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UroaZrste ·otwarcie

KONGRESU UNJI

MIĘDZYPARLAMENTARNEJ

Z chaosu powojennego
rokowań

o ograniczenie

BERLIN, 23.8. Dzi6 o godzinie 10-ej raw udekorowanym. wspaniale gmachu parlamentu niemieckiego otwarte zostały obrady
Unji Międzyparlamentarnej, w których m. i.n.
bierze udział z Polski liczna delegacja z prof.
Dembińslcim na czele. Na ławach delegacji
polskiej zajęli miejsca m. in. przewodniczący
Komisji Spraw Zagranicmych Sejmu Ja-nusz
ks. Radziwiłł, były marszałek Senatu Trąmp
czyński,
wic:emaTszałek Dembski,
b. poseł
[hugutt, poseł Graliński i poseł Da;bski.
Kongres otwor.zył krótkiem przemówiesenator czechosłowacki dr. Brabec, wicepr.zewodni<::zący Rady Unji w .zastępstw.ie
chorego przewodniczącego barona Arwaersteda, proponujtte na przewodniczą<:ego Kongresu byłego posła do Reichstagu, .znakomitego uczonego w .zakresie prawa międzynarodo
wego, prof. Sc:hfickin~
Wybór z.ostał przy4ęty przez akfa.mację,
poczem pcof. Schiidking objctł przewodnictwo,
wygłaszając dłuższe przemówienie inauguracyjne, w którem. okftśłił o.beany moment
dziejowy, jako moment przejściowy, gdzie
z i ednej strony wmsny .zjawiska, przypominające okres ubiegły, jak zbrojenia miliitarne,
jak konflikty międzypaństwowe i traktaty
poszczególne, podczas gdy z drugiej strony
zaczynają się uwydatniać już idee przyszło
ści w postaci rokowań o ograniczenia zbrojeń,
wyroków Trybunałów Międzynarodowych i
prac Trybunałów Rozjemczych, wreszcie w po
1,J)szechnych umowach, dążących do utrzymania pokoju.
Zada.niem Unji Miięd:zYiparlamentarnej
jest współipraca nad zrealizowaniem tego
świata nowych idei politycznych i przezwyciężenie
anarchji, panującej w stosunkach
międzypaństwowych dawniej.
Jako jedno z głównych pomników dzieł
Unji, przypomniał prof. Schiicking memorjał
Unjii, w sprawie rozjemstwa międzynairodio-
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w postaci

i pracach nad utrzymaniem pokoju
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=Hiszpania czuie się obrażona

mem

•swrw

zbrojeń

przyszłości

ideie

wego, który stał . się fundamentem prac has- szy kanclerz Herman Miiller, by w dłuższem
kiej konferencji pok-0jowej i punktem wyjścia przemówieniu podnieść, iż katastrofa wojny
dla okresu sprawiedliwości ntlędzyna:rodowej. św.iatowej przerwała pracę Unji Między;parProf Schiicking przypomniał w końcu rów- lamentarnej tylko na pewien czas.
nież. ż.e pakt Kelloga jest wlaśdwie odzwierPo wojnie Unja znowu swe prace rozpociadleniem rezolucji' Unji Międzyparlamen- 1 częła, by współdziałać nad ustaleniem pokotarnej z roku 1925.
•
ju na świecie.
Po przemówieniu inauguracyjnem przewoW da!l.szym ciągu poruszył kanclerz t. zw.
dniczącego, zabrał głos w imieniu rządu Rze·
kryzys parlamentarny, podnosząc, że istotnie
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'

wyłaniają się

nieotrzymaniem zaproszenia na uroczystość podpisania
paktu Kelloga
LONDYN, 23.8. K<>ł'espondent agencji
Reutera w Madrycie donosi, Ze wobec n.i.eza.proszenia Hi~zpanji do podp_isania pa.ktu Ke<lloga w Paryżu, postanowiła ona, uznając to
za brak poszanowania dla niej, nie mteresować się paktem.
W związku· z powytszą · informacją rząd
Stanów · Zjednoczonych . powiadomił rząd hiszpańsk;i. że nie· było wprawdzie rzec:zll mo-

żłiwą

zaliczeni..e Hiszpanji do państw zaproszonych do podpisania paktu w Paryżu, jednakże rząd amerykański ma nadzieję, że Hiszpanja podpisze pakt bezpośredni.o po akcie
paryskim..

Agencja Reutera dowiadU}e
panja ~zi się na polubowne
sprawy.

się, ze Hiszzałatwieni e

(PAT.) .

Stresemann nie 'jedzie · do ·Genewy
Zły

I

stan zdrowia nie pozwala mu na
w obradach

••

udziału

W kołach tych twierdzą, że rówmez i minister Chamberlain nie przybędzie do Genewy,
natomiast podają informację ze źródeł poinformowanych, że minister Briand na zgromadz,erue Ligi przybędzie. (PAT.).

BERLIN, 23.8. Jak donosi biuro Wolffa,
która nadeszła dzisiaj po połud
niu do Genewy, że m,in. Stresemann z powodu stanu swego zdrowia nie weźmie udziału
w zgromadz,eniu Ligi Narodów, wywołała w
tamtejszych kołach powszechne ubolewanie.
wiadomość,

........

wz1ęc1e
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Zatarg polsko - litewski
omawiany
BERLIN, 23.8. (Tel. wł. „Hasła"). Omaw konflikcie polsko - litew~
skj,m, korespondent genewski „Vossische
Ztg." stwierdza, że obecnie Rada Ligi Narodów prawdopodobnie n.a wniosek polski zajmie się całokszfaHem polsko - litewskiego
zagadn~enia i d-0prowadzi do d~finitywnego
wiając sytuację

rozwiązania.

Rząd litewski dotąd :n.ie doniósł sekretarzowi generalnemu Ligi Na.rodów, jaki bę
dzie skład delcgatji litewskiej na 9•tą sesję
zgromacfzenia Ligi Narodów, rozpoczynającą
si~ 3 września.

W genewskich kołach politycznych istnieje wrażenie, jakoby rząd litewski miał zamiar ewentualnie nie być reprezentowanym
wogóle na tej plenarnej sesji Ligi Na.rodów.
Zaostrzyłoby to polrsko-litewski konilikt do
ostateczności. Rząd polski widziałby się
zmuszony, opierając się na korzystnej opinji
świata w tym sporze, stojącej zupełnie po
stronie Polski, odwołać się w konflikcie litewsko-polskim do art. 15 paktu o Lidze Narodów lub przedłożyć na podstawie art. 11
ust. 2 sprawę poisko - litewską plenarnemu
zgromadzeniu Li~i Narodów.

będzie

na plenum Ligi Narodów

W ten sposób - kończy „ V ossisch-e Zeitung" - weszłaby nadzwyczaj ważna kwestja na porządek dzienny sesji Ligi Narodów,
wobec ldórej ustąpiłyby w cień wszystkie in-

ne kwestje polityczne. Nadzwy•c zaine znaczeni•e takiej sytuacji dla niem.ieckiej delegacji do Ligi. Narodów dziennik berliński pod
kreśla w końcu swych wywodów.

parlamentaryzm obecny ma cały szereg st:roa
ujemnych i słabych, jednakże niema dotychczas żadnego lepszego systemu, któryby
spr.zecme interesy poszczególnych grup społecznycli i politycznych najłaitwiej i najbezpieczniej mógł uzgodnić w myśl st<>Sunkowo
najsprawiedliwszego kompromisu.
Po oficjalnych przemówieniach, w których z ramienia Polski przemawiał prof. Dembiński, rozpoczęła się dyskusja polityczna
nad sprawozdaniem sekretarza generalnego
Unji.
Przedstawiciel Holandii dr. Treug, były
holenderski minister F.itt:iansów, omawiał obszernie sprawę barjer celnych pomiędzy pań
stwami, wyrażając ubolewanie, że niestety,
parlamenty przeważnfo dość jednostr-onn:ie
trakitują zagadnienia gospodarcze.
P'l"Zed'Stawiciel Danji. były duński m+mster
Wojny, dr. Munch, wyrazi.ł ubolewanie, że
konferencja rozbrojeniowa poczyniła stosunkowo niewielkie postępy.
W Wdym. razie - podniósł poseł Mundi
- dy>skusja o.ad kwestjami rozjemstwa, bezpieczeństwa i rozbrojenia po.siadała poważne
znaczenie.
Były m.iinister niemiecki dr. Dawi:d wygło
sił w toku dyskusji naid sprawą rozbrojenia
obszerne przemówienie, w którem nazwał
sprawę nieufności pomiędzy narodami, będą
cą przyczyną zbrojeń i z·b rojenia, stanowiące
znowu przyczynę nieufności, błędnem kołem,
utrudniającem owocną pracę rozbrojeni-ową.
Jedyne wyjście z tego błędnego koła wi·zi poseł Dawid, były minister socjalistyczny
Rzeszy, w zaniechaniu dqżności do jakichś
specjalnych zabezpieczeń, bezpieczeństwo bo-

wiem wyniknie samo z siebie przy przepro•
wadzaniu rozbrojenia.
Poseł Dawid wypo·wiedział się w końcu
za pojednaniem i przyjaźnią pomiędzy ludem
francuskim. i niemieckim.
W toku dzisiejszych obrad Unji Między
parlamentarnej przemawiał w imieniu grurpy
polskiej prof. Dembiński, rozpoczynając swe
przemówienie w języku niemieckim, aby wyrazić przedewszystkiem podziękowanie przewodniczącemu grupy niemieckiej i pozostałym kolegom.
niemieckim za zaproszenie i
gościnność, okazaną posłom polskim.
W dalszym ciągu swego przemówienia,
wygłoszoneg·o
dalej po francusku, mówca
podniósł, że na konfe.ren<:ji paryskiej zwracano uwagę na różnice, instniejące w spraw~e
bezpieczeństwa pomiędzy Europą zachodnią

a wschodnią.

•
Polska nie
odpowie Litwie

na

ostatnią bezmyślną notę

Korespóndent „Hasła" donosi z Warsza wy:
Dowiadujemy się z zupełnie miarodajnego
źródła, że p. min~ Zaleski nie udzieli już żadnej odpowiedzi ńa ostatnią notę W aldemarasa,

I

Nie ulega już wątpliwości, że sfery miaro.
dajne ·zagranicy z ·całego przebiegu rozmów
polsko - litewskich bardzo dobrze zdają so·
bie sprawę, iż na Litwę spada całkowita odpowiedzialność za niepodjęcie rokowań,
---

„ ...„ „...............„ „.......„ ...,„...i . - . „. . .„ „...

Af'llimllllml„. . .

Nowości!!!

„„ililllllllllli.

Wypozyczalnia
przy

księgarni

I

książek

składzie

Nowości Ul

nut

QEBETHNER.R i WOLFFA
Nowości!l!

Piotrkowska 105, telefon 1·80.

Od tego czasu ws~yscy mogli
jednak Europa cała stanowi
jednolitą całość, z której nie można wyodrę
bniać jakichś ognisk niepokoju i nie można
wytwarzać
róż;nic między obu częściami co
do be.Zipieczeństwa. Polska zawsze z najwię
kszem przekonaniem przystępowała do wszel
Kich wnów międzynarodowych, związanycli
ze sprawą pokoju. Projekt Kelloga, który
dzisiaj znalazł swe echo w Polsce, pokrewny
jest bardzo rezolucji, wniesionej przez Polskę
na zgromadzeniu Ugi N aroclów we wr'ześmu
1927 roku, domagającej się potępienia wojny,
Pakt Kelloga jest jednym z najdonioślej-·
szych zdarzeń od czasu paktu Ligi Nat"odów.
jest on potwierdzeniem i rozwinięciem paktu
Llgi. Polska podpisze ten pakt przekonana,
że stanowi on wielki krok naprrod w dziedzinie utrzymania pokoju oraz że będzie on
punktem wyjścia do dalszych wysiłków, unie
rzających do utrwalenia pokoju w tych czę
ściaoh Europy, w któ.ryoh gwa1'ancj41. pokoju
stwierozić,

Nowości!!!

że

jest mniejsza.. niż ~dzieindzrei..
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Rozruchy komunistyczne na
były wyreżyserowane
Rząd łotewski tłumi silną ręką
RYGA, 23.8. (Tel. wł. „Hasła"). Policja
polityczna dokonała w Rydze licznych aresztowań wśród uczestników komunistycznych rozruchów.
Stwierdzono, te cała akcja strajkowa i de
monskacyjna kierowana była przez tajny ko-

....„ ••
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Krzyż zasługi
otrzymał bohaterski kpt. Kotwica
Korespondent ,,Hasła" do

:.i z Warsza-

wv:

Wczorajszy Monitor Polski ogłasza o na·
daniu srebrnego krzyża zasługi ś, p. kapitaOQwi Józefowi Kotwicy, który ut01iął przy ra·
towaniu tonących w Wiśle.

próby

oczekiwany jest w Norymberdze
BERLIN, 23.8. ,,Berliner Tageblatt" donosi z Norymbergi, że oczekują tam przybycia premjera Bartla, który swem dziełem naukowem p. t. ,,Perspektywa w malarstwie'•

Moskw~

wywołani.a

mitet komunistyczny, który dątył do ogłoue
nia strajku powszechnego na Łotwie.
Prokurator sądu okręgowego w RydZ'e
wydał nakaz konfiskaty ogłoszeń strajkowych. W dzielnicach robotniczych policja
aresztowała licznych agitatorów, którzy rozpowszechniali wśród robotników ryskich odezwy komunistyczne i nawoływali ich do obalenia istni.ejącego ustroju demokratycznego i do zaprowadzenia na Łotwie władzy sowiecki.ej.
Podczas aresztowania, komuniści stawiali
policji czynny opór.
W komuni·sty<:znym tajnym lokalu przy
ul. Matwiejewskiej w Rydze aresztowano

roz uchów

zdobył rozgłos światowy.

tajnego komitetu komunistycznego
Jakóba Itkina. W lokalu znaleziono korespondencję,
która świadczy o ścisłym kontakcie pomiędzy komitetem wykonawczym
mię,dzynarodówki moskiewskiei, a ry,wkim ko
mitetem komuni,s tycznym.
Znaleziono dowody przekazywania komu
nistom ryskim pieniędzy z Moskwy na popar
cie akcji strajkowej i rozruchów.

Korespondent donosi, te premjer Bartel.
który w drugim tomie swego dzieła ma szczegółowo omówić prace Diirera, przybywa do
Norymbergi, aby przestudjować wystawę
Diirera, istniejącą obecnie w Norymberdze.
W kołach norymberskich spodziewają się,
że pobyt p. prem jera Bartla potrwa w tem
mieście czas dłuższy. (PAT)

Minister komunikacji p. Ozolinsz oświad
czył współpracownikom prasy łotewski·ej, że
rząd nie dopuści w
żadnym wypadku do
strajku na kolejach łotewskich i do przerwy
w nO'nllalnej komunikacji kolejowej.

przy Prezydjum Rady Ministrów
ma być utworzony

członka

dąży do niepodległości
i oderwania się od WGeikiej Brytanji

w listopadzie

WARSZAW A, 23.8. P. A. T. dowiaduje
w sprawie zamachu na przed
stawiciela handlowego Z. S. S. R. w Warszawie p. Lizarewa jest już na ukończeniu i że
sprawa Woyciechowskiego znajdzie się na wo
kandzie Sądu Okręgowego w Warszawie zapewne w połowie listopada.
Powstałe w niektórych organach prasy
zagranicznej pogłoski o tem, że zamknięte w
swoim czasie w związku z zamachem na p.
Lizarewa przez władze ą.dministracyjne rosyijski komitet emigracyjny oraz związek mło
dzieży rosyjskiej, zostały ponownie otwarte
- nie od.powiadają prawdzie. {PAT.).

