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p. biskupa Bandurskiego

stał się wielką manifestacją narodową.

'

Trzykrotne hasło wojska polskiego pożegnało na wieki patrjotę... kapłana

W uroczystościach żałobnych w Wilnie wziął udział p, Prezydent
rząd, generalicja, senat akademicki i nieprzeliczone tłumy ludu.
WILNO, 10.3. (PAT). Dziś o godz.
8.30 rano przybył do Wilna na pogrzeb
ś. p. ks. biskupa Bandurskiego p. Pre%lIdent Rzeczypospolite i Polskiej Ignacy
Mościcki w towarzystwie prezesa rady
ministr6w Aleksandra Prystora, w otoczeniu członk6w domu cywilnego i wo jskowego.
Pan Prnydent Rzeczypospolitej przybył specjalnym pOfiągi em, kt6rym rów"iei przyjechali pp. ministrowie: skarbu
Jan Piłsudski , rob6t publicznych NorwidNeugebauer, pracy i opieki społecznej
łł .. blcki, marszałek sejmu SWitalski, prezes Walery Sławek, gen. Roman G6recki, gen. Galica, prezes najwyższej izby
kontroli gen. Krzemieński .
Na peronie dworca kolejowego przybycia Pana Prezydenta oczekiwali: mi• nister wyznań religijnych i oś wiecenia
p.. blicznego Jędrzejewicz, minister poczt
I telegraf6w Boerner, ~inister reform
rolnych Kozłowski, wojewoda wileński
Reczkowicz, wojewoda · białostocki Koś
C:ialkowski, gen. Konarzewski, inspektor
armji f,en. Dąb-Biernacki, dow6dca O.
K. 3 gen. Litwinowicz, generałowie Kasprzycki, Skwarczyński, Frank oraz inni
wytsi wojskowi.
godz. 10 rano rozpoczęło się w
Bazylice uroczyste nabożeństwo żałob
ne.

Wśr6d jarzących świec, spoczywa na katafalku trumna ZI! zwłokami, Mszę św.
odprawił J. E. arcybiskup Jałbrzykow
ski, metropolita wileński, w asystencji
biskup6w. Podn I osłe przemówienie wygłosił prorektor Uniwersytetu im. Steiana Batorego ks . prof. Falkowski. Po

planował

WILNO, 10.3. (PAT). Już na godziprzed rozpoczęciem u r oczystości po.rzebowych w Bazylice, na placu katedralnym ustawiły się oddziały wojska,
biorące udział w pogrzebie oraz oddziały przeszkolenia wojskowego, młodzie
iy, związk6w itd Pomimo silnego mrozu wszystkie wolne miejsca zaległy tłu
my ludzi. - Na krótko- przed godz. 10
przybyli pp. ministrowie z premjerem
Prystorem na czele, dygnitarze państwo
wi, generalicja, rektorowie i senat uniwersytecki, wojewodowie. Obok nich zajęll na podwyższeniu miejsca r6wnież
duchowni innych wyznań. Po godz. 10
przybył Pan Prezydent Rzplltej i przeszedłszy przed frontem oddział6w wojskowych złożył wieniec na podwyższe
niu.
Pierwszy przem6wlł imieniem rządu
"'inister wyznań religijnych i oświece
nia publicznego Jędrzejewicz, iegoając
Zmarlego Kapłana, najlepszego syna
zmartwychwstałej Polski.
• W im' eniu rządu - m 6wił p. minister - składam hołd Zmarłemu, kt6ry
służąc wielkiej, Boskiej sprawie, ani na
~hwilę Polakiem być nie przestał. - Pokoleniom następnym przekażemy pamięć
o Nim jako o wzorze godnym naślado
wania- .
Zkolei przemawiał prezydent m. Wilna w słowach p ełnych czci i miłości,
iegnajęc Zmarłego w imieniu miejsco"ego społeczeństwa.
Po skończon ych przemówieniach P.
Prezydent Rzplitej przeszedł do Bazyliki i złożył wieniec na katafalku, poCltem zajął miejsce w gł6wnej nawie. Dalej złożyli wieńce członkowie rządu,
Jaarszałkowie Sejmu i Senatu, wojewodowie, generalicja, duchowieństwo itd.
Wnętrze bazyllki miało imponuj~cy wygląd. Swilltynia pełna byla sztandar6w.

mszy św. nastąpiły
zdjęli z katafalku
legjoniści.
W tym
zvliką rozległo się

e,!zekwia. Trumnę
i zanie.li do krypty
momencie przed batrzykrotne hasło wojska polskiego, grane przez trębacz6w.
Artylerja oddała salwę honorową.
Po zakończeniu .. roczystości Pan

Zamach na

Prezydent udał się do pałacu,
przyjął księży biskupów. Pogrzeb

B. premjer
I

WARSZAWA, 10. III. - .ABC· podaje. Poseł BBWR., redaktor .Gospodarza Polskiego' p. Feliks Gwiżdż ,
otrzymał od jednego z g6rali ze wsi
Spytkowice na Podhalu niejakiego SałucHy pod Rabą Wyżnią, tajtmniczy list,
zawierają cy plan z!!ładzenia postll Witosa. Autor listu ofiarował się zorganizować zamach i zgładzić
b. premjera
przez otrucie. Trucizna miała być podana w butelce z miodem.

posła

miał być zgładzony

gdzie
miał

charakter manifestacji narodowej i pań
stwowej. W żałobnych uroczystościa~
wzięły udzial liczne delegacje z calej
Polski.

góral ze wsi Spytkowice na Podhalu.

Witosa

przez otrucie.

Spiskowiec motywował sw6j projekt
w ten spos ób, ii: lepiej jest, aby zginął
jeden człowiek, niZby miał doprowadzić
do klęski og6lnej. Wyrażał chę ć dokonania zamachu osobiście najzupelniej
bezinteresownie i bez żadnych wspólnik6w.

Redaktor Gwiżdż potwierdza.
Aby znaleźć potwierdzenie tak niezwykłej wiadom oś ci, zwr6cono się z za-

I pytaniem

do red. Feliksa Gwiżdża.
Owszem, wuystko to jest prawda - oświadczył red. Gwitdi, - jedynie muszę sprostować pogłoski, jakobym miał osobiście wręczyć list władzom
bezpieczeństwa w Krakowie.
planowanym ZIlJI)lIC
nil!! zawiadomiłea poliCJi, lecz odesłałem 6w list do wojew6dzkitgo sekretarjatu BBWR. w Kra.
kowie. Autora pisma nie znam i nigdy
nie miałem z nim do czynienia.
-

°

Czy nastąpi rekonstrukcja rządu.

°

nę

Rzplitej,

Pogłoski

o

rozwiązaniu

W kołach politycznych od dłuższe
go czasu krątyly pogłoski o zamierzonej zaraz po zakończeniu sesj i budtetowej Sej mn rekonstrukcji gabinetu.
Mówiło si!) o ustąpieniu z premjerostwa płk. Prystora i objflciu premjerostwa przez min. Pierackiego, przyczem '
wicepremierem miałby zostać płk. Matuszewski.
Obecnie już stało si~ wiadome, że
p. Prystor trzyma si!) mocno i nie nalety si!) sp(\dziewać jego ustłpienia z
rządu. Pozostanie on nadal.
N atomiast nabrały na sile pogłoski
o rekonstrukcji gabioetu, nie obejmnjącej osoby premjera.
Rekonstrukcja ta miałaby nastąpić
z końcem marca lub w pierwszych
dniach kwietnia. W dalszym ciągu ma
być aktualna kandydatura p. Matuszewskiego na wicepremjera. P. Matuszewski miałby się zająć w rządzie
całokształtem
spraw gospodarczych,
podczas gdy premjer Prystol' pozostawiłby sobie kierownictwo sprawami
ogólnemi.
W parze z objęciem premjerostwa
przez p. Matuszewskiego nastąpiłyby
zmiany w Ministerstwie Skarbu. 00tyche<.asowy minister skarbu p. Jan
Piłsudski wysuwany jest na stanowisko ministra sprawieaIiwości ; na miejsce p. Michałowskiego. Skarb objąłby
w takim wypadku wiceminister prof.
p. Zawadzki.
Mówi si ę równie:!; o zmianach w
innych resortach. Tak więc ustąpićby
mieli mioister robót publicznych Norwid·Neugebauer, minister pracy i opieki społecznej Bubicki i minister
rolnictwa Janta·Połczyński. Co do ministerstwa r olnictwa, to wysoce Jest
prawdopodobne poląozenle jego z mi-

sejmu.

nisterstwem reform rolnych, na którego czele stoi min. Kozłowski.
Równocześnie krążą wiadomości. te
zaraz po uchwaleniu pełnomocnictw
dla Prezydenta. sesja bud:tetowa Sejmu będzie zamknięta. Po rekonstrukcji
gabinetu zwołanoby Sejm oa wiosnę, w
drugiej połowie maja, na krótką ses.ię
dla zmiany or Iynacji wyborczej. Z chwilą uchwalenia nowej ordynacji, rozwią-

.A. B. C." warszawskie stwierdza,
te konstytucja miałaby by ć zmieniona
przed upływem kadencji obecnego Prezydente, tak, teby marsz. Piłsudski
mógł objąć stanowisko naczelnika pań
stwa z nowemi kompetencjami.

zajmował się

przemytem do Polski.

A. E. G.

zanoby Sejm i rozpisano

wybory na '

sierpień.

Sensacyjne aresztowania w Katowicach.
KATOWICE, 10. 3. (PAT) - SI,aka
straż graniczna wpadla
w ostatnich
dniach na ślad wielkiel afery przemyto icz~j, której ośrodkiem by/a generalna
reprezeotacja berlińsll:iej firmy A. E. G.,
mająca siedzib!) w Katowicach. Firma ta
za pośrednictwem przedsiębiorstwa" Wulkan" w .KrólewskieJ Hncie prowadza/a
z Niemiec do Pols,u szereg artykl1lów
techoicznych i elektrotecboicznycb, pod-

legajllcych wysokiemn oclenin. W zwił.
ku z tĄ afer, llresztowany zostal kierownik handlowy firmy A. E. G. w Katowicach. Maksymiljan Broda, oraz kierownik firmy . Wulkao" w Królewskiej
Hucie, Teeiman. W afer~. która sakrojooa jest na szeroką skalę, zamiellaoy
jest szereg firm ~lą kich. Dochodzenie
trwa uadal. Nie jest wykluczone, it nastąpili dalIZe aresztowania.

Administracja "Dziennika

Łódzkiego"

;est czynna w lokalu wJasnym ul. Piotrkowska Nr. 86.
7 el. 101-99. - od godz. 8-ej rano do 8-ej wiecz.
Redakcj a dzienna: ul. Piotrkowska Nr. 86, tel. 101-99.
no~na: ul. Cegielniana Nr. 19, tel. 134-86.
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Echa zamachu na radcę ambasady niemieckiej w
MOSKWA, 103. (PA). Dziś .Narko.. indleł· nadesłał do wszystkich korespondentów zagranicznych komunikat następu ;/łcej treści:

• Według informacji władz śledczych
aresztowany w związku ze sprawą zamachu na radcę ambasady niemieckiej
Twardowsky'ego, Juda Stern zeznał, że
dokonał zamacbu wespół z niejakim
Serliuszem Bazyljewem na polecenie

pewnego obywatela polskiego. Bazyljew
został aresztowany. Ostatnio wyjaśniło
się, że Stern chciał zabić nie Twardowsky'ego, I· cz samego ambasadora Dirk~
sena, gdyż według nIego ten właśnie
akt miał spowodować efekt polityczny.
Sledztwo jest w stanie dobiegania koń ·
ca I hędzie skierow"ne wkrótce na drogę s/ldowlI. Zamacho "ców slldzić będzie
najwyższy trybunał w Moskwie.

* * *
W zWi,zku z powyższ, depesz, PAT
wobec niemożności slwierIIzenla co zeznaje Juda Ster n przy dochodzeniach GPU. w sprawie zamachu
na radcę v. Twardowsky'ego, brak jest
dotychczas podstawy do oświetlenia zamachu, który żywo zainteresował opinję
publiczn,. Stwierdzić można jedynie, że
żunacza, że

Wczorajsze obrady senatu.

Dodatni fłpływ osadnictwa wojskoweso na Kresach.
WARSZAWA, 10.3 (PAT). Po referacie seu. Skoczy lasa przyjęto ustawll
II koncesjach a utob u ~owych. Komisja
senacka zaproponowała szereg zmian,
m. innemi wprowadzenie opinjowania
przez Izby Przem.·Handl. i Rzemieślninicze o koncesjonarjuszu.
NowelI) do u~tawy o nananiu ziemi
łołnierzom, zreferował sen. Rolle. Mów·
ea stwierdza, ~e osadnicy wywarli b.
dodatni wpływ :Da ludność zarówno

pod wzgllldem oświatowym, jak i gospod arczym.
Sen. Pawłykowski (KI. Ukr.) aczkol wiek oświadcza, te ma pełne zro zumienie dla powagi ch wili, Jak i dla
wagi ustawy, zajmuje do ustawy stanowlsko krytyczne.
Senator Wańkowicz (BBWR) odpiera zarzuty tawiane przez pos. PawłyI kowdkiego, wskazując, te jeżeli mil)dzy
I osadnikami niema ukraińcó w, to jest

I

to wynikiem tego, te milldzy obroneami państwa ich ni" byłe . Białorusini
byli i między IIsad.likami jest ic h b.
duM.
Po końcowem przemówieniu sen. RoI ·
lego ustawę przyjęto z pop r awką komisji senackiej.
Na tem posiedzenie przerwano. N astfjpne posiedzenie jutro o godz. U· ej
rano.

Przed wyborami prezydenta Rzeszy.
Hindenburg
BERLIN, 103. (PAT) Na dzień
wyborów prezydenta Rteszy, t. j. w niedzielę, dnia 13 li. m., zarządzouo w Berlinie ostre pogotowi!! policji. W zeLkie
lIIanifestacje, zgromadzeI:ia i i'ochudy Sił
:zakazane. Sprzedaż alkoholu jest wzbro·
niona jut od soboty. Reznltat wyborów
będzie podaw3ny przez radja.

wygłosił

przemówienie przez radjo.

BERLIN, 10.3. (PAT) - Dziś o gogzime 19.30 pl'~zydent 3:indenburg wygłosił przez radjo przemówienie przedwybnrr.ze
BERLI~, 103. (PAT) Aresztowano uilctlra I)ollcji Langego, posterunkowego oraz jedn~ z urzędnic.zel.: pod
zarzutem wydania organizacji hitlerow-

ważnych doknmentów
nałów i amunicji.
Będą oni

skiej

co do afse·
odpowiadali
pod zarzutem zdrady stann. Kierownictwo organizacji hitlerowski ej w dzisiaj
szym komunikacie wypiera.ill się jakiegokolwiek zwią'l:kn · z aresztowauiami policjantów.

................................ ...................... ...........I--------__
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Wsystko

zależy

~

od decyzji Japonji.

GENEWA, 10. III. (PAT) - Projekt
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Ligi, przygotowany prze~ ko mitet redakcyjny w s prawie zatargu jap oń sko-chlńskiego uważany jest powszechnie za
bardzo ostry VI stosunku do Japonji.
Tekst ten pozostaje wyraźnie pod wplywem stanowiska mniejszych państw.
Przyję cie tekstu rezolucji .przez Chiny
jest UWBŻane za pewne.
Czy Japonja

rezolucję niewiadomo. _Nierezolucji Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez Japonję skomplikowało
by bardzo sytu ację i byłoby b. niebezpiecznem.
SZANGHAJ, lO. III. (PAT) - Wo'
bec poprawy sytuacji w Sza ngh~ju 5 torpedowców ame ry kańskich stoj/lcych na
kotwicy w tym porcie odp tynęto do
Manilli.

przyjmie

przyjęcie

Przed pogrzebemBrianda
Polskę

PARYŻ,

reprezentuje minister Zale ki.

1-0. III. (PAT) - Dziś rano I ministerstwa spraw zagranicznych, gdzie
przewieziono do gmachu ustawion~ je na katafa lku w wielkie j

--------~'-j~P"

sali zegarowej. W uroczystości przeniesienia zwło k wzięli udział rodzina Brianda, członkowie rZ/ldu i jego współpra
cownicy.
GENEWA, 10.lll. (PAT) - Minister
Zaleski wyjechał do Paryża, gdzie IV sobotę weźmie udział w pogrzebie Brianda.

Arbitraż

w sprawie
kłajpedzkiej.

