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WYBORY w KOWLU i ŚWIĘCIANACH
Czwarta

część

uprawnionych

wzięła udział

w

gło;mwaniu

CHARAKTERYSTYCZNY SPADEK WPtYWOW P. P. S.
Na ~kutel{ unieważnienia przez Sąd Naj
~ryższy wylmrów w oluęgach 56 (Kowel,
Włocizimierz W(}lyf~ski, Hornchów) i 64
(święciany, Bradaw), odbyty się w dniu
wczorajszym, w niedziel?, wybory uzupeini;;ijące do Sejmu. Największy klub sejmowy, BB~VR w myśl przyjętej od początku
zas~dy wstr:_zym~ia s!ę od tych wyborów,
u.dzmłu w rncn me wziął. Klub BBWR. wydal odezwę do ladoości, podobnie jak poprzednio w. inf!ych ckrę,gaeb, wzyw.ając do
wstrzymama się od wyoorów. Jakiem zna
czeniem cieszyła się ta odezwa i jak daJeko sięga_ią wpływy BBWR świadczy najelpiej wynik wyborów, które pomimo demagogiczoych krołiów partji opozycji, cen.
trołewu i stronnictwa chłopskiego, a szczegóinie sironnictwa chłopskiego, dały oastę
tJUjącc wyniki:
Okręg 56 Kowel: uprawnionych do
głosowania 225 ·716• głosowało 40•266 •
nieważnych głosów l, 2 ~5 ' p:ocent głosują
cych 18: Na poszczegolne ltsty padło gło
sów: lista ~. 8 sełrobu - 67 głosów,
lista 18 blok moieJ·szości narodowych _
Wlil&bi!dAhP
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Spale

Dziś,

o godz. 9,30 rano prezes Rady
ministrów, pułk. Sławek wyjechał samocłiodem w towarzystwie sekretarza, por.
Szczeniowskiego, do Spały, gdzie przebywa p. Prezydent Rzeczypospolitej,
clla
przedstawienia Mu aktualnych
spraw

~=wr:: premjera nasbjpić -

po.

a.

Dł"RCTATOlł
grecki skazany na dwa lata
więzienia
Paryż

14 lipca.

Z Aten donoszą, iż były dyktator Grecji Pangalos skazany został . na 2 lata

gło Isocjalistyczna „jedność" 12 głosów.
sów lista nr. 33, ogótno narodowo - żyO ile Komisja okręgowa, na podstawie
dowslti blok (przywódcy tej listy oświad- urzędowych raportów komisji obwodowych
czyli się ostatnio za wstrzymaniem się od nie poczyni większych zmian, wybrani zo
głosowania) - 9 głosów, lista nr. 36 blok stali z listy nr. 18 (blok mniejszości narorobotniczo-chłopski (ukraiński) - 28.498, ciowych) Podhirski Samuel - prawnik,
Usta nr. 37, partja ukraińska włościańsko - z listy nr. 3.6 (setrob) czterech posłów:
* ee
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I 10.390, lista rir. 20 Ruska pa,\.!:ja - 46
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Katastrofałna eksplozja
·składów

przyczyną
śmiertelnych ofiar

amunicji,

Tajemnicze milczenie tureckiego

Paryż 14 lipca.
Eksplozja
składów
amun!cji
tureckiej
więzienia za zawarcie umów z dostawcapod
Ismidem
spowodowała,
Jak
przypumi dla armji.
Sąd nac1zwyczajny złożony z senato- szczają, ba.~dzo liczne ofi:i-ry '! ludziach:
ElcsplozJa była tak ~Ilna, ~ _wstrzy.
rów greckich, orzekł, iż umowy t-e nara·
mano~.
dobę .k1;1rsowai:i1e poc1ąg?W a~ziły skarb grecki na strat;'4
0}>aw•~ 0 s~ę
tolińslneJ kolei zela.~neJ,
bowiem,, .aby odłamki granatow me zab1•
_...
ły podroznych.
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KlELCĘ 14 7 • (Teł. ~i.)
n.ie- stwa Krajowego, gen. dr. Roman Górecdzi~ię, dnia 13 .go b.
odbył się w Opa- Idego.
towie, WOJ'. kieleckiego ZJ azd µrzedstawiNa szczególne podkreślenie zasługu1·e
cieli rzemiosła z m. Ostrowca pow. opatow tekst - przyjętej jednogłośnie - depeskiego i pow. sandomierskiego. - ·
szy do Marszałka Piłsudskiego. - DelegaNa zjazd, zorganizowany przez Towa- ci rzemiosła opatowskiego i sandomierrzystwo Rzemieślnicze przybyło ponad skiego wyrażają hołd Wodzowi Narodu za
300-tu delegatów. wielkie dzieło jego życia ugruntowanie poi
Poza sprawami zawodowemi które re- skiej państwowości oraz składają Marszał
·
Rz' •
•
ferował 9rezes.. Towru:zystwa
en11e~lru- kowi Polski uroczyste zapewnienie niezłom
czego oraz m1e1scow instruktor powiato- nego wtrwania przy jego boku w pracy i
wy, wygłosił poseł Edward Idzikowski z w walce o przyszłą Polskę Mocarstwową.
~ars~wy dł';lŻ~zy referat na.temat sytuaWśród delegatów zauważono wielu
CJI pohtyczneJ 1 gospodarcze1 państwa.
starszych działaczów rzemieślniczych, do
Wywody posła Idzikowskiego przyję- niedawna sympatyków Stronnictwa Narote zostały przez zgromadzonych z uzna- dQwego, którzy obecnie dałj wyraz swojej
niem, a na zakończenie obrad zjazd uchwa umocnionej wiary w pomyślność i celolił wysłanie depesz hołdowniczych do Pre wość wielkiego dzieła Marszałka Piłsud
zydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Pił- skiego. sudskiego oraz prezesa Banku Oospodar·

1

::.: :::::t1·~E:~:[;1o. Unja

,

rządu

IskichPożar wielkich magazynów
artyleryj-,
dob!., W
trwał półtorej

fa.bry~

pracowało około

30 robotmkow. Krązą
wersje, iż wszy~y. zost:ali zabici..
Rz~d- turecki me ogłasza . zadnyc~t
s~czegółow, a pryw~tnyc~
•~formaeyJ
me ~obna uzy~kac, porue"!az wybuch
nastąpił w strefie forteczneJ.

,

Kurdów zlikwidowane

wielu

0

.

m„

llABOZENSTWO

za

duszę ś.

p. K. Idzikowskiego
w Paryżu

Paryż 14 lipca.
W polskim kościele Wniebowstąpie·
nia miało miejsce wc.wraj, jako w rocznicę trogicznej śmierci majora Idzikowskiego, nabożeństwo
żałobne za spokój
'jego duszy.
Obecni byli przedstawiciele ambasa.·
dy, delegaci oficerów polskich będących
we Francji na studjach oraz przedstawiciel francuskiego ministerstwa żesrlu
gi powietrznej. (P Ą.T)

llClłW AWR

rozruchy w Bengalji
Londyn 14 lipca.
W ubiegłą sobotę wskutek kryzysu
gospodarczego zawieszono pracę w 7 fa.
brykach
włókienniczych w Bombaju.
15,000 1·obotników znalazło się bez p1-acy.
We wschodniej Bengalji wydarzyły
się krwawe starcia .między ludnością mu·
9
"1bi
Hindusami.

paneuropejska a Polska ~sk~ a

gzonego przez rząd turecki wojska turec·
ł
•
kie zadały kurdom decydującą klęskę pod
ea r1an a zna az a u nas zywy po as
Araratem.
,
.
,
PARYż, 14. 7. w piśmie „Le Soir"
Oświadcza on, że inicjatywa francus. ~ ten spo_s~b po'!'s~ame ~urdow n:i ukazał się podpisany przez p. Largier, kiego ministra S9raw Zagranicznych znagi3:mcy p~rskieJ uwaµc nałezy za zh- członka Komisji spraw zagranicznych Izby lazła w społeczeństwie polskiem stanowczą
łnvid'i>wane.
Deputowanych i jednego z wybitnych przed aprobatę. Minister Zaleski od chwili obję1
~w:aaaa•.a:ammrwwwww;m•u
stawicieli radyiralno • socjalnej lewicy arty cia kierownictwa polityką zagraniczną Po!
kuł p. t.
Unja europejska, a Polsł{a".
ski nie przestaje prowadzić akcji w wysoAutor, 'który był w Polsce i miał okaz~ę l_ci~ s~opoiu organizacyjnej cel.em us!"lenia
rozmawiać w tej kwestji z kilkoma polski... scrsłeJ współpracy swego kraJU z mnemi
520 mi mężami stanu, m. i. z ministrem Zales- państwami.
.
.
.
PIOTRKOWSKA 10
kim, przedstawia sz;czegótowo zapatrywaArtykuł dep. Larg1era ukaza~ 1uę takze
przeprowadził się na
nia Polski na idee Brianda utw_przenia ie- w tygodniku ,,L'Amitie Francaise" oraz
AL. KOŚCIUSZKI Nr. 39 1.aei:ac11·
eur<>P._e~
w całym szer~ ~łsm P,rowincjonaklycb.
róg~ja.

