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Adam Anusz
złożył

Pakt francusko-angielski

mandat poselski

Korespondent ,,Hasła" donosi z

wy:

.Warsza-

moona zaahwianr

Dowiadujemy się, że pos. Adam Anusz
JB. B.) złożył mandat poselski.
Kur&~ją pogłoski, że p. Anusz obejmie jedno z kierowniczych stanowisk w instytucji
podległej Min. Skarbu.

BALDWIN GOTÓW JEST ANULOWAC UKŁAD M RSKI
na

Po skonie
ś.

p. Kazimierza

Kamińskiego
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Przedwczesna

Magistrat m. Warszawy postanowił urzą·
pogrzeb mistrza na koszt miasta, a wdowie wyznaczył stałą pensję w sumie 600 zł.
dzić

miesięcznie.

Szczegóły

W Kownie bowiem panowała opmJa, że
Rada Ligi zajmie bardziej zdecydowane stanowisko, podkreślając, iż Waldemarasowi udało się ponownie przeciągnąć rokowania aż
do dnia 3 listopada r. b., wobec czego można
uważać za wątpliwe, czy na grudniowej sesji
Rady Ligi sprawa sporu będzie mogła być
definitywnie załatwioną.

KOWNO, 10.9. W tutejszych kołach rzą
dowych przyjęto wyniki obrad Ligi Narodów
w sprawie konfliktu polsko-litewskiego z wiei
kiem zadowoleniem.

I

strasznej katastrofy

PARYŻ, 10.9. O wczorajszej katastrofie
w czasie wyścigów samochodowych w Monzy

Sfery kowieńskie uważają wybór nowego
referenta w sprawie konfliktu polsko-litewskiego wskutek ustąpienia Holandj_i, za pomyślny omen.
Oficjalna ajencja telegraficzna „Elka" ogłosiła dziś komunikat, w którym zaznacza,
iż nastroje w Genewie zmi~niły się na korzyść
Litwy.
dr · ·
. lk"
.
· . .
.ug1e1 strony • 'Y'1e ie zaniepoko1.erue
wywo~u!e w~~rzem1ęzh~!i tak~y~a Polski na
ostatnie) ses11 Rady Ligi. Ogolme przypuszczają tu, iż dyplomacja polska przygotowuje
się do jakiegoś nieznanego bliżej czynu w sto
sunku do Litwy. _(ATE},

skoczył rów, uderzył w barierę i wpadł - mię
tłu..-n widzów.
Oczom zebranych przedstawił się straszny widok. Dookoła samochodu leżały zniekształcone ciała w kałużach krwi. Władze za
rządziły niezwłocznie akcję ratowniczą, prze
wożąc rannych do szpitali w Medjolanie. We
dług Petit Parisien liczba zabitych wynosi 22
osób, a rannych jest 31 osób, w tern 7 osób

dzy

donoszą następujące szczegóły:

Wypadek nastąpił o godzinie 11 min. 30,
~dy biorący udział w wyścigach Materassi okrąż~ tor po :~ 18-ty i jech~ł przed trybu~
nami z szybkosc1ą 20?, km., usiłu1ąc ,wymmąc
swe~o rywala Toresh ego. Nagle woz Materass1ego rzucony został w bok poza tor, przeMM&&

Wykrycie
„Hasła"

••

w Kownie

radość

w czasie wyścigów samochodowych
22 osoby zabite - 31 rannych

Korespondent
szawy:

sprawom: ewakuacji Nadrenji, francusJEo-.angielskiemu porozumieniu morskiemu.
Według- informacji prasy angielskiej pre<
mjer Baldwin polecił min. Cushendumowł
wystąpić z propozycją niezwłocznego ewakuowania przyczułków mostowych w Nad·
renji, najwięcej sensacyjne jest oświadczenie
Baldwina, żE JEST ON GOTóW ANULOWAć UKŁAD MORSKI FRANCUSKO-ANGIELSKI, gdyby Stany Zjednoczone w dalszym ciągu były dotknięte tym układem.
(ATE)

Sfery oficjalne cieszą sią z niedołężności Ligi

*

Policja

Stanów Zjednoczonych

Zdaniem dzienników rozmowa dotyczyła
ogólnej sytuacji politycznej i stanowiska wobec niej Anglji.
Najwięcej stosunkowo czasu poświęcono

LONDYN, 10.9. Prasa angielska podaje
niektóre szczegóły wczorajszej rozmowy pomiędzy ministrem Cushendumem a premjerem
Baldwinem.

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
W dniu wczorajszym p. premjer Bartel
przesłał list kondolencyjny wdowie po ś. p.
Kazimierzu Kamińskim.
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komunistycznego

stołeczna zlikwidowała zbrojownię
broni, do którego dotarła po długich obserwa
ej ach kilkunastu domów przy ul. Siedleckiej
Siedzibą gadzin bolszewickich był dom oznaczony Nr. 24, gdzie zajmował mieszkanie Josek Puff. W jego to pokoju odkryto białą
broń, a więc 2 rapiry, szpadę, 3 szable, 2 ka-

donosi z War-

Władze śledcze otrzymały poufne informacje, że w jednym z domów przy ulicy Sie-

dleckiej na Pradze mieści się skład broni komunistycznej partji Polski. Broń ta miała
służyć bojówkom wywrotowym w razie walki ulicznej, przyczem prawdopodobnie czę
ściowo była już użyta w czasie krwawego obchodr. 1 maja na Placu Teatralnym.
Komuniści organizują swoje bojówki, uzbrojone w broń palną do teroryzowania „niepewnych" członków zakonspirowanych jacze
Jek, które istnieją w fabrykach i większych
zakładach pracowniczych.
,
Rozwydrzeni~ najmitów bolszewickich do
szło już do tego, że pod przymusem ściągają
od robotników składki i zmuszają ich do ucze
~tniczenia ·w tajnych posiedzeniach.
Cha::-akterystyczne, że w Warszawie komunistyczna partja Polski jest kilka razy
słabsza od „komsomołu" t. j. związku mło
dzieży komunistycznej.,. W śród czerwonych
~birów 80 proc. człon~ów !lie przekroczyło
Jeszcze 25 roku życia, starsi zaś stanowią tył
ko 20 proc. wszystkich komunistó'w. Gangrena z Sowietów dociera więc przeważnie tylko
do młodzieży, która pragnie odgrywać rolę
Don Kichotów.
Bojówki komunistyczne, składające się z
młodych ludzi, posiadają specjalne arsenały,
gdzie przechowywana jest broń, aby w razie
„wsypy" tylko jedno ogniwo organizacyjne
zostało zdekompletowane.
Ostatnio właśnie P.Olicj_a wykryła skład

I

„jaczejki"

rabiny ręczne z bagnetami, 33 naboje, kilka
łusek od kul i t. d.
Broń
skonfiskowano i przewieziono do
XV komisarjatu.
śledztwo w tej sprawie prowadzi sekcja
sądowa XV komisarjatu i urząd śledczy.
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Roko ~ ania handlowe
polsko - niemieckie
zostały podjęte

I

Korespondent 11 Hasła" donosi z War•
szawy:
Stosownie do porozumienia obu pełnomocników z liipca r. b. w poniedziałek dnia
10 ~· m. n~ wspólnem posiedze~u .obu. deliegatow _PO"dJęte wstały polsko-mermeck1e rokawama handl~we. . .
.
JesZ'Cze w ciągu blez. tygodnia rozpoczną
się prace we wszystkich narazie przewidzian eh komisja-eh.
Y

Nominacje
w Min. Spr.

Wewnętrznych

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Minister Spraw Wewnętrznych podpisał
nominacje przewodniczących sekcyj Państwo
wej Rady Zdrowia.
W pierwszym rzędzie podpisana została
nominacja dr. Adamskiego na przewodniczą
cego sekcji chorób wenerycznych. "

Nowy szef
protokułu

dyplomatycznego M. S. Z.

Na miejsce p. Stefan.a Przddziecki.ego,
który, jak wiadomo, objął placówkę dyplomaty>eZilą w Rzymie, szefem protokułu został
mianowany p. Karol Romer, b. raidca poselstwa w \Viedniru., a ostatnio zastępca naczelnika wydziału południowego M. S. Z.

Prace nad

budżetem

na rok 1929-30
W Prezydjum Rady Ministrów rozpoczę•
ły się prace nad projektem preliminarza budżetowego na r. 1929/30.
Pro i ekt budżetu przesłany ma być w
pierwszych dniach października.

Katastrofa koleJowa
na linii Praga-Budapeszt
25 osób rannych - lokomotywa
strzaskana
WIEDEŃ', 10.9. Pociąg pośpieszny PragaWiedeń-Budapeszt uległ katastrofie pod Lu
denbergiem, wskutek złego nastawienia zwro-

tnic.
Obie lokomotywy i trzy wagony towarowe
s ą strzaskane.
25 osób rannych, z których j_edna iuż nie
żyj,e. l(ĄTE}.J
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w Genewie kolo alne poruszen·e i zainteresowanie
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GENEWA, 10.9. Dzień wczorajs.zy w
kuluarach Ligi Narodów był. nader gorączko
wy. Ogólnie w wielkiem naprężeniu oczekiwano przemówienia Brianda, który wygło
sił dłuższą mowę na popołudniowem posiedzeniu zgromadzenia Ligi Narodów.
Pierwszą część s·w ej mowy poświęcił
Briand stanowisku oraz zagadnieniom pokojowym.
W przemówieniu swem stwierdził on, że
Liga Narodów jest obecnie jedynem miejscem dla prac pacyfistycznych.
Genewa jest obecnie jedynym miejscem
skąd promieniuje na wszystkie strony nuta
pokojowa. Droga pokoju, mówił Briand, usiana jest licznemi przeszkodami, które muszą być zwalczane, W tej chwili trudno odrazu myśleć o natychmiastowem zniesieniu
zbrojeń, lecz stopniowo to nastąpi. Charnkterystycznem jest, że niektóre kraje, nie bę. dące członkami Ligi Narodów, uzbrajają się
w dalszym ciągu. Drugą część swego przemówienia Briand poświęcił zagadnieniom
sprawy mnie}szości narodowej. W przemówieniu tym poparł Briand uwagi min!stra Za·
leskiego wygłoszone na sobotniem posiedze-

niu.
Havas podaje, źe w przemówi•eniu swem
wygłoszonem na zgromadzeniu Ligi Narodów
Briand powiedział m. in.:
Kanclerz Miller zarzucił mi, że łatwiej u
mnie o słowa, niż o czyny, a przecież pakty
łocarneński i paTyski są czy mi. Rosia do-

. Smierc
twórcy traktatu w Rapallo
BERLIN, 10.9. Wczorajszej nocy zmarł nagle na udar serca ambasador ntemiecki w
Moskwie hr. Brockdorff-Rantzau, inicjator i
twórca traktatu w Rapallo.
Hr. Brockdorff-Rantzau w czasie wojny
był posłem niemieckim w Kopenhadze; w r.
1919, w okresie pertraktacyj o po' 1 Wersalu hr. Brockdorff-Rantzau by.I.
11~ :.strem
spraw zagranicznych. Na czele delegacji niei;nieckiej przybył hr. Brockdorff-Rantzau w
dniu 7 maja 1919 roku do Paryża, gdzie przyjął do wiadomości warunki pokojowe aljan·
Łów. Hr. Rantzau nie zgodził się na przyjęcie
Łych warunków i dlatego też podał się do dymisji.
Zmarły był najwybitn iz' '?y.n przedstawicielem tej polityki zagraniczne j Niemiec,
która ma w programie jaknajśc1sle j s zy zwią
zek polityki zagranicznej Niemiec z polityką
zagraniczną ZSSR.
Hr. Broclrdcwff-Rantzau
zajmował w Moskwie v)J <' 'l
w ._· hitne sta
nowisko i niewątpliwie by1 t { ID z p o.-1 Jd zagranicznych dyplomatów, z którym obecny
rząd sowiecki., a zwłaszcza komisarz spraw
zagranicznych Cziczel'in najw~ęcej s :ę liczył.

maga się natychmiastowego powszechnego
rozbrojenia, ale sama codziennie powiększa
swe zbrojenia, Niemcy nie rozbroiły się cał
kowicie i posiadają armję, mającą doskonale
zorganizowane kadry, znakomite urządzenia,
pozwalające na dostarczanie sprzętu wojennego, wreszcie olbrzymie rezerwy ludzkie.
•O
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Początek

seansów dla dorosłych o godz.18.45
I 21. w soboty I w niedziele 16 45. 18.45 i 21.
Początek seansów dla młodzieży o g. 15·ej
i 17.-, w soboty I niedziele o 13 i 15-ej

Od wtorku, dn. 11-go do poniedziałku,
dn. 17 września 19Z8 r. wł.
Pierws:y raz w Lodzi J
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aktach, podług dzieła Piotra Gi!les'a
W rolach główn.: Rlme Simon-Girard, Claude

Heribeł,
De Gu1ngand, Mac
Erickson i Rlbert Meyer
Nutępny program: !Sohaterakie serce

Merolle,

Marjawici strykov1scy w pielgrzymce
na Jasną Gór~
Następstwa

kumania

się

Jest faktem niezaprzeczonym, że szeregi
wyznawców Kowalskiego z dnia na dzień co·
raz bardziej rzedną i z dość licznej ongiś
sekty pozostała dziś ledwie setka tylko, śle
po idąca na pasku wynalazcy mistycznych
małżeństw.
Nie pomogło

Kowalskiemu ani nadskakiwanie patrjarchom wschodnim, ani flirt z
prawosławiem polskiem, ni ostatnie kumanie
się z hodurowcami trzódka p. Kowalskiego z dnia na dzień się zmniejsza.

Piekarze

proszą

p.

wicewojewodą

Stało się, co się stać musiało i na co już
dawno się zanooiło.
Magistrat, idąc konsekwentnie po linji
jaknajdalej idącego
obniżenia ce.ny
na
chleb, nie oglądając się zgoła na protesty pro
ducentów-piekarzy, którzy zresztą uprzednio
już odwołali swoich prudstawicieli z komi.sji cennikowej przy Magistracje, obniżył znowu - jak wiadomo - prz.ed kilku dniami
cenę pieczywa.
To ~tatnie zar~?zenie Magistratu wy-

