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Powrót z 6dyni
Marszałka Piłsudskiego
Korespondent Hasła Łódzkiego donosi z
z Wa.rszawy:
Marszałek Piłsudski wraz z córeczkami
~clą i Jadwigą powrócił dzisiaj o godz. 8
rano do Warszawy z Gdyni, gdzie wczoraj,
jak wiadomo, odbyło się poświ~e 3-ch
nowych statków Towcu·zystwa .żegilugi Polskiej „Jadwiga" i ,,Wanda", których matkami
chrzest~mi były córeczki p. Marszałka oraz
statku „Hanka", którego matką chrzestną była córka p. ministra. handlu i pczemysłu
Kwiatkowskiego - Hanka.

pu;7fmuje cocłzieaaie od fodsiay 6-7 wi~
C&TJlllT od fo<k, 12-t w poł. i od 6-7 wie=

Tramwaj zderzył ·się z kolejką podmiejską
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W S~jmie ożywienie "WZględnie duże w porówna~ z dniami uhiegłemi, a to ze w~ględu
na dzień wypłaty diet. Posłowie .tjeobali się
do Wars:.awy. :Tematem rozmów kuluarowych jest wywiad Marszał.ka Pilsud&kiego, za
miazc7.orrr w niektórych dz~~h nie-
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wa.rS2C1.wy:

dzićnych.

ł4'inistrowie
Iore.9p0ndent

Mied:iński

Pidcza.s

nieobe.oności

.p. premjera Bartla

Q~ć go ~~e min .. spr. wewn. Skład-

Rezultat

był

taki,

że pierwszy

wagon tram-

Skutki zderzenia były straszne:
Pomost wagonu tramwajowego został
strzaskany, a 6 pasażerów ciężko rannych.
. Wśr6cl przerażonych pasażerów zapano-

do pracowników kolejowych .·

Minister Komunikacji p. inż. Affons Kiilm
swój urząd wydał · odezwę do
wszystkich pracowników kolejowych, w któr"ej wskazuje, że dzięki wysiłkom wszystkich'
bez 'V'fją.tlru pracowników .kolejowych polskie koleje uzyskały wysoki poz.iom rechniczn.y. P. m:ilnistec wzywa w ode~, aby dalszą t8.ą pr.acą utrwalić stan obecny ·i usunąć
istniejące je-nCZ\'l tu i owdzie braki.
Jako swój program wysuwa p. mmi.ste.:r
podniesienie sprawności kolei, dąiżeuie do ich
samowysta.rczafoości oraz do intensywnej roz
hUtdowy urządzeń technicznych i sieci k<>łejowej. Minister Kiihn zdaje sobie sprawę, te w
tak skomplrikowainym organizmie, jakim są ko
leje polskie, będzie mógł wykonać swe zamiary jedynie licząc na energllozną wspótpracę
wszystkioh swoiclt praoowników.

Lot
PARYŻ,
sła

wała

W zak'.ończeniu odezw)r . p. mimster pódpracovmików kolejowych bęaą przezeń · potrakto-

obejmując

kreślił, że wszystkie · słuszne postulaty

w.ane przyohylme.
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na .. miesiąc

wiatru, · ~6ry , w tym mresiącu stale będzre
kierunku wschodnim.
Lot w lipcu byłby więc ry.zykiem, ska.z.a.nem prawie z wszelką p(!wttością ·na niepowodzenre. .
. .
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·
·
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2.7. Specja1ny korespondent Ha-

dowiaduje się, że lotnicy
polscy major Idzikowski i Kuba1a postanowili
odłożyć stairt do lotu transa.tlantyclciego na
jeden miesiąc, gdyż przed · ko.ńcem lipca nie
można się spodziewać nad oceanem zmiany
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ORATOWANiE -ZAŁOGI: -,~ITAlJ, I''
hydroplany
ków żywn~ki grapie V~ieri. Aeroplan fin-1 myś.łnych Wymkó~.
landzki, który
na pomoc grupie ge- wi:eje.
żywność wi· ozą

lądowanie na krze 'łodow~j :koło· ohozu „Halji" jest w _d becnej_chwili niemożliwe. Położenie grupy Viglieri jest bez zmiany. Próby
nawiązania komumkacji radjowej nie dały po

Panuje _ gęgta mgła · i

siłny , wiatr północny. Rosyjski łama-cz
lodów „Krasin" znajdował się w ni'.edzi.elę w
o<}ległoś<tl, 18 mi:l.od,w:yspy,Parry-. •Hydroplan

„M~rina." pod ·dOW-ództweni-ka.pita.Da"Ravaz-

zoni 1 dokonał

w ' nocy z 28 na 29 lotu oelem
szukania. rozbiików, ale'nie nat·rafił na żadne
śla<ły poszukiwanych.

Norwegj~. mo.~li się. o ocalenie ·Amundsena·.
.

l

.

bożeństwa.
W rządzie słyszy się pesymistyczną opi. .
. lki N
odb ł
t t ·
ni_ę, ze wie
orweg
1'."
swą. os a mą
wielką. wypi:awę. pola:ną. l\~un<?. ~ich zaipatrywan opinia~ m.o~ po~dz1c ~tę z ~ysl~,
by Amun<lsen JUZ me zył 11. spodziewa się, :ze
wielki podróżnik zupełnie niespodziewanie
przerwie tę tragiczną ciszę i da jakiś znak ży
da.
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Wrogi nastr.ój przeciwko gen. Nobile rośnie z dnia- na dzień
OSLO, 2.7. Cała Norwegja modli się gorąco <>ocalenie Amundsena. Wczoraj od-b.yły
siię na tę intencję w kOściołach uroczyste na-

wywróco-

wybuchem.
·. ·. Ciężko rannego motorniczego kolejki p.
Myśliwca oraz 5 pasażerów odwieziono do
szpitala.

l

tedt-y, a

następnie -

do~ pmvC1Bław.

nego i synagogi.

Następ:iie Prezydent udał się
przyjęciu ra.portu wstąpił

do portu.
na pokład
okrętu „Admilrał Wi-ckman„. W tej chw.ili
oddano 23 prze:pisowydi stnałów a.rma.tnich,
poczem P. Prezydent wyruszył Piną na Prypeć. Za statkiem P. Prezydenta płynęła flotyla pińska. P. Prezydent pojechał do Porehie:nia, gdzie w porde przyjął defiladę floty
i hydroplanów. Po defiladzie P. Prezydent
powrócił do Brześcia. (PAT}
gdzie po

·

.Podczas · dawniejszyoh ~ wypraw Amun<łge.n

niejednokrotnie całemi " niiesiącami · nie dawał
o sobie · żadnych wiadomości i odżywał się
zupe~me ·niespodziewanie wtedy, ·gdy mysia·no już, że zginął.
„
Wrogi nastrój wobec gen. Nobiile rośnie z
dnia na dzień tak, iż właściwe czynniki zamie
rzają generałowi Nobile zwrócić uwagę na to,
że nie powinien wracać do kraju przez Norwe!}' ę.
.
J
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·
.
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Nowa ustawa skarbowa
·K0r~dent

„Hasła Łódzkiego" donosi

z W'8.l'SUiMl'Y:

„Dziennik Ustaw" z dnia 1 lipca ogłasza
od dnia 1-go kwietnia 192ą
do dnia 31 marea 1929 roku .
· Ustawa podpisana jest przez p. Prezydenta .M.ościckiego, prem jera Bartla i ministra
Skarbu Czechowicza.
Usta.wę Skarbową

Jest już wltiJka nadzieja na ..

wyruszył
nerała. Nobi1e, powrócił, ponieważ wskutek
pogorszenia się warunków atmos.feryc~nych

że

wiał w

.

Droga wolna

tan,

t

. PINSK, 2.7. Dziś godz. H.30 przybył tu
P. P.reiydent.R~Jii;t.e,j. Dos.tojneg.o · gościa po.
witali przedstawiciele tn.Wta, -wójskowości
oraz k.ompanf·.a honorowa 84. p. p. Dzieci wrę
czyJy Prezydentowi kwiaty.
Po powitaniach Prezydent udał się cło · Ka-

odłożony

Łódzkiego

potęgowana

•

;,Marszałka ·Plłsudskieg()'' :.·.
znów

panika,

na lokomotywa kolejki groziła lada moment

·· P.· ·prezyde~t .Rzpl_iteJ na uroczystościach
84_·. ·p~ .p. w Pb\sku .

-·

RZYM. 2.7. Samoloty Mada:Iame'a i Penzo
oraz trz:ynotorowy samolot fiń$ki wystMtowa
ły wczo.ra1 celem zaopatrrenia grupy Nobt1ego w nowo z apasy żywności oraz podjęcia po
szukiwat'i ~ resztką rozbitków.
Kolo p*ylądka Cap Leigh Smith musieli
tednak lo~cy zawrócić z powodu · gęstej
mgły i powtócHi do Virgo Bay.
Donoszą oni za pośrednictwem radjostacji
„Cita di Mih.no", że skutkiem silnych półno
cno-wschod.nich wichrów morze koło Nordostla~d jest tupełnie wolne od lodów.
Również l " ej wśród zatorów lodowych
potworzyły:; szerokie kanały, tak, że droga
dla sowiecki~
łamacza lodów ,,Krasina"
będzie dalek •ł twiejszą, niż dotychczas.
Krasin m\
iuż wyspy Perry i. być nioże, z·e J"uz· w • - dru· .J-! • •
g d ł d
, u
a ~ts1e1sez o z o a o
tr~ć do grup·
"glieri.
.
.
RZYM, 2 7W dł1:g d~peszx radJOW~J, ~danej przez „tt
d1 Milano , oba wielkie
hydroplany wlk ie pod dowództwem Ma-1
dala1ne'a i Pen:
raz szwedzki aeroplan wystari.owały wc~ei j oeikm dostarczenia. lrod-

kę.

waju i kolejki dojazdowej Warszawa .._ Ot-

Apel · ministra · komuni~acji

„Hasła Lód;tkiego" donosi

i Zelesk:i.

wock, motorniczy tramwaju, pomimo rozpaczliwych znaków posterunkowego, puścił
tramwaj na pełny bieg, chcąc wyminąć kolej-

Na Pra~ · w . pobliżu ~ku Skaryszewskiego przy skrzyżowaniu ulic Targowefi AL
Zieleiµewskiego, gdzie zbiegają się tory tram'.

na rlopach

2;w'~wy:
Y ciągu · najbliższydl dni wyjerotają na
ttrław Marszałek Piłsudski, prof. Bartel, min

Panni

waju wpadł na lokomotywę kolejki.

w czwartek

Korespoodent „Hasła Łódzkiego" donosi
z Warszawy:
W czwarlek nadchodzący odbęd·zie się dru
~i~ k~lejne posied'Zetlie Rady Ministrów w no
~ składzie. Porządek dzienny nie został
Ciotą ustalony.

pasażerów
· cit1żka
.
.

i ·5

.Szczegóły owej katastrofy są Aastępajęce:

Korespondent ,,Hasła Łódzkiego" donosi
Warszawy:
Wczor.aj o godz. 5 po poł. wydarzyła się
w Warszawie wielka katcstrofa kołejowo
tramwajowa, ofiarą której padło 6 osób.
21

Rada Ministrów
zbierze

~kolejowa

Straszna katastrofa

Kraków - Ojców
otwarcie nowej drogi
KRAKóW, 2.7. Wczoraj nastąpiło uroczy
ste otwarcie drogi Kca:ków-Ojców. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową na górze
bimkowej w OjCQwie. Podniosłe ka~~i<e wy·
głosił ' ks. -Stanisław f>apri:x:ki.-- ·~ ' ' · - ·
Na urocżystość przybyłi marszałek sejmiku powiatowego Skrzyński, naczelnik wydzia·
ł_u drogowego dyrekcji
robót ptiblicznych
Zienkiewi-Cz, oraz ·ogromne zastępy publiczno
śoi ·.z Krakowa,
Zagłębia Dąbrowskiego
i
~$ląska.

Po obiedzie odbyła się wielka zabawa w
parku ojcowskim, ·wieczorem zaś odbył się
koncert. (PAT)

spłonął
w powietrzu

·samolot

· .Pilot uratował się cudem
Korespondent „Hasła Łódzkiego" donosi
z War-szawy:
W dniu wczora·jnym o godz. 8 wieczór
nad parkiem Skaryszewskim miała miejsce
katastrofa samolotowa, ofiarą której paid.ł samolot wojdtowy, który spłonął d<JSzczętnie.

Pilot

.~ 1~ ścnie:Lici.
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Uroczyste

poświęcenie

GDYNIA, 2.7. Wczoraj o godzinie 'il min.
40 rano przybył do Gdyni specjalny pociąg,
którym przyjechał p. Marszałek Piłsudski z
oboma córeczkami i bratem posłem Janem
Pozatem p. Mairszałkowi towarzyszyli: p.
mmister przemysłu i handlu Kwiatkowski z
małżonką i córeczką, p. minister poczt i telegrafów Miedziński z małżonką, p. minister re
form rolnych Staniewicz, wiceminister komunikacji Czapski, córka p. Prezydenta Rzeczypospolitej p. Zwisłocka, ppłk. Prystor, szef
departamentu tna1'ynarki wojennej komandor
Świrski, dyrektor
departamentu morskiego
w ministerstwie przemysłu i handlu p. Nosowicz, komisarz rządu nam. Warszawę p. Jaro
szewicz, dyrektor Uziębło i t. d.
Na dworcu w Gdyni oczekiwał przybycia
p. Marszałka dowódca floty wojennej Rzeczy
pospolitej komandor Unrung w otoczeniu oficerów marynarki wojennej, władz wojskowych i cywilnych poriu oraz kompanją honorową marynarki wojennej z orkiestrą.
W chwili gdy pociąg zajechał na stację,
orkiestra odegrała hymn narodowy a kompan ja honorowa sprezentowała broń. P. Marsza
łek przeszedł przed frontem kompanii hooo·
row~j, odebrał raport od jej komendanta.
W czasie tej ceremonii publiczność dwuch
pociągów pasażerskich,
które w tym czasie
znajdowały się na stacji w Gdyni, poznawszy
p. Marszałka, zgotowała mu burzliwą owa-

~m•wa

•

Egipt dąży do nie
Anę-lji

,jest

BERLIN, 2.7. „Tell-Union" donosi, iż nowy prezydent egipski Mahamed Machmut o·
świadczył, iż egipska p.:>lity1 ;i, zagraniczna
nie ulegnie zmianie.

.i

r-~tektoratu
nad Egiptem w roku 1922 musi się wyłomć zu

Egiptu.

PARYŻ, 2.7. O katastrofi.e w kopalni ko-

Szyb, w którym wydarzyła się katastrofa jest
szczególnie niebezpieczny, trzy lata temu wy
b11chł pożar, który jednak ni•e pociągnął za
sobą ofiar w ludziach.
Jeden z uratowanych górników oświadczył przedstawicielowi pisma „HumanLte", ~e
ogień w szybie tlił się trzy lata i że nagromadziła się wioelka ilość gazów węglowych, która spowodowała obecną katastrofę.
To samo pismo twierdzi, że 20 robotników
tginęło w gruzach i że ciała ich nie zostały

Kilińskiego
Początek

202

z

178.

seansów o godz. 3 ej PP·

„.

handlowem
Sowietów w Polsce

lndjach

150 osób poniosło śmierć na miejscu
LONDYN, 2.7. Według witadomo·ści nad..ez lndyj, zaburzenia na tle religijnem
trwają. W miejscowości Kha:rgpuz podcżas
procesji mahometańskiej doszło do ostrych
starć pomiędzy muzułmanami a hindU1Sami
szczepu Sikh.

ski flie zajął wobec projektu litewskiego żad
nego stanowiska i nie ma O'lla możności dania stronie litewskiej formalnie odpowiedzi w
sprawach przez projekt poruszonych. Wobec
powyższego postanowiono n&stępne posiedze
nie zwołać, gdy delegacja polska będzie w
posiada1I1iu insfrukcyj, któreby umożliwiły jej
zajęcie formalnego stanowiska wobec projektu litewslkiiego. (PAT}

Zaszła konieczność interwencji po.licji, któ
ra z trudem przywróciła porządek.
W czasie zajść 15 osób poniooło śmierć, a
wielka ilość cięższe lub lżejsze obrażenia.

