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Na
LONDYN 6, 9. W dniu dzisiejszym do
Ministerstwa Kolónji nadszedł alarmujący
raport wysokiego komisarza i dowódcy
wojsk angielskich w Palestynie o pogorszeniu się sytuacji w ciągu ostatnich 2
dni. Raport dowódcy podaje szczegółowe
dane o ostatnkh walkach.
Według raportu Arabowie zadali wiellde straty Anglikom w porcie Gaza. Oddziały Beduinów były zaopatrzone w najnowszą broń. Liczne oddziały Beduinów
maszerują z półwyspu synajskiego do Palestyny. Wzmocnione posterunki wojsk
angielskich zostały skoncentrowane w
Bersewa, na skutek meldunków samolotowych, które stwierdzają marsz znaczniejszych oddziałów Arabów. W okolicach Nablusu eskadra samolotów wojskowych
ostrzeliwała maszerujące oddziały arabskie. 50 Arabów poniosło śmierć zaś przesz
ło 100 jest rannych. Nadto dobrze uzbro-
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,,Scianę Płaczu"
jone oddziały Arabów maszerują z Syrjł do
Palestyny. Wczoraj doszło do nowych poważnych starć w Haifie. Kupcy żydow
scy w panice pozamykali wszystkie swe
przedsiębiorstwa. Do krwawej bitwy dosz"
ło wczoraj pomiędzy oddziałem Arabów

T

rzucono kilka bomb
I

składających się z tysiąca ludzi a woj"- ciągu odbywa się koncentracja Ida eB.
s~iem angielskim w pobliżu góry .Tabor. Dość liczne utarczki staczają Anglicy s
Bitwa trwała około 20 godzin. Wreszcie Arabami wzdłuż jeziora galilejskiego.

Anglikom udało się oddział arabski wyLONDYN 6, 9. Według nadesłanych ta
przeć. Pozostałe resztki Arabów salwo~a- wiadomości z Jerozolimy wczoraj niewyły się udeczką w góry gdzie w dalszym kryci dotąd sprawcy rzucili kilka bomir·
na f)ścianę Płaczu". Ofiar w ll1dziach nie
było. (ATU)
JEROZOLIMA 6, 9. W związku z zauważonym silnym ruchem oddziałów arabskich z terytorjum Syrji, w kierunku Pa-GENEWA. 6.9. Na dzisiejszem pu- two w tej sprawie. Niema jednak mowy
blicznem posiedzeniu Rady Ligi Naro- o z1·zeczeniu się mandatu przez Anglję. lestyr:y w dniu wczorajszym dowódca
dów postanowiono zmniejszyć liczbę sta- Następnie przemawiał min. Zaleski, któ- wojsk angielskich odbył naradę z dowódłych sesyj z 4 do 3 rocznie. Podczas spra-1 ry imieniem kraju, liczącego 3 miljony cą sił francuskich okupujących Syrję. W
wozdania ostatniej sesji komisji manda- obywateli żydowskich dziękował Hender- wyniku tej konferencji liczne oddział7
toweJ wywiązała si~ dyskusja nad wy- .zorov,i za. jego zapewnienie, iż spokój zo wojsk francuskich w Syrji obstawiły grapadkami w Palestynie. Henderson o- stał
przywrócony.
Stresemann i
świadczył, że Anglja ubolewa głęboko Briand przyłączyli się do ubolewań Hen- nicę palesty1l.ską, nie dopuszczając w tea
nad wypadkami i zapewnił, ) że władze o- dersona. Briand oświadczył, że władze sposób Beduinów syryjskich na terytc>panowały już sytuację.
(Przemówienie francuskie w Syrji wydały wszelkie za- rjum Palestyny. (ATU>
było wygłoszone przed nadejściem ostat rządzenia celem uniemożliwienia nieponich depesz z Palestyny). Specjalna komi kojów i rozruchów.
sja parlamentarna przeprowadza śledzŚwietny

palestyńskie

Wypadki

na forum Ligi Narodów
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Pleczkajtis z 5 towarzyszami

WARSZAWA, 6.9. Dziś o godz. 9.50
do Warszawy awionetka polskiej konstrukcji Spad RWD II z 45-kon
nym silnikiem Salmsona,
konstrukcji
inż. Wigury, Rogalskiego i Drzewieckiego. Prowadził aparat por. Ż\Virko, jako
pasażer leciał inż. Wigura. Awionetka
odbyła. raid z Warszawy przez Poznań
do Berlina i Paryża, a stamtąd do Barcelony. W drodze powrotnej awionetka
przez Italję i Austrję przybyła do Kra·
panu- kowa, skąd przyleciała do Warszawy.
przybyła

Zamachowców aresztowano na granicy niemieckiej
BERLIN 6, 9. żandarmi niemieccy aresztowali na granicy
przywódcę emig-rantów litewskich-Plcczkajtisa i 5 jego
~wolenników. Aresztowani oświadczyli, że

WEiiiBl.RE.miBBll!mll'mES'l!!lm!:il&BmD

Nurmi w Warszawie
WARSZAWA, 6.9. W piątek o godz.
18.41 przybył do Warszawy pociągiem
pospiesznym z Rygi znakomity rekordzista światowy Paovo Nurmi w towarzystwie swego sekretarza p. Salmsa. Entuzjastycznie witany przez przedstawicieli PZLA, AZS.prasy i publiczności Nurmi wysiadł z pociągu i odjechał samochodem do hotelu „Polonja". Nurmi odmówił kategorycznie wszelkich wywiadów prasowych. Zdaniem p. Salmsa jest
on bardzo zmęczony podróżą. W niedzielę Nurmi będzie startował w biegu na
4 mile, chcąc pobić ustanowiony rekord.
Z Warszawy Nurmi powraca do Tallina,
poczem wyjedzie do Finlandji.
Pragnie
on w najbliższym czasie wyjechać do Ameryld· .

Stan zdrowia gen. Góreckiego

chcieli przedostać na Litwę celem odwiedzenia krewnych. Aresztowanych skuto w
kajdanki i odstawiono do sądu w Stołłu
pianach. Okazuje się, iż Pleczkajtis przekroczył granice już w nocy z 2 na 3 pod
Schithenem. Grupa 6 osobników, ukrywająca się w lesie, wydała się podejrzana,
wobec czego zaalarmowano żandarmów,
którzy wraz z policją okrążyli las i aresztowali podejrzanych. Pleczkajtis usiłował
i:oczątkowo nie przyznawać się do swej dentyczności, znalazł się jednak w
:::1 ;,.„
kiem położeniu z powodu znalezienia przy
nim broni i dał się w końcu poznać. Oświad
czył on, że zamierzał odwiedzić swych
krewnych na Litwie, 5 zaś jego towarzyszy zamierzało wyemigrować do Argentyny. Broń miała im służyć do obrony.
Aresztowanie Pleczkajtisa wywarło na Lit1

wie olbrzymie wrażenie, ponieważ
je przekonanie, że zamierzał on dokonać
zamachu na Waldemarasa, powracające
go z Genewy, lub w czasie jego nieobecności wywołać powstanie na Litwie.
Waldemaras w Genewie dowiedział się o
aresztowaniu Pleczkajtisa. Kowieńskie M.
S. Z. oczekuje od Waldcmarasa instrukcyj.
Zainteresowanie budzą kroki, jakie rząd
litewski w sprawie Pleczkajtlsa podejmie
u rządu
rtiemieckiego. Prawdopodobnie
rząd litewski zażąda wydania go, pomimo tego, że pomiędzy Niemcami a Litwą nie istnieje konwencja w sprawie wydawania przestępców
politycznych. W
kołach litewskich utrzymują, że Pleczkajtis nie jest przestępcą politycznym, lecz
kryminalnym. _(PAT)

55 OSÓb zabitych
czasie huraganu na Filipinach

-0'--Zwłoki

króla

Stanisława Leszczyńskiego
odnaleziono w Warszawie
W związku z wczorajszą notatką o
znalezieniu prochów jednego z królów
polskich w Warszawie „Kurjer Czerwony" donosi, że są to prochy Stanisława
Leszczyńskiego, zmarłego w Nancy we
Francji. Zwłoki króla-tułacza przeWi6zł
a-en. Sokolnicki z Nancy do Warszawy,
~kąd razem ze zbiorami Towarzystwa
Przyjaciół Nauk wywieźli je Moskale do
Petersburga i złożyli w podziemiach kościoła św. Katarzyny obok trumny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Stamtąd zostały przewiezione prz~
nieznanego emigranta do Warszawy.
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Gen.

!~!.:r;1ewski

't..Y
Wiceminister spraw wojskowych i SZj.
uległ znacznej poprawie
MANILA 6, 9. Liczba śmiertelnych o- noszą około 6 miljonów dolarów
administracji armji, gen. Konarzewski, zaStan zdrowia prezesa Banku Oospofiar
t.:ijfunu,
który
nawiedził Filipiny, do\V
Manili
uszkodzone
st1
wodociągi, niemógł.
;fo rs twa Krajowego gen. G6recki"·gu ulcgt
si ę gła 55 osób.
wskutek czego miastu pozbawione jest
w sprawach bieżących zastępuje go
znacznej poprawie.
W
pewnej
szkole
zgingło
po.dczas
na-lwody,
co
grozi
wybuche111
cpidcm
icznych
1ren.
Daniec.
Gen. Górecki obejmie urz~dowanic
uki
11
dzieci.
chorób.
prawdopodobnie w drugiei połowie bie~I~d.zon e_uez tajflitl szkod)'. WY,;
,~o- mieai_1ea.
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KRAKóW 6, 9. Wczoraj w Ropłey
Ruskiej w powiecie gorlickim kot położył
O Cym
U I
się w kołysce na kilkumiesięczne dziecko
•ącym
małżonków Michała i Anny Kullgów. Ozie<'
rozłączyć
ko zaczęło kwillć.
Parę dni temu znalazła policja pod- gorąco kocha, w ten sposób rozłączyła go debrać z zakładu.
Dopiero po dłutszym czasie Kulig usłytzucone dziecko, przy kiurr.r.1 znajdowa- ;. synkiem.
Wobec jednak pogłosek, że pani K. szał płacz dziecka, gdy podszedł do koObecnie policja poszukuje pani K.
miała wyjechać do Ameryki Południowej ryski, zobaczył wyskakującego kota. Wsze1
ła się kartka zawierająca jego imię, nazdopiero
jeśli
zostanie
odnaleziona,
po
sprawa
się wikła - jeśli istotnie wyjecha- ka pomoc była jednak spóźniona, dziecko v
wisko i Jatę urodzenia.
Pospolity wypadek w młynie wielko- przewodzie sądowym, na który musi si~ ła, synek p. K. nie prędko wróci do ojca. ł kilka chwil później skonało.
miejskiego życia, zdarz~ący się prawie co- stawił, pan K. będzie mógł swe dziecko o---'0--dzief1. Podrzutka odesłała policja do
magistrackiego domu opieki nad żydow
skiemi opuszczonemi dziećmi. Tam wpisano niemowlę do odpowiedniego rejestru i
najważniejsza część życia przyszłego obywatela kraju została przypieczętowana
wyrokiem: pójdziesz przez swoje młode
dni bez miłości matki i opieki ojca!
rządowy
Ciepło rodzinnego ogniska, które mia/O zaprawić ci serce i duszę zastąpi
BERLIN 6, 9. Jeszcze cała policja ber- mieście ogłuszający huk. Bomba podrzu- głości 25 metrów. W budynku rządowym1
mechanizm pielęgniarski; najwczesme1- lińska gorączkowo poszukuje sprawców cona w piwnicy wyrwała filary okienne ratuszu i okolicznych domach wyleciały
szych twych radości i smutków będą wy- zamachu .dynamitowego na gmach Reich- piwnic i pociągnęła za sobą zawalenie się wszystkie szyby, ciśnienie powietrza wyrsłuchiwać Judzie obcy, znieczuleni szablo- stagu, gdy z Lilneburga
nadchodzą wiado- sufitu. Mieszczące się nad piwnicą lokale wało liczne ramy okienne.
nem setek takich tragedyj, jak twoja„.
Ofiar w ludziach na szczęście nie było.
rr.ości o nowej bombie, podłożonej
dzi- uległy całkowitemu zniszczeniu.
Nim upłynęło jednak parę godzin, w s1erszej nocy pod gmach tamtejszych
jest
to w krótkim przeciągu czasu }u~
O sile wybuchu świadczy fakt, te o-
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Budynek

takładzie zjawił

się jakiś młody mężczyz

\\ ładz

na zdenerwowany mocno : podniecony.
- Ulokowano tu moje dziecko - chcę
'e odebrać!
Gdy młodego człowieka uspokojono
trochę i wypytano o jakie dziecko mu cho1zi,
opowiedział
nieprawdopodobną
wprost historję, jaka w życiu małżeńskiem

CO US&ł"SZł"Ą~ DZIS
PlłZEZ lłADIO
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ
FALA 1395.
7 września.
11,56 - Sygnał czasu i hejnał Wieży Marjackiej w Krakowie.
12.10 - Koncert płyt gramofonowych.
!2,50 - Wiadomości z Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu.
18.00 - Komunikaty: meteorologiczny i przył[Odne.

artystyczny L.S.G. Występ p.
art. teatru „Morskie Oko".
J.6.30 - Słuchowisko dla dzieci z Krakowa.
\7.15 - Komunikaty przygodne.
17.25 - „Przechadzki artystyczne po Warszawie" - wygł. dr. M. Henzel.
lT.17.50 - Ostatnie nowiny z wystawy.
18.00 - Nabożeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie.
1.00 - Rozmaitości oraz komunikat Tow.
Zachęty do hodowli koni w Polsce.
19.25 - Komunikat: rolniczy i meteorologiczny.
19,56 - Sygnał czasu.
10.05 „Polnische
Wirtschaft" wygł.
prof. Al. Janowski.
20.30 - Koncert wieczorny,
12.00 - 22.20 - Komunikty.
'2.45 - Transmisja muzyki tanecznej z dan16.15 -

St.

Kącik

Karlińskiej,

' linłru „Oaza"„

godziny 1 w nocy rozlegi sit w

nę
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mogła się wydarzyć.

Matka, ulokowa11ego w zakładzie przed
paroma godzinami podrzutka była jego żo
ną, lecz nie posiadał z nią formalnego aktu złączenia.
Pan K. po pewnym czasie wskutek
różnych nieporozumkń zerwał z żottą, pozostawiają.c dziecko u .siebie i mimo protestów z ~l!J strony z małżonką się rozstał.
Parf- dni temu zjawiła się ona w jego
domu i w czasie nieobecności p. K. zabrała
Clzieck'J z sobą.
N.'ł drugi, czy trzeci dzień male1istwo
fodrzuciła na ulicy i zawiadomiła o tern
awc.:go byłego męża.
P. K. rozpoczął poswkiwania i od po4cji dowiedział się, że właśnie w tym zakładzie syn jego został ulokowany - tetaz chce go odebrać.
Okazało się jednak, że należy załatwić
Ałły szereg formalności, by dziecko zabrać do siebie i potrzebna będzie przytem
fego matka.
·
Pani K. wiedziała o tem wszystkiem, i
c;hqc ze.nścić się na mężu, który dziecko

muru uszkodziły powafnie ścla czwarty zamach w Niemczech, po Itzehoe,
ratusza, leżącego naprzeciw w odle- Lilneburgu l Reichstagu, a drugi w samym
Lilneburgu.
Powtarzające się stale zamachy są naJ·
widoczniej polityczną demonstracją skrajnych kół nacjonalistyczno - niemieckich,
Znów 2 szlagiery w jednym programie
które w myśl wywieszonego podczas ostatI
niego zamachu na Reichstagu hasła „Gross
Deutschland erwachel" (Wielkie Niemcy
obudźcie się) terorem dają znać o tenden·
oszałamiający dramat miłosny z czarującemi artystami:
cjach, jakie nurtują społeczeństwo niemiecCAlłĄEL ł\E„El'łS
kie, terorem dają wyraz swej nienawiści dla
republiki.
·
i lłlC.AlłDO COlłTEZEĄ
Zdumiewającym wydaje się fakt, łe
0
aotychczas anl w jednym wypadku nle
:dolano wykryć zamachowców.
dłamki

rządowyr:h.

