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DZIENNIK BEZPARTYJNY
REDAKCJA i 4DMl!QSTRACJA: Ud!. AL Kośduszlli 71, tel. 63-66.
Redakcja nocna (po godz. 8 wiecz.) ul Piotrkowska 85, tel. 29.

Premjer Bartel

Zajścia

w Krakowie
KRA.KóW, ·1a!7. Dnia 12-g.o b. m. przybył tu P.rezes Rady Miniistrów prof. K. Bar-

tel. Celem podróży było zasiągni.ęcie porady u znanego lekarza dr. Pisarskiego. Po
po:łOOniu Pr~jer zwiedził budujący się oddział neurologiczny szpitala św. Łazarza, pocum odjeohał do Ojoowa i Piaskowych Skał.
;w~em wyjechał p. Premjer do Lwowa,
skąd w sobotę powraca do Warszawy. (PAT)

Dekrety nominacyjne
podpisane
,.Hasła"

Korespondent

donosi z W u-

Cena

-IS

Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od godziny 6-7 wieczorea
Sekretarjat czynny od godz. 12-1 w poł. i od 6-7 wiecz:

groszy

w fabryce

Poznańskiego

Robotnicy poturbowali dyr. Wołczyńskiego i Hofmana
W czasie rozpraszania tłumów dwóch policjantów zostało rannych
Lotem

błyskawicy rozeszła się

zarobków,

wczoraj

wysłali

do administracji fabryki

po mieście wiadomość o zajściach, jakie mia- . delegację z. prośbą o nieuszczuplanie skromły miejsce na terenie fabryki L K. Poznatisldei!o.
Zajścia powstały na tle obniżenia stawek
dla niektórych kategoryj robotników.
Robotnicy ci, na wiadomość o obniżeniu

nych pfac · robotniczych.
Delegacja nie wskórała nic.
Na wiadomość o tem, tłum rohotników,
wśród których znaczną część stanowiły kobiety, wtargnął do lokalu dyrekcji i tam za

BiZawy:
Wewnętrznych otrzypodpisane przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej dekrety nommujące: .
p. Jerzego Paciorkowskiego - Dyrektorem .Deparlamentu Politycznego Min. Spraw
We~ycli;
p. Gołuchowskiego - wojewodą lwow-

Mimsterstwo Spraw

mało już

skim;

p. J6zefsk:iego -

planowany byt na

Policja

wojewodą wołyiiskim.

Zmiany personalne w Min.

Oświaty
__;.a_,
u_.-1_„
_i_ __ _,
wr
Kores~ ,.,,._.~
... ~ z ,warszawy:
Serja zmian personalnych w Min. Oświecenia Publicznego i Wymań Religijnych rozpoczn;ie od dyrekitora d~en~ ~g~lnego
~-I~zysław~Szerera, ktory wy1eżdza na

Jak~hJ ip~rer z mlopu teg<> na u-

rzędowanie już nie powróci.

.„„
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hiszpańskiego

Zamach na króla

dzień

18 lipca

aresztowała przeszło

MADRYT, 12. 7. Rząd hiszpańsiki ogłosił wczoraj późnym wi:eczorem komunikat.
który podla.je. iż władze policyjne..wpa.dły na
trop nowego ~ku.
Zdołano stwierdzić, że spiskowcy planowali dokonanie zamachu na króla i Primo de
Riverę w dniu 18 lipca w czasie poświęcenia
kolei transpirenejskiej.

I

W Madryc:ie, Bareeloni'e, oraz Saragossi-e
dokonano około 100 aresztowań.

100 osób

Komunikat zaznacza, że wszyscy spiskow
cy, be.z względu na ich urzędowe stanowisko
będą poci.ągnięc:i do surowej odpowiedzial-

no8cii.
Ostatnie zdanie wywołało w opilll'ji niezwykłe wrażeme, poo:rlieważ wnoszą z niego,
że w spisek ~ muszą być również
wysdlro postawione osobistości ze świata

I

wojskowego ii politycznego.

·
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Beznadziejna sytuacja .grupy Viglieri
płynącej

krze

Katastrof a samolotu · lecącego na pomoc rozbitkom
RYGA, 12. 7. „Tass" donosi, że lotnik
Czuchnowskij wyleciał z okrętu „Krassin",
celem zna-lezienia grupy towarzyszów ·generała Nobile. W ciągu tego lotu około godziny 7-ej wieczorem Czuchnowskij zauważył
na pływającej kr.re liodowej trzech Ludzi, z
których dwuch dawało znaki flagami. Lotnik
pięć razy okrąźył rozbitków, szukając miejsca, gdzieby mógł wylądować, a:le nie mógł
tego uczynić z powodu złego sianu lodu.
Jest oczywistem, że Czuchnowskiij wykrył
grupę Malmgreena, która po upadku „ltalji"
odłączyła się od głównej grupy członków
wyprawy polarnej. Natychmiast po otrzymaniu od Czuchnowskiego za pomocą radjo
•.viadomości o znalezieniiu grupy Malmóreena
„Krassin" podążył w kierunku wska~anym
przez lotnika ku tej grupie. „Krassin" za•pe-

Gęsta mgła uniemożliwiła Samolotowi powrót na pokład „Krassina", zmus'zony był
przeto do wylądowania koło Caip Platen. W czasie lądowania aparat uległ uszkodzeniu. - Załoga samolotu składająca się z 5
osób zdołała dotrzeć do wybrzeży. Jest ona
zaopatrzona w telegraf bez drutu i w żyw

*

RZYM, 12. 7. Łamacz lodów „Krassin"
zawiadomił radjotelegraficznie statek „Citta
di Mi·l ano", że samo1ot sowiecki odbył po~owniie 4-g·odzinny lot wywiadowczy w celu
stwiierdzenia _oołoże~ gru!'Y Malmgreena.

•

•

OSLO, 12. 7. Dokładniejsze wiadomoktóre tutaj nadeszły o wykryciu . grupy
Malmgrecna i w1aidomość otrzymana ze stat
ku ,$rassin", że zamierza on podążyć wprost
ku te j grupie, czyni położenie grupy Viglieri
icszcze bardziej beznadziejnem. „Krassin"
nie wiezie ze sobą tyle węgla, aby niógł ocalić obydwie grupy. Okręt ten będzie .nusiał
z~tem wpłynąć do najbliższego portu,
aby
się zaopatrzyć w węgiel. Przypuszczają, że
już dzioSiaj „Krassin" dopłynie do grupy Malm
greena. (A TE)

* •

•

W czasie likwidowania zajścia, policja
aresztowała~ Romana Dominiaka (Szopena
nr. 36) oraz Stanisławę Dobiańską (Zgierska
nr. 76), któny nawoływali do ekscesów.

nie wykluczone.
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alibiści

Swiadkowie -

zprocesu Rydzewskiego
wypuszczeni na

wolność

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Wczoraj Sąd Apelacyjny uchylił postano.
wienie prokur.ato:ra Markowskiego z dnia 26
maja r. b. i wszystkich t. j. 10 świadków all·
bistów w procesie Ry~wskiego wypuścił
na wolność.
Obronę
alibistów wnosił dr. Wilhelm
Hofmokl.
w,w

*

Tam gdzie

zginął

„Angamos"

•
•
12.7. W związku z otrzy-

BERLIN, 12.7 (tel. wł. „Hasł.ą."). Ostatni komunikat grupy Viglieri .brzmiał·: „Straci·
liśmy odwagę.
Rozpacz wzrasta. Prosimy
was gwałtownie o pomoc".
Wedle „New York Herald" okręt „Citta
di Milano" otrzymał . polecenie :<?d włoskiego
ministerjum marynarki nawiązania. kontaktu
z grupą Viglieri oraz nadania tej grupie następującej
depeszy radjowej: „Spróbujcie
szczęścia i ratujcie się własnenn ·siłami w ło
dziach kauczukowych, któremi rozporzą·diza
cie bez dalszego czekania na samolot''-. Zało
ga łamacza lodów „Kraisina", a z drugiej stro
ny szwedzki pułk. Lr~gh oświaidczyli, ie

*

gr.upę Vi~Iieri . trzeba będzie pozostawić jej
tragicznyin l~om, o ile nie uda się w najbliż
szych dniach uwolnić ją z lodów. Wylądo·
wanie samolotu zdaje się być obeonie zupeł

„Krassin" posuwa się w kierunku, w którym z.naj·duje się dostrzeżona przez lotników
grupa trzech ludzi.

ści._

zdoła ją ocalić.

rękę.

ność.

SZTOKHOLM,
maniem wiadomości o dnale~niu przez lotnika rosyjskiego grupy Miańano · Malmgreen, ministerstwo obrony narodowej wysłało do ekspedycji szwedzkiej na Szpitzbergu telegram, upoważniający do zatrzymania
na Szpitzhergu . wielkiego wodnopłatowca
Upland, który otrzymał dwa · dni temu rozkaz powrotu do Szwecji. (PAT)

wne

kilku agitatorów zaczął niszczyć U•
biurowe.
W czasie sprzeczki, jaka v;ynikła m.iędz,
robotnikami, a dyr. Hofmanem, kilka osobników rzuciło się na niego w rezultacie czego dyr. Hofman został dotkliwie pobity.
Poturbowano również dyr. Wokzyńskie.
go, który przybiegł mu z pomocą,
Zajście uśmierzyła policja, przybyła pod
komendą nadkom. Izydorczyka na czyjeś
osobiste wezwanie, gdyż druty telefoniczne
zostały przecięte przez nieznanych sprawców.
W czasie usuwania tłumu z podwórza fabrycznego kilku bardziej krewkich robotników, podburzanych przez agitatorów obr.nciło policję odłamkami drzewa ze zniszczonych sprzętów biurowych, w rezultacie czego dwu policjantów: Z. Bajer i J. Zydkiewicz
zostało rannych, jeden w skroń, drugi w
rządzenia

C J M J ! _ .• _

,

Grupa Malmgreena odnalezaona ·na

namową

*

*

okręt

Zatoka Arauco u przylądka Lebu, w które/ wskutek gwaitowne/ burzy rozbil Się
„Angamos0 , grzebiąc w odmętach morskich 300 ofiar.
O katcutrofie tej obszernie donosili.$my we wtorkowym. numerze.

„HASŁO

Str. 2

.Iski do Ligi Narodów

No a

ykazuje Jasno i n1ezbiaie

GENE"\X/ A, 12. 7. W dniu

dzisiejszym
tlel~g:d rządu polskiego przy Lidzt- Narodów
M:ii11. Fr. Sokul notyfikował treść dokumentów dyplomatycznych, wymienionych pomię
d.zy Polską a Litwą. Notyfikując d-okumenty
te, Min. Sokal wręczył sekr. gen. następują
cej treści notę:
- Panie sekretarzu generalny. Mam za&~czyt przy ninie.jszem wręczyć \V. Eksc. odpis naty, wystosowanej 23. VI. p··zez p. Sidiikauskasa imieniem rządu lirt""lskiiego, posła polskiego w Bedi:nie,
oJpi> projektu
tnLldatu, zaproponowanego przez rząd litew
ski,, a załączonego do not}, odpis odpow1edzi wystosowanej z polecenia rządu polskiego przez posła polskieg.o w Berlinie p. Sidikauskasa. Byłbym W. E. bardzo zobowiązany
gdyby ze::hc i ała po.dać teksty te dQ wiadomości członków Rady Ligi.
Rząd polski _r:.rzy lej okazji z naciskiem
podkreśla, że projekt litewski usiłuje zakwestionować :integralność terytorjum polskiego,
kwestjorrnje decyzje Ligi Na:i:odów i konfe•encja amhasi:idorów, jest jednoznaczny z od
mową zawarcia z Pokką traktatu o nieagresji i arbitrażu, zmierza c!o narzucenia Polsce
wyrzeczeni.a się zbrojnej ochrony części jej
granic i do osłabienia bezpieczeństwa pań
stwa, stwie1·dza niemożność ustalenia pomię
dzy obu pafatwami bezpośredniej komunikacji kolejow~i. teleg.r aficznej i pocztowej,
wyłącza kontakt ludności pewnej znacznej
części terytorju.m polskiego z Li twą, żąda wy
płacenia przez Polskę
odszkodowania bez
uwzględnienia iNz.<:.jemnych pretensyj, które
mogły być przedsfawione później.
Jest oczywiste, że projekt f.a:ki nie może
stanowić podstawy układu, przewidzianego
w rezolucji Rady Ligi Narodów z 10 grudnia
1927 roku, a mai~cej na celu ustalenie dobrego porozumieni.a pomiędzy Polską a Litwą,
od któr-ego zależy pokój.
\Vohec powyższego rząd polski znalazł
niemożliwem przyjęcie do wiadomo~ci propo
zycji rządu litewskiego.
Prnpozytje te będąc dalekie od dążeń do
ustalenia pomiędzy P01lską i Litwą stosunków
pokoj.owych, cze.go zrealizowania rząd Iitew
ski świadomiie odmawia.

RZĄDU LITE SKI GO

ponuje rządowi litewskiemu kontynuowanie
rokowań nawiązanych w marcu b. r.
Zechce W. E. przyjąć zapewnienia mego
gh bokiego poważania. - Delegat rządu pol-

na stanowisko naczelnika Wydz.
Pol. w M. S. Wewn.

przy . Li:dze Narodów
Sokal.
Genewa, 11. VII. 1928 roku.
Sokal. (PAT)

:r.

r M wy napad

ma

nie daty.

dotąd żadnych

rezultatów

Bandyci zabili han..dlarza nieroga·
cizny i zł pili 10,000 zł.