Id

Steczko Andrzej z Dalewa, pow. Drohobycz, Połączewski Andrzej, rolnik z Turzyska, pow. K-0wel, Putko Michał, rolnik,
z Lubyczy, !lOW. Rawa Ruska, Kopańczuk
Filip, Ho~cby, pow. l\owel.
Okręg 64 święciany- Bracław: upraw
nionych do gfosowania 249.020, głosowało ~7 ..257, t. j, 27 pro~. upraw_nfonych. Unie
wazmono 8.980 głosow, ktore padły na
listy 13 i 47 (komunistyczne). Na poszczególne listy padło głosów: lista nr. 2
PPSCKW. 6.600, lista nr. 3 Wyżwolenie
5.439, lista nr. 4 Bund 73, lista nr. to Strmt
nictwo chłopskir 1 21.630 (lista nr. 18,
blok mniejszości narodowych 12.379, Usta nr. 20, rus.Jen, starOObrzędowcyp 259, lista 24, sfronnictwo narodowe 11.602 lista nr. 46. lołffilna. 295.
'
'
Według tego wyniiv~ głosowania Stron
nictwo chłopskie otrzyma 3 mandaty, a mia
nowicie dr. Zygmunt Hofmokl - Ostrowski,
były poseł Antoni Szapiro, b. poseł Jan
Adamowicz. Z bloku mniejszości narodowych: b. nos. Paweł Karu.ro lista 24
' , '· . d.'
t
. tw ·~--~
8 .ronruc o n~ruuv':'e, 1 . mana.at, 1e
Piotr Kownacki-;- Wll.na, l~sta
2 PPS
CKW. 1 mandat. Stęzowski Franciszek.
~
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zakończony rozbiciem

samolotu
Londyn 14 lipa.
Cromt..
Iotników, którzy' lecąc z Anglji do Australji~
zaginęli przed dziesięciu dniami.
i\~att.hews oś#wiadczył, że samolot ich
~ozblł się podcz.is
burzy, ..a tow~r~ysz
Jego Hook pozostał w agonJl na mieJscu
wyP,adkq.
Donoszą z Rangoontt, że do
przybył Mattftews, jęden z dwu
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Ryga 14 lipca.
Siegodnia" podaje, iż w Windawie
llie~kryci sprawcy, należący niewątpli·
wie do kimunistycznej organizacji wybi·
li poraz drugi szyby w gmachu konsulatu fin1and~kiego i pokryli ściany gmachu
napisami o treści skierowanej Pl'zeciwko ruchowi antykomW1isty~nemu w Finlandji.
-0--

W adjuntanturze belwederskiej otrzymano następujące depesze pod adresem
lVIarszałłm Piłsudskiego:
_ Zebrani na plenamem posiedzenin
członkowie zarządu głównego

Związku

niższych pracowni}{ów pocztowych wyra-

żają cześć i hołd P~_nu Marszałkowi, jalw
wolność i
Pierwszemu bojowniIwwi o
niepodległość

Rzeczypospolitej, oraz przy

bra Rzeczypospolitej pracować będą.
(-) Prezydjum

Władysława

Leopolda
Jaworskiego

z

Marszałka Piłsudslt:iego

rzekają, że nadal, jak dotychczas dla do-

''''IEIł

DEPESZE

h
Depesze
OId OWDICZe
dla

ZłllEWAZENIE
konsulatu finlandzkiego"
na Łotwie

•

*

.
.,
.
koWl wyraz~ hołdu l ~Z~I ora~ zapewmam~
że w ~p~'awle . stałej ~ . merozerwalneJ
łącznoscI morza z ~acler~ą~ cała Polsl~~
je~t j~d!lomyślna, mezalezme od stanu I
dZIelmc.
(-) Minister Kwiatlwwski.
'.'
*
*
Działdowo 14 lipca.
Członkowie Zrzeszenia
Rodaków
z
Warmji Mazurów i Ziemi Malborskiej,
organi~cje P. W. oraz ludność pOWIatu
działdowsl.:iego, zebi"ani na zjeździe
w
Działdowie z okazji rocznicy
plebiscytu
przesyłają wyrazy najgłębszej czci i hołau Budowniczemu Polski i Wodzowi Ar-

Gdynia 14 lipca.
Przyjmując dziś ufundowany
przez
Dziś rano zmarł .po trzytygodniowej
chorobie, wywołanej nieszczęśliwym wy- społeczeństwo Pomo:;:za statek sz!wlny mji
padkiem w Milanówku, pod Warszawą, "Dar Pomorza", sldadam Panu Marszał
gdzie bawił u kl'ewnych - jeden z wy---000bitniejszyck pmwników i polityków polskich, prof. dr. Władysław
Leopold Jaworski. (PAT)

IX Zjazd

egjonistów

w Radomiu

CZECHOSI.OWACIA
wobec projektu Brianda

zapowiada

Praga 14 lipca.

się

(-) Prezydjum.

niezwykle

interesująco

Tegoroczny lX-ty Zjazd Legjonistów 11<ńW Obrońców Ojczyzny. Na tej uroczy
Czeskosłowacka OdDowiedź na
memorandum Brianda wi'ęczona dziś zosta: odbędzie się w i{adomiu w dniu iO-ym st?ści ~rzemawiać będzie, gen. dr. Roman
la posłowi francuskiemu w Pradze i prze· sierpnia.
Ooredn. ..
. .
Program Zjazdu, który będzie trwał je . Celem 'pr~YJ~cm u~zestDl~ow IX-go
słana pocztą lotniczą do Paryża.
den dzień jest następując:
Zjazdu LegJomstow zaw~ązał Się w Rad~Godz. S-ma min. 30 - składanie wień miu kowJtet obywatelski, który wyłomł
ców przez organizacje na płycie Nieznane- z pośród siebie komitet wy.lwna~czy. go żołnierza, godz. 9-ta - składanie wień Przewodniczącym tego konut~tu jest ~o
ców na grobach poległych Legjonistów; jewoda kielecki; p. Jerzy PacI()rkow~kl, a
godz. tO-ta ----:- msza polowa, celebrowa- jeg~ zastę~caml: st~ro~ta I ra<ion?sk!, .p.
na nrzez ks. blskuoa dr. Władysława Ban MackowskI, prezes ZWiąZKU Legjomstow
dur;kiego poświęcenie sztandaru Olrręgo- w Radomiu, 9. Osińslti i prezes radomskiej
wego Związłm Legjonistów, Związku In- rady miejskiej, s~n. dr. Kelles - Krauz.
walidów i Związku Strzeleckiego pow. Sekretarzem ~onntetu wYk?nawcze~o zoimzienickiego. Po mszy odbędzie się od- stal p. Cza!) ski, a posz~zegolne sekCje obsłonięcie wystawionego w Radomiu pom- sadzono,. jak. następuje: por~ą.dko~a
Dz" i dDi nast~pnych!
nika
,,'Czynu Legjonów" , a następne uczest kpt. Gałica, ft.nanso,":a - p. ~Isleckl~ Jrn:a
Najnowsza i najpotężniejsza ;eanicy
Zjazdu i miejsoowe organi~cje p.rze t~runkowa - dyr:. Pl~truslewicz, .wyzywle
Iizacja Fryderyka Langa, tworcy
defilują przed Marszałkiem Ptłsudskim; mowa - 9. Kł.osmski, dekoraCyjna - p.
filmów: Dr. Mabuse," "Nibelun
godz. t3-ta - wspólny obiad Legjonowy Rodziewicz, ~ade~ji .- dyr. ~ałuja, ~au
" i "Metropol'lS "
gilI
w koszarach 72-go p. p.; godz. 16-t:1- aka towa -p. Plerruslewlczowa, Wleczormc,,demja, łdórą otworzy przemówieniem prem ~a - p. Osińska, s.ztandaro":,a - p. djer Walery Sławek, poczem ~rzemawiać sIecka, dwor~owo - tnf~~acyjna -: p. Ma
będzie gen. Edward Rydz - śmIgły; godz. luszek, pomnikowa - lOZ. Prokttlskl 1 praRewelacyiny arcyfilm, odsłaniający ta~
19-ta - wspólna kolacja, a następnie wie sowo - propagandowa - p. B orO\\< ska.
jemnicze machinacje międzynarodowej
lczornice dla Legjonistów i Strzelców, poWczoraj udała się do Radomia specjal
bandy s7;piegowskiej. W roI. g/.
czem raut. na delegacja zarządu głównego Z.vi'Fk!.1
Willy Fritsch
Uroczystości zjazdowe porzedzi w dniu Legjonistów, celem omówienia z czynniRudolf Klein-I:logge
9-ym
sierpnia r. b. capstrzyk ot1kiestr na ka miejscowymi szczcg,')t(.w OIganilacyji demoniczna Gerda Maurs
.{lSK~AJ
ulicach Radomia i o godz. 8-ej wieczorem nych zjazdu. otwarcie lokalu Federacji Polslrich Związ-

Z IEDZY

UwaO'a! Ceny miejsc znaczDie
zniione! Na wi~czor. seanse miejsca

po

Zł.

1.- i

Zł.

Pennavaria nadesłał dę!)eszę do minism
komunikacji, inż. Kiihna, w której dzłę·
kuje za gościnne przyjęcie w czasie swego
pobytu w Polsce i zał~cza wyrazy przyjaź"
ni. _
\,.
Minister inż. Kiihn otrzymał równieź de~
peszę od prezesa Międzynarodowego Lwiąz
ku Towarzystw Komunikacyjnych, p. de
Lenekera, w której dziękuje on \V imieniu
uczestników Międzynarodowego Kongresu
Komunikacji za miłe przyjęcie w Polsce I
troskliwą opiekę.

___ oSo_.

DZIEł1liCI LECIE
dni krwi i chwały
15 Hpca 1920 r.
FRONT POŁUDNIOWO-WSCHODNI generała Rydza-śmigłego. W rejonie G-ej armji nieprzyjaciel atakował przyczółek mostowy Husiatyn. 18-a dywizja generała I\:rajowskiego, po
gwałtownych i ciężkich walkach
opanowała
Dubno o godz. 21.
W 2-ej armji usiłowania nieprzyjaciela, zmie
rzające do sforsowania Styru, spełzły na
niczem.
Na froncie 3-ej armji
ożywiona
dzialalność wywiadowcza.
FRONT PóŁNOCNO-WSCHODNI generała
Szeptyckiego. Pociąg pancerny
"Piłsudczyk"
wysłany na wywiad w loerunku Sarn, po walkach, okrążeniu go i przerwaniu tyłów toru kolejowego, został uratowany przez pociąg pan·
cerny "Grzmot", poczem po
kilkugodzinnych
walkach i naprawieniu toru oba pociągi powró'
ciły wraz z towarzyszącą im piechotą, na poprzednie stanowiska.
Na reszcie frontu 4-ej armji walki o znacZeniu lokalnem.
znacznif
W rejonie l-ej armji liczebnie
przeważający nieprzyjaciel dąży wszelldemi siłami do opanowania Lidy. Nasza
17·a dywizja
piechoty została w marszu, pod miejscowością
Gieranony na północny wschód od Lidy otoczona i przebiła się z trudem, tracąc żnaczną część
artylerji (20 dział) i ponosząc duże straty.
Grupa generała Boruszczaka w
odwl'oci"
wzdłuż toru kolejowego Wilno-Orany.
--000-

•

ICATA"LIZ"'"
we

Włoszech
Rzym 14 lipca.

W pi'owincji Toscana odczuto wczo·
raj w różnych miejscach silne wstrząsJ
ziemi, poprzedzone gwałtownemi hukami
podziemnemi.
Jednocześnie donoszą ze
wszystldcb
stron Włoch o gwałtownych hurbach
ulewach. Temperatul'a obniżyła się nagle z 35 st. C. na 10. Niektóre rzeki wystąpiły już z brzegów. Wiele domów spło
nęło od piorunów.

--000-

1.50

Doskonała ilustr. muzyczna pod kier.
M. Lidauera. Pocz. seans. o g. 4,30 pp.,
w sou. i uiedz. o godz. 1,30. Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

;~~~a~::~n:~erm::;un~:c~~ap.

