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Młodzianowskiego Il a 8 8
Skon woJew~dy

Po krótkiej, g.dyź ledwie 4-d:oiowej choro.bie zapa:lenia opłucnej, zmarł w Krynicy,
gd:.!lie .bawił na urlopie wypoczynkowym w~
iewoda pomorski Ka zirnierz Młodzianowski.
ś. p. woj. Mło,drzianowski umarł w kw.iecie wieku, 48 lat. Organizm jego sterała przed
wcze-śnie wieloletnia walka, okoi)y, trud wojenny, więzienie polityczne, .a potem niezmor
OO.wana praca na ka.żdy;m posterunku, jaki
przyszło m:u załmować ·w odrodzonem pań
stwie.
Królewiak z pochodzenia, studjował ś. p.
Ka.z. Młod.z.ian.owsk.i w krakowskiej akademji sztuk pię'knych malarstwo i zdobnictwo,
gdy ruszył w bój o Polskę n.a zew Józefa Pił
sudskiego. „Dąbrowa" {pod takim pseud'Onimem zaciąga się do akcji młody artysta) prze
chGdzi g.ru.ntowne wykSIZta.łcenie wojskowe,
·a gdy w r. 1914 wybucha wojna, zostate żoł*
nierzem 1 pułku Legionów, dowodzonego
orzez; Rydza-śmigłego.
Przez cały cu.s pobytu Legjonów w polu,
w kampanji kielecki-ej, podkarpackiej, w wiel
kicj of.enzywie r. 1915 aż po Styr, w walikach
okopow'ych i tysiącznych epizodach potyc·zek
lat 1915 i 1916 bietze ,;Dąbrowa" .czynny uI

dział.

Lekarstwa ,,na zapas'' - kosztem zdrowia ubezpieczonych

Takiemi metodami nie zdobt:dziecie zaufania rzesz
Lódź

niem. Istota zatargu polega, jak wiadomo, na
tem, że Zarząd Kasy chciał zmusić farmaceutów kasowych do fabrykowania masowo używanych w dobie grypy środków leczniczych
,Jiurtem" i na wzór rosyjskich lekarzy wojskowych przepisywać wszystkim chorym

poruszona jest od kilku dni przewlezatargiem Zarządu Kasy Chorych z farmaceutami.
Apteki kasowe są zamknięte, a nieszczę
śliwi ubezpieczeni muszą godzinami czekać
na sporządzenie leków w aptekach prywatnych, które niegotówkowe zamówienia traktują, jak wiadomo, z karygodnem lekceważekającym się

Nominacja

psującą się prędko „wodziankę".

Farmaceuci z godną najwyższego uznania

posła Hościałkowskiego

Po raz wtóry spada z „wokandy" Rady Ministrów
Korespondent Hasła Łódzkiego donosi z tniej z zagra.nicy, ściągnięcie dalszej raty po·
1 datku majątkowego, oraz projcld organizacji
Warszawy:
Dowiaduje.my się. że na ostatniem p<?S~ e- władz administracyjnych na terenie Warszadzeniu Rady Ministrów nie została .załatwio- wy.
na sprawa nominacji posła Kościałkowskiego
Według tego projektu na czele władz adna stanowisko podsekretarza stanu w Prezy.: ministracyjnych stolicy stać będzie jak dod juin Rady Ministrów. Nastąpi to dopiero na tąd komisarz rządu, równorzędny co do stonajbliższem posiedzeniu Rady Ministirów, kt6
pnia .z wojewodą; miasto będzie podzielone
rego termin jeszcze nie ustalono.
na 4 starostwa grodzkie ze starostami grodzPos. Kościałkowski bawi obecnie na '10 kimi na czele.
dniowym wypoczynku w Wileńszczyźnie. Następnie Rada Ministrów uchwaliła weu>
Terytorjalnie obszar starostw grodzkidi
raj poza całym szeregiem drobniej szych odpowiadać będzie obszarowi dzisiejszych
spraw - zakaz przywozu pszenicy i mąki ży- ekspozytur Komisarjatu "Rządu.
L

Gdy w r. 1911 po aresztowaniu Komendanta wybuchnęło przesilenie i na tle odmowy przysięgi okupantom Beseler za-rządził aresztowanie leg}onistów, „Dąbrowa" dostaje
się za druty kolczaste, Benjam1nowa.
Pierwszą pracą, jaką ś. p. K. Młodzianow
ski w wolnej• Polsce wykonał,· było zorganizowanie policji państwowej, pO'I"uczone mu
·przez Naczelni.ka PaństWa.
Niebawem Marsz. Piłsudski powierzył inu
inną misję. Wojna z bolszewikami wymagała wciąż nowy.eh sił oficerskich, pozostało
ważne zagadiµenie
polskich s;;o;kół wojskoLWóW, 5.7. W związku z przedwczoraj- ściwi sprawcy napadu w liczbie 4-cn są już
wych; trzeba było zarówno wyszkolić nowe
szym
nieudanym napadem na filję poczty pod kluczem, nazwiska ich jednak jak rówkadry, jak i d-oszkolić oficerów rezerwy byprzy ul Głębokiej dzisiejsze pisma poranne nież wszystkie inne szczegóły zamachu są
łych armij zaborczych. $. p. Młodzianowski
trzymane w ścisłej tajemnicy, ponieważ w
donoszą, iż napad ten był dziełem bojówki uzostaje komendantem Szkoły Podchorążych i kraińskiej pod kierownictwem ukraińskiej or- związku z ich aresztowaniem natrafiono na pe
Ofic. Szkoły Piechoty.
wne materjały, które pozwolą policji dojść
ganizacji wojskowej.
W ciągu wczorajszej nocy i dni.a przepro- do większych jeszcze rezultatów. (PA'J]
Dalszą misją było powierzenie ś. p. K.
Młodzianowskiemu w jesieni 1924 roku sta- wadzono szereg re·wizyj i aresztowań. Wła·
nowiska wybitnego w a·dminiS'tracji państwo
wej. Było to w czasie, gdy na kresach wschod
nich szalał, podsycany z zewnątrz bandytyzm, kiedy dywersje na szla.ku granicznym
może mieć
następstwa
stały się plagą. Wtedy pułk. M. zostaie woWłochami
jewodą poleskim1 . bjerze rozbrat z karj>erą
wojskową i staje się jednym z organizatorów
BIAŁOGRÓD, 5.7. Audjencja prcmjera- względu na przewidywaną długotrwałość
organizacji administracyjnej ·państwa. Etapy Wukiccwicza u króla, na której przyjęta .z.o- przesilenia. W parlamentarnych kołach opostała dymi.sja ga:binetu, nastąpiła wczoraj wie
zycyijnych powątpiewają, czy dotychczasowy
~ego rozwoju są: województwo poleskie, krót
czarem. Oficjalne źródła z otoczenia królew minister spraw zagranicznych, Mariokowicz,
kotrwały okres na stanowisku ministra spraw
skiego motywują fakt przyjęcia dymisji zao- prowadzący italofilską politykę i należący do
wewnętrznych.w lecie 1926 r., wreszcie wostrzeniem stosunków wewnętrzno-politycz- I partji staro-radykalnej, zdoła skupić przy for
'.ewództwo pomorskie.
nych, wymagających utworzenia rządu kon-1 mowaniu rządu także i dotychczasowe czynZ ś. łJ. Kazimierzem Młod.ziatl()wskim scho centra.cyjnego. Rząd sprawuje nadal swoje niki opozycji chorwackiej i demokratycznej.
dzi do grobu jedna z najzasłużeńszych postaci obowiązki, co jest ważnym momentem ze
'>hecnej generacji.

Napad na pocztę we Lwowie
dziełem

bojówki

- ukraińskiej

Sprawcy osadzeni pod kluczem

Kryzys

rządowy
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jugosławji

zgubne
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Prezes Rady Ministrów wysłał: do wdowy
ś. p. wojewodziil Młodzianowskim nastę
pującą depeszę: ·
"Głęboko wzru-szc>ny· utratą nieodiał'owa
nego kolegi, jednej z najszlachetniejszych postaci naszego życia politycznego, proszę pani
imieniem rządu i swojem o przyjęde szczerych wyrazów żalu i współczucia".
{-) Bartel.

po

dla stosunków

lirecia pod nowemi
zmianę

Venizelos zapowiada
LONDYN, 5.7. :Venizelos po złożeniu przy
sięgi przez cały gabinet wygłosił przemówienie, w którem oświadczył, że wkrótce w:ygłosi expose albo przed Izbą, albo, gdyby Izba

miała być rozwiązaną, to ~ przed całym na.ro-

rządami

parlamentu

dem. Venizelos mówił o możliwości roz;pisania n.owych wyborów, przyczem podkreślił,
że wybory powinny się odbywaP. przy zupeł
nej swo~odzie decyzji wyborców. (AJ:E)
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pracujących I

sumiennością sprzeciwili się stosowaniu t~o
rodzaju oszczędności kosztem zdrowia nbez„

pieczonych.
Obecnie zatarg Kasy Chorych z farmaceutami wkroczył na nowe tory.
Najlepiej chyba wyświetla tę, dotąd bądź
co bądź, zagmatwaną sytuację pismo Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, które po·
niżej in extenso podajemy.

J'

Uniwersytet
arszawski
DzieK'an
Wydziału Farmaceutycznego
Nr. 277/28.
Warszawa, da. 3 lipca 1928 r,
Odpis
Do
Związku Zawodowego Farinaceutów Pracowmk6w ·w Rzplitej Polskiej
w miejsca.
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lipca r. b,
Nr. 320 przedewszystkiem muszę wyrazić swo
je zdziwienie z powodu fakt~ że kwestje tak
bezspome, jak wyłuszczona w rzeczonem
piśmie, mogą wzbudzać wśród fachowców ja„
ldekolwiek wątpliwości.
Każde lekarstwo złożone, przepisane
przez lekarza, a nie objęte farmakopeą, powinno być przyrządzone indywidualnie i ex
tempore. Za dobroć przyrządzonego leku odpowiada fachowy pracownik.
·
Przedstawione mi przepisy leku nie mogą
być w żadnym wypadku przyrządzone na zapas.
Dziekan W. F.
(-) Bt. Koskowski.

Za zgodność:
Sekretarz: K. Wierzbicki.
Teraz dla

każdego

jest jasnem, kto jest

winowajcą.

Nie farmaceuci, którzy nie chcieli wbrew
sumieniu swmu preparować psujące się leki
en masse, ale Zarząd Kasy, który chciał tą
zepsutą „wodzianką" czestować ubezpieczonych, płacących ciężko zapracowane grosze
na Kasę Chorych.
I tam, wśród tych ludzi, którzy dzięki pro.tekcyjkom i poparciu partyj zajęli odpowiedzialne fotele, należy szukać winnych, którzy dla zaspokojenia głupiej ambicji woleli
narazić na szwank zdrowie ubezpieczonych,
niż skapitulować przed swymi„. podwład
nymi.

NAGRODA
dla piewcy Podbaia

Władysłaha

Orkana

KATOWICE, 5.7. śląska Rada Wojewódż
ka na posiedzeniu w dniu 5 b. m. na wniosek
p. wojewody dr. Grażyńskiego przyznała zna
nemu pisarzowi Władysławowi Orkanowi, zamieszkałemu w Niedźwiedziu w powiecie nowotarskim z okazji jubileuszu literackiego
dar honorowy w kwocie 10 tysięcy złotych w
uznaniu jego twórczości literackiej.

„Hasło Łódzkie"
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Rosji

resztowały przeszło

I

trzydziestu członk6,,,- tej
samej kolonji. których wysłano na Syberję.
Na skutek repz:esji i s-z ykan władz sowieckich kolonia żydowska zamierza zlikwidować
się w nai'bliższym czasie . (PAT)

-

MOSK\\1 A, 5.7. Wbrew nadziejom, wyra-1
przez S .alina w jego ostatniem przemówieniu, iż Trockij będzie n:.:izupełniej odos0bnicny w ~wcj opozycji wobec władz. partyjnych, i że pozostali poza pJ.rtją opozycio- I
n.iści powró::ą do W. K. P., Karol R<>,dek, do
którego C. K. partyjne zwrócHo się z. propozycją złożenia analogicznej deklaracji, co i

I

śmlercuą

Piekło

ukorzyć

przyjęci już do partji opozycjoniśd, odmówił
kategorycznie zadeklarowania swej kapitulacji wOłbe<: C. K. Na propozycje C. K. Radek
odpowiedział listem, w którym zaznaczył, iż
V.'Yznaje on ·nadal swoje poprzednie poglądy
i nie uważa teraz za właściwe wyrzekanie
się swojej pozy.cji politycznej.

"

Wyskoczył

czy

•

głośną nazwę

„Instytutu wychowania indywidualnego" powiesił się jeden z uczniów, Sidorow, a wktrótce potem odebrały sobie ży
cie dwie uczenice, Izmajłowa i Alerjanowa.
$1edztwo prz.eprowadzone w tej sprawie ustaliło, że administracja instytutu na własne
potrzeby używała rocznego subsydjum, udzie
lanego instytutowi w sumie 200.000 rb., wsku1 k
6
ł·
,
.
. 1' ł'd h d .
~~ cze.,,o. wyc i~wancy ~1e-i-~1e.1 g o , c ~ ~-
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\vypadł z

PARYŻ,

5.7. Znany bankier belgijski Loevtnsztein gdy wracał samolotem ze swoim sekretarzem i dwiemamaszynistkami z Croydon
do Brukseli otworzył drzwi od wyjścia z :samolotu, spadł do morza i utonął.
BRUKSELA, 5. 7. $mierć wielkiego finansisty belgijskiego, jednego z najbogatszych lu
dzi w Europie, Loewensteina, wywołała ogromne wrażenie w tutejszych kołach giełdo
wych i finansowych, tembardziej, że okoliczności towarzyszące tej śmierci są tajemnicą.
Pewne koła finansowe wyrażają przypusz
czenie, że Loewenstem nie u!egł wypadiwwi,
ale popełnił samobójstwo i tłumaczą ten krok
trudnościami natury finansowej, w którą miał

I

Poszu~ciwania celem odnalezienia ~włok
Loewcnsteina nie dały clocychczas iaanych
,...,·yrl'.~ów.

Smierć jego wywołała . wi~lkic ~vrażenie w
kołach fmansowych Pa.ryza 1 Berlma.

