p. Nowak.

GENEWA, Ó. II. (PAT) -- .Journal
de Geneve" zamieszcza oświadczenie
Wiljama Hartina, te bezpodstawnie
niektóre dzienniki dopatrzyły si~ w I
z jero ostatnich artykułów pogl,du,
że konferencja rOIbrojeniowa powiJlnaby
zaj/ló 8!~ rewizJII traktatów. Jest on
zdania wręcz pHeciwnego. "Trzeba
być warjatem, by pragn~e pokclju, zalecać jednocześnie rewizję ~ranic, która nast,pi6 moC'!! tylko po wojDie".
Martin dodaje, ta uwata on obecne
granic .. za praktycznie niet1kalne i to
na dłu~i czas.
GENEWA, 5. II. (PAT) Konferencja
rozbrojen iowa wybrała n. odbytem dziś
popołudnlowem poSiedzeniu plenernem
14 wice - przewodniczlIcych. Wybrano
przedstawicieli następuj,cych pańatw:
Francja, \talja, Austrja, SI. Zjednoczone,
Szwecja, JaponIa, HIszpanja, A'gentyty,
Belgia, Rosja Sowiecka. C~echosłowac,..
Polska, ArgentyN.
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WCZORAJ PRZYJĘTO PIĘĆ BUDŻETÓW.

Znów dyskusja o p. Dziadoszu. -- Wyjaśnienia marsz. Switalskiego.
Marsz. S .. italski otw rzyt posiedzenie o godz. 15.1 5. Izba przystllpila do
obrad nad budżetem p. Prezydenta
Rzplitej . Sprawozdawca pos. HuttenCzapski (BB) podkreśla, że budże' zo.tał opracowany z oszczędnościll 300 tys.
złotych w po równaniu z okresem ubiegłym. Komi,ja budżetowa sejmu w po '
rozumieniu z rządem zmniejszyła ten
budżet jeszcze o przeszło 287 tys. zł.
jest to redukcja bardzo znaczna bo np.
bud żet prezydenta republiki Czechosło
w!tckiej zred ukowano na ten sam okre s
o ok. 60 tys. zl. Przystępiono następ
nie do budżetu sejmu i senatu. Sprawozdawca stwierdza, te w ubiegłych latach aparat administracyjny biura sejmowego nie posiadał ustawy normującej
admini , trację, którą dopiero wprowadzono niedawno. W dyskusji .. brał głos
pos. Trąm~czyń.ki, wyratajęc żal, te
zniesiono konwent senjorów. Instytucję
tę zn e-iono jeszc7e za czasów
marszałkostwa pos. Daszyńskiego.
Pos eł Tr'lmpczyński zaatakował dyr.
Biura s<:jmowego dr. Dziadosza porusz_jitC sprawę opinji o pośle Rybarskim
wypowiedzian.j przez dr. Dzi.dosza w
czasie procesu li .. , ;kie! o. W odpowiedzi pos. 1 r'lmpczyńskiemu zabrał głos
marsz. $witalski oświadczając, iż jako
przewodniczący
stara się unikać za
wszelką cenę ingerowania w meto rycznej dyskusji i stara się ograniczyć swe
wystąpienia do wystąpień formalnych .
W dalszy m ciągu odpiera zarzuty pos.
Trąmpczyńskiego, ubolewa między in-

nemi, te pos. Tręmpczyński dat się
wprowad lit w błąd . Marsz. stwierdza,
że zarzuty jakoby p. Dziadosz był funkcjonarjuszem policji są nie prawdziwe.

I

Pos. Trąmpczyń.ki zarzuca marszałkowi,
te nie wyciągn'lt on jako marszałe K
wniosku z wyst'lpienia dr. Dziadosza
podczas procesu brzeski .. go.

.....------------------------------------------Ku
czci Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

I

Z okazji imienin Pana Pl ezydenta Rzeczypospolitej odbyła się w uli R 1dy
Miejskiei IV W.irszawie nroezyst& akademja ?'organizow&n/\ przez Zj edno·
czenie Polskiej Młodzieży Pracującej ... Orlę· oraz zakłady i wytwórnie
wojskowe.

Dyr. D~iad o" wypowiafiając opinię
o jel1nyOl ~ p os ł6w Ilostąplł zup~łnie
zgo<inie ze awojemi up raw nieniami
przyczem zacho tZ 'ł tutaj dwie s prawy:
czv miał pra~o wypo~iadać QPlnj,
i kwestJa formy w jakiej ta oplnja
została wvpowiei} ,iana.
Je~li chodzi
o wypowied6enie przel'l p. D ~iad ' lsu
opinii o posła ch to nie ulega wątpli·
wości, :te tly r. D 6 i a1o~z nie znaj.tuj".
si~ w tadny ln stł)-; U .ku służbowym d.
p. p. posłów - oświadczył marsz. g ",iuliki - a podleęai~c służbowo tyłk.
mnie miał prawo tę olJinj~ wypowiadać. J lż eli chodzi o fJrm~ jeg'l wy·
powi edzenia to strótem porządku na
uli rozpraw jest przewodniczący kt6ry przy tej ol;oliczności nie rtlagował.
Po pr<emówieniu p. marsz. Switalskiego zabrał głos jeszcze ru sJ)rawozd awca pos. Czernichowski, Zdz isła ..
Stroński B. B. i S tanisław Stroński KI.
Nar. Z kolei przystą pi ono do budżetu
ministerstwa W. R. i O. P. W dyskusji
nad budżetem Min. O światy i Wyznafi
Relig. pos. Stani sław Stroński (KI. Nar.)
zaatakował projekt ustawy małżeńskie~
W odpowiedzi pos. S trońskiemu zabrat głos min. Jędrzejewicz oświadcz.·
j'lC, iż nie jest to pro jelit rzędowy, •
tylko kom isji konstytucyjnej, przeto "'Id
n ie może zań być odpowieyzialny.
Bez dyskusji prz y jęto bud , et Prezydenta Rzplitej, Min. Poczt i Tel. oru
M. S. Zagranicznych. Na tem obrad,
zakończono.

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

'CZTE'R Y' GODZINY PIEKŁ~
W
LONDY~,

5. 2. Pisma

angiel~kie

podają, poniższy

wstrzl\saj"cy opisszturmu Sza-Pej. W ciągu dnia wczoraj szego Japoilczycy kilkakrotnie próbo·
wah szturmować dzielnicę Sza-Pej, przy
u:/;yciu wszystkich rozporządzal nych
sił.

Okolica dworca póŁnocnego zamiew istne p iekło. Ustawiczne
wybuchy granat6w artylerji okrętowej
i ł,do wej oraz ciężkich bom b lotniczych znisz czyły kompletnie budynki
dworcowe, Chiilczycy jednak nie ustą
pili ze swych stanowisk. Pod wieczór
zapanował względny spokój.
Koto północy zupełnie nieoczekiwanie zaczęły znów gra ć wszystkie
armaty j apoilskie, równocześnie nad
mia&telB. pojawiły samoloty bombowe.
Bombardowanie trwało przez cztery
pełne godziny, aż do świtu, poczem
nast,pił szturm piechoty na pozycje
chiilskie w Sza-Pej, a przedewszy stkiem na dworzec północny. Chiilczyr.y
z niesłlchaną, brawurą, i pogardą
śmierci atak zdołali odeprzeć.
ro stronie chiilskiej uczestnicz,
w walkach równifź proste kobiety, zachęcone sławą, stndentek.
Chwytaj,
one brot z r,k zabitych lnb rannych
żołnierzy i staj, w szeregach obroń 
(',ów dzielnir.y.
niła się

Japończykom

ndało

8ię

wyprzeć

Chińczyków z jednego tylko odcinka:
linji k olejowej prowadzl\cej do Fortu
W08ong.
W pew nej chwili dwie kompanje
japoilskiej pi echoty znalazły'się w krytycznej sytua('ji, poniewat. zostałyoto
czone przez \"hiilczyków i groziło im

SZA-PEJ.
się

wycięcie

nad sposobem przywrócenia ruchn
handlowego, z pomocą, wtadz wojskowych i konsularnych.
Wczoraj nad Szanghajem doszło
do pierwszej walki w powietrzu mię
dzy amolotami chińskiemi i japoilskiemi. Podobno jeden z samolotów

w pieil. Ogieil artylerji japoilskiej wyzwolił żołnierzy japOńskich
z niebezpieczeństwa.
Sztab japoilski w 8z mghaju p)daje swe stra.ty podcz<os szturmu n8
8 zabitych i 27 rannych, ch niskie
zaś blisko 1.000 zabitych i ranny,·h.
Miotane przez samoloty japoń kie
bomby zapalne wznieciły również szereg pożarów w koncesji międzynaro
dowej, które na szczęście zdołano

japońskich został strącony.

Angielski okręt linjowy .Kent"
wczoraj do Szangaju. Admirał
Kelly, który przybył na okręcie, obej muje dowództwo angielskiej floty wojennej w Szanghajn.
przybył

ugasIć.

Bomby lptnicze zniszczyły wszystkie kable telefoniczne, tak :/;e Szanghaj posiada jeszcze połączenie ze
światem za pośrednictwem radjostacji.
Elektrownia i wodociągi w Sza-Pej
są, równie:/; nszkodzone przez poci ągi.
W Szanghaju bawi chiński minister finansów, który wraz z komitetem kupców i bankierów zastanawia

I

SZANGHA.J, 5. 2. (PA.T). Dziś
rano miasto zostalo zaskoczone kanonadą, z 6-cio calowych haubic, skierowanych na ~zanglJaj. Chińczycy o
godz. 16.45 trzymali się jeszcze na
pozycj lch, odpierając ataki japończy
ków.

Wrzenie na G.Sląsku nie ustaje.
Chaos. -

Dzikie strajki. Zespół pracy a Rady

Wrzen ie na Górnym $ I!!,~ku. podsycane przez. agitatorów wywrotowych,
irwa.
Zespó ł Pracy uczul Sill zmusZon.\'
wydać komunIkat, 21' jego delegaci nie
będą brali udziału w zebraniach rAd
załogowych, które przybierajl) charakter wywrotowy. Oto- kilka ostatnich
wypa~ków ma'lujących sytuację:
Onegdaj po p ołudniu, w chwili gdy
pozostałtt przy koniecznych robotach

Załogowe.

część załogi n iec /ynnpj k opnlni .Kleo·
miAła zamiar przystąpić do pracy.
doszło do sta r ć pomiędzy r obotni kami
a wil)k~zl} g ru pą wydAlonych z kopalui pracowników, którzy wtargnęli do
łr.toi i pobili dwóch zRjęt.v ch tam ro·
b utników. Następnie wysłano delega·
cję do dyrektora kopalni,
a gdy ten
ji'J nie pr6yjął, wysłano do nip.go przywódcę manifestalItów, Prykulę i delegata grupy radykalnej, Piech~. Ten

fas'

ostatni oliwiadczył dyrektorowi, że II
ile w cią2"u 24 godzin kopalnia nie blldzie uruchomiona, pociągnie to za 811bą nieobliczalne skutki.
Wówczas dyr ektor oświadczył, ~e zawiadomi o powytszem wladzi bezpieczeństwa. Pur'
były na .kopalnię wi~ksze oddziały policji. które rozp~dziły demonltrantó.,.
W ci/lgu dnia wczorajszego częś6'
załogi zatrudniona przy pracach keniecznych. nie zjechała do pracy.
Na kopalni . Gieiche& sytu ac la stI:aj
Wilhelm-,
kowa na 8zybacb . Nikisz
.Reichtholen" i .Carmer" bez zmian,..
Na szybie .Carmer" dyrekcja zaprowadziła wczoraj świętówki.
To i ame
na kopalni .Mysłowice·. Na szybie
.Nikisz· miało się odbyć wczoraj ze·
branie załogi, p onieważ jednak dyrekeja nie p o zwoliła. wynikła awantura,
dwie osoby zostały ranione. Zajście
zlikwidowała policja.
W Katowicach II odbyło si~ l'lebranie załogi kopalni .Ferdynand". Gd,.
przewodniczłcy rady porus zył sprawI!
tajnego gloso wania oraz sprawę urlllpów, zebrani na' sali poczęli awanturować si~ i :iądali natychlDia~towege
przy ~tl\ pienia do straj ku. Rozlegały si~
Okrzyki: Precz ze związkiem! Precz ze
zdrajcami r obotnikówl Nie morąc 11pa nować w~burzenia , przewodniczl\oy
zamknął zebranie. Załogi jednak obra
dowały dalej, p os tanawiając przy stlipienie do strajku !lraz wybrano odpo·
wiedni komitet.
M

,

•

227.000 podpisów za Hindenburgiem
BERLIN, 5. 2. ~ W clęgu dwu pler'
wszych dni komitet, pro pagujqcy ponown'l kandydaturę Hindenbu,ga na prezyde .. ta Rzes'zy, zebrał na swoje listy
277.000 pod pisów, z czego na Slłm Ber"
lin przypada 63.000.
.

Napad bandycki.
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Paryż, w lutym.
Przedstaw iciele sześćdziesięciu państw
zgromadzili. się .w Genowi.e .w ~elu ~oz
hr jenia śWIata I uniemożliwIenia wOJny.
Jednocześnie jednak krwawa łuna poża 
rÓW unosi się nad Dalekim Wschode m.
Zwykły paradoks , czy tragiczna ironia
wypadk6w? Natomiu t jasną jest rzeC%~, że pod hukiem dział jap " ńskich
sinI! nie tylko szerelli chińskie: ginie
takie Liga N.rod6w , walą się w gruzy
wszystkie nadzieje, kt6r~ z Lijll! ci i owi
wiqzali. Prastare imperjum Srodka wy·
trzyma może ogień bombard ujl!cych go
armat. czy jednak młodz utka trzynasto letnia Liga nie obr6ci się w proch po
tym strasznym egzamini e?

roz bro jer ii'iJ .

w powclhen ie konferenc ji.
Delegaci
po m ieście, jak automaty , kt6rym
kazano porus ać i wydawać pewne
dźwięki .
Cała konferen cja jest katotyn'
ką, kt6rej brak iuszy. D- legacja francuska, jak zwykle przewidują c a, przygotowana jest na fiasco konferen cji i jego
konsekw encje.
Jeżeli jej wnioski - kt6rych przygotowała sporl! ilość spotkajl! się z lo'
sem ś. p. protokułu genc· wskiego, Tar'l
dieu nieomies zka zastrzec się, że n.epowodze nie konferenc ji nie dotyczy
w niczem klauzul istniejących traktat6w ,

kt6re pozostać muszl! w mocy bez
względu na rezultat obrad genewski ch.
Dobre to dla nai ~.n (ch, gdvż N emcy
kpią sobie z podobnyc h z , strzeżeń, jak
kpili sobie z planu Younga I wszelkiej
etyki polityczn ej i finansow ej.

krl!ż!!

Właśnie na temat tego, jak Niemcy
poj ~ują moralność polity c zną lamieszc.. słynny pisarz francuski Maurice
Pernot znakomit e studjum w p"pularn em
czasopiśmie Mon.:łe et Voy.ges.
wydawanem przez znaną księgarnie; Laruu 5se'a.

niemi e,:kie.

Angie lska logika.
Lecz bądźmy sprawiedl iwi. Nietylko
nłld mikada grzebie Ligę. Jeszcze bardziej zarzyna}ą ją Anglja i Niemcy. Bowiem gł6wnie Anglia i Niemcy parły do
zwolania konferenc ji rozbrojen iowej chociaż wszystko wskazywało, że wybiano moment najfata}niej zy. Tajemnice polit"ki anllielski ej SI! niezgłębione.
Tradycyjny iIIogizm brytyjski sprawił
światu już niejedną bo lesną ni .. sp dziankę. W .ych dniach jeden z najgłośniej
szych ekspert6w finansow ych Anll ji Sir
W.lter Lyton napisał znakomit y artykuł
" financial News.
Na pod. lawie świetnie dobranyc h
cyfr i argument 6w dowodził, że po skreśleniu dług6w niemieck ich, zadłużenie
Francji i Anglji wyniesie na głowę dziesięć. dwadzieścia i , t . razy więcej, nii
zadłużenie mies zkańca Niemiec.
Oto cyfry Sir Waltera: zadłużenie
Niemiec: 8 funt6w szterling 6w na lIło
wę; zadłużenie francji: 56 funtów na
glowę; zadłużenie. Anglji: 1·,0 funt6w
na. glowę. Taki będzie rezultat po zlikwi.dowan iu niemieck ich zob. wiązań finansowych. Wobec tego, c6ż radzi czynić sir Walter? Radzi skreo\lić wszystkie
dlulli niemieck ie, wszystkie zobowil!z anla finansow e Niemiec. A więc z 101lik, angielskI! lepiej się nie spierać .

