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zawiadamia swoich odbiorców energji elektrycznej, iż od dnia 2 stycznia 1930 roku wydawane będą personelowi, spełniającemu
czynności służbowe na mieście

LEGITYMACJE KOJ...ORU CIEMNO-ZIELONEGO

z., FOTOGRAFJAMI

zaopatrzone w pieczęcie, oraz plomby firmowe i podpisy Dyrekcji ważne do końca 1930 rokn. Dotychczasowe legitymacje zos
tały unieważnione.

Pp. Odbiorców energii elektryC1Znej uprasza się o zażądanie okazania legitymacji służbowej przed rozpoczęciem czynprzez funkcjonariusza Elektrowni.
Na niniejsze rozporządzenie Dyrekcja Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego, Sp. Akc. 1 specjalnie zwraca uwagę
Pp. Odbiorców, nadmieniając, że za nadużycie osób, niezaopatrzonych w legitymację Towarzystwa, nie przyjmuje na siebie

·ności

żadnej odpowiedzialności.

MinistroWie ob·
P.

premjer Bartel

odbył

• • •

1 JUZ

urzę

•
owanie

wczoraJ• szereg konferencyj

dziś o godz. 1-ej do gmachu
Sejmu, stępcy ministra Hen:yka Józefskiego.
gdzie złożył wizytę Marszałkowi Daszyń
Podsekretarz stanu Bronisław Pieracld
w krótkich serdecznych słowach w imieniu
~. premjer Bartel p0 objęciu urzędo- skiemu, z którym odbył konferencję.
wszystkich pożegnał b. min. Składkow
wania odbył dłuższą konferencję z przewodniczącym Komisji Budżetowej - poWARSZAWA, 30.XII. Dzisiaj o godz. skiego.
słem Byrką, a następnie z prezesem klu- 13-ej w nńnisterstwie
spraw wewuętrzP. gen. Składkowski podziękował p..
bu B. B. - pułkownikiem Sławkiem.
nych w sali konferencyjnej szczelnie wy- podsekretarzowi i wszystkim za owocną
* * *
pełnionej przez urzędników centrali M. S. współpracę, zaznaczając, iż we wszystWarszawa 30 grudnia.
W., policji i K. O. P. odbyło się pożegna- kich sprawach kierował się przedewszyNowomianowany prezes Rady Mini- nie ustępującego ministra gen. Sławoj - stkiem dobrem państwa, jak również, że
strów prof. dr. Kazimierz Bartel przybył .jkładkowskiego oraz powitanie jego na- staraniem jego było stworzyć jaknajlepsze
warunki pracy dla urzędnU{ÓW.
Po przemówieniu panie urzędniczki wrt
czyły panu ministrowi bukid kwiatów. Po
chwili p. podsekretarz stanu Pieracki powitał ministra Józefskiego,
zape\Vniając go
o lojalnej współpracy podległych urzędni
ków.
Minister Józefski w przemówieniu
swem podniósł zasługi dotychczasowego
Wcz?raj w godz_inr.ch popołudniowych macji. ;yspółpracownik „Hasła" udał się lktórr widząc sypi,ący ~ię w ~uzy i palą ministra spraw wewnętrznych gen. Sła·
stn:szhwa det<:macJa wstrząsnęła naszem na mieJsce wybuchu.
cy s11ę gmach spawalm zaalarmował na- woj - Składkowskiego, dodając, że przymiastcm.
Relacja jego przedstawia się nas~- ty<:hmiast Kolejowe
Przysposobienie i szedł po ministrze, jako po atarym wojsko
wym, żołnierzu Marsz. Piłsud8kiego i że
W kilka minut po detonacji udało pująco.
Kolejową Straż Ogniową.
jest sam również żołnierzem Marszałka.
tta.m si"' dowiedzieć iż w buch
miał
Na ~~orc~ ~ód~ ~li~lr..a ?bok paroW kilk3: ~hvvil po _wybuchu akcja poDalej
zaznaczył, że min. Składkowski bę
, •• ·
r:
a-, ~ 'Kal' k'~
wooowm i kuzm m1esci sa.ę Jednop1ętro- mocy była JUZ zorgamzowana pod komen,_eJs?e n; '" ~r..,u
is 1 ••
• •
wy budyneczek, w którym znajduje się dą pp. Godlewskiego i Osieckiego, którzy dzie symbolem dla jego pracy i ż.e będzie
N1G:z.w1oczme po otrzymaruu teJ mfor- spawalnia. metali.
słysząc wydobywające się z pod gruzów szedł śladem swega poprzednika. (PAT)
*
•
*
~
e
~'"""""™~~
W budynku tym mieści się wielki a- Jęki zaalarmowali pogotowie ratunkowe.
Wczoraj o gotiz. 1-ej odbyło
si~
parat acetylenowy oraz zbiornik z karbiRozlana na niebie łuna ściągnęła w
dem hermetycznie zamknięty.
międzyczasie na miejsce II oddział stra- w ministerstwie Jj<)iegnanie u~ępujące
Normalnie o godzinie 2 pp. dwaj spa- ży ogniowej, który przystąpił wraz z ko- go ministra Niezabytowskiego przez dywacze
43-letni Wawrzyniak Apolinary iejową. strażą pożarną do gaszenia ognia. rektorów departamentów i personel urzę
SPOTYKA SIĘ --~
zamieszkały w Opatówkq i 60-letni INastępnie po wielu trudach udało się dniczy.
Nowy kierownik ministerstwa p. Le·
gnacy OhlbGk zamieszkały przy ulicy Do- ~strażakom w1dobyć z pod gruzów
obu
dniu
brej 6 przychodzili do roboty, którą koń- nieszczęśliwych robotpik.ów
straszliwie śniewski obejmie urzędowanie w
po
:mprzysiężehiu
na
.
Zamdzisiejszym
ciyli o ·godżinie 10 wieczór.
poparzonych i poranionych.
TELEFON 126-30.
Urządzenie spawalni . przedstawiało
Jederi ~ nich ma silą wybuchu oder- ku.
Warszawa 30 grndnia.
NA
się w ten sposób, że aparat acetylenowy wane ramię, drug-i wypalowa oczy, ponadW
dniu
dzisiejszym
o godz.
11-ej
r..e- p A ~ S KIE J po1ączony był ri:1·ką ze zb~ornikiem kar- to obaj odnjeśli sze!eg ran.
.1.u
· 0ictowym, do ktorego Sp€CJalnym p1·zewo·Obydwu w stame bardzo
groźnym zebrali się urzędnicy Ministerstwa Robót
Publicznych, celem pożegnania ustę1mją
n
dtm ściekała kroplami woda, wytwarza- przewierziiono do_ szpitali.
\tP
Jąc potrzebne do spawaPJa gazy.
Władze koleJowe wszczęły energiczne cego ministra Robót Publicznych inż. •
P • .minister w dłuższem
T D
w Był? coś kilka mi'llut po piątej kied)'. dochodzenie celem ustalenia przyczyny i\ioraczewskiego.
przemówi-eniu
podziękował
urzędnikom
ł'
I Ii"\.
J straszliwy huk wstrząsnął
pooadam1 wybuchu.
doznał z ich
dworca.
Jak się dowiadujemy, najprawdopo- za gorliwą pomoc, jakiej
HOC NIESPODZIANEK
Na stacji zapanowała niesłychana kon dobniej przyczyną wybuchu było sprę- str<>ny w przeprowadzeniu ciążąrych na
506
DAN CIN C. ~ii2'iJ!imll!!!il
sternacja.
żenie gazów w :o~iorniku, na co ~skazu- nim 73.dań, i wyraził 2,yc1;enie dalszej poPierwszy na miejsce kata.strofy pNy- J6 ZiTesztą zupełmc rozsadzony kocioł. .
.,€Dokończenie na -stł. 2-en
b.:vt zaiety w ku2ni kowal Karał Germ-er
\6>)~

t1respondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Wczoraj przed godziną 11 przybył do
Pr ezydjum Uady Ministrów
p1·ernjer
pm„~ K. Haitel, by przejąć władz~ z rąk
ustęp ująceg\J premjera dr. K.
świtałskieg•D,
„„IJinferencja trwała około pól godziny.
P. dr. K. świtalski po pożegnaniu się
te swymi urzędnikami opuścił
gmach
Prezydjum. P. P1·emjer Bartel rozpoczął

urzędowanie.
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„lIASLO" z dnia 30 grudnia 1929 roktt.

Nowy rząd prrzy pracy 1

989

Burzliwa dyskusja w Senacie

(doko::ic~enie)

myślnej pracy olioło
państwie.

!'fr.

rozwoju techniki w

Opozycja

postawiła

wniosek

.

Imieniem Mirlisterstwa pożegnał ustę
,111jącego ministra podsekretarz
stanu
wyrażenie
nieufności
marszałka Szymańskiego
inż. K.. Górski. Imieniem związku inży
WARSZAWA, 30.XII. Marszałek Szy- dzianych w art. 35 Konstytucji, przeto I leźć rozstrzygnięcie po odpowiednial jej
iuerów M. R. P. przemawiał inż. K. La.mański
otwierając posiedzenie zawiado- wszystkie sprawy, nadesłane przez Sejm przygotowaniu przez najwłaściwszą komi·
piński.. Wreszcie jeden z unędników Misję t. j. połączone regulaminową i prawrusterstwa dał wyraz żalowi, z jakim pra- mił Izbę o otrzymaniu pisma w sprawie postawił na porządku dziennym.
Taki punkt widzenia wzbudził jednak niczą.
cownic)'. żegnają ustępującego ministra. nominacji nowego gabinetu.
Następnie marszałek złożył sprawozda- w łonie Senatu pewne wątpliwości, to też
Senator Januszewski (Wyzwolenie)
Warszawa 30 grudnia. nie z działalności Senatu, oświadczając, dla wyjaśnienia pewnego stanu rzeczy mar nie zgadza się z wywodami marszałka i
Dziś o godz. 14,30 w
Mi11iste1·stwie że przez cały czas niemożności zwołania szalet< przekazał sprawę odpowiednim ko- stawia wniosek, w którym proponuje, aby
&prawiedliwości odbyło się pożegnanie u- posiedzenia Senatu z powodu przesilenia misjom senackim, uważając, że sprawa ze względu na to, że termin dla ustaw, lrtó
stępującego ministra Stanisława Cara. \\' uległ zawieszeniu bieg terminów, przewi- jest natury zasadniczej, a więc winna zna- re znajdują się na dzisiejszym
porządku
imieruu wszystkich zebranych urzędni -~~m~e~4~-~a&~ea~-w~„~w~~!ill\Ę~ll~1 ~~!!!!•!!11MW~,...~;z~m~!!!!!!!~~~A~!!!WWW~~~~~~·,i;!!te~~·~e!!!!e~w!i!l!I•~>~*'~ dziennym już minął, Senat nie zgadza się
ków Ministerstwa przemówił podsekrena przesłanie ich do komisyj regulaminotarz stanu Sieczkowski, podnosząc, iż b.
wej i prawniczej i postanawia zdjąć je 2
minister Car po przeszło 3..:._1etniej swej
porządku dziennego.
pracy na stanowisku podsekretarm st.a·
W sprawie tej przemawiali senatorowie
Sensacyjne pogłoski w sferach niemieckich
nu, a następnie ministra odchodzi z tern
Roman (B. B.), Głąbiński, K-0pczyńsk;
g1ębokiem przeświadczeniem. że nie ma
BERLIN, 30.XII. Sensacją dnia jest tu- wania do podróży, a po pożegnaniu się z (PPS.) i Perzyński (BB.), sen. Rogowicz
większego i ważnil'jszego aktu w dziedzi- taj nagły wyjazd Cziczerina z Wiesbade· lekarzem nazajutrz opuścił Wiesbaden.
( BB.), Januszewski, sen. Ertman, sen. Kłtl
było nu do Moskwy.
nie sądownictwa, z którymby nie
Cziczerin udaje się do Moskwy przez szyńska i sen. Perzyński.
r.wiązant: jego nazwisko jako współtwór
Przyczyny wyjazdu są nieznane. Wia- Warszawę.
Wreszcie marszałek oświadczył,
u
cy. Przemówienie swoje
wiceministe1· domem jest tylko, iż w sobotę Cziczerin
Krążą tutaj uporczywe pogłoski, iż Czi czujł! się uprawnionym do odesłania tej
'Sicc~owski mkończył . serdecznem . „Do otrzymał długi szyfrowany telegram, po czerin obejmie stanowisko posła sowiec- sprawy do komisji dla wyjaśnienia, a za
wid:!::enia"'.
tern odesłał ją do komisji.
którym rozpoczął niezwłocznie przygot-0- kiego w Warszawie•.(AW)
Na żądanie kilku senatorów marsza•
Na przemówienie to w krótkich sło
tek zarządził przerwę.
wach odpowiedział p. minister Car, wyraPo przerwie przewodnictwo objął wi
iając wielką radość, że stanowisko
po
nim obejmuje człowiek, który dla sądow
ce - marszałek Gliwitz, który nawiązu
jąc do poprzedniej sprawy oświadczył, żt.
mctwa nie jest. obcy, a który z niem żył
Tragiczna katastrofa okrętu w Ameryce senator
Januszewski miał głos do
poi pracował. Szri:ery zatem i
serdeczny
LONDYN, 30.XII. Wedle doniesie1i ka- rów, oraz załoga okrętu. Według wszelkie rządku dziennego. czego jednak nie uczy
stosunek między ministrem i jego współ
pracownikami istnieć będzie nadal i prze- blowych - w poniedziałek w południe u go prawaopodobieństwa wszyscy zatom~li. nił. Obecnie wniosek jego nie może być
bezpoduiesiony b~dziE: wtem na osob~ jego na- wybrzeży Nicaragua zatonął okręt pasażer Szczegółów bliższych oraz wiadomości o poddany pod głosowanie, jako
ski „Beatnx Adella".
przyczynach katastrofy chwilowo brak.
stępcy.
stawny.
,(A lfl)
Na okręcie znajdowało się 200 pasaże··
Z kolei Izba przystąpiła do porządln
* * •
dziennego. Senator Gaszyński (BB) zre„
Dotychczas nie objął urzędowania
ferował ustawę o przedłużeniu mocy oho.
womianowany kierownik ministerstwa Rowiązującej ustawy o podatku od
nierubót Publicznych p. prof. Matakiewicz.
chomości.
Nowy m1nister robót
publicznych
Senator Głąbiński wskazał na
ca~
ze Wieże kościelne obalone, pociągi przewrócone,
prof. Matakiewicz przyjedzie dziś
szereg
zarzutów,
jakie
nasuwa
ustawa
z
Lwowa i przejmie urzędowanie od ustę·
rozbijane
o
skały
uwagi
na
to,
że musi być ona uchwalona
pującego ministra Moraczewskiego.
Paryż 30 grudnia. 1
Od piorunów powstało około 60 poża- przed dniem 2 stycznia 1930. Klub jego
Ork.an, który zalał w dniu wczoraj- rów. W Dortmundzie, jak już doniósł zmuszony jest niesprzeciwiać się uchwaDotychczasowy Szef gabinetu prezyd/wn Rady Ministrów - p. Jerzy Pacior- szym w zachodniej Francji, a szczegół- „Express Poranny", zawaliła się żelazo- leniu tej ustawy.
.Następnie przewodniczący zawiadomił~
kowski wyjeżdża na dłuższy urlop wypo- nie na wybrzeżach, wyrządził olbrzymie betonowa wieża kościelna wysokości 30
metrów.
że wpłynął wniosek senatora
Erdmana
:zynkowy, a funkcję jego obejmie porucz- szkody.
W
St.
Omer
wicher
strącił
górną
W
Monastyrze
runął
20-metrowy
(Piast)
i
6
kolegów
w
kwestji
następują.
ttik Zaćwilichowski.
część wieży kościelnej. Spadające cegły komin młyn.a parowego oraz będąca na cej: senat oświadcm, że nie ma zaufa.
przebiły dach kościoła i spadły do głów- ukończeniu kamienica.
nia do p. marsz. Szymańskiego.
nej
nawy.
W
Yvetot
wiatr
zerwał z wieW
Dtisseldorf.ie
wicher
zerwał olbrzyWniosek ten zostanie poddany
po6.
Prezes Sjonistów
ży ratuszowej metalowego jeźdźca.
miie reklamy gwiarzdkowe i szyldy, zasy- głosowanie na następnem
posiedzeniu,
w Warszawie
W Deauville wskutek zerwania prz~ i;:ują.c odłamkami ulice do tego stopnie, które odbędzie się w dn. 2 stycznia 193Ó
(orespondent „Hasła" donosi z Warszawy: orkan przewodników elektrycznych pow- że przez pewien czas komu:nd.kacja musia- r. o godz. 4-ej po poł.
Wczoraj w godzinach rannych przybył stało krótkie spięci·e, w wyniku
czego ła ustać.
Na tem porządek dzienny wycv·
W porcie lądowym w Duisburgu pow- no. Następne posiedzenie odbędziP
do Warszawy prezes światowej organiza- spłonęła willa nadbrzeżna.
cji sjonistycznej Nachum Sokołow.
Między Calais i Anvin pod naporem stał od pioruna pożar w
6-.piętrowym czwartek 2 stycznia.
(PAT)
Nachum Sokołow złoży wizytę premje- wichru przeWTóciły się dwa wagony ko- spichrzu. Wyrządzoną prz.ez pożar s!Zkodę ~lłl!!!!!!!l!!!!ll~!!!!!!!l!!!!!!!!!!,!~~~!i!!!!!!!~
rowi Bartlowi i ministrowi Zaleskiemu oraz lejki wąskotorowej. Kilku
pasażerów obhozaJą na miljon marek.
Krwawa w
szeregowi wybitnych osobistości politycz- jest poważnie rannych.
W farze w Limburgu w cr,asie su.my
między hitlerov
nych. Prawdopodobnie Nachum Sokołow
W Lille orkan przewrócił drzewo, któ oberwała się część stropu około 20 mea .komunistam.
będzie przyjęty dziś również przez Marszał re upadając zabiło 2 przechodniów, trze- trów długości i 1 i pół metra szerokości.
Berlin 30 gr, -r
ci jest ciężko ram.ny. W porcie Lorient W przepełnionym kościele wybuchła paka Piłsudskiego.
Ubiegłej nocy doszło tu do kr-Wawel
statek do bagrowania, rzucony o betono- nika. Spadające kamienie zmiażdżyły dę
---0----·
wy brzeg, ro.z.bił się. Załoga zdołała się bową ławkę, w której właśillie
wierni utarczki pomiędzy hitlerowcami a kociężko
uratować.
powstali z powodu odczytywania ewan- mundstami, z których czterecll
Zagadkowe samobójstwo
_Angielski żaglowiec „Pouz:ee" strza- gelji. Temu tylko zawdzięczają, że uni- rannych odstawiło pogotowie do szpi~
GDAŃSK,
30.XII. W Oliwie miało s.kał się przy wjeździe do portu. Radjo- knęli niechybnej śmierci. Dwie osoby od- tala. (PAT)
miejsce zagadko\'je zajście. Szofer konsu- st.acja w Dunkierce przejęła
sygnały niosły rany.
la Meyera strzelił w stronę konsula i jego BOS. od greckiego parowca „Pateras" i
Londyn 30 grudnia.
Paryż 30 grudnia.
siostry, chybiając jednakże celu, poczem trancuskiiego o1crętu „Archam.bault".
Również nad Anglją szalała przez 36
Dzienniki podają wiadomość, że am.
strzelił sobie w skroń,
zabijając się
na
godzin n;ezwykle silna burrza, która wy- basador japoński w Paryżu Adatci ma
Berlin 30 grudnia.
miejscu. Podłoża dramatu nie ustalono
W zachodnich Niemczech wicher o- rządziła ba.rdzo wielkie szkod~
, niebawem ustąpić z zajmowanego stanomimo wysiłków policji · śledczej. (AW)
1 wiska. (PAT)
siągał miej scamd s-iłę orkanu.
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Cziczerin -posłem w Warszawie?
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życia

