..

Rok II.

Wtorek, dn. 23 lutego 1932 r.
Redakcj a: ul. Ćegiel.lliua .li! IV, tel.ton 1M-86.
Redaktor. przyjmuje od godo. 7- g wiees.

Komuniści

.

w

I

=-~------i '---------------~------~--~-C. en.a 1B
Administracja; aJ. Cegieln iana 19, t~1. IM-86.
gr.
Reklamację przyjmuje się tamże.

Zagłębi.u . Dąbrawskiern

P ,RĄ DO CZARNEGO STRA·JKtJ.
Krwawe-' zajścia w 'kopalQiach --- ofiary w ludziach;
SOSNOWIEC. 22.2 - Dziś, na pierw- czas ustalić, Ranny został znauy dZia- 1 ce zlllarl. Na miejsce wypadk6w przy - I
SOSNOWIEC, 22. :& (PAT). Z miejszej z mianie nie zgłosi~ się do pracy ani !acz komunistyczny Antoui Bartosik. hyt z Kielc pOdinspektor pplicji i ko- swwych kopalni prywatnych zast~aj
jeden g6rnik. Zastr~kowały również
.
kowały dzisiaj . H alina", ,MaksymilIfuystkie kopalnie niezrzaszone, kt6re Bartosik przewieziony do szpitala wkró t- men4ant pol. 'powiatowej.
iiiiiiii;iiii;_iiii;iiii;iiii;iiii;iiii;iiii;iiii;iiii;_ _ _ _ _ _- _ - - - - - , . . . - - - - - ·-jan II" . "Stani sław· i • Karol". VI
dotęd pracowały. W kopalniach znajduje
całem Zagłębiu pracnje normalnie tylsię jedynie obserwacja i obsługa maszyn. • Swi ęt6w,ka " przypada dziś w jed~
ko jedna. kopalnia niezrzeszona "Solnej tylko kopalni . Reden " w Dąbrowi e
way· '.
Górniczej ...
Poza kopalniami, prz ystąpiła ró wnie ż
KATOWICE, 22.2 (PAT). Dziś
do strajku fabry ka chemiczna .Sz trem ~
rano zastrajkowała ko palnia " Laura"
w Strzemieszycach, za trud ni ająca 280
.robotników.
.
w Chorzowie. Poranna zm ian a robotPo wcz.orajszem krwawem zajściu. w
ników nie Jlr?:ybyła do pracy.
WILNO, 22.2 (Tel. wł. .Dz. t.).
O t,-amwajach .Dziennik " pisał nie.kopalni . Ksa"era" pod Będzinem, wywolanem agitacją kom unistyczną, dzi ś la przy, łade m 'Piotrkowa Tomaszo- jed.nokrotnie,dowodząc, że .tylko obniżka
S OS~OWIEC , 22.2 (PAT). Dziś
w dalszym ci ągu komun iś ci usiłują wy- wa i NoworademSka zorganizo wał cepy bili/ów umożiiwi masom korzystanie
z t'ramwajów nadal, a co za tern idzie rano wybuchł strajk w chemicznej fa.wolać czarny strajk. Na kopalni • Ksawera" zebrał $ i ę tłum , klóry zaata k ował SIę tu związek konsum etów prądu pozwoli przedsiębiorstwo utrzymać na po_ uryce " Strem" w iStrzemieszycach. Zaelektrycznego, który dążyć będzie ziomie. ,
poli cję, w z y wającą do rozejśc i a si ~ . Postrajkowało dwustu kilkudziesięeill rolicja p ala zrazu salwę .w g ó rę na po- do obniżenia obecnie obOWiązują- . Tak samo rzecz ma się z drożyzną, boiników, kt6rzy nie godzą się na obttiiępej nawet, z paskarstwem stawek enerstrach, a gdy to nie poskutkowało , cy.ch 'cen za elektrycz ność.
niżenie stawek zarobkowych o 8 proc.
salwę W tłum . Zabity został' 2()'- letni
Z dotychczasowych ' oświadczeń ,: 'gji Elektryczn ej.
.SOSNOWIEO, 2:1 2 ( PAT). W ci,,Daniel l5ajda, ci ężk 'l ranny Ma!)an Aórcow wvJiłka. że gdvby .m""s...·
Pr'e~1O zachla.nno8c; koncesjonarjuJ. _
r
I... "'"
rey ektr~ pł'O~1~ mttJloowo ł- ~ku- gu .dzisi.ej1lz j cJJOey policj p~
~amczyk, który z marł "szpitalu, If eJ
odrzuciło
żądam
a
obniżki
cen
prądu
tecznie
l
..
d,~oić
Piotrkowa,
Noworadom,anny Józef Całka. Pomimo sal ~y tłum
dziła rewizję na terenie kilku miejdalej a takował policję i dopiero nad- - abonencj nie c o fną się przed slca, Tomaszowa, O.ęstochowy.
scowości Zagłębia Dąb~owskiego w
'ogłoszenieniem strajku
w formie
Dziś ol1'zyma lilŚmy wiadomość t.legrabie głe posiłki policyj ne przywróciły spozwiązku z ostatniemi wypalkami. Za~ój . Zajście to wyzyskiwane jest obecwstrzymnnia się Od korzystanja ficzną, że 'śladem wyżej wymien ionych
trzymano wiele os6b, w tern znatlzną
nie przez komunistów do, dalszej agi- Z usług elektrowni.
miast poszło Wilno i Przemyśl.
tacji.
PRZEMYSL 22.2 (PAT). Dziś wieczo. Akcja abonentów elektrowni w rzeczo- ilosć komunistów, podejrzanych o uNa razie basła czarnego strajku, po- rem wybuchł . stra jk" konsument6w nych miastach odniesie n apew-no skutek d ział w wypadkach.
legającego na tem, że wstrzyma liby się
pril du elektryczn ego.
pożądany.
SOSNOWIEC, 22.2 ( PAT). Na
od pracy równ ież ci 2órnicy, kt6rzy n ieMieszkańcy postanowili nie oświ e tl ać
Akcja ta będzie miała swói oddiwięu
zgłosiło si,
zbędni są ' do utrzymania w porządku
wystaw sklepowych chcąć w ten sposó b w calem państwie, a zasługa inicjatywy kopalni " Czeladź- Piask i "
maszyn, nie odnos zą większego rezulta· wpłynąć na ele ktrownię w kierunku ob- ~ sp"ężystej organizacji caloi ci" musi być dzisiaj oprócz załogi obserwator6w w
tu. Jedynie na kopalniach: Grodziec i niżenia prlldu , którego cena wynosi 74 catkowicie prŻlypisana samor~ądom da - liczbie 77 o~ób , 72 górnik6w zupełnie
Czeladź strajkuj'lcy robotnicy podburzegr. za kilowat ( godzinę). Miasto całe nych miast!
dobrowolnie do pracy . Usiłowania ele·ni przez komunist6w, nie chcieli do- tonie w ciemnoś ciacb .
B owiem tam ogni6kował się cały plan ment6w radykalnych przeszkadzania w
pu ści ć na kopalnie robotni!o6w, idących
działań. który spowodował akces wszyst*
pracy 1lie po w iodły się.
GO obsługi maszyn. Dopiero interwencja
;lo
*
Straj k proklam.owany przez abonen· kich zwią zków, instytucji i t . .p.
silnego oddziału policji umożliwiła roDziuić Się n aleiy, że j ak dotąd Rada
tQw
elektrowni
m.
Piotrkowa,
a
dalej
To·
botnikom dostanie się do pracy.
KRAKÓW, 22.2 (PAT). W Jam. Łodzi i Mi' gistra.t w sprawie droW ciągu nocy policja przeprowadziła maszowa, Nowo,.ado»lska i Częstochowy
j est wysoce charakterystcz1łe m zjawiskiem iyzńll prądu nic nie zdziałały nietylko nie worznie, oierszy i innych miej, cowoszereg aresztowań wśród komunistów.

Walka z paskarstwem ' elektrowni.

Strajk ele~tro\Vn~

wileńskiej.

Olac lego milczy m gistrat m. Łodzi

I

SOSNOWIEC 22.II. (PAT) K ierownictwo akcji strajkowej zaczyna ś i ę
wymykać z rąk przywódc6w C. Z. G.
w zwi ązku z coraz ży wszą działalno
$ci, czynnik6w komuoistyeznych. Czyn·
.iJil wywrotowe usiłuj ą organizować
'masOll'e demonstracje wykorzY8Uijąc
masówki i zebr ania organizacji legalllych i staraj ąc si ę doprowadz ić do
itarć z po licj ą, wobec kt6rej wys tępu
ją coraz bardziej agresywnie. Dziś po
JlOłod niu na kopalniach Renard i Kli,montowo usiłowali komnn i ści zorganizować podobne demonstracje wysuwaillc na pierwszy plan kobiety. D.emonstracj e miały na celu doprowadzenie
to wycofania z kopalń t. zw. "obser1f&tor6w' . Do .poważniej szych zajść
łOszło w " Czeladzi". W ' c~asie wilCU
podczas przemawiania jed nej z działa
czek: komunistyczny ch, po li~j a zaatakowana została gradem kamieni i kilkunastoma strzałalIIi rewolwerowemi.
Gdy salwa ostrzegawcza w powietrze
lie poskutkowała , policja zrobiła uży
tek z broni, jednego z demonstrant6w
zabij aj ąc drugiego ciężko rani ąc. Nazwiska zallitego nie zdołano dotych-

pr,zejawily żadnej inicjatywy w tym kiedla naszych czas6w.
P odceas og6lnego zubożenia najazer- runku, ~achowując w całej rozciągłości
szych ""arstw ludności, uginających się strusią politykę milczenia ale n awet p ew. pod brzemieniem kryzysu ekonomicznego ne informacje' ajencyj reprrttrskich o rzekomo organizującej się akcji do walki
występuje n a czalo zagadnień życia ogól'?la fala zniżko wv, wywolana sytuacją, z niesłychaną drożyzną prądu ekktrow..i
a pozwalają ca przetrwać czasy najcięższe łódzkiej, byly pośpiesznie, dementowane
zarówno p1'ztd8i~biorcom , jak konsu· przez' pewne organizacje.
mentom.
A szkodaJ Bo tak, C2y' in aczej ktoś
Pzeciw prądowi płyną dzii, a raczej . będ:eie musiał ują ć wa lkę z paskarstwem
ekktrowni w ;,woje ręce i walkę tę na
usiłują płynąć, krótkowzroczni koncesjonarjusze, posiadacze akcji elektrowni, terenie Łodzi wygrać.
Nie:erozumia-le kunktatorBtwo w tej
tramwajów ect., którzy nie chcą obniżyć
,cen i wY2yskują do ostatnich granic deiedeinie u.cześniej czy póżniej Rada
dawne,<·aziś życiowo niueal1łe koncesj eJ
Miejska i Mąglstrl1t będą musi4l ły wymimo że spadek frekwencji powinien być -jaśnić:
<Ul danym
wypadku najbardziej ważką
A im wcześniej tem lepiej. B o później
przykro jest tlumacayć si ę!
preestrogą·

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

Od Admin'istracji.

Z dniem dzisiejsz.J;.m Administracja " Dziennika Ł6dzkiego "
jest czynna w lokalu wlasnym ul. Piotrkowska Nr. 86.
7 el. 101-99.
Godziny biurowe od godz. 9-ej rano do B-.ej wiecz.
Redakcja " D z i e n n i k a " czynna jest nadal przy
ul. Cegielnianej Nr. 19. Tel. 134-86.
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śeiach Zagłęb4a Krakowskiego straj i
trwa '" dalszym ci~u. Zadnych wJ'
padk6w narusz enia spokoj u nie był• .
Straj kujllcy zachowują, się spokojnie.

KATOWICE, 22.2 (PAT). Wobee
konferencji delegat6w Centralnego ZwillZku Metalowego, prokl amucej na czwar tek 25 b. m. stra,jk ...
hutaeh na G6rnym SIIlSku, celem (IQparcia str aj ku g6rnik6w Z agłębi a Dą
browskiego i Chrzanowskiego, zarząd
ok ręgowy Zw iązku Metal. Z. Z. Z,.
uchwalił co następnje: Związkek Metalowców ~. Z. Z. nie przyłącza sit
do akcji straj ku w hutach na terenie
G. S ląska , prokla1Dowanego na dZieli
25 b. III. przez C. Z. Metalowc6w.
uchw"ł

- - - - _ . -----

Kino
dźwiękowe
" Zachęta"
Dziś
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ży o i & rosyjskiego
ro ll: LA VR~ NCB TIBET'!' i CATJllIRINE DALE OWBN.
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Kiedy miłość się budzi.
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Nr. 54.

Wczorajsze obr~dy Sejmu.

