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na froncie

WOjny
Gala prowincja nasza zdala egzamin
wyrobienia obywatelskiega i. so!idamo§ci.
D~ugi już tydzień -dobiega końca od
dnia gdy w Piot~kowie zapanowaly
ciemności dość nec, że w chwili obecneJ strajkuje przeszlo 80 tysięcy ża
r6tit1ek, a zw~ot liczni!t6w przybie~a S"·
stematycznie na sile.
Sp~awność o~ganizacyjna prowincji
. aimponowala stolicy, kt"ra czy ni go'
rqczkowe i dalekoidqce przygotowania
tło podjęcia walki z paskarstwem elek.

trowni.
W WaPszaw'ie utworzyl się komitet,
kt"rego czele słanąl pik. Stola~ski.
Komitet ten, opierając się o Związek
8towal'zyszeń przyJaci61 przedmieść Wa~
uoll7, wystąpi z memorJalem do dr
Hk:cji e1ekt~owni w sprawie obniżki ceny
prqdu.
/IQ

Niewątpliwie, Jeżeli memo~Jal
będzie uwzględnlOł1y, nastąpią

Rok II.

dn. 26 lutego 1932 r.

Cen.a 16 gr.

chiński

Administracj a; ul. Pioirkowlka 86, t.1. 101·99.
Rekl&lllaeje przyjmuje lię i&mte.

przerwany!

Chińczycy rozpoczęli

huraganowy kontratak.

Pożyczka "zbawienia narodowego".
jadą z Gdyni do Mandżurji. - Nowy

elektryczn.ej.

nie

II

•

ten

dal-

, s~e ątapy walki.
• (!)czywiście, że wyrzlIczenie się cltoć
by n4- jednq dObę e/e1tRyczno§ci pt'Ztn
mia6to miljonowe, wymaga d;jżych of/aP,
ale tem większe powoduje straty dla
elektrowni.
Postawa konsumentów jest zdecydowana. Za obniżkq plac i środk"w żyw
lłOŚCi musi p~zyjść potanienie wszelkich
I1I'trkul codziennej potrzeby, do jakich niezawodnie zalicza się elektrycz-

"w

no6ć.

Jedna z redakcji wa~szawsk(ch p~a
poglqd na te sp~awy zaządu _
elektrowni, z~cila się do naoy;elnega dv~ektol'a p. KtŃ!ylińskiego, kt,,ry nie tracąc .fanta8ji" oświadczyl co
gnąc poznać

następuje:

Wiem z notaiek, ukazujących się
że w Wal'.,gawie powstala
myśl wszczęcia akcji o obniżenie ceny
prądu. Dotychczas nikt do mnie nie
%Wracal się w tei 5p~awie.
- A jeżeli memorjal taki wply nie
7'Od adresem elekt~owni?
- To w takim razie - odpa~1 dyl'.
Kobyliński - w żadnq dyskusję nie bę
lę się wdawal, ani nie rozpotznę pe~
traktacy j z komitetem, gdyż cena j est
f'ł'%ewldziana w umowie.
Gzy pan dyl'. Kobylińskl ma ~ację i
Cli;' życie nie p~zeJdzitl ponad pe..vnemi
-owami, kt"re napelniajq ty lko klesumie IryIw"~c"w, obdzie~ajqc konsu/lJent6w ze sk"ry, poleaże Już tlajbliższa
Pl'SyszoU.
-

w prasie,

,. ,. ,.

W Łodzi panuje narazie cisza,
,uklibyAmy , przed bu~zq.
. Sprawa szeroko dy skutuje się w 10• /6 r"źnych
stowa rzyszeń, kt"~a jak
~a,azie ogranicza lłlę tylko do uchwal
I ~ezolucji,
którym, jak dotąd trudno
było jakoś uzyskać należyty ~esonans
80 lamach prasy 'Mzkiej i
doj§ć do
ItBZU og"'u.
P~zez poszczeg"'ne agencje reporterskIe lansowane są przer"żne rzeczy.
ItIÓW~ się szeroko nawet o memorjale
"'ag/stratu naszego do zarządu. czy też
rady nadzorczej elektrowni, ale t~eści
tego memo~jalu nikt nie zoa.
Bona fide przyjmujemy zapewnienia
reporterskie, źe taki memo~jal zostal
zredagowany, żaopatrzony cennemi pod.

SZANGHAJ. 25. 2. W czwartek
o godz. 8 rano Japończycy rozpoczęli
nowy atak na pozyrje chińskie, leżące
m iędzy fortem Wusung i Szanghajem,
kierując 8zczególnie silny ogień cięż
kiej artylerji n.. Kiang-Wan.
Równoczfsnie z artyleIją podjęły
bombardowanie samoloty japońskie. Ja-pończycy
rzucili do walki wielkie
ilości piechoty, poprzedzanej czołgami
i samochodam~ pancernemi.
W dzielnicy l:izanghajn, Sza-Pej,
bomby japoB~ki e spowodowałY' szereg
nowych pożaró w. Razem . z ' tiombami
'Samoloty japońskie rozrzucały 'Odezwy,
podpisane przez admirała Nomnrę,
wzywające
żołnierzy
chiń ski ch do
zdrady, o biecuj ą '!, i ż w razie poddania
się wojska chiń ski e będą, dobrze traktowane. W razie dalszego opora adm.
Nomuta grozi, iż Cbibczykó" spotka
»straszny los ~ .
Do Nantao (chińska dzielnica
Szanghaj n) przybyło ze szkoły wojskow~j w Nankinie 2000 kadetów, którzy mają być rozdzieleni do poszc~e
gólnycb oddziałów nowej armj i. Spodziewane jest również przyLycie dwu
nowych dywizyj chińskich.
Korespondenci zagraniczni, kt6rzy
zwielUili chiński system obronny,
stwierlUajll, że jest on wspaniale pomyślany i doskonale zbudowany.
Nadeszłe tu wiadomości z MalldżnIji potwierdzajll wczorajszą, pogłoskę
o zamordowaniu gen. Maa.
SZANGHAJ. 25. 2. Samoloty japoilskie, ścigając uciekające oddziały
chiilskie, ostrzeliwują je nieustającym
ogniem karabinów maszynowych.
Wojska japońskie po przełamaniu
chillskit>j linji obronu~j, wykonywnją
ruch 08krzydlaj~y w kierunku na Ta-Szang, w odległości a mił na zachód
od Kiang-Wan, zagrażając w ten spo-

I

Białogwardziści wszyscy
sił japońskich.

dowódca

sób od tyłu chibskim pozycjom w
Kiang- Wan. ·
SZANGHAJ 25.2. (PAT) Wojska
chińskie odparły z niesłychaną. energją
atak japoński trwajllcy cały lUień i
rozpoczęły kontratak. Chińczycy odzyskują znaczne części terenu strawnego dziś rano.
TOKJO 21), 2. (PAT) -Gen. Shira-kawa wyjeżdża wkrótce do Szanghaju
jako głównodowodzący wojsk japońskich. Japońskie siły zbrojne na terenie Chin wynoszą obecnie blisko
trzy dywizje.
PARYŻ 25.2. (PAT).
Na tntejszej giełdzie zjawiła się dziś pogłoska,
że rząd chibski postanowił wypaścić
llOtyczkę • zbawieni a narodowego" ~;
wyso~ości l miljarda dolarów, która
ma być podpisana przez chińczyków ,
lllieszkall\cych po drugiej ~ strouie oceanu.
MOSKWA 25.2. (PAT) Prasa

sowiecka donosi, że były carski genelał Koźmin w poroznmieniu ze sztabem
japobskim formuje z emigrantów rosyjskich w okolicach Mngdenu 8pecjalnll dywizję· Nowoformnjllce si,
oddziały białogwardzistów

mają

być

rzekomo przezaczone dla dokonywania
c
dywer~ji w w ~kraj!l Inadmorskim
oraz w Zabajkale.
GDYNIA, 25. 2. (PAT). W tych
dniach zjawiło Ilię tu w przejeździe &
Gdailska kilkuset rosjan, którzy sptze..
dając różne przedmioty,
chcieli zdobyć pieniąlUe na podróż do Mandżurji. Jedna z grup, licząca 2~0 osób
ndała się do Cherbonrga, skąd wyjedzie do Mandżurji z grupą 2500 osób. Sil to przeważnie byli wojskowi.
którzy mają zamiar wstąpić do armji
tiiemionowa, formowan~j w Mandżurji.
Następne grupy po 500 i po 1000
osób _ wyjadą .z Niemiec, Rumunji
i Francji drogą morską. .

I

W japońskiem poselstwie w Warszawie
wybito szyby.•.
dwie cegły w okna poselstwa wybljalęc
szyby.
Należy przypuszczać, . iż zamach naposelstwo Japońskie b , ł dziełem jednego __z członk6w licznej kolonji chińskiej.
----

WARSZAWA, 25.2. Wczoraj wieczorem dokonano zamachu demonstracyjnego na poselstwo japońskie, mieszczęce się przy ulicy foksal
O go Jzinie 8-ej minut 30 wieczorem, jakiś nieujawniony sprawca rzucił

Konferencja rozbrojeniowa
odrzuciła

GENEWA, 25. 2. (PAT). Na ddsiejszem przedpołudniowe m posiedzeniU
gł6wnej komisji konferencji rozbrojeniowej, lltwinow uzasadniał propozycję, aby
sowiec"i projekt był przyjęty jako podstawa prac konferencji. Litwinow st.,ierdza, te ca ~kowite bezpieczeństwo mote
być stworzone tylko %lIpomoclI calkopisami pan6w-ojców miasta i zlożony wlte~o rozbrojenia i unicestwienia p,rzepanom-szafa~zom światla z ul. Przejazd.
mysłu wojennego.
Narazie oficjalny komunikat prasowy
Przedstawiciel Turcji odnosi się z
milczy w tej sprawie, Jak zaklęty.
duill sympatjll do- propozyc ji Sowiet6w.
Laik tylko dziwi się. że magistrat. Przedstawiciel Pers ji podkreśla, że cał
kt"ry sam do ~ady nadzorczej należy. kowite rozbrojenie może być wynikiem
I17pracowuje mozolnie memo~jaly, skla- jedynie długiej ewolucj i. Przedstawiciel
da je, czeka na odpowiedt .
Niemi ec Nadolny zaznacza, ze delegacja
O ileż p~ościej naszem z daniem niemiecka, mimo sympatji dla pr" pobyloby zażądać zwolania posiedzenia zycji sowieckiej. przyłllcza się dl) rezo- rady, kt"rej się j est czlonkiem i tam lucji Simona. Delegat Grecj i wy s tępuj e
powiedzieć co nalety.
przeciwko r ezolucji Litwinowa. Delegat
A mote stanowisko magistratu i ak · Hiszpanji jest zdania, że narazie nie
cja przezeń podjęta jest ze wszecbmia~ jest mo żliwe całkow ite rozbrojenie.
celowa i może jut lada chwila nam to
W głosowa niu rezolucja Sowietów
wyjaśni komunikat prasoll7 z Placu
u zy skała jedynie 2 g ło s y.
Wolności.
Po przerwie mi n. S imon p rzedstawił
Miejmy nadzieję i_ . ciel'pliwość_ Byle
nie zadlugo. Bo w Łodzi mimo ciszy, nowy tekst rezoluc)i, która stwierdza. ż,
kC'nferen
cja pragnllc zapewnić solidne
o kt"rej pisaliśmy wyżej, powietrze jest
zorganizowanie pokoju i rzeczywiste
nawskroś przesycone elektrycznością.
b e zpiec zeństwo postanawia kontynu o wać
A.
s we prace w rama ch konwencji 1930 r.

-------------------------
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tezy sowieckie.

przyr.%em delegacje zachowuj, swobodę
rozwijania własnych propozycyj w miarę późniejszych obrad i przedstawienia
icb w formie projekt6w.

Skazanie zawla~owcy
defraudanta.
PIOTRKÓW, 25.2. (PAT). W dniu
dzisiejszym przed 511de m okręgowym
w Piotrkowie zakończył się czterodniowy proces w sprawie b. zawiadowcy
kolei na st.acji Tomasz6w - Wilanów
Karola Aberskiego, który przywłaszczył
s obie materj ały i podkła d y kolejowe,
naraźajllc skarb państwa na straty w su'
mie 46_000 zł. Aberski s kazany został
na 1 rok więzienia.

Żebrak krezusem.
WILNO, 2';.2. (WI P). We ws t Mazoryski pod Wilnem zmarł 99 -letni Wa.
. - ław Ry bacewicz, żeb rak, którego o piekunem był syn Piotr, równ;eź żebrak.
W sienr\iku zna l erionopokażnya worec zek ze ,łotemi rublami oraz pkę banknotów dolarowych na 20)0 tys. zł.
S yn ujrzawszy ten skarb dost"ł ataku serca i % trudem zost.ł ur atoll any .

)lr.
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WCZORAJ W REICHSTAGU.