I

Zamknięcie sesji
.
parlamentu egipskiego
I nacjonaliści sprzeciwiają się
Londyn l4-go lipca.

wani

jed-

Z Kairu donoszą: Deli:ret królewski o nak obaleniu ustroju ' monarchistycznego
zam!mięciu sesji parlamentu egipskiego i proponują tylko detronizację króla Fua-

DŹWIĘKOWY
TEATR ŚWIF,TLNY

CASINO"
Arcydzieło śpiewno-dźwiękowe
go p. t.'

ZAKLĘTA

RZEKA
W rolach głównych:
RYSZARD BARTHELM ESS
i urocza BeŁty COMPSON
NADPROGRAM:
GUS ARNHEIM i jego znakomita
orkiestra jazzbandowa z Hollywood
oraz aktualnośai filmowe.
Początek

seans. o godz. 4.30, 6, 8 i 10
Ceny miejsc na I-szy seans zniżone.
(zł. 1, 150, 1-) na następne: zł. 1
2.- 3.- łoza 3.59Sala nowocześnie wentylowana

wywołał wiellde wzbul'Zenie w
kołach
stronnictwa, nacjonalistycznego Wafd,
które, jak wiadomo, posiada
przeszło
4 5 mandatów poselskich. Radyl<alny odłam nacjonalistów występuje w dalszy,m
ciągu za (I.2tronizacją króla Fauda i proklamowaniem republiki w Egipcie. Pierw
szym prezydentem miałby być
Nahas
Pasza, przywódca partji Wafd. Umiarko-

da i proldamowanie królem lO-letniego
królewicza. Rządy nad bajem do czasu
pełnQletności królewicza
sprawowałaby
rada regencyjna,
złożona z członków
stl'onnict~a Wafd. Sytuację polityczną w
kraju utrudnia niewątpliwie silne stanowisko nacjonalistów, którzy zarówno w
parlamencie jal{ i w kraju rozporząa:mj;!
silnem wparciem większości.

Ceny wszystkich miejsc:
)1&. t.- i I~JO

-

Wiecznie młody uwodzicielski

i

Polska"" wicemisłrzent Europy
w

w

nej

STRASSBURG, !~. 7. Fitl:',ł mi.mzoshv
Europy w kohzykówce pań 'lakońa'lł się
zwycięstwem Francji, która polw~la~a Pols!{ę 33:17.
Gra w pierwszej polowie zacięta i wjt
równana. W drugiej cz,?ści gry FI ancuzld
grały dosJwnale i uzyskały przewagę ilad
zmeczonemi Polkami.
'Do porażki drużyny polskiej przyczyniła si~ w znacznej mierze okoliczność, że

wygrała

dramacie erotycznym wg. rozgłoś.
powieści Jakóba Wassermana p. t

ĄASfJłl

w koszykówce
finale Francja

John Gilbert
~~:k~:cO Ałma Rubens

EIlWiIA'

33:17

iI~~e

zawudnicz!d nasze przybyły do Strassllur
ga dop!e:D w sobotę rano, a po kilku godzinach grały ciężl<i mecz z Czechosłowa
cją (półfinał mistrzo3-rw) w czasie t~!ewne
go deszczu. Polski zwyciężyły 14:8. Trudy pedróźy i ciężlde spot!ianic wyczerpały
polsJ<ie zawodniczid, !~tóre nie wytrzymały tempa gry w dfl.1giej połowic meczu
z Francją..
G

Film śpicwno-d:iiv/iękowy. Reżyserji
Victora Sjostroma
Ponadto światol"J"cj sł~v/y śpi(!wa,k
T~UE)l

Ru.fa jako Fi.>;:?ro Z 0IMry

"e:; !'uHk Sewiiskl"

Pocz.

VI

dni pOl'/szednie o g. 6 wiecz.
Dziś o godz. 2-cj.

aaa.Bm. .-==m""mBaKga~~~~~~~~~mm~~~ma~~Em~~mm~mg~~~~umm.mE~~Ba"~~-==-.m. .~~~~~~~. ~P3PSM

·~. . . . . . . .a=. .

Jedyne w

śródmie§ciu

Kino wogrodzie
Pocz. seansów o godz. 4.30.

---

Codziennie 2 seanse: od godz. S-ej
do 10 wie~z. i od 10-12 wiccz.
W razie niepogody kino zostaje w ciągu kilku
minut przeniesione do sali zimowej.
Ceny miejsc zniżone. Na wszystkie
miejsca po 50 gr. i 1 Zł.

seanse

Dziś nadzwyczajna premjer3.;

W;:Wt~io..Me~~t~"dc~JÓ~;:!O!
V/spaniała

I.

UQW3~

legenda połlldniowo-ameryka21ska w
l~-~u. ::.:ktac;1 . W roli I?rzywoocy
ganczoS0w,
poła::lklch pasterzy kom w stepach AmerykiPołudniowej mistrz nad mistrze
DOUGLAS FAlRBANH.S
w roli góralki żywiołowa meksykanka.
VELEZ.
1 LUPE
ę
_

I
III

l
_,

„HASŁO"

Nr. 19!

SEP

z dnia 15 lipca 1930 rokl!

