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Chłopy!
I

Z

bydła.

Gdy wójt próbował p. posłowi tłumaczyć,
że takie są zarządzenia Ministerstwa „nietykalny" oświadczył, że „wszelkie papiery min1sterjaJne używa jedynie do pewnych określonych celów".
Kiedy ponadto tłum z orczykami i kłoni
cami zaatakował komisję targową - sytuacja stała się więcej niż tragiczna.
Na następny jarmark zjechał starosta, z
którym jednak „nietykalny" uporał się z łat
wością, oświadczając mu, że „władza wykonawcza jest od tego, żeby słuchała władzy
ustawodawczej".
/
EM

Porządek

dzienny

f-go posiedzenia Sejmu

I

Za

20 groszy

Redaktor naczelny pnyjmufe coduennie od godziny 6-7 włecsorua
Sekretariat czynny od godz:. 12-1 w poł. i od 6-7 wlecz .
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Nowy wojewoda

mną!

kłonicami

na

stanisławowski

Rząd!

Jeden z posló w endecii w drodze do krym·nału
Płońsk, mała, cicha m1escma, przeżywa
obecnie nielada sensację.
Oto, aż z samego Płocka zjechał Sąd Okręgowy, by sądzić eksposła endeckiego Sawickiego o podburzanie tłumów przeciwko
Państwu i praworządności.
Historia nieprawdopodobna, a jednak
prawdziwa.
Miejscem pierwszego występu wojowniczego eksposła był Suchocin, mieścina, znajdująca się w odległości 50 kim. od stolicy.
Tam to p. Sawicki stanął w pewien wtorek czy piątek w obronie„. nierogacizny i bydła rogatego, które ze względu niedopełnie
nia formalności targowych przez sprzedawców - nie miało wolnego dostępu do targowiska.
Korzystając z nietykalności poselskiej p.
Sawicki ' znieważył najpierw komendanta
miejscowego posterunku, a następnie na czele gromady handlarzy trzodą zbrojną ręką otworzył targi. ·
Do wiernego „narodu" wygłaszał takie,
mniej więcej przemówienie:
- Weźcie kłonice i przepędźcie urzędni
ków, któryc.h trzeba powystrzelać, ·;ak psów,
bo gorsi są od bandytów".
Handlarze byli ostrożniejsi z tym „strzelaniem", ale odmówili uiszczenia opłat od

I

Cena

wiecz. ul Piotrkowska 85 tel. 29.

Porządek dzienny plenarnego posiedzenia
sejmu, wyznaczonego na dzień. 31 b. m. przewiduje m. in.:
1J r czytanie preliminarza budżetowego
na okres od 1 kwietnia 1929 do 31 marca
1930 roku.
2) I czytanie szeregu projektów ustaw
w sprawach ratyfikacji, m. in. tymczasowego
układu handlowego polsko-łotewskiego, trak
tatu ekstradycyjnego między Polska a Francją, umowy polsko ~ czechosłowackiej (1 rybo
łówtswie i ochronie ryb na wodach granicznvch, konwencji międzynarodowej . dotyczą
::ei ruchu drogowego i samochodowego, projektu ustawy w sprawie załatwienia zgłoszo
ne~o przez rząd 14 października 1920 :·oku
przysfapienia Polski do konwencji o pokoiawem załatwianiu sporów mięcl 7 ynarodowych
i innych . .
Dalej por~ądek przewiduje: pierwsze czy
tanie projektu ustawy o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczy'pospolitej o -wy
dzieleniu z administracji państwowej przedfi(~hiorstw
państwowych ,
przemyslowrch,
handlowych i górni.czych oraz ich komercjali
zacji
Pierwsze czvtanie noweli do ustawv
o izb1ch morskich, pierwsze cz ytanie ustawy
o fundacji p. n. .,Wieś Kościuszk0••;ska",
pierwsze czytanie ~: prawozdaó komisji praw,iczej i wniosku PPS w sprawie zawie::-zania
ck~misji dln tych bezrobotnych, którzy otrzy
mawszy pracę, spłacają w ratach czynsz mieszkaoiowv itd.

Po całym szeregu najrozmaitszych awantur w Suchocinie p. Sawicki wypłynął na
szersze wody, udając się do Płońska.
Zaczęło się znów w ten sam sposób, t. j.
od uwalniania chłopów z płacenia podatków.
Grunt był bardzo podatny - nic też dziw
nego, że dochodziło do niesłychanych historyj, włącznie z napadem na starostwo.
Wreszcie skończyły się piękne dni bez-

karności „nietykalny"
stał się zwykłym
śmiertelnikiem i.„ zasiadł na ławie oskarżo

nych.
Razem z nim oskarżonych jest 9-ciu jego
zwolenników.•
Do sprawy powołano 65 świadków.
Niezwykły ten proces - ciekawa ilutsra·
cja dawnego sejmowładztwa - potrwa zapewne 2-3 dni.
w

'

Zjazd N. P_R-lewicy w Poznaniu
uzgodnił

swój pozytywny stosunek do

Rządu Marszałka

Piłsudskiego
POZNAN, 29.10. W ciągu dnia wczoraj-. zarządowi przyjęto rezolucie gospodarcze i
polityczne.
szego odbywały się obrady zjazdu NPR-Lewi
cy. Udział w nich wzięło 103 delegatów z 3·
W iezolucp polnyctnej uzgodniono stosupowiatów województwa poznańskiego oraz 6(J nek pozytywny swój do pracy państwowe)
gości.
Pozatem obecni byli na zjeździe po- rządu Marszałka Piłsudskiego. W sprawie
słowie NPR-Lewicy Czesław Chmielewski i
konstytucji zjazd stanął na stanowisku zachodr. Leon Surzyński.
wania ustroju republikańskiego, przy wzmoPo zagajeniu wysłano depesze hołdowni nnieniu władzy prezydenta i zachowaniu 5-cio
cze do Prezydenta Rzeczypospo1itej i Mar- przymiotnikowego prawa wyborczego.
szała Piłsudskiego.
Powołano nowy zarząd
W sprawach gospodarczych zjazd wypoz prezesem Mrożem na czele. Referat poli· 1 wiedział się za poprawieniem bytu mas robottyczny wygłosił poseł Antoni Ciszak, referat niczych, wprowadzeniem w województwie pogospodarczy p. Adamek.
znańskiem sądów pracy, zastosowania reorPo udzieleniu absolutorj um ustępującemu ganizacji funduszów bezrobocia i t. d. (PATJ

!
Jakie wnioski zgłosi· P. P. S.

Usta wa o ubezpieczeniu na starość - Reforma rolna
Nowela o podatku dochodowym
Korespondent ,.Hasła" donosi z Warszawy:
W gmachu Sejmu odbyło się wczoraj plenarne posiedzenie parlamentarnego klubu
P. P. S. pod przewodnictwem pos. Marka.
Na wstępie ułożono listę wniosków, które
zgłosi klub socjalistyczny.
Do najważniejszych należą: 1) projekt
ustawy o ubezpieczeniu na starość, 2) projekt
ustawy o reformie rolnej, 3) projekt ustawy

samorządowej,

projekt noweli do ustawy o
podatku dochodowym.
Następnie postanowiono
wydać
odezwę
do robotników i chłopów o jednolitości partji.
W końcu posiedzenia wybrano 6 delegatów na kongres.

W skład delegacji weszli pos.: Marek,
Strug, Kopciński, Posner, Nosal i Kaczanowski.

Korespondent 11 Hasła" donosi z Warna
wy:
Dowiadujemy się, że wojewodą stanisła·
wowskim mianowany został płk. Korpusu
Kontrolerów Bronisław Nakoniecznikoff-Klukowski.
Nowy wojewoda jest świetnym znawcą
administracji państwowej.

Dekoracje
Korespondent „Hasła" donosi z War·
sza wy:
W dniu wczorajszym minister Sprawiedli·
wości dekoro'!Vał odznakami orderu Polonja
Restituta• Cezarego Ponikowskiego, prezesa
naczelnej Rady Adwokackiej (Krzyż Komandorski z Gwiazdą), Adama Kwiatkowskiego,
wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warsza·
wie, doktora Mareckiego, prokuratora przy
Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, Janisława
Czarlińskiego, zastępcy prokuratora przy Są
dzie Apelacyjnym w Katowicach, doktora Te1dora Kalczyńskiego, prokuratora przy Sądzie
Okręgowym w Krakowie, Bronisława Kijasa,
prezesa Sądu Okręgowego 'w Rzeszowie
(Krzyże Komandorskie),
Ludwika Chełmic
kiego, sędziego pokoju w Lipnie (Krzyżem
Oficerskim).

Rząd

musi

płacić!

Jedna z „dzikich" pretensyj
Korespondent „Hasła" donosi z War·
sza wy:
- Mam osobisty interes do Marszałka
Piłsudskiego - oświadczył przybysz z Nowego Dworu p. Trentarski, zajeżdżaiąc przed
Belweder.
W Belwederze dowiedział się, ze Marszałek bawi w Sulejówku, niezwłocznie Ledy ud a ł
się tam taksówką.
Zrozumiałem jest. że w Sulejówku natrę ·
ta odprawiono z kwitkiem. Zr?tżony niepowodzeniem wrócił p. T. do \Y/arszawy.
Uważając, iż ktoś mający interesy z tak
wysoko postawionemi osobami winien jeździć
na koszt Rządu, - . zajechał przed komendę
policji powiatowej i polecił uregulować ra
chunek za taksówkę.
żądaniu temu kategorycznie odmówiono,
a oryginałowi spisano protokuł.

Zatarg w „Widzewskiej Manuf aktorze"
utkwił

Dyrekcja na

żadną dalszą podwyżkę

Groźny zatarg w Widzewskiej Manufakturze zatrzymał się na maJtw.ym• punkcie.
Z jednej strony robotnicy, którzy nie chcą
zrezygnować ze swoich żądań 'i następnie z
drugiej, dyrekcja twierdzi uporczywie, iż nie
jest w stanie zgodzić się na większe podnoszenie cennika, niż ten, który od kilku dni
ustala Inspektor Pracy na konferencjach z
dyrekcją „Widzewa".
W tym stanie rzeczy trudno przewid.~ieć,
jak wyglądać będzie . ostateczna likwidacja
slrajku.
(zynniki rządowe uzyły wszystkich wpły
YiÓw w obronie robotników i jak się „Hasło"
('. owiaduje w dalszym ciągu, akcję obrony interesów 1 obotniczych będą podtrzymywać.
Reszta zależy od związków.
Pamiętać one muszą o smutnych dziejach
ostatniego strajku w Łodzi, aby znów dalszy
slrajk nie zakończył się klęską 3000 robotników widzewskich.

•

na martwym punkcie

.\ ' I '') ·- , }

.: Uchwały

nie chce

się zgo.dzić

Zw. ,,Praca''

w sprawie strajkujących robotników nW1dzewskiej Manufaktury"
Wczoraj odbyło się w Związku „Praca"
zgromadzenie włókniarzy, na którem omawiano sprawę ostatniego strajku w przemyśle
włókienniczym, zatarg w „Widzewskiej Manufakturze" oraz sprawę uczczenia 10-ej racz
nicy. niepodległości.
· Po referatach posła Waszkiewicza i p. Kazimierczaka uchwalono:
r) Członkowie Związku „Praca" (Filja
Łódź-Miasto) solidaryzują się z uchwa
łą delegatów związkowych w sprawie
umowy zbiorowej.
2) Zebrani wyrażają swą solidarność z robotnikami „Widzewskiej Manufaktury"
i wzywają ogół włókniarzy do poparcia
robotników Widzewa. Zebrani piętnu
ją prowokators'ką taktykę ... Widzew-

skiej Manufaktury, która ustawicznie
łamie ustawy społeczne, obrywa zarobki i, czyniąc z Widzewa ognisko cią
głych zatargów z robotnikami, idzie na
ręk~ czynnikom antypaństwowym.
3) W sptawie uczczenia dziesiąlej rocznicy Odrodzenia Rzeczypospolitej ze·
brani nważają, iż najlepszem upamięt
n icniem święta Niepodległości powin·
no byl::
a) uchwalenie prze;.: Sejm ubezpieczenia robotników il« starość;
b) wybudowanie przez samorząd m.
Łodzi, jako stolicy polskiego prolelarjatu, domu dla weteranów i inwalidów pracy•
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ZAM CH

Wygwizdanie opery Polaka
. w Niemczech

P ARYż , 29.1 O. Na w<;:zorajsze odsłonię
cie pomnika Combes'a działacza antyklerykalnego, b. premjera francuskiego, za którego
rządów dokonano kongregacji, przybył minister oświaty Herriot. Wobec otrzymanej
wiadomości, iż spodziewane są ekscesy w
czasie uroczystości, pomnik strzeżony był
przez żandarmerję. W pewnym momencie
w czasie mowy Herriota, do pomnika zbliży
ła się grupa osobników, którz.y oświadczyli,
ż e chcą złożyć wieniec u stóp pomnika.
W momencie, kiedy grupa ta znalazła się
pod pomnikiem, osobnik niosący wieniec,
szybko wyjął młotek i otrącił nim nos u popiersia Combes'a.
Kiedy żandarmerja, chciała odeprzeć gru
pę napastników, ci ostatni osl:ro zaał.ikowali

·2000 ofiar

LONDYN, 29.10. Według doniesień z Pekinu w. prowincji Shan.si szerzy się z niezwykłą szybkością epitlemja nieznanej choroby.
Według
dotychczasowych obliczeń zg.órą
2000 osób padło ofiarą zarazy. Przedsięwzię
te ś rodlu dla zwalczenia epid em j i me dały
żadnych rezultatów.
(A TE)

„ ... „„ .

Hr. Zeppelin

Flo a

od wtorku 30 października nadzwyczajny szlagier

z Bernardem Gotzge
p. t.

schodu

ż o n darmów zostało

odkryty w gondoli sterowca

fhłopca ,

który podał s ię za p racownika jednej
z kancelaryj adwokackich w Nowym Jorku.
Chłopiec dostał się na pokład sterowca nieznanym sposobem, pragnąc, jak się zdaje, silnych przeżyć.
O godz. 12.30 otrzymano z „Zeppelina"
wiadomość , że znajduje się on o 110 mil na
południo - wschód od Przylądk a Piasczystego,
posuwając się z szybkością 70 mil na godzinę,
przy jasnej i pięknej pogodzie. (PAT)
1
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pół.

oraz w godz. wiecz. od godz. 10 i
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Wypoży.czalnia k siążek

Nowości!!!

czyli
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Nowości!!!
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Choroby w:n1ryczmr

księgarrai

Nowości!!!