Sensacyjne

się, że śledztwo

oświadczenie

Podsekretarjat stanu
Korespondent „Hasła" donosi. z 1Wairsza~

wy:
W

kołach politycznych' mówi się. znów o
tem, że na jedne:m z najbliższych posiedlzeń
Ra<ly Ministrów poruszona będzie sprawa
utworzenia podsekretarjału. stanu p.r.zy Prezy.djum Rady Ministrów, a jak wiadomo na
stanowisko to ma być powołany wiceprezes
klubu B. B. pos. Kościałkow.sló~

Irlandja

Sprawa \\Jyclechowskiego
odbędzie się

przez

le

Łot

Premjer Bartel

De Valery

BERLIN, 23.8 (tel. wł. „Hasła"), Bawią·
cy w Berlinie na kongresie Unji Międzyparlamentarnej wódz irlamdzkich na~ j ana listów
De Valera udzielił „Tel. Union" sensacyjnego
wywiadu. Oświadczył on, że umowa wiążąea Irlandję z Anglją zawarta w roku 1921
została lrlandji
narzucona przemocą przez
Lloyd Georgea. Gdyby przeprowadzić w Irlandji plebiscyt, to wszyscy przekonaliby się,

Wielkiej Brytanji. Mylne są poglądy, rozpowszechniane zagranicą, jakoby dzięki temu
tr3;ktatowi z 1921 roku uzyskać miała Irlandja swą niezawisłość. W rzeczywistości może i dziś jeszcze Ang! ja poczynać sobie z !rlandją, jak się jej podoba. Wprawdzie posiada l'rlandja swego przedstawiciela dyplomatycznego w Waszyngtonie, którego zresztą
uznała i Anglja, i-le nie wie się o tern, że zaże przygniatającą większością głosów oświadkres jego działan~a jest ograniczony wprost
1
czyłby się naród irlandzki za pełną niepodledo minimum specjalnemi zobowiązaniami.
głośoią i za bezwzględnem odłączeniem od

I

Robotnicy sezonowi
udający się na roboty do Francji
nie będą płacić za wizy

Korespondent „Hasła" donosi z Warsza..
wy:
Państwowy Urząd Emigracyjny przy Min.
Pracy rozpoczął układy z władzami frana.skiemi o całkowite zniesienie opłat za wizyj
dla obywatdi polskidi. u<lających się dO
Francji na roboty.
Hi±

Ostatnie 3 dni! -...

_,... Ostatnie 3 dni! - . .
Miłość

Opowieść o miłości swawolnej, narrllętnej; miłości
prawdziwej z za kulis nocnych kabaretów w 9 akt.
p

t.

ni u

Popisowe kreacje mistrzów BILLE DOVE,
HUGHES, LEVIS STONE.
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Dziś
astępnych!

i dni

tragedja

Pierwszy raz w

świata!

Miłość 1

re

Naj większa para
W roli głównej
niezró\vnany tragik

wszechświatowej.

Dramat krwi,

łez, miłości

R'IC
• h ard BarłheImess

a
i

,

poświęcenia

i przepiękna

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr•

•

••

Łodzi I

iata
w 12 aktach.

Moly O'day

- - NADPROGRl\M: Komedja amerykańska w 2·ch aktach.

•

..__

Dramat w 8-rniu aktach na tle nocnego źycia w spelunkach apaszów. W roli głównej egzotyczna
i tajemnicza ALLf\N Nl\ZIMOW.f\.

•

Groza wojny

1

PARYŻA

następnych !

Największa

apasza

GRZECHY

•

Dziś

i dni

Miłość

P· t.

Nadprogram: FARSA.

Nadprogram: FARSA.

•
•
••

LLOYD

ulicznej dziewczyny.
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Przepisy o związkach
i stowarzyszeniach

qaponja, 9Tlandiurja a nafta
W t1osce o

uniezależnienie się

Japonja nie może się zdecydować jeszcze
na udzielenie swego placet Mandżurji i jej
rządowi w kwestii przyłączenia się tej prowincji chińskiej do nowych Chin zjednoczonych i poddania się centralnemu rządowi w

Nankin~e . Wśród wielu obiekcyj i trosk o zachowani~ swego wpływu i interesów w Mandżurji, odgrywa w J aponji rolę pierwszorzęd
ną

i

dominującą w

polityce stosowanej wobec
- nafta. Albowiem Mandżurja
posiada bogate pola naftowe i tylko produkcja szybów man&urskich mogłaby wyzwoiić
Japonię z zależności od Stanów Zjednoczonych pod względem d'OS!awy i zaopatrz.enia w
naftę - w produkt niezbędny dzisiaj dla każ
dego państwa, posiadającego dużą flotę handlową i w,ojenną, oraz flotę napowietrzną, nie
mówiąc już o przemyśle automobilowym. Z
kwestją n~ty związana jest jaknajściślej love
stja zdolności i możnaści obronnych każdego
kraju, prowadzącego czynną poHtykę zewnę
trzną w szęrokich rozmiarach, oraz posiadającego kolonie zamorskiie - a w tej sytuacji
znajduje się mocarstwo wyspiarskie par excellence, jak Japonja.
·
Jak wygląda przemysł naftowy i konsumtja nafty i jej pochodnych w J aponji?
Rozwój i aktywność przemysłu naftowego w Japouji datuje się odr. 1S90, osiąga jednak właśc.iwy poziom dopiero w r. 1912. Maximum natężenia produkcji osiągnięte zostało w r. 1916 przy wydobyciu 430.000 tonn.
Od tej chwili prod111kcja zaczyna się stale
zmniejszać, ustalając się na poziomie 270.000
tonn (1926 r.) W tym samym czasie zaznacza się stały wzrost kosztów eksploatacji. To
też wzrost inwestowanych w przemyśle nafcianym kapitałów wynosi w ciągu 3 lat tylko
prawie 40 miljonów yen (68 mHj. yen w 1921
- 108 milj. yen w 1924).
Produktja lokalna nafty w Japonji nie wy.
starcza w żadnej mierze na pokrycie potrzeb
konsumcji. Japonja konsumuje roczn,i.e okol.o
800.000 tonn nafty, do czego należy dodać jeszcze 300.000 tonn., nabywanych przez marynarkę japońską zagranicą. Ta:k więc 3/4 ogólnej sumy konsumowanej nafty musi być nabywane zagranicą, co uzależnia Japonję w
tej dziiedzinie od kraiów obcych.
W celu uniezależnienia się od produktów
zagranicznych Japonja forsuje eksploatację i
produkcję szybów naftowych na północnym
Sachalinie, odstąpionym jej p.""Zez Rosję. Ale
produkcja ta nie daje więcej nad 60 - 70.000
tonn rocro.ie, wobec zupełnego zastoju w pracy podczas surowej zimy północnej, panują
cej w tej części Sachalinu. Poza.tern. rząd Japoński utworzył w celu dokonywania próbnych wierceń i badań komi·sję specjalną naftową w r. 1926, która podzieliła cały kraj na
25 dystryktów, gdzie prowadzone są posru'kiwania i próbne wiercenia.
Pewne nadzieje pokładane są teina Formozę, gdzie spodziewać się można odnalezie.Mandżurj
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Kongres

Eucharystyczny
w Sydney
Do

Australii, jak się dowiadujemy, wytylko jeden przedstawiciel P alski, a
mianowicie ks. Tomasz Reginek, proboszcz
z Rybnicza. na śląsku.
Wysokie k10Szta złączone z wyjazdem, nie
dozwoliły Kom±tetowi polskiemu, na czele któ
rego stoi książę Paweł Sapieha, wysłać liczniejszej d~legacji na Kong!I'es.
Następny ~ ma się odlbyć w roku
11930 w Kartaginie (Afryka).
feebał
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21 do 26 sierpnia r. b.

Fascynujący

film pod

włącanie

tytułem:

SANDRA
Potężny

dramat z życia kobiety
o dwustronnej duszy

~~na~s~::1

Barbara la Marr

Piękno

kobiecości

to kwiecie żych1.
kobiety o prawo I egzywystawa.
Przepych
paryskich dancingów.

I czar

mUoścl. Walka
stencję.
N.lebywala

Prawo

Ceny miejsc; W :!ni powszednie na wszystkie
seanse. zu w soboU;. niedzielę I święta od
godz. 1-3 pp. I m. 75 gr„ Il. 40 gr. Ul. 30 gr.
W sobotę. niedzielę i święta od godz. 3 pp
J miejsce 90 gr„ li. m. 50 gr., III. m. 40 gr.

od producentów

W czerwcu 1926 r. MW. Spraw Wewnętrz
nych przystąpiło do opracowania przepisów
o związkach i stowarzyszeniach. Przepi6y mia
ły ukazać się w postaci rozporządzenia Prezydenta, z różnych powodów tednak sprawę
tę odroczono. Tymczasem sprawa stowair:Zyszeń, a szczególnie partyj politycznych, wyma
ga un.onnowania. Partje polityczne, na pods:taiwie przepisów, nie są u nas uwaane za oso
hy prawne. Wobec tego nie mają one prawa
nabywania nieruchomości., za.Wiierać umów na
odn.a:jem mieszkania i lokali. W pra!ktyoe two
rzy się fikcje, mi.aDowicle osoby prywatne
podpisują umowy lub kupują domy, które
faktycznie na.Jeżą do partyj. Niejedndkrotnie
osoby, które podpisały umowy; po wystąpie
niu z pairtji mależniaiją · od ioh- dobrej woli
zwrot majątku partji. Co się tyczy stowarzyszeń, obecna procediura >rejestracji i legalizacs.ji ~ bardzo skompłilwwana. Ma ona uledz
zmianie. Min. Spraw Wewnętrznych przystą
piło do pooownego opracJwania nowelizacji
<:>bectrie obowiązującyich przepisów. Ma być
wprowadzony system uznania :partyj pol.itycz
nych za osoby prawne. Ostateczna decyzja
zapadnie na konferencjaoh międzym.imster
jalnych.

~agranzcznych

nia pól naftowych. Cała produkcja szybów dżurskiej, co staw.ia znów Japonję w k'.olizji
naftowych na Sachalinie i na Formozie za- nietylko wobec Chin nowych, dążących do
kontraktowana jest zgóry przez Minist~two zjednocrenia, &.e i Stanów Zjednoczonych,
Marynarki.
które swą deklaracją w p.ozostawieniu wolnej
Wszystko to jedna:k nie wys.tarcza na za- ręki r:ządowi Nankinu przekreśliły całą dospokojecie potrzeb Japonji, a tembardz.iej na tycbczasową politykę mocarstw w stosunku
uniezależnienie jej floty wojennej morskiej i
do rewolucjonistów chińskich i wystąpiły onapowietrznej od importu na.iły z za.granicy. !warcie w obronie programu i haseł nowoTo. też troska o .zapewnienie sabi'e d-0sfatecz- tworzącego się narodowego państwa clńń
ny<:h źródeł niezbędnego SUt'owca w postac:i skiego pod egidą Kuo-Ming-Tangu i rządu
ropy naftowej wpływa w pi:erwszym rzędzie centralnego, zorganizowanecSo przez potu.
na linję polityki japońskiej w kwestji man- 1 dniowców.
"'
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PRZYMUS ADWOKACKI
według

projektu polskiej procedury cywilne]

Kom.isja Kodyfikacyjna więks.z.ością gło od sądu okręgowego, jest w większości wysów (6 przeciwko 2) przyjęła proj.ekt Fieri- padków skomplikowany, wymaga od strony
cha a przymusi>e adwokackim w sądach okrę znajomości faC'howej i umi·ejętnośc.i na1eźyte
gowych, · apelacyjnych i w Sądzie N ajwyż go wyświetlenia sytuacji pra.wnej, co się abszym.
solutnie ni'e da pomyśl,eć bez zastępstwa
Art. 20 odnośnego projektu brzmi in ex- strony przez adwokata. Zres2'tą nie należy po
tenso jak następuje: „W sądach okręgowych, millląć i drugiej, nader ważnej okoliczności, iż
w sądach apelacyjnych i w , Sądziie Najwyż przymus a•dwokacki przyczyni się w znaczszym strony muszą się zastąpić przez adwo- nej mierze do zmniejszenia ilości sporów.
katów i to bez względu n.a to, czy proces fo- Adwokat przy ocenienru stanu faktycznego
czy się prz·e d kompletem sędziów, czy też często uświadomi klifenta, iż należy pominąć
przed sędzią samoistnym". Do chwili, gdy drogę sądową, szukając załatwienia sporu w
przyszły ujednostajniony kodeks postępowa · ugodzie.
Kancelaria adwokacka stanie się
nia cywilnego zacznie obowiązywać, zajdą przy panującym przymusie adwokackim, wemoże jeszcze drobne we względzie kwestji
dle słów członka Komisji Kodyfikacyjnej
pełnomocnictwa stron przed sądem zmiany,
Trammera, sitem przez które sprawy będą
zasaida jednak przymusu adwokackiego po- przechodzić do sądu.
zostanie niewzruszoną.
Przymus adwokacki zrodzi w szerokich
W ario więc już dziś omóv.':ić jej znaczenie sforach ludn>0ści większe zaufanie do wymiaAdwokatura w szeroki-em znaczeniu tego ru sprawiedliwości, zadając cios t. zw. pokąt
nemu pisarstwu, które pcha strony na dregę
słowa jest częścią wymiaru sprawiedliwnśd
i służy zarówno szerokim warstwom ludności procesu, częstokroć zgóry zupełnie beznajak i sąd>0m 1 którym ułatw.ia znakomicie za- dziejnego.
A zatem przymus aidwokacki jest ze
danie przez fachowe przygotowanie procesu.
wszech miar pożądany: położy on kres w peTę prawdę oddawna zrozumiały państwa Za
chodu, wprowadzając u siebie bezwzględny wnej mierze piedactwu, gdyż adwokaci poprzymus adwokacki. Za przymusem adwokac wstrzymają strony od wooszeni.a ni·eiuzas.adkim przemaw.ia wiele bardzo okoliczności, nionych skarg do sądów, zaś sprawy przed
wystarczy jednak wymienić dwie najważniej sąd przyjdą już należycie przygotowane pod
sze, by zrozumieć potrzebę samej instytucji. względem materiału faktycznego.
A. S. P.
Proces, poczynając, jeśli chodzi o instancje,

Zaproszenie na uroczystoSC
otwarcia Targów Wschodnich
Dnia 21.- go b. m. delegacja J.ow~
Przyjaeiół J'airgów

I

się amnestję

Jak stosuje

w konkretnych wypadkach
Stos.owanie ustawy amnestyjnej z 22 czerw
ca b. r., a obowiązującej od 14 lipca, pozostawia w praktyce wiele wątpliwości co do
s~osobu jej wykonania. Pod tym względem
k1lka zasadniczych wyjaśni•eń jest k.oni,e cz- ,
nych.
Przedewszystkiem więc, jeżeli ktoś popełnił przed dniem 3 maja b. r. przestępstwo
nie wyłącZ011e ustawą z pod amnestji, a za
które kodeks przewiduje karę pozbawienia
wolności nie wyżej 3-ch miesięcy, albo też,
jeżeli przestępstwo zagrożone
karą poz;bawi-enia wolności nie wyżej jednego roku, popełnion-0 z pobudek wyłącznie społeczno
politycznych czy religijnych - to wówczas
sąd lub prokurator w trakcie dochodzenia
policyjnego sprawę umarza.
Jeżeli za przestępstwa popełnione przed
3 maja r. b. ustawa przewiduje karę wyższą
n~'Ż 3 miesiące, ale w konkretnym wypadku
nie przewiduje się wymiaru kary przekracza
jącego powyższe grani:ce, to wówczas sąd
może za zgodą prok·u ratora umorzyć postę
powanie.

