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Kiedyż się skończy

Widzew stoi.
Nie pomogły groźby dyrekcji, nie pomogło ultimatum i termin, który upłynął w dniu
wczorajszym: robotnicy do roboty nie przystąpili, żaden, ale to dosłownie żaden robotnik nie zląkł się czczych pogróżek dorobkiewiczów widzewskich.
Na odbytem zebraniu robotnicy postanowili jednogłośnie nie podejmować pracy dopóty, dopóki nie zostanie przywrócony cen'lik przedstrajkowy.
Stanowisko robotników jest więcej niż

co jest

kwotą

poważną

bardzo

*

*

20 grosz

próżno

dla robotnika.

*

Wczoraj robotnicy zażądali od firmy zaw celu otrzymania zapomóg
z Fund uszu · Bezrobocia.
W związku z powyższem dyrektor Obwo-

u

słuszne.

szuka robotników

dowego Funduszu Bezrobocia p. Offenberg,
zwrócił się do inspektora pracy z pismem,
w celu otrzymania wyjaśnienia, czy robotnikom tym należy się zapomoga, L zn. czy postąpili oni w myśl obowiązujących przepisów
o pracy w przemyśle.

Waszkiewicz interwenjuje
Głównego

Inspektora Pracy p. Klofta

Przedstawiciel związku „Praca" poseł Waszkiewicz, udał się wczoraj do Warszawy,
by interwenjować u głównego Inspektora Pracy p. Klotta. Poseł Waszkiewicz odbył dłuż
&zą konierencję z Inspektorem Pracy, na której zilustrował zatarg, przedstawił stanowisko roboiników w tym sporze, oraz nieuzasadnioną i szkodliwą opozycję, jaką zajmuje w
iym zatargu zarząd Widzewskiej Manufaktury.
Inspektor Klott dowiedział się, że płace obecnie wprowadzone przez firmę Widzewskiej Manuiaktury są o wiele niższe od płac cennikowych, stosowanych w innych fabrykach, że 3 proc. dodatek proponowany przez Dyrekcję fabryki jest fikcją, mającą na celu
worowadzenie robotników w hład.
Pozatem poseł Waszkiewicz wyjaśnił, że zarząd fabryki stosuje bałamutną metodę,
wobec robotników.
Dowodzi tego sposób udzielenia podwyżek, kosztem obniżania płac pewnym kategorjom robotników, a mianowicie, skoro jednej kategorji podwyższono o 1 gr. innej obniżo
no o 20 gr.
Wreszcie przedstawiciel związku „Praca" oświadczył inspektorowi Klottowi, że
cennik Widzewskiej Manufaktury jest dostosowany do maksimum wyCłajności robotnika.
W takich warunkach nie może być mowy, ażeby robotnik przy powyższych normach
mógł wyrobić stawki przez firmę opracowaną.
Na zakończenie konferencji poseł Waszkiewicz prosił Inspektora Pracy, by zajął się
przewlekającym zatargiem i spowodował rychłe jego zlikwidowanie, ponieważ sytuacja
w jakiej znajdują się robotnicy, staje się co raz poważniejsza. Główny Inspektor Pracy
wchodząc w położenie strajkujących robotników, przyrzekł swoje poparcie w granicach

Dyrekcja fabryki
wbrew obowiązującej ustawie
o pracy w przemyśle i handlu zmieniła tabelę
płac bez uprzedniego dwutygodniowego wymówienia, nowy zaś cennik obcina bezlitosnie
i tak głodowe zarobki robotnika.
Nowy cennik płac, t. j. skorygowany
z dnia 9 października bynajmmej nie gwarantuje robotnikowi, że przy największej nawet
wydajności pracy będzie on mógł wyrobić taryfę, obowiązującą ogólnie w przemyśle włó
kienniczym.
Przed strajkiem na wyrobieniu dziesięciu
kilogramów cienkiej przędzy robotnik zarabiał

2 złot• 50 groszy,
po.dług nowego cennika zaś na tychże 10 kilogramach zarobi maksimum 2 zł. 12 groszy,
czyli że róźnica jest dość duża. Tygodniowo
różnica

pomiędzy
zarobkiem przedstra1kowym a obecnym wynosi
6 do 7 złotych,

...„~ .....~~
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W odpowiedzi

na

to

pracy

dni, jak to wymaga ustawa o pracy w przei handlu.
Wobec tego Inspektor Pracy stoi na stanowisku, że robotnicy mieli prawo przystą
pienia do strajku, ażeby zmusić firmę do pod
porządkowania się do obowiązujących ustaw
socjalnych.
W związku z lem inspektor pracy poleca
Obwo wemu Funduszowi Bezrobocia wypła
cić zapomogi.
Jak nas informuje dyrektor O. F. B. za·
pomogi te przysługują robotnikom po upły
wie 11 dni strajku, a wypłata rozpocznie sie
już, ponieważ czas ten upłynął.
Jakże wobec tego wygląda „konowskie"
ultimatum?
Ktuż- :się zląkł groźby p. Maksa?
A 1akże ta groźba wygląda w rzeczywistości? - zapytają ciekawi - czy 11 Widzewska Manufaktura" może zaangażować nowych robotników?
Może, ale. „ skąd ich wziąć.
Zaindagowany przez nas P. U. P. P. udzielił następującej odpowiedzi:
„Przędzalników bez pracy nie mamy.
Gdyby „Widzewska Manufaktura" zwró~
ciła się do nas po robotników - mósielibyśmy odm6wić •
•
„Strachy na Lachy" panie Maksie, strachy, których się nikt nie boi.
myśle

·aewllilW„... -----------------------------------------------
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Bandy dzikich zbirów zn1ewazaJ'! pomniki
•

inspektor

oświadczył, że Widzewska Manufaktura zaprowadziła nowe warunki płacy, nie wymawiając robotnikom zmianę warunków na 14

11

możliwości.
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Sekretariat czynny od godz. 12-1 w poŁ i od 6-7 wiecz.

tragedja strajku na Widzewie?

świadczenia

Poseł

Redaktor naczelny przyjmuie codziennie od godziny 6-7 wieczorem
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poległych

POSŁOWIE UKRAIŃSCY WYPIERAJĄ SIĘ PROWOKATORÓW
Niepoczytalny,
barbarzyński
fanatyzm
wniósł krwawy zgrzyt w podniosłą wczorajszą uroczystość,

Jak lwowskie „Słowo Polskie" informuje, wczoraj późnym wieczorem u starosty
grodzkiego Rienladera, interwennjowali posłowie ruscy Dym.itr Lewicki i Łucki. Gdy im
przedstawiono faktyczny stan zajść w ka te drze św. Jura, określili oni zbrojną prowokację bojówkarzy ukraińskich, jako dzieło czynników, na które oni nie mają wpływu. „Sło·
wo" donosi również, że naczelnik wojewódzkiego wydziału bezpieczeństwa,. major Rogowski, przeprowadził wczoraj o godz. 11-ej w nocy wizję lokalną w zniszczonych domach
i zabezpieczył je od ewentualnej grabieży ze strony szumowin. „Słowo" podkreśla, że
kasy zarówno w lokalu „Proświty" jak i „Masłosojusza", zostały nietknięte i nie czyniono
najmniejszych prób uszkodzenia ich.

którą

wraz z bohaterskim
Lwowem święciła cała Polska: luźne bandy
ukraińskie, spekulując na bezgraniczną tolerancję polską, postanowiły dać dowód, jak
brutalną i dziką siłą jest bezmyślność, gdy
jej włoży oręż do ręki zbrodnicza nienawiść,
jątrzona propagandą, nieprzebierającą w środ
rach.
Burzenie pomników .poległych to akty bar
barzyi'istwa wschodniego.
.J
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New-Jor~u

. NOWY JORK, 2.11. Ekipa p'ol;ka przyięta została na ratuszu przez burrpi~trza ~owelgko Jołrk? P· \_Valtkerka. Nadstętpni~ kekipa
po s a z ozy1a wizy ę omen an owi o ręgu
nowojorskiemu gen. Eli.
Zapowiedziano cały szereg przyjęć bankietów i uroczystości na cześć jeźdźców zagranicznych.
Najpoważniejszymi rywalami
i'eźdźców
polskich są kawalerzyści amerykańscy, Fran
cuzi bowiem są nieobecni. w zawodach wezmą udział Niemcy, Belgowie i Holendrzy.
(PAT).

ilości
broń

białą.

Zaznaczyć należy, że wypadki te zostały
zorganizowane i sprowokowane przez ukraiń
ską organizację wojskową, która wydała cały
szerge ulotek i odezw, wzywających do zaburzeń i sabotażu zarządzeń policyjn.ych.
fi±
S*AA
. Z prowincji nadchodzą również wiadomości o znieważeniach, dokonanych przez ukraMożna być ,pewnym, • że do takich czynów •
0l<oło godziny 2-giej w nocy władze p_o- ·
ińców ~a grobach poległych Polaków w obro'
.
zaolne są tylko elementy najciemniejsze i licyjne i sądowe rozpoczęły przesłuchiwanie
nie niepodległości Polski.
zbrodnicze, nic wspólnego nie
- mające z ja· aresztowanych oraz śledztwo na mze1scu
. • _-........
kimkolwiek ruchem.
krwawych zajść, t. j. na placu św. Jura obok
Przebieg gOdnych pożałowania wypadków katedry ukraińskiej, gdzie mieści się pałac
we Lwowie, według relacji naszego korespon- arcybiskupa ukraińskiego hr. Szeptyckiego i
den la przedstawia się następują~~;
na ul. Supińskiego, gdzie mieści się ukraiński
LWóW, 2.11 (tel. wł. „Hasła ). Krwawe Dorn Akademicki.
Fale zalewają pałac konferencyjny
\zajścia trwały do późnej nocy. ·
Przez całą noc krążyły po mieście silne
·
Liczba manifestującej młodzieży polskiej patrole policji pieszej i konnej.
LOCARNO, 2. 11. W związku z ulewnewzrosła do 3.500 osób.
Pozatem· policja w ciągu dnia dzisiejsze- mi deszczami, panującemi bez przerwy od
Był to odruchowy protest przeciwko pro- go jest w ostrem pogotowiu.
24 godzin, poziom wody na Lago Maggiore
fanowaniu pomnika poległych obrońców LwoRównież garnizon wojskowy znajduje się
podniósł się znacznie. Wpda zalała bulwar
wa.
w astrem pogotowiu. •
oraz znaczną część nowej dzielnicy, w któLiczba rannych, zgłoszonych do pogotoRanni sq niemal sami Polacy. policjanci rej znajduje się pałac konferencyjny. Wielki
Plac jest w kilku miejscach zalany wodą.
wża ratunkowego dosięgła 80-ciu.
i wywiadowcy oraz osoby cywilne.
.Tcd11"i.4że, jak się dowiaduje Wasz kores-1
Rewizja przeprowadzona w ukraińskim również arkady pałacu stoją w wodzie.
J podcnt, przynajmniej drugie tyle osób ran- Domu Akademickim, dała nadspodziewane
nv<"b nie zgłosiło się do pogotowia.
wyniki. Mianowicie w piecach, kominach i
{PAT).
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piwnicach znaleziono niesłychanie duże
broni i amunicji. Znaleziono również
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Wprzededniu drugiei konlerencii królewieckiej
Litwa zaczyna

zdawać

Istnieje nadz;eja,
KRóLEWIEC, 2.11. W tutejszych kołach
politycznych krążą rozmaite pogłoski co do
mającej się rozpocząć konferencji polsko-li·
tewskiej oraz jego ewentualnego przebiegu.
Strona litewska rozpowszechnia pogłoski,
tż tym razem konferencja będzie trwała dłu
go, ze względu na to, iż premjer Waldemaras
ma jakoby przewodniczyć osobiście obradom.
Co do samego przebiegu konferencji, są poglądy podzielone.
Przypuszczają, iż strona litewska wysunie
przedewszystkiem znów kwestję wileńską,
na punkt pierwszy porządku dziennego, jednakże koła umiarkowane sądzą, iż obecnie
rokowania litewsko - polskie skończą się pomyślnie, chociażby dlatego, iż Litwa znajduje
się obecnie w nieco lepszym stanie gospodar
czym niż poprzednio, ponieważ zawarła niedawno jak wiadomo, na okres pięcioletni
traktat handlowy z Niemcami.
Kwestia gospodarcza oraz finansowa kon
ferencji będzie zatem najprawdopodobniej
przychylnie załatwiona.
·
Litwa zdaje sobie sobie sprawę, iż dalsze
zwlekanie jest w obecnym stanie polityki mię
dzynarodowej bezcelowe, i że wreszcie do
porozumienia z Polską dążyć musi.
W tych warunkach wśród Litwinów panuje obawa, że przez ewentualną eksterytorjalność Ligi Narodów na wypadek gdyby obecne rokowania nie doprowadziły do pozytywnych wyników, Liga Narodów najprawdopodobniej tę całą sprawę weźmie w swe
ręce.

W szi:zególności niepokoi Litwinów sprawa szkód, która jest kwestją niezmiernie
wafną, a przez Litwinów stale odrzucana.
Jednak w obecnym stanie rzeczy, rokowa
nia ustalone przez rezolucjQ Ligi '.':arodów
muszą być rozpoczęte. (A fE).

sobie

że

*

Poważne

atakuje

policję

zaburzenia w Melbourne

MELBOURNE,

2.11. 2000 robotników
związkowych otoczyło wczoraj port, w kto~
rym pracowali ochotnicy, obsypując tych ostatnich groźbami. Policja, zmuszona do iTJ.terwencji, obrzucona została przez tłum kamieniami. Policja odpowiedziała strzałami,
od których trzech ludzi odniosło rany.
(PAT)

Ciężka

walka

w metalurgicznym

Obrady dwucb

bandycki

,
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P. P. S.