(ATE)

Raid g·rskl
Krakowskiego Automobilklubu

KOWNO, 2.7. Dzisłej-sza prasa kowieńska
wyraża przypuszczenie, że dele~acią polska
op'1śd Kowno dzisia.j lub jutro. Pogłoski te
nie odpowiadają rzeczywistości, ponieważ,
jak się dowiaduje korespo:ient ? AT-a, następne posiedzenie komisji bezpieczeństwa i
odszkodowań odbędzie się w najbliższym cza
sie. Termin posiedzenia ustalony będzie w
porozumieniu przez przewodniczących obu
delegacyj.

Zwyciążył

,.Fiat" int. Meyera

KRYNICA, 2.7. W dniu wczoraj•szym za.
ko-ńczył się tutaj raild górski krakowskiego
klubu autom-0bHo.wego, połączony z wyści
giem na Krzyżowej. Trasa raid:ti obejm wała całe zachodnie Podkarpacie.
Raid przyniósł zwycięstwo ..Fiatowi" 509,
prowadzonemu przez p. Meyera, który Odbył
całą trasę nadzwyczaj regularnie, os1,ągając
.
najwyższe regulamineni przewfdziane przeciętne, oraz uzyskując doskonały czas w c:r.asie próby raidowej. Dru.gie miejsce tajął p.
Dygat na "Tatrze", trzecie „St.eyer" iu. Zangla. W P:róbie górskiej pierwszym ył Jan
Ripper (11 Lancia") 1:59, drugi Maxs na ,Stu
debakerze" 2:06. Wyścig na krzyżow~ O
mtr.: 1} dr. Fruhling na „Bugattim" 1:P , 2}
Ripper Jan {„Lanoia'1. (PAT)

.

Posi~dzenie to odbędzie się w środę lub

czwartek.
{PAT)
KOWNO, 2.7. Dz.i'>Ś opuścił Kowno, udaprzez Królewiec do Warszawy członek delegacji polskiej do komisji bezpieczeń
stwa i odszkodowań nacz. wydziału traktatowego M. S. Z. prof. J. Makowski, który zda
w M. S. Z. szczegółowe sprawozdanie z przebi.egu rokowań kowieńskich. {PAT)
jąc się

Obregon prezydentem Meksy
Koniec krwawego panowania Callesa

I

MEKSYK, 2.7. Wczoraj odbyły się w
Meksyku wybory prezydenta, kongresu i senatu. Prezydentem Meksyku wybrano iedynego kandydata ge~. O?regon, na któ~e.go
padło przypuszczalme połtora do dwu mt110nów głosów.
Nowoobrany prezydent obejmie urzędowani·e w grudniu i pozostawać będzie na sta-

spadł

w szybie

odnalezione. W ten sposób liczbę ofiar kata.strofy, którą źródła oficjalne podają na 48
osób należy podnieść do 70 osób.
Minister pracy oświadczył, i:ż wedtug p0siadanych przez niego informacyj katastrofa
nie została spowodowana niezachowamem
należytych śro.dków ostrożności. Arcybiskup
Lyonu. kardynał Maurin, zarządził specjalne
modły za ofiary kata.5trofy. Partja komwtlstyczna w Izbie Deputowanych zamierza
I wnieść interpelacje, żądając oświetlenia przy
czyn katastrofy. (ATE}
_
.

I

I

nowisku tero.według postanowień nowei Ima.
stytucji przez ó lat.
Poza tem wybrano wczoraj 290 poshw do
kongresu i połowę t. j. 29 senatorów.
'
Rząd, obawiając się rozruchów, znobili·
zował na dzień wyibarów silne oddziaJi woiskowe.

I

e ze

tienne

Od wtorku, dn. 3-go do
Najaktualniejszy dramat erotyczny p. t.

'

wczoraj na posiadaczy dolarówek

Wczoraj rano o g. 10 w sali konferencyj 913547, 572849, 774034, 368530
nej min. skarbu odbyło się ciąg.n~enie 5-pro- 016127, 640203, 104963, 425027,
centowej pożyczki dolarowej.
p 0 100 dol. wygrały numery
Pr.rewodniczył p. dyr. Witold Szcze•lik.
846648, 856297, 017570, 807711,
Wylosowano 57 dolarówek na ogólną su- 163890, 426171, 859726, 36217!,
mę 25.000 dolarów. Najwyż-sza wygrana wy866545, 397731, 114105, 53871,
nosi 8000 dolarów.
805820, 404326, 094362, 57713J,
a.ooo dolarów padło na Nr. 703257.
936030, 913862, 479900, 262415,
3 OOO dolarów na Nr 031174
1 969553, 440772, 111828, 5511)7,
•
,
•
•
624286, 136801, 361432, 008f11,
Po 1000 dolarow wygrały numery: 874062, ' "'3'' 751 698975, 873740, 2331~.
859832, 613239, 548949, 789118.
~ .)
'
Po 500 dolarów wygrały numery: 237462,

204861,
271329,
191805,
244415,
852220,
080029,
252555,
758210,
204146,

I

poniedziałku,

dn. 9-go lipca

włącznie

Najaktualniejszy dramat erotyczny p. t.

wana
z:mysło·
zruszające scetawiające w wy-

ny,prz
soce rtystyczny i subtelny hób wilość d :ojga
L
Dramat ten
treś il sw~ i gr11 artystó

-

Liz ewa
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Interesy Anglji i Egiptu nie ucierpią na
tem, że Egipt będzie niepodległy.
Prezydent ministrów zaznaczył, że jednak
celem osiągnięcia niepodległości Egipt ma roz
począć drogą przyjaźni rokowania z Anglją.
Rokowania te mają się rozipocząć w dniach
najbliższych. (ATE)
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Rada komisarzy ludowych mianowała Ko.
pyłowa za.stępcą Lizarewa na stanowisko
przedstawiciela handlowego Sowietów w
Polsce.
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Delegacja polska odmówiła wobec tego
projektu litewski1ego, zł.ożone
go rządowi polskiemu o t. zw. pakt o nie-1
agresji, ponieważ postanowienia tego pro}ektu przekraczają kompetencje komisji,
Komisja wyjaśniła, że mogłaby zgodzić się
na rozpatrywanie projektu, który dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa Litwy, o ile przedstawiony będzie w formie osobnych propozycyj. Strona polska zaznaczyła, że rząd pol-

2.7. \Y/ Amiens wyd~zył się wypadek rabunku i morderstwa, któn świadczy
o niez:wykłem zezwierzęceniu. 17-letni uczeń
zamordował dwie siostry w wizku lat 63 i 70,
przez poderżnięde glardła brzytwą.
Mnrd~rca, który dokonał
zbn„..J::li w ceIach rabunkow.ycb. znalazł przy
ofiarach zaledwie siedem franków. (.h.
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Szczegóły

Po zakończeniu ceremonji clirztu Z'abrał
minister Kwiatkowski, podnosząc znacze
nie morza dla Polski wzywając do gorącego
umiłowania go i wytężonej f)1'acy nad rozbudową morskiej potęgi polskiej.
Następnie p. Marszałek udał się na pokład statku 11 Gdańsk" i zwiedził urzć\dzenia
portowe w Gdyni oraz odbył przy tej sposobności lustrację marynarki wojennej
O godzinie 10 min. 15 wieczorem specjalny pociąg p. Marsz.alka wyruszył z Gdyni w
dr-0.gę powrotną do Warszawy. Licznie zgromadzona na dworcu publiczność zgotowała
Marszałkowi owację i żegnała go okrzykami
„N~ech żyje!'.'
(PAT)
głos

KOWNO, 2.7. Na dzisiejszem posiedzeniu
komi1Sji bezpieczeństwa i o<lszkodowań strona litew:ska o·świadczyła, że może zgodzić się
na techniczne rozpatrzenłe
finansowych
kontrpropozycyj polskich w całokształcie
wzajemnych pretensyj obu państw po uregulowaniu kwestii bezpieczeństwa.
Delegacja polska stwierdziła, że takie postawienie sprawy sprzeczne jest ze stanowiskiem zajętem w Królewcu przez stronę polską, która oświadczyła, że zgadza się na rozpairywanie pretensyj litewskich z tytułu ataku generała Żeligowskiego (?} tylko łącznie
z rozpatrywaniem roszczeń polskich o odszkodowanie za naTuszen:i.e
neutralności
przez Utwe i napad litewski na armję polską w roku 1920.
Obie strony oświadczyły, że i:stniieje zasadnicza iozbieżność poglądów na tę kwe-
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Rozbieżność

O godzinie 9-ej panowie ministrowie
wraz z resztą świty odjechali samochodami
na zwiedzenie Gdyni, p. Marszałek zaś pozostał w swojej salonce, gdzie odbył godzinną
konferencję z komandorem Świrskim i dowód
cą floty komandorem Unrungiem.
O godz. 10 min. 15 p. Marszałek oraz to-

Z wyrzeczeniem

0

BERLIN, 2.7. Reichstag zbiera się we wto.rek o g.odz. 3 dla wysłuchania ekspose kanele
rza Miillera. {PAT)

„Wandy", „Jagódki" i „Han

zwy: Wanda. Jadwiga i Hanka, od imion obu
córeczek Marszałka Piłsudskiego i córec~ki
ministra Kwiatkowskiego.
Ceremonii chrztu okrętów dokonały córeczh.i p. Marszatka i mini~tira Kwiatkowskiego.

cję.
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I

warzyszące mu osobistości i świta przybyli na
przystań „żeglugi Polskiej",
gdzie kapitan
por.tu p. Zaleski złożył raport i powitał p.
Marszałka u prngu morza p-olskieg<>.
Następnie przy ołtarzu polowym, uslawio
nym na molo 11 Żeglugi Pol<S'kiej" odbyła się
msza św., którą odprawił ks. biskup-sufragan
Rogala, poczem odbył się akt uroczystego pp
święcenia bannery trzech nowych statków pa
sażerskich 11 żeglugi Polskiej", nos::;ących ną.
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Polityka
Małej ·Ententy
Zjazd

mini1Strów

spraw zagranicznych
w skład Małej Ententy,
Marinkowicza ze strony S. H. S., Benesza · ze
strony Czecho-Słowacji, Tiiulescu ze strony
Rumunji, doprowadził do powzięcia l3t"zez
nich rezolucji, wkraczającej w granice polityki światowej. Rezolucja ta głosi bowiem, że
„„.trzy kraje Małej Ententy„. postanowiły
'kontynuować swą wspólną politykę w gotowo
ści przeciwstawienia się z całą energją i przy
pomocy wszelkich właściwych i odpowiednich
środków każdemu usiłowaniu zmiany statutu
terytorjalnego,
ustalonego w traktacie w Tria
„
non.
Końcowy ustęp rezolucji dotyczy rze,cz:
prosta Węgier i ich tendencji do rewizji postanowień traktatu w Trianon. na mocy których nastąpiły zmiany i przesunięcia . granic
na korzyść Czecho-Sł,owacji i Rumunji. Ustęp
zaś pierw~zy jest stwierdzeniem solidarności,
która spoiła nanowo węzły, łączące p~stwa
Małej Ententy, rozluźnione ostatniemi czasy.
Tak więc zjazd hu:kareszteń-skii odbył się pod
znakiem konsolidacji wewnętrznej Małej Ententy i zarazem zajęcia przez nią stanowiska
w kwestji politycznej o doniosłości ogólnoeuropejskiej.
Dla lepszej oceny znaczeni rezolucji bukareszteńskiej należy sobie przypomnieć momenty z polityki europejskiej. W niedawno
wygłoszonej wielkiej mowie politycznej, premjer Włoch, Mussolini, wyraził się, iż nie
uważa granic wytyczonych na mocy traktatów pokojowych za wieczne i przewiduje możliwość ich rewizji. Ustęp ten zatrącał wyraźnie o traktat z Trianon; stosunki Włoch
z Węgrami stały się od dłuższego czasu bardzo serdeczne i bliskie, a poparcie dla polityki· węgierskiej - zaakceptowane. Z drugiej
zaś strony dzięki taktyce Rzymu nastąpiło
zbliiżenie z Bukaresztem i ,pewne oziębienie
stosunków pomiędzy Jugosławją a Rumunją.
Naprężenie, panujące od dłuższego czasu mię
dzy Rzymem a Belgradem przyczyniło się
również do osłabienia pozycji Małej Ententy, która nie przedstawiała już od daty zjaz·
du w Jachymowie związku o spoistości wewnętrznej i odporności na wpływy zewnętrzne.
Poparcie 1 rozgłos, jakie stworzył rekryminacjom i dążeni{'ID rewizyjnym polityków
wę~erSkich ki-ól prasowy angielski, lord Rothermere, w swym organie ,,Daily Maił", jawne i niedwuznaczne domaganie się zaspokojenia żąidań pokrzywdzonych zdaniem l<>rda Ro
thennere Węgier, owacyjne przyjęcie magnata prasowego i jego syna w Bukareszcie, wreszie dohltnie podkreślony brak wazy w wieczność granic ustalonych przez traktaty pokoj_owe przez premjera Italii - wszystko to skło
niło mmistra Benesza do uchwycenia okazji ii
zainicjowania zjazdu w Buka.reszcie, na którym możoa!by było odrestaurować nanowo
solidarność polityczną Małej Ententy i zaznaczyć kategorycznie jej wspólne ntyczne w
sprawach o doniosłości ogól•no-łttopejskiej.
cel został w chwili obecnej osiągnięty i
zaniepokojcne o niena.ruszafoość swych. granic państwa Małej Ententy związały się z powrotem w zwartą całość z wyraźną tenden~ją
defenzywną.
państw, wchodzących

:ren

Gabinet polonistyczny
na Powszechnej Wystawie Krajowej
Ministerstwo

Oświaty po.stanowiło

na Po
Krajowej w Poz.naniu
urządzić wzorowy gabinet polonistyczny. Bę:. ·
clą tam wystawione wszystkie dzieła. potrzebne uczniowi w pracy na<l językiem i lite
raturą polską, słowniki i encykfopedje, wzorowe wydanie tekstów literackich, podobizny autografów i starych druków, portrety i
ilustracje i t. p.
Niemniej ciekawy dział stanowić będzie
maforjał, ilustrujący rozwój teatru szkolne.go.
Z prac uczniów U1Względnione będą tylko
charakteryistyczne prace zbiorowe.
Wystawę powszechną, poprzedzą wystawy wstępne w poszczegółnycli okręgach
szkolnych, skąd dopiero najlepsze ekspona:ty
będą przekazane na wystawę ogólną.
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Za kulisami wyborów prezydenta w Stanach Zjednoczonych
e;;;;oo::::;:s .