ę

iel II

zagłuszyły

BERLIN. 25. 2. ( P AT .) D z iś
Reichstag ko ntynnował obrady. Pierwszy zabrał głos kanclerz Brnening
powitany przez komunistów okrzykami
"kanclerz głlJdowy·. Brnening oświad
czył, że przeżywamy cz;asy niezwykłego
napięcia nerwów, a jeśli chodzi o stoBunki gospodarcze, to na całym świe
cie pannje stan v.krytej wojny. Om awiajllc wypadki na Dalekim Wschodzie
Bruening zaznacza, że rozwój i traktowaaie tego konfliktu posiata dla
Niemiec wielkie znaczenie. W sprawie
Ktaj pedy kanclerz staje" w ob onie
'tlsła niemieckiego w Kownie Mora'tha.
W sprawie paktn nieagresji między
Polsk" /lo Sowietami kanclerz oświ"dcza:
rs~ Rzeszy od pierwszdj chwili śle
dził rokowania z największ" uwag".
Ka.nclerz wskazuje na to, że jeżeli
Polska zaatakuje trzecie państwo, to
Ro;;ja posiada ua lII.ocy art. 2 petu"
swobodę działania, wobec tego niema
powodu aby w stosunkach niemieckoso .... ieckich zaszły jakieś zmiany. Kanclerz broui się przeciwko zarzutom,
Jakoby w przemówieniu genewskie m
nie ndzielił odpowiedzi ministrowi Tardiou . Z kolei broni się przeciwko.
zarzutom niem 'ecko-narodowych jakoby
wskutek taktyce niemieckiej interwencja
Hoonra spaliła na panewce_ Mówca
oświadcza, że w tym czasie Niemcy
nie u c zyniły żadnego kroku politycznego nazewnątz bez ścisłego porozumienia z rządem ł\merykańskim.
Rz"d niemiecki odrzuca wszelk~ odpowiedzialność za konsekwencje mogące
wyn iknąć z taktu, że konferencja reparacyjna rozpocznie się dopiero na
krótko przed 1 lipca.
Przecho~b"c do polityki ' wewnę
trznej Bruening oświadcza, że rząd
Rzeszy bę4zie pracował pr;zeciwko dalszej detlarji. Warunkiem poprawy jest,
bay pesymizm, .który za panował obecnie w Nlemczech zniknął. W znaczDej mierze du pesymi"zmu tego przyczyniła się polityczna ·agitacja. Omawiając możli jVości
dobicia do steru
l"Zł\du koalicyjnego kanclerz twierdza,
ile jego osoba przy wsp6łp racy z 0becn" .opozycj" w racbubę nie wchodzi. Bruening występuje przeciwko
tezie pr.awicy, że z dniem 3 listopada
1916 rokII l'<)zpocz~ły się nieszszę
ścia. Niemiec. Przyczyny szukać naleźy w błędach politycznych cźasów'
przedwoiennycti: Q ktorych obecnie się
upomniało.
Od ponownego ....yboru
Hindenburga zależy
wiara całego
ś .... ia.ta, że naród niemiecki posiada
jeszcze szacunek dla historji.
Mowę Bruerunga przerywali przez
e&ły czas okrzykami narodowi socj&liśei, tak, że miej~cami nie można bynic z jego przemówienia zrozumieć.

!Y

Oświadczenie

Brueninga,
był

ga

okrzyki komunistów i hitlerowców.

że

w listogrupy
zwalczającej rewolucję wywarło niezwykle silue wrażenie. Słowa kanclerza Brueninga stawiają socjal-demokratów w trudnej sytuacji.
Poseł ktJmnnistyczny Torgier podkreślaj że niemieckie organizacje nacjonali8tyczne utrzymnj" kontakt z
czynnikami wojskowemi, podając przy·
kłady szkolenia wojskowego nacjonaliIItycznej młodzieży akademickiej. Po
przemówienin Torglera komuniści zaintonowali "trzeci" międzynarodówkę"
przewodnicz"cy Reichstagu przerwał
posiedzenie.
Hitlerowiec Goebels,
ostrzega lewicę przed z byt wielkim optymizmem w sprawie wyniku wyborów.
P os. Dingeldey (partja ludowa)
krytykuje p olitykę zagran iczną rządu
mówiąc, że nie można przewidzieć jak
długo i jakie środki będ", mogły zabezpieczyć uszczuplone zapasy dewiz
B~nku Rzeszy
i uchro nić przemysł
wobec braku kapitałów przed zupeł
nym upadkiem. Mówca oświadcza, że
wobec rozdwojenia narodu niemieckiego wskutek walki wewnętrznej Niem
com p ozostał tylko sym(jol jedn ości
państwowej w osobie marszałka Hindenburga i z tego powodu partja je-

padzie 1918

B ii

człon kiem

go wypowiada się za jego kandydatnr".
Narodowi socjaliści zgłosili wniosek wotum nieufności dla prezesa
Reichstagu Loebego.

BERLIN, 2-5. 2 (PAT .) Billle
Wolta donosi, że rZ/ld Brunświekn zamianował Hitlera radcą, rządo ...., . li"
Berlinie. Obj/lć ma on wydaiał gOipodarczy Bruuświcku.

----------------,----------------------------.;.
Podpisanie umowy handlowej polsko-brazyl jskiej.

W dn. 3 b. m. podpisana została w Rio de Janeiro umowa handlowa
polsko' brazylijska. Umowę podpisali: Z ramienia Polski 'minister dr. T.
Grabowski poseł R.P. w Rio de Janei ro, (siedzi na lewo). imieniem
Brazylji minister Szraw Zagranicznych p. Alfranio de Mello fral\co
(na prawo).

w Z a g I ę b i u .' f 'r w
Górny

a~

Sląsk odmówił przyłączenia się.

SOSNOWIEC, 25. 2. Strajk w Zagłębiu Dąbrowskiem trwa nadal. Wczoraj przyłączyła się do strajku jedyna
p racująca dotąd kopalnia Solv.y.
Podczas pogrzebu .. bitych górników
w czasie zajść w Mas~talerzu i Czeladzi, spokoju nie zakłócono. Pogrzeby
wypadły manifestacyjnie.
Bawią cy w Zagłębiu b. minister Mo raczewski, na wiecu w Sosnowcu wypowiedział się za utrzymaniem strajku.
Próby rozszerzenia strajku na Górny
SllIsk narazi e nie dały rezultatów. Górnoś111ski Zespól
Pracy
odpowiedział
Centralnemu Zw. Górni ków w Zagłębiu,
że nie moźe przystąpić do strajku wobec wyniku plebiscytu, który się wypowielI ział przeciw strajkowi.
Dwie kopalnie gÓ'nośląskie, a mianowicie .feinus i Richter" w Siemianowicach, oraz .Maks" w M Ichałowieach
samorzutnie zastrajkowały.
SOSNOWIEC, 25.2. (PAT). - Dziś w
Klimontowie odbył się wiec górników,
zorganizowany przez Z. Z. Z. Po przemówieniu b. ministra Moraczewskiego,
zebrani opowiedzieli się za dals tym
strajkiem. Wiec miał p-rzebieg spokojny.

fabryce byty dotychw górnictwie, inspektor pracy federowicz zaproponował, by
strajkujący przystąpili do pracy z tem,
że zarobki ich będą uiależnione od wyników, jakie da strajk w górnictwie.
Delegaci robotników propozycję tę odrzucili i postanowili dalej strajkować.
KRAKÓW. 25. 2 . (PAT.) W kopal: ,

Wyro ~\ na fałszerzy

500-złotórłek

SOSNOWIEC, 25. 2. (PAT). Dzi Ś
odbyła się w inspektoracie pracy konferencja w sprawie zatargu w fabryce
chemicznej . S trom". Ponieważ za pod-

ujętych

wieluńskiego.
fertała na 4'/. lat, litografa Ka-

Administracja "O'ziennika Ł~dzkiego"
jest czynna w lokalu własnym ul_ _Piotpkowska NI'. 80.
1 el. 101-99. - od godz. 8-ej pono do 8-ej wiecz.
Redakcja dzienna: ul. Piotrkowska Nr. 86, tel. 101-99.
nocna: ul. Cegielniana Nr. 19, tel. 134-86.

stawę płac w tej
czas brane płace

Zagł~bia Krako wskiego panuje
zupełny spokój.
Zało gi górnicze konieczne do obsługi kopalń zjechały
dziś do wszystkich szybów. Poza telll
w sytuarji ~tra.jkowej nie zaszły zmiany.

niach

ZAWIERClE. 25, 2. (PAT.) Wzwit,ilV,c zorajszem\ _zaburzeniami w Popolicja a reszto wała 6 08Ó O• . Obecnie VI Porębie panuje zupełny spoUj.

~u z
rębie

Wczorajsze obrady senatu.
Na wczora)szem posiedzeniu senatu
przyjęto 25 ustaw. W cillgu 3 godzin załatwiono przez przyjęc i e 27 punktów
porzlldku dziennego.
Sil to wszystko projekty ustaw, przyjęte w ostatnich kilku tygodniach przez
Sejm, m. in. kilka konwencyj międzyna
rodowych, sprawa poboru rekruta i kilka
innych sprawozdań komisji woj.kowej,
7 sprawozdań komisji skarbowo: budietowej <) ustawach, jak np. ulgi kredy to-

we dlll instytucyj rolniczych, trzy sprawozdania komisji prawniczej, w końcu
10 sprawozdań ko misji gospodarstwa
społecznego o różnych projektaclll usta ..
przyj ętych przez sejm.
W przyszłym tygodniu senat przystąpi do prac nad budżetem na r. 1932,
33, które wypełnili prawdopodobnie'
posiedzeń . W tym czasie sejm nie bę
dzie zwoływał plenarnych pos iedleJl
Pracować będll tylko sejmowe ko .. lsje.

na terenie powiatu

KATOWICE, 25.2 (PAT.) Izba karna

Józefa
zimierza Glankowskiego z Łodzi lIa 1
lat ciężkiego więzienia, wreszcie Wl~
dystawę Wojnic.l<ą, która trudnił.. Sl~
puszczaniem w obieg fałszywych banknotów, na 8 miesięcy ci ęż ki ego więliellia.

Tarnowskich Górach rozpatrywała
sprawę aresztowanej w ubiegłym roku
w paźd , ierniku szajki, os ka rżonej o lał
szowanie 500-złotowych banknotów, którzy byli ujęci w kryjówkach swych na
terenie pow. wieluńskiego . Banknotów
tych szajka sfabryk owała na ogól nil sumę 160,000 zł'. Jednak tylko minimainIl
ilość zdołała puścić w obieg. Sąd po
całodziennej roz rawie wydał wyrok,
mocll którego skazał:

w

wt Koja z Gaszyna, b: funkcjonarjusza policja, na 6 lat więzienia, współ
pracownika cegielni! który finansował
drukowanie ba ·knotow, PIotra Szańca
na 5 lat, Stanisława Szańca na 5 lat,
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si,ę dzieje.
w Mandżurji?

Co

Tysiące

•

ludzi walczy o życI e w Zagłębiu..

Charbin

IV lutylll.
Sosnowiec, 23. 2, 1932.
Pociąg mija Ząbkowice.
Otwiera
Cbarbiaie
"Tygodni ku Polskim" z dnia 14 lu- się przed nami kraina płaska i smutna.
Ołowiane niebo ciężko z~iża nad zieczytamy, co następuje:
ltezultat bojów pod Charbinem mią jałową pokrytą śniegiem, wzdętą
zap8CZQ,tkowa-ł nowę erę życia
tego szaremi pagórkami fałd.
Od Będzina ciągnie się chaotycznie
miasta.
Charakter międzynarodowy
miasta, zamieszkalego przez olbrzymią skupisko szarych, zaniedbanych, brzydkich domów. Kilka kominów dymi.
liczbę Europpjczyków,
Chińczyków i
JapoiczykólV, oraz skoncentrowanie To huty. Inne sterczą ku chmurom
tli głównych instytucji Kolei Wsch. wygasłe, jak obdarte z gałęzi i liści,
ChiAskiej. w której zainteresowana uschłe irzewa. To kopalnie. Koła
jest Rosja, zmusily Japończyków do na szczytach wieżyczek znieruchomiały.
IIlstoiowania takiego planu operacyj- Cmentarzysko pracy, którą zabiła leklego, dzięki któremu miasto nie ule- komyślność, bezradność i podsycana
,10 .szkodzeniu przez pociski, ani też głodem, bezoadzit>jna rozpa~z.
Sosnowiec. Ulicami ciągną. grupki
zraltowanlu przez uciekające tlumy
. zbiedzonych postaci. U, wejścia io
żołdactwa.
Urządu Pośrednictwa Pracy gromadzi
Decydujące boje odbIły się pod
ai3l!telll, a przerwanie frontu jedno- się tłum bpzrobotnych. Krążymy po
.:ellnie w kilku mij!jscach dało moż mieści e . Towarzysz mój wskazuje ręką
BoM lfoj s~m japoiskim werwać się i mówi:
...,... Tam, oto, kobiety rzucały się
to miasta -i zmus i ć kilkudziesięcioty
na szyny, aby nie do puścić do łado
iięuną ła.lę .rozbitków chińskich przy
wania węgla i zapasów. Robotnicy
tdstępowaniu uniknąć traktów, przecimusieli ustąpić.
nj,cyeh miasto.
.
*
Szybko$ć odwrotu i pościgu sku* się* pod ziemią
Pokłady ciągnące
,il)' całą. uwagę rozbitej armji na ratowanie siebie samej dżięki czemu trzech województw: śląskiego, dą
mienie mieszkańców pozostało nie- browskiego i krakowskiego, tworzą
jedno, czarne królestwo węgla, które
tknięte.
Świetnie zaś wyekwipowana i u- nic sobie nie roli z granic administrazbrojona armja japońska zajęła miasto. cyjnych, przeciągniętych na powierzW1l!oki poziom patrjotyzmu i dyscy- 'chni ziemi. Ale dziś jeszcze górnicplily, rycerskość i uzbrojenie - oto two węglowe w Polsce stanowi - ze
rzucające się . w oczy cecby armji ja- względu. na odmienne warunki, w których się rozwijało, dwa, niemal odpoiskiej.
Sprzymierzone wojska mandżur rębne zagalłnienia gospodarcze a przeskie pod dowódz wem generała Szy- 'dews~ystkiem społeczne. Różnie przed(!za. nie dochodząc do Charbi!}a, prze- stawiają. się te zagadnienia w wojeśląskiem i w Zagłębiu
.cięły zamarzniętą rzekę ~ungari i sci- 'w6dl1twie
pjll. f Jzbitków armji pronallkiilskiej i Dąbrowsko.. Krakowskiem.
W tej chwili na terenie Zagłębia
wojek gen. Dyn-Czao, którego zada.iem była obrona bezpieczeilstwa Ko- Dąbrowsko-Krakowskiego stojlj, wszystlei Wschodnio· Chińskiej na pod~tawie kie kopalnie. Niektóre z nich ogłosiły
1mowy podpisanej przez Karachana, wprawdzie t zw . • świętówki", czyli
iako reprezentanta lRosji i stary rząd dnie wolne od pracy, lecz nie- zmienia
to obrazu sytuacji, gdyz i w tych koehiilski.
Zaprowadzenie przez nowy rząd palniach strajk wybuch by niewątpliwie.
reformy automatycznie anuluj,. szereg Na wielkim obszarze kraju około
,POstnlatów chińsko-rosyjskiej umowy 40,000 górników prowadzi rozpaczliwą
k o l e j o \v e"j i w najbliższej przy- walkę już nietylko o utrzymanie swego
poziomu życiowego , lecz poprostu o
szłości będziemy świadkami sk ·mplikowaM w stosunkach rosyjsko-mand· życie.
PrzemYSłOWCY, zgrupowani w RażUllltich i rosyjsko-japoilskich.
O ile można sądzić z pOWyż3zego, dzie Zjazdu Przem. GÓrn. domagali