Konfiskaty

W czasie prócesu brzeskiego

wywołały niesłychane
O twierając posiedzenie marsz. Switals~i zakomunikował, że otrzymał od
posła n ki Rudnickiej (KI. Ukr.) list z dnia
19 bm., w którym to liście p. Rudnicka
oświadcza, że wycofuje sprawę wniesioną do sądu honorowego przeciwko pos.
Walewskiemu (BBWR.) Marnałek przyjmuje do wiadomości to oświadczenie,
jednak wskazuje, te nie może pozostawić bez wyciągnięe i a konsekwencji tej
części listu, gdzie pos. Rudnicka wdaje
się w krytykę prezydjum Sejmu co do
sposobu wyborów sądu honorowego.

Argumentacja pos. Rudnickiej jakoby
superarbitrem nie mógł być poseł należący do tego samego klubu, do którego
nalety jedna ze stron jest fałszywq . Za niedozwoloną krytykę prezydjum Sejmu,
które w danym wypadku trzymało się
ściśle regulaminu Marszałek przywołuje
posłankę Rudnick'l do porządku z zapisaniem do protokułu .
. Zkolei izlra przyjęła po referacie pos.
Swieżański ego szere g ustaw, p'zynoszą
cych poważne ulgi rolnictwu.
W dyskusji pos. Babski (Str. Lud.)
przedkłada szereg postulatów swego
stronnictwa w dziedzinie pomocy dla
drobqych rolnikó w i wysuwa zastrzeże
nia, klub jego głosować będzie za tą
ustawą·

burdy na wczorajszem posiedzeniu.
BB. wstaje z ław, kierując się do miejsc
zajmowanych przez opozycję . Awantura
dochodzi do zenitu. Lada moment należy spodziewać się bójki. Posłowie B.
B. stoją naprzeciwko l~w opozycji. Pa·

Z law opozycji padaj II okrzyki: Panie : marszałku, niech pan uspokoi
swych kolegów. To skandal stronniczy
marszalek.
Na okrzyk ten pewna grupa p.osłÓw

.miłe słówka": .ŁoDuz
świnia",
. całuj mnie", już

dajq wzajemne
złodziej,

wiesz gdzie".
Pos. Tfąmpczyński na chwil~ przerywa swI\ mowę. Marszałek Switalski
z trudem uspakaja izbę, przywołując !lI
po rządku -Z zapIsaniem .do protokulu'
szereg p,osłów zarówno z B. B. jak
i opozycji

-----..----------------------------------------~----W ŁOWICZU

POCIĄG WPADŁ

Poseł Trąmpczyński kończy nastę.
pującemi. słowami : .Panowie z B: B.
opamiętaj Qie się, nie ~ dźeie ~Iadami na-

NA AUTOBUS.

s2óego sąSIada ze wschodu, ' ktery koeblaje wolność slowa i prasy, bo
przeciwnym razie powstanie prasa podziemna,
a to będzie dla was mniej
WARSZAWA, 22.2.
DzH o 10.5-& rano zdarzyła się 11& Iinji
Bedmuy-Łowicz
straszna katastrofa kolejowa, która pociągnęła za sobą przyjemne," .
p'o. mowie pos .').'.rą.lllpc~ń.skiego.
liczne ofiary w ludziacb.
cała opozycJa opuszcza sal ~, Po~łowie
W chwili, gdy pociąg pospieszny, zsążajllcy z Warszawy do Gdańska z P. P . S . śpiewajlI' "Czerwony Sztanmijał przejazd kolejowy, krzyżujący się
SZOSII, wpa dł pod pociąg autobus dar· i . Gdy natód do boju .. " '
Po opus~czeniu sali przez opozycj ę
pasażerski, zdążający z Żyrardowa do Łowicza. Maszynista nie mó~ł zahaprzemawia pos. Osiński (BB), przychymować pociągu, skutltiem czego lokomotywa wl okła autobus przed sobą na
chyl3jąc si~ do wlliosku ~oąlisji. wnosi
przestrzeni około 300 metrów. Z rozbitego autobusu wydobyła służba koleo przejście d_o porządk.u dziennego Dad
jowa przy pomocy pasażerÓw, 2 zabitych i 10 osób ciężej i lżej rannych. ,wnioskami opozycji o konfiskatach:'
Ofiary katastrofy przewieziono do szpitala w Łowiczu.
,
Wniosek przyjęto. Izba przystą~iła do
Na miejsce katastrofy wyjechała z Warszawy speejalna komisja z insp. sprawozdania .komisji adminigtracyjnej
Tokarzewskim z głównego inspektoratn komunika,cji, oraz n&ez. wydziału o wniosku o'pozycji w-sp~awie, nadużyć
wyborczych w okręgu Przemy ś l , Wniodrogowego Dyrekcji Warszawskiej, inż. Dobrzyjałowskim na czele.
sek ten domaga si~ zw o łania .nadzwy:
czaj nej komisji dla zbadania nadu:tyć
.i pociągni"ę-cia winnych do odpowiedzialQosci. Referent podkreśla., że , Z3rzuty opozyoJi są niepra,wąziwe. Wnosi .
płacić
bieżące
o od rzuceni e tego ·wniosku. P os. ZaWARSZA wA, 22 lutego. (P. A. T.). jednych płatników z krzywdą innych. hajkiewiez (Kl. Ukr ) wobec opusi!lczenia
przez opozyeJę obrad óświadczlI, że
Na posiedzeni u seJ mowęj komisji skar- Zarzuty te byłyby jednak niepowaine,
bowej w debacie nad projektem usta- gdyż obecnie min. s karbu ma mot- solidaryzuje się z tym krokiem opoposzczególnych zycji i skłl\da wnipsek, by wobec \ej
wy o spłacie zaległości podatkowych ność uw~ględnienia
chwilowej sytuacji i na sprawy stoją 
zabrał ~łos przedew~zystkiem w.-ml- zwłok .
Projekt ustawy J;lrzewiduje _uma-. pe na porządku dziennym zechciał odDi~te r Zawadzgi, aby wy/otyć in~nc)e
rzallie kar często teraz przekraczają roczyć dalszy cillg dyskusji, Mqwca
rządu zwjązane z tą ustawą i wyjapod k reśla, :te po tern oświadczeniU KI.
cycb sumę zaległego podatkn.
śnić pewne złudzenia lub zanuty. Nie
UlU'. opuszcza salę obrad.
Zakończył s ..... przemówienie wicejest to lIstawa amnestyjna, jak sobie
Marszałek oświadcza, ·. -:I;e ' do apelu
to wyobra:tano, lecz Jest to us tawa. po · minis ter Zawadzki słowam i : .Kto otrzyma ulgi w zaległych pOdatka,ch, tego zastosować si~ nie mo:!:e, j udz.ielll< .
rządkowa, ściśle odpowiadająca istniemusi pami~tR ć o tern, że winien punk- głosu kolejno kijku p03łom.
jącemu stanOWi rzeczy. Celem jej nie
jest amnestja, lecz ulgi dla tych. któ- tualnie w c ałości płacić bie:tące podat- , Ponieważ posłowie ci na . sali byli ,
nieobecni, izba w głosowaniu wniosek I
rzy znajdują si~ w ciężkiem poło:teufu. ki" .
opozycji odrzuciła. Nast~piJie izba odPrqj ekt przyję to głosami B. B.
MoglJby być postawione zarzuty,:te
rzucita" ·wniosek PPS o Qehylenie są- '
ustawa daje ' mo:!:nosć faworyzowania I
dó'jV. dqr.ażnych.
,
.
Na tem posiedzenie sej mn o godz. ,.
12.30 w nocy zamkni~to.

2 osoby zabite. 10

ciężko

w

rannych.

z

Pos. Nowodworski uzupełnia poprawki KI. Nar. "by ustawa o 'lIgach egze '
kucyjnych odnosiła się także do wla, ścicieli
budynków mieszkaniowych w
miastach i osadach. Pos. Swi'ltkowski
(PPS.) twierdzi, że ulgi w omawianym
projekcie są bardzo małe, a projekt sam
ma wady, mianowicie nie dotyczy licytacyj za podatki i pożycz ki długotermi
nowe. PPS. będzie głosowało za tym
projektem, lecz uważa go tylko za konieczny wstęp do dalszych ustaw. Po
końcowym przemówieniu sprawozdawcy
poprawkif od";ucono a projekt przyjęto.
Pos. Duch (BB) w imieniu komisji
administracyjnej referuje wniosek KI.
Nar. w sprawie rozporządzenia Rady Mi·
nistrów dotyczącego zniesienia 20 powiatów. Referent wnosi o odrzucenie
wni"osku KI. Narodowego. W dyskusji zabierają głos w obronie wniosku
pos.
Rymar (KI. Nar.) i Ciołkosz (PPS), Pos.
Polakiewicz \BB) oświadcza, że nie wydaje mu się rzeczą właściwą by sejm
zabierał głos w sprawach wykonywania
przez rząd legalnych decyzyj. Nowy po- I
Ofenzywa japońska zatrzymała się.
dział jest w interesie l udności i administracji. Po końcowe m przemówieniu
SZANGHAJ 22. 2. ( PAT). Samo lot
LONDYN 2Z. 2. (PAT). W k o ła ch
referenta wniosek opozycyjny KI. Nar.
miarodajnych otrzymano dziś wiądomość ch iński został zestrzelony w okolicach
odrzucono.
.
Pos. Pacholczyk zdaje sprawozdanie z Szanghaju wskazującą na fakt, że rząd miejscowości Chu Czu.
SZANGHAJ 22. 2. (PAT). W ciąg u
z 2 .wnios \.ów PPS w spr,awie konfiskat. chiński kupuje w Niemczech wielkie
ilości amunicji samoloty i maszyny do
popołudQ ia ofellzywa ja pońska na całej
Są to konfiskaty dotyczą ce · sprawozdań
z procesu brzeskiego. Wabu wypad kach kopania rowów z zamiarem przygotowa- Iinji zatrzymala się. W pobliżu Sza-Pei,
wnioski domagają się ukarania winnych nia się do bperacji przeciwko Japon ji w oklicach dworca ch iń czycy nieznacznie
tych konfiskat jako bezprawia i samo- obliczonych na cały rok. fakt że Niem- posunęli się naprzód, JapończyC;y ostrzewoli. Sprawozdawca twierdzi, że władze cy biorąc udział w Konferencji Rozbro- liwali silnie Sza Pei jednak bez więk
nie przekroczyły uprawnień i za wyko- jeniowej zaopatrują Chiny masowo w szego skutku. Do Szanghaju dążą znacznywanie. swych obowiązków nie. mogą broń i amun cję wywołuje w brytyjskich ne posił ki wojsk japońskich.
koła ch wielkie wrażenie.
być pociągane do odpowiedzi aln ości.
Skonfiskowane 'sp,awozdania by~y niez'
godn~z
przebiegiem procesu i kOnfiska- NI·ebezpieczeństw
,
pustynią
ty te prawie we wszystkich wypadkach
sąd zatwierdził. Wnioskodawcy, twierdzi
pos. Pacholczyk powinni byli raczej uPoszukiwania zaginionych -w pustyni 120 kilometrów od podanel!o miejsca
zobaczono wśród piasków dwuch ludzi,
żyć drogi interpelacji lub wnieść skargę francuskich lotników, którzy wyruszyli
na aparacie .Saint Didier", nie dawały . dających sygnały białq płachtq.
do władz nadzorczych.
Umęczeni lotnicy wypoczywają obecPierwszy w .dyskusji zabrał głos pos. rezultatów.
Pomimo sko'Tlunikowania się przy nie w Araku, a po do starczeniu benzyGrzecznarawski (PPS), mówiąc, że cenzura w swym szale konfiskat doszła do pomocy radja, nie można było w żaden ~ udadzą się w dalsz ą podróż .
szczytu w czasie procesu brzeskiego.
sposób n atrafić na śla d lotników, błąkaPos. Trąmpczyński w dłuższem prze- jących się od 4 dni w pustyni. ,
Jak donosiły ostatnio depesze, mumówieniu atakuje władze za bezprawne
Nagły
jego zdaniem przeprowadzanie konfiskat. sieli lądować na pustyni z powodu braPrzemówienie pos. Trąmpczyńskiego wy- ku benzyny. Wykreślono dokładnie miej- ś.
wałuje sprzeciwy posłów BB na ławach sce', które podawała r.. djo-depesza i za·
GENEWA, 22 lutego. (Tel. własny).
posłów BB bicie w pul Jity. Na sali powiadomiono tą samą drogą lotników, że
. wstaje niesłychana wrzawa. Marszałek wyrusza pomoc i polecono im palić og- Zmarł tu dziŚ w nocy nagle ś. p. Kazimierz Enrepberg, wybitny polski
sh.le dzwoni i usiłuje uspokOiĆ izbę. ·niska.
Niestety pomoc nie mogła nigdzie dziennikarZ i publicysta, ostatnio' koWrzawa stopniowo cichnie i pos. Trąmprespondent polityczny " Gilzet y Polciyński nadal kontynuuje swe przemózauważyć ognisk i mimo spenetrowania
..nenie, ostro krytykując działalność po- całego pas u na ślad zaginionyc'b nie skiej" , przedtem długoletni redaktor
'
Iicji. W tym momencie na ławach BB można było natrafić . Stracono już na- . Kurjera Porannego".
znó wpodnosi się wrzawa.
dzie j ę, gdy mniej więcej w oddal eniu

Kto -ma

musi

zaległości
podatki.
punktualnie

Ogień huraganowy pod Szanghajem ..