Walka o
zwycięży:

Kto

godność· prezydenta

„suchy" republikanin· czy ·„m.okry" demokrata?

Tegoroczne wybory prezydenta w Stana:ch
Zjednoczonych wywołują większe niż zazwyczaj zainteresowanie. Wal:ka toczyć się hędzie tym razem o. coś więcej, niż ._indywidua!..:
ność czołowych kandydatów, czy nawet wpły
wy ·obydwu partyj: r~ublikańskiej i demokra
tycznej. W grę wchodzą potężne interesy
gospoda.rcze i„ alkohol.
Kwestja prohibicji i „mokrych" przeciwni-

Sprężysty

ków tejże. Większość stanów na wschodzie
należy do obozu ·„mokrych", gdy stany na zachodzie są „suche". , Przeciwnicy .. prohibicji
jako najpoważniejszy argument wysuwajq tastraszajqcq wręt:z korupcję, ja'.~a . się szerzy
w związkiJ z przemytńictwem alkoholu do Sta
nów, JKzemytąictwem, wobec któr~go ~lbrzy-

I mi' aparat prohibicyjny_ jest.bez.siln·y.
I ·

Drugą, poz~ prohibicją, kwestją;

organizator

· .
c~ążącft

naczelnikiem

departamen·taf ·politycznego M. S. W.
Nowomianowany dyrektor departamentu
politycznego w miniskrstwie spraw wewnę
trznych p. Jerzy Paciorikowski urodzi-i się w
r. 1893 w Kieleckiem. Po ukończeniu szkoły
Górskiego w Warszawie odbył studja prawne
na uniwersytecie w Petersburgu. W r. 1919
po powrocie do kraju wstąp~ł na służbę pań
stwową i wkrótce doszedł do stopnia naczelrui·ka wydziału w ministerstwie pracy i opieki
społecznej.

Naczelnik Padorkowski zdobył sobie oi nader sprężystego organi;zatora; dał się też poznać jako urzędn~k wytrawny i dośv.riadczon·y. To też rząd Marszałka
Piłsudski·cgo powołuje go w t'. 1926 na wainy urząd naczelnika wydziału społecznego i
pinię tęgie.go

politycznego

w

ministerstwie

spraw we-

wnętrznych.

Ostatnio p. Paciorkowski zastępował bana urlopie dyrektora departamentu
admi11istracyjnego p. Świtalskiego. Obecnie,
wobec powołania dr. świtalskie·go do rządu,
p. Paciorkow1ski mianowany Z01Stał dyrektorem departamentu politycznego.
/1
W salach reprezentacyjnych min. spraw
wewnętrznych odbyło się pożegnanie b. dyr.
dep. dr. świtalstkiego, obecnego ministra oświaty, a jednocześnie powitanie jego nMtęp.
cy, dyrektora departamentu politycznego, p.
Jerzego Paciorkowskiego . . .
SzerE~g przemówień rozpoczął min. Skład
kowski i min . . Świtalski. Dłuższe przemówienie wygłosił również dyr. Paciorkowski.
wiącego

I

Fiasko polityki antyreligijnej

Sowi~tów

Odrodzenie religijności pośród ludu · rosyjskiego
Naturalnym odruchem -przeciwko wszel- ' w~ął w swoje ręce inicjatywę gwałtownei
kiemu uciskowi jest reakcja odwrotna. Moż- kampanii w kierurtku odciągania ludności od
na się też było spod.zi-ewać, że antyreligiiny cerkwi , przez · urządzanie po(iczas Wielkiego
ruch, a nadewszystko prześla'Liowania za wy Tygodnia bezpła:tnych pokazów kinematokonywanie obrządków religijnych wywołają grafkznych, zabaw tanecznych i innych wido
sprzeciw w postaci -wzrostu -religijności. .
w.isk w klubach rqbotniczych właśnie w tych
Ni-e przewidywali tego jedna.k widocznie godzinach, kiedy odbywają się w cerkwiach
kierownicy anti-reli.gifnych organizacyj w naftiroczy~tsze modły.
Rosji Sowieckiej, bowiem okazują teraz woMimo to, jak stwierdzic musieli sami „Bez
bee wyraźnego faktu zarazem zdumienie i bożnicy", 'tłok w cerkwiach nie był bynajzaniepokojenie. Moskiewska ,,Rabóczaja Ga- mniej mniejszy, niż w czasach przedwojenzieta" ogłasza w jednym z ostatnich ntune- nych. Pomimo też: niep.rzebierających w środ
rów c~e:kawy pod tym względem wywiad ~ kach . usiłow~ń at~is:tów nie widać bynajmniej,
Emiijanem . Jarosławskim, przewodniczącym aby religja :___ 'zgódinie z ich zap'owiedziami
związku t. zw. „Bezbożników", najliczniej.
miała być skazana w Rośji ·na zagładę. Traszej ateistycznej organizacji w Rosji, bo liczą- dycyjne rosyjskie ołtarzyki · domowe, w któcej zgórą ćwierć miliona członków. T. Jaro- rych stąle płonie światło przed „Ikoną", sposławskij, przyznając, Ze istotnie d3'je śię sposl:rzegać się daje coraz ci:ęściej w Łych nawet
strzegać wyraźne odi:odzenie uczuć religijizoąch robotniczych, gdzie ·w drugim rogu unych" przypisuje fakt ten wpływowi nowych rządiony jest „ołta.rż Lenin.Owski" z dzieła'.mi
klas „blirżuazyjnych", jakie tworzą zbogace- jego i portretami. Coraz częściej też wyczyni na nowo kupcy i chłopi. ·ostatnie święce- tywać można w gazetach sowieckiCh skargi,
nie Wielkiejnocy było z jednej sŁTony pro- że . prÓP;aganda Zwiąiku Bezbozników nie · dabierzem siły odradzającej się w Sowietach je pożądanych i s?Odziewanych . rezultatów
religijności, a z drugiej strony . miarą .. siły
wobec 1,żhyt. zakorzenionego w narodzie . po„beztbożnlków", mających za sobą poparcie czucia religijnego'~.
·
rządu.
Związek Młodzieży Komunistycroej
----

na zbliżających się wyborach. są wpływy potężnych grup przemysłowych i finansowych.
pragnącyoh w przyszłym prezydencie mieć
rzecznika swych interesów. Czynniki te są
barozo silne w Senacie, to też popierają kandy<łaturę . senatorów. Jednak _oi ostatni nie
posiadają wielkich . smns. ~rzyc:zynifo się
do tego smutne doświaidczen1e prezydentury:
senatora Hardinga, J>O<kzas której miała miej
sce głośna a.fera Fa.lila, wydzierżawienia prywatr;ej grupie państw0wych terenów naftowych. Mimo to do obecnych wyborów wysunięto kandydaturę,, aż cziteredi senatorów:
Curtsa, Reeda, Walsha i Boraba. Przed Hardingiem na stanowisko ptezydentury powoływano przewaimie gubernatorów pos7.CZególnych Stanów lub wyższydt urzędników, a
więc ludzi z rurtyną administracyjną. Oboony
prezydent Coolidge, również swego czasu był
gubernatorem i poraz pierwszy objął prez-ydenturę jako wiceprezydent wskutek śmierci
Hardinga przed upływem kadenoji, a przy
następnych wyborach został wybrany ponownie.
Obecnie Coolidge nie kandyduje, ch"oć wy
wierano na niego sifoy nacisk i chociaż wśród
repu:blikan:inów uważano jego wybór za pewny. Najprawdopodobniejszą przyczyną sta
nowczej odmowy Coolidlgea jest niezadowolenie z jego polityki oszczędnościowej, które
znalazło wy.raz w stanowisku kongresu unieważciającego znaczną większością glosów
zgłoszone przez Coolinge'a „veta" w całym
sżeregu spraw. WskazyWało to na wyriźny
rozdźwięk między Kongresem, a więc nastrojami ludności, a polityką 11milczące.go prezy·
denta.
Ciekawe, że do walki o prezydenturę nie
stajq najwybitniejsi przywódcy obu sfrorz·
nictw: ani b. sekretarz stanu Hughes z partji
repbUkanów, ani Me Adoo, przywódca „su·
chych" demokratów, ani wreszcie potentat
grupy przemysłowo-finansowej, obecny sekre
tarz skarbu Mellon.
Głównymi natomiast kandydatami w nad·
chodzącej batalji wyborczej będą:
Herbert
Hoover i Alfred Smith. Pierwszy szeroko jest
znany jako współpracownik Wilsona w czasie wojny i obecny sekretarz przemysłu, drugi :- jako pięciokrotnie wybierany gubernator w · New-Yorku. Hoover jest pierwszym
w dziejach Stanów Zjednoczonych kandy<latem, który nie piastował dotąd żadnego wybieralnego urzędu politycz.negO, Smith zaś był
by pierwszym katolikiem na stanowisku pre·
zydenta Stanów Zjednoczonych. Hoover pra
cuje nad osuszeniem mil jonów akrów ziemi i
regulacją wielkich rzek, Smith zaś jest „mO"
k.rym" demokratą.
W.K. W.

\'J'Szechnej Wystawie

Na Wiśniowej Górze, obok
piwiarni Łyszkowskiego znajduje
się kiosk ze sprzedażą

Hasła Łódzkiego
Przyjmuje się wszelkie zamówienia prenumeraty z odnoszeniem do domu. Goniec pocztowy w Andrzejowie.
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jak

wygląda

dzisiejszy Pekin?

Drogi pogrzeb w byłej stolicy Chin moie zrujnować
·
najbogatszą rodzinę
Jak wygląda Pekin, stoliica Chin, o którym ciąg.Je się tyle słyszy i mówi - z powodu walk wojsk północno-chińskkh z połud
niowo-chirl.skiemi?
Pekin otoczony jest olibrzymim murem.
Wewnątrz tego muru leżą dwa zupełnie odrębne miasta, podzielone wysoką ścianą. Jed
na - to mia.sto tatarskie, drugie zaś - chiń
skie. Miasto tatarskie - to dzielnica poselstw i konsulatów; tonie ona poM-ód parków i ogrodów, oddzielonyc.Ji od siebie· wysokiemi ogrod:zenia:mi. Perłą miasta jest odgrodźone murem od innych dzielnic „miasto
cesarzów"; w części. tej obok przepiękttych
pałaców'
książąt

ces„rskich mieszczą
i. gmachy państwowe.

się

siedziby

„Miasto cesarzów" powstało w piętna
stem stuleciu. Wtedy wzniesiono olbrzy_mie
hale, pałace, sale bankietowe, sale przyjęć
i t. d. Wszystko to są budowle same w sobie,
oddzielone wspaniałemi d·ziedzińcami. Na
dz.ied.z.ińcach tych były umieszczone skarbce,
pneznaczone na srebro.- bronz i miedź: Tam

też . stały kiedyś .

olbrzymie ,skrz.y nie z jedwabiem, dywanami, kor<>nkami. Rewofocja zniweczyła j.e<Jna•~ wszystko. ·Gdzieniegdzie w
pałacaoµ ocalały dzieła sztuki, których łącz
na wartość stanowi około ·70 miljoriów zło
tyc~.

.

Pałace te i gmachy budowano w ten sposób, .że do siedzib cesarz6:w wchodziło się p:t
stopniach w g6:-ę: prowadziły do nieb pnepyszne_ tarasy z marni'Lttu.· Natoiuiasf d~ nin)·ch bud1yńków 'wchódziło śię . po stopniach
ale w dół.

Żółte dachy, ozdobjone .przebogatą rzeź
bą, .strzelają z tych pałaców ·do nieba. Dziś to

zakatane miasto jest puste• .w.sali . tron0:wej

z . której władca Chin kótiysta.ł . tylko dwa
razy do roku (w dniu sw.oich Modi.in i w nowy. rok}, rtąd ąbecny tirz.ądziił muzeum giol)ladzące
najcenni·e jsze okazy minionej
ś''li~tnośc:i.

: Zupełnie inacrej wygląda drugie miastochmskie. Tam diiś tak samo, jak za · da~nych

MW!

ff

MlftQii!iiMlił

czasów, prym trzymają świąt)"Die, choć są
opuszczone.
Do ciekawych zjawisk Pekinu należą po-grzeby. Cona}mniej sześćdziesięciu na czerwono ubranych kulisów niesie pstro ubrany
katafalk, osadzony na ciężkich żerdziach.
Orsza:k posuwa się powoli, gdyż zwycza1
wymaga, ahy co parę kroków osoba, nafbardziej prrez śm~erć odnośnej Ol.5-0ił>y dotknięta,
traciła przytomność.
·
Pogrzeb chiński - ło wypadek, który mo
że zrujilować rodzinę; koszt pogrzebu wystawnego bowiem wynosi około 200 tysięcy
złotych. Kult przodków wymaga, by zwłoki
balsamować, a ciężką drewnianą trwnnę powleka się 80 kilogramamj, laku. W Chinach
kult do życia poza-grobowego jest bardzo.
naog6ł

duży.

Najpi~kniej6zą . świąty.nią
„śWiąty·nia nieba". Stoi ona

w ·Pekinie · jest
samotnie, a prowadzi od niej szeroki dojazd do pałacu cesarski~go; za podstawę służą jej trzy okrągłe
tarasy marmurowe. świ·ątyriJa sama jest okrągła. Wewnątrz znajduje się modlitewny
tron cesarza, który tu modlił się za lud i bła
gał dlań o łaski. Ze świątyni: tej prowadzą olbrzymie bramy we wszystkie cztery strony
świata, mur zaś, okalaj~cy ją, ma około pię
ciu k~trów długośtj.

Str. "

Wko nii mieszk I.Ei na Połesi on I

RRDNIKA

znajdzie schronienie blisko 8 tys. osób

Wtorek, 3 lipca, Prospera B. W.
Środa, 4 liipca, Józefa Kalasantego W.
TEATRY.
Miejski - GoLem.
Popularny - Co on robi w nocy?,
Gong - Rakieta na księżyc.
KINA:
Apollo - Sonata Kreutzerowska.
Corso - Dzwony wieczorne.
Czary - Handlarz z Amsterdamu.
Dom Ludowy - Dziewczęta pod kontrolą.
Era - Iwonka.
Grand-Kino - Za cześć kobiety.
Luna - Okowy małżeństwa.
Mbnoza - Kochankowi·e.
Odeon - Przy dźwiękach tanga.
Oświatowy Królewicz Fiołków.
Oaza - W szponach czerwonoskórych.
Resursa - Wykolejeni.
Record - Stalowy potwór.
Spółdzielnia - Panienka bez przeszłosci.
Syrena - Moja żona, twoja żona.
Sfinks - Noc poślubna.
Venus - Noc grozy.
Victoria - Krwawa blizna.

Nocne

dyżury

a tek

nocy dma 3-go lipca dyżurują naapteki: L. Pawłowski (Piotrkowska 307), S. Hamburg (Główna 50}, B. Gh1chowski, (Narutowicza 4), J. Sitkiewicz (Kopernika 26), A. Charemza {Pomorska 10), A.
Potasz (Plac Kościelny 10).