Jego ostatnia podróż do Londynu

miała

obdarci, a w1e!u z nich zyło z krad.z1ezy.
oddawało się prostytucji. Rewizja stwierdziła, że trzy 14-letnie uczenice
porodziły. (ATE)
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Giełda brukselska zareagowała na tę wia- /

domo ~ć silną zniżką

\.Viele uczenie
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BUDAPESZT, 5.7. W mieście wybuchł nie
zwykle silny pożar, który .zniszczył gmach to
warzystwa ubezpieczeń „Ungarja", położone
go nad wybrzeżem Punaju.
Ogień rozszerzył się z niezwykłą szybkością i został opanowany z wielkim trudem.
Przyczyną pożaru )est nieostrożność. {AJE)

klęsk

Huragan nad Środkową Europą
BERLIN, 5.7. Huragan, który przeszedł
nad Europą środkową poczynił między innymi wielkie spustoszenia w lasach gór Harcu.
Wicher łamał jak zapałki i wyrywał z korzeniami wielkie drzewa, zaściełając :niemi dro-

gi.
W miejscowości k'ąpielowej Grnn<l wiclier
zerwał dach jednego z domów, przyczem za·
bił kobietę. Wielu kuracjuszów jest rannych.
Gdzieindziej wicher zerwał dach z młyna, zabij aj ąc robotnika.

I o O ZENIA
do wszystkich pism " Polsce i zagranicl!l
przyjmuje I załatwia na najkorzystniejszych
warunkach

Pnls ·u tenua Te1e2raflcna .
Łódt,

Zielona 8a.

Tel. 111 I 15-24

Wydział Ogłoszeń

Polskiej f\gencji Telegraficzne
przyjmuje na miejscu w Lodzi obowiązkowe
ogłoszenia dla „Monitora Polskiego•. „Dzlen
nika Urzędowego Min. Skarbu" I wszystklc:h
nnych wydawnictw.

ogłoszenia

dokumentach, mające sl~ uka·
w „Dzienniku Urzc;dowym Województwa Łódzkiego" lub w Monitorita Polskim'•
przyjmowane S!I tylko w wydziale ogłoszeń
Polskiej Rgencji Telegrafic:z:nej w Łodzi.
o

z~gubionych
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naokoło świata

Zeppelinem -
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No\ivy raid po\viefrzny

Niemcy

RYGA, 5.7. Rząd sowiecki otrzymał od
·
· k' h orgaruzacy1
·
· I otmczyc,
·
h zaw1a
· domem~ec. 1c
. .
.
.
.
.
.
_ m1eme o m<:qącym się odbyc w s1erpmu r. b.

!
I

I
I

MWZIMtttt*

ożar

w Budapeszc!e

Drobne
~IW&lói

na rynku brukselslmn.
Loewenstein miał tego kredytu nie otrzy- locie zeppelina LC-127, który ma wyruszyć
.nać: Rów·nież nawiązane prze.z n.iego. rok~z Friedrichsh~fen w lot naokoło świata w kie
wan~a z p_ewnym syn~ykate:!.11 n1em1eckun m1a . runku v.rschodnim, mianowicie przez Berlin,
ły me dac poządane,g~ rezultatu.
I Moskwę Władyvrnsto~{ do Nowet5o Yorku i
Wszystko to poaz1ałało w sposób wysoce
deprymujący na Loewenst<!ina i mogło spowo stamtąd z powrotem do Berlma.
dować targnięcie się na życie.
Władze sowieckie mają urządzić we Wła-

•g

KolosaDny

walorów. (ATE)
•

zmarły popaść.

na ·celu uzyskanie
kredytów
w ·wysokości
cl I ,
1
b . 200ń
t ys1ęcy o arow ce.em po1iryc1a zo ow1ąza

aeroplanu

Czechosłowa.cji.

wa. Szkody są ogromne. {AJ'E}

v1 sowieckim zakładzie · naukowvm

Tajemnicza sm1erc miijardera

Korespondent „Ha_sła _ŁódzkieRo~· donos;
z Warszawy:
Minister Pracy i Opield Spcłecznej p. Jurkiewicz wyjeżdża na urlop wv.0-0czynkowy do

Potoki górskie wskttte'li niebywałej ulewy
wezbrały, zamieniając się w niebezpieczne
rzeki, które niosły na falach powalone drze-