Po tym referacie ogłoszono szereg rezo- rząd pozaparlamentarny pod wieloma wzgl~I
lucyj, stwierdzających m. in., że dzisiejszy dami, swego składu personalnego i programu
system rządów jest wynikiem politycznego · gospodarczego koalicyjnym wyższym od poniewyrobienia stronnictw parlamentarnych, przednich.
które nie są w stanie stworzyć zdecydowan~j
Pozatem rezolucje obejmują kilka punki
większości sejmowej.
tów dotyczących postulatów frakcji or~
Dotychczasowe rządy parlamentarne koń spraw socjalnych i ekonomicznych. W ciągu_
czyły się kompromitacją stronnictw,
biorą
godzin popołudniowych odbywała się nad r~
cych udział w tworzeniu rządów. Rząd pana feratem posła Szczyziorowskiego obszerna\
Premjera Bartla z marszałkiem Piłsudskim dyskusja. W końcu na wniosek posła Do~
jako ministrem Spraw Wojskowych jest jako rowicza postanowiono wysłać depesze boł-!
downicze do senatora Limanowskiego.
V
Jednocześnie w Sosnowcu obradował po
'Przewodnictwem posła żuławskiego i p. Wasilewskiego kongres P. P. S. Referat o działalności C. K. W. wygłosił poseł Pu.tak. który
podniósł sprawę za.rzutów stawianych P.P.S.
przez
zwolenników dawnej frakcji rewolucyj
sca a w dwuch miastach Svindon i Leicester
po raz pierwszy osiągnęła w radach miej- nej. Referent podkreślił m. in. z ną.ciskiem,
skich większość. Ogółem partja pracy ma że wszyscy członkowie P. P. S. stoją na stadotychczas 101 miejsc. Ogólna liczba strat nowisku niepodległości państwa polskiego,
liberałów wynosi 10 miejsc, ogólna strata kon
której gotowi są bronić w każdej chwili.
serwatystów 57. Między innemi zaznaczyć
Omawiając sprawę ewentualnego porozu·
należy, że w Windsorze socjaliści po raz
pierwszy będą mieli swego przedstawiciela mienia się ze zwolennikami dawnej frakcji
w parlamencie miejskim. (A TE).
rewolucyjnej poseł Pużak wyraził przekonanie, że porozumienie takie nastąpić może dopiero po złożeniu mandatów przez prŻywód·
ców dawnej frakcji rewolucyjnej.
• Zkolei składał sprawozdanie z działalno
dostaną
ści klubu parlamentarnego poseł Marek, któniu Skupczyny uchwalili decyzję według któ- ry poświęcił także część swego przemówienia
rej wszyscy posłowie, którzy nie biorą udzia- kwestji rozłamu, dokonanego ostatnio w tej
łu w posiedzeniach pozbawieni są diet poselskich. Skierowane to jest oczywiście prze- partji.
Poseł Niedzielski szeroko omawiał stosu·
ciwko członkom koaJicj! chłopsko - demokratycznej, ale dotyczy również kilku posłów ra- nek P. P. S. do polityki zagranicznej rządu.
dykalnych, którzy od czasu zamachu w Skup- poczem wywiązała się szeroka dyskusja nad
czynie trzymają się zdała od posiedzeń Skup wygłoszonemi przemówieniami.
czyny. (ATE)
W dniu jutrzejszym kongres obradowaó
będzie w dalszym ciągu.
(PAT)
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Serbskie metody zwalczania Chorwatów
Posłowie

nie przychodzącv do parlamentu nie

BELGRAD, 2.11. Wobec tego, że porozumienie między Serbami i Chorwatami nie
doszło do skutku, będzie zapewne przeprowadzona rekonstrukcja gabinetu d-ra Koroszeca. Do nowego gabinetu weszliby przewodniczący partji radykałów Stanowjewicz
oraz
przywdóca partj1 demokratów Dawidowicz.
Z drugiej strony partje znajdujące się u
władzy, ratując prestige rządu, na posiedze-
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LONDYN, 2.11. Dotychczasowe wyniki
wyborów komunalnych w miastach angielskich wykazują, że partja pracy odnosi znaczne zwycięstwa. Dotychczas Partja Pracy
tylko w Londynie zdobyła 40 miejsc, a konserwatyści stracili 34. Poza Londynem partja pracy osiągnęła znaczną przewagę w u„
verpoo1u, gdzie zdobyła niemniej niż 11
miejsc. W Birgminghamie zdobyła 3 miej-

pod Nieoolonicami
KRAKóW, 2.11. W dniu wczorajszym
do Niepołonic w Bochni inspektor podatkowy Winiarski. Podjął on w Bochni pensję miesięczną. Winiarski dojechał koleją do
stacji Grotkowice, a stamtąd ruszył pieszo
poprzez las w stronę Niepołonic. W lesie
.:ipadli go bandyci, którzy poderżnęli mu
brzytwą gardło i zrabowali pieniądze. Winiarski zmarł wskutek zadanych mu ran. Za
bandytami wszczęto energiczne poszukiwa-

er.a.z

I

w ·wyborach kon1unalnych

Nadrenji i Westfalji

Napa

nie

d.w

O·

przemyśle

BERLIN, 2.11. Według oświadczeń urzę
du pracy w Essen w myśl postanowień usta'\\•owych robotnicy objęci lokautem nie będą
otrzymywali zasiłków dla bezrobotnych.
Wydaleniem 213.000 robotników przemysłu metalurgicznego rozpoczęto jedną z najcięższych walk, jakie Niemcy w ostatnich latach przeżywały.
·
Walka toczy się o podwyżkę 3 do 5 proc.,
przyznaną robotnikom wyrokiem rozjemczym.
"Vorwarts" oskarża przemysłowców, że
,,.alka skierowana jest przeciw instylucji rozjemstwa i przeciw rządowt.

••

Dzisiaj, t. ~ w sobotę, dnia 3 listopada
do Lodzi harcerz polski p. Jeliń
ski, który w tych dniach powrócił do kraju z
podróży dookoła świata, odbytej na samochodzie marki „Buick". P. Jeliński przybywa ohecnie z Bydgoszczy. Niezależnie od powi•
tania i przyjęcia p. Jelińskiego przez łódzki
automobilklub i miejscowe organizacje spor·
towe, przyjmować go będą przedstawiciele
firmy „Elibor'' w Lodzi, która swe~o czasu
wyekwipowała ekspedycję p. Jelińskiego
przed wyruszeniem w podróż. Przedstawiciele firmy z p. dyr. Olszewskim na czele udają się jutro o godzinie 11 przed południem
na drogę, którą przyjedzie p. Jeliński celem
powitania go, poczem po przybyciu do miasta firma wydaje na jego cześć śniadanie w
lokalu swoim przy ulicy Kilińskiego 70. Z
dyrektorem Olszewskim wyjeżdża również
przedstawiciel „Hasła", wobec czego w jutrzejszym numerze czytelnicy znajdą szcze·
gółowy opis przyjęcia dzielnego harcerza.
przyjeżdża

respondenta z jedną z najbardziej autorytatywnych osobistości litewskich na temat wyniku rokowa11 litewsko-polskich.
Delegacja litewska zamierza według tych
oświadczeń, wystąpić do rozmów merytorycznych, odrzucając dawną taktykę formalnego traktowania całej sprawy.
Co się tyczy samych rokowa1'i, to Litwa
chcia łaby jaknajbardziej rozszerzyć tezę wileńską, jednak w obecnym stanie rzeczy, rokowania oparte będu na rezolucji Ligi Narodów.
\Y/ dalszym ciągu oświadczenia, p9lityk
zazni:i.cza, iż Litwa porzuci kwestję czysto for
malne, jednakże zamierza podczas rokowań
samych poruszyć kwestie bardzo drażliwe,
w szczególności sprawę odszkodowań oraz
sprawę granic litewsko-polskich. (ATE).

*

KATOWICE, 2.11. Dziś toczyły się w
dalszym ciągu obrady dwuch kongresów
P. P. S, przyczem jeden z nich odbywał się
w Katowicach, drugi zaś w Sosnowcu.
Na kongresie b. frakcji rewolucyjnej
P. P. S. w Katowicach po przemówieniach
powitalnych, zaaadniaze programowe przemówienie wygłosił poseł Szczypiorowski, z;iznaczając m. m., że stosunek partji robotniczej
do rządu winien być rzeczowy i dyktowany
interesami klasy robotniczej.

ś

Jedliński

przybywa dziś do Łodzi

żądań

m

KOWNO, 2.11. „Lietowos Sinios", zamieszcza wywiad swego królewieckiego ko-

a hindusami

BOMBAY, 2.11. Według wi~domości z Tiripatur w jednej z wiosek 1 położonych o 35
mil od tej miejscowości doszło do starcia mię
dzy Hindusami a Muzułmanami, przyczem
dwuch Hindusów i trzech Muzułmanów zostało zabitych. Starcie spowodowane było przez
nienawiść, istniejącą między dwoma gminami,
wzmożoną
jeszcze niedawną budową śwją
tyni hinduskiej. Policja miejscowa przywróciła spokój.
(PAT)

swych urojonych

k nler ncj

Zwycię

muzułmanami

Tłum

bezcelowości

KRóLEWIEC, 2.11. Dziś zjc,:hała się tu
delegacji polski j i litewskiej oraz
dz\ennikarzy. Z pośrod członków delegacji
polskiej przybyli sekretarz generalny delegacji polskiej Pan Perkowski, sekretarz drugiei
komisji pan Łapiń ki, oraz radca prasowy delegacji Doktór Litauer. Wieczorem przybył
tutaj poseł polski w Berlinie p Knoll.
Ze strony litewskiej przybył poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas oraz członkowie
delegacji litewskiej. Jutro rano przybędzie
do Królewca premier \Valdemaras w towarzystwie generała Dałkantasa, który będzie
brał udział w rokowaniach jako jeden z rzeczoznawców.
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wygrał „dolarówkę"

Wczoraj o godz. 10 rano w sali konferen•
cyjnej ministetjum skarbu odbyło się kolejne
ciągnienie 5 proc. premiowej pożyczki dolarowej.
Wygrane padły na następujące numery:
dolarów 8,000 - nr. 158,861,
dolarów 3,000 - nr. 990,384,
dolarów 1,000 - n-ry: 570,888 420,889
540,181 499,328 186,018,
dolarów 500 - n-ry: 418,032 236,074
860,571 846,557 234,322 87,142
922,759
203,398 316,789 941,025 .
dolarów 100 - n-ry: 837,089 425,051
884,123 911,585 982,856 924,3i0 406,997
536,938 525,398 146,087 780,364 157,622
430,170 902,408 199,142 984,120 255,268
499,570 239,505 771,575 189,018 754,002
769,183 689,200 322,746 946,943 734,716
502,980 117,832 798,024 715,475 358,968
677,189 848,914 203,075 735,310 %0,705
55,637 670,563 432,286.

-
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„ Buchalterzyna" Barlicki i "geszefciarz". Marek
do Rządu Marszałka Piłsudskiego
Stało się

i - nie odstanie.
Dwa kongresy socjalistyczne obradowały
w Zagłębiu ·_ w środowisku robotni:::zem.
O to środowisko, o robotnika polskiego
rozpoczyna się walka dwuch odłamów socjafo:cycznych.
W polskim ruchu roł:otniczym nastąpił

Taka polityka nie mogła i nie może nastręczać wątpliwości co do jej ostatecznego
wyniku P.P.S., zamykając sobie drogę w je-

dną stronę, t. j. w stronę pozytywnej pracy
dla dobra robotnika - pozostawiała otwartą
tylko w drugą: - ku komunizmowi.
Ale lo wszystko był rabunek bez gospodarza.
przełom, mający niewątpliwie najdonioślej
Robotnik polski, wychowany w tradycjach
sze znaczenie. Wyłoniła się znowu Frakcja
Rewolucyjna P.P.S. Raz ocaliła już ona so· walki o Niepodległość robo tnik , który 9o tej
cjalistyczny ruch robotniczy przed zejściem walki dostarczył główne kadry, w którego
na m&.nowce internacjonalizmu o typie rosyj· umysłowości wyzwolenie społeczne ) Nieposkim i przed zatraceniem swego charakteru dległość zlały się w jedno, nie mógł zrozuw morzu rosyjskiego „mieńszewizmu · czy mieć tej walki przeciw Państwu ·, podjętej
„bolszewizmu". Dziś ma podobne artalogicz- przez „swoją' · parlję. Próbowano wprawdzie
początkowo łagodzić rosnące zaognienie, ale
ne zadanie do spełnienia.
gdy
p. żuławski dla ocaienia widocznie swoWroku 1906, gdy wszystko, co było najprawowierności , nie chci a ł prz y j ą_ ć depujej
lepszego, najbardziej ideowego i rycerskiego
tacji warsz::i.wskich kla sowych związ k ów zaw P. P. S„„ krwawiło w zbrojnej walce przeciw caratowi, władzę partji opanowali „teo- wodowych , choć przyjął ją osiwiały wód:-:
retycy" marksizmu. Z jednej strony usiło polskiego socj al izrau, marszałek Das zy1i~ki ,
wali oni polską rewolucję zamknąć w ra- było już jasnem, że o porozzzmieniu 11foma
mach rosyjskich sjrajków, z drugiej strony mowy.
Okręgowy Komitet
R0botn iczy w \X'arusiłowali pozostawić organizację bojową poza obrębem partji. Wtedy wyłoniła się z szawie, który pier wszy podniósł szL..i.nda r
pa.rtji Frakcja Rewolucyjna P.P.S., a dalszy F rakcji Rewolucy;nej poparly przez w::.zystrozwój wypadków aż nadto wyraźnie wyka- kie stołeczne związki zawodowe, w odezwie
swojej nazywa lo, co się starn, n,e rozbmem,
zał, ku komu ciążyły uczucia i serca mas robotniczych. Zwróciły się ku tej stronie. któ- · lecz .,rewolucją, zmierzającą do u;-alo wania
ra sprawę wyzwolenia społecznego robotni- P. P . S. od zniszczenia, które jej grozi". la
ków związała z hasłem Niepodległości Pol- oaezwa 1est pierwszą zapo\:/'.edz;ą wulki,
ski i nie dała go sobie zaciemnić teorją zależ k lóra dotychczas toczyła się w łonie par tj i
i w ramach organizacji, a dop:cro t eraz przeności gospodarczej Polski od Rosji.
To też Frakcja Rewolucyjna P.P.S. osta- niosła się nazewnątrz i nic·w~tpliwie obejmie
bardzo szerokie kręgi.
ła się i rozrosła, a przeciwniczki jej frakcja
Zwycięstwo w walce nie może by ć chy~a
umiarkowana czy też lewica P.P.S. zanikły.
Przywódcy przeciwników Horwic, Łapiński, wątpliwe. Zwycięstwo musi przypaść stronie
Lewinson i inni znajdują się dziś w naczel- walczqcei o ideę, na której P.P.S. powstała
i wzrosła, która łączy służbę idei robotniczej
nych szeregach komunizmu.
J ek przed kilkunastu Iaty, tak samo i dziś z służbą Ojczyźnie.
Stefan Żelski .
ma Frakcja Rewolucyjna P .P.S. wielkie zadanie do spełnienia wobec polskiego ruchu
*
socjalistycznego. P. P. S„ reprezentowana
Na
kongresie
PPS.
Frakcji Rewolucyjne)
przez C.K.W., dawno już zagubiła wszelką
p.
minister
Moraczewski
wygłosił dłuższą mo
linję zasadniczą w nieustannej oscylacji mię7
wę,
entuzjastycznie
przy1ętą
przez zebradzy płytkim oportunizmem a obawą opanonych.
wania klasy robotniczej przez bolszewizm.
- Jednem z najcięższych przeżyć w moPopierała w ten czy inny sposób rządy Sijem
życ,iu było opuszczenie towarzyszy. Nie
korskiego, Grabskiego i Skrzyńskiego za drobne koncesyjki, albo nagle robiła w zasadni- potrafię też wyrazić słowami wdzięczności
czych sprawach ustępstwa demagogji bolsze- robotnikom warszawskim za reaktywowanie
wickiej, bo nie umiała się jej przeciwstawić. mnie.
Po tem oświadczeniu mówi p. minister
Sytuacja się pogorszyła, gdy po wypadMoraczewski
o swym grzechu wstąpienia do
kach majowych ster partji ujęły w swe ręce
gabinetu
koalicyjnego
1925 r.. by pilnować
żywioły nie dowarzone, jak Niedziałkowski ,
albo wyraźnie komunizujące, jak Zuławski zdobyczy socjalnych. Zara z po objęciu urzę
i zepchnęły partję na tory jakiejś absurdal- dowania p. minister z:i.chorow; l obłożnie .
Rada Minislrów postanowil n obniżyć pra
nej walki z rządem. któremu w maju 1926 r.
robotnicy żywiołowo pomogli do zwycięstwa. cownikom pa łr stwowym pobory, zredukować