o

interwencją

I właściciele piekarń byliby

zmuszeni ptzystąpić naty<:hmiast do kontrakcji, polegającej na

wymówieniu pracy robotnikom piekarskim w
terminie 14-dniowym, by następnie obniżyć
im płacę o 20-30 proc. Wreszcie delegacja
nadmieniła, że właściciele piekarń celem ochrony swych interesów przed ostateczną zagładą, są nawet zdecydowani zamknąć swoje przedsiębiorstwa na znak protestu przeciw taktyce Magistratu.
W odpowiedzi na to p. wfoewojewoda oświ·adczył, że zcobi wszystko, co będzie w
j.ego mocy, by niedopuścić do zaostrzenia się
stosunków.
,
.
.
.
. '\i( związku z powyzszem do'Wladu1.emy
s~ę, ze do I.nsp;kto~atu Pra.cy wpłyn~ło pismo
C7chu ~a1s.trow Piekarskich, w ~torem za.
w1ad~ia się .Inspek.tora Pracy, z~ za~a~ta
w sw~~ czas1~ umowa z ~racow:i1~arm pie.
karskmu zos~a1e na 14. dnt w~~w1ona, poczem zarobki pracowruków obmzone zostaną 0 20 proc.
Takie samo pismo otrzymał Zarząd Związku Pracowników Przemysłu Spożywczego.

~~~ł~ z~wą r:akCJę 1 pro~e~.t ~e ~tronr wła:
~ciic1eh ~ekarn ~ chrz.~sc.11a~sk1ch Jak . 1

zyd01Ws~1ch, w k.toryc~ imieruu uda.ła się
wczoraJ do p. wicewo1ewody delegaCJa, wyjaśniając powody, dla których wy;piek chleba po ceni·e ustalonej przez Magłstrat jest
dla nich niemożliv.r.y. Obie organizacje piekarskie widzą w postępowaniu Magistratu
tendencyjną akcję, godzącą w interesy w'łaścicieli piekarń. W związku z powyższem
delegacja prosiła p. wicewojewo-dę 0 interwencję w kierunku anulowania ostatniej uchwały Magistratu, dotyczącej obniżenia cen
na pieczywo - w przeci'Wnym bowiem razie

Ki~10 Spółdzielni
Państ· wowych,
ł snołeczraycn

ul. Sienkiewicza N2 40.
607

go przemówienia przez prasę niemiecli~.
Po wieczorowej sesji zgromadzenia przyjął Br iand u siebie w hotelu około 100 dziennikarzy międzynarodowych.
Mó wi ąc o możliwości prowadz.eni-a wojny
przez Niemcy przy pomocy posiadanej przeszło stu.tysięcznej kadry oficerów i podoficer&w Briand podkreślił, że bynajmni·ej nie
pragnął powieweć jakoby obecne Niemcy i
obecny rząd niemiecki szykował się d<> wojny odwetowej.
Jak można było sądzić z rozmów w hallu
hotelu, wyjaśnienie Brianda spowoduje pewne uspokojenie. (ATE)

17-ta Loterja
Główne

15000
10000
5000
3000

o tym wypadku, wykorzystały obowiązującą
tam ustawę, w myśl której nienaturalizowany obywatel tamtejszy może być w razie
obłędu wydalony poza granicę kraju i postanowił wysłać go z powrotem do Polski.
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au:

wygrane:

na Nr. 28956 40533.

zł,

zł.

49713 49999 51596 51726 55734 56352
56514 57269 58145 58815 59431 60073
60178 60402 60503 60591 60854 61030
66154 67131 69304 69305 69887 69916
70141 70539 70638 70713 74030 74502
74815 75461 76605 77306 78353 79242
79729 79917 81850 84331 84500 84801
86036 86554 87072 88728 88866 90760
91135 91371 92380 93294 93832 94710
94894 96847 98297 98874 100304
100519 100732 101719 102529 102761
104279 105657 106427 107817 108472
109075 109676 109788 110322 112330
114667 116107 117774 118289 118337
118608 121797 124427 124856 125558
125707 125829 126080 12787.7 127943.
128026 128241 130097 130146 130421'
132473 133068 133195 133243 137186
137812 139069 141646 141902 142256
142313 146117 147036 148077 148331
152057 153647 154147 154335 154945
2484.

którego przypadkowo osadzono w areszcie
Przed siedmiu laty zamieszkiwał przy ulicy Brzezińskiej Nr. 25 wraz z żoną i dwojgiem dzieci krawiec, niejaki Josef Gnat.
Wiodło mu się nieźle aż do czasu nastania inflacji, kiedy to stracił on cały swój dobytek.
Będąc w krytycznej sytuacji, Gnat zhrócił się do swych krewnych w Ameryce z
prośbą o umożliwienie mu przyjazdu do nich.
Kre·wni ci, nawiasem mówiąc, bardzo bogaci ludzie, przysłali mu niezbędne papiery,
kartę okrętową na przejazd :wraz z rodziną,
oraz odpowiednią kwotę pieniężną.
Po przybyciu do Ameryki, Gnat osiadł w
Waszyngtonie, gdzie przy wydatnej pomocy
krewnych założył sobie zakład krawiecki na

zł.

Państwowa

na Nr. 75476 99070.
na Nr. 119681.
zł. na Nr. 6600 13890 34818 71008
88829 154198.
2000 zł. na Nr. 83133 88456 119194 143992.
1000 zł. na Nr. 6638 16561 19925 25467
63302 69279 70028 71252 80202 84442
113491.
600 zł. na N-ry 9453 9767 21246 37325
42972 47522 47547 48456 49923 50546
50969 57431 58437 58770 76COO 89768
90715 97230 103625 103916 1081'25
127059 128264 129341 137770 140568
144210 149539 151603 153436.
·soo zł. na n-ry: 9 134 199 1765 2351 2384
2568 4489 4893 7742 8052 9188 10044
15878 16398 16907 18396 18846 21015
21220 22744 23273 24980 27881 30041
30407 31630 31647 32839 34266 34552
35503 38130 41103 45671 47418 48021

obłąkanego żyda

Dziwne przygody

Wyk ycl tajne gorzelni
We wsi Ługi, w pow. konińskim trzy kobie
ty, a mianowicie Józefa Gabrysiakowa, Anna
Pachulska i Katarzyna Cieślakowa oraz mąż
Cieślakowej Jan zajmowali się łajnem pędze·
niem spirytusu.
W tych dniach na skutek poufnego doniesienia komendant posterunku policyjne!!o
wkroczył do lokalu Cieślakowej i zastał całą
godną czwórkę przy wyrabianiu alkoholu.
Przeprowadzona rewizja ujawniła zacier
170 litr. oraz 12 litr. wódki gotowej jak również kompletne urządzenie gorzelnicze, które
mieściło się w piwnicy.
Zarówno urządzenie jak znaleziony alko·
hol objęto sekwestrem, niefortunnych zaś kon
kurentów państwowego monopolu aresztowano.

9'e•wpw19

•EjMillilNłWJ Wf&i

Od wtorku, dnia
28 sierpnia r. b. wyIli
m
świetla si~ na sali.
W dni powszednie, z
wyjątkiem sobót, początek
seansów o
Potężny dramat wspókzesny pg. powieści F\rnolda Bennet pod reżyserją s ł ynnego Carmine G~llone.
godz. 3.30, zaś w soboty. niedziele i świę·
ta o godz. 2-ej po poł.
Film ten zalicza się do najlep szych utworów tego sezonu i produkcj i europejskiej. Sp ~ ;:;jelna eks p edycja
Ostatni seans o 9.30.
filmowa wyjechała do Londynu i New Yorku dla uskutecznienia zdjęć na miejscu. Wspan i ałe sceny
Na I. seanse ceny
wykonane w Luna parku po raz pierwszy na filmie.
miżone.
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PMI'#*
• • @ihWYJl't'MiiD
nil &+lli
,..,,,.,.
if&f&*-m'llllllll:llSI_ _ _ _ _miejsc
___
_ _ _ __

Od wtorku, dn. 11-go do
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Oto ) akby w odpowiedzi na to kumanie się
z hodurowcami, co rozsądniejsi marjawici ze
Strykowa w liczbie około 150 osób, udali się
na Kongres Eucharystyczny do Częstochowy,
by uzyskać u J. Em. Kardynała Hlonda audiencję, na której mają wyrazić gotowość powrotu na łono Kościoła rzymsko-katolickiego
Tak więc w niedługim czasie Kowalskiemu pozostanie chyba tylko sam harem płocki,
nad którym będzie mógł sprawować nadal
nieograniczoną władzę.
.(w)_

Czy piekarnie łódzkie zostaną unieruchomione

w

w

„arcybiskupa" z hodurowcami

I

Film harcerski.

Pracowników
Homunalnyct•
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Nie pomogły interwencje różnych adwokatów ani znanych i poważnych obywateli
i nieszczęśliwy Josef Gnat został pod nadzorem czynników rządowych wysłany do Chęcina, jako do miejsca jego pochodzenia, gdzie
oddany został do dyspozycji tamtejszego Magis tra tu.
Ponieważ nieszczęśliwy obłąkany nie był
w możności udzielenia jakichkolwiek wyjaś1_lień,, zaś Magist~at ch~ciński został widoczme niedostatecznie poinformowany o przy.
wielką skalę.
czynach, które spowodowały deportację Gna.
_
• ta, przeto znalazł się niespodziewanie.„ w
Po pe~nym cz~s1e zapadł na ch.orob~ i:e:- areszcie, skąd zbiegł po upływie dwóch tygowową, ktora pomm~o pom~cy na1wybitme1- dni i znikł bez śladu fak, że najskrupulatniejszych lekarzy zakonczyła się obłędem.
sze poszukiwania nie dały do dnia dzisieiszeWładze amerykańskie, dowiedziawszy się
go żadnego rezultatu.

WOPJNY K'f t~E&< (róg Rokicińskiej)

HENRYK IV

I

Sekta czy setka 'I

„

Plieiski Kinematograf D~wiatowy

ł

Trzeba więc aby duch pokoju przeniknął do
narodu niemieckiego,
Przez całe popołudnie trwało dotychczas
niebywałe w czasie obecnej sesji ożywienie,
wywołane dzisiejszą poranną mową Brianda.
I Wiadomości w tym czasie nadeszłe z Ber
lina zawierają wielce nieprzychylną ocenę le-

poniedziałku,

dn. 17·go

września

1928 r.

Włl\CZnie

Miasto ty 1aca u me
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Rommer,

Paweł

Richter, Oaston Nodoł, Renna Haribel.
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„HASŁO"

Nr. 252

Jednolity front
Milość

rzemiosła

01czyzny i prawdziwa racja stanu
hasla partyjników

Ni·edawno notowaHśmy doniosły fakt w
nasze.ro życiu społecznem - zjednocrenie
orgaruzacyj rolniczych.
Dziś z radością
witamy utworzenie w
Warszawie Naczelnego Bezpartyjnego Bloku
Wyborczego do Izb Rzemieślniczych w b.
Królestwie Kangresowem i Ziemiach W scho
dnich jako pierwszy etap na drodze konsolidacji świata rzemieślniczego.
Stworzenie jednolitego frontu rzemieśl
niczego jest rzeczą bardzo ważną i ma doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju rzemiosł
w Polsce.
W okresie powojennym rzemiosło, podob
nie jak i rolnktwo, było terenem walk partyjnych, które podsycały różne, ż;erujące na
niem sfronniotwa polityczne.
Wymownym obrazem tego stanu rzeczy
były wybory do ciał ustawodawczych, gdy
większość rzemiosła opowiedziała się za
współdziałaniem z Rządem i udziałem w Bez
partyjnym Bloku Współpracy z Rządem,
część jednak oddała się na usługi partyj politycznych, skutkiem czego utworzyło się
rozbicie nader szkodliwie wpływające na całokształt · interesów gospodarczych rzemiosła.

Rolnicy rorjentowali się szybko w tej sytuacji i połączenie irustyitucyi społec-zno-rol
niczych j-est wymownem świadectwem, że
w największym odłamie nas·zego życia gos•po
darczego przeważyły już względy natury
ekonomicznej nad polHycznemi i wyrazem
tego jest konsorlidacja zrzeszeń rolniczych.
Za przykładem rolnictwa muszą iść również inne gałęzie produkcji.
W tych warunkach utworzenie Naczelnego Bezpartyjnego Bloku Wyborczego do Izb
Rzemieślniczych i·est nader doniosłym faktem, a wła.ściwie podporządlkowaniem się
kierowników głównych organfaacyj rzemieśl
niczych woili szerokich rzesz rzemieślni
czych, wyrażanych wiefokrotrue na licznych
Zjazdach prowincjonalnych, nawołujących do
zaniechania roboty partyjnej na terenie rzemiosła i d-0magających się od nich wspólpracy z Rządem.
Ostatnio imponujący Zjazd rzemieślniczy
Ziem Wschodnich w Brześciu n B. wykazał
dowodnie, że rzemiosło jedynie dzięki pomocy Rządu może oczekiwać podniesienia
swej produkcji, ulepszenia warsztatów pracy
rzemieślniczych przy pomocy kredytowej
Państwa oraz wyparda towarów obcych z
rynków krajowych.
niesłychanie ważną rolę ode
musi samorząd gospodarczy.
Pierwszem zadaniem Izb Rzemieślni
czych jest:

W tej pracy

frać

„Ws.pół.działanie z władzami państwowe
mi w a.prawach popierania rozwoju przemysłu przez udzielanie informacyj i wydawanie opinii; rozważanie i przedstawianie wła
dzom życzeń dotyczących interesów rzemio!Mi

i'M'M·J A$$

Odezwa

Zarządu Zjednoczenia Mieszczanek

w Warszawie
Zarząd Zjednoczenia Mieszczanek zwrócił się z gorącym apelem do swych członkiń

oraz kobiet, pracuj_ących w rzemiośle, by
współdziałały w sprawie rejestracji rzemiosła.

„Wybory do Izb Rzemieślniczych - czytamy w odezwie - zbliżają się, termin rejestracji przedłużono do 1-go października
(w Warszawie. Przyp. Red.).
Naleiy więc oddziaływać, aby nie brakło
.::i.ni jednego rzemieślnika polskiego na listach
wyborczych.
Kobiety odgrywają wielką rolę w wyborach do ciał ustawodawczych i komunalnych,
a nie mniej ważne są wybory do Izb Rzemieślniczych.

Los i dalszy rozwój rzemiosła polskigo
w znacznej mierze zależy od pomyślnego
przeprowadzenia wyborów do Izb Rzemieśl
niczych. Każdy więc dobrze myślący i uświa
domiony rzemieślnik musi się niezwłocznie
zarejestrować, aby miał prawo
decydować
w sprawach, dotyczących własnych warsztatów pracy.
Przypominajmy więc naszym mężom, braciom i synom, aby w nawale swych zajęć nie
przeoczyli. ważnego momentu dla przyszło
ści ~odzieła polskiego".

września

z dma 11

Izbom do zaopinjowania projcldy ustaw
przed wniesieniem ich do Sejmu oraz roz.porządzeń z mocy Ustawy o ogólnem lub lokal. „
nem znaczenru .
Z powyższego wynika, że alby lzJby sprostały swym zadaniom, z prac ich musi być
wykiuczone raz na zawsze wszelkie zabarwieniie polityczne, a winna je ceohować jedynie rzetelna tros:ka o rozwój rękodzieła
polskiego.
Wobec powyż,szego iasnem jest, że utwo
rzenie jednolitego frontu rzemieślniczego,
otwiera nową erę w życiu rzemiosła polskiego.
śledząc bieg wydarzeń, poprzedzający ten
historyczny moment, widzimy, że wcielenie
w czyn tej idei nie było łaitwe.

e n

Str. 3

polskiego

zywcięża

sła oraz zdawanie co rok sprawy o stanie
rzemiosła".
Ponadto, w myśl a11t. 171 Ustawy Przemysłlowej:
władze będą udzielać
11 Właściwe

1928 roku.

Wszechświatowa

konferencja

demagogiczne

w sprawie

Przedewszy:stkiem w:ięc zostały uwzględ
ni'One zasady wspólpracy Zjednoczenia Stanu Średniego i Zw. Rzemieślników Chrześd
jan na terenie m. Warszawy. Następnie do
Bloku przystąpiło Centralne Tow. Rz:em., a
dopiero w dwa tygodnie później ~ostał utwo
rzony Komitet Naczelne~ Bez.partyjnego
Bloku Wyborczego .
Odtąd więc ster nawy rzemieślniczej biorą w swe ręce zasłużeni pracownicy, którzy
