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Przesilenie w Austrji 
zlikwidowane 

Komuniści niemieccy zapowiadają, ze dziś 

Berlinie padnie 200 osób :,.~~w 
::-:: . ' 

·..:.:."·;::.:•.· 

Stolica Niemiec zbroi się do odparcia wystąpień komuny 
Na pomoc policji przybyło 13 tys. wojska 

BERLIN, 30.4. Poseł socjal-demokra- BERLIN.,, _30.4. Opr6cz skoncentrowa ruchomione wobec obawy rozruchów UD· 
tyczny do Reichstagu, Kiinstler, oznajmił nych 12 tysięcy żołnierzy policji zmobili- cznych. 
na okręgowym kongresie swej partji, że zowano liczne oddziały wojskowe celem u- Władze za wszelką cenę starają się u
w ubiegłym tygodniu okręgowy wydział daremnienia zapowiedzianym przez komu trzymać pracę w dniu 1 maja w fabry
wykonawczy partji komunistycznej usta- nistów manifestacjom. kach metalowych, elektrycznych i wiel
lił ostatecznie plan demonstracyj w Ber- Dziś Berlin zamienił się w jedno oho- kich zakładach AEG, Siemensa i w elektra 
linie~ przyczem stwierdzono, że pierwsze- zowisko, po ulicach krążą liczne patrole wni miejskiej. (ATE) 
go maja paść musi około 200 trupów na tak policyjne jak i wojskowe. PARYŻ, 30.4. „Paris Midi" donosi z 
ulicach berlińskich. Nadto jeżdżą auta pancerne z karabi- Berlina, że komuniści zamierzają tam o-

Lokalne grupy mają utworzyć dwa nami maszynowemi. panować siłą prace: Aleksandra i Pocz-
potężne pochody, kt6re skierują się na Wobec zapowiedzi demonstracji komu damski. Dzienniki przypuszcza, że po-
Potsdarnmer-Platz i Alexander-Platz. nistyc~nych na placu Aleksandra i Poe~- licja ochronna oraz Reichswehra zapew-
Demonstra~je w .tych centr~lnych pun- d~mski:n zos~ał wst1;lymany ruch ~oleJ- nią ład przy użyciu wszelkich środków. 

ktach komumkacyJnych B:rlma. ?opro: In podziemne) w okoh~h tych ~lacow, ~ Jak podaje korespondent, samoloty mają 
. wadzą niezawodnie do stare z pohcJą, kto I skoncentrowano tam hczne oddziały WOJ sygnalizować 0 podejrzanem gromadze-
re dostarczą ofiar potrzebnych dla agita- skowe. . niu się tłumów. (PAT) 

NOWY PREMJER STREERUWITZ cji komunistycznej. Przewidują tu, że szkoły zostaną unie- BERLIN SO 
4 

W b , h 
·ts przedstawicielem wielkiego przemysłu włó- , . • o ee groznyc za-

kienniczego Austrjf. .. powiedzi komunistów nietnieckich skon· 

T b I S b. • centrowano w Berlinie 13.000 Sołnierzy 1 
'\(IJEDEŃ 30. 4. Według dzienników ry UDa t DU f0Zpałrzy Sprawę • mJD. gotowych siłą odeprzeć wszelkie ataki ł 

wiedeńskich przypuszczają, iż skład no- C h aktr sabotażowe komuni~tów. (ATE) 
9legO gabinetu będzie następujący: zec owicza 

Kanclerz i minister spraw zagranicz-
nych - Streeruwitz, 

wice-kanclerz - Schumy, 
akarb - dr. Mitelbergier, 
oświata - prof. ~zermak, 
sądownictwo - Slama, 
handel i komunikacja - dr. Schurff, 
rolnictwo - Fi.idermeier, 
opieka społeczna - dr. Resch, · 
sprawy wojskowe - Waugoin. 

„ Komisja główna parlamentu austryjac
k1ego :zwołana została na czwartek. 

(PAT). 

' dopiero w czerwcu r. b. 
Śledztwo w sprawie b. min. p. Cze

chowicza ma się ku końcowi i o ile o
skarżyciele nie przedstawią nowych do
datkowych wniosków, zamknięte będzie 
w dniach najbliższych . 

Dotychczas p. sędzia Zaleski zebrał 
niezbędne dokumenty i przesłuchał w cha
rakterze świadków z ministerjum skarbu 
pp. wiceministra Grodyńskiego i naczel· 

nika Ossowskiego, oraz z naczelnej izby 
kontroli p. Milanowskiego. 

Odbyło się również badanie p. min. 
Czechowicza, podczas którego obecni 
byli oskarżyciele z ramienia sejmu, pp. 
Lieberman i Wyrzykowski. 

Po zamknięciu śledztwa trybunał stanu 
wyznaczy sędziego referenta oraz termin 
rozprawy, nie wcześniej jednak, jak w 
czerwcu r. b. 

' • • • • ~ c • ,. ' • ·~ • ~ • •••• • • • • ' 

Ukarania· opryszków oposkich 
do~aga . się przedstawiciel Polski 

w komisji mieszanej p. Calonde_ra 
KATOWICE, 30.4. - Przedstawiciel polu, berliński nacjonalistyczny „Der i dopiero na dworcu mogła wystąpić w 

Pafo~twa Polskiego przy komisji miesza- Tag'' pisze, że oświadczenie prezydenta ich obronie. (PAT) 
nej p. Sąchacki zjawił się wczoraj u pre- policji w Opolu wskazuje wyraźnie, że o- KATOWICE 30. 4. Dziś po południu 
zydenta komisji Calondera z protestem chrona policyjna dana aktorom polskim, odbył się w przepełnionej sali Teatru Pol-
przeciwko zajściom w Opolu. była niewystarczająca. skiego w Katowicach manifestacyjny wiec 

Calonder obiecał natychmiastowr, wdro Odpowiedzialność za niepokoje ponosi protestacyjny, zwłołany przez ZOKZ z 
~enie odpowiednich dochodzeń po porozu- więc z powodu tych niewystarczających powodu napaści na Teatr Polski w Opo-
tnieniu się z władzami niemieckie!ni. zarządzeń ochronnych sam rząd pruski. lu. Wiec uchwalił odpowiednie rezolucje. 

BYTOM, 30.4. Hakatystyczna „Ost- WARSZAW A 30. 4. Dziś odbył się 
deutsche Morgenpost", omawiając wy- BERLIN, 30.4. Prezydent prowincji wiec polskiej młodzieży akademickiej, na 
oadki opolskie, twierdzi, że przy znanej górnośląskiej wydał nowe sprawozdanie którym uchwalono rezolucję, napad na
~ręczności Polaków będa one na terenie o przebiegu incydentów opolskich, w któ- cjonaJistów na artystów polskich w 0-
międzynarodowym wyzyskane sprytnie rem m. in. podkreśla, że aktorzy opuścili polu. 
przeciwko Niemcom, tern bardziej, że o- teatr tylnem wejściem bez porozumienia Podobną depeszę wysłał do dyrekcji 
hecnie zbiera się właśnie w Londynit! ko- się w tej sprawie z polieją, tak, że policja 

1 

opery polskiej w Katowicach obradujący 
misja trzech dla spraw mniejszościo- nie mogła z tego powodu dać im dostate w Warszawie zjaid dyrektorów teatrów 
wych. cznej ochrony w czasie drogi na dworzec polskich. 

Pismo obarcza odpowiedzialnoś'!ią za !!!!*~~~·~!!!l!*~~~::;is•~~~~·~M~&~·~~·~-~~-~~11!!!!1'~iMi~&~1~~LZ~~~!!!!l!!!!!!!!~-~l!!!!!!!!!!!I!!!~ 
zajścia w Opolu Związek Polaków w 
Niemczech, który zorganizował przEdsta
vrienie i który rzekomo winien · był znać 
nastroje ludności Opola i mimo wszyst
ko dążył za wszelką cenę do odbycia 
przedstawienia. 

Omawiając zjadliwie wiadomość, że 
aadprezydent prowincji śląskiej dr. Lu
kaschek złożył ubolewanie konsulowi pol
'skiemu w Bytomiu z powodu zajść w O-

Mussolini ośmiokrotnyn ministrem 
RZYM, 30. 4. - Mianowany prezy

dentem izby deputowanych dotychczaso~ 
wy minister robót pullicznych Giuriati 
podał siet jako minister do dymisji. 

Król mianował na jego miejsce mini
strem robót publicznych Mussoliniego. 

W ten sposób zdołał Mussolini skupić 

w swem ręku już 8 tek ministerjalnych, 
tak, że poza nim istnieje w gabinecie już 
tylko pięciu ministrów. 

Ostatnie to posunięcie wskazuje, że 
Mussolini zamierza sprawować rządy bez 
ministrów przy pomocy sekretarzy stanu. 

Demonstracje 
antyniemieckie w Belgji 
CHARLEROI. (PAT). W niedzielę 

wieczór kilkuset widzów, wychodząc % 

występującego tu gościnnie cyrku niemiec• 
kiego, urządziło wrogą demonstrację. Po
mimo interwencji policji , kilku członków 
zespołu cyrkowego zostało poturbowanych 
Budynek cyrku obrzucono kamieniami, 
Cyrk niemiecki postanowił skrócić swój 
pobyt w Charleroi. 

Ameryka nI); ązna 
rządu Sowietów 

WASZYNGTON, 30. 4. - Sekretarz 
stanu Stimson stwierdził w piśmie do wi
ceprezydenta federacji robotników ~me
rykańskich Matthew Wolla, że nie :zamie• 
rza zmienić kursu polityki amerykańskiei 
wobec Sowietów i nie uzna rządu sowiec• 
kiego. 

Wobec tego, długotrwałe zabiegi se
natora Bórah'a o uznanie rządu sowiec
kiego przez Amerykę stały się zupełnie 
beznadziejne i przycichną, jak się zdaje, 
alarmy prasy niemieckiej, głoszące, że 
Ameryka już w najblizszych dniach uzna 
rząd Sowietów, 

Przedstawiciel sowiecki 
wydalony z Egiptu za 

agitację 

WIEDEN, 30. 4. - Dzienniki dono
szą z Londynu, że według doniesień z Kai· 
ru, wydalony został z Egiptu kierownik 
tamtejszej sowieckiej misji handlowej, 
władze bowiem stwierdziły, że właściwym 
celem tej misji była propaganda bolsz:e. 
wicka w Egipcie. (PAT) 

Szef czerezwyczajki 
dogorywa 

RYGA 30. 4. Z Moskwy dohoszą, ze 
stan zdrowia szefa G. P. U. Mienżyńskie· Q 

go znacznie się znowu pogorszył. Przy 
łożu chorego czuwa stale 6-iu lekarzy. 
Chory coraz częściej traci przytomnośt 

Według ostatnich wiadomości - stan 
jego zdrowia jest tak grożny, te ladr 
chwila spodziewają się jego śmierci. 
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P t k " pn)sko ·emi·eckil('Qh Słub córki Deweya oprawa S OSUD .OW u ·Dl " · doradcy finansowego 

· przyniesie obu krajom nieocenione korzyści :~:?cie~:;~:~i!:~~i:':„ni• 
wczoraj o godz. 4 po poł. odbył się O• 

brzed zaślubin córki doradcy finansowego 
Deweya - panny Suzy Dewey z panem 
Frederikiem Moulton Algernan, synem 
znanego bankiera. 

Trzeźwy rozsądek bierze górę nad hakatystycznemi zapędami 
BERLIN, 30.4. W wypełnionej wiel

l<lej sali, dawnej pruskiej izby panów, 
odbyło się w poniedziałek wieczorem zgro 
madzenie ,zwołane przez niemiecką Ligę 
obrony praw człovrieka i obywatela o 
charakterze takim samym, jaki nosił już 
szereg zebrań, organizowanych na temat 
stosunków polsko • niemieckich w Pol
sce i w Niemczech. Zgromadzeniu prze
wodniczył znany pedagog niemiecki, rad
«m Kawerau. 

Pierwszy przemawiał p. minister Thu
gutt, przewodniczący międzyfrakcyjnej 
komisji dla porozumienia polsko - niemie 

rzeniem tezy zasadniczej w aforyzmie, że gorącemi oklaskami. Grupki młodzieży 
jeśli Polska i Niemcy nie znajdą drogi do nacjonalistycznej, która zajmowała gale
porozumienia z sobą, to popełniać będą rję, usiłowała przerywać mówcom nie
samobójstwo. mieckim, tak, że władze policyjne zmu-

Publiczność zebrana w liczbie około szone były jednego z mącicieli spokoju u-
1000 osób przyjmowała wywody mówców I sunąć przemocą z sali. (PAT) 

„Pan minister za panią zapłacił" 
70-Ietnia staruszka zawdzięcza swoją wolność 

p. gen. Składkowskiemu 
~kiego, rozważając kwestję porozumienia W cichych uliczkach i spokojnych po- - A pani za co tu siedzi? 
tego z punktu widzenia etycznego. dwórkach Radzymina zawrzało. Wszę- - A to wedle tego po'.fatku - odpar-

Drugim mówcą był poseł socjalistycz- dzie krzyki i nawoływania, ruch gorącz- ła staruszka, nie l:ardzo się oi·jentując z 
:ny do Reichstagu, Albert Falkenberg. W kowy. Obywatele płci obojga, starzy i kim rozmawia. --- Należy się 10 zł. A 
przemówieniu swem żądał on nodjęcia młodzi chwycili miotły, konewki i grabie, że nie miałam zapłacić, to mam dwa dni 
nmc nad przygotowaniem i stw ""zeniem ze studzi eń poczęto na gwałt pompować odsiedzieć. 
atmosfery, któraby umożliwiła zadowala wodę, z dołów wygrzebywać żółty piasek, - To ja ?;a panfr!- zapłacę. 
fęce dla obu stron rozwiązanie kwestyj w kubłach rozrabiać wapno. - Pan so~.>ie żartuje z biednej kobie-
spornych. Jedno słowo wystarczy, by wyjaśnić ty - odezwah się na to z niedowierza-

Trzecim mówcą był poseł socjalistycz przyczynę tego gorączkowego podniece- niem niewi:::i.sta. 
ny do sejmu polskiego, Adam Prager, nia ! . . . . . . - Czyżbym mógł robić sobie takie 
który wypowiedział się za zorganizowa- -. Mmister Składkowski Jedzie na m- ża1ty wobe:! wieku pani? ~ rzekł rnini-
niem wielkiego bloku pokojowego Euro- spek~Ję.! . ster i wydobył z portfelu banknot 10-cio 
py od morza śródziemnego aż do morza No 1 pr.zyJe~hał. złotowy. 
Bałtyckiego i wzywał do przeciwstawie-1 . ~szędzie ~aJrzał, wszystko zobaczył, „Aresztantka", którą była 70-letnia 
ma zdecydowanej woli pokojowej tenden me me uszło Jego.?ystrego oka; . . Marja Grajewska, jeszcze nie bardzo wie 
~om wojennym Tu kazał zrobic klapę do smietmka, rzyła. 

· który od niepamiętnych czasów stał so- Starosta p. Ejtner, zapewnił ją, że 
Ostatnim referentem był generał ba- bie otworem, zatruwając powietrze na może swobodnie iść do domu. 

!'On von Schonaich, który w gorącem pół mili wkoło, tam znów polecił przybić 
6 • · · · ł t · · · - To pan minister za panią zapłacił przem w1emu rozw1Ja ezę, 1z nowa WOJ parę desek, by wzmocnić niezbędny, a J. e-

. k · ł b ' k - objaśniono Grajewską. na europeJs a mus1a a y oznaczac o- dnak wiekiem pochylony budyneczek. Je-
niec kultury i życia gospodarczego, i na- dnem słowem inspekcja. Otworzyła szeroko oczy i jedyną od-
swał wszystkich igrających z myślą o Gdy już wszędzie p. minister był, wszy- powiedzią było tylko przeciągłe : 
wojnie przestępcami i zbrodniarzami. P. stko obejrzał, wszystko zbadał _ za- - Aaaa !... 

.Schonaich sformułował swą tezę aforyz- szedł na końcu do aresztu. Podreptała tedy do domu starowinka, 
mem, że Polska i Niemcy mają do wybo- w małej celce zastał jakąś. dobrze już unosząc wspomnienie pana ministra, co 
l"U albo żyć w przyjaźni z sobą, albo wiekiem pochyloną kobiecinę. to biedny naród z aresztu uwalnia. 
npólnie zginąć. -----------------------------

Generał SchOnaich oświadczył w dal
B!Yirl ciągu swego przemówienia, że nie 
wierzy w bliskie niebezpieczeństwo woj
ny, natomiast obawia się wielkich kryzy-
86w gospodarczych, którym, jak w ostat
niej części swego przemówienia wskaz:v
wał, mogłoby zapobiec tylko stworzer e 
stanów zjednoczonych El,lropy. Generał 
SchlSnaich zakończył swój odczyt powtó-

MIEJSKI 
Kinematograf Oświatowy 

WODNY RYNEK (róg Rokicińskiej) 

Od 30 kwlet!lla do 6 maja 1929 roku 
DLJa)OROSŁ YCH: 

Wolna p~zeróbka monumentalnego dzieła 
J. W Goethego: 

·:·FAUST·:· 
W rol. R"Ł: Emłl Jannings, Gosta Ek· 
man, Kamilla Horn, Yvette Guilbert 

DLA MŁODZIEŻY: 
Dzieci Kapitana Granta 

Obraz w 7 akt. wdłg. powieści Juijusza Verne 

Początek seansów dla dorosłych o g. 18.45 
i 21, w soboty i niedziele 16.45, 18.45 i 21. 
Początek seansów dla młodzieży o g. 15-ej 

i 17, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej. 
--llB21mJl:rZn!!llZlll&l'.ill!llml:ll!ll!.'IZ!i!Dlll.mm.;i1 

Olbrzymi pożar 
zniszczył 2~ budynków 

PARYŻ (PAT). „Chicago Tribune" 
donosi z Vora Cruz, iż pożar zniszczył 
25 budynków tej liczbie 12 przedsię
biorstw handlowych. Pożar ten był naj
większym, jaki tam miał miejsce od lat 
12-tu. Szkody obliczają na miljon dola
rów. 

Zamordowanie 
dyplomaty włoskiego 

LUKSEBURG 30. 4. (PAT). Obywa
tel włoski Ascanio Gina zastrzelił dziś 
wystrzałem z rewolweru kierownika kan
celarji poselstwa włoskiego Alfonso Are
na, po odmowie tego ostatniego wydania 
mu pewnego dokumentu. 