Zgciorgsg kandgdatóm
na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych
Za kilka dni rozegra się najważniejszy
akt bieżącej kampanji wyborczej o fotel Prezydenta Stanów Zjednoczonych i dowiemy
się wreszcie, kto go zajmie po „małomównym
oszczędnościowcu"
Calvinie Coolidge.
Walka rozegra się pomiędzy dworna kandydatami: republikańskim - Herbertem Hooverem i demokratycznym - Alfredem Smithem.
Herbert Clark Hoover, obecny minister
handlu, urodził się w West Branch, w stanie
Jova, 10 sierpnia 1874 r. Od wczesnej mło
dości wykazuje wybitne zdolności. Już w
dwudziestym pierwszym roku życia otrzymuje dyplom na wydziale inżynierji w Stanford i poświęca się inżynierji kolejowej, górniczej i metalurgicznej. Rzutki i energiczny
w ciągu osiemnastu lat, od 1895 do 1913 roku
podejmuje się najrozmaitszych prac, wszędzie
\vywiązuje się świetnie z przyjętych na siebie zadań. Z początku pracuje w Stanach
Zjednoczonych, później w Kanadzie i Meksyku, przerzuca się wreszcie do innych części
świata. Rozmachem, przedsiębiorczością i
zdolnościami organizatorskiemi zdobywa b,u
dzo poważny majątek. W 1913 i 1914 roku
jest reprezentantem światowej wystawy pa·
namskiej na Europę. Wybuch wojny świato
wej otwiera przed nim coraz szersze pole
działalności. W 1914/15 roku jest przewoduiczącym amerykańskiego komitetu ratunkowego w Anglji i w Belgji. Z chwilą przystą
pienia Stanów Zjednoczonych do koalicji
Hoover staje się jednym z najbliższych współ
.pracowników prez. Wilsona. Na jego we<.

zwanie wraca do Stanów Zjednoczonych
zostaje naczelnym administratorem żywno
ściowym, pełniąc te obowiązki od czerwca
1917 r. do lipca 1919 r. Jednocześnie jednak
na energicznego dyktatora żywnościowego
sypią się coraz to nowe obowiązki: jest przewodniczącym monopolu zbożowego i cukrowego, przewodniczącym międzysojuszniczej
rady żywnościowej, Najwyższej Rady Gospo·
darczej, Europejskiej Komisji Węglowej. Po
zawieszeniu broni obejmuje kilka ważnych
stanowisk w związku z dostawą żywności
dla wyniszczonych wojną krajów, między innemi i Polski, bierze żywy udział w akcji ratunkowej dla dzieci. W 1921 roku za prezydentury Hardinga wstępuje do gabinetu jako
sekretarz handlu, pozostając na tern stanowisku do chwili obecnej.
Za zasługi, położone w czasie wojny świa
towej, otrzymał Hoover ogromną ilość odznaczeń: 11 uniwersytetów amerykańskich i
7 europejskich, w tern 3 polskie: Warszaw·ski, Lwowski i Krakowski mianowały go
doktorem honorowym; Warszawa i Lille we
Francji wybiły na jego cześ·ć medale, wiele
miast europejskich mianowało go obywatelem honorowym, Akademja Francuska odznaczyła go nagrodą Audiffreta, w Ameryce
na jego cześć wybiło medale cały szereg instytucyj, na czele z Akademią Nauk, Instytutem Nauk Społecznych i t. p. Hoover jest
autorem książki „American Individualism" ,
oraz wielu prac fachowych. .Jest on też
pierwszym w historii Stanów kandydatem,
który dotąd nie piastował żadnego wybieral-
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ich liczbę i obniżyć mnożną. Przedstawiono
ten plan prezesowi klubu PPS., Barlickiemu,
który uznał za stosowne zgodzić się na to i
nazajutrz przyszedł do ministra Moraczewskiego i całą sprawę mu zreferował.
Wówczas chory minister Moraczewski po
stanowił podać się do dymisji.

\Y/ międzyczasie odwiedził pana Moraczewskiego b. premjer i minister skarbu, Wła
dysław Grabski. klóry s pytał chorego:
-

Czy pan wi e , czemu się złoty załamał?

- Za wc z eśnie - mówi minister Moraczewski zebranym - abym tę tajemnicę wy·
;awił. Nie mogę tego dzi ś zrobić . Za kilka
lal napiszę to. J e dnak ż e musiałem podzielić
się udzieloną mi przez p. Grabskiego informacją z towa rzynami CHK. Była to rzecz
tak niesłychan:! , ;": e my, socjaliści, zostaliśmy
osz uka ni przez prawic ę _..:_ i powiedzieć mówi z bólem min. Moraczewski - ża ja namówiłem do wstąpienia do rządu a to takie łajdactwo!
Gdy gabine t nie zgodził się na ściągnięcie
700 rni;;onów zł. podatku majątkowego,
wbrew namowom klubu PPS. ustąpiłem z gabinetu. \X/zamian za mnie do gabinetu weszli Barlicki ; Hau sner jako wiceminister.
wiosnę Rz <\ d wn 10 sł do Sejmu projekt
-po d 1 Łku majątkowe~o, który miał dać
rocz1tie 140 milj onów zł. /1'liał on b y ć prze-

N:-i

stałe go

zna czony na neprawii:nh:: krzywdy, wyrzą
dzone j funkcjonariuszom pal'lstwowym przez
ga binet l<oalicyjny . 'Xi' ś r ód fnnkcjonarjuszów
tych przes zło 200 tys. ludzi, to robotnicy.
'Wniosek ten zgłoszono wespół z projektem
podwy ższenia podatku gruntowego i od budynków. PPS. jednak wniosek ten odrzuciła,
chociaż nale ż y on do programu partji.
Socjaliści francuscy walcza, o taki podatek majątkowy 20 lat na p różno. Jest to więc polityka wro_g ów Państwa, tego Państwa, o które PPS. krwawiła.
Mówiąc

o opoz ycji CKW. PPS., która jest
przeciwko własnemu programowi,
p. mini5ter Moraczewski oświadcza:
- Gra tu jeszcze może rol ę nienaw1sc
przeciwko Marszałkowi Piłsudskiemu, ale
polityka wielkie j partji nie może być prowadzona przez humory n ie'których posłów.
O :>ar!::kim sut::~o czasu l\hrsz ałek Piłsud
~ld p ow iedział, że ·"St bu chalteczyną, a o
1\1:-.drn, ż e jest pr;·"'..-,e :isma n <?m. Istotn ie,
tak i .:::-; l htl l fi;.u ek bvł a dwokatem i robi inte . esy. Ob, j za te śn.1 crtclnie s ię na 1\'lar sza łka obr:1zi li. Ale to ui2 jest ~olityka wiei
kil::j par tji, od której d z iś robotnicy się odwra
ca ją" .
opozycją

nego urzędu politycznego, gdy tymczasem
na stanowisko prezydentów zazwyczaj powoływano gubernatorów
poszczególnych Stanów.
Alfred Emanuel Smith jest dzieckiem
New Yorku, w którym urodził się dnia 30 listopada 1873 roku. Dzieciństwo i młodość
miał ciężkie, ukończył zaledwie szkółkę parafjalną.
W dwudziestym drugim roku ży
cia został sekretarzem w biurze sędziów
przysięgłych, gdzie pracuje przez osiem lat,
biorąc jednocześnie
czynny udział w życiu
politycznem. W roku 1903 wybrany zostaje
posłem do new-yorskiej Assernbly, w której
odgrywa wybitną rolę, zostając w roku 1911
przywódcą partji demokratycznej, a w roku
1913 przewodniczącym Izby (speakerem)
W roku 1915 wybrany zostaje do stanowej
konwencji konstytucyjnej, a od roku 1915 do
1917 jest szeryfem powiatu New-Yorku.
W roku 1917 zostaje przewodniczącym rady
miejskiej Wielkiego New Yorku, a w dwa Iato potem gubernatorem stanu i zajmuje to
stanowisko w latach 1919/20, 1923/24, 1925 26
i 1927 '28. Wybrany na rok 1928.'29 po raz
piąty gubernatorem, co jest swego rodzaju
rekordem, otrzymuje najwyższy polityczny
stopień słynnej Tummanv Hall, organizacji
trzesącej całym stanem.
Swą świetną karjerę polityczną zawdzię

cza Smith znajomości psychiki i warunków
bytu szerokich warstw społecznych, energji
i zdolniościom krasomówczym.
Smith będzie pierwszym w historji Stanów · Zjednoczonych katolikiem, który jako
poważny kandydat staje do vvyborów na stanowisko Prezydenta ; dotąd ,1igdy jeszcze katolik nie był prezydentem Stanów Zjednoczonych.

w.

filie zakrzgczgcie
„Głos Polski" ozdobił
swoi nwner na
Wszystkich świętych artykułem pod adresem
„Hasła" ..
Jest !o elaborat dość cieka wy, jako przyczynek do gwary łódzkich „publicystów ".
Wszystko tam jest jeśli chodzi o ,,pienienie się z wściekłości", wymyślania przy pomocy słowniczka łobuzerskiego , wygrażanie
i t. d. - ale niema me z prostej odpowiedzi
na istotne, jasne
wyraźne i wierd zenie
,.Hasła",

Tak wulgarnie, z laką wściekłością, jak
Polski" odpowiadają ludzie, którzy„.
nie mają nic do odpowiedzenia.
Ukazał się w „Głosie Polskim"
wywiad
z p. Maksem Konem, inicjatorem widzewskiego slrajku. Jeszcze tak niedawno w tymże
samym piśmie ukazywały się półoficjalne
oświadczenia i komunikaty magistratu łódz
kiego, jeszcze tak niedawno, w czasie slrajku
„Głos Polski" był naj bunczuczniejszym agila torem, „najczerwie1iszym z czerwonych· że doprawdy mógł wkra ś ć się w łaski pewnego odłamu robotników, mogł zyskać opii:iję
bojowego organu przywódców robotniczych.
Co więcej! Nie gdzieindziej, a właśnie
w „Głosie Polskim" bankrutująca komisja
strajkowa znalazła gościnę dla swych obelży
wych kłamstw o tern, jakoby „Hasło" było
na żołdzie przemysłowców.
I oto w tymże samym, tak niby ogromnie
,,robotniczym" piśmie po szeregu notatek i
artykułów tendencyjnie oświetlających strajk
widzewski, odbierających ducha robotmkom,
a idących ściśle 1 konsekwentnie po linji interesów dyrekcji widzewskiej, ukazuje się
nagle „wywiad' ' z „. widzewskim dyktatorem
p. Konem.
Wezwą,liśmy wówczas magistrat, aby nie·
zwłocznie ostrzegł robotników, że od tej chwi
li „Głos Polski'' nie jest i nie będzie trybuną
nawet półoficjalną dla ludzi ruchu robotni! czego.
Wezwaliśmy magistrat,
aby jasno
i wyraźnie, celem nie wprowadzenia w błąd
robotników, stwierdził, że odtąd w „Głosie
Polskim" nie mogą szukać tego co znajdowali
jeszcze tak niedawno: mianowicie półoficjal
nych oświetlań, inspiracyj, enuncjacyj i t. d .
ze strony przywódców ruchu robotniczego.
Magistrat milczy - choć do niego jednego zwracaliśmy się i raz jeszcze zwracamy,
bowiem magistrat nietylko korzystał z „Gło
su P olskiego ", jako swego półofi cjaln ~go or·
ganu , ale p ismo to faworyzuje i subwenc jonuje pokaźnie w formie dawania „monopolowo"
pewnej kategorj i ogłoszeń. Magistrat milczy,
natomiast słychać „Głos Polski" .
I cóż pisze? Jak powiadamy wszystko,
co tylko ślina wściekłości na język przyniesie, ale nic - jeśli chodzi o sprostowanie, czy
• zaprzeczenie tych rzeczy, · które stwierdziło
„ Głos

I

„ Hasło".

Po tern wystąpieniu

„Głosu

Polskiego"
jutro wszystkiego.
Może przyj clą z kamieniami bić szyby w „Haśle", może sami 'l ub przez najętych zbirów
gdzieś będą szukać „polemiki" w ciasnej ulicy, może tylko jeszcze ordynarniej odpowiemożemy się spodziewać

dzą .

Tego możemy oczekiwać. Natomiast nie
spodziewamy się odpowiedzi - sprostowania
czy zaprzeczenia - na to co najwięcej zabolało panów pseudo-obrońców robotniczych.
Nie doczekamy się mianowicie zaprzeczenia, że p. Maks Kon do spółki z panami
z „Głosu Polskiego" zakładają pismo „Pra·
sa".
To pismo reJdamowane jest od dłuższego
czasu w obiecujący sposób: „Będziecie mieć
swoją prasę "
Otóż to jedno stwierdzamy - nie będzie to prasa sfer pracujących.
bo finansuje ją p . Maks Kon z Widzewa.
A kto płaci, ten wymaga.
Dobrze p . Maks płaci i niechże mu wiernie służą panowie z „Głosu Polskiego".
Niechże dalej za te pieniądze szkalają, wymyślają„. Może i warto.
Papa pana Maksa od małego zaczął i dziś
ma Widzew. Niechże jego współpracownicy
z „Głosu Polskiego" też próbują.
Tylko „. „nieda się zrobić ", żeby to się na·
zywało „naszą prasą" prasą rzesz pracujących.

„HASŁO'.'
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umieiących iść

Sobota, 3 listopada, Huberta B. W,
Niedziela, 4 listopada, Karola Boromeusza.
TEATRY.
Teatr Miejski - Danton.
Teatr Kameralny - Simona.
Teatr Popularny - Małka Szwarcenkopf.
SO GRA.JA DZIS W KINACH:
Apollo - Mężcz. >"<.Ila z przeszłością.
Casino - Tajemnica starego rodu.
Capitol - Chicago.
Czary - Demon kopalni złota.
Corso -- Cyrk Toma Mixa.
Dom Ludowy - Kobieta z miljonami.
Era - Romans kapłanki wschodu.
Grand-Kino - Spowiedź uczciwej kobiety.
Luna - Ramona.
Mimoza - Córki na wydaniu.
Mewa - Skandal w Petersburgu.
Oświatowy Wschód słońca.
Odeon - Hjeny nocy.
Palace ·-Józefina Baker.
Resursa - Czar grzechu.
Record - Casanova.
Splendid - Robert i Bertrand.
Spółdzielnia - Pamiętnik ekscelencji.
Sfinks - Żółte niebezpieczeństwo.
Syrena -- Tajemnica nocy balowej.
Wodewil - - Hjeny nocy.
Victoria - Tajemnica panny.
?.a chęt a Zdrada.

dyżury

Onegdaj w Warszawie rozpoczął obrady
zjazd delegatów Związku nauczycieli szkół
powszechnych.
Zjazd zaszczycił swą obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, marszałkowie Sejmu
i Senatu pp. Daszyński i Szymański, minister
oświaty Switalski, wiceminister Czerwiński,
kuratorowie z Warszawy, Krakowa i Łodzi
oraz przedstawiciele licznych organizacyj
społeczno - oświatowych.
Obrady zagaił prezes związku senator Nowak.
Następnie przemawiali marszałek Daszyń
ski, marsz. Szymański, minister oświaty $witalski i Zajchowski, który podniósł zasługi
Marszałka Piłsudskiego w walce o niepodległość i budowę państwowości polskiej.
Dziś dalsze obrady zjazdu, który zostanie
zamknięty jutro.

MOWA MIN.

śWITALSKIEGO.