na ziemi

NOWY YORK, 5.7. W całych Stanach Zjednoczonych panuj~ szalone upały. Jest wielka ilość wypedkow. Według dotychcza:sówych obliczeń w dniu święta Narodowego 69
osób umarło wskutek porażenia słonecznego
RYGA, 5.7. „Izwiestja" donoszą z .Leninlub wskutek udaru serca spowodowanego gogradu, że w =n.kładzie naukowym, noszącym
rącem. (ATE)
~~~~~~~~!!!~~~~"*~-!:~·~~~-~~~:?!~:;i:m2R•~-~M-~!!..~'~'."*~.
-~·~.'...·~-~-~·~·~„~~~·:·~~!:!+:

Jurkie 11 ~1icza

1928 - rok

Narazie pozostaje wierny Trockiemu
żo:iym

Urlop min.

-

chce

Radek

RYGA, 5.7. Z Moskwy donoszą, że sza.rań
cza zniszczyła 30 tysięcy hektarów zasiewów.
Walka z szarańczą wskw ek bra 1::u o.:lpowiednich środków jest niez'1ylke utrudniol'!.a. (ATE)

zieje

,u

MOSK\'{/ A 5.7. żyd.owska Agencja Tele!lraficzna donosi, fo członkowie żydo·wskiej
kolonji pionierów sjonistycznych na Krymie
zostali aresztowani przez GPU i przewiezieni do więzienia w Symperope>lu.
W ostatnich czasach władze sowieckie a-

Walka wskutek braku środków
bardzo utrudniona

Słońce

I

Nowe aresztowania na Krymie

2Wl5MMBL1Siiil!a

w

wego
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Sowiety w walce ze s10.
n1zmem

RYGA, 5.7. „Tass" donosi, że wczoraj o
pięć d:nl
temu wyruszył z łamacza lodów ,,Małygina"
na. poszukiwanie rozbitków „Italii" wrócił na
pokład swego okrętu. Samolot w ciągu owych
pięciu dni wakzył z sHnemi wichrami · musiał wyla,dować na lodach oceanu. Lotnik
i jego pomocnicy cali i zdrowi. „Tass" nie
donosi, czy Babl.lszkin zdołał cośkolwiek wykryć podczas swojej podróży. Co do łamaee

„Ił

wyjazd na urlop

Korespondent „Hasła Łódzkiego" donosi
z Warszawy:
Wbrew dotychczasowym ·wiadomościom
termin wyjazdu Marszałka Piłsudśkiego do
RumunJi został odłożony.
Jak się dowiadujemy, Mar.szalek Piłsud
ski wyjedzie niewcześn.lej, ja.k w przyszłym
tygodniu.

okład

na

IE DAJE ZN

maau •aa""'

g, 10 rano lotnik Ba:buszkin, który
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cza lodów ,,Krasina'', to ów drugi łamacz Io- szuki·wania Amtlndsena nie dały dotychczas
dów wysłahy przez Sowiety znajdował się żadnych wyników. Pogłoski jakoby na wywczoraj w odległości 120 kim. od grupy to- brzeżu Norwegji znaleziono trupa Amundsewarzyszów generała Nobile i znalazł się po- na, a także jakoby statek wielorybniczy miał
śród gęstych zwałów lodowych. ?omimo to
wtdzieć samolot wiozący wielkiego badacza
„Krasin" choć powoli i z wielkicmi trudno- krain polarnych okazały się nieprawdziwe.
ściami, ale posuwa się wciąż naprzód. Po- 1
(ATE)

OSLO, 5.7. Donoszą z Kingsbay, że na<letam w1a1omości iskrowe od kapitana
Lundborga, że lody na których przebywa gru
pa rozbitków „Italji", znajdują się teraz w
9tanie umożliwiającym lądowanie lekkiemu
samolotowi. Niestety jednak w ostatnich
dniach gęsta mgła uniemożliwiała wysyłanie
takich samolotów na ratunek rozbitkom. Tym
czasem pomoc powinna nadejść jaknajszybciej, gdyż później wskutek podnoszenia się
temperatury mgły będą coraz częstsze i wów
czas niepodobna będzie ocalić trzech grup
rozbitków „Italji". (ATE)
szły
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l\1arszałek Piłsudski
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swych czlonków. że we
wszystkich sprawach ogłoszeniowych
i reklamowych, winni się zgłaszać do
sekt etarjatu Cechu, ul. Kopernika 46.
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dnia 22 lipca r„ b.
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Igrzyska oUmpijslde„ YNie!ka tombola. Swięto pieśni. Corrso kwiatowe samochodów.
Auto-:rałdeta.
Mecz Hunun'ystyczn.y. Wałka kwiatowa. Gondole. Ogtrtie bengaa.skie.
Zabawa dz~ec1ęca, Divertissement baletowe. 3 orkiestry.

„Hasło Łódzkie"

Nr. 185

z dnia 6 lipca 1928 roliu.
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Mawti kanclerza Seipla
na temat

11

Ansablussu''

przez pryzmat prasy
Prasa włoska z największą uwagą śledzi
zawsze za tem, co się dzieje wśród państw
Małej Ententy i w Austrji, która pozostając
pod wpływem Niemiec narażona jest ustawi·
cznie na zakusy „Anschlussu" t. j. rozpłynię·
da się w morzu wielkich Niemiec.
I gdy podczas niedawnych dbrad Małej
Ententy zachowała całkowite milczenie, mając zapewnienie o przyjaznych nastrojach,
panujących w łonie Małej Ententy w stosunku do Włoch, to natomiast żywo zajmuje się
ostatnią mową kis. Seipla, kanclerza Austrji,
jaką wygłosił w aUSitrjaclciej Radzie narodowej na temat ,,Anschlussu".
„Tribuna" nie ukrywa wcale pogardy, jaką żywi dla małej Ententy, paraliżowanej w
swej działalności przez trudności charakteru
wewnętrznego; natomiast . krytykuje vdelomówność kanclerza Austrji i ostrzega Francję
przed austrjackimi socjal-demokratami, jak
mówi dziennik, ukrytymi pangermatlistami. .
„Lavoro d'Italia" widzi w ścisłem zbliże-

Perła przemysłu

polskiego . „

Najmniejszem pod względem obszaru województwem w Polsce jest województwo ślą
skie, gdyż obejmuje zaledwie 4,234 kim. kwadratowych. Na tak małej przestrzeni mieszka
około 1,150,000 obywateli. Województwo to
podzielone jest na ośm powiatów: katowicki,
tarnogórski, rybnicki, pszczyński, lubliniecki,
bielski, cieszyński i świętochłowi'Cki.
Charakterystyczną cechą dla miejscowych
stosunków jest fakt, że powiat świętochłowic
ki nie posia<ła ani jednego miasta.
Ogółem w województwie śląskim jest 16
miast. Do największych należą: Katowice
(115.000 mieszkańców), Królewska-Huta (85
tysięcy), Bielsko (38,500), Rybnik (19,990),
Mysłowice (18,900), Cieszyn (15,500), Tarnowskie Góry (13,000), Mikołów (9,500),
Pszczyna (6.900), żory (6.500), Lubliniec
(5,900). W miastach mieśzka około 30 proc.
ogółu mieszkańców województwa. Około 40
proc. mieszkańców osiedlonych jest w gmi~
nach prz.emysłowych, których 21 liczy ponad
10,000 głów. Z tych Siemianowice liczą 38,500
mieszkańców, Wielkie Hajduki 28.000, święto
chłowice 26,000, Ruda 23.600, Nowa Wieś
21,000, Nowy Bytom 20,300. Ludność wiejska
stanowi zaledwie !.7. proc.. ogółu mieszkańców
województwa.

niu Czech'osłowacji z Austrją i Niemcami, jak
by tei!o pragnął kancler.ż Seipel, niebezpieczeństwo dla niepodległości Czech i wzywa
Francję by wreszcie kierowała się przykła
dem Wł,och, jedynego z wszystkich krajów,
który powielokroć jasno wypowiedział się
przeciwko „Anschl ussowi".
„Giornale d'Italfa" zwraca uwagę na nie-

__,. ••EJ

uchwały

Walnego Zebrania delegatów
Zw. Stow. Zarobkow.ych. we Lwowie
Paed kilku dniami odbyły się obrady de.
fegatów Zwią7.ku Slpwarzyszeń zarobkowych
i gospodarczyclt we Lwowie pod przewodnictwem prof. dr. Dolińskiego ze Lwowa i preze·
sa J. Wolnego z Krakowa.
Obszerny i treściwy referat o spółdziel
czości i jej znaczeniu dla życia gospodarczego Polski wygłosił dyrektor Związku Stow.
Gosp. i Zarobk. p. Jenner, wykazując jak doniosłą i dla dobrobytu społecznego ważną rolę odgrywa kooperacja. Po obszernej dyskusji wybrano między innemi kooUsję rękodziel
niczą, która zebrała się w lokalu Zw. Stow.
Zarobk. i Gosp. pay ul. Jagiellońslciej 1 i
odbyła swe posiedzenie pod przewodnictwem
prezesa p. Wolnego celem zastanowienia się
nad położeniem rękodzieła naszego i obmyślenia środków zaradczych. Referat o ręko
dzielniczy-eh spółdzielniach kredytowych su·
rowcowych i wytwórczych wygłosił p. dr.
Sc:honett, dyrektor Patronatu drobnego ręko
dzieła i przemysłu, opisując w rzeczowych
słowach stan naszego. rzemiosła. Wywiązaną
nad referatem p.di'. Schonetta dyskusją, streszczono w doniosłe; dla rękodzieła uchwale,
którą ogólne Walne Zebrinie jednogłośnie
z aplauzem przyjęło.
Przyta.:zamy z niej następujęće ustępy:
„Wychodząc z założenia, że w obecnej sytu
acji gospodarczej i społecznej w Polsce konieczną jest intensywna praca nad podniesieni.em i wzmocnieniem warstw średnich, a zwła
szcza warstwy ręk'odzielniozei, oraz dll"oj:mycłi
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Jak wiadomo, córka Ra.sputina wystąpiła
ze skargą sądową przeciwko zabójcy swego
ojca, księciu Jusupowowi. Książę Jusupow
w ty;ch dniach przyje<:hał do Paryża. Niezwłocznie po przyjeżdzie do Paryża, książę
Jusupow przyjął przedstawicieli prasy, którym przedstawił swój pogląd na sprawę wytoczonego mu z inicjatywy córki Rasputina
procesu sądowego.

Postanowiłem wówczas
wyjaw1c całą
prawdę, a w t,ym celu opublikowałem książ'."
kę, która jak sądziłem, położy kres wszyst-

kim os,z czerstwom i legendarnym plotkom.
Wytoczona mi prz·ez panią Rasputinową
Sofowiiewową skarga, bynajmn1ej mnie nie
niepokoi. Wierzę w sprawiedliwość i nieza.
wisłość sądu francuski.ego, jakoteż w talent
mego obrońcy, Moro-Giaforri. W Londynie
wygrałem trzy procesy, wygram i ten ... „
W ten sposób zapatruje się na sprawę zabójstwa Rasputina i na proces, zainicjowany
przez jego córkę, jeden z uczestników zabójstwa, książę Jusupow. Nieco odmienny pogląd na tę sprawę ma drugi uczestnik zabójstwa, książę Dimitrjusz Pawłowicz. Książę
Jusupow uważa, iż zabójstw-0 Rasputina było
czynem szlachetnym, a dla zamanifestowania
teg-0 poglądu nosi stale w pierścionku, zamiast djamentu kulę maleńkiego brauninga,
którą przeszył serce i nerki Rasputina. Jusupow chętnie mówi o przeznaczeniu losu, w
ten sposób nazywając swój postępek, którym
Rosję wyzwolił z pod wpływów „ciemnych
sił", Książę Dimitrjusz Pawłowicz niechętnie
natomiast mówi o zabójstwie. Na tle tej roz.
b:iieżności poglądów doszło do zerwania przyjaźni między Jusupowem, a księciem Dimitrjuszem Pawłowkzem, który napisa~ do swe
go dawnego przyjaciiela następują.ce słowa:
„O jakiej przyjaźni można mówić między
dwoma ludźmi, uczestnikami jednej i tej samej złej sprawy, z których jeden uważa ją za
czyn szla.chetny, a drugi oddałb y całe swe
życie za t-0, żeby tego, co się stało, nigdy nie
było".
·

„Córka Grzegorza Rasputina wytoczyła
mi sprawę sądową. Pięknie. Tak jest, zabiłem
Rasputina, nie będę temu przeczyć, ale zabój
stwo Rasputina było zabójstwem politycznem i tyle tylko. O tern nie wolno zapominać. Dokonując l.ego czynu, byliśmy przekonani, że spełniamy nasz obowiązek wobe·c ojczyzny i wobec sojuszników. W grudniu roku 1916 na podstawie mej osobistej znajomości z Rasputinem, jakoteż na podstawie infor
ma.cyj, otrzymanych od wiarogodnych osób,
przyszedłem do niezłomnego przekonania, że
Rasputin był złym duchem carskiej rodziny i
posłusznym instrumentem w rękach Niemców
I do dnia dzisiejsi;.ego, n,ietyl'ko, ~e nie zmieni
łem tego poglądu, lecz jeszcze bardziej go
wzmocniłem.

Przed kil.ku laty Puryszkiewicz odsłonił
tajemnicę śmierci Rasputina. We F rantji ukazały się jego pamiętniki, a tern samem hjstorja zabójstwa stała się ogólnie znaną. Tym
czasem, jatk z rogu obfitości, sypać się zaczę
ły najrozmaitsze powieści, opowiadania, sztu
ki teatralne, osnute na hislorji zabójstwa Ras
putina, a były to rzeczy o treści przeważnie
bardzo fantastycznej,
budzące
niekiedy

Z życia Stanu Średniego na
rękodzieła

ft5?'WM1a~•

Z dru.giej strony „Popolo d'Italia" sądzi,
ks. Seipla stanowi bezwarunko
we odrzucenie propozycji Benesza utworzenia związku państw naddunajskich, do Móregoby należała Austrja, podporządkowanego
wpływom francuskim.
Pod tym względem
„Popolo" aprobuje deklarację. Organ Mussoliniego nie wypowiada się jednak w sprawie
„Anschlussu". Stwierdza, że Włochy, Węgry,
Austrja i Niemcy są zgodni w przeciwstawieniu się utworzenia związku słowia1iskiego.
że · deklaracja

Hs. Jusu!}o~ nie lęka się procesu
z córką Rasputina

-·ffiMI

dla

I

bezpieczeństwo,
zaga·.aiżające
niezależności
Węgier i Austrji, jeśli te staną się członkami
„celnego związku naddunajskieg'O".
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jaknajwiększej ilości

ękodziel

ników i drobno-wytwórców przemysłowych
w mieście i na wsi, a to tak dla zaspokojenia
potrzeb kredytowych ich warsztatów, jak i
dla wspólnego zakupu surowców, podniesienia
produkcji, organizacji zbytu wyrobów i wyko·

nywania dostaw publicznych oraz za przeprowadzeniem w tym celu przy współudziale Izb
rzemieślniczych i innych czynników samorzą·
dowych, studjów nad formą i konstrukcią takich organizacy;, dostosowanych do obecnych
stosunków.
Uznaje za konieczną wspołpracę samoczą
dów około podniesienia, drobnej wytwórczości pirzemysłowej -o popierania jej spółdziel