\V

wychodzącym

\Y

te,.,

Po:aey mieszkający w Charbinie, zajęli stanowisko bardzo
przychylne
względem wojska , japońskiego, zajmująlego Mandi:urję, a jednocześnie przewid1ją możność zaostrzenia się stoIiUk6w rosyjsko - mandżurskich, jak
re".ież rosyjsko-japońskich, co zdają

-

się potwierdzać także
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I

się

zrazu

obuiżki

płac

robotniczych I
A. komuniści?
arbi- Komuni ści nie odgrywają d.
trażowej na
.swe tych czas więk.-zej roli, ale rozpoczęli
żądania do 8%. Najsilnit>jazy górniczy ożywioną akrję, która objawiŁa śię '"
związek zawodowy w Zagłębiu , socja- krwawych zajściach.
Propagują oni
listyczny Centr. Zw. Górników odrzu- t. zw. czarny strajk, czyli wycofanie
cit to żądanie i odmówił zgody na z kopalni również i obsłllgi koniecznej
arbitraż węglowy.
Pertraktacje zo- do utrzymania ich w stanie używal
staly zerwane, wybuchł strajk.
ności .
Akcja ich 1T0że stać się nie\\' ten sposób Zagłębie stalo s;ę bezpieczną, tembardziej, że krljz& poterenem śmiertelnej "brony kilkudzie- głoski, iż mają otrzymać pomoc finansięciu
tysięcy
ludzi niemal przed SOWlj, z zewnlj,trz
śmiercią głodową, obrony tembardziej'
* * *
rozpaczliwej, że beznadziejnej .
Zmierzch jnż zapadł
gdyśmy szli
Każdy strajk bowiem tylko wwdy IV g6rę, ku Czeladzi, gdzie- jak na.
jest celowy i wówczas tylko ma wi- doniesiono - zebrał się na kopalni
doki powodzenia, kiedy konjunktura .Saturn" tłllm strajkujących . Mij&rynkowa jest dobra i przemysłowey liśmy krzywe, strupieszałe domki, 1\
muszą produkować.
Tymczasem obfi- oknami często zaklejonemi papierem
tość zapasów na haliach pozwala przei czerwone, oslepłe mimą ciemności
mysłowcom na przetrzymanie strajkukoszary robotnicze. Był mróz. Szare
jących,
a w obecnych waruukach postacie kuliły się koło ścian, . dzieci
rynkowych , przerwa w produkcji wychudłe i blade przebiegały przez
jeszcze się nailepiej opłaca.
ulice.
-- Jeśli mimo to - mówią miTowarzysz mój mówił:
górnicy prowadzą walkę, którą co- Na ostrość walki najwIęcej
dziennie prawie znacz& zabici i ranni, może wpływają kobiety. Robotników,
to dlatego, że nie mają. nic do stra- id&r.ych do pracy napadają gromadami
cenia. Zupełny brak pracy, jak i ob- i biją. do krwi. Wybijają. szyby w koniżenie dotychczasowych zarobków 0palniach. . Utrzymują. swych, mężów
zuaczaj& dl a nich jednakowo: ostatnią w uporze i zaciętości. Podniecają ich
nędzę i głód.
do starć, agitując niezmordowanie. Są
- Wobec olbrzymiego spadku ilości jak zażarte lwice, które bronią swyclt
przepracowanych dniówek, wśród ma~ szczeniąt
przed niebezpieczeństwem
robotniczych Zagl'Qbia panowała i przy śmierci .
dawnych płacach elementarna nędza.
Nagle doszedl nas głuchy lo kot
Ludzie dosłownie puchli z głodu. To nieregularnej salwy. Koł( , nas zaczęły
też każrle obniżenie zarobków, zbliża
przebiegać grupki uciekająt!ycb ludzi.
życie rodzi.n górniczych do grauic gło
Zatrzymujemy jednego:
dowej śmierci.
- Co się stał!>?
lo' o
dobrza - pytam - dla- .Było starcJe ~ policją. Strzeczego zatem związki zawodowe pod- lali. Je t trup i kilku rannych.
jęły inicjatywę strajku: skoro nie proGdyśmy przyszli na miej. ce, plac
wadzi on do niczego?
przed kopałnią był już pust.y.
-- Nie mogły uczynić inaczej.
Strajk wybuchł pod naciskiem z do- ram~m~_
hl. Parły do uiego ma..y, doprowadzone do rozpaczy. Gdyby zwilj,zki
~
Pal tylko gilzy
-el1
nie ujęły akcji w swe ręce, stl ajk
wybuchłby
samorzutnie i wkrótce
"LUKSlJSOWE~t
wytwórni .SWIATOWID "
przybrał by formę krwawych zaburzeń,
Cegi'e lni anll 19, ŁÓDŹ, tel. 1~.
zanarchizowanej walki toczonej z ogromn& szkodą dla ' samych robotników. i państwa.
~mmm~m
II
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~o decyzji komi~ji
Slą 'ku zredukowali

..-------------------------.......-----------------Akademja ku czci Waszyngtona.

ost:\tnie depesze

z Mo. kwy.
Kto wie zatem, czy na Dalekim
Wschodzie nie rozszerzy się jes:I;cee
bardziej?
B.

------------------------------,-----------Walizy p. Ciunkiewiczowej.
D o kończone śl e dztw o .
.

dr. Wątor, dokoń
p. Ciunkinriczowej.
jest, że w czasie
'wstępnych dochodzeń sądowych badaIla p. Ciunkiewivzowa na wyjaśnienie
pew.yela kwestyj odpowiadala słowem
•nie pami ętam'. Obecnie zaś odpowiada z tupetem .nie wiem",!przyczem
wikla się w swoich zeznanil\ch.
1f toku dochodzeń sądowych usta·
l~no, że dwą majątki, jdkie p. ClUn·
ktewiczowa posiada zagranicą znacznie
P?dllpadły tak, że w cllasie jej ostatD1.egt pobytu w Warszawie starała sil}
Cl.unkiewiczowa o ratowanie POSiadło-,
15ędzia śledczy,

cEJł przesłuchania

· :r.nalllienną

rzeczą

iCI.

. W/adze policyjne

dostawiły

do

sę

dz~egQ Wątora dwie walizy, które Ciun ·
kl6Wiu(jwa zostallila u p MItel' "~ DO -

weJ w War~zawie . Jedna z owych wahz jest skórzana (podręczna), druga
większa. w której znajdowała się garderoba i bielizna, jakli p. Ciunkiewic.zowa przywiozła z Paryża, rZtlkomo
w podarku dla p. Mittelmsllowej .
Charakterystyczny to szczegół dla
śledztwa, gdyż wyjaśnia się sprawa
wyjazdu Ciuokiewiczowej z hotelu
EuropPJskiego w Warszawie z cztetema walizami. gdy zaś do Krakowa przyby/a tylko z dwoma. Widocznie p.
Ciunkiewiczowa w drodze z botelu na
kI lej wstąpiła do p. Mittelmanowej i
tam owe walizy zostawiła.
Prawdopodoboie w ciągu bietącego
tygodnia 5ledztwo przeciwko p. Chmktewiczowej zostanie ukończone.

Dnia 22 lutego od~yła się .w sali Rady Miejskiej w Warszawie
uroczysta ~adem-,a ~u CZCI Waszyngtona, z oka~ji 200-nej rocznicy
Jego urodzln ZdJęCIe. nasze. przedstawia stół prezydjaloy, za którem
sledzą: Jlrezydent mIasta lot. Słomiński (1). p. marszałek en atu
Raazklewlcz (2), pre7.~s Polsko:Amerykaó!!kil'j Izby Handlowej p. Kotnowskl (8), prof. Szymon Askenazy (i)
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B p
powieść

na tle niesamowitych

Akcja rozgrywa

tak i mnie oszukiwałeś. Ale wiedz, że
koniec tw6j si ę zbliża, a Die~podzian
ka, jaką. przygotował ci los będzi e
straszna.
Patrz na tego trupa. Czy nie widzisz, jak ta dziewczyna podobna jest
do mojej Maljon? I ty są~ziłeś, że
oddam ci ją. dla twych plugawych rozkoszy?!?
Głupcze! Nie znałeś Admy. Raczej
zadusiłabym ją. własnemi rękoma, aniżeli wprowadziła do twojej łotnicy -

Streszcze nie.
Znany p .... emyslowiec łódzki, Ka.ol
Wolner, zgin'll w tajemniczych okoll~z
nOSoiach w Zakopanem. Reporter Wir'
ga, usiłował przy pomocy Grądzklego
zbadać zagadkę śmierci Wolnera i ... 6wcz.... natknął się na siady .zajkl ralszerzy
banknotów.
Wirga pad! ofiarą • .,machu, zorga-

nizowanego przez "pana
zagadkowego indywiduum.
tera nie odnaleziono.

mecenasa-,

Oiał ..

repor-

Grąd,\;j poznał młod" kobietę, która
opowiedziała mo, że brat jej
Boeltlb, padł ofiarą .zajki
.Tr6jkąta",
oraz te zwabiona przez szantażystów
do jakiegoś domu -zdołała zbiec. Grądz
ki przyrzekł pannie Boelłich sw,! pomoc. Nazajutrz Boeltich6wna została uwięziona w jaskini szajki .Tr6jkl\ta· .
Korzystając z ch wiloweJ nieobecności
swej opiekunki, Admy, porozumiała się
z i6ltolicym dozorcą, który przyrzekł

umilkła dysząc ciężko.

A więc tyś ją. otruła? - krzy
.czarny mag" podchodząc do Admy z zaciśniętą. pięścią. - nie darnję
ci tego.
Jei pomoc.
Jak fUIj a piekielna rzuciła się AdW nocy, gdy Adma odurzona podanym jej pr.ez Ohlńczyka Toali środkiem ma na herszta " Tr6jkąta' , w podnienasennym twardo z.. snęł .. , żółty wtar~1\1 sionej do góry ręce błyszczł sztylet.
do pokoju Ani, lecz zamiast nleśe jej
Smierć zajrzała w oczy ~czarn.ego
pomoe w ueił! czce, porwał
na
dziewczynie odzieź, chcąc dopusclć się I mag~, kt6ry. ,,!i~dział o ogromnej sile
na nieJ gwałtu.
starej wróżbiarki.
Ania chciała go prz.ekonać, i t
Ale Adma nie zadała ciosu. Odema pieni~dz:e i zapłaci mu, jeśli ponie·
-

knął

I

I

clla ohydnego zamiaru. Toa·li zgodZIł j
na odSZU Kanie ukrytych jakoby w
obiciu śCian pieniędzy, z czego skorzy~
stała Ania. aby spróbować ucieczki.Nie zdołała jednak otworzyć drzwi. Q .
panowany w ściekłości ~ rzucił nieszczę
sną na podłogę. przygniatając dziewczynę całym cięż a rem muskularnego
ciała. Walcząc ostatkiem sił ze zwyrod
njelcem, Ania natrafiła na metalową.
płytkę, darowani! iei przez Adm<; i od·
rzuconą ze w~gardą, pod §ciane. J:. okoiku.
Pnnktualnie o godzinie czwartej
Dzięki posiadanemu przez Boelticbównę amuletowi, wręczonemu jej przez
po południu Andrzt'j Grądzki przybył
Admę. Ohińczyk pozostawił ją w spodo urzędu śledczego i został natychkojo.
adkomisarzOlmańskl otrzymał anomiast przyjęty przez nadkomisarza
nim iż Barwiezkowi grozi niebezpieczeń
Olmań skiego.
stwo.
- Panie naczelniku-mówił, uś
cisnąwszy uprzednio dłoń nadkomisasię

,~Czarny

p

Dalszy

ciąg.

przeżyć

Łóchld".

Ta
Dozagro bo wycI!.

się

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

pchnęła

który

z

wielką

zatoezył się

mocą.

na

mężezyznę,

ścianę

i powie-

szkodzi jednak, aby pan naczelnik !lbstawił całą posesję.