Był

czas - mówił min. Świtalski do nauczycieli - w którym zmuszeni byliście do
walki o ·materialne środki waszego bytu.

aptek

•

•

zy<;ze

Wtedy to ogarniały mię obawy, czy nie kopiecie sobie dla waszego Związku wilczych
dołów na drogach waszej pracy.
Kto walczy wyłącznie o byt swój materjalny, nie opromieniając tej walki blaskiem
wyższych myśli, ten z tej walki zadowolony
w pełni nigdy nie wychodzi. Następuje zgorzknienie. A zgorzkniali ludzie przy tym warsztacie pracy, przy którym my, Panowie, pra
cujemy, są nieszczęściem.
Stoicie Panowie u warsztatu 'najbardziej
delikatnego i najbardziej czułego ze wszystkich maszyn świata.
Waszym warsztatem jest dusza dziecięca.
Ludzie zgorzkniali muszą od tej maszyny odejść precz, bo ją zepsują i zepsują na długie
lata. Ludzie zgorzkniali nie mogą kształcić
duszy wolnego dziś pokolenia w wolnej Polsce.
Polska musi wychowywać ludzi zdolnych
do walki, ludzi umiejących iść przebojem, ludzi umiejących żyć i życie brać za bary, ludzi, którzy po dziesięciokrotnych zawodach

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serdecznego
oddaniu ostati:iiej posługi
ś.

współczucia

biorcic

ikDWi

a w szczególności p. Redaktorowi Cz. Gumkowskiemu, p. dyr. K. Orchulskiernu
kolegom redakcyjnym „Kurjera" i „H~sła", wszystkim pracownikom wydawnictwa „Kurjer Lódzki", p. Jerem ie Sliwińskiemu za poniesione trudy, oraz
przyjaciołom i znajomym składają serdeczne, z głębi zbolałych serc płynące

Tramwaj Nr. 17 kursował dotychczas ulicami: Kilińskiego, Napiórkowskiego, Plac
Reymonta. Od dnia 4-go b. m. kierunek linji Nr. 17 zostanie zmieniony. Tramwai ten
będzi e biegł ulicą Kilińskiego do Dąbrowski ej,
gdzie inajdować się będzie jego stacja krań
cowa. W drodze powrotnej tramwaj Nr. 17
będzie kursował na tym samym szlaku.

• Bóg zapłać"
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Medal Pamiątkowy za winę 1 10-1gz1 r.

Zebrania kontrolne
rezerwistów

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady
t. j. dnia 3 listopada winni się sta- Ministrów z dnia 21 września 1928 r. o Mewić przed komisją kontrolną Nr. 1, urzęduią l dalu Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921
cą przy ul. Leszno 9, wszyscy mężczyźni rocz,. Monitor Polski'· Nr. 233, poz. 533) zarzą
'1ika 1888, zamieszkali na terenie XIV Korni- dza się co następuje·
;;arjatu P. P. o nazwiskach na litery:
§ 1. Prawo do medalu przyznają:
A Osobom wojskowym w służbie czynA,B,C,D,E,F,G, H;
przed komisją kontrolną Nr. 2, urzędującą nej:
a) przynależnym służbowo do formacyj,
przy ulicy Nowo-Cegielmane1 Nr. 51, męż
pod l egłych dowódcom dywizyj dowódcy
czyźni rocznika 1900, zamieszkali na terenie
XIV Komisariatu P. P. o nazwiskach na li- dywizyj;
b) przynależnym służbowo do Dowódców
tery:
Okręgów Korpusów i formacyj
podległych
A, B, C, D, ·E, F, G, H;
Dowódcom
Okręgów Korpusów, a niepodleprzed komisją kontrolną Nr. 1, urzędującą
w lokalu PKU przy ul. Nowo Targowej 18 gających pod punkt '<. - Dowódcy Okręgów
wszysc.y mężczyźni rocznika 1900, zamiesz- Korpusów;
c) przynależnym służbowo do Ministerkali na terenie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 Komisarjastwa
Spraw Wojskcwych i instytucyj Minitów P. P. o nazwiskach na literę:
sterstwu Spraw Wojskowych bezpośrednio
Sp-Sy.
podległych-szefowie poszczególnych Deparprzed komis1ą kontrolną Nr. 2, urzędującą tamentów (organów równorzędnych) wzglęprzy ul. Konstantynowskiej 62 wszyscy. męż . dnie szefowie wymienionych instytucyj o uczyźni rocznika 1903 o nazwiskach na literę:
prawnieniach dowódców dywizyj; przynależ
Sz.
nym służbowo do instytucyj, które w. skład
Jutro zebrania kontrolne nie odbywają Ministerstwa Spraw Wojskowych nie wchodzą szefowie tych instytucyj o uprawniesię.
niach dowódcy dywizji. O ile szef danej instytucji nie posiada uprawnień dowódcy dyiłeijestracja
wizji, prawo do medaiu przyznaje następny
Dziś winni się stawić dla rejestracji w I zkolei przełożony, posiadający uprawnienia
biw·ze wojskowo-policyjnem przy ulicy Piotr- dowódcy dywizji;
d) dowódcom i szefom, którzy podlegają
I·owskiej Nr. 212 mężczyźni rocznika 1908,
zamieszkali na terenie VII Komio;arjatu P. P. bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych
- Minister Spraw Wojskowych.
o nazwiskach na litery:
B. Osobom wojskowym w stanie nieczynR, S, Sz, T, U, W.
.Jutro biuro wojskowo - policyjne nie- nym - Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych.
czynne.
C. Osobom wojskowym w rezerwie pospolitem ruszeniu i w stanie spoczynku - DoOSOBISTE.
wódcy Okręgów Korpusów właściwi dla tych
W dniu 27.10 r. b. w kościele Najśw. Ma- osób według ich przynależności do Powiatorji Panny na Starem Mieście pobłogosławio- wej Komendy Uzupełnień (P.K.U.).
.y został związek małżeński między p. RoD. Osobom, które nie pozostają w żadnym
manem Sierżantem (prez. Komisji Rewizyjnej stosunku do powszechnego obowiązku woj„Orlęcia") a p. Zofją Michałkiewiczówną,
skowego, zamieszkałym w kraju - Dowódcy
córką Antoniego, prezesa Zarządu Wojetych Okręgów Korpusw na obszarze których
vódzkiego Z.P.M.P. „Orlę" i Józefy z Rab- osoby te mają miejsce zamieszkania: zamieC7yńskich.
szkałym zagranicą,
oraz cudzoziemcom Młodej parze „Szczęść Boże!".
Szef Biura Personalne~o Min Spr. Wojsk.

I

I

brać

za bary

zjeździe

nauczycieli

szkół

będą zaczynać walkę po raz jedenasty z tym
uśmiechem.
Jesteśmy w trakcie pracy, by szkołę po·
wszechną podnieść do jej fazy najwyższej, ja ką jest szkoła siedmioklasowa.

samym

Ministerstwo jest w obecnej chwili w przy
gotowaniu tego, co można nazwać kamieniem
węgielnym gmachu szkoły jednolitej.
Zarządziłem opracowanie ujednostajnienia programów wyższych oddziałów szkoły
powszechnej i niższych klas szkoły średniej.
Nie może to jednak być połączone z obniżepiem kultury narodu. Tylko pod warunkiem, że szkoła powszechna stać będzie na
poziomie conajmniej równym temu, jakiego
musimy wymagać od niższego gimnazjum,
można myśleć poważnie o wprowadzeniu w
życie zasad szkoły jednolit.ej. Szkoły jednolitej nie zrealizuje nikt, jeżeli jej nie zrealizuje nauczyciel szkoły powszechnej.
Polsce potrzeba dobrych i sumiennych na
uczycieli.
Panowie i Panie, jesteście rybakamł 11
tych niewodów, które z miljonowych rzesz
chłopięcych i dziewczęcych mogą wyłowić
perły talentów, by zajaśniały one i skarbiec
naszego bogactwa narodowego bezcennym
kapitałem wzbogaciły.

1'· p.

Ro

kierunek jazdy

-~~~~~~~~~~~--~~~~-

•

l

udział w

Tramwaj Nr. 17

rocznika 1908

przeboiem

ludzi

yc

PODZIĘKOWA~~IE.

w nocy, dma 3 listopada dyżurują
następujące apteki:
Sukcesorow1e F. Wójcickiego (Napiórkow
skiego 2':1), W. Danielecki (Piotrkowska 127).
P. Ilnicki i J. Cymer (Wólczań-ka 37), Sukcesorowie Leiwebera (Pl. Wolności 2), Sukcesorowie J . Hartmana (Młynarska 1), J.
Kahnne (Aleksandrowska 80}.

Dziś,

Nr. 304

Znamienne przemówienie ministra Świtalskiego na wielkim
powszechnych

Dziś,

zmienił

listopada 1928 r.

Polsce potrzeba

1t.Ra:1KA ~

aocne

3-~o

z dnia

§ 2. Celem uzyskania prawa do medalu
należy przedłożyć dokumenty, lub uwierzytelnione odpisy, stwierdzające, że petent od-

powiada jednemu z warunków, przewidzianych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów.
Osobom, wymienionym w pkt. A. §1, zo~taje przyznane prawo do medalu na podstawie dokumentów ewidencyjnych; osobom, wymienionym w pkt. C. §1 , właściwe Powiatowe Komendy Uzupełnień wystawiają na podstawie wniesionych próśb zaświadczenia,
stwierdzające posiadanie warunków i przesyłają je do dowództwa danego Okręgu Korpusu; osoby, wymienione w pkt. D. § 1, wnoszą prośby z potrzebnemi
załącznikami do
Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, względnie do dowództwa właści
wego Okręgu Korpusu.
Pragnący otrzymać

medal za wojnę 1918-1921 r.
muszą przedstawić

dokumenty
. wojskowe

Sekretarjat Okręgu Związku Strzeleckiego podaje do wiadomości, iż stosownie do roz
porządzenia wykonawczego Ministra Spraw
Wojskowych z dnia 21 października 1928 r.
obywatele, pragnący uzyskać prawo do medalu pamiąt k owego za wojnę 1918- 1921 r.
muszą przedłożyć oryginalne dokumenty lub
uwierzytelnianie odpisy, stwierdzające, że
petenci odpowiadają jednemu z warunków otrzymania medalu, ogłoszonym w Monitorze
Polskim Nr. 233 z 9 b. m. poz. 533 jako rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21. IX.
1928 r.
Za dokumenty uważa się: książeczki wojskowe, wyciągi z kart ewidencyjnych, wzglę
dnie zaświadczenia wydawane przez władze
wojskowe, w których petenci pełnili służbę.
Wydawanie medali wraz z czynnościami
kancelaryjnemi odbywać się będzie codziennie od godz. 16-ej do 20-ej w Sekretariacie
Okręgu Związku Strzeleckiego przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 3,

Zbliżamy się do lat, w których około
300,000 dzieci w wieku szkolnym corocznie
nam przybywa.
Trzeba zwiększyć dochody państwa w tak
wydatny sposób, by nad szkolnictwem powszechnem nie zawisła chmura.
Zbliżamy się do okresu ciężkiego. W tym
okresie czyha na was na nowo niebezpieczeń
stwo zniechęcenia, czy rozgoryczenia. Walka będzie musiała być rozegrana już nie o
wasze warunki matetjalne, ale o coś stokroć
bardziej ważnego, bo o wasz warsztat pracy.
Wierzę - kończył minister - że nauczyciele będą pierwszym bataljonem szturmowym, awangardą idącą w bój z hasłem: pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy dla szkół.
Mowę min. Świtalskiego przyjęto burzą
oklasków.

Inspekcja sanitarna
sprawdzi higjeniczny stan osiedli
Dziś rozpoczyna się inspekcja sanitarna
na terenie całego Województwa pod przewo
dnictwem radcy wojewódzkiego Tymienieckiego przy udziale delegata Komendy Wojewódzkiej. Inspekcja będzie badała, jaki postęp poczyniła akcja w kierunku higjenizacji
osiedli oraz, czy ludność stosuje się do prze·
pisów sanitarnych.

Co

usłyszymy dziś
przez radjo

SOBOTA, 3 listopada.
11 56--12.10 Sygnał czasu z Warszawskiego
Obserw. Astronom., hejnał z Wieży Marj ackiej w Krakowie, kom. lotniczo-met.eorologiczny.
15.00-15.20 Komunikaty: meteorologiczny,
gospodarczy i samorządowy.
15 45-16.00. Aktualje - wyp. dyr. M.
Ewert.
16.00-16.55. Program dla dzieci. Transmisja
z Krakowa.
16.00-16.30 Muzyka z płyt gramofonowych.
Gramofon i płyty ze składu Rudzkiego,
Marszałkowska 146 i 87.
17.35-18.00. Z dziejów i przeżyć narodu wygł. prof. H. Mościcki.
18.00-18.45. Transmisja nabożeństwa z Ostrej
Bramy w Wilnie.
19.30-19.55. Radjokronika.
1956-20.00 Sygnał czasu z Warszawskiego
Obserwatorjum Astronom.
20.05-20.30. Odczyt p. t. Boczna antena o
n~jnowszych zdarzeniach w nauce i tech·
mee.
20.30. Operetka Czerwona Dama - R. Wintenberga. Wykonawcy: Orkiestra P. R.
pod dyr. W. Elszyka, Zofja DobrowolskaPaw-łowska, M. Makowiecka, Aleksander
Wasiel i inni.
22.00-22.05 Komunikat lotniczo - meteorolCl
giczny
20.0.5-20.20. Komunikat Polskiej Ajencji Telegraficznej (P.A.T.).
22.20-22.30 Komw1ikaty: policyjny, sportowy, nadprogram.
dancingu „Oaza". Orkiestra „Oaza-Band"
pod kier. W. Roszkowskiego.
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Magistrat do interwencji

w sprawie dogodnej komunikacji dla Dolnego Brusa
Obowiązująca

z dniem 1 b. m. umowa po-

między Magistratem a Tow. Akc. Łódzkich

Wąskotorowych Elektrycznych Kolejek Dojazdowych w sprawie uprzystępnienia mieszkańcom przedmieść przejazdu kolejkami dojazdowemi w granicach m. Łodzi w ust. II,
§ 2 między in. przewiduje, że Tow. Akcyjne
Ł. W. E. K. D. „zobowiązuje się przewozić
pasażerów na wszystkich odcinkach linij kolejek dojaa.t)._.-ych w obecnych granicach m.
Łodzi za opłatą ulgową po 10 groszy od osoby dorosłej i po 5 groszy od uczniów szkół
powszechnych i średnich i dla dzieci od lat
5 do 10".
Na skutek listu otwartego, umieszczonego
w „Haśle" przez mieszkańców, t. zw. Brusa
Dolnego, czyli najdalszego odcinka ul. Konstantynowskiej, Magistrat stwierdził, iż na
wspomnianej linji kolejek dojazdowych taryfa ulgowa nie została w obowiązującym
terminie wprowadzona, co stanowi częściowo
pogwałcenie cytowanego wyżej § 2 umowy.

Narady nad zniesieniem
sezonu martwego
Jak wiadomo na skutek rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej robotnicy sezonowi zatrudnieni na różnych robotach podczas lata, zostają rok rocznie pozbawieni zapomóg, począwszy od dnia 15 grudnia do 1-go
marca.
Wobec tego, że robotnicy ci podczas trwania robót sezonowych nie są tak wynagradzani, ażeby mogli uciułać trochę grosza na tak
zwaną „czarną godzinę",
wynikają zatargi
między związkami zawodowemi a władzami.
W roku ubiegłym podobny zatarg na tem
tle wynikł w Łodzi i dzięki interwencji przed
stawicieli związków zawodowych w \Varszawie, Minister Pracy za zgodą Prezydenta Rze
czypospolitej uchylił to zarządzenie w obrę
bie województwa łódzkiego. Obecnie wskutek ukończenia robót sezonowych na terenie
Lodzi Ministerstwo Pracy zwróciło się do Dy
rekcji Obwodowego Funduszu Bezrobocia
w Łodzi z poleceniem zbadania sytuacji na te
renie Lodzi, czy sezon martwy musi być również i w tym roku uchylony.
W związku z powyższem odbędzie się w
przyszłym tygodniu nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobo
cia w Łodzi

Podziękowanie
Towarzystwo Przyrodnicze im. St. Staszica w Łodzi za naszem pośrednictwem skła
da serdeczne podziękowanie Sejmikowi Powiatu Tureckiego, za wpłacenie na cele Towarzystwa kwoty 600 zł. wpisując się tern
na członka założyciela. Umożliwi to Towarzystwu ogłoszenie drukiem w Czasopiśmie
Przyrodniczem pierwszej części wyników badań nad głazami narzutowemi, wykopanemi
w czasie robót kanalizacyjnych w mieście
Łodzi. Prace nad określeniem tych głazów
i oznaczenie miejscowości ich pochodzenia,
kosztowały wiele trudu, zważywszy, że były
one prowadzone częściowo w Lodzi, pozatem
w Zakładach Mineralogicznych w Krakowie
i Sztokholmie.
Sporządzenie
kilkudziesięciu próbnych
szlifów, analizy chemiczne, transport i t. d.
pochłonęły znaczne sumy pieniężne, które
Towarzystwo czerpało dotychczas wyłącznie
z wkładek członkowskich, nie otrzymawszy
do dziś, pomimo starań, żadnych subwencyj.
Dalsze prowadzenie rozpoczętych badań
nad opracowaniem Województwa Łódzkiego
pod względem fizjologicznym, dalsze kompletowanie zbiorów zapoczątkowanego Wojewódzkiego Muzeum Przyrodniczego, wzmożenie działalności popularyzatorskiej, czeka
n~ chętnych
naśladowców
obywatelskiego
zynu Sejmiku Powiatu Tureckiego.