Piotrkowska 105, telefon·! -80.

Nowości!!!

\.------------------------------·------=-=---'

5 zabitych

LONDYN, 29.10. Donoszą z Rio de Ja·
neiro, że wykoleił się pociąg osobowy koło
miejscowości Nazaret. Według dotychczasowych obliczeń 7 osób zostało ciężko rannych,
a pięć zabitych. (ATEJ

więźniów
ideowy~h

Zjazd b,

rannych .

.

\
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7 osób rannych -

w drodze do Europy

NOWY JORK. 29.10, Agencja Reutera
donosi, że sterowiec „Hrabia Zeppelin" wystartował wczoraj o godzini'e 2-ej według czasu ś rodkowo-europejskiego, a około godziny
8-ej rano według czasu amerykańskiego. O
godz. 3.16 po starcie „Zeppelin" przeleciał
nad Nowym Jorkiem.
W cztery godziny po starcie, jak podaje
radjostacja nadawcza „Zeppelina" na pokła
dzie sterowca znaleziono ukrytego 17-letniego

.... „ •• „.„ ...... „ ... „ ~......

intrygi

Kat astrofa kolejowa

1

wrażeń został

Szaleńcze

K

P ARYż, 29 .1 O. Cała prasa francuska ży
wo opisuje i komentuje z ajścia przy odsłonię
I ciu pomnika Combes'a. Dzienniki lewicowe
rzucają całą odpowiedzialność za ekscesy na
organizacje rojalistyczne i kl erykałów. L' ave
nir pisze, że. mowa Herriota nie zawierała nic
w sobie obraźliwego dla rojalistów i klerykałów. „Petit Parisiennes" stwierdza, że zamach był oddawna przygotowany przez rojalistów, którzy chcą zmylić śledzenie ich, v.-ykupywali bilety na trzy stacje przed Pons,
skąd pieszo udali się na uroczystości. (A TE)

go zabij zi; ~ c.

Pola N gri

Kf\NTOR!\

Aresztowano 50 manifestantów i w wyniku śledztwa stwierdzono, iż manifes tanci,
którzy dokonali zamachu na pomnik, byli
członkami organizacji Camelots du roi.
(ATE).

Jeden z żandarmów w obronie własnej
oddd si„zd, raniąc jednego osobnika i jeJne

••••s

życia

„. .„„„„ . . . . . . . .

głównej

matki

zazdrości

3 ranne
Dwuch

żand!!rmów.

17-letni amator silnych

Tainiki powstania

dyrekcją

PO

1 osoba zabita

Ta·ew'finicza epidemja
w Chinach

Kapłanki

Demon

żony

zamachowcami

I

4

Romans

uczciwej

Wywołał krwawą walkę między żandarn1er1ą

BERLIN, 29.10. W teatrze miejskim w
Dinsburgu wystawiono wczoraj operę znakomitego polskiego kompozytora Szymanowskie
go „Król Rogier". Miejscowy oddział organizacji Stahlhelm zakupił za 1000 marek biletó_w 1 nie dopuścił do normalnego przebiegu
przedstawienia, przeszkadzając ustawicznie
kocią muzyką oraz piszczałkami zabranemi
prz~z członków . Pol'cja zmuszona była wkro
czyć na salę i organizatorów demonstrac1i si·
ł ą usunąć.
(ATEJ

dawniej

zmagań
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Bezgraniczne

Potęga miłości
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W roli

Dnia 10 listopada r. b. odbędzie się w
Warszawie II-gi Zjazd byłych więźniów ideowych z lat 1914-1921; w Zjeździe wezmą
udział ci wszyscy, którzy dążąc w myśl idei
Komendanta do wywalczenia wolnej i niepodległej Polski, wtrąceni zostali przez byłe
władze zaborcze do więzień względnie obozów internowanych.
Szczegółowy program Zjazdu będzie po•
dany do ogólnej wiadomości w najbliższym
czasie przez prasę i radjo. Udział w Zjeź
dzie mogą wziąć wszyscy byli jeńcy i więźnie:>
wie ideowi z okresu 1914-1921 r.
Udział w Zjeździe należy zgłaszać pisemnie najdalej do dnia 5 listopada 1928 r. pod
adresem: Roman $!iwa, Warszawa, Pałac
Mostowskich, Dowództwo Okręgu Korpusu .
Nr. 1, podając obóz wzgl. więzienie w ,któ·
rym zgłaszający przebywał, nazwiska 2-ch
współwięźniów oraz dokładny adres obecny.
Łódź rusza z innymi

W obronie wytwórczości
krajowej
W lokalu Stowarzyszenia KuJ)(:ÓW i Prze·
mysłowców Polskich w dniu wczorajszym
odbyło się posiedzenie Rady Towarzystwa
Przyjaciół Wytwórczości Krajowej.
Zebranie zagaił przewodniczący Rady p.
prezes Fiedler. W czasie obrad wysunięto
projekt przeprowadzenia na szeroką skalę
propagandy popierania wytwórczości krajo-

wej, a następnie urządzenia 11 Tygodnia Propagandowego".
Postanowiono wydać odezwę oraz ulotki
do społeczeństwa, aby popierało wytwórczość rodzimą

Postanowiono również zwrócić się z apelem, aby zapisywano się na członków Towarzystwa bez różnicy przekonań politycznych.
Składkę członkowską wyznaczono minimalną. Członek rzeczywisty opłaca bowiem 50
groszy wpisowego i 3 zł. rocznie.
Lokal tymćzasowy Towarzystwa mieści
się w lokalu Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Polskich, ul. Piotrkowska 113.
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Rewelacyjny film ze sfer hochstaplerstwa i dulszczyzny p t.

178.

Koncertowy zespół gwiaxd filmowych:

Począte k punktualnie o godz. 5.30

w sobotę. o 4 pp„

Od wtorku, dnia 30-g'o do poniedziałku, dnia 5·go listopada 192l\ r.

. Wielka premjera !

n1

niedz. o3 pp.
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Jenny Jugo, Charlotte ł\nders, Lotte Lorring, Ida West,
Ernest Verebes, Livio Pavenelli, Kurs Vespermann
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nast~pnych

CECILf\ B. de MILLF\ p. t.
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====··=
·„=···=···~„=
„.~
„ .~„.=„=···=
· „=···=···=··=
··=···z„=··=
· · ·=··=···=··=
·· =
-· ====;;:=
„ ..

==

Wielka orkiestra symfoniczna z udzi a łem
organów pod batutą kapelmistrza
SZ. Bf\JGELMł\Nf\

Pot€iiny dramat erotyczno-obyczajowy w 12 aktac h.
W rolach

PłllLLIS HAVHR
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partnerka Janningsa w
„Niepotrzebnym człowieku" oraz

U!ctor Var~onJi

Cały świat pozostaje pod wrażeniom tego arcydżie la
sztuki filmowej. - Ostra i głęboka satyra na pewien
gatunek kobiet wielkomiejskich na prasę bruko wą,
reporterów i adwokatów

Uwaga: Ceny miejsc na. pierwszy seans
w dm powszednie oraz od 1-3 w soboty
niedziele i święta 50 groszy i 1 złoty.
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(Moralność

włqcznie

salonu.i

komedjodramat obyczajowy
w 10 aktach
Nl!lstępny

Igrzysko

program

namiętności
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ProSZf! a głos I
Parlament~rzyści

polscy z· trybuny

„Hasła" wypowiadają

'.Próba sił

swe opinie

O RE ORMIE KONSTYTUCJI
•
•
Na marginesie

W związku z głośnym oświadcze
niem Premjera Bartla w sprawie re··
formy Konstytucji, ,.Hasło'· rozpoczę
lo ankietę wśród wybitniejszych par/pmentarzystów.
Niedzielny numer
,Jfasla" oglosif. wywiad z prezesem
kl-ą_bu s~nackiego B. B. p. Romanem.
Dz'iś korespondent warszawski „Hasła" przesyła nam rozmowę swq z prezesem klubu s jmowego „Piasta'· pas.
Janem Dębskim.
pr~zes Dębski na zapytanie, czy zgadza
z opinją p. Premjera, że źródło choroby
parlamentaryzmu tkwi w połączeniu dwuch
kompetencyj parlamentu: powoływania rzą
du przez większość i kontroli rządu przez tę

P.

się

samą większość, odpowiedział:

Tak i nie. Nie, bo hp. w Anglji rząd,
z grona większości, jest rządem silnym i trwałym, rządem, mającym w swem
ręku inicjatywę ustawodawczą, ba nawet wyłączną inicjatywę w sprawach finansowych,
rząd, który właściwie kieruje _pracą parlamentu i oddziaływa na parlameril bardzo silnie. Kontrola tego rządu przez parlament -to kontrola całego parlamentu, w której opozycja narówni z · większością korzysta z pełni
praw, ale ich nie nadużywa. Kontrola parlamentarńa w Anglji jest kontrolą ciała odpowiedzialnego, złożonego z tych, którzy wczoraj rządzili, a więc mają dcświadczenie, a julro rządzić mogą, a więc mają poczucie odpowiedzialności.
Mimo, że w systemie . tym
władza ustawodawcza i wykonawcza przenikają się wzajemnie, ani interes państwa, ani
wolność obywateli nie ponoszą szkody. Bo
system ten przez wieki całe rozwijał się i udoskonalał, bo kultura polityczna i siła opin j i narodu angielskiego stają na straży dobrego funkcjonowania tego systemu.
-

powołany

Odpowiadam zaś: tak - kontynuował
wtedy, gdy walka parlamentarna o władzę w państwie zamienia się
w walkę o teki ministerjalne dla poszczególnych grup i jednostek; odpowiadam tak, gdy
sprawa władzy w państwie staje się dla grup
czy j e~nostek celem samym w sobie, - tak,
gdy, 1ak np. w Polsce, kilka stronnictw i
grup tworzyło doraźna większość i powoły
wało rząd, złożony z mężów zaufania paszcze
gólnych partyj, gdy większość jest nietrwała,
1 rząd słaby, o braku inicjatywy na terenie
-

p. prezes Dębski -

...

w

sprawie dekorowania domów
flagami narodowemi
W tym roku

będziemy obchodzili uroczy-

ście 10 rocznicę odzyskania

niepodległości

naszej Ojczyzny i dlatego na.leży zwrocie
uwagę, aby obchód tak doniosłej rocznicy
wypadł pod każdym względem okazale, a nawet imponująco.
,;

-W-związku z obchodem tegorocznym sta-

ła się aktualną sprawa dekorowania domów

flagami Iiarodowemi.
Otóż dotychczas, co z prawdziwą przykrością s!wierdzió należy, rumieniec wstydu
występue1 na twarzy,
gdy widzi się nasze
flagi narodowe. Poza nielicznemi, okazałemi
flagami, reszta przedstawia brudne, różnoko
lorowe szmatki, wstydliwie wysunięte z otwo
rów strychowych lub okienek poddaszy.
Dzięki interwencji policji, która przez tyle lat wpływała na właścicieli nieruchomości
aby zaopatrzyli się wreszcie w odpowiedni~
flagi, sprawa o tyle się poprawiła, że przynajmniej zaczęto kolory umieszczać we wła
ściwym porządku, natomiast rozmiary flag,
różnorodność barw, oraz ich czystość pozostawiają nadal wiele do życzenia.

W tym roku, ze względu na uroczysty ob.::hócl święta narodowego, sprawa flag musi
być wreszcie unormowana.
•
Jak słychać, mają być wydane stosowne
ca.rządzenia, a na oporniejszych zostaną na-

łożone kary.

Aby więc uniknąć tego należy zawczasu
i wstyd
doprawdy, że po 10 latach odzyskania niepodległości trzeba jeszcze takie rzeczy przypominać i nawoływać do ich uoorzadkozaopatrzyć się w odpowiednią flagę

wania.

Pokrzywy

.

tów Bezpartyjnego Bloku Wyborczego, pozwala zorjentować się w zainteresowaniu sfer
rzemieślniczych
wyborami jak i wpływami
poszczeg6lnych organizacyj rzemieślniczych
na terenie całej Rzeczypospolitej.
Największe zainteresowanie samorządem
gospodarczym wykazały dotychczas Wielkopolska i Pomorze które najwcześniej zakoń
czyły rejestrację i przystąpiły już do składa
nia list kandydatów. Następnie zdały egzamin dojrzałości Warszawa i woj. łódzkie któ·
re wprawdzie nieco później zakończyły rejestrację, lecz zjawisko to jest zupełnie uspra
wiedliwione, gdyż wybory do samorządu gospodarczego na terenie b. Król. Kongresowego odbywają się dopiero po raz pierwszy
i wymagają dłuższego przygo·owania.
Następnie sprężystą organizację
ykazały Małopolska, woj. Kieleckie i woj. War~zawskie, oraz z ziem Kresowych: woj. Po·
leskie, Nowogródzkie i Wileńskie.
Na szarym końcu pozostały dotychczas:
woj. Lubelskie i Wołyńskie.
Bilansując wyniki
dotychczasowej akcji
wyborczej, należy stwierdzić, że niemal wszystkie dotychczasowe Zjazdy i liczne konfe·
rencje na terenie b. Kr. Kongresowego zwoływały Rady Wojewódzkie, Cfl.Y też powiatowe Zjednoczenia Stanu Średniego, wykazu
jąc w ten sposób najlepsze znaczenie i spraw
ność tej organizacji. Nadto należy podkreślić,
że Zjednoczenie Stanu Średniego jest pierwszą organizacją

język?

włókniarzy

socjalistyczna Łódź zwracała się
o pomoc dla strajkujących do międzynaro
dówki w Amsterdamie. Pomoc ta należała
się, bo członkowie związku klasowego płacą
składki do kasy tej międzynarodówki, ale„.
Amsterdam milczał.
Czy teraz się odezwie z poparciem?

Być

może.„

łek

Teraz chodzi o język, a wtedy o ... ~awa
chleba na język

„ Razenz n1lodz1 prz vjacie/e !"