I

O
- loto' W nad

------------------------zgon

I

p. Kazimierza Ehrenberga.

"

.

Warszawa ku 'czci ·Wąshingtona..
WARSZAViA, 22 l~tego. WAT.).wieczorein w sall Rady Miejskiej
odby.la SU) uroczysta -akademja celem
uczczenia :!OO·r oczn icy urodzin Jerze· '
go Washingtona; . pi"rwszego prezydenta Stanów Zjejlnoczonych.
Dziś

Czy Hitler będzie
prezydentem · Rzeszy. '
BERLlN, 22 lutego. (PAT .) .~- W •
tutej s zych kolach politycznych kandydatur~ Hitlera na urząd prezydenta
Rzeszy u ważaJą ju~ 'z's rzecz zdecydowaną. Rokowania opozycji uarodowej w sprawie w.ysunięcia wspólnego
kandyd'a ta nie dopro,wadziły do :po~o
zumienill. Wobec tęgo .S tahlhelm I Ulemiecko-narodowl wys,tawią drugleg&
kandydata. Kandydatury mają byĆ o·
głoszone w naj bli:tszych dniach. Przy:
śpieszen~e decyzji .opozycji naro!io~eJ
nastąpiło· z tego· powodu, :te prawIca
w obecnej cbwili nie liQ;y si~ 'Ju~ z
możliwością obalenia 'rządu Bruening a
w czasie obecnej selj~.

I
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ashingłon

Jerzy.

twórca. niepodległości .St. Zjedno.czonych.
w

Dnia 22 b. m.

minęło

200 lat od

ehwili, gdy w kolonji angielskie Wirginja ujrzał światło dzieune bojownik
• niepodległość Stauów Zjednoczouycq
Jerzy Washington.
Przyjrzyjmy sill pracy Washiugtona na tle w·ypadków dziejowych.
Po śmierci Jerzego II, Ba tron
&I~elski wstąpił Jerzy III, człowiek
• wielkich aspiracja~lI., lecz niskich
skłonności.

Wst,piwszy na tron, Jerzy m
ministów i rządził samowollic przy pomocy oidanyeh mu sługu
sów, których wpływom bardzo często
alegat.
Czujllc się ' silny po wyparciuFranclz6w z Kanady, Jerty m dążył do
ukrócenia swobód mieszkańców zaoceauicznej kolonji. Tymezasem w Ameryce rośnie niechęe do rządów Anglji.
Nie bacząe na to wydaje król w 1;65
roku ustawę, wedłng której wszelkie
łlokumenty
cywilne mają podlegać
stemplowi. Stemple ZliŚ sprzedawać
.ieli urzędnicy, nie wybrani przez
lod, lecz mianowani przez króla, bez
kontroli sejmówamerykańskicll. .
W Ameryce zawrzało.
Tlzpędzi!

Pierwsze haslo wojny
z Anglikami.
U8tawa o stemplach ogłoszona została ,'f' maju, a . jut 6 czerwca sejm
blonji- llassachuset odpowiedział okólnikiem, wlywaj~ym kolonje do
zorganizowaJllia kongresu. Kongres ze~rał się w październiku 1765 roku.
Przedstawiciele kolonij wyrazili ' proIet!t przeciwko wszelkim uszczuple.iom
swobód, oraz uchwalili bojkot towarów
angielskich.
Samoobroll& .!merykauów poskutkowała. 18 marCllr 1-7-611 r. król odwolal Istawę o stemplacll. co wywo1&10 entuzjazm w kolonjach. Spór zdawał się być zalagodz.~ym.

Król rozpoezllł polityk" dążącą io
tpokorzenia i zgnębi enia Amerykan.
Opracowano zbiór .staw wymierzoIych przeciwko Amerykanom.
Szerzące się 8zykany i represje ul'I:ędników celnych, przeszkodziły kompromisowemu załatwieuiu sprawy. To
let tłum portowej dzielnicy BOltonn
począł gwałtem odpowiac1ae na gwałt
I spalił łódt celną.
11'

Rząd ze swej strony z,romadzil
ciągu sierpnia i września \li' Bosto-

lie cztery pułki wojska. I) marca
1770 r. dosuo w mieście do bitwy
.iędzy
wojskiem a mieszcZ&nami_
Wojsko opuściło miasto i zajęło twier-

dw~setną rocznicę

dzę, położoną na pobliskiej

wysepce./
stosunki załagodził parlament angielski, cofając większość krę
pujących u taw_ Jednakże zaufanie do
rządu angielskiego nie zostało przywróooue.
W tym czasie stanowisko główno
iłowodzącego
wojsk ki ólewskich w
Massachusets obj!!! wróg amerykanów
Gaget co wywołalo nowe rozruchy.
Kolonje zaczęły się pośpiesznie zbroić,
tworzyć milicje i pnyjmowa ć ochotników.
Uderzył wreszcie pierwszy piorun.
Naprężone

Powsta nie amerykańs kie.

18 kwietnia doszło w Lexington
do starcia między A.merykanami a wojskiem angielskiem, zakońcj!onego zwycięstwem Amerykan. Po kilku duiach
już tylko Boston, Charlestown i kilka
wysepek dokoła portu, zostało w posiadaniu generała Gage.
Tak się zaczęło powstanie ameryrykańskie.

Teraz wypływa na widownię mIody oficer milicji aBgielskiej, Jerzy
Washington, opromieniony chwałą zwycięski ~ h walk w Kanadzie.
W roku 1775 kongres wszechamerykańki . mianuje pułkownika Jerzego
Washingtońa wodzem woisk powstaiczych. Nowy wódz nie posiada prawie
żadnego wykształcenia wojskowego, lecz
jest nieustraszonym człowiekiem czynu.
W lipcu 1775 r. Washingto już
w randze generała oblega Boston.
Oblężenie postępnje powoli z powodu braku amunicji. Jednakże w
- marcu następnego roku, wkracza Washington do miasta, jako zwycięsca,
witany przez rozentuzjazmowane tłu
my. Zwycięskieźajęcie Boswnu nie byo jednak ostateczną klęską Anglików.
Rozumiejąc to, :Washington prowadził intensywne prace okolo organizacji wojska, oraz zebrania amunicji. Wpłynął również na przy~piesze
nie obrad kongres n wszechamerykań 
Ilkiego, który dnia 4 lipca 1776 r.
wydaje wiekopomną "deklarację niepodległości" .
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POczl}tek seansów

W

dni pow-

~~:~~:I:i~wpol·ętaPooi2v:eJ·SOwboptoył.'

-Uprasza się o przybycie na 'wcz8-

błąd wojska angielSkie i prowadzi toł
nierzy do świetnego zwycięstwa pod
Filadeliją, w czasie której Kazimierz
Pułaski wyrąbał sobie szablą szczytny
tytuł ~ojca kawalerji amerykańskiej".
Ostateczną klęskę potędze angielskiej zadaje Washington 1 \l paździer
nika 1781 r. w bitwie pod Yorktown,
gdzie bierze do niewoli zuaczną ilość
wojsk angielskiclI.
Niebawem wojna kończy się. Jerzy
Washington, przeprowadziwszy zwy-I
cięską wojnę złożył swą godność i usunął się od życia politycznego. Ale
nsunąwszy się w zacisze domowe, wy- i
stosował
orędzie do
przedstawicieli
władzy stanowej, czyli do 13 gubernatorów stanu. Orędzie to jest jakby
jego testamentem politycznym, w którym wskazuje kiernnek, w jakim ma
hyć prowadzona praca nad budową
organizmu państwa, podkrelilając konieczność zawiązania unji międzyko
lonjalnej. Rola jego nie kończy się
jednak na tem ...

Złożywszy t'odność wojskową,

Tesiur.

·REKLAMA
TO
POTĘGA I

zo-

--------------------------------------------Podżiaf Łódzi na rewiry komornikowskie
Łódź

do spraw

nieru chomOŚCi.
Pozatem kOlllornikowi Gałczyńskiemu powierzono teren powiatów Brzeziilskiego i Łódzkiego.
Zachodni. część miasta powier.zono
komoruikowi Hermanowskiemu, z siedzibą w Łodzi, przy nlicy 11 listo pada 37.
Pozostałe rewiry komornikowskie na
terenie Okręgu Sądowego Łódzkiego
nie uległy :tadnej zmianie.
- --

podzielona zostala na dwa rewiry komornikowskie do spraw nieruchomłlści.

Rewir wschodni, o bejmujący wschodmiasta, od linji wytycznej
od granicy północnej miasta
przez ulice: Zgierską. Nowomiejską,
Plac Wolności, Piotrkowską, Plac Reymonta i Rzgowską do granicy połud niowej miasta, powierzono komornikowi Gałczyńskiemu z s i edzib~ w Łodzi,
przy ul. Mielczarskiego 14.
nią część
biegnąeej

Tylko 3 dni od dnia 21 lutego i dni nadtępnychn a
og6lne :tl}danie Sz. Publiczności. Największy cygań
ski dramat o miłości i zemście

Noc
W rolach

gł.

poślubna

(NOC MIŁO S CI)
Wilma Banky i Roland Colman.

Nad program:

amerykańskiej"
Nazajutrz, po uchwaleniu ,deklaracji niepolilpgłości", przybył do Pa. ryża pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych, Dean. J. Washington po
zwycięstwie w Bostonie, doznaje małej
porażki od wojsk angielskich, jednakże
zręcznym manewrem
wprowadza w

Bezkonkul'en.cyjny
program sezonu:

staje bezstronnym ędzią publicznya
i poilrednim kierownikiem losów pat.stwa. Wreszcie stany zaszczyciły tego
człowieka, który, jak mawiano, był
pierwszym w czasie wojny i pierwszym w czasie pokoju, tytułem pierwszego prezydenta Stnów Zjednoczonych. (6. IV. 1789). W dziesięć lat
później, l sierpnia 1799 r . Washington zakończył pełen chwały żywot.

Pie r wszy prezydent
St. Zjed noczon ych

" Ojciec kawalerji

Dziś i dni następnych!

CORSO

urodzin.

i
Następny

Wesoła

aktualności

farsa

filmowe.

program:

I. Gdy północ wyb ije. II. Komedja.
Wkrótce

bęuz ie wyświetlany

najwiękSZy

dotyeh-

czas film religijny
bim ano....k1ego 30

"KRÓL! KRÓLÓW"
~

I
•

"

MEKSYK A NK A"

Dramat w .10 ~ 1>1'11. W roli głównej: pełna tpmperamentu, przepiękna Dorothy Burgpss Leo Carillo John Mac Brown
I król komIków Slim Summerville_ Film "MEK~YKA.NKA" w Los A.ogelos został nag~odzony złotym medalem za jego
wysokIe walory artystyczne.

II. . RO MANS
. .

SENTYMEŃTALNY'
Pdiekrw~s
zyoW]OOIE·/c.K1tiElmJ! wdźwiękowy
pro.
'
u CJl .
spaniałe zdjeeia

PrześlIczne śp" \ ,', O~YJGkIe~ Nad 'pr0!l'ram: Farsa p. t. "~~mys~owy trębacz"- W .roli głównej przekomiczny Slim Sommerville

~;;:;;:ś;u;ie;l;sz;e;s;e~a;ns~e;.;;j~:;;;;;;~U~,'~ ,A. Pomimo WIelkich kosztów ceny mlPJsc Dlepodwy1.szon.! Na plPrwszy ~pans ceny zniżnn~l

Mr.4.

.DZIENNlK
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Copyright by .Dziennik

powieść

na tle niesamowitych

Znany pnemysło~'iec łódzki, Kafol
Wolner. z!,"in!\l w tajcmniczy"h okoli",,n(\s\~:ach w Zakopnnem.
Reporter Wir;.!łl. usi rowuJ
pr ty pomocy tTł"ą.dzkiego
zbstl&ć. złu~l'\dk~ ~mit!rci Wolnera i wów-

czas natknął s,~ naślady szajki fałszerzy
banknotów.
Wirgu padł ofir.rą zamachu, zorf!&nizowanego przpz .. pana mecenasa" ,
zagadkowego indywiduum. CIH.ła reportera n ie odnale~iono.
Grądzki pozna! młodą kobietę, która
opowiedz iałłl mu, że hl'at jej
BoelUh,

padł

ofiar ą

szajki

,Trójkąt,,·,

oraz że zwa.biona przez szantażystów
doj&lriegos dOtIlu -.dolala zbiec. G"l\dzki przyrzekł pannie Boeltich swą pomoc. Nazsjutrz Boeltieh6wna została uwięziona w jaskini szajki
..Tr6jkąta".
Korzystając z ch wilowej nieobecności
swej opiekunlń. Admy, porozumi ała się
z żóltolicym dozorc'!, który przyrzekI
jej pomoc.
W nocy, gdy Adma odurzona podanym jej przez Chińczy,ka ToaJi s"odkiem
ll1I.ennym twardo zasnęh" żó1ty wtargnął
do p'okoju Ani, leoz zamiast. nieś ć jej
pomoc w ucieczce, porw.a l na
dzie\9czynie odzi eż , chcąc dopusclć się
na niej gWAłtu.
Ania chciała go przekona ć, iź
ma pieniądze i zap'łaci mu, jeśli poniecha ohydnego zamiaru. Taa-li zgodZił
się na odszu toanie ukrytych jakoby w
obiciu śCJan pieniędzy, z czego skorzystlIła Ania, aby spróbować ucieczki..Nie zdołała jednak otworzyć drzwi. Qpanowany wściekłością rzucił nieszczę
sną na podłogę, przygniatajqc dziewczynę
całym
ciężarem muskularnego
ciała. Walcząc ostatkiem sił ze zwyrodnialcem, Ania natraliła na metalową
płytkę, darow.n~ jei przez Admę i od·
rzuconą ze wzgardą pod ścianę rokoiku.
Dzięki posiadanemu przez Boeltichównę amuletowi, wręczonemu jej przez
Admę. Chińczyk pozostawił ją w spokoju.
l\adkomisa rzOlmański otrzymał ano nim iż BarwiczKowi grozi ruebezpieczeń:.
stwo.