Ruch towarzystw·

W związku z powyższem Magistrat
jął niezwłocznie kroki interwencyjne w

pod·
Ministerstwie Komunikacji, celem zmuszenia zarządu Kolejek Dojazdowych do należytego

.„.

•

e

respektowania postanowień zawartej z Magi.
stratem umowy i wprowadzeni/i również na
linji Konstantynowskiej ulgowego przejazdu
tramwajowego w granicach m. Łodzi.
w

Krwawa awantura na sali
Kilku opryszków

ciężko poraniło
inałżonkę

Onegdaj wieczorem, gdy na sali tańca
Frydwalda, przy ul. Południowej 10 wirowało kilka par, wpadło nagle kilku pijanych
awnturników, wzniecając bójkę.
Na sali powstało zamieszanie i nieopisany
zamęt.
Nagła bowiem wizyta nieproszonych
gości przeraziła tańczących.
Gdy Frydwald wezwał awanturujących
się do opuszczenia sali, jeden z napastników
\\ ym.ierzył mu cios nożem w bok.
Orjentująca się w groźnej sytuacji, żona
Frydwalda usiłowała wzywać pomocy przez

fri!M'*'

tań,ca

właściciela

sali i jego

opryszków

Tutaj pijani natknęli się na jatkę mejakiego Zysmana, której właściciela i jego żonę
napadli i pobili dotkliwie tępern narzędziem.
Z jatki Zysmana wybiegli na ulicę, gdzie
napadli i pokłóli nożami napotkanego tam
handlarza ryb Kopia Lubocińskiego.
Powstało
zbiegowisko,
tłum
podniósł
alarm. Wezwano policję, która wdrożyła pościg za uciekającymi napastnikami. Jednego
z napastników ujęto i osadzono w areszcie.
Władze policyjne prowadzą dalsze dochodzenie mające na celu ujęcie pozostałych napastników. Wszystkim poszkodowanym udzieliło pomocy lekarskiej pogotowie miejskie.

sądoWej

protokuł.

jednakże przesłuchani w tej
winę jej w zupełności

sprawie świad
udowodnili.
Po przesłuchaniu świadków sędzia Tuhm
ogłosił wyrok mocą którego Janina Smażek
uznana została winną pobicia Natalji Wunsche i skazana na 2 tygodnie więzienia.

I kowie

I
I

Podczas odczytywania wyroku oskarżona
wobec czego zokary.
Usłyszawszy to ciężko osunęła się na zie-

przerywała ciągle sędziemu,
stała ona skazana na 20 zł.
mię mdlejąc.

Wobec tego, iż nikomu nie udało się jej
do przytomności zawezwano
pogotowie miejskie, którego lekarz stwierdziwszy atak serca, po udzieleniu pierwszej
pomocy odwiózł ją do domu w stanie bardzo

przyprowadzić

Postawiona w stan oskarżenia o pobicie
Janina Smażek do winy się nie przyznała, 1 osłabionym.
ił

fi

RM§tpe

Niech
Oto

żyje tężyzna fizyczna!
Precz z niedoł~stwem
hasła

rzucone przez ostatni Zjazd

W tych dniach odbył się w Łodzi w lokalu własnym Zjazd drużynowych Chorągwi
Łódzkich Żeńskiej i Męskiej. Po referacie
druha sędziego Olbromskiego o udziale harcerzy w walkach niepodległościowych obradowały komisje żeńska i męska. Na obu zastanawiano się nad sprawami bieżącemi oraz
nad przysposobieniem wojskowem i wychowaniem fizycznem.

Po referacie komendanta chorągwi druha
Józefa Janiczka na powyższy temat potoczyła się ożywiona dyskusja, w wyniku któZE STOWARZYSZENIA REZERWISTÓW rej ustalono pogląd, że tak W. F. jak i P. W.
I B. WOJSKOWYCH.
należy uważać za jedną ze składowych cz~1
ści szeroko pojętego Wychowania Narodowe
Wojewódzki Komitet Organizacyjny Zjaz·
go nad czem zbyt mało jeszcze społeczeń
du Rezerwistów i b. Wojskowych podaje do
stwo się zastanawia.
wiadomości, iż biuro jego zostało z dniem 1
listopada 1928 r. przeniesione z ul. PiotrkowZgodnie stwierdzono konieczność propaskiej Nr. 73 na ul. Narutowicza 45, gdzie bę gowania indywidualnej gimnastyki codziendzie czynne codziennie od godz. 10-ej do nej oraz potrzebę zakładania drużyn filial13-ej i od godz. 16-ej do godz. 20-ej, dokąd nych dla nieharcerzy, a więc terminatorów
mają się zgłaszać wszyscy rezerwiści i b. wojrzemieślniczych i młodzieży fabrycznei, któskowi, wyjeżdżający na dzień 11 listopada do rych celem prawie wyłącznym będzie wycho
Warszawy.
wanie fizyczne i przysposobienie wojskowe.

I
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drużynowych

TEATR W SALI GEYERA
Piotrkowska 295.
Dziś premjera krotochwili „Ciemna plama .
li

.......--„._,__„

skazana na dwa tygodnie aresztu

W dniu vczorajszym na wokandzie sądu
pokoju znalazła się sprawa Janiny Smażek,
zamieszkałej przy ulicy Łąkowej 12, oskarżonej o pobicie tępem narzędziem właściciel
ki wymienionego domu p. Natalji Wunsche.
Między Janiną Smażek a właścicielką domu od dłuższego czasu trwał zatarg na tle
mieszlaniowym.
.
Dnia 15 sierpnia r. b. wynikła między niemi sprzeczka, podczas której Janina Smażek
pobita dotkliwie właścicielkę domu, tak, iż
zaszła
potrzeba zawezwania pomocy lekarskiej.
O powyższem powiadomiona została po·
licja, która sporządziła o zajściu odpowiedni

Dziś, sobota, premjera 3-ch aktowej
interesującej komedj i współczesnej świetne

I

Ataku serca na sali
dostała

TEATR KAMERALNY

Widząc

padło ofiarą

Onegdaj o godzinie 8-ej wieczorem w pi·
wiarni Fogelmana, mieszczącej się przy uhcy
Cegielnianej 42 raczyło się alkoholem kilka
osób.
Po wypiciu napoju goście odmówili uregulowania rachunku, wzniecając awanturę.
Wszelkie perswazje gospodarza nie odniosły skutku.
Gośde nie uspokoili się, a podrażnieni
słusznem
stanowiskiem właściciela piwiarni
powybijali szyby
Ponieważ drzwi zostały pozamykane awan
turnicy opuścili zakład, wychodząc oknem na
podwórze, graniczące z posesją przy ulicy
Wschodniej 53.

TEATR MIEJSKI.
Dziś sobota dwa przedstawienia:
o godz. 4-ej popoł. sensacyjny „Procf!~
Marji Dugan" po cenach popularnych,
o godz. 8.30 wieczorem potężny dramat
R. Rolland'a „Danton". Ceny popularne.
Jutro, niedziela, dwa przedstawienia:
o godz. 4-ej popoł. wesoła, efektowna ko·
medja „Pieniądz leży na ulicy" po cenach
popularnych,
wieczorem jubileuszowe (25-te) przedstawienie wstrząsającej uscenizowanej powieśc·
Stefana Żeromskiego „Dziejów Grzechu",

go pisarza niemieckiego H. Bahr'a „Mistrz".
to awanturnicy rzucili się na 1
Tytułową rolę w tej pełnej ciekawych
obezwładniwszy, zadali jej cios w garproblemów i założeń w sztuce kreować bę
dło.
dzie niezrównany artysta scen polskich KaW czasie zamieszania bawiąca się na sali rol Adwentowicz.
młodzież uciekła.
W rolach kobiecych: Irena Grywi1iska, A.
Awanturnicy dokonawszy napadu zbiegli. Dunajewska i I. Faleńska.
Do poranionych zawezwano pogotowie
Reżyseruje K. Melina.
miejskie, którego lekarz po udzieleniu pomo.TEATR POPULARNY.
cy pozostawił ich w stanie ciężkim w domu.
Ogrodowa Nr. 18.
Zawiadomione o zajściu władze policyjne
wszczęły dochodzenie w celu odszukania naDziś i jutro o godz. 4.30 po poł. i 8.30 wie
pastników.
czorem graną będzie 11 Małka Szwarcenkopf"
ciesząca się rekordowem powodzeniem.
okno.
nią i

Niepoc;!ytalne wybryki ijanych
awantur11ików
Kilka osób

~reatrnztuuu~

Z. H. P.

wyrażono pogląd, że bezwzględ
należy okazać dążność do nawiązania
łączności i współdziałania lub przynajmniej

Wreszcie

nie

wzajemnego zrozumienia i sympatji z licznemi zrzeszeniami, dążącemi do poparcia tej
czy owej dziedziny, nietylko najszerzej poję
tego Wychowania Fizcyznego, ale i wogóle
Wychowania Narodowego.
W dalszym ciągu porządku dziennego omawiano sprawę uroczystego obchodu przez
Harcerstwo $więta Niepodległości, które bar
dzo ściśle łączy się z 10-leciem połączenia
poszczególnych organizacyj skautowych w
jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Zała
twiając sprawę Zlotu Międzynarodowego w
Anglji, zdecydowano wysłać z terenu Chorą
gwi zastęp reprezentacyjny.
W końcu uczestnicy otrzymali szczegóło
we informacje w związku z organizowanemi
przez Główną Kwaterę Męską Narodowemi
Harcerskiemi Zawodami Strzeleckiemi, które odbędą się w \Xf arszawie w okresie świąt
Bożego Narodzenia.
Zjazd zakończył obrady odśpiewaniem
„Roty".

~·-

Udział
w

b. wojskowych

uroczystościach rocznicy 10-lecia
powstania Państwa Polskiego

We wtorek, dnia 30 ub. m., w obecności
wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji.
senatora Perzyńskiego odbyło się w Łodzi
zebranie przedstawicieli związków b. wojsko
wych, zwołane przez Wojewódzką Federację
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, celem ustalenia udziału b. wojskowych w uroczystościach rocznicy dziesięciolecia powsta
nia Państwa Polskiego. Przewodniczył ppłk.
rez. p. Dienstl-Dąbrowa, sekretarzował ppor.
rez. M. Lewandowski. Po złożeni sprawozdania przez prezydjum z dokonanych czynno·
ści, ustalono następujący program:
Sobota, 10-go listopada:
Godzina 10-ta rano odsłonięcie tablicy pamiątkowej w synagodze przy ulicy Wolborskiej.
Godzina 11-ta rano odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele ewangelickim $w. Trójcy przy Pl. Wolności.
Godzina 2 po poł. zbiórka wszystkich
związków b. wojskowych na Placu Katedralnym, gdzie po odsłonięciu pamiątkowej tablicy, przemówienia prezesa Wojewódzkiej Federacji oraz złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza przez· Komitet Obywatelski, uformuje się pochód,. poczem uda się na
cmentarz katolicki oraz ewangelicki do grobów poległych w dniu 11-ym listopada 1918 r,
Tu nastąpią przemówienia:
na cmentarzu katolickim - przedstawicieli Związku Legjonistów i Dowborczyków,
na cmentarzu ewangelickim - przedsta·
wiciela P. O. W.,
oraz zostaną złożone wieńce z szarfami
wszystkich organizacyj b. wojskowych.
W niedzielę rano Wojewódzka Federacja
specjalnym pociągiem udaje się do Warszawy
dla wzięcia udziału w ogólnym zjeździe oraz
defiladzie przed Prezydentem Rzeczypospolitej, Marszałkiem Piłsudskim i Rządem. Zapisy na zjazd przyjmują poszczególne organizacje do dn. 5 listopada r. b.
Związek Of. Rezerwy codziennie od
godz. 18-20-ej, ul. Piotrkowska 104.
Związek Legjonistów - codziennie od godziny 18-20-ej, ul. Gdańska 57.
P. O. W. - codziennie od godz. 19-21-ej,
ul. Zachodnia 70.
Związek Podoficerów Rez. codziennie od
godz. 17-21-ej, Al. Kościuszki 53.
Także związki nie wchodzące w skład
Federacji, po porozumieniu się z dnią, przyjmują zapisy w swych lokalach.
Przewidywany jest wyjazd około 1000 osób. Powrócą w niedzielę wieczorem.
Siedziba Federacji mieśći się przy ulicy
Piotrkowskiej 104 (Związek Oficerów Rezerwy) godz. urzędowania codziennie od godz.
18 do 20-tej.

ZAMACH SAMOBóJCZY.
Wczoraj
usiłowała

przy ul. Konstantynowskiej 48

pozbawić się życia przez otrucie
niejaka Helena Baszczyńska, wypijając wię
kszą dozę kwasu solnego. Wezwane pogotowie ratunkowe odwiozło niedoszłą samobójczynię do szpitala w Rado2oszczu.

„HASŁO''
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FENOMENALNY FILM!
Fenomenalna sława paramountowskich
,,SKRZYDEŁ", obiega całą kulę ziemską budząc wszędzie niezwykły entuzjazm, a wśród
znawców najwyższy podziw.
Zapewne, gdyby szukać przyczyn tego
zjawiska - to na samym wstępie spotkamy
się z odpowiedzią, iż jest to pierwszy dramat
dźwiękowy i dlatego każdy ciekawy jest poznać ten nowy wynalazek kinematografji.
Kto inny odpowie: ludzie szukają silnych,
nieprzeciętnych wrażeń, „SKRZYDŁA" właś
nie w to obfitują.

A trzeci jeszcze odrzeknie poprostu: Cieszą się „SKRZYDŁA" powodzeniem, autor i
reżyser uchwycili na taśmę filmową najżywot...
niejsze zagadnienia świata, wyzyskując zrę
cznie konkurencję lotnictwa międzynarodo

wego dla celów dramaturgji filmowej.
Wszystkie te operacje acz nie mijają się
z prawdą, pokrywają milczeniem rzecz najważniejszą: wykonawców obrazu.
A właś
nie tu kryje się cała zagadka: główni wykonawcy tej epopei powietrznej: Richard Arlen
i Charles Rogers są lotnikami z krwi i kości,
są braćmi tych wszystkich Orlińskich, Kubalów, Idźkowskich, Fitzmaurice'ów i de Coste'ów, którzy sławę zawdzięczają swemu
męstwu i nieustraszonemu bohaterstwu.
„SKRZYDŁA", pierwszy film dźwiękowy
demonstrowany będzie w
„GRAND-KINIE".
lCina „Odeon"-„ Wodewil".
„NIEZWYCIĘŻONY"

(Hjeny nocy).
0

Jest to film z Lucjanem Albertinim. Ten
europejski Douglas Fairbanks, człowiek o sta
!owych nerwach, żelaznych mięśniach, nieustraszonej odwadze wprowadza w filmach
w któryc_h gra tyle życia, werwy i ognia, że
porywa widza i przekonuje dla c;;wych przeważnie nierealnych i urojonych pomysłów.
Lucjano występuje w tym filmie w otoczeniu kilkudziesięciu, rozkosznych girls, które
towarzyszą mu wszędzie i jego męskiej sile
dodają uroku kobiecości.
Trudno o bardziej nieustraszonego junaka
jakim jest Albertini, z dachu skacze na dach
po drugiej stronie ulicy, niema dla niego prze
<:?.kód w odległości, ani w wysokości. Jak
zwykle, Lak i tym razem zmaga się Lucjano
z bandą oszustów i jest niewinnie posądzony
o kradzież. Prawda, mająca tak dzielnego
r::.:ecznika jakim jest Lucjano, zwycięża. Zwycięża również i miłość, gdyż niezwyciężony
po tysiącach niebezpieczeństw, pogoni i pościgów, może nareszcie stanąć ze swą ukochaną przed obliczem urzędnika stanu cywilnego. Wreszcie zwyciężonym jest również
i widz, którego ujmuje ten film najzupełniej.
Kino „Capitol".
„CHICAGO" z Phyllis Haver w roli głównej.
„Chicago" jest osnute na tle zbrodni, po-

z dnia 3-~o listopada 1928 r.