Oferty na

wej na Polesiu Konstantynowskiem, czyniąc
jednocześnie energiczne kroki celem jaknajszybszego rozpoczęcia robót budowlanych.
Na teren przyszł~j budowy zwieziono już
przeszło 3 mi:ljony sztuk cegieł, co stanowi około 10 proc. całej potrzebnej ilości tego matetjału.
Przygotowania architektoniczne są
już zupełnie ukończone, ponieważ zaś termin
pr~etat'gu upływa dnia 16 lipca, należy mieć
nadzd.oeję, że w dniu 1 sierpnia będzie już moż
n;;i założyć kamień węgielny pod budowę ko-

DEPESZA

Po objeździe poznańskiego i Pomorza,
do Łodzi prezes klubu B. B. w sejmie
poseł pułk Sławek w sprawach politycznych.
W urzędzie wojewódzkim, w obecności p.
wojewody Jaszczołta odbyło sie zebranie po·
słów i senatorów bloku hezpcrlyjnego przy
udziale przedstawicieli niektórych powiatów
województwa łódzkiego.
··
P. poseł Sławek referował sytuację polityczną i sprawy związane z zamierzoną
priez rząd kampanją w kierunku zmiany kon
stytucji.
Po referacie wywiązała się dyskusja, poczem omawiano sprawy oro/"nizacji pracy gru
py regjonalnej posłów i senatorów z jedynki.
przybył

•
tceprez
s

itk

wraca na swe
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi p.
Bronisław Witkowski, który był swego ensu delegowany przez minisierstwo sprawiedliwości do naclzwyczajnej komisji dfa walki
z nadużyciami, powrócił na stanowisko w
Sądzie Okręgowym w Łodzi i objął urzędo
wanie.

Wybory do Rad .
Chory·'"

asy

odbędą się 28 paidziernika

Termfo wyborów clo Rady ]):asy Chorych
ustalony zootał na dzień 28 października r. b.
Zgodnie z ordynacją wyborczą do Rad
Kasy Chorych listy wyborc6w wyłożone muszą być do dni-a 13 sierpnia. Pracę nad sporządzeniem list wyborców w obydwuch kutjach, ubezpieczonych i pracodawców, rozpoczną się już w bieżącym tygodniu.
Przypomnieć należy, iż Rada Kasy Chorych m. ~odzi skł~da się z 90 delegaiów, przy
czem kur:ię ubezpieczonych wybiera 60 delegatów, kutja pracodawców zaś 30 delegatów.

Stan

zdrowotny

m.

Łodzi

nie uległ większej zmianie
W ciągu ub1egłego tygodnia t. j. od 24 do
lO czerwca r. b. włącznie do Wydziału Zdro-

wotności PubHcznej

zgłoszono

przypa<lki chorób zakaźnych:

następujące

Dur plamisty - 1 przypadek (1), dur brzti
szny - 4 przyp. (5). płonica - 6 przy·p (8},
bląnica 11 przyp. (9), odra - 15 JlTZYP·
( 15), kfztusiec - 1 przyp. ( 1). róża - 1
(2). czerwenka - O (1).
Ogół~m 39 przypadków (42).
Licziby w nawiasach oznaczają stan z poprzedniego tygodnia.

ł4ARSZ ŁKA PIŁS

SKI EGO

do Pn::zydjum Kongresu Eucharystycznego w lodzi

W dniu onegdajszym Marszałek Piłsudski
pod adresem J. E. Ks. Biskupa Ty-

nadesłał

I dziękując

za wyrażone w nim uczucia na rę
ce Waszej Ekscelencji ślę Prezydium Kongresu oraz dla wszystkich jego uczestników najserdeczniejsze życzenia, jaknajpomyślniej
szych wyników praiey dla dobra Ojczyzny.

mieniecldego telegram gratulacyjny w odpowiedzi na przesłaną do niego depeszę przez
prezydjum Kongresu Eucharystycznego:
„Żałując szczerze, ż;e nie mogłem wziąć
udziału w Kongresie Eucharystycznym oraz

Marszałek

Jó::ef

Piłsudski".

Doniosłe uchwały

Dziś w

w Łodzi

lonji, która to uroczystość będzie prawdziwem świętem czynu pracowniczej Łodzi. Tym sposobem więc w ciągu m. sierpni.a znalazłby już zatrudnienie przy budowie kolonii
tysiąc robotników, którzy będą pracować na
2 lub 3 zmiany, nocą - przy oświetl~niu
elektryczn&.
O gigantycznych rozmiarach tego nieznanego dotąd w Polsce budowlanego przedsię
wzięcia, zaświadczyć może kilika podanych
niżej
cyfr, dostatecznie wymownych dla
laika:
Ogólna pojemność budowli w metrach sze

~fali wiadomo, Magistrat ogłosił już przebudowę wielki~j kolonii mieszkanio-

targ na

stępujące

Poseł pułk. Sła\vek

dostawę materjałów można składać

Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego
s.kuttki Mszy św. w szczególny sposób omawiano w kościele, w szkole i na zebraniach.
10. Kongres domaga się, by bractwa i organi'Zacje katolickie szerzyły abstynencję od
napojów wyskokowych.
11. Kongres wzywa wiernych do czytania
i popierania pism katoilickich.
12. Kongres wzywa wiernych i postanawia praktyi~ę c~~foi komunii ś.w: ro7szerzać,
a w s~czegolno~c~ wzywa .ro~z1cow 1 wychowankow. młodZlezy, by dz1ec10m do tego do~
pomagah.
13. Kongres wzywa kobiety katolickie
do obrony cn~ty,, wiary .i sz.Ia:hetnego WJ?.łYwu na ?'b1'.cza1nosć pu~hczną i prywatną oraz tęptema pornografj1. .
.
14; Kon.gres .protestuje prz~cr~ ~us?m
wrogow, zm1erza1ąC}l'Ch d? usumęc1a okol~ka
M. W. R. O. P. o obowiąz~o~~h nab~zeńs~wach szko:lnych. ~a młodzie~y 1 ~r'?l;czerua nauczania rehgi1 rzymsko-Kaiohckt'eJ w
szkołach,
.
.. 15. Kongres zasyła wierny~ s~nom Ko~c10ła w .Mek~y~u słowa. uznamc: 1 zac?ęca
ich do w1ernosc1 Prawdz~e Chrystusowej.
1?,· Ko:1gres poleca wie.mym Apostolst~o
Modirtwy l d.obrze zorgamzowane adoracic
N. Sakramentu.
.
.
17. K?ngres .wyraza ;iaJl~!ębszy hołd J. E.
Ks. Nunc;;iszoW1 ~postols~1emu, J. E. Ks.
Prymaso'Y1 Kard. Hlond~w1, Ich . Eksc. ~~·
M~fr~pohtom Krnkowsklem~ Sapiesze, W1lensk1emu. - J~ł?rzy~ow.s<k1~rr.u, Ich ~ksc.
Fu.lmanow1, Ku?mrn, Krymck1~mu,, Oko~e~sluemtt, J. E. I~. Sufr~ganov:1 \Xi o!m~nsk~emu, J. E. Ks._ B1sku~owt ~~1 Tymiemeck17mu za ucz:ic1a wdz1ęcznosct, z'.1 urz~dzerue
Kongre~u i J. E. Ks. B~skupoW1 Drwt Tomcza:kow1 za po.moc w tei . pracy.
. 1.8.
szyscy i;czes!1:1cy Kongresu w Ło~1 slubuJą szerzyc cz.esc dla Chrystusa Uta-

Na ostatniem plenarnem po.siedzeniu Diecezjainego Kcngre.:;u Eucharystycznego został powzięty cały szerge doniosłych uchwał,
które poniżej podajemy:
1. Uczestnicy Diecezjalnego Kongresu
Eucharystycznego, wobec grożącego niebezpiecze1~stwa zeświecczenia i zdeprawowania
. rodziny katolickiej wzywają wszystkich katolików do obrony zdrowiia mornlnego ognisk
rodzin.-iych przez zachowanie praw Bożych i
kościelnych, oraz szczególne sz:erz·enie kultu
Euch. w rodzinie.
2. Kongres wzywa wiernych do walki o
prawa, godność, świętość i nierozerwalność
małżeństwa, jako jedynych środków u.zdrowienia społecze11stwa w moralnych }ego podstawach.
3. Kongres wzywa wszystkich kaitolików
do domagania się w Izbach Ustawodawczych,
w prasach, organizacjach - szkoły katoli<:kiej, która przez swój charakter bronić bę
dzie młodzież od spoganienia.
4. Kongres ostrzega wiernych przed nowopowstającemi setkami, które pod pozorem
akcji religijrej ~cdzą w zasady wiary św. i ustrój społeczny Narodu.
5. Kongres pos(a11a.wia pieśń Eucharystyczną i religijną pol~ką kultywować, ćwi
czyć i propagowa:5 w granicach przez prawa
' kościelne dozwolonvch.
6. Kongres wzywa wszystkich wiernych,
inteligencję i prać robotniczą do zorganizowania postulatów świeckich1 by w kaMei
dziedzinie życia publicznego i prywatnego
szerzyli Królestwo Chrystusa Euch. na ziemi.
7. Kongres WO'bec jawnej a!kcji wrogów
przeciwko dogmatowi i moralności katolickiej wzywa katolików do czynnej obrony wia
ry i praw Kościoła.
8. Kongres wzywa do szerzenia Bożego
Dzi·esa Krucjaty Euch. w każdym zakątku
Ziemi Pańskiej, by młodzież zachowała przez
kuH eucharystyczny wierność i zachartowała
się w miłości Chrystusa na czekające ją trudy życia.
9. Kongres żąda, by znaczenie, wa:rtość,

Ostrzeżenie

Władze

V!

JOn~g.o w ~ak~a~~nc1e ,Ołtarza

1

przys,tę~o-

wac 1akna1częscte) godnie do Stołu Pansk1ego.
.
.
, 19. J?1ec: Kong:es Euch. postanawia wydac panuętruk Konoresu.

dla emigrantów

udających się do Francji
francuskie wysiedlają pracowników, nie posiadających kontraktu

Państwowy urząd pośrednictwa pracy w
Lodzi został powiadomiony przez Ministea:stwo Pracy, że osoby, które udają się do Fran
cji w celu objęcia tam pracy, płatnej na czas
dłuższy,
winny bezwzględnie posfa.dać kontrakt z pracodawcą, zatwierdzony przez francuskie ministerstwo pracy.
Zdarza się bardzo częsfo, że emigranci,
którzy kontraktu podobnego zdobyć nie mogą, przybywają do Francji rzekomo w celach kuracyjnych, zaopatrzeni w krótką wizę,
z zastrzeżeniem, że pobyt tych osób we Francji jest ściśle ogrnniczony.
Emigranci łudzą się, że mimo to b~dą mogli pozostać we Francji przez czas dłuższy i
pracovać tam.
Ostrzega się przeto tych emigrantów, że
j~st rzeczą :Ąrykluczon~, by mo1I~ w ten spo:
sob uzysl<:ac pozwoleme na dłuzszy pobyt l
pracę we Francji.

Osoby, które nie mogą wylegitymować się
kontraktem pracy, zatwierdzonym przez ministerstwo francuskie zostają bezwzględnie
wysiedlone.
i ·W&A
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do 16 lipca r. b.
ściennych wynosi blisko 400.000. Do wyliopa
nia i założenia fundamentów należy usunąć
ziemi objętości 60.000 metrów sześciennych.
Co do ilości materjału, niezbędnego przy
wznoszeniu kolonji, przewidywane są nastę
pujące cyfry: cegły 35 milionów sztuk,
wapna - 700 wagonów, cementu - 16.000
beczek. Powierzchnia projektowanych pomie
szczeń wyniesie około 120.000 metrów kwadratowych.
Całość kolonii mieszkaniowej, w myśl pla
nu jej budowy zapewni dach nad głową 1534
rodzinom. Licząc zaś przeciętnie ilość człon
ków rodziuy na 5 osób, otrzymamy liczbę
7670 mieszkańców kolonji, t. j. więcej niż posiada ruiejedno miasteczko prowincjonalne.
Ze względu na o·grom tych zamierzeń Magistratu i społeczne znaczenie dz;ieła, które
po zreaHzowaniu stanie się jednym z. najwięk
szych obiektów budowlanych w Polsce, poda
jemy - celem zainteresowania się ia:knajszerszych sfer przedsiębiorców - główne
warunki przetargu na budowę kolonjii, ogło
szonego przez Magistrat, z terminem do dnia
16 lipca b. r.:
Magistrat m. Łodzi ogłasza pi!semny publiczny przetarg na budowę kolonji mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskiem w Ło
dzi, składającej się z trzypiętrowych kami:enic mieszkalnych o łącznej pojemności około
400.000 mtr. sześc. (około czterystu tysi:ęcv
metrów sześciennych).
Oferty można składać na poszczególne
kompleksy kamienic, określone i oznaczone
cyframi rzymskiemi na planie sytuacyjnym.
załączonym do warunków przetargu, na ie-·
den lub kilka ty.eh komplek·sów lub na całość·
kolonji.
O budowę ubiegać się mogą przedsiębror„
stwa i firmy zarejestrowane.
Oferty pisemne na oryginalnych ślepych
kosztorysach, całkowicie wypełnionych, odpowiadające .zatwierdzonym przez Magistrat
m Łodzi w dniu 25 czerwca 1928 roku WarU:O.kom Przetar.gu", należy składać w"Wydziale Budownictwa Mag1stratu m. Lodzi~
Plac Wolności Nr. 14, pokój Nr. 52, do dnia
16 (szesnastego) lipca 1928 roku włączni.e
godziny 13-ej w kopertach podwójnych, za.lakowanych pieczęcią firmową.. każda % napisem: „Oferta do przetargu, maj·ącego się odbyć w dniu 16 lipca 1928 roku, na budowę ko
lonji mieszkaniowe<j na Polesiu Konstanty.
nowskiem" i podanlem nazwy oferującej firmy i adresu, z których wewnętrzna będzie
zawierała samą ofertę, zewnętrzna zaś prócz wyżej wspomnianej koperty, powinna
mieścić w sobie także dowód złożenia wadjum do depozytu Magistratu m. Łodzi w wysokości trzech (3) p:rccent oferowanej sumy
w gotówce ub w papierach procentowych i
innych wartościach, przewidzianych w '"'1lnktach: 2, 3, 4 §-u 1-go Okólnika Ministerstwa
Skarbu L. DOP. 5284/III z dnia 10 września
1927 roku podług skali procentowej kh kursu
ustalonej w tym Okólniku.
Oferty będą at.warte w tym samym dniu.
to je&t dnia 16 (szesnastego) lipca 1928 roku
posiedzeń Magistratu
0 godz. 13-ej w sali
przy Placu Wolności Nr. 14, pokój Nr. 24.
Oferty, nie odpowiadające warunkom
przetargu lub złożone po terminie, nie będą
rozpaitrywan.e.
Warunki przetargu i załączniki: ślepy ko.szt.orys, plan sytuacyjny z podziałem na kompleksy kamioenie, projekt umo\vy, odbitki poszczególnych typów mieszkań, plan, ilustrujący rezultaty badania gruntu, można otrzymywać codziennie od dnia 2 (drugiego) lipca
1928 roku w godzinach biurowych w Wydziale Budoweictwa Magistratu m. Łodzi, Plac
Wolności Nr. 14, pokój Nr. 52 za opłatą zł. 25.
Tamże są do przejrzenia plany policyjno-budowlane kolonij.
Zgodnie z powyższem w dniu wczorajszym
do Wydziału Budownictwa zgłaszali się
przedstawiciele szereu firm technicznych i bu
dowlanych, po odbiór kosztorysów, planów,
projektó umowy i t. d.
9
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Wczoraj odbyła się w inspektoracie pracy
konferencja w związku ze strajkiem w przemyśle malarskim.
Przedstawiciele pracodawców zaproponowali robotnikom 6 proc. podv.'Yżki.
Pan inspektor Wojtkiewicz zaproponował kompromisowe załatwienie sprnwy, ·wyraż~j~ce się w udziele?iu roboti;i~~om podwyzk1 15 proc. wskazuiąc na to, lZ taka podwy«.ta 11zasadniona jest tero, że zapropono-

alars

15 proc.

sm

i

trw

podwyżk.

wali ją robotnikom przedsiębiorcy, w ·p okre·
wnym malarskiemu przemyśle budowlanym.
W odpowiedzi na to, przedstawiciele pracodawców oświadczyli, iż nie mają pełnomoc
riictw w kierunku akceptowania tej podwyż
ki i zmuszeni są odwołać się do ogólnego zebrania wlaścicieli malarskich, odpowiedzi zaś
definitywnej będą mogli udzielić w czwartek
bi2żąccgo tygodnia.
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pracy

przemysł otrzymał
ławników

Po rewizjii wywiadowcy dowiiedzieli się,
Pacan.owska w tymże samym domu o piętro wyżej posiada jeszcze jedno ma:łe mieszka111ko, do którego nrkt poza nią nie ma prawa wstępu.
Powzięto tedy przypuszczenie, że w tellU
właśnie mieszkaniu znajduje się macgazyn bibuły komunisty<:znej.