w działalności oświatowej, wyitężanej zgodnej pracy, zrzeszeń zawodowych widzą Ieps.i:e jutro rzemiosła polsikiego.
Dla Zjedn-0czenia Stanu Średniego, które
wiele wysiłków poświęciło pracy nad uzdrowieniem stosunków w zrzes~niach rzemieśl
niczych utworzenie Naczelnego BezipaTtyjnego Bloku Wyborczego do Izby Rz·emieślniczej jest osiągnięciem jednego z podstawowych zadań tego twórczego ruchu mieszczań
1 skiego.
tU
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GDYNIA JAKO PORT HANDLOWY
nabiera

międzynarodowego znaczenia
Uroczyste otwarcie pierwszej z Gdyni linji transatlantyckiej
(Korespondencja

własna „Hasła")

Gdynia, 8 września.
oprowadzali gości po statku, pokazując im
Dnia 7 b. m. odbyła się w Gdyni uroczy- WISZYstkie urządz.enia i ubikacje. Stwierdzić
należy, ż,e „Krakus" przysto.s owany jest dostość inauguracji pierwszej bez.pośredniej z
teg-0 portu linii okrętowej, prowadzącej prziez skonale do przewozu emigrantów na daleką
Havre do Ameryki Południowej, a mianowi- przestrzeń; nie posiada on kajut · pierwszej
cie do portów Rio de Janeiro, Santos, Monte ani drugiej klasy, dzięki czeIIlJU wszys·cy pavideo i Buenos Aires. Zaproszonych na tę sażerow~e mają swobodę ruchu po całym
statku, co doskonale przyczynia się do zapeuroczystość gości zawiózł specjalny pociąg z
Warszawy; wśród nich znajdowali się: am- wnienia im wygód i dobrego samopoczucia.
b.asador Francji w Warszawie, p. La:roche z Syipiailnie i jadrulnie urządzone są higjenicznie w porównaniu z odpowi,e dniemi ubikacjamałżonką, podsekretall"Z stanu w Mi.nisterstwie Przemysłu i Handlu, p. Franciszek Do- mi na s.ta:tkaich, któremi dotychczas przewożono polskich emigrantów. Statek z łatwo
leżał, dyrektor Urzędu Emigracyjnego, p. Ga
ścią pomieścić może 700 osób, przyczem powroński, wicedyrektor p. Kutyłowski, dyrektorzy departamentów: morskiego z minister- siada jesz~ 100 miejsc rezerwowych. Obstwa Praemysłu i Handlu, p. Nosowicz i kon- sługa zna język polski narówni z francuskim,
dzięki c:zemu może porozumieć się z emigran
sułarn.ego z Ministerstwa Spraw Zagraniicznych, p. Babiński, inspektor Ministerstwa tem i zadowolnić jego potrzeby. Przy d:ał
Komunikacji, p. Szmidt, szereg wyższych u- s.zem ulepszaniu pooniesizczeń na statku, należałoby jednak zwrócić uwagę na udoskorzędn1ków z różnych min,isterstw, pr.zedstawidele świata pr:remysłowego, handlowego, nalenie wentylacji w dolnych kajutach, potowarzystw żeglugi, stowarzyszeń emigracyj- większenie wnywalni i ustępów. Statek, zbunych i kolonizacyjnych, prasy, oraz różnych dowany w r. 1908, posiada 13 tysięcy tonn
organizacyj społecznych, związanych z mary pojemności i obecnie został gruntownie odświeżony i przebudowany. Kursować on bę
narką handlową i budową portu w Gdyni. dzie
narazie pod flagą francuską, a po trzech
W drodze pociąg specjalny za.trzymał się na
stacji Pelplin, gdzie wsiadł do niego ks. bis- Alatach pod flagą polską.
kup chełmiński - Okuniewski. Po przybyPo dokładnem zwiedzeniu statku, odbył
ciu do Gdyni i pierwsz•e m śniadaniu w gusto- się bankiet dla zgromadzonych gości polskich
wnie przybranej restauracji dworcowej, g-0- i francuskich, podczas którego wygłoszono
ście w liczbie przeszio 100 osób, udali s1ę sa
wiele mów. Między innymi toastowali: przed
mochodami na zwiedzenie miasta i portu, po stawiciel właścicieli towarzystwa „Chargeczem zebrali się na pokładzie statku „Kra- urs Reuiniis" i jego administrator ~eneralny,
kus", należącego do Towarzystwa żeglugi p. Leon Cyiprien-Fahre na cześć PoJ.ski, pomorskiej „Chargeurs Reunis". Statek ten w czem o:rkiesłta odegrała hymn narodowy pol
niedzielę najbliższą wyrusza w pierwszą poski, podsekretarz stanu Doleżal, reprezentudróż z Gdyni i Havre'u do portów Ameryki
jący rząd polski - na cześć Francji, poczem
Południowe), wiioząc na swym po.kładzie emi
orkiestra odegrała Marsyljankę, dalej przegrantów polskich. Oprócz niego Hnja ta ob- mawiali: dyrektor Urzędu Emigracyjnego,
sługiwana będzie pr:rez drugi statek, należą
Gawroński, ambaisador Laroche, dyrektor
cy do tegoż towarzystwa - „świ.a.towid". Nosowicz, konsul.owie: Argentyński i BrazyRejsy obu statków ocłbywać się mają regu- lijski W· Uziembło, Pankiewicz i Głuchow
lart1ie mniej. więcej co 6-8 tygodni.
ski w i.mieni.u polskich towarzystw społ•ecz
Po odprawieniu na Krakusie ms.z;y św. nych. zajmujących się żeglugą i emigracją
przez ks. biskupa Okuniewskiego i krótkiem etc. - Po bankieci~ odbyła się przejażdżka
jego przemówieniu o znaczeniu uroczystości po zatoce gdyńskiej na statku 'spacerowym
dla dalszego rozwoju żeglugi polskiej, przed- „Gdańsk". Wieczorem pociąg spetjl(ł:lny odstawiciele towarzystwa „Chargeurs Reuni'S" wrozł ~ści do Warszawy.
P. A.

Naijwiększa, jaka kiedykołrwiek się od!by.ła, konf e.r encja wszechświat·owa w sprawie
opałowej i siły pędnej, zwołana zostaje do
Londynu na 24 września, zaipowfadając swoje obrady do 6 października. Zapisa~o się jiuż
na ni ą 171 członków, pr.ziedstawide'li tyluż
koncernów, należących do 30 państw. Na
ostatniej tego rodmju ~onf·erencji, odbytej w
Bazylei w 1926 r., głównym tema.item była
siła pędna wody. Tym razem hędizie nim tak
że s1ła pędna węgla. Procluk,c ja węgla po2l0-

staje niezmienioną od 1913 roku, gdy w tym
samym czasie produko1a benzyny potroiła
się. N a.dizwyc.mjna rozmaitość sposodhów zużytkowywania „syntetycznego węgla" dila ce
lów handlowo.iprxemysłowych, zaipowi:ad.afą
ca świetny rozwój tej produkoji w przyszło
śtj., o.sią.gnęła obecnie staJdljum.
w którem
wy;paida się zastanowić poważnie nad zm:iania
mi, jakie trzeba będzie może prze.prowadzić
w stosunku do .podstaw ekooomikii węglowej.
W tym kierunku przyszłość zdaje się należeć do węgla sproszkowanego, do pyłu wę
glowego, Zapowiada się .akceptowanie i zastosowanie na wielką s:kalę tego rodzajl\l paliwa przez angielską iliotę handlową, która
dotychczais niie używała go i dopiero przykład jednego z oceanicznych statków, którego podróż do Ameryki przy użyciu jako paliwa pyłu węglowego, kosztowała taniej, ~
pr.zy użyciu wszelkiej innej siły pędnej, skło
nił warsztaty, budujące statki w An~ji, do
k00istrokcji pal·eni.isk na poisiłikowaniie się pyłem węglowym, jako pailiiwem.
Inicjatywa w -tym ki.erunku należy j-ednak
do Ni~miec. Podezais gdy w 1926 roku w
Anglii nie więcej, niż 100 kotłów opalanych
było pyłem węglowym, było ich w Niemczech
około 600. Ro;zwój pyłu węgl1owego, jako
środka o:pałow ego, mo że być prawdziiwie na
zwany baiśnią powojenną. Kiedy po wo,jrnie
Niemcy zobowiązrune zostały cLo dostarczenia Francji i Belgii wielkich i'1!ości węgla tak,
że im samym p01zostafo go mewie.Je, zaczęli
badać siłę opałową ciemno-brunaitn. piasku
węglowego, uważanego do owego czasu za
bezwartościowy. Badania te dały tak zd.uw
miewające wyniki, że lokomotywy kolejowe
A. E. G. pr~szły rychło na ten rodzaj pailiwa. W Anglii strafk węgfowy doprowadził
do poczynienia takich samych prób, które
doprowadziły do energiaz:nego opróżniania
kopalń z tego „nieużytku", za jaki przez dłu
gi czas miano pył węglowy, który okazuje
się materjałem opał.owym naider cennym. Obecnie głównym momentem, skłaniają-cym
do posiłk owania się pyłem węglowym, jest
stosunkowa wielika jeg·o taniość. Zachodz:i
wszakże obawa , że wielkie z.apofrzebowanie
tego produktu, p odniesie jego cenę. Nadto
jego tanioś ć związana j.est z ceną węgla w
bryłach. Wraz jednak z coraz bardziej rozpcwszechniającem się używaniem benzyny,
jako siły pędnej, gazu do gotowania i elektryczności dla celów opałowych, zapotrzebowanie węgla kamienne~o szybko zmniejsza
się.
R zeczoznawcy z.apowfada:ją też, że w
bliskiej przyszłości tylko owe „nieużytki"
węglo·we będą opłacały koszty ich wydoby·
wania z koipalń.
Poza sprawą węgla, jako siły opałowej,
jednym z najbar dziej interesujących
odczytów, zgłoszonych na zapo1wiedzianą
k·onferencję, odczyt dr. IGsseLa: „O używa
niu węgla, jako środka użyźniają<:ego". Wiadomo, że w Niemczech próby czynione w
tym kierunku dały tak ZJdwniewające wyniki, iż zapowiadaią na pt'zyszły rok zbiory
ziarna, przewyższające .potrzeby cal.ego kraju. Ze wszystkich tych- względów konferencra zapowiada się bardzo interesująco.

będzie

- - -·0 i---

Skon znakomitego uczonego polskiego
ś.

przyszłości wągla

p. rektora Fiericha

Cień
żałoby
spadł
znowu na Polskę.
Zmarł znakomity uczony,
człowiek niezwykle zasłużony dla państwowości polskiej,
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-·

kowie, Franciszek Ksawery Fierich.
ś. p. Fierich zmarł w Warszawie onegdaj
o godzinie 3-ej nad ranem, a zmarł dosłow
nie na posterunku, przybył bowiem przed
kilku dniami do stolicy na posiedzenie podkomisji przygotowującej projekt kodeksu
procedury cywilnej.
Zmarły liczył lat 68, urodził się bowiem
w Krakowie w roku 1860. Był profesorem i

UJ1

wielokrotnym rektorem tamtejszego Uniwersytetu, wieloletnim członkiem czynnym Akademii Umiejętności, autorem wielu dzieł ogło
szonych po polsku i w obcych językach z zakresu procesu cywilnego, które zyskały mu
sławę
jednego z najwybitniejszych procesualistów -w Europie.
Z powstaniem państwa polskiego poświę
cił wszystkie siły ujednostajnieniu naszego
ustawodawstwa cywilnego i jako przewodniczący komisji kodyfikacyjnej oddał tej sprawie nieocenione usługi.

Wiza matur dla WJiBżdżających na studia zagraniczna
Min. W. R. i O. P. podaje do wiadomości
osób, udających się zagranicę na studja, że
wskazane iest weryfikowanie świadectw doj-

rzałości

przez ministerstwo.
odbywa się bez pobierania
o~łat.

Formalność

ta
j_a kichkol wiek

I

fiM

Kino DOM LUDOWY
PRZEJHZD 34
Od dnia 11 do 16

września włącznie

f\rcydzieło

T.

634

filmowe p. t. :

o ona

Wzrusz11 1 ący dramat życiowy na
nałogu z miłości ą do ukoctumej

g~nj~~~ a 9!~~~~~a łtorma
1

r. b.

tle _walki
kobiety.

Talmadte.

Ceny mie jsc; W :!ni powszednie na wszystkie
seanse, zaś w so boti;. niedzielf; I świc;ta od
godz. 1-3 pp. I m. 75 gr., li. 40 gr. lll. 30 gr.
W sobott:. niedz iele; i św i c;ta od godz. 3 pp.
I mie jsc e 9C gr., li m. 50 gr., Ili. m. 40 gr.
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Str. 4

z clnia 11

września

1928 roku.

żądają

Inwalidzi pracy

HRONIKA

Nr. 252

zrównania praw

z inwalidami wojennymi

Wtorek, 11 września, Prota i Jacka M. m.
Środa, 12 września, Imienia N. M. P.
TEATRY.
Teatr Miejski - Golem.
Teatr Popularny - Generał Bem.
Gong - Pożegnanie Gongu
CO GRAJĄ DZ1$ W KINACH:
Apollo - 1) Ludzie bez praw; 2) Noc zapom
nienia.
Casino - Panna z temperamentem.
Czary - Tragedja upadłej kobiety.
Corso - Górą rezerwiści.
Dom Ludowy - Tylko ona.
Era - Mogiła Nieznanego żołnierza.
Mimoza - Dziewczęce usta całowałem nieraz.
Mewa - Grzechy Paryża.
Oświatowy - Henryk IV.
Odeon - Górą rezerwiści.
Resursa - Strąciły go w prz,epaść kobiety.
Rekord - Pat, Patachon i wieloryb.
Splendid - Danton i Robespierre.
Spółdzielnia - Miasto tysiąca uciech.
Sfinks - Szatańska syrena.
Syrena - Miłość i krew.
Wodewil - Tańczący Wiedeń.

Specjalna delegacja
W ubiegłym tygodniu została przyjęta
przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej dr.
Jurkiewicza delegacja stowarzyszenia p. n.
1,Związek Inwalidów Pracy" w Łodzi z prezesem p. Stasiakiem na czele.
Delegacja przedstawiła p. Ministrowi odpis memorjału, skierowanego do Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia bytu inwalidów pracy.
•
W memorjale tym przedstawiła delegacja opłakany stan tych inwalidów, którzy nie
byli objęci rosyjską ustawą z 1903 roku, a za- ,
tem nie byli ubezpieczeni przymusowo przez
pracodawców. Pretensje ich wskutek rozpoczynających się działań wojennych w r. 19141
nie zostały uregulowane, dziś zaś wskutek
bądź to przedawnienia, bądź też zawierusze·
nia się koniecznych papierów, lub też niemoiności odszukania pozwanych nie są już aktualne.
Z drugiej strony w sytuacji wprost bezna·
dziejnej znajdują się ci inwalidzi, którzy pracowali w małych przedsiębiorstwach, zatrudniających nie więcej niż 5-ciu pracowników,
przez co nie podlegają obowiązującej w Polsce ustawie o przymusowem ubezpieczeniu.

I

Kalendarzyk zebrań
rzemieś iniczych
Dziś we wtorek, dnia 11 b. m. odbę
dzie się o godz. 6 wfoczorem w sali uResursy" zebranie Mistrzów $lusarskich.
Sprawy bardzo ważne.

*

*

•

Zarząd Cechu Rzeźni czo-W ędliniarskie~o
Łodzi niniejszem zawiadamia, że stosownie do pisma Magistratu m. lodzi, Urzędu
Przemysłowego I-zj instancji z dnia 28 sierp·
nia 1928 r. za Nr. 939, w dniu 19 września r.b.
o godz. 17 w pierwszym i o ~odz. 19 w drugim terminie odbęd.zie się w lokalu Cechu

w

przy ul. Kopernika Nr. 46 Walne Zebranie
Członków Cechu z następującym porządkiem
dziennym:
1) zagajenie Zebrania przez przedstawiciela Władzy Nadzorczej,
2) przyjQcie r„.iajątku b. Cechu,
3) wybór członków Zarządu, Komisji Re·
wizyjnej Komitetu Szkolnego oraz Sądu Polubownego,
4) ' Y/olne wnioski.
Zarząd Cechu
Rzeźnicza· Wędliniarskiego

w

Łodzi.

Jubileusz 100-łet , „go
istnienia

Cechu Mistrzów Kowali w Łodzi

W dn. 23 b. m. Cech Mistrzów Kowali w

Łodzi obchodzić będzie jubileusz 100-letn.iego

istnienia.
Program

obchodu jubilea"zoweg-0 jest
następujący: o godzinie 8.30 zbiórka uf"Jroszonych przedstawicieli w •.'dz dc legac' 1 po-.