Wa ka z dłngoterminowe.HiśUl9i wekslami
ma

uratować przemysł

Od pewnego czasu przemysł i kupiectwo
przeżywają silnie dającą się we znaki ciasnotę gotówkową na rynku pieniężnym w Łodzi.
Wszelkie tranzakcje z powodu braku piewarunkach długotermi
nowych.
Taki stan zdaniem przemysłowców i kupiectwa wywoła niechybnie katastrofalną sy-

niędzy odbywają się

tuację.

Ażeby temu zaradzić, przemysłowcy zwró
się S\Vego czasu z interpelacją do władz,
ażeby przeciwdziałały one tym niezdrowym

cili

W lokalu Resursy Rzemieślniczej odbyło
zebranie członków Centrali Handlowej
Krawieckiej na Rzeczpospolitą Polską.
Zebranie zagaił prezes Cen lrali lJ. Kopczyński, prosząc na przewoclnic74cego p.
Marksa (Częstochowa), a na asesorów p. Wie
czorkiewicza (Łódź) i p. Biszoffa (Grudziądz)
Sprawozdanie z dzialalno:ści zarządu wygłosił wiceprezes centrali p. Jagielski, wyjaśniając obecnym,
że centrala mimo olbrzymiej konkurencji, prosperuje dobrze.
Za tak wytrwałą i wydajną pracę złożono
siaremu zarządowi pełne uznanie.
Następnie odbyły się wybory nowego zarz<1du, w skład którego weszli pp.: Majewski,
się

Ci~za·!·,

Pola Negri w ostatnim filmie Paramount'u
p. t. „Spowiedź uczciwej kobiety" nie zawiodła licznycli rzesz publiczności, przybyłej aże
by ujrzeć swą ulubienicę. Praca w wytwórni amerykańskiej pogłębiła jeszcze znakomity talent naszej rodaczki, która słusznie uchodzi za królowę wielkich tragiczek srebr11ego ekranu.
Jej twarz, uduchowiona wewnętrznym
ogniem artyzmu potrafi oddać najdrobniejszy
odruch duszy, jej oczy są lustrem, w którem
odbijają się wszelkie przeżycia odtwarzanych
postaci, jej gra, to najistotniejszy wyraz sztuki filmowej. Dlatego też każdego prawdziwego miłośnika kina musi napawać prawdziwym smutkiem uporczywie · lansowana pogłoska, iż Pola chce porzucić ekran dla teatru, że woli być podziwianą przez setki, niż
przez miljony. Miejmy jednak nadzieję, iż
iest to tylko r-eklama, którą nawet 11 asy" Paramount'u nie gardzą i śpieszmy podziwiać
grę pięknej Poli w 11 Spowiedzi uczciwei kobietv".

pującej:

Objaw wystawiania weksli dlu_, termino-

Iwych. oraz szkodliwa tendencja

O

Kopczyński,

;r;ydfużania

Damsz, Łapienis. F ollak i Wie-

czorkiewicz
W woinych vm10skach poruszono sptaw~
rozszerzenia centrali. De~egaci z in nych miast
jak również. i wszyscy miejscowi członkowie
jednogłośnie postanowili
rozszerzyć zakre~
działania centrali na większą skalę. tak, by
wszyscy pracujący w zawodzie krawieckim
mieli możność nabywania wszelkich dodatków krawieckich w centrali i nie byli wyzy ·
skiwani przez firmy prywatne.

reforn1ę

podatku

\Y./ Nr. 299 --Głosu Prawdy" ukazał się
znamienny artykuł o konieczności zreformowania podatku przemysłowego od obrotu.
Autor omawia rzeczowo i wyczerpująco ujem
ne skutki, jakie dla życia gospodarczego pociąga za sobą ściąganie tego podatku, i wyprowadza wkońcn wniosek, domagający się
niezwłoc; 1 nie zniwelowania odnośnej ustawy.
Podatek przemysłowy od obrotu wprowadzony w roku 1923, spotkał się już wtedy
z zasadniczym sprzeciwem ze strony zarówno sfer przemysłowych jak handlowych, które wychodziły •słusznie z założenia, że obrót
jako czynnik nie mający nic wspólnego z dochodowością przedsiębiorstwa, nie może być
podstawą do opodatkowania. O tern, jak wielkim ciężarem spada ten podatek na barki
konsumenta, stając się dziwnie z bezpośred
niego podatkiem pośrednim, pouczają bardzo
cenne badania, przeprowadzone przez Komis j~ Ankietową wśród szeregu ważnych gałęzi przemysłu.

mysłowego,

towaru od producenta aż do spożywcy, to
proces narastania ceny przez podatek obro-towy będzie następujący:
(A-producent, B - hurtownik, C-półhurtownik, D-detalista).
A - 1,25
B - 2,51
3,80
D - 6,39.
Zanim towar dostanie się do rąk spożyw
cy, przechodzić musi przez długi łańcuch
kupców-pośredników, przechodzić musi przez
ogień krzyżowy podatku obrotowego, opłaco
nego przez pośredników kilkakrotnie, ażeby
wreszcie, przyczyniając się do wzrostu cen,
utrudnić lub wręcz
uniemożliwić
rzeszom
I spożywców nabywanie artykułów codzienne-

c-

~o użytku.

Zrozumiano to w Niemczech i przeprowadzono daleko idące reformy. Tam najwyższa
stawka nie przenosi 0,75 procent obrotu. Dało to wynikie dodatnie dla życia gospodarczego, a skarb Państwa nie ponióst żadnego
uszczerblm.

O całkowitem zniesieniu tego obciążenia
z punktu widzenia budżetu państwowego mowy być nie może. Wpływy bowiem z tego tytułu osiągnięte
wyniosły w roku
1927 /28
225.082 tys. zł., co w stosunku do ogólnych
docohodów państwowych daje 10,55 proc., a
w dochodach Min. Skarbu daje cyfrę 19,11&,
w dochodach z podatków bezpośrednich 13,89 proc.
W takich okolicznościach o całkowitem
zniesieniu tego obciążenia mowy być nie mo-

'»

Za

konsumen~
od obrotu

natomiast rozważona winna być sprawa
jego reformy. Podatek obrotowy w jego obecnej formie i · wysokości sprzyja ukrywaniu
rzeczywistego obrotu, sprzyja istnieniu przed
siębiorstw, nie prowadzących
wogółe ksiąg
dochodowych a więc wolnych od tego obcią
żenia i prowadzących dzięki temu niezdrową
konkurencję, a wreszcie utrudnia tranzakcję, gdyż zysk z niej osiągnięty nie jest
nieraz w stanie pokryć wysokości podatku.
W handlu skórami surowerni gdzie zysk
nie jest wyższy · od 1 proc. podatek ten przyczynił się do zlikwidowania
wielu ważnych
placówek gospodarczych - placówek hurtowych składów skór surowych, co w dalszej
konsekwencji fatalnie odbija się na naszem
garbarstwie i handlu skórami.
Co więcej, w sferach handlowych ,można
się spotkać z opinją, że wysokość obrotów,
szacowaną przez rozne
urzędy, jest niedostateczn3., że wielu pragnęłoby zwiększeme
ich sumy obrotowej o 100 nawet procent, byleby tylko obniżyć wysokość podatku.
W tych warunkach powinna być przidsię
wzięta zmiana obecnej formy podatku obro:
towego w kierunku uregulowania i zmodyfikowania tego podatku, obniżenie jego wysokości, scalenia go i pobierania go możliwie
raz tylko u producenta przy sprzedaży, a
u importera przy poborze cła. To umożliwi
łoby ściślejszą kontrolę tego podatku, przyczyniłoby się do rozwoju
produkcji, przy·
czyniłoby się do intensyfikacji życia gospodarczego. Reforma podatku obrotowego leży, o ile nam wiadomo, w intencji obecnego
Ministra Skarbu. Należałoby życzyć -- konkluduje autor - aby plany w tej dziedzinie
w rychłym czasie zostały wprowadzone w

że,

życie.
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przemiał

skonfiskowano 36 worków mąki

pomoc w rozszerzaniu centf.:ili
przyrzekli nietylko członkowie miejscowi,
lecz i wszyscy pozamiejscowi.
•

przemysłowego

ru~ną

terminów kredytowych w handlzz jest z pun~
ktu widzenia potrzeb gospodarczych zabójcza dla przemyslu i handlu. Wywołuje ona
bowiem nienaturalne napięcie produkcji, bozbawia kapitalu płynnego. uniemożliwia przeprowadzanie tranzah·yj. ufrudnia dyskonto,
oraz naraża kupców i przemysłowców na poważne straty.
Dalszy taki stan doprowadzić może rychło
do katastrofy we wszystkich gałęziach przemysłu.
W celu przeciwdziałania tym anormalnym objawom oraz w celu poprawy warunków kredyto1uych należy przedewszystkiem zahamowa(: wzrastajqcą tendencię wypuszczenia w oln_ ~ u.ek fi długoterminowych.
J eaynym <:rod /;iem zaradczym jest zawarcie umowy pomiędzy bankami pmlslwowemi
a prywatnemi, majqC:?J na celu ograniczenie
termmów wehsiowych.
W tym celu należałoby zgóry określić terrmny weblowe dia lwzdej galęzi przemysłu.
uwzglę n ając jej warunki.
Rezoluci a ta był t rozpatrywana na specjaln2m pos;edzeniu związku bankć v prywatnych, na którem zgodzono się z tego rodzaju
stanowiskiem.

Wszelką

który pa a a bar i

Jeśli przyjmiemy za normalny istniejący
óziś stan, stan czterech ogniw w wymiarze

UCZCIWEJ KOBIETY".

wydały

zmierzające

w Centrali Handlowej Krawieckie.i dała doskonałe wyniki

Rolę tego żywego
bywałem
odczuciem

,.SPOWIEDź

odpowiednie zarządzenie,
w kierunku uregulowania kwcstji wystawiania wieksli długoterminowych.
Jak wiadomo w obecnej chwili znajdują
się w obiegu weksle z termmem 1-rocznym.
Spraw ta była rozpatrywana przed kilku dnia
mi przez komitet bankowy, będący organem
doradczym Ministerstwa Skarbu, w rezultacie
narad przyjęta została rezolucja treści nastę
objawom i

SPÓŁDZIELCZOŚĆ RZEMIEŚLNICZA

Przy dzisiejszej strukturze podatku przemimo zmian, wprowadzonych w
wymiarze tego podatku w stosunku handlu
artykułami
pierwszej potrzeby, obciążenie
nim przedstawia się na~tępująco:

„Grand-Kino".

i kupiectwo przed

~

pełnionej przez nieprzeciętnie piękną,
lecz
też i nie przeciętnie lekkomyślną kobietę.
Przesuwają się przed naszemi oczyma
dzieje lalki o złoto-blond lokach, um1e1ącej
doprowadzić uczciwego mężczyznę do zbrodni, nie zdającej sobie sprawy z najtragiczniejszych momentów życiowych i nie umieją
cei odróżnić dobra od zła.

manekina zagrał z nieodtwarzanej postaci
Phyllis Haver i z artyzmem. Była lalką w
każdym calu swej postaci, starająca się o uśmiechy napotykanych na swej drodze męż
czyzn, choćby to byli jej kaci.
Michał Varconi miał niewdzięczną rolę
zdradzonego męża, gotowego z miłości do nie
godnej żony poświęcić swe życie i z roli swej
wywiązał się znakomicie. Reżyseria zaś Cecila B. de Mille'a mówi sama za siebie.
Obraz godny ze wszechmiar obejrzenia.
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Loma Komisja Wojewódzka do badania
przetworów zbożowych przeprowadziła w
tych dniach cal:y szereg lustracyj w młynach,
składach mąki i piekarniach na terenie po·
wiatów: łódzkiego, brzezińskiego i łęczyckie
go. Kontrola dotyczyła spraw sanitarnych
oraz obowiazku młynarzy do stosowania prze
miału 70 proc. dla żyta.
Komisja stwierdziła, że w większości mły
nów stan sanitarny przepisom nie odpowiada; co się tyczy przemiału - stwierdzono w
trzech wypadkach, iż młyny nie stosują się
do przepisów przemiałowych. Sporządzono
odpowiednie protokuły karne na młynach B.
Brauna w Zgierzu, St. Tomaszewskiego w Re
miszewicach, Andrzeja Zalewskiego w Golygowie Il, Szymona Rogazińskiego i E\}asza
Infelda, J. Knastera i Frydmana w Ozorkowie, Ch. Kompela w Gębicach, u którego też
zakwestjonowano 36 worków mąki żytniej z
przemiału poniżej 70 proc., oraz F. Gantera
w Łęczycy.

Y
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\Varszawa, 2-go listopada.
Waluty.
Dolary Stanów Zjedn. 8.881 1 .

Dewizy.
Belgja 123.90, Holandia 357.60, Londyn
43.23, Nowy Jork 8.90, Paryż 34.83:1/z, Pra·
ga 171.55, Włochy 46.70, Wiedeń 125.37.
Rubel złoty 4.65. Gram czystego złota
5.9244.
Papiery procentowe.
5 proc. państw. poż. premjowa dolarowa
99.00, 5 proc. konwersyjna 67.00, 6 proc. poż.
dolarowa 85.25.
·
Akcje.
Bank handlowy 120.00, Bank Polski
177.00, B. zachodni bez praw, B. Zw. spół zar.
80.00, Sole potasowe 25.00, Elektr. dąbrow.
88.00, Chodorów 195.00, Firlej 65.00, Drogi
żelazne dojazdowe 23.00, „Nobel" 26.00, Lilpop 36.00, Modrzejów 33.75, Ostrowieckie
serja B 110.00, Rudzki 38.50, Starachowice
42.50, Spirytus 24.00.