Niezmiernie ciekawa i frapująca ta sztuka
.zdobyła wstępnym bojem ea.łą teatralną Łódź.
Co wieczór widownia Teatru Miejskiego raz·
brzmiewa

enttl.Z'jastycznemi

ok.Jasikami

na

cześć autora i reżysera „Goleme.", ja.ko teź
wspaniałej wystawy, oraz wysoce arfystya:nej gry świetnego zespołu z Kiijowskim-, Woskowslcim, Boneckim i Lubiet\ską na czele.

I

Bilety na-by.te na n;iedzielę

ważne są na

dziś.

Dziś

przedstawienie zawiesume,
Jutro premjer.a rewji Wassercug.a: „Tak
to jest Łódź".
Nabyte bilety są ważne na jutro.
Zaiinteresowanie olbrzymie.

Dwie siostry zatrute gazem
przedostającym się

do mieszkania przez

W domu przy ulicy Ogrodowej 26 na p&"·
terze, .zamieszkują dwie urzędniczki państwowe 24-letnia Marja i 23-letnia Wanda Wojciechawiskie.
W mieszkaniu ich', oświetlonem elekt.rycznością, niema wcale lamp gazowych, a jednak
obydwie uległy zatruciu gazem świetlnym.
Obie siostry maleziono rano w łóżkach w
stanie nieprzytomnym.
Pospieszono . im niezwłocznie z pomocą,
wzywając pogotowie ra~lrowe.

szparę

w

podłodze

Po udzieleniu pomocy, pozostawiono P'P·
Wojciechowskie na miejscu w stanie bardzo

TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 18.

osła:bionym.
Jak się ·oka:zało, uległy one zatnłcie wsku·
tek tego, że robotnicy, zairndnieni w pralni
mechanicznej, znajdującej się pod ioh miesz;„
kan.iem, opuszczając pira<:ę," ZaJPOtnuiełi zaikrę~

I

Dziś o godtzinie 8.20 wieczór
ciągu „Co on robi w nocy„,
wesoła krotochwila w 3-ch iktach,

85 proc.

cit ikW'ków rur gazowych.
Ulatniający się gaz przez szparę w podło·
&ze przedostał się do miesz;kani.a si~r Wojciechowslcich, powo~jąc ich zatJ."Ucle.

Desperacki skok narzeczonego z 111-go
Niezwykły

wypadek miał miej>Sce w dniu
wczorajszym przy ulicy Pioltkowskiej 64.
20-letni Stani<Sław Dwornik, zamieszkały
przy ulicy Rajlera 5, będąc w stanie nitrzeź.
wym, przyszedł w odwiedziny do swej narzeczonei, pełniącej obowiązki służącej we ws.po
mnianym domu.
Ze względu na to, iż Dwornik .podej<rzew.ał
swą narzeczoną o zdradę, urządził scenę zazdrości i w przy-stępie desperacji w celu sa-

'„

oo

Swit

„CHATA -

piątra

dzień I

na a

w kronice po-licji i pogo tow1a
Nie kupujcie lodów u sprzedawców ulicznych. Dwa zamachy samobój·
cze. Dwie ofiary nieostrożnych woźniców. Wypadek przy pracy. Uderzony korbą. Pan na letnisku - złodziej w mieszkaniu. Wyrodna matka.
W dniu wczorajszym pogotowe Kasy Chorych zostało zawezwane na ulicę Północną 6,
gdzie zasłabli nagle mieszkańcy teg.o dooiu
Stefanja i Edward Mą.rciniakowie. Le:kairz
stwierdził zatrucie nieznaną substancją i
stwierdziwszy stan cięzki przystąpił energkznie do niesienia im pomocy.
Po przepłukaniu żołądka pozostawiono
Marciniaków na miejscu w stanie bardzo osła
bionym. Jak się okazało, Marciniakowie ulegli zatruciu lodami, które nabyli u ulicznego
spn.ed:awcy.

todzl

zawiadamia swyc:h członków, że we
wszystkich sprawach ogłoszeniowych
i reklamowych, winni się zgłaszać do
sekretarjatu Cechu, ul. Kopernika 46.

•

usłyszymy dziś
przez radjo

Przy ulicy Lutomierskiej 61 zażyła wię.
kszą dozę jodyny 26-letnia Helena Musiał.
Do wijącej się w bólaJCh desperatki zawołali
d()ll!lownicy pogotowie ratunkowe, którego lekarz po udzieleniu desperatce pomocy pozostawił ją w stanie osłaibionym na 'Illkj.scu.

*

*

*

Identyczny
padek miał miej·sce przy ul.
Braje.ra 14. W celu samobójczym napiła się
jodyny 21-letnia żona tka.cza, Eugenja
Bartsch. I jej udzielił pomocy lekarz pogo„
towia ratunkowego i po przepłukaniu żołądka
pozostawił ją na miejscu w sitanie bardzo osła
bionym.

*

*

•

W dniu wcZJorajszym przechodzący przez
jezdnię przed domem Nr. 51 przy ulicy Brzezińskiej 62-letni Cbil Truszyn, zamieszkały
przy ulicy Pieprzowej 10, został najechany
przez samochód, ulegając ciężkim potłucze·
ni om.

* •

Przy zibiegu ulicy 6-go Sierpnia i Zielonego Rynku dostał się pod wóż Leon Adamski,
zamieszkci.ły przy uHcy 6•go Sierpnia 96. Nie-

szczęśli!Wy chłopiec uległ ciękim obrażeniom

tak, że przechodnie p:rzenieśli go do bramy i
zawezwał' pogotowie ratunkowe, którego lekarz po nałożeniu chłopcu opatrunku p-rzewiózł go bardzo osłabioneóo
do domu.
0
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j
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*

*
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W fabryce przy ulicy Kilińskiego 187
42-letni robotnik Józef Tkaczyk, zamieszkały

przy ulicy Kilińskiego 214 podqas pracy zo.
uderzony sztabą żelaza ta;k silnie, źe uległ rozbiciu czaszki.
Zawezwany lekarz pogotowia ra:tun:kowego po ttdzieleniu pierwszej pom<Qęy, odwiózł
go do domu, ze względu na brak miejsca w
szpiltalu.

• • •

Nieszczęśliwemu wypadikowi uległ wczoraj 60-letni Fiszel Kac, zamieszkały pl'zy ulicy Wolborskiej 30. Czerpiąc wodę ze studni,
:p odczas kręcenia został uderzony tak silnie
kolbą, że uległ złamaniu prawej ręki. Pomo·
cy udzielił mn lekarz pogotowia ratunkowego.

•

•

wiecz.

W dniu wcz;orajszym nieznani sprawcy
dokona.li kradzieży w mieszkaniu Lejbusia
Bergera, przy ulicy Drewnowskiej 5.
Otworzywszy drzwi wytrycha.mi, korzystając z nie.obecności domowników, przeb~a
jących na letni'sku. skradli róŻ'!le rzeczy, jako
to gar.derobę, plaitery i bieliznę, ogólnej wartości 2000 złotych.
Po dokonaniu kraicłzieży .zbiegli w nieznanym kierunku, przęsa:dza.jąc ipłot sąsiedniej
posesji.
Kradzież została stwierdxona dopiero ra„
no. Poiwadomiona policja wdrożyła energkz
qe dochodzenie.

•

*
W ezoraj .Mari}a.nna Pawliicka,

*

WSIĄ".

LETNI TEATR LIT.-ART. „GONG„
w ogródku Cegielniana ·16.
Rewja a:ktualna W. Polaka „Rakieta na
k'siężyć" zdobyła rekord'owe powodzenie. Puhlk?mość co wieczór zapełnia widownię i entu
zjastyc2lllie okla'Skuje doskonały zespół „Gon
gu", na czele z ulubieńcem Łodzi Cz. Skome..
cznym w roli Sahmwna. L$zaja, redaktora mi
mowoli, którego odwiedza:ją wszystkie wybit
niejsze ~ci łócłzkie u:ka-zane przez pry
zmat humoru i satyry.
świetny pro~ram. uzupełniają występy ma
komitych artystek pp. Buczyńskiej i Hrynie·
wiedriej.
W dniacłi najbliższych da'l\a będzie premjera rewji p. t. „żona się me dowie".
Dńś drwa przedsta.•n:ia o godz. 8 i t1j-ef

stał

•

ZA

W jedną z najbliższych ni.ed1ziel przy odpowiedniej pogodzie urządza Dyrekcja Teatru Populairn.ego przeds.ta.wiienie na wolnem
powietrzu w okolicy Łodzi. Na widowisko to
wybraną została barwna sztuka ludowa
11 Chata za wmą", kt6ffj akcja dramatyczna
urozmaicona zostanie odpowiiedniemi tańca
nń j. n. tańce c=ygańslde, mało-ruskie koło
myjki, wesele chłopskie i t. p. śpiewami chóru te~tralnego i towar~wa śpiew. im. Moniuszki. w.szystk-0 oparte na cudownej muzyce Zygmunta Noskowskiego. Orkiestra z.nacmie zwiększona. B~e szczegóły podamy
p6źniej. Zapowiedź tego widowiska wzbudziła wiieLkie zainteresowanie w mieście naszem., gdyż będzie to n.ielada sensacja i rozrywka dla lianycb wycieczkowkzów, pra.g.
nący<:h wytchnąć na wo.lnem powietrzu po
kurzu ~ skwarze miejskim.

mobójczym rzucił się z balkonu trzeciego pię
tra na bruk podwórza.
Z ust świadków tragkznej sceny wydarł
się okrzyk przerażenia. Zdawało się, iż sa·
mohójca poniósł śmierć na miejscu.
Zawezwano pogotowie ra:tunkowe. Lekarz
ku ogólnemu zdumieniu stwierdził, iż Dwornik potłultł się tylko cięźko. Po udzieleniu
pomocy, przewieziono go w stanie bardro osła
bionym do domu,

.a

w dalszym

niezwykle
n.a której
publiczność zaśmiewa się do łez qd począt
ku pi~rwszego do ostatniego aiktu, darząc przy
tem wykonawców z BieleQ!cim na czele hll1"aganami braw, nawet przy otwartej kurtynie.
Bilety w oeciie od 60 gr. do 3 zł.
naby.
cia w dbu kasach teatru.

Miłośf i wódka zawróciły mu :.; głowie

w Łodzi

(Program wars:awski, lala 1111).
1WTOREK, 3-go lipca.
13.00-13.10 Sygnał czasu, hejnał z Wieży
Marjackiej w Krakowiie, komunikat lotniczo meteorologiczny.
15.00-15.20 Komunikaty: meteorologkzny,
gospodarczy oraz nadprogram.
17.00-17.25 Odczyt p. t. Ubezpieczenia ludowe na życie, wygł. dr. Henryk Rygier.
17.25-17.50 Turniej benzynowy, pogadanka
redaktora Zdzisława Gleszczyńskiego.
18.00 Koncert solistów. Wykonawcy: Regina
Kaczorówna (fort.), Maryla Karwowska
(art. Opery Warsz., sopran) i prof. Jerzy
Liefeld (akomp.).
19.00-19.20 Rozmaitości.
19.20 Transmisja z Poznania.
19.30 Komunikat rolniczy oraz transm. z Krakowa notowań giełdy zbożowej krakowskiej·
'19.30 Transmisja z Opery Poznańskiej. W
pr zerwie biuletyn Messager Polonais w języku francuskim.
22.00-22.05 Sygnał czasu, komunikat lotniczo • meteorologiczny.
22.05-22.20 Komunikaty PAT.
22.20-22.30 Komunikaty: policyj.ny, sport.owy i nadpr ogram.
22.30-23.30 Jli.uzyka taneczna z re<Jtauracii
„Oaza" _POd kier. W. Roszk owskiego i L.
Karbowiaka.

:.

TEATR LETNI
W OGRODZIE STASZICA

Ce h lstrzów Rzeźniczych

Co

Driś, juU:~~~~:.~ włątt~

f:n: ~~:it;ois~1!iYA·~i~:_"J~r;:wi-

Ja:kot p.rzypuszcz~ te był'Y trafue. Prze
prowadzona rewizja u'fawn.iła ogromne zapasy okólników Centralnego Komit>etu K. P. P.
odezw i broszur o treści wywrotowej.
Pacanowską wra.z z dQwodami rzeczowy.
mi w posta.cl tpech ogromnych ~k bibuły przekazano do dyspozycji sędzi,ego śledczego.

iż

W loka:lu związku przemysłu włókienni
czego Państwa Polskoiego odbyła się konferen
cja w sprawie zbliżających się wyboców do ła
wników do sąd.ów pracy na terenie Łodzi.
Ogółem Łódź wybiera 90 ławników i omawiano sprawę klucza wyborczego, według któ
rego nastąpi podział mandatów pomiędzy
przemysłem, a przedstawicielami kupiectwa.
W konferencji wzięli udział przedstawicie
·le organizacyj przemysłowych i kupieclci.oh i
po dłuższych naradach na podstawie zatrudnianych robotników i pracowników zarówno
przez przemysł jak i p.rzez kupiectwo, ustalono, że pne:myisł otrzyma do podziału 85 proc.
mand.atóW, a resztę kupiectwo, czyli przemysł
będzie posiadał 76 ławników, a kupcy - 24.
W końcu bieżąiceg.o, lub na początkach
przyszłego tygodnia od.będzie się jeszcze jeszcze jedno posiedzenie i ostatecznie ustalona
zostanie ilość kandydatów d-0 sądów pracy .z
ramienia przemysłu i kupiectwa.

1

M

mieszkaniu aresztantki znaleziono stosy
bl.buły komunt•stYCZ ne•J

Przed niedawnym czasem policja polityczna w Łodzi drogą obserwacyj i da."lych kon
fidencjonalnych ustaliła, iż ożywioną działal
ność na terenie miasta i okoJi.c rozwija niejaka Zenia Pacanowska, będąca główną
„techniczką" okręgowego komitetu Komunistycznej Partii Polskiej i dostarczycielką literatury o treści antypaństwowej do wszystkich ośro~ów wywrotowej agłtacfi na t~e
nie Łodzi .
W wyniku obserwacji ustalono miejsce
.zamLeszkan.ia Pacanowskiej przy ul. Wschod
niej.
Prz.ed. paru tygodniami w nocy, funkcjo.
11arjusze policji politycznej wkroczyli do
mieszkania Pacanowskiej i do~ona.li w niem
szczegółowej rewizji, która jednakże dała wy
nik negatywny.
Onegdaj do wiadomości policji politycznej
doszło, że do Łodzi nadszedł świefy tran·
sport odezw i okólników Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Polski.ej, który zo
stał skierowany do mieszkania Pacanowskiej
W nocy ponownie wkroczyła policja do
\jej mieszkania i przeprowadziła śdsłą rewizję. Nic jednakże nie znalemono.