współpracy

państw. źródło stałych

ne niemieckie zmuszą zupełnie Francję,
w postaci okupacji znikło, spo- wkrótce DO SZUKANIA WYRAżNEGO
dziev;ać się więc należy rewizji wzajem- ZABEZPIECZENIA FRANCJI.
Okupacja
nego stosunku, który dotychczas oparty honoru jest zniesiona, a ruch separatystycz
rzy znali dobrze wewnętrzny stan Nie· lenia pokoju europejskiego.
Prasa lewicowa francuska podobnie był rm f-0mrnch traktatu._
nv i tak słaby narazie iest rozP-.,romiony.
miec obecnych. Ruch ten nigdy n i e
jak
i
niemiecka
widzi
obecnie
możliwość
Rosnące
stale
tendencje
nacjonalistyczmiał mocnej podstawy 1
Ludwik~
nie mógł liczyć na nieskrępowany rozwój,
szczególnie po wycofaniu wojsk francus ·
kich i trzeciej strefy Nadrenji. Gdy tuż
po klęsce niemieckiej, gdy po rozejmie i
w czasie długich pertraktacyj, związanych
1: traktatem pokojowym w Wersalu nie powstata republika nadreńska, jeżeli obszary
te najbliżej Francji położone nie zdobyły
sohie odpowiedniej przynajmniej autonoZlekka, pofałdowana równina ujęta w
Niedarmo zobowiązuje się nowy INIEMENSKIEMI
RODAMI LITEWmji w chwili, gdy wszyscy w Niemczech mmiona dwóch leniwie płynących rzek mistrz zakonu Henryk Von Plaum do wy SKICH i RUSKICH BOJARóW, a nazwi
' - Drwęcy i Wkry.
płacienia królowi polskiemu stu
tysięcy ska
Chodkiewiczów i Wiśniowieckich,
żyli potl wrażeniem klęski stawało się
W promieniach lipcowego słońca, w ci grzywien szerokich groszy praskich w Kościuszki i Jasińskiego, Mickiewicza,
rzeczą jasną, że czas pracować będzie w chy ietni poranek przed żniwami złocą się dniach św. Jana Chrzciciela, św. Michała Traugutta i Piłsudskieg~ są tylko drogoNadrenji nie na korzyść Francji, lecz Nie- łany dojrzałego żyta, bieleją zagony owsa i Marcina natychmiast po uznaniu poko· wskazami na tym szlaku polskiej sławy.
miec. W Niemczech zaś ruch separatystycz i zi-eleni trusta, pcdmokła łąka...
ju„..
A przecież grunwaldzkie zwycięstwo ma
ny m i a ~
t y l k o
w r o g ów ,
Zdała sk1·zy się i gra kolorami nieba
'fyle wymowa faktów dziejowych, a jeszcze inne obłicze. BITWA POD GRUN
n i g d. z i e v r z y j a c i ó ł •
i tęczy szarawa toń lubieńskiego jezio- teraz ich rozważanie.
WALDEM JEST ostatnim ogniwem w
ra, o śwież'111 czerwienia, dochówek biJ·„
*
•
•
długim łańcuchu p1·zygotowań, wywia·
d ow
• 1· marszow
' ze s t rony poIs kieJ· i litew·
Clernenccau 9ocisycanie mchu separa · w oczy dachy
dworskich
zabudowań w·:Otóż wbrew wszelkim .
f
.,
.
fystycznego przez Francję uważał j a k o ~ t
ha 1
szu°:my~ rc;i.- skiej, jest ZASŁUżONYM WYNIKIEM
1
„z ym r m.
zeso. m podk~elic - !1ale1:y tę mezm1ermc ZASTOSOWANIA DOBRZE PRZEMY.
r o b o t ę n I e r e a
n ą ' z a
Dąbrowno i I\urząturk, ciemna linja wazna okohcznośc, Iz ZE ZWYCIĘ- śL N G S
m r z o 11 k ~ • Oał temu wyraz niedwu- sz1Jsy na Chełmno, ku Wiśle; w gęstwi SKIEJ WOJNY z KRZYŻAKAMI POL·
~2 E ~ TRATEICZNEGO
PL~U.
7.naczny w ostatniej sv;ej ksiąke, wyda- sadć~ owocowJch ukryty Lidzbark i SKA żADNE.J KORZYśCI w NABYT~ czeiwca 14 ~ 0 roku s~ostowi~ por.rej po śmierci „Tygrysa". Sceptyzm fran- lJograniczne Działdowo, p,ruski doniedaw- KACH TERYTORJALNYCH NIE U- gr~icznych grodow napa~aJą z. kr~lew·
na Strassburg, a dalej droga na :rmawę i ZYSKUJE.
~iego r?Z~u na za~ krzymck1e. w
cuski co do rczwoiu
tego ntchit znalazł na horvzoncie, ku ~.;.lnocy zwarta ściaN1"'szaw1e
1 Murzynowie a łuna
·
• . w· -ł .poza"'·
.cl. • z ak
.r
l"'"1
w stosunku do olbrzymich nakładów ru "'na zachod mem
.
nawet wyraz w 1.„
1ierau.~rze p1"'„mej. n o- na mazurskich borów...
wybrzezu
is y 1 s k u
i trudów podjętych - powiada prof. pienie recerstwa pod Korczynem zdają
mity pisarz francus-Y-J Paul Morand w
I tu. wla.~n_ie Grunw~d:··. A dziś mija .<\leksander, Proe~ w swej cennej się wskazywać na to, iż Władysław Ja.
„Swawolnej Europie" wspomina 0 inżynie · doldadrue p1ęcsct dwadziescia lat od owe pracy o krolu Jagielle - w stosunku do giełło ruszy zachodniem brzegiem Wisły
rze Nerve, który z ramienia p. .Poincare !!o pamiętnego po~~a. we 'Ytorek 15 wys~u władców i ich narod?w, korzyści przeciwko krzyżakom. I rzeczywiście'
(wyraźnie wymienione nazwisko) sp o . ~~pca 1410 roku~ dz1en Rczesłama. Aposto pokoJu, za.wart.ego były rukłe. ••• a na król posuwa się z wojskami tym brze·
tyk a 5 i ę taj n ie z j e dny 01 mw, - gdy kroi Władysław Jagiełło~ po sprawcow pokoJu ••• mocno sarkano w Ko- giem na północ, ale na wysokości War·
z przywódców ruchu separatystycznego. "'ł'słu?hamu. c(~uch mszy 'Y obozoweJ k:-, ronie....
szawy zapada nagle w lasy i z zachowaNATOMIAST MORALNE KORZYś· niem wszelkich środków ostrożności w
plicy 1 przyJęcrn posłów nustrza JungruP r z y w ó d c ę t e g o
n a z a - gena z m1e.czam1,
·
· które but ny .K rzyzan:
· 1. CI... S Ą OGROMNE.
'
zupełnej dla wroga tajemnicy
przecltoi ut r z z ab i t 'O.
przysyła!
D?bY
w
_darze
~la
p<>lsk1eg~
~oPomiędzy
narodami
późniejszej
jednodzi
na
wschodni
b1·zeg
Wisły
pod
Cze.r1
1 oto ternz jesteśmy świadkami jeżeli narch:y 1 htewskieg'? w1ellnego księcia, litej RzeczyposJ>Qlitej zostaje zadzierź- wieńskiem, gdzie łączy się z chorągwia
nie zupełnej likwidacji to walnego pogro- - daJe hasło do boJu.
gnięty węzeł rzeczywistej przyjaźni, u- mi mszowieckich książąt tudzież z woj.
mu ic{ei separacji przez nacjonalizm nie.
W serdecznych zapasach upływa zwo1 mocniony przez wspóh1e znoje i trudy bo- skami litewskiemi i Tatarami, Ullrieh von
miecki, niczem nieskrępowany. zwolenn!- na długi letni dzień lipcowy, aż dopiero o jowe, przez krew wspólnie przelaną. na Jungingen oczekuje siły polskie na za.che
zmroku załamują się żelazne szeregi za. polu y;alki, przez wspólną. sławę i zasługę dnim brzegu Wisły, gdzie zajmuje obron
cy separatyzmu Nadrenji są bici, rabowa- kutych w pancerze rycerzy krzyżackich wreszcie ukoronowany.
ne stanowisko pod świeciem i dopiero
ni, zabijani, uciekają do Francji, znikają z za prze.....c;iadzoną (prof. Jan Dąbrowski),
Grunwald Spaja Koronę i Litwę w po kilkunastu <!IDach, poznaw~zy .woj~n·
miejsc swego stałego pobytu.
wojów ostatnia rezerwa wielkiego mi- jedność daleko silniejszą, aniżeli wszyst- ny ~~tęp Jaipełły, przepra~. się sp1ePsychol.ngja odwetu w ten sposób strza - szesnaście lekkich, odwodowych kie uprzednio zawarte służby unje i fak- szme 1 w medogodnem mieJscu pod
tnajduje sobie upust. a prasa niemiecka chorągwi.
ty.
'
Chełmnem na w~ ~zeg Wisły.~ .
Bitwa skończona, a wedle Długoszo· · Tatarskie i wołoskie choragwie rusTera.E r~Ją się marsze posci·
liberalna i socja1istyczna nie reaguje na to
tak, jakby się lewicowe czynnilti Iran- wego świadectwa ponad pięćdziesiąt ty- kie pułki mieszczańskie z Witebsk~, Po- gowe. .
.
. .
.
sięcy trn.Pa ze strony niemieckiej za.ście- łocka i Smoleńska, żmudzkie oddziały i • Wo)ska !!1g1~ 1 Witołda okazuJą du
cuskie mogły tego spodziewać. Natomiast la pobojowisko.
litewskie kolumny piechoty obok polskich zą spl<l;wnosc boJową w . zamasko:wanym
prasa francuska nacjonalistyczna zniesiek · pod z d
Maszk · odwrocie z pod Knł"l7~tnik na Lidzbark
Jeżeli nawet uznać tę cyfrę poległych zna ·ow
yn ramem z
ow1c
.
-;-t
,
nie przedwczesne okupacji Nadrenji
Krzyżaków u średniowiecznego historyka lub Marcinem z Wrocimowic i tyioma in· w ~mach 10 d? 13 lip~a, ~o ~ala ~«>
wypadki z tem związane ocenia jako wstęp za przesadzoną (prof. Jan Dąbrowski), nymi - stają się żywym symbolem praw łowi na spok?Jne oblęzerue i nat~ch~·
jeżeli również obniżyć w odpowiednim dziwego połączenia Korony z Litwą. •• za. stowe ~ob~c1e zamku w Dą~row1e, kt~·
stosunku liczbę czterdziestu tysięcy jeń· powiedzią horodelskiej, a temsamem i ry stan:e się P'!ll~tem .o~~c~a. dla arl1:1Ji
ców i pięćdziesięciu i jedna zdobytych lubelskiej unji.
polsko·litewsk1eJ 1 umozliwi JeJ dwudmokrzyżackich chorągwi, - to przecież sam
ZWYCIĘSTWO JAGIEŁŁY i WITOL wy odpoczynek.
.
.
historycmy fakt be z przykład- DA JEST ZNAMIENNYM I PRZYTEl.VI
Tymczasem krzyzacy spiesznym marn ej k I ę ski orężnej Zakonu PIERWSZYM OBJAWEM NARODZE- ~zern z pod G~udzi~ i C~ełmna ~ąża·
powstaje niczem niewzrnszony, zaś póź· NIA SIĘ NOWEJ NIESPOŻYTEJ SI- J~ na spctkam:e, a ~uewątpliwe J>?dmeceniejszy w 1411 roku zawarty pokój w ŁY, WYROSŁEJ NA GRUNCIE śCI- me wodza udziela się całemu woJsku.
Toruniu staje się jeszcze jednym dowo· SLEGO, DUCHOWEGO i RASOWEGO
W PODOBNYCH WARUNKACH NA·
dem tego poO'romu militarnego ryeerzyjZESPOLENIA WŁAśCIWEJ, RDZEN- BIERA KRZYŻACKA KLĄSKA
POD
N l\'Iarji Pa~ny.
NEJ POLSKI SZLACHECKIEJ z NAD- GRUNWALDEM, CECH STRATEGICZ•
NEJ PORAŻKI I JEST TRIUMFEM RAIDUl>'*JMJ W w : : A K"1iWWWiiF
**fiW@WQIQ!
.i # W ! - B
CZEJ POL81\.IEJ MYśLI WOJENNEJ,
Niż ZWYKŁEM ZWYCIĘSTWEM MATERJALNEJ, FIZYCZNEJ SILY.
O tern najczęściej zapominają bistory
cy polscy (wyjątek-Kukieł), a więc nie
dziw, że przemilczaj~ chętnie i obcy.

Ruch seyarat ystyczny w Nadrenji i ~o silnei akcji rewizjo{ego zdobycze przejmowane były zawsze n i s t y c z n e j N i e rn i e c i dlatego
z duzemi zastrzeżeniami przez tych, Idó- w ust~9łiwośd francJi nie widzi utrwa-

w

dwu

zaognień

(Rozważania)