~)koło

NOCE WIE DE
potężny

~ SKIE

dramat salonowo • erotyczny
W rolach głównych
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Warszawa 6-go września
DEWIZY.
Belgja 123.96
Kopenhaga 237.35
Już w następnym programie w kinie
Londyn 43.23
Nowy Jork 8.90
Parył 34.90
Praga 26.39~'
Szwaj carja 171.67%'
Włochy 46.64
Wiedeń 125.55%
pożycia małżeńskiego
Dolar w obrotach prywatnych 8.886
w płaceniu; rubel złoty 4.63 w płaceniu.
Gram czystego złota 5.9244.
PAPIERY PROCENTOWE.
Daremne wysiłki opuszczonych mężatek
4 proc. poż. inwestycyjna 118.23 Komisarjat policji w Mysłowicach o- ku dziennego. Jest to tragedja nieszczę 118.50; 5 proc. państw. poż. premjowa
trzymuje w ostatnim czasie często telegra- śliwych małżeństw - wśród roboczych dolarowa 60.00; 6 proc. poż. dolarowa
my, wzywające do przytrzymania męż sfer, o której się rzadko coś przedostanie 83.00.
AKCJE.
czyzn, wyjeżdżających za pracą do Fran- w świat. Jednak istnieje to niezadowoleBank Handlowy 117.00; Bank Polsk.J
cji za pośrednictwem urzędu emigracyjne- nie wśród warstwy pracujących ludzi i nie 166.00; B. Zw. spół. zar. 78.50.
go. Policja jednak nie może nic więcej po- da się frazesami załatwić.
Zwracanie się do policji o przytrzymaczynić, jak stwierdzić, że papiery w rachunie
mężów bez nakazu aresztowania tychbę wchodzących osób są w porządku.
Rozchodzi się tutaj o telegramy opusz- że nie ma żadnego sensu, albowiem nie moczonych przez swych mężów kobiet, które żna się wtrącać w rodzinne sprawy innych,
tą drogą próbują uzyskać ponownie męża a zwłaszcza tych uciekinierów z małżeń
w
i ojca dzieci. Jest to jedna z wielu trage- stwa, którzy wiedzą, dla czego uciekają.
Dziś i dni następnych
dyj, nad któremi się przechodzj do porządSzampańskie przygody dwóch starych
lowelasów pp. COHN i KELLY
wśród midinetek paryskich

,,PALACE''

Nieznane tragedje

Mężowie uciekają

od żon do Francji

„CZARY"
Kino
ogrodzie

Spółka z nieograniczoną 6ezczelnością·
Banda podpalaczy w Częstochowskiem

W Czc,;stochowskiem zdarzył się w
ostatnich czasach szereg pożarów, które
miały tg wspólną cechę, że ogień nawiedzał domostwa przeważnie kwalifikujące
się na rozbiórkę, a które na krótko przed
pożarem asekurowano na znaczną sumę, z
reguły znacznie przekraczającą istotną war
tość budowli.
Dochodzenia policyjne wykazały, że )JOżary te-- są dziełem bandy, złożonej z pięciu
żydów i jednego chrześcijanina byłego
wójta ~miny Kamyk (pow. Częstochow-

•

ski), niejakiego Szaflika, który był niezbęd
ny do przeprowadzenia „urzędowego"
pewnych malwersacyj ubezpieczeniowych.
Interes „szedł" świetnie, procenty od
spalonych domostw płynęły do kieszeni
„śmiałych"
aż

policja

przedsiębiorców pożarowych,

wpadła

na trop aferzystów i skie
do sędziego śledczego.
Dochodzenie wykryło rozgałęzione stostmki bandy - ale do czasu wyniku śledz
twa trzymane są w tajemnicy, aż wszyscy
rowała sprawę

aferzyści zostaną wyłowieni.

llASI

ZAGlłAlllCĄ
Wspaniały

W rolach

gł.

dramat erotyczny

niezrównani komicy

świata

George Sidney
i Farrel Me.Donald

oraz kusząca GERTRUDA ASTOR
i premjowana pii;kność amerykańska
SUE CAROL
Huragany śmiechu !

Uzdrowienie melancholików!
Na pierwszy seans codz. od 4.30 do 6-ej pp.
w soboty i niedziele od 12-3 pp. wszystkie
miejsca po 50 gr.

Uwaga : W razie niepogody seanse na sali.
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Wielki nasz poeta Adam Asnyk, śpie
swego czasu, że „daremne złorzecze
nia" - „minionych kształtów żaden cud
nie wróci do istnienia". Najprawdziwsza
to prawda, życiowa, filozoficzna i polityczna, tylko szkoda, że choć głosił ją z niezmiernym wdziękiem znakomity liryk, nie
mają jej wcale nasi opozycyjni politycy.
Oni wciąż marzą o przywróceniu do ży
cia minionych tych prztdmajowych, kształ
tów.
P. P. S. cekawistyczna marzeniom tym
nadaje szumną nazwę walki o utrzymanie
demokracji parlamentarnej. Leader Stronnictwa Narodowego, prof. Rybarski natyle
orjentuje się w sytuacji, że zdaje sobie spra
wę z tego, iż powrót do przedmajowej rzeczywistości nikomu nie może się uśmiechać
więc pisze, że nikt tego nie pragnie, ale
chce „zorganizować naród" „wokoło określonego programu" _ coby pozwoliło
wał

wrześnie.

1929 P.

:5tr. 5

POŁECZEŃ.STWO

trzeba rządu, uniezależnionego od wszystkich postronnych wpływów, dla interesu
państwa wysoce szkodliwych.
Jeżeli zaś społeczeństwo jest politycznie zobojętniałe - jak chce prof. Rybarski - to właśnie wobec tych wszystkich
haseł, programów i formułek, któremi stron

nictwa opozycyjne karmią je od dzłesię- gadnienie wzajemnego stosunku rządu ł
ciu lat.
społeczeństwa. Nie jest to także kwestjp
Wielką akcję konsolidacyjną w społe- programu - o czem nieustannie krzycą
czeństwie prowadzi się dziś pod egidą rzą- opozycja.
dtt, a stronnictwa opozycyjne dla swoich
Jest to przedewszptkiem - jak słust.
partyjnych celów zwalczają ją namiętnie. nie powiedziano - -kwestja idei.
Ale zresztą nie w tem zamyka się dziś zaStefan Zelsld,.

Pod opy niemieckiej reakcji
Byle ·m iecz monarchizmu nie zardzewiał
w pochwie demokracji
Od

własnego

korespondenta

„Hasła"

,Berlin we wrześniu 1929 ·r.
uwagi i zrozumienia w opinji
niemieckiej naczelna nauka, jakiej udzieliła konferencja haska całemu światu, a
mianowide, że porozumienie między poszczególnemi państwami możliwe jest jedynie drogą kompromisu, doktryn i tez,
jakie wyznają układające się rządy. Nie
zwyciężyli ani Snowden, s,ni Briand, lecz
doszło w interesie pokoju euro;ejskiego
do ugody między zasadami nowego ładu
międzynarodowego ustalonemi przez socjalistyczny rząd angielski a postulatami demokracji francuskiej.
Jeszcze bardziej dalekie od wszelkiej
rzeczywistości politycznej są fanfary o
zwycięstwie Niemiec w Binnenhofie, roz
legające się z puzonów prasy prorządowej nad Szprewą.
,
Każdy wnikliwy. znawca stosunków w
że
dzisieJszej Rzeszy zrozumiał wnet,
przesadne, poniekąd śmieszne
opaczne

blikańskiemu a za dorwaniem się do wla weszli „mlodoniemcy" czyli t. zw. now<»dzy w imię interesów wywrotowo - dy- cześni „krzyżacy" w kontakt z więdllł'
nastycznych samotnika -- wygnańca z cem, lecz kapitalistycznie dość wydaj•
Doorn.
nem stronnictwem demokratycznem.
,,Towarzystwo plebiscytowe" szykująDemokraci mają potrząsnąć sakiewka
jego stronnictwu powrócić do władzy. Czy
ce się do obalenia konstytucji wejmar- mi i ratować w ten sposób swą grupkę w
inaczej, niż tak, że jest to marzenie o przy}est kto tak naiwny, ktoby to zrozumiał
skiej, wzrasta mimo wszystko, i wbrew opinji nacjonalizmu, a „jungdo" wzamian
wróceniu do życia minionych, przedmajolekceważą<'ym je opinjom przeciwników, za to ma przeprowadzać inwigilację „właz dnia na dzień na siłach.
ściwie" narodowego napięcia myśli poliwych kształtów?
Potężna bojówka stahlhelmu na:wią- tycznej u republikańskich ministrów z łc
Zresztą niektóre
spostrzeżenia prof.
zała ścisły kontakt z pokaźną
liczebnie na demokratycznego i „ludowego". Pod·
Rybarskiego zasługują - wcale, ale to
organizacją wojskową Zakonu
Młodych kop na dwie strony i z niebezpieczeństwBi
wcale_ na uwagę.
Niemców, która jest wyrazem
ducha jakie stąd urasta dla spoistości reżimu
·
d
nacjonalistycznego niemieckiej
partji zdają sobie sprawę jego obecni wodroludowej. Jak wiadomo, wywodzi się .z te- wie.
Prof. Rybarski przypomina, ze rzą Y
„rzedmajowe bardzo często z własnej i nie
go stronnictwa minister spraw zagraniWojująca reakcja nie poprzestała na
przymuszonej woli „ustępowały, bo nie
cznych Stresemann, okrężną więc drogą doniosłem pociągnięciu zespolenia. akcji
mogły podołać trudnościom, ustępowały sai krytym sztychem usiłuje reakcja mo- skrajnego stahlhelmu z umiarkowa.uemł
me, bez zewnętrznego nacisku".
narchistyczna podminować grunt polity- dotychczas „krzyżakami" (obie bojówki
czny pod stopami „pacyfistycznego", u- zajmują front zdecydowanie wrogi Polprawiającego „konszachty" z Francją. i sce). Od czasu do czasu eksplodują bom·
Wyznanie to prof. Rybarskiemu wydoMato się z pod serca. Oznacza ono ni
zaprzedającego Niemcy ,bandytom wer- by ostrzegawcze pod gmachami rządów
mniej ni więcej, że rządy brali w swoje rę- wnios~ ~ublicystów ~erlińs~~h, k~órz~ salskim" przez zaakceptowanie
planu republikańskich, podłożone rękoma swa.o
ce ludzie którzy nie dorośli do tego zada- trudmą się drutowa111em w01ąz pękaJąCeJ Younga, szefa WHhelmstrasse.
styków hitlerowskich w czarnych
ko. '
. li
tnie co znacz koalicji soejalistyczno - katolicko - luNie koniec na tern.
szulkach. Mimo nagrody kilkudziesięcju
nia, rue ~ozumie . zupe. '
.
~ dowej, przeznaczone są głównie i jedynie
Mlodoniemcy, czyli Jungdo, pod wo- tysięcy marek nie zdołała policja wykryl
sprawowac władzę, ze byli to ludzie małej na użytek wewnętrzny.
dq widkbgo mistrza Mahrauna odczu- nici monarchistycznego spisku.
Do chełpliwej, nader zuchowatej po- waJą od c!~ •• ~M.egc. czasu po użyciu subZnamienne są wieści, jakie nadchodził
miary, lekkomyślni, którym chodziło tylko
ó splendor władzy, ale nie o interes pań- stawy ~nmsiły. poniekąd i
przynagliły sydjó .v udzielanych przez apostoła p1·zy- z pobratymczej Austrji. Na wiosnę b. r,
t a i ustępowali sami gdy znaleźli się w stratego~ styhstyczny~h g~bmetu kan~ mierze wojskowego niemiecko - francu- ujawnione zostały wydatne zasiłki pienię
~w .
..
'
clerza Mdllera wyzywaJące 1
zaczepne skiego, l1ar1a Rechberga, dotkliwy brak żne, jakie z republikańskich funduszów
możliwy rządowych Niemiec otrzymywały reaklmpasie, w sytuac11 bez wyjścia, bo strach działania Hugenbergowskiego sprzysięże- pieniędzy. Sukurs finansowy
\ch wtedy ogarniał, bo chcieli uciec od od- nia nacjonalistyczno - reakcyjnego. Wy jest tylko ze strony nacjonalistycznych cyjne bojówki austrjackie. Uzbrojenie j
QOwiedzialności.
~iki konfer~.ncji _„li~widacyjnej" posłu- kapitałów przemysłowych. Zasoby i chę- wyszkolenie wiedeńskiej heimwehry od.
Nic innego nie pisaliśmy nigdy 0 rzą- zyły opozycJI ~em!~k_o - narodo~yc~ ci mocarzy kapitalistycznych w łonie par bywa się pod przewodem cesarsko
..
wraz ze wszystkiemi JeJ przyległośc1an11 tji ludowej są ograniczone.
niemieckiego majora - publicysty Pab.
.
dach przedma1owych, niz to, 00 teraz przy- partyjnemi jako nowe hasło do wzmożeCelem więc rozszerzenia terenu polity sta.
tnat leader Stron. Nar. Dodamy do tego nego ataku przeciwko ustrojowi
repu- cznego dla eksploatacji
subwencyjnej
Obecnie na tajnem zebraniu uchwali4
~-~~u~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ri~·~~m~~u~~~P
przez większość sejmową, sztucznie skleb. m. ~zturm generalny sa stolicę naddu·
,
najską.
Niewątpliwie
nic wz każdym
wojennych
-;:oną w pokątnych targach. A jeżeli chozamiarów
nie wyniknie,
jed·
dzi e przykład impasu, w którym znalazłnak razie wskazują. one, że konspiracyj.
szy się rząd ustąpu „bez zewnętrznego naDwie wołające o pomstę do nieba skargi ny .ruch bQjowy reakcji rozwija się rów·
cisku", to klasyczny jest pod tym wzglębezbronnego ludu litewskiego
noleg'le w obu powersalskich państwach
!Iem rząd Grabskiego, który tak długo goniemieckich i że celem jego najpierw·
na
krwiożercze rzs:1dy Waldemarasa
szym jest gwałtowne dokonanie dzieła
'\!podarował, jak długo były jakieś pienią~
Anschlussu, byle tylko czynniki republi·
d.ze, lub jak długo mógł je skądkolwiek poOkropny teror, stosowany przez Wal-, wojenny, wprowadzony w r. 1925, trwa kańskie nie zdołały poszczycić się sukceżyczyć, a ustąpił, gdy już wszystkie wygo- demarasa wobec bezbronnego narodu li- po dzień dzisiejszy, a kraj cały żyje pod sem przeprowadzenia tej akcji drogą po
tewskie„a-0, ur!lsra
J·uż oddawna caleJ· kul- znakiem dyktatury wojska. Wolność pra l{OJ·owych układo'w byle tyll"o mi·e
spodarował i nie mógł
żadnych znikąd
·~~
,
-•
cz mo·
turalnej Europie i spotyka się wszędzie sy została zniesiona. Rząd wydaje więcej narchizmu nie zardzewiał w pochwie de
dostać.
z należytem potępieniem.
na budowę więzień, niż szkól. Policja bie mokracjii
Represje, aresztowania i
egzekucję rze udział w napadzie na ludność. BezW innem miejscu pisze prof. Rybarski:
r. s.
na Litwie doszły w ostatnich czasach do karnie odbywają się napady i bicie nie11 Najgorszą rzeczą jest rozbicie polityczne tak barbarzyńskich rozmiarów, że cier- winnych przechodniów, mówiących
na
społeczeństwa, apatja i
„zobojętnienie". pliwy naród litewski postanowił nie kryć ulicach po polsku, po rosyjsku i po
ży
„W tych warunkach na nic się nie zda na- dłużej swej hańby i odwołać się do su- dowsku. Akty gwałtu, dokonywane na
mł-0dych uczenicach polskich są bezkarwet najlepszy dyktator, nawet największa mienia. całego świata.
Niemal równocześnie wystąpiły z roz ne.
Dziś i dni następnych
6iła rządu".
paczliwemi memorjałami dwie organizaNaród litewski pragnie, aby w kraju
Monumentalny film przewyższający wazy1tko,
Tu jest oczywiście, pewna aluzja do cje; Liga obrony praw człowieka i oby- jego zapanowały stosunki normalne. Nie
co dotychczas ujrzeliśmy na ekranie p. t.
.dlwili obecnej, zresztą dość niezręczna, bo watela wraz ze związkami emigrantów li- ma nic wspólnego z polityką, Waldemarar
wprawdzie mamy istotnie - chwalić Bo- tewskich w Niemczech, Francji, Łotwie, sa, wrogą pokojowi i zwraca się z ape1Clł6LOWA
ga - silny rząd, ale wszyscy wiedzą do- Szwajcarji i Polsce, oraz lite"9*ka partja lem do przedstawicieli sumienia świata,
socjal - demokratyczna.
zebranych obecnie w Genewie, o okazanie
RIEWOLłłllCÓW
brze, że o żadnej dyktaturze mowy nietna.
Pierwszy z tych memorjałów skiero- mu niezbędnej pomocy i poparcia moral(„K•iężyc Izraela")
Lecz biorąc rzecz aa zdrowy rozum, mo.te wany jest do obradującej obecnie w Ge- nego.
Epokowe
arcydzieło 'filmowe pg._ powieści
się wydawać, te hn bardziej apołeczeóstwo newfe Ligi Narodów i roztacza straszliwy
Odezwa socjaldemokracji litewskiej,
znakomitego pisarza RIDDERA ·HAGGARD
jest rozbite rozdrobnione oa partje ł par- obraz cierpień Litwy: pod uciskiem Wal- skieroyvaD:a do Ligi Narodów i. II między
. . .
'.
demarasa.
narodowkt, przytacza dowody, ze w ciągu
W roli głównej
tyjlH, te~ silniejszy l'Złłd jest potrzebny,
Odmalowawszy dzieje puczu Walde- trzech dni, od 24 do 27 sierpnia zaareszktóry umie sobie radzić z trudnościami, nie- marasa, memorjał podlu·eśla, że narodo- towano na Litwie zgórą 300 socjalistów,
tylko nie ustąpi ,,bez nacisku z zewnątrz„ wi litewskiemu odebrano wszystkie zdo- z których 20 postawiono pod sąd polowy.
Przepych i ogrom budowli. Ostatni
al~ nawet mu nie ulepie, - ł w rezulta- bycze. konstytucyjne _i do~ro~ad~ono_ go Grozi im. kara świerci, która może
być
wyraz techniki filmowej. W niewoli
cie doprowadzi do konsolidacji społeczeń- do rumy go~podarc~eJ. Dz1~k1 teJ poh~Y: natychmiast wyk?nana. ,
egipskiej.
Zagłada armji egipskiej.
.
ce port KłaJpedy me moze
spełmac
„Zwracamy się - konczy
odezwa
Niewolnica na stosie. Plagi egipskie.
stwa. W rozbiłem społeczeństwie rząd, swych zadań, a upadek rolnictwa
je.st - do towarzyszy Mac Donalda, Bluma,
u legający rozbitemu Sejmowi, płynący na wprost katastrofalny.
Hendersona i innych o pomoc i ratunek.
Muzyka M. LIDAUERA
Powoduje to m::--zowe
wychodźctwo Tylko niezwłoczna interwencja zagraniHuktach tysiąca interesów i machinacyj
Na pierwszy seans eodz. od godz. 4.30-6 po
poi., w soboty i niedzielo od 2-3 wszystkie '
partyj i partyjek sejmowych _ jest praw- Litwinów. W 1927 wyemigrowało z Lit- cy może uratować życie 20 niewinnie amiejsca po 50 gr. l 1 zł.
Urz11 '\ Wojc;vódzki polecił starostom w
.
•
.
wy 17 tys. osób, w 1928 24 tysiące.
Uwaga• ceny miej•c snHone
d~1wem nieszczęściem.dla panstwa. W taUcisl- polityczny przekracza. wyrafi-i •·c:.;ztownnym. l~atujcie ich,
poruszcie
kie.i chwili bardziej niż kiedykolwiek po· nowana metodY. n!!dU rosyj~ego. Stan pi-as~f'•
Uszła