W

~Teatr17ZtURD~

zamieszkała

przy ul. Ka1d:skiej 18 ~lazła ~ polu pod-

rzucone dziiecko płci męskiej.
Do mieszkania Mieczysława Siel'zgały,
zamiesi;kałego przy ul. Spornej~ przybyła lokatorka tegoż domu, Władysława Gór5ka.
Korzystając z tego, iż Sierzgała zajęty był w
mieszkaniu jakąś pracą, Górska podrzuciła
dziecko 8-tygodniowe płci męskiej, poczem
szybko opuściła mieszkanie.
Powiadomfona policja o obydwu WyPB.!dkach przesłała dzieci do żłnbka. dla niemo.
wląt, zaś za wyrodnemi matkami wszczęła
poszu.kiw a nia.

Letnia Reduta Prasy
w wieku o4 lat
te dnia 22 lirpca spot.
ką.my się wszyscy na Wielik!e] Letniej Reducie Prasowej w uroczym parku H~leno-wa.
Czeka was mnóstwo niiespod.ziianiek. Młod·
sze dzi.ate<:zkt otrzymają zadarmo piękne upominki i łakocie, starsze dzieci natomiast
otrzymają je również„. lecz będą musiały za
nie płacić choć n.ie taik ba?'dzo drogo .
Miło będzie spędzić wieczór w chłodzie
&zew starodawnych nad wodą. ro1JŻarzoną
czarującą feerią ogni bengal:s'kkh.

Lodziaolri i

2 do 90 -

I

Jeśliś

i•st

~e -

pamiętajcie,

pięknych

•

kobiet lkliwym wielbiciel'łm

Jeśli nóżki prieśliczne
Donżuanie!

Na

sq ci

życia

celem

tej rady uzpamiętaj słowa
spiesz do Helenowa.

Redutę Prasową

,,Hasło ł.ódafrie"

Str.·.6

1iwki i

uśmit1cbY

··sielskie rozkosze.
Na poczqtku jeucz'e curux:a
Na letnisko wyjechalem
Z żoną .z hiećmi z naczyniami
I z dość znacznym kapitałem.
Za izdebkę bardzo skromną
Zaplacilem dolarami,
Choć 111 niej przedtem żyla darmo
Swinka z ~mi . prosiętami.
żona pokój ~czywszy,
Mdlała, „klęla, spazmowała,
że aż· na to widowisko
Wid się ,,,.zy.zla palruł cala.

Nie przejqlem

się

lamentem,

Bom fp nieraz widzial

UJ Łodzi,

Zreutq pocóż się przejmować!
Babie nigdy nie dogodzi!
Wreszcie · placu się skończyły,

Lttz

zaaęly ~ kłopoty;

Oto gdziem się tylko zwrócił
I do chlopa wsredl niecnoty
Po chleb, mąkę lub po mleko
Nie chciał sprzedać mi i basta!
.Więe rad nie rad po zakupy
Wyjeżdżałttm wciąż do miasta.
Po tych różnych tarapatach
Na do&itkę przyszły jeszcze
Prócz· rozlicznych innych zgryzot
Długotrwale, wielkie deszcze.
W czasie takiej niepogody
·
Człowiek siedzial w _swym chlewiku
Oczekując niecierpliwie
Końca . czerwca i deszczyku.
Gdym nareszcfo wrócił do dom
Przekonal.t!rri się potrosze,
ie teściowa w mieście lepsza
Niźli sielskie gdzieś , rozkosze!
Gogo.

OGŁOSZENIA

-

do wszystkich pism w Polsce i zagranicą
przyjmuje i załatwia na najkorzystniejszych
warunkach

Polski. At~nua Te1e2rat1cna Łódź,

Zielona 8a.

Tel. 111 i 15·24

Wydział Ogłoszeń

Polskiei

ł\gencji

Telegraficzne

przyjmuje na miejscu w Lodzi obowiązkowe
ogloszenl11 dl11 „Monltor11 Polskiego•, „Dzlen
nike Urzędowego Mln. SkerbuM i wszystkich
nnych wyd11wnictw.

Drobne
o

. z19u~.ionych

ogłoszenia

dokumentach,

mające si~

ukaz11ć w „Dzie~niku Ur:u~dowym Województwa Łódzkiego" lub w Monitorze Polskim'
przyjmowane są tylko w wydziale ogłoszeń
Polskiej flgencji Telegraficznej w Łodzi.

...„„............„„...„ ...„ ..........

z dma J.560 lipca 1928 r.o1ai.

Pierwsza wycieczka
Grupa

Wycieczki do

łodzian zwiedziła

kanałów

Zgodnie z zapo"°iedzią wydziału ka~liza
wodociągów, odbyło się w niedzielę, dnia
1-go l~ca pierwsze w tym roku zwiedzanie
robót kanalizacyjnych przez publiczność.
Punkt zborny dla zwiedzającyoh został
wyrrnacrony na Placu Reymonta, skąrl kolejka wydziału kanalizacji ulicami Piękną i Oby
wa.telslką dowiozła ici). do włazu koło wsi Ret
kinia.
Tu oczekiwał ZWtieclzającycli, którzy stawi
li się bardzo licznie, :inż. P!l'Zedpełski, który
udzielał szczegółowych informacyj.
Pr:zedewszystkiem obejrzano połączenie
kolektorów I i Il-go z przelewem burzowym
do rzeki Kaa-olewki.
cji i

będą się

I

Murowane konstrukcje podziemne wzbupodmw wśród zwiedzających ogromem
swym i precyzją wykonania. Pan inż. Przedpeł.ski udzielał też wyjaśnień co do uregulowania rzeki Kairolevtki, której koryto musiano
obniżyć o pięć metrów w celu zrównania
go z poziomem kanału. Do rzeki tej, która
przed regulacją stale w czasie roztopów wiosennych zalewała okoliczne pola, spływają
ścieki z kolektora I-go przyjmującego wo4y
w północnej części miasta z basenu Łódki.
Kolektor 11-gi, południowy, nie został , je·
szcze uruchomi·ony, z braku pieniędzy.
Ekspl•o atacja sieci kanalizacyjnej, obejmującei tałudniową czę~ć miasta, mogłaby

związku

do skutku z winy

.W inspekforacie pracy miało &ię wczoraj
podpisanie umowy pomięd!zy przedsię·
hioroami bwdowlanemi a robotnikami, w myśl
której płace robotiiicze miały ulec podwyżce
o 14 do 15 proc.
Na specjalnie zwołaną w tym celu konferencję przybyli prze-Oistawiciele przedsięblior·
ców budowlanych oraz. związków robotniczyoh.
Przed przystąpieniem do obrad, za:bra:ł
gł-06 przedstawiciel związku rd?otników bu-

do podziemi
kanalizacyjne

odbywały

dziły

Podpisanie umowy w przemyśle
odbyć

łodzian

niedzielę urządzenia

w

•

niedoszła

Nr. 182

-budowlanym

robotniczego

dowlanych przy ulicy Zamenhofa 17 p. Ma,rks
który oświadczył, że nie może podpisać umowy, gdyż związek robotników budowlanych w
Warszawie również nie podpisał umowy z
ptacodawcaiptl. · P-0 tem oświad~ zabrał głos przedsta
wiciel przedsiębiorców, który oświadczył, że
15 proc jest to ostateczna podwyZka, jaką mo
I gą zadękłarować jego mocodawcy.
~ższa dyskusja nie doprowadziła do po
rozumienia i umowa nie z.ostała podpisana.

I

w

kazdą

niedziele...

być rozpoczęta jeszcze w roku bieżącym, t!dy
by w odpowiednim czasie do wydzfa.łu kanali
zacji wpłynęły pieniądze ze źródeł pożyczk<Jwych.
.
Publiczność zwiedzająca roboty kanalizacyjne odbyła emocjonującą węd~ówkę kanałem podziemnym, znajdującym się na głęho
k-0ści 11 mtr., a ciągnącym się na przestrzeni
2.100 mtr. do stadj oczys.zczenia ścieków w
Lublinku, znajdującej się w stadjum budowy.
Będzie to imponujący gmach, w którym
będą umieszczone olbrzymie sita ruchome do
wyławiania z wody, płynącej z kolekk>rów,
gęstych zawiesin pływających i maszyny t.
zw. „bagry", które wyławiać będą z wody za
wies1ny ciężkie, mechanicznie. Unchomienie
5tacji oczyszczania ścieków przewidziane jest
na jesieni, o iłe nie zawiQdą fabryki, które
mają dostarczyć maszyn.
Ostatecznie zostanie wykończona stacja
oczyszczania ścieków w czerwcu przyszłego
roku.
·
Będzie ona urządzona według ostatnich
wymagań techniki. Przy stacji oczyszczania
ścieków za.rezerwowany został obszar 150-cio
morgowy do składania wyławianych z wody
zawiesin., które JM"'Zerabiane będą na nawóz,
co będzie z ogromną korzyścią dla wieśnia
ków okolicznych.
Pod naidtt dodatnim ~ażenieni publ'icz~
ność opuszczała zwiedzone UTZą<lzenira kanaIizacy jne, które zai.mponowały jej tern.bardziej, iż są rezultatem robót prowadzonych w
naj ni.epomyśln:iejszych warunkach.
Wycieczki na S'ł.ację oczyszczania ścieków

będą się odbywały w każdą nied~lę w ciągu

Bezpłatne półkolonie

letnie Polskiej Y.M.C.A.

lata.

Kandydaci mogą się zapisywać codziennie
Polska Y. M.. C. A. w bieżącym roku w
miesiącad~ lipcu i si~pmu urządza zupełnie
bezpłatnie półkolonje letme - hoiska sportowe elfa ws.zystki'Ch d.z:i,eci dziewcząt i chłop..
ców od lat 8 do 12, które będą korzystały, z
boisk codziell.nie od godz. 10 d.o 13 i dla starszych chłopców od lat 13-u do 17-u od godz.
16-ej do 20-ej.
Dzieci na boiskach będą pod stałą opieką
fachowych instruktorów i kierowników. którzy prowadzić będą dla dziieci różn.e gry i
zabawy, odpowiednje do wieiku i ro~oju fizycznego dziecka. Wszystkie dzieci pod.zielone będą na takież grupy.
Dla starszych poza grami i zabawami sp.or
towemi będą prowadzone ćwiczenia gininastyczne, lekka-atletyka oraz po raz pierwszy
w Łodzi Kurs łucznictwa, tego piękńego i
szlachetnego sportu, nieznanego i niedocenio-

&IEŁDY

nego dotycbc.ms, a który od nieda'\ł'UA rozwijajęc ~w Polsce, ~więcej skupia zwolenników.
Dzieci OTU &tani zna.jdą gqchiwą rozrywkę na ho;isJtu, gdzie w słońcu nimiane, ra4osne i ruchliwe nabędą tężyzny fizycmej !
moraJcei, którycl,t tak potrzebują do życia i
~ pracy, jaika ieb czeka.

Przy za-kożcz.eniu pracy na .boiskach w
sierpnia odbędzie się uroczyste zakoń
czenie popisów wszystkich grup oraz zawody
i rozda.n:ie naig:ród.
Zapisy odbywają się codziennie (pr6cz nie
dziel i świąt od godZiiny 1-0 do 13 i od godz.
16 d-0 20 na boisku Polsikiej Y. M. C. A., ul.
Piotrkowska Nr. 245.
· BHższe informacje na miejscu lub t el e f0 nianie 21-90 i 23-90 .
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\hrszewe,
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2 Opas - J9i2B r.

KC1E.
Dolarówka - 83,!JO
BUłk Polski - J.18aSO

Bm1k Handlowy - tł7
Beak DyskoatoWJ - ł3IS
Bank Zw. Sp. Z..ob. - 81
Cukier - 63
Firlel - 62
W~glel 96
Lilpop - 34.50

końcu

Modrzejów - 4'4i5I)
Starachowice - 55,25
Borkowski - 15

Spirytus -

38

Tendencfa prx.waiale

I

Kurs

si~ 59244.

się 172.

słabsza.

urz~owy 1 grama czystego zlata róWM
Kurs oblłczęniowy 100. w złocie równa
Dolar w obrotach prywatnych 8.88Jlt

Rubel zloty 4 67112.
w bllonie ros. 135.

Rybel &rebrny 2.95.

RaMI

HA.SL O SPORTOWE
Ł.

K.

Mecz

s. -

Hertha (Wiedeń)

powyższych drużyn odbędzie
się w środą

Zwycłcstwo

piotrkowian w z1Huoda1h wojskowych

Hakoah

w Polsce

nre

Nad:mfonić należy, że w grupie li-ej
p~ijącej pi~ftych na:g__ród ważniejsze
wyniik.j są następujące: rzut i~czepem Szubert rzucił 41.56 mtr.• bieg 5.000 mtr. wygrał

8erl:owski (daw.niej Widzew) w czasie 17.8.2
bieg 400 mtr. z płotkami wwał Piotrków w czasie 48 sek.

min.,

Ważne

dla

rzemieślników

poszukujących

-pracyl

Dla poszukujących pracy rzemieśl·
ników, należących do cechów
gospód czeladzi, ogłoszenia

o poszukiwaniu pracy

,,Hasło Łódzkie"
umieszcza

bez~stnie.

mecze ligowe

drużyn łódzkich

o mistrzostwo O. O. K. IV

W ubiegłą sohatę i niedzielę odbyły się
na boiSiku DOK IV zawody lekko-atletyczne
o wojskowe mistrzostwo okręgu łódzkiego.
Zgłoszonych · zostało około 100 zawodn;ików. Na pierwszy plan wysunął się Piotrków, znany ze swych najlepszych sił lekkoatiletycznych. Wynf.ki p0iszczególnych kocku.
rencyj przed$lawiają się następująco:
Bieg 100 mtr. z pł-0tkami•: pierwsze miejsce zajął znany lekko-atleta Czesław Rębow
ski, plut. Z'/ p. p. w czasie 18.6 przed Kluźn.ia
kiem; rzut dyski·em: 1) Górsk,i 25 p. p. (Piotrków) 38.40 mtr.; bieg 800 mtr. 1) ppor. , Banszek
w czasie 2.15 min., sztafetę 4 :razy ·100
wiedeński
mtr. wygrała drużyna 25 p. p. (Piotrków) w
Dowiadujemy się, że Legja warszawska czasie 48 sek. przed 18 p. p.; w rzucie kulą
organizuje w końcu lipca i początku sierpnia Górski osiągnął 13.23 mtr.; w skdku o tycztournee wiede:óskiego Hakoahu po Polsce, ce Siekirski z 18 p. p. osiągnął 2.43 mtr.; w
który mia.łtby rozegrać 6 meczów, przyczem biegu na 400 mtr. pierwsze miiejsice za.jął
dwa mecze w Warszawie z Legją i Polonją, kpr. Cukrowski· 25 p. p. 55.4 seik., biieg 100
j.eden: mecz w Ło4zi ·z ł.. K. S. Skład Hako- mtr. 1) Cukrowski czas 11.3 sek.; skok w cl:al
ahu będ:zi.e wzmocniony udziałem graczy, któ 1) Bober 5.94 mtr.; rzut oszczepem 1) Bartruk
r~ ' powrócili z Ameryki. Wyglądać będ.z.i.e 39.75; sztafeta 4 razy 400 mtr. 1) d:rużyna 18
więc nast~pująco: Fa.bjan, Scheuer, Feldman,
p. p. w cza-sie 4 ..32.
Fried, GUtman, PoMaik; Nemes, Heusler, Ei- - · Mecz w koszykówkę pomiędzy 25 p. p. a
senhofer, Schwartz.
26 p. ap. zakończył się zwycięstwem Piotrkowa w sfosWlku 16:9.
W środę, na boisku Ł. K. S. o godz. 6.30
wiecz. ~taną roz~grane ~rugie ~iędzyn~
rodowe zawody w pil'kę nozrui ponuędzy wte
deńską „Herthą,.. a ł.. K. S. ·
Wi'edeńczycy przyjeżdżają w naisilniejszym skład.z.ie.
Po zawodach w Łodzi, „Hertha" wyjeż
dża do Łotwy na szereg meczów.
N~enić należy, że na · pierwszym meczu Ł. K. S. paniósł deficyt z powodu deszczu, siegający do .4.000 zł. Spodziewać się
należy. że tym razem pogoda dopisze. ·

Najbliższe

W najbliższą niedzi.dę drużyny ligowe
łódzkie roze~ają dwa mecze o mistrzostwo
i tak: Turyści grają w Łocbi z Warszawianką, Ł. K. S. wyjeżdża do Kraik~wa na mecz
z W~
Spodziewać się naJłeży, że FiiOJetowi zcllobędą w Łodzi dwa punkty, natom:iast Czerwoni nowe dwa punkty utracą, wOibec s.twier
dzonej nieumiejętności gry i braku ambicyj.
o CZ'e2l1 donosi prasa toruńSlka po ostatnim
meczu w Torumu z T. K. S.
Po ostatniej porażce w obu drużynach
łódzkich mają nastąpić przegrupowania, inaczej bawi-em zupełnie poważnie spodziewać
się należy upadku do kl. A.