cyganerji Montmartru

A. EICHBERGA

Role główne kreują: wielka i subtelna tragiczka ekranu, chinka

Dziś

i dni

następnych!

A·

Gaston

Jacquełt

A

MM

Pocz~tek

seansów w dni powu:ednie o godz.
5,20, 7, 15 i 9; w dni 1 świ01teczne
O
fOdz. 3. 5, 7 i 9
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„HASŁO"

Nr. 36<1

z dnia 31 grudnia 1929 rokU'.

•
ZI
Wbrew namiętnym życzeni-0m i fa1"limotliom foiszywych proroków 0110zycyjnych zrodził się gabinet prof. Bartla
uirtlw i pełen ochoty do życia.
Sptawi~ rzekomo niepokonalnych trndn~ści
w jego utw{}rzeniu poświęcała
prfisa opozycyjna rozrzutnie całe szpalty,
wróż~c czarno i tworząc upiorne legendy.
Powsbła baśń o
nienawiści obozu
r.Pcłlmwników" do prof. Bartla, wro-gich
bractwach, mafjach i koterjach wśród
samych „pułlmwnil~ów" i odgrzewanie
sfras_nych siedmiu grzechów głównych i
dwudz"estu p-0bocznych prof. Bartla z cza'SU jego uprzedniego
sterowania pań
stwowym korabiem„.
Czas, sprawiedliwy i bezpartyjny wład
ia, \1\--ykazał rychło lcłamliwość legend, a
pobożne marzenia starł bezlitośnie w
proch. Nie poz9stało nic - prócz nagie&10 kłamstwa opozycji.
Co oznacza gabinet prof. Bartla? Jaka
myśl przewodnia będzie go wiodła w da~ekie jutro?
Ta sama myśl, która w maju 1926 roleu wyciągnęła Polskę z przepaści, wydobyła z kałuży korupcji, prywaty i wi,ąym

tosowstwa - i wiedzie drogą ładu, poi praworządności ku szczytom.
Ta sama myśl, której wyrazicielem Jest

rządku

Jedyna ,µeczywista rzeczywistość" jedyny wielki człowiek współczesnej Polski Józef Piłsudski.
Idea pozostała i pozostać musiała nienaruszona, zmienili się częściowo ludzie.
Ku zgryzocie i dusznej udręce opozycji
~wstali „pułkownicy•• i
to najbardziej
znienawidzeni, pozostała upiorna zmora
~anacyjna, pozostał przewrót majowy z
jego konsekwencjami.
Na to nie poradzi p. stroński t z tem
opozycja, zacisnąwszy roLpacznie zęby,
pogodzić się musL
ni
od
Buńczucz prow yrowie opozycyjni
asllowali wszelkimi środkami jakąś rybkę z przesilenia wyłowić, jakiś tłusty kęs
uchwycić, a przynajmniej proL Bartlowi
w czasie tworzenia gabinetu życie zatruć,

~cając kamień po kamieniu przed nogi.
I 'ie udała się! Trudno!- Trzeba da..ej mmotni~ zaprząg popychać, w opozyeyjnetn jarzmie się pocić i wyczekiwać
ęosobnośa.
8Q wieczne!

Ministrowie i gabinety nie

:te realizacja misji prof. Bartla trwała
ł trwać mogła prawie tydzień, każdy _
• •
kto ma rozsądek 1 me jest zatruty jadem
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partyjnym - zrozumie. Nie szło o ideę,
zasady i cele. Szło o d1Jbór jednostek
wśród własnych htrizi, któreby z prof. Bartlem szły do jednego celu j e d n ą drogą. A na wzajemne uzgodnienie poglądów
i za9atrywań trzeba czasu.
Czeka premjera Bartla i jeg-0 gabinet
ciężka praca. Wie o tem dobrze tak on,
j2k i jego ministrowie.
Wszak sarn -Oświadczył publicznie:
„Czeka mnie ciężka i bardzo odpowiedzialna, cięższa może, niż kiedykolwiek
tlraca. Widzę to jasno i zdaję sobie z te:.
go sprawę.
Przystępuję do spełnienia zadań, wynikających z zaufania, jakiem mnie obdaA&#&'

Przegląd

d&&i

•

id a ezzm1an

rzyli pan Prezydent i pan Mar-szałek - z
wiarą i najlepszą wolą.
W pracy tej nie mamy zamiaru oszczę.1
dzać ani siebie ani swoich WSFÓłpracow
ników - tego wymaga od nas interes pań
stwa i jego ohywatele".
Współpraca z Sejmem
i reforma konstytucji.
To dwie najważniejsze z tysiąca innych spraw, które domagają się załatwie
nia. Rychłego załatwienia.
Ułożenie rzetelnej współpracy z Sejmem po przesileniu rządowem i cennych
naukach, jakie wyniosła z niego opozycja,
wydaje się możliwością niepomiernie ła
twiejszą, niż było wtedy, gdy opozycja

- popierana grzmotem sztucwycb pioru..
nów ulicy i jadem ślepej nienawiści - szlą
do watki na noże.
Dziś przeciwności

nieco

się wygładziły,

temperatura wrzenia opadła.„.
Sprawa reformy konstytucji jest zagaa
nieniem najwyższej wagi i kwestją prawi·
dłowego rozwoju Polski - bez perjodycz
nych, zawisłych od ustroju partyj, wstrzą.
śnień. I wymaga czasu.
Wierzymy, że premjer Bartel, mając.
olbrzymią siłę, tkwiącą w wyznawaneJ
przez siebie idei i zawartą w wewnętrznej
jedności
współpracowników,
wszelkie
trudności zv.'Ycięsko pokona.
Adam Wilskł.
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ne niedomówienia„. Tarcia w łonie prze- truje się prof. Stroński bezsiły, a nawet
wrotu majowego są, napór pułkownikow słabości!
·
ski istnieje, a wszystko trzyma się kupy
Jest to magiczne
hokus - pokus
nakryte jedną i tą samą czapką.
sztukmistrza, który z białego gołębia u..
A jednak i z tych żartobliwych ży czyni kota czarnego, jak noc.
czeń wydobywa się cicha skarga, zawarWĄTPLIWOść JEREMJASZA.
ta w pełnem znaczenia przyznaniu:
„Polonja"
Korfantego z innej strot1.1
Siłę swą może obóz rządzący
przewrotu majowego snadnie upatrywać
w ujmuje sprawę. OCZrywiście czarno. Nie
tem, że cała zmiana odbywa się wyłącz· wder:z;y, by gabinet prof. Bartla podołał
llie i bez domieszek na jego
własnym zmianie Konstytucji, współpracy z
Sejgruncie. Wprawdzie jego właśni buńczu mem i jego pacyfikacji, zmianie systeczni ludzie z wczoraj uważali jego ludzi
trudnośc~
z jutra za nieudolnych, a jego więcej ra- mu podatkowego i tysiącom
chunkowi ludzie z jutra uważają jego lu· od których włos bieleje i rozum się miedzi z wczoraj za niezdatnyr,h. Ale luzują sza.
się we własnych opłotkach raczej
kar„Czy p. Bartel potrafi temu podołać,
CICHE SKARGI - NUCĄ WARGI•••
nie i raczej gładko.
Wytoczył p. Stroński przeciw
sanaW tym wyrazie siły tkwi jednak wła czy ma po temu należyte pełnomocnict.
wa, czy rząd jego nie jest tylko chwilocji, pułkownikom i prem. Bartlowi wszyśnie główną s.łabość zjawiska.
stkie ciche plotki, kuchenne szepty i głośTak ! siła jest, choć w tej sile dopa· wy.ro manewrem?"
Nie wie tego. redaktor
polityczn)
„Polonji", lecz rzuca w wodę kamyk, by
tworzył coraz szersze i szers·ze kręgi„

Prof. Stroński wali w wielki bęben
jedynie podczas okazalszych uroczystości. Do codziennego użytku służą pomniej
si trębacze i puzoniści z uTOczą flecistką,
p. Pannenkową, na czele. Tworząc kwartet czy kwintet wygrywają rzewne melodje - codzień przeważnie te same.
Prof. Stroński jest od niedzieli, od
kompozycyj Dmowskiego, Głąbińskiego i
innej grubej ryby nairodowej.
Wczoraj rozległ się grzmot jego bębna. w ,~Gazecie Warszawskiej". Dla postrawenia prem. Bartla i brygad sanacyjnych.
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wewnęłrznyc
przeciwko organizacii „Heimwehra"

h

WIECZNY DUCH OPOZYCJI
WIELiiOPOLSKIEJ „.
wisko wobec organizacji
„Hełmwehr"
Prof. K. Krotoski udowadnia w „N6
zaj,muje dzisdaj już cały rząd austrjac- wym Kurj erze" poznańskim, że dziedzi·
ki. Mówca powiedział, między :innemi ctwo ducha opozycji, a nawet niekiedj
dosłownie: „żądano odenmie, bym się zbrojnego buntu przechodziło w WieLko·
gnął do zarządzeń przeciwu.stitwowych. polsce z jednego pokolenia na drugie.
Odmówiłem temu, a od tej chwili moje
Raz tylko w dziejach stanęła
cah,
stosunki do organizacji heimwehr są taWielkopolska jak jeden mąż, po st•:o•1ic
kie, jakie są. Będzie lepiej, jeżeli nie b~
centralnej władzy i króla
l{azim;erza
dę zmuszony do prz.edłożenia opinji puJagiellończyka, stanęła atoli dla tego tek
blicznej pewnych dokumentów. Działam
gorąco i tak ofiarnie przy boku p:awowitego władcy, że tenże stanął w opozycji
w pełn.e.'ll porozumieniu z kanclerzem, a
małopolsklem~1 .
przeciwko możnowładcy
.Rada Ministrów oświ.adczyła również, iż
'
V
porozumieniu zatem z królem,
ażeby
całkowicie się ze mną solidaryzuje".
7:u;nać przewagę Małopolan i
grcź::?ego
Jak słychać powyż~e sensacyjne o....u arcybiskupa gnieźnieńskiego, Zbim1ic·
wa Oleśnickiego, szlachta
wielkopolska
świadczenie milllistra Schumy pozostazdobywa sobie prawa zasadnicze port:»•
wać ma w zwiazku z usiłowaniami nieczne, prowadzenia wojny i
nakł<:d:mia
których przywódców ruchu heimwehrowpodatków dla sejmików azlacl!eckich.
skiego w kierunku wciągnięcia ministra
spraw wewnętrznych do machinacyj puTak jest!.„ Ten duch opozJicji, któ11:1
czowskich orgainizacj i „heim wehr". Jak jest chlubą i dumą „Nowego Km:je:·a",
minister Schumy na. propozycje takie za a który raz tylko w dziejach pozwolił careagował,
wynika najlepiej z jego o- łej Wielkopolsce stanąć po 81ronie censtrych słów pod adresem działaczy heim- tralnej władzy i prawowitego króla wehrowskich. Wielkie po.ruszenie w o- do dziś przetrwał... I żyje !..•
pinji austrjackiej. wywołały te ustępy
przemówienia ministra, w których oma- NIECH RUNĄ MURY OD ZGIEŁKU
wiał on wrsiłki Heimwehry w kierunku
TRĄB„.
wywierania presji na austrjacką polityLwowska „Chwihl" sjonistyczn?. .idzi~
kę
zagraniczną.
Rewelacje ministra bohatersko do szturmu o zadani.a żydów
spraw wewnętrznych przyczyniły się nie- w Palestynie i oczywiście w Polsce.
wątplirwie do dalszego upadku wpływów
Heimwehry, z którą dzisiaj nikt prawie
)lŚwiadamłamy sobie wszyscy
nasz~
myśl dziejową, Młode pokolenie w
Erce
z poważniejszych działaC'Ly austrjackich
Izrael czyni to przez wypełnienie myśli
już się nie Uczy. Heimwehrowcy sami
historycznej treścią spełnianych
zadań
sobie zresztą upadek swego znaczenia
dziejowych krwawiąc i budująs jak. Ma·
znakomicie uświadamiają, a· dlatego też
kabeusze własną zagrożoną ojczyznę, my
przez rugowanie 2f nas bakcyli duchowenie silą się nawet na najdelikatniejs2:go niewolnictwa narodowego, przez utwo·
choćl"y wystąpienia przeciwko rządowi,
rzenie jednolitości duchowej z l'Aakabeia•
j::i.wnie cP.ły ruch hGimwehrowski dyskre
mi historycznymi i obecnymi.
dytunct'rnu. Jeszcze przetf kilku tygodniami grozili heimwehrowscy puczem
Płomienne, twarde gromowe słowa\
na wypadek, że miałoby dojść do porozu- Gdyby ich nie zrodziła „Chwila", szukał·
m1enia między obozem mieszczańskim, a bym ojcostwa u prof. Strońskiego.
~ocjalistami. Porozumienie to zostało,
Wychodzi. to mniejwięcej na jedno!
jak wiadomo, mimo to osiągnięte, a heim
W-ski.
wehrowcy jakoś nie myślą o wprowadzaniu w czyn swyeh pogróżek przewrotowych. Nie czynią tego, gdyż wiedzą, że
wobec nieprżyj&?;nego stosunku opinji pu
blicznej i kół rządowych do ruchu heim- Pamiętajmy o · potrzebach
wehrowskiego każde wystąpienie przeciwko obowiązującemu U$trojowi skoń
czyłoby ~ie dla nich katastrof~
J