- Inaczej nigdybym nie pos~pit
-- zawolał żywo nadkomisar.z Ol maiski - wszak wiem, z jakim przebiegłym złoczyńcą mam do czynienia umi lkł, a po chwili dodał:
- Idę wydać odpo wiedńie rozkazy, a pan niech Dl mnie tutaj poc2'eka - opuścił gabinet i Grąd zki pozostał sam.
- Nareszcie dzisiaj ją odzyskam
- rozważał, myśląc o Boeltich6wnie.
Radość i duma rOzpierała jego piersi . . Wszak on w niemalej lIlierze przyczynił się do tego, iż Ania będzie dzisiaj wolna. W wyobraźni swei widział
scenę powitania.
Gdyby to od niego zależało napewno udałby si~ wraz z komisarzem
'nilskim na Szos~ Pabjanicką, zamia:rt
asystować nadkomisarzowi Olmaóskiemu. Ale okoliczności tak się składaly,
że musiał być pomocnym przy ares~
to waniu herszta "Tr6jkąta".
Upłynęlo kilkanaście minut. Niecierpliwość Grą.dzkipgo wzrastała z każdą. nieomal sekundą. Co chwila spoglądał na zegarek i ś ledził stałe aczkolwiek powolne poruszanie się wska·
z6wek.
Wreszcie naczelnik urzęd u śled
stując Grlldzkiego papierosem i jes- czego powr6cił do gabinetu. .
tem przekonany, iż nie pokpi całej
- Już czas - powiedział, stając
sprawy; naturalnie o ile pań skie in- w [ drzwiach - wyruszamy natychformacje zgodne są z faktycznym sta- miast.
nem rzeczy, w przeciwnym bowiem
' Grądzki z wielką. żywością zerwał
razie nie mogę ręczyć za powodzenie. się z fotelu.
- Panie naczelniku - odezwał
- Chodźmy - i wraz z nadkosię Grądzki ręczę, iż właśnie do
misarzem Olmańskim opuścił pok6j.
pałacyku przy Szosie Pabjanickiej ma
Jak to wyliczył uprzednio Grądz
być dzisiaj przewieziona panna Boelki znaleźli się o godzinie piątej minut
tich6wna.
dwadzi eścia cztery u zbiegu ulic Ki- W takim razie nic nie ~tanie lińskiego i Przejazd.
na przeszkodzie, aby wieczorem znaPrzystanęli i ro~ejrzeli się bacznie
lazła się w pańskich ramionach.
dookoła.
- Panie naczelniku... - rozt:o- Niema ich - mruknął naczel·
czął Grądzki, ale nadkomisarz Olmań
nik urzędu śledczego.
I ski nie pozwolit mu dokończyć rozpo- Może się im co złego przytraczętego zdania.
fiło? zaniepokoił się Gr/l,dzki.
- Niech się pan nie tłumaczy,
- Poczekamy parę minut - zapanie Andrzeju, wiemy dobrze, co się decydował nadkomisarz Olmański. .
święci i zmieniając nagle temat
Podeszli do przystanku tramwaJorozmowy spytał się:
wego, udając, iż oczekują na nadej- O kt6rej godzinie wyruszamy? ście tramwaju.
- O piątej minut piętnaście wyjN aczelnik urzędu śledczego po jadziemy z urzędu śledczego. O piątej kimś czasie spojrzał na zegarek.
dwadz ieścia pięć spotykamy się z na_ Dwadzieścia d ziewięć po pi,szymi przyj aci6łmi , a o wpół do szós- tej - ' oświadczył - dłużej nie m~
tej jesteśmy na ulicy Przpjazd.
żerny czekać. I jemu udzielił Się
Czy mieszkanie, w którem zastać niepokój, ' kt6ry ogarnął Grądzkiego.
mamy .czarnego maga" 'nie posiada
jakiego zapasowego wyjścia?
ciąg nastąpi,
- O ile wiem . to nie - odparł
po kr6tkim namyśle Grądzki - nie
działa:

Nie zginiesz z mojej ręki. Inna ś,mierć cię czeka. Gwiazdy nigdy
się nie mylą ·
- ZwarjowaŁa - herszt zbrodniczej szajki z przekleństwem na ustach wybiegł z pokoju, w którym na
otomanie spoczy wały stygnące zwłoki
Anny Boeltich6wny.
Gdy już kroki, szybko oddalające
'go się "czarnego maga" umilkły na '
kory tarzn Adma przymknęła drzwi,
poczem zbliżyła się do ciała Ani.
Wyjęła z kieszeni pudełeczko z
brunatną. maś cią. i bandaż. Maścią nasmarowała ranę na lewem ręku Ani,
poczem starannie owinęła bandażem.
Pomimo całej grozy położenia, groteskową wydawała się t roskliwośt sta\'
rej wr6żbiarki, która pielęgaowała zimnego trupa.
-

mag"wymyl(a się Z rqk
nadl(omisarza O/mańslciego.

rza Olmaiskiego na powitanie-dzisiaj
w myśl naszej nmowy herszt szajki
Co
znaczy? - zawołał, " Trójkąta' dostanie się W pańskie ręwskazując oczyma na nieruchome ciace.
ło Ani.
Nadkomisarz Olmański uśmiechnął
- Nie żyje odparła
stara się i z wielkiein zadowoleniem w gło
wr6żbiarka . Umilkła, a po chwili
sie powiedział:
ci/lgnęła dalej:
- Niecierpliwiłem się ogromnie,
- Chciałam ci trupa zanieść do sądziłem, iż znowu zaczną. piętrzyć się
twego przybytku rozpusty, ale żeś trudności, kt6re nie pozwolą nam na
mnie nprzedzi!. Jest to ostatnia twoja zlikwidowanie tej szatań skiej szajki.ofiara. Nie wierzysz?
Ale widząc pana u siebie jestem peDzisiaj w nocy pytałam się gwiazd wien powodzenia.
o tw6j los. I wiesz co mi odpowie- Czy pan naczelnik wydał oddziały? Uśmiechasz się ironicznie i są
powiednie polecenie, dotyczące obserdzisz, że stara wróżbiarka do reszty wacji bZosy Pabjanickiej - zadał pyrozum straciła.
tanie Grądzki.
Mylisz się. Długo tolerowałam two- ~aturalnie. Niech się pau abje zbrodnie i nit>jednokrotnie okazy- solutnie nie niepokoi - odrzekł nawałam ci polJloc.
czelnik urzędu śledczego - panna AnCzem byłbyś dzisiaj, gdyby nie ja, na Boeltich6wn~ dzisiejszego wieczoru
a raczej moja wiedza? Pomagałam ci, zostanie oswobodzona z rąk tych ło
gdyż sądziłam, że dotrzymasz swoich
trów.
przyrzeczeń i odszukasz mi moją MarCałą akcją na tym odcinku kiejon.
rnje komisarz BiJski. Mam do niego
Kłamałeś jednak i jak wszystkich
ogrome zanfanie - ciągnął dalej, czę-

Dalszy

Kslend·atz,yk..

- Loty
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IlUZBUK MIEJSKIE historjl i .. tuld im. ,
J i R. Bartoszewiczów (Plac Wolności I)
oiw.rt. w. środy. loboty I niedalele od

Pomysłowy oszust przed sądem•.
Apelując

.

W dniu wczorajszym na ła"ie oskarżonych sądu okręg. w trybie uproszczonym, zajllł miejsce 37-ni Zygmunt Stani·
sław Rogala-Kaczorowski, któremu akt
oskarżenia zarzuca,
1930 roku w Łodzi,

l

że

W

w pddzierniku
celu przysporze-

i()-lft.

Dyżury aptek.
Dziś w nocy dyż urują następujące aptoki: J. Koprowsk iego (Nowomiejska 15) S. Trawkowsklej (Br z ez i ńsk a 56), M. Rozenblum (~ró dm lejska 21), M. Bartoszewskiego
(Piotrkowska gó), J . Kłup ta (K ątna M) -

Teorja i praktyka.

Przekupienie ławy
Trzech
również

L. Czyńsk i eg o (Roklclńska 53).

POD

WŁOS.

Kie4Y

kończyć?

Jedną z ważnych kwestyj jest, umiejętnoś ć kończenia w odpowiednim mo'

lItencie.

Przykł a dów możnaby przytoczyć t ysi4ce. Ogranic2my się do kilku, , najbardziej aktualnych.
N. p. mówca, chcący wywrzeć potą
dany efekt swego wystąpienia nie może
rozc i eńczać siły argumentów, w zbyt
<llugich wywódach. Musi umieć skoń'
czyć !

flirt, prowadzony n. p. z cudzlj żon Ił,
nudnym, denerwuj ącym, jeśli obie strony nie będq
wiedziafy, kiedy najlepiej skończyć z ,' im
po mniej lub więćej czułym prżebiegu
<lni i godzin, kradzionych mężowi i innym s z c <ęś liwym przyjaciołom i rywa·
10m.
Podobnie ma się rzecz n. p. z woj"4. Łatwiej zacząć, trudniej skończyć.
Wtem jes t bowiem .ambaras, te nie
zawsze dwóch chce nara;>", trawe,~c ' . łówko· Boy/a:' ,Napewncr -dziś·
Japonia chc iałaby już ja koś h~norowo
,koń c zy ć, lecz Chinom teraz się nie
śpi eszy.
Trzeba było kończyć zanim w
wojskach chińs kich zjawili się amerykańscy lot nicy .na ochotnika' i zanim
ciężka artylerja spadła im z nieba.
Weź my teren bliższy, nasz rodzimy.
Czy n ie byłby już czas skończyć z
tą generalnlj plajtą?
tri stanie się męczlj'cym,

sędziów

.....-------------~,----_.---------------

o 50 procent tańsze.
Telegramy listowe między Polską a ZSRR.
Jak informują z miejscowego urzędu
POcztowo-telegraficznego z dniem 1-go
~,rca rb., jak wynika z nade słan e go do
łodzkiego urzędu zarządzenia ministeratw. poczt i telegraiów, wprowadzona
postaje ulgowa kategorja depesz między
holską a Związkiem Socjalistycznych
"epubl k Rad.
1 Mianowicie wprowadzone zostają od
p. m. t zw. telegramy listowe, opłata
zk' którą wynosi 10 centymów szwa jcark 'ch od wyrazu, przyczem najni i szy
~'zt , depeszy wynosi ć winien 4 fra nki
centymów.

Zaznaczyć należy, iż telegramy norSalne , w komunikacji między Polską a
co w,~ tami, ko s ztUją 34 centymy szwajt "tsk,e Za wyraz, a zatem wprowadzenie
e egrarnów listowych jest u l g~ bad zo
PO~,żną, bowiem obniża koszt depeszy
o 00 pros.

ód 1-go marca r. b.

Nad to w dniu wczorajszym nadeszło
zarządzenie ministerstwa pocz·t i telegrafów, zalecające wszystkim urzędom
telegraficznym przyjmowanie od 1 marca rb. za pomocq telefonu telegramów
nlj o płatą .
W praktyce sprawa ta przedstawia się
iż abo nen t
tel efon iczny, korzysta jący z pQśrednic t wa telefonu do na '
dawania telegramów ńormalnych, ma od
1 marca rb. równi eż nadawać teleionem
depesze u lgowe, do kategoryj których
należą depesze mie jscowe, listowe, gratulacyjne, uprzywilejowane zamiejscowe
i wsz ys tkie inne, ko rzystające z ulg.
Kup iectwo łódzkie powita nowe to
z a rządzenie M. P. i T. n iewąt pliwie z
uznaniem. (ag)
tak,

wSamborze.

aresztowano. - Dalszymi
interesuje
prokurator.;;

Separatyzmy i animozj e d7:ielnicowe na terenach odrodzonej Polski są.
anomalją., która powinna być jaknajrychlej usunięta. Dążenie w tym kierunku jest jednym z pierwszych obowiązków polskiego dziennikarstwa.
Tein niemniej jest obowią.zkiem
każdego dobrze myślą.cego obywatela
wytykanIe błędów p. t. bliźnim dlatego, aby unikali ich w pnys7:łości. Jak
W danym wypadku (o czem niżej) jest
to tembardziej wskazane, aby n aszym
sympatycznym braciom z Małopolski
unaocznić, iż ich krytyczna ocena naszych .kongresowiackich" stosunków z
przeciwstawieniem idealnych tam, nad
Sanem, Petłw i ą C7:y pod Karpatami jest
niezawsze usprawiedliwiona.
Słyszy się bard7:o często z ust licznych u nas przybyszów z Galicji,
że • w Kongresówce jest absolutny zanik kultury, brud, niechlujstwo, . lapQwnict wo i złodziejs two wszelakiego