Młodzież

a ideologja strzelecka

Zgodnie z uchwałą, zapadłą na posiedze·
niu Zarządu Okręgu Związku Strzeleckiego
w dniu 22 bm., w dniu wczorajszym w lokalu
przy ul. Narutowicza odbyło się zebranie
członków Oddziału Sztabowego.
Na zebranie przybył z Warszawy Komendant Główny Związku Strzeleckiego, poseł
Kazimierz Kierzkowski, celem poruszenia
bieżących zagadnień organizacyjno - społecz
nych.
Zebranie zagaił wiceprezes
Związku
Strzeleckiego p. dr. Felix, który następnie
udzielił głosu Komendantowi Głównemu.
W przemówieniu swoje~ poseł Kierzkowski wyraził pogląd na całokształt obecnych
prac w Związku Strzeleckim, a nadewszystko podkreślił dziedzinę wszechstronnego wy
chowania obywatelskiego strzelców.
Związek Strzelecki - mówił poseł Kierz-

Walki w
W

kowski - jest obecnie organizacją, która posiada nielada trad v cję, a czyny dokonane
przez jej przywódców są magnesem przycią
gającym młodzież
W y <?hodząc więc z tego
założenia, że młodzież interesuje się Związ
kiem Strzeleckim i garnie się doń, szukając
w nim ucieleśnienia swych ideałów, należy
młode pokolenie zainteresować zagadnieniami takiemi, któreby zabezpieczyły tę mło
dzież na przyszłość przed wpływami wrogiemi Państwu.
\Y/ ten bowiem tylko sposób można rozwiązać zagadnienie odrodzenia rasy polskiei.
Referat Komendanta Głównego wysłucha
ny został przez licznie zebranych z nadzwyczajnem zainteresowaniem.
W czasie dyskusji kolejno zabierali głos
między innemi pp.;
dr. Felix, Ołtaszewski,
Berkowicz, Piątkowski .

kościele anglikańskim trwają

nadai

życiu kościoła anglikańskiego wielką

rolę oJgrywa t. zw. sprawa książki do nabożeństwa, . przez co kościół anglikański zbliżył
by się znowu do kościoła rzymsko-katolickiego. Sprawa ta była już przedmiotem oorad
w parlamencie, a szczególnie w Izbie panów
lecz tam zwolennicy zbliżenia do kościoła
rzymsko-katolickiego pozostali w mniejszości. W tych dniach odbył się synod duchowieństwa londyńskiego, na którym obradowano również nad sprawą książki do nabożeństwa. Biskup londyński, który zalicza się
do zwolenników zmianv książki do nabożeń-

stwa, a więc jest za zbliżeniem do kościoła
katolickiego na synodzie tym przez podwład 
ne mu duchowieństwo pr:!egło5owany, opuścił zebranie. Przeciwko biskupowi
padło
3,900 głosów a za nim tylko 2,875 Biskup b.
energicznie obstawał przy swoim stonowisk'..t
bo na synodzie oświadczył, że gdyby księża
głosowali przeciwko niemu,
to postąpiliby
tak, jak żołnierze, którzy w obliczu nieprzyjaciela opuszczają swego generała. Po ozna1mieniu wvników głosowania, biskup synod
opuścił.

gospodarczą, opierającą się

głównie

IW

łódzkie

A co na

Na posiedzeniach OKR. PPS. prowadz~ no ostatnio szeroką dyskusję na temat wprowadzenia języka esperanto jako międzynaro
dowego, obok języka ojczystego.
Uchwalono wreszcie wezwać kongres
PPS., aby zwrócił się do międzynarodówki
socjalistycznej o poparcie jęz ka esperanto,
wprowadzenie go do szkół itd.
Pięknie! Nic nie mamy przeciwko języ
kowi esperanto. Przypominamy sobie tylko
to, co „Hasło" notowriło. że w czasie strajku

mieślniczych.
Zakończenie prac przedwstępnych, zwią
zanych z organizacją wojewódzkich komite-

sa Rady Ministrów, na j~go wniosek mianuje
i odwołuje ministrów".
- Czy zgadza się p. poseł z premjerem
co do sposobu wykonywania kontroli parlamentu nad rządem?
- Można nad proponowanym przez pana
Premjera sposobem dyskutować, nie można
mu jednak odmówić celowości w uporządko
waniu tej ważnej sprawy.
-- Czy jest p. poseł za ograniczeuiami,
które chciałby p. Premjer stosować w wypadku usuwania rządu przez parlament?
- Zgadzam się , że usuwanie rządu nie
może być dokonywane „w sposób lekkomyśl
nY. i nieodpowiedzialny" i że uchwala laka
parlamentu musi mieć ilościową i j akościo
wą wa gę.
W naszych skromnych projektach
zmiany konstytucji przewidujemy koniecz·
ność takich ograniczeń.
- Jakie jest zdanie p. posła co do wprowadzenia u nas systemu kanclerskiego?
- Projekt słuszny. Dobrze będzie, gdy
powrócimy do dawnej, choć niepolskiej nazwy kanclerza, jeszcze lepiej, gdy szef rządu,
bez względu -na tytuł, będzie mieć możność
dobrania sobie ludzi, z którymi pracuje i któ·
rzy winni stanowić dob1'ilną i zwartą całość.
- Jak zapatruje się p . poseł na podniesienie cęnzusu wieku do 24 lub 25 lat?
- W naszych projektach zmiany konstytucji z roku 1924 pomiędzy innemi wysunę
liśmy sprawę podniesienia wieku wyborców.
I d~isiai te opinje w~szym ciągu podtrzymu1emy.
. tift'E

język?

stolicy Zjazd
Zazd ten zamyka serję wielkich Zjazdów obwodowych,
zwołanych przez rzemiosło polskie w związ
ku ze zbliżającemi się wyborami do .Izb Rze-

Premjera Bartla

Sejmu, niekierujący Sejmem, zależny od przy
padkowego głosowania w nim. Wzajemne
przenikanie władzy wykonawczej i ustawodawczej może być jedną z przyczyn kryzysu parlamentarnego , gdy kontrola parlamentu nad rządem wobec n~dużywania praw
przez opozycję nieodpowiedzialną, sprowadza się do chęci wywoływania przesiier1, bez
ponoszenia odpowiedzialności za nie, a obrony stanu posiadania za wszelką cenę z drugiej strony. W tych warunkach wzajemna
zależność i przenikanie wiadzy uslawodawczej i wykonawczej dać muszą nie współdzia
łanie władz, a równowagę niestałą o przewadze parlamentu nad władzą wykonawczą.
Prawda, system ten w Polsce do .świadczany
był przez lat 8 w warunkach najcięższych i
najgorszych, w społeczeństwie. które odziedziczyło złe tradycje życia parlamentarnego,
które przyszło do własnego państwa z trzech
domów wiekowej niewoii . Trzeba jednak
s lwierdzić,
że przez te 8 lat nie uczyniono
prawie nic, by system ten naprawie, u<loskonalić, a pr zeciwnie, wiele czynników pracowało nad lem, by go doprowadzić do zwyrodnienia. \'V ś ród 1.y.::h czynników po lit ycznych niemałą rolę odegrali ci, którzy dzisiaj
są gorącymi obrońcami clemokracj i parlar.. ~n
tarnej.
- Jak zapatruje się p. poseł na sposób
powoływania rządu przez głowę paiislwa?
- Tak, jak tego wymaga wyraźne postanowienie konstytucji, t. j ., że „Prezydent
Rzeczypospolitej mianuje i odwołuje preze·

&WWW

Uwagi na czasie

oświadczenia

W niedzielę odbył się w
rzemiosła woj. Warszawskiego.

-

na rzemiośle i drobnym ptzemyśle,
która obejmuje zakresem swej działalności
teren całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziewięć prawie jednomyślnych w swych
uchwałach Zjazdów, i około 200 zebrań rzemieślniczych, których głównemi postulatami
były: obrona wytwórczości krajowej, konieczność uzdrowienia naszego systemu podatkowego, rozwój spółdzielczości kredytowej, wytwórczej i surowcowej przy wydatnej pomocy Państwa, poparcie szkolnictwa zawodowego, oraz naprawy pewnych braków statutów rzemieślniczych, są najwymowniejszemi
dowodami jednomyślności olbrzymiej więk
szości rzemiosła polskiego i jego zdecydowanego stanowiska w sprawie usunię.cia partyj
żerujących dotychczas na zrzeszeniach zawodowych stanu średniego .
Idąc dalej konsekwentnie po linji zjednocze
nia wszystkich sił produkcyjnych dla dobra
mieszczaństwa polskiego, Zjednoczenie Stanu
Średniego stanęło do pracy na terenie stolicy
ze Związkiem Rzemieślników Chrześcijan,
& dotychczasowa zgodna i harmonijna praca
tych dwuch organizacyj wykazała, że organizm rzemieślniczy, który był podzielony dotychczas przez partje i ·koterje, potrafi zros·
nąć się w jedną całość w imię dobra ogólr.ego.
W tych warunkach Zjazd rzemiosła woj.
Warszawskiego, które już w Kutnie, dnia 9
ub. miesiąca wypowiedziało się jednomyślnie
za potrzebą konsolidacji świata rzemieślni
czego, był ważnym etapem, zespalającym rzemiosło tego wielkiego obszaru administracyjnego w jedną całość dla zgodnej współpracy
w samorządzie gospodarczym, którego siedzi·
bą będzie stary gród kujawski Wloclawek.
Zjazd warszawski, jak i mający się w najbliższych
dniach odbyć Zjazd w Lublinie,
będą więc ukoronowaniem
dotychczasowej,
przedwstępnej pracy organizacyjnej rzemiosła polskiego.
Wyniki obrad tych Zjazdów, które nie
wątpimy ani na chwilę wykażą jeszcze
raz
tężyznę z zwartość polskich rzesz rzemie#r1iczych, umożliwią dopiero rozpoczęcie właściwych prac, Naczelne.ff.o Bezpartyjnego B!ulm Wyborczego, do którego poza pr:i::edslawicielami stolicy w ilości 12 osób wejdzie jeszcze 10 przedstawicieli woj . Komitetów prowinc j analnych.
Dopiero przez uzgodnienie pracy wszystkich
Komitetów wojewódzkich przez Naczelny
Komitet Bezpartyjnego Bloku i ustalenie
wspólnej taktyki wyborczej, stworzy się mocną podstawę, na której powstanie gmach pol·
skiego samorządu gospodarczego rzemieślni
czego w b. Królestwie Kongresowem i Ziemiach Wschodnich, który acz różniący się
pewnemi jeszcze niestety istniejącemi odręb
nościami lokalnemi, będzie miał jedno wielkie zadanie - obronę praw rzemieślnika polskiego oraz zapewnienia mu spokoinej pracy
dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
!ozkwitu miast polskiech i odbudowy dobrobytu szerokich sfer mieszczaństwa ooiskiego.
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Okres
W

Wczoraj dyrektor Zarządu Okręgowego
Funduszu Bezrobocia p. Offenberg, otrzymał
z Ministerstwa Pracy zawiadomienie, że
wniosek Zarządu w sprawie przedłużeni a
okresu zasiłkowego dla pracowników fizycznych z 13 na 17 tygodni na listopad zostani("

.!.
' p.

atalii o o

TEATRY.
Teatr Miejski - Danton.
Teatr Kameralny - Simona.
Teatr Popularny - Małka Szwarceko~f.
CO GRAJĄ DZI$ W KINACH;
Apollo - Mężczyzna z przeszłością.
r..::asino - Tajemnica starego rodu.
Capitol - Chicago.
Czary - Demon kopalni złota.
Corso -- Cyrk Toma Mixa.
Uom Ludowy - Kobieta z miljonami.
Era - Dama w wagonie sypialnym.
Grand-Kino - Spowiedź uczciwej kobiety.
Luna - Dziś tańczy Marietta.
Mimoza - Córki na wydaniu.
Mewa - Romans kapłanki Wschodu.
Oświatowy W schód słońca.
Odeon - Hieny nocy.
P~Jace -Józefina Baker.
Resursa - Czar grzechu.
Reko.t;d - Czerwona tancerka.
Splendid - Kobieta na torturach.
Spółdzielnia . - Pamiętnik ekscelencji.
Stinks - Bestja morska.
Syrena - Tajemnica nocy balowej.
Wodewil - Hieny nocy.
Victoria - Przemytmcy brylantów z Nowego Jorku.
Zachęta Zdrada

przedłużony

pierwszą rocznicę śmierci

ś.

Wtorek, 30 poździernika, Germana.
31 października, Symforjana.

Środa,

przedłużony.

Pracownicy fizyczni, którzy do 31 listopada wyczerpią 13-tygodniowy okres zasił
kowy, korzystać będą dodatkowo z zasiłków
przez 4 tygodnie.

odbędzie się w środę dn. 31 października r. b. o godz. 9 rano w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej Nr. 18 uroczyste nabożer1stwo
żałobne na które zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych.

WALKA O

ŁADZĘ

W KAS E C · O

Rejestracja rocznika 1908

CH

rozpoczf!ta !
24 organizacje

wystąpiły

z

własnemi

W sobotę, dnia 27 października r. b.,
ostatni termin zgłaszania list wyborczych do Rady Kasy Chorych. Zgłoszono następujące listy, które otrzymały kolejne numery porządkowe:
upłynął

• Listy pracownicze:
Robotnicza (wycofana) czołowy kandydat Łukasz Stolarski.
2) Blok Wyborczy Partyj Socjalistycznych i Klasowych Związków ZawodowychStanisław Wojdan.
3) Komitet Wyborczy Chrześcijańskich
Orgamzacyj
Robotniczych
Władysław
i'\OWali
Adamski.
4) Lista Bezpartyjnego Bloku RobotniNa podstawie , art. 88 ust. 3 Rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie . :::zego żydowskiego - Lej.b Jakubowicz.
5) Blok Robotniczy Zjednoczenia Zawoprzemysłowem oraz par. 1.8 ust. 4 Statutu
Cechu Kowali, zatwierdzonego przez Urząd dowego Polskiego - Ludwik Powązka.
Wojewódzki w Łodzi, Urząd Przemysłowy
6) żydowski Robotniczy Komitet WyborI-ej Instancji przy Magistracie m. Łodzi, ja- czy Poalej Sjon - Lejb Holenderski.
ko władza nadzorcza Cechu, zwołuje walne
7) Blok Wyborczy Polskich Robotników
zebranie członków Cechu na dzień 30 paź P. Z. Z. i N. P. R. lewica - Ludwik Waszdziernika r. b. o godz. 20 do lokalu Resursy bewicz.
Rzemi eślniczej, ul. Kilińskiego 12.3.
8)
Jedność Związkowa Piotr Pękal
Na porządku dziennym znajdują się na- ski.
9) ·Blok Delegatów Fabrycznych Opozystępujące sprawy.
Związkowej i P. P. S. lewicy Tomasz
cji
1) zagajenie zebrania przez przedstawiDzięcielski.
ciela wład.zy nadzorczej;
11) Komitet Wyborczy Poalej-Emunej
2) przyjęcie majątku b. Cechu;
Izrael - Baruch Hersz Mielnik.
3) wybór zarządu, komisji rewizyjnej
oraz sądu polubownego;
4J wolne wnioski.
1)

Jedność

alne zebranie Gec-nu

listami kandydatów

Dziś, t.
się stawić
urzędujqcą

ciągu ubiegłego

tygodnia, t. j. od dnia
~1-go października do 27 tegoż miesiąca, zgło
szon do Wydziału Zdrowotności Publicznej
riastępuj ące wypadki chorób zakaźnych:
Dur brzuszny 24 przypadków (w tygodniu
p przednim 14), płonica 38 (27), błoruca 17
113), drętwica karku O (1), odra 14 (14), róża O (6), krztusiec 3 (O), gorączka połogowa
~ przypadki (O).
Ogółem zanotowano w tygodniu ubiegłym
98 przypadków, w tygodniu poprzednim 76
przypadków
W

1}

Zblokowany

Przemysł

-

Józef

~
Dziś

kJ:

ce
w nocy

d

żury

aptek

dyżurują następujące

apte-

M. Lipiec ("Piotrkowska 193), E. Miiller

(Piotrkowska 46), W. Groszkowski (Konstantynowska 15), Perelman (Cegielniana
Nr. 64), H. Niewiarowski (Aleksandrowska
,fr. 37), S. Jankielewicz (Stary Rynek 9).