!WE -

W odpowiedzi na wojownicze mowy
Mussoliniego

Francja organizuje obronę swych granic

tUKH3R
Przypominamy sezon smażenia konfitur,
soków, kompotów z truskawek, czereśni,
pozio:nek, róż, agrestu, malin, porzeczek,
m<>re!i, wisien i t. p.

~~~~~~~~~~w~w~•Wi!!!!*~KWWW~•!!!'!!•~w~~

Ulubionym tematem relacyj dzienni-,nia do wielkich manewrów, podczas któków niemieckich jest wskazywanie na do- rych miasto ma wał egzamin, czy wolwody stałego zaogniania się stosunków ne jest do obrony przeciwgazowej.
firfJJll.cusko-włoskich.
W próbie wezmą ud~iał ndetylko właWedług ostatnich tej kategorji donie- dz,e wojskowe, lecz
również i: cywilne.
sień, czerpanych z prasy
francuskiej, Policja wyszukiwać ma piwnice, nadająostre napięcie między Francją a Wło- ce się na schrony przeciwgazowe, straż
chami skłoniło rząd francuski do wzmoc- ogniowa ćwiczyć S>ię będzie w ratowaniu
nienia oddziałów policyjnych na granicy zatrutych, saperzy i artylerja zorganiwłoskiej.
zują obronę lądową, eskadry samolotów
żandarmerji i s~ w _:pogotow~u do ~parnia
nieprzyjaRoomaite oddziały
gwardji narodowej _ jak donosi „Ma- c1els1nch atakow lotmczych.
tin" _ przybyły do Mentony i zostały
Z końcem Hpca manewry te mają być
roz1okowane na Rywjerze. Zadaniem ich przeprowadzone po raz pia'Wszy w prabę@ie kontrolowanie elementów faszy- ktyce, a następnie stosownie do uzyskast'Owskich i zapobieganie prowokowanym nych doświ·adczeń podobne alarmy próbprzez nich zajściom.
ne odbędą się 1·ówl1lież w innych
więkWedług doniesieil „Journal de
De- szych rn! Gst&ch francuskie~
bats" w Lionie czynione są przy.gotowa-I

*

•

*

A przecież historia w Ogólnych lin·
jach rozwojowych powtarza ~ - wielokrotnie i różnice powstają najczęściej w
szczegółach związanych z danym miej.
scem i czasem.
GRUNWALD WYROSŁY ZE śCI·
SLEGO ZESPOLENIA KRAJóW z PR~
STAREM! DZIELNICAMI PIASTOWE•
MI, GRUNWALD NA TLE POJEDNA·
NIA JAGIEŁŁY z WITOLDEM POZO·
STAJE NA WSZYSTKIE CZASY NIE·
ZNISZCZALNEM śWIADECTWEM TE·
GO, CO SIĘ NAZYWA JEDNOśCIĄ
NARODOWEJ IDEI,
WOLNEJ OD
RóżNIC ZAPATRYW AN PARTYJ~
NYCH, ZMIERZAJĄCEJ DO JEDNF.i
GO,BRJAASNCO WEGY TKNKIR]j#ATJEU<i<? WCESLZYUS:
DO
AL 0
1
,
.KICH JEGO MIESZKANCóW.
St. Bor. \

HASŁO
ŁODZKIE
dnia 15.VII.

HASŁO
ŁODZKIE
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Odsłonięcie
tablicy pamiątkowej
Adama Asnyka

rabunkowe

Młynie

Dn. 3 b. m, odbędzie się na Hali O~
sienicowej uroczyste odsłonięcie i poświę
cenie tablicy pamiątkowej Adama Asnyka,
wmurowanej w zeszłym roku.
Komitet uczczenia pamięci Asnyka, po
łączywszy się z Kołem Polsko - Włoskiem
im. Leonarda da Vinci, utworzył Komitet
przyjęcia gości
zagranicznych, których
przyjazd do Polski spodziewany jest w
końcu lipca ( 19 b. m.). Goście nasi, po
zwiedzeniu drogą okólną czołowych miast
Polski i najważniejszych ośrodków przemysłowych zjeżdżają na zakończenie
swej wycieczki do Zakopanego i tu obecni
będą na uroczysto&ci dnia Asnyka.
Komitet podaje do wiadomości, że zgło
szenia miejscowe przyjmowane będą w
dwuch ośrodkach: Poznań, ul. Focha Nr.
18, biura kwaterunkowe, oraz w Warszawie, Marszałkowska 117 m. 9, tel.
19 - 59 w godz. 3-5 w Kole Polsko - Wło
skiem im. Leonarda da Vinci.

na Pomorzu

Józefa
Cicha wiosika nad granicą polsko-nie- niego dwóch strzałów, dubeltówkę rzucił niach, podając jako wspólnika
na Kaszubach, Borowymłyn, by- do torfowiska, poczem przez nilikogo nie Patele, który również przyznał si~ do
czynu.
terenenl 3tra&miego mordu,
jakiego spostrzeżony, uciekł.
Obecnie znajdują
się oni w więziedokona.no na osobi.e 67-letniego deputatPolic}a ares.ztowała jako bardzo ponika Jana Rimgwelskiego z wybudowania dej:rzanego o morderstwo Wróblewskie- niu śledczem w Chojnicach, gdzie oczeBorowegomłyna.
go, który przyz.nał S·ię po długich bada- kują wymiaru sprawiedliwości.
Otóż krytycznef nocy powracał Jan ~~~~~~~~~~~~~~~~~!l!!!!!!!ll!!l!l!li!~~~~~~~~~~llJ!!l!!llllll~~
Ringwelski od swego sąs.iada niejakiego
1
Rudnika, do domu na wybudowanie. W
pewnej ehwhli padły nagle z pobl~skiego
owsa dwa strzały, które ugodziły go w
Q!!RIH *\tM
M
Mrtmmree
e
gfowę i pierś, tak, iż zbroczony krwią
mm•·
orągw1
padł na .zierruię. Sprawcy mordu zbiegli. - · - · ·
Ringwelskiiego, da:ii2cego słabe oznaki ży
Dnia 3 sierpnia b. r. obchodzi 70 pp. zwycięstwami odniesionemi pod lhumecia, znaleziono raoo o godzinie 5 na szo12
p.
Strzelców Wielkopolskich) uroczys- niem Czernową, nad rzeką Serwecz. Sła
gdme
padł.
Odstawiono
go
natychsie,
miast samochodem do Zakładu św. Boro- tość wręczenia chorągwi, ufundowanej wą okrywa się pułk w trzydniowej krwameusza do Chojnic, gdzie dotąd nie od- przez ludność powiatów jaroci11skiego, ple wej bitwie pod Białobrzegami nad Bugiem,
gdzie zatrzymuje 21 dywizję sowiecką sła
szewskiego i średzkiego.
zyskał przytomności.
Władze śledcze stały prz.ed zagadką
70 p. p. jest pierwszym pułkiem powsta bemi siłami 130 załedwe bagnetów, opóź
jaką mieli do rozwiązania. Któż bowiem łym na terytorjum byłego zaboru pruskie- niając posuwanie się 3 armji rosyjskiej w
550-łecie miasta Kartuz
miałby interes w zamordowaniu biedne- go. Miejscem ·narodzin jest Ostrów Wielko okresie gdy Naczelny Wódz powziął plan
g-0 stairca, który prócz wymiaru,
który polski. Zorganizowany z luźnych oddzia- bitwy warszawskiej. W bitwie pod Biało
Położone w przepięknej części Po!Slb.
otrzymywał, nic nie posiadał?
Natych- łów powstańczych, 70 p. p. od pierwszych brzegami ginie bohaterski .dowódca pułku, t.
zw.
„Kaszubskiej Szwajcarji" - miamiastowe śledztwo prowadzone przez po- chwil swego istnienia bierze udział w ś. p. ppłk. Jan Januszewski.
sto Kartuzy, przygotowuje się już telicję śledoZJą z Chojnic ujawniło
okrut- walkach o uwolnienie południowej części
Przerzucony pod Warszawę pułk bierze raz do uroczystego obchodu 550-letniej
nycll morderców w osobach JC1~efa Pa- Wielkopolski z pod wiedzy zaborców. Wał udział w bitwie pod Nasielskiem odnosząc
rocznicy założenia tego grodu, które nateły i rolnika Franciszka Wróblewskie- ki te, stoczone z nieprzyjacielem
silniej- w dniu 19 sierpnia 1920 r. świetne zwycię stą.piło w r. 1381. Celem uświetnienia ugo z Borowegornłyna.
szym liczebnie i nieraz bardzo krwawe, stwo pod Przemiarowem. Dzień ten został roczystości jubileuszowych planowane są
Ofiara mordu, Jan Ringwełski oddał przynoszą chlubę młodemu żołnierzowi.
obrany jako dzień święta pułkowego.
przedstawienia, mające zobrazować rozswemu zięciowi gospodarstwo, które tenW styczniu 1920 r. pułk zostaje przeOd roku 1921 70 p. p. stacjonuje w wój miasteczka w ciągu ubiegłych stu·
że następnie przed rokiem sprzedał Fran
rzucony na front wschodni. Tu wybija się Pleszewie.
leci.
cis.zkowi Wróblewskiemu, który obecnie
wydawał Ringwelskiemu deputat.
Wróblewski powziął szatańską myśl,
chcąc
się pozbyć ciężaru, jakim był dla niego
R. Wspólnie z Patelą ułożył plan sprząt
nięcia R. ze świata, aby pozbyć się go na
zn.w.sire. Plan miał wykonać Pa.tela, który jako nagrodę za to miał otrzymać sioMury kościoła jarocińskiego pod we- odprawionem nabożeństwie, gdy
nieo-1 kościoła.
~trę Wróblewskiego za żonę. Plan
zo- zwaniem św. Marcina były
świadkami mal już wszyscy wierni opuścili świątyW pierwszej chwili nie poznali obeC·
stał wykonany.
strasznego widoku.
nie, a pozostała tylko
jeszcze garstka ni obłędu u wbiegającej; przypuszczali.
Krytycznej nocy Patela z dubeltówką
Było to w niedzielę dnia 6 b. m. po staruszków. Nagle wbiegła warjatka do że zachodzi nagły Wypadek, gdzie się wo:
tczekiwał Ringwelskiego. Po oddaniu do mimr••WAfiW** umi:www•lłłffNwa• *' "AW!!I wwii!M *
z
ła księdza z ost.atniemi Sakramentami
IJiUYlJI
św. Lecz obłąkana przeskoczyła kratki i
do wielkiego
gdzie
zrzuciła obraz po stronie ewangełji i za~
r~~~ła się kolanami, by wejść na ołlfliecką

m

Uroczystość wręczeńia ~..,~~#W~"'
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70 p. Pe
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War· ałka na Wielkim Ołtarzu
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krajowych zagranicznych łóżak metalowych; wyzymaczki amerykańskie
materace wyściełane oraz materace
•pręiynowo hygieniczne „Patent" do
meblowych łóżek podług miary nabyć
można najtaniej i na najilłogod·
nłejszy•h waru??kach w fabrycznym składzie
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Dziś i dni następnych I