czości, a to przez tworzenie przez Magisraty
miast i Wydziały powiatowe osobnych na ten
cel funduszów budżetem objętych.
Wyraża podziękowanie RządoWi za do·
tychczasową opiekę n.ad rękodziełem, a Bankowi Gosp. Kraj. za rozpoczęcie na rzecz rę
kocłzieła specjalnej akcji kredytowej i podnosi zarazem, że dla rozwoju rękodzielnictwa
niezbędnem jest także udostępnienie tym sferom specjalnego kredytu na techniczne udoskonalenie warsztatów pracy i dostosowanie
ich urządzeń do obecnych wymogów produkcji, a gdy na te cele nie nadaje się forma kredytu wekslowego uważa za konieczne, ażeby
na cele, kredytu inwestycyjnego dla rękodzie
ła i dr-Obnego przemysłu wytwórczego przewidziane ro&tał-r, y.r ~cie Min. przemysłu

I

w Akad. Górniczej

w Krakowie

Akademja górnicza w Krakowie posiada
dwa wy·działy: górniczy i hutniczy. Studja
trwają lat cztery i są podzielone na dwa dwuletnie okresy: 1) stucłjum ogólne i 2) studjuro
zawodowe.
Na pierwszy rok stu<ł.jów zostanie przyję
tych w roku akad. 1928/29 na wydział górniczy 40 kandydatów, na wydział hutniczy 35.
Jeśli ifość kandydatów przekroczy ilość wyznaczonych przez Rady wydziałowe miejsc,
zostanie zarządzony egzamin konkursowy
z matematyki i fizyki.
Termin zgłoszeń osobistycll: 21-22 września 1928 r. Egzamin konkursowy na rok
I st. 24-25 września 1928 r. W.pisy na wszy·
stkie lata studjów 27, 28 i 29 września r. b.
Począrtek wykładów 1-go października 1928 r.
Dla kandydatów na rok I studiów wskazana jest praktyka przedwstępna. Odbycie
I praktyki przedwstępnej daje ulgi przy przy·
jęciu, a to w tej formie, że za każdy miesiąc
praktyki przedwstępnej dolicza się jeden
punkt sumarycznie, jednak nie więcej, niż 9
punktów do sumy punktów, uzyskanych przez
kandydata przy klasyfikacji egzaminu konkur
sowego. W dągu studjów dbowiązkowe są
praktyki: (Na Wydziale górniczym): miernicza - 4 tygodnie, górnicza - 1 (między I a
II r-0kiem stud.) - 8 tygodni (w tem 4 tygodnie pod ziemią}, górnicza II (między IU a
IV rokiem) - 12 tygodni, wreszcie górnicza
III dyplomowa {p-0 roku IV studjów) - 12
tygodni. Na Wydziale hutniczym 36 tygodni
- z tego 8 tygodni w hucie żelaza.
Absolutorjum uzyskuje się po zdaniu
wszystkich egzaminów studjum zawodowego.
Absolwenci przystępujący do egzaminu dyplomowego, który się składa z wykonania pra
cy dyplomowej (w związku z praktyką dyplom-0wą) i obrony tej pracy przed komisją.
Przy dodatnim wyniku kandydaci otrzymują
tytuł inżyniera górni<:zego na Wydziale górniczym i inżyniera metalurga na Wydziale
hutniczym. Uzyskanie dyplomu od daty absolutorjum wymaga czasu od 6-ciu do 12 miesięcy, tak że całość studjów od wstąpienia
do uzyskania dyplom powinna trwać normalnie cztery i pół lata, a najwyżej 5 lat,

100

zł.

dziennie zamiast 50

można podjąć

na książeczki P.K.O.
bez uprzedzenia

Poczt-Owa Ka5a Osz.czędnoścł zezw.oliła
wszystkim swym filiom i urzędom pocztowym, aby wypła.cały posiadaczom książe
czek P. K . O. sumy 100 zł. dziennie na kaiżde
żądanie bez uprz.edniego wypowiedzenia. Do
tychczas wypłacano w ten sposób tylko 50
złotych,

P-0zatem można podjąć każdą wyższą su·
mę, wykazaną w książecz.ce P. K. O., za wypowiedzeniem 4-dniowem.
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i średnich wytwórców przemysłowych, i że
cel ten da się osiągnąć jedynie na zasadzie
solidaryzmu i samopomocy, popartej przez
państwowe i samorządowe,
czynniki
XLVIII Walne Zgromadzenie
delegatów
Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospo
darczych we Lwowie:
Oświadcza
się za objęciem organizacją
spółdzielczą

Warunki studiów

Qi
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i handlu specjalne fundusze i dotacje, względ
nie, ażeby przez Bank Gosp. Kraj. został uru-

I

chomiony osobny
niskoprocentowego

dział

długoterminowego,

kredytu

skryptowego, a
ponadto, ażeby Bank Gosp. Kraj. o ile chodzi
o kredyty obrotowe dla rękodzielników i drob
przemysłowców,

nych

przyznał

spółdziel

niom związkowym specjalne udogodnienia w
redyskoncie, tak pod względem oceny zdolności kredytowej, jak i. wysokości stopy procentowej, terminów spłaty, oraz rodzaju zabezpieczenia.
Podnosi ważność udziału rękodzieła w do

stawach publicznych (wojskowych, kolejowych, samorządowych i t. p.) i uważa za konieczne, ażeby pewne minimum (przynajmniej 25 proc.) dostaw zostalo przez Rząd
wyraźnie zastrzeżone dla spóldzielni
drobnych wytwórców.

Zebranie

Koła Stanu~ Średniego
w Kozienicach
Dnia 2 lipca odbyło się w Kozienicach
Walne Zebranie Koła Zjednoczenia Stanu
Średniego, w którem wzięło udział zgórą 150
osób. Po referacie o aktualnych sprawach
Stanu średnieg-0, wyWiią:zała się obszerniejsza 'dyskusja, w wynj.ku· której uchwaiono
następująoe r.ezclucje:
1) Kozienice, miasto powiatowe, posiadające piękną tradycję miasta przemysłowego
jeszcze z czasóW Stanisławowskich, znajduje się obecnie w nader ciężkich warunkach.
2) Ciężką sytuację miasta od-czuwają
wskutek klęsk wojennych przed.ewszystkiem
rzemiieślni,cy, Uczący przeszło 800 wykwalifikowanych fachowców, którzy będąc pozbawi,e ni pracy, skazani są na formalną wegetację.

3) Wobec powyższego, zebrani, reprezenrzemirosło,
kupiectwo i inteligencję

tujący

pracującą zwracają się

do czynników miarodajnych z prośbą o udzi,elenie jaknajdalej
idącej pomocy Stanowi Średniemu w Kozienicach w sposób następujący: Udzielenie kre
dytu długoterminowego przydzielonego do
Komunalnych Kas Oszczędności ewentualnie miejscowej Kasie im. Stefczyka. b) Udzfe_
lanie dostaw wojskowych rzemieślnikom Kozienickim przez urzędy wojskowe. c) Ożywie
nie ruchu budowlanego przez ułatwienie two
rzenia kolonij i osiedli uzdrowiskowych. d)
Budowę w pobHżu Kozienic fabryk rządo
wych i zakładów przemysłowych. e) Przedi.u
żenie Hnji kolejowej Bąkowke-Kozienice, od
maijątku Głowacze w przez W arkę dÓ Góry
Kailwatji celem ożywienia rn-chu bud-0wlanego w tym ważnym ośrodku rolni-czym i przemysłowym kraju. f) Utworzenie spółdzielni
surowcowych celem dostawy rzemieślnikom
surowców z pierwszego źródła. g) Sporządze
nie sprawiedliwych wyiniarów podatku obrotowego za rok 19'n (eweutuialnje rewi:zji fydt
wymiarów), alby niie prrewyżsm·ły one wymiarów podatku obroL za rok 1926 więcej,
ani.żeH o 30% (według okólnika p. Minmra
Skarbu z dni.a 8 maija 1928 r.).
Celem· wyjednania u czynniłk&w rządo.
wych zrea:lizowan.i:a powyiższych słusznych
pos:tul.atów, Zebranie wybrało &pe<:jatną dieie
gatję do p. Star<>5ty_~ prośbą o prredsta'Wienie tych spraw p. Wojewodzie. Zebranie U·
chwaliło prosić
także Radę Zjedn. Stanu
śr. edniego w W ar.szawie, o poparcie tych
wniosków u władz centralnych. Prócz tego
teszcze uchwalono następujące rezolu.cje:
Walne Zebrani,e członków i sympatyków Koła Zjedn. Stanu Średnie&<> w Kozienicach wy
raża podzi' ękowanie pp! posł-0m i członkom
Ra.dy Naczelnej Zjednocren.ia Stanu Średnie
go w Warszawie, za dotychczasową slkuteczną obronę rzemiosła i kupiectwa polskiego i
proszą o dalszą pracę nad reaHzacją postulatów mieszczaństwa .polskiego.

ar.

„Hasło Łódzkie"
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z dnia 6 lipca __1_9_28_·_r_oli_·u.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_r_._1_85_

traszliwe skutki onegdajszego huraga u

lt.RONJK.11
F

na terenie województwa

Piątek, 6 lipca, Izajasza Pr.

Poprzewracane

So:bota, 7 lipca, Cyrylla i Metod.

słupy

TEATRY.

Miejski - Golem.
Letni - „Tak, to jest Łódź".
Popularny - Co on robi w nocy?
Gong -

Szalejący onegdaj straszliwy huragan, któ
ry w całym kraju wyrządził niesłychane spustoszenia, nie oszczędził również i województwa łódzkiego.
Jak już donosiLiśmy wczoraj najwięcej ucierpiał Kalisz oraz powiaty Kali:ski i Łęczy-c
ki.
Na przedmieściu Kalisza od. strony Stawku wicher poprzewracał słupy telegraficzne,
skutkiem czego została przerwana komunikaicja ze śródmieściem i z sąsiecLniemi powiatami za wyjątkiem Konina. Powyrywane
słupy wicher unosił ja'k piórka i rzucał na
znaczne odległości.
Poprzewracał również mnóstwo
paxkanów i powyrywał wide drzew z korzeniami.
Niektóre dzielnice w Kaliszu pozbawrone są
do tej chwili śwhtła wskutek us?.kodzenia
pr zewodników.

„Ż-Ona się nie dowie",

KINA:
Apollo - Sonata Kreutzerowska.
Corso - Dzwony wieczorne.
Czary - Harold Lloyd jako sportowiec.
Dom Ludowy - Dziewczęta pod kontrolą.
Era - Iwonka.
Luna - Co może kobieta.
Mimoza - Kochankowie.
Odeon - Przy dźwiękach tanga.
Oświatowy - Królewicz Fiołków.
Oaza - W szponach czenvonoskóryc;.ll,
Resursa - Wykolejeni.
Record - W ęclrowny cieó..
Spółdzielnia - Panienka bez przeszłości.
Syrena - Dla jednej kobiety.
Sfinks - Noc poślubna.
Victoria - W godzinę zwycięstwa.

Baczność, rzeźnicy;:

Sprawa

czeladzie r

zatrudnionych w

przemyśle włókienniczym bądzie ząłatwiona

o 20 proc.
Przemysłowcy

zaabsorbowar-.i zatargiem z
robotnikami zwlekali z udzieleniem odpowiedzi na żądania pracowników biurowych. Dopiero w d.niu wczorajszym międzyzwiązkowa
komisja pracowników umysłowych otrzymała
od Zw. P:·zemysłu Włókienniczego w Pań
stwie Polskiem list pcdpisany przez dyrekto• ra. tego związku dr. M. Barcińskiego.
W liśde i:ym przemyslowcy piszą:
„P onieważ cennik nasz nie krępował dotąd swobody przedsiębiorstw w
ustaleniu
ncrm wynagrodzenia poszczególnych pracowników według własnej oceny miary ich kwa
Iifikacji i wagi ich funkcji, znakomita więk
szość ozionków Związku udzielała poszcze·
gólnym pracownikom biurowym lub ich ogóło
wi podwyżek, niezależnych zarówno pod
względem stopy, jak i terminu od zmian, za-

aptek

Dziś w nocy,

dnia 6-go Hpca dyżurują
apteki:
Sukcesorowie F. Wójcickiego (Napiórkow
skiego 2'1), W. Danielecki (Piotrkowska 1271.
P. Ilnicki i J. Cymer (Wólczafr·ka 37), Sukcesorowie Leiwebra (Plac wolności 2), Sukcesorowie J. Hartmana (Młynarska 1), J,
Kahane {Alek,s androwska 80},
11astępujące

ZJazd Lekarzy Higienistów

polubownie

chodzących w warunkach płacy innych kate·
goryj pracowników w przemyśle.
Uważamy przeto, że i w· chwili obecnej U•
stanowienie jakiejś normy ogólnej i jednolitej nie jest potrzebne, wobec czego poprzesta
liśmy na zawiadomieniu członków Związku o
11aszem stanowisku i \vydaniu im odpowiedni.eh zaleceń."
Na skutek powyższego pisma, zwołane zostało posiedzenie Zarządu komisji między
związ:kowej, na którem zastanawiano się nad
sprawą akcji podwyżkowej pracowników biu
rowych w przemyśle włókienniczym.
Zarząd komisji doszedł do wniosku, że
przemysłowcy idą na rękę pracownikom i że
najprawdopodobniej sprawa zostanie zała
twiona polubownie.
Zarząd postanowił przeto zwołać na pią
tek bieżącego tygodnia ogólne zebranie człon
ków związków pracowniczych, na którem za.padną definitywne decyzje.

W przę dzalni Scheiblera i Grohmana na
Kfię żym Młyn i e wynikł ostry zatarg wskutek
obniżeni a p lac robotr.iczych o 20 pro:;cnt.

W odpowi~dzi na to przedstawiciele robot
ników wskazali, że płace robotników w przędzalni Scheiblera i Grohmana są równe pła-

Ze względu na to, iż robotnicy grozili
przystF,pieniem do strajku została zwołana
konferencja, w której z ramienia firmy wziął
udział kierownik fabryki na Księżym Młynie
p. Hiller, ze strony robotników zaś kierownik
chrześcijańskiego związku włókienniczego p.
Kicszkow.„ki oraz p. Mruk.
Pierwszy głos zabrał przedstawiciel firmy,
k!óry oświadczył, że fama była zmuszona ob
niżyć płacę robotników w przędzalni wskutek tego, iż przędza, fabrykowana w fabryce
Scheiblera i Grohmana nie wytrzymała kalkulacji i była znacznie droższa, niż przędza
wyrabiana w innych przędzalniach łódzkich.
Obniżając płace robotnikom, fabryka bę
dzie miała możność konkurować z innemi firmarni.

com robotniczym w innych przędzalniach, wo
bee czego nie może być mowy 0 jej obniżeniu.
Po kilkugodzinnej dyskusji przedstawiciel
firmy zgodził się na podwyższenie obniżonych już płac robotników przędzalni o 30 gro
szyna każdych 1000 funtów przędzy.
Jednocześnie p. Hiller obiecał, że robotnicy będą otrzymywać grubszą przędzę, by rnogli w akordzie wyrobić większą stawkę, tak,
że ogółem robotni<::y otrzymają 8,5 procent

I

Na wczorajszem posiedzeniu Magistratu
postanowiono zakupić od towarzystwa Mal'coni gigantofony za sumę przeszło 10 tysięcy
dptych.
Pr.z.ez gigantofony te, które zostaną ustawi'Oil.e w parku Poniatowskiego nadawane bę