GłOS

rozpaczy d0 sumi•enJ•a s'wi•ata

MARJA KORDA
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„H AS LO" z dnia 7

Zadanie

Wspólnemi
Łatwiej

września

wydziału

wysiłkami -

1929 :r-.

czeladniczego

do

jest zapobiec nieporozumieniom

,,Rzemieślnik"

z dnia 1 b. m. zamieścił
uwagi w sprawie wydziału
cz.eladniczego.
„_Czeladnicy, zatrudnieni stale w rzemiośle u członków cechu, mają prawo
współdziałać w spełnianiu zadań cechu.
W tym celu wybierają oni wydział czeladniczy·•.
Tak brzmi artykuł 161 ustawy przemysłowej. W dalszym ciągu określa tenże
artykuł zadanie wydziału następująco:
„Wydziałowi
czeladników· zastrzega
się w szczególności współudział w regulowaniu szczegółowem nauki w rzemiośle,
tudzież w regulowaniu spraw tyczących się
tych urządzeń cechu, do których utrzymania przyczyniają się czeladnicy bądź skład
kami, bądź współpracą lub których celem
jest niesienie pomocy czeladnikom".
Mimo określenia zadania wydziału czeladniczego, kierunek pracy pozostaje niewyraźny. Dopiero dalszy artykuł, opiewający o współpracy wydziału czeladniczego
z cecbem wyjaśnia kwestję konkretnie.
„Członkowie wydziału czeladniczego
.mają prawo uczestniczyć w obradach i gło
aowanlu zarządu cechu z pełnem prawem
głosu w stosunku 1 do 5 do liczby osób,
tworzących skład zarządu cechu.
Członkowie wydziału czeladniczego maił prawo uczestniczyć w zebraniach cechu
1 pełnem prawem głosu.
Członkowie wydziału czeladniczego za1ładaj4 w zarządzie urządzeń cechowych,
i:lo których utrzymania przyczyniają się
Cleladnicy składkami, w liczbie równej połowie członków zarządu cechu".
Z powyższego należy sobie zdać spra•ł· Ustawa wymaga, by wydział czeladników był reprezentowany na każdem zebraniu zarządu i na każdem zebraniu ce1hu. Sprawy zaś, jak regulowanie nauki
w rzemiośle oraz sprawy, które dotyczą w
fakikolwiek sposób czeladników, nie mogą
być załatwione bez nich. Gdyby nawet
powzięto uchwałę dotyczącą czeladników,
lecz bez ich współudziału, władza nadzorcza cechu, na skutek zażalenia czeladników może uchwałę unieważnić.
Ażeby pomiędzy czeladnikami i człon
bmi cechu nie powstawały w jakichkolwiek sprawach nieporozumienia, któreby
mogły wpłynąć ujemnie na działalność cechu, ustawa opiewa, że w skład wydziału
czeladniczego mogą wchodzić tylko tacy
czeladnicy, którzy pracują u członków cechu. Tak samo prawo wyboru do tegoż
Wydziału przysługuje tylko takim czeladnikom, którzy są zatrudnieni u członków cechu.
Temsamem zmniejszono tło dla ewentualr.ych nieporozumień, jakkolwiek nie usunięto go zupełnie.
Jednakże współpra
ca członków cechu i ich czeladników przy
zrealizowaniu zadań cechu, tak idealnych
fak i materjalnych zbliża czeladników do
przyszłej samodzielnej pracy zawodowej i
organizacyjnej.
następujące

Współpraca pomiędzy czeladnikami a
mistrzami jest konieczna dla osiągnięcja
wyżej wspomnianego celu.
Dlatego też
pierwsze zebranie czeladników dla utwouenia wydziału czeladników, zwołuje zarząd cechu, a przewodniczy mu starszy
cechu. Zmiany statutów wydziału czeladników mogą być uchwalone tylko za zgodą
zarządu cechu. Natomiast na wniosek
wydziału czeladników mogą odbyć się
wspólne zebrania z zarządem cechu celem
omówienia ważnych spraw dotyczących
iawodu.
Byłoby niepożądanem, gdyby wydział
..,.eladników wywierał decydujący wpływ

na sprawy cechowe, dlatego ustawa opiewa, że liczba członków wydziału czeladników nie może być wyższa od ustalonej statutem liczby członków zarządu, zaś w posiedzeniach tegoż, czeladnicy biorą udział
w stosunku 1 do 5, do członków zarządu.
Gdyby się zdarzył wypadek, że czeladnicy zatrudnieni u członków cechu nie chcą
współdziałać z cechem w sprawach przyznanych im mocą ustawy, nie wybierając
wydziału czeladników, to w tym wypadku
zarząd cechu zawiadomi o tern władzę nad
zorczą cechu i instruktora korporacji. Jednakże wszelkiemi siłami należy w każdym
cechu dążyć do utworzenia wydziału czeladników. Doświadczenie bowiem wykazało, że łatwiej jest zapobiec wszelkiego
rodzaju nieporozumieniom, aniżeli je likwidować i dlatego zgodna współpraca mistrzów z czeladnikami na tle zawodu jest
kon°\eczna. Zresztą czeladnicy postawieni
na jednej platformie z mistrzami szybciej
zainteresują się wszelkiemi sprawami dotyczącemi rzemiosła i swego zawodu i dą-
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OZWO·U rzem·osła
aniżeli

likwidować

je

żyć będą nietylko do 'korzyści materjalnych,
ale i do idealnych, a szczególnie do uświa
domienia, którego w rzemiośle tak bardzo
potrzeba.
Pozatem wybiera wydział czeladników
przy cechu członków wydziału czeladniczego przy Izbie Rzemieślniczej, z analogicznem zadaniem z tą jedynie różnicą, że
jego kompetencja rozciąga się na wszystkie cechy wszystkich zawodów całego obwodu danej Izby.
I w tym wypadku współdziałanie czeladników z mistrzami ma ten cel, aby
wspólnemi wysiłkami przyczynić się do
rozwoju rzemiosła, a temsamem do wzmocnienia egzystencji poszczególnych rzemie-

żyć

do zlikwidowania jakichkolwiek n!epO•

rozumień.

Wydziały

czeladników

przy

cechach
nie są instytucją nową. Istnieją one tak
długo, jak długo egystują cechy. Tylko
forma, uprawnienia lub kompetencja podlegają zmianom. Jednakże myśl przewodnia pozostała zawsze niezachwiana, mianowicie praca nad polepszeniem egzystencji
pod względem idealnym i materjalnym, pozatem przysposobienie czeladników do
przyszłej samodzielności.

Wydział

czeladników ma zatem donio.
zadania. Od właściwego traktowania
tych spraw przez samych czeladników zależy bardzo wiele, mianowicie współudział
w pracy nad rozwojem zawodu. Z koniecz
ności należy do tego wydziału delegować
najodpowiedniejszych ludzi, a wtenczas
sprawy, dla załatwienia których wydział
czeladników został powołany, zostaną wła
ściwie ujęte, co wyjdzie nietylko na korzyść
danego zawodu, lecz także całego rzemiosłe

ślników.

Nie ulega kwestji, że nie w każdym cewspółpraca z wydziałem czeladników
będzie idealna. :Wszędzie znajdą się jednostki niezrównoważone, które postępując
niewłaściwie zakłócają konieczną do współ
pracy harmonję, jednakże zadaniem starszego będzie umiejętnie lecz stanowczo dą- sła.
chu

J.

C.

Głos rozsądku

Fachowa prasa niemiecka o P.W.K.
Znamienne uwagi o Polskiej Szkole Powszechnej
Prasa fachowa niemiecka, barqzo liczna i świetnie postawiona, znalazła okazję w związku z PWK. w Poznaniu
do
zainteresowania się wszystkiemi dziedzinami życia twórczego w Polsce. Zwłasz
cza w ostatnich tygodniach pisma fachowe niemieckie poświęcają sporo miejsca
specjalnym dziedzinom
uwzględnionym
na Wystawie poznańskiej.
„Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung"
z dnia 29 sierpnia zamieszcza obszerny ar
tykuł poświęcony szkolnictwu P-Owszechnemu polskiemu na PWK. Autor tego artykułu stwierdza na wstępie, że Wystawa poznańska ma światu pokazać czem
Polska jest i czem będzie. „Na podstawie ujawnionej pracy w pierwszem 10cioleciu, pisze autor, Polska dała świade
ctwo, iż w pracy pokojowej
;rywalizuje z najwyżej cywilizacyjnie postawia-

państwami w Europie".
Przechodząc do wystawy szkolnictwa,
autor artykułu w 70 wierszach obrazuje

nemi

stan szkolnictwa powszechnego i na podstawie danych statystycznych, zaczerpniętych ze źródeł informacyjnych stwierdza, że Polska w tej dziedzinie
stanęła
na bardzo wysokim poziomie. Podkreśla
specjalnie racjonalne metody nauczania,
uz.saje rutynę wychowawców w tej dziedzinie i wkońcu pisze, że nie dziwi się, iż
Wystawa poświęcona szkolnictwu powsze
chnemu na PWK. jest przedmiotem wielkiego zainteresowania ze strony nietylko
sfer fachowych, ale i całego społeczefl
stwa, gdyż organizacyjnie i plastycznie
dział ten zniewala widza do gruntownej
uwagi.
„Die Hanse" (Ilustriertes
Magazin
fiir Deutsche Kultur und
Wirtschafts-

Matt'*

Ograniczenie egzekucji podatkowych

Przedwstępne

zbadanie odwołań od wymiaru
podatku obrotowego za rok 1928

I

Ministerstwo Skarbu wystosowało do kwartalnych za rok 1929.
wszystkich izb skarbowych oraz urzędów
Okólnik poucza dalej, że w razie powoskarbowych okólnik L. D. V. 8518 ( 1) 29, łania do współudziału rzeczoznawców do
w którym zaleca naczelnikom urzędów skar badania odwołań, należy, ich przedewszyst
bowych, aby osobiście lub przy współ- kiem powoływać z grona osób wskazanych
udziale członków komisyj szacunkowych przez izby handlowe i przemysłowe, izby
względnie rzeczoznawców zaproszonych rzemieślnicze, względnie przez zawodowe
według uznania naczelników urzędów skar- organizacje gospodarcze.
bowych, przeprowadzili przedwstępne zbaMinisterstwo Skarbu poleciło wszystdanie odwołań od wymiaru podatku od o- kim izbom skarbowym, aby władze wybrotu za rok 1928.
miarowe wyzyskały jaknajszerzej dane,
Okólnik zaleca, aby w zależności od wy Hórych dostarczą rzeczoznawcy, wyznacze
ników tego badania ograniczono narazie ni dla posz.ególnych okręgów wymiaroegzekucję podatku do kwot, przypadają- wych przez izby handlowo-przemysłowe.
cych od obrotów ustalonych prowizorycz- Informacje te mają być zużytkowane dla
nie przy badaniu odwołań. W związku z wymiaru poclalku docli1;,o '.c~::, ·1a ;•_)k
tern mają naczelnicy urzędów skarbowych 1929.
również
ograniczyć
wysokość zaliczek J

Do Cechów i Gospód Czeladniczych

blatt) z dnia 1 września zamieszcza znamienny artykuł, który ze względów za.
sadniczych podajemy w streszczeniu:
„ Utarło się mniemanie czytamy na
wstępie, że Polska jest państwem sezonowem. Zgoła innego zdania jest ten, kto
ją bliżej pozna i przekona się naocznie o
trwałości fundamentów, na których została zbudowana. Najsilniejszym jednak
argumentem świadczącym o sile i żywotności Polski jest Powszechna
Wystawa
Krajowa w Poznaniu, która
pokazuje
światu wybitną pracę całego społeczeńst

wa polskiego. Rząd i sfery gospodarcze
polskie zgrupowały na Powszechnej Wy•
stawie Krajowej wszystko, co się w kraju produkuje, rozpoczynając od drobnego rzemiosła, a kończąc na bardzo bogatym przemyśle włókienniczym i ciężkim
przemyśle. Wybitnie prezentuje się dział
sztuki na PWK. przekonywuj ąco mówi o
rozwoju miast polskich Pa!ac s~morządo
wy ,a Pałac Wychowania
Fizycznego
stwierdza o podniesieniu się higjeny w
Polsce i o racjonalnie
kontynuowanym
sporcie, który bardzo przyczynia się do
podniesienia stanu fizycznego społeczeń
stwa. Imponującemi są aane statystyczne, obrazujące kolosalny postęp we wszy
stkich dziedzinach życia polskiego.
Podkreśliwszy to wszystko, autor artykułu stwierdza, że ogólnem życzeniem
jest, aby traktat handlowy między Polską a Niemcami wreszcie doszedł
do
skutku. W tern leży bowiem klucz
do
rozwiązania wszystkich
nieporozmmen
polsko - niemieckich i w ten sposób dopiero Polska i Niemcy przystąpić będą
mogły do wydajnej współpracy na polu
gospodarczem.
Autor zastanawia się także nad tern,
dlaczego tak wiele wycieczek
niemieckich przyjeżdża na wystawę polską i w
konsekwencji przychodzi do
przekona,..
nia, że dzieje się to dlatego, iż Polacy są
bardzo uprzejmi dla cudzoziemców, których traktują w sposób
niespotykani~
grzeczny i ujmujący.
W końcu autor artykułu konkluduje1
że sfery gospodarcze polsko niemieckie winny przygotować platformę
na
któ1·ej dopiero zrodzi się celowa i pożąda
na współpraca dyplomatów obu
tych
państw.