zostają

nia sobie korzyści majlltkowych, skłonił następśhrie nle"ykuplolłych, pny"elll
za pomOGlI oszukania KomunalnIl Kasę zabiegi oszukańcze polegały ne kłalllbOszczędności
powiatu łódzkiego do . wem podaniu się oskarżonego za przed-stawlciela Legji Inwalidów Woje""ych,
wejścia w niekorzystnIl tranzBkcję majlltkowlI, a mianowicie idyskontowanie upowainionego do złlciągania wszelkic.
mu weksli (na sumę 3.200 złotych), w zobowillzań, na zaopatrzeniu przedstawionych do dyskonta weksli z odbitką
podrobioną pie cz'ltki Legji Inwalid zldej
oraz zapewnieniu, iż dyskontowane "eksle pochodzll z rozsprzedaty losów loteryjnych Legji, podczas gdy w rzeczywistości pochodziły z dyskonta prywat.tego.
Szczegóły tego charakterystycznego
procesu przedstawiają się następujllco~
W roku 1 C30 Legja Inwalidzka uUlldzlła
się
ogólnlj krajową lote~ję na cele Legji,
autoramentu, gdy tam, 1r Galicji etc. sprzedażą losów na tererile Łodzi zajmował się Zygmunt Stanisław RogalacKaetc.
czorowski.
Jednym z nagminnie krytykują.
Dnia 7 października 1930 roku Kacych .po rzą,dki kongresowiackie" or- czorow,ki zwrócił sit; pismem do dr
ganów jest .Ilustrowany Kurjer Co- ' rekcji Komunalnej Kasy Oszczędności
powiatu łódzkiego w sprawie udzielenia
dzienuy".
Ten ' sam jednak "Ił. K. C.· w przez kasę wojewódzkiemu oddziałowi
legji pożyczki w sumie 4.000 złotych JlB
numerze wczorajszym, z datą, oczy- . podstawie przedłożonych weksli klienwisŁa, dzisiejszą., przynosi rewelację o
towskich. Wkrótce po złożeniu povtyiniebywałym Pllprostu w dziejach są.
szego pisma Kaczorowski przybył na
zebranie dyrekc ji kasy i oświa~czył, że
downictwa galicyjskiego skandaln.
w związku z przyjazdem do Łodzi gen.Mianowieie:
rała Rydza-Śmigłego - wojewódzki od."Sensacją dnia w Samborze
dział Legji Inwalidów Wojennych ' pl!'
jest niep~awdopodobny wprost skan- t rzebuje gotówki, którą pragr.ie uzyskllĆ
dal, jaki wydarzył się w tamtej- przez dyskonto weksli otrzymanych z
szym są.dzie okręgowym . Dnia 20 rozsprzedaży losów loteryjnych Legii.
b. m. odbyła się tam przed są.dem · Jed'locześnie Kaczorowski przedstawił
legitymację upowainiajlłCIj go do z8Cilł
przysi ęgłych rozprawa przeciw Angania wszelKich zobowiljzań w imieDiu
nie T <Jporowiczowej z Łózka Gór- Legji Inwalidzl<iej.
nego, oskanonej o udnszenie mę
K. K. O . powiatu łódzkiego, chGllc
przyjść z pomoq zan'ldowi Legji, by
ża przy pomocy są.siada i służą,·
ta
godnie
przyjęła bohaterskiego genecej. O,karżo na przyznała się na
rała oraz z uwagi na zasługi, polożone
rozprawie do zbrodni i zeznała, że przez członków Legji przy zdobywaniu
był to P1llty (!) zamach na życie ni epodległości Polski, zarzqd kasy, "Omęża. Mimo to- przysięgli zaprzesobie" jej prezes a Marjana Andrfejaka.
czyli sześciu głosami winę oskar- otworzył .przeds tawicielowi" Legli Kaczorowskiemu kredyt do wysokości 4000
żo nej, wyd ając werdykt uwalnia-

przysięgłych

....-~---------"""-
upewnialiby się mężow i e co do pochodzenia ich dzieci. Byłby to instytut,
który po przeprowadzeniu różnych badań mÓllł by stwierdzić . na pewniaka",
czy oficjalny ojciec jest współrodzicie
lem swego dziecko, czy też matka .zapatrzyła się" w kogoś z jego znajomych.
NastępnIe możnaby się w takiej po:ł:
*.
* '
radni dowiedzieć, - nie, tello nie moZna lazłem na biurku kilka liścików,
gę napiS!ć, bo byłoby to nieuczciwą
adresowanych do mnie. •
konku rencją·
W jednym jakaś dziewoja na rozstajW drugim liście jakaś młoda mężat
nych drogach życia się znajdująca, pyta ka pyta się mm e, skąd się znam na
się, co to jest .poradnia świadomego
kuchni (aluzja do mego gulaszu) i proojcostwa? "
ponuje mi ,u siebie dobrą ' posadę na
Znajduję się w pewnym kłopoc i e.
przeciąg miesiąca w charakterze kuchRozumiem, że pytanie to wylę gło się, cika, względnie instruktora spraw kulijakby .to powiedzieć - w potrzebie. A narnych.
Wynagrodzenie w naturze.
w potrzebie stanąć jest rzeczą chlubną .
Zgadzam się chętnie .
Postaram s i ę więc i ja dać odpowiedź.
Luboń .
Otóż w ,poradni świadomego ojcostwa

wprowadzone

do patrjotyzmu dyrekcji K. K. O.

sprzeniewierzył .4.~OO zł~tych.

złotyc h.

ją.cy. Trybunał,

przekonany o wi.Przedstawiciel· Legji skwapliwie
nie oskanonej , zastosował werdykt skorzy stał z u sług kasy i zdyskontowoł
i sprawę skierował do ponownej dwukrotnie w paźdz i er niK U 1930 roku
10 weksli ·klientowskich ·na sumę 3.2łO
rozprawy.
Podczas rozprawy okazało się złotych z wystawienia Leszczyńskiegd,
Ryszelewskiego i innych.
'. .
m. in., że skutkiem ś w iad e ctwa
Wszystkie powyższe weksle żyro ... •
lekarskiego uie doszło do sądu do- ne były przez Kaczorowskiego pod pieraźnego, oraz że twierdzenie, ja- czątką o treści : .Oddz lał Wojewódzki
koby oskanona była w ciąży, za- Kierownictwa Loterji Za rządu Citó.wnego
bity zaś syf,litykiem, okazało się Leg ji Inwalidów Wojsk Polskich·, w ter_ minach płatnoś ci wszystkie weksle ponieprawdziwem.
s zły do protestu, przyczem oka zał.o się,
We wtorek odbyła się przed że Zygmunt Stani sław Rogala·Kaczoro.ws ki, po do ko.naniu innych jeszcze. nadu,tą samą. ławą przysięgły ch roz.'
prawa przeciw innym oskanonym · żyć . zbie gł z Łodzi.
Komunaln a Kasa Oszczędnosci poo podpalenie.
wiatu łódzkego zwróciła się tedy do
W' czasie r ozprawy wn.iósl pro- zarz ~ du Legji w sprawie wykupienia
kurator okr., 'J elewski, o wyłącze  weksli, a wówczas wyszło na jaw, że
nie całej ławy przysięgłycb , gdyż Kaczorowski b ył jedynie agentem pracujqcym na p rowizji przy sprzedaty lookazało się, że wspomniany werdykt był wy nikiem przekupienia sów loteryjnych i nie był upoważ niony
przysięgły ch.
się

Trybun ał przychylił:

do wniosku i

sesję p rzy.ięgłych

odroczył.

Onegdaj aresztowano t rzy osoby, które miały poś redniczyć przj
przeku pstwie przysięgłych, między
niemi sekr. starost wa P rzy bylskiego. Oc zekują dalszych aresz towań
w zw i ązku z tą sensacyjną sp rawą.
.Z a mordowała m ęża przy pomocy
słnżącej «,
.Pią ty zkolei z amach m ę

żobój czy" , "Świadectwo lekarza, który stwierdza o koli cz ności n.ieprawdziwe (z czystej fila ntropji? .. )", " Przekupienie ła wy p rzy~ięgtych " etc. etc. etc.
Sambor to jednak Galicj a, Ga.licja
rdzenna, wi ęc przecież nie " Kongre·
sówka" .
Innemi słowy z tem łapo w aictw e.m,
brudami i t. d.. ., niema nam czego
tak bardzo zazd rościć. (Red.) .

do zaciąg a n i a jakichkolwiek zobowiązań
w imieniu Leg ji. Nie mi ał on równieł
prawa do u ży w a nia p i ec ząt ki, którlj podro bił i o patrzył dyskontowane weksle.
Wszczęt e dochodzenie policyjne .. s taliło, ż e przedstawione do dyskonta
przez Ka czorows~ego weksle, pochod z iły z dys konta przywatnego i Kaczorowski o t rzymał je od niej akiego frenkla Samuela, zamieszkałego przy ul. Pomorskie j 24, który trudnił się dyskonteJR
weksli i u którego Kaczorowski mieszkał
w cha rakterze s ublo katora. Kaczorowl!ki
otrzyma! od fre nkla wpksle na sumę
3.310 złotych, które po zaopatrzeniu ,.,
podrob ionlj pieczątkę Le!!ji zdyskontował w K. K. O . w wy żej wym ieniony
sposób. Po zdyskontowaniu Kaczorowski w ręczył fren klowi sumę 1.950 zł..
re sztę zaś sumy 1.250 zł. zatrzymał dla
siebi e i zb iegł.
.
Przed nie dawnym czasem Kaczorows ki został aresztowany w Krakowie na
skute k rozesła ny ch lis tów gończych.
Sąd ska zał pomysłowego o szusta na
rok i sześ ć m i esięcy wię zien i a .
(p)
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Godziłoby się w obecnej

IlIllJ.SKl: .Opera za 3 grosze"
THATR K.OłBRALNY: .Klopoty Bouraehona"
TIIA'/"R POPUI:"RNY: Przedstawienie zawiesz.

z własnemi możliwo
utworzenia i odnowienja kapitału o raz przywrócenia konieczneg!) zaulania, bez którego . nie wytrzyma żadna
budowa strukturalna
najskromniejsze j
,konjunktury. .
Zdajemy .w tei chwili ciężki egzami,n
naszej samodzi e lności i t~żyzny naro~o~
wej i przyszłość okaże, czyśmy do tego
zadania dorośli. czyśmy zadaniu naszemu sprostali.
Z ostatnio m ' jącej miejsce zawieruchy giełdowej z okresu obniżania się
funta i dolara, nas. złoty wysze dł ob-

-ł8S0: .lłelr_ykank,,".

czeń stwie.

mił ości'.

A za znaczyć wypada, że spoleczeń
nasze, czy to na skutek wielu w
ostatnim okresie dwudziestolecia, prędko
po sobie na stępujących zmian, czy też
.z braku odpowiedniego wyr obienia, jest
szczególnie wrażliwem i podatnem do
paniki.
Zrozumiałem Jest, iż w chwili obecnej o taki plan trudniej niż kiedykolwiek, lecz przecież niesposób pozostawić tego rndzaju zagadnień, jak wzrasta'
jące hezrobocie, stopniowy zanik produkcji, konsekwentna pauparyzacja ogó. lu ludności, bez jakiejkolwiek odpowie·
dzi, lub choćby bez określenia minimalnych widoków poprawy w najbliż s zej

eaAND lUNO: .Szyb L. 23'

Teatr Miejski,
Cegielniana N. 27).
Dzi" na ogólne żądanie publiczności
(0.1.

jeszeze jeden rewelacyjna .. Spra.wa Drey-

Mamy na myśli stworzenie nowego
oDartego
nie na
złocie,
które stato się przesądem w przesadzie,
lecz na dobrach równą dających gwarancję bezpieczeństwa i pewności loko'
wanego kapitału, to jest na nierucho'
mościach - i gruncie.
Koncepcja to nie nOWII, a tak skuteczną okazała się przed niedawnemi
czasy, przeprowadzona u naszego sąsia
z Zachodu, w Niemczech.
Nie naruszając zatem złotego, jako
w.aluty opartego na pokryciu zlotem
jes t do pomyślenia wewnątrz kraju,
walu' a gwarantowana pełnowartościowe
mi dolarami gospodarczemi.
Że spowodowałoby to dodanie do
Istniejących już barjer, jeszcze jednej
barjery dewizowej, jest to złem ko niecz,
nem, które w konsekwencji zdolnem
'okaza ćby się mogło, do wyeliminowania
stokroć . groźniejszego zła, ·jakim jest
ogólna nędza i bezrobocie.
Dwa rodzaje banków: . bank rolny
i bank miejski, emitując pod nadzorem
państwa bank~oty do wysokości po-

"sa- po cenach najnlższych .
Jotro w sobotę i w niedz. ;wiecz. pe'YJ-

oboDa·. Obok Zn

CZ& zasłużon e

oklaski zbiera-

nem.

j." Kos"ooka, Chojnach Mroziliski, Modrzeliski,
SII"-hi."ki.

W n ledziklę
.11&11 Hall".

Zatem

Z

i codziennie świetna rewja humoru

jedynie z

Miejskie

świetna

wo-

Otrzymujemy następujące pismo z
prasowego Magistratu m . Ło
dzi:
w W zw i ązku z nołatką p. t .• Kłopo
ty finansowe llagistratu m . Łodzi. Znaczny procont urzędników nie otrzymał pensji za luty", zamieszczoną vr
Nr. 1'>6 .Dziennika Łódzkiego · li d ni a
25 lu tego r. b . - lIagis trat m. Lodzl,
na :tasadzie art. 21 i 22 .Dekretu w
Jlrzedmiocie tymezasowych pr zepi sów
prasowych" (.Dziennik Praw RP.".
Nr. H/HHII r ., poz. 186) - prosi o opuLlikowanie następującego sprostowania takiemi ~amemi czcionkami i w
tym samym dziale, co wspomniana notatka :
Nieprawdą jest, jakoby ~eały szereg IIrzędników nie otrzymało dotychoddziału

Uruchomione przez wydział zdrowotllości publicznej r eferat wycho.wallia fizycznego - miejskie ślizgaw
ki ,.. parkach miejskich czynne były
w okrtlsie od ania 19 grudmaroku ub.
do dnia 22 lutego r . b . . 40 dni.
II'rekwencjs Da trzech śl l z~awkach
.s staw/lch w parkach miejskich wylIosiła w tym ok re ~ie!1 tys. osób, prze1'iiętnie dziennie 850, osób.
Wstęp na śliz gawki jest bezpłatny.

miejskiego

lekarzy-ordynatorów.

Madstrat łódzki prostuje doniesienie
o ni~wypla<ianju pensji urzędniczych,

ślizgawki.

zi.owego dla

wyjątkiem

Nie zaległości za luty, le'cz zaliczki na marzec.

• Sul_jem)' ze Zgorzelską' . Niezwykle bogaty
procram przy efektownych dekoracjacll. Na
ftcla sespołiJ. Janio1ł Zgorzel ska
_.ilistka scen warszawskieh.