krewnych z.a wodó N ze sz ta'.nd:trami · oraz
wszystkich członków Cechu Misirzów Kowali w lokalu Tow. Rzem. „Resursa", skąd
nastąpi wymarsz do kościoła ś·v T(rzvza. Po
nabożeństwie w tym k:>ścielc oraz w koście
le ewangelickim św. Jana nastąpi powrót do
sali „Resursa", gdzie o godz. 12.30 odbędzie
się powitanie gości, poczm odczytane zostanie sprawozdanie ze 100-letnfoj d:.zfałalności
Cechu.
Przemówienia okolicznościowe zakończą
uroczystość w „Resursie", o godzinie zaś 3
po poł. odbędzie się bankiet w sali „Siła"
przy ul. Głównej .

Ostatnie dni rejestracji
przedsiębiorstw

Wobec upływającego terminu rejestracji
Urząd Przemysłowy I instancji przy Magi.
stracie m. Łodzi wzywa do iiskutecz.nienia
rejestracji te przedsiębiorstwa handlowe,
przemysłowe, usługowe i rzemieślnicze, które dotychczas się nie zarejestrowały. Przeciwko właścicielom przedsiębiorstw którzy w
terminie nie dopełnią obowiązku rejestracfi
stosowane będą kary.
Rejestracja przedsiębiorstw odbywa się w
Biurach Urzędu Przemysłowego, mieszczą
cych się: w gmachu Ma.gistratu przy Placu
Wolności 14 oraz przy ul. Traugutta 10, oficyna, parter, w godzinach od 8 i pół do 13.

·Nocne
Dziś
następ.

dyżury

aptek

w nocy, dni.a 11 września, dyżurują
apteki: L. Pawłowski (Piotrkowska 307), S. Hamburg (Główna 50), B. Gh1chowski, (Narutowicza 4), J . Sitkiewicz (Kopernika 26), A. Charemza (Pomorska 10), A.
'Potasz (Pb.c Kościelny 10).

interwenjowała

u p. min. J urkiewicza

\Y/ dalszym ciągu memorjału wykazane są
zgubne wpływy jakie wywiera brak ubezpieczenia inwalidów pracy, którzy stając się niezdolnymi do zarobkowania, popychani są na
drogę występku, powiększając bez swej woli
i winy grono czynników szkodliwych dla społeczeństwa.
Reasumując wszystkie powyższe wywody,
zwią.ze~ .inw:1lidów pracy . do.maga się od Rady Mm1strow przyznania im w drodze dekretu:
.
..
.
1) stałej subwencJl roczne1 w wysok. 10
tysięcy -:t, kt?r~ to k~o~a umożliwiłaby zaspokoi.eme _na1mezbędrue1szych potrzeb około 20 mv:ahdo~. .
. ,
.
. 2) zr~wna~1e l°;wahd?w pra.cy w przywileiach z. mwahdam1 .w~1ennem1, a przedew:szystk1em .przyzname 1m _Prawa otrzymywa
ma koncesyJ na prowadzeme handlu artykuła
rui, obj ętemi monopolem państwowym.
3) wydania zarządzenia, by w wypadkach
ujawnionej winy przedsiębiorstwa w zaszłym
nieszczęśliwym ,.,.ypadku zobowiązało przedsiębiorcę, względnie ziemianina do obowiąz
kowego dożywotniego zatrudnienia poszkodo
wanego.

4) wy da nia zarządzenia w myśl którego
prowadzona byłaby specjalna ewidencja inwaiidów p r acy w państwowych urzędach poś rednictw a pracy jak również spowodowanie,
by obsadza no nimi posady w wielkich przedsi~biorstwach na rówm z inwalidami wojenne
mi oraz by przyznawano im posady państwo
we o charakter ze lekkiej pracy fizycznej, jak
np. woźnych we wszystkich urzędach i instytucjach samorządowych i społecznych.
W odpowiedzi na powyższe wywody p.
minister Pracy i Op ieki społecznej oświad·
czył delegacji, że wspomniany memoriał
przedłoży na posiedzeniu Rady Ministrów,
,xzyczem ze swej strony nie omieszka doio żyć wszelkich starań, by ulżyć doli nieszczę
śliwych parjasów.
*
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Rejestracja rocznika 1910
Dziś dnia 11 września winni się stawić dQ
rejestracji przy ul.Piotrkowskiej 212 mężczyź
ni rocznika 1910, zamieszkali w obrębie
III-go Komisarjatu Policji o nazwi,skach na
litery:

H, Ch, I, J, K

Bezrobotni m.

i zamieszkali w obrębie VIII-go komisarjatu
o nazwiskach na litery:

Łodzi otrzymają zasiłki

T, U, W, Z,

Akcja pomocy doraźnej w Kaliszu została wstrzymana
Zarzc,.d Obwodowy Funduszu Bezrobocia
w Łodzi otrzymał od Ministra Pracy zarzą

dzanie w sprawie niesienia w miesiącu wrzepomocy doraźnej dla bezrobotnych którzy wycz,erpali zasiłki ustawowe z Funduszu
Bezroho.cia.
Na skutek tego zar.ządzenia akcja doraź
na w Łodzi w miesiącu wrześniu prowadzona będzie w tych samych rozmiarach i na
śniu

Apasze

grasują
5 osób

padło

W dniu wczorajszym na powracające o
godz. 11,30 w nocy 65-letnią Marję Fis, zamieszkałą przy ul. Targowej 27 oraz 25-letnią
Marj ę Bluntyd, zam. tamże, napadli nieznani
osobnicy i pobili do utraty przytomności,
przyczem Marja Fis uległa złamaniu lewego
obojczyka i lewej ręki.
Wezwane pogotowie Kasy Chorych odwio
zło ją do lecznicy Kasy Chorych, celem prze
prowadzenia zabiegu chirurgicznego, zaś dru
gą z ofiar po udzieleniu pierv.rszej pomocy po
zostawiło w stanie zadawalającym na miejscu.

*

tych samych warunkach, co w miesią<:u sierpniu.
Kalis.z natomiast zostc..je zupełnie wyłą
czony w miesiącu wrześniu z akcji doraźnej,
zaś w Częstochowie nie korzystać będą w
b. m. z zapomóg doraźnych ci bezrobotni,
którzy wyczerpali przysługujące im z Funduszu Bezrobocia zasiłki do 31 sjerpnia r. b.

*

44-letniego Eljasza Rechta (Nowo - Cegieł·
niana 24), składająca się z żony jego 42-letniej Cyli, synów 19-letniego Dawida i 11-let·
niego Icka, kuzynek 27-letniej Heleny Lewko
wicz i 11-letniej Heleny Pelc, jak również słu
żącej 68-letniej Rozalii Sobczak po spożyciu
ryby przy obiedzie poczuła silne mdłości, bę
dące symptomami zatrucia.

.,

ofiarą

nieświeżą

ry

ą

walającym.

Przez VII komisarjat P. P. wszczęte zosta
ły dochodzenia celem pociągnięcia do odpo·
wiedzialności sprzedawcy nieświeżej ryby.

„Tygodnia dziecka"
Program „Tygodnia dziecka", który odbędzie się w ca/ej Polsce w czasie od 16-go
do 22-go b. m., przewiduje w pierwszym dniu
omówienie w szerokich ramach zagadnienia
,,święta
dziecka", drugi dzień poświęcony
będzie
sprawom wychowania dziecka w
pierwszych latach życia, trzeciego dnia omawiane będzie fizyczne wychowanie dziecka,
czwartego - umysłowe, piątego - moralne,
szósty dzień poświęcony będzie dziecku za·
robkuj ącemu i kształcącemu się zawodowo.
Wreszcie ostatni dzień poświęcony będzie
matce jako pracownicy i wychowawczyni.
O pracach przygotowawczych komitetu
łódzkiego, który przed wakacjami odbył kilka posiedzeń, jakoś cicho w prasie łódzkiej„.
A przecież tylko kilka dni pozostało do
ostatecznego terminu rozpoczęcia „Tygodnia''. Czy nie należałoby poinformować
społeczeństwo, jak Łódź „·1 ydzień dziecka"

'"""'**
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Przypomnienie
Min. Skarbu przypomina, że we
b.r. płatne są następujące podatki:

wrześniu

1} do 15 września wpłata podatku przeod obrotu, osiągniętego w sierpniu b. r. przez przedsiębiorstwa handlowe
I i II kategorii i przemysłowe I-V kat., pro·
wadzące prawidłowe księgi handlowe oraz
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze;
mysłowego

2) wpłata podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń
za najemną pracę - w ciągu 7 dni po dokonanem potrąceniu.
Nadto płatne są zaległości z tytułu podatku majątkowego, oraz kwoty zaległości odro·
czonych względnie rozłożonych na raty z terminem płatności w miesiącu wrześniu b. r .,
tudzież podatki, na które płatnicy otrzymali
nakazy płatnicze z terminem płatności w
tymże miesiącu.

komisatja:ht

policji o nazwiskach na lit~:

A, B, C, D, E, F, G,

Ił.

Ch,

I.i J.

Otwarta świeżo wystawa nawoważniej
szych dzieł Wojciecha Kossaka jest dla kulturalnej Łodzi niezwykle doniosłem zdarzeniem artystycznem, g,dyż }ed-ynie nasze miasto poza stolicą ma sposobność poznania całokształtu bogatej twórczości malarza bohaterstwa naszego. Potężne wrażenie na licz-.
nie z.wiedzaiącej publiczności wywołuje największy obraz W. K01SSaka „Krwawa niedziela". Poza tem na wystawie majduje się
oryginał „Olszynka", "Bitwa pod Kirholmem" i „śmierć Sowińskie~o". Wystawa
trwać będzie miesiąc zaledwie, by ustąpić
miejsca wielki,ej reprezentacyjnej wystawie
sztuki belgijskiej, która z Warszawy przewi•e
zi-0na będzie do Łodzi w całości.

Co

usłyszymy dziś
przez radjo

Program warszawski lala 'J 111

Wezwany lekarz pogotowia miejskiego
przepłukał wszystkim ofiarom zatrucia żołąd
ki i pozostawił ich na miejscu w stanie zada-

._...NP.wte

Program

obchodzić będzie?

krańcach

rodzina żydowska narażona była na śmierć

W dniu wczorajszym o godz. 3-ej, rodzina

._ww-rae

ich

L, t, M., N, O
i zamieszkali w obrębie IX-go

Z Miejskiej Galerji Sztuki

21-letni Stefan Dudek (Pryncypalna 4),
20-letni Jan Markiewicz (tamże) oraz 36-letni Józef Jantczak (Włodzimierska 40), powracając wczoraj w nocy do domu zostali na
padnięci przez opryszków, którzy rzuciwszy
się na nich z dobytemi nożami zadali Dudkowi cios w lewe ramię, Markiewiczowi również
w lewę ramię, zaś Jantczaka trafiono dwa ra
zy w najbliższą okolicę serca.
Wezwane pogotowie miejskie udzieliło po
mocy dwum pierwszym, pozostawiając ich w
stanie zadawalającym, Jantczaka zaś w stanie beznadziejnym odwieziono do szpitala
św. Józefa.

Masowe zatrucie
Cała

na

ż.

Jutro drua 12 września winni się stawić do
rejestracji w lokalu przy ul. Piotrkowskiej
212, mężczyźni rocznika 1910, zamieszkali
w obrębie III-go komisarjatu policji o nazwis·
kach na litery:

WTOREK, 11 września
13.00-13.10 Sygnał czasu, liejnał z Wieży,
Mariackiej w Krakowie, komunikat lotniczo - meteorologiczny.
13.10-15.00 Przerwa
15.00-15.20 Komunikaty: meteorologiczny,
gospodarczy, nadprogram.
15,20-17.00 Przerwa
17,00-17,25 P rze gląd p olityki mi~dzynarodo
wej za m. sierpień
17,25-17,50 T r ansmisja odczytu z Katowic.
17,50-18.00 Przerwa
18.00-19.00 Koncert solistów. Wykonawcy:
Maryla Jonasówna (fort.) Kazimiera Kopycińska - Pawlikowska (sopran) i prof.
L. Urstein (akomp.).
19.00-19.20 Rozmaitości.
19.20-19.30 Przerwa.
19.30-19.55 Odczyt p. t. Najnowsze zdoby·
cze wiedzy w poglądach na choroby zakaźne.

19,55-20,05 Komunikat rolniczy, transmisja
notowai'.t giełdy zbożowej krakowskiej, oraz komunikat Tow. Zachęty do hodowli
koni w Polsce.
20,05-20,30 Nadprogram, komunikaty
20,30 Transmisja z Poznania.
W przerwie biuletyn Messager Polonais w jęz. francuskim.
22.00-22.05 Sygnał czasu, komunikat lotni·
czo - meteorologiczny
22,05 Transmis ja z lok alu Automobilklubu
Polski w \Varszawie. Zakończenie Raidu
Pań i rozdanie nagród.
22.20-22.30 Komunikaty: policyjny, sportowy ora:i nadprogram.
22.30-23.30 T r ansmisja muzyki tanecznej z
restauracji „Oaza".
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Pod ostrym

września

W ub. piątek przed południem przeciągnął
przez nasze mias;to poch~ od~i~łów. str~c
kich, aby mszą sw. uczcic dzten wielkiego
zwycięstwa„.

Liczna podówczas publiczność na ulica.eh
przyglądała s ię z .zade.kawieniem . pr~en;iar
szowi strażaków, czyruąc spostrzezema 1 uwagi na temat dzielnej postawy oddziałów
ł t. p.
Nie znalazł się jednak prawie nikt, ktoby
nchylił kapelusza przed przesuwaiącym się
majestatycmie sztandar-eo. ktoby przykła
dem swym zmusił innych do oddania należ
nych sztandarowi honorów. Przecież sztandar-to symb.ol id.ei, za którą walczą i giną
na swych posterunkach strażacy i żołnierze,
to du.ma i chluba oddziału, którego każdy stra
żak lub ż-ołnierz broni do ostatni~go tchu w
piersiach, do ostatniej kropli krwi...
Sztandar - to magiczne słowo zagrzewające do walki z wrogiem, z rozszalałym ży
wiołem. t-o ukochany znak, który wiódł zwy.
~ców & chwały„.
Sztandar - winien być naszą święt-ością,
naszym ukochaniem, któremu wszędzie i ~
wsze należy sie od nas widomy znak szacunku i czci.

kalectwem odpokutuje za niedbałość rodziców
4-letni Nache Gelba.rt (Stary Rynek 13)
na ulicy Zgierskiej około Nr. 8 wpadł pod
przejeżdżający s~ochód .. We~ane pogotowie, po udz:ielenru mu pierw,gzeJ pom-ocy,
odwiozło go c1o domu.
•

*

ft

4-letnia Henryka Rogozińska (Brzezińska
Nr. 43) została przed domem przej~hana
przez samochód. Zawezwane pogotowie odwjozło nieszczęśliwe dziecko w stanie poważnym do szpitala Anny-Marji.

"'

*

*

4-letnia Wanda Borowska (Cegreln:iiana
Nr. 111) została na ulicy Kilińskiego okofo
Nr. 90 przejechana przez tramwaj. Po udzi:elcniu jej pierwszej pomocy przez pogataw1-e,
od'wiezio11-0 dziiewczynkę do domu.

* * "'
3-letnia Janina Koskzewa

(Ry'bna 14) zow dniu wczorajszym przed domem przejechana przez wóz, przyczem ul;gła zła.m;aniu
obojczyka. Wezwane pogotow~e J?O ud:ieI7niu pi-erwszej pomocy pozosta w1lo Ją w SLallle
zadawalającym na miejscu.
stała

zaprowadziły

mms••••••••••••••••

do lat 18

Strajk studniarzy trwa

r

Swit

Konferencja u p. inspektora rne
dała :tądnego rezultatu
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LUNA

···~············~··
PARK NA UL. NARUTOWICZA
róg TRAMWAJOWEJ.

•

Dziś do godz. 12-ej w nocy -

wielki proa trakc)i: „Beczka śmiechu", diabelskie
T obbogan, labirynt, karuzele, lndjanie
i cowboy e z Billy Jenkinsen. Koncert 3-ch
orkiestr.

~ram
koło,

16-letnia Mania Gesundheim (Wschodnia
Nr. 32) została na ul. Pomorskiej około Nr. 18
przejechana przez sam.ochó.d k~órego szofer
zibiegł.
Wezwane pogotowie Kasy Chorych
po opatrzeniu ag·ólnych ciężkich poHuczeń
odwiozło Gesundhe1m do domu.

• • •
16...lcinia Genia Zagórska (Ruda-Pabianicka) na ul. Sienkiewicza około Nr. 69 przejechana Z<>'Stała przez samochód ulegając ogólnym ciężkim potłuczeniom ciała. Wezwane
pogotowie po udzieleniu jej pi1erwszej pomocy
odwiozło ją do domu.

• • •

W dniu wczorajszym we wsi Dąbrówka
Strumiany gmin.a Lućmierz za Zgierzem, w
stawi-e St. Nowa.ka utopił się 3-letni Tadeusz