Wypadki ostatnich dni świadczą wymownie o tern, że ruch „heimwehrowski" w Astrji
przekroczył już swój
punkt kulminacyjny. Wymownym wyrazem kryzysu, jaki ruch ten obecnie przeżywa, są liczne rozłamy, mające w czasach ostatnich miejsce w
sizeregach
d.7.iałaozy heimwehrowl$ich. Najpierw
oderwał się od oragnizacji „heimwehr"
cały szereg związków ch.rześcijańsk.o
społecznych, które założyły następnie
w:lasną organmację pod
nazwą „lfreiheitsbund", Obecnie uiów docnodzi do
secesji elemen~ów. ~hłopskich, które za
mierzają
rowmez
założyć
własną
nrgan.izacj~
. obronną .
ni02~e~ą
od centrali heunwehrowsk1ch. ZdaJe s.ię,
iż w niedalekim już czasie z organizacji
heimwehr wystąpią w~ystkie elementy
republikańskie i że organizacja ta stanie
się w ten sposób organizacją o charakterze wybitnie reakcyjno-szOW'..nistycz.nym.
Przywódcom Heimwehry zarzuca się, iż
stoją na usługach obcych
agentur, zaniedbując interesy kraju i działając na
szkodę szerokich war~tw ludności.
W ba.rdzo
ostry sposób potępil w
tych dniach metody
heimwehrowców
austrjaclti minister spraw wewnętrz
nych, 8chumy, jeden z najwybitniejszych działaczy austrjackiego
obO'z.u
chłopskiego. W swem publicznem przemó
wieni tl, wygłoszonem przed kilku dniami
w Wiedniu oświadczył minister Schunzy, iż już
niejednokrotnie ostrzegał
przywódców Heimwehry przed wnoszeruem pierwiastka politycznego do organizacjL Jego prze.':>trogi były jednaik gło
sem wołającego na pusrzczy, a tak dos7lo
wreszcie do tego, że organizacJa „heimwehr" stała się z biegiem czasu stronnictwem politycznem w pefilem słowa
tego znaczeniu. W ten sposób obóz niesocjalistyczny według poglądu ministra
spraw
wewnętrznych, doznał
w
Austrji nowego osłabienia, a cała odpowiedzia1ność za to spada na rozpolitykowan.ych przywódców „Heimwehry". l\.linister Schumy zdradził w swem przemówieniu, że heimwehrowcy usiłowali się
również mieszać do polityki zagra.nicznej
Austrji. Z przemówienia ministra Schumy wynika również, iż negatywne stano-
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'Dochody i wydatki
monopolu
tytoniowego
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Pąlskie sf~ry gospod~rcze
korzystaJą

z kredytow
zagranięznych

m1es1ąc

za

Bardzo doniosłą rolę w naszym bi.I.ansie płatniczym odgrywają zagraniczne kredyty, z których korzystają nasze
sfery gospodarcze. W zrosły one z 725
miljonów 500 tysięcy w roku 1927 do
sumy blisko milj arda 200 rnilj onów zło
tych w roku ~28, z tego kredyty gotówkewe wyniosły 565 miljonów zł., kredyty
towarowe 421 milj. zł., a cukrownicze
204 milj. zł.
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AL IOLIO
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bezrobotnych posiadają Niemcy
konj unktury gospodarczej w Iwie grudnia
było w Anglji ogółem

Błazen
Ponadto ABE LIMAN ··
i jego orkiestra
jazz - bandowa
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Spadek
Europie ujawniać się zaczyna coraz wy, raźniej we wszystkich dziedzinach życia
gospodarcz.ego, wpływając równocześnie
'v znacznym stopniu na wzrost bezrobocia we wszystkich niemal państwach
europejskich. Ostatnie dwa lata były okresem wysokiej konjunktury, dlatego
też w większości państw
europejskich
sytuacja na rynku pracy była naogół pomyślna (z wyjąthlam Anglji, cierpiącej
na c.hroniczm.y kryzys węglowy). Pod kon.iec roku bieżącego sytuacja pod tym
względem ulega już
jednak poważnej
zmianie na gors.ze. Według oficjalnych
danych statystycznych w drugiej poło-
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Ministerstwo Komunikacji
zwróciłd·
do Dyrekcji Kolei Elektrycz. Łódz·
kich z pl'ośbą o wyrażenie swej
opinji
odnośnie przepisów o ruchu tramwajowym.
Okólnik ten rozesłany został w związ..
ku z pracami nad opracowaniem jednoli::
tych przepisów dla ruchu tramwajowego
na całym terenie Rzeczypospolitej, które
wydane być mają w formie rozporz~d.ze
nia Ministerstwa Komunikacji.
·
· Wobec braku omawianych przepisów
i szeregu trudności, jakie wynikają (ł'
dyrekcji
tramwajów w
szczególr
przy zatargach z publicznością, p::.
te są bardzo pożądane dla obu stron,
zarówno dla publiczności jak i KEł .. (,
się
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Nowe przepisy o ruchu
tramwajowym
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Według ostatnich danych produkcja soli kamiennej i warzonki w miesiącu wrześ
niu w salinach państwowych wyniosła
23,400 tonn, w salinach prywatnych 9,400
tonn, razem około 32,800 tonn.
Wysyłka soli wszystkich gatunków z
salin państwowych wyniosła około 22,000
tonn, z salin prywatnych około 6,000 tonn.
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1.323.000 bezrobotnych, czyli 11 proc. orobotników. W Niemczech ilość bezrobotnych wynosiła 1.346.000 osób, czyli 13,8 proc. ogółu robotników (w roku
poprzed'Irim 11 proc.), w Austrji 168.000 osób (w roku poprzednim 155.000), w Polsce - 94.00 (w roku poprzednim 80.000), na Węgrzech - 15,182
(w roku poprzednim - 13.000).
Równi.eż we wszystkich
niemal innych państwach europejskich obserwować można stały wzrost bezrobocia przy
równoczesnem ograniczaniu czasu pracy w przemyśle i rękodzielnictwie.
gółu
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grnbe ze strony hurtowników.
Mimo zmniejszenia się eksportu o 223
tys. tonn w ciągu listopada trwała nadal
pomyślna konjunktura na rynkach zagranicznych o czem świadczy zwyżkowa tenpoldencja cen wywozowych węgla
skiego. Eksport w listopadzie wyniósł
1,270 tys. tonn. Spadek wywozu nie jest
wynikiem pogorszenia się konjunktury lecz
pozostaje w ścisłym związku z zmniejszą
ilością dni roboczych. Najsilniejsze obniżenie zbytu węgla wykazują rynki bałtyc
kie, zwłaszcza łotewski i finlandzki dokąd wywóz w listopadzie spadł od 25--48
proc. w porównaniu z październikiem. Zaznaczył się również spadek eksportu wę
gla do Szwecji, co tłumaczy się nieregularnością żeglugi na Bałtyku. JISKRA)

Najwięcej

Spiewający

Import wzrósł zatem o 9 proe., ek•
sport o 8 proc. w ciągu pierwszych 9 mie-.
sięcy w r. 1929 w porównaniu z tym sa·
mym czasokresem w r. 1928-ym.

Produkcja soli

Bezrobocie w Europie w r. 1929

w rewelacyjnym arcydziele

sięcy).

pomyślnie

listopadzie

Sytuacja w polskim przemyśle węglo
wym w listopadzie r. b. kształtowała się
nadal pomyślnie. Wprawdzie wydobycie
węgla wobec zmniejszenia dni roboczych
obniżyło
się o 287 tys. tonn i wyniosło
4, 114 tys. tonn, jednak przeciętne dzienne wydobycie wzrosło o koło 2 tys., tonn
i wynosiło 165 tys. tonn. Natomiast zapotrzebowanie na węgiel wykazało osłabienie; sprzedaż węgla utrzymywała się
na nieco niższym poziomie w porównaniu z
poprzednim miesiącem. Zbyt krajowy wyniósł 2,357 tys. tonn, zmniejszył się więc
o 57 tys. tonn. Wobec stopniowego wyczerpywania się nagromadzonych przed zi,. mą zapasów węgla opałowego zwłaszcza
u drobniejszych odbiorców oraz znaczniejszego obniżenia temperatury należy spodziewać się 0żywienia popytu na gatunki
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W ciągu pierwszych 9 miesięcy r. b..
8tany Zjednoczone importow&ły za'
3.360.000.000 dol. wobec 3.070.000.000
dol. za ten sam czasokres w r. 1928. Eksport wynosił w tym samym czasie w r.
1929 3.779.000.000
dol.
wobec
3.482.000.000 dol. w r. 1928 (za 9 mie

.
.
w przemyśle węglowym

Atak zagranicznego przemysłu obuwianego ija rynek polski wzmaga się. Według informacji pochodzących ze sfer przemysłu obuwianego obok Czechosłowacji i
Austrji, również Włochy i Węgry podejmują walkę o zdobycie polskiego
rynku
obuwianego. Wojażerowie włoskich i wę
giers~ich fabryk zalewają kraj do tego
stopsia, iż na wiosnę grozi produkcji krajowej zupełna katastrofa.

1-azy d.:hrl,kowy Kia.h1atr w

Handel zewn~trzny
w St. Zjednoczonych

Ogólna suma dochodów polskiego mo-1 przedstawiały się w tys. złotych nastę
nopolu tytoniowego w listopadzie r. b. wy- pująco: wpłacono do Skarbu Państwa
niosła 52, 725 tys. zł. wobec 56. 731 tys. 29,500, utrzymanie dyrekcji 392, utrzymazł. w październiku r. b. a 48, 515 tys. zł. nie zakładów i urzędów związanych z adw listopadzie 1928 r. Wydatki wyrażały mińistracją, fabrykacją i sprzedażą 5,280,
się w listopadzie r. b. kwotą 53,288 tys. zł., wydatki handlowe,
przemysłowe i
inne
gdy w październiku r. b., wynosiły 57,341 17,085 ochrona monopolowa 10, inwestytys. zł., a w listopadzie 1928 r. 57,921 tys. cje 1,021.
zł. Poszczególne wydatki w listopadzie r. b.

Sytuacja

Polski rynek obuwiany
przed katastrofą

-
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BROWAR OKOCIMSKI wyrabia w sezonie zimowym tak zwane
PIWO ŚWIĘTOJAŃSKIE. Jest to specjainy gatunek piwa ciemnego na wzór monachijskiego piwa SALVATOR. Do nabycia
w restauracjach, piwiarniach, handlach win i wódek oraz w Reprezenta~ji Browaru Okocimskiego w Łodzi przy ul. Zachodniej 2. Telefon 136-98.
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BOKSLEITNER
i S-ka

Nawrot 8
Tel. 14-09, 77-80
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„HASŁO"

z dnia 31 grudnia 1929 roktL

Co należy posiadać do filmu?
Człowiek oostu
twa1·zach - Lon Chaney
fotogeniczności

Kwestja, kto może być aktorem filmowym ni.e. Jest łatwą do rozstrzygnięcia. Postanowtlismy zapytywać kolejno znakomitych a~to~~w filmowych, jak zapatrują się
na moznosc występowania w filmie.
Aey~to co mówi mistrz maski, Lon Cha-

I to, być może, jest jego szansą: że
już z usposobienia musi być
wielostronnym. że daje rozmaitość, ciągle coś nowego, podczas gdy 1.1c.tywy postępowania
amanta ciągle te same „pozostają".
Przeto odtwórca ról charakterystycznych, nawet, gdy odtwarza postacie łoC~y. j~steś „charakterem ... ? lub, pytając trów, - sam musl być charakterem.

Itr. 5

Ostatni rozkaz Napoleona
We t eran ces ars t wa na szczycie wieży kościelnej

Przy grobie Napoleona I-go czuwał
zawsze przez noc jeden z weteranów cesarstwa. Starca takiego sadzano wieczorem na krześle, postawionem tuż przy
gl'obie żegnano żyezeniem spokojrn~j nqcy. i zamykano żelarmie kraty od strony
ulicy. Pewnego poranku, gdy przyszła
zmiana warty, starca na krześle nie zastała. Rozpoczęto poszukiwanie w całym

kościele,

ale starca nie znaleziono. Kratą

była nietknięta, to też nikt nie mógł się
domy~leć, jakim sposobem starzec wydostał się n~zewn~trz~ poszukiwania. w na.
grobkac~ I podz1ema~ch do niczego nie do

pro;vadz1ły. Nar~·zic1e ~to ~oszu~·
w~ nad ~~r.t;ami, grobami, lecz I tu l'll·
wa:ii~y ~m sladu. Jeden z poszukiwaczy
J?~.s~1ł s~ę :p.o gzymsach i drabinach wy•

nłt~n1~:C~~ożeh pn~ajmnitjbk ~AAmu~·~w~••-~·B•~~~--~••••~~~-~-~•••••••••••~~1wp~;-~~d~ ~~~Y

czymc, Jakbys mm był?
)eżeli tak i jeśli nadto posiadasz fotograficzną twarz, możesz pójść do filmu„
DI~ akto:~ rnr:i~wego są właściwie tyłko ~Wie mozhwosc1: Pomijając wybitnie
komiczne role, pozostaje do wyboru tylko
rola aman~a l~b :ole charakterystyczne.
Rozum1e się! ~e amant jest więcej JubiaAy.. Przet? łatw1e1 mu zrobić karjerę. Przec1ez w 1ego rolach leży to, że musi być
ladnyr:i, .eleganc~i!ll i ~~mpatycznym. Sąrlzę tez, ze chętme1 myslt się o takim sympatycznym człowieku niż o jakimś łajdaku, nawet, gdy chodzi tylko o film.
Staw_iają.c)'.'~ sobie pytanie, jakim w
tzeczyw1stosc1 1est odtworca ról charakterystyczn_Ych łotrowskich, sama przez się
u~suwa się myśl, że pewnie jest to człow1ek naprawdę bez seri:a i zły, podobnie
ja~ w swe~ roli filmowej. Tymczasem, kto
wte,. czy me zachodzi. tu wypadek wręcz
o~m~enny. Wedle mme, właśnie odtwórcy
rol ~harakterystycznych nic ludzkiego nie
powmno być obcem. On musi umieć
wszystko zrozumieć i wszystko przebaczać; przeto musi być dobrym.

-

Coraz

~

łll

U Cl •CHA
M
l!!I
Llmanowakies• 36
1

.„ .... . ... ,~~::~·-~ .·.~~:~::~:~:!~

•

r;;s

663

.... „ ....„

Dziś i dni nasti;pnych
Wielka aymfonja aiłości dwojga serc!
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W rolach głównychs
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Zachwalarry „dobrobyt" amerykański
wytwarza dziwne zjawiska.
. W miejs.cowo~ci Kenosha (Wisconsm) 66.J.etni Jakob Zachołka chce na zi~ę gw~m do~tać się do :Więzienia, a
me moze. ~złow1ek ten, zamiast ~brodni
zdobywa się triko na d.ro?n~ przestęp·
stwa. Z~mykaJą go na pohcJi, lecz wnet
puszczaJą wolno. A on nie ma co jeść,
bo nie ma pracy i wię?enie jest dlań
wymarzonym portem zimowym.
W Buffalo w ostatnim C'Zasie skazano
na.ś~ierć si~drniu ~~ndytów! a w tern "'.i
dmeJą nazwiska: Ziółkowski, Kowalski,
Grzechowiak, Rybarczyk.
W Nowyn1 Jorku 4000 krawców damski-eh pozostaje już od miesiąca bez pracy. „Unja" czyli związek zawodowy wypłacił im 10.000 dolarów zapomogi. Na
Jednego biedaka przypadło niewiele, bo.„
dwa dolaTy na cały miesiąc. Państwowego funduszu bez.robocia w .Anwryce nie
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Norman Kerry,
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Pauline Starke, Iii
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Pocz11tek w dai pownednie o rod:s
• po pol w soboty i świ,ta o rod:s. 12
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ło przed Gwia~dką zbierać ofiary, odzież,
wiktuały i zabawki dla dzieci. Pe-

1§1 chleb,
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wien bogaty piekarz polski okamił najwię
cej serca, bo przysyła co dZJień be7.płatnie 500 bochenków chleba!
Mnożą się kradzieże. Podczas przyjęcia zwycięskich jeźdźców polskich w Chicago, porucznik Starnawski stracił portfel z kartą okrętową i 350 dolarów. Portfel mu skradziono„. Wydawcy pism polskich, którzy
prz:yjęde to urtą<Izm,
zwrócili porucznikowi stratę co do centa,
1
kr
· ·
t
' ·
a e przy ego wrazema za rzec me zdołali. Pocieszają się
jednak tern, że w
W arszawie
· rueJ
· · ednemu „ Ameryk aruno·
wi" kieszeń brzytewką zgolili„.
Na dziwny pomysł wpadli sędziowie
stanowi (wybieralni). Ponieważ do armji
Stanów Zjednoczonych, liczącej 137,529
żołnierzy i oficerów, mimo dobrej zapłaty
coraz mniej zgłasza się ochotników, a
przymusowego poboru - mhno napomnień szefa sztabu gen. S~eralla rząd ogłosić nie chce, rozważa się obecnie
projekt - dania młodocianym pl7Jestęp-
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Dufresne dał znak, że zrozumiał i, nie tracąc słów, zaczął:

i tam znalazł weterana drżą
cego na całem ciele, przyczepionego do

• k
b 1e
• d a I• b and y t yzm w A meryce
WI~ sza

lll§Jl§ll§]l§]l§ll§JffiliJl§)eJl§J[§J[§]I§][§] zna~.„Chicago zawią.zalo się Stowarzy1§)
· JUNO-TEATR
1§1 szenie Dobroczynności przy Związku Na1§1 r.:w
1::1 łeJ rodowym PolJkim. Stowarzyszenie zaczę-

11

kościelnej„.