GENEWA. 10. 3. (PAT). W dniu
dzisiej zym kontynuowane były rozmowy między sygnatarjusza.mi konwencji kłaj p edzkiej a reprezentantami
Litwy Zauniusem i Sidikauskasem.
Uchodzi obecnie za rzecz pewnĄ, że
kwestja czy odwołanie Bessera był o,
naruszeniem statutu kłajpedzkiego, bll-

nie jest to odosobniony wypadek konstatowania przez czynniki zWi,zkowe,
akcji czynników zewnętrznych w ZSSR.,
majllcych wpływać na stosunki wewnę
trzne i zagraniczne ZSSR. Moina również skonstatować, że sposób przedstawiania ~prawy przez • Narkomindieł'
jest specyficznym sposobem poda.ania
sprawy.

oddane pod arbi trat jednelto z
nie zainteresowauych. Wdkaprawdopodobni e arbitrem bę
dzie jeden z monarchów skandynawskich, najprawd\lpodobn iej król szwedzki.
dzie

państw
zują, te

Podwyższenie

kredytów
Banku Polskiego.

WARSZAWA 1'). 3 . (PAT) Na dzisiejszem posiedzeniU sejmowe j kOMIsji
skarbowej pos. Hołyński zreferował projekt ustawy o zatwierdzeniu art. 53 o
podwyższeniu kredytów Banku Polskiego. Projekt przewiduje podwyższenie
kredytów z których korJysta Skarb pań
stwa do sumy 100 miljonów zł. Po przemówieniu ·pos. Rybarskiego i vice' min.
Koca projekt ustawy przyjęto IV drugie m
i trzeciem czytaniu.

Sytuacja węglowa
w Zagłębiu Dąbrowskiem
:Tragjczna śmierć przy
wydobywaniu węgla na od krywce.
SOSNOWIEC, 103. (PAT) W dnia
dzisi.ejszym w "Sytuacj i strajkowej nie nastąplla. żadna. zasadnicza zmiana. Strajknie 9.372 górników. Na pierwszej zmianie obserwacje bez przeszkód zjeehały
do k~palni "" Iiczhie 1211 osób.
759 robotników zgłosiło si~ aobr&wolnie do pracy. Bezrobotnyc 1 zahogażowauyeh w kopalniach pracuje dziś rano około · 100.
SOSNOWIEC, 10.3. (PAT) Podczas bezprawnego wydobywania węgla z
odkrywki węglowej \V Wojkowicach
przez bezrobotnych zawaliła si, §ciana,
zasYPlljljC 2 osoby. Jedna z zasypanych
osóh poniosła śmierć na miejsąu, a drnga doznała obrażeń.
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zwłoki B~ianda

Dymisja prezesa rady miejskiej.

Inż.

Holcgl'ebel' zl'zekł się swej godr,ości.
Nieoczekiwany epilog zgilotynowanego wn.ioskn,

WczorajsIle po iedzenie rady miejskieJ wywo łalo olbrzymie zainteresowanie wśród wszystkich ugrupo wań
radllieckich, chociaż porząd e k dzienny
pozornie nie zawierał ani Jednej bardzo watnej sprawy.
Zainteresowanie to wywołane zostało pogłoskami o przewidywanem
zgłoszeniu votum nieufności dla pre ·
ze sa rady int. IIolcgrebera. Od powiedni wniosek mieli jak jUż donosiliśmy
zgłosić socjaliści żydowscy (Poalej ·
Sjon), za to, te inż Holcgreber nie pod
dał
pod głosowanie ich rezolucji,
skierowanej przeciwko projektowanej
przez rząd ustawy samorządowej .
Rezolucja ta m. in. nazywa wspom niany projekt .faszystowskiemi metodami rządzenia·.
Zatarg, powstały na tle niepoddania pod głosowanie rezolucji socjalistów tydowskich ze wzglfjdu na jej
treŚĆ i formfj, usiłowano załagodzić
Jee- w ostatniej chwili przed 8amem posiedaeniem, Jednakie narady

dały pozytywnego wyniku, gdyż
socjaliści tydowscy domagali się uparcie przegł oso wania ~ wego wnios ku, na
co int. Holcgreber nie chciał się zgo-

nie

ustaw~, poczem miaDo przystąpić
głosowania rezolucji P oalej -Sjon u.

do'

W tym mo m.nde prezes rady miej
ski6j inż. Holc:greber zamiast rezolucii
Poalej -Sjonu odczytał następujące oświadc zenie:

Oświ adczenie
inż,

Holcgrebera,

Na plenarnem posiedzeniu rady
dzió.
miej skiej w dn . 3 b. ID. przy debacie
Zanosiło sił) willC na .gorący wienad rządowym projektem ustawy o
czór"' tembardziej, te część PPS. mia- zmianie ustroju samorządu terytorjalła poprzeć wniosek .Poalej·Sjon".
nego, Zllło8zony został wraz z innemi
Po otwarciu posiedzenia rada miej- wniosek frakcji Poalej-Sjonn, którego
ska przy; ę ła wniosek nagły Magistra· - ze wzglł)du na Jego charakter i fermfj
tu w sprawie wyasygnowania 20 tys. nie mogłem tak w6wczas jak i dzizł. na dożywianie dZIeci strajkuJllcych
siaj poddać pod głosowanie, uważając
górników na Sląsku, wniosek PPS. pO-I że zawarte w nim określenia i zwroty
tllpiający rząd za proj ektowane zmnieJ
mogłyby dać pow ód do obrazy.
szenie św iadczeń socjalnych na niePoniewat zajęte przeze mnie, jako
korzyść robotników oraz nagłość wnioprzewodniczącego. stanowisko nie zna
sku frakcyj socjalistycznych w spra- lazło zroznmienia w~rQd ugrupowań
wie zmniejszenia czynszu komornia- radzieckich, które w swoim czasie wy
nego o 25 proc.
sunllły kandydatur~ moją na staDowiPo wnioskach nagłych przystąpio sko prezesa rady miejskiej, uwatam
no do przegłosowania wniosków w za kODieczne, w wyaiku powstałego
sprawie ustosunkowania sill rady miej rozd:twięku zrzec się slan8wiska preskiej do nowej ustawy samorządowllj. zesa rady, składając jednocześnie mau
Na wstfjpie odrzucono wniosek dat członka rady, co niniejszem CPiyradnego Wojewódzkiego o przychylnI nill.

opinjfj rady dla projektowanej ustawy,
natomiast rezolucjll prezydjum rady, potępiającą wspomnianą
Dd ękując pp. członkom rady za
pomoc, jaką mi okazywali przy pełnie·
niu obowiązków prezesa rady w ciągu
4 i p ół letniego pozostawania na tem
stanowisku, składam odchodZl\c gorące
tyczenia dalszej owocnej pracy dla
dobra rodzinne go miasta i Pań stwa,
którego funkcje w poruczonym zakre~ie samorzl}d spełnia.
O świ adczenie to
przyj ęła rada
wśród głębokiego milczenia, poc,em
p. int. Holcgreber poprosił wiceprezesa Kempnerą o obj ęcie przewodnictwa
i opuścił 8łllę obrad.
Po objęciu przewodnictwa przez
wiceprezelB Kempnera, rada przystą
piła do dalszych punktów porz~~u
dziennego w s prawie: l) poczynleDla
pewnych zmian w regulaminie porzl\d:
kowym rzetni publicznych w ŁodZI
i 2) dodatkowego statutu kasy pOłyCZ
kowa ·zaliczkowej przy cechu nem·
zawodu stolarskiego.
Po przemówieniu referentów: r. Iłwalda i r. Pacha/y, oba wnioski przy:'
jfjto w brzmieniu komisji, pocze~ WI'
ceprePies Kempner zamk:Dął poSIedzenie o godz. 10· teJ wiecz.
przyj ęto

I
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BRIAND
Czy nie najlepszym portretem po.
litycznym męża: stanu sąjego poglądy,
, przekonania i opinje, wyrażane w mowach, publicznie wygłoszonych?
Takich mów wygłosił zmarły ostatnio b. prezes francuski ministrów,
8. minister spraw zagranicznych i b.
.aczelny przedstawiciel Francji w Liue Narodów,-bez liku, Mowy te,
roznoszone przez wszystkie linje tele&Taficzne i radjowe świata, doznając
ogromnego rozgłosu, wielkiego posłu
chu, a może także wywierając znacz.y wpływ na kształtowanie się opinij
powojennych świata, cieszyły się dmtej, niż wiele innych mów politycznych, rozgłosem i wywołały gromkie
echa.
Czyż nie będzie więc na czasie,'w
chwili, kiedy cała Francja staje u
trumny swego wielkiego polityka i
ministra, przypomuieJ).ie chociaż tych
głównych myśli, jakie Briand rzucał
R3 szalę wielkich
wypadków powojeutłego świata, a które szalę tę starały się' zawsze mocno przeważy ć na
stronę pokoju.
~ Bo, jeżeli który mąż ,tanu Cranciuski-mówił Briand-pl'agnąl pokoju,
to z pewności II ja. Wziąłem władzę
ila pokoju; wziąłem ją w okoliczuoś
olach trildnych, w chwili, kiedy kraj
lIlój był w
tanie u prawiedliwionej
Iliecierpliwości.

~
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SWOICH MOWACH.

"W godzinie Mjstraszniejszej, naj- mówi do narodu: " Tllk samo, jak
bardziej dojmującej, w godzinie Ver- jt'tłnostki, w miarę jak wychowały się
dunu, w godzinie, kiedy ze swej stro- one pośród cy wilzacji, zrzekły się sity
ny nasza bohateraka sojuszniczka Ser- bezpośredniej w załatwianiu swoich
bja gięła się pod podwójnym ciosem, zatargów, trzeba, ażeby sędzia pokoju
człowiek. który miał groźny zaszczyt stanął pomiędzy narodami, oraz ażeby
powrót do katastrof takich, jak ta,
dźwigania na swoich barkach odpoktóra gnębiła świat caly podczas pię
wiedzialności strasznej
władzy, był
tym, który przemawia tu dzisiaj. ciu lat, prawie stał się niemoiliwym"
I człowiek ten stanął przeciw wypad- Oto duch traktatu, oto czego on pragkom. Byliśmy 1V czasie wojny, nale- nie. Jest to idea wielka i mocna".
Wychodząc z takiego założenia,
żało więc zatryumfować. Widział on
w owym okresie rzeczy tak okropne, m6gł taż Bdand później powiedzieć
tak straszna rzeźnia przepełniła go o pakcie z Locarna:
takiem obrzydzeniem, że poprzy iągl
.Dla mnie oto co jest dobrego w
on sobie wówczas w sumieniu swojem, pakcie locarneńskim: że nie czyni on
krzywdy żadnemu państwu , które go
że jeźeli po odniesionem zwycięstwie
los i zbieg okoliczno ' ci powołają go podpisało . Nie był on zredagowany
znów do władzy, to całe swoje serce, i podpisany, ażeby zapewnić korzyści
całą swoją duszę, całe swoje jestestwo jednemu państwu ponad drugiem. Trze-

twu temu zagroził? Odpowiadam: Niel·
Więc nic dziwnego, źe po tak
wyrażonych poglądach swoich na kilka najważnięjszych zagadnień, jakie
nastręczały mu się w tokn jego rosległej działalności politycznej na horYl:onciestosunków światowych, Brianll
m6gł również powiedzieć:

• Wiem dosk;)nale, te nie wystarcza
jednego człowieka, dziesięciu ludzi. tysi'!cll ludzi w dwucb . krajach,
które walczyły poprze? wieki, ateby
wszystkie umysły uzdolnić do pokoju~
I!:dyby wojna była ponownie narzucolla
Francji, umiałaby sil) ona bronić. Nie
straciła ona bowiem swego rozmaehu.
Nie dlatego. te "decydowanie zwróciła
8i~ ona ku pokojowi, miałaby Francja
zatracić wła~ciwośei swojej rasy.
Ale
zwróciła ona ku wszystkim słowa pokoJu. Podpisuje oua ze wszystkimiikonweocje rozjemcze: a tak samo, ~ ja.!'
słów

Musiałem wytrzymać

wiele napaŚQi, zanim wytłumaczyłem
moje stanowisko; przywiązałem się
jednak głęboko, żarliwie do sprawy
pokoj..
Jeżeli kiedykolwiek pokój
będzie zakłócony, to nigdy pl'zezemnie.
Ale im bardziej pchałem kraj mój na
irogę pokoju, tembardziej czuję cią
ŻąCIl na głowie mojej odpowiedzialność
za jego przyszłość."
Francja-mówił on znów innym
razem-uczyni wszystko, ażebypomię
dzy Niemcami i nią zamknął się nareszcie szereg kr wawych zatargów,
ażeby obadwa narody mogły żyć obok
siebie życiem normalnem w pokoju.
Ale Francja nie ma prawa, zaniedbywać się w sytuacji, w jakiej się znajIłuje: nie ma ona prawa osłabiać się
410 tyla; ażeby budziła pewność, natizieje i przez swą s łabość sama zachęcała pewnych ludzi do nowych wojen.
I opinję tę w innej znów mowie
tak Briand motywował:
"Ażeby uczynić pokój, musi się
By6 we dwoje. Samemu i z sąsiadem
z przeciwka. Ażeby uczyni ć pokój,
lIie mówię oczywiście z punktu widzenia uzbrojeń na ziemi, nie wystarczy zredukować kontyngenty wojskowe i zmniejszyć materjał wojenny.
Istnieje inny wzgląd, którego nie ma
się prawa lekceważyć, skoro zamierza
iię podjąć takie zagadnienie, dotyczą
ce najżywotniejszych kwestji, naj bar41ziej obchodzących dane państwo. Bo
trzeba, ażeby w środowisku, w którem
państwo to się porusza, było również
jeszcze jedno, mianowicie to, co nazwałbym "atmosferą pokoju". Rozbrojenie musi być moralnie, rówńncześnie
z materjalnem i mam prawo powiedzieć, że w Europie takiej, jaka jest,
niestety, w chwili obecnej, istniejll
jeszcze żywioły wielkiej niestałości,
is tnieją jeszcze warunki takie, że
Franca, lIIusi je widzieć zbliska i oceuiać w -ich następstwach z punktu
widzenia swego bezpieczeń twa" .
A pewnego razu tak mowil Bnand
z trybuny w roli, w jakiej się znalazł podezas wojny:

-------------------------------------------------------------------,

poświęci

sprawie pokoju, ażeby przeponowieniu się podobnych
okrucieństw" .
A oto jaka była opinja Briand'a
o Traktacie wersalskim, tej podstawie
stosunków powojennych Europy:
n Traktat wer' alski mów ił on
-- stanowi wielką nowoŚĆ poś ród
wszystkich trakt!lt6w pokojowych. Jego charakterystyką za adniczą, jego
podstawą
główną,
jego kamieniem
węgielnym je't pakt Ligi Narodów.
Wyróżnia on ię głęboko z pośród innych układów międzynarodowych tem
mianowicie, że usiluje on zastąpić karą prawna kary zastraszania lub siły,
które były podstawami większości
traktatów dawniejszych. Traktat ten
szkodzić

ba, ażeby pakt ten oceni ć, osądzać go
w prawdziwym jego duchu, który nie
jest duchem wąskiego egoizmn nacjonalistycznego. Pakt ten był zredagowany i był zawarty w duchu europej·
skim i w celu pokoju. Czy urzeczywistnia on warunki absolutnego bezpieczeństwa? Czy uniemożliwa on na
zawsze wszelką wojn ę? Zawabam ię
tak twierdzić. Nie chcę w kraju moim tWhrzać o zukanych. Więc czy
pozwala nam on nie trzymać oczu ustawicznie otwartych na wypadki i
strzedz ich z bliska? Czy pozbawia on
nas wszelkich środków, które mogą
być zastosowane do zagwarantowania
naszego bezpieczeństwa , gdyby, ku
nieszczęściu, wypadek jaki bezpieczeń·

między ludźmi pię§ć brutalna nie jes
argun. entem nieuniknionym, tąda ona,
aby pośród narodów załatwienia prawne mogły, w m iarę możności, zastąpi6
załatwienia siłą. Francj 'czyni to w zysł
kol F rancja, która jest kocb aną podziwian~ przez świat cały dla uczuć,
które p otrafiła wzbudZIĆ u wszystkich
narodów, ta Francja, której wiRdomo,
że niesie dla wRzystkich pochodnię,
która nie mogłaby zgasn~ć bez pogrą
tenia wszystkich w ciemności'.
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"LUKSlJSOWE"
wytwórni .SWlATOwm"

Cegielniana 19, ŁÓO:l, tel. 134-86.
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Tabela wygranych
,

24-ej polskiej loterji

państwowej.