W PROCESIE ŁANIUCHY 
złoży sensacyjne zeznania p. Samuel Szturm 

Jak już donosiło „Hasło", w dniu 4 sie skazańca. Jak wiadomo, Laniucha w 
maja, t. j. w nadchodzącą sobotę w war- swoim czasie pracował w składzie p. 
szawskim Sądzie Apelacyjnym rozpatry- Szturma w charakterze polemika, przy. 
wana będzie sprawa mordercy małż. Ty- czem był pracownikiem bardzo zdolnym i 
szerów i służącej Borowskiej, Stanisława inteligentnym, czem zyskał sobie całko-
Łaniuchy. wicie zaufanie swego pracodawcy. 

Na rozprawę został wezwany w cha- M'uno top .. szturm nie. uważał Laniu-
rakterze świadka p. Samuel Szturm, wła kchy za czło_wieka zupeł'r:1e norm~ego. 
ściciel składu fortepianów przy ul. Za- B~ały takie okresy, . ~edy Lam~cha 
wadzkiej 17. plotł o~ ;rz~czy, popełniaJ.ąc moc ruedo-

rzecznosc1, czasem szkodliwych dla oto
Zeznania p. Szturma będą miały waż- czenia, za co właśnie p. Szturm wydalił 

kie znaczenie i omal nie zadecyduj!} o Io- go z pracy. 

Slub dawał pastor Semadeni. przyczen
obrzęd zaślubin odbył się w języku fran
cuskim, ponieważ pastor Semadeni nie 
zna języka angielskieg-o. 

Na uroczystości ślubu obecni byli m. 
in. członkowie rządu z premjerem Swital
skim na czele, szet gabinetu wojskowego 
Pana Prezydenta Rzplitej płk. Głogowski, 
prezes Banku Polskiego p. Wróblewski, 
wice-prezes p. Młynarski, prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego gen. Górecki, 
szereg wyższych urzędników, liczni przed· 
stawiciele poselstw zagranicznych, przed· 
stawiciele sfer gospodarczych i ban· 
kowych. 

Po ceremonji ślubnej swej córki z pa· 
nem Moulton Algernan państwo Dewey 
przyjmowali gości w pałacu Rady Mini· 
strów, gdzie odbył się raut. 

Na uroczystości weselne, na które ro· 
zesłano około 1:000 zaproszeń, przybył1• 
około 50 osób z za Oceanu. 

Między innymi przybył ojciec p. Al
gernan - jeden z głównych akcjonarju
szów znanej fabryk! samochodowej Pac· 
karda, p. Pike - wielki przemysłowieC' 
z Chicago, kuzyn p. Algera, kilka kuzy· 
nek p. Dewey'a i inni. 

Ameryka protestuje 
przeciwko 

2brodniom chińskim 
NOWY YORK 30. 4. Z departamentu 

stanu w Waszyngtonie komunikują, że w 
związku z zamordowaniem trzech księży 
misji amerykańskiej w prowincji Hunan 
przez bandytów chińskich, konsul amery• 
kański wnióst protes u rządu chińskiego. . 

GIEl.DA 
DEWIZY: Belgja 123.87 i pół, Roland!~ 

358.50, Kopenhaga 237.76, Londyn 43.27 i trzy 
ćwierci, Nowy Jork 8.90, Paryż 34.86, Praga 
26.38 i trzy ćwierci, Szwajcarja 171. 75. 

Popyt na dewizy b. mały. Dolar gotówkoW) 
w obrotach pozagiełdowych - 8.91 i trzy ćwier 
ci. Rubel złoty 4.60. 

PAPIERY PROCENTOWE: 7-proc. poż. st&
bilizacyjna 92.00 (zł. 818.80); 4-proc. poż. in
westycyjna 101.75-102.00-101.50; 5-proe. pań· 
stwowa pożyczka premjowa dolarowa 82.00--
80.50; 5-proc. konwersyjna 67.00. 

AKCJE: Bank Małopolshl 27.00; Bank Pc.:
ski 165.50-164.00; Spiess 245.00. 

Z pożyczek państwowych słabsze obie Pl'el'll-) 
jowe. Dla Listów zastawnych i dla akcyj ten~ 
dencja słaba, obroty małe. ' ~ 

CENY RYNKOWE. 

tyto 35.00-35.25, Pszenica. 50.00--00.50, 
Jęczmień browarny 36.00-36.25, Jęczmień na

1 
kaszę 33.50-34.50, Owies jednolity 85.75--36.25 
Groch Victoria 65.00-80.00, Groch polny 45.0Q 1 

-52.00, Łubin niebieski 26.00-27.50, Łubin ż6l- \ 
ty 86.00-38.00, Mąka pszenna 65-procentowa 
73.00-74.00, Mąka żytnia 70-procentowa. 50.00.' 
-62.00, Otręby łytnie 24.50-25.00, Otręh5';1 
pszenne średnie 27.50-28.00, Otręby pszenne, 
grube 29.00-30.00, Kuchy lniane 89.00--3!h~ 
Kuchy rzepakowe 36.00-37.00. 

\ 
Dramat miłosny osnuty na tle dworu rosyjskiego 

i ruchu rewolucyjnego 

:: Adjutant Cara 
Reżyserja: Strzyżewskiego. ·1' > ";::,·\:~f:<· 

W ROLACH GŁÓWNYCH1 

IW AN MOZŻUCHIN, Carmen Boni, Georg Sierow. 
Orkiestra symfoniczna pod batutą SZ. BAJGELMANA. 
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wię o porachunków ,partyjnych lewicy 
A więc dzisiaj. 
Wedle szumnych, trwających od kilku 

tygodni zapowiedzi C. K. W „ P .P .S. ob
chodzi zgodnie z „tradycją" czerwone 
święto, a na ulice miasta · wyłegną, pod 
wodzą prowodyrów, otumanione rzesze. 

I jak dotychczas bywało, z roku na rok 
w dniu dzisiejszym będą usiłowali demon
strować komuniści i przeciwko państwu 
ł przeciwko P.P.S. . 

Corocznie tego rodzaju demonstracje 
me obeszły się bez krwawych bójek, w 
rlórych mniej lub więcej osób zostało do
tkliwie poturbowanych. 

W roku obecnym komuniści poczynili 
daleko idące przygotowania na dzień dz.i· 
srejszy i odbyli „próbę generalną" w Ber
.lnie, o czem obszernie doniosło wczoraj-
.,Hasło". , . 

. O tych wzmożonych przygotowaniach 
świadczą sprawozdania, nadchodzące nie
mal ze wszystkich stolic Europy „ które 
wskazują, że w myśl tajnego rozkazu, wy 
danego przez komunistyczną międzynaro
łłówkę w Moskwie, organizacje komunisty 
ezne przygotowują w całej Europie jak
najgwałtowniejsze WYStąpienie w dniu 
1-go maja. 

zarządzeniu temu bez jakiegokolwiek sze
mrania poddały się. 

Ponieważ jednak partja komunistycz
na prze do rozgrywki, przeto władze po
czyniły w szeregu państwach,. jak rów
nież i unas, . daleko idące przygotowania 
w celu zabezpieczenia spokoju w dniu 
dzisiejszym. · 

S . * * * oc3alizm ma „szlachetny" zwyczaj u-
bierania doktryny swojej w narodową 
delję i wpieranie w swoich zwolenników, 
że jest jedynym prawowitym i natural
nym obrońcą kraju. Wszr.rstkie swoje po
sunięcia opatruje etykietą: „Walka o de
mokrację, jest zarazem walką o ~ocjalizm 
o Polskę". 

Atoli są to Jedynie szumnie brzmiące 
frazesy stosowane efo pozyskania jaknaj
większej ilości zwolenników. 

* * * 
Społeczeństwo polskie lubi wszelkiego 

todzaju obchody, to też i w dniu dzisfoj
szym wylegną na ulice liczne rzesze. 

Myliłby się ten jednak, ktoby sądził, 
iż te tłumy ludzi to wszyscy jak jeden 
mąż zwolennicy P.P.S. 

.O nie! • . 
W lwiej części to amatorzy różnora

kich uroczystości, nie zastanawiających 
się nad tym i innym programem partyj-
nym. . 

Ot kroczą za pochodem bo słońce świe
ci, _ bo lubią gwar; poprostu bezwolnie 
p:.-z:ystosowują swój krok. do kroków in-
nych. . 

Natomiast zwolennicy „święta pracy", 
gdyby odrzucić licznych przygodnych ob
serwatorów nie byliby zbyt liczni, a co 
już. do transparentów to napewno nie 
znajdzie się ani jeden, któryby głosił 
„Niech żyje praca". 

Dlaczego? 
Dlatego, że z dnia tego zaczetrzewieni 

przywódcy partyjni uczynili nie święto 
pracy, ale dzień manewrów partyjnych, 
dzień przeglądu swoich sił. 

I dlatego wielu ludzi, będących prole
tarja tem pracującym nie przyłącza się 
do pochodów pierwszomajowych, gdyż 
chcieliby iść za sztandarem pracy jednym 
dla wszystkich, skupiającym dookoła sie· 
bie wszystkie partje. 

* * * 

Dzień dzisiejszy wypadł dla b>dzi w 
dość trudnych warunkach. 

Od szeregu tygodni daje się odczuwać 
na froncie robotniczym w przemyśle w~ó
kienniczym stała, acz powolna redukcja. 

I chociaż jest to stan przejściowy, kt ó 
ry w najblH:szych tygodniach ulegnie po
lepszeniu, jednakże narazi~ odczuwa się 
pomiędzy robotnikami pewne zaniepokc
jenie. 

Bawiący przed kilku dniami .w War
szawie p. Wojewoda Jaszczołt w sprawie 
przesilenia w łódzkim przemyśle, tak sena 
rakteryzował obecną sytuację: 

„Sytuacja w łódzkim przemyśle włó
kienniczym nie przedstawia się ·~ak groź· 
nie, jak to przedstawiał:+ pras~ w swoich 
enuncjacjach. 

Stan niepokoju, jaki wytworzył się o
becnie w przemyśle łódzkim tłumaczyć 
należy przedewszystkiem · pnystosowa
niem się tego przemysłu do potrzeb 
rynku wewnętrznego, co jest objawem 
normalnym. 

Przemysł łódzki zależny jest obecni~ 
od rynków zagranicznych i od pojemnośd 
wewnętrznej kraju. 

Wedle ujawnione_go w Berlinie mani
festu moskiewskiego rozkazy idą m. in. 
w tym kierunku, aby przeprowadzić de
monstracje uliczne nawet wbrew zakazom 
wydanym. przez poszczególne państwa, 
nie cofnąć się nawet przed użyciem siły i 
broni palnej, chociażby z powodu. tego 

Zjazd biskui)ów Polski w Poznaniu 
Chwilowo możliwości eksportowe prze· 

mysłu łódzkiego zmniejszyły się. 
Przemysłowcy nie mogą rzucić więk· 

szej ilości towarów na rynki zagraniczne. 
Z drugiej stronr pewna obawa przed mo· 
żliwym nieurodzajem w kraju, oddziała

z udziałem nuncjusza Watykanu 
miały być ofiary w ludziach. . Katolicka Agencja Prasowa donosi z 

Wobec tego zarówno w Niemczech, jak Poznan~a: W pałacu prymasows~im w 
we Fmncji, Hiszpanji i Anglji władze P?znamu rozpo~zął sw~ obrad~ z.Jazd .e
państwowe wydały bezwzględny zakaz prnkopatu Polski, w k~orym wz1ęh udział 
odbywania w dniu 1 ..... 0 maja b. r. jakich- ks. kardynał Kakowsk1, ks. kardynał pry 
kolwiek pochodów i :ianifestacyj publicz ma~ Hl;.md, księża arcybiskupi i biskupi 
nych, a organizacje socjalistyczne w kra- w liczbie 32. 
jach tych w imię interesów państwowych Ks. nuncjusz Marmaggi, .i\tóry rów-

**'IMiMfiib e 4 nież zaszczycił zjazd ten swą obecnością, 

Mistrz Bourdelle 
dziele 

• zaznaczył w przemowie swojej, że Ojciec 
O SWOJem św. zę ~zczególnem zainteresowaniem 

śledzi bieg spraw katolickich w Polsce i 

„Pomnik Mickiewicza powstał 
we mnie, jak kwiat o jutrzence" 

W przededniu odsłonięcie:. pomnika 
Mickiewicza redaktor „Petit Parisien'a" 
mcytował słowa prof. Antoniego Bourdel 
le, który tak scharakteryzował ideę twóx-
~ swego dzieła: 

że działalność episkopatu Polski jest zgo 
dna z życzeniami Ojca św. 

Po wysłaniu pisma do Ojca św. z wy
razami hołdu i najgłębszej radości z oka
zji szczęśliwego rozstrzygnięcia kwestji 
rzymskiej, rozpatrywali księża biskupi 
cały szereg aktualnych zagadnień na polu 
katolickiego życia religijnego w Polsce. 

Stwierdzono, że w społeczeństwie za
znaczać się poczyna coraz żywsze poczu-

cie oparcia już nietylko życia prywatne- la również na zdolność nabywczą rynku 
go, lecz również i publicznego o niewzru wewnętrznego. To znaczy, że włościanie 
szone i zdrowe zasady wiary św., w szcze powstrzymują się Od zakupów. 
gólności omówiono t. zw. akcję katolicką, Wszystko złożyło się na ów moment 
przez Papieża Piusa XI szczególnie gorą- przesileniowy w przemyśle łódzkim, który 
co całemu światu katolickiemu, a także i objawia się przedewszystkiem redukcją 
Polsce, poleconą; dalej sprawy liturgiczne gódzin pracy. Bezrobocie mimo to nie 
sprawę instytutów polsko-katolickich w wzrosło ostatnio zbyt gwałtownie". 
kraju i zagranicą oraz sprawę unijną. Jak widać więc sytuacja nie jest w-call 

Oświetlono trudności, na jakie napoty katastrofalną, jednakże komuniści będfł 
ka duszpasterstwo polskie zagranicą. ża- się starali ją wyzyskać dla swej korzyści. 
łono się na coraz szersze pozbawianie nie- Nie należy się jednak spodziewać w 
dziel i świąt charakteru dnia świętego. d . d . . · , · · h eksc só 
Wreszcie wykazano szkody, jakie Kościół mu zisie3szym. g~zrue3szrc e "!' 
ponosi wskutek niewykonywania pew- ze strony kom~1stow, g~yz w~ad~e p~n
nych, doniosłych dla życia katolickiego w stwowe ~dą się stara_ły Jakn:iJnsilni~J • 
Polsce postanowień konkordatu. utrzymarue porządku l spoko3u. 

Ks. kardynał Kakowski wraz z ks. bi-
skupem Gallem powracają do Warszawy 
we wtorek o godz. 23-ej. 

J. N. 

„Dla pomnika Mickiewicza narzucały 
!lę 3 tematy: poeta, jego główne dzieła 
f naród polski. Miałem przedstawić 3 czyn 
niki, 3 moce: wieszcza, ; rozsiewającego 
wielkie myśli, genjusza utworzonego i u
plastycznionego w figurach, wreszcie na
ród jako bohatera prawa. 

Krzyżackie metody 
Kary administracyjne 

nie mogą być stosowane . 
bezdusznie i szablonowo 
Statystyka wykroczeń administracyj. 

nych i kar wymierzanych za nie świadczy 
o braku należytych wytycznych w zakre 
sie postępowania karno- administracyjne
go. 

Pomnik ten powstał we mnie, jak 
twiat o jutrzence. 

Niemcy zezwolili na otwarcie szkół polskich, 

Kmnień otwartych skrzydeł osłania 
t.Oki wysokie kolumny. Podstawa wznosi 
Bię z korzeni kamienia, sięgając h.lstorją 
Polski do se.rea nas'lej ziemi francuskiej. 

lecz nie wpuszczają polskich nauczycieli 

Ta podstawa nosi na sobie 6 płasz
czyzn i na każdej z nich wyobrażon~ jest 
płaskorzeźba w kamieniu. Paryż ma ma
to miejsca do ofiarowania nam, ale jak 
na to minimum ziemi, które nam dano, 
wznosimy nasze linje, budujemy nasz ry 
iunek. 

Nie niema szlachetniejszego ponad ko
tumnę. U podątawy jej królować będą 
Ił dzielnice Polski zjednoczohe. Ponad tern 
nni.ies21CZamy epopeę ·Óbrony: epiczny lot 
miecza i skrzydeł, Mickiewicz, wznoszą
ey dłoń swoją proroczą niesie przestrze
ni i błękitom słOW<> -swoje, zaklęte w ka
mień". 

Odznaczenie długoletnich 
robotników 

Jak donosiło wczorajsze „Hasło" do
szło do brutalnych ekscesów hakaty pru
skiej z powodu wystawienia „Halki" przez 
artystów opery katowickiej dla ludności 
polskiej w Opolu. 

Ekscesy tego rodzaj u, oraz wrogie 
manifestacje przeciwko wszystkiemu co 
tchnie polskością są w Niemczech na po
rządku dziennym. Podburza do nich cała 
prasa nacjonalistyczna, której matadorzy 
piennią się gdy usłyszą słowo „Polak", a 
milczenie władz niemieckich, będące po
niekąd aprobatą, rozzuchwala hakatę. 

Metody stosowane przez władze nie
mieckie w stosunku do mniejszości pol
skiej ilustruje dosadnie sprawa szkół pol 
skich w Prusach. 

Otóż władze niemieckie zezwoliły na 
otwarcie szkół polskich, lecz uruchomienie 
tych wszystkich planowanych szkół 
w przewidzianym terminie (po Wielkano 
cy) stało się niemożliwe z powodu nie~ły 

P. Minister Kwiatkowski postanowił chanych trudności. 
odznacyć w r. b. 500 zasłużonych robotni Mianowicie· konsulaty niemieckie w 
ltów przemysłu przetwórczego, którzy co Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu odmówi
najrnniej 25 lat przesłużyli w tern samem ły wiz wjazdowych nauczycielom z Polski, 
przedsiębiorstwie, prowadzili nienagan- zaangażowanym do kilkunastu prywat
ne życie i odznaczali się patrjotycznym nych szkół polskich. 
&posobem myślenia. W sprawie tej ukazało się następujące 

Odznaczeni robotnicy otrzymają ozdob wyjaśnienie urzędowe władz niemieckich. 
ne że:ony srebrne z odpowiedniemi dyplo- „Pruskie rozporządzenie szkolne prze 

' mami. Odznaczenia wręczone zootaną ro- widuje sprowadzenie nauczycieli polskich 
?otnikom p~zez wojewodów w dniu 3 tna- o ile ci tutaj nadają się ( ! ? ) i o ile za. 
Ja, względme ,po tej Q.acie, o ile wnio:lki chodzi potrzeba ( ?) .takich .. naqczycieli. 
nadesłane zostaną. z. ()P,ÓŹnieniem. Jest całkiem jasnern, że przed udziele-

niem wizy wjazdowej nauczycielowi, co 
przecież także należy zbadać wedle poli
cyjnego punktu widzenia, trzeba naj
pierw . stwierdzić, czy \Vypełnione są prze 
widziane warunki rozporządzenia szkolne
go". 