I

Osobie, pokrzywdzonej przez przestęp
stwo, przysługuje prawo wnie~ienia zażale
nia do sądu wyższej instancji w ciągu 30 dni
oP, doręczenfa decyzji, umarzającej postępo
wanie na mocy amnestii. Osoba, przeciwko
któr·ei toczyło się postQpowanie karne, może
w ciągu 90 dni po zawiadomieniu jej o zastosowaniu amnestii zażądać przeprowadzenia
postępowania do końca. Żądanfo temu musi
się stać zadość, nie można bowiem odmówić
osobie, oskarżonej o popełnienie przestęp
stwa, możliwości wykazania bezpodstawności os·karżenia, · niezaJ.emie
od stosowania
amnestji.
W sprawach z prywatnego oskarżenia, a
więc o obrazę, zniesławierue, pobi·d e i t. p.
nie jest dopuszczalne umorzenie postępowa
niiia na zasadzie amnestji bez rozprawy. Jednakże orzeczona ewentualnie kara Uilega umorzeniu w całości lub częściowo chociażby
orzeczenie nastąpiło po dniu 3 maf a b. r.
Jeżeli karę za przestępsiwa popehiione
przed 3 mają już orzeczono, to darowanie lub
zł, agod.zenie (o pół lub %) należy do władzy
zarządzającej wykonanie wyroku.

Medale za ratowanie
tonących
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obsta
I lo·wało
już specjalne medale, które nadawane

,

Z igcia Stanu· Srednieuo
.
w
Piękna uroczystość rzemieślnicza

Końskie, tni!Mto powiatowe, leży na Iinji
kolejowej Tomaszów-Mazowiecki i Skarżysko K.ami.enna.
Handel w mieście zna;d'l!fe się prawie cał~
kow:icie w żydowskich rękach.
Rzem.ieślnky zorganizowani są w pięciu
cechach: szewskim., piekarskim, rzemidrowędliniarskim, stolarsko-kołodziejskim i ślusarsko-kowa~ki.m..

W dniu 19 b. m. odbyło się wśród rzemieślników m. Końskie wi~lka UToczvstość
poświęcenia sztandaru cechu piekal"Sk~go.
Uroczystą Mszę św. wraz z poświęceniem
sz.ta.nd:aru celebrował miejscowy ks. proboszcz Szczepaniak. Chrze.Mnymi byli: Jan
Szymański, burmistrz nlla.sta, Eu.genja Wit-

k:owska.

żooa

prxlstarsz.ego cecll1I

pi~kaTZJ,

Końskich

K. Konopacki, starszy cechu piekarzy z
Przedborza i pani Skorupska, żona piekarza
ze Skarżyska-Kamiennego. Na uroczystości
zauważyliśmy delegatów z Opoczna, Przedborza, Skarżyska i Raclószyc. Władze miasta reprezentowane były w osobach pp.: Szymaflsl<lego, burmistrza, J a.:roszyńskiego, wi.c:e
burmistrza, Pt"elę, sekretarza magistratu i
pana Manjaru - komendanta policji. Radę
Zjednoczenia Stanu Średniego reprezentował
p. Stanisław Wolski z Warszawy.
Po uroczystości kościelnej odbył się wspólny obiad w sali miejscowej Straży Ogniowej,
~.czasie ~tóreg.o omawiano sprawę organizac11 Stanu Sredmego oraz wybory do Izb Rzemieślniczych.
__
.

l

Wschodnidl we Lwowje,

z wiceprezesem lW1C1WSkiej Izby HandfowoPrzemysł'OWej, dr. Janem Ruckesem na czele
złożyła ooabiście zaproszenie na otwareie Tar
gów Wschodnioh we Lwowae Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej do rąk szda kancelatji
cywilnej, dr. Lisiewicza, orM pp. ministrom:
Skarhu - Czechowfozowi, Przemysłu i Han·
dlu - inż. E. Kwiatkowskiemu., Spraw Zagranicznych - Zalewskiemu, Komunikacji inż. A. Kiibnowi i wiice:ministrowi Rołniciwa.
- Leśniewskiemu.
Wszyscy mi!Jli.strowie przyjęli delegację
jaknajprzycl:tylniej i oświadczyli, że w miarę
możności w obwa:rciu Targów wezmą udział.
Pozaiem Dyrekcja Targów Wschodnich,
w iporoz.wnieniu z Wydziałem Prasy i Propagandy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
o:rg~uje na otwarcie J.'argów wycieczkę
wszystkidi diziennir.an;y i k~ndentów
pism zaigranicznych, akredytowanych w W arszawie. W zwi~u z tą wycieczką odbędzie
się wspólna wycieczka na otwarcie :rargów
Prasy Krajowej.

będą za ratowanie tonących przez władze ad
ministracyjne.
Nadawanie ~h medali wstało w.prowa.
dzone na podstawie nowego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Areszt tymczasowy
dla nieletnich
Do budlżetu .M..in. Sprawiedliwości na r.ak
1929/30 wstawiooo kredyty na rozpoczęcie
budowy aresztów tymczasowych, przeznaczo
nych dla nieletnich. Dotychczas odsiadywali
oni arewt tymczasowy w ogólnym areszcie,
co nie było :pożąidane.

Nagroda Nobla
bądzie

podwy:tszona

~zą ze Sztokholmu, 7.e szwedzki par·
lament zwolnił fundację Nobla od podatków.
Wskuiek tego fundusz nagród Nobla będzie
,podiwyźsrony. Podcza gdy w roku bieżącym
nagroda wynosiła 120 tysięcy koron, w następ
nym wynosić będzie 157.ąOQ koron.

90-ta rocznica śmierci
A. Chamisso
Dnia 21 b. m. upłynęła 90 r.ocznica s.Konu znanego poety i pisarza Die:miec;kieg.o, A.

v. Chamisso.

Autor piękinyołi poezyj i nowel, wśród
których zyskała sobie większą sławę opowieSć ip. t. „Peter Schlemi:hl", zjednał sobie
przyjażń i uznanie Polaków w r. 1831, wystę
pując z gorącą obconą p.ows:tańców. Chamisso
~ :w!r~i!~
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Walne Zebranie Cechu Piekarskiego
Piątek,

24 sierpnia, Bartłomieja Apost.
Sobota, 25 sierpnia, Ludwika Kr.

TEATRY.
Wszędzie Rafałek!

Gong CO

GRAJĄ DZlś

W KINACH:

Pani nie chce dzieci.
Casino - 13-ty przysięgły.
Czary - Największa parada świata.
Corso - Grzechy Paryża.
Dom Ludowy - Sandra.
Mimoza - Bohaterka sensacyjnego pr·ocesu.
Mewa - Arabka.
Apollo -

Oświatowy

Nędznicy.

-

Odeón - W kuszącym blasku brylantów.
Resursa - Dziewczęta z balet u.
Rekord - Maciste w walre ? Szeikiem.
Splendid - Kobieta z rekora.em światowym.
Spółdzielnia - Noc przygód 1 '' jarderki.
Syrena - Wesoła wdówka.
Sfinks - Rycerz płomieni.

zebrań
rzemieś~niczych

Kalendarzyk

Zarząd Cechu Wędliniarzy i Rzeźników
Łodzi niniejszem ogłasza, że stosownie do
pisma Urz ę.d11 Przemysłoweg o przy Magistra
cie m. Łodzi z dnia 20 siero-:iia 1928 roku Nr.

m.

dz. 1694/28, w dniu 29 sierp nia r. b. o g-odz. 5
po poł. odbędzie się w lok811l Cechu przy ul.
Zawiszy 5 walne zebranie członków Cechu z
następującym porządkiem dz:ien!lym.
Zagajenie zebrania przez przedsta.wiciela
Władzy Nadzorczej.
Wybór starszego, podstarszego, członków
zarzą.du, członków wydziałów oraz zastęp
ców.
Sprawa s2lk-oły cl.Ja terminatorów.
Zapis uczni
Wolne wnioski.
Zarząd

Cechu

Wędliniarzy

w

i

Rzeźników

Łodzi.

Zawiadomienie
Zarząd Cechu Pończoszników i Trykotarzy, zawiadamia niniejsz'.!m swoich człon
ków, że rejestrację przeprowadza członek
zarządu p. G. Henius, Zamenhofa 18 dziś w
piątek i jutro w sobotę przez cały dzień.
Ponieważ za niezarejestrowanie się grozi
- jak wiadomo - kara grzywny 1,000 zło
tych lub 14 dni aresztu, przeto członkowie
zechcą we własnym interesie zgłosić się u
wy7.ej nazwanego celem rejestracji.

Onegdaj, t. j. w środę, o godzinie 8-ej · nej strony do uczuć patrj otycznych zebrawieczorem odbyło się w lokalu własnym przy nych, by spełnili swój obywatelski obowiązek,
ulicy
Podleśnej
Nr. 1
Walne Zebra- mówca wspomniał też o karach, grożących
nie członków cechu mistrzów piekarskich tym, którzy w opieswlości swej nie zarejew Ł-odzi z następującym porządkiem dzien- strują swych przedsiębiorstw.
Po udzieleniu wyjaśnień przez p. Korczanym: 1) Sprawa rejestracji przedsiębiorstw,
naka:znej przez urząd wojewódzki, 2) Spra- ka, dotyczących samego przeprowadzania rewa zaproszeń na zjazd okręgowy cechów pie- jestracji postanowiono rozpocząć natychmiast
karskich we Lwowie, Katowicach oraz na rejestrację, którą przeprowadzać będzie sezjazd piekarzy amerykańskich w Chicago, kretarz p. Rawski w lokalu cechu codzien3) Sprawa zja.ZJdu piekarskiego województwa nie od godziny 9-13 i 15-18.
W dalszym ciągu uchwal ono wysłać na
łódzkiego, 4) Sprawa ceny na chleb, ustanowi.onej ostatnio rozporządzeniem Magistratu zjazd okręg owy cechów piekarskich we Lw-owie, który się odbędzie w niedzielę, dnia 2-go
oraz 5) Wolne wnioski.
Zebranie zagaił starszy cechu p. Wanda- września r. b. depeszę gratulacyjną, zaś na
chowicz, ukazując nil ważność spraw, mają zjazd wojewódzki w Katowicach, połączony
cych być omówionych i załatwionych przez z powięceniem nowego sztandaru cechowego,
Walne Zebranie, a szczególnie sprawę reje- który się odbędzie w dniu 26 sierpnia r. b.,
t. j. w przyszłą niedzielę - ·wysłać delegację
stracji piekarzy oraz cen chleba.
z sztandarem w skfa.dzie następującym: P'P·
Sprawę tak ważną dla całego polskiego
stanu rzemieślniczego rejestracji przedsię Jesse, List, Kruażyr i Korna.t, przyczem nabiorstw zreferował z ramienia Resursy Rze- leży wymienić, że w tym samym dniu odbęmidlniczej p. Korczak, członek komitetu or- dzie się także pośv.-ięcenie sztandaru piekarganizacyjnego dla wyborów do Izby Rze- 1 skiego w Ozorkowie, na którą to uroczystość
wyjadą pp. Kuli:iski, Skórczyński, Suwalski i
mieślniczej, wyjaśniając zebranym, że i dla
dobra własnego i w interesie dobra ca/ego Feniczak.
Odnoś·nie do zaproszenia piekarzy ameryr.zemiosla polskiego, wszyscy powinni bezwarunkowo rejestrować swoje prz-edsiębiorstwa, kańskich, uchwalono - ze względu na nader
celem otrzymania I.tarty rzemi~ślniczej, u- wysokie koszty przejazdu do Ameryki (około 800 dolarów) zwrócić się z odipowieprnwniającej do głosowania przy wyborach
do Izby Rzemieślniczej. Apelując więc z jed- dzią do Centrali Warszawskiej, że cech łódz-

l

dyżury

aptek

Dziś

w nocy, dnia 24 sierpnia, dyżurują
apteki.
G. Antoniewicz (Pabjanicka 50), K. Chą
dzyński f Piotrkowska 164),
W. Sokolewicz
(Przejazd 19), R. Rembieliński (Andrzeja 28)
J. Zundelewicz (Piotrkowska 25), Kasperkiewicz (Zgierska 54), S. Trawkowski (Brzeziń
ska 56).
następujące

Majstrowie fabryczni
Przemysłowcy muszą

I
I

Przed paru tygodniami toczył.a się zażar
ta kampanja pomiędzy organizacjami pracow
ników umysłowych i majstrami fabrycznemi
z jednej, a przemysłowcami z drugiej na tle ubezpieczenia majstrów w zakładzie ubezpieczeń, gdyż przemysłowcy łódzcy stali na stanowisku, że majstrowie nie są pracownikami
umysłowymi i nie podlegają ubezpieczeniu.
Na konferencji w tej sprawie w zakładzie
ubezpieczeń z przedstawicielami zainteresowanych stron, zakład wydał apinję, której
jednak przemysłowcy się nie podporządko
wali, uważając ją za niezg.odną z ustawą.
Obecnie na skutek interwencji związku
majstrów fabrycznych. Ministerstwo Pracy

Straty

W dniu dzisiejszym o godz. 2 po poł. z
Dworca Kaliskiego wyjeżidża do Turyna na
międzynarodowe konkursy łódzka drużyna
ćwiczebna stTaży ogniowej.
Drużyna, która reprezentować będzie całą Polskę, składa się z 24 strażaków pod komendą inż. Brzozowskiego,
Niezależnie od drużyny wyjeżdżają również oficerowie straży, a mianowicie: dyr.
Wołczyński, Bolesław Jasieński, Stefan Płó
ciennik, Karol Matys, Edmund Szwarcszulc,
Gustaw Winkler, Stefan Kopczyński, Adolf
Berg, Edmund Grosser, Bronisław Wodzisławski, Bronisław Kroh, inż. Rusiecki, Alfred Pias-ecki i Adolf Lipski.
Ponieważ Ł. S. O. O. nie jest w stanie pokryć kosztów wyjaZJdu i utrzymania drużyny
reprezentacyjnej oraz przesyłki rekwiżytów,
Magistrat postanowił, uwzględniając prośbę
zarządu i komendy Ł. S. O. O., wyasygnować
na ten cel kwotę zł. 5.000.