~
BEE.'im&mmTowarzystwa Rzemieślniczego „Resursa" wzywa wszystkie CeIr
chy i Gospody Czeladnicze do gremjalnego wzięcia udziału wraz z rodziKsiążki
nami w Ul!"oczystościach sprowadzenia relikwij św Kazimierza
poleca
Zbiórka ze wszystkiemi posiadanemi sztandarami na placu katedrainym
Księgarnia Łód;tlta "CZYTAJ"
w sobotę, dn. 7. b.m. o godz. 4 min. 30 PP•
Łódź, Narutowicza (Dzielna) 2
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~tr. 5

w Sing-Sing

... ~ '' ..f o e u lektrycznego

w1ęzn1ow1e
Amerykaóscy kryminolodzy, zajmujący
si~ reformą więziennictwa, poważnie zastanawiają się nad zmianą porządku wewnętrz
nego sły1111ego więzienia Sing-Sing. Roz;wój przestępczości w Stanach Zjednoczonych przybrał tak zastraszające rozmiary,
:te statystycy obliczają ilość aresztowanych
od ogłoszenia Niepodległości na 15 miljonów, ilość skazanych na więzienie - na
5 miljonów, zaś liczbę odsiadujących w
chwili bieżącej karę pozbawienia wolnosci - na 125 tysięcy, czyli tyleż, ile wynoi;i roczne uzupełnienie amerykańskiej armji.
:Więzienie Sing-Sing znajduje się na
"dległości 30 mil od wschodniego brzegu
1eziora Hudson, w miejscu, w którcm przed
300 laty indjanie plemienia Sinck-Sinck
\vzniecali swe ogniska sygnałowe. W wię
zieniu tern obowiązują najbardziej surowe
'>przepisy względem aresztowanych. Uciecz
ka z Sing-Sing jest niemal niemożliwa: z
pośród osiemnastu więźniów, którzy od roku 1920 usiłowali zbiec, udało się to zaletlwłe

trzem.
.W więzieniu tern odbywają się równiet

,1gzekucje. Dyrektor Sing-Singu, Warden
Lawes, który z urzędu uczestniczył podczas wykonywania wyroków śmierci, dzieli
~tę na łamach prasy amerykańskiej, swemi
}.vraieniami o ostatnich chwilach skazań-

pomimo sc1słego nadzoru popełniają samobójstwa

Usiłowania skazańców, aby „oszukać
fotel elektryczny" i uniknąć kary śmierci,
spełzają zwykle na niczem. Wypadki takie mnożą się zwykle, gdy wykonanie egzckucji zostaje dla jakichkolwiek powodów
odsunięte na dłuższy termin.

&traceni w ubiegłym roku Sacco i Vanzetti przez siedem lat przesiedzieli w wię
zieniu pod grozą kary śmierci Ten okres
niepewności doprowadza skazańców do
szale1łstwa. Ci zaś, którzy w ciągu roku
lub dwóch pozostają przy zdrowych zmy-

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~e~-~~~~~~~~~~~~~~·~~~~=

Królowa

piękności

okazała się

•e

Belgji

mężczyzną

Sensacyjna scena na balu w Coxyde
Belgijs]de miasto Coxyde, położone
na wybrzeżu morskiem, urządziło
konkurs piękności.
.
.
,
Kandydatek zgłosiło się
duzo,
a
wszystkie były tak piękne, że członkowie sądu konkursowego nie mogli
się
zdecydować, którą wybrać i odwołali się
do p~ws~echnego głosowania zakończonego wielkim balem.
Ten plebiscyt jednogłośnie oddał palmę pierwszeń.stwa nieznanej
młodej
piękności, której linje, niezwykle czyste,
zachwycały wszystkich uczestników tego
turnieju.
Powszechne było zdanie, że „miss z
Coxyde" jest tak piękna, że ma wszystkie szanse zostani'a „Miss Belgją" przy
następnym konkursie, a kto wie czy nie
pokona rywalek europejskich i nie odbędz.ie triumfalnego pochodu do Ameryki !.„
Ukoronowano więc nową królową pięk
ności, a wszyscy cisnęli się do niej, ażeby ją ucałować, od miejscowego burmistrza począwszy, na naczelniku stacji kolejowej skończywszy.

Ina. tancerka nie

Tańczono c2.łą

noc i nigdy jeszcze żad
była tak rozrywana
i
jak przyszła „Miss
Bel-

słach, przeważnie usilują popełnić

samo-

bójstwo.
Władze więzienne usuwają

z

rąk więi•

niów wszelkie, nawet najbardziej niewinne
przedmioty, któreby mogły posłużyć za na
rzędzie dobrowolnej śmierci. Mieszka11':y
Sin~Singu pozbawic~ są sznurowadd
noży, widelców, ołówków i nawet.pieprzu.
Aby uniemożliwić więźniom popełnie
nie samobójstwa przez powieszenie, wsze)~
kie druty elektryczne ukryte są w murach
więzienia. Slużba często obcina więźniom
paznokcie, aby przeszkodzić ewentualnemu
„rozdrapaniu" arterji krwionośnych.
A jednak samobójstwa w Sing- Sirig ' '
nader częste i pomysłowość skazańców
przewyższa przedsiębrane przez clozorcóu

tak wielbiona,
gja".
Ale kiedy miano rozpocząć ostatni taniec, królowa piękności nagle
okazała
dziwne maniery. Wy.rwała się z ramion środki ostrożności.
swego dansera, z siłą prawdziwie atletyPewien więzień sporządził sobie szniit
czną., wskoczyła na stół i zrzucając
z
do
powieszenia
z gałganków, które otriy·„
siebie suknie kobiece ukazała się w stylowym męskim stroju oczom zdziwionych mał do obmycia chorego oka. Inny znów
swoich wielbicieli.
wykonał potężną pałkę ze skrawków gazeBył to bowiem jeden z młodych ludzi, ty, zlepionych gumą do żucia. Zdarzyło
którzy na bal przybyli ze stolicy kraju,
się pewnego razu, że skazany na śmierd
Brukselli.
przestępca
ciężko zachorował. Lekarze
Kiedy go zapytano, co go skłoniło do
takiej maskarady, młodzieniec
odpo- wytężali swe siły, aby mu przywróci~
wiedział:
zdrowie. Dokonana została poważna ope- Chciałem udowodnić że piękność racja, w wyniku której chory wyzdrowiał,
męska jest wyższa, niż kobieca i że praw- Wtenczas został stracony.
"
L. H.
dziwie piękny mężczyzna pokona wszyst-

kie kobiety na własnem ich polu.
'ców.
Trzeba przyznać, że niedoszły „MiS;i tacy, którzy siadając na fotelu elekster Belgja" nic odznr:.cza się
zbytnią
eycznym, zachowują jeszcze przytomność
skromnością„.
umysłu i pogodę ducha.
Pewien student uniwersytc!u, skazany
na karę śmierci za morderstwo, w ostatniej
thwili zarecytował dwuwiersz angielskiego
poety: „Ten, który ścina dwadzieścia lat
też kawał młodego
tycia. Pozbawia nas tyluż lat obawy
smierci". Skazaniec Nt. 70292 usilnie proAnglja roi się od malyth wynalazców,
Pan Harwood wpadł na myśl, ażeby
sił, aby mu na egzekucję przydzielili dozor- którzy nie myślą o sprowadzeniu księży- zegarek sam się nakręcał Umieścił więc
ca na ziemię, ale zajmują się drobnemi w jego wnętrzu dwa małe języczki meta'C6w, którzy „umieją się śmiać". Był też potrzebami.
lowe, tak delikatne, że za najmniejszym
„filozof", więzień Nr. 69738, który rzekł
Jeżeli jednak wiadomość, jaką. podał ruchem 1·ęki, na której umieszczany jest
chwilę przed śmiercią: „Wszystko jest jeden z dzienników francuskich i to na- w bransoletce zegarek, drgają, a to drga
najlepsze na tym najlepszym świecie". In- wet w artykule wl)tępnym, jest prawdzi- nie jest zużytkowane na
nakręcanie
ny znów zwrócił się do kata: „życzę ci, wą, to wynalazca, który nosi imię Johna sprężyny. Z tego więc widać że ten zegaHarwooda, myśląc o małej rzeczy, doko- rek mógłby funkcjonować dobrze tylko
S
Johnie, powodzenia w twej pracy".
ą ta- nał wielkiej.
wtedy, gdyby był noszony na ręce.
cy, którzy śpiewają, są jednak i tacy, którzy
Wynalazł bowiem podobno zegarek,
Ale i toby było już wiele, tylko jak
nie przestają urągać i przeklinać. Skaza- który chodzić może wiecznie, naturalnie uwierzyć w tę całą sprawę, jeżeli wiadoniec Nr. 70759 wszedł do celi egzekucyjnej aż do zupełnego starcia się jego kółek i mość o wynalazku pochod2i z tak „pewz uśmiechem na ustach i zwrócił się do osi, a chodzić bez żadnego nakręcania.
nego" źródła, jak pewien tennisista ani
. .
W ten sposób bowiem rozwiązanaby gielski, który dziennikarza francuskieobecnych: „Jestem gotów c 0 przyjęcia była zagadka „perpetuum mobile'', nad go, pokazując mu zegarek na swej ręce,
'prądu". Inny wyszeptał: „Chodźmy, aby którą od tysięcy lat łamało sobie głowę zapewnił, że to jest taki właśnie cudowny

Zegarek chodzący bez nakręcania
Wynalazek, czy

Anglika

Po gruntownym
remoncie
otwarte z dniem 31 u.m. czyli
botę kino

W

~O·
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Uroczysta prerojera - wielki film p. t.

w KAJDANACH
W rolach

głównych

Estełla

Taylor
i George O'Brien
Golgota nie'izczęśliwego skazańca.
Wybryki zmysłowei kusicielki, miłość
i miłostki pięknej pani.
Historia pewnej szalonej nocy.
Orkiestra pod kierunldem

L

Romualda Ulatowskiego
Nastc;pny program

W pazurach łampartą.
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gromadzili się
naokoło. Panowało ogólne wzburzenie. Dorrington wyrwał jednemu z nich lampę i ragłębił się w ciemną czeluś. Za nim podążył Burke i
'kilku ze zmiany.
Starszy człowiek przebiegł bez słowa, nie zatrzymując się, około tysiąca stóp i stanął z oczami utkwionemi: w czerwoną ścianę płomieni, blokujących przejście. Zwrócił się do idących za nim ludzi:
- Niema rady - rzekł złamanym głosem. - Bę
dziemy musieli zamknąć kopalnię.
Poczem w milczeniu cofnęli się wszyscy ku wyjściu i wyszli na wierzch.
- Czy jesteściie pew11i, że nikt się tam nie wstał? zap1tał po chwili Dorrington.
- Nikt, e anie dyrektorze. Sam
policzykm ludzi
- odpowiedział Burke.
- Nie domyślacie się, .skąd powstał pożar?
- Chodzi mi po głowie, że może wiem - odparł
wykrętnie sztygar.
- Gadajcie!
- Wolę odrazu nic mówić. Wpierw zbadam, czy
to prawda.
- Gdzie Lawrence'? 011 powinien <'05 o lcm wie-
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PRZEDRUK WZBRONIONY.
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- Wyszła 1 Co za pomysł, żeby wychodzić na śnia
danie?
- John.son zawsze ich wypuszczał - rzekł tonem
asprawiedliwienia sztygar. - Zdaje się, że L~wrenc;
poszedł za jego przykładem. Przed kilku mmutam1,
wracaja.c do roboty, natknęli slę na wielki ogień w odległości" dwóch tysięcy stóp od wejścia. Próbowali go
ugasić, ale już się zanadto rozszerzył. Chwilę z nim
walczyli i dali pokój, bo byliby się podusili w dymie.
Pewnie całą obudowę djabli wezmą..
Dorrington zaklął cicho i ruszył ku d1'Zwiom.
- Chodźcie ze mną - rozkazał burkliwie.
W bawialni spotkali się z Gayle, która narzuciła
na siebie płaszcz kąpielowy i wybiegła ze swego pokoi u zobaczyć, oo się dzieje.
- Co się stało, tatusiu? - zapytała sł.abym głot.ikiem.
- Ogień w chodniku. Poł6z się, dmecko. Na nic
~i~ nam nie przydasz.
- Czy nikt się nie został? - zapylała prędko.
- Bµrke mó'Ni, że nie.
Obaj mężczyfoi wy bier.li z 11okoju i, okn! Ż .} wszy
4om, d<>J?adli do wyjścia chodnika. Z szopy noclegowej

wyłaniali się skąpo odziani górnicy i

- Tak to wygląda, panie dyrektorze. Ja nie e>skarżam, broli Boże! Ale Johnson i tamci chłopcy
mó>vią., że widzieli, jak przed kilku minutal1' i r;nlopo·
wał drogą.

na swoim koniu.
Dorrington spojrzał na górników.
- Gdzie Johnson - zapytał.
Eks-dozoroo. utorował sobie drogę w tłumic 1 :st!l-nąl przed zwierzchnikami.
- Słucham, panie dyrektorze.
Starszy:
człowiek obrzucił go uważnem spojrzeniem.
- Co wam się stało z twarzą Johnson
Górnicy zachichotali. Johnson zmarszczył się gr'l~
nie.
- Przemówiłem się z jednym - Odpowiedział.
- IIm! Co powiecie? Burke powiada, ie wklzioliś·
cie, jak Lawrence odjeżdżał.
Zapytany skinął głową. .
- Nie przysiągłbym, że to był akurat on, ale je·
sLem pewny, że koń był jego. Dereszowata klacz! A
któ:'.:by inny mógł na niej jechać, kiedy nie da iJ.ik<r
mu do siebie przystąpić! Chłopcy próbowali dzisiaj
na nią wsiadać, to wszystkich pozrzucała.
Dorrington zwrócił się do jednego z ludzi.
dzieć.
- Thompson, biegnij do stajni i zobacz, cz)
- Uciekł.
klacz jest, czy jej niema.
- Uciekł'?
Chłopalc ruszył biegiem. Dorrington zauważył, i~
- Tak, panie. Zwiał.
w
ślad
za tamtą. pomknęła druga postać. Była io
Znajdowali się JUZ na powiel'Zchni. Do;,TingLon odGayle, ubrana już jak w dzień. Oboje powrócili tak
wrócił się i zmierzył wzrokiem grubego sztygara.
- Co wy mówicie, Burke? Czy chcecie dać do zro- samo prędko, jak poszli.
- Niema - oznajmił Thompson.
zw11icn ia, że Lawrence podłożył ogień i ucictł1
Gayle skinęła potwierdzająco głową. (d. c. n·.),
Burke wzru s zył potężnemi ramionami.

Str.
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SOBOTA

JUTRO:

g.

Ws. k•i11iyca g.

Nabożeństwa

„

g.

wkościołach
polskim

niedzielę

Komunikat
\V dniu wczorajszym w sali konferenCYJllej Urzędu Wojewódzkiego pod przevrndnictwem pana wicewojewody dr. J. B.
ł\ożnied<iego odbyła się konferencja w
<sprawie asfaltowania ulicy Piotrkowskiej
i Pla.cu Wolności.
W konferencji, która trwała siec:le111 god;;in, oprócz przedstawicieli Urzędll Wojewódzkiego, wzięli udział: Prezydent m.
Łodzi inż. B. Ziemięcki, z komisją wyłonio11ą 11rzez Magistrat, dyrektor Ring wraz
z innymi przedstawicielami J(,Ę.Ł., dyręk
tor l~ąsinowski wraz z i1111ymi przectstawicicl.:1111i P.T.A., zastępca starosty grodz~iego pa11 J. f-{osicki i komendant P. P.,
na m. Lódź pan A. Niedzielski.
Pan wicewojewoda, zagajając pCJsie„
dzenie, zwrócił l,łwag~ na konieczność
jaknajszybszego załatwienia palącej sprawy asfaltowania pryncypalnej ulicy miata, poczem przystąpiono do obrad.
Po wysłuchaniu wyczerpującego referatu inż. Kurkowskiego, rozwinęła się dłuż
:sza dyskusja, w której wyniku ustalono
wymogi techniczne, dotyczące podkładów
t rodzaju budowy jezdni tramwajowej.
Następnie przedyskutowa110 zarówno
plan jak terminarz robót, ustalając osta„
te.:::rny termin oddania do użytku publiczneao
ulicy Piotrkowskiej na 1-go listo!!>
•
pada b. r., zaś Placu Wolności - na 10-go
11stopada b. r.