Ponieważ w Prusach nie kształci się 
nauczycieli w polskim języku, bez wątpie
nia więc zachodzi potrzeba sprowadzenia 
na początek n;:rnczycieli z Polski. 

Z ofiarnym tructem organizowane 
przez ziomków naszych za kordonem 
::;zkolnictwo prywatne grozi załamaniem 
się. 

Hakatyści z djabelską chytrością sta 
rają się wyzyskać trudne położenie gospo 
darcze ludu polskiego, jego nieświado
mość i łatwowierność. 

Na Warmji np. wroga propaganda 
straszy ludzi odebraniem renty i dużemi 
kosztami utrzymania szMł polskich, cho
ciaż nauka w nich jest bezpłatna. 

W Złotowskiem znowu wmawia się w 
rodziców, że dzieci nie będą się uczyły 
języka niemieckiego, będą więc w przy
szłości upośledzone, jeżeli zechcą pozostać 
w Niemczech. A wiadomo, że w szkole po~ 
skiej udziela.na jest nauka po· polsku i po 
niemiecku. 

Wynika więc jasno, że rozporządzenie 
o szkołach polskich wydali Niemcy tylko 
na pokaz dla zagranicy, a nie dla mniej
szości polskiej. Pozwolili na otwarcie 
szkół, -lecz nan.e-2.Ycieli polskich nie WJ.>U~ 
czajl)r 

W szczególności takie wnioski da &ię 
wysnuć za spostrzeżenia, ze na obszarze 
województw i strostw, znajdujących się 
w podobnych warunkach społecznych i ad 
ministracyjnych, zarówno liczba i procen
towy stosunek wykroczeń kamoNa.dmini
stracyjnych poszczególnych typów, jak i 
wysokość wymierzanych za nie kar znac2 
nie różnią się między sobą. 

Ponieważ przyczyny powyższych róz· 
nic i bezskuteczności akcji karno-admini 
stracyjnej nie można dopatrywać się VI' 
różnicy warunków, pa!lują~ych na niektó 
tych obszarach, należy dojść do wnioskus 
że przyczyna leży w znacznych różnicach 
zasad, któremi się kierują władze admini 
stracyjne przy ściganiu poszczególnych 
typów wykroczeń. 

Podstawowym celem kary administra 
cyjnej bynajmniej nie jest represja indy· 
widualna, lecz pr-zedewszystkiem prewen 
cja ogólna, t, zn. spowodowanie zmniej
szenia się ilości wykroczeń pewnego typt 
na danym obszarze. 

Należy dążyć, aby przekroczeni~ peW· 
nego typu nie miały charakteru masowe
go i aby karanie ich nie zamieniało się na 
pewnego rodzaju opodatkowanie ludn<> 
ści. 

To też p. Minister Spraw Wewnętm_ 
nych w ostatnim okólniku stwierdził, ~ 
kary administracyjne nie mog.ą by6"'ato.J. 
sowane ibezdusznie i ;gzab1onowo. 
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Należyty rozwój Przed wyborami do Izby Rzemieśłn_iczej w Łodzi 
rzemiosła Jednolity front rzemieślniczy zdrową podstawą pod przyszłe prace 

• • „ 1 • • samorządu gospodarczego hamuJą mewspo m1ern1e 
świadczenia podatkowe i brak J'uż tylko kilka dni dzieli rzemiosło 0-1 mieślniczej naznaczonych, jak wiadomo 
długoterminowego kredytu kręgu łódzkiego, od wyborów do Izby Rze na dzień, 5-go maj a 1-. b. 

Po raz pierwszy w Niepodległej Polsce 
przystępujemy do tworzenia tych Izb, 
mających być samorządem gospodarczym 
zadaniem którego będzie podniesienie sta 
nu rzemieślniczego do tej wysokości, na ' 
jakiej powinien się znajdować. 

Znaczenie Stanu średniego, jako czyn 
nika gospodarczego w Państwie doceniają. 
Niemcy, jeden z najpraktyczniejszych na
'l'odów świata. 

Jak zamierza ustosunkować się rząd 
f.ło Stanu średniego, charakteryzuje t o 
dosadnie ostatnie oświadczenie ministra 
qpraw zagranicznych dra Stresemanna. 

„Wyciskamy - powiada Stresemann 
- podatników jak cytrynę. Podżegamy 
Komisję Urzędów Skarbowych do bada
'lia wszelkich ksiąg, egzekucje zabierają 
rzemieślnikowi ostatnie rzeczy, bo nie mo 
łe płacić podatku. 

Nie trzeba jednak zapominać o jed
ttem, że ciche rezerwy życia gospodar
~ego są również cichemi rezerwami pań-
stwa. , 

Bez popierania rezerw życia gospodar 
ezego, nie będziemy mogli się wydostać 
s obecnego wprost nieznośnego stanu, t. 
j. zależności od kapitałów zagranicznych 
dla uruchomienia, a częściowo i utrzyma
nia warsztatów pracy. Zawsze reprezento 
wałem zasadę, że musimy utrzymać prze
mysłowy Stan średni. Cała ta gałęź nie
mieckiej gospodarki zamiera z braku ka
pitału. 

Jeżeli tak dalej mielibyśmy postępo
~ć, to wkrótce staniemy przed faktem, 
te z jednej strony będziemy mieli trust, 
z drugiej zaś miljonowe rzesze robotni
ków i pracowników. Temsamem wzrasta
ją przeciwieństwa społeczno - klasowe. 
Wraz z tern wzrastają finansowe zdolno
ści niemieckiej konkurencji, zanikają i u-
1>adają zaś do zera energja i inicjatywa 
esobista. 

O miljardach mówi się dzisiaj, jak 
ławniej o miljonach. Chodzi, o to aby 
Jtwierdzić, że nadal polityka taka nie mo
że być prowadzoną, jeżeli nie mamy ru
nąć w przepaść z otwartemi oczami. Nasz 
eksport jest przeważnie eksportem z mu
su i ze stratą (deficytem). Przytem rygo 
rystyczne cyfry świadczeń podatkowych 
na zewnątrz wykorzystywane są jako do
wód rozkwitu gospodarki. Taką jest sy
tuacja, przed którą w rzeczywistości sto
imy". 

Niestety i u nas w państwie, w którem 
łycie gospodarcze dopiero się odbudowy
wuje, fiskalizm uderzył przedewszyst
kiem w Stan średni i niepomny wszelkich 
przestróg od szeregu lat nie pozwala roz 
winąć się należycie rzemiosłu, które jest 
podstawowym czynnikiem, ostoją Stanu 
średniego miasta. 

Dla nas - w specificznie groźnych wa 
l'Unkach wewnętrznych i zewnętrznych -
zagadnienie walk społecznych, które ha
muje Stan średni, jest szczególnie niebęz 
t>ieczne. 

Konsolidację Stanu średniego w Pol
i;ce utrudnia w największej mierze fiska 
!izm i ciężkie świadczenia socjalne. 

Polityka więc Rządu w stosunku do 
rzemiosła, powinna iść po linji równomier 
nego rozłożenia podatków na wszystkie 
warstwy społeczne i dostarczenia odpo
~edniego długoterminowego kredytu. I 
Międzynarodowa konferencja I 

kolejowa 
W tych dniach rozpoczęła się w N ea

potu do~oczna konferencja komisji komu 
nikacyjnej Międzynarodowego Związku 
Kolejowego dla uregulowania zagadnień 
komunikacyjnych. Z ramienia minister
stwa komunikacji na konferencję wyje
chali: naczelnik wydziału, inż. Geysztor, 
p. o. prezesa dyrekcji krakowskiej - p. 
Mieczysław Gronowski, starszy referent 
- p. Dwczarek i inż. Sokółowski. Konfe
t'encj a dzieli się na podkomisje: towaro
wą, osobową, wymiany taboru, rozrachun 
kową, techniczną i specjalną. 

Konferencja zakończy się 4 maja rb. 

Nowe schronisko w Tatrach 
Z wiosną r. b. ma być rozpoczęta bu

dowa nowego schroniska w Tatrach w do
linie Chochołowskiej. 

Spis imienny członków oraz kandydatów 
do Izby Rzemieślniczej w Łodzi Ten zaś wysoki poziom stanu rzemieśl 

niczego, to nietylko technika produkcji 
i handlu, nietyiko zdobycie środków i spo 
sobów do podniesienia wartości wyrobów, 
udostępnienia szerokim warstwom spoży 
wców, rozszerzenie rynków zbytu, tak we
wnętrznych, jak i zewnętrznych i wzmoc
nienie podstaw wytwórczości, ale również 
i podniesienie oraz pogłębienie etyki hlin
dlowej, wytwórczości i konkurencji. 

OBWóD I. LóDt I POWIAT I.;óDZKI. 

1. Szczepan Glazer, malarz - Łódź, Kilińskiego 176 
2. Franciszek Szwankowski, stolarz - Nawrot 82 
3. Stanisław Korczak, tapicer - Łódź, Piotrkowska 101 
4. Wacław Kapczyński, ślusarz - Łódź Podrzeczna 33 
5. Władysław Jarmicki, cukiernik Łódź - Pomorska 14 
6. Józef Jakubiec, szewc Łódź, Konstantynowska 26 
7. Jozef Rolik, fryzjer Łódź, - Piotrkowska 132 
8. Jakób Biały, zdun Łódź, - Piotrkowska 130 
9. Edmund Kadyński, tokarz Łódź, - Nawrot 20 

10. Izrael Szwarcberg, kapelusznik Łódź, - Piotrkowska 50 
11. Lewek Charmac ,blacharz Łódź, - Sienkiewicza 40 
12. Majer Goldberg, piekarz Łódź, - Nawrot 14 
13. Lajzer M. Oderberg, cholewkarz Łódź - Piotrkowska 17 
14. Henryk Kona1·zewski, fotograf - Łódź Piotrkowska 97 
15. Franciszek Zarzycki ,murarz - Łódź Poprzeczna 3a 

Zastępcy: 

1. Stanisław Dołożyński, malarz - Łódź Targowa 3~ 
2. Lejzor Chołmski, stolarz - Łódź Kościuszki 22 
3. Leon Eljasz, tapicer- Kalisz 
4. Antoni Suwalski, ślusarz - Łódź Golca 9 
5. Abram Nirenberg, cukiernik - Łódź Aleksandrowska 25 
6. Andrzej Lewandowski, szewc - Łódź Cegielniana 24 
7. Helman Brauer, fryzjer - Łódź Cegielniana 46 
8. Wincenty Osiński, zdun - Łódź Marysińska 10 
9. Ludwik Kwiram, tokarz - Łódź Przejazd 72 

10. Uryn Epsztajn, kapelusznik - Łódź Piotrkowska 2~ 
11. Nusen Mędrzycki, blacharz - Łódź Piotrkowska 73 
12. Kazimierz Graliński, piekarz - Łódź Kopernika 30a 
13. Jpsef P ' Olechnowicz, cholewkarz - Łódź 6-go Sierpnia 32 
14. Feliks Buchcar, fotograf - Łódź, Pl. Wolności 6 
15. Jan Szwedowski, murarz - Radomsko 

OBWóDII. POWIAT PIOTRKOWSKI I RADOMSKOWSKT. 

Członkowie: 

1. Rozalja Gugnacka, szczotkarz - Łódź Zielona 14 
2. Stanisław Herbich, wędliniarz - Kalisz 
3. Samuel Moszenberg, introligator - Łódź Piotrkowska 42 

Zastępcy: 

1. Edward H. Sziitz, szczotkarz - Łódź Zielona 14 
2. Adolf Lewitin, wędliniarz - Pabjanice 
3. Samuel Sadokierski, introligator - Łódź Zielona 27 

OBWóD III .. POWIAT ŁASKI, SIERADZKI I WIELUNSKL 

Członkowie: 

1. Leonard Kopydłowski, bednarz - Piotrków 
2. Ignacy Rassalski, powroźnik - Łódź Pusta 5 
3. Antoni Kozłowski. garbarz - Zduńska Wola 

Zastępcy: 

1. Henryk Kopczyński, bednarz - Łódź Franciszkańska 2P. 
2. Otto Bernhardt, powroźnik - Łódź Ogrodowa & 
3. Zacharje Rajchbardt, garbarz - Łask 

OBWóD IV •. POWIAT KALISKI I TURECKL 

Członkowi~ 

1. Robert Rode, cieśla - Łódź Zakątna 78 
2. Moszek Przygórski, kuśnierz - Łódź Piotrkowska 37 
3. Szaja Sendowski. ze.irarmistrz - Łódź Południowa 5 

Zastępcy: 

1. Władysław Kuliński, cieśla - Łódź Hrabiowska 20 
2. Chaim Adler, kuśnierz - Kalisz 

· 3. Franciszek Dębowski, zegarmistrz - Łódź, Piotrkowska 18B 

OBWóD V •. POWIAT KOLSKI, KONINSKI I SŁUPECKI. 

Członkowie: 

1. Władysław Kupiński, kołodziej - ślesin 
2. Józef Urbański, rzeźnik - Łódź, 
3. Szlama Kaliski, czapnik - Łódź, Nowomiejska 4 

Zastępcy~ 

1. Stanisław Grabowski, kołodziej - Golina 
2. Mieczysław Myszkiewicz, rzeźnik - Rychwał 
3. Abram Goldberg, czapnik - Łódź, Zgierska ·4 

OBWóD VI. POWIAT ŁĘCZYCKI I BRZEZINSKL 

Członkowie! 

1. Ignacy Szymczak, rymarz - Łęczyca 
2. Stanisław Ruszkowski, kowal - Wieluń 
3. Berek Kazimierski. krawiec - Łódź, Andrzeja 4 

,; 

Zastępcy: 

1. Jan Gletkier, rymarz - Tomaszów 
2. Edward Szteigert, kowal - Brzeziny 
3. Teofil Majewski, krawiec- Łódź, Konstan~~ 

W tej historycznej ch\1\lili nastąpila 
konsolidacja rzemiosła, bez różnicy WY· 
znań i narodowości. Stanowi ona trwałą 
podwalinę pod jednolity front rzemieślni 
czy ,będący rękojmią spełnienia zadań ja
kie spoczywają na mającej powstać Izbie: 

Fakt ten ma ważkie i symptomatyczne 
znaczenie. Stwierdza on bowiem, że docho 
dzi do kompromisu na tym gruncie, na 
jakim w sferach rzemieślniczych było za
wsze natrudniej znaleźć porozumienie. 

Rzemieślnicy bowiem przychodzą d~ 
przekonania, że jednak musi nastąpić kon 
solidacja rzemiosła, jak istnieje podobna 
konsolidacja w przemyśle, gdyż tylko 
zgodna współpraca wszystkich rzesz rze 
mieślniczych stworzy zdrowe podstawy 
pod przyszłe prace Izby. 

I chociaż zadania Izby Rzemieślniczej 
w Łodzi, jako samorządu gospodarczego 
są ogromne i piętrzą się przed nią wiele 
trudności, atoli nazwiska kandydatów na 
przyszłych radnych, które poniżej poda.ie 
my, stanowią 'gwarancję twórczej pracy 
dla ogółu rzemiosła. A tym owocniejszą 
będzie praca Izby im większem zaufaniem 
i poparciem cieszyć się będzie u ogółu. 

fłid •• &@• 

Epoka technik~ 
Połów ryb przy pomocy prądu 

elektrycznego 
Kiedy przed kilku J:Qiesiącami jeden 

z wybitnych dziennikarzy !rancuskich roz 
pisał ankietę na temat: „Jak należy na
zwać naszą epokę", największa ilość od
powiedzi zawierała propozycję nazwania 
naszego wieku epoką techniki. I rzeczywi 
ście, jeśli się ogarnie wzrokiem te wszy. 
stkie nadzwyczajne, nieomal fantastycz
ne zdobycze, jakie w przeciągu kilkudziA 
sięciu lat ostatnich osiągnęła nasza rzeko 
mo zdegenerowana ludzkość, to nie pozo
staje nam nic innego, jak tylko uchylić 
czoła przed owym wyrokiem plebisc.Ytv 
francuskiego. 

Wiek nasz jest istotnie wiekiem tech· 
niki, która coraz bardziej wypiera pracę 
rąk ludzkich, ograniczając ją do mini
mum wysiłku i zastępując ją - eiektry<2 
nością. 

W Niemczech np. głowią się ostatnio 
najpoważniejsi uczeni nad tern, jakby 
zwykłe, odwieczne łowienie ryb zapomocą 
sieci i przedhistorycznej wędki zastąpić 
bardziej współczesną, a przedewszystkienr 
wydatniejszą metodą. 

W ostatnich tygodniach zajęła się ~ 
l{westją cała prawie prasa niemiecka, o
trzymująca ze wszystkich stron nowe po 
mysły, wskazówki, informacje co do por(} 
bionych dotychczas w tym kierunku do
świadczeń. Zainteresowanie się ogółu tą 
kwestją zasługuje ze wszechmiar na ~ 
chwałę. W ten sposób powstaje kontakt 
między uczonymi a społeczeństwem, w ten 
sposób wyłaniają się istotnie nowe, wiele 
na przyszłość obiecujące możliwości. 

Narazie ściśle naukowe doświadczenia. 
prowadzone z ramienia rządu pod kierow
nictwem wybitnych uczonych, potwierdzi 
ły, że połów ryb zapomocą silnych prądów 
elektrycznych jest istotnie możliwy,-pró 
by idą teraz jeszcze w kierunku odpo
wiedniego nasilenia prądu. Chodzi o to, 
aby w rzece, lub stawie zizolować pewną 
przestrzeń t. zw. „elektryczne pole••. Ryby 
przepływające przez te elektryczne pole 
podają w stan silnego odrętwienia, z 
którego się budzą natychmiast po ominłt 
"ciU niebezpiecznej stref;y:. 