Co powiedział przewodniczący delegacji polskiej p. Hołówko
przedstawicielom prasy łotewskiej
RYGA, 12.7. Przybycie przewodniczącego delegacji polskiej do rokowai1 z Kownem
p. Hałówko wywołało duże zainteresowanie
we wszystkich kołach politycznych i iprasowych. Kilka dzie1mików umieściło fot.ografję p. Hołówko.
Pan Hołówko przyjął przedstawicieli
dzienników „J anuakas Osinas" i „Siewodnia", któ!'ym udzielił wywiadu w sprawie ro
kov;ań polsko-litewskich.
Rokowania kowieńskie - oświadczył nie dały iadnych rezultatów.
Według
jego głębokiego przekonania,
przyczyną lego było stanowisko, zajęte przez
de/egacją litewshą.
Nie sądzę , al:y trzeba było dowodów, jak
dak~ko w swej ustępliwości poszedł rząd po!ski, który wnosząc te projekty o komuni:kację
kolejową, pocztowo - telegraficzną, o pogra·
niczną, a także projekt paktu o nieagresji
iiczył się z uczuciami narodowemi Litwy i
starał się zgodnie z rezolucjP., Rady Ligi Narodów ni~ poruszać tych spraw, które rząd
litewski uważał za niezała~wione, nie Z\Vt"a-

cając uwagi na

to,

że rząd litewski przyjąć

nawet ich niechce do wiadomości.
Rząd polski prowadzi politykę, zmierza-

jącą do zachowania i pogłębienia paktu ze
wszystkimi swymi sąsiadami.
W l.ym należy sz:tkać pTzyczyny, jahej
pragnie znaleźć moclus vivendi z Litwą.
Profesor '~laldemaras, jak było ·wi dać
z jego mów, przeciwnie, uważa ~ytuac)ę w
Europie wschodni.ej z.a nieustabilizowaną i
mogącą doprowadzić nawet do konflixtu
zbrojnego.
Nasz ~fosunek z Z. S. S. R. i Niemcami
z każdym dniem coraz bardziej się wyrównuje, ponieważ w tych państwach z każdym
rokiem biorą górę te elementy, które widzą,
że wojna byłaby nieszczęściem przedcwszyistkiem dla tych, którzy ją zacz<:li.
Na zapytanie, jak zaptruje się na zbiiżającą się konferencję w Królewcu, pan Hełówko odpowiedział: Sądzę, że do czasu konfere-ncji w Królewcu delega:cja litewska podda rewizji to stanowisko i przyjdzie do Królewe.a z takiemi postulatami, które będą dla
Polski możliwe do przyjęcia.
Co się tyczy nas, to doszliśmy już do
cstaink.h grani<: ustępliwo.ści i dalej po tej
drodze iść nie możemy. W ten sposób los
koonferencji w Królewcu spcczywa całkowicie w rękach litcrwskich. (ATE).
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Korespondent ,.Hasła" donosi z Warszawy:
Na terenie w.si Szymanów pod Mińskiem
Mazowieckim wrcsruacy ~aleźH w zbożu
okrwawiori.e trupy 2-ch mężezyzn.
O Sltrasznem odkryciu zawiadomiQJ];() policję, która w<lrożywszy dochod'Zenie ustaliła, iż ofiarami mordu ;pa.dli handlarze nierogacizną \Y/incenty Chościcki i Stanisław
-Wójcik
Wedlug zeznań żony Chościclciego, obaj
kupcy je-chaJi furmanką do Mrozów, s:ką<l
Choś-cic:ki miał udać się koleją do Białej Podlaskiej po zakup towaru, a Wójcik powrócić
kofrmi do domu, Posia.dali oni przy sobie
10,000 złotych. które padły łupem bandytów.
Zbóje po dokonaniu mordu ukryli zwłolO
ofiar w życie, a sami odjerJla:.Ii fonnanką Cho
ścidciego w niewiadomym kierunku.
·
Na miejsce wyjechali prz-edsta:wiciele wojewódzkiego urzędu śled~ i• sędzia śled
czy.

siążę

M

Dwuch
Przyczyną

żolnierzy

2-ai
... dzień

wybuchu iskra z papierosa

pod kola

Oto ich nazwiska:
Kaiprale: Władysław Słupkowski i Józef
Kałamański, oraz szeregowiec Dymitr Tymotink,o.
Opnkz żołnierzy uległy poranieniu dwa
konie.
d
d h dz .
tal'ł
.
arzą LZ<me
oc o erue us 1 o, ze przyczyną wybuchu była nieostrożność 1'ednego
. . .
k .
.
z :o?'Imeri:y, tory przy przcnoszenm petardy
pa!hł papierosa..
Iskra z pap1erosa spowodowała wybuch.

z

miłosna

Nie mieli pr-zy sobie żadnych dok'umentów
to też nazwisk ich narazie nie ustalono.
Zwłoki młodzieńca pozostały na miejscu
tragicznego samobójstwa, zwłoki dziewczyny
zabezpieczono na dworcu Wschodnim.
18

Niebywałe upały

w Ameryce

LONDYN, 12.7. Niebywałe uipały w Ameryce, jak donoszą z Nowego Jorku, wywołały
naogół śmierć 200 osób. W samym Nowym
J.orku zmarło na uda:r słoneczny 4a osób.
(ATE).

Pociąg rozbił autobus
9 osob poniosło śmierć-28 ranvJ

rzucili się u~kochani, spleceni w serdecznym uścisku

ciąg„.

WIEDEN, 12.7• .,Neuer WiEmer J~"
dooosi z Budapesztu.. te policia tamtejsza
areszt<rwała księcia Lud'Ą.-.i:ka de Bourbon na
zasadzie listów gończych policji francuskiej,
która oskarża księcia o współudział w fałszo
waniu papierów wartościowych.
Dzienik donosi dalej, że książę w roku ubiegłym rokował z kilkoma ba.nkam:i o zacią
gnięcie pożyczki w dolarach, ale ta o~racj a
finansowa się nie u.dała. (A!E}

l

pędzącego pociąga

Korespondent „Hasła" donosi z \Vars za wy:
O godzinie 10-ej rano na 19-tym kilometrze od Warszawy - pomiędzy stacjami Gro
chów i Wawer rozeg,rała się straszna traged ja miłosna.
Dwoje młodych ludzi rzuciło się pod po-

z.a fa\szowanie papierów
wartościowych

odnioslo rany

W strzą:5ająca tragedja

wygrane:

de Bourbon

aresztoivany

Wybuch 50 petard w lioszarach

17-ta Loterja

80,000 zł. nr. 150845,
10,000 zł. nr. 65631.
5,000 zł. n-ry 67761 108667.
1,000 zł. n-ry 30555 152068.
500 zł. n-ry 4918 15758 83588 15374.1
to2804.
•ilJV zi. n-ry 16666 54358 80381 98616
102·100 104712 118474 151995 152931.
30D zł. n-ry 173 5767 10922 14481 26577
30791 33562 41000 44179 653ó0 73765 78405
78927 81343 83919 92003 114956 122324
129602 135189 133492 135189 141740 145450
153750.

I skiiego

Korespondent ,,Hasła" donosi z ~ar
szawy:
Na stanowisko naczelnika wydziału poUiyczno-społecznego w Min. Spraw \Vewnętrz- ,
nych, opróżnione przez nominację p. JerzeFranciszelt go Paciorkowskiego na stanO!w1sko dyrektora
Departamentu Poli:ycz.nego, wymieniają kandydatury: J. RutkITT\rskiego, obecnego naczelnika wydziału ' bezpieczeństwa wyjewództwa
pomorskiego i Tadeusza święcickie20. kores·
w BerHnie.
1 poudenta P. A.

Roko"'ania polsko litewskie

!'4-a to. na celu utworzenie w przyszłości
Przez podwórze koszar 18-go pułku piebariery .m; .do .Pr~e?yci.a, istniejącej między ł choty w Skierniewicach przewożono wóZ'kiem
obu sąs1e~tntem1 kra1am1.
petardy.
Pomi.mo wszystko, rząd polski zdecydo- i' ..Nagle. rozleg~ się cgłunający huk. Późwany jesl próhować ustalić drogę, któraby tllCJ drugt, trzeci„.
mogła dop.rowa<lził do układu z rzadeio li50 petard eksplodowało.
tewskim.
·
Z hukiem wybuchu mieszał się rozdzierad
,
jący jęk rannych.
.
.
7~m1erza1ąc o tego celu, rząd polski pro,,,.,.
'd dymu 1. t tunanow
,
.
1:mrzu w1.11. s1ę
w sro
z bólu trzej ranni żołnierze.
Przeniesiono kh do izby chorych. Lekarz
pułkowy nałożył opatrunki. Wszyscy trzej
są ciężko poranieni i poparzeni.
Państwowa
Główniejsze

Kandyda

I

MATAC
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BERLIN, 12.7. Dziś po południu w pobliżu F alkenwiede w Górach Harcu pociąg
najechał na przepełniony pasażerami autobus, w~kutek czego 9 osób poni'OSfo śmierć,
a 28 -

ciężkie

rany. (PAT)

5rw11n4+
'

6 lat ciężkieg~

więzienia

-

Rolbotnicy, pracują-cy na polu, przyległem
do toru kolejowego, zauważyli dwoje mło
dych lttdzi, siedząqch w pobliżu toru.
250 zł. n-ry 2355 2950 2979 5783 5928 8275
Oboje młodzi trzymali się za ręce.
8689 929.1 11740 12755 14232 17653 23290
Zdala uka,.z.ał się :pociąg krakuws.ki. Nr. 914
Korespondent „Hasła" donosi z War- wu krwi napadnięta nie wypuściła trzymanej
23332 29030 29944 30638 31185 31236 32296 jadący przez Dęblin do Warszawy.
szawy:
w ręku teczki z pieniędzmi i papierami war36660 37804- 41208 42059 42251 4<H14 44548
Pociąg całym pędem zbliżał się dQ miejW sądzie okręgowym w Warszawie roz- tościowemi i wszczęła alarm,
44678 4:;477 4570& 45764 47706 48036 48279 sca, gdzie siedziała młoida para.
paitryvvana była wczoraj sprawa głośneg.o
Na.pastnik rzucił się do ucieczki, lecz zo48461 49-:J'/6 51324 5:i729 540ó0 55480 59520
Nagle oboje wstaili. Padli sobie w ohję- przed czasem napadu na córkę właściciela stał schwytany przez p.·zechodniów.
61473 61853 62306 63169 64107 67233 ~11423 cia i spleceni ser<l.ecz.nym uściskiem skoczyli kantoru wymia1I1y S<tefanję CentnerszweOkazało się, że je:st nim Jan Grzeszczak.
;równ.ę.
71441 72430 75080 88074 88606 89343 90029 k'od koła pędzącego parowozu.
Na rozprawie sądowej oskarżony do winy
Szczegóły napadtu przedstawiają się na90217 90853 91834 92672 93557 94030 90330
Zgrzytnęły hamulce. Pociąg .zatrzymano.
się nie przyznał, ś>viadkovrie jednak zeznali,
stępująco:
99623 101434 101728 102696 105318 105r. 05
Szyny i tor zbroczone były krwią.
W d'Zień Za:duszny p. Centnerszwerówna że ol!l właśnie napadł na p. CentnerszweDesperatów wydobyto z pod kół.
106260 108252 108575 108958 109411 · 110690
On już nie żył. Ona dawała jeszcze słabe wracała d<0 domu na Nalewkach, wraz z oj- r6wnę.
111709 113386 113132 115858 117580 1184".16
. .
c~
~a .specjalne podkreś!enie zasługuje ze·
v
oznak'z zycza.
119157 119916 123034 125412 127265 131712
Przeniesiono ją dio wa1gonu. Pociąg ruszył
Przy wejściu do klatki schodowej wyprze zname Jednego z wywiadowców, który stwfor
dzi:łia. go nieco i w tej chwili zauważyła iakie- dził, że wid~iał oskarżonego kręcącego się już
131931 133573 134233 135677 136808 138022 w stronę Warszawy.
138270 140558 141386 142290 14,'2469 1472·18 , . Nie ujec~ał i~d·n~ kiłkudziesięciu me- goś osobnika, czającego się w sieni, który l ~d kilku. dm przed domem, w którym miE:.;z- „
t'
s0w, gdy dziewczyna zmarła.
przysk~ do niej i zadał jej cios noże.m i' L'-ał Cemnerszwer.
148902 149525 150405 b324.:> 153090 15-% 091
O.boje byli baxd.zo młodzi;: On r ..ł lat
w skron_.
Sąd po krótkiej narc.dzie ~ał ,QandY.~
154633 154641,
nie więcej jak 18, ona o~~~ 1~,~ tay;
fOllllillo szafoneJ!o bólu i z-naczneR:o upły- na 6 fai: ciężkiego wi~zienia.

za zbrojny napad bandycki

•
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Przyszłość
ręku
mieszczaństwa

Kontakt ze SWiatem astralnym

\Y/ walec stanów o pierwszeństwo w hłe
rarc.1ji spdecznej zauważyć się dojt: kolejne
rrze.;::v:anie ::ię ....„pływów z jedne! ·.varstwy
r:a drngą. Po be;r,apeiacyjnych rządach wsi,
zaczyna sobie miasto zdobywać należne jej
zn.aczen.ie. Jsi.,:;bi.ie z wielkim rozmachem roz-

Dziwactwa spirytystów i Conan-Doyle'a

r·o;zęlc

dzielo konsolidacji stanu

średniego,

jakkolwiek ilte wydało na razie jeszcze takich
cv•oców, jakich sobie życzymy, to przecież
p1J:ybie-ra kształty coraz to realniejsze, wzras!:ijące z drja :la dzień.
Praca nad konsolidacją polskiego rzemhc:;ła, które dzięki dotychczasowej polityce
pu:i.yjn.::! jest rozbiie - nie posiada jednolitej
organizacji zawodowej, nie jest więc zdolne
cb przeprowadzenia odbudowy i udoskonalenia swoiGh warsztatów pracy.
\V.prawdzie praca nasza w tym kierunku
dafa już pomyślne wynici i z całym zadowole:1iem stwierdzić możemy, fa olbrzymia wię
kszoś(: świata rzemieślniczego zrozmniała po
trzebę solidar:V',z owania się z poczyna'll:iami od
mchu społecznego - niemniej jednak majclują :;ię jeszcze te i owe grupy 1 które ulegają
nadal demagogkznej agitacji partyjników i
pozwalają się wprowadzać na ciasne podwórk·1 parćyjne wbrew własnym interesom całe
go r.<.emiosla, a iem samem i Państwa.
Gorzej przedstawiają się stosunki wśród
kupiectwa, drobnego i średniego przemysłu, a
więc sfer, które w prncesie rbzwoj-0wym ży
wiołów mieszczańsl\ich odegrać winny wcale
nie podrzędną rolę. Rzeczą też reprezentacji
kupiectwa i przemysłu jest, by dążyć do jako.ajszybszej konsolidacji tych warstw i uję
cia ich w karne szeregi jednej, silnej organiza
cji.
Jeżeii jednak chcemy, aby organizacje
zawodowe zjednoczyły ogół rzemiosła, kupiectwa i przemysłu, jeżeli chcemy, aby mieszczaństwc· 11ie tylko się zorganizowało, lecz
w pracach swej organizacji czynny i chętny
udział brało, należy tym sferom odiąć troskę
o byt i stępić ostrze walki o kęs chleba. środ
kiem ku temu wiodącym.. to latwiei dostępny_
kredyt.
Wiadomem zaś jest wszysttmn, że Cłotycli
czas zarówno rzemiosło, jak i kupiectwo. pozbawione było wsze'lkiej opieki ze strony Pań
stwa i pcńrzebnycli kredytów nie otrzymy.
wało. Była to wielka niesprawiedliwość, gdyż
mieszczaństwo ponosi nierówno wielkie cię
żary na rzecz państwa, a to ze qlęclu na do
tycilczasowy system rządzecia. Państwem,
gdzie panowały przemożne wpływy uprzywilejowanych partyj, decydujących o roxłote
niu świadczeń podatkowych.
W dążno.ści naszej d-0 utrwalenia naszych
wpływów, nie możemy zapominać o tem, że
cel swój, utrwalenie wpływów mieszozaństwa
osiągniemy, jeżeli w orbitę naszej pracy rozwojowej wciągniemy również zawody wyzwo
lone, oraz inteligencję pracującą. Wtedy bowiem dopiero nastąpi skonsolidowana praca
mieszczaństwa, w.tedy dopiero pewni być ino
żemy trwałego sukcesu w nas:rej walce o należne nam wpływy i maczenie.
.Współpraca wszystkich
najważniejszych
Odłamów

mieszczaństwa będzie przykładem

solidaryzmu społecznego i silą rzeczy nie pozostame bez dominu;ącego znaczenia przy ni
welowaniu antagonizmów pomiędzy wsią
miastem. a także pomiędzy pracownikiem
pracodawcą.

(w)

(Korespondencja
LONDYN, w lipcu.
ludzki, zajmował się i zajmuje
światem astralnym, i zjawisk.ami,
które pośrednio czy też bezpośrednio wywołują „duchy" i to zupełnie poważnie, ś'viadczy szereg
faktów, wziętych wprost z życia.
Że umysł

•

*

Na wokandzie londyńskiego sądu karnego
znajdzie się niebawem sprawa dwuch dam:
miss Kenilon i miss Fillimor.
Przestępstwo pierwszej z nich podciągnię
to pod stary kodeks „o wróżbitach i przepowiadaczach przyszłości" zaś drugiej - zarzu
ca się „podżeganie do inkryminowanych miss

Kentlon czynów oraz

współudział'',

Miss Fillimor jest srekre<tarką ,,Londyń

skiego Związku Towarzystw Spirytystycz·
nych", a miss Kentlon - medjum tegoż
związku.