Powrót z urlopu
W dniu wczorajszym powrócił z urlopu
wy.p oczynkowego i objął urzędowanie dvrektor Drukarni Państwowei w Łodzi, p. Henryk
Jeleniowski.

W

cena chleba.
końcu

po uchwaleniu wniosku o odwo-

RF25 tys.

wynoszą

wczorajszym w fabryce firmy
i Engelman przy ulicy Staro-Wókzań
sk.iej 9 wybuchł groźny pożar w oddziale karbonizacyjnym. W skutek tarcia zapaliła się
maszyna zwana „trzepakiem".
Ogień rozszerzył się z błyskawiczną szybkością, tak, że niemal momentalnie cała sala
fabryczna, mieszcząca się na parterze, stanęła
w płomieniach. Było to podczas pracy i
wśród robotników wybuchła panika.
Ogień
uniemożliwił im dostęp do drzwi, tak, że mu-

złotych

sieli się ratować ucieczką przez okna, które
na szczęście nie były zc:.kratowane.
Na miejsce pożaru wzzwano IV oddział
straży ogniowej , który przystąpił do energicz
nej akcji ratowniczej. \Y/ ciągu ·15 minut
zd0łano pożar ugasić. ~paliły się maszyny,
transmisje, prawie zupełniz spłonął dach i
uszkodzone zostały silnie kominy. Znaczne
spustoszenie też uczyniła woda, którą gaszono

I

Zakończen~e

obozu Polskiej

Y. M. c. A. nad

Lindą

W niedzielę, dnia 26 sierpnia odbędzie się

w Obozie Polskiej YMCA nad Lindą uroczy

ste zaikończenie letniego okresu obozowego.
Komitet i Dyrekcja obozu zaprasza wszystkich przyjaciół polskiej YMCA na to świę
to. Również i obozowcy meldują posłusznie,
że pragnęliby aby społeczeństwo
łódiJkie
przekonało się naocznie w czasie tej uroczystości, że Obóz nad Lindą jest szkołą zdrowia i tężyzny duchowej.
Dojazd do obozu tramwajem ozorkowskim z Rynku Bałuckiego do Przystanku Luć:mierz, skąd pieszo lub końmi piąkną leśną
drogą.

J

1

Wal

Ważne

administracyjnych

Wojewodowie mają prawo swoje uprawnienia w powyższyl!l zakresie, wyjąwszy pra
wo wyznaczania cen na cegłę, przekazać sta
rostom.
Ceny będą wyznaczane po wysłuchaniu opinji specjalnych komisyj, przyczem jako
poastawa do wyznaczania cen musi być wzię
ta wys·okość kosztów produkcji i gospodarczo
usprawied:liwionych kosztów wyn1iany.

Likwidacja zatargu
w,.Widzewskiej ~iinI f ąfurz~''

dla

rzemieślników

Okólnik p. wojewody w sprawie
rejestracji
Urząd Wojewódzki nadesłał do wszyst
kich panów starostów, Województwa Łódz
kiego oraz do Magistratu mias-ta Łodzi
(Urząd Pnemysłowy),
śnienie:

następujące

wyja-

„W zwią2;:ku z okólnikiem tut. Urzędsu 2
dnia 9 czerwca 1928 r. L PH. 3894/28, w
sprawie wydawania przez władze skarbowe.
zaświadczeń, iż dany rzemieślnik nie należał
do kategorji osób, obowiązanych do wykupie
nia świadectwa przemysłowego za rok 1927,
Urząd Wojewódzki komunikuje, że w wypa<l
kach, gdy urzędy ska11bowe odmawiają wyda·
wania w~pomnianych zaświadczeń, zgłaszają
cy przemysł rzemieślniczy, którego wykonanie rozpoczęte zostało przed dniem 15. XII.
1927 r. m-0że otrzymać kartę rzemieślniczą je
dynie wtedy, jeżeli będzie czynił zadość warunkom art. 145 lub 198 ust. 5, albo też wyjedna dyspensę na p-0dstawie art. 146 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej o prawie prze
mysołwem.

Co

Straty wynoszą 25,000 złotych.

władz

Jak się dowiadujemy w jednym z najbliż
szych Dzienników Ustaw ma się ukazać rozpo
rządzenie ministra Spraw \Vewnętrznych, 'wy
dane w porozumieniu z innymi zainteresowanymi ministrami, na podstawie którego z.osta
ją przyz.nane wojewodom. ~~rawnienia do regulowama ~en rr.zedm1ot0w pows~echnego
użytiku, a m1a11ow1oe: na mąkę, pieczywo,
mięso, słoninę, szmalec, wyroby masarskie oraz cegłę.

skiego, ze względu na to żie nie bronią należy~
cie interesów rzemi-OSła piekarskiego, oraz
po złatwieniu kilku drobniejszych spraw, zebranie zamknięto.

pożar.

Walka z nieuzasadnioną drożyzną
Nowe uprawnienia

czlonków obecnych komisyj szacunkrr
wych, zasiadających z ramienia cechu piekar-

ostatecznie na korzyść

majstrów.
Ministerstwo stwierdziło, że pod kategorię pracowników umysłowych podpadają: 1)
osoby, spełniające administrację i nadzór, 2)
osoby spełniające warunki technicz.nego kierownictwa i nie posiadające tytułu majstra,
który może nie przysługiwać w danem przedsiębiorstwie, osoby posiadające tytuł i sprawujące nadzór i pełniące pracę, nie spełnia
jąc czynności fizycznych. Na skutek tej decyzji, wszyscy majstrowi·e na terenie Łodzi
zostają ubezpieczeni w zakładzie ubezpieczeń dla pracowników umysłowych.

W dniu

konkursy

.w Turynie

ubezpieczyć

sprawę tę przesądziło

Goński

łódzkiej drużyny
strażackiej

międzynarodowe

ich

Z\vycię~yli

I)

Wyjazd
na

mąki,
łanie

Zarząd.

Nocne

I

ki zajmuje wobec zaproszenia kolegów ame11
stanowisko odmowne, uważając
wysłanie delegac;; za niepotrzebne.
Następnie na skute).r zwrócenia się Cen·
trali uchwalono w zasadzie urządzić zjazd
wojewódzki cechów piekarskich; omóWienie
zaś szczegółów postanowiono odłoż;ć na najbliższe zebranie.
Na porządku dziennym jako punkt 4) znalazła się następnie sprawa najbardziej obcho
dząca ogół piekarzy, a mianowicie sprawa ceny na chleb. Otóż, jak wiadomo, magistrat
przychylając się do życzeń konsumentów obniżył ostatnio cenę chleba, chociaż większość
komisji cennikowej, 5 przeciw 3, była za uI trzymaniem dcńychczasowej ceny, t. j. 1 zł.
20 groszy za 2 kg. bochenek.
Cennik ten, ustanowiony przez magistrat,
został zaskarżony do wojewódzrtwa i Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
W skardze tej piekarze ukazując na ogromne obciążenie podatkowe, powołują się na
zagranicę, gdzie cena chleba zawsze jest wyż
szą od ceny mąki, gdy tymczasem u nas nie
uwzględnia się nigdy kalkulacj~ piekarzy.
Równocześnie uchwalono wnieść do urzę
du wojewódzkiego memorjał, z prośbą o ustanowienńe spec}afoej komisji,
któraby po
dokłc..cinem xbadaniu faktycz:nego sianu potwierdziła zasadę kalkulacji piekarzy: cena
kańskich

usłyszy y dziś
przez radjo

PIĄTEK, 24-g.o sier,pnia
13.00-13.10 Sygnał czasu, hejnał z Wiefy,
.Marjacl<lej w Kralrowie, komunikat lotniw
czo • meteorologiczny.
13.10-15.00 PrzeTWa
15.00-15.20 Komunikaty: meteorologi<:Zlly,
gospodarczy, nadprogram.
15 20--17.05 Przerwa
17.05-17.25 Przegląd wydawnictw petjody·
cznych omówi prof. Henryk Mościcki
17.25-17.50 Transmisja odczytu z Wilna.
17.50-18.00 Przerwa
18.00--19.00 Muzyka lekka w wyk. orkiestry
mandolinistów pod kier. Leonidasa Alek·
sandrowa.
19.00-19.20 Rozmaitości.
19.30-19.55 Odczyt p. l Po!acy na Igrzy·
skach Olimpijskich (Dział Sport i Wychowanie fizyczne) - wygł. W. Junosz~

Dąbrowski.

19.55-20.15 Komunikat rolniczy Oiraz transna dobrej drodze
misja z Krakowa notowań giełdy zbożo
W wyniku interwencji inspektora pracy,
wej krakowskiej
zarząd 11 Widzewskiej Manufaktury" zgodził 20.05-20.15 Słowo wstępne do koncertu wy
się na ustępstwo, tyczące się zapłaty za popowie p. K. Stromenger.
stoje w myśl życzeń robotniczych.
20.15 Koncert symfoniczny Or.kiestry FilharCo się tyczy zwiększenia ilości obsługiwa
monj i Warsz., organizowany wespół z
nych krosien z 770 na 822 to firma nie zgadza
Polskiem Radjo. W programie muzyka
polska. Wykonawcy: Orkiestra pod dyr.
się na ustępstwa, uważając zarządzenie swe
Józefa OzUnińslcieg-0 Maurycy Janowski
za kou.ieczne ze względów na dobro produkcji.
śpiew i Miecz. Fliederbaum, sk:rz.
Robotnicy postanowili zwołać wielki wi·ec, . 22.00-22.05 Sygnał czasu, komunikat lotni·
cz-0 - meteorologiczny
na którym zadecydują, czy wobec częściowe
go ustępstwa firmy przyst['pić do pracy czy 22.05-22.20 Komunikaty PAT.
22.20-22.30 Komąnikaty: policyjny, sportoteż strajkować w dal.szym ciągu,
wY oraz nadprogratn.
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posag,

niż małżeństwo

„Lepszy wróbel w ręku, niż głuszec na
sę>ku" powiada stare przysłowie.
Że zaś przysłowia są, jak wiadomo, mą
drością narodów, niektórzy ludzie starają się
„przysłowiowe" prawdy wcielać w czyn.
Robił to również p. Moszek Zendber, zamieszkały przy ul. 28-g-0 p. Strzeków Kaniowskich.
Przyznać trzeba, re p. Mosziek wybrał sobie odpowiednią ulfoę na miejsce swego zamieszkania. Okazał się bowiem wcale nie„
złym strzelcem. Poprostu „ustrzeUł" p. Poznańską a 500 zł.
Dla wyjaśnienia dodam, Ze „ustrzelił",
znaezy to samo, co „nab.rał".
A stało się to tak:
Pan Zendber pozostawał ootyahczas w
błogosławionym kawalerskim stanie. Jednak wobec p. M.atji Poznańskiej ...psy wi_.e..
szał" na swpbodzie kawalerskiej i udawał go
rąceg-0 zwolennika sz<:zęścia małżeńskiego.
Matce panny l\1atji ogromnie podobały
się zapatrywania p. Moszka, który wkrótce
sta~ się „oczkiem w głowie" niedoszłej teścia
weJ.
Wtedy to, sl:.ooownie do treści przytocw-~go na wstępie przysłowia, zaczął wykorzy
stywać uczucie pani Poznańskiej i naciągać
ją na zaliczki posagowe.
W rezultacie udało mu się wyciągnąć od
łatwowiernej niewiasty około 500 zł.
Widząc, że p. l\1oszek bardziej myśli o po
sagu, niż o małżeństwie, panna Marja oburzyła się straszliwie i zameldowała policji.,
że Zen.cl.ber wyłudził od jej matki obietnicą
ożenku 500 zł.

Policja prnwadzi dochodzenie, które wyile jest praw.dy w doniesieniu p. l\1arji.
Gogo.

, "lia.Że,

Skutki ulewy
Naładowany

wóz

zapadł sią

W dniu onegdajszym

po osie

na szosie prow.ad2:ą

jest przyst sowa
związku :6 notatką o ins·p ekcji ulic, na
odbywają się roboty kanalizacyjn.e,
dokonaną przez przedstawicieli Starostwa
Grodzkiego i Komendy Policji, Od<lział Pra-

seywy l\1agistratu

kocioł.

Do chwili umn.ięcia przeszkody, wskute.K
zatarasowania szosy, komunikacja na tej dro
była unfomożliwiona.
(iks)

aze

śmiert

w czasie tańca

Zarząd fabryki w Woli Krysztoporskiej
w powiecie piotrkowskim urządził .zab.awę
dla robotników fabryki.
Na zabawę przybył równiri jeden ze
współwłaścicieli fabryki Jakób Szpicvogłel,
który brał żywy u.d.zi.ał w zabawie.
W pewnej chwili, podczas tańca Szpkvogiel upadł na ziemię z tancerką, a ~<ly uchylono się, by go pod.nieść, stwierdzono, iż na
ziemi leżał już tylko trup przemysłowca.
Wezwano lekarza, który stwierdził śmi-er"ć
wskutek udaru sercowego.

Stale
w

szkółki

majątku

Rszew

W związku z akcją zadrzewiania uUc i uParku Ludowego na Polesiu Kon
stantynowskiem przewidziane jest znaczne
zapotrzebowanie drzew i krzewów.
Ponieważ szkółka, znajdująca się na terenach Parku Ludowego, zostanie po zakończe
niu robót w tym parku zlikwidowana, Magistrat postanowił przydzielić Wydziałowi Plan
tacyj Miejskich teren o obszarze 10 h. w maiątku miejskim Rszew pod stałe szkółki, w
których hodowane będą krzewy i drzewa nietylko na własne potrzeby, ale i na cele dochodowe.

rządzaniem

Targowisko na Karolewie
Wobec braku targowiska na Karolewie,
Magistrat polecił Wydziałowi Przedsię
biorstw .Miejskich urządzenie targowiska na
Karolewie przv ul. Krzemien.ieckiej.

nadsyła

nam

Prasowego Magistratu m.

KanalizaQji zamykał się sumą zł. 4,494,300,
w r. b. suma ta wynosi zł. 8,801,007.
Realizaoja większe.go programu wymaga
wzmożenia t:empa robót, które obecnie skon
centrowały się w śródmieściu.
W obecnym momencie roboty kanalizacyjne prowadzone są w następujących punktach:
1) ul. Piotrkowska - (po stronie domów

W

których

następujące

wyjaśnienia:

Program robót kanalizacyjnych na rok
bucUetowy 1928-29 wstał w porównaniu z
rokiem ubiegłym zwiększony bardzo znacznie. Podczas, gdy w r. ub. budżet Wydziału

Za każdą żonę - rok więzienia
Wyrok na czerwonego
Niezwykłą sprawę o hi:gamję rOZ'patrywał
w dniach ostatnich Sąd Okręgowy w Łodzi.