Kalku lacja Niem iec.
J"aczej ma się rzecz z Niemcam i.
NI mcy pchały do konferenc ji roz'
bro eniowej z 101llkll nieubłaganI! I z
matematyczną ś ciS l oścl1! obliczonI! na
niepowodzenie konferenc j i.
Cała kaIkulaĆJa Niemiec polega na
skompromitowaniu konferen c ji rozbroje'
nlowej, cało ich taktyka będzie zmiernła do bankructw a konferenc ji, do
bankructwo takiello, oby świat cały był
nim wstrząśnięty i przeraton y. Albowiem dopiero po takiem sromotne m
bankruChde, narody zrozumiejl!, że nalety liczyć tylko na własne siły, t e nalet czuwać nad bezpieczeństwem wła
Ine~i środkami i bezp eczeństwa tello
bronIĆ dobrze zorganizowaną siłą zbrojo .
n'l. I tego właśnie p'a!?nl! Niemcy:
Zbroić sięl
Powie;kszać stale swI!
armję, doskonalić materiał wojenny, zalel/alizować ukryte dotychcz as zapasy
broni i tajny przemysł wojenny zamienić
ni I.galnyl
Oto niemieck i cel konferenc ji rozbrajeniowej, i na ten sz_ntat, na
ten
ru
Il biańskl I zbrodnicz y manewr ud.ło
1111 aię zwabić do G. newy przedstaw icieli
5O' e iu narod6w. setki minist rów wojny,
lIlarynarkl, lotnictwa , ty.ll!cznc armje
ekspert6w i dzie nnikarzy.
. Byli i sI! tacy, co zrozumie li te; ma'
th,lowelistycznl! grę; jednak nikt nie
~ I odw8gi z demasko wać jej, nikt nie
( c al Mrozić się na zarz ut, że jest
Przeciwny rozbroj ' nlu. To te ' podobne
tchórzostwo d . prowadtić moie do nowe) katastrofy wojennej .

Franc:ja przyg otowa na.
Manewr niemieck i jest tak przejrzysty, że w Genewie panuj' atmo, f ra
Pogrzebowa. Literalnie nikt nie wierzy

W ostatnich czasach niemieck a prasa codzienn a publikuje coraz
cZ"ściej
fantas '
tyczne opowieści wojenne. kt6rych autorowi e m.lują urzeczyw
ist ,ienie niemieCki ch
marzeń odwetow ych w odniesien iu do Polski,
francji i Anglji. To, co jednak u'
czynił W tym ki~runku nacjonali styczny dtiennik
niemieck i .Schlasis che Ztll·, wychodzllcy we Wrocławiu, wyk' acza daleko poza granice; zwykłej
sensacji. Ot6t
dziennik ten, publikując w odcinku powieść, o snutą na tle
wojennem , zaopatru je
ją fantastyc znemi tytuł. mi w rodzaju .Kabel, łączący
N iemcy z Prusami Wschod·
niemi, zerwany przez Polak6w · i t. p. Tytuły te podawan e
SI! w formie sensacyin ej
stronicy dzi nnika tak że stwarzajl! na pierwszy rzut oka
"/Tatenie, iż między
Pols kq a Niemcam i istnieje rzeczywiście stan wojenny. DONodzi
to, ie tendencjI !
niemieck iej prasy nacjonalislycznej~ jest wytwarza nie nastroj6w
psychozy wojennej
.
p ~ lIliędzy Polską a Niemcam i.

--------------------------Wyrok
w ----proc----esie o----zajścia w Jedw abni
e.
Stron nicza

łagodność sądu

LIBORK (PAT) :>.11.32. Dziś w poł"d
ni. ogloszoDo wyruk w proeesie 'o zaJ'ria
'II' J "liW"Uul" J"litlu oskarżouy :!ka.any
został ua l rok wlęzitlnia. l - ua lO mie si~cy, l-un 8 mleS!ęcy, trzech Da 7 rui~
sięcy, czterech na li miesl~cy.
Gló\\ny
oskarż o ny właściciel ziemski zo~t h l skn ~
zaDy Da 100 mrk. grzywny. które mil
darowaDo z tytułu odsiedzen ia kary. 78
oskarżonych
zostalo
uUl6wiunioDych.
W'ród ludno~ci p·,J.kiej paDuje znnl~pO- 1
kojenie, że tSD bardzo lag.. dny wyrok
może '11'1 łyDąĆ na dalsze r<>1Tucby iy~
wioMw szowin istycznyc h.

Metryka

rozhiła

Mledll payna

(PAT) - Berliń.ka
)Jusa ~r" .. icowlr atakuje "yrok, jaki
zapadł VI' I"'ucesie IV sprawie zajść w
J eilwabnje, uwaiając go za surowy, forruallstycz ny i spl'Zeczuy z Dormalut<m 11O~
c~uci~m sl'fawi"dlJwoSci. Prasa prawicuwa powołuj e się na opinję Sl)du, który
uważał nadzwycz ajne rozgoryczt>u .e ludności Prn. Wschudn kh z powodn .coraz
bezt'zdni ejszej )Jruwoh acji ze
strony
pol.ldt\j" xa zupełnie zrozumiałe.

projektowane małżeństwo.

przyjąla oświudcżyny

Armin FSrllt er, po Ami erci żony w
rokn 1920. apr,etla ł lWi m.eszkan ie i wyemigrow ał du N"miec, zo.t&\\iając w Lod.i pod opiek4 8 w~gO przYJaciela GUISZkf'go 1"1\ 8 l.tlli4 wó" czas córeczkI;
lbrt,.
Mi~dzy przyjaciółmi toczyła się przpz
dłu zs~y czas k(}r~~pudeDcja, która po
pewny .. czasie nalll!! się urwała.
Po 11 I.tach pobytu w Niemczech
F~r 'te r trawiony tę,knot~ za c6rk" i
kraj_m wró c.ł dll L~'lzi, gdzie zamlUIkał przy
uJ. LomaOlowskiego HB. Ku
SI\·.mll pnerairn .u dowi"dz.ał się, iż
Gutozke od kilku lat już n'e ~yjf', zaś
o {'ÓI'C6 nikt mu h.loy··.h wiad ••mui :i udti.J . ć Dle mógł Zrozvacz ony ojciec
wrtl"Lcie zgnrl-i l "i~ w ę c z !ilspm, w
ll rzv.,n.zczłlniu, iż córk.. jego
r6wnie:i:

umarła.

r..

niemi eckie go.

BERLIN, :;:l.

"I,",wno Ft!r8t ~r Da jpdnł"j z zabaw
pozu . 1 20 I.tma M. rte; S,mlłlt PIl'li.ę
Ilą F .. "t.. r .. m. Iit-~~,,)," (Ib 1·I.itl fiO Jar
a mlod~ dz.tlw'·1.ynl) nawj~zala się n i ć
")'llIl'at.J. Pu IYIrI>1I111U ~'el~ ...r I śOIll(j
c.ył S, f} Sl.milltówui~. Z _.~ t!lł przYJl)ty.

nieznanego jej ojca.

Z metryki i"ej nauecz'llJel )'" rster
doli' .eltzlał liiI), li 1I...rta S~midt jed...
j~go córkl\.
Gdy FoTlttlr ochłoDI!! z piprwllze/{o
wraż"Ilł~, jakie 011 nim to odkrycie u czyniło, pocllJl dowiady"ać si~ o IIc_e,6Iy.
Okay;ało ii,. ii prlei I>\t Y małconko
wie ~zmldt, będ1C1 b"zd.itltn "m mał
żd"twem postano ... lli z!\~doptowat dlltlcko. Zusli oni rówui"i Gut., kvgo i 'a
propouow ali mu wó"'cta~, .. by lm oddał
do adoptacji cllrkę )'.. rstera.
Gutszktl, będ~c obł ... 3nu. chory i cnjłC. ie <tlugo nlll pozyje, z dru2iej zaś
stro!?y przypo8~czaląc, iż F"rdter ró wn irż jut U't! żyje, buwiem Ole utrl.ymywal od.ń Itadnych wiallomd d, z( oll.. 1

Refle ksy wQjn y
na· 'Zach odzie•.
Lecz do

gry !"Iemi.ck iej at nadto
do storpedo wania Ligi
Narod6w . przyłqczyła Sle; ter"z wojna
ch i ńsko-japońska.
Jest ona ogromn ie
nOUCZ jąca, bo przec ieŻ' toczy się na
'Dale·kim Wsch odzie, niem"ie,l smut"je
świadczy o refleksa c, jakie wYloloołuje
na Za .:h odzie europejsk im.
I tutaj także stwiHdzić trzeba z meloncholją, t , rozć Nia,to ... a"ie Cn .n o
tyle ty ko interesuj .. Eu ' ope; i A nerykę,
o ile zaszkodzić m oże Ic h interesom .
Nie brok nawet i powainyc h pism
i poważnvch publicyst ów francuski ch,
wypowiadający c h s e; wyraź,je za Japonjq. St~d powstały pogł" ski o istnieniu
tajnego u _ ładu frKncusko - japoński. go,
Pogl ,skom tym franqa urzędowo za"
prze zyła w Ameryce , prZY/Qczajl!c się
do platonicz nej Hesztą interwenc ji 'II
obronie kon _esyj międzynarodowych IW
Szanghaj u.
N, sw6j spns6b d yskontuje wojnę
na D lekim Wschodz ie. G.elda, której
chodzi o możliwości intratnej sprz ~ daży
broni. To tei poczciwy warjdt Herve
wola dzisiai w swojej Victoir"z e, że i,dyby nawet EuroJa m.ala c.ąl:nąć zy.ki z
krwawej zawieruc hy azjatycki ej, gdyby
n~w t miały odwrócić się role w te"
spos6b, że to teraz francja dostarcz y:
łaby żywności i arrunicji Ame ryce na
wypadek wypowie dzenia przez nią wojny Japo ji, to i w tym wypadku nie naIpży sobh życzyć rozszerze nia pożogi.
Lecz to nie zmienia laktu, że niekt6re
poważn e c rgony prasy francu ski ej wy"
powiedziały się za .Iokalizac jl!· konfliktu, Z1l pewnego rodzajU neutralności"
skazujl!CI! słóbe i rozdarte Chiny na
połknie;cie prz ' z silnll Japonję, kt6ra,
notab ene także ptlyjeLhała do Genewy,
oby uczestniczyć w konferen cji.. roz'
broj.niow ej.
Morał nieszc zękia chińskipgo jest
widoczny , jak na dło d: kraj, kt6ry S ' ę
bawi w wojnę cy v<l nl!, kraj w ht6ryrn
generałowie i pułKownicy niepodzie lnie
rządZił i ścieraj~ się ze sobą, nie bglą
dając sle; na uzbrojon e p ~ uszy są.iedz
twa, każdy taki kraj czeka los... Chiń
czyk6w.
wystarczającej

I

Jaka jest teza polsk a?
Cette chienne de 1911 - wołał niedawno H 'rriot, robiąc bilans ubiegłego
roku. Tymczes em rok 193! z' powiada
się jeszcze piękniej, niż 1 "31, lamentuj e
poseł fouRere w tygodni kIt L ' Europe~n,
i z rozpaczą stawia pytanie: . Co robie?"
Wobec niemożli"'ości pozozum ienia
:t Anglją, radzi on francji skup Ć dookoła siebiJ wszystkic h poz stałych a lj antów, Polskę, CzeLhy, Jugoslawję, Grcję, Rumunię, zwol.ć wsp61ną z ni - mi
konf e renCję i z a cieś~ić przynajm niej K
temi państwami węzły .solidernośc i pokoj ~ wej·. Lecz na ja_ich podsta "'ach, ~
jakim p -oQ ramem, skoro uwidoczniła się
po roz pierwszy skrajna r6żn c. ~ ogll!d·)w między franCjI! a Pols"!! n_ punkcie stosunku do Sowietów ?..
Jakoż szkoda, t e nie Io yło dotychczas w żadnem piśmie fr.ncuski em anł
źdźbła wiadomoś ci o polskIej lezie rozbrOjeniowej. pod za< gdy n_przykład tak
wielki dtiennik jak Ec no de Pari. dru"
kuje już piąty zrzęd" wstęp"Y dwuslpaltowy artykuł~ poświęcony dowo zeniu, te istnieje w Cent 'al nej Europie
tylko jeden wielki kraj, tylko jeden szlachetny noród i jed o wiel~ie państwo
.odne sojuszu z francjll: - Czechosło
wacjal

aię·

Marta nie cb1'iałll orugl'ić IWyl' b
przybrany ch ro.lzicó,v, wobtlc Cl~gO Frr
:<ler na ;tlj u"lne prl śb.v I'rz"lltOwMtl.ll
"i~ rio m.e.;,k ,"i~ S,m hltów prą
ulICY
RlgOW Im·j 12ł.

----------__ -----tylko
gil"Y ------P~l
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Akcja rozgrywa

zienlu wycbodzl na sp&ce~ ze swoją dozorczyni,!. W drzwłach spotyka służ,,
cego o żółtej corze, któ ry daje Jej jakies znaki porozumiew&wct.e.
:Słysz~c
o strasznej s mJerci jednej z oli ar szajki
.Trój kąta" Boelticb6wna zemd l ała.

Streszczenie.
Zllally przemysłowiec łódzki, Karol
Wolner. zginął w tajemniczych okoliczIlości""h w Zakopanem. Reporter .Prze~lądu OodzienĄego', Loszek Wirga, usiłował przy pomocy swt.go
siostrzeńca,
Grądzkiegozbadaezagadk~mierciWoln ....
ra i wÓwczas natknąłsię na ślady szajki
fałszerzy banknotów..~
Narzeczonl! Grądzkiego była Nela
Ki erzkowsira, sekreŁarka WolneTa.
Wirga padł ofiarą z_achn, zorganizow&qego przez .. pana mecenasa",
zagadkowego i ndywiduum. Ci ała reportara nie odnaleziono.
Grądzki, błądzl\<l Aleją
l-ao Maja
natknął się na młodą kobiet~, która
prosiła go o pomoc. Opowiedziała GrądY.
kiemu. że br ..t jej znany prze mysłowi ec,
Boelti h, padł o!l .. r,\szajki .TrÓjKąta",

Podczas

korzystając

że .zwabiona przez szantażystów
dojaklegoś domu ;-zdoła/a zbiec. Grądz

ki przyrzekł pannie Boeltich sw ą pomoc. Nazajul.rz Bneltich6wna zostoła uwięzlona w jaskini szajki
.Trójkąta",
naskutf>k wyrafinowanego podstępu.
:<adkomisa'""L O lmańsk l usilow"ł aresztować markiza de La valle, jĄko
podejrzanego o te, że pomógł dyr. Olszańskiemu w ucieczce. Grądzki (,ostanowił zerwać z Kier.tkowską zarzucp.Jąe
jej nie8tałość.
Do decydującej rozlIlawy między narzeczonym i nie doszło, bowiem jakiś
laJemnle.y znsjom)' Neli polecił jej kategol'ycznie przybyć do sit!bie pned
spotkaniem się z Grądzkim.
Grłłdzki po burzliwym wieczorze w
klubie "Damy kierowej" zostal napadnięty przez dyrektora klubu. Zdo/al
przódrzee się jednak w stronę wyjścia
i ukryć w ciemnym pokoju.
Uciekłszy przez okno Grąd.kI ZDalaz ł się w ogrodzie, a nIe mogąc odkryć
wyjścia poza obręb murÓw wszedł
na drzewo. Galęż załamała się pod nim
w momencie, gdy rozpoczęto prz6szuklwa ni e ogrodu i Grądzki spadł.
Ujęty przez dyrektora klubu przy
pomocy jedne~ z członków opuszcza
spelunkę hazardu.
..
.
Boelticbówn8., r.na.Jdl1Jąca SIt: w wię-

z czarną opaską na opo schodach, zatrzymał
się dłużej przed drzwiami mieszkania
Grądzkiego namyślając się przez dłuż
chodząc

szą chwilę.

Gdy z poza drzwi dJszedł go odkroków ·- Gnę
deiski zbiegł śpi esznie na dół.
Znalazlszy się we wnęce IJramy
rozejrz ał si ę bacznie, a wid ząc, że nikt
nie sŁoi na czatach - wyszedł na ulicę i z możliwie obojętnym wyrazem
twarzy poszedł śpiesznie do najbliższej
przecznicy , wskoczył do przejeżdżajągłos zbliżających się

Ani8,

ft' t:~m&ł

oli nie6nanego mu

mężczyzny

polecenie zainstalowan;a uparatu podnad mieszkaniem Gl'ądzki e 
go. Po powrocie z r es tau1'acjt, gdzie Lipek spotykał się ze swoim z]eceniodaw-

słuchoweęo

tą, zaez.ał pl"liejmOWl\c rozmowę teJefoniczną GrądzJrfeg-o z de Lavhll em. -

W tym momenciu I'ozlc~ło się pukanie
do ~rz,,"1. Lipek, obawiaJac si ę . Ż. przybysz wedrze si ę do mieszkaniu. sHą, ukrył aparat, p o d słu c howy i za c zaił siC;
U drzwi z ż e laznym prętem w ręku.
Drzwi u c hyliły się i do mie&zkania
wszedł m~że'łyzna z czarną opaskl~ na
oku. Lipke nie zdążył zsattlkowac przybysza i został obezwładniony.
Obcy. l.-tórym bl/ dozorca nocny
cmentarza na Dołac h, Grzędels.łri, od~
kryl aparat podsłucbowy i pozostawiwszy z\vią,zsnego Lipkę w zamkni.ętem
mieszkaniu, poszedł na spotkanie z tajemniczym zl erenioda"'cą montcfH.

ciąg .