dą co<lziennie koncerty, audycje radjowe oraz
\.\rygłaszane odczyty i prelekcje.
Ułożenie programów audycyj gigantofonicznych powierzono wydziałowi oświaty i kul
tury Magistratu.

Gazownia miejska

Z Miejskiej Galerji Sztuki

Wystawy prac E. Pietkiewicza, Herszafta
Puffkego, Olesia i wielu innych cieszą się powodzeniem.

r

Obecna ekspozycja dobiega kresu i najda
lei 15 lipca będzie zwinięta, aby ustąpić miejsca nowym ciekawym eksponatom innych arŁysiów. Na okre.; letni ceny biletów wejścio
wych na wystawę i do czytelni zniżoao do
połowy. Czytelda zaopatrzona jest w sto kilkadziesiąt czasopism.

robotników zgodzili się
na powyższą propozycję z tem zastrzeżeniem,
iż będzie to jedynie próba. Jeśli po 14-tu
dniach okaże się, że robotnicy nie mogą wyro
bić odpowiednich stawek, to rozpoczną ponownie akcję o przywrócenie ciawnych warunków płacy.
Przedstawiciele

przyniosła

Dnia 4 b. m. pod przewodnictwem p. wice
prezydenta Rapdskiego odbyło się posiedzenie Rady N 1dzorczej Gazowni Miejskiej, na
którem po sprawozchniu Komisji Rewizyjnej
zatwierdzono bilans za rok operacyjny 1927-28, przyczem z czys.tego zy.sku, wynoszącego
zł. 40.904,37, uchwalono przelać zł. 5.000 na
ewentualne straty, mogące pcwstać z tytułu
nieuregulowanych należności Gaz-0w11i, a pozostałą sumę na fundus? amortyzacyjny. Na-

Pomimo ciepłych, pięknych dni, frekwencyia publiczności w I'-'liejskiej Galerii ~atuki
nic słabnie.

podwyżki.

40 tysll zł. zysku

w sprawie oświe
tlenia nowych ulic oraz wzmocnienia istniejącego oświetlenia, jak również postanowiono poczynić nowe inwestycje celem powięk
szenia wydajności produkcji.
Wobec spóźnionej godziny i niewyczerpania długiego porządku dzienego, postanowiono dalszy ciąg obrad odłożyć do piątku, dnia
6-go b. m.

w

Spółdzielnia

l: ód i, ul.

z ogr. odp.

Hilińskiego

N2 123

(gmach .Towarzystwa Rzemieślniczego uResursa")
przyjmuje

OSOBISTE.
.

1

v;kłady oszczędnościowe
na

.V

każde żądćir.1e

oraz

od jednego złotego za o::iroc:entowaniern, terminowe
zapisy na udziałowców Banku.
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pożyczki
Łodzi

sprawie

dla

O nawiązanie stosunków
handlowych z Flnlandją
Bawi obecnie w Łodzi dyrektor akcyjnego
towarzystwa włókienniczego w Helsinkforsie
P· Blaugrunt. Celem przybycia P· Blaugrunta
do Łodzi jest zapoznanie się na miejscu re
stanem łódzkiego przemysłu włókienntczeg-0
i stwierdzenie czy możliwe jest nawiązanie
stosunków handlowych be.zpośrednio pomiędzy Łodzią a Finlandją.
Pan Blaugrunt odbędzie cały szereg kon·
ds
1
elki
ferencyj z prze tawicie ami wi 'ego przer

·

mysłu.

Kino

om Ludowy
PRZEJRZD 34

Dziś

ł\RCYFILM

Dziewcz~tn
Potężny

W

roll

634
Dziś

p. t.

pod kontrolq

dramat obyczajowy.

nieszczęśliwego

dziewczęcia

słynna

11rtystka

VJROINlł\

LEE CORDIN.

Ceny miejsc; W dni r ws ~dnie na wszystkie
seanse, zaś w sob ot ~ n .~dzielc; I świE;ta od
godz. 1-3 pp. I m. 7"J gr., li. 40 gr. Ili. 30 gr.
W sobotę, niedzielę i święta od godz. 3 pp.
I miejsce 9.J gr„ li m. 50 gr., III. m. 40 gr.
HWY'

lfUHłK .RZEMIEŚLłHKÓW faÓDZKICH

Ziemiącki wyjechał

--

W dniu wczorajszym wyjecliał do Warszawy prez. miasta poseł Bronisław Ziemięc
ki, celem odbycia konferencji z prezesem
Banku Gospodarstwa Krajowego gen.. Góreckim w sprawie ostatecznego zfinalizowania
pożyczki dla Łodzi, którą ma udzielić B. G.
K., jako zaliczkę na pażyczkę amerykańską.
Równocześnie omówione zostaną sprawy
innych pożyczek, które Łódź ma otrzymać z
Batiku Gospodarstwa Krajowego oraz sprawa sum kontyngentowych i J>Qzakontyngentowych na akcję budowlaną.

stępnie powzięto uchwałę

ł'm

N

P. prez.

Robotnicy przyjęli nowe warunki na przeciąg dwóch tygodni

Naczelnik Wydziału Zdrowotności Publicznej Magistratu, St. Kempner, wyjechał do
Lwowa, jako przedstawiciel Magistratu m.
Łodzi, na VI Zjazd Lekarzy Higjenistów Polskich, który odbędzie się w dniach 7 i 8 b. m.

Wołcdźko.

"1W

likwidacja zatargu w Iabryce Grohmana

we Lwowie

Z dniem w.czorajszym objął urzędowanie
nowo-mianowany naczelnik Wydziału Budow
nictwa Magistratu m. Łodzi. inż. W derian

Starosta powiatu kaliskiego wraz z Komendantem policji tegoż powiatu po przejściu huraganu wyjechali niezwłocznie samochodem w okolice Tyńca, Cekowa, Opatówka i Go<lziesza, gdzie zostały wydane zarzą
dzenia, by miejscowe posterunki polkji wysłały wszystkich funkcjon.arjuszy, celem niesienia pomocy poszkodowanym, usuwania
przeszkód i stwierdzenia rozmiaru wyrzą
dzonych szkód.
Burza, połączona z huraganem, przeciągnę
ła również przez teren powiatu Łęczyckiego.
Jak udało się stwierdzić dotychczas wyrzą
dzHa ona następujące szkody: 24 sfodoły i 2
obory pr2lewróoane, dwa dachy szop i jeden
dach domu mieszkalnego zerwane, jedn.ai krowa i 3 cieleta za.bite.
J e<lnocz.eśnie wybuchły dwa pożary od
pioruna, które pochł()(!lęły jedną zagrodę we
wsi Powodów, gminy Gostków i jedną stodołę we wsi Larenki, gminy Rogo,źnia.
Od iskry podągu szeTolrntorowej kolei
spłonęły dwa zabudowania we wsi Berki, gmi
ny Leśmierz. Linja telefoniczna Łęczyca Łowicz została przerwana. Huragan powywracał wiele drzew na szosie Łęczy<:a: Kutno - K!odawa.
Strafy narazie nieobliczooe, są jednak
wielkie.

dla pracowników biurowych

Pracownicy biurowi, zatrudnieni w prze-

Zarzqd.

Koncerty i odtzyty
w parkach

podwyżk~

n~yśle włókienniczym wydawili równoczefoie
z robofoikami żądanie podwyższenia p-0borów

lipca, o godz 2 - w pierwszym, a o godz. 3
w drugim terminie odbędzie się w lokalu przy
ulicy Kopernika 46 ogólne zebranie, na które
o liczne i punktualne przybycie uprasza

dyzury

Najwięcej szkody wyrządził huragan na
teren.le gm.iny Ceków, gdzie powyrywał odwieczne topole z korz.eniami na przestrzeni
kilku klm., wskutek czego ruch kołowy na
drogach został wstrzymany.
\Y/icher zniósł bardzo wiele stodół, pozrywał dachy domów, a w jednym wypadku
rzucił zerwany dach na odległość 150 metrów.
Podobne wypadki miały miejsce na terenie wielu innych gmin. W lasach poczynił
huragan olbrzymie spustoszenia w drzewostanie.
Istnieje prawdopodohieństwo 1 że były wy
paid!ki w lud.z1a:ch. Narazie jednak tego ustalit ni·e zdołano ze względu na brak połączeń
telefonicznych. Jak ustalono dotychczas, cie
u.cierpiały wskutek huraganu zasiewy oraz
tory kolejowe.
;aa; ®M SiiiMł•&:WWW'fii+ri±ł!

Zarząd gospody czeladzi rzeźniczych zawiadamia sv.rych członków, iż w niedzielę, 8

Nocne

Łódzk·ego
telefoniczne~ powywracane drzewa, zerwane dachy
i zniszczone stodoły

wuęw

1

Ważne

dla cechów
i gospód czeladzi !
Ogłoszenia

i zawiadomienia
wszelkiego rodzaju o zebraniach
Cechów i gospód czeladzi admi·
nistracja

„Hasła Łódzkiego„
umieszcza

bezp~atnie.

„Ha.sł.o Łód?...kie''
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irant połłcU

Lutostańskiego odłożona

W dniu wczorajszym na wokandzie

Sądu

Okręgowego w Lodzi znalazła się sensacyjna
sprawa byłego aspiranta Policji Państwowej
- Aleksandra Lutostańskiego, oskarżonego
o szereg napadów bandyckich na sklepy spożywcze.

Proces, ze względu na stanowisko, zajmo:wane dawniej przez oskarżonego, wywołał ogromne zainteresowanie.
Sala Nr. 56 już o godzinie 9 rano wypełni
ła się szczelnie publicznością, wśród której
przeważali znajomi i krewni Lutostańskiego.
Na rozprawę przybyło również mnóstwo
wyższych przedstawicieli poli~ b. kolegów
oskarżonego.

Aleksander Lutostański, młody, bardzo
przystojny mężczyzna, zachowuje się spokojnie, rozgląda się z zaciekawieniem po sali i
l.;ia'llia znajomym.
O godzinie 11 m. 30wkracza na salę komplet sędziowski.
Fotel oskarżyciela publicznego zajmuje
prokurator Szczech, oskarżonego broni adw,
Wilhelm Hofmokl.
Przed przystąpieniem do rozprawy, przewodniczący sprawdza obecność świadków.
Okazuje się, że nie stawili się świadkowie:
,.,.-~..,..._,-('19....,...

Popyt

.„~

......... ..,__..••„ ..

na obligacje

pożyczki

4 proc.

„..

Po „pierwszym"

inwestycyjnej

bieżąceg-0 miesiąca

bar-

dzo znacznie wzrósł popyt na obligaicje 4%
premjowej pożyczki inwestycyjnej. W dniu
2-go b. m. w samej tylk-0 P. K. O. subskrybowano obligacyj pr.zeszło za 1 i pół mil}onów złotych.
świadczy fo, że zainteresawanie pożycz-.
ką okazują nietylko sfery finansowe, lecz również, w dobrze zrozumianym interesie włas
nym, szerokie warstwy pracowników i urzęd
ników, którzy po wypłacie pensyj, rozporzą
dzaijąc pewną ilością wolnej gotówki loku.ją ją
obliga'Cjach pożyczk;i inwestycyjnej.

w

Wycieczka

Ł

T. K.

do Tomaszowa
Uchkie T owan;ystwo Kolarskie urządza
w dniu 8 lipca r. b. wycieczkę turystyczną do
Tomaszowa.
Wyjazd z Iokału klubowego (ul. Piotrk-O'W
ika Nr. 174) w niedzielę punktualnie o godzinie 5 (piątej) rano.
Rodziny uczestników wycieczki, wyjeż
dżają koleją o godz. 6 m. 40 rano z dworca
Lódź-F ahryczna.

w obrazie

rtaJsprytnieiszr złodziei
świata

kino-teatr

uSYREt'łA 1 '

Wkrótce!

•
azne

rzemieślników

poszukujących

pracy!

Dla poszukujących pracy
ników, należących do
i

rzemieśl

cechów

czeladzi, ogłoszenia
o poszukiwaniu pracy

gospód

,,Hasło Łódzkle"
· umieszcza

ze

względu

świadków

świadków odwodowych pokrywają się z zeznaniami świadków oskarżenia.
Następuje replika prokuratora, który uzasadnia konieczność odroczenia rozprawy, poczem sąd udaje się na naradę.
Rezultatem tej narady, która trwała dość
długo, było odroczenie sprawy ze względu na
niestawiennictwo świadka Jeszczyńsidego,

z

Warszawy.
Prokuratcr wnosi o odroczenie sprawy ze
względu na niestawiennictwo świadka Jeszczyńskiego, którego zeznania mają dla sprawy istotne znaczenie.
Obrońca oskarżonego, sprzeciwia się odroczeniu rozprawy, twierdząc, iż zeznania
-O$W«

o bandytyzm

na niestawiennictwo

Wróble'\\-ska i asp. Miński

fC"'*f 1rMIW
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Narodziny potworka ·bez

głowy

Niesamowity noworodek jest 'dzieckiem łódzkiej robotnicy
Dziennikarski sezon ogórkowy, rozpoczy- I zdumienie i przerażenie obecnych, gdy ponający się w końcu czerwca i trwający do
pierwszych dni września bywa od czasu do
czasu urnzmaiccriy jakimś niezv.-ykiym wypad.kiera.
Wypadek taki, „szlagier", jak mówią
dziennikarze, zelektryzuje na kilka dni czytelników, znudzonych drobnostkami „sezonu
ogórkowego".
Takim „szlagierem"J budzącym sensację
wśród ogółu czytelników, jest wiadomość o
niesamowitym wypadku, zanotowanym wczoraj przez Kasę Chorych.
Lekarz-ginekolog zawezwany został w
nocy na ul' cę Jasną Nr. 7, gdzi.e robotnica
niejaka Stanisława Sęk dostała bólów porodowych w 8-ym miesi.ęcu ciąży, Jakież było

Pożar

I

łożnfoa powiła dziecko nieżywe, zupełnie pogłowy.

zbawione

Wieść o tem lotem błyskawicy

się wśród mieszkańców okolicznych, którzy
nazajutrz rano zaczęli tłumnie napływać do
mieszkania Stanisławy Sęk.

wy

Fakt urodzenia przez nią dziecka bez
wywołał różne komentarze.

ognia

padły

„

które

Jak się dowiadujemy, dziwaczny trup noworodka zostanie przekazany przez rodzinę
Sęków Kasie Chorych, gdzie będzie przechowywany dla celóv1 medycznych.

domostwa.. skutkiem czego spłonęły 4 stoCloły
3 domy mieszkalne, 2 obory i przyległe szoPY·
Po 5-cio gadzinnej walce z potężnym żywrołem, około godz. 22,30 dzięki niezwykłe
mu wysiłkowi i ofiarności straży og 'owej, po
żar udało się umiejscowić.
Podczas ratowania odniósł

gospodarzy bez najmniejszego zrozumienia własnego interesu, udzielała pomocy b.
niechętnie, a często dopiero pod groźbą aresztowania.
Straty ogólne wynoszą przeszło 40 tysięcy

I

złotych.

bezpłatnie.

śmierć

W dniu onegdajszym w godzinaich prz~d
nad Łodzią wichura, od której szczególnie ucierpiały krru1ce
miasta.
Wiele płotów nie wytrzym.'.lło naporu wia,..
tru i runęło. W wielu miejscach zostały pozrywane dachy. Nie obes~ło się też bez ofiar
w lu.dzia<:h. Przy ulicy Chłodnej 14 gwałtow
ny poryw wichru zerwał dach, który, spadając, przygniótł 1-4-letnią Julję Pilarską. Dziew
czynka uległa d-0tkliwym pokaleczeniom twarzy szkłem i ogólnym obrażeniom, tak, że zawezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz po udzieleniu pomocy pozostawił ią na
miejscu w stanie bardzo osłabionym .

*

no a

•
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Przed domem Nr. 26 przy uHcy Nowomiej