I

w

r.oku 1918, 18-letni mieszkaniec Łodzi,
Józef Smólski, wyjechał do Rosji, gdzie wstą
pił do szeregów czerwonej armji. Czuł się
tam zuaiwmicie i zawarł przyjaźń L; czerwonogwar·dzistą, Saszą Jeleniowskim, który zapoznał go z siootrą Emil.ją, kobietą niezwykłej urody.
Smólski .zalrocbał się w niej, a że darzyła
go wzajemnością, waótce odlbył się ślub.
W roku 1922 Smólski wraz z ix>ną swą
przybył do Polski
żonę swą ulokował u krewnych w Wilnie,
sam .zaś wyjechał do Łodzi.
Tu poznaił 17-letnią Zofję Piaskowską,
córkę bardzo zamożnych rodzi~ _,\v, panienkę
tak urodziwą że olśniony zwlekał z powrotem do Rosji'.
Pia:skowskiej przedstawił się jako kawaler i korz:Ystaifą<; z nieobecności fony, zaswarl
z mą ślub.
Otrzymaw..szy większy posag, zaczął żyć
na szeroką stopę, ~zy się wogóle myśli powrotu do Rosji.
Wobec tego, iż na żaden z li:cmych tist6w

bigamistę

swej rony-rosjanki nie odpowiadał, pt"Zyjechała ona do Łodzi i tu dowiedziała się stra-

sznej prawdy.
Smólski wyznał jej otwarcie, że niema zamiaru wracać z nią razem do Rosji, gdyż ma
inną żonę, żonę-polkę, która jest o wiele bliż
sza jego sercu.
Na wszelkie perswazje i awantury, Sm.ólski nie reagował, tak re w rezultacie żonarosjanka rozwiodła się z nim i sama wyjechała do Rosji.
W międ~yczasie Smólskiemu wytoczono
sprawę karną o bigamję.
N a przewod·zie sądowym, oskarżony przyznał się do winy, że miał dwie żony, przyc~elll: wyjaśnił, .że z J~lją Jeleniowską. oże
~.si~ <l;laiego, ~brat J~J, Sasza.' zagroził mu
ze iezeh tego rue uczyru, rosła.me aresztowany przez czrezwyczaj~ę pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski.
W obawie przed grożącą mu śmiercią, .za.wad ślub z Rooj.a:nką.
Po przemówieniu prokuratora, który doma.gał się surowego wymla.ru kary, sąd ogłosił
~ którego mocą Smólski skazany zo..
stał za dwużeństw<> na dwa lała więzienia.

Zlikwidowa ie szajki oszustów

karcianych

Dwuch

27 tomi.

W chwi:H. gdy wóz naładowany tym cię
t.arem wjeżdżał na nową szosę, rozmiąkłą
wskutek deszczu, stała się rzecz niebywała.
Oto wóz wskutek ciężaru zapadł się w ziemię po osie i w żaden sposób nie można go
.~ło ruszyć z miejsca.
Dopiero w dniu wczoraj·szym sprowadzoAO na miejsce wypadku specjalnie do tycli ce
lów używany tank, przy pomocy którego wóz
udało się wyciągnąć, usunąwszy zeń uprze-

do warunków

Wyjaśnienie Oddziału

cej z Łodzi do Kalisza niedaleko Łasku miał
miejsce nienotowany dotychczas wypadek.
Okoł-0 godziny 4-ej po poł. int. l\1opsenbaum, zamieszkały w Łodzi przy ulky Kiliń
skiego 60, transportował z Lodzi na wozie
wielki fabrycmy kocioł parowy, watący

dnio

Clnia 24-go nerpnia i9Z8 '•

Organizaa/a rob6t kanalizaayjnyab

uśmiecby

Wolał

%

ciężko

rannych karciarzy aresztowano

Od dłuższego czasu posterunek policyjny
w Lasku powiadomiony był. że w dni targowe na rynkach grasuje banda oszustów karcianych, którzy wciągając w grę tak zw.
„trzy karty" okolicznych włościan, ogrywali
i-0h w nadzwyczaj sprytny sposób nieraz do
ostatniego gTosza.
Pomimo bacznej obserwacji wywiadowców, nie udało się policji wykryć sprawców
oszustw.
Karciarze mając przy sohie cały sztab pomocników niespostrzeżenie przenosili się z
miejsca na miejsce kontynuując swój niecny
proceder.
Dopiero w dniu wczorajszym dzięki przy-1
padkowj. banda została w cześci zlikwido-.
wana.

,

Swit

Po „obf;itym zarobku" oszuści przy Ubatji, mocno zakrapianej alkoholem, pokłócili
się między sobą. Wnet powstała bójka, pod
czas której jeden z oszustów niejaki Andrzej
Malinowski, został pobity tak dotkliwie, że
uległ złamani.ru ręk.i i nogi, drugi zaś oszust
niejaki Jan Pawenta z Pabjanic, uległ rozbiciu głowy.
. Powiadomiona o powyższem policia, przybyła na miejsce wypadku, jednak nie zastała
pozostałych oszustów, którzy w międzycza
sie zdołali ulotnić się.
Ciężko rannych: Andrzeja Małinowskiego i Jana Pawentę odwieziono do szpitafa.
Przy łóżkach ich czuwa policjant.
Za .zbiegłymi oszustami wszczęto energiczny pościg.
(x).

dzień
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w kromce p<>licji, i. pogotowza
Pod kołami tramwajów i aut.

Zamach samobójczy. · Potar w fabryce

W dniu ~ajszym wy.darzył się tragiczny wypaidek przed d001em Nr. 7~ przy ul.
Zgierskiej.
Pod koła tramwaju dostał się przebiegający przez jeronię
12-'1etni Hersz Wajnraucli, zamieszkały przy tejre ulicy w domu
Nr. 82. Nieszczęśliwy chłopiec doznał tak cięż
kich ob.rażeń, że zawezwany lekarz pogotowia
ratunkowego, przewiózł go w stanie bardzo
groźnym d-0 szpitala Anny l\1arji.

*

•

•

W dniu wez«ajszym przed domem Nir. 16
przy ul. Głównej dosiał się pod koła samocho
du 16-letni Jan Brzozowski, .zamieszkały przy
ul. Nowo-Projektowanej 4.
Zawezwany lekarz pogotowia rattllllkowego po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł go w stanie osłaibionym do domu.

* * *

W dniu waorajszym w mieszkaniu wła
snem przy ulicy Wschodniej 2.3 popelniła zamach samobójczy 22-letnia Gołda Robicka,
która napiła się mieszaniny jodyny i esencji
octowej.

Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowe
20 po przepłukaniu desperatce żołądka, prze-

wiózł ją w stanie barodizo cię2Jlcim do szpitala
w Raidogoszczu.
Pirzyczyną rozpaczliwego krdłW był sirlny
rozsb:ój nerwowy.

•

• •

Wczoraj o godzinie 11-ej m. 25 przed południem. straż ogni·owa u.wezwana została
do pożaru, który wybuchł w fabryce Gustawa Schreera przy ul. Skwerowej 9. Pożar
powstał w przędzalni, wskutek zapalenia się
grempla. Oddziały suaży po półgodzinne;
akcji poZa.r zilikwidowały. Straty wynoszą
2,000 złotych.
·

Przechodząc ulicę. ~
patrz p·tnie

unikniesz

kalectwa a nawet
~mierci.

dzkich

Łodzi

o numerach parzystych)
ną i Traugutta,
2) ul. Narutowicza -

między

ttl. Cegielnia

od Skwerowej do

Tręhackiej,
3) ul. Wólczańska

- od Zielonej do Cegielnianej,
4) ul. Sienkiew;icza - od .Moniuszki do
Przejazd,
5) ul. Konstantynowska - róg T owarowej,
6) ul. Konstantynowska - róg Zakątnej.
7} ul. Towarowa - od 6-go Sierpnie. de
Cegielnianej,
8) Nowotowarowa - od Karo.Lewski.ej <kr
6-go Sierpnia.
Prócz tego w szeregu miejsc wykonywa•
ne są drobne roboty.
Roboty powyższe prowadzone są przez
Wydział Kanalizacji zgodnie zgóry ułozonym
programem, w którym przewidziane zostały
wszystkie możliwości utrzymania ruchu kołowego.
Naprzykład:
obecnie zamknięta
jest dla ruchu kołowego w kierunku północ
nym ulica Piotrkowska od 6-go Sierpnia do
Cegielnianej, natom;i.ast wobec ukończenia
robót na ttl. Sienkiewicza, ruch uliczny z ul.
Piotrkowskiej przerzucony został na ulicę
Sienkiewiczar--W schodnią i t. d.
Jest rzeczą zrozumiałą, że normowanie i
regulowanie tego ruchu nie leży w mocy
władz miejskich, lecz należy do kompetencji,
władz administracyjno - policyjnych, które
są uprzedniio zawiadamiane o rozpoczęciu
mbót na danym odcinku prz,ez Wydział Kanalizacji.
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Teatr IJZtUbD &
TEATR MIEJSKL
Prze'd otwm'Ciem nowego sezonu
Miejskim

ll!1

Te~

częścio.wa przebudowa urzą
scenicznych (nowe proscenjum schodowe) zostały juz c:ałkowicie ukończone - obe
cn:ie dokonywane są r®aty malarskie na w,idowoi oraz w foyer. Jednocześnie pod kie:run
krem głównego elektroteobruk.a p. StanisłaW3
Dworakowskiego pneprowadzane •ą DiCJwe
instalacje oświetlenimw, ~e pozwolą na osiąganie jeszcze lepszych, bardziej nowoczesnych efektów iluminacyjnych.
Rano i wieczorem w dalszym ciągu pod
kierunkiem reżysera Konstantego Tatairkiewi
cza odbywają się codziennie pełne próby z
inauguracyjnej premjery „Księżniczka Ta-

Remont oraz

dzeń

randot"

G.ozziego-Zegadłowi.cza.

LETNI TEATR LIT.-ART. „GONG"
w ogródku Cegielniana 16.
Wczorajsza premjera programu Nr. 28 p..
t. " Wszędzie Rafałek!" należy d-0 ze wszech:
miar u<liatnych. - Publiczność gorąco witała
swoich ulubieńców Cybulskiego i Laskowskie
go, którzy powrócili z urlop~ a zarazem że
gnała p. Sawicką, która w krótkim czasie po
trafiła stać się ulubienicą ŁoclU, a która z
dniem 1 września wraca zpowrotem do tea_,
tru miejskiego w Katowieach.
N.a czoło programu wysunęła się taneczna.
scenka "Wieczór w Hiszpanji'' pomysłowo ułożona przez baletmistrza Jana Cesarskiego i
pełen humoru skecz Wroczyńskiego „Tragedia rodu Or<lynackich", w którem pp. Skonieczny, Cybulski, Laskowski, Sielański i Bel
ski do łez śmieszyli publiczność.
Wreszcie groteskowy skecz ,,Klucz Indyjski" w doskonałem wykonaniu Runowieok:iej
Kattnińskiego, Jastrzębca i Bełskiego, dzięki
zawartym w nim niesamowitym nie$pod:ziankom stanie się dfa Łodzi wyjąbkiową sensacją
Codziennie 2 przedstawienia o godzinie
7 i pół i 9 i pół.
W niedlzielę ~ przedstawienia o godz. 5.~
7.3Q i 9.~

Poświęcenie kamienia
węgielnego

Pod

budowę szpitala
O. O. Bonifratrów

W niedzrelę, dnia 26 sierpnia r. b. o godzi
nie 10-ej rano punktualnie, odbędzie się w
Chojnach uroczystość poświęcenia kamienia
węgieln-ego pod budowę SZ!pifala OO. BonV
fratrów.
Urioczystoci poświęcenia po odprawionej
Mszy świętej dokona J. E. ks. Qiskup Jymieniecki.

,.ILASl.<r z 'dm U-go .Urpnia 1928 r.
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PbeaDe 1' "Czarach„ tłok niebywały Tłu
~ pab1icmośd oblegają codziennie kasę,
~~ się bi1etów1 które niestety już barM +e8't1e 5ą ----1...
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~ tym razem trafiła w. dobot-ze fil~ dake swym bywalcom prawdziwą ucztę
atłtAJCZD4 (szkoda fyłko, :!e roka.ł nie może
1pomieśoić wszys~

lte ~-

fydi, co

pragną ujrzeć

~filmu jest ~i umiejętnie

~
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Rym:anł Bardlelmess jalro baklser amerywzięty do wojska dokonywa cudmv

Kaóski

. wał~

na polu chwały: .Pozatem komicz
ne sytuacje z życia rekrutów amerykańskich.
kilka mocnych scen batalistycznych i wreszcie
subtelnie wpłeci<my w gehennę wojny tek miłosny.
. -

wą-·

Pnyzoać na.leży, że wątek'. miłosny .omawianego filmu odznaczał się wybitnie dTamaŁJ'cmemi momentami.
Jeżeli ohoclzi o batalistyczne momenty, to
~ reżyser amerykański postMa się zawsze o niepowtarzanie starych rzeczy. W tym
filmie więc mamy dotychczas-- niewyzyskany
moment ataku czoł.gów.
Inscenizacja tego momentu posiada w some tyle grozy realistycznej, że niejednego
militarystę przeistoczy w pacyfistę.
Ryszard Barthelmess - w roli boksera,
a później bohatera - wykazał dużo umiaru
i swoi.s.ty młodzieńczy impet. Partnerka jego
Mołły O'Day gra bez zarzutu.
Orkiestra symfoniczna. dopełnia całości.

Sprawozdanie z
W dniach 3 -

Paryża.

Po przedstawieniu w teatrze obaj przedgwiazdecZ(:e.

stawiają się pięknej

. Względy Ha~y pozyskał jednak nie na-

stępca tronu, lecz Daniło. Daniło mządza
kolację w zacisznej restauracji, chcąc spędzić

wieczÓT we dwoje z Hanną, ale następca tronu, zły za odmowę · Hanny, urządza w tym
samym lokalu pijacką orgję, a dowiedziawszy
się, :he książę znajduje · się w sali obok, z całą
swoją piianą kompanją wkracza tam f zastaje oboje w pozycji dość dwuzna.cznej. Hanna wybucha płaczem, ale Daniło, jak przystało na gentlemana, oświadcza intruzom, że
zaręczył się z nią. Napróżno, wróciwszy do
hotelu, Hanna tłuma<:zy mu, że małżeństwo
ich jest niemożliwe. Daniło wyznaje, że kochał ją od pierwszej chwili.
.
Wiadomość o tych zaręczynach pornstyła cały kraj, a rodzice Daniła stanowczo zabraniają mu po.pełnienia podobnego mezaljan
su. Danił-0 rue ma odwagi wyznać Hannie
prawdy, ale w dzień ślubu, ni·e .zjawił się

wcale.

·
Dotknięta w swej dumiie i miłości Hanna,
decydUJje się zostać żoną starego barona Sado}a. Ale baron w dniu ślubu pada martwy,
tknięty paraliżem. Hanna dziedziczy po nim
niezli<:zone miiljony. Teraz wiedząc, re lfanna stała się najbogatszą kobietą w państwie,
król i kTólowa pragnęliJby mieć ją m synową,
a pusty skarb państwa zasilić jej miljonami.
At·e Hanna wyjeżdża do Pary-Za, skąd wkrótce dochodzą wieści, że olśniła wszystkich.
Następca tronu jedzie za nią. Hanna J)rzeświadc.zona, że Daniło nie kocha jej, godzi się
zostać narzeczoną następcy tronu.
Zrozpaczony Daniłc w szampanie szuka
Między kuzynami dochodzi
wkrótce potem do scysji, kończącej się pojedynkiem, w którym Daniło zostaje ciężko
ranny i w stanie groźnym odwieziony do
Monteblanco.
W dniu powroitu następca tronu zostaj.e
:zab1ty rn-zez anarchistę. Miejsce jego zajmuje Daniło. Wiadomość tę przynosi mu pierwsza Hanna, pielęgnująca g.o w czasie choroby, na nią też pada wzrok Daniła po od.zyskaniu przytomności. Nieporozumienie wyjaśnia się i Hanna zostaj.e żoną władcy kraju,
ku radości rodzi.n y i poddanych.
~apom.ni1enia.