Dalszy

ciąg.

Zapalit światło , usiadł w starym
obitym fotelu i zagłębił się w
lekturze.
Upłynęło parę godzin i wreszcie
Chrząszcz postanowił pójść spać. Spojrzał na zegarek.
- Druga - mruknął - nie są
dziłem, iż jest już tak późno.
Przed udaniem się jednak na spoczynek, Chrzą<lzcz zamierzał napić się
herbaty. Udał; się więc do kuchni ,
gdzie na kuchence gazowej stał czajnik. Poruszył nim.
- Pusty.
Doszedł do kranu z zamiarem nabrania wody. Odkręcił.
- A to ładne porządki! - krzyknął ze złością. Niema wody.
Rozgniewany srodze, postanowił,
nie zwracając uwagi na p6źul\ porę,
udać się do dozorcy.
- Co OD sobie myśli - irytował się w duchu jak można lokatorów pozbawiać wody. Czuję, że o
ile nie napiję się berbaty. rozchoruj ę

Ale co takiego gospodarza obcbodzi czyjeś zdrowie. Umrze człowiek,
a on nawet palcem nie kiwnie aby ci
pomóc. O komorne to umie się upominać.
Sprobuj pierwszego mu nie
zapłaeić. to następnego dnia zacznie ci

-

się

dzieje? - krzydozorca. zbudzi wszy

się

ze snu .
. - Proszę wstać-zawolał Chrząszcz
-u mnie w mieszkauiu nie ma wody.
- Czego? - dopytywał się rozespany dozorca.
Nie słyszycie? Wony niema.
- Więc co z tego?! - odparl dozorca. Teraz jest n,.c · i woda nikomu
nie jest potrzebna.
Tego bylo już zawiele dla Chrzą
szcza. Dozorca naj widoczniej kpił sobie z niego.
Woda nikomu jest niepotrzeh·
grzmiał pod oknem, skandując
każdą sylabę a kto to panu. pa nie
dozorco powiedział.
Człowiek zemdleje, czemże go ocucisz? Pożar pÓwstanie, a tu an i
kropli wody w całym domu niema.
Żywcem mam się upiec dla twojej
przyjemności.
Wylegiwałby::' się pod
pierzyną,
a lokator niech do studni
po wodę wędruje.
Nie doczekanie twoje. Dopóki ja
tu mieszkam, musi hyć porządek.
Dopiero teraz dozorca poznał głos
Chrząszcza.
Zaklął pocichu, ale wstał
z łóżka, gdyż z własnego doświadcze
nia wiedział, że Chrząszcza nie jest
na -

ceratą,

lilię .,śmiertelnie.

Co tam

knął prze~traszony

I

się

łatwo

pozbyć.

Włożył

kożuch,

wciągnął buty i przepasawszy się paskiem wyszedl: na podwórze. Ujrzawszy go Chrząszcz , zawołał.
- Wody nie mam w mieszkaniu.
- A na co panu woda jest potrzebna? - spytał się dozorca.
- Cóż to ciebie obchodzi. Płacę
mu s zę m'ieć- wodę, i to w tej chwili.
Dozorca poskrobał się w głowę.

Dozagrobowycq.

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

Woda

być

musi

rych przechodzą rury są podwójne
klucze - oświadczył.
- Teraz rozumiem, dlaczego spala się u mnie lyle węgla' - pomy-

powie-

dzial.
Ja wiem
z

grozić eksmisją .

Wtożyt palto i kapelusz i wyszedł
z mie zkania.
Na schodach światło
było już pogaszone, 10 też Chrzą zcz
potknąl się niewiele co brakowało aby
padł ze schodów.
Ta niefortunna pr~ygo da wyprowadziła go do reszty z równowagi.
- .Jaskinia łotrów mruknął
pod nosem - na życie uczciwego 10kator<\ dybią, Ale ja im dzisiaj pokażę: nanczę ich porządku.
Z bramy skręcit w podwórze, gdzie
na parterze w oficynie mieszkał dozorca.
lanąwszy pod oknem zapukał
z taką energią, że aż wszystkie szyby zadźwięczaly.

Łódzki" .

się

Akcja rozgrywa

Streszczenie.

przeżyć

M.

I

lepiej -

krzyknął

wielką zł o " ci ą Chrząszcz.

Nic nie mówiąc. dozorca puszedł
zpowrotem do swojego mieszkania i
odkręcił kran,
Woda nie pociekła.
- Cboroba - zakląŁ dozorcanap ~ wno gdzieś rura pękła . Dwa miesiące temu leż się tak stało rozważał cały snfit na trzeciem pię
trze djabli wzięli.
Z we tchnieniem opuścił mie zImnie.
'- Pewno gdzieś rura pękla- oświadczył
Chrząszczowi pójdę i
sprawdzę, a pan niechaj lepiej do mieszkania wraca, bo wiatr chłodny wieje i przeziębić się łatwo - otulił się
szczelnie w swój kożuch.
- Nie kochanku-odparł Chrząszcz
- znam ja ciebie dobrze i dlatego
nie· zostawię cię samego. Jestem pewien, że gdybym odszedł, ty ' natychmiast wróciibyś pod pierzynę . Pójdzie
my razem.
.
- .Jak pan chce-mruknął zniecierpliwiony dozorca.
Rozpoczęła się wędrówka po schodach i sprawdzanie rar. Wreszcie dozorca oświadczył:
- Zejdziemy do piwnic, bo tu
na górze wszystko jest w porządku.
Przyniósł z mieszkania pęk kluczy i wr az z Chrząszczem zeszli po
ciemnych wilgotnych schodach do piwnic.
- Wszystko w porządku , - oświadczył
po jakimś czasienie rozumiem dlaczego niema wody.
Trzeba będzie w dzień jakiego mechanika sprowadzić.
Ale Chrząszcz był uparty i oświadczył kategorycznie,
iż nie ma
najmniejszego zamiaru czekać do Iana. Znajdowali się właśnie przed nrewnianemi drzwiami zamkniętemi na
wlieki rygiel.
- Co jest za temi drzwiami'?
dopytywał się Ch rząszcz.

Korytarz.
A dalej?
Pi wnica, do której trzeba jeszcze po schodach schodzi ć - umilkł,
a po chwili ciągn!\.ł dalej:
.- Zap omniałem , toć w tej piwni
cy też przechodzą rury.
Odsunął rygiel i po chwili wraz z
Chrząszczem znaleźli się przed masywnemi, dębowemi drzwiami, wiodącemi
do piwnicy, gdzie zbrodniarze uwię
zili . Grzedelskiego, skażuj ąc go na
straszną ·ś mierć.

Dozorca wlożył klucz w zamek.
- Do wszystkich piwnic, w któ-

ślał Chrząszcz.

Gdy dozorca sili ł się nad otworze~
niem zamku, poza drzwiami rozległ
się sttnni.iony jęk.
- Jezus! Marja!-krzyknąl przerażony dozorca, odskakując ode drzwi
t.am ktoś jest.
- To i co z tego? - irytował.
się Chrząszcz. Jeżeli tam kto jest
to napewno człowiek, chociaż nie rozumiem skąd się tutaj znalazł, a gdyby nawet był i czart to i w takim
razie uie masz się czego lękać, bo to
twój Kum, który czy wczesmeJ czy
później i tak ci kark skręci.
utwieraj!
Dozorca otworzył drzwi, przęże
gnawszy się uprzednio, a Chrząszcz
skierował wgłąb piwnicy snop światła
z latarki elektrycznej.
Jasny promień zamigotał na bezwładneIII ciele Grzędeiskiego.
O jej! - zustękał dozorca kto to taki?
- Glupiś . Nie widzisz, że czło
wiek - i Chrząszcz wszedł pierwszy .
do piwnicy, a za nim w pewnem oddaleniu kroczył dozorca.
- Masz nóż? - zadał pytanie
.Chrząszcz.

Dozorca
ryk.

wręczył

Chrząszcz

mu

duży

poprzecinał

scyzowięzy

krępującego GrzędeIskiego.

I

A to ciekawe - myślał - ,
kto go tak związał?
- Co Się gapiśz? - zawolał,
zwracając się do stojącego bez ruchu '
dozorcy - pomóż mi wynieść tego
człowieka na świeże powietrze.
- Zaraz - odburknął dozorcatylko ja widzę, że właśnie tutaj rura
pękła wskazał
palcem na rurę,
którą niedawno przewiercił Siwkowski
- i dlatego właśnie nie lIliał pan
wody.
Nie zawracaj mi głowy wodą,
- gniewał: się Chrząszcz. Tutaj czło
wiek umiera , a ten mi o wodzie opowiada.

Dalszy cią~ nastąpi .
.................................
Pal tylko gilzy

~
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DZIŚ: Piotra Damjana

. znlszczenle

JUTRO: Maoieja Apos\- :::-

Wtorek

Wscbód slOBca 6.31\.
Zachód .Ionca 17.02.
Wschód ks iężyc a 19.31.
Zacbód księły"a 7.37.
Długość dnia 10.12.
Prqbylo dnia 2.33.

Niebezpieczne. pomysły przedstawicieli

I

.a

Ubezpieczenie kobiet

obowi4zkowe ubezpieczenie ich... już od
drueiego roku życia. Gdy' taka lato,ośliczka dojrzej e i poczuje w sobie
wolną i nieprzymuszoną wolę, w6wczas
skladki ma płacić ... kt6żby, jak nie mąż
I,ran, przyszły prawdopodobny rozwodnik lub zgoła umarły nieboszczyk, któ- ·
ry wdowę niepocieszoną a pocieszaną
zostawia. Nie podoba się żonie małżonek -puszcza go w trąbę powietrzną nie obawiając się o środki utrzymania i mejąc rentę ubezpieczeniową może sobi e
spokojnie używać światka .
Umrze taki mąż z braku innego lep szego zajęcia - o trzymuj e ofiara nieopatrznego zamążp6jścia całą sumę ubezpieczenia!
Jak widzimy projekt ten jest wcale
dowcipny, a najbardziej pikantny w tym
całym planie jest maleńki szczeg6ł, że
stale ma płacić ... tylko mężczyzna. Najpierw nieszczęśliwy ojc iec
córuchny
przez długi o kres wyczekiwania na zię
cia. a nastę pnie mąż, łowca ręki i posagu.
Czy jednak nie Rależałoby pomyśleć
o ja kiejś asekuracji mężczyzn? O ubezpieczeniu najpierw młodzi eńc6w przed
błęd a mi młodości, - przed zbyt lekkolIlyśl 'e m pchaniem się d o ołtarza, przed
wykiwaniem takie~o zakocha ńca gwał
townego przez właścicieli c6rki swej a
Jego towarzyszki \II łożu i przy stoi e?!
Kto o nich pomyśli?! C zy tych ludzi
Rie n.al~ży ubezpieczyć przed naglI! Plaj-I
tą tese,a, - przed agresywnością ' Ż O ll,
przed uszkodzeniem ciała w pogawędce
"'alżeńskiej? Przed ucieczkI! żony z
przyjacielem i powrotem bez przyjaciela?!
To są rzeczy pilne i ja p roponuję
~owotanie komisji, kt6raby się zajęła
Opracowa niem statutu takiego towarzy stwa ubezpi eczeniowego .
Pierwszym ubezpieczonym będzi e

Wybory do rady
s zkolnej m.

Łodzi.

W lokalu szkoły powszechnej przy
Ul Nowo-Targowej 24, odbyły się w
sobotę ubiegłą ' wybory' delegat6w do
rady szkolnej m • .Łodzi.
Wybrani z ostali z ramienia Zwiazku
~aUczycielstwa Polskiego pp. Papis KaIImierz oraz Sroka Lepn.

połQwy

zapasów

dla podniesienia ceny' cukru o 100 proc.!