Nr. 118 
>HASLO« z <Inia 1-go maja 1929 Roku~ Str ' 

Ostrożnie z miljonerkami 
~~~~-61~~~~~ 

Kobieta o ... 1500 monoklach 
Niezwykłe wybryki . młodej amerykanki 

Każda stolica ma swoje sensacje, ale Potrafiła pani Wera wyczyniać i inne 
chyba najwięcej ma ich wszecheuropej- mniej oryginalne historje, które w podziw 
ska stolica, t. j. Paryż. wprawiały jej otoczenie; oto pewnego 

W grodzie nadsekwaf1skim roi się od dnia weszła w licznem towarzystwie do 
~etidzoziemców ze wszystkich stron świata modnego baru, gdzie jednak wszystkie 
?rzybyłyćh, którzy swojem ekscentrycz- stoliki były zajęte. 
tem zachowaniem się przyciągają uwagę Amerykanka, chcąc za wszelką cenę 
I budzą podziw nawet u rdzennych bonvi- zdobyć dla siebie lożę, wyjęła książkę cze 
fer'ów paryskich. kową i zakupiła wszystkie znajdujące się 

Człowiek, który .~yrzekl 
nazwiska Habsburg?w 
Były arcyksiąże Leopold Salvator 

„confe:rencjerem" w kinematografie 

• 
się 

Z Bazylei donosź'ą do „Neue Freie Pres- Leopold WOlfling, były arcyksiążę Leo-
se": W największem kinie tego pięknego pold Salvator! 
miasta na granicy szwajcarsko-francu- O miłoścj więc arcyksięcia Rudolfa do 
skiej, ldnie cieszącem się bogatą i wyma- baronówny Vetsery o rozterkach jego z 
gającą klijentelą patrycjuszów bazylej- małżonką, księżniczką belgijską, Stefa
skich, żądających, aby dawanO'im coś nad nją o strasznym dramacie w pałacylm my 
zwyczajnego, wystawiony jest obecnie śliwskim w Mayerlingu o życiu prywat.. 
film, przedstawiający dzieje tragicznej nem na ówczesnym dworze cesarskim w 
miłości następcy tronu austrjacko-węgier Wiedniu słyszy publiczność nie z ust pią 
skiego ,arcyksięcia Rudolfa i baronów11y tych lub dziesiątych, lecz z ust tego, sto 
Marji Vetsery. jącego tam przy pulpicie starego m·~ż-

Ostatniem wydarzeniem, które poru- w barze zapasy jadła i alkoholu, chcąc w 
l!Zyło świat towarzyski Paryża jest spra- ten sposób zmusić innych gości do opusz
wa rozwodowa, którą za pośrednictwem czenia lokalu. Nie udało się to jednak po
slynnego adwokata Roberta wytoczył p. mysłowejmiljonerce, bowiem goście ener- Sam ten dramat sfilmowany, nie był
Henryk Dumin swej małżonce, której pa- gicznie zaprotestowali przeciwko tego ro- by może sensacją wystarczającą, aby za
nieńskie nazwisko brzmi Vera Schutz. dzaju „dyktaturze" i w końcu awanturę pełniać stale wielki teatr kinematograficz 

Panna Vera, córka ongiś jazzbandzisty musiała zlikwidować policja. ny ,boć takich sfilmowanych, rzekomo hi 

czyzny o charakterystycznej głowic Hab 
sburgów, którego niemal ubogie ubranie 
zgadza się dziwnie z jego postacią, a któ
ry niegdyś, w swej młodości, nl!:lił order 
Złotego runa na szamerowanem mundu
rze wojskowym przed którym warta na 
Burgu wiedeńskim prezentowała broń, 
gdy powóz jego wjeżdżał na podwórze 
zamkowe dla którego wreszcie cesan 
Franciszek Józef był nietylko szefem, al~ 
także głową rodziny jego. 

kalifornijskiego, który w czasach powojen Jest to tylko cząstka ze skarg p. Durni- storycznych, dramatów są już tuziny, w 
nych dorobił się olbrzymiej fortuny, przy- ny, jednak i tej podobno wystarczy dla danym jednak razie, może większe jeszcze 
jechała niedawno do Paryża, już jako mil- przeprowadzenia rozwodu. zajęcia, niż sam dramat, budzi osoba „con 
jonerka, poznała p. Duminy i, po amery- A tymczasem Paryż żyje pod hasłem: ferenciera", opisującego żywem słowem 
kańsku, w przeciągu rekordowo krótkie- ostrożnie z amerykańskiemi miljonerka-1 publiczności zajścia, migające jej przed o
go czasu stała się jego małżonką. Niebo- mi. czyma na ekranie, osobą tą bowiem jest 
rak nie p:rzewidział jednak, co mu to mał- -~~llllll!!!~~~·~'"!!l!l•!!lli"~~+a!!!!![ll!~~!!!l!!!l!~~·!!!!&~m~iAZ~~·~w~~~u~~~IĘ~.a~!!!l!!l!!~!l!!!!l!\l!!~!'!l!!!!l!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!'!l!!!!I!~ 
żeństwo przyniesie. Oto, jak się okazało, 
ekscentryczna Ame1·ykanka miała więcej 
kaprysów, niż jej papa dolarów. 

Najbardziej charakterystyczne wyli
czył zmartwiony małżonek w skardze roz
~owej. 

J ednega dnia p. V era kupiła w sklepie 
eptycznym 1.500 monokli dla siebie, po
nieważ chciała mieć „malutki" ~eh zapas 
w razie stłuczenia. Tegoż dnia w towarzy 
stwie męża w innym magazynie kupiła 
120 par pończoch, 40 kapeluszy, 60 szpic
rut i 30 batów. 

Z innych przyzwyczajeń p. Very przy
taeza jej mąż 24 koktaile, codzienny na
pój Amerykanki i jej „spacery". Odbywa
ła je pani Vera w kostjumie Ewy po ogro
dzie ewojej willi. Gdy jednak natłok cie
kawych niezwykłego widoku stał się zbyt 
wielki, posłużyło to za pretekst do kupie
nia zaraz następnego dnia 92 cieniutkich 
kostjumów kąpielowych i 92 parasolek. 

Nawet aeroplany już kraść próbu1ą ! 
Nieudana podróż dwóch awanturniczych chłop~ów 

W Rosji ludzie po dojściu dopiero do 
pewnego wieku doznają pragnienia prze
strzeni i puszczają się na włóczęgę. W 
Europie pożądanie przygód dalekich jest 
naodwrót przywilejem młodzieży poniżej 
lat 20. 

Tak jest nietylko u nas, gdzie niema 
tygodnia, aby się nie słyszało o zbiegłych 
z domu małych awanturnikach, e1e wszę
dzie we wszystkich krajach i dobrze jesz 
cze, jeżeli chłopcy nie próbują dojść do 
urzeczywistnienia swych marzeń drogą 
kradzieży. 

A że to byli nowocześni młodzieńcy, 
więc postanowili się dostać do Afryki jak 
naj szybszq. drogą, a więc aeroplanem, co 
im tern łatwiej na myśl przyszło~ że jeden 
z nich był właśnie terminatorem u me
chanika aeroplanowego i o wyższości tego 
środka komunikacyjnego przekonał swe
go przyjaciela, tapeciarza pokojowego. 

Obaj więc udali się do Darmstadtu, 
wkręcili się do tamtejszego aerodromu, 
da.li się w nim zamknąć na noc i kiedy 
się już uważali za zupełnie bezpiecznych, 
włamali się do jednego z hangarów, gdzie 
już przedtem upatrzyli sobie mały aero 
plan na dwie osoby, przygotowany do od
lotu. 

Stary ten „conferencier" widział na 
własne oczy to wszystko, o czem miesz. 
czuchom bazylejskim opowiada, a pod 
wpływem czego, być może wyrzekł się 
pewnego dnia zaszczytów, tytułów i przy 
wilejów arcyksiążęcych i poślubił miesz· 
czkę wiedeńską. Zapewne jednak i bez te
go małżeństwa, które · zresztą niedługo 
trwało, byłby ten człowiek dziwny WY• 
rzekł się nazwiska Habsburgów i zmie• 
szał się z szarym tłumem ulicznym, tak 
obcym czuł się w środowisku, które mu 
opatrzność przeznaczyła, a które porzuci! 
bez żalu. 

Nie było chyoa zawodu, kt6regoby b.,._ 
ły arcyksiążę .nie chwycił się od tego cza„ 
su. Kto miał sposobność rozmawiać z nim 
przed kilku laty gdy wrócił do Wiednia. i 
założył na jednem z przedmieść sklepik 
z artykułami spożywczemi, tego musiały 
zdziwić odwaga, spokój i bezpretensjonaJ 
ność, z j akiemi ten członek domu cesar„ 
skiego,a przytem. człowiek wysoce wy. Pewnego dnia pani Wera ujrzała w o

knie magazynu oryginalnego, zasus?:one
go motyla indyjskiego z kolekcji słynnego 
profesora; kupiła motyla za 15.000 fran
ków, przypięła do kapelusza i tak wyszła 
na ulicę. W kilka godzin potem motyl jej 
się opatrzył i wraz z kapeluszem oddafa 

Na tę właśnie drogę jednak weszli 
dwaj młodzieńcy w Karlsruhe, którym 
znudziło się życie miejskie i postanowili 
spróbować pracy na roli, ale koniecznie 
w ... Afryce. 

Zaopatrzyli się najpierw w dostatecz
ne fundusze na drogę, ukradłszy gdzieś 
70 marek, a ponieważ w Afryce są lwy i 
tygrysy i trzeba się mieć czem bronić, 
wślizgnęli się do posterunku policyjnego i 
zabrali dwa rewolwery. 

Próbowali puścić w ruch maszynę; co kształcony, znosi kaprysy losu, wciąż roa 
im się wprawdzie nie udało, ale sprowadzi· poczyna na nowo swe życie awaturnicze. 
ło im na kark stróża nocnego, a ten ujął I oto teraz 0{)9wiada spokojnie o tetnł . 
ich i już prozaiczną, a przestarzałą drogą co widział przed laty na dworze Habs-i 
lądową zaprowadził na policję, skąd ieh burgów. Kto wie jednak, czy nie byłobYj 
odesłano do domów rodzicielskich w Karls jeszcze ciekawsze opowiadanie o jege 

go pokojówce. 

- Ach, ty pochlebco! 
- Nie to chciałem powiedzieć. Myślę, że mógłbym 

włęcej powiedzieć, gdybym był na miejscu. Nie to chcia 
tern powiedzieć... rozumie pan ... 

- Masz rację, mój drogi. Cierpliwości, zobaczysz 
iniejsce przestępstwa i pewną kobietkę, której śmierć 
męża nie zmartwiła zbytnio. 

- Doprawdy! 
- Dziwi cię to po tern, co ci opowiedziałem? 
- Ach, to nie to ... ale w każdym razie to ciekawe„. 
- Powiedzia.łeś - zawołał Mittte 1-ozpromieniony.-

ro ciekawe, bardzo cieka:we, bardzo ciekawe. To też szu
rając z tej strony i ze strony Landry'ego będziemy mo 
rli wyjaśnić sprawę, która ogółowi śmiertelników wy
łaje się skomplikowana, ale która nas by najmniej nie 
przeraża, nieprawda? 

- Mnie nie przeraża! -- zawołał Piment z zapałem. 
Dźwięk dzwonka przerwał tę budującą rozmowę. 

~o chwili weszła Alfonsyna i podała Miette bilet wizy
rowy. Detektyw przeczytał: 

BRUNO DE CASTERIVE 
Chateau du Fonds des Ails Waterloo 

- Czego chce odemnie ten pan? - zapytał Miette. 
-Chce, żeby go pan zaraz przyjął. 

- Powiedz mu, że nie mam czastl ... jestem zajęty, 
- Powiedziałam, ale nalegał. 
- Co robić, Sosthene? 
- A gdyby go pan przyjął? Nigdy nie wiadomo, 

r;ego możemy się .dowiedzieć od ludzi. 
- To prawda. Więc dobrze, niech wejdzie. Ty, Sost

\ene, weź to krzesło, usiądź przy maszynie i vrzet>isuj 
t1śkolwiek. Jesteś moiµi sekretarzem .... 

ruhe. życiu własnem. · 
'W!§* ?3'& s; 

-Nie to chcę powiedzieć ... panie Miette ... Ale nie 
umiem pisać na maszynie 

- Udawaj głupcze! 
Dobrze, panie Miette. 

IX. 
BRUNO DE CASTERIVE. 

Do gabinetu detektywa wszedł człowiek pięćdziesię-
cioletni, trzymającą w ręce melonik i laskę ze złotą 
gałką. Miał na sobie czarny doskonale skrojony żakiet, 
artystycznie zaprasowane spodnie, białe getry, które za
krywały lakierowane pantofle, krawat o dyskretnych bar 
wach, ozdobiony szpilką z różową perłą. Prosty, dosko
nale zbudowany, pan ·de Casterive należał do tych ludzi, 
których czas zupełnie nie postarza i którzy zdawałoby 
się osiągają dojrzałość, przy sześćdziedzi esiątce. 

N a zaproszenie Miette'a przybyły usiadł na wskaza
nem miejscu, poprawił monokl w prawem oku, spojrzał 
na Sosthene'a, który stukał na maszynie, potem prze
niósł pytający wzrok na Miette'a. 

-Mój sekretarz - objaśnił detektyw. 
- Ach, tak! 
Słysząc to Sosthene zaczął tak gorliwie pisać, ~e 

możnaby go uważać za groźną konkurencję dla steno
typistek Ligi Narodów. 

- Uspokój się, - rzekł mu Miette. - Przestańże 
pisać. Weź te listy i podkreśl czerwonym ołówkiem to, 
co ci się wyda ciekawe. 

- Dobrze, proszę pana. 
Wtedy Miete zwrócił się do pana Casterive. 
- Czem mogę pan usłużyć? - zapytał detektyw. 
- Nie wiem nawet, czy może mi pan czemś służyć, 

natomiast wiem, że mogę panu dać informacje o pani 
Meriadec i panu Landry z którymi byłem w przyjaźni. 

Myślę, że te informacje ułatwiłyby panu zadanie. 
- Ach! - zawołał Sosthene, podskakując. 
- Co się stało? - spytał M:iette surowo. 
- Nic, proszę pana. Nie to chciałem powiedzieć. Zła-

małem sobie paznokieć, podkreślając jedno zdanie. 
- Dobrze już dobrze. Więc pan mówi-

- Znam już od dosyć daWna panią Meriadec i pana 
Landry. Dowiedziałem się dziś rano z gazet o krwa~ 
dramacie przy ulicy Zielonego Strzelca. Wskoczyłem dc
samochodu i przyjechałem tutaj, gdyż mam wrażenie; 
że pan jest najbliższym prawdy. Dla pani Meriadec mia„ 
łem zawsze dużo sympatji. Siadała mi często na kola.. 
nach, gdy była małą dziewczynką i bawiła się lalką J 
Maksem„. chcę powiedzieć z panem Landry, który ju.7 
wtedy bardzo ją kochał i chciał się z nią ożenić dwa lata 
temu. 

- Tak, tak - potwierdził Miette. 
- Nigdy nie lubiłem tego Landry. Dosyć zdolny, za• 

rozumiały, wydawał mi się nieszczery. Zawsze miałerr: 
wrażenie, że pod jego udanym spokojetn kryła się po
rywczość, którą zdradzał błysk . oczu . . 

- Zupełnie się z tern zgadzam - .zawołał Miette. -
Wyrobiłem sobie o nim takie zdanie, podług tego, co mi 
o nim opowiadano. To, co pan mówi, potwierdza moje 
przypuszczenia. 

Czytając opis dramatu ostatniej nocy, który, niech 
mi pan wierzy, nie zaskoczył mnie wcale, obawiałem się, 
że mogłoby się zakraść pewne podejrzenie co do uczuć 
pani Meriadec wobec jej męża i postanowiłem dać wyjao 
śnienia co do stosunku, jaki łączy panią Meriadec z Malr 
sem Landry. 

-Zamieniam się cały w słuch - rzekł Miette. 
-Nie lubię si~ mieszać do nieswoich spraw - ciąg-

nął pan de Castenve - zwłaszcza do podobnych ciem. 
nych historyj. Tern niemniej czuję, że obowiązkiem 
moim jest powtórzyć panu pewną rozmowę, którą pod
słuchałem zupełnie mimo woli w jednym salonie, gdzi~ 
pani Meriadec spotkała się z ~faksem Landry„. 

- Trzeba z tem skończyć. Elzo - mówił... 
- Ale jak, jak? - odpowiedziała pani Meriadee. 
- Prosiłem cię o trochę cierpliwości, aby postano. 

wić coś ostatecznego. Ale twój wygląd mnie przeraża. 
Jesteś taka blada! ..• 

. -:--- ~ie m~ już sił~ - rze~ p~ ~eriadec, - da~ 
InI Jaki sposob 2e!'Wama z tern zyciem, które prowadzr 
od dwueh lat. 
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Ferje letnie w szkołach 
Z kół dobrze poinformowanych dowia 

dujemy się, że w związku z projektowane 
mi licznemi wycieczkami młodzieży szkol 
nej na Powszechną Wystawę Krajową., 
ferje letnie we wszystkich szkołach roz
poczną się w b. r. wyjątkowo 15 czerwca 
"l:t. r. (o) 

Okręgowe konferencje 
spółdzielcze 

Zwyczajem dorocznym Związek Spół
dzielni Spożywców Rz. Pol. zwołuje w mie 
siąćach kwietniu i maju konferencje okrę 
gowe, na których poza sprawami gospo
darczymi spółdzielni danego okręgu, oma 
wiane są sprawy ideowe i propagandowe. 
W roku bieżącym zostanie omówione za
radnienie współpracy z innemi instytucja 
Jni społecznemi w okt'ęgu~ których pr~ed 
łtawiciele zostali zaproszeni do wzięcia 
!działu w konferencjach. 