Wypłata

musimy

o godz 5 pp. po r z 97-my

Teatr rewji "Momus".
Dziś

liczyć się

zasiłku

robotników

sezo"owych.
Wypłata truciej raty jednorazowego zaSiłku zimowego miejskiego. dla
zwo.lni(lo) ch ro.botników ~ezonowych
wydzialn pl antacyj mi~j,kich odby wać
8ię będzJe dzis . dnia 26 b. m. VI' b~ra
ku na P nl~si u KonSlal1tyDows]O;ieDl, od

godziny 9-d rano.
Wypłata wy~ej
wspomn ianego 7.8siłku ala robotników s~zonowych wy«ziału kaoalizacji i wododągów uraz
wydziału bodownict.wa uskut.czniona
,:ostala w c~wartek, dJJia 251uteg~ r .b.

:

- -Zjazd
-przedstawicieli

całego okręgu łódzkiego.

czas Dwletnych im poborów . za miesi łc luty" ; prawd ą. jest natomiast, ił.
wszy stk im pracownikom zarządu m.
Ł , . dzi z wyjątki~m lekarzy·ordyna·
toriw - wypłacono już calkowite pob ory za mie@jąc luty r . b. Wypłacony
już zoslał rówDi~ż dodattk mieszkaniowy dla nsuczy~idstwa szkół powszechnych
Zaznaczyć również osleży, i~ lIagistrat wnłacił już urzędnikom na poczet poborów za miesiąc marzec r. b.
7a!Jczki na łączną kwot~ około złotych
40 tysięcy.
Ziemięcki.

Prezydent (-) B.

*

*
(Doniesienie powyższe
od agencji .Polpress M ) .

*

otrzymaliśmy

OkręgOw.y
przemysłu

W dniu jutrzejszym, tj. w sobotę,
27 bm., 1) 2odz. 4.30 po poł., odbędzie
się w Łodzi zjazd przedstawicieli przemysłu ceramicznego.
W zjeździe wezmą udział delegaci
robotników
przemysłu
ceramicznego.
zrzeszeni w związkach .Praca", z terenu

_,€!UIlnl/UllnUlUl lnnIUHllUmll!lUHnlHDllIlIIllnGffiUHII!\
§

ceramicznego.

Na porządku dzie.nnYm obrad zjazdu
znajduje się przedewszystkiem sprawa
zawarcia umowy zbiorowej między robotnikami a właścicielzmi cegielń..
_ Należy zaznaczy ć, iż o zawarcle tej
um"wy związki robotnicze zabiegają już
od dwóch lat zgórą, jak dotychczas
bezskutecznie. (ali)

R,.A.::oJOi

~llilIllIUUIIIIIIIIIIIUUIIUlHllllllruIIlIWIIWunIliUIDIIHiIII
Łódź

dnia 26 lutego 1932 f.
Il.ł"-11.55. Przegląd dzisiejszej Prasy Polak.
(k. r. W-wy).
1l.58- \~. 1O Sygnał cza.u z W-wy, hejn&! ~
. Wieży Marjackiej w'Krakowie, odczyloni.
PIĄTEK,

kapitału .

I

al~

dl....
ko':'
junkturą powojenną .
-.
Nie przesądzając nara;ie spraw,
sfwi. rdzić możemy, iż byłaby to wydat:
na poprawa istniejącego stanu rzeczy:
Już z samego zarysu tej koncepCji
uwidacznia się, że na tej drodze jest
wi le do zrobienia.
Potrzeba tylko roztropnej i rozważ
nej inicjatywy.
ZYlmunt Turski.

skać.

Z p ewnością przetrzymamy ten kryzys, tak, jak przetrzymaliśmy już tyle
innych
kryzysów w ostatnich lat dzie_owana z entuzjazmem przez puoJicznose
.
.
!ee'Jowa, muzycona sztuka Berta Brechta siątkach .
""Opera za 3 groszeiI.. ~
Pytanie tylko-kosztem jakich i ilu
W sobotę o g. ł pp. po raz ostatni arcyofiar \II danym wypadku to się stan ie.
izieło J'redr)' .Geldhab" dl .. młodzleźy po ce.A zdajemy sobie sprawę, że ofiary już
"acll najnits"ych (od 50 gr. do 3 zl.)
W nI.d"i elę o godz. ! po pol. o ry~ina lna dzisiaj są znaczne.
spełe.zn. sztuka Jstvana M.halY2.Mam lat 26'
Zatem jakiekolwiek będą widoki tego
88111' . .iione.
czy innego programu, należy pomyśleć
o
sposobie
wiodącym do wyjścia z tej
Galsworthy w Teatrze Miejskim.
sytuacji, tragicznej nadwyraz, bo noszą
Teatr Miejsu wprowadza, jako nuJbliżsE,! cej cechy wiecznego, błędnego koła.
pr••jeTę , •• tukę p. t. "Walka" (rh. Stri ee)
Łatwo sobie uświadom i ć, iż pierwIi'r. jedne/lo , naj wybitniejszych pisarzy
szorzędną rolę
w nasileniu obecnego
"'Bp6łcseSll_j Europy. Johna Galsworlb)'.l
kryzysu odgrywa zanik ogól n, zaufania
i ciasnota kapitału.
Teatr Kameralny.
Jeśli ponadto uświadomimy sobie
(ol. Traugutta JIi l)
•• iś po raz ostatni przezabawny .Dr. stokroć gorsze od naszego położenie
&ieglib' z łL. Zniczem I L. Zbuckim. Ceny zachodniego sąsiada, ciężką sytuację .
llajJliższe.
_
innych krajów, to jasnem się stanie, że
J u t 'I' o sobota i nied.zlela wieczorem uzyskanie stamtąd jakiejkolwiek pomocy.
bwi pllbliczność niezrównany Michał Znicz,
w
postaci pożyczki. jest w obecnym
lIraujĄcy popisow,! rolę w oryginalnej komomencie więcej niż problemastycz.ełlji Laurent'a Doilette'a "Kłopoty Bourra1'&&

nierucho lrle\.

miastach zaś spowodowałyby niet;lkt

Smiało zaryzykować możemy twierdzenie, że stalo się to nietylko na skutek odpowiedniej polityki linansow<j i
na czas zmobi lizowanej odsieczy w postaci dostatecz'lych rezerw, ale również
naskutek spokojnego stanowis~a społe
czeństwa, które widać nabyło już pewnego zaufania do swojej waluty, i które
tem samem wykazało swoje zrozumienie
dla istotnego s ianu rzeczy.
Oprzyjmy się przeto na tem zaufaniu, będqcem w tej sytuacji' synonimem
krzepnięcia i siły, i postarajmy się zaufanie to w sposób godziwy i pożyte
czny . dla tego społeczeństwa wyzy-

przyszłości.

wartości

wzmoiQllą produkcję i wymianę,
również budownictwo, zaniedbane
gotr.wałym okresem wojenn~m i złą

ronną ręką .

~two

.Kongre_ lanczy' .
IIIlłOZ.\!: .Pochodni,,-.
OlIEON: .JI'aworyta M&bar"dży'.
OŚWIATQWY: .Be.zbronne dziewcze -PALACH•• Gloria".
PRZBDWIOŚNIJI: .Dawid Golder".
-aBsURSA: •Triumf walca".
RAnBTA, .KIĄtwa rodu mandar/nów".
Sl'LBNDID: .Sterowiec L. A. 3" .
UC1BCHA •• Noc poślubna".
WODBWIL: .Karkolomne zakręty".
ZAOI!lrI'A: .Pieśniarz Gór".
LUJ(A:

wiedzmy 30 proc.

z~bezp i eczone pierwszeństwem hiPQtecz.
nem, . przyczyniłyby się do powiększenia
ilości pieniądz~ obiegowe.g o, co dałoby
w konsekwencll ten WYnik, że umotli.
wiłoby wsi zaniedbanej na skutek przejśe
ostatnich lat, odbudowę gospadarki "

ścia!1'i,

nie i w naszym kraju we znaki. pomyśleć o jakiemś,
choćby połowicznem'
wyjściu z tej sytuacji, stwierdzając choć'
by najskromniejszy plan na najbliższy
dzień, tak groźnie świtającego jutra.
W momencie ogólnej depresji bezplanowość i brak programu gospodarczego, jest ojcem rodzącego się niepokoju i w konsekwencji stwarza grunt
tak niebezpiecznej paniki \II
społe

A POLLO: l .10 minut strachu' II .Janko
auzykant,BAJKA: .Na Zachodzie bez zmian".
CAl'lTOL: .Romanse cyganskie'.
CAS1NO: .24 godziny'.
CZARY: J. ."Tainikj San F'ranclsko~. II. .SZ8101ly jeździec".

DOIl LUDOWY: .Gehenna

własnemi s iłami,

chwiii o-

gólnoświatowego kryzysu, o przebiegu
wybitnie przewlekłym, dającego się tak sil-

TIłATR

- programu na

dzień

bieżący,

.

.12.10-13.15 Muz,yka z płyt gramofonowych l
A. Klingbeil, Piotrkowska 160.
.'
1315-1".25. Przerwa.
. _
1".25-16cO": .Aud)'cja dl .. nauczycieli ,...,_
ki w szkołach ogólnokształcących 10rg,
pnez Muzyczne Ognisko Wakaeyjne Lf.
ceum Krzemi.nieckiego". (M. OW.)
16.05-16.10 Gield" pienię 6 na, Oraz kom . .u.
żeglugi i rybakó.w (tr. z W-w-y).
1640-16.,,5 Płyty gramof.• W-wy.
16.20-16,40: .Porty ba/tyckle między S. _
cinem

&

Leningradem. - wlgt. fP, Te"tt

Nagórski. (tr . • Wilna).
16.40-17."" Płyty gramof. z W-wy.
16.,,5-17.10 LekoJa języka angielskiego <.~
zW.wy).
16.20-1640 Odczyt.
17.S"-18.1>O Koncert Reprezentacyjnej I)rk.
_ Policji Paóstw. pod dyr. Al. Sielskiego.
18.1>0-19 I" Rozmaitości.
19.1,,-19.30 Komunikat Izby Prz_m.-Handlowęj
I

w Łodzi, odczytanie programu n & dL..asl

filmowy, repera..
teatrów i płyty gramof.
'
19.45-20.00 Prasowy DZie"",lk Radjo"" (tra...
misja z W-wy).
.
20.00 -20.15 Pogadanka muzyczna (tr. z W-Y)'J
20.50-22.40 Koncert symfoniczny z Filh. Wom.
W przerwie feljeton literaclri p. t. .SIIakiem powieści polskiej" Wacława ltogo,""
e.s. (tr.• W-wy.)
22.40-22.,,0 Dodatek do Prasowego InienniD
19.30-19 . 4~Kal en darzyk

Radjowego, oraz kom.

(tr. z 1Y-",)')..

meteoroJ. i p.W. ..

.

22.50-U.Ql\ Muzyka tan.cwa.

Łódź
SOBOTA, dnia 26 lutego W3 2 r.

11.45-1 1.~5: Codzienn)' Przegląd, PraliT , . .
suej (tr. :i W-wy).
I1.MI-12.10 Sygnal czasu z W-w)', ltejsaoI
• W!.'y Marjackiej w Krakowie, od..,.
tanie programu na dźien następny i

10:-..

meteor. z W-wy.

12.10-13.1" Kuzyka. płytgramof. t.A..IIiaIbeil, Piotrkowska 160.
13.15-15.45 Przerwa.
15.45-1".,,0 Gi ełda pieruęina i ko • . ~& ił
glugi i ri baków (tr. a W·wy).
1" .60-Jtl. łO Plyty gramol. z W-wT.
1MO-17.00 kadjokronlh - .,gl. ar. II.
Stępo,,"ski Itr. .z W-wy).
17.00-17.10 Płyty gramol. z W-w,. . .
17.10-17.3" ;reofil Lenartowieo jako pIIÓII'-"
14a.owsza" wygl. p.J. Zalewska (tr. iW-wTT
17.3~-1 8.0" KOlIcert m/odlch talenlów (It.
z- W-wy).
.
.
18.05-18.30 Tr4nsmi_ja .. Lwowa sluchow'"kł
dJa dzieci p' t. ~Kucie "::os· p-g A.Dcs,'"

18.30-18 "o Koncert dls'lIIłodzie:i)' (tr.' '11'-.,)18.50-IQ]" Rozmaitości . •
1~. 15-19 ..)() Komunikat Izb)' Prum. H...
w Łodzi. odczytanie programu na ,"I
następny i .plyt] gramot
".
1~.SO -19.45 Karendarzyk film ;, reperL te.~
i ply Iy gramol.
19.45-20.00 Prasowy d.ie'IDik radjOwy."-'"
20.00-20.1" Na widnokręgu (tr. z ·W-",)·
20.1,,-21.:', Koncert muzyki lekkiej.
nawcy Orko P. R. pod dl' St. !\awro i.

'!i

"110::;

Irena Carnero .Cpiosenki), Irena.

l

Hea.

Pafuli (ksylofon,) akomp. LudWIk Ur'\OiJ.
(tr. z W-w)').
2I.55r-22 10 Feljeton p. t: .Na •.smkaca~:::;
skich i dalej"wygl. p. lla'Js st..,
(t~. z W-wy).
22.1()-..,F. 2.40 Koncert Chopinowski w.,)'Io:· L....

22.i8~g;5~'b~:~~:k

do Prasowego Ini .....
Radjowego (tr.• W-wy).
lIuzyk& tanee,"" z W-w)'.

22.1>O-Zł.OO

Nr.

SIr. 't.

"DZIENNIK, ŁODZKI' 28.11.32.

~7 .

"Wima" pozbywa się zagranicznych wierzycieli " Wiadomości sportowe~
dzięki pożyczce z Paryża.
----------------------------------------------Wątpliwo'
ści w łódzkim świecie ' sportowym.
Sensacyjne zmiany w
"Widzewskiej
zarzlłdzie

łłanofaktnry".