Na VI-ym kongresie ",ięd~ynarodo 
wym zjednoczepia europej~kiego producentów cukru przedstawiciel pJlskicl1
JlUZ8UM MIRJSKIE historji i sztuki im.
J. I R. Bartoszewiczów (plao Wo lnośoi l)
wytwórców buraka cukrowego, p. Slaotwart-t' w srody, soboty i niedziele od
[
10-16.
I ni~taw Humniewski, wystą.pił z projektem, który delikatnie określić moż
na jako naśladowanie nieludzkich prakDyżuryaptek. ·
D,is .., nocy dyżurUją nas tępujące aptyk amerykańskich miljonerów, niszteki: H. Danoerowej (Zgierska ~7), W. Gro ..czących zapasy zboża dla podniesienia
kowskiego (11 Listopad .. 15), Suke. S. Gorleina (Piłsudskiego b4), S. Bartoszewskiego
jego ceny w tym czasie, kiedy miljo(piotrkowska 16~), R.·Rembieliuskiego (Anny bezrobotnych mr!\, z gtodu
drzeja 28), A. Szymsuskiego (Przędzalnia
76).
P. Humniewski zaprop onował ni
mUle) ni więcej tylko." zniszczeni e
połowy zapasów cukru dla podniesiePOD WŁOS
n'ią jego ceny o 100 proc.
Z ki ótkiego doniesienia, zawi erająicego suchą treść wniosku p. Humo wiele badziej interesujace, niż nickiego, trudno nlm wywnioskować,
prlł~mówie n i a .rozbrojeniowo-rozbrajają 
ce' w Genewie są postul'!ty m iędzyna jakie były intencje autora. Ponielvaż
rodowei organizacji kobiet, dotyczące u · jednak trndrlO sobie wyobrazi ć, aby
bezpiecz enia tych miłych stworzeń.
zarówno zniszczenie zapMó w cnkru,
Szanowne bojowniczki o lepsze jutro jak i zwyżka jego . ceny, miaty być
kobi 'ce ś<Alietny mają pomysł.
dokonane tylko Ila terenach eksp )rtoWych odząc widocznie z założenia. iż
obecnie pleć staba rzucona jest na wych, poza . krajem, przeto p rzyjąć
raczej należy, iż projekt wspomniany
pastwę nikczemnych instynktów męż
czyzn, nietylko deprawujących duszycz- obejmuj e również, a nawet przedeki dziewic, lecz uzależniających je cał wszystkiem, Polskę , jako jednego z
kowici e od swego koprysu (?!1 postano- naj poważniejszych prodncentó w cukru
wiły żonki, wdówki i rozw6dki dać materjaln,! niezależność kobietom, przez w Europie.

Luboń.

PROJEKT:
produ~entów

P_ Hum. z:lpomniał widocznie o
iiitn iejącym od lat trzech kryzysie, o
tem, że olbrzymi procent ludno:'ci ży
je -w skrajnej nędzy , że świat pracowniczy je,t· z rokll na rok coraz gorzej usy tuo wany, że w związku z tem
j liŻ przy cenie obecnej cukier jest dla
znacznego pro centll llidności luksusem.
co powoduje, że mimo ustawicznie kOIltynnowanej JJa wszystkich krańcach
Rzplltej walki z przemytnictwem handel s acharyną kwitnie, jak za czasó w
b. p. okllp acii.
Producenci cukru w Polsce zapominają, widocznie, iż za cenę podtrzyma nia dumpingowego eksportu krajowi konsum enci Cllkru już obecnie pła
cą za ten krz epiący artykuł cenę dwakroć wyżs zą od tej , j a kąby ptacić
winni, gd y byśmy z eksportu cukru
zrezygnowali zupetnie.
,Jeś liby p H . szło o podtrzymanie
ro~woju cukrownictwa, utrzymanie jego egzystencji za' cenę wysokich ob ciążeń całego narodu , już projekt cukrowniczy byłby nie do przyjęcia. Projekt ten jest jednak wręcz prowokacyjny, jeśli g.łównem jego założe
niem je3t chęć uzyskania przez cu-

buraczanych.

krownictwo zysków większych, niż cl.tych czasowe.
Był pewiell pan Filip,
któreg.
wsławiły konopie, hył p. Zabłocki,
którego sławnym .uczyni/o mydło. 
Wolno p. Efllmnickiemu sZllkać stawy
przy po mo~y cnkru.
Stawa ta jednak jest z rodzaj.
t'Jch , które zaszczytll nie przyrros zą ·

Poza tern trliduo sobie wyobrazić,
aby podobnie nie bliczalny, lIiebezpieczuy proj ei,rt mógł nietylko zrodzić się
'IV

czyjejś,

pełnej

pomysłów

głowje,

lecz by mógl wogóle ujrzeć ś wiatła
dzienne.
Wierzymy, że o realizacti podobnie szalonych projektów mowy być
chyba nie m oż e ,
Cnkier krzepi - stusznie, cukier
jest zdrowy, pożywny, posilny i pożyteczny najz ll pełn i ej stnsznie, ale
- aby pozwolić na osią,gan le korzy. sci z cllkru, należy uprzedn io udostęp 
nić nabycie tego artykułu pierwszej,
naprawdę pierwszej potrzeby.
(Civ).

MYDLENIE OCZU .. ~
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Sląscy

baronowie

węglowi

i dyrekcja K.E.l.

Obietnice wobec rządu - a rzeczywista rzeczywistość.
Jak wildomo, rząd wyrazi ł swą
na obuiżkę zarobków w górnictwie Górnego Sląska.
W uzasadnieniu rząd przytoczył,
że dzięki tej obniżce umnięta będzie
groźba dalszych masowych redukcyj i
zamykania warsztatów pracy. .
Przewidywania te nie sprawdziły
się. Do potowy ub. tygodnia lista zurlopowanych i zwolnionych górników i
hutników G. Sląska obejmowała 16
tysięcy nazwisk.
W ciąglI ostatnich par. dni wpły
nęło dodatkowo wniosków na 4850
zwolnień i urlopowań.
Wynika z tego, że od. chwili uprawomocnienia ostatniego orzeczenia
w sprawie zarobków w górnietwie i
hutnictwie Górnego Sląska przemysłowcy zo-łosili szereg wIliosków o zezwolenie na redukcję około 20.000
górników i hutników,
Rzą.d ma zatem jaskrawy przykład uczciwości i solidarności potentatów śląskich: obniżka ptoc nastąpiła,
lecz ceny tej obniżki zarobków baronowie węglowi nie opłacili, wyrzucając ponad 20.000 robotników na bruk.
Obrazków podobnych nie .mnsimy
zbyt ą.aleko szukać. Mamy podobny
.. brazek tu, na miejscu, w Łodzi.
Jak .to wielokrotnie podnosiliśmy
podczas strajku tramwajowego inspektorat pracy otrzymał z dyrekcji KEL.
zapewnienie, iż po wprowadzeniu reorganizacji pracy (cz taj: po redukcji
płac) liczba zatrndnionych na tramwajach wzroś nie ,
Nie dawaliśm y wiary temu zapewnieniu. podkreślając, .iż wobec zniesienia pociągów nocllyeh dyrekcja llwazgodę

żać będzie, iż jej służba
ruchu jest
'zbyt liczna_ Nie wierzyliśmy równieź
w to, iż zasada S-godzinnego dnia
pracy będzie prze~trzeg ana .
Przewidywania nasze sprawdziły
się .najdokładniej: n wylano· z pracy
w KEt. 53 "niebłago nadiożnych· ,
kilkudziesi~ciu (około 50) pracowników wysyła się na emeryturę ~ razem okolo stu Pracowników traci za-

oŚ!lI.iogouzinny dzień

pracy nie może
w l'racy na tramwajach przestrzegany. z czem godzi s rę również łódz
ki in:;pektor ' pracy, inż. Wojtkie"Wicz.
Obietnicom p t. pracodawców wierzyć się nie pOI'l'iUlIO, a przynajmniej
nie wszystkim wierzyć mOżna .
- Na uwagę jeąaak ' zasfuguje poza
wszystkie m in!lem fakt średniowiecz
nego załatwia nia przez KEt. zatarjęcie.
g6w z pracownikami.
Natemiast przyjęto kilkudziesięciu
Feodały z ul. Tramwajowej rozunowicj uszy, z których nie wszyscy zo- mują, w sposób nader nieskomplikostaną, uznani za całkowicie odpowiedwany: dopomina się o jakieś prawa, .
nich do pełniell.ia służby. Pewna licz- przywilejE) ;- "wylać " na bruk.
.
ba nowoprzyjętych, jak nas informują
Czyż nie daleko rozsądniej i boczynniki kompetentne, będ zie przy os- dajże j eduak kórzystniej byłoby dla '
tatecznym egzaminie .ścięta ".
dyrekcji KEL " likwidować zatargi z
Rezultat - w żadnym wypadku pracownikami drogą spełnienia ieh
nie wzroś nie liczba zatrudnionych ua naj zupełniej słuszuych żądań, względ
KEŁ. pracowników, a rac::ej prze i~iw
nie ch9ćby drogą, kompromis6w z wynie - zmaleje, temwięcei, ż e ści śle, kazaniem maksimum dobrej woli?
być

---------------------------------------------Nie będzie podwyżki
składek Z. U. P. u.
mimo

p,odwyżki opłat

W związku z podwyższel}iem skła
dek emerytalnych pracowników pań 
stwowyeh z 5 na 8 praG" rozeszły się
pogłoski, że podwyższone mają, być również składki pracowników prywatnych do zakładów llbezpieczeil. pracowników umysłewych.
Jak n&1I i nformnją, wiado lllość t a
nie 01powiada prawdzie i sprawa ta
nie jest rozpatrywana ani w minister-

emetytalnych .

stwie pracy, ani w zakładzie ubellpie-pracownikew umysłowych.
Wprost przeciwnie, podwy~zenie
stawek ~mery'alllych urzędników pań
stwowych do 8 proc. jeilt tylko zrównaniem ich z nrzędnikami prywatnymi, którzy j uż oddawna płaC4 8
proc. na sktadki emerytalne_
czeń

,

-
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REPERTUAR.
TBATR KlBJSIU: .Opera za S grosIe"
!BATR KAMBRALNY : . ~łopoty Bourachona"
!BATR POPULARNY: .Żyd wieczny tułac.' .
APOLLO:

oce.nó.. •.

.Djabeł

BAJKA: .Porucznik Armand·.
CAPITOL: .X. 27".

CASINO: . 24 godziny' .
CZARY: I. .Tajniki San Franci.ko'. II . • SzlI-

lon,.

jeździec' .

ElORSO: .Heksylranka·.

DOH LUDOWY: .Gehenna miłośc i'.
6RAND KINO: .Przygoda miłosna'.
LUNA: ,Konar.. tań czy'.
1fD(0ZA: .Pochodn ia".
ODBON: .Fa .. oryta Maharadży'.
OŚWIATQWY: .Tajemnloa cytadeli .... Dęblinie
II.• W niewoli u szellra'
PALACB, ,Gloria'.
PR.ZBDWIOŚNIB: .Dawid Golder".
RIISURSA: •Trlum t walca".
RAKIBTA: .Ii:J"twa rodu mandarynów".
8PLBNDID: .Sterowleo L. A. J'.
"CIBCHA, .Noc poilubna".
WODBWIL: .Faworyta Haharadży" .
ZA.CHlJI'A: .Pleśnlar. Gór".

Teatr Miejski.

(ui. ·Cegielniana No 27).
DzI,';, jutro i pojutrze w. kapitalna ,zl1lka
Muzyczna Berta Brech la • Opera za 3 groszekłóra

z miejsca

dzięki

swej ciekawej fakturze

scenicznej, szlagierom muzycznym i kOlleer-

towej grle calego
sulrces. W rolach

tespołu zyskała ni ebywały

packa, ŁapiIiska ,
Szubert, WinsW'er.

Woskowsk&, Karcz6wski,

ważn iejszych ;

Halina Ra-

Teatr Kameralny.
(ul. Traugutt& N. I)

Dziś, ś roda

i czwartek bawi publiomość nje-

lII'Ównany H icbał Znicz, kreujllcy popiSOWI!
rolę .. oryginaloej komedji Laurent'a Doilette'a .Kłopoty Bourrachona-. Obok Znicza "ałulon e olrlas ki zbie rają,! Kossocka, Chojnaclra
IIrozlń.ski, Modrz.ós~i , Silwiński .

Teatr Popularny.