Kołodziejczyk.

We wszystkich wy.pad.kach rodzicom ofiar sporząd:wne zostały protokuły za brak
dozoru.

niekorzyść

24-letnia Regina Pinczewska (Kamienna
popełniła zamach samobójczy, wypijając
większą ilość olejku goździkowego. Pogoto·
wie miejskie, po przepłukaniu żołądka, pozostawiło ją na miejscu.

*

* •

20-letnia Marjanna Maruszewska '(Aleksandryjska 5} na ulicy Brzezińskiej około Nr.
5 w celu samobójczym rzuciła się pod przejeżdżający tramwaj linji Nr. 1 i tylko dzi.ęki
nadzwyczajnej przytomności umysłu i z~
nej krwi motorniczego, który zahamował woz
w ostatniej chwili udało się zapobiec nieszczę
śliwemu wypadkowi.
Denatka uległa jednak ogólnemu potłucze
niu ciała, wobec czego zawezwane pogotowie
miejskie odwiozło ją do zbiorni miejskiej.

*

*

*

Zofja Romanowicz (Sanitarjuszka szpitala wojskowego przy ulicy Łomżyńskiej 17)
napiła się w celu samobójczym spirytusu denaturowanego.
Zawezwane pogotowie Kasy Chorych o4wiozło ją w stanie bardzo groźnym do szpitala w Radogoszczu.
:c

•

•

W dniu wczorajszym we wsi Duże Górki,
gmina Kruszów pod Tuszynem wybuchł pożar u gospodarza Tomasza Siwka, w wyniku
którego spaliła się obora i 10 kur. Straty wynoszą około 1500 złotych.

*

*

*

W dniu wczorajszym, tradycyjnym zwyczajem, urządził Adam Dybylas (Modra 6}.

A. Marka i H, Leiwika
dany będzie dziś, wtorek , o godz. 8 m. 30 na
przedstawi•e niu po cenach popularnych, poc.rem sztuka na czas pewien zejdzie z afisza.
Ostatnie przedstawienia
"Księżniczki Turandot"
dane będą: jutro, t. j. we środę, oraz w czwar.
tek i w natbliżiszą niedzielę po południu o g.
3 m. 30.
Ceny popularne. Na jutrze}szem przedstawieniu obecni będą zaproszeni przez Dyrekcję Teatru członkowie zwydęskiej Dni.
żyny Straża.ckiej .

*

•

•

We środę, dnia 12 b. m., Teatr Miejski daje uroczy.ste przedstawienie „Księżniczki Turandot", na którem będą obecni wraz z rodzinami członkowie Zwycięski-ei Drużyny
Reprezentacyjn.ei Ł. S. O. O. wraz z Dowództwem.
Dla gości zare.zerw<>wane będą loże w
part·e rze oraz pewna il.ość bliższych krzeseł.
Pozostałe m.iejsca d-o naibycia w Kasie Zamawiań po oenach poularnych..

*

•

Jako druga premjera seronu. ukażą się w
sobotę Stefana Żeromskiego „Dzieje Grzechu" w autoryzowanej przeróbce scenicznej
Leona S. Schillera. Specjalną wysoce uproszowną sprawę dekOil"acyjną dla 33-ch obraizów sztuki szykują pracownie teatralne pod
kierunkiem i wedł111g projektów Mackiewicza. Reżyseru}e J. Bonecki. Rolę główną
Ewy odtworzy H. Skrzydłowska, Pochroni:a
- Artur Socha, hr. Szczerb.ica - Aleksander żabczyński, Płazę - SpłaW\Skiego - Michał Melina, Martę Bodzantównę Matja
Żabczyńska. Wymienieni artyści, świeżo po.
zyskani od nowego sezonu, wystąpią po raz
pierwszy pmed publiic.znością łódzką.
Kasa Zamawiań r-ozpoczęła już sprzedd
biletów na premłerę.
TEATR KAMERALNY
Otwarcie sezonu 1928-29.
W piątek pierwsze pr.zedstawie:Die dru..
gi~o sezonu w odnowionym teatrze przy ul.
Traugutta 1 (Grand-Hotel}.
Dana będ.zie, jak wiadomo, komedia satyryc.zna w 3 aktach .z prologiem Jerzego
Szaniawskiego ,,Papierowy kochanek„, w
którym mprezentujie się publiczno.ki łódz
kiej szereg świeżo zaanga.Zowanych sił zespołu Teatru Miejskiego: M.arja. Wierdńska.,
Jan Rajdu~ Marjan Lenk, Stefan Michalak,
Jaicek Woszczerowicz. Nadto biorą udział:
L. Niemirzanka, Chodeckj, Gurynowicz, Rud
nicki, Skar.asi.ńslci.
Kasa Zamawiań sprzedaje bilety zarówna na przedstawienie inauguracyjne, jak i na
sobotnie i niedzielne powtórzenia sztuki W
poniedziałek pierwsze przedstawienie d1a
inteligencji po cenach zniionycb.
TEATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr. 18.

Bem::

l na a

w kronice policji z pogotoww.
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szkały w tym samym domu co i Stochows~a
F1yzemanowa i oświadczył, że weksle .są Jego i że je w term.inie wykupi.
W dniu przedstawienia Keinertowi weksli
Żelichowskiego, powiadomił Keinert swoich
odbiorców, że Jakóbowi Fajfrowi cofnął prawo inkasowania i że wyśle do nich nowego
inkasenta z pisemnym upoważnieniem.
Kiedy atoli Keinert przybył do jednego ze
swych odbiorców Tomasza Szczepaniaka, oświadczył mu ów, że całkowitą należność w
kwocie 130 zł. wpłacił inkasentowi, który się
wylegitymował pisemnym pełnomocnictwem.
Rysopis owego inkasenta, podany przez
Szczepaniaka zgadzał się z rysopisem osobnika, który się przedstawił Keinertowi jako Sto
chowski.
W kilka dni po powyższem zajściu Jakób
Fajfer wyjechał z Łodzi w niewiadomym kierunku i więcej się w biurze Szustowa nie pokazał. Bezpośrednio po ujawnieniu ucieczki
Jakóba Fajfra Otton Wihan spotkał na ulicy
owego osobnika, który podawał się za Stochowskiego .i oddał go w ręce policji. W urzę
dzie śledczym ustalono, że osobnik ów oazy•
wa się Szymon Szenwald.
Po przemówieniu oskarżyciela publicznego w osobie prokuratora kameralnego p. Kaw
czaka oraz mowach obrońców mecenasów Ja
slliskiego, Forelee i Zygfryda Brauna, sąd
wydał wyrok na mocy którego oskarżony Szy
mon Szenwald skazany został na 8 miesięcy
więzienia. przyczem połowa kary darowana
mu została na mocy amnestji, druga zaś poło
wa pokryta została aresztem prewencyjnym,
pozostali zaś dwaj zostali uniewinnieni.
Za zbiegłym Jakóbem Fajfrem rozpisane
zostały listy gończe.

dzień

a-reatr
1nruuu4
.
,.....
TEATR MIEJSKL

trzech młodzieńców na ławę oskar:!onych

Popierajmy

W dniu wczorajszym odbyła się pod prze
wodnictwem okr. inspektora pracy p. Wojtkiewicza ponowna konferencja w sprawie zlikwidowania trwającego strajku studniarzy.
Na konferencji tej przedstawiciele robotników domagali się przyznania dla ro?otnika
zwykłego płacy w v;ys. 85 gr. za godzmę, dla
polj era zaś 1 zł. ~O gr. za godz.
P rzedstawiciele przedsiębiorców wskazali
natomiast jako stawkę maksymalną dla robotnika zwykłego gr. 60, a dla poliera gr.
80-lCO zależnie od posiadanych kwalifikacyj .
Przedstawiciele przedsiębiorców wskazali
p zytem na fakt, że przed wojną, przy 10
godzinnym dniu pracy studniarze zarabiali
znacznie mniej, aniżeli obecnie przy 8-godzin
nym dniu prac.-y.
Po dłuższej dyskusji, nie mogąc dojść do
porozwnienia, przedsiębiorcy zaproponowali
pracę akordową, ponieważ jednak propozycja ta została przez przedstawicieli robotników odrzucona, przeto i ta konferencja nie da
ła żadnych pozytywnych wyników.

• • •

Niedozwolone kombinacje na
firmy Szustow

\V dniu wczorajszym w Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa przeciwko Jakóbo
straż
wi Fajfrowi, oskarżonemu o to: że będą~ z~trudnionym w charakterze aJenta w firmie
ogniową!
N. L Szustow, sprzeniewierzył na jej szkoKtóż z Łodzian nie pamięta ostatnich dę łączną sumę zł. 11,256, oraz przeciwko
:Uoźnych pożarów na Bałuta'?h, komu ?~ez~3: Szymonowi Szenwaldowi, lat 39, Herszowi
ne są losy pogorzelców z ulicy BrzezmskieJ, vel Hermanowi Fajfrowi, lat 53 oraz Lucjano
wi Sierackiemu, lat 26, oskarżonym o to, że
Zawadzkiej i innych.
wyżej wspomnianemu Jakóbowi Fajfrowi poAżeby wzmocnić bezpieczeństwo nad mieniem i życiem tych najbiedniejszych miesz- mogli w popełnieniu sprzeniewierzenia.
Jak głosi akt oskarżenia, wymieniony Jakańców Bałut zamieszkujących przeważnie w
kób
Fajfer zaangażowany został przez firmę
wąskich uliczkach dre~iane dom.ki, .Łódz~a
:Straż Ogniowa Ochotnicza postanowiła
ie- N. L Szustow i S-ka w lutym 1926 r. w cha.szcze w roku bieżącym uruchomić w Bału rakterz.e ajenta.
Do obowiązków Fajfra należało zbieranie
tach stały oddział straży.
zamówień od klientów, a nadto zgodnie z milSzczupły jednak budżet nie pozwala na
czącem zezwoleniem przedstawicieli w wy·
dokonanie tego z funduszów własnych wobec mienionej firmie Olega Keinerta i Ottona Wiczego postanowiono w okresie od 23-30 hana - inkasowanie należności.
września r. b. urządzić „Tydzień Strażaka"
W połowie kwietnia 1926 roku Jakób Faj
i odwołać się w tym czasie do całego społe fer przy zdawaniu rachunków przedstawił
czeństwa z gorącym apelem „Pomóżcie włas·
Olegowi Keinertowi 5 weksli na łączną sumę
nej sprawie" w przekonaniu, że znajdzie to 1510 zł. wystawionych przez Wolfa żelichow
oddźwięk należyty we wszystkich warstwach
skiego, a otrzymanych rzekomo od ostatniego
czułych na potrzeby bliźnich i ofiarnych ło
żyranta M. Stachowskiego wzamian za dodzian.
starczony towar.
Przed ostatecznym przyjęciem tych weksli, Keinert postanowił sprawdzić autentyczmłodzieży
ność podpisu; ustalił jednak, że wystawca
do dancingów wstęp wzbroniony
Żelichowski pod wskazanym adresem nie
mieszka, oraz że ostatni żyrant StachowskaWskutek inte:rwencji kuratorów szkol- Fryzeman zamieszkała pod wskazanym adrenych wyda.ny ma być wkrótce zakaz admi- sem, okazanych jej weksli nie podpisywała.
nistracyjny wpuszczania do dancingów i sa:!
Gdy Keinert zakomunikował to Fajfrowi
taneczn)l'Ch młodzieży szkolnej zarówno płc1 ten ostatni wyszedł, a po kilku godzinach
męskiej jak i żeńskiej.
przybył ponownie wraz z innym osobpikiem,
Zakaz ten obejmie młodzież d'O la1 18.
który si_ę przedstawił j_ako Stachowski, zamie-

la

Str. S

1928 roku.
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kątem

Nietakt

~•••••

z dnia 11

pijatykę, która smutnie się i.ednak za~o~czy
ła, gdyż w pewnym momencie, będ~c JUZ s~l
nie podchmielonym zdenerwował .się .tak si.l-

nie sprzeczką, którą wszczęła z mm zona, .ze
pchnął pięścią szybę, przyczem uległ przeci~
ciu arterji.
Zawezwane pogotowie Kasy Chorych udzieliło mu pierwszej pomocy, poczem odwiozło go do szpitala św. Józefa.

*
W fabryce Ramisza (Ewangelicka 10) za·
trudniony przy maszynie robotn~k Wali::~ty
Chmielewski, zamieszkały przy ulicy Nap1orkowskiego 21, został tak nieszczęśliwie uderzony przez wyskakujące ~zu~enko, że uległ
złamaniu lewego przedramienia.
Wezwane ·pogotowie Kasy Chorych po udzieleniu mu pierwszej pomocy odwio:z:ło go
do szpitala sw. Józefa.

rzechodzqc

ulicę.

patrz pilnie
a unikniesz

kalectwa a nawet

a śmoerci.

Piękna sztuka historyczna. "Generał
wystaiwiooa przez Teatr Popularny z okaa.j
uroczy&tości Bemowskich, gł'aną będzie w
dalszym ciągu dziś i codziennie o godz. 8.30
wiecz. Pierwszorzędna obsada z · p. Mieczyńskim w roli tytułowej, piękna wystawa
dekoracyjna oraz wiel'Ce interesująca akcja
składają się na całość prawdziwie artystycz..
ną i zapewniają sztuce długie powodzenie.
Bilety w cenie od 40 gr. do 2 zł. nabywać
można w kas~e teatru od godz. 10 ran-0 do 9
wieczorem bez pnerwy i w kwiaciarni B-ci
Dymkowskich Pl.ac Kościelny 4 od godz. 12
w pał. do 7 wieczoTooi bez przerwy.

TEATR W SALI KLUBU PRAC. ZAKŁ.
PRZEM. K. SCHEIBLERA. I L. GROHMANA
Przędzalniana 68.
Dziś zatem dyr. Pilarski otwiera
filję Teatru Popularnego w Sali Klubu

drugll
Prac.

K. Schetblera i L. Grobman.a. przy ul. Przę
dzalnianej 68, sez-0n .zainauguruje konoortowo zgrana arcywesoła ko.media Nikorowic~
!
11 W gołębniku" pełna słonecZillego humoru
pogody dw-ol"ku polskiego. W sztuce tej za..

preizentują się publiczn~~i ~erwszorzędne
siły komedjowe, a to pam~: B.tSkup.s~.c;. I:Ia:
kowska, Openówna, Grewicz, Mądahnski i

inni pod reży.serją p. Dębicza. „W gołębni
ku" grane będzie we wtorek, środę i czwartek o godz. 8.30 wieczorem. Spodziewać si't
należy, ie publiczność w zrozumieniu wysił
ków dyr. Pilarskiego, który pragnie udostęp
nić bywanie w teatrze jak~aisz~rszym .sfero~
z radością powita otwarcie teJ noweJ stał~J
sceny i starać się będzie znaczną frekwenC)ą
o jej utrzymanie.
Bilety w cenie od 40 ~· do 2 zł. do n.aby·
cia w kasie na miejscu od godz. 11 rano do
3-ei i od 5-er do 9-ei wieczorem.

,JfASŁO"

St!". 6

1roski i

żonaty włamywacz
Pani Stanisława Kaźmierska, zamieszkaprzy ul. Kątnej 50, robiła wrażenie kobie-

ty

zamożnej.

W swoim ce;asie Rada Miejska na wniosek
Magistratu ustaliła opracowane prze.z 'W_ydział Podatkowy nowe stawki dodatku komunalnego do pań&tiwowe.go podatku od nie„
ruchoaności.
-

Tak przynajmniej zdawało się, pewnemu
który postanowił obłowić się
obficie w mieszkaniu niewiasty, mającej swoje l9cum na tej samej ulicy, co i ~łaściciele
potężnej fabryki Allart, Rousseau 1 S-ka.
Włamywacz ów uwierzył w „brudne gadki", rozsiewane przez mieszkańców tamtejszej dzielnicy, że majątek firmy Allart, Rousseau i S-ka oraz p. Kaźmierskiej wynosi ra
:rem 50 mil jonów zł.
Nie wiedział biedak o tern, że majątek samej firmy wynosi 49 milj. 999 tys. 900 zł., a
reszta przypada na p. Kaźmierską.
Nieświadomy tego włamywacz postanowił
wykorzystać nieobecność p. Stanisławy i zakraść się do jej mieszkania w tej nadziei, że
.w yjdzie z niego obładowany gotówką.
Aliści zawiódł się srodze.
Jak bowiem zameldowała policji p. Kaź
mierska, nieznany złoczyńca, włamawszy się
do jej mieszkania skradł... parę pończoch i
pudełko pudru.
Ze skradzionych przedmiotów łatwo się
domyśleć, że włamywacz jest żonaty. Biedny
człowiek!...

1•••••••••••m•

wymos•zą 100 proc. należności
pCYdatku od nieruchomości, w
których conajmniej 50 proc. ogólnej swny
czynszów komornianych przypada na lokale
osiągaiące z dniem 1 stycznia wzgl. z dniem
1 kwietnia 1928 roiku 100 proc. podstawowego komornego przedwo:j<en.nego i 25 proc. do
60 prnc. od nieruchomości, w których conajmnjej 50 proc. ogólnej sumy czynszów komornianych przypada na lokale, nie osiąga
jące w 1928 roku 100 proc. podstawowego