13 lipca r. b. odbył się

w

Obrady Kongresu odbywały się w pięciu
sekcjach. Sekcja I po-święcona była sprawom „Ogólnej Organizacji Opieki Społecznej
i polityki socjalnej, II - "Wychowania Socjalnego" w III-ej omawiano zagadnienia metod opieki indywidualnej, w IV-ej - „Polityki socjalnej, opieki społecznej i kwestji robotniczej, w V-ej - „Higjeny socjalnej".
Wyniki obra:d Kongresu ujęte zostały nie
w formę uchwał, lecz w formę rezolucyj, które skierowane będą do Międzynarodowego
Biura Pracy w Genewie, celem dalszego roz•
patrywania i ewent ualnego wprowadzenia w

Na wcz.orajszem posiedzeniu Magistratu p.
wioe:prezydent dr. Wi,eli.ński złożył ustne
spnwozdanie z przebiegu i rezolucyj Kongres.u, jako UZ1Upełnienie obszernego sprawozdania piśmiennego, kt6Te zos.tało rozesłane
członkom Magist:raitu.

Wydawanie obligacyj

życie.

pożyczki

Inwestycyjnej

już się rozpoczęło
Dy.rekCja Urzędu Pocztowego w Łodzi informuje nas,
że otrzymała już oryginalne
obligaoje pożyczki inwestycyjnej. Ogółem
za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pocztowego, subskrybowano 156,000 zł. Repartycja
obligacyj zostanie dokonana w sposób nasię
pu j ący:
Subskrybenci do 1000 złotych otrzymają
100 p:rocent subskrybowanej sumy; subskrybenoLdo.5000 zł. _:_ 85 procent, do 10,000 .zł.
- ~ rprocent.
- -

W~dawanie obligacyj
rozpoczęło się w
dniu wczorajszym i trwać będzie do dnia
31-go sier.pnia włącznie. Po tym terminie
obligacje nie odebrane przez subskrybentów
zostaną przesłane zpowrotem do Pocztowej
Kasy Oszczędności w Warszawie.
Przy odbieraniu obligacyj należy uścić
pozostal'ą należność z tytułu subskrybowanej
sumy w wy.sokośoi 60 procent.

I

Znaczne pÓdwyższenie podatku dochodowego
Jak

się

dowia<lujemy z wiarogodnego
żródła podatek dochodowy w roku bieżącym
będzie znacznie wyższy, aniżeli w ubiegłym,
zwłaszcza w stosunku do tych kupców, którzy nie prowadzą ksiąg handl-0wych.
Wyższy wymiar podatku dochodowego,
władze skarbowe uzasadniają tern, że w roku
1927 _kupcy dokonywali o wiele większych
obrotów, aniżeli w roku 1926.
W związku z powyższem urzędy skarbowe
zaczną w dniach najbliższych wysyłać do
BWiWLdiWWIJlliłi'f'Z'f757E

kupców wezwania w sprawie dostarczenia im
dokładnego materjału informacyjnego co do
wysokości dochodu.
Wezwanie takie otrzymają zarówno podatnicy, ktfuzy złożyli zeznanie o dochodzie,
jak i ci, którzy zeznania takiego nie złożyli.
Płatnikom, których wyjaśmenia w sprawie
dcchndu oisągniętego w r oku 1927 nie zadowolnią naczelników urzędów skarbowych, wy
. mierzany będzie podatek dochodowy znacz1 nie wyższy.
2
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HASŁO ·
Udział

"WESOŁA WDóWKA".

i kuzyn jego, następca tron.u Montebliainco, poznali Hannę Margot; mło
dą i piękną aktoreczkę wędrownej trupy z

23ł •

Kongresu

Paryżu Międzynarodowy Kongres opieki spo
łecznej i polityki socjalnej, na którym Polska
reprezentowana była przez liczne grono delegatów rządu, samorządów, instytucyj społecznych i t. d.
Magistrat m. Lodzi na kongł"esie tym reprezentował p. wi·c eprezydent dr. Edmund.
Wieliński.

Kino „Syrena".

Książę Daniło

Nr.

.......~-:..~~~~~--------~~--~·~----~----------------~------------~Udział Łodzi w „Dożynkach"
Mi~dzynarodowego
Na tegoroczne „Dożynki" u Pana Prezyopieki społecznej i polityki socjalnej w Paryżu
denta Rzeczypospolitej w Spale - Łódź i

SPORTOWE
Polski na Olimpjadzie

Rozmowa z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Po powrocie swym z Amst&damu kieroWnik polskiej ekspedycji olimpijskiej i prezes Pol. Kom. Olimp. inż. W. Zn.aijdowsJci udzielił rn-.zedstawiciielowi PAT rozmowy na
temat ' udziału Polski w Igrzyskach Amsterdamskich.
- ·
Na wstępie inż. Znafdowski zaznaczył, . że
w porównaniu z Igrzyskami paryskiemi w r.
1924, ekspedycja polsika ·do Amsterdamtf była dobrze przygotowana, a pomoc finansowa
z·e strony państwowego urzędu wyohowania
fi.zyczneg·o ·i p. w. nie poszła na marne. Sprawa mieszkaniowa była rozwiązana doskonale, a locum, jakie posiadali nasi olimpijczycy.
w „Cado Scholl" - z boiskiem sportowem,
prysznicami, salą gimnastyczną, własnym ku
charzem - było wpr-ost idealne. Chyba ·jedynie Amerykanie byli tak zakwaterowani,
jak Polacy. Tego rodza.iju warunk.i wpłynęły
na dobry nastrój wśród zawodników naszych,
co w następstwie odbiło się dodatnio na uzyskanych wynikach. ·
Przyjęcie, jakiego polscy olimpijczycy doznali ze strony komitetu polsko - holenderskiego w Amsterdamie, na czele którego stał
konsul honorowy polskj p. Biickman, był-O
wprost bajeczne. Okazano nam tyle gościn
ności i serca - mówił prezes Znajdowski że brak mi słów na określenie podzięki.
Co się tyczy wyniików, uzyskanych przez
polskich zawodników, to jak zaznaczył rozmówc~ są one jak na. stosunki polskje wręcz
doskonałe, a uzyskanie przez nas 12 pwlk-

Polonja -

Ł.

K. S.

Dowiadujemy się, że Ł. K. S.-owi udało
się zakontraktować na mecz towarzyski Polon.ję stołeczną. Ponieważ obydwie drużyny
mają w nadchodzącą niedzielę wolny termin
od rozgrywek Hgowych, przeto szybko doszło
do sfinalizowania umowy j w dniu wc.rorajszym podpisany został kontrakt. Polonja przy
bywado Łodzi w najsilniej,s zym skła·dzie. Zawody odbędą się o godz. 4,30 na boisku Ł.

K. S.

Nowe terminy meczów
ligowy cit
Na ostatni·em posiedzeniu Zarządu ligi pos tanowiono, by mecze I. F. C. - Cracovia i
W an;za wianka - Hasmonea, od.były się w
dn,iu 25 listopada. Pierwsze spotkanie odbę
~ się w Krakowie dTu~e we Lwowie.

świadczy wymownie, że sport polski poszedł' o duży krok naprzód. Sukcesy nasze
maiją nieocenione znaczenie propagandowe,
a nazwi.$a KonopackiEzj, Wierzyńskiego, kawalerzystów, szermierzy, wioślarzy, Skoczylasa - złotemi zgłoskami zapisane zootaną
w dziejach polskiego sportu. Zdobyliśmy so-

tów,

bie na arenie zagranicznej szacunek i uznanie i każdy obecnie wie, że Polska ma coś w
sporcie do powiedzenia.
Nie pomogą nic stosy bibuły propag~ndo
wej, najlepsza propaganda - to zwycięstwo!
Na zakończenie inż. Znajdowski oświad
czył, że badania lekarskie zawodników polskich wykazały, iż tr·e ning przedolimpijski
prowadzono dobrze, był on jednak za krótki.
Jest to doskonałą nauką dla nas na przyszłość. To też dążeniem naczelnej magistratury sportowej w Polsce Związku Polskich
Związków Sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego winno być rozpoczęcie od
zaraz planowej i systematycznej pracy oraz
rozłożenie · jej odpowiednio na okres 4-letni..
Wysiłki braci sportowej niewiele jednak
pomogą, o ile całe społeczeństwo nie pTZyjd.zioe nam z pomocą. Każdy wini.en rz.udć
trochę grosza, aby zasilać skromny Fundusz
Oljmpijski.
Przy takiem postawieniu sprawy, zakoń
czył preies Znaj.kowski, możemy być spokojni o wyniki naszych zawodników na przyszłych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1932
w

Województwo Łódzkie będzie bardzo licznie
reprezentowane przez organiza<:je rolnicze,
młodzież wiejską,
Związek Strzelecki i zaproszonych gości ze sfer urzędowych.
Najliczniej repezentowane będą Kółka
Rolnkze zrzeszone w Wojewódzkim Związku
Kółek Rolniczych pod prezesurą posła Fijał
kowskiego. Z Lodzi jako kierownik Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych wyjeż
dża p. Rayski ze swoim zastępcą p. Roelem.
Przewiduje się udział około 10.000 zorganizowanych kółkowiczów i młodzieży wiejskiej
z województwa łódzkiego. Zwiąaek Strzelecki wysyła około 500 strzelców i licz-nych
zawodników sportowych na mające się odbyć
zawody sportowe w Spale. 100 strzelczyń
Okręgu łódzkiego reprezentować będzie dioro
bek kobiet na polu wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego „wsi polskiej".
Z Okręgu wyjeżdża wiceprezes dr. Feliks ,
komendantka Okręgu F orna:lska, komendant
Okręgu Piątkowski, prezesi Obwodów Koś
cia i Syska, oraz referent &portowy Okręgu
Graczyk.

25 tys. zaprotestowanych
weksli

w

ciągu ubiegłego miesiąca

W lipcu zaprotestowano 25.000 weksli na
blisko 4 mHjonów, podczas gd.y w czerwcu liczba zaprotestowanych weksli nie pru
kroczyła 23 tys.
Jedynie w październiku roku 1925, gdy
przesilenie gospodarcze osiągnęło najwyższe
napięcie, ilość protestowanych weksli dochodziła do 26 tys.
sumę

Nowe

pieczęcie państwowe

W związku z nowem rozporządzenjem
Prezydenta Rzeczypospolitej - o pieczęciach
urzędów państwowych. na.kazującem wszyst-.
urzędom zmianę płeczęci na nowe godło
państwowe clo dnia 28 marca 1930 rok~ zawalona j-est obecnie Mennica Państwowa licznemi oh.sta.tunkami in~tytiacyj państwowych

kim

na wykonanie nowych stempli. Mennica roz
poczęła już również p.race nad nową pieczę
cią oficjalną państwa pokki>ego dla ~
djum Rady Ministrów.

Przepisy o organizacji
wystaw i pokazów
MinistersitwO" Przemysłu i Handlu opracowuje nowe przepisy o organizatji wystaw
przemysłowych i handloiwycib. Przepisy przewidzieć mają, komu udzielane mogą b-yć zezwolenia na organizację wy&taw.
Tego rodzaju licencje przysługiwać będą
w pierwszym rzędzie organizacjom społecz
nym.

i·=;:ie~;ik~;- „
Czy zarejestrowałeś swój
warsztat!
Jeżeli nie-uczyń to natychmiast, bo po dniu 1-ym
września narazisz się na 1000
zł, grzywo:.: 14 dni aresztu.

J
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Los Angek>s.

Rozgrywki o wejście do
ekstra klasy
Posz.czególne Zwią.Zki okręgowe piłki noż
nej otrzymały zawiadomienie z P. Z. P. N., że
w połowie września
okręgowe

rozpoczną się między

rozgrywki o wejście do ekstra klasy, ptrzeto do tego czasu ~szą być~łonie
ni mis:trze. Jak dotąd jedynie w okręgu warszawskim. mistrzostwo zdobył już Ruch, w
Poznaniu w rachubę wchodzi Pogoń, w Krakowie Garbarnia i Makkabi, we Lwowie zwy
cięzca spotkania Polonja Rewera w Wfilnf.e zwycięzca trzeciej decydującej rozgrywki
Makka:bi - 1 p. p. leg., wreszcie w Lodzi niemal pewnY'lll mistrzem jest już Ł. T. S. G.
Rozgrywki odbywać się będ·ą w trzech grupach, a mjanowicie: pierwsza grupa Warszawa, Łódź, Poznań, Pomorze, druga grupa Kraków, Górny Śląsk, Kielce. trzecia grupaLwów, Lublin i Wiltro.

GIEŁDY
OFICJALNA GIEł.DA. WARSZAWSKA.
Warszawa, dnia 23 sierpnia 1928 r.
AKCJE.
Dolarówka - 92
Bank Polski - 183,50
Bank Handlowy - 117
Bank Dyskontowy - ll4.50
Bank Zw, Sp. Zarob, - Ba
Cukier - 63
Firlej - 69,50
Węgieł - 97.50
Lilpop-42
Modr:z:ejów - 42
Starachowice - SS
Borkowski - 16,75
Spirytus - 32,50
Tendencja przeważnie słabsza .
• Kurs urxędowy l grama czystego zlata równa
się 59244. Kurs obliczeniowy 100. w zlocie równa
się 172. Dolar
w obrotach prywatnych B.88
Rubel złoty 4,72
Rubel srebrny 295. Rubla
w bilonie ros. 1 35.

>1llASŁO" z dnia 24-go sierpnia 1928 r.
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W swoim czasie donosiliśmy o tajemniczem zaginięciu córki majętnego kolonisty
niemieckiego w kolonji Obory pod Gorzucho
wem - 18-letniej Olgi Schuh.
W romantycznej tej sprawie korespond-ent „Gońca Nadwiślańskiego" donosi swoje
mu pismu następujące sz.czegóły:
Pewnej nocy w początkach bież. mies.
pa:dły w pobliżu osady tajemnicze
strzały,
które z.aalarmowały cały dom; prz;ebud.zona
Olga ofiarowała się przywołać pomoc od najbliższego sąsiada kolonisty Ta.bera i wybiiegła na podwórze., a Sc:huh przygotował się
tymczasem do zbrojnego odparcia pierwszego ataku złoczyńców, którzy jednak się nie
zjawili. Oczekiwana pomoc również nie przybyła, ponieważ Olga w ciemnościach nocy w
taj.emniczy sposób zaginęła. Wieść o j:ej znik
nięciu rozniosła się z błyskawiczną szybkoś
cią i wywołała zrozumiałą sensację w całej
okolicy. Przypuszczano ogólnie, że napastnicy uprowadtili młodą dziewczynę. Stroskany ojciec, najbogatszy rolnik wsi, ogł.osił po

kilku dniach daremnego szukania zaginionej
w prasie pomorskiej i gdańskiej utratę dziecka, wyznaczając 10.000 zł. nagrody za wykry
cie domniemanej zbrodni.
Mieszkańcy Obór jeszcze nie ochłonęli z
pod przygnębiającego wraż·enia, wywołanego
przez tajemnicze zniknięcie dziewczyny, a tu,
w kilka dni później, poruszyła całą gminę nowa podobna wieść: u Taberów zaginął bez
śladu ich 20-letni syn, który, o czem jego rodzice nie wiedzieli, był wielbicielem 18-letniej, pełnej temperamentu Olgi. Gdy jednak
stwierdzono, ze razem z młodzieńcem .zaginął m. in. rzeczami rower Tabera, nie trudno
już było o rozwiązanie całej tajemnicy, która
zaprzątała umysły mieszkańców.