Dalszy
Mężczyzna

spaceru

z chwilowej nieobecności
swej opiekunIti! Admy, porozumi8ła. s ię
"zółtol icym dozorcą, który przyr!ekł
jej pomoo.
W nocy. gdy Adm ... odurzona podanym jej przez OhińczylrA śr odki em na·
sennym tw ardo zasnę ł a. żółty wtargnął
do pokoju Ani , lecz zamiast nieśc jej
pomoc w ucieczce - Toali porwal na
dziewczynie odzież, cbcąc dopu ś cić si ę
n& niej gwałtu.
Fal ryka Wolnera spłonęła. - Przed
wybuchem pożaru widziano na terenie
fabryki , du cha" zmarłego Wolnera.KadkomisaTz Olmsński stwierdził , że
przed wybuchem poiaru w rubryce znajdowali się dwaj obcy mężczyźni, d.iałający be. wzaj.mnego porozumienia się.
Red. Barw iczek pOSlłł nowil sprzedac
swoje wydswnic·two :.Głłgl'łlDicznym kupltolistom.
:\{'\rkiz de. La\'alle pow iadomi! wszy·
stkich 8wych pl'7.yjat"i6J, iż postanawia
popelnlc s"mo bój8two.
Bezrobotnyelektrotechnik Lipek 0-

oraz

ku,

następnego

'

właśnie tramwaj a i dopiero po
zajęciu mIejSCa w wagonie wydobył
kieszonkowe lusterko, by s prawdzić,
czy szamotanie się z Lipką, nie pozostaw iło śladów na twarzy.

cego

USJlokojony wysiadł na najbliższym
przystanku, aby zaj ą: miejsce w tramwaju linji Nr. l.
Grzędelski wracał do swe6"0 mieszkania, aby przygotować się odpowiednio do spotkania z tajemniczym ciekawskim, który tak bardzo pragnął
się dowiedzieć. o ezem i z kim rozI mawia Andrzej Grądzki.

I

l:aJemna moc.
Anię,

ców

pod

lIotknięciem

żó ltol!cego

dozorcy.

nieprzemożony wstręt, i ż

lepkich paltak
omal nie po-

opanował

padia w omdlenie.
Sytuacja dziewczęcia byla poprostu rozpaczli wa.
Zamknięta w pokoju, obitym tak
llokład nie puszystemi kobiercami, iż

ża,len dźwięk nie mógł by -ię przedostal; nazewnątrz, wiedziała, iż wołan ie
o pomoc nje odniesie żadnego skutku.
Zbyt Illugo byla więziona, auy nic
stwierdzi~, iż dopóki drzwi były zamknięte żaden
d7.wi ęk nie drażnił
jej ucha. Raz jeden, 1'0 otwarciu (Irzwi,
gdy do jej Więzienia w chodzi ła Adma,

przetyć

Dozagrobow!fcq.

się

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

I s lyszała

odgłos uderzenia gromu, za-

kończony przeciągłym

grzmotem. Odgłos ten urwał się, jak ·nożem ncięty,
w chwili zamknięcia drzwi.
Szajka ';I.'rójkllta umiała izolować
uwięzione , młode kobiety.
Mimo beznadziejności położenia i
wręcz panicznego lęku przed żółtoIi
cym potworem, Ania uzmysłowiła sobie z całą jasnością, to wszystko.
Umysł jej pracował gorączkowo,
myśli przebiegały przez zwoje mózgowe z błyskawiczną szybkością,. - Co
chwila ogarniało dziewczę nieprzemożone praguicnie śmierci, pragnęła calem swem jestestwem z czeznąć, rozsypac się w proch, przestać istnieć.
Tymcza~em 'I.'oa-li, jak ~makosz,
który dawno niemogąc zaspokoić gło
du, znalazł 6ię nagle przed obficie za8tawionym s toł em, nie potrafi zdecydować się na wybór
potrawy, sycąc
~ię rozkoszą
wdychania
woni po~zczegóJnych potraw błądził wilgotnemi, roztrzęsion emi od żądzy rę
koma od kwitnących pąków· dziewiczych pien;i Ani do jej smukłych, nadwyraz kształtnych hioder, znów wracał no prQżących się. jędrnych piersi,
których aliasowo miękka biel uginała
si ę lekko pod jego lu bieżnem dotknię
ciem. Wisząca u sufitu lampka oświet·
lala tę makabryczną scenę: potwornie
skurczona postać, o okropnie wykrzywionej pożądaniem twa.rzy. ohydnej
twarzy żółtego syna Wschodu, schylona nad spoczyv; ającą, bezwładnie cał
kowicie obnażoną postacią młodej kobiety: w której żyły tylko oczy, śle
dzące z nat~żeniem poruszenia zwyrodnialca.
Żyły oczy
i myśl.
Toa-li zdecydował się widocznie,
gdyż naglym ruchem przesunął ręko 
ma po biodrach ofiary. Skośne jego
oczy rozblysly
Zdecydowała się jeduak
rówlllez
Ania, którą nagle .przeczucie bezpo-

I

średniego niebezpieczeństwa natchnęło
rozpaczliwą energją..- Błyskawicznie
powzięła postanowienie: choćby za cenę życia wyrwać ię z rąk zbrodniarza.
Przypomniała sobie imię chińczyka .
- 'Toa-li, słuchaj - rzekła .

Z61tolicy 7lwyrodnialec spojrzal zdziWI ony na swą ofiarę .
- Ty lubisz pieniądze, Toa-Ii?zapytała Ania.
Chiń czyk uśmiechnął się chytrze.
rroa-l i bardzo lubieć money.
Ale ty nie mieć tutaj nic; nic wcale.
'l'oa-li omylił się. Ja mam nmoney~.

Chiilczyk wykrzywił twarz
chem niedo\\ ierzauia.

uśmie -

-

Zabra.no mi tylko pierścion ek
ale zostawiono
w kieszeni su-

pieniądze z torebki,
jeszcze duźo pieniędzy

kni.
Ty kłamać. Toali nie lubi eć
oszust. Wa~za kobiet nie trzymać kieszeń na suknia.
Ale ja miałam - upierała się
Ania.
Ty mnie kłamać! - zawołał
żółty.

Nie kłamię-zapewniała dziewczyna; słowa Ani, nienawykłej do klamstwa, nie zdołały przekona ć Chińczy
ka, który odpowiedział z uśmiechem
pobłażania:
.
Ty być mądra ; Toali nie być
durna. Ty mi nic nie dać, ty skal ży ć
Adma. 'I'oali tu zostać, by nie skarżyć . Ty mieć wstyd. Toali znać blada
kobieta.
•
W umyśle Ani pows t ało jedno pragnienie: móc zostać , wyrwać się na
chwilę z pod wfadzy Chińczyk a, dopaM drzw i. Może si ę jej uda otwo·
rzyć. Może stanie się jakiś cud.
- Pokażę ci pieniądze, ale jeśli
nie pójdziesz precz, llowiem wszystko
Admie.
Azjata. przeczuwa I jeduak podstęp.
Z jednej strony nęciło go ujrzenie pie·
niędzy, z drugiej - zaspokojenie żądzy.
Po kró tkim namyśle zdecydował.
- Gdzie by ć mouey?
- Ukryte w dywanie. Schowane,
-dodała Ania, aby być zrozumian a.
Ch ińczyk usunął się na bok, mó·
wiąc krótko:
._- Pokazać!. ..
Ania zerwała się z szerokiego loża i podbiegła do drzwi. Usiłowała je

I

otworzyć--napróżuo.

Z ust Toaliego wydarł się stłu·
miony skowyt. Chińczyk w drobnych
susach podbiegł do manipulującej roz·
paczlitVie przy drzwiach Ani ichwy·
ciwszy dziewczynę za włosy rzucil j~
na dywan pod ścianę pokoiku.
I Ania, w porywie rozpaczy, nsiło·
wała bronić się, drapiąc twarz Azjaty
i kąsając mu ręce.
Toali , chwyciwszy Anię wpół, przy·
gniótł ją caly~ ciężarem swego krę·
pego i muskularnego ci ała do wysla·
nej dywanem podłog i.
- Teraz to już koniec - przem·
knęło przez myśl Ani.
Nie st raci ła jednak mocy ducha.
Zginąć i nie ustl\,pi ć .
Pod ręką. poczula nagle małą plyl·
kę , odrzucon ą z po gard ą. poprzedniego
dnia.

Dalszy

Clą~ nastąpi.

• DZIENNIK

Nr,8'l.

·Kalendarzyk.
DZ iŚ: Doroty P. M.
• JUTRO: Romualda Op.
-:::Wscbód s łoiloa ~7.OS.
Zachód slo ńo a 16.30.
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Wschód
;!;aob ód

Z atarg między dyrekcją K. E. Ł.
a pracow nikami , który wy ra z i ł się
ri wutygorluiowem uni er u c h om ie n i em
tramwajów, nie wygasł jeszcze c ałko 
wicie.
W prawdzie pociągi K. E Ł . uruch omiono, wprawdzie s t rajkuj ący pod·
pisali deklaracj e, wy rllzlIJl\ce zgo dę
na obniżkę płac i ogramczenie przywilejów, k tóre od lat pracownikom
K. E. Ł. przy<ługiwały. jed n akże
pew na g rupa Judzi z p ośród pracownikó w K. ł!l. Ł. pracy jeszcze nie

MUZIlU M M l lłJSK l li historjl i .. tuk i
J. I R. Barlo9z.", lozów (Plao W olnośo l l)

otwar te w :;rody, soboty i niedziele od
10-16.

Dyż ury

aptek.

})zIś w nooy d yżuruj,!

n.sl a ptekI: M.
Kacperklew Iczli (Zgierska 54), J. SitkIo",ioza (KopernI ka 26), l. Zundeł e w l oz & (Piot l'-

kowska :!a), W. Soko ł o wl oza ( Pr zej azd 19),
M. Lipca (Piotrkowska 193), A. Ryc htera

I B.

POD

Łobody (Ił

Listopada B6).

WŁn.;;.

Pl'óiny

p ~dj ęła.

wysiłek.

• Wszystko to jui było - ' r z e kł Ben
Akiba i u marł bez ż . lu · .
Powiedzenie to jest tak pows 'echnie
znane, iż zbytecznem jest nawet po woływanie się na onego Araba·filozofa,
który zamiast zwykł ego ;. kism t "
wyp o wied zi ał przed śm i ercią cały ofo '
ryzm.
htotnie - wszys tko już byto.
. Nie inał wprawdzie wiekopomnej pamięci Ben Akiba • Yp - ritu' , nie sły szał
łó d zkiej rozgło ś ni radjowej, nie obchodził go żaden Marco ni z jego odkryciami. Co do ga zów tru j ącyc h czy dła
wiących używali ich wod .owie watczących armji ju ż setki lat wstecz (jak
np. gazy siarko 'Re), a kto nam zaręczy,
it np. sym patyc zny odkrywca a lkoholu,
NJe, nie o perował mega-cz., mikro-fonem
dla zwab ienia wszystkich potrzebnych mu
do jI ki zwierząt.
Od paru dni r6ine narody usiłuj4
w Lake P lacid za d z . wić ś w iat' wyczynami
swych przedstawi cieli.
Zadziw, ć ś wiat? O, Ben Akibo! Ty
pierwszy, gdyby ś ży ł obecnie, w zg lędni e
gdybyś żył kiedykolwie k, prlytoczył byś
jak na jobojętn iej swoje: • Wszystko to J U ż
było " .
My powiemy więce j: • Wszystko jut
było i nie nal.e ~ y . s i ę n iczego więcej
(\\I s porcie dZI Sle jS , ym) s p odZiewać. J
Jeśli I"ówić o bi e<;,ach jeden był
bieg pod Maratonem - godny uwagi.
Inne .maratońskie bi egi' to n ę dzne
wyrzucanie łydkam i w jakie m takiem
tempie, u stęp u jące nawet przed ucieczką
IWIelitów z Egiptu ja!,kolwiek biedne
iydowiny, popędza n e od po wiednio lękiem,
nie próżn o wały z pewnością, .g o niły·
bowiem ta k, ż e ich jazda faraonowa nie

to z tej prostej przy czyllewna liczba pracowników
o trzymała t. zw. w gwarze zawodowej tra.m wajarzy "krerhę· t. j. zoo
st.ałe przez dyrekcję K. E. Ł , zakwalifikowana d. redukcji.
KIlkudziesięciu pracowników, którzy pJdczas zebt'ań wyrói;nili się przcz
podtl'zymywallie akcj i strejkow~j, nie
podpisało deklaracyj. przewi. lują':ych
m. in. nowe warunki wypowiedzenia.
Nie padpisało d~klarac)j tych dlategn
że powiadziano im (nieOIJatrznic) przed
podpi~aniem deklaracyj, że przyj~ci do
pracy ni e b ęlią,.
Praco wni ków takicb jest s z eść
dzi esięciu dwn.
iż

Dyrekcja K. E.
dej lOować

I

pr~cowników.

.

* * *
zdziwleuie,

tuc j ą naj bardziej do
g n ięcia u p o ważni on!\,

t~go
rozstrzyi miarodajn!\,o
Op1'6t:z wspom nianych 62 pracowników , z kl'el'h!\," pracy nie pOIłjęło
j eszcze k ilk u dZiesięciu z pośród b.
strajltuj ąl:ych . Mimo, i ż polpi ali oni
wystawiune przez dyrekcję K. E Ł.
ryrog l'aly "odkomenderowano· ich
narazie na przymusowy urlop, z poleceniem I'czeklwa'lia lIa wezwanie dyrekeji.
Wezwanie to może dotyrzyć równie dobrze stawienia ię do prlicy,
jak i zWJOtn umundu~owania.

Wyr,tzić należy

iż dyrekcja K. E. I•. mim o oblllzenia płac
personelowi ruchu nietylko uie obniżyła ceny biletów za przejazd tram"
wajem, lecz lllidto w dalszym ciągu
pobiera 40 groszy Z& przejazd po godzinie ll·~.i wieczór (mimo zlliesi~nia
dopłat dla personelu mchu r.d pracę
w godzinach nocnych - od II-ej 110
12·ej i od a-ej do 4·ej nad ranem).
Sprawą tą winny tiię zająć upnważnione do tego czynnikI.
(-)

Ł.

nie ch ce po-

ze w spo mniallą gl'l1fllt pra.

cownikó w pertraktacyj, do m agaj ąc si ę
zwrotu umundu ro wania. Tem u wezwani u prz eciw staw i aj ą się d o wodząc, ż e
nie może być mowy o zwulniell iu icb
z pracy wo bec udzi ału w strajku, że
j eśli wię c dyrekcj a chce się ich pozbyć ma do tego pra wo tyl ko na
drodze przestrzegania u sta w so ' j alnych a zatem - ty lko p l wypłace
niu zwolnionym należy tego odsz kodowania. Wówczas może si ę dyrekcja
dom agać zwrotu umunduro wania.
Sprawę omawianego zatargu rozstrzygnie naj prawdopodobniej sąd pracy, który - - bodaj że - j est insty-

Znów afe ra
Fałsz er z e zaśw i adc zeń

zasi ł kowa.

dla P.U.P.P. aresztowani.

I
I

(a) J oszcze n e pr z ebrzmiały echa
głosnej af ry asiłkowej, bohaterem której był 26-letni Saturni n G nd4lski, zam ieszkały przy ulicy Nowaka ;JO, gdy
oto znów mamy do zanotoNania nowe
machinacje zasiłkow e , których dopuścił
się many na tutejs ym bruk!.! .niebieski
pta'lek", Józef B lgriłwski, zamieszkały
w Radogoszczu przy ulicy Rogowskiej 991
J ednem z zr deł do "hod6w Ba rowskiego o kazało się fatszowa"ie _ aświad
czeń dla bezrobotnych. Zgłos .ł c..n l i~
cyjne p rze d si ę b iorstwo, następnie UbeZ- 1
pi ecza! robotnikó .Y i robotnice, pocze n
po czasie koniec znym dl \ uzyskania ust awo Mego zaltlłku .zwalniał" z pracy i
wystawiał zaś w i a dczenie, na mo ;y któ' l
, ego bezrobotny otrzym y wał zasiłki.
Z otrzymywany ch za siłkóN 50 pro c.
w p ływało do kieszeni B.growskiego.
Ni eza leż n i e od powyiszego Bagrowski do p us zcza ł s ię fał sze r stw rÓi:nych
dokumentów i z aświadczell firm przemy s ło wych, wyd , j ąc fa lsyfikaty bezrobotnym, za co pob i e rał o pIaty.
M I ęd zy inn emi wydane zaświadczenie
zos tało J ózefie W oź n iak, zamieszkałej
przy uli: y Dworskie j 62. Zaświadczenie
to Bagrawski s fa łs z ował na blankiecie
firmy S ch eJbler i Grohman, z o dp . wiedniemi piec z ęci a mi.
W cz ,sie rej es trowania u rzędnik P . ,
U. P. P. s p ra w dz ił li stę składek ubezpie cze niowych prz ez z akła d y Scheiblerol

i Grohmana, a stwierdziwszy, że Wotniakowa ni. figuruje na tej liście, powz i ąl podejrzeni e i zawiadomił policję.
W.,tniakowa w czasie badań ujaNni-.
ła nazwi sko f"łszerza, wOQeC' czego Bagrowskiego areszt .wano i osadzono w
więzien iu do dyspozycji władz slldo'Y ch.
Dalsze do'·ho.izenie, celem stwlerdzen 'a ile osób korzystało z usług Bagrowskiego prowadzi obecnie poli, jll.