Ra•Jtt za Oceanem
H

cam do wyboru: służbę w

kryminał.

wojsku albo

Opinja amerykańska poruszona jest
pozatem dwoma faktami: Ford sp.rzedaw
com swoim polecił miżyć ceny na automobile, ponieważ rynek tak jest w Arneryce nasy<::ony, że coraz trudniej „towar"
upchnąć. Powstaje Europa, szczegółnie wschód, do wyzyskania. O rozmiarach automobilizmu
świadczą cyfry.
Wskutek wypadków automobilowych w
Stanach Zjednoczony<::h straciło w roku
1928 życie 23.765 osób. Najwięcej wypad
ków było w Nowym Jorku.

t~ _rob~ i jak się dostał, nie mógł wymówie arn słowa; przelękły, drżący. skurczo
ny patrz~ł wzrokiem obłąkanym nie wi&
dząc, co się z nim dzieje. Starca zniesfono, złożono do łóżka, pielęgnowano, leci
ani słowa wydobyć z niego nie zdołano.
Po dwóch dniach inwalida opowiedzia~
~e u~rzał cesarza, wychodzącego z grobu
i daJącego rozkaz zdobycia wieży. żoł·
nierz. us:tuchał rozkazu i wieżę Z<ioby~
lecz Jakim cudem, nie zdołał już opowiedzieć, ponieważ niebawem zmarł. Po tym
wypadku stara gwardja zadrżała, nikt
już nie miał odwagi pojedyńczo czuwać u
gr.obu~ „Niezwyciężeni'' szli odtąd param1 na nocną wartę do swego cesarza.

Trzeba go powiesic

Jak miał być ukarany · Wilhelm Il
Winston Churchill w swem dziele Iwersalskiego, ogłosił w parlamencie aa..

„Kryzys światowy 1916-1918" podaje
ciekawe szczegóły o tern, jak miano ukarać
Wilhelma li za okropności, jakich dopuszczali się jego wodzowie podczas wojny i za samo wywołanie wojny.
Podczas konferencji pokojowej jedna z
komisyj miała sobie powierzone zadanie
określenia kary dla Wilhelma II.
Po długich naradach komisja przyszła
do przekonania, że Wilhelma II trzeba bę
dzie powiesić.
Lloyd George usłyszawszy to zdanie,
: marszczył tylko brwi.
Amerykanie nie zdradzali żadnego zainteresowania dla tej sprawy.
Francuzi przyjęli postanowienie r.a wesoło, ale zgodzili się na to.
Wobec powyższego, prawnicy wojskowi zabrali się do wypracowania szczegółów procesu.
Tymczasem Wilhelm uciekł do Holandji, która stanowczo odrzuciła żądanie
aljantów, wydania b. monarchy.
Lloyd George, po podpisaniu traktatu

1111111111111111111111

gielskim, że Wilhelm będzie powołan1
przed mi ę dzyn arodowy trybunał · w Londynie.
'
Tymczasem Holandja ani myślała wy•
dać Wilhelma, a że w owym czasie pań
stwa małe były w modzie, więc poniechano
wreszcie zamiaru
ukarania Wilhelma.
Prawdopodobnie jednak, przedstawiciele.
mocarstw zawiadomili po cichu Holandję,
że nikt niema zamiaru nnpadania na nią :z
br.onią za jej stanowisko. Lloyd George,
będ ąc o tem doskonale poinformowany, CJiclegrał
jednak komedję oburzenia, i żą
dał jeszcze raz wydania Wilhelma
przez
Holandj ę . Komedja była tak widoczną,
że dyplomaci z uśmiechem na ustach milczeli tylko, wystawiając angielskiego mę
ż a stanu na pozycji w splendid isola·
tion. To „wspaniałe odosobnienie'· nic nie·
zdziałało
i Wilhelm żyje dotychczas -w
Doorn, rozmyślając, że gdyby on wygra>w-0jnę, ludzkość nie mogłaby narzekać na·
brak wzruszeń silnych , jakie dają„. setk'
szubienic.

I
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Popierajcie Wyroby krajowe I

Sekretarz zwrócił na niego oczy i odpowiedział jeszniż poprzednio:
- Templar - Towarzystwo Ubezpieczeniowe; Prasa - Hortbury; Chevenix - Rozbudowa Kraju; Torra.nce - Fabryki Broni i Materjałów Wybuchowych.
- Groch z kapustą - zauważył Antoni. - To wszystko'?
- Wszys.tko - odpowiedział Dufre.sne - z wyjąt
kiem tego koncernu, którego sir Albert jest - był dyrektorem.
Mówił z namysłem, starannie dobierając wyrazy.
Antoni wykręcił się trochę w krześle i nucił Luca··
sowi znaczą.ce spojrzenie. Ko:m.isarz rzekł prędko:
- To nie odpowiedź, paniie Dufresne.
Z za czarno oprawnych okularów spojrzały inten·
sywnie ndebieskie oozy.
- Nie'? - powtórzył łagodnie ich właściciel
- Naturalnie, że nie. - Lucas uderzył w stół koncern ołówka i głos jego przybrał ostre, urzędowe brZinienie. - Poproszę pana o drugą, właściwszą. Ja.k panwidzi, nie mamy czasu do stracenia. Czy, wyłączając to
rowarzystwo i inne, za.norowane właśnie przez superintendenta Boyda, sia- Albert był zainteresowany jeszc.z.e
w czem in.nem, fmansowo lub w i.runy siposób '?
- Owszem - rzekł krótko sekretarz - chociaż moja praca nie miała z tern nic wspólnego.
Młody człowiek wstał i oparł się rękami o poręcz
krzesła. Były to ręce mądre, silne, energiczne i starannie wypielęgnowane. Patrząc w twarz Luca.sowi, rzekł:
- Stawia mnie pan w okropnie trudnem położeniu.
żądanych iniorma.cyj będą pa.n.u mogli udzielić doradcy
prawni sir Alberta. Pl"JJY'OOjmniej na.razie. Ja naturalnie mógłbym je ewentualnie potwierdzić, to jest o tyle, o ile mi to lub owo będzie wiadomem.
Boyd spojrzał na Lucasa i rzucił uprzejmie:
-Uważam, że wszystKo w porządku. Jeżeli pan
Dufresne powie nam, kto sa. ci doradcy, mógłbym tam

Lucas wyraził zgodę.
- Dobrze. Proszę, zapytaj pan.
Ant.oni pochwalił w głębi duszy takt superintenden

cze wolniej,

- Ja - sekretarz prywatny. - Płatny przez Linesa - Bowera? - przerwał Antoni. - Czy przez Towarzystwo'?
- Przez Towarzystwo. Sekretarz prywatny to tylko nazwa. Każda funkcja ma swoją etykietę.
- A wi~ „prywatny" '? - :zapytał Antoni. - Nazwa bez treści?
- Tak - rzekł Dufresne. - Chociaż - niezupełnie.
fo jest: jestem płatny przez Towarzystwo, ale część
moich obowiązków nie ma z niem nic wspólnego.
- Pro~ to sprecyzować - wtrącił Lucas. - Jakież to są te nieoficjalne obowiązki?
- O, nic nadzwyczajnego. Umawianie się o spotkaaia, odprawianie niepożądanych interesantów, sporzą
dzanie sprawozdań z działalności innych koncernów, w
których był zainteresowany i t. p. ściśle biorąc, tylko połowę mego czasu poświęcałem pracy dla Towarzystwa,
re~ta schodziła mi n.a załatwianiu spraw ~efa.
Lucas zrobił na bloku notatkę. Boyd - w notesie,
dużo dłUŻSZfł. Zapadło chwilowe milCTJenie, które przerwał Antoni, patrząc na wydmuchane przez siebie kółka
dymu:
- A te „imle koncerny"? - zapytał. - Kt6re to,
odrazu kogoś posłać.
~ Dufresne?

najwyższej latarni. Starzec zapytany co

ta.
W oczach Dufresne'a zamigotał przelotny błysk, al~
usta pozostały za<::iśnięte. Tym razem był to prawdziwv
uśmiech.
•
- O ile wiem, adres jest taki: Field i Beauchamp
9 TOII'pe:n haugh St., E. C. I.
Ołówek Boyda
nakreślił ~ybko
parę
zygzaków,
Dufresne mówił dalej :
·
- Oprócz tego : Marsh, Hedges i Robinson, 6()
Gray's Inn Square; Theobald i Hoare, Mancy Buildings,
Bridge St., S. W. I.; Carter, Mitchell i Carter, 384 Regent St. I jeszeze: Montagu - A. R. Montagu, Finsleu·
ry Pavemont, zdaje się, że numer 108.
Boyd pisał szybko. Na twarzy Lucasa malowała się
urzędowa niewzruszoność. Zato Antoni oparł się o po·
ręcz krzesła i wyjął faj kę z ust:
- Skończył pa.n już, czy nie'? - zapytał. Chyba
nie? Musi być jeszcze pa.:ru prawników w Londynie.
Nom d'une pipe!
Duf.resne udał, że nie słyszy. Stał, patrząe na Lu·
casa.
- Dziękuję - rzeld komisarz-asystent. - Teraa
prosiłbym o nazwiska pracowników. Ale, ale, czy pan.„
jakże on się nazywa? ... Clifford, czy już przybył?
Dufresne potrząsnął głową.
- Jeszcze nie, ale spodziewam się go lada chwDa.
Dam panu znać. Pewnie i>an komisarz życzy sobie
żebym . go zawiadomił o tern, oo się stało. Nie mogłem
się z nim stelefonować.
- Jeżeli pan łaskaiw - odpowiedzi.al: Luoa& - A
teraz nazwiska personelu. Po panu kto idzie?
- Dwie kobiety i chłopiec; panna Holroyd i pa.oo.a.
Fanthorpe - stenografistki, i Lennet, chłopiec biuro-

wt.

'(d.

e. n.)
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Szkolenie personelu

OllKA
DZIS:

w administracji ogóln j

Sylwestra
JUTRO:
, Nowy Rok

ws.

•

f•
f•

Ws. k:ti'łiycs lt'•
Zached „
f·

Nabożeństwa

uczelniach, kształcących przyszłych urzę
dników administracji ogólnej, do potrzeb
administracji. W toku jest opracowanie
wniosków w tym kierunku, któreby ściśle
7 ia. 44 administracji ogólnej.
15 •· 33
W kierunku przygotowania kandyda- ujmowały potrzeby i dezyderaty admini7 m. 10 tów do tej służby zwrócono uwagę na do- stracji ogólnej. Rozpoczęto również prac~
14 m. 16 srosov.·anie programu studjów w wyższych zmierzające w kierunku pozyskania no-

-·-

ałeiica

Zackód

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
zwróciło szczególną uwagę na wyszkolenia
i vrzygotowania urzędników do służby w

w kościołach

Dnia 1 stycznia 1930 r. jako w pierwszą bolesną rocznicę
zgonu nieodźałowanego mccża i ojca
505

ewangelickich w języku

polGkim
zakończenie roku, nabożeństwo odprawi w kościele św.
Jana o godz. 8-ej wiecz. pastor Kotuła i a
w kościele św. 1 rójcy o godz.
p. p.

W dniu dzisiejszym na

RUDOLFA

3Yi

zmarłego

środy

Od 1 stycznia 1930 komo111e od mieszkań jedno i dwuizbowych podnosi się o dal
sze 6 proc.
Komorne wyuosić będzie według przeruchowania 1 rubel ró .my 2 zł. 26 gr. i
·adnych pozatem opłat lokator nie ponosi.
W wypadku spotu z właścicielem do.nu co do wysokości komornego należy
przesłać komorne pocztą i nadal posyłać
w ten sposób bez względu na to czy właści
ciel domu pieniądze podjął czy nie. (bl

't„
BŁACHUTA

odbędzie się nabożeństwo żałóbne w Kościele św. Krzyża o g.
8.30 rant> na któte zapraszaj'\ krewnych, ~najomych i przyjctc:iół

pastor Ludwig.
W Nowy Rok nabożeństwo odprawi w
tościele św. Trójcy o godz. 12-ej w poł.
pastor Kotuła, a w kościele św. Jana w
tymże czasie pastor Berndt.

Komo ne od

z dnia 31 grudnia 1929 roku.

aboże "stwo

śtje bezpieczeństwa, biUr4wości różnycb
biurowości uproszczonej, 1ewestje stanowiska starostyi jako repr~cntanta rządu w

adora yjne

w ko' ciele Pod wyż zenia .Swiętego Krzyża
Zwyczajem lat ubiegłych w kościele
Krzyta świętego w Łodzi
odbędzie się nabożeństwo adoracyjne z
wystawieniem Najświ-ętszego Sakramentu w nocy z dnia 31 grudnia na dzień 1
stycznia z okalji powitania Nowego Ro-

Podwyższenia

ku.

·

~ję i litanja do ws.zrstkich śwletych; o
godzipie 4-ej czwarta godzina adoracji,
o godzinie 5-cj trz.ecia część róiańca i
udzielanie lfomunji św.; o god:zinie 6-e.i
rano pryrrtarja.

Ponadto w

tymżE:> kościele trwać

bę-

dzie doroczne 40-godżiooe nabożeństwo
począwszy od godziny 5-ej rano
grud
nia do godziny 9-ej wiecrorem dnia 1
stycznia, bez prżel'Wy.
Suma z kazaniem w I-azym i II-gitn
dniu od:prawiona
będ.zi~ o
godz.inie
11-ej; nieszipory w Nowy Rok o godzinie 4---ej po połUdniu.
Zakończone będz.ie 40-to godLi.nth.'
nabożefll'!two kazaniem i procesją, które
się rozpoczną 0 goozinie 8--eJ wieczo-

ai

Porządek nabożeństwa następujący:

W dniu 31 grudnia o godzinie 6 i pół
wieczorem uroczyste .nies~pory z Jmzaniem i Od&piewaniem „Te De:urn", o godzinie
8 · i pół pioerw.sza godzina adoracJi
Jutro w dniu Nowego Roku urzędy
Najśw.
Sakramentu; o godziiinie 9 i pół
pocztowe zarówno centralny jak i filje są
pierwsza. część i•óżańca; 0 godzinie 10
wiłkowicie nieczynne przez cały dzień.
Norn1alny rok urzędowania w urzc dhch druga godzina adoracji; o godz. 11 i pół
pocztowych rozpoczyna się w czwartek od nabożeństwo dziękczynne z. kazt.niem1 i
0 -północy Msza św.
rana. (b}.
::." W dniu 1 styczinia o godzinie 1-ej rem
po- północy odprawiona będzie trzecia go
Proc~ję odprawi J. E. Ks.
Wskup
2 •godzinna adoracja
dziha adoracji; o godzinie 2-ej druga Dr. Wincenty Tymie.niecki.
u ..
część różańca, o godmnie 3-ej suplikal'ld zakończenie Starego,
oraz na roz~~cie Nowego Roku odbędzie się 24 ... gó
·na adoracja Przenajświętszego Sakra' 'V kaplicy S. S. Urszulanek S. J. k.
~zerwonej Nr. 6. Po~ątek adóralJXII
o godz. 19: .te3, zakończe- Zredu. ~owani maJ·stro_
wie. nie otrzym.u:a
zasiłków ani z Z.U.P.U.
0
1 ""
godz. 19 - ter
• • F d
b

· Poczta Jutro

Jeszcze Sprawa ubezpieczenia
majstrÓW fabrycznych

~ysz~nia

ni;ł ..1 •

•

. naa "~ Ouz1ezą

R

Patronatu.

• 'I •

zem1es DICZC\

/~a:z31d Sto~arzyszenia Patronatu nad
~od~1ezą. ~z~mteślniczą na województwo
lodzk1e mme1szem podaje do wiadomości
PP. Członków Stowarzyszenia, iż w dniu.
4-go stycznia 1930 roku o godzinie 17-ej
w I terminie, a w razie niedojścia do skutku o godzinie 18-ej w II terminie w lokatu własnym przy ulicy Gdańskie/ Nr. 111,
odb~d.zie się Walne Zaromadzenie Stowarzyszenia z następującym poiządkiem dzien
nym:
1) sprawozdanie z działalności za
! 928/29 r.
2) spra\vozdanie kasowe za 1928/2Q r
3) 0prawa fuzji ze Związkiem Młodzie~
ży Polskiej
·
4) wolne wnioski
0 jaknajliczniejs~e przybycie na to
tcrromadzenie uprasza

Zarząd.