Czy

zaproponowała wierzycielom
~płat~ Ich ·.vierzytelności 11'
wysokości 50 proc . w ciągu 2 lat,

J ak wiadomo, sąd handlowy ?atwie rdził projekt układów Widte wskiej
)(anufaktury z jej wierzycielami i wy,natzył te rDli~ na zrealizowanie tego
laDU sanacyj nego.
p Jak si'l obecnie dowiadUjemy. w
GstatDlch dniach zaszła całk o wita
,roiao a w pro)ekrie układów W . M
s wierZyCiel am I.
Główny akcjonarjusz WidzewskieJ
X8Durllktury,..\ p. 03kar Kan, uzyskał
prywatoie w ł'arytu wi~kizą PQ~yczkę.
00 umotliwiło zaproponowanie wierzycielom innych bardziej dla nich do~odl\Ycb warunków .

Firma
krajowym

odbędą się finały

mistrzostw hokejowych.

Sprawa fłOało wycb. zawodów hokejowych o mistrzostwo klasy B okręgn
warszawskiego i o wejście do klasy A
tegoż okręgn utkwiła na martwym punkcie.
Jak wiadomo, Łórlź nalety do podokręgu warilzawskit'go i jako taki roagrywa w f,nale walkę z mistrzem kla~y
B war.<zawskiej, n astępnie zaś zwyeię,.
ea walety z oiltatni~ drutynq klasy A i
w r az e eWl\ot. wy~rllnej wchodzi na jej
miejsce do tejże ' klasy.

a wierzycielom zagranicznym cal.,
100 proc. spłacanych w ciągu 10 lat.
Wierzyciele zarówno kraj owi jak
i zagraniczni propozycje te zlIakceptowali. wobec czego nadzorcy tIrmy,
adwokaci Zigler i Jasieński, wystosowali rejentalutl wymówienie przedstawicielom wierzycieli zasifłdaj~cym w
w zarzą<iz ie i dyrekcji firmy. (b)

ponieważ nie odbyły się w
obecnośui sędziów wyznaczonych.
Wobec kopca zimy, W4tpic! należy.
czy mecze powyższe będ<} 8i~ mogły adbyć i czy wogóle zOijtan~ rozegrane w
bietącym
sezonie spotkania fina/owe
między ł,K ~-e m a mistrtem klasy B warszawskiej oru mecze o wejście do kla-

powtórzenie,

sy A.
O całej tej sprawie poczynają kr4iJe
w ŁodZi rozmait.. Dogloski, gdyż podobno decyzja WOZHL była niesłuszna i
wedłnl'\' regulaminu ,powinny być również honorowane mec~1l s~dziowaue przez
arbitra obranego za zgodą. obu drużyn,
w razie, gdy właśdwy sędzia eię nie

Łód~ wyłoniła swego mistrza (ŁKS)
jut JlN:ed mif~iącl\m,
gdy uatomiast
WOZHL unil!""a~nił więk!zośt meczów
B-klasowych w Warszawie i nakazał ich

I
Bezsk'u t eczne za biegi.
Cech rzeźniczy 'domaga się podwyżki cen
.......
--------------------------------------~----.
i
Zamiast Warszawianki
meczow hokejoI o 10 ' proc.
reprezentacja Wilna.
wych w
wieprzo~i~y

w. zWlązkn.

wędlin

Odwołanie

z wystąplemem cechu
Rzeźni cy wystąpili po dłutszych dendDlCZO,wlldlllllar sklego w środę, 240 batach z kategorycznym ~ądanieill pod.b. III., o godz. . 10 ej z rana odbyć sill . wytszenia ceny mięsa wieprzowego i
Jli$ło posiedzenie komipji cennikowej
wędlin o 10 proc.
przy ł~d7.kiII!. magistraCIe:
.Po trzygodzinnej blisko dyskusji
POSIedzenIe odroczone . zostało do przedstawid.le magistratu odrZUCili łą
,od~iny l. po połudn.lU. Pr~e~odnkzył
dania rzeźDlkóyr, d omagaj ąc się od
posIedzenIU klerowruk komiSJI, p. Ka- pnedstawicieli cechu. aby przedstalużyńskl.
wiana pr.ez lIich kalkulacja ceny wy~rze.dstawiciele rzeźnikó~ oś.wiad- robu wędlin i sprzedaży mięsa została
czyli, IŻ wobec uregulowama stli wek oddana do zatwierdzenia magistrat .. wi,
płac czeladniczJ eh oraz wobec zastOsn·
/lo dopiuo wówczas może ona stanowić
trania ściśle ośmiogodzin nego dnia pra podstawę do wytyczania nowych cen
ey w· warsztatach rzeźni c ' ych - na- mię~a i przetworów.
siąpiło poważne podro~ellie robocizny,
Wobec tego stanowiska repreźen
wobec czego Jest kon~eczn.e. wprowa· tantów m.gistratu p osiedzenie komisji
dzeDle podwytln cen mięsa l Jego prze· zos tało pr zerwane i odroczone bez ulworów.
•
stalenia nowego terminu.
(ag)

Pomoc akuszeryjna

Am erycę.

Mecz

hokejowy

wianką a ŁKS·em,
być w nadchodzącą uiedzielę uległ
odwołaniu i wzamian drużyna mistrza
Łodzi rozegra dwa spotkania. Mianowicie w sobotę o godz. 15.30 na lodo·

Kasy Ch'oryrh.

Protest zaop drzony . w 20.000 podpisów.

Dyskwalifikacja
Teodora Sztekkera.

I

Dziwna przygoda Efraima Kohrka.
Nieudane porwanie 13-1etniego
. "rzynastoltltni Efraim. Kohn, zaIIles,kaly przy ul. 1l L lstOVlldll. 4l
lIracajl\c o god:/: 10 wiecz. do d nm l,l
IO.Stal.na ul. Zeromsklego przy S 'ód.,eJskleJ zatrzymany przez jaK ichś
t,,~ch . ~~~czy zn. którzy u~iłowaJi go
'Wląz a e I wepcho!\ć do stojącego obok
"Inochodo.
Ch/opiec począł wzywać pomocy,

N1Wy

zarząd

Z, PJ.U,S.

Nawiązuj'lc do wiadomości nas zej z
'''ed dwu dni, dotyczącej składu nowe(o ~orzqdu Zwi ązku Pracowni ków Insty'
tucy) Ubezpieczeń Społecznych, oddział
• Łodzi, stwierdzamy, iż do zarz lldu
te.go wszedł r6wnież, niewymieniony w

Mecze czołowych drużyn
. gier sportowych.
Siatkówka i koszykówka.

vr

nadchodzl}~ sobJtę,
odb~dzie się o godz. 11 w

kiego Gimnazjum
wych, w których

Tajemnicze
uczenicy.
Wczoraj do urzędu śledczego

:1,

I

córka jego 13·letnia Genowefa, uczenica
wyszedłszy rano w dniu l2 bm. do
szkoły jeszc!e nie powróciła. Poniewat
Andrzejak6wna była dziewczyn" o nieprzeciętnej urodZ Ie przeto Istnieje po'

dejrzenie, że mogła ona paść ofiar4
handlarzy żywym towarem. Urz"d śled
czy rozesłał za zag i nioną do wszystkieJ.
posterunków policji na terinie całej
Rzplitej li.ty go. ńcze wraz z fotografj"
zaginionej. (ag)

wezmą

ndział ŁKS,

Program gier jest następujący: siatkówka mę sk a systemem trójkowymŁKS Absolwenci, kos'ykówka zeń$k:a:
ŁKS-Triumf. koszykówka męska: ŁKS
- YMCA i Triomf - IKP.
Ciekawie zwła szcza zapowiada si,
mecz miCldzy miRtrzem i wicemiRtrzea
Ł,dzi w kosnkówee mljskiej YMCA i
ŁKS em, gdyż od czasn mIstrzostw dnżyny po wytsze spotkaj4 się ze sobą pe·
raz pierwszy.

Z cyrku "Medrano".
Wyniki walk z dnia wczorajszegl.
W pierwszej walce Brzeziński nie
do wal ki z Harasiewiczem, kteSremu walkowerem przyznano zwycięstwo.
W II-ej walce Goyer - Wildman, w
25 m inucie zwycięża Wildman .
III -a walka Tułowistow - Bohatyrow,
w 23 minucie zwycięża Bohat yrow.
IV-a walka Szczerbiński-Gark'ówien
ko bez rezultatu.
. D ziś walcz't następujące pary:
.. Tułowistow -:- Goyer.
B Jha yrow - Garkowienko .
Brzeziński - Kowańk o.
Szczerbiński - Wildman.
stanqł

I

Giełda

wars .... awska.

Urzęd owa ceduła gielf1y walutowej
z do. 25 lutego 1932 roka.

GOTUWKA.
Dolary H.S8.-

CZEKI.
Belgja 124.30
HOlaudja 8/1050
Londyn 3l.00
N.-York czeki S.913
N.- York kabel S.918
Paryż 35.12
Praga. 26.a9
Szwajcarja 174.05 17-1.0'
Włochy. 46.45
Berlin ~11.9:;
AK O.JE.
B-k Polskj 80.50 81.2$
Ostrowiecki ser. B. 30.50

zgłosił

się A. Wawrzyniak, za m. przy ul. Prze'
mysłowej 16 i złożył zameldowan ie, że

sl.edle

t. 21 b. a.,
salt Niellliecwieczór gier sporto-

YMCA, IKP, Triumf i Absolovenci.

I

lekarską na Polesiu.

na Polesi u Konstanty~lIsklem nie posiada ani jednego Jelo~za, a .kasa ch.orych, choć uzyskała
ł
nie otwiera tam przychodni,
~ n.tek czego około 1000 rodzin po!ki IVl0urck jas~ nagłej pomocy lekareJ, 8zczerólnie w porze nocnej.

I

Mecz o mistrzostwo
Union -

.'adomości naszej, p. Marjan Dec.

Oporn
o o oc

chłopca,

DE PROIT, 24.2. Poz ostałe do rozegrania trzy mecze r eprezentacji b.okejowej w Ameryce zostały od wołane ' i w
najbliższym czasie ma nasł4pić odjazd
polskieh b lkeislów do kraju.

miQdzy Warsza·
który miał się od-

wisku ŁKS ·u przy Al. Unji odbędzie
się mecz: Ognisko (Wilno) - ŁKS . zaś
w niedzielę, również na lodowisku ŁKS-u :
Reprezentacja Wilna-tKS. Mecz Z re·
prezentacją Wilna, kt6ry odbędzie się
o godz. 12 w pot zapowiada się niezwykle ciekawie, gdy:i w składzie zespołu gości figurują nazwiska niemal
wszystkich .gr~czy AZS·u wileńskiego,
który rokrOCZnIe w mistrzostwach dru·
żynowycb Polski dostaje si~ do tlnalu
i ?siĄga cenne zwycięstwa. Najlepszy·
mI graczami Reprezentacji są znani
polscy hokeiś.ci bracia ' Godlewscy i
Wiro-Kiro. Wras z ekspedycjl\ wileń 
wadzenie rejon6w nie gwaranIuje abso- ską przyjeżdża do Ł 1d zi .znany dzialutnie dobrei Jlomocy położniczej, a na- . łacz ąportowy prof. Weysenhof.
wet godzi wyraźnie w interesy ubezpieczo nych, od szeregu dni odbywa się
zbieranie podpisów rO Jotnlczych pod memorjal protestacyjny, który skierowany
będzie do Min. Pracy. Jak dot'ld pod
~ERJN, 24.2. ~ Wczoraj odbyło się
memorjałem tym złożono 20 tys. podtuta) w łokalu ZWiązkowym nadzwyczajpisów.
Jak s i ę dowiadujemy, w dniach o· ne walne zebranie Międzynarodowej Festatnich odb)ły się już w Warszawie deracji Atletycznej. Między inoemi rozwstępne konferencje
w tej sprawie. patrywana była sprawa dyskwalifIkacji
W zwillZku z czem 2 marca odbędzie nasze!!,o mistrza, Teodora Sztekkera. Po
się ogólne zebranie delegatów robotni- długotrwałych debatach zarz~d uznaf, iż
czych Z. Z. Z., poczem odnośny me- jest nonsensem utrzymanie dyskwalifimorjał', piętnujący wprowadzeni , przez kacji zapa Ś'lika o światowej sławie. któ,
Kasę Chorych rej o n6w p o łożniczych, co ry ma wielkie zasługi na polu podnie·
niema zastosowania w żadnej innej Ka- sienia ciężkiej atletyki, zebrani jednak
s ie Chorych w Polsce. Memorjal na- qie mogli zdjąć dyskwalifIkaCjI wsklltek
stępnie będzie skierowany do Min. brakn statutem przewidzumej ilośei czło n
ków; nprawniooych do podjęCia prawoPracy.
(p)
mocnych nch wal. To też ndzielouo SztekKirowi prawo czasowego startowania, z
tem, że spraw, jego dyskwalJf,kac)i zajmie się specjalne zebranie. które odbę
dzie si~ za 14 dni. Na t em z'Ibraoill bsz
względo na ndziai członków zapadnie oco u sły szał przechodzl\cy opodal przo· stateczna decyzja.
Sztekker udał się do Katowic, by
downik policji i pośpieszył mu z }lawalezy' o ~łoly pas miasta.
mocą. '
Na widok przodownika nieznani
sprawcy usiłowane go porwania zbiegli,
a cbłopca odprowadził przodownik do
S. K, S.
domu.
W spraw ie tej prowadzone jest daW niedzi@lę o godz, 10 przed poło
chodzen ie policji. (b)
odbędzie się na. lodowisk u Hdenowa
......,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . mecz hokejOWY o mistrzostwo między
Obecnie mie~zkańcy Poltlsia posta- Unionem, a strzeleckim Klubem Spornowili zorgani zować stałą pomoc le- towym. Pozatem również w niedzielę
karskq w dzień i w n ocy i w sprawie na lodowiSKU Ł . K.S·u odbędzie I się po
tej pr owadwne sl\ przygotowania przez meczu ŁKS- W ,ln/), towa rzyski mecz
hokejowy między Triumfem i ŁKS l i
specjalnie wyłoniony komitet llI.iesz·
Jak widzimy h o keiści łódzcy nie
kańców Polesia. . (b)
pró~nują i star ają się wyzyskać ostatnie dni zimy i kończącego się sezonu
zniknięcie
hokeJowego.