Nieruchomości Jan
Kiihn.
3) Blok Drobnych Pracodawców - Emanuel Zylberman.
4) Komitet Wyborczy Pracodawców Religijnych żydów - Abram Wydorsk\
5) Komitet Wyborczy Socjalistycznych
Rzemieślników i Chałupników Joel Berkowicz.
6) Lista Drobnego Przemysłu Powiatu
Łódzkiego A bram M.orgensztern.
7) Komitet Wyborczy do Rady Kasy
Chorych, Rzemieślników i Przemysłowców
przy Centralnym Związku Rzemieślników,
Południowa 4.
8) Lista Demokratycznych Pracodawców do Rady Kasy Chorych
Jan Hutnik.
9) Lista Zjednoczonych Rzemieślników
Żydowskich J. Wajlman.

I

PlieJsk· lnemntognt Dsvf atowy
wODNV

ł'iVa1E•l

(roq Rok1c1r'lsK1eJ)

l ' ocząteK

seansów dla dorosłych o qodz. 18.45
i 21. w soboty i w niedziele 16 45. l8.45 1 21.
Początek seansów dla mlodz1ezy o g. 15- ej
i 17.-. w soboty i niedziele o 13 i 15-ej

119

Od dnia 30. X. do 5. XI. 1928 r.
Dla dorosłych ;
Drarnat w 10 akt

CA~'

l:=; !!JffRl ,:) t::)
W rolach giów n. GEORGE U'BR1EN. J/-1NO r
GF\Vt\OR i M FIGFIRET LEViNGSTO'i
Dla

młodzież:y .

(arjera Chaplina
Komedja w 10 aktach

''

pełna
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Głodówka więźniów
w areszcie przy ul. Gdańskiej
W ubiegłym tygodniu więźniowie polityczni, przebywający w więzieniu przy ulicy
Gdańskiej, wysunęli cały szereg żądań. Mię
dzy innemi żądali lepszego traktowania ich
przez personel więzienia. Ponieważ żądania
le nie odniosły skutku, rozpoczęli głodówkę.
Głodówka trwająca kilka dni, została zakoń
czona w ten sposób, że zarząd więzienia rozdzielił więźniów, wywożąc ich partjami dCJ
Piotrkowa i Sieradza.

Co

Kino ~

LUDOWY
PRZEJflZD 34

skocznego rytmu

Wspan ' aly film p

Wzrus zajii cy dr am at

HELENY HUNT Jf\CKSON
EDWIN Cf\REWE

ami

życiowy .

W rolach głównych znakomit8 para wirtuozów
ekranu

Pat O'M.aley i Mae Busch
Na śmierć i życie wakzą 2 kobiety

am ana
1-szy film z grupy wielkich gwiazd ekranu wytwórni amerykańsk i ei
United f\rtist.
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powieści

Reżyser

usłyszymy dziś

WTOREK; 30 października.
11.56-12.10 Sygnał czasu z Warszawskiego
Obserw. Astronom., hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, kom. lotniczo-mele·
orologiczny.
15.00-15.20 Komunikaty: meteorol., gospodarczy i nadprogram.
15.45-16.00 Aktualje.
16 00-16.30 Muzyka z płyt gramofonowych.
Gramofon i płyty ze składu Rudzkiego.
Marszałkowska 146 1 87.
17 .10-17 .35 Odczyt p. t. Sport w życiu i na
boisku - Dział Sport i Wychowanie Fi~
zyczne.
17.35-18.00 Transmisja odczytu z Katowic.
1~ 00-18.55
Koncert kameralny. Muzyka
lekka. Wykonawcy: Janina Wysocka
(fort.) i Tadeusz Ochlewski (skrz.).
18.55-19.10 Rozmaitości oraz komunikat
Tow. Zachęty do hodowli koni w Polsce.
19.10--19.20 Komunikat rolniczy, oraz transmisja z Krakowa notowań gieł,dy zbożo
wej krakowskiej.
19.30 Transmisja z Opery Katowickiej.
Po transmisji komunikaty: lotniczo - meteoro
logiczny, policyjny, sportowy, nadpro„
gram, oraz komunikaty Polskiej Agencji
Telegraficznej PAT.

a mana
film osnuty na tle

„SYRENY"

lmmm„...„ ...„ ....

.
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premjera

Program warszawski fala 1111.

A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, Ł;
przed komisją kontrolną Nr. 2, urzędującą
przy ul. Nowo Cegielnianej 51, ws zyscy męż
czyźni rocznika 1900, zamieszkali na terenie
XIII Korni sarjaht P. P. o nazwiskach na
litery:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł;
przed komisją kontrolną Nr. 1, urzędującą
w lokalu P. K. U. przy ul. Nowo-Targowej 18
wszyscy mężczyźni rncznika 1900 zamieszkali
na terenie 2, 3, 5, 8, 9, 11 Komisarjatów P . P,
o nazwiskach na literę
R;
przed komisją · kontrolną Nr. 2, urzędującą
przy ul. Konstantynowskiej 62 wszyscy męż
czyźni rocznika 1903, zamieszkali na terenie
2, 3, 5, 8, 9, 11 Komisariatów P . P. o nazwiskach na litery:
Sa-So.

żywa

Najbliższa

przez radio

M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z;

Dolores del Rio,

RY''

•

Woł

Jutro, t. j. 31 października winni się stawić przed komisją kontrolną Nr. 1, urzęduią
cą przy ul. Leszno 9, wszyscy mężczyźni rocznika 1888 zamieszkali na terenie XIII Komisariatu P. P. o nazwiskach na litery:

R.

Najnowsza kreacja
Harry Peela

czyński.
2) Właściciele

j. dnia 30-go października winni
przed komisją kontrolną Nr. 1,
przy ulicy Leszno 9 mężczyźni
rocznika 1888, zamieszkali na terenie X Komisarjatu P. P. o nazwiskach na litery:

przed komisją kontrolną Nr. 2, urzędującą
przy ul. Nowo Cegielnianej 51, wszyscy męź
czyźni rocznika 1980, zamieszkali na terenie
XII Koi;-,"r- j atu P. P. o nazwiskach na litery :
A-Z;
przed komisją kontrolną Nr. 1, urzędującą
~ lokalu PKU przy ul. Nowo Targowej 18
wszyscy mężczyźni rocznika 1900, zamieszkali na terenie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 Komisarj a tów P. P. o nazwiskach na literę:
P;
przed komisją kontrolną Nr. 2, urzędującą
przy ul. Konstantynowskiej 62 wszyscy męż 
czyźni rocznika 1903, zamieszkali na terenie
2, 3, 5, 8, 9 i 11 Komisarjatów P. P. o nazwislfach na literę:

Dziś winni się stawić do rejestracji w biurze wojskowo-po!icyjnem przy ul. Piotrkowskiej 212 mężczyźni roczmka 1908, zamieszkali na terenie VII Komisarjatu P. P. o nazwi
skach na litery:
A , B, C, D, E, F.
Jutro, t. j. 31-go b. m. winni się stawić do
rejestracji w biurze wojskowo-poliHjn. przy
ul. Piotrkowskiej 212 mężczyźni roczn. 1908.
zamieszkali na terenie VII Komisarjatu P. P
o nazwiskach na litery:
G, H, Ch, I, J, K.

12) Komitet Wyborczy Związku Zawodowego „Praca Polska" - Piotr Pajkowski.
Komitet
Wyborczy
13) Bezpartyjny
Związków Pracowników Umysłowych w Lodzi - Zygmunt Lorenc.
14) Solidarność Robotnicza - Józef Rybarczyk.
Listy pracodawców:

· Zebrania kontrolne rezerwistów

Znaczny wzrost
z - chorowań

zasiłkowy

--~l
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mężczyznę.

o jednego

Ceny miej se ; W :ini po v. ::.zednie na wszystkie
se anse, zaś w sobote; . niedzielę 1 święta od
godz. 1-3 pp. l m . 75 gr., IL 40 gr. Ili. 30 gr.

W~ę. ni e dzielę

:

swięta

od godz. 3 pp.
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Dolnego Brusa nie otrzymali taniej komunikacji z miastem

Akcja Magistratu, zmierzająca do połą
czenia kresów z centrum miasta, realizuje
się częściowo z dniem 1-go listopada b. r.
Piszę częściowo, gdyż nie wszystkie jeszcze dzilnice miasta, położone nawet przy
IC D., otrzymały to dogodne połączenie. Nie
wszystkie kresy korzystać będą z ulgowej
10-groszowej taryfy. Np. dzielnica Brus Dolny, leżąca przy linji K. D. Łódź - Konstantynów, stara dzielnica miasta, bo na długie
jeszcze lata przed wojną przyłączona do
miasta, dzielnica ludna i gęsto zabudowana,
gdyż przy samej ulicy Konstantynowskiej
obejmuje gęsto, w skupieniu stojących 51 domów mieszkalnych, dwie fabryki i szkołę powszechną
7-klasową, ta dzielnica mimo to
wszystko, nie otrzyma z dniem 1-go listopada taniego połączenia z centrum miasta.
Nadal, jak obecnie cena biletu kosztować
będzie 55 grozsy.
Na tej jednej linji Kolei Dojazdowych
nie przeciągnięto strefy miejskiej do granic
miasta, lecz tylko do przystanku Zdrowie ,to
jest 1 km. 200 m. przed granicami miasta,
a 500 m. przd przystankiem Brus Dolny.
Niezrozumiałe i dziwne
dla tutejszego
społeczeństwa jest takie załatwianie sprawy
połączenia kresów z centrum, gdyż z przystanku „Zdrowie'' zasadniczo korzystać mogą tylko ci, którzy wyjeżdżają na spacer do
Lasu i mieszkańcy dwóch domów, stojących
przy lesie oraz folwark p. Poznańskiego. Natomiast robotnicze społeczeństwo Brusa Dolnego, które w większości .pracuje w fabrykach
miejskich, które wszelkie zakupy załatwia na
.Zielonym Rynku i Starem, młodzież, uczęsz
czająca do szkół średnich, oraz nauczycielstwo, pracujące w miejscowych szkołach dziennej i wieczornej. skazane jest nadal opłacać dotychczasową taryfę 55 gr.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie mamy tu światła na ulicach, że nie mamy chodników, przez co toniemy w błocie i nabijamy
sobie guzy, czy wybijamy zęby wśród ciem-

p. X. potajemnie wycią
kieszeni?
Nie pozostaje mu nic innego tylko sprawę
kradzieży oddać w ręce policji i sądu.
Więc i w tym wypadku Magistrat wniesie przeciw p. Gierliczowi skargę do Ministerstwa o złamanie umowy.
Postępowanie
Magistratu byłoby dobre,
gdyby było korzystne dla mieszkańców Dolnego Brusa, a nie dla p. Gierlicza, gdyby
przez cały czas załatwiania sprawy mieszkańcy Dolnego Brusa nie musieli opłacać taryfy podmiejskiej. A przecież tylko o to p.
Gierliczowi chodzi. Przecież p. Gierlicz potrafi działać na zwłokę, by jaknajdłużej pobierać nieprawną taryfę. A czy nam zwróci
nadpłatę w wypadku pomyślnej decyzji Ministerstwa?
Czy niema radykalniejszego sposobu zmuszenia winowajców do poszanowania umów
zawartych i przez władze państwowe zatwierdzonych?
Jeden z obywateli Il klasy.

naści, jeżeli stwierdzimy, że niema tu pocz·ty, ani nawet skrzynki do listów, wskutek
czego opłata listowa podnosi się do 1 zł. 35
groszy - gdyż przewóz każdego listu kosztuje 1 zł. 10 gr., to z przykrością stwierdzić
nam przyjdzie, że Magistrat uważa nas za
społeczeństwo niższej kategorji. Sposobem
ułatwienia
połączenia
tramwajowego tej
dzielnicy z centrum miasta zadokumentował
ten swój pogląd.
Tłumaczenie Magistratu, które otrzymała
delegacja tutejszego społeczeństwa przez
usta p. wiceprezydenta Rapalskiego, że cał
kowicie i bezwzględnie winą pozostawienia
Dolnego Brusa w taryfie podmiejskiej ponosi p. Gierlicz, naczelny dyrektor spółki L. E.
K: D., nie wytrzymuje krytyki. Nie możemy
bowiem przyjąć takiego polądu, by p. Gierlicz ośmielił się złamać zawartą i przez Ministerstwo zatwierdzoną umowę.
P. wiceprez. Rapalski tłumaczył wpraw<lzie delegacji obrazowo, że cóż on, dajmy
na to, poradzi. gdy np. zawrze z p. X. urno-

wę przyjaźni, a ten
gnie mu pieniądze z
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Krwawy lina

zamordował ukochaną,
popełnił samobójstwo

się onegdaj
wstrząsającej tragedji miłosnej.