Związek To;,"··
wspaniały gmach

Spirytystycznych posia1da
przy ulicy Kingsberri o sz.eregu komfortowo urządzonych sal oddziel'*W

°mRMCN

Tajemnica

śtnierci

własna „Hasła'')

nycli dla seansów spirytystyoznycli, wykła
dów i t. d.
'.futaj też zbierają się spirytyści dla nauki: telepatii, jasnowidzenia, przepowiadania
przyszłości, kabalistycznego pisma i wielu in-

nych „cudownych" kunsztów.
Spragnieni pogawędki, dajmy na to z MM
kiem Aureljuszem, Napoleonem, lub też praszczurem - Adamem zgłaszają się do miss
Fil1imor i opłacają skromne honorarjum w
wysokości„. dwuch fontów szterlingów.
„Klient" otrzymuje bilet wstępu i uda·je
się do gahinetu, gdzie „urzęduje" miss Kentlon.
Dalej idzie zwykłym trybem.
Miss Kentlon wpada w trans i oznajmia co
powiedział Napoleon.
Prezesem Związku Spiryitystycznego jest
popularny pisarz Conan-Doyle„ lekarz z wykształcenia.

U boku prezesa „urzęguje" „rada czternastu", między którymi znaj ·dują się popu-

l.on~słam: a<I.woliał Huni,
Molsnor.t i doktór medycyny Moo:ro.
O procesie wytoczonym miss Keuifom i
Fill:imor, Conan-Doyle W)'lt'a:ził się 1 że jat

larni na brolW
książę

to cios wymierzony,
spirytystom

przeciwko

•

wszystldm

* •

P&ni W. z Lon1d;y:n11 wyjeciiała na wieś i
nrin o.pa.ctwa zniszczonego w r·o ku .1648-ym w czasie rewolucji.
Późnym w.iecz.orem dama ta wdała się m
przechadzkę w pobliżu malowniczych ntin.
Ku wielkiemu swemu przerażeniu ur;zala
nagle mglisty tuman, który po chwili' przybral
zamieszkała w pobliżu

kształty człowieka.
Z.jawa prze.mówiła

(ma się rozumieć „głu
chym" grobowym głosem)) i rozkazała kopać
u rpO'dinóża północnej baiszty opactwa, gdzie
znajdzie skrzynię z dwoma kamieniami ;
kośćmi ludzkiemi.
Zmieniły się czasy!

Dawni.ej gość z zaświa,fów w ~
wy.pad.ku wskazywał zakopane skarby, dzisiaj zaś kamienie i spróchniałe kości. Widocznie w świecie astralnym wyiczerpał się
zapas złota i drogich k.ami:eni.
Właściciel l'IU'iin lord Montegnu. na skutek
prośby damy, zgodlził się na ~wania.

M

bankiera Loevensteina

Rzeczywiście

w miejscu wskazanem przez

zjawę wykopano skrzynię z dwoma kamienia·
mi i kośćmi łud.zkiemi.
Zdarzenie to było bardzo głośnem wjęc
szereg osób zwrócifo się z zapytaniem do C&

nan-Doyla:
- Co pan

sądzi

o tym wypadku?

odparł, że ipawyższy fakt jes-t zupełnie normalny,
gdyź
szereg „d'Uc:hów„
wchodzi w kontakt z żywymi, aJby ZI1'lMaĆ

Pi·s arz

przewinienie z lat swojego pobytu

na

tym

świecie.

Lecz n.ietyllro
"Prywatny samolot bankiera brukselskiego,, w którym potentat tf.nansowy Odbył swą
czasie które; zginql zagadkową śmiercią.

ostatnią podróż, UJ

Organizacja władz administracyjnych na tarania Stolicy
Zgodnie z

kresie

nową ustawą

o organizacji i za-

diziałacia. władz administracji ogólnej

na obszarze m. st. Warszawy, stolica stanowić będzie odrębną jednostkę admini:stracyjną. Na jej czele stanie komisarz rządu, którego przed!sta~ Radzie Minis·trów minister
spraw wewnętrznY'ch, a mianuje na jej wnio-

sek Prezydent Rzeczypospolitzj.
Pod względem osobowym komisarz rządu
podlega ministrowi spraw wewnętrznych, pod
względem zaś służbowym poszczególnym minisfrom1 właściwym dla danego dzia:łu admirustracji.
Komisarz rządu jest przedstawicielem rzą
du na obszarze m. st. Warszawy i szefem administracji ogólnej tago terenu.
Dla celów administracyjnych obszar stolicy będ·zie podzielony na trzy powiaty grodzkie: 1) Warszawa-północ, Warszawa-połu
dnie, 3) \Varszawa-Praga.
Na czele powiatów grodzkich staną staro-

--·

stowie grodzcy, mianowani

W rażenia dziennikarza niemieckiego
Tylko bardzo zamotny mote znaleźć sobie odpowiednie mieszkanie
Hotel, w którym teraz mieszkam, musiał
kiedyś być bardzo dy.styingo0wany i eleg.anoki.
choć jest dość czysty i w poróWllailiu.
z poprzednią moją kwaterą wy~~ie się pałaicem, jest dość z.nłsZiCZony.
Moskiewska
komuna., która ma ten hotel w swym zarzą
dzie, mniej myśli o koniecznym remoncie,
jak o naciąganiu s\vych gości. Ta mentalność moskiewsiki:ej komuny, pol1egaijąca na
obrał>owywa.tlin cudzoziemców z pienlędzy,
jest wielce charakterystyczną cechą ustrO'ju
sowiecki't:„go, który pragnie się odróżnić od
kapiital:istycz.nego systemu. Oto przykład.
Za.mówiłem sobie herbatę, najtańszy ·trunek
w Rosji. Podano mi nas-tę.pujący rachu.iiek:

Dz.is,

herbata
cytryna
cukier . •

• ~

„

• 40 kop.
• 20 kap.
, 40 loop.

Razem 1 rb. czyli 2, 15 mk
Towarizysze, którym opowiedziałem ten
fakt, przymali, że zachodzą tu metody kapi:t.alistyczne. Jako usp.rawiedliwrenie podaili. że dzieje się to dila celów idealnych, d1a
~ ~ iNde nałeą to jednak .do. przx-

ministra

Do zakresu działania tych starostów nalewstystlcie sprawy administracji państwo
wej, o :He nie należą do kompetencji władz
naczelnych lub zakresu działania samorządu
żą

miej~kiego.

Komisarz rządu i starostowie grodzcy
działają przy pomocy Komisarjatu Rządu,
względnie starostw grodzkich, oraz przy pomacy innych podległych im na obszarze m.
Warszaviy urzędów i organów.
Z chwilą wejścia w życie n1niejszego roz
porządzenia, wszelkie państwowe władze, urzędy i organy na obszarze sfolicy, niezespolone dotąd z władzami administracji ogólnej,
a sprawujące funkcje w zakresie spraw, przekazanych komisarzowi rządu, względnie starostom grodzkim, zostaną włączone w skład
Komisarjatu Rządu i starostw grodzkich,

I względnie

=

Stosunki mieszkaniowe w Sowietach

przez

spra~ wewnęt.rznycą..

podporządkowane tym urzędom.
MIMli•±

MHFSC

4&W'44

jemności dać się wyzyskiwać dla dobra ludu!
Do cen hotelowych dochodzą wysokie
podatki od zbytku. które są progresywne. Od
każdeg-o raichunku od 5 do 10 rubli wynosizą

one 10 proc., od 10 do 25 rnbli 14 proc., od
25 do 50 rb. 16 proc., od 50 do 75 rb. 18 proc.,
a powyżej - 20 pr.oc. Z tego powodu należy żąidać rachu.n.ku codziennie, aby wskutek wyższych rachunków nie płacić więk
SZ)'!Ch podatków. Cóż:by 1>0w.iiedziały pi:sma
k'Olll.unilsrl:yczne o taikim prywatnym przedsiębiorcy, któryby żądał takich procentów?
Usłu~ jest wszędzie baTdw chętna. Pracuiją oczywiiście 8 go<lziin na dobę. Zalety
natuxy politycznej są tu bardziej cen1one, niż
znajomość języków.
Tylko portjer i kilku
kelnerów znają jeden z obcych języków. Po. kojówki, numerowi i telefonistki mówią jedynie po rosyjsku. chociaż w hotelu mieszkają wybączniie oud.z·oziemcy.
N:iie tylko więc ze względu na straszJ.iwiie
słone rachunki, miesizkrun:ie w hotelach mo
skiewsklich me należy clio wielkich przyjemno
ści. Lecz jakże dojść do ja1
k iego możliwego
miesz;kaniia, w tem porzeludni.onem mi·eśdie?
W myśl ustawy każda oooba żyją<:a w
Rosji ma prawo na przestrzeń mi.eszkalną o
.p owierzchni 16 arszynów kwadratowych. Do
tego dochodzą pewne dodatki w niektórych
wyipaicl:kach. Tak np. dziennikarz może zażądać dla wykonywania swej pracy zawodowej, mieszkanie o powierzchni 32 arszynów
kwadrato~ ~ ~· mieaz-

,.<ł:udiy" z.apmątają umysł

człowieka, są ludzie, którzy u.siłu;ą wprowadzić zamierzchle, balwochwalcu wierzenia.

W Anglii znaiduje się drmma tajemnicza
budowla z epoki kamiennej - St'OlneDdge,
prawdopodobnie jest to starofytna świąty
nia „słońca".
Na środk'u Stonencłge'u .znajduje się wielki kamień - za.pewno ołtarz. na którym
składano ofiary z ludzi.
Stonendge, słynął kiedyś~ nazwą świą·
tyni druidów, chociaiż po'W'5'ta!nie tej budowh
o wiele jest starsze, niż drui<lzi.
I oto w ogromnej liczbie dziwacznych
z'viązków istnieje w Anglji „Zakon druidów",
a celem jego na..,vrócanie ludzkości na ,,wiarę
slo11ca".
Jak w ubiegłych latach tak i w tym roku
w dzień św. Jana odbyła się w Stonendge'u
uroczystość ku czci slorica.
Arcykapłan druidów, doktór Mac Gregor
Ryd ukazał się w białym, długim płaszczu.
lamowanym pur.purą; za nim postępował or·
szak, składający się z 54 kapłanów.
O wschodzie słońca odbyło się mi.sterjum
przy ś'vietle siedmiu pochodzi. Na ołtarz
wylano zamiast krwi ludikiej, jak to się działo w prastarych czasach, czerwone wino.
B. R.
F#iMMlf#UFMS-~WMfł·•

kaniowe mogą jeszcze mniej od naszych nastarczyć
zapotrzebowaniom.
Mieszkania
skonfiskowane osobom pochodzącym z wyż
szych sfer, są już oddaWIDa mjęte przez wła
dz·e, komisje i mieszkan,ia d.1a urzędn±ków sowieckich, lub zorgamzowany,ch robotnikówi
a ruch budowlany prawie wcale nie istnieje.
Zdobycie więc nll>eszkanfa jest dlatego w
komumstycz.nej Rosii z powodu wysokich
kosztów budowlanych i rómych trudności jeszcz,e w wyższym stopn:iu kwestia zdolności
płait.nicz.ej, jak w którymkolwiek innym kraju kapita.Liistycznym. Garaże i stajnie przerabia się na mieszkania Jeden z moich majo.
mych urządził sobie mesz.kanie w klatce po
niedźwiedziu.

Czynsz za mieszkan.1le ri?guhtje się ni.e wemieszkania, lecz wecllug dochodów lokaitora. Kto ma np. dochód miiesięcz
ny 80 rubli, placi czynsz w ·wysokości 10 robl:l., kto zarabiia podiwójni;e, płaci też i czynsz
podwójny. Eksmisja fokaitora jest nie do pomyślenia.
NiecLozwolo!!e jest również podnaimvwanie.
W tY'ch warunkach Zlllalleźć dziś w M<l4
skwie odpowiednie mieszka.me jest sztuką
nieład.a. Pozwolić sobie na nie może tylko
człow1ek bairdzo.„ zamożny.
Takie są stosunki w stolicy kumuniStycznego państwa, które ·pEagnie zwalczać ustrój
kapitailistY,cznyl
dług jakości

z dnia 13 llpca,__1_9_28
__r_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nr_._1_9_2

„HASŁO ŁóDZKIE"

Zatarg w budownictwie tr
Przedsiębiorcy
Piątek,

13 lipca, Małgorzaty P. M.
SO'bota, 14 lipca, Bonawentury B. W. D. K.

TEATRY.
.Mfojfki -- „Golem".
Letni - „Tak, to jest Lódź".
Popfilarny - Co on robi w no{. 11 7
Gong -- „Żona się nie dowie",

Strajk

KINA:
Apollo - Noc poślubna i Karjera modelki.
Corso - Rycerze płomie11i.
Czary - Pogromca.
Dom Ludowy - W życiu każdej kobi.eiy.
Era - hrvonka.
Luna - Zdobywcy oceanu.
l~~imoza Wampiry Warszawy.
Odco!l - Demon gry.
Oświatowy - Miłość przez o(ień i krew.
Oaza - W szponach czerwonlishórych.
Resursa - Mocarz świaita.
R~corci - Wędrowny cień.
Spółdz~c!nia Bigamja.
Syren« -- J'hjsprytnieiszy złodzi~i źwiata.
~:i~n!·rn - Noc poślubna.
Victo:da - W godzinę zwycięstwa.
n-

;

maasn:~tffł~CNftR'~WWWW

dyżury apte~

nocy, d.n~a 13 lipca, dyżurują następujące apicKi: L. Pawłowski (Pwtrkowska 307), S. Hamburg (Główna 50), B. Głtt
chowski, [Narutowicza 4), J. Sitkiewicz (Kopernika 26), A. Charemza (Pomorska 101. A.
Potasz (Plac Kościelny 10}.

budowę

z~Miązków

długa dyskusja,
ska z~jętego na

50 tysl! sztuk

Wcz.oraj przedstawiciel 'J)\t"Zemysfowców
budow!anych p. Hole odbył konferencję ~ i't'tspe.ktorem pracy Wyżykowskim.
P. Eole przedstawił p. inspektocowi decyzję pr.z;emysłowców budowlanych do nieuwzględni en:lia dl'Jszych żądań robotników,
wohec czego narazie interwencja iln5.pz-ktoratu pracy nie j:est przewidziana.

cegły

szpitala O. O. Bonifratrów

robotniczych

polskich związ
ków ustalono, że przez takie przeniesienie,
robotnky, którzy :;zereg lat pracują w magistracie, tracą kontakt z magistratem, gdyż
zależni będą czy od p. Skrzywaria, czy też
od przedsiębiorcy budowlanego.
Związek zgadza się jedynie na przeniesienie robotników, którzy na. r~boty w plantacja.ch przyjęci zostali d'Opiero w tym r-0ku,
przyczem trzeba zaznaczyć, że ci robotnicy,
to większa część klas.owców,

Na po•siiedzenfo

sądu

końca,

W dn~u wcza:rajszym wydziiał przemysło
wy województwa wy.sł'ał do wszystkich starszych cechów pismo, w któriem wzywa ich
do przybycia w sprawach urzędowych.
W związku z tern, dowiadujemy się, ż·e
wezwani do wydziału przemyisłowe-g·o województwa, winni przynieść z sobą trzy -egzem
plarze statutów sądu polubownego, podpisane przez pięciu załoiycieli cechu, celem
przedłożenia ich władzy przemysłowej II instancji do legalizacji.
.
Należy wyjaśnić, te podpi1sy tak zw. „Komisji pięciu" nie mt1$zą hyr potwierdmne
rejentalnie.
Statutom nada się bieg i w krótkim czasłe zarówno statuty cechowe jak i sądu polubownego, wydział przemysłowy drn,~iej
instancji prześle magistratowi dla doręcze
nia władzom cechowym.