Z R ady Miejs kie j.
W lloniedtiałek, dni~ 8 lutego i w
czwartek, dni l 11 lute 'o r. b. o godz .
20 . ~0 odbędt się El lIa kolejne posiedze '
n ia r ady miejskiej.
Na porząd<u ddennym poniedziałko
wego posiedzenia z'lajdują się sprawy:
projektu ust .wy o zmia ·tie ustroju sa'
m orządu t erytorjalnego oraz dals 'e o brady nad budżetem Larządu m. Łodzi
na rok administracyjny 1932·33.
C zwartkowe zaś posi edzenie rady
mie'skiej poświęc o ne będzie wyłączni~
obrad" m budżet o wym .

.........................
(l$"

~

Pal tylko gilzy

" B I S"

\Yytwórni _ŚWIATOWID"

t.ó ot,

Cegielniana 19,

tel: 134-86.

----------------_,----------------------------------------------~-t en daj e im
ruchy konia,
Mistrzowie bata m

W pływani u - różne "missy" zadziwiały świ a t nurzaniem s i ę w kanale La

Zmierzch

dorożki.

Manche, celem przepłyn ięcia tako wego. I
Mojiesz żeg l ował . już samodzielni e j ko
noworo dek, 'a inny geni us z, Jona s z miaRozp ocz ęło s i ę od pary. a sk oń c zyło
nowicie, bawil się w n a wigację w pasz- na elekt rycznoś ci ! m óg łb y powie czy wieloryba.
I d zie ć o sobie każdy do rożka rz we wszyKto d ziś tell rekord pobije?
st ki ch miastac h Eu ro py
Mł odo cia ny '-Dawid t r alił z procy
Czy s ko ńczyło si ę no e l ek t ryc zn ości,
w male o ko olbrzymiello Golia t., S am- o tem mó g ł b y wiele p owie d zi eć p o s tę
son o balał jednym g stem kamienice, powy intynier czasów teraźnIejs z y c h .
II jedną oślą szc z ęką gro mil ty s iące
Ii- Każd y bowie m wi e, ż e elektryczn ś ć to
listynów.
byn a jmnie j nie osta ni eta p po stępu. Co
Czemie wobec tego S I łacza są będ z i e dalej, t ego nie wiemy, ale ... przeCyganiewicze, P ytl asińscy i tym podo- czuwamy.
bne Szte kkery ( ch o ć oś lich szczę k jest
W wie lkich mias tach Europy dorożki,
obecnie wybór nieby v ały) .
fja kry, karety, wolan ty, czy, jak to tam
O li m pjadą chce sport dziiiejszy za'
kto nazwie, koń c z ą się już .
d ziwić ś w i a t.
Rącze taksówki, k rążąc e w dzień i
Czem, z.pytuję, czem?
w nocy po ulicach miast, z astępu j ą doTem c hyba, że poszczególnych za- ro ż ki dawne, bij ąc je nietylko szybkowodników s tać dz i ś jeszcze na koszto- ściq, al e i cenII.
Wn ą pod rM przez ocean.
(eb).
W czasach obecnych świat się śpie
s zy.
Pośpi ec h, czas to pieniąd z l
Dzięki szybszemu przebywa.tiu prze '
strzen i, moż n a zarobiać dwa razy tyle,
sp rzed a ży.
co przed tem. Dziś wy.tarczy s zybka
(a) Pol ski Mon opol S pirytusowy wy- ta ks6wka, by przewieźć profe ;ora unipuśc i! do sp rze d aży detalicznej spirytus
wersytet u z jednej pre lekcji na drugą,
O mocy 90 proc. w nowych naczyniach,
tak samo profesora szk oły średn i ej , któpoje mno ści O. I litra,
ry m 1 wykład y w ki lku szkolach.
Maleńkie flaszeczki spirytusu mieJest wiele osób z dawnego pokolerzące 1/1 0 li tra u kazały się już w sprzenia, które do dzi ś dn ia nie ufajll jesz'
daży i kosztują 1.35 d .
cze samoc.hodowi. W olą one powolne

I

I
I
I

w
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Stało si ę

ny,

mogła doś ci gnąć .

Nowe racje spirytusowe

wydalić

Mimo obdęcioa płac sł..rżbi e ruchu - dyrekcja K. E. Ł. nie zredukowała
wygórowanych . opła t za prz ejazdy.

ks iętyoa

Dł ugość

im'j

I

ECHA STRAJKU.

I

Dyrekcja chce

ks i ę żyoa 7. ~S.

16.36
dnia 9.16.
Przyb)'ło dn ia 1.35.

Sobota

SI t . 6 .

6.1l.82.

Honflikt Zdyrekcją K. E. Ł. nie wygasI caf .owi,cie

p

luty

I~
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Ł O DZKI"

gdyż
większą
gwa ra n cję bez pi eczeńst wa jazdy.
Ale j e ż e li chodzi o postęp, to koń
d oro żka rski p rz ez ył się j u ż dziś.
Jest

~rze

przeplłałą

I swoje zarobki, przez co naj 'Ni ęcej traci
I koń, źle karmiony i poniewierany. Motor
taksówki nie d~ się wyzysk~ć. Trzeba
on - mamute m w stos unkac h wielko- napełn iC go benzyn/ł i ol.wić, gd fż ina '
mie js kich.
.
czej nie ruszy z miejsca. Poczciwe
Dorotk a nie pos iada zdecydowanie ko lisks ciągnęły pasażerów na głodne
ok reślonej taksy za jaz d ę.
Taksa mówi go. A ileż tJ ich padto z przemęcze
nam O takiej a takie j tra-<ie do przeby- ni., a ich pan nie żałował im bata do
cia Z 3 ta ką a tak ą c ellę. Ale gdy pa- ostatniej ch wili zgonu
sażer d o j-żdża do mie jsca wyznaclon , Motor taksowl<i usunął wyzysk ży wej
g'> , powstaje wnet sprzec zka z W O Ź'Ii Cą' j istoty' konia, a odbił się nadt, korzystZąda on za wsze o wiele wi ę :ej, n iż mu ni e na Lrwałości bruków w miastlIch i
się wg. taksy na l e ży. J est to jedell z I czy st o ś c i ulic.
wielu powodów zdenerwo wani a pa B W Ł> d zi specjahie - znacz ny prożera.
cent doroLkarlY, ch c ąc wytrzy m a ć konJadąc ta Ksó Rką , j ' s t si ę pozbawiok u rencję z autodoro żk"
obnita czę . to
nym ty ch n i e p rzyj em ności . Wystarczy swoje wym.gania dił osta te~ .. nego minimu'll , ta k, iż niejed nokrotnie pr'yj muspo ir zeć na licz nik. Wyk azuje on ta~ą
ją
pa s ażera dh
odbycia n ie d ł ulli e go
" taką sumę,
należy w i ę = ją u i ś cić i
Przy odwy , iąść . Nikt się nie denerwuje, nikt . kursu za "O Ilr. lub za l zł.
le
g/
o
ścia
c
h
niez
na
cznych
ma to po waż
nie któci.
Taksówka prz e w i ozła nas na mi ejsce ny plus na rzec z d oroiki, że licznik
prz ' znacz enia z szybkośc ; lI. której za- ta ~ s jwk i wykazuje n ależ ,o ść za 1 km.
na _.,et wó N _zas, gdy pas.że r prze je dzie
zd r oś ci do tych czas kolej żelll M . Jest
t , lko 3 tJ, 5 ·,0 CZy 800 metrów (na
to drugi wi ~ lki plus ta kiej lo ko ",ocj i.
Trlecim luse m jest fad, że n a o ~ół prz estrze ni pier wszego kil om etra).
W ł; , dzi i w Warszawie do rożkarze
szofe r tak!ów ki jest zaz>Nyczaj o wltlle
kultJral niej szym c vł.>",i ek lem od prze - utrzym i j l s i ę z p e w nością je zcze prtez
czas d łu ż s z y , z wielu w zg l ędó N, a przecięt n ego doro żKa rza CtaSÓN u '>iegłyc h .
StOfer jest z na tury rzeczy me cha ni- de "S <ystki em dlatego, t wielu ludzi
kiem, fachowcem. p o d ~ ..s gdy Il oro żka przek łada jednak Konia nad s amochód .
rzem m ó gł być pierw ,zy lepszy c zło
(p . a l
wiek bez żodnello fachu VI ręku.
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Widowiska łódzkie ~
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ftATR

REPERTUAR,
IIlIłJSKl : o g. t po pol. ,Sprawa Dny-

lula', wlec •. ,Kam lat 20·.
TBATR KAlIBRALNY: O g.5 po pol. ,Dr_ SUeglIta', wlecz. ,Czwarty do brldta'.
TliTR POPULARNY: O , . ł po pot. • Zaklęty
Król'"lcz', wleco .Kredowe Koło'.
IIOMUS: ,Ilomul, takie p iękn I. gra' .
CYRK: Codllennle przed.tawlenl. o 8.1~ wleoz.
w nled,lele l święta o godo. 4 po pol.
I 8.15 wlecz.

APOLLO: I. ,Wiatr od mona'. n. ,Marynau
Iluka miłości'
BAJKA: ,Generał Crack'.
OAPITOL: ,Iladam. Slatan'.
CASINO: • Trade Horn'
CZARY: ,W'ród Apaozów'.
CORSO: l. ,Spragniona Ameryka'. II. Sp.·
oJalllicl od rozwodów'.
DOli LUDOWY: ,Ucleozka od miłości'.
GRAND lUNO: • W I.ponach cl.r.lwyoaajkl'
LIRA: ,DJabel."1 jeid.I•• •. ,Tango mlło'cl'.
LUNA: ,Jego mal.ńka'.
11I1IOZA: ,Caln'.
OAZA: ,Uoleczka k.lęlneJ Trubeokl.J'.
ODBON: ,Białe noce'.
OŚWIA1'OWY: ,Nlbtlungl".
PALACH, .Pokusa".
PRZHDWIOŚNIIł: ,IO-clu z Pawlaka'.
aBSURSA : , Dl ie"cz~tko • Pr.. toru' .
IlAKlBTA: .lIlłość wśród lodów'.
SPLBND1D: ,Tragedja amerykańska' .
UOlBCHA. r.•Pat I Patacbon Jako poUcJanol '
II. ,Z *ycla B.klmosow'.
WODBWIL: ,Blalo noc.".
IACHJiTA: .Janko musykant' .

Teatr Miejski,
(ul. Cegielniana X. 27)
Dol. I jutro o ,od.. ł po pol. po oenacb
najnlbzyoh (od 50 gr. do 3 zł.) glojna ,Sprawa Drtytu.a·.
"Mam lat 26- w Teatrze Miejskim.
Dziś, lobota, pr.mJera wJelkleJ aensacJI
Io&van& lIibaly ,!lam lat 2G'.
W nIedzielę I w poniedliałek wieczorem
powtÓrzenia premJery.
We wtorek premjera arcydzieła literatury
poll.leJ - komedJI w 3 aktach Al. br Fredry
.Pan Geldbab". RełyseruJe dyr K. Borowski.
Pod kierunkiem TadeuBla Sygletyńskleg o
,riby n"l&yczne I ,Opory .a traT gro.le'.

Teatr Kameralny,
(ul. Traugutta X. l)

Dziś, sobota i
~ru we wtorok w_

niedziela o g. :; p~ pol.
szlagierowa komedja .Or.
Stloglltz·. Cony zniione.
D.II, Jutro I pojutrze wiecz. ,Czwarty do
b.hUa'.
W niedoiel, o godl. t2 w pał. po raz 93-01
• tou .elonu .Hau Hau" z IIlchalem Zniczem.
0111' InaClnlo znlione.

Teatr Popularny.
(Ogrodowa X. 18 tel. 178-(0)
ChlA.ka legenda w Teatne Popul.
DII', w lobatę dn. 6 lutego o g. 8 m. 15
w. l w niedzielę dn. 7 lutego o g. 8 m. 15 w.
,Kredowo Kolo' Klabunda, przepiękna legenda
.blń.ka która dzięki znakomitej reiy.erji KTatarld.wlc•• ,,"kała ogromny sukoo. art,It,elny.
Bajka .Zaklęłv Kr6Iewic~·.
Doii, .. aobolę, o godz. ł po pol. I Jub-o
o ,. , po pol. odegraDIl .oatanlo w Teatrze
Popularnym bajka dla dzieci pod tytułem
.Zaklęty KrÓlewic.' •
C.ny od 50 groaly do I ,I. 60 gr.
Blloty do nabycia w kasie Teatru od ,,,dz.
U do 2 I od ~ do O wioCI.
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Nowy projekt ministerstwa pracy.

~:R,.A..:OJOl
Przyjmowanie robotników
==
s
jedynie za pośrednictwem P. U, P. P. ~ilII.lIlIlIlHin:IIIIIIUlllnIlIUUllllllllllllllllllIlIlIlIUIIIIIUHIiUIW
Inspeklorat P racy otrzymał z Ministerstwa Pracy I Opieki Społec z nel do
zaopinjowanla projektu ustawy o obowiązku pracodawców przyjmowania robotników za pośrednictwem Państwo
wych Urzędów Pracy. Oto zasadnicze
punkty tego projektu.

1) Za rządy przedsiębiors tw obowią
przyjmować na wolne miejsca
wyłęcznie kandydatów przedstaWIonych
przez urzędy pośrednictwa pracy, pań

zane Sil

stwowe lub komunalne.
2) Od obowięzku tego zarządy prledsiębiorstw będą wolne jedynie: l, w nagłych wypadkach, gdy zwłoka może spowodować przerwę w ruchu zakładu,
II. w razie jeśli urzęd nie dostarczy
żadnego pracownika, w cfęgu dni 3-ch,
m. w razie jeśli pracodaw ca nie przyjmie robotnika .kierowanego doń przez
urząd, będź z powodu braku kwalifikacyj,
będt z innych ważnych powodów.
3) O przyjęciu katdego robotnika
pracodawca ma zawiad om ić urząd w
ciągu dni 7-miu. Ten sam termin pozostawiony jest na zawiadomienie urzę
du O n i eprzy l ęciu dostarczonego przez
urząd kandydata.
4) Niestosowanie się do tych przepisów karane m a być grzywnę w sumie
5-50 d . Jak się dowiadujemy wprowadzenie w życie tych postanowień spowoduje zasadniczę zmianę na naszym

W

rynku pracy,

wedle

bowiem przepisów

obowięzujących obl'cnle prftcodawca 0bowięzany jest zgłaszać Urzędom Po~rednlctwa Pract wolne miejsca w danym zakładzie, nie ciąży na nim jednak

przymus przy jmowania kandydatów, jlrzysłanych mu przez urzęd.
Wywoła to w kołach pracodawców
obawę, że projektowana reforma wyda

skutki

niepotędane:

zbiurokratyzuje proprzyjmowania robotnIków, wprowadzi przy rekrutacji p ' rsonelu szereg
kryterjów obcych potrzebom produkcji,
doprowadzI do rozbicia dobranych I wyszkolonych grup robotników, skupiaję
cych się około katdego zakładu przemysłowego I przyjmowanych w pewnych
określonych okresach (sezonowo), spowoduje nowe obciętenie produkCji w
postaci koszlów przeszkolenia nowych,
nieznanych danemu zakładowi robotników, może wywolaĆ to ze strony wielu
pracodawców tendencje do ograniczenia
swego zapotrzebowania na sily robotnicze.
Przy krytycznem ocenianiu reformy
nie należy zapominać. że projekt zwalnia pracod . wcę od obowięzku przyjęcia
przysłanego przez urzęd kandydata. w
wypadkach, IIdv ten nie wykazuje należytych kwalifikacyj , albo-z Innych watnych powodów.
(p)
cedurę

I

kuźni wiedzy robotniczej.
w uniwersytecie powsz. "Pochodnia".