Przechodzqc uli cu.
patrz Pilnie
a unikniesz

kalectwa a nawet
i śmierci.
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Nr. 182

Kino w ogrodzie.

Kino Spółdzielni

poniedziałku,

Wolna przeróbka

dn. 9·go lipca 1928 r.

whacznlę

przeszłości

be

I

słynnej powieści węgierskiego

z

czarującą

angielk2'

Betty Balfour

wesoły

autora FRF\NCISZKF\ HERCZEG.F\

my Fritsch i Harry Holm.

na czele, oraz

z

DYJ

Początek w dni po·
wszednie, s o b o t y,
niedziele i święta
o godz. 4-ej po poł.

ów europejczyk - jest to najkoszto'\\•niejsie
pastwiska, j<'lWe kiedykolwiek widziałem.
Najpiękniejsze jednak klejnoty należą do
świątyń i z tego powodu są niedostępne dla
europejczyków. Ta.k np. słynny skarbiec złotej świątyni w Amricar widziało do,tąd ki1ltku
tylko białych.
Prowadzą doń drzwi z kutego złota, ozd-0bione prześlicznym rysunkiem; wśród klej-

I

natów znajduje się niebyvvałej wartości para~
sol-olbrzym; jest on cały ze złota, pokryty
djamentami, szmą.ragdami i rubinami; dokoła
zaś są sznury prawdziwych pereł.
Oglądający ten klejnot pewien dziennikarz
amerykański
oświadczył wróciw~~y do
siebie - że parasol ten jedną ma ty~ko wadę, a mianowicie, że nie można go złożyć,
wziąć pod pachę i wywieźć z sobą.

w•;

Cuda nowoczesneJ• medycyny
Dw_a serca w jednym organiźmze
Ciekawy eksperyment wiedeńskiego biologa
W laborntorjum biolo.gów wre praca. Nie·
którzy z nich pracują nieraz kilkanaście lat
nad jednem doświadczeniem. Pracą swą
stwarzają oni nowe drogi przed medycyną.
Dzięki specjalnym zabiegom udaje się naprz.
dość łatwo wychować w pracowni zwierzęta,
posiada j ące nadmierną ilość koń<::zyn.
Obecnie prof. Weiss, wiedeński biolog wy·
nalazł sposób przesz.czepiania kończyn, to
znaczy że można przeszczepić np. nogę jednego zwierzęcia drugiemu - przyczem noga
taka dosl<onale będzie spełniać swe czynności.
Dotąd, coprawda, robienie tego rodzaju
doświadczeń możliwe było ze zwierzętami
różnego ty;pu, niemniej jednak ich wyniki były zdumiewające. Ta!k naprz. Weiss. ul-Okował w brzuchu ropuchy drugie serce. Serce
to pTzyjęło się pośród zwojów kiszek i żyje.
Organizm więc tej ropuchy posiada dwa ser-

służby.
Część rosyjśkfoh
klejnotów koronacyjnyd1 powędrowały również do Indyj, jako że
bolszewicy sprzedawali je, komu się tylko

dało. Lecz te klejnoty uchodzą tam za zwiastunów nieszczęśda. I-lind.usi przekonani są,
że na klejnotach cara ciążyło jakieś przekleń
stwo~ W każdym razie jubiler z Kalkutty,
który należał swego czasu do najbogatszy<:h,
a zakupił z klejnotów carskich wszystko, co
mu wpadło w ręce, w szybkim czasie stracił
wszystko, a o1brzymi j.ego majątek stopniał
bardzo prędko.
Drugą ofiarą tych złowróżbnych klejnotów padł maharadża Nabha, nabył on kilka
kamieni, a wkróke potem stracił tron,
Do klejnotów, odgrywających w życiu bin
dusów tak wielką rolę, przywiązane są nieraz bardzo romantyczne przejścia. Tak np.
skarbiec pewnego władcy zwiedziła kiedyś
gromadka cudzoziemców: weszli oni z kolei
do pomieszczenia, gdzie w ogromnej iloś-ci leżały złote pieniądze. Wasza wysokość rzekł ktoś z obecnych do maharadży - prze
cież te pieniądze. umieszczone w banku, dałyby rocznie 50 tysięcy funtów (2 i jedna
czwarta miljona złotych) procentu. - To pra
wda - odrzekł władca - lecz czem wtedy
pas1bym swe oczy? W takim raz'e - dodał

1

ca.

„Nowe" serce zachowuje

własny

swoi

rytm i bije tak, jak biło w organiźmie, z któ-

rego pochodzi.
Samodzielność
drugiegą
serca nie jest
wielka, bo w każdym swym ruchu zależy ono
od właściwego serca i musi za nim pxzyśpie
szać lub opóźniać swe bicie. Z faktu tego wy
nika bardzo ważna dla biologów wskazówka,
że poszczególny organ diostQsowuje się do tego organizm.u, któremu został oddany.
Oczywiście, z dohv.iadczeń tych wcale nie
wynika jeszcze, by już dziś medycyna mogła
p:rzy.stąp:ić do przeszczepiania nóg i serc, po.wiedzmy, u ludzi, lecz w porównaniu z wie·
dzą w tym za:kresie dotychczasowe d.oświad
czeniaJ wiedeńskiego biologa We:issa są ogromnym krokiem naprzód; dają one bardzo poważny materjał przyszłemu ipokoleniu uczonych.

• T. Prenumeratorów

Da
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GWIAZDY FILMOWE

Najkosztowniejsze
Klejnoty miljardowej wartości leżą bezużytecznie w skarbcach.
pastwisko. - Klejnoty, które przynoszą nieszczęście.
Już od niepamiętnych czasów Indje znane są jako kraj bajecznych skarbów; ' gdy
więc zaczyna.my mówić o jakimś macharadży
zaraz fantazja nasza pracuje i ukazuje się
nam niezliczona ilość pereł,
djamentów,
szmaragdów, rubinów i innych kosztowności. Bo też istotnie niema chyba na całej kuli
ziemskiej kraju, gdzie radość posiadania
błyskot i klejnotów byłaby większa, aniżeli
w lndjach.
Nawet sfory średnio zamożne lokują swe
oszczędności w klejnotach - które przy pew
nych sposobnościach noszą kobiety indyjskie.
Przeciętny hindus nie wierzy w banki, a nawet zamożny obywatel woli chować majątek
gdzieś w kącie ogrodu. Dlatego to i złotej
waluty nie można w Indjach zaprowadzić,
gdyż każda złota moneta wędruje zaraz głę
boko do ziemi.
Hindus wierzy w osobowość i tajemną
m oc klejnotów. Tak np. szmaragd stanowi
tam szcz::!gólną "'więtość i ;est wskutek tego
bardzo poszukiwany. Szmaragd jest tam sym
holem czystości, chroni przed jadem i innemi
nieszczęściami.
NajwięksH zbiór szmaragdów posiada maharadża z Jodburu, również
z asobni są w ten kamień władcy Pafampuru
i Patiala.
Natomiast wła<lczyni Barnda, p.osiadająca
olbrzymie skarhy, ma wśród nicq osobliwość
nadzwyczajną, mianowicie dywan cały z klejnotów. DywaT\ ten ma półtora me1ra długości
i tak jest duży, że dwu ludzi może na nim
usiąść. Każdy centymetr tego dywanu składa
się z djamentów, szmaragdów, rubinów i pereł. Europejscy rzeczoznawcy ocenili ten dywan na 5 nriljonów dolarów. A gdy ta księż
na Baroda wystąpić pragnie w całej okazał ości, ma na sobie tyle klejnotów, że podźwi
gnąc się może z tronu jedynie przy pomocy

CzaruJ2'cy,

jasny, pogodny fill'l'I
w 10 aktach.

p. t. Siedem córek pani G:rurkowlczowej". W rolach siedmiu córek-laureatki konkuJSu piękności siedmilł krajów

w tODZf, ul. Sienkiewicza .N't 40.
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W razie niepogody na sali.

Od wtorku, dn. 3-go do

Pracowników Państwowych,
ttomunalnych i Społecznych

Stt.'

Lód.zikie" z dnia 3-go lipca 1928 roliu.

Niniejszem komunikujemy uorzejmie, że wskutek rozszerzenia slużby informacyjnej, niezbędnej dla postawienia naszego dziennika na najlepszym poziomie
i - wskutek związanego z tem wzrostu kosztów, zmuszeni jesteśmy z dniem
1-go lipca podwyższyć cenę prenumeraty o 60 groszy miesięcznie.
Cena egzemplana pojedyńczego pozostaje niezmieniona.

Administracia.

w magazynie mód i
Co

kupują

nowości

płacą

i ile

Katalog wielkiego magazynu mód i nowo•
z iycia
eleganckich
kobiet,
a prze.dewszystkiem
gwiazd filmowych. W każdym razie kaialog
pewnej firmy w Los Angelos zdradza tajemniice takich spraw.
W pewnym miejscu naprz. katalog ten
głosi, że kupowane przez Olive Borden ,,dessous" ko&ztują po 120 dolarów, a są z prawd.ziwego jedwabiu i tak czarujące, że mają
przyprawić o zawroty głowy.
Z katalogu
więc różne amerykanki mogą się dowiedzieć
- o ile posiadają na to pieniądze - co trzeba. zrobić, że by być elegancką.
Wielki ten magazyn wychodzi ze słuszne~
go iałożenia, ~ publiczność chętnie nabywa
rzeczy kupowane przez różne „znakomitości".
A że dziś Hollywood jest ośrodkiem ludzi
elegą.nckich, więc katalog pragnie wykazać,
że kaMy człowiek idący za modą, musi kupo
wat. w Hollywood.
Dowiadujemy się następnie z katalogu, że
nabijane złotem i srebrem siodło Toma Mixa
kosztuje tyle, co i platynowa bransoletką Ał
my Rubens, mianowicie 5000 dolaTów.
Dowiaidujemy się da:lej, że Jesse Lachy,
nietyle bohater filmowy, ile raczej magnat tego przemysłu, wypala oodzień dziesięć cygąa-,
a każde z ttich kosztuje przeszło 10 złotych!
Nie brak w katalogu wspomnień o Valentino. Okazuje się, że jego słynna bransoletka
arabska kosztowała. 85 dolarów i że magazyn
„przyipadkowo" posiada jeszcze kilka egzem·
plarzy takich samyd:i, jak ta, którą nosił
?t111arły bohater.
Claira Bow wy&je 15 dolar-Qw na k11pno
pary pantofelków z czerwonemi obcaiSami. A
brokatowa torehka, ja:ką nosi Pola Negri, kosztuje 25 dola.rów. · Jacqueline Logan przepa<la za perfumami. Płaci też za pewien gatunek, specjalnie dla ni~j sporządzony, po
20 dolarów za gram.
Grubas Walter Hiers, 1clóry nie może schu
dnąć, utrzymuje się „w kondycji", jedzą<: cały dzień czekoladę, za którą pł~ci p.o 4 dolary za kilogram.
Bransoletkę, która nazwano „bransoletą
mUości"', a którą nosi na kostce nogi Vilma
Ban-cy dąstać można za 25 dolarów.
Mwochod-eni można się również dowiedzieć, że dobre koszule znanego eleganta Menjoq kosztują po 40 dolarów i że Harold
Lloyd pł~ za zwykłe ubranie 300 dolarów.
ści ~dradzić może niejedną tajemnicę
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od jedne~Q złotego z~ oprocentowan1em, terminowe
oraz zapisy na udziałowców Banku.
wszelkie operacje bankowe.
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dnia 22 lipca r. b. (w niedziel1;)
Hgr:zyska olimpijskie.

uto-rakieta.

Wielka tombola. Swięto pieśni. Corso kwiatowe samochodów.
Mecz Humorystyczny. Walka kwiatowa. Gondole. Ognie bengalskie.

Zabawa

dziecięca,

Divertissement baletowe. 3 orkiestry.

„Hasło ló'dzłM"

Str. 8
Dziś I

KINO

34.

Dziś I

pod

Potęiny

nieszczęśliwego dz1ewczęcl•

w ro11

ałynna artystka

poniedziałku
wł11cznie

dramat ilustrujący
dzisiejszej Rosji

podró*ne

W

ROLł\CH

życie

Nawrot N2 22.

Pocz~tek

203

ŁÓDZ,

Sprzedaż

Okazja!

Przv ul. OtrodomeJ nr. Z&
u

Ceny umiarkowane. Wykonanie solidne i punktualne.

WODNY RYNEK (róg Rokicińskiej)
Dojazd tramwajami Hl 16 i 10. Tel. 18-26.
Od

do 4 metrów.

- Panowie

A. Przybycina
można dostać

ścieradłowago OSH·
cowanych na sumę

87

~óZJ-~

dn. 2 lipca

1928 r.
KOMORNIK
Jan Jabczyk.

Obrazyf lustra, landszałły

Szkolna 12.

Choroby ... os ów, skórne. weneryczne
I moczopłciowe.
Naświetlania lampą
kwarcową i prom. Roentgena.
potrzebna do poń·
{Ekzernaty nowotwory złośliwe)
czoszarnl, ZamenhoPrzyjmuje od 12-3 I od 6-9 po poł.
fa le 18.
669

Młody

Akuszerka

energiczny człowiek
poszukuje po s ad y
portjera,dozorcy, ao
cnego nawet za same 11lieszkanłe. ofcr
tJ do „~sta• · P"od
323
.,eaeralany".