...

k'torac1e
•
• w 1nspe
•
Konf erencJa
W dniu dzisiejszym w lokalu inspektoratu przy ulicy Połudn.iowej 4, odbędzie
się konferencja Po:tniędzy przed.stawieielami związku p.racowników użyteczności
publicznej z p. Wojdainern, repr~entuja
cym pracowników szpitala dla umysłovio
'::horych w Kechanówku, a ~'."zadem te·
go.Z szpi~la.
•
Konferencji })1'7.-ewcdnkzyć będzie oso
biście okręgowy in&pektor Pracy inż.
Wojtkiewicz w celu zawarcia zbiorowej
umowy pomi~dzy pra<:ownikami szpitala
i za.Tzadern.
.<w)

Nocne

dyżury

aptek

Dziś dyżurują apteki; N. Epsteina

(Piotr.to.wska 22ó), M. Bartos1:ewskiego (Piotrkowska !'.>5), ~· Rozenblumi;i
(Cegielniana 12),
St~k~. Go~fcma (Wschodrua 54), J. Koprow' 1.1 'Z~> (Nowomiejska 15).
(p)

am tez z un uszu 8 ezro ocła
. ToczącY: się. od dłui~zeg? czasu spór, j Vf. Urz~dzie Wojew~i.m ~el~gMjr„

między zw1ązk1em

ma3strow
fa.brycznych, a z:wią:Llcami przemysłowców,
na
t~e ,ubezpieczenia majstrów jak~ i;>raco':'rukow _umysłowych, Z?stał . de~1mtywme
załatwiony na korzyść m~J~trow,
których u~~no za praco~1kow umysło:~eh. fV.11mo . t~ orzecze~e,, cały

s~~·eg

~l'l'ffi_ me ubezp1~~a maJstrow, uw~ZaJąc
ich Jako robotmkow, w następstwie cze-

g? kilkaset osób ~wolnio~ych z pracy,
me korzysta z zasillm am z ZUPU., ani
też z Fu_nduszu Bezrobocia,. gdyż mimo
pot~ą.caru~ s~a4ek . ubezpi~niQ~ch,
maJstrowie c1 me byh ubezpieczeni. W
sprawie tej do Inspektora ZUPU. zwrócifa się w dniu wczorajszym
delegacja
zw<?lni,onych m.aj-stów, o ~rzyznanie im
za~ł~ow, lecz mspekt~r 1ue będąc upo~
wt1.z;.110ny do załatwiema spotu, z powodu
w,nicsienia sprze~iwu przez. przemY:słow·
cow na orzeczeme w sprawie ubezpiiecze·
nia majstrów fabrycznych jako pracowników umysłowych, skierował delegację
do Urzędu Wojewódzkiego, jako Il ln·
.stancj1i.
·

Budowle

zwroc1ła inę do kierowmka wydziału pra·

cy i opieki ~połecznej,
J)r2edstawiając
mu, trudne poło:llenie? bOOl"?bo~ych maj„
strow ~abryc.znych, Jak rowmeź zazna:
czyła, ze z.akł~dy p_rz~mysłowe w Lodzi
od 2-ch m~es1ęcy Juz, na skutek wydanych pr;,ez mspektora Z"f!PU. ~l~eń, ~
trąca~~ s.ld~dk1, na U~p1eczema i umieszczaJą maJstrow na listach
pracowni·
ków umy~łowych, a. mimo to z~olnie?-i z
pracy maJstrowie ru.e ko:rzystaJą z zadnych. zapomóg: ,
.
,
. .urząd WoJ~wodzki :;ie m~gą.c. rowmez sprawy teJ załatw1c, pomewa.z
orzeczenie t-1. zostało pi-zez prz.emysłow·
ców zas.karźoue, sk;i.erawał robotników z
od;lOwie?niem. wyjaśnieni~ do inspektora .zUPU., kh>ry koreysta.Ją.ć z pnysługuJ~cego mu prawa w art. 112 rozp. o ubezpierzeniu pracowników umysłowych,
wydał bezroLot.nyhl majstrom
fabrycznym obliczenie i &prawę skierował na
drogę ~ową; r,elern. zasądżenia na rzecz
bem'obotnych naleZności. {w)
· ,

rozpoc»:ęte

można dokończyć

przy uźyciu cegieł
dawne o typu

Z dniem 1 styczni.a 1929 r. na całym
tereni-e Rzeczypospolitej zaistniał
obowiązek używania do wmoszenia budynków, jednolitego typu cegieł o rozmi-arach 6xl3x27 ctm.
Obowiązek ten został wprowadzony
na mocy roo.porządzenia Ministerstwa Ro
bót Publicznych, wydanego na
Skutek
niejednolitosci materjału używanego w
budownictwie.
P.rzepis ten mi~ Wite
zagtoso\.Vani-e
już w bieźą.cy.m. sezonie
budowlanym,
.}€dnakże wyłaniały się trudności, na tle

kQll~owaraa 1~~-~QmÓ~

w-mi

n

siohyeh już częgciowo przy użyciu cegieł

dawnego typu.
Obeanie M;in. Rob. Pub!. wydało okól~
nik, który przesłano do Dyrekcji Robót
Publicznych. przy U.rzędzi~
Wojewódz~
kim w Lodzi, w którym zezwolQno na dokończenie takich domów cegła dawiwgo
typu.
~
Zarzadzenie to ma. bardw
doniosłe
znaczenie dla cegielń, które w bard.za Wie

lu wypadkach rnłją ogromrie żapasy cegły starego ty'ptl, d't<iś juz niena<htjr,.cej
si.~ do sprzedatl\:. ~f )
'

~,

~

wych kandydatów do służby w admiriistracji ogólnej, z pośród młodzieży studjującej w wyższych uczelniach. W szczególności przystąpiono do organizowania
dla studentów wydziałów prawnych i ekonomiczno-politycznych
wycieczek informacyjnych i odczytów popularyzujących
pracę w administracji ogólnej.
W odniesieniu do zagadnienia szkole„
nia urzędników, przeprowadzono szereg
prac, poświęcając specjalną uwagę szkoleniu starostów. W ostatnich czasach stosow~no szko~enie staros~ów przy pomocy
wycieczek mstrukcyjno-zapoznawczycb.
W szczególno wycieczki zajęły słę zbadaniem zagadnienia budowy i utrzymania
dróg kołowych, elektryfikacji, meljoracjit
budownictwa szkolnego, stosunku wydzia~
łu powiatoweg-0 do popierattia rolnictw~
udziału gminy zblotoWej w gospodarce samotz4du, otat zagudnienia zalesienia nic•
użytków. Z pośród zagadnień śc!:;Je administracyjnych wycieczki zbadały kwe~

powiecie, oraz kwestjc stosunku starosty do kierowników władż niezespolonych. Niezależnie od szkoknia starostów
poświęcono również
uwagę szkoleniu
wszystkich urzędników ref~rujących, za„
r6wno w centrali, jak i w województwach
i starostwach w kierunku zaznajomienia ich
z nowemi przepisami prawncmi. Osiągnię~
to to przez zorganizowanie szeregu kur!ió\v i wykładów w centrali i w wojewódz·
twa eh.
W odniesieniu do racjonalnego zużytk~
wania urzędników ustalono dwa główne
kierunki słuzby w administracji ogólnej, wy
magające specjalnych, a odrębnych uzdolnień. Rozróżniono mi:rnowicit! ~tanowisko o,
typie· kierowniczym i praktyczno-życio-
wym, których przykładem może być stanowisko starosty, oraz stanowisko o ty~
pie specjalnym, wymagającym ścisłej lec1
ograniczonej, co do rozległości wiedzy fachowej, jak np. stanowisko referenta specjalnego w urzędzie wojewódzkim w ccntrali. Te dwa rodzaje startowisk różnią się 1
od siebie bardzo znacznie, wymagają rozmaltego przygotowania i właściwości psy..
chicznych. To tez ministerstwo spra.w
wewnętrznych postanowiło już podczas
próbnej sh1tby określać na: pod~tawie o..
ceny uzdolnień praktykanta, w jakim kierunku należy go użytkować i na podstawie tej oceny -- sz,kolić i przygotowywa~
podcz::s dalszej służby w kierunku z góry
obranym. (ISKRA)
~~!!!lll!!ł!!!!ll!!!!!!!!~!!i.l!!!!l!!l!l!!!!!l!!!!!!!!!i!!!~!l!!!!!!!!~!!!i!I

Wyłożenie

spi u

poborowych rocznika 1909
Biuro Wojskowe przy Magis!racie nt.
podaje do wiadomości osób zainte-. ·
rcsowanych, ze na podstawie art. '27 ust.
2 Ustawy o powszechilynt obowiązku woj$kowyrt1 w czasie od dnia 2 do 15 stycznia
1930 roku zostaną wyłożone do przejrze-.
nia do lokalu Biura Wojskowego (Piotr"'
kowska Nr. 212, okienko Nr. 10} spisy po..J
borowych roctnlka'. 1909.
ł.odzi

•••••••••••••••
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1 „HASŁ0 ' z dnia 31 grud
1

Bacznq)ść

bezrobotni!

Str 7

D\N

kowe zebrania

ontrolne

•
Wypłata zapomogi zimowej dla bezr'ohotnycb. !iZeregolvych rezerwy i pospolitego ruszenia
Łodzi podaje niniejszem
osób zainteresowanych,
ża w czwartek,
dnia 2-go stycznia 1930
roku, rozpocznie się wypłata z funduszów
państwowych zapomogi zimowej za
m.
grudzieti 1929 roku bezrobotnym robotnikom fizycznym, którzy - po zarejestrowaniu się w biurach Urzędu Zasiłkowego
przy ul. Piotrkowskiej Nr. 212 i 273 i
otrzymaniu formularza o przyznanie pań
stwowej zapomogi zimowej - zwrócili go
do Urzędu do dnia 28 grudnia 1929 roku
i zostali uprawnieni do otrzymania zapomogi.
Wypłata odbywać się będzie w godziAach od 9-ej do 14-ej (2-ej po poł.) w lokalu przy ul. Piotrkowskiej Nr. 212 według

Magistrat m.
wiadomości

do

następującego porządku:

Czwartek, dnia 2 stycznia 1930 roku:
Jd godziny 9-ej do 11-ej bezrobotni, zarejestrowani w I Oddziale P. U. P. P., których nazwiska zaczynają się od liter:
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
Jd godziny 12-ej do 14-ej - bezrobotni,
.i:arejestrowani w II Oddziale P. U. P. P.,
których nazwiska rozpoczynają się od
liter:

Bezrobotni,
powinien
wód osobisty,
mogę

-

zgłaszający się

DL-1s, we wtorek, dnia 31 grudnia r. b.
w lokalu P. K. U.
ul. Nowo - Cegielnia2) legitymacje;: nej 49/51, podlegający dodatkowej kontroli mężczyźni rocznika 1904, zamieszkali

po zapo-

posiadać przy sobie: 1) do- powinni się stawić
względnie inne urzędowe Łódź-!vii«sto II przy

.„.

za~wiadczenie tożsamości,
P. U. P. P. w Łodzi.

I

@WAMAfi

UAllJ

zemstę.H

Przez
Zona

zw;;r

XriiJ**MM+e;+._:~

HW'fyt'IP®WIW'ib

podpaliła

We wsi Brzepiec, gminy Koniecpol,
Radomskowskim w dniu
wczorajszym wybuchł poża.r w zagrodzie
Ignacego Plotka.
Ogień wszczął sdę o godzinie
19--ej
w szopie, w czasie gdy Plotek nie był obecny w domu.
Z tego też powodu pożar sp0strzeżo
no dość późno, w chwili kiedy
stajnia,
stodoła i dom mieszkalny przedstawiały
istne morze płomieni.
Mimo jaknajenergiczniejszej
akcji
ratunkowej wszystkie budynki
zostały
dostatecznie przez ogień strawione.
Straty wywołane pożarem
wynoszą
według prowizorycznych obliczeń około
30,000 zł. Jak ustalono dotychczas, po-

w pow1ec1e

dom

męża

żar powstał wskutek zbrodniczego podpalenia, na co w&kazują ślady.
Wdrożone śledztwo ujawniło, że Plotek żył od dłuższego czasu w niezgodzie
z żoną, która zamieszkiwała osobno z kochankiem. Na tle podziału majątku pomiędzy Plotkiem, a żoną jego wynikały
częste zatargi,· kończące się nawet krwawo, przyczem Plotkowa nie mogąc' nic
począć na drodze prawnej z braku funduszów, odgrażała sie niejednokrotnie, że
choć sama majątku nie p-osiądzie,
ale
mężowi go też nie zostawi.
~@'~-~-~n~11~1„~!!!l!!!!!~~·~·!!!i!•~~·~~~·;'!l"'!!!!ill#~„gą1
Plotkowa po pożarze zniknęła i dotychczas mimo skrętnych
poszukiwań
Bankructwo mjast Koła
nie zdoła.no jej odszukać. (w,\

i Strykowa

na forum

A. B. ·C. D. E. F. G. H. I• .).
Piątek,

dnia 3 stycznia 1930 roku:

Jd godziny 9-ej do 11-ej - bezrobotni,
zarejestrowani w I Oddziale P. U. P. P.,
których nazwiska rozpoczynają się od
\iter:
K. L. Ł. M. N. O.
od godziny 12-ej do 14-ej - bezrobotni,
zarejestrowani w II Oddziale P. U. P. P.,
których nazwiska rozpoczynają się od
liter:
K. L. t. M. N. O.

przeprowadziły gruntowną
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Od niedzieli dnia 29 g. 1929 r. do niedzieli dnia 5 stycznia 1930 r.

-....

i

Dziś

Filharmonji

W roli

"\J'oc pełna szaleństw, radości
'mpan, muzyka, kobiety:
''lma str oj na,
_;oro nagości
.c koronki i dżety;
•

1

GRAND-KINO a
642

łówne·

4 lata

,cy, westchnienia

Dyskretne uśmiechy, beztroska
Splot ciał w tanecznej harmonji
Wszystkim Łodzianom noc zapomnienia
Da Liga Rzeczna i Morska
W Sylwestra w Filharmonji. -

więzienia

następnych

wywołał największe

l'ł

&n

Za kazirodztwo

i dni

,, ZLAKIB!.A
HARDY''~

kłamstwo
BRYGIDA HELM

Dziś

~

g

Wielki Świąteczny Program I!.
Klejnot polskiej produkcji filmo ~
wej pierwszy film polski obycza fil
jowy p. t.

Niny Pietrowny

noc upojna

w

Sprawą tą zainteresował się równie~

proll'ram:

Przedziwne

lustrację

departament samorządowy 1\1. S. Wewn.
oraz Związek Miast Polskich, gdzie
na
najbliższym posłedzeniu sprawa ta
ma
być omawiana.

ANNINGS
Następny

Miast

czasie, której stwierdzone, że miasta te
dopuściły szeregu swych weskli do protestu.

W roli głównej

?"*$

~yhvesłer w

wł\czaie

ANT

„ .

IL

Zwi~zku

Jak już donosiliśmy władze
woje.
wódzkie na skutek katastrofalnego stantr
finansowego miast Koła i
Strykowa.i

KINOMIMOZA!!EA:~

Sobota, dnia 4 stycznia 1930 roku:
dd godziny 9-ej do 11-ej - bezrobotni,
zarejestrowani w I Oddziale P. U. P. P.,
których nazwiska rozpoczynają się od
liter:
P. R. S. T. U. W. Z.
od godziny 12-ej do 14-ej - bezrobotni,
zarejestrowani w li Oddziale P. U. P. P.,
których nazwiska rozpoczynają się od
liter:
P. R. S. T. U. W. Z.

w obrębie X, XII, XIII i XIV Komisarjatów
Pol. Państ.
Na dodatkowe zebrani• kontrolne na.
leży się stawić o godzinie 9-ej rano punk~
fualnie, z książeczką wojskową, kartą mo·
bilizacyjną i innemi posiadanemi dokumentami wojskowemi. Rezerwiści, uzyskali dyplomy naukowe lub ukończyli specjalne
szkoły i kursy cywilne, powinni przy nieść
ze sobą odpowiedni dokument ( zaświad
czenie, świadectwo).
Rezernriści, którzy nie stawią się w
porę na dodatkowe zebrania kontrolne be2
uzasadnffinej przyczyny, będą pociąga:ti
do odpowiedzialności, w myśl wojskowych
przepisów karnych
(dyscyplinarnych).
Powołani na dodatkowe zebrania kontrolne nie mogą rościć pretensyj do Skarbu
Państwa, tytułem odszkodowania, bądź to
z powodu zaniechania pracy, bądź też poniesienia pewnego uszczerbku w zarobku
dziennym, skutkiem stawienia się na do-datkowe zebrania kontrolne.