niezwykły europejski fiłm dźwiękowo
śpiewny

"UFY"

'Ye

~o- j czy,

Lwowie,
w porę udzielonych informacyj, dotyczących wyższych studjów, dla tegorocznych matul'Zystów ogłasza
następujący komunikat w odniesieniu do poszczególnych Wydzia~ów na Wyższych Uczelniach Lwowa.
UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA:
Wydziały: teologiczny, humanistyczny i matcmatyczno-przyradniczy przyjmują studentówtów bez ograniczenia co do liczby. Do podania
należy dołączyć: 1. Metrykę chrztu, 2) świadectwo dojrzałości (w oryginale), 3. Curriculum
vitae, 4. Ewent. świadectwo określające stosunek do służby wojskowej.
Wydział prawniczy i lekarski przyjmują ograniczoną liczbę słuchaczy. Na wydział lekarski należy podania składać w terminie 1-10
\Hześnia i prócz wymieninych wyżej dokumentów należy załączyć statnie dwa świadectwa
szkolne.
POLITECHNIKA LWOWSl{A.
1. Wydział Inżljnierji lądowej i wodnej.
Oddziały: lądowy, wdny i mierniczy, Podania
wraz z dokumentami należy składać 10-13
września. Egzam. kwalifikacyne. Geometrja
wykreślna, matematyka i szkicowanie.
2. ·wydział architektoniczny.
Pdania składać około 20 września Egzam.
kwalif. Geometrja wykreśl. i rysunki.
3. Wydział rolniczo-lasowy. Oddziały: rolni-

f:.<.liA ::eniając znaczenie dokładnycn

Wietfcł wyMr wózkdw

Koła Łodz1°an

i

I

lasowy. Egzam. kwalif. Nauki przyrodnicze,
4. Wydział chemiczny. Podania w terminie
10-13 wrześ. Egzam. kwalif. Fizyka, chemja
i szkicowanie.
5. Wydział mechaniczny. Oddziay: maszynowy, elektrotechniczny i naftowy. Podania w
term. 10-13 wrześ. Egzam. k•alif. Matematyka, geometrja wykreślna i szkicowanie.
6. Wydział ogólny. Podania w term. 10-13
wrześ. Egzam. kwalif. Matematyka, fizyka,
wentualnie geometrja wykreślna i szkicowanie.
AKADE:t1JA MEDYCYNY
WETERYNARYJNEJ.
Termin składania podań z dokumentami do
15 wrześ. Liczba przyjętych studentów ograniczona, egzamin wstępny, obejmujący zasadnicze wiadomości z zoologji, botaniki, fizyki i
ch.emji w zakresie szkół średnich.
WYŻSZA SZKOŁA DLA HANDLU
ZAGRANICZNEGO.
Jest uczelnią prywatną i obecnie o prawach
akademickich. Jako warunek przyjęcia - konkurs matur.
Szczegółowych informacyj udziela się w lokału Akademickiej Grupy Prasy ul. 11 Listopada Nr. 26 w śrdy i piątki w godzninach od 17-·19. Tamże do nubyda są infrmatory akadmickie, illustrujące dokładny obraz przyjęcia i program stlldjów na Wvższych Uczlniach we Lwowie.

POKUSY ===
Poprawa
na
ryn
u
pracy
BEUROPY
Znaczny ubytek bezrobotnych

podbi~gra

W tej chwili zorjentował się Jeden z
obecnych tam mężczyzn, podbiegł do ' oszalałej i pokrzyżował jej plany.
. Lecz ~bł~kana . posiadała
niezwykłą
siłę, to tez ow męzczyzna nie mógł sobie
d ,
d Z
. ac ra y.
a chwilę podbiegło
jeszcze
:.:ilku panów, którym udału się poskromić oszalałą.
.
Długo trwa.ły zmagania, wkońcu wyr•
0

wała się warjatka i chwytając się świe·
cznika lampionowego, używan~go w czasie pre-cesji,
połamała go z łatwością.
W
·
sł bl
.
reszcie ze a ra; wyniesiono ją Z kościoła. ·
Wyprowadzona na powietrze przyszła
do siebie. Ks. proboszcz zwolnił ją, a obłąkana wyszła zupełnie spokoJ"nie na U·
licę, gdzie ją dopiero policja ujęła.
Dnia następnego
odstawiono ją do
zakładu dla umysłowo chorych Dziekan·
ki w Gnieźnie.

Jak się puźniej okazało, obłąkana by·
fa niejaka
Banachówna, służnca z Ka-

dziaka.

Wyśmienita komedja i zarazem wzru-

dramat miłosny.

W rcli dzi.
kuski pragnącej z0stać wytworną da•
m11, słoneczna Liłjana Harvey
Właścicielem okrętu, przedmiotem mi-

ło1nyc.h uni.e~ień l!'J~iflllłl. ~4MJ' ,n

dzikuski Jest 1::11~\llł ~N_,.
nasz piękny rodak po raz pierwszy
udźwiękowiony.

Ceny
miejsc:

ł

1

Z • .-,

2. - I„ 3. -

Początek seans. o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz.

W pon!edziałek początek o godz. 6, 8
i 10 wiecz.

Ostatnio opracowane szczegółowe da·ne st~t.Y_styczn~ o sytuacji na rynku pracy
za m1es1ąc maJ r. b.
Liczba bezrobotnych, zarejestrowanych
w P. U. P. P., spadła w maju, w porównaniu z m. kwietniem o 4G,OOO ludzi, w
kwietniu bowiem bylo zare.j es irowanych
273, 712 bezrobotnych, w maju zaś już ty!~o 228,331 bezrobotnych.
jeśli idzie o miesiące poprzednie cyfra
bezrobotnych podnosi się nasti;pująco:
maj - 228,331, kwiecie.ii - 273, 717, marzec - 295,612 1 luty - 249A62, stycze11

-

Pia ga żmij w Beskidach

---Or---

szający

ołtarza,

Z Katowic donoszą, że w Beskidach
śląskich pojawiła się
wielka ilość żmij
jadowitych, które stały się dotkliwą plagą dla letników i wycieczkowiczów.
Po·
dobno najstarsi ludzie nie pamiętają tak

wielk~ej ilości żmij w tamtych
okolicach. Służb...q, leśna otrzymała polecenie eJeżeli c~oc!zi o porówna_nie d~nych z r. nergicznej walki z gadami.
b. z clanem1 roku 1926 - 1edyn1e w marcu i kwietnia r. b. liczba bezrobotnych jest ~IB.Uii~~'M'Mi.i\Vi!i~U&"fi.!'iffifu'M!M
wyższą, niż w roku 1926, w pozostałych
Łodzi
miesiącach pierwszych w roku 1926 każ
w.ar;zta~
r;peracyjny
firmy
„Radjo Si;:le:1clorazowo zaznacza się zwyżka liczby bezd1d , P1o{rilowska 61, w podwórzu, telerobotnych,
porównaniu z r. b.
<
l~n. 159-02, naprawia! słucl:awki, gfośW miesiącu maju r. b. było w Polsce
mk1, akumulatory. P;·zerabia b. tanim
koszt~m. aparaty na nowoczesne. Najtań·
bezrobotnych włókniarzy 31,401, w miesią
sze zrodło! MagneSO'l\'&nle słuchawek
cu czerwcu r. b. natomiast liczba tych beztyiko 1 :eł. - ł.adowanle akumulatorów
robotnych spadła do 26,575 bezrobotnych,
tylko 1 zł.
447
t. i. o 4,826. (ag),

I

I- 186,427 bezrobotnych.

w

l

Jedyny· w

„HASŁO"

Nr. 191

'Rypałski ~ · posł:rtaCl1

KiłOMBKA
~

I

LIPIEC.

DZIS
Henryka
NMP. Sz!(aplerzn.
-oWs. slońca
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na la.wie oskaurioI1ycb. za zabójstwo

JUTRO:

15

;:Str. 5

z dnia 15 lipca 1G30 ro1;:u

W nocy z dnia 20 na 21 grudnia ro-,toru kolejowgo ujrz:1~ w polu
le~;;~c0:;·u lnionego do mieszkania Szlegiera przy u„
ku ubieg~ego oc'.byia siQ w
mie::;zk~.niu m0iczyzn~ ~ oba;;: ni~;:;·o ::::tał Pilkicr. Gdy licy \\'.npienn::j G, gdzie nim okazał się
g. 3 m 8
zn.::neg? no:;.o\~'llH~a. .
. .
1 ~~Yl'.<:.·ski zwrócił się do !2:'.:_:.:.c~iFo z ~- l~Y - 'Albin Dom~gała, zamieszkały przy ulig. 20 m.
Jn~~fa .tiypals~ncgn ,rzy uhc~
~a111c·,1 o~C:','111.a! oq::o'.\'Ieeir. 1z
P1lk1er cy Solec 3,
V/a!)iem:ej 5
l~o:.:g-ri go no:i:cm.
gdzie k:: po jakimś czasie zmarł.
jbacja na którą za~woszrni zostali mię!"a z1pyt2,nie Rrpal;:;l-;.kg-o
dl:>.cz€go
'.tawfr1domiona o
zajściu
policja
_zy iru1ymi Zygmunt Pilkier, Stanisi?w ~o zrobił .l:"i!'.~~er o~wia~~czył
wszcz;:ła dochodzenie, które stwierdziło,
llosiali:. Gdy wsł.yscy byli już podpici,
iz ub!i:i;;l'i rau prnez io oi)fa:z:3 J
i~ p1zcd zc~bójstwem Pillcier, Rypalski i
bai·dzo późno nad r::neni goście
roz2śli
sl~ z nłm.
Domagała l1yli w restauracji przy ulicy
się, zaś Rypatski odprowudził matki~ svv~
W tym samym rn01:1e.11-::i~ naclEz2:L Srcbrzyfo;kiej J2..na Górniaka gdzie popi,1:1 ulkę Konstantynoy.1ską 153,
poczen, drug-i uczestnik uczty Rosia!\, któremu jali sobie wódkę.
.ał się sam dro~·ą powrotną do ::;·,:-vcgc.. Ryps.!:;ld polecił GZvvoDić po pogotowie i
W tr2.kcie popijania Pilkier i RypalJornu.
zav;i~aomić o zajściu p'Olicję.
ski mówili iż w czasie odsiadywana kaPo drodze na ulicy Cmentarnej obok
W międzyczasie Rypalski znbrał ra- ry w vvięzieniu Domagała nie przysyłał
.a!!MAUi-''!ll!iik.&1-;iwwim!:ifrr.Rfii:i~stum'!~li:~"'l&.Tr"~~~~,.,..lłt.tJO~'lit'"&.m:>&&<?ll'I im wałówki a teraz chce piwem
zalać.
'fo doprnwadziło do
sporu i Domagamówcie mi

FLOR.ENCJA
Starych murów powieści! O.

1 ·bęoąsc1ągn1ęte
Za·eg
I ·1··epod·ahn

[o iem,

_tj

Jak na

stopniach kościelnJ)ch usiadał i z
[Giottem
M arz}}ł Dante po nocach-o owej
[ w~ijdnionej
Cud-dzwonnicJ;, gdzie szrca ;:;ag,·ały i
[dzwon))
W jeden akord ..•
Jak brama cichego kościoła
Zniewoliła zachw}}tem Michała Anioła,
Ze. slanąwszJ), rzekł, korne oddając jej
[lenno:
„Oiom drogę do niebios odnalazł

,

o

.
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Akcja Mifiish:r§·hva Skarbu

J a..1.c się dowiadujemy przyby.wa
do ·w ania nl'.kżr„ości podatkowych wywołała
Łcdzi w najbliż:::zych dniach
dekgacja rorum:enie wśród lrnpców łódzkich, któinspektorów delegacja inspektorów
de· l'ZY na skutek kr~'zycu ni~ są w możnapartamentu podatkov..-ego przy MiPist~r- ści Erleżr..c-ści tyelt