(Ogrodowa Ji 18 tel. 178-00
D1Iiś wlorelr dnia 23 b. m. o g. 8m. HI ...
oIalax. przedstawieole ,Z)'d Wi.cany 'lula•• "
powi eśe sceniczna w 12 obrazach lIua. Su.
y rat)'ae,jl K. Talarklewicza. Con)' bildów
.d 60 /I'. do l zł. 60 gr.
W "rodę dnia 2i lutego o go d•. 8 min. Hi
wiecz. oBtal lo przedstawienie Kredowego
I(ola KJabunda. CeRy najnl'Bze od ~O gr. do
l zt
W pi~telr dnia 2& b. m. o godz. 8 min.
15 wieCli. pramjera sztuki społec znej Anny
Zahorskiej w { aktacb pod tyto .Bezrobocie-.
Oryginaina ta a bardzo nowoczesna sztuka, docieraj"ca do głębi zagadek nędzy ludzkiej znajdzie piękną opra"ę de k ora cyj ną
art. maj. B. Kudewic.a. Praca calego .eapołu
artystyczne/{o pod reżys e rj~ niezrównanego
K. Tatarkiewicza wre w gorąezkowem tempi e.
W czwartek dnia 2" b. m. p1'2edstawienie .10wieszone .e w zg lęd u nIL genorlLln" próbę tej

mocnej I interesującej sztuki.
Bilety do n_bycia w Kasie Teatru od /l .
11 do 2 i od ~ do 9 wiec •.

Teatr rewji "Momus" .
Do środy na ogólne żądanie publicznosci
przebojowy prog,sm .Tylko u naa". CodzienIlle dwa przedstawienia. Począteil; o godz. 1-ej.

Wieczór

Deli . Lipińskiej.

Dziś

we wtorek odbędzie się w sali
filharmonji zapowiedziany jedyny wieczór piosenek i humoru niezrównanej
pieśniar ki ( diseuse) Deli Lipińskiej .
Artystka wykona bogaty pregram
złożony z 25-ciu najlepszych numerów
z jej własnego repertuaru.
Wieczór jak należało się spod ziewać
wz:budził tek wielkie zainteresowanie,
że większ ość biletów została rozsprzedeRa .
Poczlltek o godz. 8.30 wieczorem.

Zagadkowy zgon.
W dniu wczorajszy'" zawezwano pogotowie tlo domu Nr. 95 przy ulicy
Zgierskiej do niejakiej Marjanny Gawroń
skiej, lat 25. Lekarz pogotowia stwierdził zgon.
Pon ieważ

Gawrońska

zachorowała

przed dwoma d'liami, a lekarz pogotowia nie m"gl - twierdzić faktycznej przy'
czyny zgonu orzeto zwłoki zabezpieczono dla w/rd sedowo- śledczych, prowadZllcych do . dzenie celem ustalenia
przyczyn 2 ,. U

W

Łódź

,ciągu

kilkw-nastu gadzin

pozbawiona bylakomunikacji

Skutki onegdajszej
Jak już donosiliśiny. panująca od
onegdajszego popoładnia, gwałtown·.. ·
burza śnieżna spowodowała poważne
zakłócenia w komunikacji podmiejskiej.
Normalny ruch tramwajów dojazdowych utrzymano wczoraj jedynie
na Iinji Łódź - Ruda - Pabjaaicka,
ponadto - już w godIinach rann1ch
uruchomiono CZę5C10WO połllc~enia z
Aleksandrowem , zaś połl\czeuie Łódź-
Kons&antynów-Llltomiersk zo t&10 czę
ściowo zorganizowane
dopiero około
godz. 9 zrana.

Gzęściowe

przywróce"ie
komunikacji podmiejskiej.
Komuuikację między Łodziłl a 0zorkowem podjęto, również częściowo,
około południa, natomiast komunikacja
między Łodzill a Tuszynem ,
wobec
olbrzymich zasp śnieżnych na tej linji,
podjęta iędzie dopiero w ciągu dnia
dzisiejszego. Dyrekcja ŁWEKD. zaangażowała poważny zastęp kopaczy
dla oczyszczeni.. toru na linji Łódź
TUllzyn, jednakże prace przy usuwania
tającego , lepkiego smegu postępowały
bardzo opornie.
W ciągu dnia wczorajszego zdolano zorgaui zować na linji Łódź
Tuszyn komunikację jedynie od Łodzi
do Gadki (grauica maiŁa Rudy Pabjanickiej ).

Zasypane zwrotnice i unieruchomione pociągi.
Nawałnica śnieżna}

łlzalejllca

Ilad

nawałnicy.

Łodzill i okolicą w promieniu kilkunastu mil geograficznych, spowodowała zakłócenia nie tylko
w dojazdowej
komunikacji podmiejskiej, lecz również wywołała prawdziw, rewoluej, w
komunikacii kolejowej. Cały szereg
poci"gów ouszedł w drogę z opóźQie
niem, dochodzącem do 4 godzin.
W czasie od gołlz . 4.30 po poł.
w niedzielę do godz. 2-ej nad ranem
ani jeden pociąg nie odizedł z Koluszek w stronę Łoclzi .

ila uchronienia przechodniów od oka.
leczei.
Oczekiwać uleży,
iż dzień IIzi:
siejszy lIie odznaczy si ę jllŻ w komunikacii mfędzymiastowej następstwami
burzy śnietn8j, szalejącej nad Łodzi"
przez niedzielne p;>poludnie, wieCzór
do godz. 2-ej w noey. (ag).

W strzymanie komunikaeji kolejowej spowodowane zostało przedew8zystkiem zapeb.auiem się iglic na zwrotnicach, co mogło grozić nieobliczalne.mi następstwami, wobec niemożności
normalnego nastawiania zwrotnic.

go w Lodzi, ś . p. Waldemara BoguoaBersina, konsulat łotewski, mie8zcz~c1
sil) przy ulicy Piotrkowskiej 143, zostaje na prz. ciąg kilku dni zamknięty .

Przedsiębiorcy

płace.

·0

pabjanit:cy udzielili nieznacznych
podwyżek.
.
.
..

W cil\gn ostatnich kilku dni w IzeW fabryce Lldzbarsklego rÓWDlez
regu mniejszych fabryk na terenie m' l d~szło do zatugu, Jedna.k owot. straJk
Pabjamc m!ały miejsce -zatargi o .płace m~ zos~ał podJęty, alboWlem .firma zgoMjędzy IDnymi VI f abryce Llmańdziła SIę podwynzyć robotmkom płace
skiego (tkalnia mechaniczlI.a) wybacbł o 1 grosz na katdym metrze "'yprestrajk tkaczy. Po kilk-ogodzinnych tu- dukowanego. sukna. •
.
gach staj kujących z administracją firW paru lD?ych fabrY~8ch zatarg?,
my. strajk trw~ący ogółem pół dnia, wyll1~łe .rówDle~ na . tle mehon oro wan~a
został zlikwidowany.
przeWIdZIanych cenniiaem stawek, Ule
Firma podwy~szyła poszczególnym zostały jeszcze o.tateczni~ ur.gulowakategorjom robotników płace o 1 do 2 ne_
(a g)
groszy od jt'dnego metra wyprodllkowanego towaru .

Tragiczna

miłość służącej.

Chciała pozbawić się życia.
W dniu wczorajszym w mieszkaniu
swych chleb odawcow, p-stwa Luckich,
właścicieli nieruchomości przy ul. Lipowej Nr. l, usiło wała pozbawić się
~ycia przez odkręcellie korków kuchenki gazowej , 22-letnia Bronisława
Ziemnicka, słu~ąca p. L ; gaz przedostał si~ do przyległego pOKoiku, gdzie
spała siostrzaniea właśeiciela
domu
l8 ·letnia Sznajdla Gitla Cynamon, która także uległa zatruciu gazem świetlnym .
W g~dzinach rannych, gdy p. Luccy
potrzebowali wezwać slużącą, ta nie
reago wała na dzwonek, postanowili
sil) przekonać, co jest tego przyczyn".
Po wejściu do kuchni, pełnej czadu,
natychmiast pootwierano okna oraz
wezwano pomocy lekarskiej .
Przybył niezwłocznie lekarz mieJ-I
skiego pogotowia ratunkowego po udzieleniu pierwszej pomocy zatrutym,
po zostawił Cyn am on ównę w stanie silnie osłabionym, zaś Ziemnicką w sta-

Zawieszenie urzędowania
w łotewskim konsulacie.
z powodu zgonu konlulałotewakie .

O rozprzężeniu w komunikacji kolejowej ,
wywołanem
-sił..
wyższll,
świadczy IIaj lepiej fakt, iż jeden pociąg miejscowy z Koluszek pchnięty
został w stronę Łodzi przy zupełnie
pustych wagonach Ba pięć minut
przed nadejściem dwu p. ci ągów z
Warszawy: ekspresu i jednego pociągu
osobowego.
W ciągu dnia w czorajszego opótnienia w o -l ejiciu pocillg6w sięgaly
kilku lnb kilkunastu minut.
.." Łodzi , ze względu na niebezpieczeństwo , związane ze ~suwaniem
się z dachów wielkicn ilości lodowa- '
cleJącego smegu, władze bezpieczeń
stwa zarzadziły oczyszczanie dachów,

I------~----~_.--~--~--~~.---~------_.....

Zatarg i

kol~owej.

.

.

nie nieprzytomnym odWIózł do szpItala
okręgowego .'
.
Przyczyną r ozpaczliwego kroku zawód miłosny.
(p)
----

Patenty dla ' -warsztatiJw
. obuwianych.

wczorajszym powróciła z
delegacja cechu majstrów
szewckich (Zachodnia 66), która inter '
wenjowała w ministerstwie skarbu w
s prawie zwolnienia zakładów szewckich,
zatrudniających jednego tylko pracownika, od obowi ązku płacenia ryczałtowego
podatku obrotowe.go, a przedewszystkiem
zaś od kon i eczności wykupywania świ a
dectwa przemysłowego.
W ministersh ie skarbu wyjaśniono
delegacji łódzkiej, że wykupywać patenty muszą nawet i te zakłady szewckie,
które, poza właścicielem, nie zatrudniają ani jednego nawet pracownika. (al!)
W dniu

Wa~szawy

Nowe zdobycze nauki
w walce o młodość".
r.,

W dniu 6 marca 1932
O godzinie
U-ej w południe, w sali filharmonji,
p. dr. Julja S~italska znana szerokim
sferom ze swych cennych publikacyj
z dziedziny higieny i racjonalnej kosmeo
tyki, wygłosi odczyt p. t .• Nowe zdobycze nauki w walce o młodo ś ć".
Bilety w cenie od 50 dr. do 3 zł.
sprzedaje kasa filharmonji.
Odczyt organizuje Referat Finansowy Z. P. O. K.

Postrzelił narzeczoną.
W dniu wczorajszym miał w Zgie,
rzu miejsce nieszczęśliwy wypadek,
.powodowany nieostro~nem obchodzeniem się z bronią.
Do 23-letniej StaDisławy Frysikówny, zamieszkałej na przedmieściu Zgieua, tak zwanym Przybyłowi e, przy ulicy SienkiewiCZa 7, przybył z wi zy~
jej narzeczony, kapral 28 pułku Strzel
-łlW Kalłiowskich, Alfons Nurkiewiez.
W pewnym momencie Nurkiewicz
wydobył rewolwer i począł narzeczonej
swej objaśniać jego konstrukcję.
W pewnym momencie padł strał i
kula zraniła Frysikównę w prawy bok
Lekars. p o ndzieleniu raDnej pomo·
cy pozostawił ją na miejscn pod opiekI) rodziny.

:R.A.:DJO_
Łódź

WTQREK, dnia 23 lutego IQ32 r.
lJ.4"-IJ.~5: Codzienny ·Przegląd "rasy Polskiej (tr. z W-wy).
1L.58-12.10 Sygnał czasu z W-wy, heJo,1
z Wioży Mar'jackiej w Krakowie, odczytanie programu na d zie ń następny i kOID.
moteor. z W-wy.
12.10-18.H; Murka z płyt gramoL r. A. Klio,beU, Piotrlrowska J60.
13.15-1".!5 Pn:erwa.
15.ł6-15.50 GIełda plenięina , o....z kom. dl.
ż eg lugi i r) baków (tr. z W-wy).
15 .~5-l e. 15 Program dla mlodsz1Ch dzieoi:
a) Opo.... ladanle J. Kuewińskiego p. t..
.Zimowy gość Ka.la" b) TranBmi.ja z Wilna: . lgoasio... aknypki" piÓra oiool
Hali" .
le.20-le.40: .0 mgławi cach' wygł. Stenisł...
Szeligowski (tr. z Wilna)
16.!0-I7.JO Płyty gramot. z W-wy.
17.10-1735: .U padek ludności Niemieo"wy,l.
p. Antoni Plutyński. (tr. z W-wy).
17.~5-1 8.50 Koncert orkiestry P. R. pod d1 r•
J.Ozimiń ski ego z udz. soli,ty (tr. z W-WY)'
19.15-J9.:<0 Komunikat Izby Pr.em. Hand~.
w Łodzi. odczytanie programu n" dzlen
nastę pny i płyty gramot
19.30-J9.45 Kalendarzyk liim., re pert. teatróodczytanie programu na dzień następ B l
i płyty gramot.
19.45-20.00 Prasowy dzi ennik radjowy z W--T·
20.00-20.16: Feljeton p. Jillla Pokera p. t .•0.
R. P. Wilk w Gdyni". (tr. z WarSZ)
20.15-21.56: Koncert popularny. Wykonaw~r :
Orkiestra P. P, rod dyr. Józefa Oztrolllskiego, Ignacy Dygas (tenor), Aleksander
Junowicz (net) i Ludwilr Urotein (akomp).
21.55-22.10 Skrzynka pocztowa technlc. nakoresp. bieżącą omówi i porad techW"")nych udzieli p. W. Frenkiel (tl'. z W-wy·
22.10-22.40, Koncert aolisty z Krakow ' . .
22.40-22.50 Dodatek do Prasowego Dziannlka
Radjowego (tr. z W-wy).
22.50 -24.(l(l Muzyka lekka i taneczna.
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Dziennik Sportowy~------~----~----~~------~-----------------~--------Echa mistrzostw atletyczŁodzi.