IPl
fj

fi
li

~
mł
~

rl
fi

I

uznanie caw rolach gł. polski J'~
Jannings Bogusław Samborski u- ii
lubienica Warszawy Marja Malic •
ka oraz najwybitniejsi artyści
polskiego ekranu i sceny.
Ml
Największy dramat, poświęcony !'Id1
tysiącom zhańbionych, demaskucy najbardziej ponure tajemnice ~
handlu żywym towarem w XX w.
łego świata

a.

I

JB
9

W dniu wczorajszym na ławie oskarża-, ki w czasie nieobecności zony swej rzucił
nych Sądu Okręgowego w Łodzi . zasiadł się na 13-letnią Ja.ninkę, zatkał j~j. pierz}'.'Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA
40-letni Edward Pogradzki, zamieszkały ną usta, a następme d?~o~ał. na .Jel osob~e •
Passe-partout oraz bilety ułll'owe bez
wzglt<dnie nieważne
&i'J
przy ul. Rokicińskiej 54. .
.. g~ałt~, .zagroz1ws:y 3e3 sm1erc1ą w raz~e
Pogradzki oskarżony 3est o to, 1~ u3awmema. ws~ystk1eg~. Powtarzało się j8lj Początelc •eansów o godz. 12-ej w p. łio.~
zgwałcił
córkę swą
13-letnią Janinkę 1 to następme k1lkakrotme, przyczem Po- r. Od i?odz. 12-ej do 3-ej P•P• wsLystkie ;
przez dłuższy czas utrzymywał z nią kazi- gradzl~i stale ponawiał groźbę zabicia dziew
rodcze stosunki.
czynk1.
We wrześniu 1929 roku, podczas kłótW czerwcu roku 1929 Pogradzka pokłó
ni z żoną i córką Pogradzki odezwał się ciła się z. mężem i ?puściła go na p:zeciąg a l§)l§lreJl§ll§)[§]l§l(§l~[§Jell§il§J~?Cil
obraźliwie pod adresem tej ostatniej, na co 4 tygodm, w czas1: tyill: Pogradzk1, stale
KINO-TEATR
sos r.
dostał nie mniej mocną odpowiedź.. Mat.- utrzymyw.ał stosun~t kazirodcze z corką.
ka wywnioskowawszy z odpowiedzi córki,
W dmu wczora3szym sprawę. tą rozpaiż między nią a ojcem miały miejsce kaz!- try.wał Sąd Okręg?wy przy dr.zw1ach zamrodcze stosunki, zameldowała o powyz- kmętych. W wymku 2. - godzmnych obrad
szem policji. Wdrożono dochodzenie, któ- Edw.ar.d .Pogra~zk~ s~azany został na 4 Jare ustaliło, iż w lipcu 1928 roku Pogradz- ta c1ęzk1ego w1ęz1ema. (p)

lm•••i•i~a~••• ~
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(Sub marine)
Watn,sający dramat. W rol.

głów.

JACK HOLT
i DOROTA REVIN
Wkrótce: „Ostatni Romans"
W rol. gŁ Iwan Petrowicz.
~·~tek

w doi powszedni• o li'· -4 pp.-Wsoboty
aieidziele i iwięta o g. ,... w poł. - Ceny miejso
w łlni powszednie niedziele i święta NA PIER·
WSZY SEANS lII m. 40 gr. II. 1 i balkon 60 gr.
leia 1 zloty - NA NASTĘNE SEANSE w dni
~azednia: lJl 70 gr., II i balk.en ~O gr:'. I'. m.
iii. 1.0 loża tł. 1.50 w soboty niedziele 1 sw1ę·
ID m. 80 il'• il i balkon zł. 1.10, i I m. 1,40
loża 1.80

ee

-0'---

w

,ag:

lała

d mu poprawy

za rzucanie odezw komunistycznych
Sąd Okręgowy pod
przewodnictwem sce i znany jest dobrze ze swojej działal
sędziego Kozłowskiego rozpatrywał wczo- ności wywrotowej.
Treść tych odezw była następująca:
raj sprawę 18-letniego Chemji Lajzera To„Niech
żyje międzynarodówka k?mubiasa.

Tobias oskarżony był o to, że w dniu
19 czerwca 1929 roku na wiecu, zwoła
nym przez Polską Partję Komunistyczną
i Niemiecką Socjalistyczną Partję Pracy
w Filharmonji zrzucił z balkonu I piętra
paczkę odezw o treści antypaństwowej.
Zauważył to jeden
z wywiadowców
policji politycznej, który go zatrzymał i
wylegitymował. Okazało 2ię, że Tobias
jest członkiem dzielnicy śród~iejskiej
Związku Młodzieży Komunistycznej w Pol

DZIS GWIAZDKA "LUNY"
Dm poraz ostarni

KRÓLOWA

BEZ KORONY
Dramat miłości łez i chwały.
Zawrotne porywające dzieje najpiękniejszej kobiety pod stopy
której arystokracja świata, możni
i dyplomaci rzucali swój mająt~,
swą sławę i honor.

nistyczna", „Niech żyje Z ..s.. S. R. 01cz~
W roli Lady Hamilton
zna robotników", „Niech zy1e rewolucyjCORINNE CRIFFITH
na walka robotników polskich, pod woAdmirała Nelsona
dzą Komunistycznej Partji Polskiej i Zwią
zku Młodzieży Komunistycznej".
VICTOR VARCONIJ
Na przewodzie sądowym oskarżony do
Wyj~tkowo piiękna ilu•tr&cj.t mu-zycznig .orkieary
symfonicxnej pod. dyr .. A; . CZUDt;iOW:>c:I~GO
winy się nie · przyznał. Sąd po wysłucha
Spiew. w wykonan1c CP,tewaczkt operowe)
niu oskarżenia prokuratora Suski i obrony
INY kOZANSKIEJ
Poczł\tek. 1ean1Qw o g. 13. Ceoy miejsc na pierw·
mec. Kobylińskiego, skazał 18-letniego
szy 1eaa1 1 zł. Bilety ulgowe w aiedz. nie wa~n•
t
Chemję Lajzera Tobiasa na dwa lata domJlmfill§lli!ISll§lłEBl§lmliiltmrillei· a
mu poprawy~ (p)

·Nr. S65

.JIASLt" z dnia 30 grudnda 1929 roku.

Str. 8

Urząd

Eksplozja k tła

ruchu ulicznego

Dwóch roboitników ciężko rannych

przy Starostwie Grodzkiem w t.odzi
W swoim czagje Urząd Wojewódzki
ir Lodzi opracował odnośne przepisy doó)'Czące ruchu ulicznego w Lodzi, które
~osts.ły przesłane do Min. Spr.
Wewn.
du zatwiardzenia.
.Min. Spraw Wewn. po poczynieniu ca
tego szereg·u poprawek przepisy te zwróci:.."o do Urzędu Woj1nvódzkiego z powrotem celem wprowadzeillia ich w życie.
W iiWiązku z powyższem dowiadujemy się, 7
',_=~n~ n"ib!Hszych
przy
,_kiem Starostwie Grodzkiem ma pe,
wtuć i.v. „
_ . _.• '"'c.1u
ulicznego.
rz~d ten n'-u na celu uregulowanie wzra
.-.j ccego z każdym dniem ruchu ulicz..=,·o, s:o:czo~;ómą. uwagę ma zwrócić
na
ucl1 ko:owy i wreszcie zostanie uregu.o,,-ana sprawa wjazdu wozów
cłężaro- ·
11ych na główne ulice naszego
miasta.
U lZąd ruchu ulicznego ma również wydać cały sz.ereg publikacyj
informują~~~~··~~"~™'i!!~iA~·n:~n·gzJil!jiiil-~~,~!!!!!!l!R~N/jPfiHP

Osoi>is·te
wyjechał
do
posiedzenie ko•_1 sji ziemskiej naczeinik wydz'iału admiit>s~racyjne~o p. Tymieniecki. Na posie.rZ0i1iu tcm bę~,ą rozpatrywane
sprawy
. otyc.ząoe parcelacji niektórych mają.t
.<.&w w Wojewódz~vv1e łódzkim, jak również omówiona spra,.,.a us1n·awnienia prar:y 1,ad meijoracją niektorych powiatów.
dać cały ~ereg publikacji
informują.
~ych obywateli miasta Łodzi, o zacho-

W dniu wczorajszym

dot1kC\Hl. na

c~wudlliowe

cych obywateli miasta Łodzi o
.zachoM. Koło zostało w dniu wczorajszym
wywaniu się na ulicach.
zaala;imowane nadzwyczaj silną detonaUrząd również ureguluje sprawę po- cją. W całem mieście zapanowała konstojów dorożek, samochodów jak
rów- sternacja i powstały różne domysły
i
nież dbać będzie o estetyczny wygląd u- plotki, na temat przypadkowego znalehe naszego miasta. (w)
1zienia tajnego składu amunicji i t. p.
w••
n•~euwn !!!@ eEN:\i n 11•"''fliti!6&&w ww*™"'™"' »cm•u>JWil'm

Jak się okazało wybuch nastąpił
w
fabryce maszyn rolniczych firmy M. O..
strowski w Kole.
W czC1.sie rozgrzewania kotła do napędu motoru „Diesla" wskubk wadliwef
konstrukcji nastąpił wybuch, który r0a
zerwał kocioł, wysadził motor, i:;orozrywał
ściany budynku oraz wysadził dach w;
powietrzu.
Zajęci przy motorze dwaj
robotnic1,
Ignacy Pietrzak i Józef Koronowski, wy~
Urzędzie
w Łodzi
rzuceni siłą wybuchu doznali bardzo cięż~
agonji
wódzkiego
w
Łodzi przy ulicy Ogrodowej lnch uszkodzeń ciała i w stanie
W dniu 5 stycznia 1930 roku stowachoinkę, na której odbędzie się trady- odwieziono ich do miejscowego szpitala.
15,
rzyszenie urzędników państwowych, koNa miejsce katastrofy przybyły na.
cyjny opłatek.
10 łódz~de P.od przewod~ctwem P .. WoImpreza
ta
odbędzie się w czasie od tychmiast władze policyjne, które proJewodzmy ~~cz?łtoweJ oraz .P· ~V1cewowadzą dochodzenie, celem ustalenia fak·
Jewody Rozmeck1~go
orgamzuJe w ~a- godziny 16-ej do 19_.ej. (w)
tycznej przyczyny wybuchu oraz kto po
iach reprezentacyJnych Urz~du
Wojenosi winę zpowodowania wypadku.
-----ff
!hrii'"kM
@§9

„Choinka" dla urzędników aństwowych
w

Wojewódzkim

Wypadki· tramwaj·
•W

Większych

e;ą

dillwD-.
V
~

1

karna.wałowa farsa ilustrującll
zawrotną karjerę ministra z pp.
Dąbrowską,
Dunajewską, Niemirzanką, Wiercińską, Winawerem, Krotk•m, Mrozińskim w rolach czoło

skrojony frak",

wych.
"MAZEPA"
z Dyr. Adwentowiczem w roli Wojewody.
Już w sobotę dn. 4 stycznia r. p. wchodzi
na afisz Teatru Miejskiego wspaniała trageJa Juljusza Słowackiego „Mazepa".
Obsadę tworzą: Dyr. Adwentowicz
(Wojewoda), oraz pp. Niedzwiecka (Amelja), Dunajewska (Kasztelanowa), Tatarkiewicz (Król),
::.rzemiński (Mazepa), Damięcki
(Zbigniew),
Dębowicz (Chmora), Butkiewicz (Chrząstka).
Reżyse1·ja i inscenizacja Edmunda Wierciń
skiego.
WESOŁEK

SYLWESTROWY

w Teatrze Miejskim.

Program Wesołka w Teatrze Miejskim

2 przedstawienia: o godz. 12 i 2-giej,

Bilety do nabycia w kasie zamawiań
w
kwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 10 rano do
7 \'ri.eczorem bez przerwy.
Podajemy do wiadomości, że wbrew anonsom "' p1·asie, nikt z artystów Teatru
Miejsldego w restauracji „Picadilly" na wieczorze
Jylwestrowym udziału nie bierze.
PRACA NAD NAJWI:eKSZYM FILMEM ~WIATA.

,,ARKA NOEGO"

W śWIETLE REALNYCH

FAKTóW.
Na wiele miesiecy przed roz:pocz~ciem właści
wej pracy, w olbrzymiem, 38 akrów mierzqcem
studio, przygotowanem specjalnie do tego filmu,
wrzała gorączkowa robota.
Tysiqce murarzy, sto·
larzy, tragarzy, technilc6w etc. pracowało nad
wznoszeniem poteżnych budowli, gdyż makietami

Dzłś

i dni

następnych!

Sergeusza"

l'em.

llO"A'tórzema

Dramat wiolkica

uczuć w

W rolach

ogniu i

pożodze rewolucj~

głównych:

BILLIE DOVE, MIKOŁAJ SUSANIN,
ANTONIO MORRENO.
Ilustracja Śpiewna:
Muzyczna:

Wiełk.

ol-

śni publiczność, która tradycyjnie tłumnie przy
b~dzie na ten najweselszy wieczór w Łodzi.

„Miłość

(N. Rok) PQPOhldniu ~

ADO

WIDOWISKA

I barwnej, efektownie wystawionej komedji amel~ATRY
rykańsko żydowskiej
Dymowa „Bronx leatr Miejski: - Dzielny W ojak Szwejk.
.C:xpress",
i'eatr Popularny: Za daHnych dobrych cza.sów.
SYLWESTER
reatr Kame1:.111y: Li'OilX-L<Xpress.
w Teatrze Kameralnym.
Trani:utta Nr. 1.
Dziś o godz. 12 w nocy
premjera 8-aktoCO GRAJĄ W KI ACH
wej buduarowej komedji A. Bibesco ,,Która to
A.polio; - h.ocHamrn hozwolskie~~
była" w obsadzie I. Faleńskiej, Z.
Ma.rcinow:BajKa: Dzi1ow1ca orleańslu.
,;iej, W. Paczkówny i Włodzisława Ziembil1
Capitol: Manolescu
:go.
Casino: - h.s1ęż11a Tarakanowa.
;,WYSTĘPY"
Corso: Kto jest złodziejem
Marji Malickiej, Ale;.;sandra Węgterlo
Czary: Czy ~ddie Polo zawinil
Zbyszka Sawana w Teatrze Kameral..1ym.
Era: - Tempo l Tempo!
Od czwartku rozpoczyna w Teatrze KameGrand l\:ino: .:>Zl<:lk1e1a hańby
1ym pr··
· 'PV znc.komita trójkn
Luna: h.rólowa koL·on:·
Jtów: Marja Malicka, Aleksander Węg1 •
Mimoz1: .a. •.u„.A,„. -..J'"·--~·
v .i '.ub.; o:O„v . -· „ „„· „ '-'J komedji salonoOckv.l; -·••'-" -" u,;, ~~e:liędzy
CJ G. Lenza „'l'rio" granej ostatuio z ogromPalac~ : vv.„ .... J.. __ ---..i
.em powodzeniem we Lwowie,
Krakowie i
Res\il.;a; .~c.u----· ·--' •. rzyżu
. :arszawie (Teatr Polski).
Baj: - (,yr.•v„„a l~its..
W niedzielę o godz. 4,30 popoł. pG
cenach
Słonce: .Uzikuska.
„ii żonych „świt dzień i noc".
Spółdzielnia .Uz.iewczęce łzy.
Syrena: Obława
TEA 'l'R MIEJSKI.
Uciecha: On nie powróci jut
„DZIELNY WOJAK SZWEJK"
Wodewil: Noc Sylwestrowa
. . Dziś. we wto~e~ o godz. 8,30. ~ecz: ,,DzielVenus: - Djabelski wąwóz.
·~ WoJak SzweJk podług sławneJ
powieści
~ta: Lódź podwodna S. 44
Haska ~ insceniza~ji i reżyserji Leona Schillera z Michałem Zruczem w roli tytułowej. Sztu
WESOLY SYLWESTER
ka grana stale przy zapełnionP.j po brzegi wifr TEATRACH POPULARNYCI!
downi. Ceny popularne.
Ogredowa 18 i Pietrkowska 295.
Dziś, o godz. 12 i 2,15 po półnoey
„Wesoły
„PAN TOPAZ"
.dylwester" na naszem podwórku - udział bioJ~tro W środę (Nowy Rok) o godz. 4 popolfł: Bronowska, Buczyńska, Denelówna,
Wa- łudniu po ~enach popularnych komedja, satyra
czyńska, Trapszówna, Pilarska, ściborowa, Zie- na stosunki powojenne „Pan Topaz" Pagnola
lińska, Żabczyńska, Ziembińska,
Bogdanowicz, z PP· Grywińską i Zniczem w rolach
czoło
Danilowicz, Górowski, Matuszkiewicz, Michalak, wycli.
Skorasiński, Scibor,
Tatarski,
Tartakowicz,
„DOBRZE SKROJONY FRAK".
Woźnik, Zbucki, Żabczyński. Bilety od 1 zł, do
Jutro w środę o godz. 8,30 wiecz. „Dobrze
ł sł. do nabycia w kasie teatru OgFodowa 18
od godz. 10 rano.
BOżE NAltODZENIJll
w Teatrze Popularnym
Ogrodowa Nr. 18.
Tow. śpiewacze im. Moniuszki daje w śro4' (N. Rok) i w poniedziałek dnia 6 stycznia
ostatnie dwa przedstawienia o godz. 12-ej w
tlQL Mlsterjum religijne~o p. t. „Bo!e NaroDziś i dni następnych!
dzenie".
507
Udział bio~ połączone chóry Tow.
~iew.
Im. Moniuszki w liczbie 130 ós6b.
Reżyserja
artysty Teatru Popularnego p. Stanisława Dę
bicz&.
Bilety do l'labycia w kasie Teatl'U Popularnego o godz. 10 rano do 3 i od 6 do 9 wieczo-