komornego.

Stawki te

państwowego

Przeciwko powyżiszej uchwale Ra:dy Miejskiej m_iejscowe Stowarzyszenia właścicieli
nieruchomośd wniosły sprzecjwy do władz
nadzorczych, mo1tywuiąc stanowisk.o swoje
tem, że Magistrat nie miał prawa U&talać dodatku w wysokości 100 proc. państwowego
podatku, lee.z tylko do wyisokości, która obowiązywała prz.e dtem, t. j. do 80 proc. Poza tern wspomniane StowaTzyiszenia wyst9cpiły w sprzeciwach swoj<:h przeciwko gr~dacji
stawek komunalnego dodatku, uważając, że
stawki powinny być jednolite bez wzlędu na
to, jakie dochody przynosi nieruchomo·ść.
Wspomnieć należy, że nawet jedno ze

Gog o.
~m~••Q~B•m~

Woda i szczotka
na brudne łapy

zrzes.zeń przemytSłu włókienniczego rozesła
ło do swoich czfonków okólnik, w którym
wyjaśniało,
że uchwała Ra:dy Miejskiej w
sprawie stawek jest rzekomo bez.prawną 1
radziło zarazem wpłacić należność z tytułu
wspomnianego podatku w wysokości 60 pro-

Wiadomo, że palec w buzi pomaga w myśleniu, wiadomo, że ten sposób wzmacniania
sił mózgowych jest bardzo w użyciu u mło
dzieży szkolnej,
wiadomo, że ta młodzież
niezawsze ma czyste łapy, wiadomo, że natomiast bywają wśród niej eleganci, którzy uważają długie paznokcie za rodzaj orderu,
wiadomo, że to wszystko ułatwia rozpowszechnianie się chorób, zwłaszcza tyfusu i czerwonki.
Otóż wobec tych wszystkich wiadomych
rzeczy Ministerstwo Oświaty uczyniło wiadomem nauczycielstwu, że brudasów ma się kie
rować z klasy do umywalni, pod tusz i pod
szczotkę, a elegantów z długiemi paznokciami pod gilotynę, w postaci nożyczek w ręce

pieniężnym

Zapisy
do Wyższej Szkoły Dziennikarskiej
w Warszawie

cent

państwowego

podatku od nieru.chomo-

ści.

Obecnie Magistrat m. Łodzi otrzymał od
Wojewódzkiego pismo zawiadaMagistrat, że reskryptem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu
z Ministerstwem Skarbu z dnia 28 sierpnia
r. b. uchwały Rady Miej1~kiej z dnia 23 lutego
i 26 kwietnia r. b. w Slprawie ustaleni a sfawek dodatku komunalnego do państwowego
-podatku od nieruchomości zostały w całej
rozciągłości zatwierdzone. Urząd Wojewódz
ki polecił zarazem Magistratowi zawiadomić
Centralne Stowarzyszenie Właścideli Nieru1 chomości m. Łodzi i przedmieść, że siprzeciwy ich przeciwko wspomnianej uchwale Rady Miejskiej nie zostały przez Ministerstwo
Urzędu
miające

1

1

uwzględnione.

Podatek od placów
zatwierdzony
W dniu 26 kwietnia r. b. Rada Miejska
na wniosek Magistratu uchwaliła opracowany przez Wydział Podatkowy statut o poborze komunalnego podatku od placów budowlanych oraz gruntów o charakterze placów
budowlanych.
W związku z powy:hszem Urząd Wojewódzki nadesłał do Magistratu odpis piS!Illa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którem
to piismem Ministerstwo zatwierdziło wspomniany statut z tą zmianą, że podatkowi nie
będą podl.egały place przy ulicach projektowanych, lecz jedynie place, mieszczące stę
przy uHcach urządzonych.

i kredytowym

Jak poda.je Bank Gospodarstwa Krajowe szość odziałów B. G. K. (w Krakowie 6-7
go - sytuacja gospodarcza w sierpniu nie miesięcy, a nawet weksle 9-miesięczne). Dzię
uległa większym zmianom.
ki takiemu unieruchomieniu gotówki wzraNa rynku pieniężnym panowała nadal sta da.Jej ciasnota gotówkowa, spowodowadotkliwa ciasnota gotówkowa. Jednakowoż na sezonowem zapotrzebowaniem ze strony
większego pogocsze-nia w tym względzie nie
rolnictwa i niektórych prziemysłów.
ma. świadczy o tem fakt, że w większych
Na trudności kredytowe wpłynęła w peośrodkach gospodarczych nie było znaczniejwnym stopniu również pomyślna subskrypcja 4 proc. pofy~ki premjawej, która przyszej zwyżki prywaitnei stopy dyskonitowej.
Potwierdzają
to sprawoZidania oddziałów czyniła się w niektórych miejscowościach do
we Lwowie, Katowicach, Wilnie i Łodzi. wycofywania wkładów z instytucji kredytoW Łodzi stopa dy,sJkontowa dla pierwszo- wych.
rzędnego materjału wekslowego
wynosiła
Wkłady nie wykazały większych zmian.
miesięcznie 1,75, średniego 2.25 proc., a Niektóre oddziały B. G. K. j.ak np. w Krakogorszego jeszcz.e wyżej. W Biiałymstoku sto- 1 wie, Katowicach i w Białej odnotowują
pa podniosła się do 2,4 proc. miesięcznie. zwiększ·enie wkładów w komunalnych kaMniejisze CYddziały odnotowywują naogół sach oszczędności. Jednakowoż oddział w
większą ciasnotę gotówkową, połączoną z
Krakowie odnotowuj.e równoczesny spadek
niewielką zwyżką stopy procentowej od powkładów w bankach akcyjnych,
które w
życzek wekslo-~h. Przeciętna stopa proziw-1ązku z tern, zaczynają stosować wielką
centowa na prowincji dla Lepszego m.a{ęrj·ału ostrożność w udzi,e laniu pożycz.ek i dążą do
weksloweg10 wahała się .okofo 2 proc. mie- wzmocruenia swych rezerw. Oddział wileń
sięcznie. Dawało się odczuć pewne po-gorsk.i wSikazuie na wzrost wkładów dolarowych,
szenie płatności weksli, szczególnie w Łodzi. oraz na stopniową likwidację wkładów w
CharakterY'stycznym rysem obecnych sto rublach złotych, za.prowadzonych swego
sunków na rynku pieniężnym jest coraz cza;su przez tamtejsze banki prywatne. Tenmniejsza podaż kr6tkotermiµowych weksli że oddiział wskazuje na pomyślny rozwój
(do 3-ch miesięcy), a wzrost zaofiarowania wkładów w spółdzielniach kredytowych w
weksli o dłuższych terminach płatnośd (po- jego okręgu, których stan przekroczył w koń
nad 3 miesiące). O ziaiwisiku tem donosi więk cu liipca 1 milion zł.

Wystawa rolniczo-przemvsłowa
w Izbicy

Okręgowe Towarzystwo Rolnkze w Ko-

le urządza w dn. 16 września r. b. w Izbi:cy

Kujawskiej, leżącej na granicy powiatów wło
cławskiego i ni.eszawskiego, wystawę rolniczo-przemysłowo-hand'lową.
Na wystawę
spodziewany jest wielki zjazd rolników z tych
powiatów. Za najlepsze okazy wydawane
będą nagrody pieniężne, dyplomy, listy pochwalne oraz nagrody w ntaurze,
ca

„Ludzie podziemni"
Niedawno odbyła się w Berlinie premjera
nowego filmu Paramountu p. t. „Underwordt". Film ten ukaże si_ę w Polsce pt. 11Ludzie podziemni".
Jak donosi prasa berlińska, film ten już
w dniu premjery zyskał aplauz publiczności
i krytyki, jakiego nie miał ani „Ben Hur", ani
nawet „Niepotrzebny człowiek".
Cóż jest w tym filmie? Co tak zainteresowało publiczność?
Jest w nim przedewszystkiem życie ludzi, o których słyszymy,
których podziwiamy, którymi pogardzamy,
ale przed którymi ogarnia nas trwoga.
Temat zaczerpnięto wprawdzie z kroniki
kryminalnej Chicago, podobne historje jednak dzieją się na całym świecie.
„Ludzie podziemni", to dzieje miłości zaprzysiężonego złoczyńcy. Mimo kryminalnego podłoża - film jest najczystszą symfonją
ogólnoludzkich namiętności.
Niepohamowana miłość, dzikie i pierwotne pragnienia zemsty, lęk przed krzesłem
elektrycznem wiążą się w tym filmie w przedziwnie piękny i wzruszający poemat.
Reżyser obrazu, Józef von Sternberg, odkryty przez Charlie Chaplina w Wiedniu,
dzięki tej poetycznej wizji filmowej wzniósł
się na poziom, równy Dawidowi Griffithowi i
C. de Mille'owi.
Film, mimo marki amerykańskiej „Paramountu", jest najszczytniejszym wykwitem
ducha Europy.
Jak się dowiadujemy, film ten wyświetla
cy będzie wkrótce w Łodzi w najwytworniejazym kinoteatrze „Capitol", którego otwarcie apodziewane jest jeszcze w bieżącym ty~
~odniu.
'
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Ministerstwo odrzuciło rekurs właścicieli nieruchomości

włamywaczowi,

•

września

Podatek miejski od nieruchomości
zatwierdzony

uśmiechy

ła

z dnia 11

Sprawa przywozu

I

mąki I zboża

Jak wiadomo, zakaz przywozu mąki
pszenej ogłoszony w D.z. Ustaw nr. 66, o'bowiązuj.e do 30 września r. b.
Według informacyj udzielonych Izbie
Handl. Polsko-Węgierskiej przez delegata
Związków Młynarskich,
przewidziane je-s-t
wy,stąpienie o dalisze przedłużenie tego zakazu.
Zakaz przyworu mąki żytniej i pszenicy
został ogłoszony w Dzienn:i:ku Ustaw nr. 69,
z dnia 12 lipca r. b.
Młyny, s.zczeg(>lr..iej położone w Małopol
sce, które miały zamówione już wielkie ilości pszenicy na Węgr.ziech, zostały tym zakazem bardzo dotknięte, to też, pom~mo, że w
rozporządzeniu
wymienionem niema podstaw pra.wnych do zwalniań pewnych ilości
pszenicy do przywozu, to jednak na zasadzie
ogólnych rozporządzeń celnych i zabiegów
młynarzy, pan minisfor Przemysłu i Handlu
zwolnił do przywozu wszystkie
transporty
pszeni cy węgierski·ej, załadowane do dnia 13
lipca na podstawie d-01Wodów listów przewozowych. Niezależnie od tego, ponieważ szereg podanych młynów zakupił na pewne określone terminy za pośrednictwem banków
węgierskicih pszenkę na Węgrzech i·eszcze
przed ogl'oszeniem zakazu przywo!ZU, Ministerstwo udzielia w nie-których :wyip.adkaich
1

•

z WE:gier

zezwoleń przywozu na zasadzie tych tranzaikcyj, ew.entual~e traktuje liberalnie sprawę przywo-zu pszenicy węgierskiej w formie
prolongaty uprzednio niewyzyskanyich pozwoleń z kontyngentu węgierskiego.
W ostatnkh dniach wielka ilość młynów
zgłosiła podania o zwolnienie do przywozu
pszenicy węgierskiej na zasadzie uprzednio
zawartych kont.Taktów, jednakże sprawy te
mają być rozstrzygnięte merytorycznie dopiero po z•d ecydowaniu ew. znie·s ieniu czy
też przedłużeniu zakazu przywozu pszenicy,
co nastąpi prawdopodobnie w drugiej poło
wie b. miesiąca.
Młyn.arze uzyskali równ:iież u rządu zezwolenie na wywóz zagranicę otrąb bez cła
od importowanego zboża w wytSokości 30
proc. ilo5ci przywiezionego ziarna. Jak wiadomo cło wywozowe na otręby wynosi zł.
7.50 od 100 kg.

maab•mnm•••••••m••na••mm•
SEKCJA PRAWNA
przy Tow. Rzem, „Resursa'' zawiadamia, że
interesantów odbywają się we
wtorki i piątki od godz. 7-8 wiecz.

przyjęcia

••••••••••••••••••••••••••
_.

Zapisy do Wyższej Szkoły Dziennikar·
skiej rozpoczynają się dnia 17 b. m. i trwać
będą do 3 października w poniedziałki, śro
dy, czwartki i soboty od 5-7 przy pl. Mała
chowskiego (gimn. im. Reja).
Kandydaci na słuchaczów rzeczywistych
winni przedstawić świadectwo dojrzałości,
metrykę urodzenia i dokumenty, stwierdzające uregulowanie ich
stosunku do służby
wojskowej.

Pawii on
rzemiosł

polskich na wystawie
poznańskiej

Rzemieślnicy polscy, nie chcąc, aby obraz
ich prncy utonął na przyszłorocznej wystawie w Poznaniu w ogromie przemysłu fabrycznego, postanowi'li wznieść własny pawiilon,
którego koszty o·bliczyli na 200.000 zł.
Ten koszt stanowi główną przeszkodę w
urzeczywi<Stnieniu planu: i dlatego one~daj
delegacja organizacyj i przedstawicielstw
rzemiosła chrześcijańskiego i żydowskiego z
całej Polski zabie·gała u pr.e miera Bartla o
pomoc rządową.
Pan premjer przyjął delegację przychylnie i przyrzekł rychłe załrutw-iienie sprawy.

Ożywienie na rynku
mebli giętych
Przemysł mebli giętych w ostatnich czasach ożywił się znacznie. Zwiększyło . się
przedewszys.tkiem zapotrzebowanie w kraju
na ten towar, równocześnie zaś rozwiija się
pomyślnie export zwłaszcza do Ameryki Południowej. Fabryki pracują intensywnie, na.ogół jednak daje się birdzo ockzuwać brak
kapitału obrotowego, tak potrzebnego do na
leżytej organizacji wywoz.u. W najbliższym
cz.as:iie przewidziana jest wydatna pomoc ze
s-frony bwków.

Przymus kanalizacyjny
Nowa ustawa budowlana upoważni.a zwią
ki komunalne i zar:ządy miast do wydaa:tia za..
rządzeń, zmw;zających właścicieli domów w
mieiscowośclacli, gdzie istnieje s;.eć kana:li:za„
cy,j na do przyłączenia się w ciągu pewnego
okresu lat do tej sieci. Milniisterstwo Robót'
Publicznych, wylronywujące ustawę zwróciło urwagę całego szeregu miast na taki stan
rzeczy i poleciło opracować niezbędne dla
sprawy zdrowia pUbHcznego przepisy. Albowiem, jak cyfry zresztą dowodzą właściciele
kamienic niechętnie przyłączają się dto sieci
kanalizacyjnych, choć ten jednorazowy wydatek zamortyzuje się w ciągu krótkiego czasu przez za,oszczędzenie wydatków na wywóz nieczy.stości.
Jednocześnie projektuje się wydanie zarządzenia, a1by miasta w cią~u 5-ciu lat przed
stawiły Miniister>stwu dokładne projekty pru
prowadzenia kanalizacji, o He kanaliizatji takiej dotychczas jeszcze niema.

GIEŁDY

•

Warszawa, 10 września.
Wal\1ty. _
Dolary Stanów Zjedn. 8.88 (sprzedaż 8,90,
kupno 8.86).
Dewizy.
Belgja 124.00. Holandja 357.55. Londyn
43.2634. Nowy Jork 8.90. Paryż 34.83. Praga
26.42%. Szwajcarja 171.71. Wiedeń 125.65.
Popyt na dewizy większy. Całe zapotrzebowanfo pokryto. Za dolara gotówkowego w obrotach prywatnych chciano płacić
8.881/z. Rubel złoty 4.66. Gt-am czystego zło
ta 5.9244.
Papiery procentowe.
5 proc. państwowa poż. premjowa dolarowa 89.50 - 90.50; 8 proc. L. Z. Łod1zi 66.75.
Akcje;
Bank Handlowy 117.00, B. Polski 181.75.
182.00, B. Zw. Spół. Zar. 81.00, Spiess 170.00,
Elektr. dąbrow. 87.00, Siła i $wiatło II em.
135.00, Częstocice 58.00, Gosławice 57.00,
Warsz. Tow. fabr. cukru 63.00-64.00, Firlej
69.50-69.00, Łazy 7 .50, Węgiel 97.5098.50, „Nobel" 32.75-32.00-32.50, Cegielski 47.50, Lilpop 40.75-41.00, Mod:rzejów·
42.75, Norblin 260.00-255.00-260.00, Ostro
wieckie serja B 125.50-125.25, II em. 122.00
Starachowi·ce 54.25-54.50, ZawieTcie 27.75
-27.00-27.25, Klucze 7.15.
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Szereg wniosków na przyszłość wysuwa
teraźniejszości b. poseł francuski w Sjamie,

Paul Morand, a czytelnikom radzi: „Schowajcie te wywody do szuflady i odczytajcie je