Oo

łaski

E. ks. biskupa Dr, W. Tymienieckiego
sioną została pod wezwaniem ~w. Stanisława Kostki, którego szczątki spoczywają. w Rzymie w Kofoiele św. Andrzeja.

Program uroczystości

Pod wysokim protektoratem J, Eks.
Ukochanym
Wiernym
m,
Lodzi,
.
po1;dro·
Przed
trzema
laty
cząstk~
Tych
xeUkwij
Ks.
Biskupa Dr. W. Tymienieckiego przy
10 m. n
przywiozłem z Rzymu, a Łódź przez nad- honorowym przewodnictwie J. Eks. Ks:
20 m. 4 wicnie i błogosławieństwo w Panu
18 m. 11

dnia 8 b. m. nabożeństwo
w języku polskim odprawi w kościele św.
Jana o godz. 12-ej w polqdnie pastor ];;otula, a w kościele św. Trójcy w tymic cza,„c pastor Ludwig.
W

Z Boiej i Stolicy Apoiitolskiej
BISKUP LóDZKI

4 m. 56

ewangelickich
języku

J.

DR. WINCENTY TYl\'IIENIEC.: :H

-ł-

zachód

w

List Pasterski

Narodzenie N. M. P.
Ił'•

Nr, 2 5

w prowadzP.niu Relikw1 św.Kazi •

DZIS:
Jana

ws. ~łońca
Zachód „

z rlnła 'T wne~nłA. 1920 2'.

Cale katolickie społecz ństwo iódzkie winno wziąć udz·at

KlłOlllKA
WRZESIEŃ

11

człoeków

Cechu Malarzy
i Lakierników

Cech Malarzy i Lakierników m. Łodzi
swych członków, że dziś dnia
T września r. b. o godz. 4 m. 30 po pot
i'>dbędzie się przeniesienie św. Relikwi do
Kościoła św. Kazimierza w Widzewie, na
który zaprasza swych członków
~awisdamia

Cech Malarzy i Ląkierników.
Zbiórka ze sztandarami przed Katedrą
O godz. 4-ej po poł.

„Chwalcie Pana w

Jego"
zw~rcza,j liczny pochód powitała te świę- Biskupa Dr. Kazimierza Tomczaka od·
Psalm 150. te Relikwie z najwi~kszą czcią i
rado- będą się w Rzymsko - Katolickiej ~ra·

świętych

ścią.

Ka~dy

irnród ma swoich bohaterów,
których czci ia ich chwal }:me czyny. życie bohaterów przynosi chwałę dla narodu i pobudza do naśladowania.
Kościół Katolicki ma też swoich bohaterów, którzy poświęcając l!!ię całkowicie Bogu, dają. dobry przykład i wzór do
życia religijnego, do miłości Boga i bliźniego. Tych bohaterów, uznanych za świę
tych, my katolicy czcimy,
pragniemy
naśladować i za ich przyczyną uzyskujemy wiele dobrodziejstw od Doga Najyvyż
~zego. Oddawtmie czci świętym nie ujmu.je chwały Bogu, lecz przeciwnie ponrnaża ją, gdyż świętych czcimy za wforność Bogt1, PQboż11ośó i ca.lkowite poświęcenie się dobru bliźnich. Zreąztą prorok
pi;almi~ta z natchnienia i rozkazu
Bożego mówi: „Chwalcie Pana w $więtych
Jego", Szczęście to nie małe, że
Naród
Polski ma swoich PQl~kich
świętych,
uznanych p:i.-zez Kościół na całym ~wiecie
których czci, jako świętych, kocha, jako
Polaków, szłniuję ich relikwio.
Kiedy w Łod:Łi poczęto budować więcej Kościoló-w, wznoszono je pod wezwa.
niom pą.tronów poll)kich: Katedra wznie-

św. Kazimierza - Królewicza w Lo.zostały dzi Uroceystości związane z p:rzeniesiei
Eelikwie św. Kazimierza,
Królewicza niem cząstki Relikwji św. Patrona wed·
Polskiego. Miasto nasze zyskało nowego ług niżej podanego programu:
Dpiekuna, nowego orędownika przed BoSobota, dnia 7~go września 1929 r.
giem. On, który tak wielką miłością. u.ko1) Godz. 17-ta. Uroczyste naboże:6.·
chał Boga i lqdzi, będzie się wstawiał u stwo w katedrze św. St. Kostki z przemó
Boga, aby błogosławił naszej pracy, nasze wieniem J. Eks. Ks. Bisk. Dr. Tyrn!emu miastu. Relikwie św. Bohatera będą nieckiego.
nam przypominać Jego cnoty i zachęcać
2) Godz. 18-ta. Po nabożeństwie U·
do naśladowania. Niewątpliwie
wzroś- roczysta procesja z Relikwjami św. Ka·
nie nasza pobożność, ro-zwinie sit życie ziimierza do kościoła parafjalnego "'

Obecnie do

Kazimie- fji

religijne.
Uroc:wste przeprowadzenie tych Relikwi z Katedry do Kościoła na Widzewie dokonane za~tamc w sobotę dn. 7
wrze~nia o aodz. 5 po połuduiu. Nie wątpie, że całe łódzkie Społeczeń~o Katollc
kie weźmie żywy i czynny udział w tych
uroczystościach. W dniu tym
będziemy
mieli sposobność wyrazić swe przywiązanie do wiary $w. i zamanifestować swe
przekonania katolickie.
Niech Bóg blogosławi pom.ynaniom na.szym. Amen,
Dan w Lodzi 30 sierpnia 1929 ;r,
(-) Dr. W. Tymieniecki
Biskup Lódzki.

sPrawca kradzieży wBanku Przemysłowym
ądem

przed

Sąd Okręgowy w trybie upt oszczonym bnik ten rzucił się do ucieciki, został jedrnzpatrywał wczoraj sprawę Chairna FJ11- nak ~atrzymany i wylegitymowany. Okakielthała, oskarżonego o kradzież w Ban- zało się, że osotnikiem tym jest Chaim
finkielt)lal.
ku Przemysłowym.
Badany przez sędziego śledczego osSzczeĘóły sprawy przedstawiają
się
następująco:
karżony nie przyznał się do winy, zaprzeW dni" 14 ~wietnia r. b. Antoni Mil- czał również na rozprawie.
Jednakże cały szereg świadków zeznaler zgłosił się do jednego z urzędników
Bar.ku Przemysłowego, celem podjęcia wał na niekorzyść jego.
większej kwoty pieni~dzy, które ulokował
Sąd po przesłuchaniu świadl<ów i przew jdeszeni palta. W chwilę potem spo- mówieniu prokuratora Grzegorzewskiego,
strzegł brak jednej z paczek banknotów i skazał Chaima finkieltha!a ia kradzież na
jednocześnie zauważył, jakiegoś osobnika, 4 miesiące więzienia, z zaJjczcniem aresztu
który szybkim krokiem, podążał w kie- prewencvine~o. (p)
runku wejścia. Na widok Millera oso-

Z

Sądu

Handlowego

Wydział

handlowy Sądu Okręgowego
s. o. Lewickiego w
asyście s. lt. Grossa i Sachsa rozpoz11awał
sprawę Mojżesza Gołębiowskiego, hurtowy skład odpadków. W podaniu swem
Gołębiowski prosi o odroczenie 11111 wypłat na triy miesiące. Jak wynika z motywacji podania tego, firma ta egzyst.u.!e
już na terenie Łodzi od 11 lat, odznaczając
się solidnością, jed11ak wojna i og61r.y
pod

przewod11ictwęm

I

kryzys przemysłowy odbił się fatalnie na
interesach firmy. Jak wynika z podanie:.: Hrma posiada na składzie towaru nl s:.im\!
187,232 zł., passywa zaledwie zas wynoszą 109,392 zł. Wierzyciele wzmiankowanej
firmy nie chcą sic; zgodzić na dalszą prolongat~ należności z tytułu wekslowego.
Sąd przychylił się do podania petenta i
odroczył mu wypłaty na trzy miesiące. _(p)

---Do członków Cechu Piekarzy Normalne funkcjonowanie

Cech Piekarzy m. Łodzi zawiada111ia
mych członków, że dziś dnia 7 września
r. b. o godz. 4 m. 30 po poł. odbędzie się
przeniesienie Sw. Relikwi do Kościoła Sw.
Kazimierza w Widzewie, na które zapra„
aza swych członków
Cech Piękarzy.
Zbiórka ze sztandarami przed Katedrą
e godz. 4-ej po poł.

Jfościoła św.

ril'la na Widzewie sprowadzone

Ł. S. O. O.

pomimo strajku szoferów jest zapewnione

w zwiąiku ze wzmianką, umie zczo~
we wczorlljszym n~rze poczytnego pi11ma w. P. w sprawie rzekomego zwolnie„
nia szoferów tódzkiej Straży Ogniowej
Ochotniczej, uprzejmie prosimy o umieszczenie następujące.go sprostowania.
„W dniu skompletowania 2-ch zmian
Zarząd i Komenda Łódzkiej Straży
Ogniowej Ochotniczej przy reorganizacji
Posiedzenie Zarząd służby strażackiej w poszczególnych odIzby Rzemieślniczej
działąch, ą)completował jednocześnie kadry
szoferów, obowiązując ich jednocze ś Wczoraj w lokalu Resursy Rzcmie ś lni
1ie
w
niyśl ipstrukcji dla kierowców saaej odbyło się posiedzenie Zarząclu Izby 1
~zemieślniczej. Poza szeregiem spraw Qr- mo~hoclowych regulan1inu słµżbowcgo, do
ganizacyjnych om awiano sprawy h11d i:c to- odbywapia ćwiczel1. strażackich.
Priv orzvjmowaniu szoferów na słu.~ba..
we Izbs.
ną

został każdemu z osobna, omawiany regulamin odczyt. i wręczony z postanowieniem 2-u tygodniowego okresu, tyhłłem
próby.
Po upływie próbnego okresu, wszyscy
na postawione im warunki, się zgodzili.
Obecnie szoferzy niektórych oddziałów,
odbywaniu ćwiczeń strażackich odmówili
l tym samym $Wój stosunek służbowy,
zgodnie z regulaminem służbowym, roz-

Widzewie.
8) Godz. 20-ta. Wprowadzenie aw,
Relikwji do kościoła św. Kazimierza. Uro
czyste nabożeństwo i poświęcenie ołtarzą
$w. Patrona.
4). Godz. 21-a. Rozpoczęcie adoracji
N. s., która trwać będzie przez całą noc
i dzień następny do godz. 17--ej.
5) Godz. 24-ta. O północy Godzina
Swięta z kazani:em.
•I
Niedziela, dnia 8 września. 1929 Jl
6) Godz. 4-a r. Uroczysta
:Msz~
święta (Prymarja) z kazaniem.
.
7) Godz. 9-ta r. Msza Swięta.
8). Godz. 11-ta r. Suma celebrowan!
przez J. Eks. Ks. Bisk. Dr. Tomczak.a.
9). G-Odz. 16-t.a. Nieszpory: konklu...
zyjne z procesją i kazaniem.
10) Godz. 18-ta. Uroczysta :Akademja ku czci świętego Kazimierza w Domu Parafjalnym „Bratnia Strzecha",
Wszelkie związki, stowP.rr.yszeliia, ·cechy, korporacje i t. p. biotą ~e udział w so
botniej uroczystości proce:iyjnej, zbierają się p1·zed Katedrą i zgłaszają do człon
ków komisji porządkowej swe ~yby·
cie; ci zaś odprowadzą na miejsce wyzna
czone. Komisja porządkowa ma do dyspozycji milicję porządkową (opaski biało-karmazynowe) i przodowników (opaski kal'mazynowe z białym obszyciem)
którzy będą czuwać nad porządkiem.
Organizacje, które dotychczas nie zgłosiły akcesu, stawirune będą podług kolej
ności przyjścia.

Kurja Djecezjalna Łódzka podaje do wia ,
domości wiernych co następuje: w dniu
dzisiejszym odbędzie się uroczyste przeniesienie cząstki relikwi św. Kazimierza i
Katedry do kościoła na Widzewie. Jego E.
ks. b. łódzki korzystając z tej sposobności
pragnie ułatwić wiernym uzyskania ogło·
szonego na ten rok odpustu jubileuszowego. Jak wiadomo jednym z warunków
uzyskanego odpustu jubileuszowego jest
sześciokrotne nawiedzenie kościoła połą
czone z modlitwą według intencji Ojca św.
Mocą przywileju
nadanego przez Ojca świętego biskupom. J. E. ks. biskup
Łódzki redukuje sześciokrotne nawiedzeni!.'
kościoła do
procesji dzisiejszej, która
winna odbyć si ę w ten sposób, że wierm
na czele z ks. proboszczem lt1b jego zastępcą, po krótkiej modlitwie w intencji Ojca świętego w miejscowym parafjalnym
kościele wyruszą procesj0nalnie do katedry i tu pomodliwszy się w tejże intencji udadzą się do kościoła na Widzewie.
To jednorazowe nawiedzenie 3 kościo
łów wystarczy za 6 krotne nawiedzenie.
Inne warunki wymagane dla uzyskania odpustu jubileuszowego powinny być wyko~
nane po procesji,
:Ks. Józef Dzioba
lrnnclerz L•trj1.

Zawieszenie poboru poda

obrotowego od eksportu

Mini11terstwo Skarbu w norozumieniu :z
Ministerstwem
Przemysłu i Handlu zawie·
Dla usp0kojenla opinji społeczeństwa
komunikujemy, ii w rąiie pożaru, normalne siło pobór podatku przemysłowego od o·
funkcjonowanie każdego oddziału, jest za-. brotu, przypądającego od tranzakcyj el:sportowych mięsem, dokonr tn eh, rocz ·1-.
pewnione
szy
od dnia 1 lipc~
-larzad L.S.O.O.
·
wiązali.

Nr.

2~

„R AS Ł O„ z

Rozwiązanie

dnła

'T

wrze~nła

1929 r.

Rady Miejskiej m. Brzezin

Katastrofalna gospodarka cekawistów
Ciemne machinacje burmistrza
naraziły
Onegdaj Urząd Wojewódzki w Ło
dzi zawiadomił starootę powiatu Brzeziń
skiego że w wyniku przeprowadzonej lustracji całokształtu gospodarki samorzą
dowej m. Brzezin rozwiązuje Radę Miejską w Brzezinach.
Jako powód Urząd Wojewódzki podaje, że Rada Miejska w Brzezinach
nie
;wykonuje należycie swych zadań, wykazując brak inicjatywy oraz
zaintereso:wania się wszelkiemi przejawami życia
samorządowego. ograniczając swą dziaWność do załatwienia jedynie bieżących
spraw bez większego znaczenia.
Nie
przestrzegała prowadzenia
gospodarki
miejskiej zgodnie z zatwierdzonym budżetem, dopuszczając się przekroczeń bud
lietowych oraz dokonywania
wydatków
wbrew uchwałom Rady Miejskiej. Zaniechała, całkiem poprawy stanu finansów
miasta, wszelkich źródeł dochodow., jak
np. podatek od szyldów, plakatów i t. p.
chcąc w ten sposób zyskać
popularność
mfoszkańców miasta.
Tolerowała wbrew postanowieniom o
samorządzie miejskim wchodzenie w stosunki prawne poszczególnych radnych z
gminą m. Brzezin w charakterze dostaw
ców i przedsiębiorców oraz zajmowanie
płatnych posad w Magistracie przez niektórych radnych.
W dalszyn1 ciągu Urząd Województki stwierdza, że Rada Miejska m. Brzekontroli
zin nie wykonywała należycie
nad Magistratem, dopuszczając do szeregu nadużyć przy zawieraniu umów
na
dostawę na rzecz miasta oraz dopuszczała się nieodpowiednich krytyk zarządzeń
władzy nadzorczej i nawet jej składu osobowego.
Za dzień rozwiązania Rady Miejskiej
należy uważać dzień doręczenia reskryptu Urzędu Wojewódzkiego. Równocześnie
Urząd Wojewódzki polecił starostwu
w
przeprowadzenie
Brzezinach zarządzić
nowych wyborów do Rr.dy Miejskiej m.
Brzezin.
Wkońcu Urząd Wojewódzki powiadamia starostwo, że postanowił złożyć z urzędu burmistrza m. Brzezin
Wacława
Niedźwiedzia męża zaufania P.P.S. C. K.
przeciwko któremu komisja lustracyjna ustaliła następujące zarzuty:
1)
czynił wiele zakupów na własną rękę, 2)
wyjeżdżał zbyt często i niewłaściwie likwidował djety, co świadczy o rozrzutno
~ci, przyczem członek komisji
rewizyjnej Polskiej Macie::."Zy Szkolnej p. W esołowski, komendant policji powiatowej,
stwierdził, że burmistrz Niedźwiędź za
te same wyjazdy pobierał koszty podróży i djety raz z Magistratu, drugi raz z
kasy Macierzy Szkolnej, 3) dysponował
funduszami o specjalnem przeznaczeniu na niewłaściwe cele, 4) podjął pienią-

w.