skiej destała się pod tramwaj 4-letnb Marjem
Połacińska, zamiesz 1{::tła przy ul. Nowomiejski~ 24.
Dzi.ecko niechybnie poniosłoby

_..,

!~Otr I1ZtU~U

U·

uległa

tylko dotkliwym potłuczeniom.
Zawezwany lekarz pogatowia ratunkowego po udzielniu pomocy, polecił przewieźć
dziewczynkę do domu.
Rodziców dziecka
policja pociągnęła do odpowiedzialności za
pozostawienie go bez dozoru.

I
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Ostatnie przedstawienia „Golema"'.
Z !p()W-0du wyjazdu na urlop artystów grających w „Golemie", świetne to widowisko bę
dzie mogło być grane jeszcze tylko kilka razy„ a mianowicie: dziś i do niedzieli wieczorem oraz następnie we wtorek i czwartek:
przyszłego tygodrua.
W poniedziałek i środę pnyszłego tygodnia przypomni się kapitalna farsa amerykańska. "J·utro pogoda",
TEATR LETNI
W OGRODZIB STASZICA
Dziś po raz trzeci i w dalszym ciągu co
wieczór o godz. 9 wesoła, barwna, wielce efek'.
towna rewja łódzka G. Wassercuga p.t. ,,Ta.~,
to jest Łódź'' w znakomitej obsadzie pp.: Du·
na·jewskiej, Jakubińskiej, Niemirzanki, Tatar
kiiewicza. Szuberta, Mrozińskiego, Fabisiaka,
Krzemieńskiego i innych, z udziałem świet
nej pary baletowej Wojnara i Sorboltówny.
Dekoracje K. Mackiewiicza.
Orki'CS'tra jazz.bandowa pod dyrekcją Z.

TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 18.
Codziennie o godz. 8.20 wie.cz. niezwykle
ciekawa krotochwila w 3-ch aktach „Co on
robi w nocy" na której publiczność zaśmiewa
się do łez od początku pierwszego aż do ostatniego aktu, darząc przy tern wykonawców z p. meleckim na czele huraganami
braw, nawet przy otwartej kurtynie. Ceny
miieisc zwykłe. Kupony ulgowe ważne, bifoty
nabywać można w obu kasach teatru.
LETNI TEATR LIT.-ART. „GONG"
w ogród.ku Cegielniana 16.

* •

W dniu wczorajszym przed domem Nr. 87
przy ul. Piotrkowskiej wydarzył się straszny
wypadek. Moszek Turek, zamieszkały przy
uL Cegielnianej 39 przejechany został przez
samochócL Zawezwany lekarz pogotowia
,ratunkowego p-0 udzieleniu rannemu pomocy,
przewiózł go do domu w stanie bardzo o.sła
biionym.
UM

w

Bilety do 7 wiecz. w Cukierni Gostomskiego, od 8-ej przy wejściu do parku.

na miejscu, gdyby nie przytomność

•

.w.

www

"W

Białostockiego.

mysłu motorniczego, któremu w porę udało
się zahamować tramwaj, tak, że dziewczynka

*

sprzeczka, która następnie przeistoczyła się
w bójkę, w trakcie której małżonkowie natarli na. siebie z nożami, zadając sabi.ę nereg
ran tak dotkliwy<:h, iż Z"i&zła konieczność
wfizwania pogotowia ratunkovrego. Lekarz
po udzieleniu małżonkom opatrunku, pozostawił ich na rmejscu w stanfo bardzo osła
bionym.

Wszystko - zda się - sprzysięgło się onegdaj, by długo zapowiadaną i długo oczekitwaną rewję p. Wassercuga w Teatrze Letnim „położyć na obie łopatki.„"
I boski Eol, kitóry ze świstem i furją szarpa.ł ściany i dach trzeszczącego w posadach
budynki drewniane, wdzierając się na ocenę,
i zaglądając za kulisy i Elektrownia, dzięki której w połowie
drugiego aktu zgasło światło elektryczne i ar
tyści zmuszeni byli po g.odzinnem daremnem oczekiwaniu - dokończyć sztukę przy
bladym blasku świeczek i naprędce wypoży.
czonych lamp naf.towych i pewien redaktor, który z całej duszy ży·
czył rewji w Teatrze Letnim taki·ego sukcesu, jaki odniosła przed paru laty sztuka jego
w Teatrze Miejskim„.
Że tak się nie stało, że rewja p. Wassercuga przyjęta została ogólnym aplauzem.
świadczy to, że posiada ona jednak pewne
walory, kióre jej wbrew zapowiedziom i intencjom recenzenta „Republiki" wróżą dłuż
sze powodzenie.
Nie chcemy jednak przez to powiedzieć.
że jest ona bez „ale" posiada ona błędy,
które są udziałem wszystkich prawie rewij
ostatnich czasów t. j. wiecznie po\vtarzane
dowcipy z czasów ś. p. Grabszczyzny i prababki Ewy - ale jest ona jedną z najlepszych i najweselszych rewij, jakieśmy w os·
tatnim czasie słyszeli i widzieli.

zaś

p.ołudniowych rozszalała

Łódź!

Rewja w 3 aktach G. Wassercuga

rany i został
silnie poparzony sołtys wsi Gałkówek, reszta

Ofiara wczorajszej burzy. Wojowniczy małżonkowie. Jeszcze jedna
ofiara niedozoru. Pod kołami samochodu.

*

Tal<, to jest

·~-

Gałkowskiej

dzień

P-Oniiędzy małżonkami 35-letnim Włady
sławem i 25-letnią Bronisławą Wójcik przy
ul. Pogranicznej 49, wybuchła gwałtowna

{Park Staszica)

TEATR MIBJSKL

trzy domy mieszkalne

całą wieś.

akcji ratowniczej.
Pofo.r powstał w stodole zagrody Lezlera
i momentalnie rozprzestrzenił się na sąsiednie

jakiegoś nieszczęścia,

wkrótce nawiedzi nasze miasto.

Dnia 4 b. m. o godzinie 17 wybuchł we wsi
Kolonja Gałkowska straszny pożar.
Ofiarą pożaru padły domy mieszkalne i za
budowania gospodarskie.
Do pożaru w 8 minui: po sygnale alarmo
wym przybyła straż ogniowa ochotnicza wsi
Gałkówek na czele z p. S. Mączyńskim1 która
zastała już 4 zag3."ody w płomieniach..
Silna wichura, jaka zerwała się w tym cza
sie unosiła płonące żagwie i obrzucała nimi
Straży ogniowej z wydatną pomocą przybył posterunek P. P ., biorąc czynny udział w

gło

Ogólnie utrzymuje się przekonanie, że jest

to prognostyk

w Holonji

Pastwą

rozeszła

w kronice policji z pogotowza

ucinno lbertini

dla

oskarżony

.wit

Wkrótce_

wyświetla

Jeszczyński,

Str. 5

sądowa Łodzi

Sensacja

Sprawa

z dnia 6 lipca 1928 roku.

a nawet

~~WfiMWflm--1

Premjera rewjii. „Żona się niie dowie" doznała entuzijastycmego przyjęcia przez tłumnie
zebraną pubHczność, która bawiła się wyśmienicie, oklaskując wszystkich wykonawców na czele z Buczyńską, Czartoryską, Dra
crewską, Runowiecką, Bełskim, Cybulskim,
Jasqzębcem, znakomitym Bokiem Ka-

dyr.

mińskim, Nowosielskim
sł.awem Skoniecznym.

i niezawodnym Cze.

Zwłaszcza
podoba1y się: wyśmienity
sketch Starskiego „Gabinet dr. Tuchelesa"
w wyk. flwniecznego, Dra.c:zJewskiej. Bełskie
go i innych, „Carmagnola" - Majakowskiego w koncertowem wykonaniu Buczyński.ej i
Hryniewieckiej, „Nie bój się mamy" w wyk.
przemiłej Hanki Runowieckiej i Gongiątek
ora.z „Kokaina" - świetna recytacja art. teatru „Qui pro quo" Stysi Czartory5kiej.
Program ma zapewnione długotrwałe zasłużone powodzenie.
Dziś dwa pn:edst.awicnia o godz. 8 i 10-ej
wie.cz.

„Hasło Łódzkie" z dnia 6 lipca 1928 roku.

Str. 6
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film

kosztował
Władze

miejskie

zawarły umowę

Onegdał odbyła się w Magistracie konier.entja. w sprawie dojazdu tramwałami do
granic miasta.
Po długiej dyskusji zostały uzgodnio.ne
. wszystkie warunki ostatecznego porozumiema., w wyniku czego Łódzkie Elektryczne Ko
leje Dojazdowe zobowiąz.ały się przewozić
pasażerów na dystansie od gran.i.ie miasta do
obecnych swyich krańcowych stacyj w Łodzi
za opłatą normalną 10 groszy od dorosłych i
ul~ową 5 groszy od młodzieży szkolnej idzie
ci do lat 10-ciu. Bilet zaś wspólny na tramwa
ie miejskie i dojazdowe do granic miasta koszt-0wać będzie 30 groszy. Ceny powyższe wa
me będą do godziny 10 wieczór.

ną komisję rozjemczą w składzie

2-ch przedstawicieli Magistratu i 2-ch przedstawicieli
Kolejek Dojazdowych oraz superarbitra, wy.
branego przez te osoby. Od decyzji komisji
rozjemczej odwołania niema .
Na wczora:jszem posiedzeniu Magistratu
warunki powyższe uzyskały aprobatę, wobec
czego wprowadzenie ich w życie zależne jest

Zuchwały

Onegdaj o godzinie wpół do 12 w nocy,
dokonano zuchwatego napadu bandyckiego
pod Radomskiem. Wincenty Bartn~k. mieszkaniec wsi Zabrodzie powiatu radomskowskiego [ Józef Tkaczyk ze wsi Ciężkowice te
goż powiatu wracali z jarmarku z Żytna do
domu. Gdy znakźli się w lesie na terenie majątku Ciężkowice, między wsiami Żytna i
Młynek, wypadło znienacka z krza:ków przy-

HASŁO

kątem

przepisom sanitarnym,
ków i jezdni.

tysiączny mo

że

dozorcy,

nie

polewają

wbrew
chodni-

O godz. 12 w południe, w porze najgoręt
szej, kiedy dozorcy mają obowiązek skropić
jezdnię i chodniki, aby w ten sposób ochło
dzić powietrze oraz-- unieszkodliwić kurz, który jest rozsadnikiem wszelkiego rodzaju chorób - ulice miasta były nietknięte wodą.
Nic te ż dziwnego, że gdy zerwał się wiatr
podniosły się tumany kurzu, który przechodniom dal się porządnie we znaki, wpadając
w oczy i usta.
Kurz osiadal na nieprzykrytych niczem
artykulach spożywczych i pokrywał je różne
go rodzaju bakcylami.
W takich warunkach nie trudno o epidem ję .
Panowi<! dozorcy lekceważą sobie przepit;y sanitarne, a podlewanie ulic w porze letniej traktują według swego ,,widzimUę".
P odobny stan rzeczy dawał się zauważyć
od dłuższego czasu, lecz przy onegdajszym wietrze uwypuklił się fakt, że dozorcy lekceważą sobie nieodzowną dla zdrowotności mieszkańców sprawę, co wola o
pomstę do ... wladz, które zajmą się tą spra·
wą i raz na zawsze położą kres temu stanowi
rzeczy, t. zn. przypomną dzielnicowym, aby
dop ilnowali dozorców przy podlewaniu ulic
wogóle, a w dnie tak upalne, jak onegdajszy w szczególności.

na zawody piłkarskie
W

zastraszający

sposób frekwencja na me
i to nietylko na zawoale nawet i międzynarodo
wychś Weźmy ostatni mecz Ł. K. S. z Herthą:
publiczności aż ... 1000 osób.
Porównajmy teraz Łódź z Krakowem.
Łódź 600 tysięcy ludności, Kraków 200 tysię
cy i kiedy w Krakowie na wszystkie mecze ligowe bilet · wejściowy wynosi (nie zniżkowy)
1.50 zł., to u nas 2.50 zł. Frekwencja w Krakowie wynosi przeciętnie 6 do 8 tysięcy publiczności, u nas zaś 3 tysiące. Pod czas świąt
wielkanocnych Cracovia i Wisła rozgrywały
jednocześnie mecze międzynarodowe, a mimo
to pu:blkzności na jednym meczu było 3 tys.
i na drugim też 3 tys. U nas w takim wypa:dku boisko świeciłoby pustkami.
Publiczność nasza składa się przeważnie
z młodzieży szkolnej,_ kł.óra korzysta -wprawdzie ze zniżek, ale i taki wydatek, jak 1,50
jest dla niej zbyt wielki.
Sądzimy, że zarządy klubów wezmą pod
rozwagę tych kilka słów w interesie własnym,
a .zyskają publiczność, a co zatem i większe
zyski.
czach stale się
dach ligowych,

obniża

Ażef.

Mecz bokserski
Polska-Austrja
Dowiadujemy się, że na mecz bokserski
pomiędzy reprezentacjami Polski i Austrji,
który odbędzie się w dniu 14 Hpca ustalono
już skład naszej drużyny, a mianowicie: waga najlżejsza Głon (Poznań) lub Mooezko (G.

Śląsk),

drożnych dwuch bandytów z rewolwerami w
ręku. Sleroryzowawszy napadniętych bandy
ci poddali ich szczegółowej rewizji, jednakże
pieniędzy przy nich nie znaleźli. Zagroziwszy

przeto wieśniakom śmiiercią w razie wszczę
cia alarmu, zbiegli w niewiadomym kierunku.
Powiadomiona o zuchwałym napadzie po
licja, wdTożyła energiczny pościg za bandytami.

SPORTOWE

Obniżyć opłaty wejściowe

Zapomniane rozporządzenie
się,

napad bandycki

Banda opryszków napadła na dwuch włościan

wm•au•

W dniu onegdajszym po raz

CWH*M

pod Radomskiem

Dyrekcja Łódzk:iclt Elektry
cznych Kol.ei Dojazdowych zobowiązała się
na dysta.nsiie do grank miasta puszczać tram
wa je w odstępach od 5-10 minut oraz zwięk
szyć ilość dotychczasowych przystanków.
Na granicach miasta Kaleje Dojazdowe
wybuduj ą kryte poczekalnie.
Pozatem postanowiono w przyszłości wszy
stkie mogące powstać sporne sprawy pomię
dzy władzami miejskiemi, a Dyrekcją Kolej.ek Dojazdowych rozpatrywać przez specjal-

że przekonaliśmy

obecnie jedynie od zatwierdzenia przez Min.
Spraw Wewn. i Min. Komunika<:ji.
W ten sposób energiczne starani·a władz
samonądowych o udostępnieni·e mieszkań
com przedmieść taniej i dogodnej komunikacji tramwaiowej odniosły skutek pomyślny i
w najbliższej już przyszłości wydadzą realne
wyniki.
wwauw

Jednocześnie

Pod ostrvm

10 groszy
z tramwajami dojazdoweml

waga kogucia Głon o ile nie strenuje

Kino „Syrena".
„KRóLEWICZ FRAJER"
Młody następca

tronu królestwa Baldonji
nie j.est zadowolony ze swego losu. Ciągłe
para:dy i obowiązki reprez-entacyjne męczą
go niewypowiedzenie. Młody i sentymentalny następca chciałby z.rezygnować z korony
i żyć spokojnem życiem zwykłego śmiertelni
ka. Nie zgadza się na to jego oidec i wszystko idzie po staremu. Los jednak chce inaczej.
Albert, odbywając podróż samolotem,
przypadkowo opada na terytorium sąsiednie
go księstwa. , gdzie nie j-est r.ikomu znany i
przez jakiś czas korzysta z upragnionej swobody. Jednocześnie poznaje piękną turystkę
Ewę, w której zakochuje się o-d pie·r wszego
wejrzenia. Sielankę przerywa delegacja, przy