HASŁO SPORTOWE
Kalendarzyk sportowy na dziś i jutro
W dniu dzisiejszym odbędzie się w Łodzi
jedyne spotkanie footbalowe towarzyskie
między drużynami WKS. i Hakoah. Zawody
odbędą się o godz. 2.30 na boisku DOK.

dów, że w razie przegranej ŁTSG. traci cał
kowite szanse promocji do extra klasy

Cracovia -

K. S.

W niedzielę na boisku przy ul. Wodnej ·
gra Widzew z GMS. o mistrzostwo klasy A.
Początek zawodów o godz. 11. O tej samej
to największy szlagier Jutrzejszej
godzinie na boisku DOK. odbędzie się doniedzieli
grywka niedokończonego meczu Turyści IbWKS. Dogrywka potrwa 44 min., następnie
W dniu jutrzejszym odbędą się w kraju
zaś rozegrane zostanie spotkanie towarzysnastępujące mecze ligowe: Cracovia-LKS.
kie. Poprzedni mecz Turyści-WKS. przerw Krakowie, Warta-Legja w Poznaniu,
wany wskutek silnego deszczu zakończył się
I. F. C. - Pogoń w Katowicach, Polonja zwycięstwem WKS. 2:0.
Czarni w Warszawie i Warszawianka-Ruch
Najważniejsze spotkanie dnia odbędzie się
w Warszawie. Mecze ligowe będą zakoń
o godz. 2.30 na boisku WKS. ŁTSG. zm!eczone
najpóźniej za trzy tygodnie.
rzy się z Polonja przemyską. Mecz zapowiada się niezwvlde interesująco z tych wzglę-

Ł.

~r.
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Wynalazek, który
dla

Sprzymierzeńcy
gruźlicy
Krótka spódnica i -

dancing

laczego
ua·ą

liście

W końcu bieżącego miesiąca przypada
trzechsetna rocznica wydania w Anglji przywileju, zapewniającego prawo wyrabiania
kart do gry pewnemu towarzystwu przemysłowemu.

Od października 1628 r. datuje się zatem
produkcja masowa w Anglji tego artykułu
zbytku, a co gorzej hazardu, który przetrwał
w ten sposób przez wieki, zawsze jednako ożywiony i jednakie powodujący katastrofy.
Kiedy wła.ściwie rozpoczęło się nieusankcjonowane wyrabianie kart, trudno dokła
dnie określić, musiało ono jednak datować
się od bardzo dawna, jak wskazuje na to
przechowywany w archiwach londyńskich
akt z 1463 r., zakazujący importu do W. Brytanji kart do gry z zagranicy, a to celem obrony interesów „artystów", jak brzmi treść
dokumentu, wyrabiających je w An~lji.
Akt rzeczony każe więc przypuszczać, że
wyrób angielskich kart do gry ma już za sobą tradycję nie 3-ch, ale pięciu wieków. Przez
długi wszakże czas cieszyły się największa.
wziętością w Anglji, i tak samo na kontynencie Europy karty do gry wyrabiane w Hiszpanji i we Włoszech. Używane one były _głów
nie na dworach, jak to opiewają kroniki z
czasów, o ile to dotyczy Anglji, panowania
Marii Szkockiej i Elżbiety.
Potem ustąpić musiały karty hiszpańskie
miejsca francuskim kartom do gry, które w

barw-= w jesieni?

że liście roślin pod jesien
zmieniają barwę zieloną na czerwoną lub
żółtą. Zjawisko to polega na tero, że barwik
zielony liści ulega zanikowi, a pozostają jedynie składowe części żółte i czerwone. Jednak nie każdy wypadek czerwienienia liści
da się przy pomocy powyższego procesu wyiaśnić.
Zmiany barwy liści z zielonej na czerwoną występują także przy dłuższem działaniu
suszy lub ostrem oświetleniu i wtedy powód
czerwienienia się ich leży gdzieindziej. Jak
badania wykazały, tworzy się wówczas nowe
ciało, czerwony barwik, którego w liściu zie1onym nie było.
Zdołano go wykazać dotychczas w szeregu roślin, jak np. skrzypów, cisu, jałowca,
aloesu, rdestnic. Pojawia się on szczególnie
przy działaniu niskich temperatur, suszy, silnego oświetlenia, wskutek uszkodzenia roś

Wiadomem jest,

•

liny.
.Takie jest jego znaczenie dla
tąd nie ustalono.

do-

MILJONER

Oczywiście pierwsze karty malowane były ręcznie, w następstwie dopiero odbijano je

z drzeworytów, jak to się obecnie praktykuje, z wyjątkiem najwyższych gatunków, rytych na miedzi lub litografowanych.
Wyobrażenia postaci na kartach ulegały
zmianom związanym z biegiem wypadków
historycznych. Dawniejsi królowie na kartach: Dawid, Aleksander Wielki, Cezar, Karol Wielki ustąpili w czasie rewolucji francuskiej miejsca figurom symbolicznym: wolności, równości, ducha wojny, pokoju itp. Za
Napoleona figurowały na kartach do gry wyłącznie wizerunki bohaterów starożytnego
świata. Kolory otrzymały także odrębne w
różnych krajach nazwy: francuskie i angielskie - coeur (heart), tref (club), carreau
(diamon) i pique (spade) odpowiadają wło·
skim, hiszpańskim i portugalskim cupi, denari, bastoni i spadoni, oraz polskim: czerwień,
żołądź, dzwonek i wino.
Wielkie dochody, czerpane z wyrobu kart
do gry spowodowały wysokie ich opodatkowanie, lub zmonopolizowanie przez państwo.

·w

Z Paryża donoszą: Cała Francja oczekuje
z wielkiem zaciekawieniem rozpoczęcia pro·
cesu przeciwko słynnemu fabrykantowi perfum Cotyemu.
„ Wielki korsykanin", którego właściwe
nazwisko brzmi Franciszek Józef Społtuno
zarabia, jak wiadomo, olbrzymie sumy, które
zużytkowuje na zakładanie dzienników. I
tak niedawno temu założył w Paryżu wielki
dziennik „Przyjaciel Ludu", którego egzemplarz kosztuje zaledwie 10 cent., robiąc wielką konkurencję innym dziennikom paryskim.
Paryscy wydawcy nie omijają · więc żadnej
sposobności, ażeby Cotyemu zaszkodzić i
zmusić do zaniechania jego akcji wydawnicze1.
I tak z oryginalną skargą przeciwko Cotyemu wystąpiła „Liberie". Mianowicie w
r. 1926 w czasie wielkiego kryzysu franka,

42)
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ciągu wieków całych walczyły z hiszpańskie
mi, włoskiemi i angielskiemi o palmę pierwszeństwa. Do Hiszpanji i Włoch wprowadzili umiejętność wyrabiania kolorowych
kart Arabowie, pierwotnie jednak u:iywane
one były tylko do wróżenia, co zresztą przeszło do nowszych czasów pod nazwą kabały.

OPAŁACH

dyplomatp

Z upowainienia autora
Janina Sujkowska

przelożyla

Betty nie poświęciła ani chwilki refleksjom, że o manie zabiła człowieka. Karl najwidoczniej nie miał odwagi skoczyć z balkonu na rusztowanie, z którego przedostał się uprzednio na tenże balkon, śpiesząc z pomocą
kapitanowi Hennigowi, ale przecież człowiek w ciemnych
okularach, albo sam Hennig mogli zbiec po schodach drogiego domu i dogonić ją na ulicy. Zleciała więc pędem po
wyłożonych deskami schodach i wybiegła przez otwartą
bramę. Nie miała nawet czasu otrzepać z kurzu ubrania
i wiedziała, że musi być czerwona i zmieniona na twarzy.
Zato traktat, traktat Lavingtona, znajdował się w jej posiadaniu.
Ulica nie była pusta, ale widok jedynego, obecnego
na niej człowieka napełnił ją otuchą. Był to policjant
szwajcarski, który stał z podniesioną do góry głową, przypatrując się z zaciekawieniem belkom, z których sypnął
się na ulicę grad tynku. Betty przybrała możliwie spokojną minę i ruszyła ku niemu pewnym krokiem. Nawet gdyby z tamtego domu nadbiegł człowiek w ciemnych okulara.eh, byłaby bezpieczna. Nie odważyłby się napaść na
nią teraz, to też miała wrażenie, że nigdy przedtem nie
ucieszyła się tak z widoku policjanta, jak teraz.
Jednakże rozradowanie jej rozwiało się momentalnie,
kiedy stróż porządku schwycił ją mocno za ramię.
- Co pani robiła w lym domu? -- zapytał.
- Nic. Proszę mnie puścić. Okropnie mi się śpieszy.
ło

Proszę„.

W odpowiedzi policjant przytrzymał ją jeszcze energiczniej.
- Może być, mademoiselle, ale mnie się nie śpieszy.
Musi się pani wytłumaczyć.
Rozejrzała się naokoło wzrokiem, pełnym rozpaczy.
Nie było co walczyć. Policjant mógł ją zatrzymać do chwil1
ukazania się pościgu. I naturalnie odbiorą jej traktat, bo
cóż ona teraz zrobi?

kiedy rzucono myśli założenia kasy amortyzacyjnej, Coty ogłosił w je4nym ze swoich
dzienników „Figaro", że stawia do dyspozycji kasy sumę 100 milj. franków, którą będzie
spłacał w ratach po 10 milj. rocznie. Po pew·
nym czasie jednak twierdząc, iż organizacja
kasy nie odpowiada jego idei i życzeniom,
cofnął swoją obietnicę. Zobowiązanie to jednak mające charakter publicznego· aktu darowizny, jest według prawa francuskiego zaskarżalne przez każdego obywatela, płacące
go podatki. „Liberte" wstąpiła teraz z po·
dobną inicjatywą. Jej dyrektor zaskarżył
Cotyego o spłatę 30 milj. franków i zażądał
obłożenia hipoteką przedsiębiorstw Cotyego
do wysokości 70 milj. franków.
Proces ten budzi nietylko we Francji powszechne zaciekawienie.

ROZDZIAŁ

XXII.

Ramię

prawa.
Nieprzewidziana interwencja obrońcy prawa, w chwili, gdy jedynem jej pragnieniem było uciec i zabezpieczyć
bezcenny traktat, tak oszołomiła Betty, że przez kilka sekund patrzyła na policjanta jak nieprzytomna. Potem przypomniała sobie, że ścigający nie muszą być daleko i obró~
ciła się instynktownie, chcąc odejść. Napróżno! Na ramieniu jej zacisnęła się ponownie żelazna ręka i zabrzmiał
stanowczy, choć uprzejmy głos:
- Nie, panienko. Muszę się dowiedzieć, co pani robiła w tym domu.
Była tak rozgniewana, że nie mogła się zdobyć na natychmiastowe, prawdopodobne usprawiedliwienie. Nie
mogła przecież powiedzieć prawdy temu arcysumiennemu
posterunkowi, przyznać się, że ukradła skradziony trak·
tat, a tu z każdą chwlią rósł tłum gapiów, którzy zjawili
się jak z pod ziemi, w rzeczywistości zaś zbiegli się z małych uliczek i pasaży, w które obfituje Stare Miasto. Nie
będąc w możności powiedzieć całej prawdy, postanowiła
powiedzieć chociaż część.
- Nazywam się Betty Marshall - rzekła . - Jestem
specjalną korespondentką „Chicago Star".
Policjant spojr.zał na nią surowym wzrokiem. Mogła
sobie być Amerykanką, akcent jej wskazywał na to, że
nie pochodziła z Genewy. To nie miała nic do rzeczy.
- Co pani.„ - zapytał głosem, którego ostre brzmienie miało na celu zaimponowanie gawiedzi„„ - co pani
robiła w tym domu?

Betty obrzuciła śmiałem spojrzeniem niewielkie audytorjum.
- Powiedziałem panu, że jestem amerykańską dzien·
nikarką, przysłaną na obrady Ligi Narodów. Ale tak lubię Genewę - bardziej szanowni przedstawiciele zbiegowiska napuszyli się na te słowa i na twarzach ich odmalowały się przyjaźniejsze uczucia - że mam zamiar zabawić
tutaj cały rok. Chyba nie ma pan nic przeciwko temu,
żebym przez ten czas gdzieś mieszkała?
Policjant potrząsnął głową.
- Otóż potrzebne mi jest mieszkanie. Ta kamienica
jest już prawie gotowa. Poszła!ll zobaczyć, czy będzie mi
odpowiadała.

- Ale dlaczego nocą? policjant.

zapytał triumfującym

tonem

Kino „VICTORIAu
lliliilelkiego RH.
Dojazd tramwa1aml Hl Mt 3. " I 17.
Od wtorku, dnia 30-90 do poniedziałku, dnia
5-go llstop!lda 1928 r. wł11cznle
Pot~żny film z za kulis mlloścl, szaleflshra
I przepychu!

TAJEMNICA PANNY
Wzrusiejący dramet w 10 aktach, według po·
wieści E. MRRLITT. Złalllane życie I paczka
pożółkłych listów. Zepsuty syn konsula po·
siadał

dwie

namiętności

- kobiety I karty.
konsula I tajemnicze włamanie.
Tajemnicza rola przyjaciela doMu. Czy mężatce wolno mleć przyjaciela.
W rolach głównych: Hans Mierendorff, Antoni Polntner,Marcela A1bani, Frlda Richard.
Nagła śmierć

Pocz~tek

seansów o godz. 6-<:j, w aobotę o
godz. S·ej pp., w niedzielę o 3-eJ p p

Kino DOM LUDOWY
PRZEJAZD 34

Wspaniały

634

film p t.

Kobieto zmilionami
Wzruszaj~cy

W rolach

głównych

dramat życiowy.
znakomita para wirtuozów
ekranu

Pat O'Maley i Mae Busch
Na

śmierć i

iycie walczą 2 kobiety
o jednego mężczyznę.

Ceny miejsc; W :!ni powsLednie na wszystkie
seanse, zaś w sobotę. niedzieli; i świi;ta od
godz. 1-3 pp. I m. 75 gr., li. 40 gr. Ili. 30 gr.
W

Fabrykant Coty bohaterem sensacy,Jnego procesu

Przedruk wzbroniony

1eter Oldleld.

m $e

rośliny,

stał si~ przekleństwem
ludzkości

jubileusz usankcjonowania hazardu karcianego

Statystyka skonów w Stanach Zjednoczonych wykazuje ostatniemi czasy zastraszają
cy wzrost śmiertelności wśród kobiet od lat
16 do 26. Umierają one przeważnie na choroby płucne. Na zjeździe, zorganizowanym
w N. Jorku przez 11 Wisconsin Tuberculosis
Association" zjawiskiem tern zajmowali się
liczni lekarze. Zdaniem doktora Dearholt'a,
kobiety często· zapadają na gruźlicę dlatego,
Iż krótkie spódniczki, tak modne obecnie, nie
osłaniają należycie ciała, przez co bardzo ła two podlega ono zaziębieniom. Zaziębienia
te czynią w organizmach niewieścich wielkie
spustoszenia, gdyż kobiety nie odżywiają się
należycie, aby nie popaść w otyłość, są stale
wycieńczone i cierpią na blednicę. Doktór
John Smith, przemawiając zkolei, oświad
czył, iż nietylko krótkie sukienki są przyczyną wzrostu śmiertelności wśród kobiet, lecz
i tarice nowoczesne. Uzdrowiska amerykań
skie są obecnie przepełnione piersiowo choreroi kobietami, które nabawiły się suchot,
chodząc w krótkich sukienkach na dancingi.
Na poparcie swego twierdzenia lekarz przytoczył dane liczbowe. W r. 1915 zmarło na
gruźlicę w Stanach Zjednoczonych 3,8 proc.
więcej kobiet, aniżeli mężczyzn.
W r. 1927
cyfra ta zastraszająco wzrosła, wynosi bowiem 49 proc. Byłoby ze wszechmiar pożą
danem, aby w poruszonej kwestji zabrali
głos i polscy lekarze, dołączając do głosu kolegów z za Oceanu swoje światłe zdanie.

zmie

Str.'
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sobotę, niedziele; 1 swięta od godz. 3 pp.
I miejsce 90 gr„ li m. 50 gr., Ili. m. 40 gr.

•••••••••
P'łielski

Kmematogrnl Oświatowy

WODNY RYNEK (róq

Rokicińskiej)

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.
119

Od dnia 30. X. do 5. XI. 1928 r.
Dla dorosłycb;
Dramat w 10 akt.