Dołores delRio
jako

TANCERKA

W jubileuszowym dramacie
FOXA ze środowiska carskiej
Rosji i życia Mikołaja II

miasto na znaczne straty

WALICH

Partnerzy

Charles Farrel
Iwan Linow
Znacznie powiększona orkiestra
symfoniczna pod batutą

Sz. Bajgelmana
Pocz. w dni powszednie> o 4.30, w so·
boty, niedziele i święta o 2.30

Paryża

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy
Rzplitej Polskiej urzł!za w dniach
I
od 4-go do 17 listopada r. b. wycieczkę
do Paryża. Koszta uczestnictwa wraz z
utrzymaniem kl. III wyniosą 550 zł., zaś
kl. Il 650 zł. Karta uczestnictwa obejmuje koszta paszportów ulgowych.
Ze względu na ograniczoną liczbę U·
czestników wycieczki oraz na bieg prac
przygotowawczych zgłaszać się należy
w terminie jaknajszybszym. Pieniądze należy nadsyłać do Kierownictwa Wycieczki do Biura „Orbis", Łódź Andrzeja 5 zaś
dokumenty osobiste pod adresem Kier.
Wycieczki - Główny Zarząd Zw. Oficerów Rezerwy w Warszawie ul. Królewsk1
Nr. 23.

dze dla Macierzy Szkolnej z kasy miej-, sli, a do swoich prywatnych posług uży
skiej w dniu 12 marca rb. w sumie 2.500 wał personelu miejskiego, 9) spowodozł. i nie wpisał ich do ksiąg - tej instytu- wał, że wYPłaty dokonywane były na jecji, w której to instytucji jest prezesem i go ustne polecenie, a asygnaty przez dłu
slfarbnikiem zarazem, 5) wypłacał sobie gi okres czasu nie podpisywane były
i urzędnikom zaliczki na pobory bez spe- przez niego i upoważnionych, 10) pobrał
cjaJnego upoważnieni_a organów miej- pieniądze za niewykorzystany urlop i
skich,6) jako właściciel kina nie opłacał 11) jest dostawcą liczników zużycia prą
całkowicie podatku od widowisk, nie o- du elektrycznego, uprawiając na urzę
płacał w porę należności za zużycie prą- dzie proceder handlowy i wykorzystując
du elektrycznego, dzięki swojemu stano- do tego swoje stanowisko.
Za dzień złożenia z urzędu burmistrza
wisku opłacał zamiast 20 procent--10
procent podatku od widowisk, 7) samo- Niedźwiedzia należy uważać dzień dorę
dzielnie przyjmował pracowników miej- czenia decyzji Urzędu Wojewódzkiego
skich i to w dodatku krewnych radnyćh, Magistratowi m. Brzezin. Pełnienie obo- Dożynki w
8) dyskontowal weksle Magistratu i wogó wiązków burmistrza polecono obecnemu
Wzorowa szkoła rolnicza w Czarnoci(w)
le trudnił się prywatnie dyskontem wek- wice-burmistrzowi m. Brzezin.
nie, głośna na całą Polskę, pozostająca pod
w:!M
E&W'&WM
<AM
i
sprężystem kierownictwem dyrektora War
deńskiego jest bezprzecznie chlubą naszego powiatll.
W niedzielę z okazji uprzątnięcia zbio-w miesiącu
rów tegorocznych z pól - szkoła rolnicz.:J
W m. lipcu r. b. udzielono ogółem W dziale porad pomocy lekarskiej wykaw Czarnocinie urządza dożynki.
158.538 porad ambulatoryjnych. Najwięk zuje statystyka 28.672 porady, w czem
W uroczystości tej, która zapowiad~
sza ilość porad przypada na choroby we- 1.026 porodów.
się bardzo okazale obok władz udział weW szpitalach komunalnych i prywatwnętrzne 47.723 i dentystykę - 35.900
zmą przedstawiciele młodtieży wszystkicb
Trzecie miejsce zajmują porady w choro- nych, w sanatorjach i zakładach położni
powiatowych kółek rolniczych.
bach skórno-wenerycznych - 15.733, chi- czych leczyła Kasa Chorych m. Łodzi w
rurgiczne - 14.692, okulistyka - 12.995, czerwcu r. b. 1.644 osoby, które przebywaReiestracja rocznika 1911
dziecięce 10.954. Porad w chorobach ły w leczeniu 22.663 dni.
Zakładzie
Rozpoznawczym
Chemicz
W
kobiecych udzielono - 9.047. Najmniej
W związku z mającą się odbyć reje-o
porad przypada na choroby jamy ustnej, no-Bakterjologicznym wykonano dla Kasy stracją mężczyzn rocznika 1911, biuro wojChorych m. Łodzi w lipcu r. b. 5.909 ba- skowe komunikuje nam, że wszyscy męż
bo tylko 209.
W tym samym czasie załatwiono og1)- dań. Poza tern wykonano w Zakładzie czyźni wymienionego rocznika, obowiąza
ni do zgłoszenia się winni zawczasu zamelłem 29.198 wizyt do obłożnie chorych. 1.151 zabiegów lekarskich.
dować się w Łodzi i zaopatrzyć się w .dokumenty, a mianowicie: 1) dowód osobisty,
lub metrykę urodzenia z innym dokumentem
stwierdzającym tożsamość osoby, 2) świa
oskarżonych
dectwo szkolne, a rzemieślnicy prócz wy•
żej wymienionych dokumentów, winni si~
Sąd okręgowy w Piotrkowie zaaplikował IM
zaopatrzyć w świadectwa cechowe. (w)
po
lata wypoczynku w więzieniu

Czarnocinie

Pomoc lecznicza Kasy · Chorych
lipcu r. b.

Wywrotowcy komunistyczni na

ławie

3

W "dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w
Piotrkowie rozpatrywał dwie sprawy komcnistyczne, z których jedna dotyczyła
Piotrkowa, druga zaś Tomaszowa Maz.
W pierwszej sprawie oskarżonym był
Mendel Dula z Piotrkowa, tapeciarz i-kurjer komunistyczny, który odbierał paczki
b~gażowe, przysyłane z Warszawy na
adres szewca, niejakiego Jurne Kadysza,
który, jak się następnie okazało, nawet nie
wiedział, że na jego imię przychodzą z
Warszawy przesyłki i że ktoś je odbiera.
Policja, której te liczne paczki wydały
się podejrzanemi, zbadała je pewnego razu już po odbiorze przez rzekomego Kadysza i oto wykryło się, że pod mianem mydła i przyborów szewckich przychodziła z
Warszawy bibuła komunistyczna, którą podejmował nie Kadysz a Mendel Dula. Postawiony w stan oskarżenia Dula do winy
się nie przyznał. Wykręcał się, że paczkę
wprawdzie odebrał krytycznego dnia, ale
nie wiedział do kogo ona należy i co zawiera, bowiem na ut. Piłsudskiego miał
ją oddać jakiemuś nieznajomemu mężczy~
nie, jak to wielokrotnie przedtem czynił.
Jak się ten tajemniczy jegomo.ść nazywa -

nie wie.
Mimo wszelkich wykrętów Duli winę
udowodniono i skazano go na trzy lata wię
zienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
W drugiej sprawie zasiadła na ławie oskarżonych komunistyczna trójka z Tomaszowa Maz.: Marja Jakubowicz, Szlama
Rozencwejg i Bina Bornsztajn, wszyscy ludzie młodzi, oskarżeni o działalność komunistyczną, skierowaną w celu obalenia istniejącego porządku ustrojowego w Pań
stwie Polskiem. Trójka ta zajmowała się
agitacją komunistyczną w Tomaszowie
Maz., rozklejała odezwy, zawieszała transparenty treści wybitnie przeciwpaństwo
wej i t. p.
Rezultatem całej wywrotowej działalno
ści komunistów jest wyrok Sądu Okręgo
wego, który skazał ich po trzy lata więzie
nia każdego z zaliczeniem aresztu śled
czego.
Niefortunni reformatorzy polskiego ustroju państwowego znaleźli się za kratami, gdzie w ciągu trzechletniego wypoczyn
ku będą mieli czas namyśleć się dokładnie
nad swoim czynem.

_____

..........

O oświetlenie parko
Poniatowskiego
dowiadujemy, wydział gosp~
magistratu pertraktuje z elektrownią w sprawie oświetlenia parku Poniatowskiego, który z powodu braku latar.ń zamykany jest z zapadnięciem zmroku. Magistrat proponuje by elektrownia
własnym kosztem ustawiła latarnie dzięki
czemu zwiększy się konsumcja prądu, za
który magistrat płacić będzie jak za prąd
Jak
clarczy

się

oświetlający ulicę.

Tymczasem elektrownia uwaia. że je}
się to nie opłaca, gdyż park nie jest tak
długo oświetlany jak ulice.
W sprawie tej pertraktacje trwają jest nadzieja, że dojdzie do porozumie·
nia. (b)

Nocne dyżury aptek
Dziś w nocy dyj;urują
następując~
apteki:
L. Pawłowskiego (Piotrkowska 307),
S. Hamburga (Główna 50), B•. Gł~ch_?w
skiego (Narutowicza 4), J. S1tkiew1cza
(Kopernika 26), A. Charemzy <Pomorska 10), A. Po~a (Plac Kościelny 10),

Kursy Handlowe Związku Handlowców
w Łodzi

Reżyser

llłAUL

Niedźwiedzia

Wycieczka do

9-go września b. m. rozpo-1 przedsiębiorstwom, "" którrc~1 są zatrudcz a si rok szkolny na Kursach Han- nieni. Kurs trwa od wrz~ma do czer:vdl:ych ęZ~iązku Handlowców Polskich ca i wykładane są następuJące hrz~~mio
w Łodzi
rowadzonych przy Państwo- ty: księgowość, ary.tmetyka
an owa,
wej Szkofu Handlowej żeńskiej, ul.. Ce- polska ko:·espo~dencJa handlowa, nauka
gielniana Nr. 70, przez cieszącego się za- o handlu. i prawoz~aw~two.
.
służonem uznaniem zarówno władz szkolLekcJe odbywaJą ~1ę w
godzmach
nych jak i związkowych p. <;}yr. Henry- wieczorowych. od god~n~Y, 18,40 do ~1,10
ka Ostrowskiego.
w poniedziałki. wtorki 1 srody każdego
Kursy te posiadaja od wielu lat do- tygodnia.
.
.
.
ul
brą reputację i przynoszą dużą ~orzy~ć
Członkowie związku korzystaJą z g.
zarówno pracownikom jako też posredmo

z dniem

OSTlłZEŻElllE
Ostrzega się przed kupnem
maszyny do pisania, mały „Underwood", skradzionej dn. 5 b.m.
w kinie „ Czary".
Sz. Złodzieja prosimy o
zwrot za wynagrodzeniem. Dyskrecja zapewniona.
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Groźny pożar w Rzgowie
Władze miejskie podejmują energiczną
Straty wynoszą przes:zło 50 tysięcy złotych
walkę z Heine-Mediną
Wczoraj w godzinach porannych łódz
ka centrala Straży Ogmowej ~ostała za.
alarmowana wiadomościa
.
o wielkim pokrze
który ·wybuchł w Rzgowie.
Niezwłocznie na miejsce wypadku wyjechał II i IV oddział straży
ogniowej
nad któremi kierownictwo objął p. komendant Grohman.
Po przybyciu na miejsce
zastano
'an1 już straż ogniową z Rudy Pabjanicldej, Pabjanic, Tuszyna oraz oddział miej
scowy.
Okazało się iż pożar wybuchł w domu Stanisława Przytulskiego przy ulicy
Tylnej 4.
Ogień natrafiają.c na łatwopalny matc1·ja.ł rozszerzał się
z przerażaj<tcą szybkością.,
t:lk że w kilka minut, po wybuchu objął
już wszystkie zabudowania
gospodar1.'lde przylegające do palącej się
pose-

sjl,

.J cszcze przed przybyciem straży og::iio'<vej ogień przerzucił się na sąsiedni
dom N1·. 6 należący do Marcina Kluczyń
skiego.
Pomimo energicznej acji ratowniczej
oba domy jak r6wnież wszystkie inne za
buclo\vania spłonęły doszczętnie.
Jak ustalono pożar wybuchł
skutkiem nieostrożności
dzieci Przytulskiego, któ1·e pozostawione
bez opieki bawiły się ogniem na
stry.
~hu.

pożary
na prowincji

Skutkiem tej zabawy zapaliła się słoW dniu wczorajszym pod przewodnicma i kilka wiązek drzewa, a ogień
w twem ławnika dra Margolisa, przy udziaciągu kilku minut rozszerzył się 1 na ca- le pp. dra Łady!lskiego, dra Mogilnickiego,
ły dom.
doktora
Frenkla,
doktora
GundlaPo ~wug?dzinnej ~kcji . rato-wniczej cha,
miejskiego
inspektora
saniudało Się pozar zlokalizowac.
d M· ·
· 1·
'k M' ·
Straty wynoszą przeszło 50
tysięcy tarnego ra lSJona 1 {Jerowm a teJzłotych. (p)
inż. Kloczkow1skiej Izby Odkażającej „~~~~~~!!!!!!!~~~~~·~~'CIBM~'A*~~·~~~~~~*~ll!ll!!!!ll~~~~~!!!Jl!l!!!!!!!l!~l!!!!!!I!!~!!
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Leczenie klimatyczno-zdrojowe
W m-cu sierpniu Kasa Chorych m. Ło
dzi ·wysiała do Tuszynka 120 chłopców w
wieku szkolnym od 9-14 lat. Na m-c
wrzesień wysłano do Tuszynka partję 120
dzieci obojga plci w wieku przedszkolnym
od 5-8 lat.
Z leczenia w Rabce korzystało w m-cu
sierpniu 80 dziewczynek w wieku szkolnym. Wrzcsie.i'i przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym tak dla chłop
ców jak i dziewcząt.
Poza tern utrzymuje łódzka Kasa Chorych Kolonję Dziecięcą w Busku, dokąd
wysyła się dzieci cierpiące na reumatyzm
oraz dzieci z gruźlicą kostną. Tym ostatnim przedłuża się pobyt nawet do 9-ciu

Napad nocny
na spokojnego przechodnia
Nocy ubiegłej na przechodzącego ulicą
w Pabjanicach właściciela piekarni p. Jerkego napadło kilku nieznanych mu osobników, którzy zadali mu szereg ciosów tępem
narzędziem, starając się jednocześnie wyrwać mu z rąk trzymaną walizkę. Na krzyk
pobitego pospieszyli na ratunek przechodnie, którym nie udało się jednak pochwycić napastnika.
Ofiarę napadu, ciężko pobitą przewietiono do domu.
jak się dowiadujemy policja jest już na
tropie sprawców. (p>

Obecnie znajduje się w Busku
55 dzieci.
Dnia 1 września r. b. wysłano 6 dzieci
do Zakopanego, gdzie pozostawać będą w
Schronisku im. Uniwersytetu Jagiellońskie
go przez 3 miesiące.
Dla osób dorosłych ma Kasa Chorych
do dyspozycji w Krynicy 14 miejsc, w Zakopanem "58, w Inowrocławiu 25, gdzie leczone są wyłącznie choroby kobiece, w Busku (niezależnie od Kolonji Dziecięcej) 55
miejsc, w Wodzisławiu dla mężczyzn cho1ych na otwartą gruźlicę 30 miejsc, w Smukale dla kobiet z otwartą gruźlicą 45 miejsc
i w Bvstrei 14 miejsc.