wożąca z ojczyzny wtiadomość o śmierci starego króla. Albert musi powracać do oiczy:uiy i objąć znienawidzony tron.
Postępowaniem
swem jednak zmusza
wkrótce swój naród do zorganizowania rewolucji, która zmi-enia ustrój jego państwa na
republi!kański. Ale wdzięczny naród nie chce
pozhawiać Alberta władzy i powołuje go na
urząd prezyd-enta republiki, przyczem Albert
poślubia Ewę.
·

do wagi najlżejszej, lub Pyka (G. Sląsk), waga piórkowa: Górny (Śląsk), waga lekka:
MaJchrzycki (Poznań), waga półśrednia Arski (Poznań), wa.ga średnia: Seidel (Łódź), waga półciężka Gerbich (Łódź), waga ciężka
Kupka (Śląsk) lub Stibe (Kraków). W skła
ćlzi.e drużyny reprezentacyjnej widzimy aż 2
l'odz1an, pr-zyczem napewno wejdą do druży
ny Gerbich (Kruschender (Pabjanice) i Seidel
(Union).

Hakoah

drugim wyjątkowo dobrze dobranym progra•
mem p. t. ,,Dla jednej kobiety". Oba programy cieszą się niebywałe:m. powod:z.eniem.

wiedeński

przybywa do

Łodzi

(iso)

\Y/ dniu wczorajszym pod acfresem

S.

Miły ten film o zacięciu operetkowem wy•
świetla kino-teatr „Syrena" jednocześnfo :z:

nadeszła

Ł.

K.

oficjal.na propozycja warszawskiej Legji w sprawie meczu w Łodzi. Ha.koaih g-odzi się rp-zegrać -jeden lub dwa mecze
w czasie od 15 lipca do 15· sierpnia z Ł. K. S„
gwarantując pełny swój skład z graczami,
którzy powrócili z Ameryki.
Ł. K. S. najprawdopodobniej wyrazi swą
zgodę, bowiem w tym czasi:e ma dogodne ter
miny. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższem posiedzeniu zarządu
Czerwonych.

GIEŁDY
OFICJALNA GIEł.DA WARSZAWSKX. Warszawa, dnia 5 lipca 1928 r.
.AJ[CJE.

Dolarówka - 85,75
Bank Polski - 182
Bank Handlowy - 117
Bank Dyskontowy - 135
Bank Zw. Sp. Zarob. - 83
Cukier - 64
firlej - 67
Węgiel lOS
Lilpop - 37,SO
Modrzejów - 45

nledzlelne iawodv szosoroe T.D.R-u
W niedzielę na szosie Krzywic-Stryków
ze startem i metą w Krzywin odbędą się wyści,{i kolarskj.e organizowane przez T. U. R.
15
Program wyśdgów następujący: 1) bieg międzyklubowy na 25 kim. 2) bieg główny na 30
klm. 3) bieg turystycznv na 15 klm. i 4) bieg
dla pan· na 6 klm. Udzia'ł w zawod ac h d ost ęp
ny dla wszystkich zrzeszonych w P. Z. T. K.
klubów. Start o godz. 9 rano.

Starachowice -

57

Borkowski - 16
Spirytus - 38

.

. .

Tendencia przewazme słabsza.
Kurs urzędowy 1 grama czystego zlata
się 59244. Kurs obliczeniowy 100. w złocie
si~ 172. Dolar w obrotach prywatnych
Rubel złoty 4,66.
Rybeł srebrny 295.
w bilonie ros. 135.

I

równa
równa

8,88112
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TWO CZY MORDERSTWO?

Tajemniczy manuskrypt fHtnowy. „Cherchez la femme"

0.1 bardzo już dawna żadna afera krymi'.1a.lna nie wywołała w Niemczech tak wielkfoj
sensacji, jak wypadek Pernci.ty, Włocha, który przed i·oldem zmarł wśród zagadkmvych
ckolkznośd w Berlinie. Pochowano go wówczas 2.upełnie normalnie, a dopiero po· jego
ft.1ierci powstały pewne podejrzenia, które
c,buddy czujność berlif1skich władz policyjnych.
W związku z tą sprawą przed dwoma dnia
rni dok:mano na cmentarzu b~lińskim ekshumacji z Nłok Pernetty, aby poddać zwłoki te
obdukcji. Sprawą całą zajmują się żywo
wszyscy kryminolodzy nimieccy, a prokuratura i władze policyine Berlina czynią energiczne ·trysiłki celem rozwikłania zagmatwane
go splc ~u faktów.
Rzecz cała przedstawia się następująco:
Hugo Pernetty, komunista, musiał uciec z
Włoch ! wraz z żoną swoją Alicją, z pochodzenia : n3ielką, przeniósł się do Niemiec. W
Berlinie otworzy Pernetty wiell~i handel owoców. "11Łeres szedł zrazu dobrze, z czasem
jednak Pernctty popadł w kłopoty finansowe.
Flówczas to żona jego, która dóiqd byla mu
wlernq towarzyszkq doli i niedoli, zaczęla
stopniowo oddalać się od niego i zwróciła swo
ją sympatję ku osobie młodego Jana Gleisnera, równteż handlarza owoców.
Gleisner, człowiek zdolny z natury, po
skcńczeniu gimnazjum, pragnął studjować
prawo. śmierć ojca przeszkodziła jednak
tym planom, wówczas młodzian postanowił
poświęcić się handlowi, aby tą drogą uzyskać
fundusze i zdobyć nieza!eżność, poczem pragnął oddać się studjom prawniczym. W aspi
racjach tych podniecała go o 10 lat starsza od
niei!,o żona, z którą Gleisner byl w małżeń
stwie b.:rrdzo szczęśliwy.
TymGzasem rok temu zgórą, pozną.ł G!eisner p. Alicję Pernetty, która zaczęła często
bywać u nich w domu. Małżonka Gleisnera
obdarzyła zrazu Alicję sympatją i nie żywiła
:żadnych podejrzeń w związku z jej osobą.
Aż pewnego dńia - działo się to 22 maja ub.
roku - pani Gleisner szukając czegoś na sLry
chu, znalazła list angielski, rozpoczynający
się słowami: „My Darling". Przetłumaczyw
szy sobie ów list przy p-0mocy słownika, przekonała się, iż jest to list mifosny, pisany przez
Alicję Pernetty do jej męża. Zaskoczona dowodem zdrady małżeńskiej, pani Gleisner zagroziła mężowi, iż poinformuje Pernetta o całej sprawie. Wówczas to, przyparty do muru
Gleisner oświadczył swej żonie, iż Pernetty
nie żyje już od 10-ciu dni.
Wieczorem dnia 12 maja r. ub. Alicja Pernelty zawiadomiła policję, iż mąż jej popeł
nił samobójstwo. Przy zmarłyr.:i. znaleziono
rewolwer, i list pożeganlny, pisany do żony
w języku włos~{im. Policja skonstatowała
wóvvczas ten fakt i nie mając żadnych podejrzeń pozwoliła na pochowanie zwłok Pernetty.
W kilka dni później dopiero wyszło na
jaw, iż rewolwer zncleziony obok ciala samo-

bójcy, nie byl w!asnością Pernetty, lecz Gleimera. Wzbudziło to, P,ewne podejrzenia,
Gleisner jednak wyHumac ł, iż przed tygodniem pożyczył swój rewolwer Pernecie, który
wybierał się w jakąś dalszą drogę i chciał
mieć broń przy sobie.
.śrri:ierć Pernetty pos~ła, stcpniowo. w W!'~
mmeme. Tymczasem mec.'.c>.wno dop~ero zdarzył się znowu fakt, który ·wywołał nowe podejrzenia w związku z nagłym zgonem handlarza owcców. Oto służąca Gleisnera znalazła w 1upieciarni swojego pana manu.skrypt
lilmowy i rczn:.aitc noia:tki, pisane •...v języku
włoskim.

Rzeczy te dosiały się w ręce policji śled
czej. Ma:mskrypt filmowy przeglądnięto starannie, przyczem okazało się, że pochodzi on
z p-od ręki zmarłego Pernetty. Obok oryginału włoskiego, zna; dowało się tłumaczenie niemieckie, dokon111e przez Glzisnera. W oryginale włoskim brakowalo jednej kal'tki, kt6·
rej tekst znajdował się w tłumaczeniu obu
tekstów, okazaio się, że z włoskiego wydartą
została kartka,
zawlerająca list pożegnalny
bohakra filmu, który ginie śmiercią samcb5jczą. Wówczas to zaczęi:o ba.dać ponownie
list, znaleziony przy ri.vłoka.::!1 Perneiiy i gdy

m

okazało się. że kartka ta „pasuje" doHat-łnie
do zeszrtu, zawierającego filmowy manusk1-ypt włoski, podejrzenia zwrócone przeciwko Gleisnerowi i żonie Pernetta zaostrzyły
się. Przed kilku też dniami zostali oni oboje
aresztowani.
Na podstawie rozmaitych poszla.K okazuje
się, iż śmierć PerneHa była zgóry uplanowanym i niesłychanie wyrafinowanym zamachem morderczym. Alicja i jej kochanek
Cleisncr chcieli usunąć nkwygodnego im Pernetb.. A:by zrzucić z siebie wszelkie podejrzen!a, zainscenizotcali rzekome samobójstwo
handlarza owoców, ponieważ zaś dla uwiarogodnienia śmierci samobójczej powinien się
był znaleźć przy zwłokach Pernetty list poże•
gn.alny do .to;iy, Gleisner, namówił poprz~
dnio Pernettę do na.pisania scenarjusza filmowego, w lrtórym w ciągu akcji przychod'Zi
właśnie tah.i list po;~egnalny.
Gleisner nie
może wykazać swoje[Ęo alibi z godziny 4-ej
po południu 12 maja ub. roku, godziny, w któ
1
rej właśnie Pernetiy zginql rzekomo śmiercią
samabó jczq.
Rozwikłanie całej te; ponurej zagadki śle
dzi z ogromnem zainteresowaniem publiczność

i

Humor
studentów amerykańskich
Studenci w Los Angelos urządzili pewnego razu wieczór, nie mogli jednak zdecydować się jakie ceny brać za bilety od piękny.eh
pań. Wresz.de jeden z członków komitetu
wpadł na oryginalny pomysł, wskutek czego
w prasie miejscowej ogłoszono, że panie,
pragnące być na tym wieczorze, będą musiały zapłacić tyle centów tle ważą.

U wejść na salę balową stanęło kilku stu
dentów z w~.gami osobowemi, a po zważeniu
każdej z pań, mówilOino kasjerowi, He win.na
zaipłacić za bHet wsiępu. Pomysł ten podob.d
się bardzo wszystkim uczestnikom zabawy.
Studenci w Waszyngtonie dowiedziawszy
o tem, postanowili być bardziej oryginalni i ogłosili, urządzają-c swój bal, że każda z
pań za prawo wstępu będziie musiała zapła
cić p-0 2 centy za każdy rok swego życia.
Dla uni'lrnięcia pomyłek wszystkie uczestnicz
ki zabawy poproszono o zabranie z sobą~
tryk urodzenia.
się

Podobno na ten bal przybyły wszystkie
studentki. Napewno jednak cała ta zabawa
wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby przyszły i te pwJe, które wcale nie pragną przypominać sobie, He naprawdę mają lat.

berlińska.

ILE NALEŻY Pić WODY W LECIE
DUŻO

czy·

Zaspokojenie pragnienia
Aktualną kwes'.ję używnnia wody w porze 1dni::;j po:-uszJ. na pc:d.;;tawie nrrnkowych

I informacyj

lck;irsk!ch dwui;yg·:; ::h-1ik „Młoda.
.Matku", pdwiQco:r:y zuro·viu i ·.v·y;::howaniu

dziecka:
Kwestia wod·1 surowej, czy gotowanej,
studziennej, czy fiHro·wanej, wysuwa się zwy
kle na pierwszy plan w porze letniej, w okresie panujących biegunek i chorób zakaźnych
przev„·odu pokarmowego. Ilość wprowadzonych do ustroju płynów, koniecznych dla p.ra
widłowej przemiany ma.tetji, ulega znacznym
wahaniom ni tylko u różnych osobników,
mego w zależności od stanu
lecz i u tego
nawodnienia tkanek, p-0ry roku, ciepłoty i
wilgoci powietrza, wielkości wykonywan~
pracy fizycznej i t. p. innych czynników. Naogół trzeba jednak wyzbyć się niczem nieumotywowanego dłżenia do ograniczania pły
nów, a zwłaszcza wody koniecznej dla prawi
dłowei przemiany materji i nor:!T'.alnego trawieaia.
Dotyczy to zwłaszcza wieku niemowlęce
go, w którym o wiele większą krzywdę sprowadza niedostateczne pod:i.wanic płynów,
niż na\A'et głodz·e!!ie. Niedostateczna. ilość
zawartej w pożywier:.iu wody może stać się
jednym z czynników, wywołujących ciężkie
zaburzenie w odżywianiu. Większość matek
uważa za pewnego rodzaju ambicję i za do-

MAŁO?
wodą

po owocach

wód dbałości o zdrowie dziecka, gdy zamfa.st szkod.liv;ej wody pozwala mu pić zimne
mleko, celem ugaszenia pragnienia. Nic błęd
niejs.zego; ni.c bardziej w pewnych raza<::h
szkodliwego. Spragnione dziecko wypije nieU...iiedy do litra mleka dziennie, syci się w ten
sposób i następnie niechętnie spożywa kemie
czne dla normalnego rozwoju pożywienie.
Z drugiej strony latem należy się mieć
najbardziej na ostrożności pod względem
wyboru wody.
W porze szerzenia się chorób zakaźnych
przewodu pokarmowegq,, zarazki często znaj
dują się w wodzie, zwłaszcza po wsiach,
przy źle zbudowanych miejscach ustępo
wych nie mommy mieć nigdy pewności, iż
woda jest wolna od zarazków. Jedyną gwarancję pod tym względem daje nam woda filtrowana. Tam, gdzie niema wody filtrowanej,
należy do picia używać wody prZiego.fowanej.
P.-z.echowywać ją jednak należy w zamlmię
tem naczyniu.
Kwestja wody w porze letniej ma specjalne znaczenie, ze względu na dużą ilość surowych owoców, które z innych względów,
chętni.e dzieciom zalecamy. Często zabrania
się dzieciom pić wody po owocach nie bez
pewnej słuszności, aczkolwiek dla zupełnie
innych powodów.

Nie moż-e oyć mowy, by zimna, lecz czysta woda wraz z owocami o-branemi lub obmytemi, a zatem bez jedno.czesnego sprowadzenia zarazków ·sprowadziła dur, czerwonkę, lub inną zakaźną chorobę. Zaprzeczyć
jednak nie można, iż u osobników wrażli
wy.eh, owoce zwłaszcza clęż'k0$łrawne i woda mogą wywołać :zaburzenie Zołądkowo
kiszkowe, które stanowi czynnik usposabiający do choroby zaka.foe:j.
Trudno wypowiedzieć się, jak~ rodzaju wpływy powodują zaburzenia żołądkowe..
W pierwszym rzędzie jednakże chodzi tu. o
w.pływy fizykochemiczne, o mviększenie ruchów robacZJkowych jeliit, co wywołuje szyblde przesuwanie się treści pokarmowej i w
rezu:ltacie biegWlkę.

Niie będzi>e więc błędem,
się unikać podawania wody,

gdy postaramy;

czy innych zimnych naipojów, natychmiast po owocach, a uchronimy w ten sposób dziecko przed chorobą.

Ni-e ma natomiast znpełnie racji zakazywanie dziecku picia wody w czasie upalnych
dni. Zakaz taki może być słuszny tylko jeśli
idzie o wodę bardzo zimną, nfoznacznie prze
wyższającą 0°. Można natomiast bezpiecznie