V-ta klasa.
l-BZY dzień

20,000

zł.

eillgnieuia.
na Nr. 134539

po 5,000 zł. na N-ry 13410 17437
78724111678
po 3,000 zł. na N-ry 24 13 4112
12563 24916 30004 49038 64223 90401
97939 129962 154215
po 2,000 zł. na N-ry 85 18983 32366
35886 50123 63368 66621 61209 61942
62841 64498 83293 84977 85979 9<.'013
101650 113167 1210805 135136 141J 74
148652 153!)69 164921
.
po 1,000 zł. na N-ry 5981 9394
11506 13103 22092 24S77 24683 . 36940
52687 52973 53792 557f3 59195 59448
60343 65745 66421 f8119 71344 72912
84504 88127 97968102 12104719106730
107049 107949 116531 116748 122316
132270 132745 138019 139408 161712
151835 159259 159299
zł. 500 N-ry: 1900 2419 2741 2997
3466 3683 4269 5748 5788 8136 8875
12047 12038 12139 12272 14876 15193
15112 15268 16817 17346 17821 18420

18925
23806
30316
33430
37493
42223
47065
5161'2
57642
63044
I 68317
72465
77493
84245
86856

20026 20780 22179 23039
24140 24266 25738 27442
30619 82968 33167 33239
3360;; 34100 35081 36483
37918 il8H9 &'733 40361
43677 44226 41674 45269
48520 48821 48819 49112
52009 52113 54507 54563
57612 57778 59216 61384
64490 65<'18 66621 667 6
71121713967181871842
73222 74J75 74964 75961
78765 79189 79767 1662
84768 84930 84B4S 84993
87691 9H!96 91445 93168

28845
27869
33251
36926
49297
46767
49363
56695
62020
680-23
72322
76504
83528
85904
95933

972~2 97973 98405 98465 98681
105114 106182 107865 10f>602
114576 115955 116202 116460
118035 118150 118886 119424
120247 120691 120839 121286
121731 123411 1234["0 124525
1268'24 128380 128735 128&%
130812 13099 13191 131993
133601 133e'77 134304 134596
136348 r
-3 138896 139311
141610 142382 142::79 142643
143526 14389~ 145003 146337
149E42 150794 153343 164076
1ó45ł3 1('5559 155971 156812
] ó8605 15940~.

101937
112747
117772
119475
121789
125991
129459
132130
134948
HOLU
14340S
146377
154341
158439

'--------------.

Komunikat.
Wolne

składy

dostarczają czystą

sól

białą

soli w
jadalną

w cenie
cenie

szarą ,w

Łodzi,

ul. 11 Listopada 85

w oryginalnych plombowanych workach
zł.

u.

32,40 za 100 kg.
23.40 za 100 kg.

franco skŁad.
Za odwózkę liczymy gr. 40 od 100 kg. telefonicznie.

Przyjmujemy zamówienia
Telefon 137-47.
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powieść

na tle niesamowJtych

Akcja rozgrywa

Streszczenie.
Znany przemysłowiec łódzki, Karol
Wolner, zgin,ł w tajemniczych okoliczw Z&kopanem. Reporter Wir·
ga, ulitował przy pomocy Grl\dzkiego
zb&d8Ć zagadkę śmlerciWolner& i Wów..as natk:n~łsię naślady szajki fał ..erzy
banJrnot.6w.
Wirga padł ofia r ~ zam&chu, zorganizowanego przez .paDa mecenasa" t
tag&dkowego indywiduum. Cillla reportera nie odn~eziono.
Grądzki poznał młodą ko b i et~, kt.6rs
opowiedziała mu, że brat .jeJ
Boe ltl.b, padł ofiarą ..aj ki
.Trójkąta · ,
oraz że z...abiona przez IZantatylt.6w
dojaklegoś domu-zdołala zbiec. Gr'ldzki przyrsekl pannie Boeltieb sWII pomoc. Nazajutrz Boeltlchówna zost.ła uwięziona w jaskini Izajki .Tr6jk~ta· .
Korzyltaj'lC z chwilowej nleobeoności
I.ej opielrnnki, Admy, porozumiała SIę
z t6łtoileym uozorc"" który przyrzekł
Jej pomoc.
W nocy, gdy Adma odurzona podanym jej prze" Chiilczyka Toall ś rodki em
uasennym twardo .asnęła, żółty wtar~nął
do pokoju Ani, lecz zam ias t nl eśc j ej
pomoc w ucieczce, vorwa) na
dziewczynie odzież, chcf\c dopu scić s i ę
na niej gwałtu .
Ania chciała ao przekonać, it
ma pienilłdze i zapłaci mu, je4li poniecha ohydnego zamiaru. Toa-li zgodZił
się na odszukanie ukrytych jakoby w
obiciu śCian pieniędzy, % czelo skorzystała Ania, aby spróbować ucieczki. Nie zdołała jednak otworzyć drzw i. Q panowany wściekłościłl rzucił nieszczę
snIl no podłogę, pr%ygniatajllc dz iew·
czynę całym cięiarem muskularnego
ciała . Walczłlc ostatkIem sił ze zwyrodnialcem. Ania natrafiła na metalowC\
płytkę, darowanIl iei puez Admę i od·
n:uconi\ ze wzgardą pod §cianc ~ okoiku .
Dzięki pOliadanemu przez Boeltlchównę amuletowi, wręczonem u jej przez
Admę. Chińczyk pozo.tawil j i\ w spokojn.
. ad.komisarz OlmańsJci otrzymał anonim iż Barwiezkowi grozi niebezpiecz e ń
stwo.
nościach

Dokończenie.
Wiedzieliśmy

z inspektorem , że
Barwiczek miał się spotkać z Grabcem w jego mieszkaniu, to też przez
Andrzeja powiadomiliś my o tem pana
ndczelnika, zamierzając o~obi ~cie wziąć
udziaŁ w tym ostatnim akcie, zmierzającym do likwidacji • Tr6jkątu" .
W ostatniej jednak chwili nasz
plan musiał ulec zmianie.
Inspektor Cheminanse wyśledził iż
z mieszkania Grabca, a raczej z pokoju ypialnego, jest ~ajemne przejście.

Znając Barwiczka nie łudzili ś ruy
się nadzieją, że pozwoli się zaskoczyć,
to też przypuszczając, iż wróci zpo-

wrotem do swojego mieszkania, zmieniliśmy plan działania i oczekiwaliśmy
na herszta zbrodniczej szajki w jego
wla nem mieszkaniu.
A teraz powrócę do sprawy rzekomej tragicznej śmierci Karola Woł
nera oraz do pożaru w fabryce.
Przy by w zy do Zakopanego zają·
lem "ię przedewszystkiem odszukaniem

ciała

• niebo zczyka".
Po kilkugodzinnych poszukiwaniach
natrafiłem na wta'ciwy ·lad.
Okazało się jednak, że Karol Wolner, strą
cony w przepaść przez jednego ze zbirów, będących na usługacb "Trójką
ta" zo tal jedyuie ranny.
Ktoś z górali natrafił na rannego
i przenió l go do wego domu, w ten
po ób zaginąl ślad po rtekomym amobójcy.
Morderca , który podjął się zgła
dzenia z tego ' wiaŁa Wolnera, nie
był członkiem
szajki " Trójkąta" i
mniemając, że ominie go wynagrodzenie za dokonanie mordu. pod unął na
miejsce Wolnera zwłoki jakiego, jak
przypuszczam, przemytnika.
~aturalnie "Trójkąt" wypłacił mu
przyrzeczoną poprzednio kwotę pienię
żną. a pomysłowy złoczyńca. obawiając ię wyświetlenia całej tej sprawy
opuścił granice Poisi";.
Nikt, prócz mnie, nie wiedział czyje to zwłoki zostaly przyjęte za ciało
Wolnera i " Trójkąt" był pewien, iż
pozbył ię jednej rze swoicb ofiar.
WoJ ner, pod wpływem Grabca. zapi ał cały swój majątek stowarzyszeniu .Intelekt", jednakże pod wplywem dyrektora Ol zańskiego poczynił
pewne klauzule, które nie pozwoliły

I

" Trójkątowi"

zawładnąć

majątkiem.

Przez zereg dni przywódcy szajki głowili się nad sposobem zagarnię
cia majątku rzekomego niebo zczyka.
Nadarzyła się wreszcie okazja.
Jal< juŻ' wspomniałem rannego Wolnera przewiozłem do kliniki lekarskiej
w Krakowie -- Wolner w bardzo
szybkim czasie odzyskał zdrowie, ale
zrzucenie w przepaść pozostawiło po
obie pewne ślady.
Otóż Wolner, który odniósł szereg ran tłuczonych głowy po wyzdrowieniu stracił pamięć i nie tylko
nie wiedział, co s ię z nim stało, ale
zapomniał jak się nazywa.
Tak osądzili lekarze.
Chcąc mieć Wolnera, 7.6 tak powiem pod ręką poleciłem go przewieźć
do Łodzi .
W Łodzi Wolner począł odzyskiwać pamięć i pewnego dnia wydostawszy się z pod opieki dozorców, udał
się na miasto.
I Przyzwyczajenie zaprowadziło go
do fabryki i właśnie tajemnicza zjawa, którą w pOłudnie widzieli robotnicy była żywym Wolnerem.
Z pojawienia się Wolnera na terenie fabryki pos tanowił skorzystać
"Tr6jkąt". W tym też celu ucbarakteryzowano jednego z członków bandy
i wy-Iauo go do fabryki, którą powi-

ET
przeżyć

Dozagrobowycq.

się

w p ałacach, dancingach, suterenach, poddaszach
i w labiryncie podziemnej Łodzi.

nien był podpalić. Wzonljąc si ę na
tarym portrecie, dano rzekomemu
Woluerowi wąsy, tymczasem gdy autentyczny Wolne!" wąsów nie posiadał .
Stąd powstała wersja o rzekomycb duchach, które się na t.erenie fabryki
ukazały .

skiej. Następnie przeWlezIODO go do
willi , w której przebywała panna Ania.
Na podstawie in10rmacyj uzyskanycb od pani sio trzenicy, został dzisiaj rano oswobodzony. Obecnie znajduje się w swojem mieszkaniu, gdzie
leczy si ę z ran. które otrzymał \T
czasie walki z bandytami.
-- Mówiła mi Ania - dopytywała się w dalszym ciągu Grot-GrotcZylIska - że znajdowała się pod dozorem niejakiej Admy. Ciekawam, co

Członek zajki " Trójkątu " ucba"r akteryzowany na Wolnera podpalił
fabryk ę i zamierzał uciec.
W czasie ucieczki spotkał się z
autentycznym Wolnerem. Wywiązała
się walka i złoczyńca korzystajl\c ze
zwycię twa zbiegł.
SIady walki wy- się z nią stało'?
- Zwarjowała - ndzielit lak-okrył naczelnik urzędu sledczego.
- Nietylko ślady-przerwa! nad- nicznej odpowiedzi naczelnik urzędu
komisarz Olmań ski - are ztowałem sledczego.
Ciągle bredzi o jakiej ś truciźnie i
również podpalacza.
- Win zuję naczelnikowi - po- dziewczynie, kt6rą nazywa imieniem
Mal;on. Powtarza. że o ile nie zosŁa
wiedzia-ł Wirga i ciągnąt dalej:
- Fabryka Wolnera by ła bardzo i nie wypu zczona z aresztu, MańOlI
wysoko ubezpieczona, to też Grabiec umrze.
uzyskał od szeregu
firm ubezpiecze* * *
Zanim nastąpiła całkowita likwiniowych bardzo poważną sum ę pien ię
dzy z tytułn premij asekuracyjnycb. dacja za jki "Trójkąta·, nastąpił ślub
Przy podziale łupu wynikła pomię Ani Boelticb6wny z An i rzejem Grądz
dzy wspólnikami, t. j. Barwiczkiem kim.
Ko "ciół świ ętego Krzyża nie mógł
i Grabcem kłótnia, jak sądzę, na tle
rozrachunk ów i w rezultacie Barwi- pomieści ć ciekawych, którzy przybyli,
aby cboć zdaleka spojrzeć na młodą
czek zamord o wał Grabca.
Osaczony przez policj ę w miesz- oblubieni cę. Wszak Ania była porwa'
kaniu Grabca, w którem zdążył ucha- na przez zbrodniczą ban rlę i przygorakteryzow ać
ię
na Mirkowskiego, dy jej m ogłyby śmiało pos łużyć za
barwne tło wielce sensacyjnego tilmu.
zdążył zllanem mu przej ściem wydoWś ród licznie zgromadzonej publistać si ę na ulicę .
Wydostawszy s i ę z otoczonego cznoś ci, tuż przy drzwiach wej ścio
przez funkcjonarjusz 6w policji domu, wych znajdował się człowiek o skoś '
Barwiczek mnie mał, że już uniknął nych oczacb.
Był to Toa-Ii , ale na jego
zczę
niebezpieczeństwa. Postanowił wi ęc zaście uwaga zgromadzonych w kościele
brać ze swojego mieszkania posiadaną
gotówkę z tytułu sprzedaży wydaw- I zwrócona była wyłącznie na mlodą
nictwa . Przegl4du Codziennego" i u- parę·
Ania w tym uroczystym dniu byciec, jak przypuszczam, zagrauicę.
ła piękua jak nigdy dotychczas W ży
.JednakŻe w jego własnem mieszkaniu oczekiwała go przykra niespo- ciu, to też Toa-li nie spnszczał z niej
dzianka pod postaaią inspektora Che- oczu.
- A jednak będziesz mojl!, mineause oraz moją - Wirga umilkł
i zapaliŁ papierosa.
myślał.
Po ślubie młoda para, żegnana nil
- A gdzie jest dyrektor Olszań
dworcu przez licznych znajomycb, 0ki? - s pytała Grotczyńska .
- Dyrektor Ol<;zański zostal u- pnściła Łódź, aby w kraju FaraonóW
prowadzony przez ;rrójkąt" - od- spędzić miodowe miesiące.
parł Wirga i początkowo więzio
ny był w pałacyku przy Szosie Zgier-

Koniec.

W

niedzielę, dnia 13 b. m:
wieści wybitnego

S. S. VAN DlNE' A

=====p.t.

rozpoczynamy druk nowej poautora amerykańskiego

Dom nienawiści

I'
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S. p. h . biskup

Władysław

Walne Zebranie w Związku
Kupców.

Bandurski na katafalku.

DZiŚ: Konstan teeo.
JUTRO: Groeaorza Wlelk.

Marzec

(w) W niedzHe. dnia 13 b.m., o a.
5 min. 30 po pot. w siedzibie przy ul.
Andr 7. eja 34 odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Polskich w Łodzi. z udziałem
przedstawicieli oddziałów stowarzyszenia w Moszczenicy, Rokicinach, Strykowie ..
Poza sprawami, Interesujęcerni obec'
nie ogół kupiectwa, omawiana będzie m.
in. sprawa walki z drożyzną prędu elektrycznego, ponadto przeprowadzone bę
dą wybory nowych władz stowarzyszenia

-"::-

11·

Wlohód dońoa 6.01.
Zaohód dońca 17.SI.
W.ohód kll~iyoa 7.21.
Zaobód kltętyo. 22.M
Długość dnia II.Ob
P.uybyło dnia 9.30

Piątek

MUZBUM ł!IBJSKIB hlltorJI I .. tuki Im.,
J. I R. Bartoszowlo_ów (PII\C Wolnośol I)
otwarł. w środy, loboty I niedziele od
H)-Ift.

.

Bank Rzemieślniczy w Łodzi
Dyżuryaptek .
D_ lś
w nocy dyturujl! następujące
apteki: Suke. K. Leln .. obr& (PII\C Wolnoś
ol I), W. Danieleckiego (Piotrkowska 137),
A. Perelmana (Cegielniana 37), Su kc. F.
Wójcickiego lN&plórkowSkleg<l 27).