Wykłady

Dnia 3-go lutego r. b. o godz . 7-ej
wlecz. w sali szkoły powszeehnej, przy
ul. Andrze ja Nr. 24, rozpoczęły się wykłady Uniwersytetu Powszechnejlo przy
,Pochodni'.
Prezes • Pochodni' dr. Samborski
zagaił wykłady tyczeniem, aby słucha·
cze równ ież pilnie, jak \Y roku zes Lły m
uczęszczali na kursy. podkreślając, że
wykłady w roku b ieżqcym będą obejmowały tematy b. aktualne i tern samem
ciekawe, jak: ,Nowa ustawa samorlędo
wa i jej zastosowanie'. • Współczesne
kry' ysy gospodarcze· .• Ustrój nowoczesny Państwa i jego powstanie'.
Ze względu na zainter ' sowanie, jakie budzi obecnie u nas konflikt chiń
sko japoński, zagadnienie Wschodu zostanie uwzl!'lędnione prze z cykl wykła
dów p. t ... Walka o panowanie nad Pacyfikiem" i t. d .
Kursy rozpoczęły się wykładem proL
Gackiego o formowaniu się języka polskiego i o powslanlu literatury.

Nastę pny wykład miał prof. Jurczyń
ski na temat gospodarczego znaczenia
Polski w Eu ropie.
Następny wykład pro!. Gackiego odbęd z ie się we wtorek, dnia II lutego rb.
p. t. ,Humanizm w Polsce, jego od ·
zwierciadlenie w literaturze".
Pomimo "I'ysoce interesujęcych i w
treści swej głębokich wykładów Sil one
prowadzone przez profesorów w formie
tak popul.rnej, że każdy obywatel Ło
dzi - n awet bez specj alnego przygplowania dokładnie j , zrozumie i potrafi je sobie przyswoić.
Dlatego tet wykłady Uniwersytetu
Powszechnego cieszyły się w roku zeszłym niesłabnęcem powodzeniem, a jak
sędzić :t ilości słucha czy w roku bletą
cym, Uniwersytet Powsze . hny ugruntował już sobie wśród sfer pracowniczych
Łodzi opinję o dutej sNojej kulturalnej
wartości.

Poprawa sytuacji
przemyśle włókienniczym
w Łodzi. !
Przygotowania do letniego sezonu.

w

W szeregu firm

zwiększono liczbę

W przemyśle włókienniczym w Ło
dzi, zarówno w welnianym jak i baw.łnianym, czynione Bl} ostatnio intensywne przygotowania do nadchodZl}cego sezonu Jl'tniego.
Szereg wielkich fIrm przemysłu bawełnian ego powiększyło ostatnio SWI\

dni pracy,

niem tego jest zmniejszenie się, według
danych Kartelu Przędzalników, zapasów przędzy bawełnianej, przezDaczonej na sprzedat. Równie~ na rynku
Teatr rewji .. Momus" .
przędzy czesankowPj daje lill zauwa(Zgleraka 17).
tyć pewne wzmoteoie zapotrzebOwa·
OlU I cod.l.nole pełna humom rewJa
nia na aktualnt sezonowe glltllnki przę '
.1I0muI ta:.te plęknio gra" w wykonaniu cadzy.
produkcję·
łlgo lelpolu.
O ile chodzi o przewidywany przePowiększyły
uruchomienie
zakłady
.tektowne dekoracje i piękne kostjum,
QupełolaJ'I całość 19-tego programu.
zjednoczone Scheiblera i Grohmana w birg sezonu letniego, to jutrzejsze sfedrodze pOdniesienia ilo ści dni pracy, w ry handlowe i przemysłowe nastrolu,
przędzaloi z 4 doi w tygodniu na ó one 81\ naogół dość optymistycznie i 1) raz z 3 dni w tygodniu na 4, wzgl,- gólnie utrzymuje się przekonanie, że
Boy-Zeleński,
dnie 5 w niektórych oddziałach tkal- t~goroczny sezon bljdzle mi.ł pomy:śl
ni. Zw i ększeniu uległ równiet stan ny przebieg.. Opinje te motywowane
uruchomienia w zakladach przemysło są wiad o mo~ciami, nadchodzącemi z
wych sp. akc. N. Ejtingon, gdzie uru- prowincji, o zupełnem wyczerpaniu się
Wladom04Ć o wspólnym występie
nalpopularnielszego literata i naj popu' chomiono trzeCil\ zmianę przędzalni o- zapasów towarowych, jak równiet o
larnlelszego aktora obudziła w Łodzi raz powiększono liczbę dni pracy w doŚĆ "nacznym .głodzie manufaktury·
tkalni do 6 dni w tygodniu. TaHe wśród szerokich warstw ludności.
zrozumiałe zainteresowanie. Potęczył te
Zjazd kupiectwa włókienniczego z
dwa nazwiska wspólny kult dla poety zwiększono stan uruchomienia w zaVlllona, którego pięĆsetlecie u ' odzin kładacb przemysłowych "Wldzewskifj prowincji był ostatnio do.ć liczny jakkolWiek zakupy nie przybierały naogól
Manuf. ktury".
awlęcl obecnie francja . Datę występu
większych rozmiarów.
Według danych orjentacyjnych, pooznaczono na 10-go lutego w środę O
Tendencja na rynku kształtuje się
lod.. 8.30 wlecz. w Sali filharmonjl. większył rówmeż swI\ produkcję osta-I
tnlo i to w do~ć znacznym stopniu, nieco mocniej, poszczególne gatunki
Bilety .przedale k..a filharmoniI.
4robny prltmyl.ł tkllcki. Plltwlerdu- pÓłfabrykatów o ••arakttri8 8"0/l1l'

Stefan Jaracz
na estradzie,

.IIIUIIIIIIOlHIHIIIHlnnnmIlDIIDJ!IIIllIIHlIIłlnum"u",u~

Łódź
SOBOTA, dnia O lutego 1032 r.
1I.ł~-1l.0~ Przegl"d dzllleJ •• eJ Pra.y PolIkiej (tr. z W-wy).
11_58-12.10 Sygnał czasu z W-wy, beJnal
z Wloty MarJaoideJ w Krakowie, odczytanie programu na d,leń ble:!"cy.
12.10-18.15 Muzyka. płyt gramot. t. A. KlInabelI, Piotrkowska 1110.
13.01-10.45 Pn.rwa.
la.40 -15 50 GIełda p lenlętn a, Oraz z kom. dla
teglu",1 I rybak6w (tr. z W-wy).
15.50-18.20 Płyty Kramol z W-wy.
16.20-16.40 KadJokronlka - wygi. clr. M.
Stępowskl (tr. I W-wy).
1840-17.00 Płyty gramot. z W-wy.
17.00--18.00 Transmisja Nabożeńltwa z O.treJ
Bramy'" Wilnie.
18.00-18 ar Program dla d. jeol. Słuchowisko
pt. • Zapu.ty- obrazek blstorycsnyll. Dlnowsklej (tr. z W-wy).
18.30-18.50 Koncert dla mlod_ldy , W-wy.
18 .50-10 . 1~ Rozmaito'c!.
IQ.li)-I0.30 Komunikat Izby P...m.-HandloweJ
w Łodzi, odc':rtanlo programu na U . nast.
10.30-10.45 Kalendarzyk 111m., repert. teatr6w
i płyty gramot.
10.ł5 - 20.00 Prasowy ulennik radJowy. W-wy.
20.00-20 15 .Na widnokręgu' - tr . • W-wy.
20.la-2U~ Mu.yka lekka Wyk.: Orko P. R.
pod dyr. St. Nawrota I soliści (tr. z W-wy)
21.05-22.10 Feljeton p. t. ,Dusza WI.lk-opolski' - wygI. p. Prsemyslaw M ~ozewskl
(tr.• W-wy).
22.10-22.'0 Utwory Chopina w wyk. B. Kona
(tort.) (tr. I W-wy).
22.20-22.80 Dodatek do Prasowego Dziennika
Radjowego I komunikat meteoroI. z W-wy.
il2.5O Koncort lIyczeń • plyt gramotonow,ch.
Łódt
NIEDZIEL!, dnia 7 lutego 1932 r.
10.00-11.85 Transmisja nabo żeństw a le Lwowa.
11.35-11.50 Odczyt misyjny .Polska MI.ja
w Cbinach" wygI. 1<s. dr. PatuB.ka (tr.
z W-wy).
11.53-12.15 Sygnał CIa'U z W-wy, heJnal.
W ieży MarJackiej w Krakowie, odczytanie
programu na dz ień b leż"oy, oraz kom.
meteoroI. z W-wy.
12.15-14.00 !'oranek syme. Z Fllb. War••.
Wyk.: Orko t'lIbarm. pod dyr. B. Zygma·
na, Jadwig. Honnort (sopr.) i ~a,dalena
LIpkowskI< (tort)
14.00-15.00 Przerwa.
1~ . 00-15.55 Kuligiem na zaloty - aud. muzyczna w wyk. :t.wll\zku Młodzieży SzkolneJ z Kujaw (pow. Włocławskl( (tr.
z W-wy).
10.50-16.20 Program dla dzieci atarszycb:
I) .Co się dziej. na święcie-o 2) Djalog
Czesławy Freudensenówny ,Jak powstala
nas.a bibljoteka' p, g. J. Korclaka (Ir.
• W-wy).
1620-16.40 Płyty gramol. z W-wy.
10.40-16.05 Odczyt p. t. .S.koln6 p..edstańlenie klasyczne- wygł. tr. l:ltetan
l:lrebrny (tr. z Wilna).
16.a5-17.15 Plyty g~"mo!. z W-wy.
17.J5-17.aO ,TaJemnice stratostery" wygI.
Int. Z. Kaczorowskl (tr z W-wy).
17.30-17 (5 Wiadomości przyjem •• I pożytecz
ne (tr. z W-wy).
17.i5-19.00 Koncert popołudniowy. Wyk. Orle.
Roprez. Policji Państw. m. st. W-wy pod
dyr. Al. Illolsklego Halina DudiozÓwna
(sopr) I Ludwik Uratoin (akomp.)
10.00-1020 Rozmaitośc!.
lO 20-IQ.30 Komunikat lpor Łowy łÓdzki.
10.30-10.45 Kalendarzyk filmowy, repertuar
teatrów, i odczytanie programu na dzień
następny.

19.4i-20.15 Słu chowisko p. t. ,Głupstwo ni.
martwmy olę' - P/S Giorzabka I Kawozyń.kl •• o (tr. z W-wy).
20.10 -21.łO Koncert popularny. Wyk.: Ork:o
P. R. pod. dyr J . Zrmióskiego, oraz zespół wokalny .Te ,- (tr. z W-wy).
2UO-2l.0ą Kwadrans literacki; G. MarcInek:
.Głupla

maszyna.& nowela ze Ibiol'u BSerce

za tamil' (tr. z W-wy).
2I.M-2HO Recital tort. p. H. Irloraztynówny
(tr. z W-wy).
22.40 -22 M Kom. moteorol., polic. oraz wiad.
oport. (tr.• W-wy).
23.00-24.00 lIuI,ka lekka i tanoozna z W-Wf.

--------------------CzytajCie

Dziennik Łódzki!

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

zyskały nn cenie przy
dalszej
mocnej tendencji.
Szczególnie dość wyratnie wyst~
pila zwytka cen W dziale prz ędzy ba·
wełn ianej, ceny której wzrosły od okresu świątecznego od 12 do Hi proc.
W dziale gotowych tow arów, jak
równiet przljdzy czas8nkowej, tendencja zwy1kowa nie przybrała bardziej
konkretuej formy, wyratując się raczej
nie tyle w formie bezpośredniego
wzrostu cen, ile w formie poprawy
(p)
warunk.ów pokrycia.

wym

doŚĆ

lir. 11.

Spadek kosztu wutrzy.ania
w dftIu wc%oraluym . pod pne.od-

nictwem dr. Skalskieao odbyło się po.Iechenle lokalnej komisji do badania
kosztów utnymanla.
Komisja ustaliła, że w styczniu, YI
por6wnanlu z grudniem r. ub. koszty utl'Iymanla rodziny robotniczej zmniejszyły się o 3.45 proc . .
Prócz kartofli, których cena zwyżko
.afa, wsz:ystkie inne artykuły wykazały
oUżkę z wyjqtkiem kośztów potrzeb kulturalnych oraz takich artykułów, jak s61,
.,ęgiel i t. P (b)

""'en

Przedstawiciele miasta
'VI

Komlta.cle Giełdy Zbożowo
Towarowej.

Izba Przemysłowo-Handlowa zwr6cito się do m"'~i5tratu z prośbq o desyaIIOwanie pzzedstdwiciela do komitetu organizacyjnego Giełdy Zbożowo-Towaro
wej w Łodzi.
Magistrat, doceniajqc znaczenie organizujqcej się placówki, postanowił delegować do tego komitetu p. wiceprezydenta Stanisława RapaIskiego.

Łódź

przez telefon z New
Yorkiem.

Onegdaj przed południem w gabinecie pre%esa jednej z wielkich firm przemyslowych odezwał się dzwonek teleioniczny i stacja zamiejska zaanonsowała rozmowę z New Yorku.
Dość długo trwało nim rozmowa się
rozpoczęła. Z poczqtku słychać było
niezbyt wyraźnie, lecz po paru minutach głos z za oceanu słychać było tak
samo dobrze, jak z telefonu w innym
punkcie miasta.
Od czasu wprowadzenia rozmów z
Ameryką jest to drugi wypadek wzywania kogoś z Łodzi przez rozmówcę z za
oceanu. (b)

Upadłości

i nadzory.

Niebezpieczny przejazd.
I siłków nie był w stanie

W Rudzie Pabjanickiej przy ulicy
Piłsudskiego miało miejsce zderzenie
wozu z tramwajem.
Władysław Gesztowt. zamieszkały
w Rudzie Pabjanickiej, przy nlicy Kopernika 1, zdąt.al wozem w kierunku
ulicy Piłsudskiego.
W chwili gdy zbliżał sil) do przeJazdu na torze tramwajowym, nadjechał od strony Rudy pociąg.
Gellztowt mimo rozpaczliwych wy-

obraseń.

Na miejsce wypadku przybyła 1'0licJa, która wdrożyła dochodzenie.
Rannego Gesztowta!opatrzył lekarz pogotoWia.
(a)

zawaloną bramą.
Fatalne skutki niedbalstwa,

Matka i dziecko pod
(al W domu przy ulicy Pabjanickiej
nr. 1 zdarzył się wypadek, świadczqcy
o karygodnem niedbalstwie niektórych
właścicieli
domów i administratorów,
lekceważących życie lud.kie i nieprzestrzegaj'lcych naj konieczniejszych nawet

I

Zamieszkał..

(a) W dniu wczorajszym lotne komisje sanitarne dokonały lustracji poszczególnych zakładów fryzjerskich na
terenie naszego miasta.
Komisje stwierdziły polepszenie stanu
sanitarnego w wymienionyc)l zakładach,
.. których ze względu na ostatnio ,,tosowane surowe represje,

zwraca

si~

o·

becnie więcej uwagi na stan hygjenicz.,y. Jedynie w kilku wypadkach zanotowano uchybienia przepiso m przyczem
winnych pociągnięto do odpowiedzialności karnej .

Bal doroczny
Sto·w. ApI.

Sąd.

i Adw. w

Łodz i.

Mile sale .Łódzkiego Tow. Sp iewaczego przy ul. Piotrkowskiej pod N2l!43
zgromadzą dziś elitę towarzyskI! ŁodZI.
Doroczny b81 Stow. Aplikantów Sądo
wych i Adwokackich w Łodzi skupia
liczne grono przedstawic ieli sądownictwa,
prokuratury, palestry jak również mło
dego pokolenia prawników.
Tegoroczna zabawa zapowiada się
równie interes uj ąco.
Wstęp na salę wyłącznie za okaza-.
niem uprzednio rozesianych imiennych
zaproszeń. Orkiestra pod dyr. p. Kantora. Część dochodu przeznaczona na
. Woj. Kom. Pomocy Najbiedniejszym.
Poczlltek balu o godz. 23-ej. Zabawa
do świtu.

Zuchwały rabuś,
(al Do przechodzqcej ulicą Zgierską
w pobliżu Bałuckiego Rynku, 29-letniej
Michaliny Krug, zam. przy ul. lim anowskiego 31, podbiegł jakiś osobnik, który
nieoczekiwanie wyrwał nieprzygotowanej
na podobn'l napaś c kobiecie torebkę"
zawierającą 32 zł. w gotówce i różne
dokumenty.
. Złodziej po wyrwaniu torebki szybko
zmiesz.ł się z tłumem, tak że poszkodo w• na niezdoł.ła nawet zaobserwować
jak wygląda.
,
Mimo natychmiast wszczętego pości
g~ rabusia nie ujęto. Dalsze poszukiwania prowadzi policja.

powstrzymać

koni, tembardziej, te droga prowadziła dość stromo zgóry.
Tramwaj uderzył z bokn w woz
i roztrzaskał go. Koń oraz wotnica.
odrzuceni w bok doznali ciężkich

w tymże domu Olga
Hiszke wychodziła wraz z synkiem swym
Rajmundem na ulicę. W chwili gdy wychodziła z . sieni, nieoczeKiwanie pod naporem wiatru runęła umocowana na

Postrzelony

przeżartych rdzą

zawiasach brama i cię
swym przygniotła nIeprzygotowaną na takli niespodziankę niewiastę i
dziecko.
Hiszkowa i syn jej doznali poważ
nych uszkodzeń ciała. Na miejsce wy'
padku wezwano pogotowie ratunkowe.
lekarz którego opatrzył rannych.
Równocześnie powiadomiona policja
wdrożyła dochodzenie i pocillgnęła do
odpowiedziall'\ości winnych ....