~

STRAJK

Wczoraj przystąpiły do strajku niektóre
cegielnie łódzkie z wy}ątk:iiem tych, gdizi!e ziostały ustalone niiedawno n.owe wanmló pracy i płacy.
Prawdopodobnie w początku p:rzyszłego
tygodnia odbędzie się konferencja z właści
cielami cegielń w Łodzi, a co silę tyczy cegielń
pochn1ejskich, to initja.tywę u.sr11.a.Ienia cen
podjął starosta łódzki Rżewski.

Magistratem

IMAPW\t'!m

Ostatecznie jutro sprawa się wyiaSil!l,
przyczem nie jest wykluczona ostra aikqa
związków z;awodowych z wyiąfaiem klasowego.

•

Z'.'!rządu

*

nauczyc~eH

dodatek dla nauczycieli
nie 16, lecz 20 lipca r. b.

W dniu wczo:rajsz:ym. wybuchł strajk w
Tawarzystwa Akcyjnego Schlossernwskicj Manufaktury w Ozorkowie. Straj
ku~e 1000 robotników.
Przyczyna strajku
jest niestosowanie silę &dministratji fa:bryki
do obowią.zuiąoeglo eennfka płac. Próbę likwidacji zatargu Podiął inspektor praicy na

Na porządku obrad znajduje się sprawa
przeni·esi.enia 600 robotników, oraz spraw t.
zw. 11 brygad karnych", stosowanych na Polesiu Konstantynowskiem w stosunku do robotników, którzy się w czemś naraz.i:li dozor
com tych robót.

powiat łódzki.

Posiedzenie
Komitetu Budowy Domqw
Mieszkalnych

ft"Ja pracownikó\v

1~iejskich
wyniesie ·15 procent
Wczoraj, pod przewodnictwem p. prezy·det!ta Ziemięckiego, odbyło się posiedzenie
Magistratu, 11a którem m. in., z~od.nie z art.
5 Ustawy skarbowej z dnfa 22. VI 1928 r.
oraz z okólnikiem Ministerstwa Skarbu z
dnia 4 lipca, postanowiono przyznać pracownikom Zarządu m. Łodzi dodatek micsiecz.ny do poborów za miesiące: lipiec, sie1:pień i wrzesień w wysokoki 15 proc. uposażenia, obliczonego z dl!>datkami ekonomicznym, r~gulacyjnY!ll i komunalnym. Wydatek
ten. uskuteczniony będzie z pozycji budżetu,
z której asygnowane są pobory pracowników
miej·skich. Wypłata 15 proc. dodatku za m.
bieżący dokonane z.ostanie w :iniach naj.

Z

życia

W

Przecbodzqc une~.
patrz 111·1nie
I

sk~em

Co

PIĄTEK,

13-go lipca.
13.00-13.10 Sygnał czasu,

ZBOŻNY POSIEW
( Korespondencia własna „H_asla~ ).
Domaradzyn, w lipcu.

Piękną ozdobę zyskała wieś

Domaradzyn

w parafji Bratoszewice dzięki ofiarności zamożnego i pabożnego miejscowego gospodarza Józefa Rusaka, który wraz z małżonką
przy współpracy zięcia ufundowali krzyż

bliższych.

przydrożny.

Rozw~ąianle 11owarzyszenia
wolno~u1śUcieli

Zbudowany w formie obelisk.a z pięknie
rzeźbionym w żelazie Chrystusem na krzyżu
W swoim cz.asie donosiliśmy, 0 fermencie z otoczem z promieni żelaznych, na pod·sta·
w łonie stowarzyszeń wolnomyślicieli, gdzie wie z szarego pDlnego kamienia, z cokołem
nastąpH następnie rozłam.
oz·dobłonym żelazną kratą, z pozłacanemi
Jak się obecnie dowiadujemy, urząd wo- szpicami - krzyż ten sfanm\Ti zdaleka wijęwódz\<.i zawiesił stowarzyszenia wolnomyśli , dcczną ozdobę. traktu bardzo uczęsz-czanego
cieli polskich w Papjanicach, Oz.orkowie i w stronę Łodzi.
Zgierzu.
W, ubiegłą niedzielę wieczo1·em l<siacti

I

usłyszymy dziś
przez radjo

(Program warszawski, fala 1111)

a nawet

~ śmuercx.

p1owincii

Wieś

dnia 16 h. m., o g.odzinie

{Plac Wofoości 14, I piętro) od"oędzie się posiedzenie Komitclu Budowy Domów Mieszkał
nych, na którem nastąpi otwarcie ofert. zło
żonych przez przedsiębiorców na buOOwę ko
hnji mi~szkan.iowej na P.olesiu KO'l!Stantynow

sądowych.

kalectwa

poniedzjałek,

1-ej po południu, w sali posie~ Maiglstratu

Ze względu na to, iż zez.nania Kliml(iewiczówny są zbyt niewiarygodne, zo&tała ona
osadzona w więzieniu do dyspozycji wła<lz

a unikniesz

l!M:+H

przędzalni

związkową.

I

WWM5M**A

ob jął 1000 robotników

•

Trup noworodka w dole kloacznym
W domu przy uHcy Nowomiejskiej 19 w
czasie wybierania nieczystości z dołu biologicznego natrafiono na zwłoki noworodka
płci męskiej, zr.ajdujące się w stanie silnego
rnzkladu.
O strasznem odkryciu powiadomiono wła
dze pclicyjine, które wdrożyły energiczne poszukiwania wyrodnej matki.
Zdołano wreszcie ustalić,
że dzieciobójstwa dDkonała 18-letnia Marja Klimkie,•ń
czówna, zamieszkała przy ulicy Ciemnej 18.
Zbrodniarkę niczwłDcznie aresztowano.
Przesłuchana przez poHcję zemi.ała, 1z
przed dwoma tyg0dniami przybyła do Łodzi
ze wsi Antoniew - Stoki i znalazłszy się przypadkiowo w ubikacji domu przy ulicy Nowooejskiej 19 powiła dziec~.rn, które wpadło do
dołu kloafZnego.

1

Strajk w Ozorkowie

Na dziś wieczór polskie związki zawodowe zwofoją w swym lokalu przy ul. Głów
nej wielkie zebranie wszystkich robotników
sezO'Ilowych bez w.z;ględu na przynależność

I

OBJĄŁ ZNACZNĄ CZĘść

CEGIELNL

Zbrodnia wyrodnej matki

poce1ltowy dodatek

Dod~tek

Po przemówienia p. Holca, wywiązała się
poczem uchwalono stanowiosta!niej konferencji w inspektoracie pracy nie u:tleniać i więcej niż
14 proc. podwyżki nfo udzielił.

Trwało to kilka tygodni i po załatwieniu
siprav,ry podwyżki w Wrurszawie odby~a się

W związku z decyz.j0 magistratu o przeniesieniu 600 robot.n. z plantacyj do robót
kanalizacyjnych i ibudowy domów, zatarg na
tern tle zaostrza się.

Jak się dowiadujemy, prace nad zalegaliiz-Owaniem statutów cechowych dobiegają

15-procentowy

konferencja w inspektoracie pracy i przedstawiciele robotni:ków zgodzili się na owe 14
proc.

podwyżki.

o przeniesienie 600 pracowników z plantacyj do robót kanalizacyjnych

Starsi cechu, uwaga I

będzie wypłacony

Po-d przewodnictv.rem prezesa Jana Bolca
zebranie prziemy.słowców budowla
nych i cechu majsków.

Zatam;g

Dziś w

15

Formalne podpisanie u.mowy miiaiło nastą
3 dni, tymczasem na nast~pnem
posiedzeniu jeden ze związków z~łosił swój
s-p•rzedw i konferencja zO'&ł.ała zerwa.na.
Straijk po1rwa czas dłu.7.szy, gdyż żąda.
nia robotników przekraczają, absolutnie moż
ność pracodawców w
sU?rowaniu wyższej
pić w ciągu

Jak wiadome, O. O. Bonifratrzy, osiadli I strrutu w dniu wczorajszym. W rezultacie
w Choj'l'Jach pod Łodz~ą, zakupili tam 7 mor- dysku&ji, z.e względu na pożyteczność inicjagów ziiemi pod budowę szipitafa dla ubogiich- tywy O. O. Bonifratrów, postanowiono oddać
chorych oraz ambulatm;jtL11 dla porad lekar- bezinteresownie Komitetowi Budowy Szpita
skich. Vll związku z tem zambrzenicm, Ko- b 55.000 sztuk cegły. Za1pa,s tel!l od'bie:rze Ko
mitet Budowy Szpitafa jeszcze za poprzed- mitet od Stow. Rob. Chrz. (Przeja:z;d 34), k.tó
ni.eh władiz miej.sikich, zwrócił aię .d,o bfagisfra r·emu Magistrat w r. ub. wypożyczył 50.000
tu z .prośbą o pomoc mafotjalną lub ffuianSto- szt. cegły, z obowiązkiem zwrócenia jej do
dnia 1 stycznia 1928 roku. Należność za nią
wą, lecz sprawa ta ni·e została dotychczas
o.statecznie zadecydo•.vana.
przekazał obecnie M.u.gistrat na cel budowy
chojeńskiego szpitala..
Znalazła się ona na ?OsiedzenilU Magi-

Admini~.iracja, „HASLA".

Legalizacja statutów
polubownego

ZDECYDOWANE STANOW!SKO FRZEDSJĘBIORCóW BUDOWLANYCH.

szawie.

na

Up:n;:ejrr.ie komuuikuj~rny naszym P. 1'.

Nocne

nym niie uległa zmianie. Strajkiem objęta jesit
część budowli
oraz niemal cały przemysł
ceramiczny.
Natomiaist roboinky kanaliiu:cyjni do bez
robocia n!ie przystąpi<li:.

pozorem

cegielni

Po zagajeniu zebrania, p. Hok przedsta-

r~1agistrat podaro\Nał

Prcn~.rnc:r:a:.tcrom i CzytelnHmm, że wczorajsze opóźnienie w d'Oręczeuiu Im pisma, zostało spowodowane brakiem prądu elektry;imego wslmt..:k zepsucia się kabla.

„„.

żadnym

U P, INSPEKTORA PRACY-

~~-..-~~

m~wwww

pod

wił obecną sytuacj•ę w przemyśle budowlanym w związku z wybuchem strajku robotników i wskazał, że już przed paru mi1esiącami
robotnicy wysunęli swe żądanńa. padwyżko
we, a przemY15łowcy odr&zu stanęli na stanowisku, :OO udzielą podwyżki w tej samej wysokości, jaka zostanie zastosowana w War-

odbyło się

~......--...~~""l'ł''llW~....,ĄOOWWWWWWllWWWA7P

==~

ustąpią

objął znaczną część

SYTUACJK STRAJKOWA BEZ ZMIANY•
Sytuacja straikowa w przemyśle budowla
r

nie

dziekan ze Strykowa, przybyły u..rnyślnie na
tę uroczystość, wygłosił piękne przemówier.ie,
zaznaczając przeciwłragę tych zbożnych p-0czyn.ań gospodarzy \viejskich agitacji t. zw.
metodystów, czy badaczy pisma świętego. Są
to rozsadniki demoralizacji wśród ludu, nawołujący do zaniedbania praktyk religijnych.

h-efnał z Wieży Mariackiej w Krakowie, komurukat lotniczome1:.eorologiczny.
15,00-15.20 Komnnikaty:
meteornlog:iiczny,
~ospodarczy, samorządowy i nadprogram.
17.0D--17.25 Odczyt p. t. Fra.ncja, a wojna świa
towa wy~ł. d:r. Michał Sokolnicki.
17.25-17.50 TransmLsja odczytu z Walna.
18.00-19.00 Koncert w wykonaniu orkiestry
do:mrzymów pod dyr. B. Zubrzyckiego.
19.0::l-19.20 Rozmaitości.
19.30„19.55 Odczyt p. t. Nieputrzebne ofiarv
wygł. P· Tad. SeJ:n:adeni.
.
19.55-20.05 Kommtlkat rolniczy, oraz transmisja z Krakowa notowań JZ1ełd:v zbożowei krakowskk:j.
~
'
20.05-20.15 Nadpro~ram, komunikaty.
20.15 Transmisja z Doliny Szwa~carskicj. Kon
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonji
\Y/arsz., organizowany wespół z Polskiem
Radjo. Wykonawcy: Orkiest-a pod dyr.
Tadeu.;za Mazurkiewicza oraz Mi1e-czysław Fliederbaum (skrz.}.
22.00..22.05 Sygnał czasu, komttnikid Iotniczo-

Ksiądz dziekan dziękował za przybycie
na uroczystość kolatorom ze wsi Domaradzyn, miejscowym obywatelom, pp. Walerostwu Chojnowskim oraz ich gościom z m. Łodzi Górskim, Uz.dowskim, sędziemu Pniewskiemu z m. Łodzi, którzy złożyli u stóp
meteoro~ogkzny.
krzyża piękne wieńce.
22.05-22.50 Komunikaty PAT.
1
Przeb~eg p.:·3więcenia wśród licznie zgro- I 22.20-22.30 Komunikaty: policyjny,
madzonego lud·u pozo&tawił niezafarte wspo- 1·.
~.vy, nadprog:.ram.
---mnienia.. SW'!:.um <'.or~J

I

spori'tQ..

Nr. 192

TEATR MIEJSKI.
Ostatnie pr2edsfowfonfa s-ezonu.,

na podstawie ustawy amnestyjnej, wydanej z okazji
10.„Iecia istnienia Polski
Ja:'K

Już donosiliśmy, .Mini!ster.stwo Spra-

wiedl•W10ści poleciło wszystkim zarząd-om
więziiennym w Polsce przeprowa<lz{:nie stalys-tyki wi~źniów, którzy mają od.zyskać wol