Magistrat na rzecz głodnych
dzieci strajkujących górników.
Wy(lzlal o ~lViaty mag istrato uw ata,
2e obowillzkiem robotniczego samorzą
dą jest niesienie' pomocy górnikom
walcząoym o popraw~ bytu, a przedewszystkiem głodującym dzieciom strajkujęoyeh. Z tych względów wydział
opieki społecznej zaproponował wya. sygnowanie _O tysiflCY złotych na' rzecz
głodnych dzieoi strajkuj"cycb górni·
ków ZaglQbia.
Magistrat do wniosku tego si~ przychylił. W tym celu złot"ny ma by ć w
trybie nagłym odnośny wniosek radzie
~~~~.

~~

Elektryfikacja
podmiejskich osiedli.
(a) Ostatnio w 'Chocla oowicach pod
zebranie ogólne człon
ków. lIromady wiejskiej pod przewodnlctw~ mfm lejscow ~l!o sołtysa, Bomby, na
którem ' P9W~ięto uchwałę o zelektryfikowaniu ' przez Łódzkie Towarzystwo
Elektryczne wsi Chocianowlce, obejmulllcej 130 gospodarstw.
Pertraktacje w sprawie elektryfikacji
zost ały, jak nas poinformowano, ostatecznie ukończone .
.
R&wnocze§nie . odb yła się uroczystość
przejęcia nowo'1:budowa nego dpmu ludowego, w którym mieści się sala dla
przedstawień amatorskich. 7 ebrań oraz
siedziba miejscowego koła Ligi Obrony ·
Powietrznej i Przeciwgazowej. Poza
tem przejęto nowowybudowanłl st.raniem sołtysa Bomby szosę przez wieś
Choclanowice.
Łodzię, odbyło się

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

udziałów .

Ku czci

W czasie

,

S. p. biskupa Bandurskiego.
Uroczyste nabożeństwo w katedrze
Defilada hufców szkolnych.

W dniu wczorajszym odoyly sifl uku czci zmarłego biskupa
J . E. ks . Bandnrskiego. O godz. U·ej
w katedrze ś w. Stanisława Kostki rozpoczęło siQ uroczyste naboteństwo, ce·
lebrowane przez J. Ii:. lrs biskupa dr.
Tymienieckiego.
Udział w nabo~eństwie wziflli wicewojewoda Potocki, w zastępstwie ba.wiącego w Warszawie wojewody Jaszoz ołta, gen. Olszyna Wilczyń s ki, jako
zastępca nieobecnego d·cy O. K. N .
gen, Małachowskiego, kurator szkolny
p. Gadom~ki, prezes izby ~karbowej w
roozystości

jak

informuję

będę deklaracje wśród rzemieślników.
Bank będz i e miał na celu m. in. gwarantowanie kredyt6w rzemieślników dla
rzemieślników z banków państwowych .
(ag)

Komunikat Sekcji
Pedagogicznej Z. N. P.
Dnia 12 marca 1932 r. (sobota) o Q.
18.45 w Zwięzku Nauczycielstwa Polskiego Andrzeja 4 p. Więckowska Marja Dyrektor Poradni Zawodowej lwygłosi odczyt na temat: .Sprawozdanie % konare
su w Moskwie i wra%!nia z pobytv w
Rosji Sowieckiej' na kt6ry zwlęzek uprasza wszystkich swych członków, interesujących się tematem powyższym .

w

za ku"lis .gospodarki
z
Spódzielczym Banku Ludowym w Aleksandrowie.
Fatalna gospodarka kier.

W s; rawie ogłosz o nej przed miesią
cem upadłości Sp6łdzielczego Banku
Ludowego z nieograni c zonę odpowiedzialnością w Aleksandrowie odbyło sję
onegdaj w sali zebrań wydziału handlowego pierwsze zebra nie wierzycieli pod
przewod nictwem sędziego komisarza sę
dziego handlowego Jak6ba Minca.
Na zebranie to stawiło się okolo 150

..
Tajemnica tuszy.ńskiej K. K. O.

weksle i efektywne protesty.

Obywatele TU8zyna tracą zaufani-a do:swej instytucji f inansowej.
(a) W Komunalnej Kasie Oszczęd pisujllC się ró wnież pod pieczęcią. K.
w Toszynie, instytucji stworzo- l{. O. w TU3zynie.
Podobny weksel żyrował pod pienej z grosza publicznego, przymusowo
niejednokro tnie ściągniętego z obywa- częcią Komunalnej Kasy O zczędności
teli dziejl!. się rzeczy niezmiernie dzi w- w Tuszynie, radnemu i lawnikowi w
ne, o zabarwieniu osobliwem , które Tuszynie, Sztel nowi.
Weksel ten dostał się do rl!.k S.
mogl!. a nawet winny zwrócić uwagę I
Rozena, właściciela składu drzewa w
powołanych czynników.
Dyrektor ' wspomnianej Kasy, pan Rudzie Pabjankkiej, poniewat Sztern
Kaweeki, znajomym i przyjaciołom u- nie płacił go, Rozen wystąpił przeciw
grzecznościowych
akceptów, Komun. Kasie 03zczędo o:s i z podziela
wództwem ,
podpisując lub tyrując weksle, pod
Zaznaczy ć należy, że weksel ten
pieczęcią Komuoalnej Kasy O$zczęd·
był również wystawiony z grzeczooś
ności.
Weksle te wystawcy lub żyranci ciowem tyrem i K. K. O. nie miało
nie zawsze w porę płacą. co zko11i stosunków finansowych z t", instytuPowoduje wykupienie ich przez KKO . cjI!..
Sprawa ta wywołała. ogromne
mimo iż ' wystawione były one jako
wrażenie IV Tuszynie i grupa obywagrzecznośdowe.
teli postanowiła zwr6cić się do władz
Między innemi dyr. Kawecki podpiSał sam osobiście jako wystawca DPdzorczych z proibl!. o wnikaięcie w
"'ebel, który na.st,pnie żyrował pod- iospedark" WllpoJllnianej K. Jr. O.

,ności

ŁodZI p. Kucharski, prezes sądu okrę.
gowego w Łodzi. p. Zaborowski, starosta grodzki p. Po dobiński , oddzi a ły
wojskowe, hufce szkolne p. W., hufoe
sztandarowe poszozególnyoh organizacyj i Federacji Polsko Zw. Obr. Oj cz.
z orkiestrami.
.
Okolicz ności owe kazanie wygłosił
J. E. k s. biskup-su fraga n dr. Tomczak
podnosząc zasługi zmarłego biskupa
dla kościoła i ojczyzny połotone .
Po nabo~eństwie oddziały i hufce
przemaszerowały ulicami miasta.

najbliższym,

z łódzkiei Izby Rzemieślniczej, zbierane

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

----~ --------------,-------------------Grzecznościowe

Ostatnio w radzie przedstawicieli Izb
R ze mi eś lni czy ch toczą się narady w
kwestji utworzenia spółdz i elczego banku
rz emi e ś lniczego z siedzibę centrali VI
Worszawie i oddziałami w Łodzi I innych
wrę_szyrh miosta~h kro ju,
.
Ob .cnie to c zą się n"ady specjalnie
nod spra~' ami statutu spółd z ielni i skon ·
kretyzowania stosunku poszczególnych
rzemieślników do banku oraz wysokości

RudolU1 ńskiego

powodem ruiny banku.

wierzycieli osob iś cie, zaś w imieniu 10
wierzycieli, na żądanie których została
ogłoszona upadłość staw ił się adw. Leon Rubin.
Ze złożonego sprawozdaRla przez
kuratora - adw. Ignacego Barę, z czynności w okre.ie kuratorstwa, które trwało około miesiąca , za zgodę sądu przedłużonego o dni 15 wyn i kało, i1 stan
upad/ego Banku wskutek niesumienności
byłego kierownika, Kazimierza Rudomiń
skiego. przedstawia się fatalnie.
Dotychczas ujawniune w bilansie
straty w ynoszą 111.355 zł., przy ogólnej
sumie bilansowej - 4Z1.<l22 zł.
Od szeregu zamirjscowych instytucyj kredytowych napływaję pisma stwierdzające przywłaS!czen ie gotówki, otnymllllej z inkasa weksli.
W !rasie banku w czasie oPieczęto-1
wania okazało się gotówkI! 677 zł. 78
gr. i 32 weksle krótkoterminowe oddane
do inkasa, część których zaprotestowano, część zwrócono, c zęść zaś zainkasowano i wysłano gotówkę adresatom.
Przypuszczalne faktyczne straty upadłego Banku wynoszll około 150.000 zł.
Najgłówniejszą część aktywów stanowili nieruchomości, przyj ęte w bilansie na zł. 207.635 zł., na których na
rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
Banku Polskiego, Banku Zw. Spółek
Zarobkowych i Państwowego Banku RoJnego zostały zapisane kaucje hipotecz·
ne w ogólnej sumię 240.000 zt
Główniejsze pozycje passywów sta·
nowil\ wkłady 94.000 zł. ora.z dyskonto
obcych (weksle grzecznościowe) 117.190
złotych .

zobowiąt8ń Banku mo·
byt n~yte dop łaty do udzilllów, ~
chwalone przez walne zgromadzeme
ozlonków Banku, które przy całkowi
tem ieh wplaceniu dałyby kwotę około
'400.000 zł. j~nak
y.,zekwowani l

gły

Na pokrycie

po 400 zł. od każdego unapotka na powatne trudności.
Po odczytaniu sprawozdania kuratora zebrani wierzyciele jednogłośnie
postanowili wydziertawić kino - teatr
.Dom Ludowy', należący do upadłego
Banku na warunkacb. przedstawionyoh
w przyszłości przez syndyka ty mczasowego sędziemu komisarzowi opadło
ści, przyczem przystąpiono zkollli do
głosowania na syndyków tymczaso·
wych.
Po sprawdzeniu wszystkich kartek do
głosowani a okazało sifl. it ogółem brało udzial w gło~owaDi u S5 osób i tylot
oddano kartek wybo rozych.
Wszystkie głosy na syndyka tymczasowego otrzymał dotychczasowy kurator adw. Bara, a poza nim otrzymali
po kilkanaście głosów inni adwokaci
tych

do płat

dZIału

łódzcy.

W doiu wczorajszym sQdzia komisarz przedstawił protokół zebrania wiarzycieli wydziałowi handlowemu, który
na posiedzeniu w dniu dzisiejszym umianuje syndyka tymezl\sowego powyMzej upsdłości.
Jednocześnie sędzia komisarz zgło
sił wGiosek o mianowaniu syndykiem
dotyehczllsowego kuratora - adw. Sara. który otrzymał najwięksZł ilość
głosów wierzycieli.

IUIUIlm_"i~"_.

Od Administracji.

II

P. T. Czytelników naszych prosimy uprzejmie
o niezwłoczne informowanie nas o nieregulamem,
wzg. opółnionem doręcza
niu plama. Plotrkow.ka •.
T.l.f.n ) l 101.gg.
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I WidowIska łodzkle =

Nr•• ? 1.

Przygotowania do strajku ·powszechnego.

""UlRllllllnnUIIIIIIUHIIIHIlIIIIlIIIIIIUUIIIIIIIUIIIIIIHllilllf WCZOl'aJsze obl'ady komisji międzyzwiązkowej.

Organizacje pracownicze

REPERTUAR.

podejmują akeję

ze związkami robotniczemi.

(n) Jak już W swoim cza ie do- przeciwstawienie się jaknaj ilniejszem tastrofalne na tępstwa, wYllik8j~e z
no iliśmy - wobec zgloszenia do ej- . zakusom sfer przemysłowych, które tego dla CJlllksztaltu życia gospodar·
mu projektów nowych u taw o ubez- zainicjowały ostatnie reformy IV usta· czego w Pdl\ ~ wie.
pieczaniach socjalnych rznco ną zostala wodawstwie ubezpieczeniowem. Każda
Bezwzględu lIa to, czy inne namy ' l zorganizowania strajkn p~ wszech· ze wspomnianych organizacji, uważa stępstwa, związane z ~kci" obronną
BAJKA: .ŻOllA Faraona-,
nego jako pierw zego atutu w akcji jąc trajk za broil ostateczną, zdecy· warstw pracuwniczych , warstwy te
CAPlTOL: , VIan i, u łan i, cblopry malow an i'. przeciwstawienia się wprowadzeniu u- dowaną jest jednak broni .tej chwycić akcji w pomnianej nie zaniechajII.
CASJNO: ,Raj ukradziony'.
staw, kt6re przez ł6dzki ś wiat pracy się, o ile wszystkie inne śrorlki za·
CZARY: 1. , Noc zniszczenia'
~DlalUllllllUHlmllllBlfłl"",
CORSO: l. _W tajemoiczym " 'Iwool e". II. SIl, uważane za wyraźnie og6ł prllco- wodzą ·
.. Ddewczę z Mon t parnasse'u •
wniczy krzywdzllce.
Przedstawiciele Rady Okręgowej
0014 LUDOWY: ,Grzecby ojców'.
Poc zątko .' o zachodz i ło prawdopoC. O. P. U., reprezentującej na teGRAJ~D KI ~O : .:\oc w rnju·.
dobi eństwo, iż proj ekty rządowe zorenie Łodzi 27 róźnych związk6w za·
LUNA: ,B ; mby n. Monte Carlo".
s ta nll wycofane z ejmu i rozpatrzone wodowych pracowników umysłowych,
MIMOZA : .Marokko".
ponownie z zasiągnięciem opinii sfer stwierdzili podczas posiedzenia z caODEON: ,W gabinecie lekarza' .
Łódź
OŚWIATOWY : I .TajemnicOI sta .. ego rod u'.
pracowniczy ·h. Projekty te jednak z łym naciski- m, iż dalecy są od myśli
PIĄTEK , ,Iuia II murct\ 1932 r .
PALACIl, ,Taka .łodkl\ d, l.w"tyoA, j ak Ty' . sejmu wycofan e nie zos ta ly i by ly w . podejmowania jakiejkolwiek akcji poli- 11.ł5- 11.~5: Co~. łe nn)' Pn egl~d Prasy Pol·
PRZEDWIOŚNI!!: ,Złodzi ej milosel".
sklej (tr. , IV ' '''y)
poniedziałek ubiegly rozpa try wa ne.
tycznej , że jednak w danym wypadku 11.5 ~-lt.
1O Sygnal c" .. u zW·wy, beJu,,1 z
RESURSA: ,Trujllcy kwiat'
• Wobec powyuzego łódzki e organiolidaryzują
się z kwest ją - podjęcia
·Wlc'y MarjaokleJ w KrakowIe, odolylan;,
RAKlBTA: ,Igranie z mltoilclll'.
n& dzIeń bletlloy,
programu
zacje robotnicze przys tąpiły do przy- hasl:a strajku pol szechnego mimo, iż
PLENDID: ,Rok 191"
12. 10--18.10 Muzyj<a I płyt g rftmol. r. A. Klin,·
boli, Piotrkowska IGO.
UCIBCHA. L • Więzień z Sin! ;'1 0" . II. " f ' gotowafl w k ierunku podjęci a zorg a- kwestja ta ma posmak po ityczny,
gnał wśród buny".
nizowanego strajku pow zechnego wszy- albowiem strajk powszechny będzie l:l. U-15.25 Przerwa.
1~.20-15.45 Odczyt z cyklu dla maturzystów
WODBWIL: ,D,lka Orch idea' .
stkich
gałęzi pracy .
protestem wobec rz\du, osłaniającego
s.kól śr. (Dz i ał , BIologj.') .PU1rodni·
ZACRlfl'A: , NaIZa je.t noc".
cIa dellnlcja instytutu' wygI. prot. Stan.
Ponieważ
zawodowe organizacje przemysł i jego projekty, przez przeSomlń.kl (Ir. I W·wy).
pracownik6w
umysłowych
wyrazily
my
I
bowiem
rząd
w
swoich
o
tatnich
15.46-16.00 Ol elda plenlętn& I kom. dla ...
Teatr Miejski.
glugl I r, baków (tr. a W·wy).
r6wnież g w ałtown y sprzeci w wobec
projektach jest inspirowany.
(ul CegielnIana No 27).
15.00-IG.10 Odczyt. cyklu dla maturzystO,,'
W dniu dzisiejszym odbędzie się
Dlii, w pilItek, pora. oltatni po cenach wprowa dzenia zmian w ustawodawszkól orodnlcll (O~lał ,Hiotorja') , Kultura