żarem

złodziej

Nieudana ucieczka
W dniu wczorajszym na dworcu
- Fabryczna został zatrzym&ny
znany złodziej kolejowy, niejaki Bronisław Maj czak.
Maiczak miał zostać przetransportowany do posterunku policji w KO. ,
lu~zkach , pod eskortą p03terunkow!!g')
rezerwy pieszej, Kaczmarczyka.
Post. Kaczmarczyk po przyb.vciu
na dworzec w Koluszkach polecił aresztowanemu udać się z nim w kie-,
runku posterunku P. P. , wówczas
Majczak korzystajlic z ciemno śc i nocnych rzucił sil) do ucieczki.

Łódź

I

kolejowy.

więźnia .

Post. Kaczmarczyk wezwał uciekado zatrzymania się, lecz gdy
to nie poskutkowało, dobył rewolweru
i oddał kilka st.lzałów do uciekajf\cego.
Jedna z kul traf.ła Majczaka w lewy bok.
Na odgłos st rzałów wybiegł z poster'lnku tegoż. ~t. przod. Obolski, który przytrzymał Majczaka.
Lekarz !,;oleJowy ndzielił Majczakowi pierwszej pomoc.v, poczem najbli~$z.vm
pociągiem Majczak został
przewioziony du Łodzi, gdzie umieszczono go w ~~pilalu św. Józefa.
jącego

KRONIKA RADJOWA.
Jedyne w swoim rodzaju
Ibatalistyczne słuchowisko radjowe.
Bitwa pod Mukdenem byla transmitowana dla japoń
skich radjosluchaczy,
. Po raz pierws.z y od wprowadzenia
w utycie transmisji radjoiskrowej został nadany reportaż z pola bitwy. Reportaż ten opisał przebieg walk j apońsko ·chiIiskich pod Mukdenem, przy
brzegach rzeki Tolang.
Za zezwoleniem dowództwa naczelnego armji japońskiej ustawiono nad
brzegiem Telanga aparaty nadawcze
i mikrofony, które przekazy wały słu
chaczom w 'l'okio zgiełk wojenny.
Po raz pierwszy siedzący s pokojw domll cywile, oddaleni o setki kilometrów od pola bitwy, przedzieleni
odeń morzem, mogli się przy.ruchiwać
kanonad?lie armatniej, trzaskaniu jrarabinów maszynowych, wybuchom min
i bomb lotniczych, wrzawie walczą
cych tłumów.
Aparaty nadawcze w Tokio odda-

wały, jak: podają sprawozdawcy 'pism
angielskich, zupełnie czysto I w
.prawdziwej" wersji dźwiękowiec wo-

jenny, o którym widzowie filmów tego
rodzaju mają przybliżone tylko pojęcie.

Dnia tego wszyscy radjoamatol'zy
byli na posterunku, przy
swych aparatach, nasłuchując pl/Ol!!.
Pod koniec tego jedYJlego w swoim
rodzaju słuchowisku ~ztab armji japońskiej nadal komunikat oficjalny,
reasumujący wynik operacyj wojf"nnych.

japońscy

Radjo ' W Albanji,
Podobno Albanja nosi się z proiektem budowy stacji nadawczej. Plan
opracowuje specjalnie powołany radjo-

władze

izby lekarskiej.
w

lokalu własnym odbyłą sic pierwsze posiedzenie . nowoobranej rady izby
lekarskiej w Łodzi.
Po odaytanlu sprawozdań z działal
ności izby i kasy ubezpieczeniowej %8
rok ubiegły dokonano wybor6w zarz,du, sądu i delegatów do naczelnej izby
lekarskiej.
Do zarzqdu łódzkiej izby wybrani
zostali doktorzy: Bronisław frenkiel, f ....
bian Klosenberg,
Bolesław
Misjon.
Zdzislaw Prechner, Henryk Rygler, Leon
Szyffman, Leon Szyki er, Feliks Skusiewicz i Antoni Tomaszewski.
(b)

Akcja

Zderzenie wozu z tramwajem dojazdowym.

środków bezpieczeń ,twa.

Lustracja zakładów
.. fryzjerskich.

Bilans przedsiębiorstwa dołllC~ony
do podaftla według stanu na dzień 30
stycznia r. b. wykazuje nadwyżkę aktywów w sumie 40,418 zł., przy 01l61nej
sumie bilansowej 81,697 zł.
Największą pozycję aktywów stanowi
skład, oszacowany na sumę 60;319 zł.,
kt6rego realizacja napotyka na gwałtow
ne trudności.
Pasywa stanowi tylko pozycja wierz~cieli przyjęta w bilansie na zł_ 41,279.
Plan sanacji przewiduje spłatę wierzycieli w razie realbacji składu towarów w okresie odroczenia wypłat.

Na sesji "du handlowego rozpozna-I
wana była .prewa upadłości firmy "Wykończalnia i farbiarnia Gustaw Werczycki Spadkobiercy' i jej współwłaści
cieli, którą jak wiemy, ogłoszono na
poczqtku stycznia ub. r. n& skutek proŚ
by samej firmy, ogłaszaj'lc upadłoŚĆ,
sqd oznaczył chwilę otwarcia upadłości
tymczll5owo na dzień 2 stycznia r. b.,
gdyż w tym dniu, jak ~am8 firma podawała, zawieszono wypłaty.
W dniu wczorajszym adw. Zygmunt
Albrecht złożył w imieniu Karola Mandy właŚciciela firmy: • W. Manda" magazyn obuwia, przy ul. Piotrkowskiej 127
podanie o udzielenie odroczenia wypłat
na 3 miesi'lce.

Nowe

podwyżkowa

murarzy.
w

dniu jutrzejszym t. j. w niedzielIl, dnia 7 lutego r. b, o godzinie
10 rano w sali Rady Okrl)gowej Polskich Zwiazków Zawodowych . Praca"
przy ul. Głównej 31, odbl)dzie Stil walne zebranie stowarzyszenia robotników murarskich (wydziału czeladniczego) w sprawie akcji podwyżkowej
w związku z nadchodzącym sezonem
budowlanym.
Wejście tylko za okananiem zaprosZlnla.
(p)

Nieuczciwy wójt.
Józef Kulla, wójt gminy Golesze w
czasie od maja 1931 do grudnia dopuszczał się systematycznych kradzieży
pieniędzy skarbowych, pochodzących %e
ścillganych od płatników podatków pań
stwowych.
W dniu wczorajszych Kulla zasiadł
na ławie oskarżonyc h s~du okręgowego,
który po przeprowadlonej rozprawie ska%oł nieuczciwego wójta na 6 miesięcy
więzienio:
(p)

Straszny wypadek przy
pracy.
34-letniemu Kazimierzowi Gromad%iń
skiemu (Rokiciń.ka 47), robotnikowi utrudnionemu w fabryce firmy fial i S-lut
przy ul. Juljus%a 5, podczas pracy maszyna oberwała mu lewą rękę. Wezwany lekarz pogotowia ratunkowego Kasy
Chorych po udzieleniu nieszczęśliwe m"
robotnikowi pierwszej pomocy, przewiozł
go w stanie ciężkim do szpitala okręgo
wego Kasy Chorych przy ul. Zagajnikowej.
(p)

Zawód

miłosny młodocianej
służącej.

W dniu wczorajszym w bramie domu
Nr. 87 przy ul. Cegielnianej, usiło .vota
pozbawić się życia przez wypicie Więk
szej dozy jodyny 17-letnla Władysława
Poluch, służąca p. J. ~amieszkała przy
ul. Andrzeja 68. Wezwany lekarz miejskiego pogotowia ratunkowegl> po udzieleniu denatce pierwszej pomocy, przewi6zł ją do szpitala okręgowego Kasy
Chorych przy ulicy Zagajnikowej. Przyczyną rozpaczliwego kroku zawód miłosny.
(p)

.....

------------------IRzynier
co szczególnie
amerykański,
Polskę, ze względu
pracować będzie na lali 244

interesuje

na to, że
metrów,

przydzielonej Potsce .

Lekar two na kryzys.

Że kryzy. dotknię'y

Ż;'łował ktoś sąsiada .

stale

w domu
siedział

Ten mu

od-

powiedział:

-

Nie

żałuj

mnie, bo kiedy me sIuchawki włoże,
Chociai bieda dokucza-trwam ciąi/le
w humorze!

Z Międzynarodowej
Unji Radjofonicznej .
Zasłużony

wiceprpzp.s Unji, radca
obchodzi 20 bm. HO-letni,
rocznicę urodzin.
Prezes komisji technicznej p. Raymond Braillard został udekorowany leili4
honorOWI!.
Giesecke.

.DZTENN1K

Listy z Górnego

ŁODZK1&

Nt. in.

Sląska.

Zawsze

zagran~cę.
.
przemytnicy na

Bez sukni i "dessous"
Jak

6.11 82.

"pracują"

Katowice. w lutym.
. Jednł! z największych plag na SIIlSkU'
,nynoszł!cych Skarbowi Państwa kolosalne straty, wyrażajqce się w miljonowych cylra ch rocznie, jest bezsprzeczRie przemytnictwo, uprawiane na szerok, skalę nie tylko przez zawodowych
,rzemytmków, lecz również przez szerolri ogół osób, posiadajqcych karty graJliczne, dzięki którym jeżdżą one prawie
codziennie na stronę niemiec kil, gdL\e
zaopatrujll się nawet w najniezbędniejsze
przedmioty codziennego użytku.
Na stronie niemieckiej zamieszkuje
tysillce osób, które maią zajęci e u nas,
I które codziennie co najmniej dwa rozy
przekrac zają granicę.
O,oby te przeWOŻII codziennie kijka drobiazgów bez
ocł .nia,
narażojqc Skarb Państwa na
duże straty.
Niestety nie lepiej postępujll ci, którzy mieszkają na polskim SIIISku.
Dzień w dzielI całe tłumy przyjeż
dżaill do Gliwic, Bytomia i innych miast
Jla SlllSku niemieckim, gdzie się zaopatrujll w palta, buciki, rękawiczki, krawaty, suknie jedwabne, pończo c hy, zopalniczki Itp. drobiazgi, od kt~rych cło
jest bardzo duże .
Oczywista rzecz, iż tello rodza ju postępowanie,
z chwilII, gdy się cil~ilnie
nie dzień, dwa, lecz cełe miesiqce i lata, naraża Państwo na wielomiljonowe
straty.
Przemyt tego rodzaju drobnych przedmiotów jest znacznie ułatwiony, dzięki
taktyce kupców zagranicznych, którzy,
Ildy kl;ent zamówi u nich żądany przedmiot, oni sami dostarczajll go na Pol! - i
Sląsk, pod wskazanym przez klienta
adf!s. Kupcy zagraniczni majll do swej
dyspozycji zorganizowane bandy prle.,ytnicze, które wszystko przez gran . cę
przeniosll.
Drobni przemytnicy urzlldza j, się
zwykle w ten sposób - zwlaszcza panie - iż ch cllc n. p. kupiĆ pończochy
czy nowlI suknię, czy nawet dessous,
jad II w futrach, szczelnie się okrywajlIc
bez sukni, a nawet bez dessous, lub
też w starych podartych pończochach,
czy bucikach, które w sklepie po kupnie
nowych rzeczy zostawiają.
Oczywiste, iż welka z tego rodzaju
przemytem jest nader utrudnipna, lecz
i ona zostenie wkrótce ukrócona, bowiem wladze I/raniczne, obserwując
dłuższy czas wszystkie przejścia graniczne, zanotowały nezwiska osób, Hóre
notoryczni e zaopatrują się we wszystko
po stromc niemieckiej. Spis osób tych
SL St aż Graniclna już sporzlldzila i
zamierza go opublikować. Ze smutkiem
.,usimy stwierdzić, iż w spisie tym figurują na7wiska nie tylko Niemców, ale
i widu Pol.ków, którzy nie wiadomo
czem powodowani, zaopatrujll się stale
we wszystkIe przedmioty po stronie nielIIieckiej z tej racji, że pewne rzeczy,
.. tam parę Ilroszy tańsZf', zapominajlIc
o kardynalnym obowiązku obywatela
Polaka, iż należy popierać przemysł
kraiowv, co w dzisi~jSlych czasach kryzysu ma zwłaszcza doniosłe lnacunie.
S\. Strat Graniczna zaaresztowała
ananeilo, notorycznego przemytnika Sowę, zam. w Szopenic ch prty u\. Dwor:
cow~j, który szmul/lował w cysternach
wailonowych banany naturalne oraz kon '
serwy % banIlnami, w puszkach. warto'ci 20 zł. każda.
Przemytnika uchwycono po p,,§cigu,
którego szczel/óły nadajll się wprost do
sensacyjnego filmu.
Oto w jednej z cystern s i.dział Sowa I w niej odbył podróż przez ilranieę
niemieckI!. at do Mysłowic. SI.dzllcy
110 wywiadowcy stra7y jechali razem z
nim w tym samym poci !gu. Sowa ich
apostrugł i nie bacząc na szybki bieg
POcillRu, wyskoczył z cysterny.
Wywledowcy dojechal, do Mysłowic,
udoh się na tramwaj, od . hodzlI ' y w
kierunku Slopienic, i po drodze napotkah Sowe, który wskute , skoku z waIlonu mial silnie pokaleczone rę c~ i kolana, a c· łe uh · anie pC'darte. Wywiadowcy wyskoczyli z tram" aju i zaaresz'
low.1i prz mytnska.
010 szereg przykład6w o rozpano-

Sląsku.

szonym u nas przemycie. Slqska Straż
! Graniczna dokłada starań, zdwaja SWII
czujność . łapie i karze przemytników,
jedn~kże walk, ta nie da pOŻlldan, ch
rezultatów dotlId. dopóki samo s ołe
czeństwo
nie zaniecha drobnego przemytu, tak niestety głęboko zekorzenionego, wskutek widocznie jakiegoś głu
piego i mylnego pojęcia i perswadowania sobie - widocznie dla uspokojenia
własnego sumienia - .a cóż to się złe-

go stanie, lidy ja takli

!

,

drobnostkę

pne-

wiozę'l

Niestety, gdy tak każdy powie, to z
tych drobnostek w ciągu roku złożą się
kolosalne sumy. Już SamO poczucie
polskości winno ws ys kim zemknąć drogę do popierania obcego i wrogo nam
nastawionego .kupiectwa, a co dopi ero
m6wić o wyrządzeniu Slkód dla Państwa.
P . Z.

uWarsztat pracy" p. Deiblera.
2.000

zł.

za

egzekucję.

Dwie gilotyny vr garazu posiadl\
kat republiki francuskieJ, Anatol Ddibler.
G ilot;rny te Sil; własnością prywatną

bltlrowi do egzekucyj, doko nywanych
na prowinCJi.
Obie t e mak abryczne maszyny
zDaldllJ ll SIf) W ga rużu, dobudowanym
przy walii Delb ,era.
Otr3.vmuJ .. on ""ynagro Izenie w aumi~ 6.000 (unków z.. .ka&d", egJe-

D~iblera.

Jedna z nich j est ci~tk", l wielka
używa j~j Delbl r tylko do og zeku :Ji
w Pllr)~u . Dru ga zna"~nie lż ..jszll,
łatwa do t ransp ortowalIla, słuty Del-

kucj~.

Złoto z mułu rzecznego.
Dunaj ... węgierskiem Klondy ke.
Kw ... tjll wydobywlloia złota Z 10tyska Dunaju zajmUje jut oddawua
fllchowców węgi erskich.
W czas ie gdy &,/ó,1 zło ta opanowa ł
wszystkie kraje, wy"zukanie nowych
!ró.jeł łólttlgo m .. tl\lu rozpilla wyobratni!).
L01ysko Dłlnaju było już poddlloa
szczegMowym badauiom i ,.twierd,on t'
w trakCie duświad c z ~ ń. i ~ kaMy metr
sześeienny mułU dunajowego zawiera
pół grama zlola.

f4ohowcóvr, z mu ·
Dunaju mozn.by wldobI6 zło~a
za 20 milj ardów p" nuil.
Gllrą c zka złora d 'Hta: fama o zło 
tonośnej r<ece przy kuła U W H~Q f .na,, sistów zagr>\nioznych ; w Londynie,
N. Jllrku i Bllst .n le utworz .vły ~ię, jak
donoszą pisma budapes z.eń .Ide, trzy
grupy fInalIdowe, któr" m ..j/) z.miar
p t)dj~. 6 eksvloat.cjQ złota jz mulu dunajuwego przy zas tusowaniu najnowszych metod technicznych.
Wp.IHu ~ oblicz e ń

łu

Sztuka polska u obcych

I Brunona

Lechows~iego

Donoszll % Rio de Janeiro:
- Urz~dzona w salonach tow. .Brazylijski ruch artystyczny' wystawa obra%6 .. malarza polskiego Brunona Lechowskiego osiągnęła niebywały sukces, mimo, że została otwarta w sezonie martwym, letnim (w Brazylji, położo tej po
przeciwnej od nas stronie r6w,ika, lato
przypada w mie.i'lcach erudniu, styczciu i lutym), ki~d)l życie kulturalne w
stolicy brazyłi skiej zamiera. Prasa poświęciła polskiemu artyś :ie liczne i b.
przychylne artykuły inototki, reprodukujlIc j"2" dzieła. Szerell CZAsopism Ilustrowanych przeznaczyło wystawie L, chowskiego sp cjalne stronice. N.jwię
cej zainteresowania wzbudzały p~j 'a 1 e,
oddaj lice z ~kspresj, piękno przyrody
brazylijski.e j.

w Rio de Janeiro.