I przedsi.ęb:i:orstwach

państwowych i monopo- szona ZX'..&banie prawdopodobnie jeszcze w
lach jak również w .z.a.kła.dach, fun.datjach, bież. tygodniu.
stow~zysreniach i spółkach, działających z
W d.zie1i ogłosz.enia amnoestji,, po zała:twie
udzia.łem finan,sowym Skarbu Pai1stwa, bądź mu szeregu formalno.ści, zostaną zwołn.ieni
korzystających z jego gwarancyj lub pomocy
z więzień ci wszysicy, którzy podlegają am~ina~owe4; za prresl:ęps.tw~ ujawniaiące d~- nestji, a którzy odsiadują kary z wyroku są
zeme ~o rozpowszechni:mra . za~ad ustroJU dów zarówno powszechnych jak i wo}skokom1:-11istyc~ego lub ~o ułatvnema wpro~37 wych.
dzem~. takiego ustro;u w Rzeczypospoh~ei
Jak się dowradujeiny, w związku z amn~
Po1sk::.eJ or~ .za p-rzestęP:.it:'fo po?pale!-11-a, stją, w okręg"u łódzkim zwolnionych zostadokonane me iako czynnosc1 operacp. wo1en- nie okol-o 400 osób na ogólną liczbę 4000
W OGRODZIE STASZICA
ne.
•
.
,
, .
zwoJcionych na terenie całego Państwa.
. Amnestja rue do~y:zv. rown;-cz kM dy.s.cy
Osoby te odsiadują karę w więzieniach:
plinarnych za prrewJ:111e111:a słuz.bowe z wyrąt przy ulicy Koper.n1.ka, Gd.afiskiej i Targowej gra co wieczór przy szczelnie zapełnionej sakilem naeany, oraz nie dołyczy teź kar za oraz w więzi!cni11 łęczyckiem.
J si barwną, efektownie wystawioną rewję przewi."'liiema p0ttządkow-e i dyscyplinarne
\Y/śr6d lmrzysta·jących z dohrodziers· twa wodewil Gustawa \V'assercuga „Tak to jest
. lr
.i •
h w przep1.
" , dź " z D unaicws,tą,
.
J akul:ińską, Niemirzanoso, b W'OjS
__ ov.rych , przev111(,z:iMJ.yc
amnestii j>est wielu takich, którzy odsiaduią :Lo
sach v.rojs-kowych.
karę w ;vięzieniach poza okręl!1"m łódzkr~. ką, Tatar:~iewiezcm, Szubertem, Mrozińskim,
A mnesc;a
~ w ca ł·eJ· swe:i· rozC'Iag'l'.O!:.":!l
· .„ , · 06ło··
F a bi..sia{icm,
l
-sKrz'2;lli<Zńskim i in., z udziałem
•
"'
-1
LWlll!lC „ ...... ;:w .,.... •._,~-=:..., _
~~~~~.:;:"-iiililUC!t.lli'wau:*"*".-;rn , zn:;;wrnmitej pary baletowej Wojnara i Soboltówny ·
~A
l!
Orkiedra j.:izzbando„;ra pod dyrekcją Z.

n-ość

na mocy ustawy amnestyjnej.
zostali wyoelimmowani
więźniowie, którzy dopuścili si~ następujących przestf<pst'W: szpiegostwa. i działania
na ~kodę Państwa, uchylania się od służ:by
w~kowe~ świ.ad-Omi:e fałszywego obwinienia obywateli przed władzami byłych państw
zaborczych lub innych obcych państw, a tak
że przed jakimikolwiek si.'łami zbrojnemi,
-ma~· się w wa.lee z wojskiem pol&kiem.

Z pod amnestji
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UlSZKOlL!.t:'Illa
d..ała, jeśli przestępstwa t-e popełnione zosta~ z pobudek osobi:ste-go zysku lub w związku z rozbojem. względnie rabu.nldem, albo
i

1>„ęps
. k

~ytacją,

za

i--J.ilil.OVi ~:ne

w wykonywaniu zemsiy z
roz
boju, ~ędme rabunku; falszowan:ia pi.ienięd:rr i papierów kredytowych; prz.emytn:i'C
twa, pn:e$tępstw skarbowych (z wyjątkami)
..A...„r7PT'l1n do ....:~.du :~.1. ro'„,,..,.;,.,..;. :.... ~y-i..
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giej osoby.
Wreszcie amnestji rue podlegają ci wszyscy, którzy od.,,-iadują karę więzienia za prze
st~..łwo
popełnione na szkodę SkM'bu Pad~~
stwa przez funkcjonariuszy w urzędach,
1Ctt&4111••
mMW!a
www
IMllllEll

Odroczenie

d

·

• · t

Pod

pierś 25-letn""
Sabinę Jakttbia:kową
siostrę Trojanka.~
Rzucono się na ratunek nieszczęśliwej,

w

ulrończenia pozostało im
złcd:enie egzaminów dyplQIDOW)~

d jów, o ile do tego

aż

jedynie
Minister Spraiw Wojskowych w drodze wyjątktt .zezwolił odroczyć termin wcielenia na
r1*. t. i· do lipca 1929 roku.
Ulp ta dotyay tytko tyclf. ~tórzy iłtt
~n ochot:aicm w. :woi• ... latadi i91a-

dy.

na..

kołami

Trzy osoby

s~ ~f urodzonym w roltu 1901 celem umożliwienia ukończerua sta-

odniosły ciężkie

Kronilia po&otowia za.nofowała wczoraj
trzy wypadki prz,e.j eciiań pnez .s.amocho-

z rued<>zwoł004 .sz;yhkością. 17-1etnia Edyta

Zgierz. 2la!I!.:i:"7'zkała rp,.:zy ul. W ók:.zańs.kitj
~· 1?2. Od.niosła ona tak dotkli ~ obrai.iema, ze za:w~~Y. ldr.airz P?&oto:'~a. ratunlro~go J?I"zew:-ozl ją w stanie cięzkun do
szprla.~ sw. Jozefa. Sprawca wypadku, szofer zbiegł.
Na szosie Brzezińskiej około wsi Sit;:awy
przejechany został przez ~amor:hód, pędz._1cy
z zawrotną szybkością 30-letni Adolf
ryng, mieszkaniec w.si Arrtoniew-S~kawa, gnri

920.
·- - Odroezeniia te będą udzielane indywidualnie wskutek zł<Ożenia d:o właściwych powia
towydi komend uzupełnień podait, do których należy załączyć dowód odbycia służby
ochotniczej i świadeotwo
uniwersyteckie,
stwierdzające. ~ dana osoba do ukończenia
studiów po'\riima iedynie złufyć egzamin dyplomowy.

I

Napad bandycki pod Piotrkowem
Łupem złoczyńców padły

Budowa linji kolejowej PabjaniceHerby
_
_

.
.
_
. Mieszkaniec wsi ~atary~ pov1. piot:xilrnw~ ~ lmji. łio~e!}ówej H~or- 1 slciego, Ko~st~n~y .Mark? us1yszał w nocy na
Pabjani.ce na Kłobuoko l W1dav1a znajdU]:e podwórzu Jak~es podeirzane szmery, a w
się jut w stadjum reali.zatji. W najblibzych
chwilę późruej na ścianę frontową domu podnia.eh rozpoczną eię roboty wstępne przy sypał się grad kamiieni. Gdy Majko otwobudow toru kolejowego. którego pomiary
rzył drzwi, chcąc rozprawić się z na.pastm-

I

I

kami, do mieszkania w.darło się dwuch zazbi<rów ~ rewol~verami, kt~rzy usiłowali obezwłac.mc .Ma1kę. Wywinąwszy się z ~ąk oprys~ków Majko zbiegł na
strych domu 1 wszczął alarm.

~

0 porządku w

domach
Wobec tego, iż miesięczne wykazy, dotyczące utrzymania porządku w domach, napływają do ministerstwa s.praw wewnętrz-

nych nieregularnie, przytem zawierają materJ'ał nie1'ednolity i niedość prze1'1·zysty,
- nu'nisterstwo ''"Ysłało okólnik do wszystkich
wojewe<lów z żądani.em, aby wylrn.zy były
n. adsyłane ściśle według załączonych :·ubryk
i v: wyznaczanym terminie,

„

Jl

d JJen

tramwajowa

.;r

Bandyci dopadli go, obezwładnili i za.żą-

d~l~ wydania pOISiad.auy<:>h pieniędzy, spłosze
ru ~dnak wszczętym na skutek alairmu na.padniętego ruchem w są.siednich domach

zbie~i. nie dokonyvrujac zarn.i.erzonego
btmku.
·
Zabrali jedynie po dirodze dwa świefo
ui::ieczone chleby, które leżały na stole w
ll1.ieszkanitt napadnięteń'.o,
. Zawiadomione o po~y:bsizem władze poli
cyJne ws2lczęły energiczny pościg.

masko~anyc~

„

2 bochenki chleba

ra:

I

"El

Pn;y z~u u~ Protrkow6ktej i Ra:dwań
ski.ej pod pędz.ący samochód rzucił się w c-elu samobójczym jakiś nieznany mężczyzna
lat około 46-ciu. Dzięki temu, że szofer w
po:~ ~-h~ował motor,. desperat uległ tylko
~osc c11ęz1crm poHuc-.rnmom. Zawe2.1.vany lckarz pogotm~ia ratunkoweJ!o po udzieleniu
mu p~er 'SZZJ pomocy, przewiózł go w stanie
osł;:;.bionym d-0 szpitala przy zbiorni miejskfoj.

I
1

w kronice policji ż pogotowla
Okradziony na poczcie. Śmierć dziecka· w płomieniach. Zezwierzęcenie.
W dniu wczorajszym został oli.radziooy
;1a Poczcie Głównej przy ulicy przeja?Ai 38
Chim Szparoał, zamieszka<ły przy ul. :Wschodniej 67.

w chwiil, gdy zajęty b'ył Vly1JJSywanim
przekazu, nieznany sprawca skradł mu partfel, zawierająicy weksle na sumę 1700 zło'.y(;h oraz pieniądze.
Okradiziony wszczął alarm. Wdrożone
niezwłoczne poszukiwania za złodziejem nie
<lały fa<lnego rcz-.iltatu.
*
....„

l

=!:

We wsi Kobyfai, powiatu piotrKowskiego
wybuchł pożar w zagrodzie g·ospodarza 1\far1:owiaka.

I
I

Natychmiast za'!'Ząodzono akcją ratunkową,
która jednak nie udała się, gdy.l: spfonął dom
m:it'lszt.alny, ohora i stodoła.
W czasie pożaru zauważono, że w mieszkaniu pozostał 3-let.n.i chł'OP'iec wnuczek Markowiaka, lecz wszelkie usiłowania, by chłopca m·.afować sp-ełzły na niczem i z pod gruzów wydobyto

zwęglon~ zwfoki chłopca.

* •

9.

Bilety do 7 wiccz. w Cukierni Gostom·
s:i.iego, od 8-ej p:-zy wej.ściu do parku .
Po przedst~wicnlu pov.'l·ót tramwajanti za·
·
pewmony.
TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nt. 18.
Dziś, w piątek ostatnie przedsta:wienie
niezwykle wesolej krotochwili w 3-ch aktach „Co on robi w nocy" z Bi.cleckim w roli
tytułowej. '01 obec widowh:ka w teafrze na
wolncm powietrzu w parku „\Veri.ecja",
przedstawieni-a w teatrze na O~rodmvej zawlieszone, w razie zaś niepogody, ;przed'S'bawieni.e odbędzie się n.a Ogrodowej normaJnre, graną będrie w dalszym ciągu ,.Co 09
robi w nocy''.

„CHATA ZA

chodu. .zbiegł.

De-1'

Udogodnienia komunikacyjne
dla lłodzi

rany

ny Nowosolna, powiatu łódzkiego. Do niiesz;częśl.iwego w'eśniaka zawezwano pogcńo
ww ratunkowe, którego lekarz stwierdziwszy
stan groźny pr.zewiózł rannego c1o szpitala
św. Józefa. Szofer, nje zatrzymując samo-

Przed &omem Nr. 175 przy ut Piolt:rkowsk:iej najechana ro&tała pr:ziez aufo, pęd:ząoo

~

Miesim1czne wukazu

Białostockiego.
Początek o godz.

iA"';2
s1nstrY
a~n. U
.,,.

jednak wszeika pomoc okazała się spó'źnioPo upływie dwuch godzin ofiara Iekko1
myś ~ neoo
· się
· z b ronią
· pa.mą,
1
"' . ol--ch„ vu_:izema
zmp~a,_.rue o?zyskuj.ąc przyt~mn_ości. ..
. w tadonuona
<? powyzszcm polic1a,
~•
;~dr_ozyła dochodzeme, w którego wyniku
1
Skutki tego były sfa-a~zne. ł... ula ugo::.zila · 1m1.anek został aresztowany.

dta studentów medycyny

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Prz.edS'ię
biorstw Miejskich, Magistrat zaakceptował
projekt budowy nowej dwutorowej linji tram
wajowej na ulicy Pomorskiej od ul. Anstadta
do ul. Zagajnikowej, ogólnej długości 811
mtr. Przy z.biegu ulic Pomorskiej i Zagajnikawej ustawiona będzie kryta po~ekalnia.

•

Z pOWO U Ill6UIDleję nego O C 00.Zenia się Z bronią

ojsko NeJ

No\va linja

b

b h ,

S-'.L~ ł się w d niu
1 k- wyu:airzy
w.aszny wypuc,e
.
.
D
b
wczO'rai}'Szym we wsi ą rowa po d p iotrk·owem.
Roboitnik St;o.nisłavr TFojanek, przybywszy do domu, demonstro·,vał viob0 c zebranej rodziny nowonabyty rewolwer. Nie umieją<:. się do?rz: obc:1~o<lzjć z ~rcniią, lekkomyslny czrnw12k spowodowui \V-Vsh·zał.

służby

zostały już dokonane. Naj.dałej za mi~siąc zo
stanie rozpoczęta budowa dworca kolejowe~ w Kłobucku.
Llnja ta będzie mi:ała ł:Jardzo aoniosłe
znac~nie dla Łodzi, gdyż skróci drogę przy
dostawie węg.la z Zagłębia Dąbrowskiego,
która obecnie odbywa się dxogą ok:ręimą na
Częstochowę i Kolwzki.

~f.eatr przy ulicy Cegielnianej gra jeszcze
do poniedzia[ u wiącznie.
Dziś i jutro osfatnie pov:tórzertla „Gole„
"
ma.
W niedzicl0 arcywcsoh farsa !fo])'Y<'o.od'a
„Jutro pogoda'' z Stefanją Jarkow~ką i Mi·
chałem Zniczem.
Poniedziałek raz 1esz-cze „Golem" dla
Związków Roboi.nkzych.
Pccząte'._.:: przedsta vi.e1i o godz. 9-ej wieczo
rem . .
TEATR LETNI

*

WSIĄ•.

Już tylko dwa dni dzielą na:s od

niezwykłego
k.tórą wystawia

wiefKi.e..

widowiska ,,Chaty za wsią",
Teatr Popularny na wolnem pc:Ywietrzu w parku „ Wenecja" w oryginalnej inscenizacji J. P:i>larskiego, dostosawanej do przedstawienia na otwarlem terenie
pod golem i:OObem. Przedstawienia "Cha.ty
za wfilą" rozpoczną się w sobotę dnia 14-go
b. m. i trwać będą codziennie do sc;boty dnia
21 b. m. włącznie - początek punktualnie
o godzinie 6-ej po południu.
Udział bierze cały ~'J>Ół
artystyczny,
chór teatralny i p<}łączone chóry T-wa Śpiew.
im. Moniuszki, balet i zastęp statystów pod
wytrawną reżyse:rją p. 1t'li2Czyńskiego. Zn.aa
nie zwięk'S.rona orkiestra teatralna pod batutą A. Millera. Druga specjalnie zaangaOOwa.na orkiestra koncertowa przygrywać będ:zioe
od godziny S·ej po połud'lliu i w przerwach.
Tańce cygańskie, czardasz, kołomyjka i hopak układu balef:mistrza Majewskie~. Oryginalne malownicze tło dekoracyjne żywej