starożytnej GrecjI
I Rzymu' wnl.
llajnlUa)'ch od 00 ar. do S zl. rewelacyjne s t wie socjalnem, a n ad to zgłos iły go· IV siedzibie związków klasowych po,M m lat 26', poc,em .. tuk.. ta schod,1
prof Bole.law Dunikowski (tr. z W-w)').
towość połączenia się z organi zacjami
siedzenie delegat'w wszystkich zrze- ID 10-16.20 Płyty gramol. z W-wy.
z .fina.
W niedzIelę o g. ~ po pol. po oenach robotniczemi , illa obrony wspólnej za- szeń robotniczych, wchodzących W 16.20--16.40 Skrzynka pocztowa - koresponden·
.nacloie In iżonych , Opera za 3 grosze'.
cję bleźl\cq omówi dr. Marjan Stępow.kl
Jutro w eobot ę , odd.. wn. oczekl w.. n8 grożonych praw, przeto na dzi eń skład Rady Okręgowej wspomnianych
(tr. zW·wy.)
ID. łO-16.55 Plyty gramofonowe I W·wy.
premJera pod reźys e" j ll Edward " Ż y to. wczoraj zy zwołano posiedzenie przed· związk6w.
ckle,o • Walka· Johna Gal.wortyh 'ego. Sztu16.05-17.10 Lekcja języka angielskIego (tr.
Tematem dzisiejszego posiedzenia
I W.wy).
ka b o. l ~gnęła wielkie powod zenie we stawicieli poszczeg61nych związk6w row"Yltklcb etolIcach Buropy.
botniczych, jak klasowe, • Praca ·, będzie kwestja. om6wienia podjęcia i li. IO-1736 .Socjallzm Poliki" • wygI. p. W.
MalinowskI. (tr zW·wy)
Ch. D. z udziałem przedstawicieli technicznego przeprowadzenia jedno· 17.35-18.00 Koncert Reprezentacyjnej Ort
Teatr Kameralny.
Pollojl
Panotw. pod dyr. Al. Slelakl.go.
(ol. Traugutta No I)
16dzkiej Rady Okręgowej Centralnej dniowego strajku powszechnego pro·
(tr. zW·wy)
Ozli, wpilltek, eobotę I niedz i elę przed- Org anizacji PI'acowmk6w Umysłowych . testacyj nego.
18.00-19
ló
RozmaItoBoi.
oltatnle powtórzeui" arcyweaolej komedjl
Zestawiona w ten spos6b z przedJak informują poszczególni przy· 19.10-19.30 KomunIkat Ilbf Przem.·Handlowej
Laurent'a Oollette'a ,Kłopo ty Bourrachona",
ŁodzI , odcnytanie programu na dzid
w
które a powodu wyjazdu MIchala Znicza stawicieli r6żnych zrzeszeń zawodo- w6dcy ruchu zawodowego w Łodzi
następny.
wkrótc. lejd .. I an ....
Kalendarz)'k film ., r. pert. teatrów
W nIedzielę o g. O·ej po pcl. por.. o tat- wych komisj a międzyzwiązko wa ob a· o ile jednodniowy straj k protestacyjny 19.30-19.16
plyty gramof.
ni kapitalne ,Hau Hau' po cenach znltonych. dowala W siedzibie związk 6 w klaso· nie przyniesie spodziewanego rezultatu, 19.405I-20.00
Pralowy d, iennik ra'\i0wy, W·wy.
Wkrótce rozpoczyna swe wyst ę p y, pozyw6wcza
należy
liczyć się z możli· 20.00 -20.15 Pogadanka muzyozua (tr. I W-wy).
skana na CI., krótkI, ulubi enica Ło dzi i WI\r- wych, przy ul. Narutowicza !lO.
20.16-22.40 Koocert syml. z Fllberm. Wars •.
nawy Stefanja Jarl,ows:'a, która k re o w ać
Przedstawiciele wszy.tkich wymie· wością wybuchu długotrwałego straj ku
poświęcony twórcoośol Maurycego Ravela.
b,d,le pop llOWII rolę w szlagiero wej komedjl
Wykouawcy: Orko FUharm. War... pod
nionych organizacyj przyszli na posie· pow zechnego, bowiem organizacje praMary Lucy , Dziewczyna I hipopotAm'.
dyr. Maurfćego Ravela. Margerlta Leng
dzenie z przygotowanem i już oświad cowni cze i robotnicze zrZUCł w6w(Iort.) i !'ritz Fali (dyr.) W puerwle telTeatr Popularny,
jeton. literackI p. t. ,OstatnIe dramaty"
czeniami, iż uważają za ' k onieczne czas z s iebie odpowiedzialność za ka·
(Ogrodowa No. 18 tel. 178-00.
K. Ro,tworowlklego - wy,1. p. Leon Pomtrowlkl. (tr. I W·wy.)
Dzlaiaj w pl'ltek dn. Jl marca o g.
22.40--22.00 Dodatek do Prasowego Dziennika
ID. 15 w. powtó"enie wczorajszej
premJery
Radiowego,
oraz kom, met.. rol. I polic.
komedji ame rykańskiej Aver)' Hopwooda w a
z W· ...y.
aktach p. t. .Jutro pogoda'.
Premjera bajki dl .. dzieci
Łódź
"Kr61 Kryształek i Krasnoludki"
.
w Telltrze Popularnym.
SOBOTA, dnia 12 maroa 10'2 r.
W sobotę dnia 12 marca o g. 4 m. 15 po
w tegorocznym sezonie letnim.
11.46-11.45 Pnegl~rl dzl.lej ..ej Praly Polik.
'poł. premjera prze śli cznej bajki w 3 aktacb
Pod przewodnictwem p. wiceprezy' sek, wzywajęcy wydział budownictwa 'do
(tr• • W·wy).
p. l . .. Król K ryaztałe k I Krasnoludki·.
denta St. RapaIskiego - odbyło się po' zbadania, czy Istnieje możlIwość wy' 11.48-12.10 Sygnal czai U z W-wy, b e.1n,,1
z Wlety M.. rjaekleJ w KrakowIe, odczy·
Tętr Powszechny.
siedzenie delegllcji wydziału budownic' tknięci. ulicy, łllczęcej Widzew z po'
tanie programu na dzień następny.
. • (ul. Przejazd Ił) .
lwa, poświęcone omówieniu programu łudniowo 'wschodnią dzielnicę miasta.
12.IO-I~.15 Aluzyka z płyt gr&mofonowyob L
Codzienni. świetna .. tuka Gabrj ell Za- robót brukarskich na rok bieżący .
W
ramach
ustalonego
przez
delega'
A. Klingbcil, Piotrkowska IDO.
pololelej .Jch czworo'. Frapujl\ca lI'eś ć, blyW wyniku w~czerpującej dyskusji, cję programu - znajduj" się również 13 . 1~-16 . ł5 Przerwa.
lkotllwy bumor wielki ej tej autorki, ni emn Iej
16.46-1500
Giełda plenlętna, oraz kom. dl.
w dzielnicy przy
swletna reżyaerja Konstantego Tatarklewl .... delegacja ustaliła, jakie ulice zabruko' roboty brukarskie
żeglugi I rybaków (tr. z W-wy).
w..yatkle te coynniki .kladaJII się Da wysoce wllne zostan" w roku biefącym, przy' dworcu fabrycznym, która zost.nie roz' 16.00-16.10
Plyty gramolonowe zW·wy.
wartosoiowe, artyltyczne widowisko" z p.
Odcz,t z cykiu dla maturzystów
!darjll K,dzl ersk,,-od t w~rc .ynl'l roli .l:ooy". czem spec jalnie uwzględnione zostały planowana na podstawie specjaln;e og10- 16.10-16.30
ozkOł Br. (O,iał,BloloilJa-) ,BwoluoJonllm
potneby
dzielrtic
robotniczych
.
szonego
jut
konkursu.
POC1llhk o If. 8·ej , koniec o If. 10 I pół.
w wieku XX-tym" - wygi. prof. stln.
POZII tern delegacja przyjęła wnioW lobotę I niedzi elę po 2 przedstawienia:
Sumińslrl (tr. % W·Wf).
o g. ł-oj po pol. I ~· ej wlecz.
16.30-17.10
Plyty gramol. I W-wy.
Bilety od ÓO gr. do ,l. 2.00 w kasie te.tru
17.10-17 35 Odczyt (tr. zW·wy).
od g. l"j
17.3~-18.06 Audyoja muzyc,n. clla młodzld,
W przygotowaniu mislerjum reHaijoe
Wykład o Instrumentach lIultrowany t y·
.Golgota". Próby pod kleruolel .m rl a. K. Ta·
...... muzyk". (t . z W-wy.)
zapisał
zwłoki I .00-18.
Larkl.wic.a w ~oku.
30 Audycja dla dzIecI, Slu,howllko:
TransmiSja z Krakowa lłuchowllka dl.
dla prosektorjum uniwersytetu w Krakowie.
Teatr rewji .Momus".
dla d.lecl p. t .• Maly Maull" P'g ,lClięg1
w przedziale 2-ej kla y poci ągu
Mianowicie na odcinku między
Dziś I codziennie błyskotliwa rewja hudtungli" R. Kiplinga'
,
lOoru ,Jazdal Naprzódl" w wykon&Dlu cał ego osobowego, zdąiajacego z Koluszek do Radomskiem i Kamińskiem, pasażerl)· 18.30--1800 Konćęrt dla młodzieży (tr. • W-wy)
zeapołu wraz z nowozaangażowaneml siłami
1800-19.15
RozmaitoścI.
...n warszawlklcb i poznańskich. Przepl ęk· Krakowa, popełni! amob6jstwo 21-let- wie wśr6d ~tuku k6ł, uslydzeli snchy 19.10-19.30 Komunikat Izby P... m.-Handlo"fj
ne d.kor••ja art.-maI. St. Bialeckleilo uupel· ni stu den t uniwersytetu W Krakowie, trzask strzalu rewolwerowego docho·
... Łodzi, odeil)'tanl. program'u na dl, nalt
nlaj" n&dzwycllj bogaty prc!tam.
(tr z W·'')').
Edmund MasŁ.
dzącego z przedziału 2-ej klasy.
19.30--19..0 Kalendarzyk IJlmowy, repertuar
teatrów I plfty gramol.
...- - - - - - - - - - - Gdy wkroczono do przedzialu zna- I U0-20.00 Praeowy Dziennik RadJowy (tranlmisja z W-wy).
leziono tam Masta z przestrzelon"
Na wIdnokręgu (tr. a W-wy).
Jak było do przewidzenia zapowieJeden z największych skrzypków do'
kronią, dajllcego slabe oznaki życia. 20.00-20.10
20.10-21.00 Koncert muzyki lekkiej. Wykodzillny poranek IIrtystyczny Hanki Or' by obecnej, Vecsey, którego sława roz'
nawcy Orko P R. pod dyr St. Nawrota
Mimo ratunku de3perat zmarł w
donówny, który odbędtie się w sali brzmiewa po całym świecie, uświetni kilka minut p6źniej , tak że na. stacji
znrr. Terne (pIosenki) Jon Kr61 (klarnet)
akomp. prof. L. Urateln (tr . • W·wy)
filharmonji w nadchodzęcą nied~ielę, l8-ty koncert mistrzowski (przedostatnI) IV KamielIsku wyuiesiono stygn'lce
20.00-20.1;
Feljeton p. t. .Na śladach le·
dnia 13 bm. wywołal tak wielkie zain' który odbędzie się w czwartek, dnia 17 zwłoki.
.
j{endornej Atlantydy' wygI. p, Helena
teresowanle, że większoś ć biletów zoo bm. Genjalny ten skrzypek zapisał się
Porębska (tr. z W-wy.)
Itała już wyprzeda nil.
Znakomita arty' złoteml głoskllmi w pamięci łódzkiej
Przy de3peracie znaleziono li8t, a- ~2.1O-22.40 Utwory Cboplna w wyk. Pawłl
Lewieokiego (tr. zW·wy)
atka wykona program. złożony z 20,tu publiczności na pierwszym swoim kon' dresowaoy do społeczeństwa, w kt6rym
ulubionych piosenek: Po czętek o 110' cercie przed d woma laty. Akompanjo- wyjaśnia on powody targnięcia się na 22.'0-22.50 Dodatek do Pralowego D_lennik.
RsdJowego, komunikat meteorologiolnY,
clzlnle 12'ej w południe. Resztę bile' wać znakomitemu IIrtyście będzie Guldo
polio. (tr. zW·wy).
telw ·nabywtlt można w kalle filharmonji. A
BI
d d
k I F Ih
życie, tudzież zapisuje swe ciało pro22.W-2ł.OO MUI"lra taneclD" I War_"Y'
m~~i~' i et y o ziś w as e i lir' sektorjum uniwersytetu w . Krakowie.
TRATR MIEJSKI: ,M8m lat 26' .
TRATR KAM1lRALNY: ,Kłopo ty BOUl'r8chona"
TBATR POPL:LAR:-1Y: . Jutro pogoda'.
TEATR POW S ZECH~Y : , Ich c. woro'.
TBATR RBWJI ,AIOMUS': ,Jazda! . ' aprzód'!
APOLLO: [ ,Ozielip'ciu • Pawl aka'
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Zamierzenia regulacyjne i brukarskie rnagisb'atu

Samobójstwo pasażera PKP.
Desperat

Poranek Hanki Ordonówny,

Koncert de Vecsey'a.
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Apostołowie

l

anarchji -i bolszewizmu

oskarżonych sądu okręgowego.
Sześcior~ skazano od póltora roku do p ięciu

na lawie

(a) W maju 1981 roku .PPS. CK'Y.
s racji panującego kryzysu l bezrobOCia
samierzała u~dzi ć szereg wieców, na
co :psrtja ta otrzymała odnośne zezwolenie ze strony władz administracyjnych.
W mi,dzyczasie jednak V brygada
"ydziału liledczego w drodze poufnej u.wiła, że wiece te zamierzają wykorzystsć dla wlasnych celów organizacje komunistyczne, kt6re postanowily rozbijać
wiece, UfZI}dzać awantllry, demonstracje
i t. d.
Ustalono ponadto, że Da wiec demonstracyjny PPS. wybieraj!} lię komuniki, którzy zamierzaj!} rozbić wiec, wyprowadzić zebranych na ulice, a następ
nie urządzić awantury, połączone z wybijamem szyb wystawowych w magazy-

lat

mał

posterunkowy policji i sierżant 28
p. Strz. Kan. Alfred Kielc .
ZatrzymanIl była Zofja Tybura, zamieazkała przy ulicy Waryńskiego 14.
Gdy niem&! całkowicie zlikwidowano
awantury uliczne, około p6łnocy zgromadziła się nowa. grupka przed posesj!}
Piotrkowska 96 . Na czele jej stal jakiŚ
młodziElniec, który pollsu wał odpowiednie hasła, wykrzykujlIc r6ine antypań-

przewodnictwem sędziego ŁoaiiIskiego,
w asY' cie eędzi6w Kubiaka i Emu-

treutu.

Oekart. nie wuosił prok. Kosłowlki.
Na rozprawie ujawniono, że waylCy
byli już notowani za komunizm. Nie przyznali si~ do winy, zaprzeczająe jakoby byli członk ami partji bmani. tycznej.
S!}d po naraeWa wydał wyrok, mOO4
którego zostali skazani: 17-letni Jehuda
FidJel' na p6łtora roku twierdzy, 18-latDia Gitla Brznstowska na 8 lata dom.
poprawy, 24-letnia Zof;a Tybura lIa 5
lat ciętkiego więzienia, 21-letDi Wolt
Faj&,enbaum na 4 lata c. w., 20-latni
Jankiel Brass na 3 lata d. p., 21-letni
Joaek Kutas na 3 lata d. p.
Gdy p'"ZewodniCZ/lcy odczytał wyrok
i motywy i komplet sędziow ki zamierzał
opuścić sal, Tybura wydała okrzyk:
.Precz z sądami faszystowskiemi". Okrzyk ten podjęli współskazani i kilka
osób z publiczno.ci. Posternnk~ p. p.
usunfJli skazanych i przywrócili spok6j.
p0d8ądm

więzienia ,

Htwowe zdania, które inni podohwytywali.
Osobnika tego zatrzymali posterunkowi. Okazał si~ nim Josek KlItas, zam.
przy ul. Podrzeclnej 6.
WlZystkich II-clu awanturnik6w, po
przeprowadzeniu dochodzenia. osadzono
w więzienin, sprawę zaś skierowano do
sągn okręgowego w Łodzi, który teź w
dniu wczorajszym rozpoznawał j~ pod

Oryginalna kat astrofa..

nach.

dnia przodownik at. śl. Leon
zaobserwował na posesji przy
al. Piotrkowskiej 73, że na wiec, odby"ajllcy się w lokalu ZwillZku Pracowników Kasy Chorych, przybyli znani mu
komuniści: Zofja Tybura, Jankiel Brasz
i Gitla Brzustowska.
Wiec ten został przerwany o godzinie ) O-ej i dalszy ciąg miał odbyć lię
" sali kinoteatru miejskiego.
Przod. SwifJcicki udał się tam również. Pod koniec wiecu kilku przybytych prowokatorów podniosło okrzyk