.a

Noworoczne

ODPOCZYNEK PO PRACY

KINO

TEATR Gl!lTEłtOWSK'.I.
Piotrkow•ka 295.
Dziś wieczorem
oraz jutro popołudniu i włe·
iorem wodl:"wil Stolza „Za dawnych dobrych
ezasów".
W flQbotę wieczorem „Kopciuszek".
TEATR KAMERALNY
Traucuta Nr. 1.
Ostatnie pt'zedstawienia „BRONXU:*.
\lziś, wtorek wieczorem oraz raz jeszcze ju-

Zyc~enia

miastach p@!ski

Wojewoda Łódzki Władysław Jasz.. ·
Związek Przedsiębiorstw Komunika-, pojazdami (samochody, dorożki, wozy i czołt, przyjmuje życzenia noworoczne w
cyjnych w Polsee opublikował statystykę t. d.) było w Warszawie 2.013, w Łodzi sali Urzędu Wojewódzkiego w dniu 1 sty
wypadków tramwajowych w poszczegól- 551, w Poznaniu 227, we Lwowie 315, w cznia 1930 r. od godziny 13-ej.
nych :rnd.astach Polski. I tak: w Warsza- Krakowie 144; najechań na przechoJ. E. ks. biskup łódzki dr. Tymieniec..
wie w ciągu roku ubiegłego v.ykoleiło dniów.z wyniki.em śmiertelnym zanotowa ki Wincenty, życzenia noworoczne przyj-:
się 196 tran1wajów, w Łodzi 53, w Pozna no w Warszawie tylko 8, natomiast w muje w tymże dniu od godziny 13--ej, w
niu 27, we Lwowie tylko 1, zaś w Krako- Łodzi 1, w Po.znaniu 3, w Krakowie 1, pałacu kurji biskupiej .
Prezydent m. Łodzi inż.
Ziemięcld.
wie nie zanotowano ani jednego wykole- we Lwowie ani jednego; najechań na
jenia w ciągu roku. Zderz.ef1 tramwajów przechodniów, powodujących
kalectwo, Bronisław życzenia noworoczne przyjmu„
było w tymże okresie w Warszawie 283, zanotowano w Warszawie 87, w Łodzi 12, Je w dniu 1 stycznia 1930 r. od godzin';
w Poznaniu 323, w Łodzi 32, we Lwowie we Lwowie 1, w Poznaniu i Krakowie ani 11,30 w sali Rady Miejskiej. (w)
7, w Krakowie 3; zderneń tramw~jów z jednego.
21

KOL.i<. Y WKA

TEATR POPULAR-NT
Ogrodowa Nr. 18.
Dziś, wieczorem oraz dwukrotnie jutro (N.
.Rok) popołudniu i wieczorem arcywesoła far'!& francuska 1,Pan Naczelnik, to ja''.
Vf czwartek i piątek w dalsz;m ciągu wo41ewil Stolza „Za dawnych dobrych czasów".

1

Rosyjskiego Chóru Artystycznego.
Orb. Symf. pod bat. Sz.Bajgelmana.

Gmach kina centralnie ogrzewany.

przy tym filmie nie operowano zupełnie. W specjalnej olbrzymiej garderobie pr::y11otowano tysiQca
kostjumów z epoki współczemej i biblijnej dla 5000
artystów, któr;iy mieli wziąć udział w filmie.
Dość powiedzieć,
ża realizator Michał Kertesz ~
autor scenarjusza Darryl .ł'ranci.s Zannuck 2 ·lata·
pracowali nad przygotowaniem 1nnnU3kryptu dla re·
i:ysera. Przygotowa.•ie sceny po11wiskiego nabożeń
stwa i ortji kosztował-O 2 miesiQce pracy i 300.000
dol. Na olbrzymim bloku kamiennym stanql bal.
trJan, wyobrażajccy bóstwo, wykonany z bronzu.
~ auta,
na którym po tej olbrzymiej przestrzeni
jeździł reżyser, ro;:;gałę„iona sieć telefonów ł4czyla
go ze 100 pomocnikami. 12 aparatów nahrr;cało t§
scena, która niema równej sobie w histor ji filmu.
A później cała ta niezmiernie kosztowna inscenizacja miała być zniszczong przez potop. W scenie
potopu wykorzystał Kertesz cal4, potęgę $Wej inteligencji twórczej. Jeden z bałwanów, wycbrażajq•
cy kombinację ;iwierzecia człowieka i ptaka, ważył
15 ton11 i dla przewrócenia 110 prze; rozszalałe fale, na znak eniewu Bożego, trzeb" było użyć olbrzymiego tanku, wyrzucajacego ;:; potcżTl.IJ silq 4
miljony• i:alonów wody. Niezmiernie trudll(I do wykonania olcazala się scer.a wprowadzenia po parze
z:wierz:11t każdego gatunku do arlci Noego •
Równej miary arcydziełem okazała się epok.
współczesna w wykonaniu Kertesza~
Była to Fr(l]l;
cja w roku 1917, kiedy różne wojs!ca przechodziły prze: wioski i mi.luta francuskie, witune entuzja
5tyc::nie prze" bratajt;1CQ silJ •z nimi ludność. na
/ront niemiecki. Jakież wspaniale typy, jaka pot~
ga scen wojeruiychl Co z:a pot11żna scc:ia katastrofy kolejowej na linji Paryż--Konstantynopol! Z na
kręconych 35 tysięcy metJ ów taśmy Harild Me Cord,
kierownik montażu wytwórni Warner Bros, poo
pieczołowitym nad:orem Kertes:a wybrał 3.000, J;t<i
re dały naprawdę najwiekszy JUm w histor ji kirw
matografji.

CO

USł.. YSZYMY

DZI
PRZEZ RADJO

PROGRAM WAR8ZA WSKL
na dzień 30 grudnia.
11,58-12,05 Sygnał czasu z Warszawskieg\
Obserwatorjwn
Astronomicznego Hejnał 7
Wieży l\larjackiej w Krakowie
12,05-13,10 Muzyka z płyt gramofonowych
3,45 „Chwilka
lotnicza"
(Teraźniejszość ~
przyszłoSć techmki. lotniczej) wygŁ
pułk
Tad. Mokłowski
16,15-17,15 Muzyka z płyt gramofonowych
17 ,15 „Zima na Białorusi" - wygŁ p. Star.
Dzikowski
J,45 Rozmaitości
'.l,lO Giełda rolnicza
19,20-20,00 l ·rze1 wa
20,00-22,0,0 Koncert solistów. -

Wykonawcy:
Janowski (tenor), Bolesław Kon (frot.) i
prof. Ludwik Urstein (akomp.). W przerwie
komunikat Teatrów Miejskich
:~,OO Komunikaty: meteorologiczny, policyjny
.2,10 „Dymek z papierosa" w walce z „Ostatnią Falą" wygł. pp. Zygmunt
Kawecki i
Jan Piotrowski
22,20 Komunikaty Polskiej Agencji Telegrafic:.i
nej (PAT).
22,45 Zbiorowa audycja Sylwestrowa :pięciu
fltacji polskich.
22,45-23,15 a) Transmisja z Poznania
23,15-23,45 b) Transmisja z K.rakowe
23,~5-0,30 c) Audycja z Warszawy
p. t. .,)
pierwszą kartką kalendarza"
0,30-1,00 d) Transmisja z Wilna•
1,00--1.30 e) Transmisja • Kato '

, „HASŁO" z dnia 31 grudnia 1929

Nr. 360
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Przejazd 2

OD li li

Przejazd 2
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~· GBwna 1. WO

Dziś premjerał

A

łL Główna 1.

Dziś

Sb. 9

+:+

premiera!

"'UCIC
ukaźe si" w filmie najnowszej produkcji

,,KTO JEST

o

Nadprogram FARSA

rea

Nadprogram FARSA

Dziś

i dni

Nadprogram FARSA

następnych!

„

P'

J· RANCJ5ZKANSKA.31~
Początek

LWA

Doborowa orkiestra pod
kier. A. RICHTERA
637

południu

godzinie 6-ej po

następnych!

osnute na tle

powieści

TOŁSTOJĄ

Do powyż_szego obra~u został zaangażowany oryginalny
CHOR UKRAINSKI, który odśpiewa ·pieśni
kozackie i hymny.

Ceny wszystkich miejsc na pierwsze
seanse 50 gr.

o

dni

KOZA

arcydzieło świata

Najwspanialsze
codziennie o godz.4.30 po południu
soboty, niedziele i świ{(ta o 1-ej po poł.
•

Dziś i

.

MIŁOSC

J

Dziś

~

ZŁODZIEJEM"

UWAGA1 Wyświetlają kinoteatry „ODEON" I „WODEWIL" jednocześnie

w

Zielona 2.

Ulubieniec Sz. Publiczności

P· t.

y -a

COlłlO

Zielona 3.

Bawi wzrusza i czaruje brawurową grą w obrazie najnowszej produkcji

KE

YLIE

ro~

W roli

głównej

JOHN GILBERT.

•

ZAWIADOAIEtlllE

•• '

Dziś

.... ... -;

o

·' • " ' •#\> ....

-~-•

•

.,ft

godzinie 6-ej

•

1'-.

nn

#

1

••• ~ ,

i'

•

nołudniu

'JR OCZY ST E

T„

T

wielkiego i wykwintnego
I O• TEATQU
Na otwarcie

•
011en

Wzruszający

CO

A

dramat

V

życiowy

LĄ

W roli

Ceny miejsc od 50 gr. do 1
w dni powszednie o godzinie 6-ej po

południu,

w

święta

niedziele o godz. 1-ej

Do akt Nr. 3325-1929 r.
Do akt Nr. 3374-1929 r.
OGLOSZENIE
OGŁOSZENIE
Komornik Si.ldu Grodzkiego w Lodzi, STA..~I
Komornik Si;du Grodzkiego w Lodzi, STANIALAW DULKOVSKI, zamieszka~y w Locfai przy ul. SŁAW DULKO WSKI, zamieszkały w Łodzi przy ul.
Gdańskiej Nr. 6,
na zasadzie a1·L 1030 U. P. C. Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 10 stycznia 1930 roku od godz. ogłasza, źe w dniu 9 stycznia 1930 roku
od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Żeromskiego Nr. 28 10-ej rano w Łodzi przy ul. 6 . go Sierpnia Nr. 25
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości,
należących do Abe Lewkowicza : sk!a- chomości, należących do Hersza Rotherga i slcladadających się z 4000 klg.
starych żelaznych szyn jących się z 2 warsztatów mechanicznych tkackich
oszacowanych na sumę zł. 500.
oszacowanych na sumę zł. 750.
Lódź, dnia 16 grudnia 1929 r.
Łódź, dnia 16 grudnia 1929 r.
Komornik STANISLA W DULKOWSKI
Komornik STANISŁAW DULKOWSKI

Komornik Si;du Grodzkiego w Łodzi, zyG.
MUI\T MAKOWSKI, zam. w Łodzi przy ul. Naru·
towicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła·
sza, że w dniu 14 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ul. Młynarskiej Nr. 30
o<lbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
cho mości, należących do Wacława Gruszczyńskiego
i składających się z mebli oszacowanYch na sumę
zł. 450.
Lódi, dnia 27 grudnia 1929 r.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

ł>o akt Nr. 3206-1929 r.

Oo akt Nr. 2679-1929 r.

OGŁOSZENIE
Sądu Grodzkiego w Łodzi,

Komornik
SLA W DULKOWSKI,
Gdańskiej Nr. 6,
na
ogłasza, że w dniu 10
10-ej rano w Łodzi

Do akt Nr. 3,147 i 8-1929 r.

OGLOSZEN1B
Komornik S:;du Grodzkiego w Łodzi, STANISLAW DULKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul.
Gdaiiskicj Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 9 stycznia 1930 reku od godz.
IO·cj rlllMt w Lodzi przy ul. Zielonej Nr. 13
odbędzie lit' sprzedaż z przetargu puhlicznc~o ru·
~homości, 11ależących do Finny Librach "Hornbers~r i S-ka 1 składajncych się z 3 warsztatów
mec~taniczaych oszacowanycli na sumę zł. 900.
Lód:i, dnia 16 gruclnia 1929 r.
~omornik STANISŁAW DULKOWSKI

Do akt Nr. 2681-1929 r.
OGŁOSZENIE.

OGŁOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, STANISLAW DULKO WSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul.
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030
U. P. C.
ogłasza, że w dniu 9 stycznia 1930 roku od godz.

OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYG·
l\IU.NT r.IAKOW SKI, zam. w Łodzi przy ul. Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła·
sz::, że w dniu 14 stycznia 1930 roku od godz.
IO.ej rano w Łodzi przy ul. Aleksandryjskiej 26/28
o<lh~<lzie się sprzeda:i: z przet-argu publicznego ruclrnmości, należących do firmy „Szoel Fajn i S-ka"
i sk!adających się z kasy ogniotrwałej, maszyny do
pisania, dwuch biurek, fotelu i in. oszacowanych
na sumę zł. 1100.
Łódź, dnia 27 grudnia 1929 r.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

Do akt Nr. 2"l73-1929 r. •

Do akt Nr. 2736-1929 r.

STANIzamieszkały w Lodzi przy ul.
zasadzie art. 1030 U. P. C.
stycznia 1930 roku od godz.
przy ul. Zielonej Nr. 13 10-ej rano w Lodzi przy ul. Cegielnianej Nr. 17
odbędzie. ai~ sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomotici, aależących do Firmy Librach Horn· chomości, należących do Anatola W einberga i skła
się z mebli
oszacowanych na sumę
berger i S-ka i składających się z 4 warsztatów dających
zł. 1100.
mechanicznych oszacowanych na sumę zL 1200.
Łódź, dnia 19 grudnia 1929 r.
Łódź, dnia 21 grudnia 1929 r.
Komornik STANISŁAW DULKOWSK1
Komorni~ STANISLAW DULKOWSKI

bo akt Nr. 2403-1929 r.

głównej

BA

. .aestra doborowa
Początek przedstawień

''

OGŁOSZENIE
S1,1du Grodzkiego w Łodzi,

Komornik
STANISLA W DULKOWSKI, zamieszkały w Lodzi [lrzy ul.
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030
U. P. C.
ogłasza, że w dniu 8 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Zachodniej Nr. 70
odbędzie się sprzedaż z prze:argu publicznego ru·
chomo.Jci, należących do Gustawa vel Gecela Kafe.
mana i skład:ifocych się z szpulmasz:i-ny wyrobu
:irmy „Miller i Seidcl" eszacowanych na sumę
zł. 2000.
Łódź, dnia28 grudnia 1929 r.
Komornik STANISŁAW DULKOWSKI

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, zyc.
l\IUNf MAKOWSKI, zam. w Lodzi przy ul. Narutowicza I\r. 49, na z11sadzic art. 1030 U. P. C. ogła
sza, że w dniu 24 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Abksandryjskiej Nr. 10
odbędzie się S[lrzcdaż z przetargu publicznego ruchomości, nalci:~cych do Symchy Ajzena i składa
jęcych si~ z balonów, butli
od kwa5u, butelek i
korków oszacowanych na sumę zł. 71(}.
Lódż, dnia 27 grudnia 1929 r.
Komornik: ZYG~UNT MAK0WSKI.

zł•

R.