natury, piękne chóry oraz muzyka Zygmunta
Nosk-ows..lciego, barwne kootjum:y, efektowne
tańce, interesttjąoa akcja dramatyczna, pierwsrorzędna obsada ról i naturalność obrazu
złożą się na wysoce a.rtysfyozną całość, dają
cą widz.owi zadowolenie moralne i odpoczynek na świeżem pCfWietrzu. Dla ułatwienia
nabywania bil2'tów wcześni-ei zostają urucho
mione następujące kasy w mieście: Kasa Teatru Popularnego w kwiaciarniach p. Salwy,
ul. Moniuszki 2, B-ci Dymkowskkh - Plac
Kościelny 4, w kasłe Teatru Sali Geyeira Piotrkowska 295 oraz w Parku „Wenecja".
Dojazd tramwajami 1, 3, 7, 9, 11 i 14 do Placu
Reymonta. Spodziewać się należy, że miejscem randes vous całej Łodzi, stanic się
przez nŁ".dchodzący tydzień piękny park „We
necja".

go a

-----0---

Dodatkoll a sub encja dla
Teatru ~1~ejs Jego
Na skutek złOŻionego przez p. dyr. B.
Gorczyńskiego podania, Magistra!t postanowił wyasyg•nować dodatkową subwencję w
wyso.kości 10.000 zł., na pokrycie gaż urlopovvych arlystów Teatru Miej&kiego w miiesią
cach letnich.

Andrzej Zclcer, sprzeczając się z ~dącą
Wł • ł
p
k
Już tylko dni nas kiika d.iic!i
w ciąży
ijanows
Od uroczy::.eJ
ł • t CJ. meuz1e
. ·' . I'i,
· · t , actys
il ·awą
·
t._·ł • ą,· rzucił. . się
1
na mą 1 O.K s me 1ą pov1 ' ze rueszcz«s rwa
Gd
kobieta w straisznych bólach poroniła.
~ ,Y w .sta~m parl.!u pdnym krasy
· k
ł
·
.
·
O<!będztc SI-? R~d;ita Prasy
eh orą zaop1e awa· o się pogotowie, a zwy- J
'
'
rodnialcem poli:cja.
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,,HASU) ŁóDZKJE~ z dnia 13 lip<:a 1928 r.

:str. 6

'1 roski i

HASŁO

uśmi«:/w

pośpiechu.„

ff!
pociągn

wpa.da rodzina., udaią<ca. się na

Nied:zielne zawody kol~ w Helenowie będą jedy.ną imprezą sportową w Łodzi.
do której przywiązuje się specjalne znaa.e-..

me,

~ w,chyh. ~ę. Konduktor
{WZy'W'8. do pośpiechu.
___, Prę<biej proszę pa:ltiNa, bo ltiSutitlf.

rodzajowa.

twa:rzy. pa1pa .zadym;any z nteprzytomaym n:ie:ma.l wzrokiem, tłomoki .z pościidą,, kosze, walizki pudełka.. Basia (wdo wszystkiego") siiłniie Ury•
łowana., jeden kundel mieszamec z innemi
rasami j kilkoro dzieci.

WSZlf'JICY

stawa

pmy w&i:adanin ro5 milntrt
w.cześn.iiej. Krzyczy konduktc.xr i pcha tłomo
ki, woła traigarz i muca po k-olei kos.re, d·ziemogła przyjechać

już obSZ'Cre.lmje jakiegoś
dar~onnego na lroryta:rz:u wagonu. Wreszcie wszystko wtłOC2JOlle.„ Pociąg rusza.

ci, walitzJlci. Bekais

__,, Mężu, spraw<li czy wszystko zabrane.
Papa błiski apopleksji (me zdążył się plwa napić m. stacji) liczy tłomoki i resztę.
Konduktor z drwią-cym uśmi-echem pomaga.
- No - bagażu 11 sztuk.„ zgadza się?
Doskon.aie.- Dz:iatek si~d:mio:ro.
Krzyk z obur.ronego łona matki rodu:
- J aikto siedmiuro? Co pan gada? Mam
tylloo pięcioro„
- Siedmrorro po<lano z peronu. - Rewizja.
Istotnie siedmioro. Wepchano dwoje dzie
ci cudzych, grupiąoeych się na perorue.

ll~~·m~'ł!···~.

~=====

Kino Dom Ludowy
PRZEJRZD 34

1

zawodników mistrzostw

się następująco:

Spółdzielnia

tódź,

W roliu bieżącym ma się odbyć po raz
pierwszy bieg kolarski dookoła Polski, organizowany przez Polski Związek Towarzystw
Kolarskich. Bieg odbędzie się w dniach od
7-16 września. Trasa biegu podzielona została na 8 etapów: Warszawa, LUiblin, Lwów,
Rzeszów, Kraków, gdzie naistąpi jedlen dzień
odipoczynku. Na.s-tępn:ie Kraków drogą okrężną, Częstochowa, Poznań i jeden dzień wy~
poczem Poznań, Łódź i ŁódźWarszawa (Dynasy). Start biegu będzie
wspólny, tak w chwili rozpoczęcia go na Dyna
sach jak i na każdym etapie. Czas przybycia każdego zawodnika na wyznacz<Ylly w danym dniu etap będzie obliczony indywidualnie.
W klasyfikacji ogólnej na pierwszem miej
scu będ!zie ten. k.to wykaże się najmniejszą
sumą czasów uzyskanych w poszczególnych
etaipach. A więc nie koniecznie ten, który
wpadnie w osta:tnim etap:ie pierwszy na tor
na Dynasach.
·
Wyśdg dookoła Polski budzi wielkie zainteresowanie.
Dzięki ograniczeniu wyścigu w roku bieżą
cym dQ 8 etapów, jest pewnem, iż w biegu
weźmie udział nadspodziewa:nie wielka ilość
zawodników.
Z ł<>d.zian dotychczas ~ostał zgłoszony
Szymański i Neszper (Ł. K. S.}. Spodziewać
się jednak należy, że TZS zgłosi Kłosowicza,
a Resursa Sierpińskiego.

z ogr. odp.

Kilińskiego

frapująca

Rzemieślniczego

Kolarskiego

Tow.

W niedzielę, d:n±a 15 b. m. Łódzkie Towrurzystwo Kolarskie urządza wyciec.zJkę turystyczną Łódź-Zgierz-Krzywi-e-Skotniki

Smardzew i zpow'!lotem.
Wyjazd z lokalu klubowego (ul. P'robrkowska 174) punktualniie o J!odz:ini.e 7 (siódmej) rano. Powrót do Łodzi o i:toclz. 1-ej po
poł., poczem o godz. 4-e.j, czł()l:t1kowie ZJb:i!erają się na wyściga~h w Helenowie.
aaa
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Kozyperatywy r~botnii.cze belgt;skie zało
żyły kilka banków, opa:rty.oh na zasadach
spółdzielcZ)ości.
Pierwszy z tych banków,
z.ałoiJany w r. 1912, w Gandawie, po,s.ia:dał
kaipiltał zakłaido-Yry 1 mil;ona franków, w erem
200.000 franków stanowiło udział kooperatywy gandawskiej „VoOI'Uit". W lli-czibie uczest
ników i u<l.zWowców tego banku figurowali
posłowi!e i leaderzy socjalistyczni, choć c~
r.akteryistycznym był fakt. iż ani Vandervelde, ani de Brouskere i Vauter.s do nich nie
należeli. Bairuk ten przybrał nazwę: „Banque Bel~ d'U Travail".
Późmej, za przykładem Gand:aiwy poodo
jeszcze Leodium i Chader.oii, gdzie również
powistały banki robotnk1zef oparte na tyoh
samy.eh zasadach. W !'02JWo}u swej d:ziała:l
noś ci banki te, które m;iaiły być pr~ciwsta
w1eniem..dz:iałalności Danków kapitalistycznych, weszły j'ed.na!k na t-ory zwykł.ej akąi

-· 1-11

nie, ale. lul!ię mi[ł.ic fe,

Włoch

Pierwsza ust.awa kelnerska

NA CUDZY RACffUNEK.

ZAWóD.
·- A czem ty masz zamiar zostać?,
-- Nauczycielem!
-- A czy masz do tego p(łfrzebne sluaja?.

stratj.ą muzycz.;ią. podkreślającą na~pi·ękniej-

jałt wia<l0mo
- w energiczny sposób sanację całych Włoch
W związku z te:m równiicl i kelinerzy włoscy
otn-.;ym.fali obecnie spetjaJ.n.ą, ustawę, która
klasyfikuje ich ja!ko organizację zawodową i

Mussolini przeprowadza -

wyznacz.a dla nich specjalne prze.pisy ·1 zan:ą
dze,tla, które mają być prawnie przestrzega-

ne,

W związku z itą ustawą, stosunek służbo

wy kelnerów Z'OStał po raz pierwszy we Wło
szech ustalony zgocLniie z zasadami faszystow
skich ustaw pracy. Omówione są w ustawie
wszelkie najdrobniejsze na.wet szczegóły. dortyiczące pracy kel~j. Przewidziane są
wszystkie ich prawa i dbowiąrlci. Odtąd ża
den pracodawca hotelarz, czy restaurator, nie
Jędzie mógł zawierać umowy dobrowolnej z
kelnerantl, ·ATyikracza:ją'.(:ej poza przepisy najn.<ov.rs-,:ej tnhwy4 Ów' „ną,1-odlir.vy ukłn!d", <>Qej
1

mujący

S ~alt

gazetowych: drobnego 'druku,
omawiia nawet kwestję ubrania kelnerów.
~ obejmujący słwbę

kelnerską ma

dowolny wybór w tej kwe:st:ji pomiędzy fra·
kiem. smdk.lngiem, a !białą kurtką z czarnemi
spodniami,

Specjalny pMagraf reguluje sprawę napiw
ków. Pobieranie ich zakazaine jest kelnerom
surowo na terenie całyl'"h Włoch. W pierwsze
rzędnych restauracjach i ~awiarniach mogą
kelnerzy dolicu.ć 15 procent do rachunku, w
gorszych lokalach - 8 proc.

Gd.ry poza przewi&lanym ustawowo procentem, kitóryś z kelnerów od gościa przyjmie napiwek i zostanie „na gorącym uczynku" z1-apaJly dwukrotnie - może być za to
przestępstwo

G.

sze momenty filmu.
Kino 11Mimoza".
„WAMPIRY WARSZAWY",
W bieżącym tygodmiu

teatr „Mimoza"

wyświietla fiilm „Wampiry Warszawy", opar
ty na przeżyciia:ch przedstawid·eH e:m.iJgTacjil
rosyjS'kiej, którzy z Paryża przyby.Li do na-

szej stolicy.
Interesująca fabuła, piękne zdjęcia i wspa
niała gra aktorów, składają się na doskonałą
całość i stawi'ają
„Wampirów Wa:rszawy"

na pozioml!e lepszy.eh filmów tego sezonu.

Dobrze dostosowana ilustracja muzyczna
jest uzupełnieniem udanego pod każdym
względem widowiska.
'
w

W sobotq zamkięcie
zapisów
na obligacje 4 proc. potyczki

inwestycyjnei

ba.nlwwej, nie różniąc się wiele od banków
tak zw. burżua:zyjnych. Dopiie:ro w r. 1921
bank gandawski wkroczył na drogę partycypacji personelu brunkowego w zyskach instytucji, prz:eznaoeza,jąc z dochodów sumę 18.000
franków dlla podzńału pom:iędzy u:nzędników.
Bank bierze udział, ja!k i wszystkie banki,
w emisja.ob paipi:erów państwowyich i obligacyj miejskich, na:bywa bony skarbowe i lokuje w nich swe kapitały. Od r. 1926 akcje
banku ~awskłego notowane są na gieł
dzie bruksel-s:kiej. Właściwa dzńałalność spo
łe.czna banku robotnicreg.o ograruc.za się do
udziiału w przedsięwzięciach ta:kkh, jak: budowa domów ludowych, zakładanie socjalisfy.c.m:ych ios·tytuoeyj
ubezpieczeni:owych,
etc. J.alk widać z powyższego, banki robotni
cz-e w BelW, nie różnią się wcale, albo bardzo mało, od ba.Jll.ków kapitalistycznych w zakresie i ohaTalderze swej dzi~łailności.

Budowanie nowych

.e~

Dwaj przyjaciele, Icek Kwa„gelduJt i 'Jo/
ne Smarowoz, idą ulicą obok kawiarni.
- Ty Icek - powiada Jojne - w kawiar
ni siedzi ten hnbia, co mi jest winien dże
szencz dolarów. Idź i odbierz od niego, to ja
tobi dam dwa dolary.
Icek poszedł, po chwili wraca mocno zmie
szany.
- Dostałeś? - pyta Jojne.
- Tak jest - dwa razy w pisk.
- Nul... a ty co na to?
- Nic! Albo 01: mrie byl winien dolary?
Co mnU! to mMe obchodzić?,

I

wszelkie operncje bankowe.

Banki robotnicze w Belgji

wspanl11ła

~Vycieczka Łódzk.

Kmo „Syrena" po gruntownym remoncie
lokalru chciało 7.;gotować zwolennikom dziesiątej Muzy prawdziwą nilespodz.i:runkę, wystawiając „Najsprytnrejsz.eg.o złodzieja świa
ta" z Lucjanem Albertinim w roli głównej.
Pan dyrektor Hercberg mniemał słusznie,
że publiczności, pozostałej w dusznej Łodzi
na cza\S l•etnii należy się przyjemna rozrywka
w miłym, sympatycznym i na europejskim
poriornie postawi>011ym przybytku, ja.kim jest
bezwzględniie lokal ,,Syreny".
O samym fiilmi·e, nie będziemy pisać, gdyż
nazwisko Albertiinioego ~are rękojmię, ~e
I o~raz, w którym on kret;Je ~łówn~ rolę,, n~:
Ie~ do rz~du tych, o ktorych mozna mow1c
tylko z na1wyżs~m uznamem.
Znakomita orkiestra, złamna z 6 osób
pod dyir. p. A. Faijnera, jest wspaniałą , iliu-

„Resursa")

słfnni

Ceny miejsc; W dni powszednie na wszystkie
seanse, zaś w sobotę, niedzielę i śwl~ta od
godz. 1-3 pp. I m, 75 gr., li. 40 gr. Ili. 30 gr.
W sobotę, niedzielę I święta od godz. 3 pp
I miejsce 90 gr., IL m. 50 gr., III. m. 40 gr.

,NAJSPRYTNIEJSZY ZLODZIEJ śWIATA'

S*MW*fiWM

artyści

Ulr!lnlaakcja
Uall~ 1 Stuart Holmes.
gra artystów!ll

i

Kino „Syrena".
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i na keżde żądanie oraz: zapi$y na udi:iałowc:ów Banku.
Załatwia

głównych

Polski

wkłady oszczędnościowe ~~'!;1~~~0 t;;~~~n~~0;

kobiety•••
W rolach

film

dookoła

przyjmuje

film p. t.

życiu każdej
dramat.

ul.

(gmach Towarzystwa

Dziś
Przepiękny

kolarskl

r BłUłK RZBIYllEŚLltlKÓW łJÓDZKIBHl

634

Dziś

Potc:;żny

rewanż

1) bieg otwarcia 10®, mtr. dostępny dfa
wszystkich łod!zian;
2) rewanż mistrzostw ;rołski. Do przedbiegu stają Zyibel'lt - ~aacek. Szymezyk Braune:r, Podgórski - Pusz, Barzycki Szmidt, Koozu.1ski - ~:iśn:iewski i Turowski
- Reul;
~
3) filllał biegu otwarcia;
4) rewanż mistrrostw, półfinał, dostępny
dla pierwszych z przedbiegów;
5) bieg drużynowy olimpijski Skałd drużyn następujący: I-sza droż.: Pusz, Peegel,
Patze:r, Kołodziejski, Il-ga droż.: Braun.er,
Staśkows-ki, Rab, S.zenfel<ł'.;
6) finał rewanżu o mistrrostwo Polski;
7) bieg premjowy, dootępny dla zawod!ników, h-tórzy zajęli drugie miejsca w biegu rewain.OOwym;