.Precz li PPS.'" • Precz z zdrajcami'"
i t. d.
Przod. Swięeicki zauważył, że wyebodząca na czele Gitla Brzustowska
wznosiła okrzyki .Niech żyje zbrojne
powstanie, Rosja sowiecka" i t. d.
Swi~cieki zatrzymał wobec tego Gitlę
Amerykański okręt wojenny .New York', udający się przed kilkoma
Brzostowsk!} i odprowadził do komisardniami na manewry marynarki. w kierunku wysp Hawajskich dosbIł S!ę
jatu.
w strefę gwałtownej burzy, przyczem znajdujllcy się na jego pokładZie
W tym samym czasie przod. Antoni
samolot uległ zupełnemu zniszczeniu Na zdjęci u naszem widZimy maKaczorowski i post. Konat. PIeslak przy
rynarzy załogi okrętu wojennego, usuwających z pokładu szczątki
zbiegu ulic Kilińskiego i Główn ej spotkali
zniszczonego samolotu.
pochód, składający się :ol demonstrantów.
wychodzących z sali kina Oś wiatowego.
Pochód Składał się z około .) 00 osób.
Na czele szedł młody jak~ osobnik,
który wznosił okrzyki antypaństwowe,
podch wytywane przez innych.
Obaj funkcjonarju8ze zatrzymali krzyW
bcza. Był to Jehuda }'iedler, zamieszkały przy ul. I Maja 85.
I
Pochód rozproszono. Manifestanci ukryli się w bramach, następnie zaś
W dniu 9 b.m., w lokalu Z.Z.Z., przy
czenie przedstawiciela rządu w sejcliyłkiam grupkami zd!}żali do ul. Piotrmie, iż nie zamierza on dekretować
ul. Piotrkowsk iej 64, odbyło się organikowskiej, gdzie około godz 23-ej wzno- zacyjne zebranie. zainicjowane przez Razmian w ustawodawstwie socjalnem,
wili demonstracje przed gmachem T-wa dę Ok ręgową ZZZ Międzyzwiązkowego
lecz doprowadzić do nich w droSiemens pny ul. Piotrkowskiej 96.
Komitetu Obrony praw socjalnych robodze parlamentarnej, wezwać całą
Przeje:/.dżający w tym czasie tramwatników'; pracowników umysłowych .
jem Mich ał Michalewski, dyrektor T-wa
W zebraniu wziął udział cały szereg
Ubezpiecze ń .Polonja· zau ważył osobzwiązków zawodowych działaj ących na
nika, który lask~ rozbił olbrzymich roz- terenie okręgu łódzkiego.
miar6w szybę wystawowll. Michalewski
Po ożywionyc h debatach przyjęto
wyskoczył z tramwaju i usiłował zatrzyjednogłośnie następującą rezolucję :
mać awanturnika, który jednak rZlJcił się ,
1) należy utworzyć komitet obrony
do ucieczki w kierunku ulicy Moniuszki.
praw socjalnych w porozumieniu
PrzechodZĄCY ulwą Roman Kret (ul.
z radą okręgwą Centralnej Organi(a) Bezrobocie i brak pracy dotknę
Wólczańska 118) zatrzymał wprawdzie
zacji Pracowników U mysłowych i
aeiekającego, lecz ten wyrwat mu się i
i Międzyzwill t kową Komisją Poro- ły w równej mierze rzemiosło fryzjerskie, kt6re zasadniczo znalazło się o
zbiegł wraz z innym na ulicę Moniuszki,
zumiewawczę·
gdzie w bramie domu Nr. 3, obn zatrzy2) Wita j ąc z zadowoleniem oświ"d- tyle w lepszem połoiteniu, iż posiadalo
.zwiększony znacznie dział pracy z
racji wprowadzenia mody kr6tkich fry- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zur damskich.
Brak pracy w innych dziedzioach,
po wod o wał znaczny wzrost tajnych
z akładó w fryzjer skich, prowadzonych
przez tak zwanych . chałupoików ", reTegoż
Swięcicki

Wypadek przy pracy.

<a) W zakładach przemysłowych firmy Scheibler i Grohman przy ulicy
Emilii 24 w dniu wczorajszym zdarzył
się nieszczęśliwy wypadek
przy pracy,
ofiarą którello padł zatrudniony tamże
robotnik K. Ratyński , ząm. przy ulicy
Targowej 63.
Ratyński zatrudniony przy mauynie,
w pewnym momencie poChwycony został za rękę przez tryby i uległ głębo
kim ranom dartym i szarpanym lewej
ręki.

Na krzyk nieszczęśliwego nadbiegli
towarzysze pracy, którzy zatrzymali maszynę·

Lekarz pogotowia, po nałożeniu prowizorycznego opatrunku, przewiózł rannego do szpitala okręgowego Kasy Chorych.
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kwestji utworzenia komitetu
obrony praw socjalnych.

klasę pracująclj do przygotowania
sil dla obrony jej słusznych praw
na terenie sejmu i senatu.

3)

Potępić

stanowisko tych organizacyj. które stawiaj ąc wyżej egoistyczne interesu podkreślenia:swej odręb
ności ideologicznej czy taktycznej
odmówiły wzięcia udziału w konferencji dla względów, niemających
nic wspólnego z walką o dobro
klasy pracujllcej (ag)

Fryzjerzy wwalce zchałupnictwen .
Zjazd cechów fryzjerskich
z obszaru województwa lódzkiego.

Nowy

rOzkład

znosi pewne

pociągi

(a) Jak nas informuj/} z dniem 22
maja r. b. w rozkładach jazdy kolejo-

Wej zajdą
rOZkład ten

wielkie zmiany, albowiem
ma przystosowany być do
mi~dzynarodowe go rozkładu jazdy.
Jak zdołali Hm y u s talić w nowym
rozkładzie
jazdy, przedewszystkiem
I~ie sione zostaną niektóre pociągi poś
p~eszne, ich miejsce zaH wypełnią poCIągi zwykłe, któro jednak będą miały
przy ś pieszony bieg i skrócony termin
Przebycia trasy.
Pozatem niektóre pociągi osobowe
tostanll w ten sposób dostosowane, it
ZLodzi od1:hodzić będą jako pociągi
rSObowe, natomiast na stacjach węz
Owych, jak Kutno, ł~owicz i t. d. odC~Odzić będą w dalszą drogę jako potl,gi pośpieszne.

I

jazdy

miejscowe od 22 maja

1',

b,

System ten daje możność zaprowadzenia oszczędności, zarówno na ma terjale palnym, jak i obsłudze, przy
równoczesn ~m ntrzymaniu poł~czeń niemal na. dotychczasowym poziomie.
Nalf\ży stwiedzić, ite w nowym roz kładzie jazdy
zos'an ą zlikwidowane
niektóre pociągi pośpieszne i miejscowe, z których korzystało kupiectwo
i sfery przemysiowe naszego miasta,
mające kontakt z p08zczególnemi miejscowościami.

Sprawa oowllgo rozkładu jazdy blldzie jeszcze przedmiotem narad sfer
gospodarczych, k tóre domaga.ią się ut rzymania bezpośredniego połączenia
Łodzi z Warszawą.

krutujących

się

zpośród domorosłych

. fachowców·, którzy znacznie zmniejszaj!} frekwencję oficjalnych zakładów,
ze względu n a znacznie niższe ceny.
W związku z tem reprezentanci
dwuch cechów fryzjerskich, istnieją
cych na terenie Łodzi, a mianowicie
polskiego i tydowskiego, postanowili
zwołać okrClgowy wojewódzki
zjazd
przedstawicieli cechów do Łodzi.
Z.ia·~d ten odbędzie si~ w nie~zielfJ,
dnia 3 b. m., o godz. 11 rano.
Omówione maj ą być ns nim liczne
sprawy organiz&cyjQe, jak sprawa egzaminów uczniowskich, zakładów utrzymywanych prZez wdowy, jako.też !lprawy podatkowe, odpoczynku ~Iledzle.lne
go, nieprawnego utrzY.!Dywama uczmów,
konJ.."Urencji ze strony chałupników, ogólneJ rejestracji zakładów, cenoik6w
i t. d.

P oza tem zjazd, w którym udział
jak się dowiadnjemy przedstawicie le wszystkich cechów fryzjerskich
z terenu województwa zajmie się opracowaniem sposobów pozyskania kredytów dla rzemiosła fryzjerskiego.
wezmą,

Dodatkowa komisja poborowa.
Jutro, dnia 12 b. m., od godziny 8 .30, rO?Jpoczyna urzędowanie w
lokalu przy Al. Ko ciuszki 21, dodatkowa komisja poborowa dla poborowych rucznika 1910 l starszych, którzy dotychczas ilie stawali do przeglą
du wojskowego i nie mają uregulowanego stosunku do słutby WOJSkoweJ.
Obowiązani są stawić się poborowi I:
ob zaru PKU. Łódź-Miasto l, t. j. zamieszkali na terenie 2. 3, 5, 8, 9 i 11
'komisarjatu P. P. o ile otrzymają indywidualne ze Staro,twa Grodzkiego.

Pokój
do

Z kuchnią

odstąpienia

(obo\,; parku Ks. Ponlatowalde,o)
Słoneczne, św iatło

elektr., woda i zlew
:h, front.

Radwańska 73, m.

'

, '.

.DZIENNIK

8tr. I.

w Rudz ie PabJ anlck leJ.

Niebezpiaczeó,two Inkasowania wek,1i przez bank.

Pabj. nie wy(a) W swoim czasie zawieszo no dy- Gosp. Spółdz. w Rudzieawcy p.Oberm apłacił swemu zleceniod
rekcję Banku Spółdzielczeao Gospod'l ratwa w Rudzie Pabjanick iej z racji zbyt nowi ani grosza.
Podobna historja zdarzyła się kupcofOChopn elo udzielani a potyczek osobom
wi S. Rozenow l z Rudy Pabj. właści
uprzywile jowanym .
drzewa. Powierzył on
Obecnie dowiaduj emy się, że uwię cielowi składu
weksle na 294 zł. 75
zioJle w posiadan iu kiku osób kapitały bankowi do inkasa
w roku ubiegłym, a
Bank Spółdzielczy Gosp. w Rudzie Pa- lir. płatne lieszcze ii wystawcy weksle
dotychcz as, mimo,
~lIJIickjej uzupełnia z wpływów uzyskai nie dostało się z
• ych z inkasa powierzo nych mu weksli wykupili, p. Rozenow ani grosza . Prócz
sum
anych
zainkasow
lcb.
• lIeJltowsk
osób, jest poszkoH . in. Gustaw Oberman , właściciel wspomni anych wyżej
Innych .
posesji i przemysłowiec w Rudzie Pabj. dowanych szereg się dowiaduj emy, poObecnie, jak
eddał do inkasa weksel na 100 d . plazwrócili się do sqdu z potIIy 25 plIŹdziernika 1931 r., na 50 zł. szkodowa ni
wództwe m przeciw bankowi, a niezależ
,łatny ~ października 1931 r., na 70 d.
go wytaczajll sprawę
,latny 17 listopada a31 r. Oraz na d. nie od powyższe
karnll przeciw dyrekcji banku za zuiycie
100 płatny 1 listopada 1931 r.
celów nieprawn ie, zlecoWszystki e te weksle w łqcznej sumie dla własnych
wanych sum.
320 złotych wyStawcy zapła _ ili we wła nych i zainkaso
ściwym terminie, mimo to jednak Bank

Kond uktor zy

będą

(a) Ostatnio na terenie Wojew6d z-

Udzkieg o, szczególn ie w niektóryeh puoktach , gdzie pociągi ze wzglę
• • •a wzniesien ie toru, Inb też skręt
olUszon e są zwalniat biegu, rozpowueebnił się zwyczaj kradzieży węgla,
przewożonego w otwartyc h wagonac h.
Prócz węgla, rabusie kolejowi
tra.nll drzewo opałowe i bndulcow e.
kartofle i t. p. arty kuły, przewożone
w wagonac h niekrytyc h.
Jak się dowiaduj emy z urzędu

• •&

zaopa trzen i w

broń.

kolejowe go w Łodzi, obecnie
drużyn
powzięto projekt uzbrojen ia
kondukto rskich, pełnilicych służbę na
pociągach towarowy ch.
Sy tem ten, przy równocze nelll
usprawni eniu tej służby do użycia
broni przeciw rabusi01ll kolejowy m
ma przyczynić się, zdaniem władz kolejowych , do usunięcia rozpowsz echnionego obecnie rabunku towarów przewozowyc h koleją.

węzła

Złamana ręka I

głowa

rozbita

wyra zem nieza dowo lenia z przeg ranej .
Wieśniacze targi o ziemię.
. Antoni Chrząstek, zamieszkały we
wsi Votdtdoi ea, powiatu Konińskiego
toczył od kilku lat spór ze swym
sawagrem , Michałem Kielą , o miedzQ
i podział {ruotów, pozostałych po ro·
meach swej tony.
Onegdaj Chrząstek i Kiela, katdy
ae sw, grupą świadków, udali siQ do
slld. w i:aliszu, gdzie ostateczn ie
--.iał si~ rozstrzygnąe spór.
Wyrok był korzystn iejszy dla Kieli,

któremu sąd przyznał słuszność do
kwestjon owauego gruntu znajdującego
siQ w posiadan in Chrzl\Stk a.
Po skończonym procesie obie stro·
ny w towarzys twie świadków wraacły
do domu, Chrząstek mocno rozgniew any na szwagra z racji przegrau ej w
sądzie, zatrzymał sil} w połowie drogi
do domu w karczmie we wsi Wardze w
gdzie wraz z trzema swymi świadkami

radjow,a

ferje wielk anocn e
w s z kołach.

Wielkano cne ferje w szkołach łódz 
kich rozpoczn q się w dniu 23 b. ",., w
środę Wielkiego Tygodni'a. We wio rek,
22 b. m., lekcje odbędq się po raz ostatni przed świętami.
. Przerwa wielkano cna w nauce trwać
będzie najprawd opodobni ej do dnia 4-go
kwietnia, t. j. do poniedziałku, rozpoczynającego następny tydzień po świę
tach. (ag)

plagą kradzieży

• wago nach kolej owyc h.

Nr.7l
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Dziwne stosunki w 'Banku Spółdz.-Gospod .

Walka z

':

'Oceń a twórczości
1

Sklep y w okres ie

p rz edświ ątec znym .

w myśl

podanej w swoim czasie ustawy O godzi nach otwarcia sklepów w
okresie przedświ!!tecz~ym - przed 1hlitajllcymi się świętami Wielkiej Nocy
sklepy łódzkie będll mogły być otwarte
w ostatnim tygodniu przedś", i lltecznym
codzienn ie o 2 j(odziny dłużej, niż nor(ag)
malnie, t. j. do godz. 9 wieczór.

Wypa dek przy pracy .

(a) W domu przy ulicy Pio:rkowskiej

37 zdarzył się nieszczęśliwy wypadek,

ofiar!! którego padł zatrudnio ny tamże,
48-letni Natan Monkow icz, zamieszkały
przy ul . Piwnej 37.
Moszkowicz wskutek nieuwagi spadł
z drabiny ze znacznej wysokości i odniósł og61ne obrażenie głowy i złamanie
ręki :

Wezwany lekarz pogotowi a ratunkowego po nałożeniu opatrunk u przewiózł
ofiarę wYD~dku do lecznicy.

Poran ek S} mfon iczny
w Teatr ze Miejskim.

W niedzielę, dnia 13 b. m., o godz.
11 .45 przed połudn!em w sali Teatru
Miejskieg o odbęd z ie się poranek symfoniczny, zorganizo wany przez Towarzys t·
wo Uniwersy tetu Robotnic zego, poprzedzony słowem wstęJlnem sen. dr. Stefana Kopcińskiego, sekretarz a generaln e.
go 1'. U. R.
Udział biorll' Wielka Orkiestra Symfonic ' na Związku Zawodow ych Muzyków
i Łódzka Scena Robotnic za T. U. R. Dyryguje - Tadeusz Sygietyński.
Ceny bilet6w najniisze od gr. 60 do