Wobec projektu Lecho.\7sklegó urzłl
dzenia ' tourn ee a ·tystycznego po innych
republikach
ame V lIńskich,
dyrekcja
• Touring Clubu' brazyłijs <leI/o z'pewniła mu swe poparcie p ,d :zas dalszych
objazdów Brazylji dla uzupełnienie jego
zbior6w pe i zaż ,wych, które maj" być
wystawione zlIgranicll.
Ze strony sler artystycznych i literacki , h spotkał się Lechowski t: uczerq symp.till i poparciem. W og ó lności
można powiedzieć, ze żaden z artystów
zag.anicznycR ani brazylijskich, którzy
u z'ldzali wystawy w ostatnich latach w
Rio de Janeiro, nie odniósł tak dute ~ o
sukce5u altystyC%neeO, jak malarz polski.

-

Od ki adzieży samochod6w
do mordu rabunkowego.

vrz"7. '1 aCZ~l l la

Prze lVatnse panie
go

\lropozycJę.

zgadzały si~

Da j e-

Osobliwy kolekcjoner.
Zbio y pudełek do zapałek posiada
niejaki im. J ohnsen w G1asgowie (Szkocja). Oryginai ten rozpoczął kompletowanie swej kolekCji pudeł · k zapałcz""
nych od r. 1912 i zllobył w cillilu lO-ci.
lat 6.000 pudełek nairozmaitiZello pocho .zenie. a w tem aż 660 japoJ\oo
skich.

Czy wiecie,

23 ...

- W Leningradzie został wprow.dzony priymus szkolny dl" młodZież,
do l .. t 17-tu włll znie.
- Największem mor ' em wewnętrz
nem jest morze Kaspi jskie, kt';rego powerzchnia zajmuje przestrzeń nie o
'w iele mniejszą od Niemiec. .
- W mieście Grand Rapids w stanie Michigan (U. S. A.) wprowadzono W
szkołach miejskich zamiast 'drewniany"fl
lawek wyścielane lot .. le.
.:... Senatorzy lrancuscy (Boncour, de
Jouvenel i Berenger) złożyli rządowi
projekt urzlldzenla w r ary tu w r. 1937
międzynarodowej wystawy dzie,ów cY"
wilizacji.

~

Pal tylko gilzy

~

"LUKSUSOWE~·

wytwórni
Cegielniana 19,

,ŚWIATOWID '

t.óot,

tel. 13ł41O.