Konferencja tego rodzaju w Łodzi od
będzie się w dniu 5 maja b. r. o godzinie 
JO I'.. w sali T-wa śpiew. Im. St. Moniu
szki - ul. 0gTodowa 34. 

Przyjazd przedstawicieli 
„Polrosu" do Łodzi 

Towarzystwo handlu z Rosją „Polros" 
uzyskało zamówienie na ogólną sumę 1.250 
tysięcy rubli, z czego 900.000 rubli na 
zabipno tanich wyrobów wełnianych i ba
wełnianych w Polsce a 350.000 na żelazo 
handlowe. Wyroby włókienn!cze, które 
maJą być niebawem wysłane do Rosji, 
nabywane są niezależnie od tranzakcji 
dokonywanych przez sowieckie misje 
handlowe. 
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Program uroczystego obchodu święta 3-go Maja 

Komitet Obchodu Rocznicy Konstytucji 
3 Maja prosi nas o opublikowanie poniż
szej odezwy oraz programu tegorocznych 
uroczystości: 

Rocznica Konstytucji Majowej - dzień 
święta Narodowego - obchodzony jest 
uroczyście w całej Polsce. Dzień to bo
wiem wiekopomny, świadczący o wielkiej 
naszej przeszłośCi, ukazujący perspekty
wy większej jeszcze i wspanialszej przy
szłości Narodu i Państwa. 

Niech się więc w tym dniu uroczystym 
krzepią serca nasze, niechaj nas ogarnia 
wielka troska o dobro odzyskanego pań
stwa, niech się jawi i triumfuje jedność 
Narodu około Jego wielkiej idei państwo
wej~ 

ka, każdy mieszkaniec naszego miasta, po Godz. 19 - Capstrzyk- orkiestr wo:i 
winien wziąć i weźmie udział gorący, w :skowych, policyjnych i straży ogniowych. 
święcie N:orodowem; by zamanifestować 
naszą polskość niewzruszoną, naszą wier- Pi:},tek, dnia 3 Maja 1929 roku: 
ność i czujność wobec najwyższych d<Jbr Godz. 6.30 - Pobudka orkiestr woj. 
Ojczyzny, wobec Jej Majestatu! skowych. 

Wzywamy przeto wszystkie organiz[tcje . , , . . 
społeczne, kulturalno - oświatowe, zawo- G~dz .. 9 - Nabozenstwa w sw1ątymach 
dowe, sportowe, cechy rzemieślnicze i t. katolickich dla dziatwy szkół powszech
p. do jaknajgorliwszego zamanifestowa- nych. 
nia w cL'liu tym uczuć polskości przez wzię Godz. 10 Nabożeństwa w tychże 
cie tłumnego udziału w objętych poniż- świątyniach dla młodzieży szkół średnich. 
szym prograf!:lem uroczystościach. Godzż 10-11 - Nabożeństwa w świą„ 

PROGRAM. tyniach innych wyznań. 

Czwartek, dnia 2 maja 1929 roku: Godz. 11 - Uroczyste nabożeństwo ~ 
Katedrze św. Stanisława Kostki. 

Każdy Polak, jak Polska długa i szero- Godz. 12 - Przybycie sztafety kołat-. 
~www~~!!!!l!!!!!~~!l!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!l!!!!!!!!!l!!!~~a~r~nw~~!!!l!ll!,!!!~li*~S;!!!A~·~~~.,,.~·~&P~*'"~"'~""'~x~-w~·~"~u~-·!!l!„!!!™~~"~"~··~·'I!~"~,..,.,~ skiej z Praszki na plac katedralny. 

Godz. 18 - Capstrzyk orkiesb ~ol
nych. 

Dalsze procesy przecilvko Widzewskiej 
Man uf ałcturze 

. ł •r 

Narazie jeszcze 3·ch majstrów domaga się odszkodowania 
za zwolnienie z pracy 

Jak wiadomo, odbyły się zarówno 
w sądzie pracy, jak w sądzie okręgowym 
procesy przeciwko Widzewskiej Manu
fakturze z oskarżenia zwolnionych w 
swoim czasię bez odszkodowania maj
strów fabrycznych. 

We .wszystkich wypadkach sąd przy
znawał słuszność skarżącym, nakładając 
na Widzewską Manufakturę obowiązek 
uiszczenia należności. 

Nie wszystkie to jednak procesy, kt&-
re zostały wytoczona Widzewskiej 
Manufakturze przez jej pracowników. 

W najbliższych dniach na wokandzie 

w walce o c 

sądu pracy w Łodzi znajdzie się kilka :roz 
praw z oskarżenia majstrów, przeciwko 
Widzewskiej Manufakturze o odszkodo
wanie, a miano>vicie Ralrncz, Frankiewicz 
i Jaskólski. 

Majstrowie wspomniani zwolnieni zo
stali w swoim czasie z pracy z 2-tygodnio 
wein wymówieniem, miast przysługują.
cym im 3-miesięcznym jako pracownikom 
umysłowym. Pozatem kaMy z majstrów 
pracował w godzinach nadetatowych, za 
które nie otrzymywał specjalnego wyna
grodzenia. W skargach swych proszą o
ni sąd o przymusowe wywindykowanie 
sum odszkodowawczych. 

I b po • sz 
Delegacja bezrobotnych u po Woiewcdy 

Godz. 12 - Defilada. 

Godz. 15 - Rewja spol'towa w Heleno
wie, organizowana przez Wojewódzki Ko 
mitet Wychowania Fizycznego i Przyspo 
sobienia Wojskowego. 

Godz. 16 - Zawody pływackie i poka
zy Ligi Morskiej i Rzecznej w Rudde P$: 
bjanickiej. 

Godzż 17 - Uroczyste posiedzenie Ra 
dy Miejskiej. -

Godz. 17 - Koncerty w parkach miej• 
skich. 

Godz. 20.30 - Uroczyste przedstawie
nie w Teatrze Miejskim. Daną będzie 
premjera sztu!d fantastycznej w 7-miu 
obrazach „SEN" Felicji Kruszewskiej. 

Zrzeszenia i korporacje, biotące b· 
dział w nabo~eństwie w Katedrze św. Sta 
nisława Kostki, proszone są o przybycie 
do Katedry najpóźniej o godr;in.ia 10--30.. 

Łódź, w maju 1929 roku. 

Komitet Obchodu 
swięta Narodower.rn 3 Maja. 

* * 

Jak się dowiadujemy w związku z tym Klęska bezrobocia w Łodzi szczegół- Żyli oni nadzieją, którą dał im kie-
faszcze w bieżącym tygodniu a najdalej nie dotkliwie dokucza tym wszystkim po- rownik PUPP., że z chwilą rozpoczęcia 
w przyszłym przyjadą przedstawiciele zbawionym pracy, którzy z naj1ozmait- robót sezonowych magistrackich będą oni 
.Połrosu" do Łodzi, celem sfinalizowania szych powodów nie chcą należeć do żad- zatrudnieni, gdyż zgodnie z uchwnłą Ra
t!'anzakcji manufakturnych. . nego stronnictwa politycznego, nie wyka- dy Miejskiej PUPP. otrzymał 10 procent 

O godzinie 4-ej po południu odbędą si~ 
w teatrach Miejskim i Popularhym dla 
robotników, młodzieży szkolnej, wojska i 
policji bezp}atne przedstawienia. Bilety 
na te widowiska oddane zostały przez Kc 
mitet Obchcdu do dyspozycji organizac
jom zawodowym, władzom szkolnym, woj 
skO'fYin oraz Komendzie Policj · 

Posiedzenie plenarne 
Izby Przemysłowo-Handlowej 

W środę dnia 8 b. m. o godz. 5 po 
poł. odbędzie się w Towarzystwie Kredy
towem m. Łodzi (Pomorska 21) trzecie 
plenarne posiedzenie ł6dzkiej Izby • Prze
mysłowo-Handlowej z nast. porządkiem 
dziennym: 

Odczytanie protokułu posiedzenia ple
narnego z dnia 27. II.; sprawozdanie Pre
r:ydjum Izby z dvałafoości w okresie od 
walnego zebrania w dniu 27. II. b. r. do 
dnia 8. V. r. b.; wybory Prezesa Izby; 
Wybory dwóch Wiceprezesów Sekcji 
Przemysłowej; uchwalenie drugiej części 
statutu Izby; uchwalenie regulaminu obrad 
plenarnych; uchwalenie budżetu Izby na 
r. 1929; ustalenie wysokości opłat na rzecz 
Izby, pobieranych od a) wydawanych za
-świadczeń, b) świadectw pochodzenia to
warów, c) podań na towary, podlegające 
reglamentacji; uchwalenie ilości członków 
stałych komisyj Izby i wybory członków 
tych komisyj; wolne wnioski„ 

Nocne dyżury aptek 
Dziś dyżurują apteki: 
G. Antoniewicza (Pabjamcka 50), K. 

Cllądzyńsldego (Piotrkowska 164), W. 
Sokolewicza (Przejazd nr. 19), 'Rembie
li1'1skiego (Andrzeja 26), J. Zundfllewi
cza (Piotikowska 25), M. Kasperkiewi
r·za (Zgierska 54), S. Trnwkowskiej (ul. 
Brzezińska 56). 

Pozatem stale dyżuruji:i następ11jącG 
imteki: A. Sadowskiej (Zgierska 57), H 
:->utkiewicza (Zgierska 07), z. Gorczyckie 
go (Przejazd 59), A. Szymańskiego ~Przę 
dzalniana 75), A. Bussego (Rzgowska 
nr. 59)_. 

' 

zując zainteresowania dla partyjnictwa. angażowania robotników. 
Oto do redakcji naszej zgłosiła się de- Tymczasem i te nadżieje zawiodły, 

legacja 61 bezrobotnych - apolitycznych gdyż bezrobotni owi nie należeli do żad
którzy przedstawili nam swe bolączki, z nych związków zawodowych, nie mając 
któremi w dniu wczorajszym udali się do nawet na opłacenie wpisowego i składek 
p. wojewody Jaszczołta z prośbą o zao- członkowskich, znajdując pracę przygod
piekowanie się tymi stałymi bywalcami w nie na jeden lub dwa najwy:iiej dni w ty-
wydziale poszukiwania pracy PUPP. godniu. 

Bezrobotni ci pozbawieni są prawa ko- Wczoraj zwrocili się oni do p. woje-
rzystania z zapomóg. Całą zimę starali wody Jaszczołta z jedną tylko prośbą: 
się w PUPP. o jakąkolwiek pracę, czy to pracy! Pracy jakiejkolwiek, by zarobić 
jako robotnicy stali, czy też choćby jako mogli na chleb powszedni, pracy, której 
robotnicy sezonowi. Podczas najsilniej- im dać nie chcą związki zawodowe i Ma
szych mrozów przyjęli najgorsze prace, gistrat! 
do ~tó~rch nikt prócz nich nie dał się 1 
namowie. 

Masowe aresztowania komunistów 
Ubiegłej nocy władze policyjne aresztowały szereg 

wywrotowców 
Na skutek polecenia władz centralnych 

w sprawie likwidacji organizacyj komuni 
stycznych władze bezpieczeństwa władz 
centralnych poleciły łódzkiej policji poli
tycznej przeprowadzić szereg rewizji w 
zwiazku z ożywiona działalnościa agita
cyjną: przed obchodE!ffi majowym prowin
cjonalnych i miejskich komitetów komu
nistycznej partji polskiej. 

Komitet ten wydał tajny okólnik w 
sprawie kampanji w dniu 1 maja. Okół· 
nik zawierał szczegółowe inststrukcje co 
do przeprowadzenia wykroczeń dywetsyj
nych podczas uroczystości pierwszomajo 
wych. Między innemi okólnik zalecał gło 
szenie haseł obrony interesów Rosji so
wieckiej. Jest to dowodem, że inicjato
tzy awanturniczych planów kierują całą 
akcją z Moskwy. 

~V ostatnich dniach zostało również 

l 

stwierdzone, że centralny komitet partji 
komunistycznej otrzymał znaczne fundu
sze na przeprowadzenie akcji w dniu 1 
maja. 

W wykonaniu polecenia władz central 
nych nocy ubiegłej policja łódzka zarów
no w Łodzi jak i w miastach wojewódz
twa łódzkiego dokonała szereg rewizji i 
aresztowań wśród wybitniejszych działa
czy komunistycznych. l\faterjał znalezio 
ny podczas rewizji jest nader obciążają
cy. Wszystkich aresztowanych przeka
zano do dyspozycji włll.dz sądowych. Ze 
względu na toczące się śledztwo pierwiast; 
kowe, które osłonięte jest najściślejszą ta 
jemnicą, nie możemy podać naiwisk are· 
sztowanych. 

' W ten sposób akcja komunistów w dniu 
dzisiejszym została spm·aliż.owana. J.Q).J 

Uroczyste n~bożeństwo 
w dniu 3 maja 

w kościele św. Jana 
W dniu 3-go maja odbędzie się ur003"-' 

ste naboi:Elństwo polskie w kościele św. 
Jana o godz. 10, w końcu ·kazanie wygłoał 
pastor Kotula. 

. 
Swłęto wychowania 

fizycznego 
w dniu 3 maja 

W dniu · święta narodowego 3 MaJ1tt 
które niezwykle uroczyście obchodzone 
będzie przez społeczeństwo łódzkie - w°" 
jewódzki komitet wychowania fizycznego 
i łódzki oddział Ligi Morskiej i Rzecznej 
w Łodzi organizuje na stawie w Rudz~ 
Pabjanickiej manifestację sportową.. 

W ramach tego święta Spt:?rtowego odoi. 
będą się zawody wioślarskie 300-Ińetrow• 
z nagrodami. 

Ogółem przeznaozono dla zwycięzCÓ>f> 
tego biegu 3 nagrody. W zawodach tych 
mogą brać udział· miłośnicy i miłośniczki 
sportu wodnego. W sz~lkich inf ormacyi 
udziela sekretarjat Ligi, Piotrkowska 92, 
w godzinach od 6-S, który przyjmuje rć 
wnież zapisy uczestników zawodów. .. .,. 

Komunikat 
Zarząd sekcji sportowej „Resursa• d-. 

wiadamia swych członków, że w piątek„ 
t. j. 3 maja c;;dbędą się wyścigi turystyez• 
ne klubu. 

Zbi6rka o godz. 7.30 rano (kier.unek1 
omówiony zostanie na mie.\scu). 
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BACZ osc o I Zaświadczenia dla 
poborowych 

Jutro rozpoczyna się ogólny pobór 
miasta Łodzi 

na terenie 
Biuro Wojskowe przy Magistracie m, 

Łodzi zawiadamia pobormvych rocznik:. 
1908, którzy zgłosili się do spisów poborc 
wych w Łodzi, a dotychczas nie otrzymalł 
odpowiednich zaświadczeń, aby zg;łosili 
się po odbiór tychże do Biura Wojskowe~ 
go przy ul. Piortkowskiej 212. okienko 8 
w godzinach od 9 do 13-ej. W dniu jutrzejszym rozpoczyna się na 

terenie Lodzi ogólny pobór rekruta. 
Do poboru ogólnego w r. b. stawić się 

winni 1) wszyscy mężczyźni, urodzeni w 
r. 1908; 2' mężczyźni, będący w wieku 

wienia się przed Komisją Poborową we 
właściwym terminie, będą karani w dro
dze administracyjnej - w myśl art. 97 
Ustawy Wojskowej - grzywną. do 500 
złotych lub aresztem do 6 tygodni, wzglę 

dnie obu temi karami łącznie, o ile popeł
nione przekroczenie nie będzie nosiło cech 
przestępstwa, podlegającego - w myśl 
powołanej ustawy wojskowej - wyższym 
karom. 

Konkurs na nowe apteki 

poborowym, którzy pr~y poborze w rol~u ~!l!!!l!!lll!~~!!ll!l!l!l~~e~~!!!a~~~"~!ł&'~n~a~1 ~~!lN!!'J!'~ew~s·~w+~a~~'M~-~'~&&~-~~~·~-·~~..!!!!..!iil~!!i!i!!!!~•~' 
popr-zednim uznani zostali za czasowo nie 

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi przesłał do Mo
nitora Polskiego ogłoszenie o konkursie 
na 5 nowych aptek w Łodzi w punktach: 
przy ul. Rokicińskiej między ul. Suchą 
i mostem kolejowym; przy ul. I-go Maja 
lub Konstantynowskiej poza ulicą Leszno; 
przy ul. Pomorskiej, poczynając od ulicy 
Magistrackiej do granic miasta; w dziei
nicy między ul. Obywatelską, Kątną, Ró
żaną i torem kolejowym; na przedmieściu 
Chojny poza torem kolejowym. 

~dolnych do służby wojskowej, t. j. otrzy 
ma.li kat. „B"; 3) mężczyźni, będący w 
wieku poborowym, t. j. urodzeni w roku 
1906 i 1907, którzy dotychczas nie uczy
nili zadość obowiązkowi stawienia się 
przed komisją poborową; 4) mężczyźni, 
którzy zgłosili się do ochotniczej słu±by 
wojskowej; 5) mężczyźni, którzy zgłoai
łi się do ochotniczej służby wojskowej 
~ed osiągnięciem wieku poborowego, 

Dziesiąty dzień rozpraw 

przeciwko oskarżonym o nadużycia 
poborowe PKU Wieluń 

Sąd nakazał aresztowanie iednego ze świadków 
lecz nie odsłużyli całkowicie ustawowego Wczorajszy dzień rozpraw przeciwko 
,n-esu czasu służby czynnej; 6) mężczy- oskarżonym w aferze poborowej PKU.-
)ni, którzy uzyskali obywatelstwo od cza- Wieluń obfitował w bardzo drażliwe mo„ powstania Państwa Polskiego, do ro- menty i sensację wywołało aresztowanie 
'wnika 1883 włącznie. na sali rozpraw świadka Szymona Ru-

Podania 0 odroczenia czynnej służlJy miancewa, przyczem publiczność trzyma
.~s-kowej z tytułu j.edynego żywiciela na b„ - w napięciu wskutek ciągłych nie 
rodziny, odziedziczenia gospodarstwa rol- porozumień i replik między prokuratorem 
... .,,.,.0 lub z tytułu odbywania studj6w a obrońcą, adw. Hofmokl-Ostrowskim. 
.._

6 Pierwszy zeznaje świadek komendant 