Sukcesy polskich tennisistów
na Riwierze.

Lekkoatleci Warty w

VI Łodzi ma być rozegrany w maju
,fin&! biegu 8ztafe~owe(o (olimpijski,,( o)
.i,dzy Warl.f poznań~kł a 'II'arilu'Il'Ikim
AZs-em, o który toezyły aię, jak wia'domo, dłur ie. spory pomiędiy wymienionemi klubami.
W zwiłZlU z tem inforlujemy lię,
żiWart& zaproponowała na dogodnyeb
wanDkach ŁKS- owi pnyjazd pełnej dru-'
'yDY .lekkoatletycznej, któraby tego sa118(0 dnia stoezyła walkę z reprezentaej, lekkoatletycznI) naszel:'0 miasta, ewenlulnie z którymś z czołowych klubów.
Prawdopodobnie propozycja ta zostalie za~kceptowana i do Ł~dzi przyjadł
an&D.e asy lekkoatletyczne z rekordzistami Hsljuzelll, Adamczakiam, Biniakowskim, Mikrlltllllli i Nowakiem na czele.

NICEA. 22.11. Polscy ' t8nnisi~ci
biorl)cy udział Vf międzynarodowym
turnieju 11' Beaulieu trzymają si9, mimo braku treningu, nad wyraz dzielni •.
Jędrzejowska wygrała w drugiej
rundzie mecz z Francuzką Bertilet
(znaną w Warszawie) 11:9,7:5, po bardzo ciężkiej walce. Paryżaoka grająCll
na Rivierze od połowy stycznia znaj duje siO w znakomitej formie.
Trzecia runda przyniosła świetny
sukces Polsce: Jljdrzejowska pokonała
6: l, 3:5, 6:2 doskonał. Włoszk~ Riooli
(trzecia na liście swego kraju)
DZięki temu zwycio!ltwu JEldrZeJOw-,
ska weszła do półfinału. tak że trz3. ci~ nagrodę ma już zapewnion~.

Mistrzowie bókserscy Krakowa,
W niedzielę

~'nasi [hokeiści ponieśli
tyle ' porażek na -O limpjadzie?

Dlaczego

zostały

rozerrane walki
bokserskie o mistrzostwo Krakowa, które wyłoniły następujących m istrzów te·
goroczuyel1 (podług wag): Juszczyk, ChroItek, Kasińiki. Korze"nicki, S tudnieki, Sleter II. Walki odbyły się tylko do wagi
średni ej włieznie, przytem charakterystyclne, że wszystkie tytuły mistrzowskie
pnypadły w udziale za w9dnikom . Wawelu ,

Na łamach pra~y zagranicznej ukawywiad z prezesem Międzyna
rodol'Vej Ligi H{)K:ejowej p. Loicq'em
(Belgja), w którym wyjaśnia on powody wysokich porażek zespołów ellropejskicn na kontynencie amerykań
skim.
• U nas Iliągle się lądzi - mówi
prezes Loicq - że dorywczą improwizacją lub pilnym treningiem w cią
gu 2-3 miesięcy można dogonić hokej
kanadyjski. Ciągle jeszcze łudzimy się,
te byle ostrQ wzil\ć si~ do p~acy w
okresie -?<imowym, byle mieć kilka talentów, a ju~ walczyć można na równych waruukach z Kan adą.
Mr7.onki. Między Europą i Kanadą
Jest ·talrl\l rótnic8', jalr między !'J(Jks!'
rem wagi ciętkiej a piórkowej. Czy
jest (lo p o myślenia, aby młody chłop
czyna bez wagi i odpowiedni ej siły pok onat olbrzyma'? Dlaczego ż willc dzi- wimy się naszym hokeistom1
Prze cież oni rówlliei mają do wyrównania olbrzymil\ przepaśó warun-'
ków naturalnych. W Kanadzie hokej
uprawiany jest przel!l ;; mieSięcy w
zał .się

as.

finałach o puhar Pl
w zwil\zkn z różuem koi'uentowanilm

Po

zakończenia walk fiuałowych o puhar P.
Z, G. S., ·informujemy si~ u czynników
miarodajnyclI, że regulamin giet przewidlje, w razie zdobycia jednakowej iloui punktów przez ~ tr7.y drutyny , (przy
udiiale kilkn r.espoł6w) , jak t. miało
IreSlt~ lIIiejsce w Łodti, o pierwsleń
!twl6 decyduje ' lepszy stosunek punktów
sdobytyeh do straconyoh, natomiast przy
Idziale tylko d wnch dru~yn, jak było
pny siatkówce żeńskiej oltowiązuje trzeti mecz d.cydujIlCY. AZS, warazawski nie
zoaj4c widocznie tego przepj.su nie eheiał
lię zgodzić na trzecie spotkanie, tak, żę
w myś l regulalllinn, oba puhary należ/)
.ię d~ użynom łódzkim. .
'
,

P. Landeck

tragicznej
walce we Lwowie. .

Dtwrękowy

W trzeciej mndzie po celnym prac
wYIll sierpowym otrzymanym 11' szczękę,
G,odlews ki pierwszy raz poszedł na deski, Dle bę~e,c przedtem nawet • groggy".
Godl8wski mu~jat być ohorowity, gdyż
popr.~ ednio walcząc w Belgji miewał
krwoto'ki, cios zadany przez Grosi'18. nie
~ógł . być b.zpośredni~ przyczyn4 ,mier~I, tem barclziei, że był zadany w szczę-

Wielkiej Rewolncji p. t.

"Pochodn 'i a"

w rolach

czołowych

LA.URA LA PLANTE

Nadprogram Dodatek

I

Następny

i John Zolet.

dźwiękow y.

program: .Sel'illa, miasta miłości. ".
W rolach głó wnych RAIlON NOVARRO .

Poc."tek aeansów, w dni pow •• ednie o godzini. 4-eJ, w soboty, niedzi.l.
i święta o godzinie 2-e,j. Ostatni . . ..n. o godz . .9.16. Na pierw,,">, ge8ns
wszy.tkie miejsca po 60 gr.

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

ą

,

.

Mecz zapasnlczy
Sokół

c d~. Peltzer, ktQry b~dzie startować

~IVDleż na tegorocznej Olimpjadzie

Od wtorku dn . ... 23 do poniędział:kn dnia
29-go lutego 1932 r. w1.

Potęż_ne arcydzi.eło dzwiękowo-śpiewne, osnute na tle

Nowy rekord Peltzera.
w

s -Angelos, znajduje Się już teraz w
formie. N a zawodach I&kkod e~cznych, .które odbyły się w niepile ~ w hab krytej w Miinsterze,
c~tier ustanowił nowy r.ekord niemieo na .d;rstansie ] kim. w czasie 2,30,8,
GPrawlaJąc swój poprzedni rekord o
, sek.

t

Kino-TeatJo

MIM OZ-A

~ ~iynny średniodysu.nsowiec niemie-

~~Iskonałej

roku, u nas przez 6 tygodni, i to nigdy
niewiadomo, Cly 'mró~ 'zgodzi się na
rozegranie odilawna wyznaczonego spotkania.
, JedyIJy ratunek dla hokeja europej skiego, widzę w sztucznych torach
łyżwiar~kich.
Belja tak dlugo odgrywała czołową rolę w hokeju dopóki
nie spalił sitt Palais de Glace. Angl ja
i Francja w oczach niemal poprawiły
swe, klasę pod wpływem nowych młJż·
li wo~ści treningowych na sztucznych
ślizgawkach. Zawody europejskie bez
sztucznego lodu Sł w hokeju na skazane
zagładę zakończył interesuJl\cy wywilld prezes Loick· .
Czy do tych słów nalety jeszcze
cdS' doaawac"1 Chyba 'to, że PoISKi Zw.
H okejowy j Łyżwiarski p01jęły już
inicjatywę budowy ~ sztllclnego toru
i powołały do tycia sp6łdzielni~ .• Sztuczne T.ódowisko", która w listopadzie w
r. b. odda do utytku sportowców Warszawy prawdziwy klejnot naszych inwestycyj:
lśniący, twardy, idealnie
równy, sztuc,my lód_

O

Podczas fmałowych walk o lIliItrzosIwo L wowa. ua któryeh sędzil\ riul:'o"yll1 był łodzianin wice pr. ŁO!;m . p. OtI<l L\ ndeek .. W" wadze pOtciężkiej Gross .
(HlsmOnea), zwyciężył prze" k. o. GodleWSk,iego (Pog.), ten ostatni niE) od~ys
kał przyto mności i pTZtlwieziony do szpitala zOIart
. '0 walee tej, zako~czonej tak , tragiczDle, dowiadlljelllY si~ od p. Landecka:
szeregu 87.czegÓłów: Ot6ż cios był zadany przez Grossa znpełnie prawidłowo.
TeebBict me Godlewski nie uiltępował
Prze~ wnikowh w drngiej rundzie walła była zupełnie równa. .

~!, '

W grze mieszanej para polska: Ję
drzejowska i Tłoczyński pokon ała parł) angiel'skó-wElgierską Lermitt, Gabro wićz 6.0, 6:ł .
Wynik, ze względu na
Wielką wartoś6 Gabrowicza w mixte 'ach - dQskonały.
W grze podwójnej Tłoezyński gra-'
jąe z Landauem (Monaco) wygrali z
parą angielską Leader (ojciec i syn)
6:1, 6;4.
, W J'lastfWnej rundzie Tłoczyński i
Landau ' spotkali się z doskonałą ' parą
francllską: J. Brugnon (pierwszy dublista Francji), Du Plaix, puegrywając
3:6, 3:6 .

zapaśniczy,

- Kruszeender 9:9.

który odbył się ' w 12 m. przez faleckiego (KE), Stępień
w sobotę w sali Tow. Gimnastycznego (S) zwyci~ża w 2 m. Jakubowskiego
między łódzkim SQkołem, a tamtejszą
(KE), W. lekka: Zawadzki (pożyczony
. drużyną klubu "Kruszeender" zakończył z Makabi - Pabj.) zwycięża w 12 min.
się wynikielJl nierozstrzuniętym 9:9.
12 sek. Piechotę (S), w. pótśr. Szmidt
Rezultaty poszczególnych walk byly na' 1:3) zwycięża po przedłużeniu walki
stępuj lice. W. kog. Gąsiorowski (KE)
Wnuka (KEj na punkty i w Średniej Sl,c'
zwycięża w 11 min. Opackiego (Sok.)
ki (S) zwycięża w 4-ej min. fiszera
W. piórko J6iwiak (S) zostaje pokonany (KE j. Sędziował na mecie p. Ma<::iejewski.
Mecz

nych.

Zarząd ŁOZA, na swem oltatai.,.
posiedzeniu zawiesił k lllb Sp. • Unj~ · ,
nieodpowiednie zachowani. lię w ezasie

za

r ozgrywanych ,rzed niedawnym czasem
miltr~ostw okręgowych.

Półfinały szermiercze.

Do pólfmalowych walk o drażyno 'll'e
mistrzostwo Polski w szermierce, zakwaJjfikowały się Legja warszawska i AZS.
poznaiski. Legja pokonała w niedzieltj w
ćwierćflUale AZS . (Warszawa) 10:6, zaś
AZS . (Poznań) pokonał Pierwszy .:!ll)ski
Dllb Szermierczy 5:4.

---------------------Przed
doniosłem
. posiedzeniem Tow.
Kredytowego.
Zapowiedziane na diień 2 marca
doroczne walne zebranie Tow. Kredytdwego zapowiada się niezwykle s ensacyjnie.
Na zebraniu tem wystąpi nowoutwo'
rzone zrzeszenie posiadac zy list6w zastawnych z c ałym szeregiem wniosk6w;
mającym na celu zmianę zar6wno skła·
du osobowego towarzystwa, jak i jego
linji działania na przyszłość.
Między innemi znajdzie się na porządku dziennym sprawa zmniejszenie
liczby dyrektor6w o jeanego i sprawa
sybsydjum dla straży ogniowej w wysokości 15 tys. zł"otych.