któregokolwiek dnia wieczorem r. 1958, jeżeli będziecie mieli wolny czas". A oto jakie
stawia horoskopy:
W Europie, z wyjątkiem Anglji znikną
stare idej e przewodnie o wolności, demokracji, prawie głosowania powszechnego,
równowadze między partjami. Jednostka
schodzi na drugi plan, wobec ogółu. Moskwa
jako republika sowiecka nie ma dawnego blasku; utrata Syberji, zdobytej i eksploatowanej przez Japończyków, ogłoszenie niepodległości Kaukazu uszczupliło
znacznie siły
żywotne trzeciej międzynarodówki. W Niemczech wzmocnił się i ustalił republikański
system rządów. Republika niemiecka, umiejętnie zamerykanizowana rozwinęła swój han
del na szeroką skalę. Połączenie z Austrją
dokonane zostało około r. 1935. Anglja musiała swoją hegemonję na morzu ustąpić St.
Zjednoczonym. Kolonje angielskie, dzięki
własnemu przemysłowi, doszW' do zupełnej
samowystarczalności.
Anglji jako państwu
kolonjalnemu, grozi stopniowy zanik; bez
wojny i rewolucji, jedynie siłą rzeczy.
Widzę _ Włochy, panujące nad wschodnieini terytorjami morza Śródziemnego; ludność ich wynosi przeszło 75 miljonów; posiadają drugą zkolei flotę wojenną Europy, a
trzecią zkolei flotę handlową, Egipt, Syrja,
:Albanja i wszystkie państwa bałkańskie pod
legają ich politycznemu wpływowi.Na podsta
wie traktatu celnego z Europą środkową,
Trijest staje się wielkim wolnym portem wy.
wozowym. - St. Zjednoczone dojdą około
r. 1958 do szczytu imperjalizmu, który trwać
będzie sto lat zgórą.
Pod najrozmaitszemi
pozorami zawładną Ameryką środkową i zaleją swemi wyrobami Amerykę południową.
Niema w historii narodu bardziej podziwianego przez tłum i silniej nienawidzonego
Qrzez kulturalne warstwy starego świata.
Afryka zachodnia będzie od roku 1940
niezależną
republiką
murzyńską.
Afryka
środkowa pozostanie francuską i doczeka się
wielkiego rozwoju gospodarczego, dzięki ostatecznemu zwalczeniu choroby śpiączki.
W Azji Chiny północne nie isnieją już politycznie i staną się kolonją japońską. Chiny
południowe, niezależne, zajmą Tonkin i Annam. Angl ja utrzyma się jeszcze w Ind j ach
południowych i wschodnich. Afganistan zdobywa Persję i staje się wielkiem militarnem
państwem z ustrojem zbliżonym do dzisiejszej Rosji.
•ę

Peter r Old.leld.

1928 roku.

Str. 1

Są

dyplomaty

umysłowym.

Dawną francuską wytworność

i uprzejmość zastąpi nowa rozsądniejsza.
Dowcip francuski stanie się napastliwszy
zjadliwy iście talmud'fcznie złośliwy i wykrętny.
Powieści są coraz gorsze mają
chwilową mierną wartość zawrotne powodzenie - jednodniowe. Sztuka pod znakiem
powszedniości i zewnętrznego blasku pozbawiona indywidualności i to we wszystkich
dziedzinach. Malarstwo po wielkiej ,pace
Cesanne-Pica;;so chyli się do upadku. 'featr
wyrugowany ostatecznie przez kino. ·Muzyka przeważnie wesoła, pozbawiona głębszej
wartości artystycznej, ale szeroko rozpowszechniona i udoskonalona technicznie. Muzyka i sport najulubieńsze rozrywki ludności.
Upodobanie do starożytności coraz większe;
stare przedmioty osiągają niesłychane ceny.
W szeregach Akademji coraz mniej pisarzy
i literatów.„

Maharadża

gusta i

Dla nas, mieszkańców Europy zęby są
piękne, gdy posiadają nieskazitelną białość,
są małe i regularne, tworzące równą, nieprzerwaną linję, „rząd pereł w oprawie z koralu", jak wyrażają się poeci. Piękność ta
jednak wymaga rozlicznych i bardzo drobiaz
gowych starań. Każdego poranku oczyszczamy je starannie pachnącemi proszkami za po·
mocą miękkiej
szczoteczki, nadającej im
blask i świeżość. Zaledwie maleńki czarny
punkcik daje się dostrzec (co jest oznaką
psucia się w tern miejscu zęba) pospieszamy
do dentysty, aby złemu w porę zaradzić.
Gdy jednak, pomimo wszelkich starań, zęby
wypadają z wiekiem,
biała kość słoniowa,
umiejętnie przyrządzona lub złoto stratę tę
wybornie zastępuje.
Murzyni,

podobnie,' jak i europejczycy,

są dbali o białość i czystość zębów, oczysz·
czają je zapomocą odpowiedniej pałeczki,
którą noszą przy sobie.
należy

Nie

jednak

przypuszczać,

ażeby

ideał piękności zębów,

przytoczony powyżej,
był uznawany jako taki przez wszystkie narody świata całego. I tak naprzykład, Meksykańczycy mieli zwyczaj opiłowywać zęby
w kształcie, przypominającym zęby piły; in~

ni prócz tego ozdabiali je inkrustacjami z tur
kusów, rubinów i t. p., starannie szlifowanych. Nie wiadomo jednak, czy operacje tel go rodzaju dokonywane były na żyjących;
znaleziono tylko znaczną ilość szczęk, w któ

••

londyńskim

Bawiącemu niedawno w Londynie maharadży Gwaljoru zdarzył się ciekawy wypadek. Po przyjeździe do stolicy Anglji i. oficjalnych przyjęciach wschodniemu władcy do
towarzystwa udzielono cały sztab urzędni
ków, no i kilku ajentów, którzy mieli czuwać
nad bezcennym zbiorem kosztowności, jakich
ma wbród każdy indyjski maharadża. Zapra•
gnął on jednak zwiedzić Londyn bez towarzystwa i wybrał się na samotną włóczęgę po
Londynie. Po paru godzinach pieszej wę·
drówki wszedł do autobusu, aby z dachu samochodu obserwować ruch uliczny. Gdy konduktor zażądał od niego wykupienia biletu,
maharadża ku swemu przerażeniu stwierdził
brak portmonetki, którą zostawił w hotelu.
Znalazł się w przykrej sytuacji i nie wiedział,
co ma robić. Publiczność patrzyła nań bez
sympatji i z nieufnością. Na szczęście po.

Przedruk wzbroniony

6)

mi.era clyplomatr

- Według opmji lekarza, von Wae<:hter musiał zostać
zamordowany około trzeciej, niewątpliwie przez człowie
ka w szarym płaszczu. Człowiek z drugiej strony ulicy
mógł się z mordercą nie spotkać, ale wybiegł z domu, natychmiast po dokananiu zbrodni. Najwidoczniej wycz.ekiwał na coś, !!lającego się zdarzyć w salonie delegacji niemieckiej i znaczące jest to, że wyniósł się zoe swej kwatery
ze wszystkiemi manatkami przed wpół do czwartej, t. j.
przedtem, zanim się rozniosła wieść o morderstwie. Tutaj potrząsnął trzymanym w ręku, doręczonym sobie
papierem. - Mam świadectwo lekarza o stanie Schultza.
Powiada, że zadano mu laudanum. Ze wszystkiego zdaj.e
~ię wynikać, że wysoki dżentelman, w lekkim, szarym
płaszczu, wrzucił tahletkę do kawy Sohultza, dostał się do
salonu i zamordował von W aechtera. Człowiek nazwiskiem Marini śledził co się dzieje i, po dokonaniu morderi>tua, wybiegł na ulicę, przypuszcza.ln.ie dla pomówienia z
opuszczającym hotel mOTdercą. Kulawy przyjaciel Mariniego nie pokazał się dzisiaj na terenie działania, ale bę
dzie go pewnie najłatwiej znaleźć z całej trójki, z powodu
~ego ułomności. Narazie sprawa przed.stawi.a się dosyć
1asno.
Oparł się o poręcz krzesła, z założonemi na piersiach
rękoma.
.
- Tak, ale jak tych ludzi schwytać? - zaoponował
Lavington.
- Wydałem odpowiednie zarządzenia, zanim za.siedliśmy do stołu - odrzekł Durand. - Już zainaugurowano gruntowne poszukiwanie za trzema wspólnika.mi i roztoczono pilną kontrolę nad wszystkiiemi stacjami granicznemi. J(o.załem„.
Nim zdążył opowiedzieć Lavingtonowi o wszystkich
przedsięwziętych przez siebie środkach, zjawił się inspektor z raportem, Żie w komendzie policji stawił się niemiecki turysta i złożył zenania, mające, być może, związek ze
sprawą zamordowania dyplomaty. Niemiecki turysta z
aparatem fotograficznym.„.

MM

narodów

rych zęby tak ozdobione przechowały si~. wy·
bornie.
W ubiegłem stuleciu, w prowincjach Pa·
nuco, lndjanie nadawali zębom ostry kształt
i świdrowali w nich otwory, które wypełniali
masą czarną. Podobne operacje bardzo były
zwyczajnemi i w Afryce. Hottentoci naprzykład wyrywali lub łamali sobie kły.
Wypiłowywanie zębów praktykuje się u
Muz.ułmanów archipelagu Malajskiego; akt
ten f ączą z pewnerni uroczystościami religij,„

nemi.

W Senegalu dzieciom małym wyciągaj1!4
szczękę dolną w taki sposób,
aby zęby jej,
zachodziły na zęby szczęki górnej. Liwing.
ston opowiada, że u Kafrów dziecko, którego
zęby górne zachodzą na dolne, jest uważa
ne za potwora i, jako takie, bez litości zabijane.
Annamici, jakkolwiek bardzo dbali o swe
zęby, malują je na czarno i mają wstręt głę
boki do zębów białych, które z pogardą
„okruchami porcelany nazywają".
Przedewszystkiem zęby zostają dokład·
nie wymyte i oczyszczone proszkiem koralowym, a następnie silnie wytarte octem ryżo
wym, poczem dopiero operator przystępuje
do zabarwiania.
Specjalnie małemi pędzelkami maluje
ze wszystkich stron farbą, przyz miodu i proszku pewnego drze·

każdy ząb
rządzonną

wa.

I robotnik w autobusie

*MH'fiit:fi@MI + 1 1 - - -

guściki...

Piękność zębów różnych

Francja ma w dalszym ciągu te same 40
miljonów ludności, staje się państwem, które
zrezygnowało z uczestnictwa w wielkich zatargach światowych, rządzone przez więk
szość, troszczącą się jedynie o ... powiększe
nie liczby noworodków i łagodzenie różnic
miedzy swymi obywatelami. Kobiety głosują
w wyborach. Klasa bogata nie istnieje. Wielkie posiadłości ziemskie znikły.
Szczyt wiedzy przypadnie w równej mierze z rozwojem kształcenia powszechnego.
Gazeta będzie przeważającym pokarmem

upoważnienia autora
przelożyla Janina Sujkowska

Z

września

wi~rzy ...

francuskiego

z

z dnia 11

chwili sąsiad maharadży, jakiś londyński robotnik, nie mówiąc ani słowa, uiścił zapłatę
za bilet maharadży. Gdy maharadża, dzięku
jąc wyraził chęć odwdzięczenia się, robotnik
machnął tylko ręką i rzucił niedbale~
- Nie trzeba.
- Ale ja jestem panującym księciem
Gwajlorul
Robotnik spojrzał nań ze zdziwieniem,
wstał, ukłonił się nisko i powiedział:
- A ja jestem zmarłym królem Leopoldem belgijskimi
Dowcipowi zawtórował śmiech publiczności. Maharadża wysiadł na jednym z najbliż
szych przystanków. A w parę dni potem ogłosił w prasie londyńskiej nagrodę w wysokości 200 funtów dla robotnika, który wykupił za niego bilet w autobusie.
'

3
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- Przyślij go pan do mnie - rzekł komendant Du.rand. - Możliwie jakn.ajprędzej.
Niemiecki turysta okazał się pokornem indywiduum
pomimo agresywnie zjeżonych włosów i olhrzymich, okrą
głych okularów. Na głowie miał zielony kapelusz ze s•terczącą z tyłu szczoteczką. Był tak oddanym wielbicielem
hrabiego von Firbacha, że większość dnia, łedynego dnia
w Genewie, spędził na czekaniu pr~ed hotelem Astorja w
nadziei, że uda mu się go sfotografować.
- Czekałem tam od godziny pierwszej - opowiadał
- z wyjątkiem pięciu minut, kiedy wpadłem do Bawarji
na kufel pilzneńskiego piwa. I właśnie gdy mnie nie było,
przybył Heirr von Waechte:r. Jeden z niemieckich szoferów, którego od.fotografowałem, powiedział mi, że za kilka minut zejdzie na dół, więc czekałem. I nagle, z za rogu
wybiegł jakiś człoiwiek - mały człowieczek bez kapelusza i okazał wielkie zainteresowanie wysokim, eleganckim dżentelmanem, który właśnie schodził ze stopni hotelu. Zastanawiałem się, czy odfotografować owego wysokiego dżentelmana na wypadek gdyby to była jakaś waż..
na osobi.stość, kiedy czł-owiek bez ka,pelusza podszedł do
mnie i zapytał, czy nie chciałbym zarobić pięćdziesięciu
franków. Szwajcarskich franków, panowie, to nie byloe oo
~ b:iednego nauczyciela. P01Wiedziałem, że owszem i zapytałem, czego mu potrzeba. Kazał mi wtedy odfotografować tego wyisokiego pana. Pobiegliśmy naokoło grupy
budynków, ż.eby mu zabiec drogę i zrobiiłem migawkowe
zdjęcie. Nawet tego n.ie zauważył, bo właśnie wołał taksówkę. Następrue. sprzedałem kliszę dżentelmanowi bez
kapelusza za pięćdziesiąt franków. I to jest wszystko, co
mam do powiedzenial
_:_ Zwrócił pan uwagę na numer owej taksówki? zaipytał Durand.
,..... N1e.
,__ Czy poznałby pan szofera?
-Nie.
Durand zaklął.
- A co się stało z człowiekiem bez kapelusza?
- Pobiegł .zipowrotem tą drogą, którą przyszedł i
nawet me raczył mi podziękować za fatygę. Nie miałem
już wię-cej klisz. Niie mówię, żeby mi były potrzebne, gdyż
biedny Herr von Waechter został zabity, a hrabia von
Fkha:ch wcale do hotelu nie przyjechał. Ach, gdyby nie
ten kufel pilzneńskiego piwa, ten verfluohte kufeol piJ.zneń
skie~o ipiJwskaJ

Malowanie to powtarza się kilka razy z
dopóki zęby nie zostaną pokryte równym czarnym i lśniącym werniksem co jakkolwiek w naszem pojęciu niezbyt jest pi~k
ne, wybornie chroni zęby od zepsucia.
rzędu

Dodać należy, iż po każdem posiedzeniu
pacjent przez kilka godzin z rzędu pozostaje
z otwartemi ustami, aby farba łatwiej wy- •
schła. Niezbyt to jest wygodne, lecz te dobrowalne ofiary ogólnie panującej mody są
widocznie obdarzone znaczną dozą cierpli·
wości.

Podług innego podróżnika Guyumer'a,
emal j owanie zębów na czarno najbardziej,
rozpowszechnione jest w Japonji, z tą różni
cą, że prawu temu, czy modzie podlegają tylko kobiety; stanowi to jedną z ceremonij,
ślub1wch; aż do tego dnia młode dziewczyny
mają zęby białe.

Wszystko to dowodzi, że o niczyim guś·
cie wyrokować nie można, nawet jeżeli chodzi
o zęby.

c am•

Podziękowano niemrecikiemu turyście .za infomiaicje
po wciągnięciu do probokułu danych, dotyczących wyglą
du dwóch nieznajomych, odprawiono gr.zecznie zpowrotem. Odchodząc, biadał w dalszym ciągu, że pragnienie
pozibawiło go ostatni.ej fotografji Herr von Waechtera.
- Przypuszczam jednak, że nasze śledztwo robi postępy - rzekł John Lavington, zwra<:ają:c się do Duran.da
- a:le nie jestem pewien, czy w pożą<lanym przez nas
kierunku? Dlaczegóż ten człowiek bez kapelusza miałby