Pabjanice

stały

terenem

Bohaterami jej byli: Aleksander Jung, zamieszkały przy ul. Ląkowej i Marja Golanow
stra, zamieszkała przy ul. Japońskiej 3.
Jung od szeregu tygodni kochał się bez
wzajemności w Golanowskiej, która w tych
dniach miała się zaręczyć z szczęśliwszym od
uiego rywalem.
Na wiadomość o tem zrozpaczony mło-

j

a potem

~
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TEATR MIEJSKI.
„Danton" grany będzie dziś oraz w czwar
tek wieczorem
Jutro, środa, „Proces Marji Dugan" po
cenach popularnych.
W czwartek o godz. 3 i pół po południu
po raz ostatni na przedstawieniu popołudnia•
wem ,,Dzieje grzechu".
Ceny popularne. Bilety w Kasie Zama
wiań.

TEATR KAMERALNY
Ostatnie przedstawienia „Simony".
Dziś, wtorek oraz jutro, środa i pojutrze
czwartek wieczorem ostatnie trzy, powtórzenia komedji J. Deval'a „Simona''.
Występy

Karola Adwentowicza.

W końcu bieżącego tygodnia rozpoczyna
na scenie Teatru Kameralnego szereg wystę
pów znakomity artvsta Karol Adwentowicz.
Na pierwszy wstęp pójdzie interesująca
komedja współczesna w 3 aktach świetnego
niemieckiego
pisarza
Hermana
Bahr'a
„Mistrz".

nieszczęśliwej miłości

Mieszkaniec Pabjanic

s

TEATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr. 18.
Repertuar
dalszym ciągu

bieżącego tygodnia wypełni w
„Małka Szwarcenkopf''.

TEATR POPULARNY W SALI SCHEI-

dzieniec, spotkawszy swą ukochaną na spacerze, strzelił do niej z rewolweru.
Strzał był śmiertelny. Gnlanowska z prze
strzeloną piersią padła na ziemię i zmarła
przed przybyciem pogotowia.
Jung przy trupie ukochanej popełnił samo
bójstwo raniąc się śmiertelnie.
Prz)'Wieziony do szpitala zmarł po 4-ch
godzinach.
Zwłoki Golanowskiej zabezpieczono na
miejscu do chwili zjechania władz śledczych.

.„

BLERA.
Przędzalniana

Nr. 68 .

„Pani X" sensacyjny dramat A. Bissona,
pełen emocjonujących scen grany będzie
dziś, w środę i czwartek o godz. 8 wieczorem.

Otwarcie wystawy reprezentacyjnej

Sztuki belgijskiej

W sobotę, dnia 27 b. m. o godzinie 5.30
po południu, odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy reprezentacyjnej sztuki belgijskiej
w obecności JWP. wicewojewody Lewickiego, prezydenta m. Lodzi - Br. Ziemięckiego
oraz przedstawicieli Kuratorjum, wojskowości, prasy i społeczeństwa.
Pan Minister Pełnomocny Belgji de L'Es·
caille - protektor wystawy belgijskiej w Ło
Tłum
dzi - nadesłał na ręce dyrektora DienstlDąbrowy depeszę, w której - żałując, iż nie
tymczasem jeszcze nic pewnego
może przybyć osobiście składa jaknajsercje. Ale nie mówię z nimi, bo uważam, że to
Pięć miljon'ów dolarów?
- A w razie otrzymania spadku, co za- deczniej sze życzenia powodzenia urządzonej
pod egidą Magistratu wystawy.
za przedwczesne.
mierzacie państwo czynić?
Któż z nas nie śnił o takim spadku. W
Pierwszą wieść o spadku przyjęliśmy z
Katalog obejmuje około 200 prac arty- To pytanie, na które nikomu jeszcze
powieści czy na scenie ogromnie łatwo o miniedowierzaniem i dopóty trwać będę w tern nie dałem odpowiedzi. Częścią, która przy- stów belgijskich (obrazy olejne i rzeźby}
łjonowego wujka czy ciocię w Ameryce, któdopóki nie otrzymam formalnego potwierdze- padnie mi w udziale - mam zamiar pokryć oraz prace St. Podgórskiego z Krakowa i J.
ra nagle umiera. Ale w życiu?„.
nia z Ameryki.
Otóż w życiu też sprawdzają się takie
wszelkie braki w gospodarstwie i zapewnić. Gąsienicy- Szostaka z Zakopanego. Niewąt
- Czy wielu Naubergów jest w Łodzi?
my o miljonach. Ostatnio w Łodzi, jak domoim dzieciom i sobie byt, który dotychczas pliwie wysoki poziom artystyczny tej euro- O tak! - odpowiada nasz rozmówca. niczem nie był zabezpieczony. Nic szczegó- pejskiej wystawy ściągnie do salonów Miej.
nosiło „Hasło" rodzina Naubergów otrzymaWszyscy wywodzą się z jednego i tego same- łowego nie powiem, pamiętając o przysłowiu: skiej Galerji Sztuki tłumy publiczności.
ła nadspodziewaną wieść o śmierci jakiegoś
swego krewnego w Ameryce, który pozosta- go przodka i obcych Naubergów niema.
„Nie mów hop póki nie przeszkoczysz".
wił majątek w sumie 5 miljonów dolarów.
w
'ł"Y'M
Wobec tego, że przedst•wlciełe t. zw.
Przyszłym miljonerom złożyliśmy wizytę.
„LEQJl ltłWALIDÓW WOJSK POLSPrzyjęci zostaliśmy z ogromną nieufnoścją ...
KICH" od pewnego czasu zbierają na terenie rn. lodzi, ogłoszeni• i ofiary na
- Czy pan także Nauberg? Pan także
odmowę
rzecz tejże .Leg j 1• oświadczamy ninlejma pretens~e do spadku?
·
Slern, że ani z „L • g j q" ani ze zblerajqTe pytania spotkały zaraz na wstępie wycyrni ogłoszenia i ofiary, nie mamy nic
ff

OLBR YMI SPADEK Z AMERYKI
krewnych pcha si' po miljony
A

Smierc za

Krwawa zbrodnia 18-letniego wyrostka

słannika „Hasła".
Uspokoiliśmy obawy.

- Nie. My tylko na chwilkę rozmowy.
Tak.„ popatrzeć zbliska na miljonerów.
P. Nauberg, schorzały starzec, lat ponad
60, wdowiec, ojciec pięciorga dzieci (czterech córek i syna) bez entuzjazmu tymczasem mówi o spadku.
- Będzie, to wezmę. Tymczasem jeszcze niema. Dowiadujemy się, że p. N. zwrócił się do gminy Nowego Jorku z prośbą o
podjęcie starań o przyśpieszenie formalności
związanych z objęciem spadku.
- Dotychczas nie dostaliśmy jeszcze potwierdzenia z Ameryki, ni~ konkretnego nie
mogę powiedzieć w tej sprawie. Wiem tylko jedno, że na wieść o spadku bez przerwy
nachodzą nas różni krewni i obcy ludzie, któ
rzy już dziś stawiają nam przeróżne propozy

udzielenia papzerosa

Onegdaj wieczorem rynek w Aleksandrowie był widownią tragicznego wypadku, zakończonego śmiercią 18-letniego
robotnika
Franciszka Wiśniewskiego.
Przebieg wypadku był następujący:
O godzinie 10-ej wieczorem do jednego ze
sklepów dystrybucyjnych wszedł Franciszek
Wiśniewski. Wychodząc spotkał przy sklepie 18-letniego Aleksandra Owczarka, który
zażadał od Wiśniewskiego papierosa.
Wiśniewski stanowczo odmówił i ostrzegł,
by Owczarek nie zbliżał się więcej do niego.
Tak kategoryczna odpowiedź oburzyła
Owczarka.
Wyprowadzony z równowagi zapalczywy

Zbrodniczy figiel

I
I

chłopca

żelazną

wpólneg o.
Okręgowe Koło

Cios był bardzo silny i w rezultacie spo-

Związku

wodował śmierć Wiśniewskiego.

lnwalidów Wojennych
R:zp. Polskiej

Sprawcę zbrodni - Aleksandra Owczarka aresztowano i osadzono w więzieniu w
Łodzi, oddając go do dyspozycji sędziego

w

Łodzi,

ul.

Gdańska

N2 57.

Lód:t, dn. 29 pa:tdziernika 1928 r.

śledczego.

SŁO

HAJJIDL

Firmie Sp. Akc. S. Rosenblatt przedłużono odroczenie
wypłat o dalsze 3 miesiące

Spółce Akcyjnej Wyrobów Bawełnianych
S. Rosenblatfa w Lodzi Sąd Okręgowy w
Wydziale Handlowym wyrokiem z dnia 26
lipca 1928 r. odroczył wypłaty na przeciąg
trzech miesięcy, t. j. do dnia 26 października
r. b. ze względu na straty spowodowane
przez rekwizycje wojenne w sumie 3,091.270
franków jak również przez utratę 2,762,776
rubli złotych na wierzytelnościach rosyjwywołał katastrofę kolejową
skich oraz wskutek ostrego kryzysu w przeNa odcinku Koźminek-Jabłonna kursuje kolejka, prowadzący maszynista nie spo- . myśle przędzalniczym i całkowitego niedopisania letniego sezonu sprzedaży roku ubiestrzegł nieprawidłowo nastawionej zwrotnikolejka żelazna.
głego.
W czo raj w pobliżu stacji Skiby miała cy i wjechał na linję niewłaściwą.
W przeciągu tego czasu Spółka pracowaSkutki katastroiy były fatalne.
miejsce katastrofa, która spowodowała wie- 1
Pociąg złożony z kilku wagonów małego ła korzystnie, gdyż za czas od 1 lipca do
le strat. Katastrofa została wywołana lekko
1 września r. b. czysty zysk spółki wzrósł o
myślnościo,
wiejskiego chłopca 16-letniego typu, spadając z szyn wykoleił się.
10,000 złotych,
Wagony uległy całkowitemu rozbiciu.
Stefana Czaplińs>iego, pochodzącego z folSpółka posiada znaczne zapasy surowca,
Szyny zgięły się i połamały.
warku Nieświarków.
Na miejsce v;ypadku zjechały władze materjałów i towarów, które na dzień 1-go
Przeprowadzone dochodzenie stwierdziło,
śledcze,
celem przeprowadzenifl dochodze- września r. b. wynosiły sumę 3,347,043.38 zł.
że chłopiec ten przechodząc przez tor koleDla· przerobienia surowców i realizacji towania.
jowy przełożył zwrotnicę.
rów, które dadzą niewątpliwie dostateczne
Chłopiec został aresztowc.tny.
Wkrótce po odejściu chłopca nadjechała
młodzieniec uderzył Wiśniewskiego
laską w głowę.

I

środki
zbędny

dla spłaty wymagalnych długów niejest jeszcze paromiesięczny okres

czasu.
Dlatego też spółka zwróciła się w dniu
9 października r. b. za pośrednictwem swego
pełnomocnika do Sądu z prośbą o dalsze
przedłużenie odroczenia wypłat na okres
trzymiesięczny.

Podanie powyższe było rozpoznawane
przez Wydział Handlowy Sądu Okręgowego
w Łodzi w dniu 25 października r. b. pod
przewodnictwem
Sędziego
Okręgowego
Hertzberga w asystencji Sędziów Handl. Juszkiewicza i Fabrykanta, który po wysłucha
niu wywodów pełnomocnika Spółki adw. Lachmanow:\cza i opozycji ze strony pełn. firmy
„R. Biederman" uwzględnił prośbę firmy S.
1fosenblatt i przedłużył odroczenie wypłat
do dnia 26 stycznia 1929 roku, pozostawiając nad"l nadzorcami sądowymi nad przedsiębiorstwem Spółki adw. Osieckiepo i dyr.
Oberfelda.

.„HASŁO"

Str. 6

z dnia 30-go października 1928 r.
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Ziarnka
da ziarn kas a zbierze
sie miarka
,
,
~

DZIEN

OSZCZĘDNOSCI

życiu mieszkańców

to moment zwrotny w

Miast dotychczasowej

rozrzutności

triumfy

W dniu 31 października r. b. przypada
obchód „Międzynarodowego „Dnia Oszczędnosc1 .
,

do Wydziału Finansowego Magistratu m. Lodzi (Kasa Mie;ska.
Plac Wolności 14, okienko 1), we wtorek.
dnia 30 b. m. od godz. 9 rano do 3 po połud
niu.

Zorganizowaniem „Dnia Oszczędności"
na terenie Rzeczypospolitej zajęła się Rada
Zjazdu Instytucyj Oszczędnościowych w Polsce, powołując Komitet Centralny Obchodu,
złożony z przedstawicieli instytucyj państwo
wych, samorządowych, oświatowych, spół
dzielczych itp. Komitet Centralny ustalił ra·
mowy program, przewidujący m. in. ozdabia nie lokalów instytucyj oszczędnościowych
flagami, plakaty obrazkowe i odezwy Komitetu Obchodu, ulotki i broszury propagandowe, pogadanki w szkołach itp.

Równocześnie Komitet
zwraca się z uprzejmą
prośbą do
wszystkich instytucyj
oszczędnościowych i kredytowych o ozdobie-

nie swych gmachów flagami pat1stwowemi w
Dniu Oszczędności. 1. j. dnia 31 października
r. b .

Obywatele i Obywatelki,

którzy odbyli

służbę wojskową, lub pełnili służbę państwo

wą w instytucjach publiczno - prawnych, jak
również ci, którzv brali jakikolwiek udział
związany z wojną 1918-1921 r. winni zgła
szać się do związku Strzeleckiego Okręg

Łódź, ul. Sienkiewicza 315

w godzinach od
16-ej do 19-ej, celem otrzymania Medali Pamiątkowych za Wojnę 1918-1921 r. oraz
Meda!i Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodle·
głoś ci.
Wydawanie Medali rozpocznie się z dn
2 listopada 1928.
Wszelkich informacvi udziela Sekretariat
Okreeu Związku Strzeleckiego Łódź, ulica
Sienkiewicza 3 5, lewa oficyna, II wejście.
parter.

odznaczony

•

Dlrłllf f!tek

Od tej sumy zaczyn'! s1e
I!

Uchwalą
Międzynarodowego Kongresu
Osczędnościoi.uego,
odbytego w M edjolanie

1924. roku- 31 paździerdka zoslal poświę
cony krzewieniu wśród wsz'\·stkich ludów idei
oszczędności.
-

11.'