Niedługo też

potem odnalez~ono ślad zaginionych i to w pewnej fabryce w Toruniu,
w której przyjęli pracę. Nie czując się tu bezpieczni. udali się po kilku dniach potajemnie

+wc

t

W pogoni za chlebem

miłość ·może„.

Zamaskowany napad i ucieczka. Kto otrzyma

-

czy n·e tyf?

Oto pytanie, które niepokoi umysły
wielu pań
Panie dbałe o to, a.by ich 1.linja" była
zawsze ostatnim „krzykiem mDdy", znalazły
się obecnie na rozdrożu„.
Punkt-roller i kąpiele w soli czy kuracja
tucząca? Głodować nadal,
czy też można
już jadać zupy, Pić śmietankę i pochłaniać
tuzinami ciastka? „.
Wstawać o 5-ej rano, odbywać forsowne
spacery i uprawiać karkołomne ćwiczenia gim
nastyczne, czy też wysypiać się sipokojnie i
wygodnie choćby do południa? .„
Te o kształtach pełniejszych nie wiedzą,
czy mają chudnąć, a idealnie chude i oszała
miająco płaskie nie są pewne, czy nie będą
musiały ro.z.począć kuracji tuczącej .„
Kształty z obrazów Rubensa czy też ostro
kościsty kubi~m 1 Stuprocentowa „chłopczy
ca", czy kobieta, która - jak powiada piosen
ka kabaretowa - posiada coś ,,i tu - i tam".
Coś zmienia się stanowczo w królestwie
mody, ale ostatniego słowa tyranka ta jeszcze
nie wyrzekła.
Podobno niektóre panie zmęczone już są
porządnie ciągłem wyszczuplaniem, a męż
czyźni twierdzą, że chudość kobieca nie była
im nigdy specjalnie do szczęścia konieczna.
Więc tyć, czy nie tyć - ro jest pytanie~

Autobus sypialny
Pierwszy w Europie autobus sypialny ruszył w ubiegłym tygodniu z Londynu do Liverpoolu. Autobus mieści dwunastu pasaże
rów i zawiera dwanaście kuszetek, rozmieszczonych~ w dwóch rzędach, po obu stronach
wozu, jedna nad drugą. Autobus urządzony
jest b. wygodnie, posiada nawet bufet. Podróż autobusem sypialnym do Liverpoolu z
Londynu kosztuje wcale niedrogo, bo tylko
25 szlingów, t. j. o 3 pensy więcej, niż bilet
trzeciej klasy koleją na tym samym dystansie. Konkurencja autobusowa tak wystraszyła towarzystwo
kolejowe North Easteern
Railway, że ogłosiło ono już zn1żkę cen za
przejazdy na północnych swych liniach. Autobus cieszy się ogromnem powodzeniem i
miejsca w nim trzeba zamawiać na kilka dni
przedtem.

nagrodę?

do b. Kongresówki, zacierając ponownie &I.ad
za sobą. Przyjąwszy pracę przy żniwach, zamieszkali razem u pewnego gospodarza i byłoby na.razie wszystko w porządku, gdyby T.
nie był wrócił do Torunia po zaległe z.a.sługi
za pracę w fabryce. Tu go pTzy.trzym.ano i
dano wiadomość do Obór.
Taber i Olga wrócili niebawem na łono
strnskanych rodziców. Jak się wykazało,
młody T. maskował napad na dom Schuha
w porozumieniu z Olgą, którą przez kilka dni
ukrywał na strychu stajni, w której przed
trzema laty ocalał, podczas gdy w nieobecności rodziców czworo jego rodzeństwa w
mieszkaniu zamordowanyoh zostało. Sprawa dramatycznego uprowadzenia Olgi będzie miała dla awanturniczego młodzień
ca niemiły epilog, niemniej d'la skompromitowanej rodziny Schuh, gdy po nagrodę 10.0-00
zł. zgłoszą się d, którzy zaginioną córkę wyśledzili.

Awantura w Oborach wywołuje siłą faktów pewne refleksje natury zasadniczej, z
przebiegu całej afery wynika niewątpliwie,
że młody Taber obawiał się zwierzyć ze swą
sympatją dla Olgi przed rodzjcami; był on
bowiem praw1e jedynakiem i jedynym spadkobiercą znacznego
majątku po rodzicach,
gdy tymczasem Olga ma jeszcze ośmioro nieza.opatrzonego rodzeństwa; świadomość więc
różnicy majątkowej była niewątpliwie złym
doradcą zakochanych.

o

Sir. ,

Oryginalne zawody. Kto na czem zarabia.

W pogoni za wyszukiwaniem zawodu, u- kupić węksel i t. d. - to są wszystkie ł>M"dzo
ludzki i:idobywa się niekiedy na orygi- ważne wypadki, o których jednak tak łatw-0
na!lne pomysły, przynoszące bardzo często po można zapomnieć.
kaźne dochody. Ojczyzną tych oryginalnych
Z pomocą tym wszystkim 11 zap"OIIllinalzawodów jest Ameryka.
skim" spieszy biuro pana Doyle, które za oBardzo często czytamy, te ja.kiś Ameryka płatą kilku dolarów zawiadamia swoich a:bonin dorobił się fortuny w sposób niesamowity nentów o najrozmaitszych terminach.
skupując np. zużyte zapałki.
Zawodem również oryginalnym jest t. zw.
Człowiekiem takim był Sam Singer. Po
„ofiarny kozioł". Przeważna część kupują
·wyczerpaniu wszyistkich funduszów, kołacząc cych w sklepie nie jest zaidowolona z towaru.
po najrozmaitszych biurach o posadę za osfat Niektórzy objawiają swe niezadowolenie nanie grosze kupił markę na list, który zamie- wet głośno, niektórzy zaś czynią szefowi p:ierzał wysłać z prośbą o w,jęcie. W czasie na~
kieln.ą awanturę, domagając się usunięcia poklejanfa rozerwał markę. Pech ten jednak na mocnika handlowego, który nie nadaje się icli
&unął mu oryginalną myśl. Zbierał i skupo- 1 zdaniem, do sprzedaży w sklepie. SoHdna fir
ma postępuje jednak radykailniej. Szef firmy
wał rozerwane marki,
przyprowadzał je do
należytego porząidku i w krótkim czasie zało
słysząc zażalenie, wpada w gniew, wyrzuca
żył wielki dom handlowy, w którym zatruprzez drzwi sttbjekta, pr~asza gościa, któdniał tą samą pracą kilkudziesięciu robotniry ułagodzony i połechtamy w swej ambicji,
ków.
rozpowiada p:óź1łiej o tym wypadku wszyst·
Rozerwana szczęśliwie marka pozwalała kim znajomym. „Kozłów ofiarnych" zaś domu na starość wyjeżdżać co roku na wypo- staircza specjalne biuro, ciągnąc pokaźne z te
czynek do Europy.
go zyski.
Wśród szalonego tempa życia w Ameryce
Pomysłowy człowiek we Włoszech może
za.pomina się bardzo często o ważnych nieraz żyć dostatnio, wykorzystując zalety czy warzecz.ach. Zmęczony całodzienną pracą Ame- dy bliźnich: miłość i niechęć do pisania. Słu
rykanin wraca do domu i zastaje piekło. Co żąca niemogąca poradzić sobie z zawiłym ailsię stało? Oto członkowie rodziny zapomnieli
fabetem (małym i dużym), kowalerzysta (my
że w tym dniu przyp.a.dają imieniny matki,
śl<lCY tylko o kaniach), handlowiec, przekupktóra czuje się niezwykile obrażoną. Urodzi- ka i t. d. udają się do domku, nad którym ster
ny bogatej cioci, rocznica ślubu, termin sądo czy napiis: „Kwalifikowany pisarz załatwia
wy, nieszczęsny dzień, w którym trzeba wy- prywatną i oficjailn.ą korespondencję", v.vierzają się ze swej dolegliwości samorodnemu
literatowi i w ciągu kilku minut obaj, literat
i interesant rozstają się ku obopólnemu zad.o
woleniu.
Również i na Rivierze rozwinął się oryginalny zawód. Wieczorem, g.dy na plaży pusto i głucho, zjawia:ją się •• pomysłowi przed„
lit
siębiorcy z łopatami i ryją piasek. Zajęcie bar
dzo intratne. świadczy o tem komunikat pewnej francuskiej gazety: „Wczoraj wieczorem znaleziono na plaży llaJStępujące przednosa, 2 'lamioty: 2 kapelusze, 30 chustek
ski, 1 kubek, porimaneikę damską z pieniędz
s;ię do nabywania paszy dla niego drogą Kup- mi, 6 piór wiecznych. 4 srebrne ołówki, kilka
na. Najnowsze doświad'Czenia wykazały, że puderniczek, ~ par pończoc:h . jedwabnydi.
łąki pMtewne mogą być w wielkim stopniu
pierścionek i sznur fałszywych pereł".
pobudzane do rodzenia bogatej w odżywcze
Pojed:yńczy przedmiot przed5tawia małą,
produkty paszy przez zasilenie kh nitroge- wartość; plony jednak zebrane w ciągu kilku
nem. Odkiryde to, zb.iegające się z niedawno miesięcy pozwalają „przedsiębiorcy" na otrówrueż zyskaną zdobyczą wiedzy. rolniczej,
warcie dttiżJego sklepu ze znailezionemi przed
odnajdującą w młodej trawie skoncen1rowamiotami.
ne pożywienie, będzie miało wpływ nadzwyczajny na całą ekonomję rolnictwa.
Przeprowadzone ostaitnio w Holan<l.ji próby wykazały, że wydajność mleka i mięsa.
bydła wypasanego na obficie zasilanych niŁrogenem łąkach, może· być podniesiona do
zakończył słę ucztą z koniny
niebywałych dotychczas granic, a to nadewszystko przez umożliwienie ziem,i produkoW Paryżu odbył się niedawn-0 francuski
wania trawy wiosennej na jesieni. Zamiast narodowy kongres ochrony konia, poświęco
też potrzebnych dotychczas dwóch, a nawet
ny sprawom roz.powszechnienia koni i sportu
trzech akrów do wypasłenia krowy, przecięt konnego, oraz d-0skonaleniu rasy kQńskiej.
ny obszar intensywnie uprawianego pa- Wszyscy mówcy wyrażali przekonanie, te
stwiska potrnebnego w tym celu sięgał za- szlachetny koń, mimo wciąz wzrastającej
ledwie 0.72 akra, a w niektórych nawet wy- konkurencji samochodu, pozostanie zawsze
pa-dkach wystarczało w tym celu pół akra niezrównanym i pożytecznym, zarówno dla
tylko. A wszystko to przez zasilanie ziemi celów sportowych jak millitarnych i gosposyntetycznym nitrogenem, odgrywającym w darstwa TOlnego.
jej odżywianiu, eo ipso i użyznianiu, rolę odPoza ciekawemi referatami i interesującą
mładzających witamin atmosferycznych. Dladyskusją, największą bodaj atrakcją była
tego też we wszystkfoh krajach rolniczych wspólna uczta, w której oprócz uczestników
problem rutrogenowy staje się zagadnieniem wzięli również: udział liczni przedstawidele
pierwszorzędnej doni-osłości gospodarczej. władz z ministrami:
wojny, rolnictwa oraz
Stąd właśni.e znacze:nd!e dła kraju nasz.ego
handlu.
Chorzowa..
Ciekawe było menu tej uczty. A więc!
r05ół z koniny ,.a la Delacroise"; · pasztet z
oślej wątróbka z truflami.; kiełbaski z kem.iny; ozór koński w sosie pomidorowym; morsię wróżką
tadela z muła; ośrodek serca końskiego „a la
Geoffry Saint Hila.fu-e". No, i wina oczywiścj-e
francuskie.
Biesiadn.iiey byli podobno .zachwyceni zarówno doborem potraw iak i ioh ck>skonały;m
rny-sł

,

sra ek

odmlailzania z1em1

NOWA E A W ROL CTWIE
Żyjemy pod znakiem odmładzania się. Nie
tylko odmładzaiją się niewiasty przez obcinanie włosów i skracanie sukien, a starsi panowie prze małpie zabiegi Woronowa czy Steinacha. Wojna i jej skutki nauczyły nas odmładzania ziemi. Ze wszystkich wynalazków
techni'Cznych, jakie zawdzięczamy wojnie i
jej skutkom, bodaj że jednym z najpłodniiej
szych w błogosławione wyniki jest wyciąga
nie z powietrza nitrogenu, cudownego odmładzacza ziemi, ratująceg<> ludzkość od gło
du, zagrażającego jej wskutek wyniszczenia
przez wo}nę olbrzymich obszarów uprawnej
roli.
NieobHczailnej doniosłości wynalazek ten
otworzył przed rolnictwem prawdziwie nową erę. Już trzydzieści lat temu słynny uczony angiels·ki, William Crookes, przepowiedział, że o ile nie zostanie wynalez.iona
możność zgęszczania
atmosferycznego nitrogenu, stani·e przed ludnością całej kuli
ziemskiej memento braku żywności. - Na
sz.częście, proces ten został wynaleziony i,
wedle obliczeń, w ciągu ubiegłego 1927 roku
conajmniej 1.458.000 tonn nitratów wyciągnię
tych zostało z powietrza i spożytkowanych
na cele odrodzenia ziemi. Ilość ta, jak zapewniają rzeczoznawcy, musi być w ciągu n1jbliższych dziesięciu lat potrojona, Żleby odpo
wiedz~eć potrzebom roli na całej kuli ziemskiej. Nitrogen syntetyczny n.ietyLko obn1ża
koszty uprawy roli i podnosi jej wydajność,
ale ułatwia wyżywianie bydła bez ucieka.ma

Życie

czasem sta1e

oo

Kongres ochrony koni

z bajki

SZKLANE KORALE AKTORKI
zamieniły si~
0Sdb1iwa hisforjia kol ji ze szklan-yich lrorali stanowi w obecnej chwili jedną z sensacyj nowojorskich.
Pewna aktorska para małżonków powróciła do Nowego Jorku po d.łumrem tournee
artystycznem. Ponieważ zaoszczędzono trochę pieniędzy, więc żona zapragnęła nabyć
sznur korali z kryształu. Kol.ja taka miała
kosztować 25 dolarów.
Po długich pos.zu:kiwaniaoh zna:lazła wreszcie piękny kryształowy naszyjnik w jaikimś
małym sklepie i zapłaciła 20 dolarów 5Q cen-

tów.
Kamienie wyglądały tak pięknie, że nabywczyni postanowiła dać im oprawę ze srebra i zaniosła naszyjnik do eleganckiego skle
pu jubilerskiego.
Jakież było jej zdumienie, gdy jubiler
o:bejrzawszy kolję - rzekł:
- Gdyhy pani zdecydowała się 5\przedać ten naszyjnik, ofiMował_bym chętnle
59,QQO dolarów„

w dJa.menty

Właścicielka naszyjn.il{a nie <iarmo hyła
aktorką.
Zapanowała na<l swojem .zdumie-

niem i oświadczyła, że niem.a zamiaru sprzedawać.