G. Salimonawa
ul. Szkolna 12
Przyjmuje zamówienia.

r

1or. ooncHtn 1
dl!~=~.
I
I

1

Sp~cjallsta chorób

OCZU

powr6clł do kraju
przyjmuje poniedziałki, wtorid,

trody I cz-wartki od 10-1 l od
4-7 po poł.

Ul. Mon iuszki 1

519

Telefon 9.97.

z powodu

Praktyczny

~enoO:.~!atesp:=

.,,., wekslowe,

stem.

płowe. bankowe, po·

cztowe przepisy lnkasowe I aktual~
sprawę puedawnienla wek~li, ora1 podaje wykazy błłaków
Do nabyc'• w tsię
garnlłlcb.
564

likwldacji

Do

wvnaJecia

LUBICZ

r:

•

ObVl-1 eszczeme.

„

KROLEWICZ
,,.
FIOŁKO W

I

n1"'owe go" r

CEftY PRENUMERRTY:
W Lodzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym
Zamiejscowa
•
Zagranica
•
•
Odnoszenie do domu
•

0fi

1928

K
'k
S
omorni przy ą·
tz~ .o~ręg~wym w
rew ru roni„
pow.
z 1ego
Łółodzki..
5
•
b
k.
0
Wrolach głównych: L. 01\QOVER. HRRRY ~a~~eszkear:1
:wt~:
LIEDKE, 01\RY HOLM I ERNEST
d 1
Yp
. d
1
VEREBES
~ ~~zy n~· z!!:~az~e
t lÓ30 U p C
~
·
· d•. • 10-· o~•sza, ze
ma
go
u ca 1928 ·roku od
pd
gbodzl. „10k-ej rano,
~ z e „o onana publlczna Ile tac·a ru. Y
l .
c h omo Ś Cl
na 1ezqOla młodzieży pocz. seansów o g. 15-ej crch do Ks. l\ntoi 16.45, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej mego Machnlkowsklego, składających
k
Dramat w 6-clu aktach,
s 1ę z puan 1na, re·
w roll głównej TOM MIX
densu konia i dwóch
krów ' ocenionego
•ęz'
ł 3300
na Licytacja
sumę z · • ·
będzie
do k ona~a we wsi.
NRD PROGPRM;???
Ceny miejsc dla młodz.: I-25, 11-20,IIl·lOgr. Mlleszk1, gm. Nowosolna.
Łódi, d. 25 czerCeny miejsc: dla dorosł.: 1-70, 11·60, 111·30 gr.
, W poczekalniach kina codi. do godz. 22 wca 1928 r
201
audycje radjofonlczne.
KOMORNIK
B. Dembowski.

Prenumeratę można przerwać

„

piętro

'~R-ótne_,
szpZdolna
uI arka

- - - - - - · sprzedaje całe urządzenie sklepowe 1 duia sala, 16 mtr.
składające się: z kontuaru. kreden·
r. med.
długości I 8 szeroza wkładem 6 i 10 zł.
ł!anie
su, 3 gablotek- oszklone, wszystko kości. Oferty do
po 2 złote i po 5 złot. tygodniowo.
w dobrym- stanie, b1ndzo tanio. admin. niniejszego
inteligentn! na dobrą prowizj~ potrzebni.
Zgłaszać się Lódzka flgencja Wydawniczo·· ;;<;GcJ;)l(~JiCiGCJlliC
f\dres ulica Piotrkowska Nt 141, pisma pod .R. I...".
Reklcmowa, Piotrkowska ·85, od 10 - . 13
w podwórzu (drukarnia).
Cegielniana 43
i 16 - 18.

1928

Program Ml 24
Dla dorosłych początek seansów o godz.
b t I
I d lei
18 45 I ..,I S
o~ g~dL ~6.~~. 01Ś.45 tw21.n a z e
·
Dramat salonowy w 10 aktach,

Wl

410

-------i;i;m-Bi!SW:Wm:lllml--*ftmewaa
Oai akt Mi 403
Uo akt !-& 41

wt~~~t:on. lt,~~ ~J~~i:tziałku,

ł

NA aATY I ZA GOTÓWKĘ.

w podwórzu li

-

(

Student

0 DŹ

ST Up B L

Irena Szmidt

Drykowanie wszelkich metali
Wykonywanie ramek do LUSTER I TAC.

Nlei1ki Kinematograf Oś1intowy

ul. zachodnia 22

Komornik przy
dzie Okręg1twym w
wykonuje z wfasnego i powierzo· Łodzi Jan Jabczyk,
zamieszkały w Lodzi
nego materjełu solidnie i bimlzo przy
ulicy Południo
tanio bo na czwartem piętrze I wej 20, na zasadzie
art. 1030 U. P. C.,
ogłasza, ie dnia 10
Upca 1928 r. od
Nawrot 13, prawa oficyna, IV. ·piętro godz. 10-ej rano w
Łodzi, przy ul. Pół·
MJllnlCYCMltUJllnlCY()W)lt~W nocnej Je 4, ·od~
?fVb z = a t y t - . . r E f będzie się licytacja ruchomości" naleUicych do Benjamina
09idzlka i
I składających się
z płótaa . lnianego
żyrardowskiego na
ręczniki i t. d. prze-

PUSTA 7
przyjmuje wszelkie roboty, jako to:
Niklowanie, srebrzenie i ·złocenie

Nauka

wyższego semestru
udziela lekcji. Zapóinionym metodą
skróconą.
PrzygoPoleca po najniższych cenach
towuje
do
e1zamimaterjały apteczne i kosmetykę
nów Polskiego I ra·
c:hunkowości szybko
wyucza. Gdańska 23
324 m. 2. front I piętro.
Dr. med.

62019

,,;G A L Wa·• I K EL''

I

Pomorska 39, telef. 9.44

Kwiaty sztuczne Doakt.~ ~r.
. b „
Dgloszen11.
I a azury
Są-

świata

wielkości

Ł

poleca po cenach najniższych lustra,
trema, tualety: jasne, ciemne w orygl·
mslnych ramach oraz lustra wluiice.
. Meble pojedyńcze ara,; całkowite urzQdzenla najnowszych stylów.
Zakład
tapicerski. Odnawianie i poprawianie
luster z przynleslenfem do domu.

391

001os11ni1 droboe

apteczny I peńumerja

bncinnn .Dryla

J. KUKLIŃSKI

seansów w dni powszednie o g. 5,30, 7,15 i 9;
w dni śwll!teczne o godz. 3. 5, 7 I 9.

rur

663

F

emocji.

ftOWOOTWORZONY Zf\KLF\D GF\LWł\NIZF\CYJNY

Nłklowanle

Skład

ABRYKA LUSTER
PODLEWNIA SZKŁA

GLOWNYCH:

Mocarz

Jan Candryk

Alłreda Lessiga

-------- ·····-·-···-·-·-···------·····-------------Nł\STĘPNY

skrzynkowe
Zł. 165-185-210 ornamentowe, surowe, kryształowe belgijskie i czeskie

tylko u

W. Buszkinskaja
Bela Czernowa
Teodor Nikitin
Walery Sokołow„
PROQRl\M:

okienne

Szkło

.

95-105-115

Szlagiery!!!

dnia

nad brzegiem Newy)
pełen

Zł.

_.._.._„„..._.„„_...__....uu-.'liiilld

Szklenie okien wystawowych do największych rozna dogodnych warunkach
miarów oraz budowli.
Płyty taneczne
w wie I ki m
Piotrkowska Mt 255 I Główne M 11
Telełon 59-03
280
wyborze

..Wykolejeni" I
Obraz godny widzenia, film

W sobotę, niedziel~ I święta od
godz. 3 pp. I. miejsca 90 gr„
li. m. 50 gr„ Ili, m. 40 gr.

Virginia Lee Cardin•
11!1111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wzruszający

(Miłośt

kontrolą"

„ .....................„ „ „ „...„ „ ......_.......

Od wtorku, dnia 3-go do
9-go lipca 1928 i'.

CENY MIEJSC: W dni powszednie
nu wszystkie seansej zaś y soaotę,
nledzlelę I święta od godz. 1-3 pp.
I miejsse 75 gr., Il. 40 gr., Ili. 30 gr.

dramat obyczajowy.

Parlofony
Parlofony

·

tir. 181

ftrcyfilm p: t.

„Dzlewcz~ta

Dom
Ludowy
„„..................................
PRZEJAZł>

z ·Clnia 3•go lipca 1928 rolfo.

,

miesięcznie

•

•
•

.

•

WIBS~czeme.

Je 188

Obwiesi Henie. Ob tu ieszczenie.
Są-

Są-

Komornik przy
Komornik przy
Komornik przy !:ią· dzle Okr~gowym w dzle Okr~gowym w
dzie Okr"'"gowym w L d I I
·
L d I I
·
0
Lodzi, 1 r~wiru, pow. Ł~d~kle~~\J'lr~fo~i~ L~d;kle~~wir~!o n'i:
Łódzkiego
Broni- sław Deriibowski, sław Dem' bo·"sk1·
„
•
sław Dembowski, zamieszkały w m zamieszkały w m
zamieszkały ~Łodzi, Lodzi. przy ul. Prze: Lodzi, przy ul. Prze:
przy ul. P~ze1azd 86, jazd Jl& 86, na zasa· jazd N! 86, na zasa·
na zasadzie art. 1030 dzie art. _1030 U.P.C. dzie art. 1030 i.J.P.C.
U P. C.•. ogłasza, ze ogłana, ie dnia ogłasza, ie dnia
dn. 13 lipca 1928 r., 11 lipca 1928 roku, 13 lipca 1928 roku
0 d go d7- 10:ei. rano od godz. 10-eJ. rano od godz. tO·ej rano,•
odb~dz1e się sprze· będzie dokonana pu- będzie
dokonana
daż przez publiczną bliczna licytacja ru- publiczna licytacja
llcyta~j...
u h
.
.
'" ..,~ r c omos· chomoścl, . nalezą· ruchomokl, nalezą.
cl na lezących do cych do Leona Ja· cych do Hieronima
firmy Chalin ?iłem· k
1 ki
k
1
bik IS-ka, składa- d~r:c;che~~~ z :sa~~: fądc;nc:~w, ic;a·z sk~a~:ii
tęcych się z czte- ratu kinematogr
ocenione 0 na
~h
t ó
.
a· 1
g
su·
r„ ... , warsz at w me- f1cznego z całkowi· mę !'>32 zł.
chankznych tkac t
d
·
L"
·
d ·
k" h
d
• em
urzą zemem.
1cytac1a bę zie
~c w c;>brym sta· ocenionego na su· dokonana w ł\lek·
me, ocenionego na m~ zł. 1000.
sandrow1e, przy ul.
sum~ zł 2 OOO
LI cy t aqa
·
b ę d ze
I Warszawsk1el
· ,..,,
„o. 42
L"
b. d
.
1cy ac1a ę zie dokonana w Zgierzu
·
dokonana w ftlek· rzy ul. tęcz ck ie·
t.ódt, d. 25 czerw·
sandrowie, przy ul. ~ 2.
y
l cw 1926 roku.
Kościelnej 1'i 2::1.
KOMORNIK
Lóat, dnia ig czer·
Lódź, d. 27 czer·
B. Dembowski.
wca 19.!8 r.
wca l92B r.
KOMORNIK
KOMORNIK .
B. uembowski.
B. Dembowski.

1

i. .

zł: 3.20

•
•

3.60
6.30

•

0.40

tylko 1-go i IS.go każdego miesiąca.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65.210

r;

Oo akt. Nt 473
Oo akt
1928 r.
1928 r.

~

Tel. 41-32.
Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych i maczo·

Okazja!

Dr. Heller

płciowych.

Naiwietlanle larn- Choroby skórne
P-l kwarcow11.
I weneryczne

------

Ceny lecznic.

Dr. med.

J. Silberstrom
Zielona 11
Choroby skórn.e
i weneryczne
Usuwanie szpeqcych włosów

Dr. med.

Klinger

~

Poszukuje

sle lokalu 8X15 do
20 metrów salka (ew.
2 ublka<:je suche
I widne w centrum
miasta na zakład
Andrzeja .Ni 2. stolarski.
Oferty
TeL 32-28.
składać w admini·
stracjl pod .Salka".
God1łny przyjęć: od
643
1.30 - 2.30 dla Pań
od 6- 8 dla panów,
W niedziel• I święta
498 od 10-12.

-s. neumnrk ------· 2 rowery

Choroby skórne.
I weneryczne
elektrolizą.
Leczenie promlen.
Leczenie lampą
Roentgena
kwarcowii.
uL
Moniuszki 5
Przyjmuje od 4-S,
Telefon 70·50.
Niedziel• 9-1.
panie od 4-5 popoł. Przyjmuje od 11-2
i od 1-a.
Dla niezamożnych
Penie od 3-4.
ce~y lecz11ic.

CENY OQł.OSZEŃ MIEJSCOWYCH:
Przed teks tein 50 groszy za wiersz millmetr. 1 łam. (strona 4 łamy)
W tekście
40
•
•
•
1 • ·
•
4 •
Na.desłane
30
•
1 •
•
4 •
Za teK.Stem
30
•
„
•
1 •
•
4 •
Nekrologi
30
,
•
1 •
•
4 .,.
Komunikaty
30
•
1 •
•
4 ...
Zwyczajne
8
•
•
1 •
• lOłamów
Dreo»ne 10 gr., poi;zukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
ofjJew.. .50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wlecz. 0 300lo drożej.
Qg1osze111a w czerwonym kolorze 30 proc:. drożej.

reklamowe po 50 gr. Wydaje restauracje, ulica
Traugutia 11.
564

Dokt6r

Przyjmuje od godz.
Choroby wenery·
8 do lÓ rano i od
I wło
godz. 5-8 wiecz. do 10 r. 1-2 i 5-8 czne, skórne
s6w
Dla pań od 3-5 od· Dla pań spac. od leczenie lampą
dzielna poczekalnia. godz. !>-ó po poi.
kwarcow11
dla niezamożny~h

ul. Nawrot 2

śniadania

zostały

skradzione

za fałszywym doku·
Zakład
mentem, dnia 11 I
ślusarsk1-wagarski 28 czerwca. Kto lily
wiedział o nich proszony jest o doniesienie za nagrodii
strzelnicy w Parul. Pomorska 22 do
ku Poniatowskiego
Przyjmuje wszelkie Madaliński
645
roboty wchodzące
w zakres ślusarstwa.

B. frydrfsiaka

·Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających filje
w Lodzi, a centrale gdzłeindzlej, o 500/o drożej od cen miejscowycll.
Firmy zagraniczne o IOOO/o drożej.
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przy } ~te ogło•
szenia do zmiany cen bez uprzedniego za ll'iadomienia.
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów i ofiar administracja
nie odpowiada.
1\rtykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarjum, uważane są
za bezpłatne.
Rękopisów zaró\vno użytych jak i odrzuconych redakcja nie
zwraca.

--------------------------------------------....o1~
- ~-·~~,-~-- --~------------------------------·-----------------------------------Redaktcr i:;sc2ełny: stanlsław Paciorkowski.
Wytila'"9a:
To .. ... ----~
~ /:)two
Rz~rrueślnicze .«esursa" w Łodzi.
Redak.tor odpowiedUałny: Młchał ~.
~rnia Państwowa

w ł.odzi. P-iotrkowska Nr. 85-
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'