praktycznych i teoretycznych w:i::ny być P. P. w Zduńskiej Woli, Bolesław Modza· 
:wnoszone w ciągu 14 dni po uznaniu po
borowego za zdolnego do czynnej służby lewski. Na wstępie świadek zeznaje, że 

słyszał dwa miesiące przed śledztwem o 
Wojskowej. nadużyciach, jakie się dzieją w PKU.-

Podania o ponowne udzielenie odr0<:ze Wieluń, nie miał jednak dowodów rzeczo-
4ia te:mi~u odbyc}a czynnej służ?Y, .Y"?j: wych, ażeby móc z tytułu tego wszcząć 
skow~J wu.my byc wnoszo~e naJpoz?IeJ śledztwo. Słyszał również, że porucrnik 
do ?ma 1 hpca r. b. !:~a!lia o powy~s~e Kijania grał nałogowo w karty, bardzo 
ul}fl wn!es1one w poz~ieJ~ZJ?ll .tenmme skromnie( więcej natomiast rozrzutnym 
bez nale~rt;g~ usprawiedhwie~ia przy- w kartach był sierżant Wróbel, który cie 
czyn opoz~1ema będą pozostawiane bez szył się rozległymi kredytami w kartach. 
1'>ZJ)atrzem~. . . , Na zapytanie sędziego śledczego, dlacze-

P?borowi, .pos1~tlaJący. praW3; do skro- go Wróbel właściwie miał większe kredy 
eon;J cz~neJ słuzby woJskoweJ z tytułu ty, nagle zerwał się z ławy oskarżonych 
posiada~a _wymagai:e~.? cenzusu .nauko- porucznik Kijania i odezwał się słowami: 
wego! wi!1n! na Kmms11 Po~orow.eJ prze~ „Gdyż ja nie mam pieniędzy". 
stawie s~adectwo z ukoncz~rua di;i.neJ Następnie na zapytanie sądu, czy świa 
szkoły lub mny dokument, stwierdzaJący dek był podczas badania Rumiancewa w 
4
.0 prawo. śledztwie, ten oświadczył, że był przy tern 

Zgodnie z planem stawiennictwa, jutro obecny, a mianowicie podczas badania 5 
w dniu 2 maja r. b. przed Komisją Pobo- osób. Major, kapitan i sierżant z ramie
rową Nr. 1 (Pomorska 18) stawić się win nia władz wojskowych, z ramienia zaś po
ni poborowi rocznika 1908, zamieszkali na licji byli świadek i kierownik komisarja
~nie II komisarjatu policji, których tu. 
'llazwiska rozpoczynają się na litery A, Na zapytanie przewodniczącego, czy 
B, C, D, E, F, G, H, I, J; wiadomem jest świadkowi, że podczas 

przed Komisją Poborową Nr. 2 (Ogro- śledztwa nie może być obecnych tyle o
Aowa 34) - poborowi rocznika 1908, za- sób, ten oświadczył, że wie o tern, lecz ce-
1i1.foszłmli na terenie I komisarjatu poli- lowo zebrali się w takiej liczbie, ażeby Ru 
eji, których nazwiska rozpoczynają się na miancew nic mógł się tłumaczyć przed 
litery A, B, C, D, E; sądem, że zeznania jego były wymusza-

przed Komisją Poborową Nr. 3 (Za- ne. Dalej świadek zaprz~cza, jakoby zmu
ieątna 82) - poborowi rocznika 1906, szano Rumiancewa do zeznania prawdy, 
którzy w r. 1927 otrzymali kategorję „B" w przeciwnym bowiem razie zostanie za
samieszkałi na terenie I i IV kom. pol. kuty w kajdany i będzie gnił w więzie-

Winni nieusprawiedliwionego niesta- niu. Przecivmie, był on częstowany papie 

rosami i co tylko chciał to mówił dobro
wolnie. 

Następnie zeznaje kierownik komisar 
jatu w Zduńskiej Woli ,Antoni Hamkie
wicz. świadek ten, który również był o
becnym podczas pierwiastkowego śledz
twa, również zaprzeczył, jakoby Rumian
cew zeznawał pod terorem. 

Czterokrotna podwyżka 
składowego za towary celne 

Wskutek wielkiego zastoju w handlu 
i braku gotówki obrotowej towary zagra
niczne zalegały w składach celnych całe. 
mi tygodniami bez wykupienia. Wobec 
tego zostało podwyższone czterokrotnit 
składowe za niewykupione towary, celne 
co zapewne zmusi kupców do szybszego 
opróżnienia magazynów. (O) 

Napad na przeora 
OO. Bonifratrów 

Na wszczęty alarm napastnicy 
zbiegli 

Nagle prokurator Mitowski zgłasza do 
trybunału wniosek o natychmiastowe a
resztowanie świadka Rumiancewa, moty
wując to tern, że dotychczasowe zezna
nia świadków oskarżenia, osób wiarygod
nych, wykazały dobitnie kłamstwa Ru
miancewa, przyczem stwierdzonem zosta
ło, że od Kowalika przyjął 400 złotych za 
zwolnienie Płotka. Przytem prokurator 
wskazał, że Rumiancew był główną sprę
żyną w tej aferze, kusząc oskarżonych Onegdaj około godziny 11 wiecz~ 
pieniędzmi. Za przewinienia te RumiaJ!- do siedziby O. O. Bonifratrów w Choi< 
cew stanie w charakterze oskarżonego n~ch zgłosiło się dwóch młodych osobni
przed sadem cywilno _ karnym, gdzie cze- kow pod ~eteks~el? skorzyst~ia z tel.e
ka go zasłużona kara~ Powyższe zarzuty, fonu, gdyz chcieli zawezwac lekarza I 
--l • k to d t tec -l- Kasy Chorych. :auamem pro ura ra, są os a zne, uo p . . . zhr, • • .;;;,,.M, 
natychmiastowego aresztowania go. sob omewa~przepdt rd kt ama1ą ke~ 

Sprawa ta wywołała bardzo gorącą re- ko. 0~ CMYV;k nł~ k. e ?mił za on~ 
rk · dzy ku to d ka- OW, Jl.'.:5, I O aJeWS I OznaJ przy....,.. 

P I ę pom1ę pro ra. rem ,a a wo łym, że sam zadzwoni po lekarza. 
te~ Hofmo~-Ostrow:skim, .ktory, prote- Wówczas nieznajomi rzucili się na me. 
stuJąc ~rz:c1w~o wnioskowi prokur~to~~ go, przyczem jeden z napastników zerwał 
wskazuJ e, z.e ~Ie. ma podsta:wy obecnre przeorowi z szyji szkaplerz a dragi por
are~ztowama, swiadk;i, gdyz pod~zas skła czął cN.isić przeora. · 
dama; prze~en. zez~an przyznał się do. te-- Napadnięty przeor wszczął alarm, któ
go~ ze wziął Jakąs kopei;tę o? Kowah~a, ry zwabił też i innych zakonników, co 
ktorą wręczył pułkownikowi Rogalskie- widząc napastnicy zbiegli przez okno im 
mu. rowerach pozostawionych przed gmachem 

Należy, zdanierr.. obrońcy, mocno za- odjechali w niewiadomym kierunku. 
stanowić się nad tern„ kto mówi niepraw Zawiadomione 0 powyższym wypa~ 
dę, świadek Rumiancew, czy też świadek władze policyjne wszczęły energiczne doi 
Kowalik, gdyż, jak zeznał oskarżony puł- chodzenie w kierunku ujęcia zuchwałycł 
kownik Rogalski, otrzymał on faktycznie napastników. 
zapieczętowaną kopertę, i dopiero po od- Należy zaznaczyć, że przed rokiem " 
pieczętowaniu jej stwierdził zawartość siedzibie O. O. Bonifratrów na Chojnaeh 
gotówkową. Z tych właśnie względów o- została rozbita kasa ogniotrwała.. 

Kradzieże 
brońca Hofmokl-Ostrowski prosi o uchy
lenie wniosku prokuratora, w przeciw
nym bowiem razie jest pewnem, że Ru
miancew odzyska z powrotem wolność, 

-~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~-~~~~«~-~"~~~~~*~®~e~-~~~e~-~-~*'rnajdaje~oobowiem~~n~uw~ 

K • k J Ł d • ności za kaucją 15.000 zł. 

Z podwórza domu nr. 28 przy ul. Po'hi 
dniowej niewykryci sprawcy skradli jed
ną skrzynię przędzy wigonjowej wartości 
3-0 Ozł., należącą do Fajwela Monszajna. aSJer oncernu węg ow:ego W O Zł w sprawie wniosku prokuratora try-

.Jefraudanłem bunał udaje się na naradę i przychylając 
l1I sie do wniosku prokuratora, postanowił 

Rumiancewa aresztować i doprowadzić 
Przestępca usiłował pozbawić się życia go do dyspozycji prokuratora przy sądzie 

okręgowym w Łodzi. Po ogłoszeniu de
cyzji tej żandarmi dyżurujący w gmachu 
wyprowadzili świadka Rumiancewa do 
najbliższego komisarjatu P. P., gdzie o
sadzono go w areszcie. 

Cierpiąc dotkliwie w chwili, gdy truci
zna zaczęła działać, Epstein rzucił się do 
pobliskiego stawu, chcąc się utopić. Zo
stał jednak w porę uratowany. 

Przedstawiciel firmy Dawidsona przyj 
mując takie zawiadomienie telefoniczne 
w pierwszej chwili nie dawał wiary, są
dząc, iż jest to zwykły żart, tembardziej, 

Zeznania następnych świadków nie no
wego do sprawy nie wniosły. 

Do domu Leser Marji na Chojnach, 
zakradli się złodzieje, którzy zabrali jej 
garderobę, bieliznę i gotówkę, ogólnej 
wartości 9.600 zł. 

W dniu 29 kwietnia r. b. o godz. 21 
m. 30 nieznani sprawcy usiłowali dostać 
się przy pomocy wyłomu w murze z sąsied 
niej posesji do składu manufaktury Wo
skowicza przy ul. Piotrkowskiej nr. 153, 
zostali jednak spłoszeni przez dozorcę te 
goż domu i uciekli. 

W dniu wczorajszym o godz. 8-ej rano 
l:ooeern węglowy Ignacego Dawidsona, 
mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 117 
powiadomiony został telefonicznie przez 
posterunek policyjny w Rudzie Pabjanic
kiej, że pracownik firmy ich, pełniący 
:funkcję kasjera, niejaki Ignacy Epstein, 
zamieszkały przy ulicy Piotrkowskiej 109 
popełm1 podwójne samobójstwo, chcąc 
1>0zbawić się życia. 

że dnia poprzedniego kasjer opuścił biu
ra wraz z innymi pracownikami w najlep 
szym stanie i usposobieniu. Skoro jed
nak przekonał się, że wiadomość ta jest 
prawdziwa, wysłał niezwłocznie na życze
nie posterunku policyjnego do Rudy Pa
bjanickiej kierownika firmy swej, p. Ta
deusza Kolczyckiego. 

„TYDZIEŃ DZIECKA" 
Posiedzenie organizacyjne komitetu w Urzędzie 

Wojewódzkim 

Zarówno w jednym jak i w drugim wy 
r>adku został jednak uratowany. Badany 
przez posterunek policyjny w Rudzie Pa
J>janickiej niedoszły samobójca oświad
czył, że usiłował pozbawić się życia dla
tego, iż popełnił defraudację w firmie, w 
której pracował, na sumę 7.500 złotych. ścisłe badanie ksiąg kasowych wykaże W poniedziałek 29 kwietnia r. b. od- dzą Biskup Tomczak jako przewodniczący, 

czy istotnie suma ta nie przekracza gra- było się w Urzędzie Wojewódzkim posie- oraz p. Helena Peyzerówna, jako sekre• 
... Nadużycia tego dopuszczał się przez nic 7.500 zł. Zachodzi możliwość, że de- dzenie organizacyjne Komitetu "Tygodnia tarz, oraz p. p. Naczelnicy: Jerzy Adel

pewieh czas. Ponieważ w ostatnich dniach fraudant popełnił nadużycie na ..;urnę po- Dziecka", który odbędzie się między 16 stein i inż. Wojciechowski, dr. Mittel. 
miała być przeP'rowadzona generalna kon- ważniejszą. Należy zazanaczyć, że wła- 1 a 23 maja b. r. stadt, dr. Goldman, lc.-s. pastor Kotula, 
trola ksiąg, obawiał się, że nadużycie zo- ściciel firmy, p. Dawidson przebywa obe-1 Honorowe przewodnictwo objął Pan I inspektor Skowroński i Przedpełski. 
stapie ujawnione i oto postanowił ~ar?"- cnie w Warszawie. Niedo.s~ły samobójca Wojewoda Łódzki Władysław Jaszczołt, . Ple.name posiedzenie Koniitetu Woj~ 
'nąc się na własne życie, przez zazycie został zatrzymany do chwili ostatecznel?;o faktycznie zaś j. Eks. Ks. Bp. Tomczak. wodzk1ego zostało wyznaczone na 6 ma1a 
Większej dozy weronalu. J wyjaśnienia SJ)rawy. W skład tymczasowe.go Komitetu wcho- roku hiei. 
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TEATRY:. 
Teatr Miejski - „Hinkeman'' 
featr Kameralny - „Poławiacz cieni'• 

reatr Popularny - „Berek Joselewicz" 

CO GRAJĄ W KINACH: 
Ap;>Do - „Boska kobieta" 
Capitol - „Adjutant Cara" 
Ca1ino - „żywy trup" 
Coi'so - „Tajemnica wagonu pocztowego" 

Czary - „Zagadka srebrnego dolara" 
Dom Ludowy - „Romans córki królewskiej'' 
Era - „W lasach polskich" 
Grand Kino - „Portjer Hotelu Atlantic" 
Luna - „Tancerka" 
Miejskie Kino Oświatowe - „Faust" 
Mimoza - „Tajemnica starego rodu" 
Odeon - „Moja ciotka, twoja ciotka„ 
Pałace - „Wyzwolona" 
Resursa - „Dzikuska" 
Spółdzielnia - „Tajemnica cytadeli w D!ililinie" 
Blońce - „Przekleństwo złota„ 
Venus - „Zaginiona kolja" 
Wodewil - „Ostatnie lata panowania Mikołaja 

Il-go" 
Smhęta - „Pancernik Atlantik.4t 

TEATR MIEJSKI. 
Ostatnie przedstawienie „Hinkemanae.. 

po cenach najnitszyeh 

&na będzie dziś. 
„Handlarze sławy" 

, grani będą jutro po cenach popularnyclt. 

Sen„ „ . 
Dnia 3-go maja na uroczystem galowem 

l!ftledstawieniu w Teatrze Miejskim dana 
będzie premjera głośnej sztuki w 7-miu ołira
adl utalentowanej poetki, Felicji Kruszcv.-
\ddej „Sen". 

Rewelacyjna ta sztuka, dzieki swemu wido
wiskowemu charakterowi daje reżyserowi mn6-
ltwo daleko idących możłiwo~cL Wykorzystał 

ten moment reżyser, Edmund Wierciński w in
scenizacji swojej, dążąc do podkreślenia. wiel
kiej barwności i efektowności „,Snu". Popiera 
jego artystyczne wysiłki dekorator, Konstanty 
Mackiewicz, stwarzając szereg oryginalnych de
toracyj i kostjumów. 

Osobną muzykę do „Snu" skomponował Eu
pnjusz Dziewulski. 

Popisowa. rolę główną odtworzy Karolina Lu
Meńska. 

W innych rolach: Korzelska, Opolska, śla
lka, Wiercińska, Brodniewicz, Damł~kf. Dlł· 

browski, Hajduga, Łabędzki, Matuszkiewicz, 
Rudnicki, Staszewski, Szacki, Tatarski, Wosz
czerQwicz, Wierciński, .Winawer. 

Kasa zamawiań sprzedaje bilety na piątko
wą premjerę, na sobotę i niedzielę wieczór. 

„Niespodzianka" K. H. Rostworowskiego 
grana będzie w sobotę o godz. 4 po południu 

po cenach najniższych. 

TEATR KAMERALNY. 
Występy Al. Węgierki. 

Dziś i jutro wieczorem oraz w piątek o godz. 
4 po południu ostatnie trzy występy Al. Węgier
ki w cieszącej się olbrzymiem powodzeniem sztu 
ce J. Sarment'a „Poławiacz cieni". 

W piątek po południu - ceny zniżone. 

„Miłość bez grosza" 

dana będzie w piątek, sobotę i niedzielę wie
czorem. 

„Murzyn Warszawski" po cenach zniżonych 
grany bed7.ie w niedzielę o godz. 5 pn l<\Ohtsinin. 

„Adwokat i róże" 
W środę, dnia 8 maja premjera 3-aktowej 

komedji Jerzego Szaniawskie.Q'.o „Adwokat i 
róże", 

Pełna poezji i pastelowej subtelności sztuka 
ta zamyka w sobie wszystkie walory twórcze 
znakomitego autora „Ptaka" i „żeglarza". 

Reżyseruje J. Chodecki. 
W roli głównej J. Boneckt 

„WESELE NA KURPIACH". 

Wobec ogromnego sukcesu, jaki w niedzielę 
odniósł występ Teatru Regjonalnego, barwne i 
efektowne widowisko Wł. Skierskiego „Wesele 
na Kurpiach" powtórzone zostanie w środę i w 
piątek, dnia 8 i 10 maja wieczorem, a dla mło
dzieży szko1nej J>O cenach najniższych w środę, 
czwartek i pią~ek, dnia 8, 9 i 10 maja o godz. 4 
po południu. 

Bilety do nabycia w kasie zamawiań w cu
kierni Gostomskiego,, 

TEATR POPULARNY.. 
Ogrodowa 18. 

,,Berek Joselewicz" grany będzie dziś i dni 
następnych po cenach zniżonych. Dziś i jutro 
dwa przedstawienia popołudniowe o godz. 4.30 
po poł. Ceny zniżone.. Koniec nrzedstawienia 
wieczorowego o godz. 10.20, 

' • > ' .- • ' -. ' ~· • • " • ' , I ~•, •,I~, 

Miljardy Martwego Morza 
Znany uczony francuski Georges Clau 

de, z którego inicjatywy założona została 
na wybrzeżu Kuby specjalna stacja nau
kowa, czyniąca doświadczenia w celu u
zyskania pociągowej siły na podstawie 
różnicy temperatury na powierzchni i w 
głębinach morza podzwrotnikowego - po