"Dzień

antywojenny"

Pięciu komunistów skazanych

przez

sąd

W dniu wczorajszym na ławie 05kartonych ~ sąd_u okrflgowego w Łodlli
zasiedli 2(J-letni Gabryel Huberman.
2 1-letni Feliks Dobińs ki, 21-Ie"tni Abram
Lellermau, 21-letnia Mindla Miller, 20letnr Szczepan Kajzer, 21-1etni Izrael
Nusbaum. 18 ·letni Aj zyk Edelbaum i
23-1etni Suoel Pesze8, oskarżeni o działalność antypaństwową. W lipcu 1931 r .
V. l>rygada ś ledcza otrzymała informacje, że miejscowe organizacje komunistyczne, w związku z t . zw . mię
dzynarodowym dniem antywojennym,
prZypadającym jak wiadomo na 1 sierpni a, nakazały czło nkom swym przeprowadzenia, demonstracj i ulicznych.
Podczas dem ons tracj i tych aresztowane
wszystkich wymien ionY!lk.
W w'yniku roz prawy sąd skazał:
Hubermana na 1 r ok tWierdzy, Dobiiskiego, Lederman a i Millera po 6 miesięcy twierd zy i Ka.i ~ era na S miesię
cy twierd zy. Poz o stał ych uniewinniono.

Giełda wars ć"awska.
Urzędowa

ceduta

giełdy

walutowej

z dn. 22 lutego 1932 roka.
GOT() \VKA..
Dolary !l.S8 00

CZEKI.
173 85
Holandj a 116 t.1 O
Londyn 30,72 30.70
N.-York czeki 8 91
N.-York kabel 85114
Paryż 35.15
Praga 26.,10
26.38
:-'zwajcar ia J 74.15
Berlin 211.55
AK G ,Tf. .
B-k Polski 97.Lilpop 15.00
PAPIERY PANSTWOWE J LISTY
ZASTA WNE. 35.00
3% poż. budowlan a 35.75
4.% inwestycyjna 90.55
5% konwersyjna 40.00
6% dolarowa 56,00 57.00
7% stabilizacyjna 55,50
8% B. G. K. 9,1.00
4'/.% ziemsko zł. 41.25
S% m. W"rszawy 632i; 6ł.75 6S.60
SO/o m. Częstochowy 55,00
SO/. m. Łodzi 61.50 61.25
Gdańsk

..Nr. $01.

-

SIr. II.

DtwiękoWJ

Od wtorku dnia 23 lutego

Kino-Teatr

"Przedwiośnie"

DA WID GOLDER

Największy

sukces dźwiękowej
produkcji filmowej
powieści

WeaIag

następnych

i dni

W roli tyto genj. HA.RRY BADR

IRENY WIECZORKOWSKIEJ.

Nast~pnJ

aktu alności.

Nad program: Ciekawe

progra.m Madame Szattan:

Po"""t.k seansów .... dni po .... z. o godz.' p. p., w. nied"'.le I .....ięta o g. 2 p. p. ostatnie o godz. lO wiec<. Ceny mi.Jsc: I-l~, U-GO gr~
Ul-60 gr. Kupony nlgo ..... po 7~ gr. na wszystkie miejsca ważne we ws.ystkie dni z wyjl\tkiem' soból, niedzi.1 i śwll\t.
UW AGA: Pasae-pariout j bHo~r .~olnego W'ejśoia~w niedziele i święta bezwzględnie niew&żne.

Źeromskiego 74-76
róg Kop.rnika

,

Dziś!

KINO-TEATR

Dziś!
Przepiękne

arcydzielo filmowe ilustrowane splewem chóralnym i solowym
pod kier. p. S. LFWITI:-IA p. t.
/

·RESURSA TRiUMF WALOA
ul.

•

Kilińskiego

123

Orko pod dyr. p. L. RANTOI~A.
~-'---

~ -

Upojna symfonja wielkiego uczucia. W J'olach głównych: H . Stiiwe, Claire Rommer,
Ita Rina , słynny śkrzypek cygaÓ~ki
.Jean Golescu, Fred Louis LeJ'ch Heari
Baudin,Ida Wiirst Wiktor Janson.

~~

Następny

"Dziewczę

-

program:

z Singaphore

tt
•

Początek

s.ansów w dni PO""'I.
o godz. 5.90 7.00 i P. 15.
.. soboty o g. ł, .. niedziele i święta
o godz. 3, ł,30,
7.30 I 9.15.
W sobotę, Dledziel. i święta passe
partout próoz urzędowych nIeważne .

e.

....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
Kino Dźwiękowe
..- ,Klątwa rodu mandarynów ~

"
".RAKIETA

~ Stenkiewicza 40 Tel 141-22

.,

. .'

•

głównej:

~

w roli
ANNA MAY WONG i SESS-qE HAYKAWA.
Nad program: Dodatek dźwit)ko.wy.
Następny pl'ogram: "ROZWÓDKA'" z NOl'mą Sehel'el'.

,.,

Początek ~nsów

codzIennie o godz. 4 po

poł., w. sob?t.! , niedziele. i święta o godz. 2 po pot Na l -gzy seans
wszystkie mIejsca po 50 gr.
.
-

I

Fr

"

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
Nr.

1').

Do akt Nr.. 184-195 1982 r.

760 :931 r.

OgIoszenie.

Ogłoszenie-

Komornik S"du Grodzkiego \V Lod_i rewi
ru IX'j;O majl\cy sw,! k ancelarję w Łodzi .
Jny uh.y Cegielnianej ~ 69 na zasadzie art.
1030 U. P. C. podaje do publicznej wiado.ojei, ie w tiniu 3 marCA 1932 f. od godz.
10 rano, w dOIl!u J'i 102 przy ul. Pomorskiej'" Łodzi w I .Abramowi.z, Kac i Jaku·
hwicz· odbędzie się sprzedaż prze. licytację
:r uchomości , a mianowicie: rektyfikatora oszacowanego na 1000 zł.
Spis rzeczy i ich szacunek można obejTzeć
.. -wu Iic1tacji. W myśl art. 1070 U.!'. C.
"łfspomniane ruch omesci mogą bye sp_
r zedane

Komornik S 1\ d u Grodzkiego .. Łodli
r . ... iru 2, zamies.k"ly VI Łodzi przy ul. Gdań
skiej 38, na zasadzie art. 1030 U/P, C. ogła
sza, •• w dniu 3 marca 1932 r. od god.
lO r. w Łodzi prz1 ul. Piotrkowskiej 200 odbę·
dzie się sprzeda. z przetargu publicznego
tuchomoś.i, Dależąc1ch do Celiny D ziewięo
kiej i skladaj'lcych s i ę z wyrobów kosm et)'cZ1l.1ch, os.acowanych na sum~ zł. rr.;0+ ó50.
Łódź, dnia 9 lutego 1932 r.
Komornik HARASIllOWICZ.

z.

sumę nitszł\

od ceny

s~aeunkow ej.

Do akt Nr. 266 1931 r.

Ogłoszenie.
Komomik &idu Grodzkiego w Ł o d • i ,
Z-lO rewiru, zamieszkały \V Łodzi przy
ut. Gdańskiej nr. 38, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. oglasza, że w dniu a'go marca 1932 r.
. . godz. lO-ej rąBo w Łodzi przy ul. Świe.
tl alleJ Nr. ~8 odliędzie się sprzedai z prze·
tarp publicznego ruchomości, nale",cych do
Hagon.. Strobacha j składających s ię • clęsci
lamochodowych oszaeowan~' oh na sumę zł.
1150'
Łódź, dnia 12 lutego 1932 r.
Komornik F. HARASIMOWlCZ.
1 ~31

r.

Ogłoszenie .
Komornik ~du Grodzkiego w Łodzi,
rewiru 15, zamieszkały w Łodzi, pray ul.
Sienkiewicza 67 na zasadzie art. 1030
lJ. P. C. ogłasza, że w duiu 2 marca
'i9S2 r. od godr. 10 raDO w Łodzi przy
ulicy Kopernika Nr. 26 odbędzie się
apriedat z przetargu po blic:1luego ruehomoAei, naleiąeych do HUfona i llelanji
GiiltlÓW i składajllcyeh się z mebli, 150
kg' mydła do prania 180 kawałków mydla toaletowego, oszacowanych na lum41
zł.

1080.;Łódt,

dnia 17 lutego' 1932 r.
Komornik J . RZYMOW SKI.

Cen.~
eT
C. - .J p. e

D

ODEON

Ogłoszenie.

,..

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, 15'go
rewiru, zamieszkały w Łodzi prz.y Sjenkiewi cza nr. 67 na zasadzie art. 103er U. P. C. ogła
sza, że w dniu l marc~ 1932 r. od godz.
10 rano w Lod.i przy ut. Andrzej .. nr. 11
odbędzie się sprzedaż z I!rzetargu publicznego ruchomości należl\c)'ch do A40U.. Goldber·
ga i składaj ąoych się z pianina OSZ80owa·
nego na sumę zł. 700.'
Łódż, dnia 9 lutego 1932 r .
Komornik J. RZYMOWSKI.
Do akt. t(r.

]i)

~

choroby skórne i weneryczne
ul.

Poludnio"'ll nI'. 28.
Tel. 201·93.
Przyjmuje od 8-11 rano i od 3 -8 w,,.
w niedziele i święta od 9-1.

I

I

I

dźwiękowy.

-=

LUSTRA Ii...
w wielkim wyborze poleca fabr;yk a luster

Oskar Kahlert
Lódź, Wólczańska

Dl'. med.

NITECKI

Sp'e~jałi ..ta

chorób sk6rnych, wenel"l'czn,o
. i moczopłciowych..

Na-w-rot 32. TeJ. 213-18
przyjmuje od 8-10 rano i od 4-8 W.
w niedz. i świl\ta od 9-12 w pol.
Dla pa(J oddzielna poczekalnia.

109.

Telefon 210-08.

DDIMIIIIIIIII.UDI.0_IIIUII~
Fabryka
Tkanin
i ogrodzeń
drucianych
Plecionki, Tkaniny, Gazy miedziane do IiI·
trów, Rabitz do robót b.tonowych , siatki dla
labryk różnego gatunku wyrabia i poleca:

Mateusz Mikołajczyk
-

I

t.ódź,

ul.

Kilińskiego

Telefon 191·85.

167. -

Ogłoszenia
Bi2uterję
zegarki na raty,oen7
gotówkowe p o I e o 6
"Preclosa· Piotrkowaka 123 w podwórzu.
'Bacznośćl

Agenci-Iti
powiększeil
portretowych poHukiwa·
ni w całej Polsce za
W)'sokl\ pl'O-...i.j'l, .... rot
kosztów podr6ty lod·
powiedni", premjr,. Dochód dzienny ~
łO zl. PIszele .Kraklls-, Tarnów J sknynka .pocztowa H'8.28a

drobne

00

wynajęCi.

pokój dla małej ...•

dziny. Bez odstęp"
nego:
'Komorne
miesięczne, przy ~

-

Sierakowskiego

P

os.ukuję

O"

pokoja'
kuchDi~ bez . .
Btępnel<o. Oferty ..
"Dziennjka pod litr••

wajarz-.

.....

._UIZ
-------~

O-=--;rOsze:ń.:

ujm e •• t

Dodatek

Nad program:

=
=
=
=

Komornili: Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru l~ :z:&m. w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza Nr. 67 na zasadz.e ... t. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 3 mllrea H~32 r . od godz.
lO rano w Łodzi przy ul . Piotrkowskiej 47
odbędzie się sprzedaż z prletargu ruchomości,
należących do firmy .L. Fiszer- i składajl\
cych się z ksi"żek oszacowanyoh D" sumę
.1. WG.Łódź, dnia 17 lutego 1932 r.
Komornik, J. RZYMOWSKI.

Edward Reicher

Łodzi!

Victol' Me b9ł[len, Edmund Love, weta Nissen,
L. Brendzel w wesołej komedji

Fawo ryłaM ahar ad zy I

==

Ogloszenie.

,

Kino-Teatry

.

=
=

67 1931 r.

DR. MED.

Dźwiękowe

Poraz pierwszy w
publiCllności

ulubieniec

Do akt Nr. E 1572 1931 r

"Lód', dDia 22 lutego 1932 r .
Komoruik (-) E. KOROCZYC KI

Do akt Nr. 2102

~

e

Za .wiersz mllimetrowy.l-łamowy (' lamy~:.przod tebtem I w tekście 50 gr~ za tebtem i komunikaty łO Igr., D.~ro10gl - 30 gr~ zwyczajne za 1 wlera. mIlIlD, (strona 8 lamów) 12 gr" . ogłoazen ia drobno 12 gr~ za wyr... uaJmnleJ".
!!!!@I!IIIl81Ul_sł.1.2O, d1apOlzuIrnJ'lCYChprac)' lO 'gr~ naJmrueja.. oglol.eule 1 Ił. - Oglol.enia ...miejacowe o 30 proc. droźeJ,
__
firm ugranlcznych o 100 proo. drOŹlJ . Za termmowy . druk oglol ••n, komunikatów i oliar adllJiniatracJa Dle odpowiada.
mlea ięcsni e -w Łod.i /_1. 3.150, na prowincji zł. 5.10, za o~oa.onie do domu łO gr. - Pren._eratę przerwać można tylko l-go i l{).go każdego ml.lllI"~

~

yl

Redaktor. Józef przybyrski.

Za wydawnictwo: Edmund Błuewski.

Drulr L. Tarlcowslriego, Cegielniana 19.