kupować fotografję swego wspólnika? Cóż za bigos!
- A jeżeli to nie byli wisp6lnicy. - pod.su~ szef poHcji genewskiej.
- Co? Nie rozumiem.
- Człowiek bez kapelu.9za nie znał mordercy. -;-W prreciwnym razie nie starałby się o jego fotograiję.
Człowiek bez kapelusza i jego kulawy przyjadel m1eli ja.
kiś specjalny powód s~piegowania delegacji niemieokiejmogli to być szpiedzy, mogli być 7..łodzieje, lub szantaży·
ści. Nie będę próbował tego zgadnąć. Morderca wsizedł im
w dr<>gę, więc wyprawili się za nim w pogoń, tak samo
jak my. Człowiek bez kapel~za był sam. Przypuszczam,
że miał w&pólników, których musiał ostTzec, co mu przeS'Zkodzifo ścigać mordercę. Zrobił więc to, co w danych
okoljcznościach było dlań najlepsze. To jest ka.zał go od·
fotografować. I przypuszczalnie zapamiętał ll'tlmer taksówki.
Lavington zaczął się zastanaiwiać, co mogło być celem zabiegów ludzi z tamtej strony uli~. Brylant? W ta„
kim raiZie bardzo się spóźnili. Traktat? Ale jakże moglilby
wiedzieć o jego wtnieniu? Nie, najwidoczniej sprawa
przedstawiała się tak, że złodz~ej wyruszył w pościg za
złodziejem. Durand ma słuszność, co jednak nie rozstrzy.
ga kwestii traktatu, ki6ry jak przepadł tak przepadł.
- Cała ta sprawa - ciągnął Duran-cl. wydaje mi się
zupełnie prosta.
Anglik potwierdził trochę niepewnym głosem.
- Owszem - rzekł - tak jruk ją pan przedstawi a„ .•
brzmi dosyć prawdoipodoibnie. Tylko ...
Czuł się zawstydzony, że }a:k dotąd, jego współudział
w śledztwie ogr:aniczył się do sceptycznych uwag wobec
czego, żeby powiedzieć coś konkretnego, podzielił się z
towarzyszem jedyną myślą, jaika mu się nasunęła.
~
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KINO

Kilińskiego

Początek

Od wtorku, dnia 11-go do

szlagier

wiedeński

178.

września

1928 roku.

poniedziałku,

Potężny

17-go

włącznie

1928 r.

1

Film tea musi wsz„atkim •if!

„

września

Dziś!

Nast~pny

program:

„Gehenna
miłości"

Rlfons l!rI VIftD d•

1!1z·b·1eln
P1"n21·
l!v::a
li
u ew l!v1·
b
li u

dramat erotyc:r.no-salonowy w 12 aktach, ilustrujący nam życie
bawidamka. . Po~ywajllca erotyka. Porywająca treś.ć. Dancingi.
Kabarety. Szalone napu;c1e. - W rolach głównych urocze gwiazdy ekranu

donźuana

seansów o godz. 3-ej pp.

Nr. 25Z

DzieIDczece usta całowałem nieraz

łłaiw!ększy

PlllYIDZ

z dnia 11

1

Do powyższegG
obrazu został
zaangażowany

_.

podobać.

.

chór rosyjski.

-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11.-11-11.-11-11-11-11-·11-11-11-11
.

Wypożyczalnia k'-si-ąz-.e-k--No-wo-śc-rn1"

Nowości li!

przy

księgarni

i

składzie

STEN O GR A f 1J I Dr. Heller Ogłoszenia dr~
·

nut

.

QEBETHNERA i WOLFFA

988

_Choroby skórne
I weneryczne

°1• Nawrot 2

Henryk Berman
Kilińskiego 93.
:;
Telefon
Zapisy I _Informacje codziennie od 6 do 8 wlecz.

Nowości!!!

Piotrkowska 105, telefon I s80.

Nowości!!!

(polskiej i niemieckiej)

wyucza systemem przyśpieszonym

·

36-05

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

1111111!1

Cegielniana 43. Tel. 41-32

1--

..-,

przyjmuje poniedziałki, wtorki,
środy i c:zwartki od 10-1 I od
4-7 po poi.

~·---.:.---...-.,_;o
Od wtorku, dnia 11-go do poniedziałku, dnia
17-go września 1928 r. włącznie
Wzruszający

ul. Moniuszki 1

I

film w 12 aktach - ilustrujący
hulaki p. t.

przeżycia najsłynniejszego

~trq~iłv

oo u przepośt

narzedzi tbirurgicznvch i lekarskich
Łódź,

W ROLI · GŁÓWNEJ GENJł\LNY TRF\GIK

Dr. med.

J.JMIOH
Specjalista chor. uszu, nosa,
gardła i krtani

Moniuszki 1. telefon 9-97
powrócił

Przyjmuje od 1-2 i od 5-7 po poi.

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

......„„„„„„...„„„...„„„„„„„„„.,
~

Traugutta (Krótka) 8

ko~ietv
203

-

Chirurga- Płedica
Skład

John Barrymore
i pi~kna Mary Astor.
==::.:::.=-=-=-=-==·:-----=·-·-::::.-=:.:.=-...:.::-----==-------

Do akt.
1928 r.

Telefon 9-97.

'--759

Telefon 70-64,
...............
„„.........111111„. .975. .

Początek

1564

Do akt
1928 r.

~

1399

Ogłoszenie. Ogłoszenie.
Komornik przy Są·
dzie Okręgowym w
Łodzi, Stefan Gór·
ski, zamieszkały w
Łodzi. przy ul. Sienkiewicza 9, na zasa•
dzle art. 1030 Ust.
Post. Cyw., ogłasza,
że w dn. 18 września
1928 r. od godz. 10-ej
rano, w Lodzi. przy
ul. l"ołudniowej Nt 20,
odbr:;dzie się sprzedaż przez licytację
ruchomości, należą

cych do Mordki Lajba
Lichtensztajna
skladaj~cych się z
mebli, oce nionyc:h
na sumę 1050 zł.
Łódt d. 4 wrześ
nia 1928 r.
KOMORNIK
S. Górski.

Komornik przy Są
dzie Okręgowym w
Łodzi Stefan Górski, zamieszkały w
Lodzi, przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza,
że w dn. 18 września
1928 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi,
przy ul. Pomorskiej
~ 43, odbędzie się
sprzedaż prze'z l!cytac:j ę ruchomości,
należącyc:h do Naftaiego Hammera,skla·
dających się z mebli,
ocenionych na sumę 530 zł.
Lódt, dn. 4 wrześ
nia 1928 r.
KOMORNIK
Stefan Górski.

Do akt
1928 r.

~

1577

Ogłosz1nie.

Komornik przy Są·
dzie Okręgowym w
Łodzi Stefan Górski, zamieszkały w
Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza,
że w dn. 18 wn:eśnia
1928 r, od godziny
10-ej rano w Łodzi,
przy ul. Pomor~kieJ
.Ń! 40, odbędzie się
sprzedaż przez licytaCję
ruchomości,
należących do Izra-

•Rrmnrze i siodlarze

n
D5nfnsz.an1·
U
u 111•

Komornik przy Sądzie Okręgowym w
Łodzi Stefan Qórski, zamieszkały w
w Łodzi, przy ul.Sien·
kiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza,
że w dn. 21 września
1928 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi, przy
ul. Południowej 26
odbędzie się sprzedaż przez licytację
rucnomości, należą

Zarzewskiego c:ych do Kazimierza
składającycn się z Fischera
składają
lQ ciu
masz1n do cycn się z mebli
wyrobu sznurowadeł ocenionyc:h nil sumę
ocenionych nit sumę 650 zl.
1300 zł.
Łódt, d. 6 wrześ ·
Lódi, dn. 3 wrześ nia 1928 r.
nia 1928 r.
KOMORNIK
KOMORNIK
Stefan Górski.
S. Górski.

I

I
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Specjalista c:horób skórnych, wenerycznych i moczopłciowych.
Naświetlanie la:np4 kwarcow4.
Pr:r:yjmuje od godz. 8 do 10 rano
i od godz. 5-8 wiecz
Dla pań od 3-5 oddzielna poczekalnia

!('t_)IC)!C~~!<!!(J«)IC

Uwaga!

SZYK

Rodzice!

Uwaga!

DZIECIĘCY

poleca na sezon jesien. wszelkiego rodzaju eleganckie ubranka, szpilhouseny, sukienki wełniane, jedwabne, waszzajdowe, aksamitne, paletka z czapeczkami,
wszelkiego rodzaju bieliznę dziecinną,
dzienną, nocną i pyjamy.
Przyjmuje się również zamówienia
z własnych materjałów
Ceny przyst~pnel Warunki dogodne!

SZYK

DZIECIĘCY!

N.-Cagalnana 5.

;;:c;;O;c>;>Rii<>;O;;cJ; JfłMOK>ii

„ ...am...„ ......„„„......„ ....
DOKTÓR

967

Dr. med.

Wołkowyski J. Sllberrtram,

,.._ _..._

powrócił

Cegielniana Nt 215
teł. 26-87

SPECJf\LISTf\
zdolni do robót wojskowych, mogą chorób skórnych 1

Do akt. ~ 1578
1928 r.

ela

powrócił

Specjalista chorób oczu
powrócił do kraju

Nauka

I

Rutvnownaa

do 10 r. 1-2 i 4-8
Dla pań spec:. od nauczycielka gry forgodz. 4-5 po poi. tepianowej udziela
dla niezamożnych lekcyj syst. skróconym. Ceny przystę
Ceny lecznic• pne. f\dres : Sienkie753 wicza 74 m. 1.

Dr. med. LUBICZ 1

ESU RSA
Kilińskiego Nr. 123.

I

IKupno l sprzedał I

Doktór

Klinuer na lllVPID~I

Najniższe cenyl Najdotodnlejsze warunkll Damska, męska.
dzlec:lnna n o c n a
bielizna, Kołdry, torebki,
rękawiczki,
kwarcową
parasolki, pońc:zo·
Andrzeja .Mi 2. city, skarpetki, chuatkł, s:r.ellki, apeszTel. 32-28.
ki, polec:a Le o n
Qod:r:lny przyjęć: od Rubaszkin,
Klllń·
1.30 - 2.30 dla Peń skiego 44.
903
od 6- 8 dla panów,
W niedziele i święta
756 od 10-12.

Choroby weneryczne, sk6rne I wło
s6w
leczenie lampą

Tokarnie

pociąguwą

Lekarz dentysta

R. Kncenelsonowa
Nowo· Cegielniana 12
tel. 64-19

powróGiła.

nożną I
na trensmisj4; prawie now~ sprxedam
Wiadomość telefon
10-63.
~

Stare 1azet1

w wi4;kszyc:n Uoś·
ciach moina nat>7ć
u Trombkowskłego,
Składowa 23, tele·
fon 61-71.
619

Dom

Zielona 11

Dr••

powrócił

SOIOWiBJCZYk

Choroby skórne
i weneryczne
Usuwanie szpecą
cych włosów

Specjalista chor•b
skornych I wene·
ryc:znych

Piutr•owska gg

drewniany oow7 do
sprzaclanla z powodu podziału Dicdrogo al Slerakowskla
go 93
1503

IUIOIDB PDlldJ I
~

·

si~ zgłaszać do pracy, Zakłady Przewen~rycznych
elektrolizą.
Leczenie lampą
mysłowe Br.onisław Grabski Łódź 1 Leczenie lampą
Tel. 44-92
'
kwarcową
kwarcową.
Przyjmuje od 1-4pp.
czela4nlk szewek!
ul. Zakątna 59j61.
1506 I Przyjmuje od godz. Przyjmuje od 4-8,
i od 8-~ wiec:z.
na wszelk• robot~
-

p otrzeb .n y

8-10, 12-2 I 4-8
Niedziele 9-1,
w niedzielę i święti!! panie od 4-5 popoi
9 -1
Dla pań od 4 - 5 Dla niezamoinych
oddzielna poczekał.
ceny Jeczraic.
0

zdolny samodzielny buchalter i za- ••••H••• •••• 00 ••e~••••••tt
razem jako· kierownik biura. Zgła
Nowo obowiązująca
szać si~ do Tow. Rzem. „Resursa"

ul.

Kilińskiego

'olrze

123, .od 11-1 p:.. ••

hnłe chłopc11J

U

Ustnwa Rotomobilowa"

do nabycia w

Łódt,

księgarni ,,CZYTł\J"

Narutowicza 2.
Cena za egz. zł. 1.-

-

Potrzebny

~)(:C>łt}!C)IC ~

od zaraz, Drewnowske 49.
986

Dr. med.

Poszukuje

759

8. neumnrk
Choroby skórne
I weneryc:zne
Lec:zenle promlen.
Roentgena
ul. Moniuszki 5
Telefon 70-50.

pokoju z kuchni'l
wprost od gospo4a
rza z wygodami. Of.
do .Hula• poci ·f\,
J.
\OOO

Potrzebny
ltowolsld
czeładnile

zaraz, Nowaka8. 987

Potrzebny

Przyjmuje od 11-2
I od 7-8,
c:zelasni.K stolarski
Panie od 3-4.
i chłopiec: do praktyki. Nawrót 34. St.
Retajc::iyk.
993

do ulicznej sprzeaazy gazet na tygodniówk~ zł. 20.
Zgłaszać się
ul. Piotrkowska Nr. 85, li wejście,
w maszynie, · od godz. 5-8 rano.
------~-----------------------....:------_,.-~-~~-~.,.....~-----------------~~~~-~~---------~
Do akt Nr. 1133, 1928 r.
Do akt Nr. 1134i 1928 r.
Do akt Nr. C 105/28.
Do akt Nr. C. 21/28.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE. ·
Komornik
przy
Sądzie Okręgowym w Lo·
Komornik przy Sądzie Okręgowym w LoKomornik przy Sądzie Okręgowym w Ło
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Ło
dzi, Adam Darmas, zamieszkały w Strykowie, dzi, Adam Darmas, zamieszkały w Strykowie, dzi, Stanisław Stopczyński, zam. w Łodzi dzi, Stanisław Stopczyński, zam. w Lodzi
przy ul. Wolskiej 19, na zasadzie art. 1030 U. przy ul. Wolskiej 19, na zasadzie art. 1030 U. przy ul. Konstantynowskiej 51, na zasadzie przy ul. Konstantynowskiej 51, na zasadzie
P. C. ogłasza, że dnia 24 września 1928 roku P. C. ogłasza, że dnia 25 września 1928 roku art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 21 wrze- art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 21 wrzeod godz. 10 rano w Strykowie Łódzkim od- od godz. 10 rano w Nagawkach gm. Dmosin, śnia 1928 r. od godz. 10 rano w Łodzi, przy śnia 1928 r. od godz. 1O rano w Łodzi, przy
pow. Brzezińskim, odbędzie się sprzedaż ulicy Aleksandrowskiej Nr. 131 odbędzie się ulicy Aleksandrowskiej Nr. 131 odbędzie się
będzie się sprzedaż przez publiczną licytację
ruchomego majątku należącego do Francisz- przez publiczną licytację ruchomego mająt- sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości,
ka Grabowicza, a mianowicie: krowy ocenio- ku należącego do Walentego Siedleckiego, a należących do Michała Olszera i składają należących do Machela Chaima Olszera i
mianowicie: żywego inwentarza i sterty żyta cych się z maszyny-szarpacz, oszacowanych składających się z mebli, oszacowanych na
nej na zł. 450,-.
sumę zł. 500.
ocenionego
na zł. 1500,-.
na sumę zł. 1000.
1
Stryków, dnia 7 września 1928 r.
Lódź, dnia 4 września 1928 r.
Stryków, dnia 7 września 1928 r.
Lódź, dnia 4 września 1928 r.
KOMORNIK
KOMORNIK
KOMORNIK
KOMORNIK
Adam Darmas.
Adam Darmas.
S. Stopczyński.
S. Stopczyń~ki.
CENY PRENUMERAT~
W Lodzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mlesiE:cznle zł. 3.20
Zemiejscowa
• l3.60
•
•
•
Zagranica
„ 6.30
•
Odnoszenie do domu •
•
• 0.40
Prenumeratę

można

przerwać

tylko 1-go i 15-go

każdego miesiąca.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65.210
Redaktor naci.el ny: Stanisław Paciorkowski.

I
I

~··················~··„···

CENY OOi:.OSZEŃ MIEJSCOWYCH:
Na 1-eJ stronie 50 groszy za wi~rsz milimetr. 1 lam. (st~ona 4 lamy)
W tekście
40
•
•
•
Il •
• 4 •
Nadesłane
30
•
•„
1 •
•
4 „
Za teKstem
30
•
1 •
•
4 •
Nekrologi
30
„
1 •
•
4 •
Komunikaty
30
•
1 •
•
4 •
Zwyczajne
8
•
•
•
1 •
• lOlamów
Drobne 10 gr.. poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
oslosz. 50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wlecz. o 30oto drożej.
Ogłoszenia w czerwonym kolorze 30 proc. drożej.

Wydawca: Towarzystw.o Rzemieślnicze .i<esursa" w Ł.odz1
Drukarnia Państwowa w. Lodzi1 Piotrkowska Nr~ 85.

w

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadaji\cych fllj I
Łodzi, a centrale gdzieindzlej, o 500/o drożej od cen miejscowych

Firmy zagraniczne o !OOO/o drożej.
Każda no wa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte oglo•
szenia do zmiany cen bez uprzedniego za w-iadomienia.
Za terminowy druk.ogłoszeń, komunikatów i ofiar administracja
nie odpowiada.
.J
f\rtyKuły, nadesłane bez ozn:'lczenia honorarjum. uważane Sil
za bezpłatne,
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconyc:h rediikcja nie
zwraca.

RedaK.tor odpowiedzialny;

Michał

Walter.