8) bieg o nagrodę komisji sportowej i
9) bieg dy-Gtansawy ~ prowadzenia na
10 klm.

~

Cbioce, ktÓ'm nie

gdyż

Polski może przynieść :rewelacyjne wynjki,
albowrem łodlZ"iame, jak sami twier~ ckdęki
nile.porozumieniu padli ofi:arą waJk na Dynas.adi. Pozaitem dobx:ze się składa. rże w niedzielę niema żadnego meczu ligowego,
~
te cała elirta sportowa Łodzi spotka się w Helenowie. P~ram tej świetnej imprezy przed-

pociąg.

;w r t m ~ miła ecenka
1J1a1ka rodn, otyła, bara:lrowa na

Wyścig

zawodów w Helenowie

w.ileś na letnie m:OOszkanN?. Gwałt, bo lrondnk
lw daje jm sygnał odjazdu.
- Jezus .Mai;aJ Mężu., bp dzi:edł &siu,
ploai lJOŚÓełtt- ~ ten Bekas ucieka1U.. ~ psa., bo ghrpite bydlę wpa:dme

.,.i

SPORTOWE

Program niedzielnych

Na peron w ostatniej chwili pned msze..
oiem

Nr. 192

natychmiast wydaiony, ·

Onegdaj odbyło się w P. K. O. posłedze..
nie syndyka.tu banków, które objęły 4 proc.
premj~ potyczkę inwestyąjną. Stwieubo
oo na pocłlstawie ~eh przez banki
cyfr niebywałe powodzenie subskrwcji., którą zainteresowały się wszystkie sfery społe
czeństwa.

Dalsze zgłoszenia napływają niezmiem1e
licznie wobec bliskiego zamknięcia zapisów
na obligacje, który upływa w najbliuzą sobotę,

dnia 14 b. m.

Bezpośredinio po zamknięciu zapisów nastąipi repartycja zgłoszeń i przydział obliga.-

cyj.
Prowizoryczne

obliczenia wykazują, że
zgłoszenia przewyższają już znacznie kwotę
pożyczki wyłożoną do sprzedaży.

Przemysł drzewny
Poznańskiem

w

Według informacyj Izby Handlowo-Przemysłowej w Poznaniu, konjunktura w przemyś1e drzewnym uległa dalszemu pogorszeniu. co tłumaczy się głównie tern, że tarta.ki

niemieckie, zaopa:trzon.e w surowiec

polski.

pokrywają w zupełności zapotrze:bowa:nie
swego własnego rynku, wobec czego drzewa

polskiego w stanie tartym me importują.
T axtaki z Kresów Wschodnich ofiarowują
gotowe podłogi franoo wagon Poznań po zł.
145.- za metr sześć. (Jeszcze pr.zed dwom.a
miesią-cami żądały 170-180 zł.), szalówki oo
zł. 65.-, a kantówkę· po - ca zł. 90 za metr
sześć.

GIEŁDY
OFICJALNA GIELD.A WARSZAWSKA.
Warszawa, dnia 12 lipca 1928 r.

AKCJE.
Dolarówka _:. 87
Bank Polski -. in
Bank Handlowy - 117
Bank Dyskontowy - 135
Bank Zw. Sp. Zarob. - 8J
Cukier - 62,5
firlef - 67
Węgiel 103,75
Lilpop - 36,50
Modrzejów - 45
Starachowice - 54,85
Borkbwski - 15,5
Spirytus - 38

Tendencja przeważnie słabsza.

Kui:s urzędowy 1 grama czystego zlata
sie: 59244. Kurs obliczeniowy 100. w złocie
się 172. Dolar w obrotach
prywatnych
Rubel złoty 4,65.
Rybel srebrny 295.
w bilonie ros. 135.

równa
równa
8,881/2

R11bl•

Nr. m

W szponach h n larz.
Wstrząsająca

z· a zemsta
Rob~rt Jacobson „obiecujący młodzie
niec" z Westplains {Missouri) w St.ana.eh
Zjedn., uchodził za „uożeracza serc" niewi-e::;clch, ku czemu miaf prawo, będąc młodym,
urodziwym, a w oodu.tku właścicielem wspa-

stadrun.

Nic też dziwnego, iż niezwykle boleśnie
Ddczuł postępek .Miss Doroty Ebers, która
nietylko, że mu dala kosza, ale zaręczyła się
z odwiecznym wrogiem Roberta, Jonatanem
Clavainsem, mistrzem rzeźnickim. Robert
pootanowił .zemścić się.
maszynę w sali tańca.

Usław-iił

prekrelną

W niewielkim lokalu tańczyło okoł<> 100
pa~·, przy dźwiękach bluesu, a między gośćmi
znaiłd.o;.\•.'.!fa się Dorota zie swym narzeczonym
Joir:at.anem. Nagle nastąpiła eksplozja. Pie1,iema maszyna rozszarpała 23 osób, a zraniła drugi.oe tyle. Dorota i Jonatan uszli cało,
baviri.em w chwili wybuchu znajdowali się w

bufecie.
Zbrodniarz

tunk11ął w

prerje.

miejscowe oddałyby ją znów w ~ zbrodniCZJego mę.źa. Dano jej pieniądze na drogę,
a angielski marynarz zdołał nawet nakłonić
Viiza.ra do oddania matce dziecka.
Vizaxorwa opuściła nareszcie złowrogą Ar
gentynę i dostała się do Anglji, gdzie dłuższy
czas żyła w nędzy. Przez dwa lata pracowała j.a.ko służąca, a dziecko wychowywało
się w anglikańskim zakładzie, W reku 1913
dowiedziawszy się o śmierd .męża, poślttbiiła
marynarza na:zwis.kiem Sol. W dwa miesiące
później Sol zginął podczas jakie~oś wy.pad1..-u na olcręde.
W czasie wojny wdowa po clwttch mężach
!Poznała maszynistę Alego Thabetha Ar.i.ba

rq µuh~.t..eb)'.

D..:wlig sły.s;:.:i.c tę nnegqotę mrużył tajemni
:7.<.• {~"i i za.ldinał sil-~ n.a ?Tz„~dków, że 1'iil po
s:;i~:.. '.utr.S:diJ. rra.d.,,w:tj~n~ swej •::iisohistości.
I'ep·c-::i.i.>rll te,,;o, k.onkurei:i.cyjne pisma starały -si~

pcaysk.aL: iiJ..- sidli.e, ale 07.wig, pomimo !li2t:hyi. &w1etnydJ \iranr::tlc'.rw materja1uych ,.,•• .H<i.Gli:t Wic>..c-wmern ··, ~ chcial roz„
stać aci"t t. pismem. w \..-t()rwn ro,7;~ S:WQj2l
lmr ;,~c; -:iz:i"1nr1ik.a:rską.
w· ~<l~ d'Afa 15 ~rudnia (data ta utkwiła
siini::e w µami.~ 1~po.ri...!n1) Dzwig j.a:k zwykle
przyszedł do rei.:la~cii o godz.inie ~t.ej ra
no; ~fo zdąiył si~ ~.4iak pnywibać z kolega
mi, 3. już ::i..aczeli...y · r~akliai: zawezwał g.c, <liO
'iiehiił.

cząco_.

Ryzyko ~vn.a ekspedy ja naukowa
W poszukiwaniu śladów
pierwotnego

człowieka

Kierowru~ znanej .a:meryt.:ańs'ICej
e~
,Ja;t{ donosi Ii'oresponi:łent „'irmes" z PeEdycji archeologkmcj, Roy Chapman An- nu, Karawana Roy Chapmana Andrewsa, któ
dre,..vs, wyruszył w tych dniach z KalgCl!Ilu do ra obecnie wyrns~ła, składa się z szeregu sa
Mong-0lji na czele karawany samochodowej, mochodów, poprzedziła ją wszakże inna, zło
mając na celu koniynuow.ani.e w dalszym dążona z dwudziestu sześciu wielhłądów, która
gu dawnych swoich ba<l.ań i poszukiwań w wyruszyła naprzó<l., objuszona materjałem na
Azji Środkowej, które uwiet:czone zostały U!kowym i środkami żywności dla trzydziestu
znaleZ'ienicm jaj dinosaura, liczących miljony sześciu c:złonl{ów ekspe<l'Y{;ii na przeciąg sze.
lat, a także innych szczątków kopalnych nie- ściu miesięcy.
ocenionej doniosłości dla pa:leontolagji. ŚrodW dz:iesittciu lekkiej konstrukcji automoków na ekspedycję dostarcza mu stale bilach zajęło miejsca, prócz Roy Chapmana
nowojorskie Muzeum Historii Naturalnej, któ- Andr2wsa, dziesięciu am.E!rykańskich uczo·
remu Roy Chapman Andrews pr.zcsyła >V"Szyst nych geologów i arclwologów, poza iem top-0
kie swoje naukowe zdobycze. Obecnie, mimo, graf, lekarz, technik do zdjęć kinowych, dwaj
że sytuacja w .Mongolji jest bardziej nie.pe- mcdt?.nky, a także dwudziestu mongołów i
wna, niiż kiedykolwiek i liczne po drogach Chińczyków.
włóczą si-ę bandy rozbójników, postanowił uEkspedycje z roku 1923 i 1924 zbadały oczan.y nie zwlekać już dłużej z wyruszeniem kolkę na północ od gór Ałtajskich w oddałe
na wyprawę.
·
niu około 800 m:H angielskich od Pekinu. OOO..
Uprzednio jednal<: sprowadzi1 do Kalgann cnie zamierza eikspedycja zbadać ocLpowie.przedstawi:ciela.„ związku rozbójników i zło- dmią okolicę na południe od gór Altajskicli.
żył na jego ręce znaczny okup, pl"Z)"O'biecując
Głównym celem jej je&t odnalezienie śla.dów
wypłacenie p-odwójnego, po uwńczeniu prac
człowieka pier.votnego, wszelkie są bowiem
ekspedy.c;ji i powrocie do Kalganu bez ża· szanse, że płaskowzgórze Azji Środkowej,
dnych przykroi.ci ze strony rozbójników. Zo- vrol·ne od lodów i mające klimat umiarkowabowiązał się również do wypJacania miesięcz- ny, mogło być si>edliskiem nadaiącem się do
nej pensji najbardziej •vpłTA·owym p.rzywód... pr.z.ebywania w jego okolicy człowieka pier·
ccm band, a:by zabezpieczyć się przed napa- watneg-0. A ponieważ poszukiwania stwierdzi
ściami i kradzieżami. Tak dzieje się zresz~
ły1 że płaskowzgór.ze to jest kolebką antenaz.azwyczaj w Kalgame: każda "'łJYruszająca ka tów '\\rielu gatunków zwierząt, których s.zczęt
rawana okupuje Ullrzednio własne bezpieczeń ki kop.alue znalezione zostały w innych czę
stwo i nietykalność, przy.c;zem tego .rodzaju ściach kuli ziemskiej, jest rzeczą zupełnie mo
układy wzajemne bez-<.vzględ'!l'ie są szanowane
żliwą, że również i człQWiek pierwotny miał
Zachodzi jedyllle niebezpieczeństwo, w razie tuta:j swoją kolebkę. Na specjalnem posiedize
gdyby karawana zboczyć miała ze zwykłych niu nowojorskiego Towarzystwa Paleontolodróg handlowych, spotkania rozbó;ników, któ gicznego, na którem rozpatrywano możliwo
rym zawa1-iy ukła.d nie został zakomuniko- 1 ści powodzenia ekspedycji, nader optymi:stywiany.
czne stawiano jej prognostyki.

II

A

„Opowieści

Wogóle wywierał wrażenie człowie:Ka niezbyt rozwinięte.go ti.mysłmro i orjentującego
si~ wolno. w r~eczywis1ości zaś ten niepozoru y człowiek hył p<>...rłą -~·śród stołecznych reporterów.
Nie zdarzyło s:ę niMy, aby o każdym ważniejszym wypadku Dzwig nie był d-0kładnie
poinfo1mowa1ty, Znał nieomal ie calą ludność
\V.i:-s;;awy i ro n.letylko z widzenia. Mając
świetną p.a..11ięć pamiętał tysiące nazwisk ludzi
którzy i~ n.awct ·ie zauwaJ...a.li przy spotkaniu
1lie hyło
>:> do któryc.hby nic dotarł; nie
było wyd.:::.r;cnia o które.~ttry nic '"''iedzfał.
Oh~n}' był wszędzie i wszystko ·w;idział.
W s:u:z.up!em gronie iego kolegów redalJcyjnych krążyła. o nhn <incgdoL<t, że umie się
nodwajcv5 si.o.....a"Ai:!L-ie do okolic7Jl{l.Ści i w mia·

i wyszła za mąź po Tar.li tn:eci Zał°'*91i 5l0biei
mały sklepik w Lambeth i biednej lrobiecie
.ZJdawało się, :te teraz nar~ nastame dła
ni-ej czas wytchniiema i .szczęścia.. R!ZeCZ oczywista, :be zapragnęła ~ do debile
DoarelS?Xie ukochaną ~
która w ylosła
tymczasem. na piękną dz:ieJwc:zyoę. Jednak.OO zakład, w którym się wychowywa}a, odmówił wydania jej maitce, która z:mttS2XJIDa .ro
stała zwrócić się do sądu.
Kiedy dziewczynę ~ do sądu _.
w o'W'e'j chw.i.l:i miała już po&tdę słnżącelj u bo[.!atej rodziny angielskiej - zapytano ją. C1t'f
chce v;ródć do matki, odpowiedziała prze-

•·wrt·ff•tj

JErzJ' .Nałęcz
(Z cyklu

towarem

tragedja sprzedanej do domu publicz ego

Sen.sa.cyjny proces, który toczył się niedawoo w La."llbeth, wyprowadził na jaw
wstrząse:}ące szczegóły tragedji, którą ~ze
szł.a niesz.częśHwa żydówka polska, żona kup
ca Sa...'TUucb Vizara, który ją wzorem innych
swych we;półwy.zinawców -poślubił po to, by
siprze6ć późci~i do domu publicznego.
Wyszła ona za Viiza:ra w rnkt1 1910, poczem mąż namówił Ją do wyjazdu z nim do
Ameryki Południowej.. Kiedy po r.oku urodziła córeczkę, Vizar zawiózł ją do Buenos
Aires, d'O wspaniałego domu, który początko
'\·to vrzięł:i za hotel. Została sprzedana handlaxzon. żywym towarem za 250 f. szt.., a opór jej z.łamał mąt groźbą.. że ~adzi jej
dziecko.
W st:aJStmych katuszach przeżyła nie~częsn.a kobfota. ki:lka miesi~cy, poczem powicdło jej się uciec i schnrn~ć w misji am.glika:'.::;kicj. Mąż ods:zukał ją jednak pr.zy pomocy detektywów i mimo oporu misjonarzy,
wywińz: przy pomocy policji. Mając dziecko
jako zakładnika, stawił j.ej do wyboru - wyrzec ~ go na zawsze, lub powrócić do
s~?;6Zllego fycila. Nieszczęsna ofiara wyibraiła
to o5'tatnie.
Minęło znów kirka m1es1ęcy. B":tałą ciewoln.kq strzeżono bacznie, obawiają-c s:ię powtórnej ucieczki.
Pewnego dnia spotkała znaiomego marynarm, który jej obiecał udzielić pomocy. u„
ciec:;ka powiodła się i nieszczęśliwa ~hroni
ła. :;i« w i:fa.Gztorze żeils!..im. Prnełożona poznaWS'/.Y jej przejścia, poradziła, aby jaknajpręd.zej wyjechała do Anglji,
gdyż prawa

niałych

żywym

3)

dziwne'')

Blisko z godzinę Dzwig przd:iywał w gabinecie naczelnego reda:ktora, a gdy wyszedł
uśmiechał się tajemniczo.
- O czem tak długo rad.ziHśde? - spytał
się jeden z kolegów redakcyjnych.
· Dzwirg położył palec na ustach i nie odpowiadając na pytanie opuścił lokal redakcyjny.