Koniec wyciągów meldunkowych
Dowód osobisty wystarczy

Dl-va duie

Wczoraj w nocy wybuchł pożar wie wsi
Srebrna w zagrodzie Ewy Zajdenszwarc.
Zaalarmowana straż ogniowa zdołała ocalić dom mieszkalny i oborę, spłonęła natomiast stodoła z całym tegorocznym zbiorem. Straty sięgają kilkunastu tysięcy zło
tych. Pozatem dowiadujemy się, że w cza
aie akcji ratowniczej uległ poparzeniom
15- letni chłopiec służący u Zajdenszwarców.
Również ubiegłej nocy wybuchł pożar
we wsi zepki, gminy Czarnocin pod Ło
dzią w zagrodzie Ignacego Kotlickiego.
Jeszcze przed przybyciem straży ogniowej
spłonął doszczętnie dom i stodoła, straży
jedynie udało się uratować inwentarz żywy
1 część narzędzi rolniczych.
Straty wynoSZii przeszło 20.000 zł. (p)

miesięcy.

najbliższym ukazać się ma roz
wykonawcze do ustawy meldunkowej, kasujące obowiązek nieustannego składania wyciągów meldunkowych
przy wyjednywaniu takich dokumentów urzędowych, jak np. pozwolenie na broń,

W czasie

świadectwa

skiego, odbyła się konferencja w sprawie
akcji walki z Heine-Mediną (porażenie
dziecięce), której na terenie Łodzi stwierdzono jut 6 wypadków.
W. wyniku konfereną1 postanowiono
wystąpić
do Urzędu Wojewódzkiego o
wprowadzenie obowiązku zgłaszania tej
choroby i roztoczenie specjalnej pieczy sanitarnej nad powiatem brzezińskim, skąd
jak stwierdzono w ,dwóch wypadkach, choroba ta została zawleczona dó Łodzi.
Konferencja postanowiła umieszczać w.
szpitalu chore dzieci, w których otoczeniu znajdują się dzieci poniżej lat 3 i zabronić osobom dorosłym z otoczenia cho-.
rych, mającym zawodową styczność z
dziećmi j. np. nauczycielkom,
ochroniarkom, roznosicielkom mleka, - wykonywa~
nia obowiązków zawodowych na okres
14 dni. Również i dzieci z otoczenia chorych obowiązywać będzie kwarantanna
(zakaz uczęszczania do szkół, ochronek i
t. d.), ai do czasu przeprowadzenia dezynfekcji.
W końcu konferencja omówiła spraw~
przeprowadzenia
dezynfekcji, ustalania
drogą wywiadów ew. źródła zarażenia'
oraz sprawę propagandy dla uświadomie
nia ogółu mieszkańców o objawach i środ-o
kach ostrożności, które winny być powzię-.
te celem uchronienia dzieci przed tą nie..
bezpieczną, zwłaszcza w okresie niemowie~
cym, chorobą.

kwalifikacyjne i szereg innych.
W tych wypadkach wystarczać będzie
okazanie dowodu osobistego, wyciągi zaś,
Dwie kradzieże mieszkaniowe
udowadniające długo5ć zamieszkiwania w
Nocy ubiegłej nieznani sprawcy dosta~
riancm miejscu, będą wydawały urz~dy mel
1
li się do mieszkania Abrama Roznera przyj
dunkowe przy komisarjatach.
ul. Żeromskiego 24 i korzystając z nieobeo
---1000--ności domowników skradli różne rzeczy;
na ogólną sumę 2,000 zł. Policja ustaliła~
że złodzieje dostali się do mieszkania za
pomocą podrobionych kluczy. Tej samej
Onegdaj około godziny 6 po południu bójkę, w czasie której Bartnicki wyciąg nocy do mieszkania Edmunda Węgra przYl
ulica Łódzka w Kaliszu była terenem krwa- nąwszy z zanadrza nóż ugodził nim kilka- ulicy Wólczańskiej Nr. 74 dostali się rówwego mordu dokonanego w następujących krotnie Szmaję w pierś. Jeden z ciosów nież złodzieje, którzy skradli różnych\
dosięgnął serca Szmaji, który też padł tru- rzeczy i weksli na ogólną sumę 4,000 zł.I
okolicznościach.
W obu WYPadkach polic,ia wszczęła ener-l
Óto pomiędzy kilku osobnikami wynik- pem na miejscu.
giczne
dochodzenie. (p).
Zabójca
po
dokonanej
zbrodni
zbiegJ
ła bójka, którą jednak zlikwidowała poliw
niewiadomym
kierunku.
cja, pociągając do odpowiedzialności 2
Zwłoki zamordowanego po dokonanych
osobników, a mianowicie 24---letniego
oględzinach
sądowo - lekarskich przewieWojciecha Szmaję i 27-letniego IgnaceWczoraj wieczorem napadnięty zost\\
zostały
do
kostnicy miejskiej.
zione
go Bartniaka.
na ul. Hipotecznej przez nieznanych spraw.\
Za zbiegłym mordercą Bartnickim,
Wymienieni po wyjściu z komisarjatu
ców 28 letni Gustaw Lekner, zamieszkały/
policji gdzie im sporządzono protokuły wszczęto pościg, który d0t~d jednak nie
przy ul. Hipotecznej 4. Leknera znaleźlV
wszczęli między sobą na ulicy ponownie dał pozytywnego wyniku..
przechodnie w
stanie nieprzytomnym>.
skutkiem pobicia. Pierwszej pomocy udzie-1
liło mu Pogotowie Miejskie. Policja wszcz(
Związki chrześcijańskie
ła dochodzenie, celem wykrycia sprawców.
.(P)
porządzenie

Krwawy mord

przed komisarjatem policji
I

Zagadkowy napad

przeciwko pozbawianiu zapomóg
robotników sezonowych

zebra- robotnicy rolni otrzymują t. zw. ordynację,
nie rady okręgowej chrześcijaiiskich związ ekwiwalent i t p., zaś miejscy robotnicy
ków zawodowych w Łodzi, na którem oma sezonowi zatrudnieni są tylko 3 dni w tywiano szczegółowo sprawę położenia ro- godniu i zarobki ich w żadnym wypadku
botników sezonowych, pozbawionych za- nie są wystarczające na utrzymanie swych
rodzin. Robotnicy sezonowi nie otnynmpomóg tia czas t. zw. sezonu martwego.
W myśl decyzji Ministerstwa Pracy robot- jąc zapomóg w sezonie martwym - z naCzasopisma
i
nicy ci zostali wyel!minowani od prawa dej ściem zimy skazani są na głodową ~
pobierania
zasiłków w sezonie martwym i dzę. Po dłuższej dyskusji zebrani postano,)Kobieta Współczesna"
zaliczeni do kategorji robotników rolnych. wili wysłać w najbliższych dniach delega\.Vyszedł z druku Nr. 36
tygodnika
Rada Okręgowa związków chrześcijań cję do p. woj. Jaszczołta i prosić go o in„1{obieta Współczesna" na. treść którego
zrozyły się następujące utwory: „Sekcja skich protestuje przeciwko decyzji Mini- terwencję u wł!dz miarodajnych o zaopierracy umysłowej kobiet nap. W. K." - sterstwa Pracy, wychodząc z założenia, ze kowanie się robotnikami sezonowerni . .(w)
.;. K. „Służące" (z cyklu jak pr~cuja i ży
Ja. kobi~ty) - Helena
Boguszewska.,
„Marja Kurmanowiczówna" C.
Waleska, „Czarny welon pastora" Nathaniel Hawthorne (przekład W.
Bondy)
„W sidłach" - Jan Orski, „Wycieczka
:Io Irlandji" - J. Kodisowa, „Współcze·
-;me '\vnętrze" - Eugenj\1- Mirska, „Nowe
oaństwowe uczelnie ·zawodowe dla mło
rhieży żeńskiej". „Z teatrów" Z.
P.
Ditła Parło
„\Vśród książek" Cz. Wojeńska, „ży
cie i praca". „Z
szerokiego
świata".
„Z kina".
Zwiększona orkiestra symfoniczna!!!
D0J.atek: „Mój Dom" pod
redakcją
,11. I. Jabłowskiej zawiera pierwsze modele mód jesiennych.

VI dniu wczorajsi:ym

odbyło się

~,,.tba

„Ra sodja

Węgierska"

Lil Dagover
Willy Fritzsch

„CAPITOL"

'

Dziecko wpadło do ukroplll
W dniu wczorajszym miał
mieJsce
wypadek przy ulicy 6 Sierp

nieszczęśliwy

nia 14.
W mieszkaniu niejakiego Orenb\lcha
odbywało się wielkie pranie. W tym też
celu ustawiono w korytarzu wanienkę 1
gorącą wodą.

W pewnej chwili kiedy wszyscy domownicy zajęci byli praniem pozostawio
na bez opieki 2-letnia Gitla
zbliżyła
się do wanienki z wrzątkiem i
straciwszy równowagę wpadła do gorącej wody.
Na krzyk dziecka zbiegli się domow,
nicy i zaaJ.arm-0waJ.ł, pogotowie ratunkowe. W stanie poważnym
przewieziono
dziecko do ~itala AllnY Marji. (p)

Podrzutek w wydziale opieki
społecznej
W dniu wczorajszym Zofja Cichecka.
zamieszkała

przy ul. Gdańskiej 72 złożyła
zameldowanie, że znalazła w lokalu wydziału opieki społecznej przy ul. Piotrkowskiej 104 podrzucone dziecko płci żer1skiej, liczące jeden rok. Policja wszczęła
poszukiwania za wyrodną matką. (p)

N1. 24S
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Kalendarzyk·sportowy na dziś i jutro

Bieg kolarski o
Magistratu m.

nagrodę
Łodzi

W dniu dzisiejszym i jutrzejszym od Cracovia.
W dniu jutrzejszym odbędzie się pod
W Krakowie mecz ligowy Wisła-Po Łodzią doroczny wyścig kolarski na trał>ędą się następujące imprezy sportowe:
goń.
Sobota:
sie 100 klm. o nagrodę przechodnią MaW Królewskiej Hucie mecz ligowy
Piłka nożna: Boisko W.K.S.-u godz.
gistratu m. Łodzi. Bieg urządza Tow.
14.30 Hakoah II-Widzew II. Przed- Ruch-Garbarnia.
mecz rezerw, godz. 16-ta Hakoah I-WiWe Lwowie mecz ligowy Czarni-I. Zwol. Sportu. Do biegu zgłosili udział
najwybitniejsi szosowcy łódzcy=
dzew I. Mi~trzostwo klasy A. Boisko F. C.
przy ul. Wodnej godz. 14.30 Kadimah
II-Tur II. Przedmecz rezerw. Godz.
16-ta Kadimah I-Tur I. Mistrzostwo
klasy B., boisko Ł.K.S. godz. 16-ta Jutrzenka-Gentleman. Mistrzostwo klaey C.
· Koszykówka: Spotkania towarzyskie
na boisku przy ul. N owo-Targowej 24.
&NilliM•·• •MM1 •e••a e;a
+:&Q
F®Mll
Niedziela:
Spokój, fortunę, dobrobyt, zdrowie, równoPiłka nożna: boisko Ł.K.S-u godz.
wagę ducha zaznasz, k u p u j ą c
I o s
9-ta S.S.K.M. II-Hasmonea II. Przedmecz rezerw. Godz. 11-ta S.S.K.M. 1iHasmonea I. Mistrzostwo klasy B. Boisko W.K.S-u godz. 14-ta. Hakoah III•a
RP
df
LK.S. III. Mistrzostwo klasy fJ. Godz.
w słynnej z wielkich wygranych kolekturze
l6-ta.
Warszawianka-Ł.K.S. Mecz o mistrzo
stwo Ligi. Boisko przy ul. Wodnej godz.
U-ta Poznański-Zjednoczone. Mistrzostwo klasy C. Boisko Ł.K.S.-u godz. 16
Huragan-Geyer Mistrzostwo klasy C.
Boisko Geyera godz. 16-ta Głuchoniemi
DDZIAl.1' W &ODZI:
-Oratorjum. Mistrzostwo klasy c. BoiI.
Piotrkowska
729 (Gmach Grand-Hotelu)
6ko Widz. Man. 10 Ł.T.S.G. - Union.
II. Piotrkowska 11, (jest już czynny)
Spotkanie towarzyskie. Boisko Poznań
skiego godz. 1630, Poznański-Gentle
MARSZAŁKOWSKA

Słuchaj

OBYWATELU!

'*'*

T+PAiSTV.

man.

Kolarstwo: 100-kilometrowy bieg
szosowy Tow. Zwol. Sportu.
Gry sportowe: spotkania w koszykówkę, siatkówkę i hazenę oraz zawody
bokserskie na otwarciu boiska KI. Sp.

Poznański.

Tennis: Początek turnieju o mistrzostwo Ł.K.S.-u.
Prowincja: W sobotę na boisku Burzy w Pabjanicach Sztern-Krnsche Ender. Mistrzostwo klasy C. W niedzielę na
boisku Kr. Ender godz. 11-ta Turyści
1b-P.T.C. Mistrzostwo klasy C., godz.
16-ta Sokół II-Burza III. Mistrzostwo
klasy C. Boisko Burzy, Burza-Bie2'.
Spotkanie towarzyskie.
W Kraju:
W Warszawie zawody lekkoatletyczAe z udziałem Nurmiego. Mecz ligowy
Polonja - Legja.
W Poznaniu mecz ligowy Warta-

CENTRALA: WARSZAWA,
Ciągnienie dziś t.j.

Gł.

od 7

września

146

do 9 października r.b.

włącznie

75O.OOOGł. wygrana

wygrana

i wiele, wiele innych

imponujących

sum.

Co drugi los wygrywa!!! - Szczęściu sam drzwi otwórz!!! - Obywatelu
Nie kto inny, lecz samo szcz~ście Cię wzywa!!! - Wzbogaciliśmy już
tysiące Rodzin!!! Wypłaciliśmy miljony, miliony złotych!!!

Zamówienia prowincji
Firma egz. od 1835 r. -

a
Czy

-

-

załatwiamy odwrotną pocztą.

Należność

wpłaca~

można

Nawrot i Ciszewski wrócili już rui
stałe do Warszawy i
podpisali nowe
zgłoszenia do Legji. Drużyna zyska w
nich świeże doskoMłe siły dla ataku.
Flieger, doskonały obrońca Warty,
cierpi na dotkliwy ból w prawem kolanie, spowodowany kontuzją. na meczu li
gowym z F. C. w Poznaniu. Flieger już
drugi tydzień odpoczywa i o ile nie nastąpi radykalna poprawa w bieżącym
tygodniu, wątpliwy jest jego udział w
meczu przeciw Cracovi.
Rochowicz, lewoskrzydłowy Wart)
obchodził na meczu niedzielnym z For·
tuną (Lipsk) jubileusz 100-go meczu w
barwach klubu.
Bułanow Jerzy (Polonja), świetn)
obrońca. reprezentacji Polski, obcho<Jzj
na meczu Polonia - Legja dnia 8-go
września jubileusz 200-nej gry w
bar·
wach swego klubu. Bułanow jest obecnie
kapitanem druż~rny i najdawniejszym
jej graczem.
0

Echa biegu kolarskiego
dookoła Polski
Jak wiadomo pe"-'lla część prasy krajowej zarzuciła niektórym uczestnikom
biegu kolarskiego dookoła Polski zawodowstwo. Wymieniane są nawet premjt
pieniężne jakie pobierali zawodnicy od
poszczególnych firm rowerowych.
W związku z tym dowiadujemy sit,
że Polski Zw. Tow. Kolarskich wszczą.l
dochodzenie przeciwko kolarzom, na
których padło podejrzenie pobierania pił
niędzy. Sprawa ta znajdzie epilog na
walnem zgromadz<łniu Polski Zw. Tow,
Kolarskich.