zł. 2.50 w sprzedaży w sekretarj acie T.
U. R. ul. Piotrkow ska 83.

upił się.

__
nadjechał w godzin~

~!!!II!!!!!!!!'!~

_'~

Gdy

wracający

Kiela,

później

Chrząstek utrzymał

go, w~z~zą~ b ójkę, w czasie której zadał Kieh kilka razów orczykie m, tak !te
złamał mu rękę i rozbił głowę. Ranne-

go w stanie uieprzyto mnym przeWieziono do szpitala.
Chrząstek został zatrzyma ny do
czasu przeprow adzenia dochodze nia.

--------------.--------------,- ---- --,----- ----------Teatr Popularny.

czystoś ci. wyrazu scenicznego'
W akCIe II zwłaszc1& wyrazi'ci e wyszła
c~lnojć każdego gestn i tonu ; nie było
UIC przerysowanego; plastyka sceniczna

stolĄ ~

"B E ZR OB OC I E "
seeny

Z

życia; 4 akty (5 odslon) przez Annę Zahorską
Nędza,

Przeszłość, wiadomo, mści się. Po,nednia premjera Teatru Popnlaru ego
(.~yd wieczny tnłacz·) odzwyezaiła mnie
.. dlodzenia do teatru. Na premjerę
ałui następnej (.Bezrobo cie"), przyznaj .,
Bie miałem odwari jut iść. TembllrdzipJ,
te dość gr( źnie brzmi nazwii!ko autorki.
Po premjerz e .Bezrobo eia ~ zac~ęly
.lIie doe llodzić nieprawdopodobne słu
e1l1: dobre pnedstaw ienie... Nie bardzo
• hciało mi Si, wierzyć, ala - dla spokoja s.mi8nia - postanowiłem iść. Wybrałem .ię na jedno z ostatnich jUł
,rzfd3ta lli.. i - mimo grubego spói
aienia piSZIl kilka o przedstaw ieniu słów.
':rnab. publicznie podkrelllid radosnlł nowinę:

Narellcie . Wysiłkiem reży 'era i zeakwrskip go osiągnięto w 'reatrze
Popularn ym wyD1k zdumiewający. Z satysfakcjI! i pocaaciem odpowiedzialności
sa &e słowa podkreślam: wynik zdnmie....j,~y. W oplakany ch warunkac h przelamano psychozl} baokrntujlleego teatru
i daDo widowisko dobre. J e8&eze jedno
łUie pnedsuw ienie a teatr powinien

apołu

1'UŻ1Ć,

I

iIć.

.8esrobo eie" jest to sprytnie uzyte
wWowisk o popularuI'; popularne, w.\aro-

świeckim sensie tego wyrazu.
muzyny z profilu i eu face, upadla WlaIIzia, trochę Polski, kawalek fabrykan ta
i ciepła łezka Anny Zahol'llkiej . Aktorzy
i reżyserja wlali w ten worek dużo teatralnej krwi I powstało widowisk . zwarte, ciekawe, ludzkie,

*

*

Reżyserja i insc:niZa cja Koustant tgo

Tatarkiew icza: z opresji autorki wyszedł
reżyser obroI!nl! ręką. Sceny pooczyszczał
z gadulstw a i kobiecej deklamacji, na.
stawił je ostro, dał im dramatyc zny kontur. Regulucj a rnchu scenicznego pomy.łowa i celowa; zwłaszcza w akcie I,
gdzie strz~py akcji prowadzo ne są. w kilku kondygnaejaela. Montaż eałości dobry.
Niepotrze bne i kłócące się se stylem ea.
łości a, sceny .alpgoryc zn8": zako~czenie aktu I, poezyjki majstra o muzynach, pau Urłlański Da czerwouo w dr ngiej odsłoD1e aktu II; te kawałki robione I!lł, jak .żywe obrazy· na uczniowakich akademjach.
Wykouan ie aktorskie wysoko wanioslo llit .ponad normę .0bQwi,sująe,"
w Teatne Popularn ym. Tyczy Bill to
pnede~~y.tkiem .gry p. ~ronislawy Bro~
nowakiej. Władala zrobIona była II pro-

,R ostwo rowsk iego.

.\

Dnia 11. 3. w przerwie koncerhr
symfonic znego z filharmo nji warsza_
skiej p. Leon Pomirow ski poda radjosl,,chaczom w oświ~t1eniu krytyczne m ocenę .ostatnic h dramatów K. Rostworo wskiego", p~agnllc zwrócić na nie uwagę
licznego grona jego zwolenni ków.

Prelek cja o

socj a liźmie.

Dnia 11. 3. o godzinie 15.25 w odczycie z działu biologii, proi. Stanisław
Drugim odczytem będzie
Sumiński"
prelekcja Bolesława Dunl"ow .kiego p. I.
.Kultura starożytnej Grecji i Rzym,,'.
O godzinie 17.10 p. Władysław M..
IInowski mówić będzie o .socjalitm ie
polskim' , jaki razwinII! się u nas z koń
cem XIX i na poczlltku XX wieku. Prelekcja ta będzie nosić zarys Iinji historycznej.
Dnia 12. 3. o godz. 10.10 prof. Stanisław Sumiński wygłosi odczyt dla maturzyst6w p. t . • Ewolucjo nizm w wiek ..

XX".

feljet on w .-adju.
»Na śladach legendarnej Atlantydy ~.
Dnia 12.3 o godz. 21.55 wskrzesi
przed radjosłuchaczami w feljetonie p. t.
.Na śl"dach legendarn ej Atlantyd y·, p.
Helena Porębska obraz dawno zapo'
mnianej rzeczywistości, czy też twbr.
fantazji - jakim jest wspom nienie Atlan'
tydy. Wszyscy ci, kt6rych nęci czar.
poezja i cz~stka ludZKiej, niezaspok ojonej pa.• ji do.zukiw ania się prawdy, znaidq w tej audycji dla siebie atrakcję.

Transmisja koncertu symfonicznego
z udziałem Maurlce Ravela.
Dnia 11 marca o godz. 20.15 Polskie
Radjo transmi l ować będzie z filharmon ji
Warszaw skiej koncert pod batutq sław
nego kompozy tora francuski ego, Maurice
Ravel'a, który po raz pierwszy przyjeż
Kompozy tor wielu
dża do Warszawy .
grywanyc h u nas utworów jeden z czołowych mistrzów dzisi ejszej muzyki ir...
cuskiej dyrygowllć będzie u nas swym
nowym utworem , mianowic ie konce.tem
fortepian owym, kt6ry odegra p. Marguerita Long. Mistrzost wo Maurice Rnel'a.
jego pomysłowość i rozległe znawstwo
fachu stawia go dziś w rzędzie muzy'
ków już nie eksperymentujących, al~
twórców o ustalonej opinji świata muzycznego . Muzykę jego cechuje zdrowe
ujęcie rytmu, subtelna, migotliwa barwa
orkiestro wa, a zarazem forma jasn..
zrozumia la. Ravel pochodzi z Pire"ejów z kraju Basków, .tlld też powinowadziwo z muzykIl hiszpańską .

miała dostateczną siłę.

Radjowy recital Chopinowski

!za
roboty aktorskie j, miara w dobierani u
akeeotów złożyły się na prawdziwoś ć
seenicznl! tej postaci.
P. Włodzimierz .M:atnszki8wicl pasował si, (zwyci~sko naogółj z kiepsko napisanI) roIli Jana. Karkołomna prostota
tej roli fałszywie dramatyc zne jej przerysowaui e stawiały aktorowi dUże trUd-I
no'ci. Takt aktorski, inteligen tny umiar,
oto poszczególne
.zczerość wyrazu tytuły zasługi p. Matnszkiewieza .
P. Władysław Woźnik (Karol) dał
zwart" twardą postać. W akcie Il (najlepszy:n wogóle w sztnce) oBrysował tę
postać najpełniej . W akcie ostatnim musiał puścili .it na ryzykowną (fI): robił
na scenie dramat, którego nie było
w tekicle.
Reszta zespołn dała z siebie bardzo
wiele i zasadniczo z dodatnim wynikiem. O bardzo nielicanych tu wyj,ibeh nie warto pisać.
Dekoracj e p .. ~dewicza tym razem
naprawde wysokIej klasy.
Jeszcze jedno takie (a powinno być
jelzcze lepBZe) pned~tawi6~ie w .Tflatr~&
I Popularn ym, a trzeba będzI6 napl8&e receozjł} trzy razy dłnższą od niniejszej.
Kazimiere Korc~lli.

Dnia 12 marca o godz.
botnim cyklu utworów
proi. Lewicki przed mil'rofon.em
l.nlopm ...
szawskim 4 pierwsze
młodzieńczy polonez
our, Scherzo h-moll op. 20 i 3
a'moll, op. 67, i-moll op. 68
op. 56.
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Wszystko, co kochamy

.'.

żyje.

Wobec tego Łódi' pozbawiona została
w ostatniej chwili reprl'>zentantchr w
wadze muszej i koguciej, którzy mieli w mistrzostwach znaczne slanse.
Ogólem wyjeohało do Poznania ośmiu
bokserów - łodzian, a mianowicieCyran, Klimczak, Seweryniak, PisarSki, Chmielewski, Warm Stibbe j Konarzewski.

Dusz'a japońskiej kobiety.

Zarówno

śmiech,

jak

łzy

Japonka jest zawsze mała, tak, jak
wiersz japoński jest krótki.
Jak ten wiersz - jest ona wy·
t worD! i stano wi artystyczną całość.
Gdy się myśli o JB.ponce, natychmiast przychodzi na myśl zapach
twiinąc~j wiśni i mimozy.
Cudzoziemcy, którzy podróżują po
Japonji, opowiadają, że nigdy nie sły
szeli;' aby jakaś Japonka wydała głoś 
ny -okrzyk przestrachu, czy ~ż rozefuniała się zbyt głośno.
Zarówno śmiech jak i łzy Japonka skrywa za wachlarzem.
Japonka nigdy nie robi niezręcz 
.ych ruchów. Tak jakbyśmy patrzyli
.a kota lub ptaka. W jakiejby były
pozie, zawsze poza ta jest pełna harmonji i piękna,
W parkach japońskich , tak prywat.yeh, jak i publicznych, li 'cie jesienIle nigdy nie pozo tają, na ziemi po
.padnięciu . Służba zbiera je skrzętnie
i odnosi do strumienia lub rzeki . W
ten ~posób przedłuża im życie.
Profesor angielski Hearn, który
wstał buddrtą, opowiada w swych
pamiętnikach n&Stępujący szczegół z
tycia domn japońskiego.
Bywał ou stale na herbatce u
swego przyjaciela Japończyka Witała
go, ilekroć przychodził, prześliczna 8
letnia. Asahi. Pewnego dnia, gdy przyszedł, dziewczynka nie zj "wila się,
, - 00 się dzieje z małą Asahl,zapytał protesor.
- Jest w swoim pokoju, ma
zmartwienie! - odpowiedziała matka.
- Lalka jej się stłukła.
- Pozwoli pani, - odparł profesor - że pójdę ją pocieszyć .
Maleńka Asahi siedziała w rogu,
y samym kąciku pokoju, trzymając
!Ilłamaną, lalkę na piersiach. Płakała
cicho, a łzy jak grochy spływały na
sukienkę
lalki. Ujrzawszy profesora, usiłowała odwrócić twarz i ukryć
łzy.

- Cóż to, nie spojrzysz na swo:
j ego start:e;-o przyjaciela? zapytał
goŚĆ.

pan nie widzi, Sir, że
moja nie żyje?
Przecież lalka nigdy nie żyła,
więc nie mogła umrzeć? odparł z
-.śmiechem profesor.
Dziewczynka spojrzała na gościa
bardzo poważnie i odrzekła, jakby tolem wyrzutu:
- Sirl Wszystko, co kochamy,
żyje ...
Jeszcze lepiej m.aluje duszę Japonki następująca historja:

lalka
-

Ozyż

Dwie japońskie dziewczynki miały
ojca, który był namiętnym myśliwym,
Polował zawzięcie, zwł&szcza na bocia
ay. Córeczki błagały ojca ze łzami,
aby nie zabijał tych pięknych ptaków,
ale ojciec nie zwracal na ich łzy, porwany namiętnością, myśliwską. Pewnego dnia obie Japolleczki przystrviły
się w pióra zabitych ł:ocianów i poszły na pole ryżowej którędy zwykł
był ojciec wracać z polowania. Tak
się stało i tego wieczoru.
Gdy myśliwy ujrzał zdaleka dwa
ptaki, przypominające mu bociany,
Imierzył . z dubeltówki i dał dwa
Iltrzały. Oba ptaki padły na ziemię.
Jakież było przeraźenie myśliwego gdy ujrzał zami&st ptaków, dwie
potrzelone smiertelnie córeczki.
Umieraj~ rzekły, do ojca.

kryje japonka za wachlarzem.

Ojcze, darujemy ci naszą śmierć
tylko nie strzelaj już nigdy do bocianów.
Zrozpaczony ojciec pochował zwłoki swoich córeczek i wstąpił potem do
klasztorn.
Opowiadanie to zna cała Japonja.
Nie jest ono bynajmniej legendą.
A oto ostatni wrel'zcie wypadek,
o którym doniosły już depesze.
Młody porucznik, Inoue Seichi z
Kioto otrzymał rozkaz, powołujący go
na plac broni w Mandżurji. Wyjechał
natychmi&Sl W kilka miesięcy póź·
niej, malżonka jego, 20-letnia Inoue

Ohiyoto ubrała się w śliczne czarne
kimono, w którem brała ślub, nałoży
la przepiękne sandałki na nogi, wło
tyła we włosy grzebienie i przygotowawszy list do męża popełniła harakiri. W liście do m ęża pisała:
.Mój panie i małżonku. Pełne jest
moje serce radości. Opuszczam świat
bez trwogi. Wszystko tu mija. Uważaj , by
się w tej Mandżurji nie
przeziębił podczas mrozów. Przesyłam
ci 40 yen i 400 franków, które zaoszczędziłam, Rozdaj je wśród biednych żołnierzy. Twoja kochająca cię
Inoue Ohiyoto".

-

, runda meczów o mistrzostwo.

sportowe.

w dnia wczorajszym wyjechała do
Poznania ekspedycj a bokserów łódz
kich ua mistrzostiva pięściars kie Polski. Z po ród wy:>maczonych ośmi u mistrzów okręgu odpadli podczas badania lelrllrskiego i ważenia dwaj zawodnicy l<lubu IKP. - L eszczyńSki i Spodenkiewicz. Pierwszy wykazał nadwagę, natomiast u Spodenkiewicza lekarz skonstatował zapalen ie oskrzeli i
zabronił startowania w mistrzostwach.

wars7.awska.
gieldy walutowej

z dn. 10 marca 1982 roka.'
GOTUWKA.
Dolary ll.90
CZEKI.
Holandja. 359 35
Londyn 3300
N.-York czeki 8.918
Paryż 35.09
Praga 26.41
Szwajcaria 172.90
Berlin 211. O

i Spodenkiewicz nie wyjechali.

A K C.J E .
B-k Polski 84..00

PAPIERY PANSTWOWE
LISTY
ZASTAWNE.
3~ pot. budowlana 37.75
6~ dolarowa 59.50
4~ dolarowa 4S 00
7~ stsbilizacyjna 58 00 58.75
8~ B. G. K. 94.00
,
8~ m. Wl\I'Szawy 6300-62.30
10~pm. Rado'llia 59,50
6~ obl. Warsz. z r. 1926 VI em. e!.tlO

..-----

------------------------~~~~~~~~~
młodzieży szkolnej.

Dla

Konkurs na
w kwestji krzewienia
Łódzki Komitet KrzeWienia Oszczędności w szkole pod protektoratem
p. Kuratora Okręgu Szkolnego Łódz·
kiego J. Gadomskiego ogłasza 4 konkursy szkolne na prace piśmienne w
jllzyku polSkim o oszczędnośei.
Do I konkursu staje młodzieit łódz
kich szk6ł średnich ogólnokształcących

Druźyna

giolr sportowych ł6dzkiego
Tri um fu została zaproszana przez
AZS. do Pozaania w celu rozegrania
meczu rewan:towego. Triumf wyjedzie
na d wa dni na 19 i 20 b. m. i prócz
meczu koszykówki z AZS ·em rozegra
naj prawdopodobniej równiet mecz z
jednym z czołowych tamtejszych zespółów (w koszykówkę i ewnt. w siatkówkę) ·
W nadchodzącą, sobotę odbędzie się

w sali przy ulicy Drewnowskiej 88,
czwórmecz gier sportowych mi,dzy
Triumfem a IKP. Na czwórmecz ten