wziął obecnie nową ideę dobywania z wo
dy morskiej złota. 

Obliczył on mianowicie, iż sześcienny 
metr wody morskiej zawiera złota za ce
nę paru centimów. Praktycznie jednak nie 
opłaciłoby się dobywanie w ten sposób 
owego metalu szlachetnego, gdyż koszty 
eksploatacji przewyższałyby jego war
tość. 

Inaczej je.dnak przedstawia się ta spra 
wa w ·stosunku. do Morza Martwego, któ
rego woda zawiera w sobie o 40 razy wię 
cej rozmaitych soli, niż woda innego mo-

rza. W tych warunkach dobywanie złota 
z tej wody mogłoby przynieść olbrzymie 
korzyści. 

Podług wyliczeń profesora Claude 
Martwe Morze, mieszczące w sobie 130 
sześciennych kilometrów, zawiera w swej 
wodzie złoto na olbrzymią sumę. 

W konferencji swojej, odbytej z Po
incare, francuski uczony wyraził propozy
cję, aby po ustąpieniu Anglji z Palestyny 
i w chwili gdy ta znajdzie się znowu we 
władaniu Turcji, uzyskać od roej konce
sję na eksploatację Morza Martwego, u
stępującą na rzecz państwa Ottomańskie· 
go jedną trzecią a nawet i połowę zysku. 

Niestety, biada Claude, Anglja zdaje so 
doskonale sprawę z gospodarczego zna65e
nia tego mor~a i oblicza wartość mieszczą 
cych się w jego wodzie rozmaitych che
mikalji na kolosalną sumę.. 

Kasa czynna od 10 do 9 wieczorem be:i: 
przerwy. 

"'lEATR ·W SALI G EYERA 
Piotrkowska 295. 

W dalszym ciągu grana będzie codziennie 
piękna baśń wschodnia ,,Ali-Baba" i czterdzie· 
stu rozbójników", grana dotychczas przy wy. 
przedanej do ostatniego miejsca widownł. 

CO U$&if'SZ1' IĄ11 DZlł 
PlłZEZ l'łADIO 

.PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 

Fala 1895. 

1 mAJA 1929 roku. 

11.56 Sygnał czasu, komunikaty 
12.10 Program dla dzieci wiejskich. 
13.00 Komunikaty 
15.10 Odczyt p. t. „Ideały polityczne ł spolec:.me 

Wielkie Emigracji" - wyp-ł, vrof. Henrylr 
Moś~icki. 

15.35 Komunikaty 
16.00 Koncert z płyt gramofonowych 
17.00 Odczyt p. t.„ Matematyka na świe~em l\O~ 

wietrzu" - wygł. prof. Zbirrniew Leoecki. 
17.25 „Skrzynka pocztowa" 
17.55 Koncert popołudniowy 

18.50 - Rozmaitości. 

19.10 . Odczyt p. t. „O Polsce współczesnej" .... 
wygł. prof. Aleksander Fenowski 

19.35 „Skrzynka pocztowa rolni-cza" 
19.56 Sygnał czasu. 
20.00 Transmisja z Pragi Czeskiej (Uroczvstt. 

ści ku czci Dworaka) 
22.00 - 22.40 Komunikaty i odczy~ 

23.00 Transmisje muzyki tanecznej 

Kino DOM LUDOWY 
PRZEJAZD 34 6 

Dziś i dni następnych! 
= Przepiękny film = 

P· t. ROMANS CÓRKI 
KRÓLEWSKIEJ 

(Księżna Luiza Koburs.ka) 
Historia tragicznej miłości 

W roli gł. słynna artystka ERNA MORENA 

Ceny miejsc: W dni powszednie na wszystkie 
seanse, zaś w soboty, niedziele i święta od 
~!=_3 Pp· I m. 75 gr„ II 40 s-r„ Ul 30 lfr. 

W soboty, niedziele i święta od godz. 3 pp. 
I miejsce 90 gr., Il m. 50 gr. Ill m. 40 gr 

W poniedzaJki kino czynne. 

Lecznicze znaczenie radu 
mać dobre wyniki, należy otoczyć tkanki usunięcie schorzałych tkanek na drodz~ 
rakowate licznemi „igiełkami", raczej ma chirurgicznej daje nadzieje wyleczenia. 
leńkiemi tubkami, zawierającemi rad. W każdym razie leczenie raka radem, 
Stąd powstała „chirurgja przenikania", o- zwłaszcza we wczesnych stadjach choro-
becnie działająca tak już skutecznie, że le by, rokuJ· e coraz wir.>ksze widoki powodz~ 

Odkryty w 1898-ym przez małżonków ctwia wpadł pewien fizyk francuski, któ- · b , ł ·1· h "" czone mą yc mogą z os iwe procesy c o- nia. Muszą J. ednak w tym celu być zorgani Curie, jest rad jednym z kilku pierwiast- ry niosąc w kieszeni }Jlwałek radu, prze- b tk' h , · h · ł ro owe we wszys ic częsciac c1a a z zowane wszędzie wielkie środowiska nau-
ków określanych mianem „radjo-aktyw- palił sobie nim ciało. Naprowadziło to le- · tk' ł dk St ł · t d · k' WYJ ą iem żo ą a. a o się o z1ę I kowe, w których zastępy pracowników nych", bowiem wypromieniowuje z siebie karzy na przypuszczenie, że wyrazna ta d · · d b h · · ł k wprowa zemu w użycie ro nyc ig:ie e mogłyby przeprowadzać leczenie a także 
energję w ro.zmaitych postaciach, pozosta radjoaktywność może być wyzyskana w b ł · h - tu ek wype mcnyc gazem, zwanym ńieustanne studJ' a nad dalszem udoskona-
fąe w stanie stałego rozkładania się na kierunku niszczenia chorych, C'7.V szkodli- · d 1· d d · 1 

~„ emanacJą ra u, czy I ra onem, wy zie a- leniem metod stosowania radu w medy„ gubstancje bardziej bierne. Dana ilość ra wych dla organizmu tkanek. d · kł d · · nym prze ra przy Jego roz a amu się cynie. środowiska takie zapewnią zara-du rozkłada się w ten sposób niezmiernie Promienie beta powodują. istotnie , · kład Rad d · 1 · - na częsci s owe . on wy zie a w c1ą zem naJ· ekonomiczniejsze stośowanie ra-
powoli - w stosunku 1 % w ciągu 25-ciu szybki rozpad żywych tkanek, dzięki cze- 1 ·11 d · kt · · · ł g u n m m a ywne prom1eme, a Ig Y du, co J. eśt rzeczą niezmiernie ważną, po-lat - zatem świeży w dniu dzisiejszym mu rad okazał się często skutecznym, o d b , d ra owe mogą yc roz awane przez cen- nieważ 3· eden gram preparatu kosztu3· e preperat radu będzie w dalszym ciągu e- ile stosowany był do zwalczania chorób 1 · t d doł · • · tra ny rnstytu ra owy z ączemem SCl obecnie około 'As milJ' ona złotych, a ilo§e 
manował ciepło i elektryczność mniej wię- skóry, nie wyłączając wilka, toczi:icego ł h k , k · h · · 

":t s yc ws azowe ic uzywarua. potrzebna J0 ednorazowo dla PoJ' edyn' czen'ń cej aż do roku 4429-go. wrzodu i łuszczycy. Ujemną stroną pro- 6 " 

w zastosowaniu leczniczem mamy do mieni beta jest oddziaływanie przez nie Leczenie radem nie jest bynajmniej pacjenta może kosztować około 50.0QO 
e-zynienia wyłącznie z wyłaniającemi się na wszystkie napotykane po drodze tkan- rzeczą łatwą. Wiadomo, że niektóre tkan- złotych. W Warszawie powstaje, jak ,wfa 
podczas tego procesu emanacji promienia ki, zarówno zdrowe jak nienormalne, za- ki, oraz pewne formy raka są bardziej domo, Instytut taki leczenia radem. irnle ~ 
mi, kt6rych odróżniamy trzy rodzaje, 0 • tern chore. podatne na działanie promieni niż inne, nia wielkiej jego wynalazczyni, Marj1 · 
~naczone literami: alfa, beta, i gama. Pro Tern się też tłumaczy, że bardziej sku- i co do nich wszelako istnieją zasadnicze Skłodowskiej-Curie. 
mienie, czy cząsteczki alfa są właściwemi teczne leczenie promieniami choroby raka różnice poglądów i metod pomiędzy ra- Dodać należy, że wytwarzanie radt\ 
atomami pierwiastka heljonu. Jako nie- rozpoczęło się wówczas dopiero, kiedy djologami. zmonopolizowane jest przez pewną be~„ 
przenikające nawet przez arkusz papieru, wprowadzono w użycie metalowe blaszki, Najlepsze stosunkowo rezultaty osią- gijską firmę, możliwe więc, że cena jego 
nie mają one, jak dotychczas, znaczenia powstrzymujące promienie te na ich dro- gane są przy raku skóry warg, języka sztucznie jest wyśrubowana. Z drugiej 
leczniczego. Promienie beta stanowi prąd dze i przepuszczające jedynie emanacje krtani i przełyku, a nadto pospolita for- strony istnieje ogromne zapotrzebowanie 
negatywnie naładowanych elektronów. I gama. ·otóż pod działaniem promieni ga- ma raka macicy, która prawie zupełnie radu, którego ilośc, jak dotychczas, jest 
one też nie mają wielkiej siły przenikania ma ulegają rozpadowi jedynie gwałtownie wymknęła się z rąk chirurgom, dzięki te- niewystarczająca. O ile nauka i dalszl3 
i mogą być zatrzymane na swojej drodze rozrastające się tkanki, jakiemi są tkan- mu, że, jak stwierdzono, leczenie jej ra- badania przyczynią się do odnalezienia 
przez cienkie warstewki metalu. Nato- ki rakowate, natomiast tkanki normalne dem zapewnia w większości wypadków większych złoży pechblendy, z której rad 
miast promienie gama stanowią, jak się pozostają pod wpływem tych promieni korzystne wyniki. Co się tyczy natomiast jest otrzymywany, wpłynie to oczywiście 
zdaje, drgania eteru i posiadają większą względnie nietknięte. raka piersi, podzielone są między szkołami na znaczne potanienie uzdrawiająceg-0 
jeszcze siłę przenikania, aniżeli promienie Na nieszczęście, skuteczne przenika- medycznemi zdania i podczas kiedy w produktu, z którego korzystać będą mo
Ro~~gena - z któremi wiele mają ana- nie tych promieni - o ile nie są użyte Anglji n. p. leczą tę formę raka wyłącznie gły najszersze warstwy chorych. W każ. 
logJI. olbrzymio. kosztowne ilości radu - nie radem, szkoła .francuska upiera się przy dym razie zasługa naszej rodaczki i je;t 

Na myśl zużytkowania radu w leczni- sięga głębiej niż na caL tak. Żfł abv otrzy dawnym poglądzie, że :tylko . doszczętne męża jest i pozostanie wiekopomną. · 
• • • • • ' • # - • • ~ # ~ - • . , 
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Świ~to sportowe 
dniu 3 maja w Łodzi 

W dniu 3 maja w dniu święta narodo
wego odbędzie się na terenie całego wo
jewództwa łódzkiego święto wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego, 
wojewódzkiego komitetu w. f. i. p. w. 

Celem święta jest wykazanie sprawno
ści fizyaznej młodzieży, która jak wiado
mo od kilku lat ćwiczy pod kontrolą ko
mitetów w. f. i p. w. Pokazy sportowe 
odbywać się będą we wszystkich miej
~kich komitetach w. f. 

W Łodzi program święta sportowego 
przedstawia się następująco: bieg kolarski 
popis gimnastyczny grupy ćwiczebnej 
Sokoła o nagrodę wojewódzkiego komite
tu W. F., mecz hazeny Łódź - W arsza
wa, zawody w piłkę koszykową o mistrzo
stwo Łodzi Poznański - Zjednoczone, 
bieg kolarski, zawody koszyk. o mistrzo
stwo Łodzi Y. M. C. A. - Triumph. 

Przez cały czas zawodów, które odbę
dą się na placu sportowym w Helenowie 
'?,rzygrywać będzie orkiestra 31 p. s. k. 
Święto sportowe w. f. i p. w. zaszczycą 
t;woją obecnością władze samorządowe, 
wojskowe i t. d. z p. wojewodą Jaszczoł
~m i gen. Małachowskim na czele. 

Turyści - W~ K. S. 
Towarzyski mecz footbalowy 

W dniu 3 maja odbędą się na boi
sku W. K. S.-u towarzyskie za wody foot
halowe między W. K. S.-em i Turys tarni 
(extra klasą). Całkowity dochód z tego 
meczu przeznaczony zostanie na zasilenie 
funduszów Ośrodka W. F. i P. W. 

Kino „SŁOŃCE" 
uL Napiórkowskiego 28 (dawn. St.-Zarzewska) 

Dojazd tramwajami Nr. 3 i 4. 7 

Od dnia 29 kwietnia de ł maja wł. 

Wspaniały sensacyjny progra·m 

P· t. Przekleństwo złota 
Il i ostatnia serja „ASA PIKOWEGO" 

W roli głównej: WILIAM DESMOND 

Następny program: 
„Dżentelmen Włamywacz". EDIE POLO. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w sobotę o 
godz. ~-ej pp„ w ~iedzielę, święta o 1-ej pp. 

>HASLO« z dnia 1-go maja 1929 .Rolm. Str. 9 

Gedania ~ chlubą sportu polskiego Widzew gra ze Skrą 
w Warszawie 

Kluby łódzkie powinny nawiązać kontakt 
z tak sympatyczną drużyną 

W dniu dzisiejszym jako w dniu świę
ta robotniczego odbędzie się w Warsza
wie towarzyskie spotkanie footbalowe 
między dwoma zespołami robotniczemi 
Widzewem z Łodzi i Skrą z Warszawy, Gedania mimo szowinizmu niemiec

kich władz piłkarskich w Gdańsku wywal 
czyła nowy sukces dla sportu polskiego, a 
tytuł mistrza Gdańska ma w walkach za 
pewniony. 

Drużyny naszej extra-klasy, jak ŁKS 
lub Turyści, powinny nawiązać kontakt z 
tak sympatycznym klubem i w wolnym 
terminie od spotkań ligowych rozegrać 

mecz towarzyski, zamiast sprowadzać 

drużyny zagraniczne, często stojące na 
poziomie naszych A-klasowych zespołów. 

„Gedania" zaangażowała zawodowego 
trenera piłki nożnej, Zoubka z Pragi Cze
skiej, posiadającego długoletnią praktykę 
Trenował on Spartę Praską, Arminie -
Bielefeld, (którą doprowadził do Mistrzo 
stwa Niemiec Zachodnich), drużyny dwu 
czołowych klubów hiszpańskich i mistrza 
jugosłowiańskiego HASK. Zoubek po 
przybyciu do Gdańska trenuje intensyw
nie przedewszystkiem drużynę reprezen
tacyjną, w skład której wchodzą: Formel 
la, Kowalski, Droźniewski, Kłosowski, Ko 
nieczka, Lewandowski, Niziński (ew. 
Bross II), Tupalski, Kwada, Dołecki, Wil
gorski. 

Sytuacja z rozpoczęciem rozgrywek 
o punkty w lidze gdańskiej jest ciekawa. 
Przed rokiem zmniejszono ligę z ośmiu 
klubów do sześciu, skutkiem czego, oprócz 
ostatniego klubu ligowego, „Wacker", 
spadł do. klasy A także „Ostmark" i nie 
wszedł do ligi mistrz klasy A. „Geda
nia'. Ta redukcja, powodowana rzekomo 
chęcią podniesienia poziomu gry, miała 
właściwie na celu niedopuszczenie Pola
ków do ligi. Obecnie, po ponownem zdo-

byciu mistrzostwa klasy A przez „Geda
nię", promocji jej do ligi już nie można 
było wstrzymać. 

Aby z~hować systP.m 6-cio klubowy, 
musi jednak jeden klub ligowy spaść do 
klasy A. Takiego klubu jednak, mimo u
kończenia rundy ligi w listopadzie, jeszcze 
niema ( ?) , bowiem wniesionych zostało 
aż pięć protestów i wszystkie są podobno 
nawet słuszne!? Należy więc cały sze
reg gier anulować i dodatkowo rozegrać 
co potrwa aż do lipca. 

W jesieni dopiero ma nastąpić właści 
wa walka i to systemem puharowym ( !) . 
Zyska na tern „Gedania", mając czas prze 
prowadzić intensywny trening pierwszej 
drużyny. Jeśli już bez trenera pobiła mi
strza gdańskiego bezapelacyjnie 3 :1, to 
start jej w jesieni nie pozostawia co do 
wyników żadnych wątpliwości. 

„Gedania" liczy obecnie przeszło 700 
członków i liczbą tą przewyższa wszystkie 
23 kluby gdańskie. Sekcyj posiada 9 (pił 

Kl nożnej, młodzieży, lekkoatletyczną, 

strzelecką, motocyklową, tennisową, bok
serską, piłki ręcznej dla panów i pań, spor 

Drużyna Turystów 
wycofała się z mistrzostw 

Świetnie zapo..,.;iadająca się drużyna 
koszykowa Turystów, która odniosła suk
cesy w spotkaniach o puhar Expressu nie 
weźmie udziału w turnieju o mistrzostwo 
Łodzi, który rozpoczął się ubiegłej nie
dzieli. Doskonali gracze Turystów wstę
pują do innych zespołów, między innemi 
Ałaszewski zasilił drużynę Y. M. C. A 
zaś Kurtz drużynę Triumphu. 

Dzisiejsze spotkania 
footbalowe w Ło .zi 

W dniu dzisiejszym o godz. 16.30 na 
boisku D.O.K. gra I drużyna Ł. T. S. G. 
z zeszłorocznym finalistą w klasie B Ha