~~"~~mm
~~~~
.
~~
Zakończenie karnawału

Z galerji zbrodniczych typów.

Prze Ido od ml~514c, w więzieniu św.
P iotra w Wersaln prt~bywll DltllHkl Guy
D:'T D. mo,·d.rca bogattgo AmtlrykHnfUll
Ryyzsrda Wall ', . któr~go po uOlor.lowa·
niu ",",ueił do 8t1kwauy. a ubrauie le!!,o
I autolllob .1 spalił. S• •MIl śl"dczy w toku bartaó ujawnll i1.tllczlu t,,&,o pomyal)" pa'o zbrorlDi.r7a.
D Tsn był już karany więzien i em za
k",It<leż aUla. Po 0Vu<lcztmiu więlltloi ..
VaTin IlOw,tldzlał ."tlj zmlie. te I.rllcuje
jako 8gen t i sar .. b,a l uoo fr . młt,si~,:z
ni8. tymczascm uvrawl»ł zUi,~łnitl n.. wy
proc"d~rt :10 klór,,~o jak lit) okatuje,
cz .. r".ł nietłe zyski
K· artl D8 nllcy piprws~e leps7e "uto.
P07.0.ta",iolle Lllt sz· f-ra i ł1jrt" W ~1 y III>
przy~r8nku tramwaj.,wym j"kl)ś pr, y'"·o·
!eltl uhr""1\ ule"-ia.t~. proVouowHł jej
htl'.łllt_le'llWntl odWJ eti"Ol~ Da m l ej ~' "

więceJ.

Restrykcie liila!\Sowe w Niemczech
sprawiają, że pienilldz jest rzad,i i nawet w handlu detalicznym rożpowsze'c!a
nla się COraz bardzi j r~gulowanie ~a
leżności wekslami. Weksli coraz wiece;
w obiegu, a w.rtość ich staje się COISl
bar ziej problematyczną.
W okrede
noworocznym zgłasza się pewien berłiń, zyk do sklepu z ' konfekcją męsk, i
wy ~iera u swego dosta NCy k.!ka koszll~
za które placi wa~slem trzymiesięcz_
nym.
Na wychodnem klijent zw'aCIl się
nag le do kupca.
- Hm. czy wiadomo panu, że pal\.
ski konkurent z przeciwka ofIarOWUje
kald.mu klijentowi piękny prezenl 1\11
No.yy Rok?
- Ha, skoro jest pan naszym stałym ki jentem ... proszę, oto trzy cllu&teczki j~dwabne .
'
K ijent krzywi się:
- No, nie ma p.n szerokiego Ilastu I
- Niech będzie. Ofiaruje panu %atem gratis te koszule i zwracam weksel.
Klijent waha się przez chwUę, poczem rzecze r_zolutni e:
- Ostatecznie ... wolę już te chllsteczki.

Zbr Idoiare

ZIIwozlł ofiar~

n. przed-

rni, ś :le, grtliM pod pr... t~"~t ..:n w3ł ..j rep .. racji I'ro • •ł dltmę. by na ch ""l~ wv.illnł ... wyskltkują.: r6~Qi.:t z aut I .
Wj

''''Ij

dz,c, te pau i Zostaw la
tortlbk~ UI\
altld~Hula. co W g wJP~dkacil na 10
miało mieJ~oe. waklókł>va ł 81.yhko du
8Ut .. i uddalał
si, z IIUlą s:lybko'~ i • .
Nló<tęlluie .. ubawie przed 8chwytlluiem
pozo~tawl&ł aoLo ua pi.rws."j l 'PUtlj
ul I' Y I kra'U inue. W t!ln apl/sl b po!itf~V"wał w ciągu dWQ.·h lat.
O"" rlLeje te "rl.yooslly mu weala nie
Ile dOo· hud] . z których jtldn"l< żoua Jtllu
nie hyla dostatecznitl zarl,," 010118.
MidI jHSI.CZtl inn1 ~poSQ by ~ab i erania,
8zc/eł\'óloie "ła~"ici8łi skl",lów " ben ,y ·
ną i ohwl}
Kat. ł sobie wynieŚĆ f> luli
6 banIek z oliw~ i btlnzylll} i w chwili
. ul by · 1·1'1·.'\II i8, J1 ro~ , ł o pr l y fllfl ~ l "oie
JeSZ<:ltl do, Ur h, II goly ku ,H "c odt! tlat 81ę
po n } .\7y tO \Ąm r. lIaT '1l uL.t·sial g' ll. zabi era ją ;; j u ż do~tllr~~ouy towar.

i

u drukarzy,
W sobotę, dnia 6 lute~o br., w pięk
nie udekorowanej sali Związku Drukarz,
(Nawrot 20), przy dźwięka c h d _borowej
muzyki, odbędzie się tradycyjna zabawo
pod hasłem .Potegnanie karnawału'.
Tani i obficie zaopatrzony bulet.
niskie ceny wejścia ( zł. 1.50) wesoła
IItmoslera i gościnność go.podarzy zapewniajll gościom bextroskie spędzenie
wieczoru na miłej za t awie.
Poczlltek zabawy o Ilodz. g..ei wleca.
Doch6d z zabawy przeznaczony jest
na zaSIlenie lunduszu zapomogowellO dla
bezrobotnych drukerzy.
Wejście wyłącznie za zaproszen IamI,
które otrzymać można w sekretarjacie
Związku, Nawrot 20, codziennie w ilOOa.
od 7 do 10 wiecz.

I

------.---------------

Grty D"Tiu d o wiedział się o wyłowienIU z S~kwan y zwlok swej oli.ry"
nie okazał n , jm Oie.l 8z~go wzrU~~"DI~,
Nlljprawdvpodobuiej w 'Ułedługilll O~IU!a
załatwi Się z nim gilotyna.

Dziś

12 stron I dnlll3tllllI
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Wiadomości

drół II miejlIca za.ieszltania tsm i s
powrotem drllgą klasq.
Ponadto w czasie raidu, kaid,
otrzymuje miejsce sypialne z posicitll,.
Centralny komitet organizaoyjlll
(Kraków, Stut\encka '27, I p.) udziel.
łąd/lnych infurmacyJ.
Niedawno zrtlBztą wy48ny został
specjalny pro.pekt raidu, zawierajl\c7
szczegóły tej interesujrJcej imprezy.

sportowe.

-Hokejow ( turniej Qlimpijski.
Kanada-U. S. R. 2:1 Niemcy-Polska 2:1
7 lutego 1932 r.

Turr,iej otworzyło spotkanie Kanady
faworytów
IIa zw}cięstwo. Amerykanie od pierwszej
ehwili walczyli z cał, zac · ętości, .
Twarda, niezwykle szybka i podniecaj,ca gra doprowadziła widownię do
białej lI or,czki
Mecz został nierozstrzygnięty przez
wszystkie trzy tercje i dopiero po przed uieniu spotkaJtia Id",. razy po 5 miIIut) Kanadyjczycy schodz'l z lodowiska
jako zwycięzcy w stosunku 2:1.
Po potudniu stllnęli naprzeciw sie.ie Polacy i Niemcy.
Gra, która na skutek fatalnej org.aizacji rozpoczęło się z 40-minutowem
opóźnieniem, nie ustępowało w szyb koś
d spotko iu S ' anów i Kanady.
Ob. zespoły wolcz'l twardo, przewyższaj'lc nawet pod tym względem
drużyny nowego świoto.
Polacy byli w polu niew'ltpliwie lepsi: szybsi, strze101i więcej. Niemcy mieli
więcej szc ęścia i... Leinwebero w bra",ce, który łapał wszystkie strzały.
Pierwsza tercja upływa bezbramko-

1010. W trzeciej min"cie drugiej tercji
Jaenecke chwyta przypadkowo kr'lżek
odbity od bandy i strzela. Kr,żek udeAdmlnlltr".J
Giełda warszawska.
O
Reklam",,] rza w nogę Stollowskiego i wpada do
Urzędowa ceduła giełdy walutiJwaj
si. tki.
I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
li do. 5 lutego HIS~ rokll.
Polacy , wyrównuj'l przez Kowalskiello I~
w 8 mi nut później .
GOT<.JWKA.
Po rozpoczęciu ostatniej tercji IIwoł
Dolary tl.88.50
t owna burza śnieżna utrudniała zawod,
nikom orjentację .
CZEKI.
W pierwszej minucie korzysta z zaHolant\ia 1I59.f>5
mieszania pr a woskrzydłowy Roemer i
Lon1lyn 30.8;
strzela z,",ycir;sk'l bramkę dlo Niemców.
N.-York c6e'Ci 8.9 17
Szala j ąca ~nieżyca uniemożliwia miN.- York kl\bel 8.922
mo rozpaczliwego szturmu Polaków zaParyż 35.U
służone wyrówninie.
Praga 26.H
l eby zaczęto mecz punktualnie,
Szwa jl:a.rla I H.l9
śnieżyca by nie przeszkodziła . ,
Włocby 46 10
I
Niemcy schodzą z lodowiska z re~erjjn 21170
zultat .. m 2: l.
Przygotowania do kolejowego raidu
A K U J fi:
Gra stała na wysokim poziomie tech- narcia rskiego wzdluż I\arpat. znajdują
B-k Pol,k' 101.00
nicznym i była prow. dz '"8 obustroonie si~ na ukończeniu i cala impreza laLilpop 1S.50
fair, co specjaloie p o dkreślo prasa ame- pu\,.ia la się doskonale. Wszystw:o zarykańska, dodaj'l c, że widzowie na mePAPIERY PAN·rrWOWE I LrS'l'V
lety tera21 od warunkó" ś nieżn ych Vf
cz Pol ska - Niemcy gr!! obu zespo- końcu lutego (rald odbędzie się od Zl
ZA'lTAW:-.lK
łów byli zachwyceni.
lut3gu t10 l ma rca włącznie). naloży 3~ pot. budowlana 31.50
jednak spodziewać się, że w&runki te 4~ in westycyjna 81 75
dopiszą gdy t zwykle o tym
czasie 5% kOrlw6r8Ylna 40 .25
6~ dolarowa 56.00
wystflPui~ bogate ośnieżenie .
Obecnie zbierane są vr t-re nie zgłu 7% st!l.b lliucyjlh 57.00, M .75
W czwarteK. nil olimpijskim stadjo- czem następi j eszcze raz podobna chwi- szeuia na rałd W Warszawie przyj- 8% B. G. K. H.Bie zimowym w Lake Placid otwarte la - za ~ ończenje igrzysk - i wten- muje je Warszawski Klub N"rciaT'Y. 4'/.% ziemsko zt. ,li 25
zostały III Olimpijsk,e Igrzyska Zimoczas III Zimuwe I~rzyska Olimpijskie plac Pił~udskiego l! (prok. sądu S$ m. Warszawy 63.2:;
woj.k.) .
10$ m. S e(llec 60. Oli
we, których otwarcia dokonał guberna- prz ejt:lą ' do h isto rJi.
Dla zgłoszeń przeprowadzony zoo 8$ m. Piotrkowa 6000,
tor Roosllvelt, w obecności przedstawiNa~ Jednak Interesuje teraz, kto b<:/stał
podział
t
erenowy,
a
VI
szczegól10';
m. Ra40mia 60.06
cieli organizacyj sl, ołeczuych i związ dzie zwyci~z (· ą . Czy Ameryka, w t"j
ków sportllwych. Na krótko przed 0- d7.iedzinie jeszcze młuda - wydrztl ności: vr Warszaw ,e przyjmowane są 10$ m. Lublina 6600
łwąrciem do stadjonu wkroczyły przy
Europie hegemonjC) w sportach zimo- zgłoszenia z województw: warszawskiego, białcl stockiego, nowogrodzkiedł witjkach muzyki poszcz~gólue reprewycM
zentacje państwowe, według kolej ności
.Prorokujmy · zatem. Ciekawe, czy go, \V,leń~kiego i łód.kiego .
Zgłosze~ia przyjmowane będą do
Dizw w języku angielskim.
naS1.e pTzypu~zcz.nia sprawdZI) ~i<:l, ..
Kanada w h ok eju na lodzie zostanie fi lutego włljcznie, a 'począwszy od 15
Wśród wszystkicH reprezentaeyf
mistrzem olimpijskim. To jest prawie lutego rozpocznie sil} przydział~bilet6W'.
państwowych wybijała sitj na czoło repewne. Ameryka podobnie jak w Kry- Btjdą to ~pecjalne bilety książeczkowe,
~rezentarja amt!rykańs~a, ktÓra obok
I8n8dy jest naj liczniej reprezentowa- nicy na mistrzostwach świata zajmie zawierające wszystkie uprawni~nia,
drugie miejsce. R"z~rywki tych dwu odcinki kontrolne na utrzymanie, roz· W wielkim wyborze "poleca fabryka luster
la. Dalej Kanada.
Pi~kną poddtawą i
lIykiem zaimponowali również Nor- teamów stanowić btjdą szczytlH Igrzysk kład judy itp.
Uprawnienia te są bardzo obszerne
.egowie przyczem Polacy ~yli gorąco Olimpijskich. Odb~dą 8i<:/ one w drugdy t na łllczną kwot~ 20~ zł., każdy
.itani przez liczną koloDj~ Polaków. gim i ostatnim dOlu igrzysk.
Lódź, Wólczańska
Poszezególne państwa przedef,loO trzecie miejsce starać sitj będ,. pasażer, prócz otrzymania, i szeregu
Itraly przed lot'ł gubernatora według Niemcy, Jak równi.ż i Polacy. jako udog" dnień, ma zapewniony przejazd
Telefon 210-(18.
dwaj jedyni przedstawicide Europy. nie ,.ylko eałej tr811y raidowej, ale poDastępujllcej kolejnośd: Austrja, Belrja, Czechosłowacja. Finlandja, Francja, Sprawa tajest narazie kwestią otwartą
Niemcy, Aoglja, Węgry, Włocby, Ja- i tadn~j z drużyn nie można przepoIODja, Norwegja, Polska, Rumunja, wiedzieć zdobycie tpgo miejsca.
Szwecja, Szwajcarja i Stan1 ZjednoSZane:
KINO-TEATR
Słoneczna pogoda sprzyjała cereróg Brze:uńskiej
monjałowi otwarcia, a kiedy z ust jeDojazd trRmwlljami 1. 6 i J4.
łnego z zawodników amerykańskich
Jutrzejsze llawody bokserskie, któ'
padły ostatnie słowa przysięgi olimDziś i dni n&>;tępuychl
Dziś i dni następnychl
pijskiej; ' panował na stadj oni e wllrM re KS Zjednocżone or~ani:>luje o godz.
l2
·oj
w wlll<nej sali przy ul. Prz~
wszystkich uc~estników niezwykle podOpowieść filmowa o los a ch bohat~rskiego rycerza fortnny, J.tórY
dzalnianej 68 zapowiadają sil) nad
liosly nastrój .
ogniem i mieczem zdobywał trony, a pieśnill i spojrzeniem serca
Po stadjonie uwija sil} niezliezona zwyczaj ciekawie i w podanym Jut
kobiet.
Ilość fotografo w prasowych, a przez prz~z nas poprzednio programie żad
irzy zainstalowane mikrufony radjowe, nych zmian nie uskuteczniono i wo ~aly świat dowiaduje się o otwarciu bec tego zestawienie powytsze ręczy
lfrzysk. Gospodarze pragnęli nadać ZIJ. interesujący przebipg spotkań.
Jeteli dodamy, te ;ceny miejsc %0'
leJ cbwili jak najbardzi~j podniosły
nastrój. nie szcztjdząc truduw i kosz· stały ze wzgltjdu na obecny kry<ys
W roli tytułowpj JOB N BARRYMORE
tów, by Lake Placid przedstawiało dziś obniżone, aby urtost(jpn,ć szerszym
NlId program: Wspllnilłł" kornelii .. IIm.ry~>ń~k/l
pnwdziwle olimpij liki wygląd .
masom obejrzenie tych pdnowartościo ·
POCZl\tek codziennie o god:.:. ł ..'I0, w soboty, niedziele i świ(jt.. od godz.
. Bpzpośrednio po uroczystości pierw- wY 'h walk, to liczyć sil) nal~ty z
12·ej do 8-~ wsfystkie miej8ca po 50 i 40 gr. z udzi?Jem orkieotry.
wieI kip m powortzeniem sportowtlm jak
Sl.łyżwiąrze wkraczają na tor IytOrkiestra powi(kszon>\ i ściśle dostosow ana do trffici obrazu pod kler.
Wllrski, pO('zem w p'ół god.dny później i ka~owem powyiszego klllbu .
znanego kapelmi~trza Y. LIDAUERA.
reprez6ntacj e hokejowe Pol~ki i NieSaidel walczy z D,iertanowskim
1Il1~C stAczaj ą SWf 'ją pierwszą walkQ ab.v przy\(otować si~ do rozprawy
z Chmielewskim reszta par przed"tllw \urnie.lu olimpijskim.
10 dni btjdll trwały igrzyska, po- wia 81tj rówDlez bardzo CIllkawie.

- - - - .-------

i Stan6w Zjednoczonych -

gr.

cuskiego

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

.

Włosi

"
przecIw

narciarskim ra:dem
kolejowym.

Otwarcie III zimowych

Igrzy~k

Olimpijskich.

md~~mm

LUSTRA
Oskar Kahlert
109.

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

Zawody bokserskie
u Zjednoczonych

BAJKA

Gener'ał

Craek

I

Dźwiękowy Kjno- Teatr

CORSO

Spragniona

kom!djodr~m.t w 10 ~kt. w roI. ~ł. ·\Ill1hi.ń,y pn·
BESSIE LOVE n'ublony f<LIM SUMllERVILLE i komi ezny BAlOtY LA~GDON.- FrlOl .S"ragulou&
ZIELONA Nr. 2/4.
Amel'jka" w do-achIl' i do"cipny ~posó b Iln~truje dzi,i+'ze stoPocz~t~k w dni powsz. o 4-eJ sunki na tle prohibicji w ftSu ch~j Ameryce· wśród b~nd pr<t'myW soboty. uie(lz. i ~więtB o 12.ej tUlków nocnych lokali. wspaniałycb pMłHÓw, Frlm, ktÓ1"y WMęp
N. pi, rwszy "pans reny 7,n1tm,p. nym bojl'm adobył ~obi~ uznanip i wi~lki ~UkCP8 nR ClII,) ID świ~cie.

-

w~panialy

bl i c ' noścl pr~f~lrcznM

,SpeCjali~
od rozwodów ł
Cohn " Kelly

Rrcywp.'OI:L .f.lf'ol>\ w 6 lIlCtach. W rol ,ICh
Każda kobi~ta. każdy metcz.vzn p l':1l!'O,CV l'o~lVoll u winien
ł:
zoracz) ó ten film I Ol \'I ód muro" 81 y. Film ~ I it'ł l \I _hm na- &9pięcin hnmor.vstYCZ'I~ln.~~

I!:IóNOy('h Olez"ówniln' kOUllcy

·DZIENNIK ~

w·

811'. 10.
.-______________
wJska •
Dtwiękowy KiDo-Teatr

i "dessous"

" Przedwiośnie"

e.ll.a2

Nr.

rku 2dnia
-Większy

2

film

~

lutego

rodzinnej

87 .

następnych

i dni

t..

produkcji p.

.~~!'~ !?r!~m::.t~:~~,,~ju 1~' os~ n~.~'!:!. L~ u~~. ~?pułk.
..

J Gra.nlczna dokłada starań, zdwaja swę
dt
Ad
B d
czuJność. łapie i karze przemytnik6w O ~al"zaJą:. . am . I:.0 ZISZ, Bogusław Samborski, Karolina Lubieńska, Zofja
jednakie walki ta nie da poŻljdan\ch
.roh Jura I WielU mnych. Nad program aktualności filmowe.
_ rezultat6w dotęd. dopóki samo s ołe- Jtulecia .ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA". W roli Il'lównej Cbl\rlie Cbaplin.
Żeromsk i eg o 74-76
Paczeń_two nie zaniecha drobnego prze- niedziele I 8Wlęta o g. ~ p. p. ostatni. o gollz. 10 WI.C• • Geny mleJso: I J.ll:>, li 110 g,.,
.óg Ko~rnika
mytu, tak niestety głęboko zakorlenl·o- '''yltkl. mlej.ca ważne we ..... y.tkl. dni. wyjątkiem .obót, nl.dzlel I liwl,t.
Y k
nety woluego wejściaiw niedziele I święta be .....ględni. nieważne.
_ _ _ _ _ _ _ _iiiii_ _ _ _ _...!::.!.iiin~ go. ws utek widocznie
jakiegoś głupiego I mylnego pojęcia i perswadowa1!I=::====~===""=
-=~=========rr:::I==?,"",=-1Iia sobie - ,:"id?cznie dla uspokojenia
~_ł8snego sumlenoa - .a cót to się złe - ~5225CS~~
Dziś!
Następny program :

,.

KINO-TEATR

Dz.

RESURSAI
ul.

Warsztat

p r a C y o d ne

Kilińskiego

123

eGilotTnv t

W

PratefU

l

gara~u zł. za ~-O Z

2.000

Dwie gIlot.vny VI"
posiad"
~t republiki francuskiej, Anatol Vdi-

D

.}.
19o Sym, Anny Ondra. Wysoce
~U1'lA:J1'Yllllj4\!&"~d'dl!!w1Mt.M • .;ra gra! Mistrzowska reżyserja!

Poozątek

oryginalńa,

Orko pod dyr. p. L. KANTORA.

El

Broadway

tycie na Praterze p. t.

seansów w dni pow••.
o godz. 5.SO 7.30 I 9.15.
w soboty o g. 4, w nledzl.lel święta
o godz. 3, 4.30, ft, 7.30 I 0.15.
W sobotę, niedziele i święta pas.e
partout prócz urzędoW}'ch nlewatne.

25CSSC~

Do akt nr. 124 1032 r.
Komornik S"du Grodzkiego w Łod,i
r ewiru samieszkaly w Łodzi przy ulicy
;"oromskiego Nr. 2ó, na zasad,lo art. IOSO U.
P. C. oglas.a, że w dniu 10 marca
1052 r. od Itodz. 10 rano w Łodzi przy ulicy
Pólnoonej Nr. 27 odbędzie się sprzedaż z
prlOtargu publicznego ruchomości, nalłŻących
do Hercke Szajb. i skladaj,cych się z 3-ch
grempIJ, motoru elektryoln.go, oszaoowAnyoh
na lum ę 8()() zloty ch.
Łódź, dnia· I lutego 1032 r.
Komornik JAN JABCZYK.

D;llil i dni następnych wielki podwójny program
l obraz: Wiellrie bomby 6miecllu!

Patachon

Pat

jako policjanci
2 obraz

Z życia Eskimosów
Następny

l obraz

2

Limanow.kiego se

i

sława

KOlIIarnik Sądu Grodzkiego.... Łodzi
rewiru 18-1"0, umieszkaly w Łodzi przi

uL Karola nr. 30, na za..d.le art 1030 U. P.
C. 011&.110& te w dniu 15 I~tego 111S2 r.

od &"Od'. 10 rano we wsi Boldow, gm. Beldów odbędzie .Ię sprsedat z przetargu
p.bllczn'go rnchomoŚci naloil\Oych do Karola Szychowlo,a i .kladaj~e:rch się z 2-oh
koni, uprzęjy, ,''Ozu, mebli oszacowanych na

IDn.I,ko...." Klno-Teatr

sumę

MIMOZA

.

zł.

Łod.I, przy
spr.edał z

nI. Cegielniaprzetargu punaletl!cych do Arona
I BaJII maU. Toroilczyk i składaj'loych się.
... bll , oszao.wanych na sumę zł. 17S0
Łó4ź, dnia 2ft .ty~la 1032 r.
Komornik GuRSKI.
~U ..!"~go ruohomości,

1___

L. NITEC KI

Specjalis ta chorób skórnych, weneryczn,c!>
i moczopłciowych.

Na~rot 32. Tel. 213--18
przyjmuje od 8-10 rano i od 4-8 w.
w uiedz. i świllta od 9-12 Vi" poło
Dla pań oddzielna poczekalnia.

óftó.
Łódź,

do poniedziałku
S-go lutego 1932 r. wf.

Od wtorku dn. 2

dnia ó lutego 1032 1".
lCÓ..ornik R. SAKKILARl.
Do akt nr. 2581 1031 r.

Ogłoszenie.

N8jOOWS~ arcydzieło dtwiękoW6 retysuji Leon Poirier. Huzy:kę
wykonala orkiestra Opery Paryskiej . .wielki dramat z dalekich
mórz p. t.

c

04 godz. 10 rano w
nej 14. odbędzie aię

Dr. med.

Ogloszenie,

Wilk i szakale

obraz

K•• ornlk SIIdu Grodzki.go w Łodzi rewlrll VII-ro zamieszkaly w ŁOdzl, przy nli",

ai.nkl ... lola nr. g, na zasadzie art. 1030 U
7. C. ogl,,"a, że w dniu 28 lutego 1032 ~

Do akt nr. SO IÓ32 r.

wielki podwójoy program

Miłość

Do akt. nr. 2211932 r.

OGŁOSZENIE

Ogloszenie.

Komornik SIIdu Grodzkiego w Łod,i rewiru
.ami ••• kaiy ... Łod"; przy ul. Traugutta

ł-go

lir. 10, na I.sadzie art. 1030 UPC. ogia.za je

w dniu U lutego 1032 r. od godz. 10 rano w

DR. MED.

Edward Reicher
chol'oby sk61'ne i wenel'yczne .
ul. Południo wa nr. 28.
Tel. 201-98.
od 8-11 rano i od 3-8 W.,
w niedziele i święta od 9-1.

Przyjmujłl

Łodzi przy ul. Si.llkl .... icla 4S odbędzie się
sprzedał z prsetargu publicznego ruchomości
naleł""yoh do Adolfa Tetola!!a I skiadajllcych
się • mebli, oszacowanych na aumę zł. 1,100

I

Łódź,

W rolacb gli.wnych T. BOURDELLE, Cain przestępca i tułacz,
RAMA. TAliE, Zllzura, Ewa wysp Poliuezyjlkich.
Poez'ltek l.anoóW. w dni powIZednie o godzlule HJ,
I święta o godzinie 2-ej . Ostatni seano o godz. 9.15.

wszy.tkle mlejaca po

(lO

Tow.

lOboty, niedzIel.
Na pierwszy aeano

'II'

dnia 22 st,.cznia 1032 r.
Komornik Za.)kowski.

Rzemieślnicze

Bi:tuterję ;

IIResursa" w łodzi

Walne Roczne
Zgromadzenie Gzłonków Towarzystwa
z
Dtwiękowe

Dziś i dni następnych.
Film w DOWem literawem

Kmo-Teatry

t

Dziś i dni następnych,
dźwiękowem opracowaniu p. t.

SIALE NOCE

1. Zagajenie i wybór P rezydjum.
protokułu poprzedniego Walnego
Zgromadzenia.
3. Sprawozdauie Za~du.
4 . SIIr&wa Bauku Rzemieślników Łódzkich.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
6. Zatwierdzenie bilansu oa 1931 rok.
7. Uchwalenie budżetu ua 19112 rok.
S. Sprawozdanie Komi@ji Balotoj~cej.
9. Zmiana statutu.
10. Ustąpienie części posesji pnly ul. Wólczańskiej
gminie miejskiej na rozszerzenie ulicy.
11. Kotałeenie młodzieży w okolach średnieh.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej i Balotujllcej.
13. Woln" wnioski.
punktualne i gremjaIne przybycie prosi pp. Człon-

•

r

o

ZARZĄD.

_
_ --~
kbw

A

Obiady

&maozlle I tanio ."..
da,e 11 Listopada ao.

lniśclels·ri

-

Za wie,.. mWłmetrow}" l-łamoW}" (ł łamy): przed tebtell I w tekście 50 gr~ za tebtem I komnnlkat7 &O rgr., n.kr..
logi _ 30 gr., zwyczajne .. I wie,.1 mIlim, (Itrona 8 lamó ...) 12 gr.. ogio... nla drobne 12 gr., .. wyru naJmnl.jzł. 1.20, dla ponnknJl\Oyoh pracy lO gr., najmniej... oglolzenle l d. - OgloalOnla I&mleJ ...". o SO proc. IIrok),
rU1ll ugranlcznyob o 100 proc. IIro.J. Za termlnoW}" drnk ogionen, komnnlkalów lon.... &dm1nl1UacJa nie 04powlad&.
.. Ledzl {zł. 5.110, na prowincji zł. 6.10, .. 04DO.."niI do domn &O gr. - PreDWlleratę przerwać moma tylko l-go I 16-g0 kai4ego mlOll4G'-

ogZO&Zeń.:

C" I I ' P r" II u,m e r a t" lIIi .. lęcmie
B.d.kłor:

II

DO da t e k dZWU(kowy.
.l

111111111111111111111111111111111111111111111111
Ce:n.y

I

oastępujllcym porządkiem dzieuoym:

2. Odczytanie

(PRYlfABALERINA) MouumPDtaloe areydzieło z życia cankiej Rosji.
Bealizaeja generaloego reżysera rosyjskiego Dymitra Buehowieekiego. Hulaneze orrje oficerów carskiej gwardji! Tajne rewolucyjne stowanylsenial
Walki morskie. Rewizje i aresztowwal W rolach Cłównych : Laura I&Pl&ote,
Raymolld Keane i Michał Wawiez,
Nad program:

B

zawiadamia swych człooków, że w dniu 6 marca r. b.
o godz. 10 rano w lokalu własnym odbędaie Bię

gr.

zegarki na raty...nr
golówkowe I' o 10.1
Jl Preciosa -, Piotrko ...•
ska 123 w po<!wórza.
acznOść!Agencl(iiJ) .
powiększeń portretowyoh po •• ukf....·
ni ><I( calej Pola.. ..
W}'lOką prowlzjll,'Wl"jJt
koszlów pod rot y i od·
powledni" premJlI.Dochód dzienny »40 zi Pi •• cle .K.....
kus'", Taroó", ,8ln:"zyP~
ka pocztowa 1~.2~
I pude'Oklejarka
oJarka mogli 'elc>sl ć się do fJobrykl gil'
·.Ś .. latowid", ;CegielnIana 19., _ _ __
genta: do spn6dlży gilI i ,Int...
poonukuj. firma .Ś"II
towld", Łódź, Cegle!nlana J O. Zgi08101l1l
W godz. od 9~

JÓ1.f1f "Przybylslri

Za Y)'dAwniciwo: Bdmund

Błaiell'ui.

Druk~Ef. TarkowBkiego.

CegielnianA

i9."'