zło:ty się siatkówka i koszyk6wka :teń
ska i męska. Początek czw6rmeczu wy
znaczono na godz. 5 p. p .

Zarzlłd Zwil}zku Dziennikarzy Spor
towych organizuje wycieczkę na Igrzy
ska Olimpijskie do Los Angelos i uprasza dZiennikarzy, którzy zamierzaliby wyjechać o zgłaszanie sill do sekretarjatu zwil\zku (red. Stadjonu, Ga,
lerja Luksemburga, Warszawa).
Ze względu na nieobesłanie pr70ez
Polskę, hokejowych mistrzostw świata
w Berlinie, Polski Zw. ,Dziennikarzy
Sportowych odwołał prOjekt urząd zenia wycieczki dla dziennikarzy pol• klch,
Dzięki staraniom zarządu Związku
Dzieonikarzy Sportowych, Paflstwowy
Łrząd W. 11'. przyznał dziennikarzom

Giełda

Urzędowa ceduła

Leszczyński

- Triumf.

Dziennikarze sportowi
· . d na O, ImpJa Q.I

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

sportowym 50 proc. ulgi na kolejach
polskicb. Ulgi te wydawane bęc!ą, przez
okręgowe urzędy W. 11'. i P. W.

Rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo
klasy A rozpoczną się naj prawdopodobniej 27 b. m . Kalendarzyk pierwszej rundy, który przeWiduje rozegranie wszystkich meczów w ciągu dzie·
więciu tygodni jest nastIlPuJ~cy: I ·szy
termin Wima - Ł'J'SG.. ŁKS. - Orkan. Turyści - W KS., Hakoah - PTO.
i Widzew - SKS., II·gi termin: WiDIa
- ŁKS . , Ł'J'SG . - Orkan, 'l'uryś ci Hakoah, WKS. - Widzew i P'l'C. SKS, III ci termin : Willla - Orkan,
ŁTSG . ŁKS., Tury ści-PTC . , WKS.
- SKS., H\koah - Wi<łzew, IY·ty t.
Wima - Turyści: ŁTS G. - WKS.,
ŁKS . Hakollb Orkan - WKS. PTC.
- Widzew, Y·ty tarmin: Wima-WKS.
M'SO. - Hakoah. ŁKS. - PTC. Orkan - Widzew, ~'ur:vści - SKS, YI-ty
termin: Wima - H ~koah, ŁTSG.
SKS, ŁKS , - WKS. Orkan - PTC,
Turvści Widzew, vn termin: Wima
- Orkan. Ł'l'SG. - 'roryści, ŁKS. Widze w, Orkau- WKS. Ihkoah-'-SKS"
VIII·m y termin; Wima - Wid~ew.
ŁTSG. PTO. ŁKS , - SKS, Orkan
- Tury~ci, WKS. - Hakoah i IX-ty
termin: Wima - SKS, ŁTSG, - Widzew, ŁKS. - Turyści, Orkan - Ha·
koah i W KS. - PTC.

(Poznań)

z

powodu niedopatrzenia korektora w sprawozdaniu sądowem ~ prawa
Kuk - Wielióski" wkradło się kilk&
błędów w tytule. poza tern w ustępie
p. t . • Ep ilog w sądzie najwytszym" w
wiersz u 10 tym od dl łu zamiast sło
wa .oszu~twa· winno bye .0s7.czerstwa", co niniejszem prostujemy.

I

Wiadomości

AZS.

.
--------------------~
Sprostowanie.

i seminarj6w nauczycielskich; do II młodzieit łódzkich szkół średnich zawodowych; do III - młodziet łódzkich
szkół wieczornych dokształcającycb ; do
IV - młodziet łódzkich s:tkół powszechnych.
Praca ze szkół średnich wszystkich
typó w mote obejmowae nie więcej. nit
8 stronic pisma, a praca ze szkół wie·
czornych dokształcających i szkół powszechnych n ie więcej, nit 4 stronice
pisma zwykłego zeszytu szkolnego.
Do konknrsu mote stanąć katdy u·
czeń lub uczenica bez względu na kl&sę. Prace na konkurs posyłali nalety
za poś rednictwem szkoły do Robotniczego Banku Spółdzielczego, Piotrkowska 261. Dyrekcja lub Kierownictwo
każdej szkoły przysyła nie więce; nit
dwie, według własnego uznania, nailepsze prace ze swej szkoły. KaMa
zgłoszona praca . powinna być zaopatrzo~a w godło l grupę konkursu • . a
~a.tIl1ast podpISU aut?ra nalety umiesCle:. ,Uczefl (uczeDlca) klasy ... ". Do
każdej .pracy: nalety dołączyć kopertę
zamkDlętą l zaopatrzoną w ~o samo
~o~ło .co pra~a, wewnątrz zas podać
Imię I. nazwls.ko autora pracy, oraz
nazwę I adres Jego szkoły.
Ostateczny termin pkladania prac
upływa dnia 30 kwietnia 19.2 r. o gQ4
dzinie 19·ej.
N agrody za najlepsze prace I i li
konkursów wynOtlz& po at. 'Is. Inzł. 50, a konkurs IV ma trz1 nagrody
- al. 50. <10 20.

oszczędności.

Prace nagrodzone stają siC} ..,ł Komitetu Krzewienia
szkole. Jednocześnie
Komitet zastrzega sobie prawo zakllpienia i prac nienagrodzonych, ale wynościl} Łódzkiego
Oszczędnosci w

r6źnionych .

Prace nagrodzone i niezakupione
dyrekcja lub kierow~ictwo szkoły 1lI0te odebrać z Rllbotniczego Banku Spół
dzielczego po wymienieniu godła w
ciągu miesięcy września i pa:tdziernika
r. b. Prace takie, rueodebrane w terminie, zostaną zniszczone.
Temat i forma pracy dowoloe, ale
pożądane jest, aby treść uwzględniala
stronę
propagand ową
w ś r6d młodzieży.

oszezlldn~i

Dla lepszej orjentacji podajemy szereg tematów, które jednaJ.: są nieobowiązujące :

1) O ~zczlldność. to droga prowad..,ca do potęgi gospodarczej Polski.
2) Znaczenie oszczędnogci dla t.ycia gospodarczego Państwa.
3) Rola ksiąteczki oszczędno ' ciowej
w wychowaniu obywatela Paflstwa.
4) Oszczlldność jako wszechpotęiny
środek zwalczania kryzysu gospodarczego.
ó) Oszcz~dność je t telazoym nakazem szkół zawodowych.
6) .Koło Ciułaczy' w naszej szkole.
7) Dlaczego naletę do "Koła Ciuła
czy".
8) Moja ksiąteczka ,Ciułacza" .
Q) Dlaczpgo oszczędzam.
10) I ja mam swoje oszczędności.
11) Nie blJdę lekkomyślnie tracił (a)

J

I

pracę

pieniędzy .

12) Przyjemności i korzyści oszczę
dzania .
13) Jak i co moba oszo~ .
14) Katdy mote osZC3ędsać..
Prezesurę objął dr. Sto Słl&llki, Ilekretarjat - p. W. W&Dałowski

I

gir.

10.

..DZIKNNIK

Dtwiljkowy KiDo-Teatr

ŁODZKI·

11.111.82.

1Ifr. 11.

Od wtorku dnia 8 marca i dni następnych
Realizacja filmowa znanej sztuki LUDWIKA VERNEUILA retyserji H.' Szwarca p_ t.

"Przedwiośn ie"

ZŁODZIEJ· MIŁOSCI
W rolach główn ych: BLANCHE MONTEL i HENRY GARAT.

Nad program: Ciekawe aktualności i weSoła k omedja.

Następny program: ,.Niebieski motyl "
w wykonaniu EMILA JANNINGSA i MARLENY DIETRICH .

Pocątek .eanl6w w dni pows.$. o godz. ł p. p., w niedziele 1 8WlęU. o g. 2 p. p. oltatme o godz. lU Wlecz.. lieny m lejso: 1 l'~t

i:eromskiego 74-76

lU-60 gr. Kupon)' ulgowe po i[) gr. na

róg Kopernika

UWAGA. Pa..e-parlout

I

wlZ)'ltlde miejlC& watne we ",u)'ltkie dni. wyj"tkiem sobót, niedziel I
bUety wolnego wejścia w niedziele I święta be,.,.,.ględnie niewałn •.

Dziś!

KINO-TEATR

Dziś !

.

Następny

RESURSA"f'fi"G :rĄ"c;yllin'i<rlw rAT"
ul.

Kilińskiego

Dźwiękowy

ul. Nawrot 3B-a.

WARSZTAT REPERACYJNY
maszyn do pisania, liczenia,
kas kontrolnych .NATIONAL"
oraz wszelkich maszyn DRUKARSKICH I litograficznych_

w

ł.odzi,

ul.

Klińskiego

Tel.

Nr. 12,

221~36_

•

=

-Ty.lko

W

fi KK l AMA
r~T~GA!

Duty wyb6~ ram do obrazów, gzymsów
do firanek, ram owalnych i t . d. - -

od 2 zł. 75

Tanio.
Fabryka
Tkanin
i ogrodzeń

drucianych
Plecicnkl, Tkanin)', Gazy miedziane do filtrów, Rabitz do robót betonowych, olatki dla
labryk różnego gatunkn wyrabia I poleca:

Mateusz
-

Ł6dź,

Mikołajczyk

Kilińskiego
Telefon 19H15.

ul.

167. -

Pokój umeblowany
dla samotnego pana lub pa ni
przy rodzinie d o wynajęcia.
Wiadomość : Wólczań$ka 139
m. 16, od godz. 10 do 6 w.

choroby sk6rne i weneryczne
Południo w a

nr. 28.
Tel. 201-93.
Przyjmuje od 8-11 rano i od 3-8
w niedziele i święta od 9-1.

B

a cznoścI

Agenoi-ki

portretowych poszukl wa·
n i w całej Polsce za
pcwiększeń

wyaokąprowlzją,.wrct
kosztów podróży i cd·

powiedni" premjll.Dochód dzienn)' 3(}Piszcie .Kr....

!o ,I.

kus u , Tal'nÓw,skrzyn-

ka pocztowa 158.265

=i

__

i tyuodn.ik

aktualności.

~
~

2==

~

W.

:.,.:.,.:.,.:.,.~

Do akt. Nr. 474 1932 r.

Do akt Nr. 310 1932 r.

Oglo8zenie.

OGl.OSZfNIf

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
rewiru lS .. go zamieszkały w Łodzi przy
ul. Gdańskiej 94, na zasadzie art. 1030
.
U. P. C. ogłasza, że w dniu 5'ym kWletnia 1932 1". od godz. 10 rano w Łodzi
przy ul. Wólczańskiej 74 odbędzie się
sprzedat z przetargu publicznego ruchomości, należ-cych do S tefana Władysława
.,
ADgerstein8 i składajĄ cych się z mebli
oszacowanych na sumę zł. 3\11>5 .
Łódź, dnia 2 marca 1932 l".
Komornik KllODKOWSKI.

Do akt 277 1931 r.
Komornik Sądu Grodzk;ego w Łod.zi,
rewiru 13·/(0 zamieszkały w Łodzi, prz)'
uJ. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. oglasza, 'e w dniu 22 marca 1932 roku,
od godz. 1G-ej rano w Łodzi, prz), ul. Al.
l-go Maja 14 odb ędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, nald~cych do
firmy. Thlele i 8cheel" i składających się

Edward Reicher

Bi!uterję
zegarki na raty, ceny
gotówkowe p o I e c a
,.Precios&· Piotrkowsko 123 w podwórza.

dźwiękowy

Ogłoszenie.

DR. MED.

ul.

Dodatek

:.,.:.,.:.,.:.,.:.,.

Naw-rot 32. Tel.

firmie "ERKO" I przyjmuje od 8-10 rano

ul. Kopernika Nr. 54 (Milsza).

'l'ragedja młodej MDY, zaślepionej zazdrością.
rolach głównych: Werner Baxter I John Bennet.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
rewiru UI.. go zamieszkały w Łodzi prz)'
ul. Sienldewlcza 67, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, te w dniu 22-im marca 1932
roku od godz. 1G-ej rano w Łodzi przy ulicy
t.awadzklel '" 35 odbędzie się sprzedaż z
przetargu publicznego ruchomości, nale'ących
do Dawida Fajnberga i składając)'ch się
z mebli oszacowanych na oumę zł. 650-~0dnie z art. 1070 U. P. C. niżej ceny szacu u.
Lódż, dn.ia 9 marca 1932 r.
Komornik TOMASZ CHORZBIrSKJ.

21~18
i od 4-8 w.
w niedz. i świllta od 9-12 w poło
Dla pań oddzielna. poczekalnia.

I

§
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Specjalista chorób skórnych, wenerycznych
i moczopłciowych.

27 X34)

W

Nad program:

Ramki do portretów L. NITECKI
(wielkości

/lit

W gabinecie lekarza i

=
~

Dr. med.

od 2 zł. 75.

Tanio

Problem ten rozwiązuje erotyczny tUm

TO

"MECHANIK"

Premjera !

Poraz pierwszy
w Łodzi.
Czy pacjentka jest wrogiem żony lekarza?
p. t.

St. Lewińska
Wyrabia paay na największe i zutarzałe
przepukliny brzucha, pępka, pachwiny u
mężc~yzn , kobiet i dzieci.
Pasy brzuszne
pooperacyjue, przeciw obwisloS"ci-obniżeniu
tołądka Da czas ciąży i po ciąży specjalue
z patentowanego bandata .Elasta" podług '
wymagań figury. Prostotrzymacze, gorsety
a la "HESSINGA" i inDe.-Wkładki sprę
żynowe Da płaskie stopy. Suspensorja. BaDdaż .Elasta·
pat. przeciw tylakom,
gruczołom dla zreformowania i
uszczupleDia zgrnbiałej nogi.

Premjera!

Kino-Teatr

ODE O N

istno od roku 1886

p. f.

s.ansów w dn.i powsZ.
godz. 5.30 7.30 i 9.15.
w ooboty o g. 4, w niedziele I ś w ięta
o godz. 3, ł.30, 6, 7.30 I 9.15.
W oobotę, n iedziele i święta palle
partout prócz urzędowych niewatoe.
o

i DON ALVARADO.

Pracownia Ortopedyczna
Lódź,

Początek

głównych: LILI D.AMYTA, ERNESTO TORRENCE, RAQUEL TORRES

W rolach
Orko pod dyr. p. L. KANTORA.

program:

liNie odchodź ode mnie".

Dzieje młodzieńca o złamanem sercu, mężc'yzny, którego po rzuciła ukochana
kobieta i dziewczyny, która się nie mogła oprzeć pokusom świeckiego życia. -

123

11-~ gr.,

śwl"t.

z maszyn do wyrabiania

l

nych na
U. P. C.

pończoch,

Do akt Nr.E. 1763 1931 r.

Ogloszonie. .

oszacowa-

sumę zł.

8350, zgodnie "art. 1070
szacunku.
marca J932 r.
Komornik TOMASZ CHORZELSKl

niżej ceny
Łódź, dnia 8

Do akt Nr. 797 1929 r.

Ogłoszenie.

I

Komornik Slld u GrOdzkiego w Łodzi
16-go .. ewiru, zl\mies.kały w Łodzi przy
uJ. Gdańskiej 94, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, ~e w dniu 25.. go marca JUsa
roku od godziny. 10 rano w Łodzi przy ul.
W ó lczańsklej 74 odbędzie się sprzedd z przetargu publicznego ruchomości, nal~ż~cyc.h ~o
Stefana i Ann)' MarJi Ang. rstelO , składaJI!" ,
cych się z mebli, oszacowanych na sumę ,
zl. 1200.
Łód ż,

dnia- 2 maroa 1932 r.

Komornik: Kt.ODKOWSKI. 1
____________________

Komornik Sl\du Grodzkiego w Łodzi
Do akt Nr. 498 1931 r.
rewirn J3 ·go zami eszkały w Łodzi, przy
ulicy Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzIe
art. 1030 U. P. C. ogłasza że w dDiu
Komornik Sądu ,Grodzkiego w Ło<fJl
22 marca 193~ r . od godz. 10 rano w rewiru
16-KO zamieszkal)' w Łodzi prz)'
Łodzi, przy nL H-go J"istopada 36, .odGdańskiej 94, na zasadzie art. 1030 U. P. ~
będzie się sprzedat z prz3targn pubhczogłasza, ~e w dniu 22.. go marca 1932. r;1 j
nego ruchomości, należących do Dawida ' od godz. 10 r: w Łodzi przy ul. Wólczans e_
Nr. 97 odbędzie się sprzedaż z przetarguI pu ..
Welnera wlaAc. firmy »D. WelDer i G. bllc"nego ruchomości, należących .do .8 ~;..
Bezbroda' i składających się 2. mebli, stawa i Eleonory maIż. Krzeczkowoklch 's ę
oszacowanych na sumę 1000 zł.-zgodnie dajllcych się z mebli, oszacowan)'ch na sUlD
z art. 1070 U. P. C. niźej ceny szacunku. zł. 450.
Łódź, dnia 8 marca 1932 l".
Lód', dn. 3 marca 1932 ".
Komornik KŁODKOWSKI.
Komornik T. CHORZELSKI.

OgIoszenie.

.
U!lV