wr,łacić, a w r[!.,zie
stwie Skarbu, celem przeprowadzenia lu- przyrnus'lwego ściągania dop1·0·Nadziłoby
strB.eji w zwiiydrn z tendencją zniżkow::1 knpiEctwo ;ódzkic do zupe1ncj ruiny.
wpływów vodutkcwych okqgu łódzkie·
Jak się c;0,•:i3.dujemy f3tow. Kupców
go.
nasze-go miasta uost'.l.nowiły wysłać deInspektorzy ci otrzymali pi·zcd wyja- legai;ję do mają,c:,.~h pr:iybyć inspekbzdem dokładny spis podatków i wysokoś~ rów podatkowych, c1:-.'.~m przedstawieni:::
takowych, jakie mają.
wpłynąć do kas im groźnego polożenL, w jakim 1m1)ie[promienną, skarbowyci,, a w ciągu dłuższego czasu ~two obecnie się znalazh.. uizyczem pro-

Kędy idą Cherub}), przez Boga wezwani." nie wpłynęły.

Wiadomość

.

- Miasto! Biała modlitwo na łąkach
[Toskanii!
Nic zapomni o tobie, ~to w murów twych
[ciszy

wpłat

nakinych skarbowi

pańcr.wa.

0-~
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sa:motnylll · bezrobotnynl
Delegacja łódzkich robotników u p„ Wtin:&sira
Pracy i Opieki Społecznej

'
tdar.:~.
lutnia poetów i pidzel malar z);„.

Jak już w swoim cza.sie donosiliśmy walne zebrnnie
a zwh:::i:..
:Ministerstwo Pracy wydało zarządzenie cza pokrzywdzonych tym zarządzenien1
dla poszczególnych funduszów bezrobo- na którem sprawę powyższą omawi~.no
cia wstrzymujące wypłatę zapomóg bezPo długiej dyskusji przyjęto rernlu·
robotnym, niemającym na utrzymaniu cję, domagającą się przywTócenia pra-vv
rodziny, a więc kawalerów.
do pobierania zasi:lków dla
wszystkich
Na sl~utek tego
zarządzenia
lwia bez wyj11tlrn bezrobotnych. W rn.yśl tej
część bezrobotnych otrzymujących zasil- uchwały wyj8chał3. w dniu wczorajszym
ki z Funduszu Bezrobocia
odpadła
i do Warszawy delegacja. związku „Pra··
wskutek przeciągającego się kryzysu w ca" z posłem Waszkiewiczem na czeb.
przemyśle włókienniczym, bezrobotni ci
Delegacja prosić będzie M:inistra Prapopadli już ostatnio w straszliwą nędzę, cy o anulowanie obecnego zarządzenia i
niemając żadnych środków
utrzymania tem samem przywrócić zapomogi dla ka·
dla siebie.
wal~rów, wdowców i wdów, czyii że dla
Na skutek zażaleń
poszczsgólnych samotnych, którzy utracili iu:t p:·rrwo do
tych robotników do zwią,zku
odbyło się ustawowych zar:omóg. (p)
przed kilku dniami w Związku „Praca" 1
- - - · & - - -bo:hi 1.::otnych,

Osobiste
W dniu 17 b. m. rozpoczyna 6 .. tygocl
niowy urlop wypoczynkowy naczl'ln•:{ wydziału rolnictwa i v.•eterynarji przy urzt;>dzie
wojewódzkim w Łodzi, p. inż. Zygmunt
Szostak.
( s)

<:>--

Płatni~y otrzymują już

nakazy
związku z ustaleniem przez Izbę Skar
bową, w poro~umi~niu z Izbą przemysło
wo - handlową i Izbą rzemieślniczą norm
średniej dochodowości rozpocz ę ło sic; już
wysyłanie oapowiednio wypełnionych nakazów płatniczych, dla płatników podatku
dochodowego za rok 1929, płatnego w ro
ktt bieżącym.
( s)

W

Imponująca u1·oczystość
w AleksandrolJVie

---,0--~

Uroczystość istnienia 75-łe~ia Cechu
kzeźniczo-W ęd.Hniarskiego
W ub. niedziel ~ Aleksandrów koło Ło- l Oajcwicz wskazał, iż cech alcksanclrow-

·1000 robotników bez pracy
Zgierska Manufaktura
Bawełniana zamyka fahi"ykę
Przed dwoma tygodniami zarząd „Zgier
skiej Manufaktury Bawełnianej" wymówił
pracę wszystkim robotnikom w liczbie oko
ło 1000 osób.
Wymawiaj<J.C prac~ zarząd fabryki urno
tywowa: krok swój tern, że nic może zatrudnić robotników, wskutek braku zamó- wień.

Zarząd jednak zastrzegł się, że wymówienie to może być anulowane, o ile w mi \"!
dzyczasie zamówienia jakieś nadejdą.

Obecnie okazuje się jednak, że sytuacja niczem się nie zmieniła i dlatego też w
czwartek dn. 17 bm. fabryka zostanie bez
wzglęcinie zamkni\ta i wszyscy robotnicy
otrzymają z zarządu fabryki za~wiadczenia
do Funduszu Bezrobocia, celem wypłacenia im ustawowych zapomóg.
(p)
--Ot;)O-

Nocne

dyżury

aptek

Dziś dyżurują apteki:
L. Pawlowskiego (Piotrkowska 307),
S.
8'.ambwga (Glówna 50), B.
Głuchowskiego
(Narutowicza 4), J. Sitldewicza
(Kopcrnib
26), A. Charemzy (Pomorska 10), A. Potaszr
(Plac Kościelnv 10). (p)

---a

dzi znalazł się pod znakiem imponującej I s!O
uroczystości 75 - lecia i poświęcenia sztan
daru Cechu rzeźniczo - wędliniarskiego.
Na uroczysto;;ć tę przybyły delegacje
cechowe w Łoclzi i. okolicy wraz z 1C• sztan
darami cccl10w~mi. Liczba zd.mrnycl1
uczestników oro.z gości
wynicsła o'.m!o 500 osób.
Mimo nicsprzyjaj~cej pogody uroczystość odbyła si~ wcdlug ustal on 'go :::1;61 y
programu. Szcz:::gólnic t.:świctniła 1'0-.·1 yż
sz~ uroczystość orkiestra zgierskiej straży
ogniowej.
O godzinie 1O rano m;stąpił wymarsz
do kościoła paraf. Msze; św. celebrował
ks. kanonik Zygmunt Gajcwicz. Po odpra
wieniu mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru cechu aleksandrowskiego ufundowanego ze s!dadek dobrowolnych.
Rodzicami chrzestnymi s:':tandaru byli.
podst.:irszy cechu aleksandrowskiego Maks
Szcfc oraz prez. Natalja Ka!isowa, św. zaś
był Karol Winterle i Helena Oustowa.
Po wbiciu gwoździ wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kan. Oaiewicz. Za·
służony kapłan podniós~ w swem kaz.aniu
szykany i prześladowania władz mosk1ewskich w stosunku do każdej polskiej orga
ni7acii społecznei a nawet fachowei. Ks.

I

mimo

wyprowadzor.y w pole został
przez to ukarany.
Policja stwierdzhvszy szczegóły przyst'-lpila do ru:esztowania winnych. Tu olrnz.alo si:;! iż Pilkier zbiegł i dopiero po
wysłaniu listów udało go się przytrzymać na wsi w okolicac!1 Łodz.i. A.resztowano również Rypalskiego.
W dniu wczora.js::1ym 30-letni Józef
R:YP~lski i 29_-lctni Z;y:gmunt Pilkier za.
s1edll im ław10. osk~rzonych sądu okrę.goweg-o w_ Łod,~;' ~~orą to 41i)raw~. rozpatr~J:ł sędz·:a "M::~.n w_ asystenCJl
~ę·
dz10w Jcsionowslnego i. ~orka. Oskarzał
podprokv.~·at?i· Koz~owsK1. , .
Osluw:;:;cm do wmy zaboJstwa Dorna·

czas gały
rJe przyznali się
(i;\
;irzyc.z2m star...li się oni wykazać
swt>
'l1ibi, które jecbak sąd n.ie wziął pod u-

Związek „Praca ~ żąda wypłat}~

Głos grający wielkości spiż.owej usłyszy.
Komu wieści o pięknie, co słońcem tu
Niosła

sić będzie o odroczenie na i.;cc:wicn

o zaostrzeniu wywindyko-

ła

prześiadowań

i ró:'.nych kata.kłlz!nów dziejov1ych nie rozpadł sic2 ani razu a pi·zeci':, nic clocz e!~<~l si~·
pełnego ro:<kwitll p1·zetr\l.'awszy z<1borc0w,
czego c!ov.rodcm jest dzisiejsza uroczystośC:
75-lccia. V/ko1!cu s·wcgo kazania ks. G2.j~
wicz oddaje hold zmarłym założycielom i
hvórcom cechu &leksanclrowski<>go a mia
111m:icic ś. p. Janowi Pctcrowj, Edwardowi
Gilcrto\l.'i, Ootlibowi Vhgnca\\'. Po kazanu i wyjściu z kościola uformował sii; pochód, który udał sic; kolejno (Io kościoła
ewang., gdzie nabożct1stwo odprawił ks.
pastor Ludwig z Łocizi wygłaszając przykm podniosłe kazanie 11ast~pnic zaś udał
si~ clo ogrodu
„Polihymni ', gdzie nastą.piło rozwiązame pochodu. O godz. 14
w sali Tow. śpiewaczego nastf)piło podpisanie aktów w złotej ksi\dzc cechu. Okolicznościowe przemówienie v:ygłosił prez.
woj. zw. cccl1ó\·; rzcźn. - \\~'dl. p. Alidrzcj
Dzieniakowski. O godz. 15 zebrani zasiedli do wspólnego obiadu, który upłynął
w podniosłym 11astroju. O godz. 18 rozpo
częla się zabawa taneczna, trwająca do rana, która zakot1czy1a powyższe uroczysto
ści aleksandrowskie.
Z. L.

wagę.

l'o wysłuchaniu przemówienia proku·
ratora oraz ob!'ońców sąd skaz.al Rypa}.
:kiego na
6 lat ci\'.~kfrg-o więzienia,
zaś Pilkicra
na 4 lata.
N

Kiedy

gł~solvać będzie
Łódź?

W ciągu najbliższych miesięcy kończą
się (względnie, jak w szeregu miejscowości już się skoi'iczyiy)
terminy kadencji
rad mi jskich poszczególnych miast, po-lożonych aa tcrcni0 województwa łódzkie
go.
Na wniosek sejmików powiatowych
władze wojewódzkie zezwoliły w szeregu
wypadków na dokonanie wyborów do niektórych rad miejskich w województwie
łódzkiem. Obecnie do wladz wojewódzkich wpływają odnośne zawiadomienia o
kończącej się kadencji poszczególnych rad
miejskich. \V związku z powyższem starostwa powiatowe wy;naczają terminy wyborów do poszczególnych rad miejskich,
opierając się na aprobującej decyzji urzę·
du wojewódzkiego.
]3k zdolaliśrny ustalić, koilczą swq
trzylet11i0 kadencję rady miejskie w całym
szcre"'u miejscowości, w których odbędą
się ";'bory jeszcze w ciągu roku bieżą
cego.
\Vybory do Racly Miejskiej m. Łodzi
odb\?clą się najprawdopodobniej
również
jeszcze w ciągu roku bieżącego, bowiem