O moralny tytuł mistrza
Łodzi w koszykówce

351

W dniu dzisiejszym o godz. 16-ej poo
na boisku przy uL
Nowo-Targowej 24 b. intel'esujące spotPoniewai
kania w piłkę koszykową.
zmierzą się czołowe zespoły koszykowe
Łodzi przeto walka będzie miała charakter nieoficjalnego mistrzostwa Lodzi
Zmierzą się następujące zespoły: Hert;.
ha-Ł.T.S.G. i Ł.K.S. Triumph.

południu odbędą się

do P. K. O. konto 64-209

tli

zwiedziłeś

Aktualja sportowe

m mmm
P. W. K.?
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TEATR POPULARNY.
Ogrodowa 18.
Jutrzejsza premjera „Balladyny".
Wbrew
zapowiedziom
nie
dziś,
a
iutro o godz 8 wiecz. otwiera swe podwoje
11Teatr Popularny" przy ul. Ogrodowej romantyczną baśnią J. Słowackiego w 12-tu odsłonach
„Balladyna" w pięknej oprawie scenicznej art.
mal. E. Pietkiewicza. Reżyseruje L. Zbucki„
który wraz z ulubienicą Łodzi K. Lubieńską,
i. Kozłowską i I. Faleńską grać będzie role
gł6wne. Resztę obsady stanowią: Biskupska,
Dehnel6wna, Trapsz6wna, Madaliński, Pluciń1ki, Scibor, Skorasiński, Staszewski, Wożnik, i
Warchałowski.
reżyserją J. Osterwy
St. teromskiego, którego premjera będzie właściwą uroczystą inauguracją. Bilety w cukierni Gostomskiego i w kasie Teatru
Popularnego,

W przygotowaniu pod

„Sułkowski"

TEATR GEYEROWSKI
Piotrkowska 295.
lt6wnież dziś o godz. 8.15 otwiera swe podwoje Teatr w sali Geyera (Piotrkowska 295)
wesołą komedją Al. Fredry (syna) „Oj Młody,
Młody" z St. Michafakiem w roli głównej i ze
starą gwardją Teatru Popularnego: Bronowską, W(;'l'l\isówną, S. Zielińską, Dębiczem, Góreckim, Puchalskim, Tartakowiczem oraz Kę
dzierską, Paczk6wną, Pilarską, Waczyńską, Da
11fłowiczen:>. Matn„zkiPwiczem. Reżvseruje. St.
,Dębicz.

TEATR KAMERALNY.
5 występów Juljusza Osterwy,
Dziś i codziennie do środy włącznie występy znakomitego artysty Juljusza Osterwy, kreującego swą świetną, popisową rolę w wesołej komedji stylowej Fr. Zabłockiego „Fircyk w
Zalotach" przyjętego gorąco na wczorajszej
premjerze przez publiczność. W innych rolach:
E. Sciborowa,
Makarczyk-Wasilewska, M.
Melina, R. Górecki, i L. Tatarski. Bilety do nabycia w kasie zamawiań w cukierni Gostomskie
go od 10 do 7 i od 8 w kasie Te.atru Kamera!nego.

nym przy ul. Cegielnianej 63, dnia 13-go wrze- gicznych przeżyć na tle rewolucji rosyjskie,
śnia odbędzie się uroczyste przedstawienie ina- zaś pełne zrozumienia i uczucia oddanie tra·
uguracyjne „Wesele Figara" Beaumarchais'e- stanowią
wspaniałą kreację. Jej partnerz:!.
go. Próby w pełnym toku pod l:ierunldem reż. przystojny Charles Farrel i Iwan Sinow wywia·
Tatarkiewicza.
zują się dobrze ze swego zadania.

CAPITOL.
„TANCERKA" Z DOLORES DEL RIO.
Doloros del Rio jest ostatnio magnesem,
który ściąga do wrót kino-teatrów tłumy wielbicieli, żądne widoku swej ulubienicy. Do niedawna jeszcze będąca w deniu zajaśniała naraz wspaniałym blaskiem ta gwiazda na jirmamencie filmowym. Nic dziwnego-uroda jej
··TEATR MIEJSKI.
nieoceniona hiszpańsko-meksykańskiej pięknośDziś świetna sztuka Gordina „Mira Efros". ci, rasowe, niezwykle subtelne rysy, postać caPoczątek o godz. 8.30 wieczorem.
ła, która tańczy w takt przeżywanych wraINAUGURACJA SEZONU.
żei1 predysponują ją do roli „Tancerki" jej
W zupełnie odnowionym budynku teatra!- piękne nogi są jakby stworzono do pląsów,
1

to film:

Upajający jak wino węgierskie!
Piękny jak miłość Huzara !!!
Płomienny jak krew cygańska !

-
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LUNA.
„DZIEWCZYNA ZE SPELUNKI" ł „PANIEN·
KA WE FRAKU".
życie podziemne mętów społecznych wie!·
kich miast przedstawia przebogaty materjal
dla zręcznego autora scenarju:izy jak również
reżysera. New York, dzierżący prym we wszy
stkir.h przejawach życia wielkomiejskiego i w
tym ponurym, a n'.ozmiemie ciekawym świecie
przestęp<:::Sw przoduje. Film pod tyt.
„Dziewczyna ze Spelunki" przedstaw~a właśnie takie
środowisko morderców, bandytów i
szantaży·
stów wśród których przebywa piękna dziewczyna mająca jednak jeszcze poczucie honoru i
godności własnej. Korzystając z pierwszej trafiającej się okazji ucieka z ponurej
spelunki
zbrodni, by po wielu walkach życiowych za·
trzeć swą przeszłość i
znaleźć ukojenie "
szczęściu rodzinnem. W głównej roli piękna f
pełna wyrazu Mary Astor oraz rasowy „ciem·
ny charakter" Ben Dard.
„Panienka we Fraku" jest wesołą kt..:r1ed;ą
gdzie po wielu arcyzabawnych sytuacjach m!O·
da i pełna życia dziewczyna unika zręczn~1cii
sideł uwodziciela by połączyć swe losy z tym,
którego kocha prawdziwie. W roli głównej urocza Madge Bellamy, który podbija swym
humorem i temperamentem.

KlllO
ul.

Różne

„lłEłUlłłA"

Kilińskiego

'l _ ___.I_

PUIS.CEI &ODZI

Nr. 123

Poszukuj~

pokoju z kuchnią w
Ogólne zapotrzebowanie artykułów piśmiennych okolicy Karola. RaW ólczań
s2koL1ych, wzmagające się z i;ozpoczęc!em ro~u szkol- dwańskiej,
skiej, Piotrkowskiej
nego, zmusza nas
zwrócenia bac;ne1 uwagi kupu- bliżej Pl. Reymonta
jącym, przy zakupie tychże artykułow.
•
. wprost od gospoda.
Wyroby nasze wyrabiane są we własne1 mechani- rza. Pośrednicy po·

?o

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH_!

cznej fabryce, surowiec zakupywany bywa we fabryce-oto przyczyny, że artykuły nasze przy ~aj~ierw~zo
rzędniejszej jakości, co do ceny są bardzo m~~i:. Wiele
natomiast właścicieli sklepów artykułów p1sm1ennych,
nie posiadających własnej fabl1'.'ki i zakupującyc~
papier z drugiej lub trzeciej ręki. chcąc ~atuszowac
drożyznę swych artykułów, doda~'faJą p:em1.e rzekomo
wartościowe, które w praktyce me pos1ada1ą absolutnie żadnej wartości.
Premje te w postaci piór, scyzoryków, papeterji,
powodują . wysokość ceny artykułów piśmi.ennych,
przewyższa1ącą normalni\ ? 50-60 ~· lub. tez .P.rzy:
czyniają się do sprzedazy artykułow posledme1sze1

COlłlłA

PUl.lłU

Zawrotne koleje życia córki
tysiąca ojców
Reżyserja znakomitego

jakości

żądani. Wiadomość

Z. Pawłowicz, Ka.
rola 8, ślusarnia

Biżuterję
kupuję, pełn" war·
tość płaci:. Soli<lM

traktowanie „Preciosa". Piotrkowska
Nr.123 w podwórzu
274

Sprzedaż
starych gazet.
M. Trombkowsld,
Łódź, Składowa 23

Wobec tego prosimy przekonać się u nas o cenach
Okazyjnie
i jakości artykułów, przed kupnem u innych.
sprzedam Bieliźnia
Mamy nadzieję, że apel nasz nie przejdzie bez rkę i Gar.derobę,
skutku i będzie odpowiednio przyjęty,
wiadomość Sienkie-

JANA ECHRENTA
W rolach głównych
gwiazda Bipu

Z

wicza Nr. 40 w cukierni
213

poważaniem

A. I. OSTROWSKI
55

Betty BALFOUR

PIOTRKOWSKA 55

Fabryka Wyr. Papierowych
i Skład papieru

ŹlłODl.O

rywal RICARDO CORTEZA .

DLA

ICOOPElłAT!fW

Aleksander de Arcy

Zagubione
tymczasowe zaświa
dczenie na imię
Władysława Balcza
ka wydane
przez
P. K. lJ. -Łódi
212

Zaginęła
legitymacj11. zapo•
rnogowa Nr. 30.182

JuljannyKościelniak
•..

'
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Następny

, ..... „
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Następny

program
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.

Poradnia

program

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Poczl\tek seansów w dni powszednie o godz.
5,20, 7, 15 i 9; w dni lświąteczne o godz. 3. 5, 7 i 9
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Do akt Nr. 1574 1929 r.
OGLOSZENIE.
Komornik IX rewiru Sądu Grodzkie~o w
l.odzi, ZYGMUNT MAKOWSKI, zamieszkały
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 49, na usadzie art. 1030 U.P.C.
ogłasza, że w dniu
2i września 1929 r. od godz. 10 rano w todzl,
pny ul. Marysińskiej Nr. 21 odbędzie się sprze
dai z przetargu publicznego l'Uchomości; n;Ueżących do Czesława żołędowskiego i składaj11·
eych się z mebli domowych oszacowanych na
sumę Zł. 475.
Łódź, dn. ' września 1929 r.
Komorniki ZYGMUNT MAKOWSKL

Do akt Nr. 1720 1929 r..
OGLOSZENIE.
Ęomornik VIII rewiru Sądu Grodzkiego w
Łodzi, ZYGMUNT MAKOWSKI, zamieszkały
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 49, na zasadzie art. 1030 U..P.C.
ogłasza, :i:e w
dniu
24 września 1929 r. od godz. 10 rano w Łodzi,
przy ul. Franciszkańskiej Nr. 36 odbędzie się
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości,
należących do Szlamy Pastawelskiego i składa
jących się z mebli domowych oszacowanych
na sumę Zł. 430.
Ł6di, dn. ' września 1929 r.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKL

lae akt 1453 1929 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego m. Łodzi, II rePingielski, zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Południowej 20, na zasadzie art.
1080 Ust. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu 17
września 1929 r. od godz. 10-ej rano w Łodzi,
przy ul. Piotrkowskiej pod Nr. 286 odbędzie
się sprzedaż przez licytację ruchomości, nal<'żą
cych do Józefa; Lew:itu składających się z mebli i innych ocenionych na sumę 2050 Zł.
l.ódź, dnia 6 września 1929 r.
Komornik: BRONISLAW PINGIELSKI.
,...ćnl Bronisław

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
od 11 - 12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie k:-wi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacie z neurologiem
i urologiem

Gabinet Światło-Lecinkzy
Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalnia dla kobiet
223
PORADA 3 zł.

~!'l8'llZ!lill/Pf&SYW'
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OGŁOSZENIE.

:komorm"lc VIII rewiru Sądu Grodzkiego w
Lodzi, zyGMUNT MAKOWSKI, zamieszkały
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 40, na zasaogłasza, że w dniu
dzie art. 1030 U.P.C.
13 września 1929 r. od godz. 10 rano w Łodzi,
przy ul. Brzezińsldej 110 odbędzie się sprzedaż
z przetargu publicznego ruchomo.fu"., należą
cych do Stanisława Karwackiego i składających
się z woz.Sw i konia Oflzarowanych n:l sumę
Zł. l~iJO

Łódź,

dn. 6

września

1!!29 r.

Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

WOŁKOWYSKI

Uczeń

Ceatala.IADa 25. Tel. 26-17.

Wenerołogiczna

CZERWONĄ LATARNIĄ

DOM POD

Dr.

POWRÓCIŁ

Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 79-89
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
godz • .S-5 po poi., w niedz. od 11-2 pp.
Dla niezamożnych ceny lecznic 224

powrócił

kl.V

udziela korepetycyj
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
404 i pomaga w odrabianiu lekcyj wł. do
LECZENIE ŚWIATŁEM (lampą kwar- IV klasy.
cowi!}. Badanie krwi i wydzielin.
taskawe zglosze•
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp.
nia do adm. „Hasła"
w niedziele i święta 9-1
pod "Solidny"
Dla pań od 5-6 oddzieln~ct:ekalnia
211

Przybłąkał

Dr. med.

si~

lłÓŻARElł
Dzielna 9, tel. 28-98
Choroby

skórne

weueryci;ne

i

mo·

pies bu!dogbronzowy. Odebrać
można za zwrotem
kosztów. Wolniak
Kapliczna 28.

Sypialnia

czopłciowe.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie dębowa stylowa.
lampą kwarcową. Oddzielna poc:r:ekalnia garderoby szafy łó
dla pań, Dla pań od 3-5 pp.
190 żka sprzedaje :11:
gwarancji\ kilkule·
tnią Stolarnia.. UJi.
ca Warszawska 16
przy Napiórkows208
kiego
Specjalbta ehorób uszu, nosa,
gardła i krtani
Pokój

Dr. A.ĄAZUlł

Wschodnia 65,
tel. 66-01 •garsoniera
powrócił i ordynuje
wejście ze sch()<(
od 12.30-1.30 i od4-6, w niedziele
i święta od 12-1

BACZNOŚC CHORZY!!!

Na prośbę wielu klijentów, którym zadaleko było przyjeżdżać do
mojego instytutu w Mysłowicach na
G. śląsku, zdecydowałem się otworzyć filję tegoż instytutu (praktycznego mojego leczenia wszystkich cho·
Glł. rób za pomocą ziół i osobistego ma·
gnetyzmu).
ładujemy
w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej
Nr. 79.
O wynikach skuteczności mojego
do aparatów radjo. Stała konser- leczenia
świadczą masowe listy: dzięk
wacja aparatów 5 zł. miesięcznie czynne.
Godziny przyjęć:
POLSKIE RADJO
Codziennie od 8-ej do l~szej i
od 14 do 18 ęodz. wieczorem, za wyinż.Krzyżanowski
j4tkiem niedztel i poniedziałków.
Andrzeja 4
TO.MASZ SANTURA
Dyplomowany Okultysta i mistrz
Indyjskiej Teozofji.

T ZA 1.so
YLICO

AKUMULATORY

i S-ka

dów, umeblow~
ny do wynaj~cia
Biuro „Bip".

111111
fwolne posady J
Potrzebny
podręczny
Młynarska

stolarski
91.
209

Potrzebny
uczeń do fryzjera
z ukończoną szkołą
powszechni\ Kilińs

kiego 214
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CZY ZWIEDZIŁES
Do akt. Nr. 1698 1929 r.
OGLOSZENlE.
Komorm"lc VIII rewiru Sądu Grodzkiego w
Łodzi, ZYGMUNT MAKOWSKI, zamieszkały
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 49, na zasadzie art. 1030 U.P.C.
ogłasza, że w
dniu
25 września 1929 r. od godz. 10 rano w Ło
dzi, przy ul. Głowac!dego Nr. 2-A odbędzie się
sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
Mleżących do Sylwestra Grabowskiego i składa
jących się z kob. zapasowego, 2
opon, 2 kiszek gumowych i innych części samochodowych
oszacowanych na sumę Zł. 525.
Łódź, dn. 4 wrze:.'.inia 1929 roku.
Komornik: ZYGMONT MAKOWSKL

Do akt Nr. 1697 1929 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik VIII rewiru Sądu Grodzkiego w
Łodzi, ZYGMUNT MAKOWSKI, zamieszkały
w Łodzi, przy ul. Narutowicza 49, na zasa·
dzie art. 1030 U.P.C.
ogłasza, że w dniu
25 września 1929 r. od godziny 10 rano w Ło·
dzi, przy ul. Głowackiego Nr. 2-A odb~dzie
się sprzedaż z przetargu publicznego rućho
tności, należących do Srlwestrn. Grabowslciego
i składających si~ z samochodu 4 osobowe •o
marki „Chevrolet" Nr. L.J). 81G87 o:;zacowanycn
na sumę Zł. 5.000.
Lódź, dn. 4 września 1929 r.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