Nie odrazu poję/a ludność, , co to znaczy
or,zczędność i jaki stąd płynie pożytek. Trzeba było przeżyć wiele bolesnych cfoświad
czeń. biedy.
głodu, aby hasło oszczędności
weszło w krew i życie k11lfuralne.~o człowie
ka. Widzimy też, że najwięcej kulturalne na·

Po zagajeniu zebrania przez p. prezydenta miasta i odczytaniu przezeń odezwy Urzę
du Wojewódzkiego w sprawie „Dnia Oszczęd
ności", postanowiono powołać Komitet „Dnia
Oszczedności" w Łodzi, do którego weszli
pp.: Wł. Fanatowski - dyrektor Robotniczego Banku Soółdzielczego, A. Brzeziński
:lyr. Powiatowej Kasv Oszczyędności. T. Kirpacz - dyrektor Banku Polskich Kupców
Chrześciian w Łodzi ora7. p. L. Chwalbiński
- naczelnik Wydziału Finansowego Magic;tratu, z ramienia władz miejskich.

posiadają naiwiecej
oszczędności.
Zachodnia

rody

rozwi12ięty zmysł

Europa i poteżna
A.meryka już dawno idei tej holdaia. dlal<'f.!o t2ż dzisiaj przodują światu ź „oz.wujowi
lwltury i cywilizacji.
Polska wyścig cvwilizacyjny siale prze'~rywa, bo w ciągu całego czasu swej hislorji
aż do dni ostatnich nie doceniała znaczenia
oszczędności.
Aby te wiekowe zaniedbanie
ndrabić, musimy od dzisiaj wytężyć wszyst,Le siły i środki, których wielki, niestety,
brak mści się na nas okrutnie za naszq nieprzezorność. Zdobycie tych śroclkóiV jest naczelna, a nieustajqcq troskq Rządu, winno też
być największem usiłowaniem Narodu.
Komitet obchodu „Dnia Oszczędności" w
łodzi nawołuje gorqco wszystkich obywateli
miasta do zapoczqt.'kowania w tym dniu akcji

Komitet odbył w ciągu soboty i niedzieli
dwa posiedzenia, na którvch opracowano
szczegóły programu obchodu
oraz odezwę
do społeczeństwa, w;zywającą do oowszechnego udziału w uroczystościach „Dnia Oszczędności" i propagowania jego zbawiem1/cb
idei.

Wezwanie Komitetu

Smierć

święcie

medale dziesięciolecia odzyskanej
·
Niepodległości

Fryzjer z \Varszawy .

zorganizowania obchodu „Dnia
Oszczędności" w Łodzi, p. prezydent Ziemięc
ki zwołał w dniu 27 bm. specjalną konferencję, na która zaproszeni zostali w liczbie
przeszło dwudziestu przedstawicieli mie~co
wych instytucyj oszczędnościowych i kredytowych.

J'etet', Oldleld

zacznie

•

Celem

Komitet dnia oszczędności w Łodzi zwraca się z prośbą do wszystkich urzędów pań
stwowych, instytucyj kredytowych, do kierownictwa szkół średnich, powszechnych i
zawodowych, do związków pracowniczych i
robotniczych oraz stowarzyszeń, o zaopa trze
nie się bezpłatnie w plakaty, ulotki i broszury, w celu użycia ich jako materjału propagandowego na dzień oszczędności w dniu 31
października r. b.

naszego miasta

oszczędność

Zgłaszać się należy

•li

w ŁODZI

Medale pamiątkowe za
woj n'= 1918 - 1921 r.

oszczędnościowej.

i'

I

PrzyslępujciP, nie zwlekając, do oszczę
dzania. uczcie też oszczędzać wasze dzieci.
Ni ech każdy w tym dniu przyniesie dla swo'eh dzieci po książeczce oszczędnościowej z
-apisaną w niej
chociażby
najdrobniejszą
sumą, a spełnicie tern swój obowiazek.
Pamiętajcie, że OSZCZĘDNOść to

Przedruk

wzbr°.;~)ny

dyplomaty

Z upoważnienia autora
przełożyia Janina Sujkowska
Człowiek w zielonej kurtce przeszedł przez ulicę
i podniósł oczy na białą fasadę i szpecące ją rnsztov!ania.
Zachowywał się tak, jakby się czemuś dziwił i zsunąwszy
kapelusz na tył głowy, podrapał się w nią z zakłopob
niem. Potem przyszła mu jakaś myśl, przeskoczył przez
stos cegieł i wszedł do nieskończonego budynku. Betty
słyszała jak szedł po trzeszczących od piC1.sku, drewnia-

nych schodach.
Cóż jej teraz pozostawało do zrobienia? Nie mogła
wezwać pomocy, gdyż jedyny człowiek, który mógłby pośpieszyć na jej wezwanie, Lavington,
zajęty był tropieniem Moro i gdyby powróciła do restauracji Musy, jużby
go tam prawdopodobnie nie zastała. Hennig musiał tu
przybyć w jakiejś ważnej i niebezpiecznej mi'<ji,
jeżeli
uważał za stosowne polecić jakiemuś zaufaneml,1, żeby za
nim szedł i misja ta musiała mieć związek ze skradzionym
traktatem. Ale jaki - nie wiedziała.
Była zdecydowana rozwiązać zagadkę i ruszyła za
przyjacielem Henniga w głąb niedokończonej kamienicy.
Wyprzedził ją już prawie o dwa piętra, ale musiała
stąpać bardzo ostrożnie, gdyż schody pokryte były żwi
rem i okruchami tynku. Zdała sobie sprawę, że jeżeli on
się zatrzyma, to i ona będzie musiała pójść za jego przykładem, gdyż wtedy łatwo mógłby usłyszeć odgłos czyichś
kroków. Dotrzymując mu nader ostrożnie kroku, brała
po dwa kroki naraz. Obliczyła, że gdy on znajdzie się na
szczycie domu - (domyśliła się już bowiem, że jego zamiarem było wydostanie się na dach w nadziei znalezienia tam punktu obserwacyjnego na pokój, w którym siedział Hennig i okrągło-Hey osobnik) -- ona będzie już tuż .
tuż za nim.
Tak jak się tego obawiała, zrobiła jeden krok za dużo ,
kiedy on się zatrzymał. Czekała z zapartym oddechem,
podczas gdy on zawrócił i zszedł zpowrotem na dół parę
litopni. Potem jednak wydał cichy okrzyk lekceważenia

-zabezpieczenie starości i ratunek na wypadek choroby, to m oż ność ksztalcenia dzieci,
10zszerze11ia gospodarstwa. ulepszenia warsztatów pracy.
OSZCZĘDNOść
o~ywaleli
Państwa.

r!,ólnych

-

to dobrobyt poszczegospoclars!u;a

i potęga

OSZCZĘDNOść to odkładanie drobnych groszy, z l?fórych fworzą się miljorwwe
kapitały. Kapitały te ześrodkowanP w źnsty
hlcjach oszczędnościou:ych sluża do zasoohojenia waszych potrzeb Dlatego fo:. prze dewszystkiem nie trzy1;1ajcie pieniędzy w domu. Pami<:_!a_'cie. że pieniądz trzymany w dodu, pozos!aie martwy i bezczynny.
Często słyszy się. że oszczędzac.; drobnych
sum, groszy nie wm to, bo to się ,.nie opłaca".
Tymczasem widzimy, że nawet 5 groszy
dziennie składane co miesiąc do instytucji
oszczędnościowej,
llczyni po latach 10
zl. 345.10, po 20 latach - zl. 1.483.80, a po
30 lafach - zl. 5.242.30.
Sa to już sumy, z któremi duźo juź można
począć.

Spieszcie więc do banków z najdrobniejszym groszem!
Pamiętajcie o przysłowiach:
.,Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka·:.
„Pamic:;_taj rozchodzie, aby z przychodem
żyć w zgodzie".
„Oszczędność i praca - ludzi wzbogaca".
Niechaj każdy. kto kocha siebie. kto kocha swq rodzinę, kto kocha kraj i Naród swój.
pracuje jakrwjwięcei nad szerzeniem zmysłu

I

oszczędności.

OSZCZĘDZAJCIE!

Komitet Dnia Oszczędności w Łodzi.

i zaniechał poszukiwań. Ostatecznie wiele było powodów
do niespodziewanych hałasów w jeszcze niedokończonym
domu.
Zaczął się znów wspinać i po chwili je-go lekkie kroki
przeszły w ciężkie stąpanie po poziomie. Dotarł do najwyższego piętra.

Betty zajrzała przez otwór, mający kiedyś służyć za
do jakichś eleganckich apartamentów i zobaczyła
go nad sobą. Podłoga nie została jeszcze pokryta deskami
i człowiek w zielonej kurtce szedł po belkach w stronę
starego, zrujnowanego domu, którego balkon wznosił się
znacznie wyżej nad jego ~łową. Jednakże gdyby nawet
poziom tegoż balkonu był równy z jego wzrokiem, nie
byłby w możności nic zoha-::zyć, bo nowa kamienica zgodnie z projektem rozszerzenia ulicy, stała o trzy czy dwa
metry dalej od chodnika. niż stary budynek i okno pokoju,
w którym konferował Hennig z towarzyszem, kryło się za
rogiem i nie było go stąd widać.
Roboty nad kryciem dachu dachówką już były zaczę
te i ze szczytowego pokoju do górnego rusztowania prowadziła drabina. Młody blondyn wdrapał się na jej wierzchołek, ale i tak balkon był wyżej. Rusztowanie , na którem stał, było zaledwie na dwie deski szerokie, pomimo
to, bez najmniejszego wahania. wyprężył się i skoczył.
Betty ledwie się powstrzymała od okr~ku, gdyż, w razie
poślizgnięcia się mógłby był spaść z wąskiego rusztow<• nia i runąć na ziemię przez belkowania wszystkich pięter.
Ale on wiedział, co robi. Ze względna łatwościq chwycił
się balustrady balkonu i podrzucił się do góry. Po krótkich
wysiłkach, przerzucił przez wierzch nogę i oto był bezpieczny. Przesunął się za. węgieł na drugą stronę dom1t
i zniknął jej z oczu.
Po raz trzeci tego wieczora, Betty zadała sobie pytanie, czy nie lepiej będzie wrócić się, lecz dotarłszy tak
daleko - na czwarte piętro nowej kamienicy na Starem
Mieście nie mogła się uznać za pobitą. Wdrapała się
po dr/'l.binie na rusztowanie, z którego skoczył jej kolega,
tropicieL
Ona nie mogła o czemś podobnem nawet marzyć. Nie
byłaby w stanie dosięgnąć żelaznej balustrady balkonowej, a nawet gdyby jej się to udało, nie starczyłoby jej
siłv, żeby się przerzucić na drugą, bezpieczną stronę.
wejście

na międzynarodowym konkursie
w Wiedniu
W miedzynaródowym konkursie czesania
pań jak donosza telegramy - pierwszą
nagrodę i złoty medal zdobył n. Tomasz Borkowski . właściciel zakładu fryzjerskiego w

\Xfarszawie.
Druga pierwsza nagroda. połączona ze
qebrnvm medalem. przynadła w udziale p.
Złodeckiemu, również 7 \"(/cirszawy, srebviy
medal otrzymał p. Słupek z Zakonanego, me~
Cl ale bronzowe otrzvmali pp.: Berghauser i
Lendzik z \X!arszawy. Wszyscy inni Polacy,
uczestnicy konkursu, otrzymali dyplomy honorowe.

GIEŁDY
Warszawa, 29 października.

Waluty.
Dolar Stanów Zjedn. 8.89 (sprzedaż 8.91,
kupno 8.87].

Papiery procentowe.
5 porc. państwowa poż. premjowa dolarowa 100.00 - 104.00.

Akcje.
Bank Handlowy 120.00; Bank Polski
174.00 - 174.50. Bank Zw. sp. zar. 80.00.
E~ekt:. _Dąbrow. 88.00. Elektryczność 90.00.
Siła 1 Swiatło 135.00; Chodorów 198.00 1?7.00. Firlej 62.75 - 63.50. Węgiel 98.00.
Lilpop 36.75 - 36.50. Modrzejów 34.00. Norblin 205.00 - 207.50. Ostrowiec serja R
115.00. Rudzki ;39.00. Starachowice 44.50 44.00. Zawiercie 19.25 - 19.00.

O_b~szła ~~z.towanie w nadziei znalezienia czegoś,
coby 1e1 17mozlr~r1ło przedostanie się do drugiego domu.
Na dalsze1 strome budynku mieściły się kozh; ciesielskie.
Przeciągnęła je wzdłuż wąskiego chodnika z desek
w stronę starego domu, postawiła ukośnie na rusztowaniu
i wdrapała się na wierzch.
Te;az mogła z łatwością dosięgnąć balustrady balko?u. ,U1ąwszy się moc?-~· podciągnęła sie trochę w górę
i dosięgła nogą do na1n1ższego pręta. W chwilę później
znajdowała się już na balkonie, cała i bezpieczna.
Obejrza~a się za siebie, zadała sobie pytanie, czy
zdobyłaby się na odwagę spuszczenia się zpowrotem na
kozły. Kiedy na nich stała, chybotały się przerażająco
i gdyby się wywróciły i gdyby z nich spadła.„ Ziemia, leżąca tak głęboko w dole, była w mroku prawie niewidoczna. Dostała się szczęśliwie na balkon, ale jakże z niego zejdzie?
Betty Marshall nie traciła czasu na rozmyślanie o sposo~ach odwrotu, lecz przesune,wszy się pocichu do rogu,
wy1rzała na drugą stronę. W odległości kilku kroków od
niej czaił się człowiek w zielonej kurtce, zwrócony do niei
tyłem i zapatrzony w głąb pokoju, z którego przed kwa·
dransem, jego pan, Hennig, dał mu znaczący sygnał.
Prawie jednocześnie gdy młoda dziewczyna dosię·
g~1ęła swego punktu obserwacyjnego, człowiek ten nagle
się poruszył. Poczem, wyprostowawszy się w całej wysokości, wpadł jak piorun do pokoju, przez otwarte, oszklone d!·zwi. Rozległo się szamotanie i łoskot przewracanych
mebli, a w ślad za tern stłumiony krzyk bólu, tak jakby
ktoś położył rękę na ustach poturbowanego człowieka
ROZDZIAŁ

XXI.
Odzyskanie traktatu.
Betty nie zawahała się ani na chwilę. Musi zobaczyć,
c.o się dzieje w pokoju. Ryzyko nie było znowu tak wielkie, zważywszy na to. że znajduj'ący się wewnątrz ludzie
za bardzo byli zaabsorbowani walką, żeby zwrócić uwagę
na lekki szelest na balkonie.
Jedna z okiennic była niedomknięta. Wystarczyło ją
popchnąć lekko, aby móc zajrzeć ponad zawiasami, w głąl>
pokoju.
{D. c. n.).