smoneą. Na przedmeczu spotka się nowo
założona drużyna Widzewskiej Manufak. 
tury z rezerwową drużyną Hasmonei . . 

O tej samej porze odbędzie się na 
boisku przy ul. Wodnej towarzyskie spot
kanie footbalowe między Kadimahem a 
Hakoahem. Na przedmeczu grają rezerwy 
powyższych klubów. 

Sztafeta kolarska Unio-nu 
tów zimowych). W dniu 3 maja wyruszą dwie s~t°':tfety 

„Gedania'' odniosła wielki sukces, bijąc kolarskie z adresami hołdowniczemi do p. 
w Gdańsku KS Victoria (Elbląg) w sto- wojewody. Każda drużyna składać się 
sunku 3 :O. Victoria pokonała uprzednio będzie z 7-iu zawodników. Pierwsza szta. 

feta odbędzie drogę z Wielunia do Łodzi 
wszystkie kluby wolnego miasta i druży- druga z Praszki do Łodzi. Przyjazd szta-
nie polskiej przypadł w udziale zaszczyt fety przewidziany jest na godz 12.30. 
rehabilitacji piłkarstwa gdańskiego. Trasa wynosi 128 kilometrów. 

„Gedania" była o parę klas lepsza od ,-- -- ._._,, 

przeciwnika i prasa już teraz widzi w niej I Uprzejmie prosimy naszych I 
przyszłego mistrza Gdańska i reprezen-

1 tanta w walce 0 mistrzostwo nadbałty- abonentów o zawiadamianie nas I· 
ckie. I w razie niedoręczenia pisma I 

przez rozncsicieli, względnie I • •1•• I o późnem doręczaniu. I 
I Administracja "HASŁA" I 

Orkiestra pod kier. p. R. Uhtowskiego. popieraj· cie wyroby kraJ· owe!!! I Piotrkowska 15, teL 63-66. I ' . '-----~-~~1 

Dziś i d~i· następnych! 
,,RESURSA'' 

ul. Kilińskiego Nr. 123. Dziś i dni następnych! 

Dawno oczekiwany wspaniały film, tchnący młodością, humorem i tężyzną 

www ,,DZ K 
Słoneczna historja z łezką według popularnej powieści IRENY ZARZVCKIEJ. 

Reżyserja znakomitego Henryka Szaro. 

W rolach głównych: 

MARJA MALICKA • 
I ZBYSZKO SAWAN 

----------------------·-----------UID--mmlł&llll 
Wspaniała ilustracja muzyczna. 
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~ _._ ............ 
DZIŚ DAWNO OCZEKIWANA PREMJERA ! 

Rewelacyjnego filmu jubileuszowego produkcji Fox-Filmu 

ilustrującego historję ostatnich lat Rosji 

Reżyserja znakomitego lłAOULA WALIHA 

TANCERKA'
. Najpotężniejsze, najwspanialsze i najbar· 
, dziej wstrząsające arcydzieło X MOZY. 

' Z niebywałym dotąd nakładem odtworzony 

' ' 

został w nłm oszałamiający przepych car-
. skiej Rosji oraz groza wydarzeń powojen. 

w roli tytułowej: DO'LORES DEL RIO 
znakomita artystka świata · 

W rolach głównych męskich: CH.Al'łLES l'AlłlłELL I IYAN LllROW 
Potteżna ilustracja muzyczna wielkiej orkiestry symfonicznej pod dyr. Teodora Rydera. Początek przedst. o g. 4-ej pp., w sob. i niedz. o g. 12-ej w poł., 
19 ostatniego o godz. 10-ej wiecz. Bilety ulgowe i passe-partout, prócz urzędowych i prasowych nieważne. 

KINO 
·od wtorku dnia 30 kwietnia do ponieddalku, dnia 6 maja 1929 r. 

WIELKIE SWIĘTO POLSKIEJ WYTWÓRNI FILMOWEJ . 

MIMOZA TAJ.~,~!f~ 1~! !.\i!.~92,,!!2.DU 
W• podwójnei roli księżniczki j wieśniaczki królowa ekranów polskich Jadwiga Smosarska 

W rolach głównych: najpiękniejszy amant filmowy JERZY MARR, oraz wybitniejsi artyści scen polskich: 
Gorczy6aka, Grusz(?zyliski, Knake•Zawadzkł, Justjan, Krukowski, Walter. 

„„ •••••••• 
KUilliakłego 178. 24 

Następny program: 

PREZYDENT 
. z IWANEM 
MOZŻUCHINEM 

Miłość •• , Zdrada„. Zbrodnia,„ Strzał z zasadzki... Szał zazdrości... Odnalezione skarby„. 
~11m1_._._. ... _._,.-...._ ...... _._..._ ... ,.. ... „.__. ... _.„„ ... „ .... mmi11B1E_.._„1m1111._am, 

Poradnia 
Wenerologiczna 
Lekarzy Specjalistów 
ul. Zawadzka Nr. 1 

Czynna od 8 rano do 9 wiecz. 
w niedziele i święta 9 - 2 PP• 
od 11-12 i 2-3 pp. przyj-

Tylko za 375 zł. 
T łk w firmie 

y O POLSKIE RADJO 
lnł. KRZYŻANOWSKI i S-ka 

Andrzeja N'r. 4 

Otrzymasz. kompletny aparat 3 lam
powy wraz z lampami baterją, 
akumulatorem, gło§nikiem. czę~ 

ściami i anteną. 34 muje kobieta lekarz 
leczenie chorób wenerycznych 
moczopłciowych i skórnych 

Badanie k:-wi i wydzielin na Baczn· os'c' I 
syfilis i tryper 

Konsultacje % neurologiem Bocian si~ zblita. 
i urulogiem "' 

Gabiuet Światło-Lec1niczy 
Eo1metyka lekarUta 

Od<łzielna poczekalnia dla kobiet 

29 PORADA S zł. 

czy masz już 
bieliznę i; ie ·.nowlęcą 

Do nabycia u 

I. FRYMERA 
LECZNICA Piotrkowska 75 

lekarzy •pecjalłstów 
przy Górnym Rynku 

Piotrkowska 294, tel. 22·89 
przy prty11tanku tramwaj6w pabfanlckich 
czymsa od 1-0 rano do 7 wiecz, w nie
dziele ł iwii;ta do 2 po poł. Wszystkie 
specf alaości i ' dentystyka. Kąpiele 
świetlne, lampa kwarcowa, elektryctna, 
Roentgen, szczepienia, analizy (moczu 
kału, krwi, plwscin, wydzielin ito.) ope-

racje, opatrunki, wizyty na miasto. 

Porada 4 ~ł. 
Poradnia dentystyczna i we-
1402 nero logiczna 

dla chor. skrórnych, !I zł 
l wenerycznych J • 

Dr. med. Niewiażski 
ni. Andrzeja 5? tel. 59-40 

Choroby skórne, weneryczne, 
moczopłciowe 

Elektryzacja. Naświetlanie lampą 
kwarcową. Badanie krwi i wy· 
2 dzieli n. 
Przyjmuje od 8-10 r. i od 5-9 w. 
W niedziele i święta od 9-1 r. 

I Dla pań oddzielna poczekalnia. 
CHMtJiAS• #WMWS AAR& 

Choroby skórne i wener. 
ul. Nawrot 2. Tel. 79-89 

Do 10 r. i 4-8 .w. Dla pań specjalne 
godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp. 

Dla niezamożnych ceny lecznic. 
31 -

FiłJa a Piotrkowska 148 905 

DOKTÓR 

WO&ICOW,..SICI 
Cegielniana 25. Tel. 26-87 

&peejall•h. chorób akórnych 
ł wenerycznych 30 

Elektroterapja. Leczenie lampą kwar
cową. Badanie krwi i wydzielin. 

Przyjmuje od godz. 8-10, 12-2, i 4-8 
w nied1tiele I świ~ta 9-1 

Dla pań od 4-5 oddzielna poczekalnia. 

Do akt Nr. 390 Do akt. Nr. 613 
1929 r. 1929 r. 

Ogłoszenie. Ogłoszenie 
K .k S d Komornik Sądu 
o~orni ą ~ Grodzkiego w Łodzi 

prodz~iego w Łodzi I rewiru Leonard 

N b
rewiru k~eona,rd Naborowski, zamie• 

a orows 1, zamie- k ł Ł d . 
szkały w Łodzi, sz a y 1. w Gł .ow z1~ 

I Gł • . 17 przy u 1cy o ne1 
przy u · . owne1 • 17, na :tal!adzie 
na zasadzie art.1030 art. 1030 Ust. 
Ust. Post. Cyw„ o- p t C ł 

ł . d . os . yw. og asza, 
g asz:i, ze w mu Że w dniu 10 maja 
8 ma1a 1929 roku, 1929 roku od godz. 
od godz. 10 rano, 10 . Ł d . 
w Łodzi, przy ulicy -eJ ran.o w o z1'. 
R k ..• k' . N 53 prz:y ulicy Puste1 

0 icin,s 1 ~1 r. ' Nr. 11 odb dzie 
odd?i;dz1e sti; Sprz~- si~ spr~edaż ;rz.cz 

az przez. hcyta~Ję licytację ruchomoaci 
ruchomo501, nalezą- 1 . h d Ab 

hd f T k" ną ezącyc o ra-
cy<! 0 Irmy„ ra ma W ajsmana, skła-
sp. z ogr. odp. skła- d . h . 
d I h . d k a1ącyc się z me

a l\~Yc •tę z eae bli, ocenion eh na 
ocenionych na sumę s 3095 ył 
1416 zł. · urn~ • z ' . 

Łódź; dn. 23 kwle Łodz, dn. 10 kwie-
tnia 1929 r. tnia 1929 r. 

KOMORNIK 
KOMORNIK L. Naborowski. 

L. Nabol'Owskł. 
DllllllllBllllllBall 

Obwieszczenie. 
Komornik Sl\dU 

Grodzkiego w Ło
dzi, K. Suzin, zam. 
µrzy ul. Szkolnej 
Nr. 14, na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że dnia 
10 maja 1929 roku, 
od godziny 10-ej 
rano, w Łodzi, przy 
ul. N.-Cegielnianej 
pod Nr. 19, odbędzie 
się sprzedaż przez 
publiczną licytacjc:i 
ruchomości: pianina 
firmy „Ferriu", kre
densu, nafy i toa
lety, należących do 
Henryka Lipszyca 
i oszacowanych na 
1615 zł. 
Łódź, dnia 1 ma

ja 1929 r. 
KOMORNIK 

K'.. Suzin. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego W Ło
dzi, K. Suzin, zam. 
P!ZY ul. Szkolnej 
Nr. 14, na zas&d:de 
art. 1030 U. P. C. 
ogłas:ta, że dnia 
10 maja 1929 r. od 
A"Odz. 10 rano w 
Łodzi, przy ulicy 
Zawadzkiej pod 
Nr. 33, odbędzić aię 
sprzedaż przez pu
bliczną licytacje ru
chomości: pianina 
firmy „August F er• 
ster", należącego 
do Fajtla Kopelo
wicza i oszacowa
nych na 670 zł. 

Łódi, dn. 1 ma• 
ja 1929 r. 

KOMORNIK 
K. Su1in. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego w Ło
dzi, K. Suzin, zam. 
przy ul. Szkolnej 
Nr. 14, na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, Że dnia 
10 maja _1929 rokQ, 
od godziny 10-ej 
rano, w Łodzi, przy 
u!. Zawadzkiej pod 
Nr. 30, odbędzie się 
spr:i:edai: przez pu
bliczną licytację ru
chomości: pianina 
firmy „Bcker", na
leiącego do Her
mana Maranca i o
szacowanego na 870 
złotyc,h. 

Łódź, dn. 1 ma
ja 1929 r. 

KOMORNIK 
K. Suzin. 

Do akt Nr. 382 
1929 r. 

Ogłoszenie 
Komornik Są-

du Grodzkiego w 
Łodzi Jan Jabczyk, 
zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Połu
dniowej 20, na za
sadzie art.1030 U st. 
Post. Cyw. oirłasza, 
Że w dniu 7 maja 
1929 roku od godz. 
10-ej rano w todti, 
przy ul. Brzeziń
skiej Nr. 17, odbę
dzie się apn:edai 
przez licytację ru
chomości, naleią
cych do J ak6 ba 
Rajchmana i skła
dających się z me
bli domowych, osza
cowanych na sumę 
zł, 600. 
tódź, dn. 20 kwie

tnia 1929 r. 
KOMORNIK 

Jan Jabczyk. 

Do akt Nr. 739 
1928 r. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sl\du 

Grodzkiego w Lo
dzi I rewiru, Leo
nard Naborowski, 
zamieszkały w to
dzi, przy ul. Głów
nej 17, na zasadzie 
art. 1030 Ust. Post, 
Cyw. ogłas:i:a, że 
w dniu 24maja 1929 
roku, od godziny 
10-ej rano w Łodzi 
przy ul. Kilińskiegu 
Nr. 207, odbt;dzie 
się sprzedaż przez 
licytacill ruchomoś
ci, należących do 
firmy „Bracia Su
.walscy", składają
cych się z 2-ch ma· 
szyn szarpaczy mar
ki Thathnn, • ocenio
nych na sumę 4000 
złotych. 

Łódź, dn. 23-go 
kwietnia 1929 r. 

KOMORNIK 
L. Naborowski. 

Do akt Nr. 1376 
1929 r. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego w Łodzi 
II rewiru, zamiesz
kały w Łodzi, przy 
ul. Południowej 20, 
na zasadzie art. 
1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 
13 maja 1929 roku, 
od godz. 10-ej rano 
w Łodzi, przy ul. 
Sienkiewicza 113, 
odbędzie siq sprze
dai przez licytację 
ruchomości, nale
iących do firmy 
„Przędzopol", skła
dających się z przt;• 
dzy sztrajchgarno
wej bawełny i in
nych, ocenionych na 
sumę 5150 :tł. 

Łódź, dnia 29-go 
kwietnia 1929 r. 

KOMORNIK 
B. Pingielałd. 

Do akt Nr. 520 
1929 t. 

Ogłoszenie 
Komornik Sądu 

Grodzkiego w Ło
dzi, l rewiru Leo
nard Naborowski, 
zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Głów
nej 17, na zasadzie 
art. 1030 U, P. C. 
ogłasz!l, że w dniu 
10 maja 1929 r. od 
godz. 10-ej rano w 
Łodzi, przy ulicy 
Rokicińskiej Nr. 43, 
odbędzie się sprze
daż pr:z:ez licytację 
ruchomości, nllleżą
cych do Dawida 
Myśli bórskiego,skła 
dających się z me
bli, ocenionych na 
sumę 673 zł. 
Łódź, dn. 23 kwie

tnia 1929 r. 

KOMORNIK 
L. Naborow!lki. 

Dr. med. 

lłÓŻAIElł 
Dzielna 9, tel. 28-98 

Choroby skórne weneryczne i mo-
c.zopleiowe. 

Przyjmuje od s-10 i od ,S-8. Leczenie 
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalnia 
dla pań. Dla pań od 3-5 P~· 914 

-~----=····--

DOKTÓR 

P. KLllGElł 
choroby weneryczne, skórne i włosów 

ANDRZEJA 2, TEL. 32-28 
Leczenie lampą kwarcową, anali:i:y krwi 
i wydzielin, Przyjmuje codzien. 'od 8-10 
i 4-8 w. w niedziele i święta od 10-12. 

Oddzielna poczekalnia dla pań. 
Od 1-2 w Lecznicy (Piotrkowska 62). 

Wykwalifikowane 

nawijaczki stożków 
do roboty akQrdowej mogą się zgło
sić w fabryce npulek J>apierowych 
ul. W6lczańska Nr. 204j8. 882 

Do akt. Nr~ 1456 1928 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Są.du Grodzkiego w Ło
dzi I rewiru, Leonard Naborowski, za
mieskały w Łodzi, przy ul. Głównej 17, 
na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 14 maja 1929 roku 
od godziny 10-ej rano w Lodzi, przy 
ul. Nowo-Senatorskiej Nr. 7 odbędzie 
się sprzedał przez licytację ruchomo• 
ścl; nale~ących do firmy ,1Smarzyftski, 
Miłobędzki i Malewski", składających 
się z różnych odpadków przędzy wigo
niowej, ocenionych na sumę 28.230 zł. 

Łódt, dnia 26 kwietnia 1929 r. 

KOMORNIK: L. Naborowski. 

Do akt. Nr. 702 1929 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi I rewiru, Leonard Naborowski, za
nrieskały w Łodzi, przy ul. Gł6wnej 17, 
na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 14 maja 1929 roku 
od godziny 10-ej rano w Łodzt, przy 
ul. Nowo-Senatorskiej Nr. 10 odbędzie 
się sprzedaż przez licytację ruchomo
ści, należących do Jana Koffmane, skła 
dających się z różnych mebli, ocenio
nych na sumę 983 Zł. 

Łódź, dnia 30 kwietnia 1929 r. 
KOMORNIK: L. Naborowski. 

Do akt. Nr. 730 1929 r. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi I rewiru, Leonard Naborowski, za
tnieskały w Lodzi, przy ul. Gł6wnej 17, 
na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 24 maja 1929 roku 
od godziny 10-ej rano w Lodzi, przy 
ulicy Przędzalnianej Nr. 80 odbędzie 
się sprzedaż przez licytację ruchomo
ści, należących do Józefy Majerowej, 
składających się z różnych mebli, oce
nionych na sumę 465 Zł. 

Łódź, dnia 23 kwietnie. 1929 r. 
KO!IORNIK: L. Naborowski. 

Do akt Nr. 717 
1929 r. 

Ogłoszenie 
Komornik Sądu 

Grodzkiego VI re. 
wiru w Łodzi, Ste
fan Górski, zamie
szkały w Łodzi, przy 
ul. Sienkiewicza 9, 
na zasadzie art.1030 
Ust. Post. Cyw„ o
głasza, że w dniu 
10-go maja 1929 r„ 
od godz. 10 rano 
w Łodzi, przy ul. 
Wierzbowej Nr. 18, 
odbędzie się sprze
daż przez licytacji; 
ruchomości, nale
żących do finn? 
„Bracia Liberman 
składających z 1-ej 
maszyny ido skrę
cania nici, ocenio
nych na sumi; 3000 
złotych. 

t6dż, d. 9 kwie
tnia 1929 r. 

KOMORNIK 
S. GurskL 

Ogłos~enia.. 
·drobne 

I Kupno 
l •przedaź 

Biżuterja 
zegarki na raty, ce
ny gotówkowe ,,Pre. 
ciosa". Piotrkowaka, 
123, w podwórzu. 

923 

Biżuterję 
kur,uJę, pełną war4 
tosć płacę. Solrdne 
traktowanie. „Pre· 
ciosa" Piotrk.owska 
123, w podwórzu. 

924 

Wolne posady 

Polerownik 
matownik potrzehnf 
Zakład m e b Io wy 
Korczak, Piotrkow-,._ ;~żne 881 

Zakład 
drzewno - tokarski 
Edm. Kadyńskiego, 
Ł6di, Nawrot 2(\ 
tel. 35-47, przyjmu
je wszelkie zamÓ• 
wienia w zakres po
wyższy wchodzl\ce, 

87'Z 

Wydawca: Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa" w Łodzi. Odbito w drukarni własnej, Piotrkowska 15. Redaktor odpowiedzialny: Adam Zuczkłewiez. 