Na k'orytarzu dogonił go profe00tr Radkie·
wicz, s.tary przyjaciel pisma, który, od czrusu
do czasu, pomieszczał w „Haśle V/ieczornem"
krótkk opisy architektonic2lnycl1 zabytków
Warszawy.
Profes·or był człowiekiem na<lzwyozaj cle
ka-w,rm i nie zadowc.Iił siP. milczą.cą odpowie·
dzią reportera.
- Panie Dzwig, ·kolego - prosił - powt dzcie mi o czem rozmawialiście z redakto
rem? DaHbóg nic nikomu nie powtórzę z na·
szej rozmowy - pr<Jiesor dyszał cię7lw, bo
chory był na astmą.
Dzwig znał gadulstwn Rn:dkiewicza i pomyślał, że jeśliby miał powtórzyć

swoją
byłby

rozmowę

z naczelnym redaktorem, to profesor
ostatnim, któryby dowiedział się czego
kolwick odi niego.
- Kolego, nie bądźcie upartym. - ciągnął
dalej profesor, niezrażony mikzeniem reportera.
Oczy Dzw.iga zabłyały szelmowsko.
- A nie powie profesor nikomu? - ode-

zwał się.

-

N.ie.

-

żebym był pewien. .•
Ależ kolego!

Profesol' powtórzy„.
Będę milczał jak ryba.
Mogę mieć grubą awaclu:rę.„

- Od dzisiaj jestem n.-\emy.
- Bo to wielka tajemnica polityczna.
- Polityczna 71 - powtórzył Radkiewicz
- Tak; od której zależą losy Europy,
- Europy?
- Europy i Pol~.
- Polski? - Ra:dkiewicz drżał z niecierpliwooci.
- Więc r.oztunie prołesor, że mmzę milczeć.

- Kolego nie pwszczę was - i Raidlcie·
wicz schwycił Dzwiga .za rękę - powiedzcie,
bardzo was o to proszę.
- Nie mogę.
- Słowo, że będę milozał.
Dzwig nachylił się do ucl:ia Rdłewicza
i mówił baTdzo poważnie z wielce tajemniczą
miną.

-

Patńe

profesorze ksiąźę Emanuel Ne-

apolitański.„

- Kto talii? - przerwał Ra:cRclewicz.
- Eman-t~l Neapoli:tań.ski - powtórzył
Dzwig.
- Cóż to za jeden? - fonem powątpiewania powiedział Radkiewk:z.
- Książę krwi.
- Nie słyszałem o takim.
- I ja również - mruknął Ozwig.
- Co kolega mówi? - Radkiewicz spojrzał podejrzliwie na reporitera.
.
- Mówią, że w Eurnpie jest bairdzo dużo różnych książąi krwi królewskiej.
- Ahal ia~ tl4.P:rZ')-kła,d ten :tiea.P.,'OlHań

sM.

Tali, tałl'. - przyświadczył Dzwig i clą;
dalej. - Więc książę Emanuel przybył
incogmt.o do Polski W fycli dniach będzie
proklamowana mo.narchja z królem Emanuelem na c::ule. Dalej wypowiadamy wojnę
Rosji.•. - pr.zecwał nagle i spojrzał na zegarek.
- Profesor wybaczy~ powiedział - ale
idę na wywiad do króla - i nie żegnając się
z Radkiewk:zem wybiegł na ulicę.
Tego samego dnia w~czorem jak prrzewidywaił Dzwig. o ni~em innem nie mówiono w
cukierniach, jak o Emanuelu Neapolitańskim
i. wojnic z Ro.sją.
-

gnął

Tajemnicze posłannictwo.
Znalazłszy się na ulicy Dzwig wyjął z kie
szeni rozkład jazdy ~ów i
go
przestudjmvał.
- P-Ociąg odch00zi o drogx"ej · min.ut czter·

Jlacznie

dzieści pięć -

szepnął do siebie -

mam więc
cza.su.
Poszedł zwolna w kierunku Ma:rszałliow
skiej. Na świętok:rzysldej minął go jakiś męż
c;z;yzna w ftttrze z wyisoko podni.csronym koł
nierzem.
D~ stanąŁ Nagle ude:rizył się w czoło i
poibiegł z.a m~.roą odzianym w futro. Do·
gonił go w kilku wielkich susach i za,trzymu"
jąc się przed nim powiedział oohylając ka.pe.
j~e przeszło godzinę

Ius.za.
- Moje uszanowanie panu dQktorowi.
Doktor medycyny Zygmunt Krzycki za..
trzyma:łl się ~ ze zdziwi1~nfom $J>Oiw.ał M. Dzw1
ga.
.
- Pan dolttor mnie nie poznaje --- cią
gnął dalej niezmieszany reporter. -- Spotkali
śmy się w dość przykrych okolicznościach.„ ho
przy trupie malarza Dębi.c.:za, który pace m:ie~ię;:Y temu ;w. tak wgadk~ ~ ~
sw:1at.
(.Q. c. Jl.l. ,·
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Dramat

lud zkiej z tycia wielkomiejskiego
w lO aktach p. t.
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(RIVIERĄ)

Harry

W rolach
głó wnych:

błedtka

wa

~
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w!elkości

każdego ~oś

I
I Dr. DDłtCHlrt

mqdrego i

pięknego I

p o ni edzi ałku

Od wtorku, dnia 10-go do
16-go lipc a 1928 r.

Dr. med.

PRUSAKI

dnia

włącznie

''

T

Wielki dramat z dziejów wojny

Choroby skórne i weneryczne.
od 8-1-eJ i od 5----8-ej
Dl.Ił PM od 5-6.
7i6

5 pokoi

NtESZKOOUWY DLA LUDZJ i
ZWIERZĄT DOMOWYCH.

DO ~IA w APrEl<ACH,SKłADACH
APTECZNYCH i SK.f:ADACH FARB.*

z

Początek

203

sea nsó w w dni powszednie o g. 5.30, 7,15 i 9;
dni świąteczne o godz. 3, 5, 7 i 9.

w

Ol1&ZJ a a

.

Przny u•. o"'3 rod o(Oe J nr. 26
w podwórzu II p i~tro

Obrazy, lustra, landszafty
za
po 2 złote

Stare 6azetn

eag1·
.an' .„ kreftBll
..,
1liiJ

-

~

„

W • PERSZKE

MD- PROGPl\M;

:!'l:i li'*-=--:111•·------·---.iNJ

6 i 10 z ł.
i po 5 z łot. tygod nio wo.

r'IECE

wkładem

berli ńsk i e i zwrkłe

do

sprzeu anle.
Kili ńs k i ego 210.

okazyjnie
ul.
73 L

Wiadomość

mełar
~

Jesilbkl.

potrzebny do termio

I

725

I

Zagubiono portfel,2
z1J.wlecający

weksle na sumę po
200 zł. każdy I jeden
weksel 300 zł., gotc:r wkę 210 zł. Weksle
wystawione przez K.
Michalaka I dowód
osoltlsty Zygmunla
Kretsa oraz różne
Inne
dokumenty.
Zwrócić za wynagrodzeniem na ulłcę
Zieloną 65. Krets.
728

przez

"

Doktór

K1I· nger Lu ł T RA

I

choroby wen•rysk6rna I wło101110tZes!ly muszkleter" lcz12e,
sów

Przylmuje wszelkie reperacje w zakres czy\iws&ponachczerwenoskórych leczenie
fachu wchodzące.
w roli głównej ·Douglas Falrl>anks.

można dosta ć

chłopiec

stwa. W. JuljllSH .Cl

Zgubione
lmlilE'·iDlm1m•'r.11~••E&m+••„„„„„„„ __!,okuanenty

Kupno sprzedaz

Dramat
a-11:1 akt.ach osnutr
'1e walk
z bolsze..,lkamł w sierpniu 1920 r.

ul. Nap iórkowskiego '6 14.

121

§
ceg1e1mana 43
WODNY RYNEK (róg Rokicińskiej)
.T~I. 41 "32·
I
noweczesna, urzqDojazd tramwajami N! 16 110. Tel. 18-26. SpecJ 3 llsta chorób - dzolla z większfł kli·
.
.
skórnych, wenaentel„ w śródmieściu
Od wtorku. dn. 10-go do pon1edz1ałku,
rycznych i mocze· - - w pelnym biegu, z
dn. 16-go lipca 1928 r. wł.
płciowych.
pGwodu zmiany In·
Program N! 25
Naiwletlanle lamtereau od zaraz do
pą kwarcową.
sprzedania. W lado·
Dla dorosłych początek seansów o godz.
parterowa o 5·clu mość w „Hałle•.
18.45 i 21.- w soboty I .,, n iedziele Przyjmuje od godz. oknach wraz z krze·
o godz. 16.45, 18.45 i 20.45
8 do 10 rano i od
siam! i piilninem
godz. 5-8 wlecz. do
wynajęcia, wlaI
~
Dla młodzieży pocz. seansów o g. 15·ej
Marja i Otylja Ko·
domość Otto W:ag- w większych lloś
walskie, zagy.
sooo; . i,niedz1e1e o 13115-ej Dla pań od 3-5 od- ner, ul. Gdańska 108. ·ciach można nobyć
biły zaświadczenia,
dzielna poczekalnill.
718 u Trombkowskl~go, wydane przez NSkładowa 23, tele- brykę L K. Pozn•l\fon 61-71.
689 sklego.
729

do bielizny

t.ódź,

wygody,

LUB ICZ I Ogłosz~a
drobne
tl&..............,..__,..
.
·1 Piekarnia

Spacjatnośe: I{osze trzcinowe dła fabryk.

Pr zy byc1
. ·na

A.
u. Mia

(wszelkie

Sala

Wyrób, .mebli kos_zykowyc:h, koszy]
podroznych, walizek oraz koszy

c:aK aotj.-a

·~
Ofaty
.x..ą.· do l::icma.

światło elektryczne) od· nia.
Dowiedzieć si~ można Łódt,

Miejski Kinematograf Oświ1tou1y

białogłowy.

l

Chłopiec
na nu. ona 23. stolar-

f\I. Kościuszki 11, m. l od 13-20.

Dr. med.

~4~~~~ Zakład koszykarski 111.-.:
„
oraz sprzedaż hurtowa i detaliozna
M1łosc
1
.

kuchnią

parterze,
stąpie.

~

688

- - - · - - - - -..... Potrzebni
Oo

rolach

iumf

kleralae

Prz7jmłłje

i. t.p.

PROGRf\M:

.ttasta•.

sprzedaw.cąn.ie

Zawadzka 10. Tel. 6-30

MORTIN JfST ABSOUJTNJt

:::::::::::::::::::::::::.:.:=:.::=.:.:::::.:::::::..--:::.;.:= = ========·----... -=. . ---:

rodzinie. z alekrępu
J~em wejściem. Oferty pod .Mały• do

Dr.med. P. Llft6BftBD ~:!~!~~~!!!

. ~~ł/lł

1 PCHłY

p a we11.1- W eg ner
z°:aa;y 'E~ich Kai~er Titz.

pokoiku
Poszukuje
przy lnteUgenta:ej

I ł Wolne poaady

Powrócił

PlUSicwY

''

lampą

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

MUCHY .:~

światowej

16,

wę

w, skórne, wenuyczne
l'łaśwletlanio

1Um1mowskłego

Zborowski.
budoPlac pod 40X42

prom. Roentgena.
(Ekzematy nowotwor1 złośliwe)
Przyjmuje od 12-3 I od 6-9 po poi.

głównych:

~

włos 6
moczopłciowe.
kwarcową i

I

T~PI: ~ ~
KARALUCHY '-L~!Jl)~ )

RZ

Nf\STĘPNY

Telefon 9-97.

519

Maszyn'=

szewclui do łatek
sprzedam tanio m•
pełnie DOWfł z poowod11 wyjazdu, ulka

26 drzew w pięknym
położeniu w Choj·
nach, tanio sprze·
dmn, byle zarm:,
Wlaciomość
J\t>ra324 mo-kiego J6, Zborowski.

ul. Moniuszki 1

MORT

~·a•~Ymlllliil'l:l·m·~mw:w~H•F~MllZll!llllm•Willm·Wió!IB"D'illRE~lf~M~aw~·lmlmlllilil'mf1A&BBl!w+lillll&-

l

przyjmuje poniedziałki, wtorki,
środy I czwartki od 10-1 I od
4-7 po poi.

Choroby

I

I

Specjalista chorób oczu
powrócił do kraju

Księgarnia Al. LA~HA w Zgierzu
i po otrzymaniu zł. 1.50 znaczkami pocztowerni
lub przez P. K. O. 65,136 (wartość katalogu
zł. 5) wysyła takowy wraz z warunkami · nabywania książek na spłaty.
Nie zwlekają<:, zamawiajcie, gdyż do
soli i chleba ksiCJżki potrzeba.

do 4 metrów.

T

M

s

l!Un~m~i~o~r~2~SA

W

r.~:rp~s~iej ••Tąlil DBRDrłCft"

Zawiera jedyny najnowszy zbiorowy katalog
książek {dobrze opracowany, obszerny, 132 stron
dwuszpaltowych, format 17X24) jakiego brak
odczuwał dotychczas każdy czytelnik.
Powyższy katalog wydała

przyjmuje wszelkie roboty, jako to:
Niklo1Nanie, srebrzenie i złocenie

! Niklowanie

FATTY (Grubasek)

Ebi

Din

Ceny umiarkowane. · Wykonanie solidne i punktualne.

.~w„ą

11

~----------------------~r

Drykcwanie wszelkich metali
~Wykonywanie ramek do LUSTER I TAC.

I

PłaDPllBłll

RYCERZE

ez

I Kii L''

1

RYSZ·A RD T ALMADGE
w sensacyjnym obrazie w 8 ektach p. t.

w

Nadprogram f RRSR.

''

L

i Erna Plorana

HiliASk..,..

1

Ostatnie I dni . W

~

Ostatnie I dni 1

Ceny miejsc dla rńłodz.: 1·25, 11·20,In-lOgr.
Ceny miejsc dla dorosł.: 1-70, !1·60, 111-30 gr·

TlłilCIAA.

lampą I

,<warcowił

AndrzP.:a K!! 2.

Tel. 32-28.
W poczekalniach kina codz. do godz. 22
201
audycje radjofonlczne.
Godziny przyjęć: od
1.30 - 2.30 dla Pań
od 6- 8 dla panów,
W niedziele I święta
498 od 10-12.

--------..,~----~~--~~----------------------------------------------~---------------,_,,---·------------------------------------~-CENY PRENU M ERR TY:
CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH,:
Ogłoszenia firm .iamlejscowych, chociażby posiadających filie
Ł o.d:d

·-z niedzielnym do datkiem il ustro wanym
Zamie.jscowa
„
Zagre-•lka
•
Odnoszenie do domu
W

Pren:.umęr!Jtę

.

moin<:J

przerwać

tylko 1-go i 15-go

miesi~czn le

.$~a.11Wąw.

3.20

• 3.60

•

„

6.30

•

•

0.40

każdego mies iąca.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65.210
Redaktor na cze.lny :

zł.

Pat:ior.kowskL

Na l·ej stronie 50 groszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 łamy)
W tekście
40
•
•
•
1 •
•
4 •
Nadesłane
.30
„
1 •
•
4 „
Za teitstem
30
•
•
•
1 •
•
4 •
Nekrologi
30
•
•
•
_1 . •
•
4. •
Komunikaty
30
•
•
1 •
•
4 •
Zwyczajn
8
, ·
•
•
1 •
10 lamów
Drobne 10 gr„ pos;r;uklwanie - pl'a~y 5 gr: za wyraz: Najmniejsze
. ogłosi.. 50 gr. Ogłoszenia . nadesłane po godz. 7 wiecz. o 301R'o drożej .
Ogłoszenia w c;i;erwony111 koiorze 30 proc. ~ro~j.

Wyd~tea:

Towarzystwo Rzed:u~lnicze .~:.urs11" w ł,.od~
· .Prllka:mia Państwowi!> w. ~'. Paotrko~~- ~ ~.

1

Iii

w Lodzi. a centrale gdzieindziej, o 500/a drożej od cen miejscowycn.
Firmy :tagraniczne o JOOO/o drożej.
,
Każda nowa rod wyżka oi>owi4xuje wszystkie już przyjf:;te o~ło ~
szenia do zmh1ny cen Hz _ll?ne~o za wiadomienla.
Za terminowy dńłk ogłoszeń., kom..Wkatów I ofiar admin!str1Ki•
nie odpowiada.
firtykuly, nadesłan.e bez o:ui.s~L9lllle b.onararf-, uwal l~ aą
Ził bezpłatne.

j,1

Ri;kopisów zarówno
zwraca.

1.!iyt~«·.h

jak ; 0Jn:11c0Dycb r~dc;kqa nie