podać wodę o ciepłocie pokojowej lub orzeź
wiającą lemonja:dę w takiej ilości, by ugasiła.
męczące pragnienie dziecka.
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Jerzy

Nalęcz
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PIERŚCIEŃ
Z cyklu

„Opowieści

Co to mcźe być? - zdziwił się Jerzy.
Przerwał sznurek, roztworzył pudełeczko
i ujrzeliśmy pierfoionek z opalem, zupełnie
podobny do tego, który zauważyliśmy dzisiaj
rano na wystawie jubilerskiej.
- Jaki oryginalny pierścionek! - zawo-

łałem.

- Tak - odparł zmienionym głosem NaIrnszidze.
Ternz dopiero spostrzegłem, ze przyjaciel
mój jest Lar dzo bl?.dy.
- Co ci się stało? - zawołałem.
-- śmierć się moja zbliża - odparł. Każdy czło:1ck naszego rodu - ciągnął dalej
- znajduje w pewnym okresie swojego życia
ten oto pierścionek. Jest on zwiastunem rychicgo końca.
Próbowałem wytłumaczyć mu niedorz~cz
ność w ten sposób ujętej sprawy pierścionka
7. opalem, ale NakaEzidze z upor-::m wielkim
powtarzał:

SMIERCI
dziwne''

Oczy szeroko rozwarte, usta wylfrzywione; lewą rękę miał wyciąniętą przed siebie,
jakby się cW.:iał przed ki.tr..3 br-0nić, a na małym palcu błyszczał pierścionek z opalem.
Podbiegłem do Jerzego. - Nie żyt
W ciągu godziny zjechały się władze śled
cze i lekarskie. Lekarz stwierdził skon na
skutek anewryzmu serca.
Ciało Nakaszidzego przeniesiono do miesz
kanla i złożono na wielkiem łożu.
Wówczas zaszedł wypadek, który dotychczas nie tunieru sobie wytłumaczyć
Jak już wspomniałem nieboszczyk miał na
paku u lewej ręki pierścionek z opalem. Pierścionek ten widziałem również w chwili, gdy
złożono go na łożu.
W pewnej chwili spostrzegłem, że pierścio
nek znfa.nął; o kradzieży nie mogło być mowy, bo nie spuszczałem oczu z nieboszczyka.
Po pogrzebie Nakaszidzego ·wróciłem z po
wrotem do Warszawy. Wynikła wojna. Pły
nęły lata i w chaosie wojennym zapomniałem
zupełnie o fatalnym pierścionku; dio11>iero dzi·
siaj przypomniałem go sobie zn-ov..-u.

Przel:cnasz się, że umrę w tych dniach.
Upłyn~ło trzy dni. Umówlliśmy się z Je·
rzym, ie pojcJzi€my do Tyflisu, tymczasem
przyjaciel mój, gdzleś zginął.
Umilkł.
Szul~ając go w ogrodzie, zaszedłem do ma
Zapanowała cisza, którą przerwał wreszłej altany.
U wejścia zatrzymałem się, a okrzyk prze- 1 cie głos Dębicza:
Więc nie wierzysz, aby pierścionek
rażenia wydarł się z mojej piersi.
w·cwn"..trz :::Itanv na ławce siedział Naka- z opalem wywarł pewien wpływ ri.a los twoszidze..
jego puyj a cie la.
-

I

-

I'''

--

-

Nie.
A co było przyczyną jego śmierci?
Ha! ha! ha! - roześmiał się Krzycki,
- Tyś naprawdę gtów uwierzyć, że pierścionek spowodowała śmierć Nakaszidzego; i ja
tak myślałem kilkanaście lat temu„.
- A teraz? - przerwał podrażniony Dę
bicz.
- Teraz jestem pewien, że przyczyną
śmierci Jerzego było jego słabe serce, a i nie
małą też rolę odegrała autosugestja.
Nakaszidze wmówił w siebie, że umrze i
dlatego umarł. Ja ze swej praktyki lekarskiej mogę przytoczyć szereg wypadków, w
których sugestję stosowałem z wielkim powodzeniem jako radykalny środek lekarski w
tych wypadkach, w których nie pomagały
różnorodne medykamenty i w ten sposób wielu chorym przywróciłem zdrowie.
- Jak jednak wytłumaczy~z tajemnicze
zniknięcie pierścionka?
- Nie zastanawiałem

się nad tern; po
moim powrocie z Wiednia porozmawiamy na
ten temat.
Muszę cię już pożegnać, gdyż wyjeżdżam
już dość późno.

bardzo rano, a jest
- Dowidzenia.
,_ Dowidzenia.

IT.
Po powrocie z Wiednia, w którym przepę
dził pięć dni, udał się Krzycki do Dębicza.
- Zastałem pana 1 - spytał się Antoniego.
- A gdzieżby miał być? - odparł Antoni.
- Przecież wychodzi...
- Od tyg-0-dnia poza próg mieszliania nie
.wyjrzał---, a zniiając głos, ciągnął dalej:

- Pan mój kupił jakiś pierścionek i od
tego czasu coś mu się słato - wymownym ruohem stuknął się w czoło. - Zaprzestał .zu..
pełnie wychodzić z domu; prawie że nic nie
je; sypia bairdzo mało!
Po całych dniach siedzi w gabinecie i ~z.
mawia z lcimś głośno, jakby w niego ,,zły"'
wstąpił.

Człowiekowi samemu markotno i drży ze
strachu, słysząc przez cały dzień takie jakieś
dziwne gadanie. Rozgląda się więc po ką
tach, czy nie siedzi gdzieś jaki czart, co za.
chwilę człowieka za kołnierz ucapi.
Przychodzą do pana różne listy, ale pan
ich wcale nie czyta, leży ich tam na biurku
cały stos, żaden nie rozpieczętowany.
Dobrze, że pan doktór przyszedł, ho może
pan będzie mógł mojemu panu pomóc.
- Więc pan je5t tera.z w gabinecie~
- Tak.
Kn:ycki przeszedł niewielki salonilt i zatrzymał się u drzwi, prowadzących do gabinetu.
·Zapukał lekko - żadnej odpowiedzi; moc
niej - również bez rezultatu!
- Pewno pan zamą:ł - powiedział Antoni, który stał poza Krzy-ckim. - Słyszałem,
że całą noc dzisiejszą rozmawiał, śmiał się,
więc był na:pewno bardzo zmęczooy i dlatego
tak mocno zasnął.
Krzycki ujął za klamkę i roztworzył
drzwi.
Przy biurku siedział Dębi.cz; głowę wsparł
na zielnohem suknie. Widocznie spał.
Włodek! - zawołał Krzycki - Wlodekf
- :powtórzył.
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Hugu~tte

Nadprogram Fl\RSI\.

Nadprogram F.f\RSA.

Parlofony
Parlofony
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,,G

LWANIKEL''
PUSTA 7

przyjmuje wszelkie roboty. jako to:
Niklowanie, srebrzenie i złocenie

Drykowanie wszelkich n:-e_tali
Wykonywanie ramek do LUSTER I TAC.
Ceny umiarkowane. Wykonanie solidne i punktualne.

~

~iklo\va_~!:

wielkości

rur

fin

0

Grzegorz Roz1nberg
Spec. char.
wątroby

do 4 metrów.
•

LiJB'i[z ·ckłór
KI i nger

u1:e

Dr. med.

:tołądka, kiszek,
I wewnętrzne

Cegielniana 43
Tel. 41-32.

Choroby weneryczne, sk6rne i wło

Gdańska 44 (Długa) telef. 24-44.
· chorób
s6w
Przyjmuje od 10.30-12.30 i od 7--8.30 Specjalista
skórnych, weneleczenie
lampą
rycznych I moczokwarcową

płciowych .

Na!wietlanie lam. Andrzeja M 2.
Tel. 32-28.
Pil kwarcowa,.

Akuszerka

G. Salimon wa

Przyjmuje od godz.
8 do 10 rano i od
godz. 5-8 wlecz.
Dl a P ań od 3- 5 0 d •
323 dzleln11 poczekalnia.

ul. Szkolna 12

Przyjmuje zamówienia.

Duflas i Jean Angelo.

Qodxlny przyJ~ć: od
2.30 dla Pań
od 6- 8 dla panów,
W niedziele i śwl~ta
498 od 10-12
·

130 -

„
l
:~~z~nk::- ' 1·Dr. OOłł CHI n hios11n1e.
podróine

11

1

Zł. 165-185-210 I

Kilińskiego

„„„......

.

~

---1

„llB!......„„„=-„„„„

llm. . .

';.;.g. . . .

..•

Nr. 123.

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

poniedziałku
włącznie

Wzruszający

dramat ilustrujący
dzisiejszej Rosji

'' (Miłość nad

dnia

'''

,Ja L e SSJg
• a
Ai6J.f'8U

brzegiem Newy)
pełen

Ubezpieczenie bez badania
•o.ooo w

lekarskiego

Okazja I

Przv uL o2rodo11J nr. Z&

A. Przybycina

I

~I

1lrl.er
"Duofo1!J

:~d
l~

IS

spokoi

i:

2Cl.3

Południowa

z niedzielnym

dodatk~

Uwtrowanym

='"·miei~ cowa

miesięcznie zł.

•

:lag ;;m!r, a

•

(l.:1110 -:: :.:".nle do domu

•

•
•

3.20

• 3.60
6.30

„

• 0.40

r'rer:11 u e rnte można przerwać tylko 1-go i 15-go każdego miesiąca.

Koni. o ue:kowe w P. K. O. Nr. 65.210

Rf!dM.tor ::iacJ.elny :

Stanisław

2.

Tel. 52-54

Egzystuje od 1898 r.

Paciorkowski.

roli głównej TOM ••X

-, W1" 'IAZ- n1· owie gór
C. z y te I n i k 6 w naszycb pl'OSimy
przy zakupacb wyłącznie
fl·rmy oglaszai·ące sio'-= w naszem piśmie.

.„„.,.'*„"„ ...._.111„.111,*.,~_.,
1

Wydawca: Towarzystwo

Rzemieślnicze .~esursa"

,łfl'.ukar~ Pł'.ństwowa- w, Lo~zi,

Piotrkowska

I

I

_lllllil_

Przed tekstem 50 groszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 łamy)
W tekście
40
•
•
•
1 •
•
4 •
Nadesłane
30
„
•
„
1 •
•
4 „
Za tekstem
30
•
•
1 •
•
4 •
Nekrologi
30
•
•
1 •
•
4 •
Komunikaty
30
•
„
1 „
„ 4 •
Zwyczajne
8
•
1 •
• IOłamów
Drobne 10 gr„ poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
ogłosz. 50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wlecz. o_30o/o drożej.
Ogłoszenia w czerwonym kolorze 30 proc:. drozeJ.

w Łodzi.
Nr~

85.

I~no i sorzedat
Dom
do sprzedania dwa
pokoje I przedpokój
wolne zaraz. Wiado·
mość ul. Klelma 31.

L

~

panienka do obsługi
Dla młodzieży pocz. seans6w o g. 15-ej gości, bufet .Resuri 16.45, w soboty I niedziele o 13 I 15-ej SJ•, Klllńsklogo 123.
6n!
Dramat vt 6-clu aktach,
VI

uwzględniać

DDIDSllDll drD81B

KROLE"'!ICZ · Rótne f
FIOŁ_KO W
Potr1ebna

516

CE!'łY OGŁ.OSZEH MIEJSCOWYCH_:

CENY PREl'IUM.ERl\TY:

Program M! 24
Dla dorosłych poczqtek seansów o godz.
18.45 i 21.45, w soboty I w niedziele
o godz. 16 45, 18,45 I 20.45
Dramat salono•y w 10 aktach,
W rolach głównych: L. Dł\QOVER, Hl\RRY
LIEDTKE, Df\RY HOLM I ERNEST
VEREBES
r

przyborów tapicerskich

Czy j esteś członkiem Czerwonego Krzyża?
Ł.od:i i

ul.

KOM.OR.NIK
Stefan CiórakL

Rokicińskiej)

Od wtorku, dn. 3-go do poniedxiałku,
dn. 9-go lipc:a 1928 r. wł.

dywanów, cerat

,...„ ii

[::il--

RYNEK (róg

Polskę Dojazd tramwajami NI 16 110. Tel. 18-26.

SKŁAD

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

[~~i;i~„-=:::::=::

W

Generalne przedstawitielstwo na

~:i~~;u----M~~-;.~-ś~i~t.;--

Początek

z.

'Parkera

Łódź,

W. Buszkinskaja
Bela Czernowa
Teodor Nikitin
Walery Sokołow~

-

Ogłoszenie.

Obrazy, lustra, landslaffJ

W. PAKULA

emocji.

W ROLf\CH GtOWNYCH:

~-

R OW ER y

StaJó w ka słu. Żlf 26 lat ~DNY

o ejeni" I

Obraz godny widzenia, film

I

Nieiski Hinemntogrnf Oświatowy

życie

ald l& 781

Komornik przy Sri·
dzie Okręgowym w
na dogodnych warunkach
Łod:il. R. l.agodzi6przyjmuJe poniedzl11łki, wtorki,
ski, zamleszk. w LoSzłagiery
Płyty ~anec~ne
:łrody I czwartki od 10-1 I od
dzl. przy ul. !Clłlń• • • w w 1 e I k Im
4-7 po poL
skiego 55, na ZllS8•
wyborze
M I
kl
dzie art. 1030 U. P.
ur. on usz 1
c.
ogłasza, ie w dnl\l
tylko u
519
Telefon 9-97.
17 lipca 1928 roku.
rA
od godz. 10-ej rano
~
w Łodzi, przy ulicy
NA RATY Traugutta pod .Ni! 10,
Nawrot N!! 22.
663
odbędzie się sprzedaż: przez licytację
„BRENNA~OR"
ruchomości naleilt'
11z1cbśrl1tt1aj •hif
cych do RoHłji Ma·
WyłllCZn• sprzedał
zur i składających
Reprezentacja Działu Ubezpieczeń P. K, O,
oraz wszelkie Inne krajowe i zagraniczne się mebli, ocenia-.
1-e piętro (Polski Bank Przemysłowy)
11
firmy polecają
654 Jch na sumę 800
złotych.
.
Kokoszko i Borysewicz, 6 Sierpnia 3
Ł6d:t, da. s Upc.
•we
1928 r.
KOMORNIK
do
złocie
ft. ł.agod:dńs'IQ
Podwójna suma ubezpieczeń w razie
oo akŁ Nt 1an
nie~i:częśliweg.o wypadku
1928 r.
Ryzyko wojenne włqczone. Składki zwoln one od opłaty
w podwórzu li pi~tro
stemplowej. Informacje od 10-2-ej.
659
Komornik przy Sil·
u
dzie Okr,gowym w
Łodzi Stefan Qórmożna dostać
ald. zamies:ikały w
w Łodzi, przy 111.SieD675
System napeł·
kiewlcza 9, IU1 .zasani acza
dzie art. 1030 UsŁ
za wkładem 6 i '10 zł.
LUCKY CURVE
Post. Cyw. oglasza.
po 2 złote' i po 5 złot. tygodniowo. ie w 4nlu 13 lipca
1928 r. od god:i. 10-ej
rano w Lodzi, prz1
ul. Południowej Mt
odbędzie się spnodaż przez licytację
ruchomości, naleiQc.ycb do Samuełłl
na~sze pióra wieczne
I /t\a1H1ela Llberma.
światowęj marki
z kuchnilł (wszelkie wygQdy, na nów, składaj4cych
parterze, światło elektryczne) od- się z reżnych me•
bil, 2-ch pianln I instąpie, Dowiedzieć się można Łódź,
poł.ec.tl
nych
ruchGmokl.
~ A.J.OSTROWSW
f\I. Kościuszki 11, m. 1 od 13-20. ocenionych na Sił·
lódź.Pioirk.5.5
mę 8330 zł •
Łódt, dn. 20 czer•
„
wca 1928 r.

.„A WYJAZD

Kino R SU RSA

Specjalista chor6 b oczu
powrócił do kraju

Do

w

NRD PROGPl\M; ?? ?
Ceny miejsc dla n:iłodz.: 1-25, 11·20, lll·IOgr.
Ceny miejsc dla dorosł.: 1-70, ll-50, lll·30 gr.

w poczekalniach
kina codz. do
audycj.e radjofonlczne.

201

godz. 22

Potrzebny
~dolny

-I

stolarz Prze·
Jazd .Nt 65, Hocoła.

l

Zgubione
doKumenty

flntczakowna
I rena
:&agubUa

książk~

z Kasy Chorych m.
Lodit.
fi19
Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających fllj e
Łodzi, a centrale gdzic:lndziej, o 500/o drożej od cen miejscowych
Firmy zagraniczne o 1000/o drożej.
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte oglo •

szenia do :imi11ny cen bez uprzedniego zawiadomienia.
Za terminowy druk .ogłoszeń, komunikatów I ofiar administracja
nie odpowiada.
J\rtykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarjum, uważane są
za bezpłatne.
Ręlcopł91)w z:ar6w.-io użytych jak i odnuconvch redakcja nie
zwraca.

R.adakbr odpowiedzialny: Micbak \Valter.