łódzkiej

Jok już w- swoim czasie d onosi! śmy,
łódzka Kasa Ch~rych ~reorga"iz.owała
pomoc akuszerYJ ' 'I w ten sposób, iż z
eg6lnej lic zby 550 akuszerek zwolniła
500, zoŚ pozostałemi ob sa dziła specjalllie utworzone rejony. Przeciw tego rodZ8jowi
~eorganizacji,
zaprotestowały
lwiqzki pracownicze. W wyniku kilka krotnych p'"traktacyj, Kasa Chorych
z~odzit. się przyjąć z powrotem WSZ) stkie zredukowane akuszerki z tym jednak
,arunki em, że będ ~ one tylko zastępczyniami 50 akuszerek rejonowych i że
katda zastępczyni tylko za każdorazo.em. zezwolen.iem a kuszerki rejonowej,
~dz., e '!I0gła p~aktykować Nadto prze'
..dZIano zorganizowanie .kursu dla akuner.ek mimo, iż wiele z nich pracuje w
"'.OIm zawodzie po kilkanoście i więcel lat.
I
. Po.nie~aź · żwiązki robotn!cze stoj"
llezmlennle na stanowISKU, ze zapro-

en

stawił.

PAPIERY

ł~
ó~

8%

4%
7%

PAi.~STWOWi:

ZASTAWNE.
iowestycyjna 88.50
konlller~y.ina 40 .00
dolarowa 67 .50
dolarowa 40750
stabili&aeyjna 58.2;' 15.50

LBTY

Dłwiękowy

Od wtorku dnia ta lutego i dni

Kino-Teur

"Przedwiośnie"

Największy

Według powieści

-=

DAWID. GOLDER

sukces dźwiękowej

produkcji filmowej

/

następnych

W roli tyt. genj. HARRY BADa

IRENY NIEMIROWSKlEJ.

Nad program: Ciekawe

aktualności. _

Następny

program Madame Szatan.

Pl>csIłtek "'&IIIÓW

w dnl po...n. o godz. , p. p., vi niedzl.l. I święta o g. 2 p. p. ostatnie o godz. 10 wiecz. Ceny miejsc: 1-1.25, 11-00 gr
1lI-60 gr. Knpony ulgo ..... po 75 gr. na w.zystkie miejsca watne we ... ozystkie dni z Y7jł\tki.m sobót, niedziel i świ'lt
.,

teromskiego 74-76

UWAGA,

róg Kopernlka

Paaae-partout I bilety wolnego

wejśolajw

niedzIel. I

święta bezwzględni.

Dziś

Dziś!

KINO-TEATR

I

Przepiękne arcydzieło

filmowe ilustrowane śpiewem chóralnym i solowym
pod kier. p. S. LFWlTI~A p. t.

RESURSA TRIUMF WALCA
ul.

Kiłińskiego

Ork. pod dyr. p.

Dttriękowy

L

123

KANTORA.

Upojlla symfonja wielkiego nczucia. W rolach głównych: H. Stiiwe, Claire Rommer,
lta Rina, słynny skrzypek cygański
Jean Golescn, Fred Louis Lerch HeDri
Baudin,Ida Wiirs.t Wiktor Janson.

Wielkiej Rewolucji p. t.

"P'o c,h od n 'i :a "
czołowych

LA.URA LA. PLANTE i John Zolet.

Ogloszenie.

program: ~ Seyillll, miasta miłośei.".
W rolach gl6woych RA&fON NOVARRO.

P......tok ",&IIIÓ... w dni pownednie o godzinie ł-ej, w ..,boty, nledzJele
I święta o godzIlIle ~. Ostatai aeans o gock U5. Na plerw'lT ,e&lll
..szystkie miejsca po eo gr.

---------------Pralaia Cbemiczna i Farbiarnia

, F~ Omencetter
Zamenhofa 15,
poleca SZlIDownej
odświeg&nie

w~zelldego

Plecionki, Tkaniny, Gazy mie"'-":..>L:====~
dziane do 1IItrów, Rabib di> robót betonoY7cb, siatki dla
fabryk różnego gatuntn wyrabia i poleca:

...

ł • ...;

Mateusz

Mikołajczyk

-

Klijeoteli

,",.: :<~a

Fabryka
Tkanin
i ogrodzeń
drucianych

Łódź,

r0-

.

''łHJ

ul.

Kilińskiego
Telefon ]01-85.

167. __
o

dzaju garderoby.
Wykonuie solidne.
Specjalność:

Ceny

DR. MED.

przystępne.

F ABBIARST WO.

Edward Reicher
chor-oby skórne i wene"yczne ·

Szelc Z Warszaw,
H~~ Kerber
ul. Rzgowska Nr. 64
poleca wykwintne i solid ne

ul.

nr. 28Tel. 201-93.
Pnyjm~e od 8-11 nIDo i od 3-8 w.
w niedziele i Awi~ta od 9-1.

J.

OBUWIE , . .
po c enacl. b. pnystępnych .

Malarz
MIKUŁA, Łódź
uL

IW"

Wólczańska

Nr. 260.

Wykonywa wszelkie roboty malarskIe jak

SZYLDY, ZNAKI, LITERY, DEKORACJE
NA METALU, DRZEWIE, MURZE
i. TKANINACH.

Dojazd 4 i ll-słką.
e.......
~.
....."
-A-AJ

Komornik S"du Grod~kiego w Łodzi,
rewirll 14 zanueszkał1 w Łodzi przy AJ.
1 Maja 31, nil zasadzi8 art. 1030 D. P.
C. ogłasza, te w dniu 4 marca 1932 r.
od glIdl. 10 rano w Łodzi przy ul. 6-go
Sierpnia Nr. 25 odbędzie się sprzedat z
przetargu publiezu8go ruchomości, nale·
u,cych do hraela Kenigala i kła<!ających
się z 42 skrzyoek jabłek zimowych oszaCOWllo1ch na sumę zł. 1050.Ł6dź, dnia 17 lutego 19 32 r.
Komornik S. DULKOWSKI
Do akt nr. H 3678 1930 r.

. Ogłoszenie.
Komornlk Sl\du Grodzkiego w Łodzi, 14:go
rewiru .amieszkały w m. Łodzi, przy
A1. r Kaja Nr. 34, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
..głasza, te w dnlu 4 marca 1932 r: od g. 10
rano w Łodzi przy ul: "ródmiejskiej 72 odbę
dzill SIę sprzedaż z przetargu publicznego mchomo3ei na leź l\cych do Moszlea vel Monka
Rswickiego i składających się z mebli i maI ~yny do szycia fi rm y .Singer"
oszacowanycb na sumę zł. 400 i zgodnie. 1670 art.
U. P. C. ruchomości mog" być sprzedane niieJ oltaeowania.
Łódi,_dnla 25 lutego 1932 r.
Komornik S. DULKOWSKL

Południo ..,.

Do akt Nr. 207 1032 r.

Do akt. Nr. R. iOll 1031 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Tu.zym.
zamieszkały w Tuszy.n ie przy ul. Łowicklej ~
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogł.sza, Ż' ..
d,!iu l marca 1932 r. od godz. 10 raDO w Tuszynie przy ulicy Łow ic kiej Nr. 5 i w dom.
czyns.owym Magistratu odbędzie się .przed~
z prz.lar~u publicznego rucbomości naleŹ'!.
cych do Stanisł/lwa i Marji małż. Kłcsiń.kleb
I s kładajl\cych aię z mebli oszacownych u
sumę zł. 1325 gr. 50
Tuszyn, dnia 15 lutego 1932 r.
Komornik J . PIECZHW8KI.
Do akt Nr. 1771 IOa: r.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru l-go zamieszkaly w Łodzi , przy ulicy
Głó wnej 17 na zasadzie art. 1030 U. P. C.
oglasla, że w dniu 9 marca 1932 r. od goJz.
10 rano w Łodzi przy uJ. Nowo-Senatorskiej
Nr. 7 odbędzie się sprzedAŻ z przetargu publicznego ruchomości, naletl\cych do firmy
J. Smarzyńslei, P. tdiłobędski i J. Majewski
i .kładajł\cych si z kas ogniotrwalych, zegara e.lektrycznego, z krze~eł, biurek, szaf.
maszyny do pisanja,3-ch szarpaczyoszacowanych na sumę zł. M24.Łódź, dnia 16 lutego 1932 r.
- Komornik L. NABOROWSKI

-gl-'"""~e:n.' -.

Ogłoszenie.
Komornik Sljdu Grodzkiego w Łoui rewIru 7-go zalnieszkały w Łodzi, pny uUey
Sienklewi •• a nr. 9, na sasad,le .rt. 1030 U. P.
C. oglas.a, że w dniu 4-ym marca 19&2 ł.
od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. PoludnloweJ Nr. 26, odbędzie się spr.edat z przetargu
pubUcznego ruchomości, należl\cych do Ka.im lero. i Janiny Fis.erów i skladaj~cyeh .i~
~~~h rzeczy oszacowanych na sumę .1.
Łódź,

dnl .. 8 lutego 1932 r.
Komornlk S. GÓRSKI.

od 2 zł. 75.

Tanio

Ramki do portretów
(wielkości

Tylko

W

27X34)

urmie "ERKO"

ul. Kopemi·k a Nr. 54 (Milsza).
Duży wybór ram !io obrazów,

gzymsów,

do firanek, ram owalnych i t. d.

--

1II_._IIIIIIIBIIiII_
od 2 zł. ·15

Tanio.

I

Bituterję
.egarki na raty,oeny
gotówkowe p o i eoa

"Preciosa·

PJo~tow

ska)23 w podwóJ'ZIL

O~loszenie.

Wykonywa wszelkie roboty wchodzące
w zakres malarstwa.

z Singaphore".

POC,"tek seanlÓw w dni pows..
o godz. 5.30 7.30 i U5.
.... soboty o g. " w niedzi.ie i święta
o godz. 3, ł.30, C, 7.30 i 9.15.
W .obotę, niedziele I święta pas.e
partout prócz urzędowych niew&Źne.

Do akt Nr. E 50 1932 r.

dźwlękow y.

Nadprogram Dodatek

program:

Ogłoszenie.

Komornik Sl\du Grodzkiego w Łodzi Ii-go
r.wiru .amieszkały w Łodzi przy Al. 1 )[aJa
nr. 3~, na zasadzie art. 1030 U. P. C. o głasz&,
że w dniu 4-ym marca 1932 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi przy ulicy Zielonej li 13
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości, naletl\cych do Cbaima Harego
Gllwana I .kladajl\cych s ię z zespołu grem·
plarskiego i 2-ch samopnęśn lc oszacowanych
!la sumę Zł. 10.000Łódź, dnla 18 lutego 1932 r.
Komornik S. DULKOWSKl.

Od wtorku duo 26 do poniedziałku dnia
29-go lutego 1932 r. wł.

Potę-.i:ne arcydzieło dzwiękowo-śpiewne, osnute na tle

Następny

"Dziewczę

Ogłoszenie.

MIMOZA

-

Następny

Do akt Nr. H. 1256 1029 r.

Klno-Teatr

w rolach

niewazne.

l f aazynę do szyoia
.lU Singera nową tanio sprzedaM. Wiadomość w Administraoji
Dziennika Łódzkiego
Piotrko"8k~ !~
acznoŚĆI AgenCI-id,

B

. powiększeli .portretowych poslukl WIni w całej Poi sce za

wysokł\prowizją,.wrol
kosztów podTOży. i od·

powlednll! premJI\.Dochód dzienny 3()40 zl . piszcie .Krakus-' Tarnów, skrzynka pocztowa 1b8 2~

-

Za wiersz milimetrowy l-lamowy (~ lamy): pr.ea tekotern I w ~eli:BcI' !tO gr., za tek.tem i komunikaty łO 'gr., nokrologi - 30 gr., zwyczajne za 1 wi ersz milim, (strona 8 łamów) 12 Jrr.• o1lłoszp.nia drobne 12 gr., 'K wyraz naJmn)eJ~r;o
"
zl. 1.20, dla poazukujl\cycb pracy \O gr., najmnieJaze ogloszelll e l zł. - Ogł 'szenia zamiejlcowe o 30 proc. drozej,
ltIIIIIIIIIl._uuatIIIłIRtlUilUi!IIIUllnil!l IllHllUlUillllUlllUlliUmIW firm zagranicznych o 100 proc. drożoj. Za terminowy druk c«lomń, komunikat IW i ofiar administracja nie odpOWIada.
C. 11 Y P r e n uim e r Ił t y: s:D'''S I', cznie :" Łodzi tzł. 3.60, nil prowincjI zł . 1\.10, za. odno8zenie do domu '0 gr. - Prenumeratę prz"rWłLl' można tylko l-go i l!ł·go każdego mJesiąca.~
"-""

RedlIktor: Józ"t Przybyl~I{1.

............ Ii::»~

Za wydawnictwo: Edmund Rłatewski.

Dra k L. Tarkowskiego. Cel(ieJniana lli.