Jtrbilet' podwyższył cenę na 75 tyisięcy
dolarów, ale aktorka nie sprzedała naszyjnika.
Opuściwszy sWep, pospieszyła oczywiście
do innego jubilera, aby zapytać jaką tez wartość posiada naszyjnik.
Jubiler przyjrzał się z widocznem 111podobainiem kamieniom i rzekł:
- To są absolutnie jednakowej wielkości,
kwadratowe djamenty ....._ bez żadnej skazy!.•.
Po raz trzeci w życiu dopiero widzę tak pię
kny sznur djamentów.
Opowiadają, że aktorka uzyskała za kOlję 150,000 dolaTów, poczem odrazu wyjechała z mężem do Europy, aby przepędzić kilka
rozkosznych tygodni na Capri.

smakiem.

1000 „zorganizowanych"
włócz'=gów
żandarmerja

francuska aresztowała w po-

bliżiu Pe:rigooux pewnego włóczęgę, który
przesłuohiwany oświadczył z dumą:
- Jestem prezesem międizynarodowego

syndykatu włóczęgów.
Papiery, które znaleziono przy axesztowauym, wykazują, ze ta osobliwa organizacja
liczy przeszło 1000 członków.
Składka ozłonkowska jest haTdzo mała.
bo wynosi 1 frank rocznie.
Znaleziono rownież klucz gwary włóczę
gowskiej, t:o znaczy wykaz znaków, które
włóczędzy wypisują w czasie swych wędTó
wek kredą lub węglem na drzwiach, okiennicach i murach, aby swoich „kolegów po fachu" poinformować czy dany dom jest goś
cinny, czy też nie i w jakiej odległości ~naj4uje się posterunek J;>olioji a1!?o żandarmetii.
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Dziś I

dni

następnych!

najpotężniejsze

Dwa

filmy

X-ty podwójny 25-aktowy program!

świata!

L Obraz .

,,WESOŁA WDÓWKA~·

To czego

Najsłynnięjsza

Łódź

widziała!

jeszcze nie

i najph:kniejsza

operetka Fr. Lehara

MAE MURRAY ·JOHN GILBERT

jako „ Wesoła wdówka•

'

słynny

z obrazu • Wielka Parada•
iako książ~ Drmiło.

tS aktów najpiękniejszego i najweselszego filmu:

TraEj"ed1•a

li. Obraz:

wesołych
dz1•ewcząt''
.
_

ft ·

~tt~~~~~ CONSTAłłCE

we•u

r

· - . •.

Tragiczne przygody trzech artystek estradowych.
w 10-ciu aktach

Wspaniały dramat z za kulis życia

BENNET, JOAN CRAFFORD i SALLY O'NEIL.

Za 2 pokoje

w

Kino RESURSA

z kudmią w śródmieściu z elektrycznem oświetlenjem
dam jeden. z . kuchnią i dobrze dopł~cę względnie
kupię.
Pośrednicy pożądani.
Oferty kierować do
administracji niniejszego pisma pod .Potrzebny".

I

Kml\sMego Nr. 123.

C. z y t e I n i k ó w naszycb pl'OSilllJ'

~umm11mimaww111111am••llllll!M!l9!J„mm•„...m•ammm_..wm••~:-•mw_.m:111111lm'!IRD>•.:&L

Od wtorku, dnia 21-go do poniedziałku, ·dnia
27-go sierpnia 1928 r. włącznie

Do akt. Nr. C 188
Do akt. JE 1399
1928 r.
1928 r.

Otłoszenle.

Ogłoszenie.

Dr.

med.

uwzględniać

przy zakupacb wyłącznie
firmy oglaszajqce się w naszem piśmie.

LUBICZ 1 Kwi~ty s~tuczne
I

abazury

Cegielniana 43. Tcl. 41-32
758
Komornik przy Są
·powrócił
dzie Okręgowym w
wykonuje z własnego i. powierzo.
Specjattsta chorób skórnych, weneŁodzi, Stefan Górnego
materjału solldnłe i bardzo
rycznych i moczopłciowych.
ski, zamieszkały w
tanio
bo na czwarte-ro piętrz-el
Naśw
ietlanle
lampą
kwarcowaa.
lodzi. przy ul. Sienkiewicza 9, na zasaPrzyjmuje od godz. 8 do 10 rano
dzie art. 1030 Ust.
i od godz. 5-8 wlecz ·
·
<'ost. Cyw., ogłasza,
Oła pań od 3-5 oddzielna poczekalnia
że w dniu 4 września
Nawrot 13, prawa oficyna, lV. ~
(Najpi~kniejsze nóżki świata)
1928r. od godz. 10-ej
rano, w Lodzi, przy
ul. i>omouklej i'łl 43,
Rolę orima~aleriny cesarskiej
odbędzie się sprzeopery kreu1e nasza rodaczka
daż przez licytacj1; jeden weksel ne sumę ~. 650, płatny
ruchomości, naleią
dzielnie sekundują jej
15 lutego 1929 r., wystawca Gryns:z:taJn.
cych do Naftalego miejsce płatności Br:z:eś.ć n. B. na zlece- ~głoszenla
Hammer11, składa nie Ep1tein i Bresler, Warszawa, Qęsla 12
piękna
jących się z mebli,
I ostatnie żyro Maurycy Tauman, Lód:t,
Ważne
ocenionych na su- Sp. ł\kc. Weksel unieważniam. Łaskawy
dła P. P. olketów l
złotych.
mę 530 zł.
z::nalazca zechce zwrócić za wynagrohlllkcjoaarfuszJ po.
Stryków, dnia 22
lódt, dn. 20 sier- dzeniem, Szkolna 30. Berger.
llc)I paliahrowej.
sierpnia 1928 r.
pnia 1928 r.
Spocjałbta I>. t6
!P(.YO'm !ltC!lfJl!>!!!'!l()Mł! do sprz:edanła. je- wysokich prz/1~e
KOMORNIK
KOMORNIK
eaAdam Darmas.
Następny program: „GRZESZNI\ MIŁOSĆ"
s. Górski.
den rogowy, S mlll. z:araówiel:ałe.
od przystanka Ro- hofa 19, Berger. 855
Początek seansów w dni pows:z:ednle o g. 5,30, 7,15 i 9;
kicie po prawej stro•
203
w dni śwl~teczne o god:z:. 3, 5. 7 I 9.
nie szosy Pabjanlcklej. przy ul Ogro- Wolna
dowej. · Wladomoić
I
na tej-ie 11łlcy vis-aw podwórzu Il piętro
vis M! 43-45, w budce, od go& 3-8 posady śłusarz: aa
l!li&g+pp=•
wlecz.
ro»oty nar~cbłewo
precyz:yjne, jak rów(róg
u
aiez: na motory l'ODojazd tramwajami N! .16 110. Tel. 18-26. 410
można dostać
powo - spalinowo l
Choroby sk6rne .Od wtorku; dn. 14-go do poniedziałku,
ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli,
w większych Iloś masZ:JDJ parowe. O
dn. 20-go sierpnia 1928 r. wł.
djamenty do rznięcia szkła poleca po cernich niskich
ciach można nabyć ferty 1°11_ śłuaan
wenerycz11e
u Trombkowsklego, ./I\. ~. do adm.
Pf"ogram M! 30
J. OLEJNICZAK, Ł6df, Główna 14
za wkładem 6 i 10 zł.
Składowa 23, teleDla młodzieży pocz. seansów o g. 15-ej po 2 złote i po 5 złot. tygodniowo. fon 61-71.
6S9
Szkło in;:ektowe w wielkim ~ybor;;·
i 17.-, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej
c:z:eładnilt
szewal
do 10 r. 1-2 i 4-8
1 podr~cmJ na damDla pań spec. od Dla ~d?rosłych początek seansów o godz.
1k11 I męs~ robotę.
godz. 4-5 po poi. 18.4:> 1 21.- w soboty i w niedziele,
Brzezińska 37, Jano godz. 16.45. 18.45 I 21.dla niezamożnych
kiewicz..
851
Ceny lecznic.
Kom.o rnik przy Są
dzle Ol<ręgowym w
Łodzi Rdam Piirmas,
zamieszkały
w Strykowie na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, ie
dn. 4 września 1928
roku od godz. 10-ej
rano w Nlesułkowle.
gm. Nlesułków, powiatu Brze:z:lńsklego,
odbędzie się sprzedaż przez llcy~ci~
ruchomego ma)lltku
n11\eż14cego . do Fe·
liksa lozlcklego, a
mianowicie: buhaja,
ocenionego na 600

01·an·a Gralla

Carmen CarteHeri, Werner

Pittschan. Ryszard Woldemar
i Albert Paulig

Irena Szmidt

ZGUBIONO

itiOlc>ic

drobne

IKuono 1sprzedu j

SZKŁO

lMiejski lłinematogrnł Oświatowv
D Heller 7.::,:;~;: R::~:::en

OKIENNE

...::;:.:a

r.

u

„

2 place

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

.

Okazja!
Przv ul. o2ro do il eJ nr. Z&

I

11111adJ

I

Poszukuje

m
A. Przybycina
Stare tazetv
Dbrazv1 lustra, landszaff1

Potrzebny

ul. Nawrot 2

1

I Dla każdega cuś madrego i pięknego I
Zawiera jedyny najnowszy zbiorowy katalog
książek (dobrze opr:acowany, obszerny, 132 stron
dwuszpaltowych, format 17X24) jakiego brak
odczuwał dotychczas każdy czytelnik.
Powyższy katalog wydała
Księgarnia

Al. LACHA w Zgierzu

i po otrzymaniu zł. 1.50 znaczkami pocztowemi

lub przez P. K. O. 65, 136 (wartość katalogu
zł. 5) wysyła takowy wraz z warunkami naby~
wania książek na spłaty.
Nie zwlekając, zamawiajcie, gdyż do
soli i chleba książki potrzeba.
·

.,.......

Klinger

moina przerwać tylko l·go I 15-go kaidego mleaiąc:a.

Stanisław

Paclorko-wskL

podłt1g słynnej powieści

WIKTORf\ HUQO

Zapóźnionym
Zgłaszać się

metodą

skróconą. do sprzedaży nakła nego w fabr,ce. lub

-i1•m•••••••••••&m„:111

20

ij
I

I

złotych

rninistracji pisma.

:firiifllfil.„„„„„DliiWllBIAlllillllml„E'tm"

CENY OQŁOSZEH MIEJSCOWYCH.:
Na I-ej stronie 50 groszy za wiersz milimetr. 1 łam~. (strona 4 lamy)
40
•
•
„
1 •
„ 4 •
W tekście
Nadesłane
30
•
•
•
1 • .
•
4
Za tekstem
30
•
•
•
1 •
•
4. :
Nekrologi
30
•
„
•
1 •
.• . 4
Komunlkaty
30
„
„
•
1 „
• 4 •
Zwyczajne
8
„
•
•
l •
• 10 ła~ów
Drobne 10 gr„ poszukiwanie . pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
05łosz. 50 gr. Og!oszeaia nadesłane po godz. 7 wlec:z:. o 30o/o drożej.
Ogłoszenia w czerwoaym kolorze 30 proc:. drożej.

Wydawca: Towarzystwo Rzemieślnicze „i<esursa" w Lodz:i.
Drukarnia Państwowa. w Lodzi. Piotrkowska ·N~ 8.5.

Panie
PoszukuJq
po111dy d o z: o r c 1
i Panowie d:r:lennego,
albo noc·

ul. Zachodnia 20, m. 4. du

Chłopcy

CENY PREl'tUMERRTY:

Redaktor nac;i:elny:

(Les Misl!rables)

Uniwersytetu Warsz. udziela lekcyj.

W rolach głownych;
Choroby \veneryczne, sk6rne i wło Gabriel Qabrio (Jean Valjean), Sandra
s6w
Milowanow (Fantlna i Kozetta), Jan tygodniowo zarobku
leczenie lampą Toulout (Javert), Paul Jorge (Biskup
kwarcową
Myriel), G. Saillard (Thenardier)
Andrzeja .H9 2. Ceny miejsc dla młodz.; 1-25, 11-20, 111-tOgr.
Tel. 32-28.
Ceny miejsc dla dorosł.: I-70, 11-60, lll-30 gr• do sprzedaży gazet potrzebni.
Godz:lny przyjęć: od W poc:z:ekalniach kina codz. do godz. 22 · Zgłaszać si~ z pozwoleniem roaudycje radjofoniczne.
1.30 - 2.30 dla Pań 201
dziców i kaucją 10 zł. do ndminiod 6- 8 '11a panów,
W niedziele i święta
756 od i.o-12.

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

ĘDZNICY

Doktór

«! Lodii z nledz:lelnym dodatkiem Ilustrowanym miesięcznie zł. 3.20
·Z amiejscowa
• ,3.60
•
Zagranica
•
• 6.30
vdnosz.enle do domu
•
• 0.40
Prenumeratę

111 i IV serja

1_ _ _ __ 753

Ni!

as.

I
QI

852

-------

Zgubione
dokumenty

I

.... . ~------~--!
i Regina ElechnowiJI .._
czówna z:agubłła
pokoju z kuchnią w paszport poi.ski wyokollcy Bałuckiego dany w Lodzi w roPłac:u, cena obojęt- ku 1922.
856
i:ia. ~ośrednicy po- zatorski Feliks, Hządam„. oferty pod
gubił wyciąg z
„Zaraz . do admini- ksiąg ludności wyd.
nistracjr.
z gm. Zeiów, pow.
-*W+ew z Łaski, rocL 1910.
*'f

Poszuku

Ogl_oszenia firm zai:n~ejsc_o:vych, chociażby posiadających fllJ 1
a centrale gdzrcrndz:eJ, o 500/o drożej od cen miejscowych
Firmy iagraniczne o 1000/o drożej.
~ażda no_.va podwyżka obowiązUJd wszystkie już przyjęte ogło•
szenia do zmiany cen bez uprzedniego :z:a wiadomienia.
Za terminowy druk . ogłoszeń, komunikatów i ofiar administracja
nłe odpowiada.
f\rtykuly, nadesłane bez oznaczenia honorarjum, uważana Sfł
za bezpłatne.
Rękopisów iarówno użytych jak i odrzuconych redekcja nie
zwraca.
w

I
I

wydawnlc:zego wh;kaz:ym domu. lin
Kongresu Euchary- Zfłdanle mogę prz:e4stycznego na dobrą 1tawlć łwladectwa
prowizję potrzebni, Oferty proszę skła·
:z:głaszać 1lę Łóddca dać do f\dminlstracjl
ł\ge11cja
Wydawni- pod .s. r.·
cza, uL PlotTkowska

Łodzi,

K.eda~tor odpowiedzialny;

Hicnał

Walter.