„HASŁO" z dnia 30-go

Nr. 300

października

iż właśnie zbliża się dz!esięciolecie runięcia

Iiczn ych monarchij i przemiany wielu państw
w republiki.
Wogóle ,',i;awód" monarchy srodze wskutek wojny światowej ucierpiał. Niewielu jest
jeszcze panujących, którzy wobec swych narodów rozporządzają jakimś autorytetem mo
rall"vm i faktyczną władzą. - W szeregu
państw jak np. Włochy lub Hiszpanja faktyczny wpływ moralny na masy ludowe
posiadają nie nominaci na tronie, a ambitne
i zdolne jednostki, na.prawdę w tych krajach
rządzące. Prawdziwy autorytet moralny zachować sobie zdołali tylko panujący w krajach skandynawskich i Anglji.
Wojna spowodowała usunięcie od władzy
i. tronu licznych dynastyj. Prastare rody, jak
Habsburgów, Hohenzollernów i t. d. - straciły prawa monarsze.
Ale nietylko w Europie zmniejszyła się
ilość monarchów; również i w Azji dokonała
się podobna ewolucja dziejowa. Prastare ce-

Str. 7

Jak brzmi

Ostatni placówk monarchizmu
„Awans·· Ahmeda Zogu z prezydenta na
tnonarchę „królestwa Albanji" i przybranie
tytułu Skanderberga IIJ - przypomina fakt,

1928 r.

sarstwo chińskie stało się republiką, tron
Osmanów ustąpił miejsca fotelowi prezydenta.
Obecnie ustrój monarchiczny utrzymuje
się jeszcze w następujących państwach: Abisynja, Anglja, Afganistan, Belgja, Bułgarja,
Danja, Egipt, Hiszpanja, · Holandja, Japonja,
Jugosławja,
Norwegja, Persja, Rumunja,
Szwecja, Siam, Włochy.
Najstarszą z tych monarchij jest Abisynja
która już od 4-go wieku po Chr. posiada nieprzerwanie ten ustrój. Jedynym monarchą,
który tron swój własną ręką sobie zdobył,
jest szach perski, Riza Pahlawi, który z prostego żołnierza wspiął się do godności monarchy i od 12-go grudnia 1925 r. zasiadł na
tronie. Drugim takim osobnikiem jest - Ahmed Zogu.
Lista „ukoronowanych głów" zwiększy się,
jeśli uwzględnimy kilka miniaturowych pań
stewek w Europie - jak Luxemburg, Monaco, Liechtenstein - lub szereg tytularnych
sułtanów czy godności maharadży w Indjach,
Marokku, Tunisie.

w

,,kocham''

słowo

ięzvkach świata
bretońskim karan ·
baskijskim - maitatzendet
arabskim (narzecze algierskie) -- nebabb
arabskim (narzecze egipskie) - nefal
perskim - dustdarem
armeńskim gesirem.
hindostaf1skim - main bolta
kambodżyjskim khuhom stelaud
anamickim -- taj tu' ong
chińskim ono hihuan
japońskim watakusi wa suki mas\1
malajskim - sahya suka

Jeden z dziennikarzy francuskich, zapew
ne wielki donżuan i wiele włóczący się po
świecie, wyuczył się i skolekcjonował czarowne słowo „kocham" w dwudziestu siedmiu językach.
• ·
Przypuszczając, że i nasi czytelnicy mają
sposobność podróżowania i lubią czasem
szeptać to słówko w zaróżowione uszko, podajemy ten oryginalny wykaz:
A więc brzmi ono: w hiszpań.skim, portugalskim ·i włoskim: amo
w rumuńskim - eu iubsec
angielskim - I love
rosyjskim ,_ lublu
holenderskim - iu maak
niemieckim - ich liebe
francuskim - j'aime
duńskim jag alskar
polskim - kocham
węgierskim varok
tureckim - sereyorum
greckim -- aghapo

Trzeba nielada jednak zdolności lingwistycznych, by wyuczyć się tych wszystkich,
częstokroć bardzo trudnych do wymówienia
dźwięków, a co najważniejsza, by ich nie pomylić.

Trzeba nielada trzeźwego i bystrego uby w chwili upojenia nie· powiedzieć
ognistej Węgierce: „wata kusi wa suki masu" lub sentymentalnej wiedence:
„taj
tu'ong".
mysłu,
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Ogłoszenie„

Obwieszczenie.

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi, A. Łagodzińslzi, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Kiliń
skiego 55, na zasadzie art. 1030
Ust. Post Cyw. ogłasza, że w dniu
7 listopada 1928 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi, przy ul. Przejazd
pod Nr. 78 odbędzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości należą
cych do firmy „B-cia Bergman" i
składających się z 2-ch koni, ocenionych na sumę zł. 1,000.-.
Łódź, dn. 29 października 1928.
KOMORNIK SĄDOWY

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi I-go rewiru po·wi.atu

A.

Łagodziński.

Do akt Nr. 840/1928 r.

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgo. wym w Łodzi I-go rewiru powiatu
Łódzkiego Bronisław Dembowski,
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Przejazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza, źe dnia 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
będzie dokonana publiczna licytacja ruchomości, rlależących do
Józefa Pogonowskiego i składają
cych się z mebli ocenionych na sumę zł. 1,600.-.
Licytacja będzie dokonana w
Łodzi, przy ul. Głównej 5.
Łódź, dn. 27 października 1928.
KOMORNIK
Bronisław

Dembowski.

Do akt Nr. 899/1928 r.

bwieszczen·e.
Komornik przy Sądzie Okręgo~
wym w Łodzi I-go rewiru powiatu
Łódzkiego Bronisław Dembowski
~amieszkały w Łodzi, przy ul. Prze~
1azd 86, na zasadzie art. 1030 Ust„
Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listopada. 1928 r, od godz. 10-ej rano,
b~dz1e dokonan~ publiczna licyta CJa ruchomości, należących do
Teofila Maksa i składających się
z mebli ocenionych na sumę zło
tych 413.-.
Licytacja będzie dokonana w
Zgierzu, przy ul. Piłsudskiego 51.
Łódź, dn. 20 października 1928.
KOMORNIK
Bronisław

Dembowski.

Do akt Nr. 755/1928 r.

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgo
~ym ":' Łodzi I-go rewiru powiatu
~odzk1ego Bronisław Dembowski,
lam1eszkały w Łodzi, przy ul. Prze1azd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.

Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listopada. 1928 r. od godz. 10-ej rano,
b~dz1e dokona_n~ publiczna licytacja ruchomosc1, należących do
M~sy up;idtości firmy Tow. Akc.
Zg1ersk1e1 Fabryki Maszyn Juljusza HoH-?1ana i składających się
z. dwud~iestu metrów desek ocenionych na sumę zł. 600.-.
. Licytacja będzie dokonana w
Zg.1erzu, przy ulicy Gęn. Dąbrow
skiego Nr. 18.
Łódi, dn. 26 października 1928.
KOMORNIK
Bronisław Dembowski.

Łódzkiego

Bronisław

Dembowski,

zamieszkały

w Łodzi, przy ul. Przejazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post Cyw. ogłasza, że dnia 9 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
będzie dokonana publiczna licytacja ruchomości, należących do
Kazimierza Radomir!skiego i skła
dających się z mebli ocenionych na
sumę zł. 1,190.-.
Licytacja będzie dokonana w
Aleksandrowie, przy ul. Lutomierskiej Nr. 4.
Łódź, dn. 27 października 1928.
KOMORNIK
Bronisław

Dembowski.

Obwieszczenie.

Obwieszczenie.

Ogłoszenie.

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi I-go rewiru powiatu
Łódzkiego Bronisław Dembowski,
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Przejazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust
Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
będzie dokonana publiczna licytacja ruchom.ości, nJ.leżących do
Ireny z Ludoborskich Topolskiej
i składających się z mebli ocenionych na sumę zł. 2,900.-.
Licytacja będzie dokonana w
Zgierzu, przy ulicy Gen. Dąbrow
skiego 10.
Łódź, dn. 27 października 1928.
KOMORNIK

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi I-go rewiru powiatu

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi, Jan Rzymowski, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano
odbędzie się ·sprzedaż z przetargu
w Łodzi, przy uL Piotrkowskiej 17
publicznego ruchomości, należą·
cych do firmy „Dom'' w osobie
Stanisława Bińkowskiego i składa
jących się z mebli i garderoby, o::;zacowanych na sumę zł. 750 80.
Łódź, dn. 26 października 1928.
KOMORNIK

Bt>onisław

Do akt. Nr. 813-817/1928 r.

ObwieszczenĄe .

Dembowski.

Obwieszczenie.

Bronisław

Obwieszczenie.

Bronisław

Dembowski.

I Do akt Nr. 841/1928 r.

Obwieszczenie.

Dembowski.
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CHEMICZNA PRALNIA
i Farbiarnia

Durczyńskiego

w
Centrala

Łodzi

Brzezińska

5

Filje: Pomorska 22, Wschodnia 36

Robota solidna pod kierunkiem fachowców.

Dr. med.

Bogusławski

leczy - naturalną bezlekarstwową
.
metodą kręgarstwa.
CHOROBY: Nerwowe, wewnątr:me,
przemiany materji (artretyzm)
i kobiece.
1067
Godz. przyj~( od 5 do 7 w. pr6cz
niedziel i świąt.

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi I-go rewiru powiatu
ul. Nawrot Nr. 2, I p. front.
Łódzkiego
Bronisław Dembowski,
• i!l ~©1»001'HUH9&eO~<B>4!.•e••eO@!JGIG
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Przejazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust. ·
Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
Nowo obowiązująca
będzie dokonana publiczna licytacja ruchomości, należących do
Heleny Nowakowskiej i składają
cych się z urządzenia sklepowego
do nabycia w księgarni ,,CZYTAJ"
ocenionego na sumę zł. 695.-.
Łódź, Narutowicza 2.
Licytacja będzie dokonana w
Cena za egz. zł. 1.Zgierzu, przy ul. Piłsudskiego 37.
Łódź, dn. 27 października 1928.
KOMORNIK

„Ustawa Butomo~Uowa"

Bronisław

Dembowski.

\

Łódzkiego Bronisław Dembowski,
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Prze-

jazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
będzie dokonana publiczna licytacja ruchomości, należących do
Masy upadłości firmy Tow, Akc.
Zgierskiej Fabryki Maszyn Juljusza Hoffmana i składających się
z jednej zgrzeblarki w pełnym
komplecie - nowej, ocenionej na
sumę zł. 600.-.
Licytacja będzie dokonana w
Zgierzu, przy ulicy Gen. Dąbrow
skiego Nr. 18.
Łódź, dn. 26 października 1928,
KOMORNIK
Bronisław

Do akt Nr. 813-817/1928 r.

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi I-go rewiru powiatu
Łódzkiego Bronisław Dembowski,
Komornik przy Sądzie Okręgo
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Przewym w Łodzi I-go rewiru powiatu
jazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listo- · Łódzkiego Bronisław Dembowski,
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Przepada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
jazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.
będzie dokonana publiczna licytaPost. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listocja ruchomości, należących do
pada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
Wilhelma Hoffmana i składających
będzie ·dokonana publiczna licytasię z mebli ocenionych na sumę zł.
cja ruchomości, należących do
1,750.-.
Wilhelma. Hoffmana i składających
Li.cytacja będzie dokonana w
się z mebli ocenionych na sumę zł.
Zgierzu, przy ulicy Gen. Dąbrow
3,060.-.
skiego.
Licytacja będzie dokonana w
Łódź, dn. 27 października 1928.
Zgierzu, przy ulicy Gen. Dąbrow·
KOMORNIK
skiego.
Bronisław Dembowski.
Łódź, dń. 27 października 1928.
Do akt Nr. 813-817/1928 r.
/
KOMORNIK
Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi I-go rewiru powiatu
Łódzkiego
Bronisław Dembowski,
zamieszkały w Łodzi, przy ul. Przejazd 86, na zasadzie art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasza, że dnia 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano,
będzie dokonana publiczna licytacja ruchomości, należących do
Wilhelma Hoffmana i składających
się z fortepianu ocenionego na zł.
600.-.
Licytacja będzie dokonal)a w
Zgierzu, przy ulicy Gen. Dąbrow·
ski ego.
Łódź, dn. 27 października 1928,
KOMORNIK

Do akt Nr. 1069/1928 r.

Do akt Nr. 756/1928 r.

Do akt' Nr. 841/1928 r.

Do akt Nr. 867/1928 r.

Do akt Nr. 26/1928 r.

.............„ •••..••••...
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Jan Rzymowski

Obwieszczenie.

Dembowski.

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi, K. Suzin, zam. przy
ul. Szkolnej 14, na zasadzie art
1030 U. P. C. ogłasza, że dnia 6-go
listopada 1928 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi, przy ul. Konstantynowskiej pod Nr. 26 odbędzie się
sprzedaż przez publiczną licytacię
ruchomości: 2 tuz. koszul męskich
białych, tuzina garniturów trykotowych męskich i 45 krawatów jedwabnych, należących do Antoniego i Anny małź. Spodenkiewicz i
oszacowanych na 1, 745.- zł.
Łódź, dn. 29 października 1928.
KOMORNIK

Do akt Nr. 1862/1928 r,

Ogłoszenie.
Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi Stefan Górski, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu
9 listopada 1928 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi, przy ul. Magistrackiej pod Nr. 20 odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,
należących do Szyji Szwarcberga
i składających się z mebli i innych
ocenionych na sumę zł. 435.-.
Łódź, -dn. 25 października 1928.
KOMORNIK

K. SUZIN.

Stefan Górski.

Do akt Nr. 1435/1928 r.

Ogłoszenie.

Do akt Nr. 1846 i 1847/1928 r.

Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi, A. Łagodziński, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Kiliń
skiego 55, na zasadzie art. 1030
Ust. Post Cyw. ogłasza, że w dniu
9 listopada 1928 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
pod Nr. 64 odbędzie się sprzedaź
przez licytację ruchomości należą
cych do Adolfa Kaliksztejna i skła
dających się z 23 palt damskich
kotikowych i in. ocenionych na sumę zł. 1,498.-.
Łódź, dn. 27 października 1928
KOMORNIK SĄDO~

Ogłoszenie.
Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi Stefan Górski, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu
13 listopada 1928 r. od godz. 10-ej
rano w Łodzi, przy ul. Wierzbowej pod Nr. 18 odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,
należących do firmy ;,Przędzalnia
i Tkalnia S. i M. Bracia Liberman"
i s\dadających się z 2-ch maszyn
do skręcania nici, ocenionych na
sumę zł. 2,400.-.
Łódź, dn. 22 października 1928.
KOMORNIK

A.

Stefan Górski.

Łagodziński.

Do akt Nr. C. 347/28.

Ogłoszenie.

No akt Nr. 530/1928 r.

Ogłoszenie.
Komornik przy Sądzie Okręgo
wym w Łodzi, Jan Rzymowski, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 6 listopada 1928 r. od godz. 10-ej rano
w Łodzi, przy ul. Leszno Nr. 41
odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego ruchomości, należą
cych do Naftalego-Mozesa Gelbluma i składających się z farb, oszacowanych na sumę zł. 750
200.
Łódź, dn. 22 października 1928.
KOMORNIK
J 1J1J. Rz:11mowski.

+

l

Komornik przy Sądzie Okręgo·
wym w Łodzi, Adam Darmas, zamieszkały w Strykowie, przy ulicy
Wolskiej 19, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że dnia 9 listopada 1928 roku od godz. 10-ej rano
w Smolicach, gm. Bratoszewice,
pow. Brzeziii.skiego odbędzie się
sprzedaż przez licytację ruchomego majątku, należącego do Moszka-Dawida Fajna, a mianowicie
z żywego i martwego inwentarza,
ocenionego na sumę zł. 1000.-.
Stryków, dnia 22 października
1928 roku.
KOMORNIK

'.Adam Darmas.

,,HASŁO"

Str. 8

października

z dnia 30-go

Dziś niebywały

program!

1928 r.

Nr. 300

światowa

Wielka

atrakcja p. t.

zioła

De111on kopalni

Dziś rdni nasteprwch
Początek seansów o g.
4 pp., w sob. i niedz.
o g. 1. pp. Na pierwszy seans wszystkie
miejsca po 50 gr.

potężny

udziałem:

cowboysko-sensacyjny dramat z

pogromcy dzikiego zachodu
nieustraszonego cowboya

Richarda Arlena
.

,.._

- ... . -

'

• • •-

"·

~

·, ,„

„'·

,j.J

.:.'.,' ~ .
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•
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Poradnia
Wenerologiczna

Leczniczy
zł.

Wyrobu laboratorjum przy aptece
ST. HP.'v\SURGf\ i S-ki. w Lodzi,
ul. Główna 50.

-R

431

Sf,iffi

9

Yl!WJ

Choroby skórne i weneryczne

G. Sal1rt1onowa

ul. Nawrot 2.

ul. Szkolna 12

Oo 10 rano i 4-8 w. Dla pań specj. godz.
3-5 po poi„ w niedziele od 11-2 pp.

powróciła

niezamożnych

D-ra

fl.

B. Knichowiecki
choroby dz 1ec1
powrócił

'. mieszka obecnie przy ul. Sienkiewicza 61 I. p. front, tel. 10·20.

„„„„„„„„...

Dr. med.

STUPEL
Szkolna 12
powrócił
włosów, skórne, weneryczne
1 moczopłciowe.

iellanid lampą kwarcową prom.
Roentgena (ekzematy, nowotwory
złośliwe )
429 (
Przyjmuje od 6-9 po poi

Tel.

Rewelacyjny ten film

203

wszystkie

jÓ !

Przyjmuje od godz.
8-10, 1Z-2 i 4-8
od w niedzielę 1 świE;te

Godziny przyjęć:
J.30 - 2.30 dla Pań
• 9- L
od 6- 8 dla panów, Dla pań od 4 - 5
W niedziele i święta oddzielna poczeka I.
121 od 10-12

;Rii'C;;O;iJ:;)I(

~ aństwowych,
Społecznych

----

Sołowietczyk
SpeCJalista chor<ib
skornych 1 wene·
rycznych

PiotrnowsKa gg
Tel. 44-9l
Przyjmuje od 12 do 4
po poi. 1 od 8-ej do
9 wieczór. W niedziele i święta od
10-2 pp.

Wakuią

Dr. med.

Szampańska

farsa

w

poniedziałku,

uiawn!ai .ąca,

rolach głównych;

dn. 5-go listopada 1928 r.

WSP.RNIF\ŁY PROGRł\M

tylko 1-go i 15-go

·„~ doktor

nac,elny:

•

~tanisław

zł.

3.20
• 3.60
6.30
0.40

każdego miesiąca.

Paciorkowski.

Przyjmuje od 8-10
i od 5-8. Leczenie

doflodniejsze warun
kl. Towary na damskie, m~skle pia·
si.cze, kostjumy, u·
brania.suknie. Crepde-china, popeUn
we wszystklcn kolorach. towary na
biellxni;,firanki, śnie·
gowce poleca Leon
Rubaszkln,Kiłłńskie·

go Nr. 44,

192

Lustra
obrazy
trema poleca w duiym wyborze J. Mor
gas l S1n Targowa
.li& 12 (obok Elektr•·
wni) oraz oprawa
portretów.
C e ny
niskie ratJ od
2 złote tygodniowo.
Rok założCftla 1890.
115

panujących

Wołos pa11d1 ł

------~

Potrzebny

polerownik do sto·
larni
Pletrkowska
108
92

Patr11bny

subjeltt do zaklaliu
fryzjerskiego ul. ó
Sierpnia 59
90

chłopiec do po11lek
do lat 16 Stow. Kup.
l\n4rzeja 34
91

Potrzebna

uczenlca. Pracownia
suldH. Sadowska.
Narutowicza 381ł2 .Polonia"
86

lampą kwarcow~.

Oddzielna poczekalnia dla pań.
Dla paii od 3-5 pp

-··

włqcznie

!

dworów europejskich.

OLGA CZECHOWA i Willi FRITSCH.

Przvbtqkał

się

pies masci czar·
nej, można odebrać
za zwrotem kosztów
Rządkowaki uł. Dlu1osz11 36
89

Początek seansów w
dni powszednie, z wyj ątkiern sobót, o godz.
3.30, zaś w soboty,
niedziele i święta o
godz. 2-ej po pot.
Ostatni seans o 9.30.
Na ł·szy seans ceny
miejsc zniźone.

„ .........

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH:

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

1

NP.STĘPNY PROGRF\M: „DAMA Z REKORDEM ŚWIATOWY·•" w rolach gł. LEE PARY i Inni.

CENY PRENUMERRTY.

przerwdć

Powrócił

Choroby sk6rne
weneryczne i moczo pł.ciowe.

E SCELENCJI

pikantne tajemnice jednego z

•

Dzielna 1łl 9
Tel . .Jle 28-98

•

1...„„„0mfmer8t~y•.•Ł•ó•d•t„P•o•cz•t•a•Q•l•ómwmn•a•,•s•k•rz•y•n•kaa„50•1•.„„„

IBl!!!!mJl._R!!ll. . . . . .

miesięcznie

domel< murowany z
ogródkiem,
Wolne
dwa mieszkania po
1 pokoju z kuchh'ii
i przedpokojem. 0śwletlenle elektryczne. Wladomość;,u1,
Leśna 21 przy Drewnowskiej.

RóZnner Potrzebny

f'oważne 1 w1elk1e prleasiębiorstwo poszukuje
dla diialu propagandy ł akwizycji kilku inteligentnych
i wymownych panów (pań). 0:1 kandydatów wymaga
się obrotności. energjl i inicjatywy.
Dochód około 3,000 zlotych miesięczni"~ - jest
łat-.vo osiągalny.
Działalność przyjemna ! wdziE:cznaooweżne stanowisko.
475
Ewentualne zabezpieczenie przyszłości.

607
;:.;-.irmm„........................................................
„ ........................,._........

Pr e 11 u1nerate mo:i.na

ceny lacznic.

r·--··-----·-·-------illlEr:lmll...

PAMIĘTNIK

Sienkiewicza N!! 40.

W Lod;i1 l niedzielnym dodatkiem ilw>trowanym
Z11miejscow11
Z<Jgranice
Odnosz:enle do domu

D~a niezamożnych

„„„
stanowiska

l

12)

Tel. "2·61
Przyjmuje od 3-5.

Pocz11tek seansów y; dni powszednie o g. 5,30. 7.15 i 9;
w dni świateczne o godz. 3. 5. 7 i 9.

Dr.

'

w ŁODZI, ul.

(Żeromskiego

------~---------------------------~--~-------•••••
„.„.„.„„.„.„„ •• „.„„.„„„„„„„„„„ ...„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„ ... „„„.„.„„„
----

WIELKI

;

obiegł

ekrany europejskie.

kwarcową

2.

Dr. med.

1

Zawadzka 46

2s-a1

I------.:.
Ku Dno i sDrzedd]
Sprzedam

Czar
)FRDlll
grzech U
I

Od wtorku, dn. 30·go do

~: omunalnvch

p. t.

l\kuszerja

Choroby wenery- S P E C J A L I S T f\
czne, sk6rne i wło- chor6b sk6rnych
s6w
i wenerrcznych
leczenie lampą
Elektroterapja
kwarcową
Leczenie lampą
Tel. 32-28.

Choroby skórne
i wenerycxne
Leczenie promien.
Roentgena
ul. /t\oniuszk' 5
Telefon 70 50.
Przyjmuje od 11-2
i od 7-8,
Panie od 3-4.

.

Powrócił.

759

i choroby kobiece

Doktór

Andrzeja M

..-,

I

,Klinger1 ~~~~~~!s,~11

. . . .:...mmamm...

-· s. tteumnrk
l

~zfajnaerga

967

Og1011en1a dro~ni

_,________ !~i!r!!~ 'a~

Przyjmuje od 8-10
rano I od 5-9 wiecz.
Dla pań oddzielna
poczekalnia.

477

I
I

DOKTÓR
1

.Pracowników

praktykE; warsztatową, oraz 35 jazd na samochodach 6-cyi, „Essex" i , Buick".

430

..........„ ......„„...„„„....

Naś"

teorję,

Wspaniały progr~m

leczenie 1 rozpo:rnawanie promieniami
Roentgena leczenie diatcrmid, lampą
kwarcowq, soluxem, gimnastyka ortopedyczna, masażem elektrycznością.
skrzywienia krE;go1łupe, choroby ner·
wowe, serc11, m •~śni, stawów. włosów,
skóry etc.

Dr.

Naś wi etłanie
lampą kwarco·
wą.
467

Od wtorku dma 30·go października do poniedziałku dnia 5 listopada r. b. włącznie

ul. 6 go Sierpnia 3, tel. 4-91,
godziny przyjE;ć 10-1 i 4-7.

SpeCJalista chorób skórnych, wenerycznych i moczopłciowych.
. Nałwletlanie lamp.} kwarcow4.
Przyjmuje od godz. 8 do 10 rano
i od godz. 5-8 wiecz.
1;0
Dla pań od 3-5 oddzielna poczekalnia

Choroby

i Panów

I~-,---------

(metodr fizykalne)

~i-3~

na ul. Rndrzeja 5
Tel. b9-40.
Choroby skórne
weneryczne
i moczopłciowe

października

Kino RESURSA
Kilińskiego Nr. 123.

ZAKc.AD LECZNICZY

Dr. mea. LUBICZ

•

Pań

się

Dr. med.

„ ......„ ...lal„...................

-----------------------------lt:1.

Kurs obejmuje:

Przyjmuje zamówienia.

ceny lecznic. 169

Cegielniana 43

dla

Akuszerka

j

przeprowadził

Kancelarja przyjmuje zapisy od godz. 9-12 i do 14 -20
f\l • ościuszki 68 - tel. 22-90.

-

Wystrzegać si~ naśladownictw.
414

Dr. Heller
Dla

Otwiera nowy kurs w dniu 29

I

Kosmetyka lekarska.
Oddzielna poczekalnia dla kobiet.

PORADA 3

I

· WszELKI BÓLGtow1

ftiewinżski

Polska Y. M. C. A.

ul. Piotrkowska 26, tel. 77-50
Przyjmuje od 4-7.
418

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
leczenie chorób
wenerycznych, moczopłciowych
skórnych.
Badanie krwi 1 wydzielin na syfilis i tryper.
Niemoc płciowa: Konsultacje z
neurologiem 1 urologiem.

_,.,

Kursy Kiarowców Samochodowycn *

Akuszerja i chorobv kobiece

ut. Zawadzka Nr. 1.

~wiałło-

Koncesjonowane

A. llatlib

Lekarzy SpecJalistów

Gabme1

Dr. med.

Dr. med.

Na l•eJ stronie 50 groszy za wiersz milimetr. I łam. (strona 4 lamy)
40
,
· 1 „
4
W tekście
Za tekstem
30
1 „
4 •
Nekrologi
30
„
1 •
4 •
Zwyczajne
8
1 •
• 10 lamów
Drobne 10 gr„ poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmni.ejsze
ogłosz. 50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wiecz. o 3u.J'O drożej.
Ogloszenid w czerwonym Kolorze 30 proc. drożej.

Wydawca: Towarzystwo Rze,rnesln1cze „ .<esursa ~ w t.odz1
Drukarnia Państwowa w ł..od_,_; _ P.in.tr.kowska Nr. 85.

1/

mmSE~-~t=---------------=:::=:

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających fili I
w Lodzi, a centrale gdz.ieindziej, o 500/o drożej od cen mieiscowych
Firmy zagraniczne o 1000/o drożej.
Każda nowa podwyżl<a obowiązuje wszystkie już przyjE;te oglo·
nen1d do zm1dny cen bez uprledniego zaw-1adomlenia.
Za terminowf druk ogłoszeń, Komunikatów i ofiar ad:nlnistraC)a
nie odpowiada.
P.rty.culy, nadesłane bez oznaczenia ho 1orarjum uważane s~
Zd t>ezplatne,
R~Kop1sów zarówno utytych jak i odrzuconych redakc1a n1•
lwraca.

Redat<tor odpo-viedz:ialnf;

Micllał

Walter.

..'