WSCHÓD SłaDi1CA

(SUNRISE)
W rolach główn. GEORGE O'BRIEN. JJ\NOT
GRYNOR I Mł\Qł\RET LEVINQSTON
Dla młodzleiy:

Karjera Chaplina
Komedja w 10 aktach

- Dlatego, że już oglądałam ją za dnia. Tyle mi opowiadano o ślicznych widokach, roztaczających się z tych
domów na wzgórzu - zwłaszcza w nocy, że przyszłam
to sprawdzić na własne oczy. Wspaniałe! Cudowne!
Dwa te przymiotniki pochlebiły słuchaczom i kleszcze
ręki policjanta trochę zwolniały. Lecz hadzieje Betty, że
wkrótce będzie wolna rozwiały się niebawem. kiedy na
widowni zbiegowiska zjawił się drugi policjant. Kolega
wyjaśnił mu szczegółowo, co i jak, poczem przekazawszy
mu swoje funkcje, odszedł ze stanowiska. Tłum zainteresowanych słuchaczy rósł z sekundy na sekundę i młoda
Amerykanka stwierdziła ze slabem zadowoleniem, że nigdy przedtem nie była w takim stopniu przedmiotem ogólnego zainteresowania. Musi uciec i schować traktat w
bezpiecznem miejscu!
Nagle uderzyła ją pewna myśl. Przecież w otaczają
cym tłumie muszą się znajdować i jej nieprzyjaciele! Ależ
z pewnością! Ludzie, którzy walczyli o traktat, będący
w tej chwili w jej posiadaniu, kryją się prawdopodobnie
w tłumie, w odległości kilku kroków od niej, czekając cierpliwie na możność wydarcio. jej cennego dokumentu. Nie
rozróżniała żadnego z nich, ale to nie stanowiło pociechy,
gdyi w trakcie bójki nie przyjrzała im się uważnie i zresztą mogli odkomenderować innych członków band czy
bandy, aby ją mieli na oku.
- Dzięki niech będą niebu, że mi zesłało polfojantów
- pomyślała w głębi duszy. Im dłużej z nimi pozostanie,
tem lepiej. Wyglądają tak solidnie, taka się czuje pr.cy
nich bezpieczna.
Właśnie skończyli urzędową naradę i zwrócili się
znów do cudzoziemki.
- Czy ma pani paszport? - zapytał ten, który ją
zatrzymał.

- Nie, zostawiłam go w pensjonacie razem z innymi
papierami.
- Hml Czy nie ma tu kogo znajomego w tłumie?
Betty nie spojrzała nawet na zbite szeregi gawiedzi.
Nie miała żadnych znajomości między chłopcami na posyłki i plotkującemi kumoszkami. Ale jakby w odpowiedzi na pytanie policjanta na zakręcie ukazał się znajomy.
Ujrzawszy jął zwolnił kroku, poczem spostrzegłszy, że ona
go zauważyła, pośpieszył do niej. Był to baron lavrin.
Podszedł uśmiechnięty, z wyrazem grzecznego zdumienia.
(D. ~ n.).

•

JHASŁO"

Str. 8

z dni.a 3-go lutopada 1928 r.

Dziś niebywały

potężny

Początek seansów o g.
4 pp., .2.1 sob. i niedz.
o g. 1. pp. Na pierwszy seans wszystkie
miejsca po 50 gr.

i tygodniowe I

Poleca na sezon zimowy

pierwszorzędnyc:h materjałów w edług najnowIli
sz:ych
__
zagranicznych

SpecJalistów

nych,

moczopłciowycn

1

skórnych.
Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryper.
Niemoc pkiowa: Konsult acje z
neurologiem 1 urologiem.

Gabinet

Leczniczy

Swiatło-

W bogatym dziale
3 ,cykle:

zł.

artykułów społecznych

na plan pierwszy wysu-

1. „ W obronie dziecka"
2. „ Współczesna rodzina"
3. <,,Kobieta i jej praca zawodowa••

Andrzeja M 2.
Tel. 32-28.

Wyrobu l11boratorjum przy aptece
ST. HRMBURQf\ l S-ki, w Lodzi,
ul. Główna 50.

I

' .•edakc:J.a' „Kobiety Współczesnej" kładzie wielki nacisk na dział
praktyczny gospodarstwa kobiecego, któremu poświęca bezpłatny dodatek
tygodniowy .~Mój Dom" bogato ilustrowany i zawierajitcy piękne tablice
robót kobiecych, oraz dział mód opracowany przez wydawnictwo Hachetta
„ La Mode Practique" w Paryżu.

God1iny

I

I

Warszawa, ~Górnośląska Nr. 20, telefon 401-24.
P. K. O. t4560.

Ogłoszenie.

Prenumerata: w Warszawie i na prowincji 5

431

Dla nauczycieli
80 gr. miesięcznie.

~

r

Hel

r.

'\VszELKI BdLGŁOwY

I

wają się

Komornik przy Są ·
dzie Okr. w Lodzi.
Leon
Wąsowski,
1amleszkaly wLod1i,
przy ul icy Wólc:zań
sklej pod N! 10, na
zasadzie art. 1030
Choroby skórne i weneryczne U. P. C. ogłasza, że
w dniu 22 listop11da
ul.
1928 r., od god:i:. lO·ej
Do 10 rano i 4-8 w. Dla pań specj. godz. rano w Lodzi. przy
3-5 'PO poi„ w niedziele od Ll-2 pp. ul. Kilińskiego 49,
odbędzie się sprzeDla niezamożnych ceny lecznic. 169 d11ż z przatargu publicznego
rucho-

PORADA 3

1

I

~

wło

Do akt N2 198d
1928 r.

Na

szkół

or.

Specjalista

-------------------------------

Dr. mea. LUBICZ
Cegielniana 43

1e1

~L- 3~

Specjalista chorób skórnych, wenerycznych i moczopłciowych.
Naświetlanie

lam!Jl kwarcow,.

Przyjmuje od godz. 8 do 10 rano
i od godz. 5-8 wiecz
i;o
Dla pan od 3-5 oddzielna poczekał nili

zł.

s. neum~rk
Cho oo~__;,ktrn~
i llT€iierycwie

'"~.._

~

STUPEL

I+ ' .

Leczenie promien.
Roentgena
ul. Moniuszkt 5
Telefon 70 50 "-

-

1601

Do akt
1926 r.

Wspaniały

Komornik przy Są
dzie Okręgowym w
Lodzi Leonard NaChoroby włosów. skórne, weneryczne borowski, zamieszi moczopłciowe.
kały w Lodzi,
przy
Naś.,.ietlania lampą kwarcową prom.
ul. Głównej 17, na
Roentgena (ekzematy, nowotwory
zasadzie art. L030 U.
złośliwe )
429 P. C. ogłasza , te w
dniu
8 listopada
Przyjmuje od 6-9 po poi
1928 r. od godz. JO-ej
rano w Lodzi, przy
~e•o••~••••••••••••••••••~~ ul. Kl\1ńsKiego 207,
odbędzie si~ sprze
oaz przez lic:ytację
ruchomoś.c:i,
nale·
Nowo obowiązująca
żących do firmy„ Br a
c;ia Suwalscy", skła
dającycn si~ z maszyny klepak, rolwagi 1 konia, ocenionycn na sumi;

Komorn1K przy Są
dzie Okręgowym w
Lodzi Leonard Naborowski, zaf11iesz kały w ł:,odxi, przy
ulicy Glćwne1 N2 17.
na zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw. ogłasza,
że
w dniu
16 listopada 1928 r.
od godz. 10-ej rano w Łodzi, prz:y ul.
Sienkiewicza N2 163
odbędzie się sprzedaż przez licytację
ruchomości. należ4'

cych do firmy .Lewit i
Brzeziński",
składających się
z
lrnsy
ogniotrwałej
1 pril;dzy. ocenio nych na sumę li4 2

"Ustawa automobilowa"
· 10

11abyc1a w
Łódź,
~

ena

księgarni

„CZYTf\J•· 850

Narutowicza 2.
za egz. zł. 1.-

:il.
Ló-dź,

dn. 22 patdzlerniK11 1928 r.
KOMORNI i>
L. Naborowski ·

123.

program p. t.

--

Lódź,

dn. 30

Gajdarow i Lucy Doraine

...„ ...„„illll.„...„„„„„„„„...„ ...

„„„„„ ~~

Zamiejscowa

5. -

„

8.-

•

0.40

Prenumeratę moina przerwać tylko l·go i 15-go każdego miesiąca

Na l·eJ sti"Onłe
W tekści.e.
Za tekstem
Nekrologi
Zwyczajne

50 groszy za wiersz milimetr. 1 lam. (strona 4 łamy)
40
„
1 „
4
30
1 •
4 •
31
„
„
1 •
4 •
8
~
• IO łamów

Drobne IO gr„ poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wiecz. o 3Jn 10 droże 1 .
Ogioszenia w czerwonym kolorze 30 proc. drożej.

ogłosz.

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

Wydawca: Towarzyscwo Rzem1esln1cze „1-<esursa"' w Lodzi
Drukarnia Państwowa w Łodzi, Piotrkowska Nr. 85.

•

BizuterJe

kupuj ę,

pełną

war-

tość pła;:ę: Solidne

CENY OGt.OSZEŃ MIEJSCOWYCH:

•

-

dziernika 1928 r.

W Lodzi ' n1e<l71elnym dodatkiem Ilustrowanym miesięcznie .d. 4.10
Lagr11nica

IKuono i sprzedot I'

seansów w d111 powszednie o g. :J,30. 7,15 i 9 ·
w dni świateczne o godz. 3, 5. 7 i 9

członkiem

1

drobne

„„„.-____

paź 

KOMORNIK
L. Naborowski

/_ Rólne

TondowsKa Manicure

głównej

~

Potrzebna

Lódt, ul. Gło w na 51 i ondulacja: ondu·
tel. 74-93
lacj11 I zł.. manicure
pr1yjmu1e od 9 rano 60 gr. Zawiszy 24,
do 8 w. bez przerwy I róg
(Frimciszkań
Zęby
sz t uczne w skiej) w podwórzu
w z ł oc:ie i !cau::zuku. Il. pit:tro, prawe ole<;zen ie i plomb<?· ficyna.
257
wan ie ,
usuwanie
zęb6w
bez bólu.
212
Poszukuję
spólniczr.i do więk·
szego składu dełiOnfOSZBDłft
katesów 1 gotówką
Y
do 3 tys. zł. Oferty
- - - - - - - pod Samodzielna do

„„„.„ ••• „„ ..... „.„„„.„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„
..
„„„„„ •• „„„„„„„ ________________ _
---------------·-----------„„-„„--„„
·-------------------------„·--------------------

Początek

-

Gabinet-Lekarsko
Dentystyczny

Rewelacyjny ten film obiegł wszystkie
ekrany europejskie.

203

N! 42,

informacje u dozorcy.
501

Pr zyjmuje od 8-IO ziir•z nauczyciel ka
i od 5-8. Lecz:enie języka francuskiego
z pełnemi kwallfl·
lampą kwarcow~
k11cjaml do wszystOddzielna poczek11l- kich klas gimnazjum
nia dla p.ań.
Oferty sub. Gimna98
0111 pań od 3-5 pp. zjum

(Tragedja w f\lpach)
Włodzimierz

stolarz:e,

Żeromskiego

czopłciowe.

grzechu
Wroli

podręczni

Powrócił
Choroby skórne
weneryczne i mo-

złotych.

CENY PRENUMERATY

Odnoszenie do domu

Nr.

C a

N2 1662

Ogłoszenie.

powrócił

Kilińskiego

Potrzebni

Ozielna NI .9
Tel. N2 28-93

Od wtorku dnia 30-go października do p:miedxiałku dnia 5 listopada r. b. włącznie

Przyjmuje od 11-2
i od 7- 8.
Panie od 3- ·~

il głoszenia.

Szkolna 12

Potr1ebni

stolarze I podręczni
ul. Ce9lelniana 115.
502

óżnner

Kino RESURSA

Dr. med.
o

Potrzebny

Tel. 44-92

Przyjmuje od 12 do 4 polerownik do stopo poi. I od 8-ej do larni
Pietrkowska
9 wiecz:ór. W nie- Hr 108.
504
dziele 1 święta od
10-2 pp.

Dr. med. 20'6

do Icka Majera :>zajb ego i skład a jących
się z mebli, oszacowanych na sumę
zł. 530 (pięćse trtzydzldcl złotych.
Lódź, dn. 31 paź
dziernika 1928 r.
KOMORNIK
L Wąsowski,

1\!

1-w-at-n1_p_o_111-dy-, •

Or. med.

należących

uo akt
1928 r.

większą ilość sta·
rych gazet, Trombkowskl, ut Sklado·
chorab wa 23.

·;;~~;;;;k;w•gg·

zł. miesięcznie.

numery o ·azowe.

Kupię

213

SO ł OHifWi1, e1· czyk

Konto

powszechnych ulgowa prenumerata 3

.żą~~nie wysyłamy

Wystrzegać się naśladownictw.
41 4

Nawrot 2.

mości,

1

·---.J

9 91

1 \ . : . _ _1111
Te.e.ro.n-·_

~~

s6w
leczenie lampą
kwarcowi}

Kosmetyka lekarska.
Oddzielna poczekalnia dla kob iet.

1

llust1owany Tvgodnik
Spoleczno - Literacki

wenery-

przyjęć : od
130 - 2.30 dla Pa i
od 6 - 8 dla panów,
W niedziele i święt a
214 od 10 - 12~

do kraju
poniedz:iałkl.
wtorki.
10-1 I od

4-7 po poi.

fo>owrócił.
Choroby

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
leczenie chorób
wenerycz-

·=

inger

czne, sk6rn e i

ul. Zawadzka Nr. 1.

Richarda Arlena

ul. Moniuszki 1

Doktór

Poradnia
Wenerologiczna

udziałem:

środy i c:zwartkl od

129

fasonów.

~o

przyfmuje

-

Ł6dż,

Lekarz~

atrakcja· p. t..

.
~ (" Sp;cja~t~c!~b~c!~l
'/JJS]!_0,~c.zesna I powr6cił
_O_!_e!!:_
.
b. t. __

I

11a2azvn EletanckleJ KoniekcJI DomskleJ
I sman, Główna Hi! 1
Z. 61 .k
„ _____
I

światowa

cowboysko-sensacyjny dramat z

pogromcy dzikiego zachodu
nieustraszonego cowboya

spłaty miesięczne

PAL TA

program! Wielka

e111on kopalni

Dziś Idni nastepnvch

na

Nr. 304

L. O. P. P.?
Ogłoszenia

Rdministracji.

'I

...:.

Zgubione

~"umeniy

I

Zagu b tona
„

trakt~.wa~ie .
„Pre- matrJ1'Uia
wydo.na
cyzJa
Piotrkowska przez
Gimnazjum
.N2 123.
Niemieckie na imię
Ruty Kloetzeb.
95

firm za rn i e jsco ,vj C'l1, c t1ociażby posiadających filj i
drożej od cen miejscowych

w Lodzi, a centrale gdz:1e i11JZ1<;J . o 5J 1 1
Firmy zagr11nlczne o IOU'lo drożej.

Każda nowa podwyżk a o b o.v 1 ąlUj c wszystkie ju ż p r zyjęte ogło·
szenia do zmiany cen bez u pr.: edni e;:io zaw 1ado .men ia.
Za terminowy dr u k ogłosze l'i, Ko :n u n1 katów ~ofiar ad ninistracja
nie ojpowiada .
f\rtyi<uly , nadesłane be z ozn3 c ,en1a t1onoraqu ,n uwatane są
ia bez:platne.
Rc;K o ;>1sów zarówno użytych 1ak i od r.:uconych redakcja nie
Lwraca .

K.~JaKtor odp.:> .v1eJz1aln1 .

Micaat Walter.