Do akt Nr. 2734-1929 r.
OGLOSZENIE.
Komornik S11du Grodzkiego w Lodzi, zyc
MUNT MAKOWSKI, zam. w Łodzi przy ul. Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 24 stycznia 1930 roku od godz.
10-cj rano w Lodzi przy ul. Kościelnej 3 i 4
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości,
należących do
Wolfa MerczyJiskiego
i składających się z mebli, maszyny do szycia i in·
r.ych rzeczy oszacowanych na sumę zł. 61~
Lódź, dnia 23 grudnia 1929 r.
Komornik: ZYGl\IUNT MAKOWSKl

Do akt Nr. 2324, 2325, 2326 i 2327-1929 r.
OGŁOSZENIE

Komornik X rewiru Sądu Grodzkiego w ł,odi!,
STANISLAW STOPGZYŃSKI, zam. w Lodli, p1;zy
ul. ll·go Listopada Nr. 51, na zasadzie art. 10.30
U. P. C. ogłasza, że w dn. 7 stycznia 1930 r. od godz.
10-cj ran1> w Łodzi, przy ul. Zgierskiej Nr. 50
odbędzie się sprzc<la:i: z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Szlamy Bergera i składa.
jących się z 2-ch rolwng i 2-ch koni oszacowanych
na sumę zl. 2000.
Lódź. dnia 20 grudnia 1929 r.
Komornik STANISLAW STOPCZYŃSKI

Do akt Nr. 879-1929 r.
OGLOSZENIE.
Komornik X rewiru S;;clu Grodzkiego w Lodzl,
STANISLAW STOPCZYŃSKI, zam. w Łodzi, przv
ul. 11-go Listopada Nr. 51, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dn. 10 s\ycznia 1930 r. od god?..
10-ej rano w Łodzi przy ul Aleksandryjskiej !';r. 37
odbędzie się sprzeda~ z przetargu publiczne ;ro r.l·
chomości, należi;cych do Jana Koksa i dclac!aj:ccych
się z mebli oszacowonych na sumę zł. 7450.
Lód:O:. dnia 14 grudnia 1929 r.
Komornik STANISŁAW STOPCZYŃSKl

,,HASŁO"

Su. 10

z dnia 31 grudnia 1929 roktt.
Do akt Nr. 2700-1929 r.

Do akt Nr. 2044-1929 r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Sądu Grodzkiego w Lodzi,

ZAWIADOMIE IE
Bar „Kuchmistrz Polski"
ł.ódś

aL

prowadzonr

Killliskłego

rll::ruJ!:rZ:t,:

kilkuletniego

WYD

Telefon 'J 78-SO

78

Władysława

kierownika

bufetu

Tow.

Macielskiego
Rzem.

.Resursa•

AJE Sniadanla, obiady z dwóch da6 z pieczywem t.30 gr.
: Kolacje. Codziennie flaki wyborowe po t.20 gr.

W czwartki głowizna z kotła.

Własny wyrób masarski.

Codziennie koncert radjowy.
Obsługa piuwszorz„dna'

Ceny bez doliczania procentów.

Do akt Nr. 2404-1929 r.
O GL O SZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, VIII rewiru
JAN JABCZYK, zam. w Lodzi, przy ul. Połud!tlo·
wej 20, na zasadzie arL 1030 UsL Post. Cyw.
ogłasza, że w duiu 30 stycznia 1930 roku od godz.
lO·ej rano w Lodzi, przy ul. Nowo . Targowej Nr. ·i
odbędzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości,
należących do Izraela Tyllero i składających się IE
mebli domowych oszacowanych no sumę zł. 700.
Ló dź, dnia 30 grudnia 1929 r.
Komornik JAN JADCZYK

UW AGA Cech kuchmistrzów mający siedzib~ przy ul. Kilińskiego 78, przyjmuje
zamówienia na bale, wesela i wieczorki w zakres kuchmistrzostwa wchodzące, Tamże
pośrednictwo przyjr;ć kuchmistrzów na obatalunki i do pracy stałej.

chorych

na kotar
wzd.:;cia,
kurcze, bóle, nies
Dzielna 9, tel. 1.28n96
trawność, bralc ape
Choroby akórne weoeryn•• i mo- tytu, ogólne o•ła·
c:zopłclowe.
bienie, et cetera.
Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie odzyskało zdrowie,
larnpl\ kwarcow'I· Oddzielna poczeka ,;a używając zio!a sla
dla pań. Dla pa1i od 3-5 pp.
t>Sl w:ngo na cały świat
Dr. Di >tla, Profe•
~ołądka

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1
Do akt Nr. 2668 i 2669-1929 r.
OGŁOSZENIE.

OGŁO::SZENI&
rewiru Sądu Grodzkiego w

Komornik X rewiru S11du Grodzkiego w Lodzi,
Komornik X
Lodzi,
,1'Al"ll::lLAW STOPCZYNSKI, zam. w Lodzi, przy STANISLA\V STOPCZYŃSKI, zam. w Łodzi, przy
1J. 11-go Listopada Nr. 51, no :.:asadzie art. 1030 111. ll·go Listopada Nr. 51, na zasadzie arl. 1030
i.:. P. C. oi;łasza, że w dn. 10 stycznia 1930 r. od godz. U. P. C. ogłasza, że w dn. 14 stycznia 1930 r. od godz.
lu-<.:j rano w Lodzi przy ul. Borysza Nr. 29 lO-ej rano w Łodzi przy ul. Wesołej Nr. 4
J.;uęd:de się sprzedaż z przetargu publicznego ru- Jdbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
clrnmo>ci, należących
do Firmy "Boryszowsk11 ..:homości, należących do Szyji i Marji (Marjem)
Apreturu i Drukarnia" i składających się z 2·ch małż. Lewkowicz vel Zyngier i skladaj4cych się
ma8zyn drukarskich - dwudeaeniowych oszacowa- z 14·tu maszyn do wyrobu świec, parafiny, świec,
.noszyny do pisania i innych przedmiotów oezacowo·
nych na sumę zł. 14.000.
nych no sumę zł. 4400.75.
Lódź, dnia 20 grudnia 1929 r.
Komornik STANISŁAW STOPCZYŃSKI 'Lódź, dnia 24 grudnia 1929 r.
Komornik STANISLAW STOPCZYŃSKI
Oo akt Nr. 2$82-1929 r.
OGŁOSZENIE.
Komornik X rewin1 Są<lu Grodzkiego w ł.odzi ,
STANISL. ~W STOPCZYŃSlU, zam. w Lodzi, przy

;)o akt Nr. 2621-'--1929 r.
O G L O S Z E N I E
Komornik Sądu Grodzkiego
w Lodzi,
JAN
3.ZYMOWSIU, zam. w Lndzi
przy ul. Sienkie·
wicza 67, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
;głasza,
że w dniu 7 stycznia 1930 roku od godz.
lO·ej rano w Lodzi przy ul. 6·go Sierpnia Nr. 30
idbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Józefa Frydmana i !kłada·
jących się z maszyny do szycia, mebli i 4·ch par
firanek, oszacowanyc11 na sumę zł. 1035+20.
Lódź, dnia 2 grudnia 1929 r.
,
Komornik JAN RZYMOWSKI

ul. ll·:;o Listopada Nr. 51, na zasadzie art. 1030
U. P. C. oglasza, że w dn. 10 stycznia 1930 r. od godz.
10-d ran? w Lodzi przy ul. Rajtera Nr. 30
odl1rd ·i' się sprncdaż z przetarl!u publicznego ru·
cl omr 'ci, nalc~:icych rlo Firmy „Teodor . Ryszard
IH<lermm1, Izrael Lejbuś Krakowski i S.ka" właśe.
Teodor . ll}'szard Bi<lerman, Josek Zalcman, Izrael
l.ejbuś l" rakowski i skladających się z prasy
do
prasowania towarów oszacowanych no sumę zŁ 1800.
Lód.i, dnia 20 grudnia i929 r.
Komornik STANISLAW STOPCZYŃSKI Do akt Nr. !!245, 2632, 2633 i 2674-1929 r.
OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzk.iego
w Lodzi, JAN
De akt Nr. 2646-1929 r.
RzyMOWSKI, zam. w Lodli
przy ul. Sicnkie·
OGLOSZENIR
wicza 67, na zasadzie art. 1030 UsL Post. Cyw.
Komornik Sąd11 Grodzkiego
w Lodzi, JAN ogłasm11; ie w dniu 7 stycznia 1930 roku od godz.
ttZYMOWSKI, .11m. w L'ldzi
przy ul. Sienkle· 10-ej rano w Lodzi przy ul. 6 · go Sierpnia Nr. 44
wlc~a ~7, :..d lasaG>.ie arL 1030 UsL PosL Cyw. odbędzie się sprzeda~ e: przetargu publicznego ru·
n~ł.:sza, :i:e w dniu 7 stycznia 1930 roku od godz. chorności, noleżQcych do Franciszka Tomcz;ika, i
lO·ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 81 składających się z urządzenia sklepowego, mebli,
odbędzie się sprzedaż m przetargu publicznego ru· maszyny do szycia, mąki, soli, wagi dziesiętnej
i
chomo,;ci, należących do Maurycego Epsteina i skła. maszyny do wyrobn bułek oszacowanych na sumę
daj;icych się z mebli oszacowanych na sumę zŁ 600. zł. 560.
Udź, dnia 4 grudnia 1929 r.
Lódź, dnia 11 grudnia 1929 r.
Komornik JAN RZYMOWSKI
Komornik JAN RZYMOWSKI

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
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

Gabinet

Swiatło-:Leczniczy

Kosmetyka lekarska
Oddzielna poc~ekalnia dla kobiet

689

PORADA 3 zł.
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w eq c

Cegielni'.ana 23 tel.125-67
SpecJaliata cnoi:-ób likót<.11 eh
i wenG!Jryc:i:nyca
69v
LECZENIE ŚWIATŁE!.! (lamp" k:war-

I

cow11). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od god:r.. 8-2, i 6-9 pp.
w niedziele i świfCta 9-1

p•ń. od 5-6 odd,iolo•.

Dl:

..~SZEWCY•.• J.
Skóry-Hurt i Detal
(specjalność

zelówek

~rysią ce

Dr. med.

Poradnia
Wenerologiczna

ZARZĄD.

Oo akt Nr. 2583-1929 r.

Komornik Sądu Grodzkiego
\ł' LodJ:f,
A!
RZYMOWSKI, zam. w Lodzi
przy ul. Sicnkio
wicza 67, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłusza, że w dniu 7 stycznia 1930 roku od aodz.
lO·ej rano w Lodzi przy ul. Wólczańskiej Nr. 61
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego fU•
cbomości, nale/.:}cych do Abrama Bulwy i skladn.i<t"
rych się IE artykułów spo.lywczycii, m bli i masayn1
Jo szycia osz:icowanyrh no mmę zl. 900.
Lód.i, dnia 3 ~dnia 1929 r.
Komornik JAN RZYMOWSKI

Komornik
VIII rewiru
JAN JABCZYK, zam. w Lodzi, przy ul. Południo·
wej 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 23 stycznia 1930 roku od godz.
IO·ej rano w Lodzi, przy ul. Nowo • Targowej Nr. !
odbędzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości,
i.alei.ąeych do Izraela Tyllera i składafocych
się
z mebli domowych oszacowanych na 15U1Dę zł. :iOO.
Łódź, dnia 18 grudnia 1929 r.
Komornik JAN JABCZYK

: detalieina sprzedai
na wodfC)

trwałych

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38
646

P••••ka:oio

Dr. med„
SAD 1: It:
stomatoing

S{{H

chłrur ja szc::i:ęk, jamy
u•łnej i pla•tyka

rea-ulacja zębów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska lM
Tel. 1-27-83

655

Cegielniana

Dyrekcja. O~ręĘ'c;>Wa Ko~ei Państwowych w Warszawie, wzywa osoby
wydz1erzaw1c od dma 1 lutego ] 93u r. na termin roczny względnie
dłuższy magazyn kolejowy Nr. 2 powierzchni 342 mb. kw. na stacji Łódź
Fabryczna, do składania ofert ze wskazaniem:
1) wysokoś~i propoi.owanej tenuty dzierżawnej,
2) celu na 1ak1 magazyn będzie użyty.
Oferty z doł~czeniem kwitu Kasy Dyrekcyjnej (na Dworcu Głównym)
lub Kasr st. Łódz-F~br. z~ złoźonego wadjum w wysokości 250 złotych
nadsyłac lub wrzucac nalezy w .dwu k?pertach zapieczętowanych z napise~: .Oferta na i:nagazyn p~w1erz.chm 342 m~. kw. przy stacji Łódź Fabr. do godz. 12-ej w połudme dma 20 styczma 1930 r. do specjalnie na
ten cel . .Przeznaczon.ej skr~ynki: znajdującej się w wydziale eksploatacyjnym
Dyr.ekci1 Ok~ęgow~1 Kolei Panstwowych w Warszawie Al Jerozolimskie 42,
gdZie w tymze dmu o godz. 12 m. 10 nastąpi otwarcie ofert.
Propon<;>wana suma czy~szu winna być wskazana cyframi oraz słownie.
Dy~~kc1a ~astrzega. sobie pra~o wyboru dzierżawcy bez względu na
wysokosc zaof1arowane1 tenuty dzierżawnej.
Tym oferentom, którzy nie utrzymają się przy przetargu, wadjum
będzie zwrócone.
Pr:zetarg mo~e być unieważniony bez wskazania powodu.
N1euwzględmone oferty pozostaną bez odpowiedzi.
UW AGA: Obowiązująca taksa na dzierżawę tego mag11zynu 1 złoty
20 gr. za jeden mtr. kw. miesięcznie.
Bliższych szcze~~łów zasięgnąć można w Wydziale Eksploatacyjnym
pod wskazanym wyzeJ adresem.
G.
.
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Piotrkowaka 7!
w podwórzu,
64~

te1.l-58-61

za 60

ści

Lista sprawdzonych wierzycieli

zł. ·

T

Okr~gowym

w Łodzi w dniu 8 stycznia 1930 r.
Od daty wyłożenia listy osoby
zainteresowane mogą zaskarżyć w termi
nie siedmiodniowym postanowienia nadzorcy sądowego co do wciągni„cia lub
odmowy wciągnięcia wierzytelności na
listę do Sędziego Komisarza.
Nadzorca Sądowy
inż. G· PRASZKlER

d;•~<f:huycb

najtanief
naJdo11od•
nte:azych wa.
runkach w fabr:r

Nadzorca Sądowy firmy „Biuro Techniczno-Handlowe Elektron" inż.Juljusz M. Hamer. podaje do wiadomości wierzycielom
tejże firmy, iż w dniu 7 stycznia 1930 r.
o irodz. 12-ej odb:idzie się w kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okręgo
wego w Łodzi sprawdzenie wierzytelno

przerabiamy stare 3 lampowe aparatyRadjo na nowoczesny system
z zastosowaniem dla odbioru płyt
gramofonowych ze swego gramofonu.

Kompletne zadowolenie
Polskie Radjo

Kuchenki
Piecyki
Poleca

~nż.J.Krzyianowski iSka „ Koimi&~,.
Biżuterję

Biżuterja

kupujfl, peln\ war•
tość płacę. Solidne
trak:towanie „Pre·
ciosa". Piotrkowska
Nr.123 w podwórzu
934

zegarki na raty, ... e
ny gotówkowe„ Pre.
ciosa ".Piotrkowska
123 w podwórz:i.
933

ul. Andrzeja 4.

5G9 Główaa
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Choroby mkórne 1 wc1 CF.
ul. Nawrot 2. Tol.179-89
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,la µoj~.&Yd" ej il.:il
by <io '' y.iaJ ,c •.1.

Do 10 r. i .(-8 w. Dla pan specjaln e N.>wo-Tur,;ova 2J
godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-'..:! pp l·sze pi~tro of1c_ n?
Dla niezamożnych ceny l~cznic
69 m. 13.
5JJ

81111 1111
. , )dawca:. J'ow. Rmm.. „Resursa"

snti.

.ie i trajbowanie
na własne war~ztat1
o ile b!<dzie konieci:ne
Adam Rzepka
Gajewniki gm.
Zduń~ka W oia
41l

można
ł na

Obwieszczenie

Sądzie

Mog~ przyjąć

krajcwyeh ir:a_ •rani•
czn'łch lółek me•
tal~\lych; wyiyma
czl<i ~meryl<ań,lc1e,
materuce wyiciela•
ne or.os m:iterae~
sprężenowe hygie
niczn „Patent• da
meblowych
łóielt
podług miary nab,..

Niskie ceny
961
Dogodne warunki

w

otrzymania
pracy
u siebie w domu,
jako chałupnik m_ Il
własne
wars:ttaty
c11k
maszynowe
i podnó:i.kowe. Nit
ro b i l\
różnicy
szagatki.

•,. l')f.'k_i wybór WÓ."'

Radjoodbiorniki i części składowe
Budowa anten. Budowa odbiorników z powierzonych cz~ści. Ł1idowanie .akumulatorów

będzie wyłoiona

W interes
przemysłow y,
ba..
wełnie:10 włókinis•
ty, włoż~
ka •cjq
Ji.JOO zł. W zamian

kóT '

Telefon 179-05

zyczące

zl

Ja,:;-iello;)skie_ro.
d.:;jcie
bez pło.ta ej
orno;zury pouczają
cej. Adres: Lisz:Ci,
Ap to ka.
994.

• • •

Radjo Om.
Łódź

Uniwersyte~u

soTa

Ollbito w drukarni własn!lli l'iQ..trko~eka lS.

~<>.k;.tor

odoow.: A.dam

żuczkiewicz