termin kadencji dotychczasowej rady miej
skiej upływa z dniem 12 października r. b.
Wobec zbliżającego ,się terminu wybo
:·/iw w wi„lu miejscowościach wojewódzh'a łódzki ,2go czynione są. już wst~pne
p:·zyQofowania.
\Viidz2 vojcwódzkie, w porozumieniu
z .Ministerstwem Spraw \Vcwnętrznych, po
stanowiły p;zcprowadzić wybory stanowczo jeszcze w ciągu roku bieżącego, ze
wzgl('.du na konieczność zachowania ciąg
łości prac.
Terminy wyborów ustalone zostaną
jeszcze przed 20 lipca r. b.
(b)

Swięło fra:ru.~us'kl'e
Z okazji rewolucji francuskiej, onegd~j
,„,ieczór przeciągały przez miasto orkiest ry
wojskov:e, które przed konsulatem francu:-:
kim odegrały hymny polski i francuski.
Wczor;ij gmach konsulatu, oraz gmachy
pa1ist\', owe udekorowane były flagami o
barwach narodowych.
Rano w katedrze odbyło sic; uroczyste
nabożeństwo przy udziale reprezentantów
władz miejscowych, konsula francuskiego,
konsulów pat1stw obcych i kolonii francuskiej.
.<b)

„TIASLO"
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15 lipca 1930 roktl

cegieł

·w alka robotników

•

I

Prezydent Rzeczypospolitej
dla bezrobotnyci.i

. W związku z ukoóczenicm prac prZ>
nowowybudowanej stacji koJejowej w Spa
le P. Prezydent Rzeczypospolitej dokonał
prywatnie przeglądu zabudo\vań stacji. Ro
botnicy 1 zatrudnieni przy budowie stacji
spalskiej, w liczbie 19 1 zwolnieni obecnie
naskutek zakoóczenia robót, zwrócili się
do P. Prezydenta z prośbą o udzielenie im
okręgu łódzkim, którzy pozbawieni są pra-1
Ze sp'.awą tą zwróci.ć się m~ równi~ł innej pracy. P. Prezydent zapewnił petency, wskutek czego znajdują si\; w opłaka- do p. wojewody delcgacia w d111u du~:cr tów, iż prośbie ich uczyni zadość, a nanych warunkach materjalnych.
szym.
\s)
stępnie przez adjutanta,
kpt. Ropclew"H
WCJ
skicgo, don;czył bezrobotnym kwotę tysią
ca złotych, dla rozdzielenia między zwolnion vch z pracy przy budowie ' ticji. ( s)

z Magistratem

Wszyscy pracownicy będą przyjęci do pracy
Jak to już donosiliśmy. - . między m~
gistratem m. Łodzi a związkiem robotmków przemysłu ceramicznego powstał ~a
targ na tle przyjęcia do p~acy wszystk.ich
1obotników, którzy zostah zredukowani w
iwiązku z zamknięciem cegielni miejskiej.
Na dziel) dzisiejszy związek robotników przem. ceram. zapo:viedzi~ł . dalsze
kontynuowanie ~amorzutme. podjętej pr~cy
na Polesiu Konstantynowskiem, od zamiaru tego jednak odstąpił, wobec zawiadomienia zarzadu związku, nadesłanego
przez prezydjum magistratu,. że n'.agistrat
m. Łodzi, na specjalnem posiedzemu sobot
nim postanowił przyjąć bezzwłocznie ":'szystkich tych robotników, którzy zdolm są
do pracy, a zatrudnieni byli w cegielniach
miejskich.
Wykona·nie decyzji przyjęcia wszystkich tych robotników magistrat m. Łodzi
powierzył wy,Tziałowi budownictwa, który w najkrótszym czasie robotników tych

Podziękowanie P. Prezydenta Rzpłitej
dla

Łodzi

Minister Wyzna11 Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, p. Czerwiński, i1adcsłal
pod adresem prokuratora łódzkego okręgu
szkolnego, p. Gadomskiego, pismo, w któ
rem - imieniem P. Prezydenta Rzeczypospolitej polecił wyrazić gorące · słowa
podzięki za szczególne przyczynienie się
do obchodu święta wychowania fizycznegu
i przysposobienia wojskowego, zorganizowanego w Spale, następującym osobom:
1) p. Ostrcwskiemu Henrykowi, dyrektorowi Państwo'.vej Szkoły ł-la11cllowej że1i
skiej, 2) p. Idzikowski emu Antoniemu, dy
zaangażuje.
rektorowi Gimnazjum M~skiego ZgromaNiezależnie od powyższego
robotnicy dzeniu Kupców, 3) p. Tatarzance Zofji,
przemysłu ceramicznego w dniu
clzisiej- przełożonej Pa11stwowej Szkoły Handloszym odbędą konferencje z panem woje- wej żeńskiej w Łodzi, 4) p. Jasińskiemu
wodą, któremu przedłożą ciężkie położe- Leonowi, inspektorowi szkolnemu w Ło
nie robotnika ceramicznego, poza tern złożą 1cizi, 5) p. Wilczyńskiej Zofji, inspektorce
specjalne rezolucje, uchwalone na wczoraj szkolnej w Łodzi, 6) p. Bilskiemu Klemen
szym zjeździe delegatów prz~mysłu cera- sowi, kierownikowi szkoły powszechnej
micznego województwa łódzkiego.
Nr. 2, 7) p. Anglikowej Sabinie, kierowNa zjeździe tym również uchwalono niczce szkoły powszechnej Nr. 45, 8) p.
twrócić się ze specjalnym memorjałem do Boruckiemu Bronisławowi,
kiernwnikowi
Ministra Spraw Wewnętrznych, aby mini- szkoły powszechnej Nr. 69, 9) p. Włacly
sterstwo wpłynęło na sprawę zbadania po- sławowi Michałowskiemu, naczycielowi
mieszcze1i mieszkalnych, w których żyją szkoły PO' ·~z echnej Nr. 34, 10) p. Zarodziny ceglarzy. Pozatem uchwalono niewskiej - xcbzdowej Annie, nauczycielzwrócić się do ministra pracy i opieki spo ce szkoły powszechnej Nr. 17, 11) p. Kra
łecznej w w sprawie wypłacenia
doraź- kowi Eustachemu, nauczycielowi gimnaznych zasiłków wszystkim ceramikom w jum Zimowskiego, 12) p. Czekanowicz~v

nie Marji, nauczycielce gimnazjum p. P~t
kowskiej, 13) p. Szumilcwskiej janiniP., na·- I
TEATR lltHEJSKl.
uc zycielce gimnazjum im. Ora~:zk0wej,
TRUP A WILEŃSRA.
14) p. Sewerynowi Stanis;a\\ o .vi, dyr ,~ k
Dziś we wtorek o godz. !l.45 wieczorem „Noc~
torowi Gimnazjum Pa1istwowc~•) ,'\~~skii::
~łary1n r)nku'·.
go im. Kopernika, 1.5) p. Rut:\iewiczvwej nn Jutro
we ~rod'.:, „Opo\\ i cfć o Hc!·o~lu z Ostro
Eugenji, kierowniczce szkoły powszechnej pola'·.
Nr. 3, 16) p. Skibie Józefowi, ki;;!r.1w111 1rn
Ceny popularne.
wi szkoły powszechnej Nr. 72, 17) p. WiIl ikty do nalJ:.cia w [,a: ie zam1m iań Piotrkowt1anowi Izydorowi , ;1auc:t.) ciełl'Wi szk ·J ły ska 'i4. a<l 10 d<J 7 wicczcrem bez przerwy.
powszechnej Nr. 160, 18) p. Plucie t\ lojTEATR RE\VJ} w PARKU STASZICA.
zemu, nauczycielowi szkoły. po\v~zcchncj
Cotlzicnnic
o g1JJz. 9 wieczorem po crnach znacz
Nr. 115, 19) p. I<ischowi Ludwikowi, nau
"ie zniżonych wjdk<!, n'" dacJ jha .-cwja „Letni kat
czycielowi gimnazjum Hochsteinowej, 21) nawal czyli „W szystl,;o Jla w<.s'" Dra Parkera, Stan·
p. Michalskiej Zofji, nauczycielce szkoły fela i Tatarkiewicza.
powszechnej Nr. 3, 22) p. Lidowskiej HeMuzyka Z. Białostockiego, F. Ilalperna, Al. Jol
le11ie, nauczycielce szkoly powszechnej Nr. i,ona i innych.
Najważniej sze ohr::zy rew.ii:
Życic zaczyna się
85, 23) p. W eyrychównie Annie, nauczycielce szkoły powszechnej Nr. 20.
( s) jutro, W cek -end ujemy, iluster h.eaton >zaleje.

.,._...„.,„...sx„...

Symfonja zmysłów, l'ie::niarz ulicy,
l'<a na:zcm
podwóreczku, Tr•qcdia w trzech słowach, Jcwrcler
sy Eię kształcą.
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mistrzostwach Polski 1

Godz. 20 Cyrulik
Sewilski
Artyści

t. La Scala

Ogrodowa Nr. 18.
„PAN MA PROFIL JAK TEOFIL".
Dziś o godz. 3.45 wieczorem przyjęta
gotac>
przez publiczno,;ć na sobot!licj prcmjr.rzc wspania,
la skrząca się humorem i werwą rel>ja „Pan m·
profil jak Teofil"
urozmaicona szeregiem niewi<
dzianych jeszcze w Łodzi numerów.
Nowozaan;
gażowany balet.
Udział całego zespo!u
i nowych
oił.
Bilety do nabycia w kasie teatru od godz. lJ
rano do 3 i od 5 do 10 wieczorem •
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AKTUALJA ZAGRANICZNE

Polski I Gniec.ha, Balcera i wielu innych. I JeszW niedzielę odbyły się pienvsze mecze IKempen i Bouc.heron. Oni też dwaj praw
rodzaj u cze jedno: wyniki poszczególnyćh zawo- footbalowe o puhar środkowej Europy dopodol:mie ZJWyciężą.
niespodziankę. Oczywiście nie ze względu dników z prowincji były wprost świetne, dla zaw~owców. W Pradze Sparta poko* * *
1>.łl to, komu przypadły tytuły mistr:row- a 8 tytułów mistrzowskich na ogólną nała Viennę 2 :1, a w Budapeszcie F.T.C.
W automobilowych
zawodach o
skie, bo te dostały się przeważnie w ręce liczbę 19, to wiele.
z trudem zwyciężyło SlaviP. 1 :ó
„Wielką Nagrodę Belgji" zwyciężył Ma·
faworytów, -1.ecz dlatego, że nastąpiło I
Jeśli idzie 0 siłę klubów prowincjonal-1
* * *
rinoni na ,;Alfa Romeo", przebywając VI
~1-ze~ru~wa~e w . ~o~ychczasowy;n u- nych, to pierwszeństwo nądal przyznać
Kolarski „Grand Prix de Paris" wy- czasie 24 godz. 2611 km. Drugim byl
ldadzde sil naJpotęzmeJs.zych
klubow.
A. należy Warcie , a uplanowanie się · Zwia.
. . M'ich a1·d ( 200 m. Iwanowski
km.)
, .
.
• grał bez.k on k mencyJrue
N t
t na „Alfa
· · Romeo"
· J (2596
t
Z.s. - W arszawa,
kt oreJ
zazwycza.J
w
za
zku
Młodzieży WieJ'skieJ· z BiałeCYostoku
12
2
k)
ed
I<'
h·
Z
.
as
ępne rzy m1eJ.sca zaJę y
rzy
WOZ.)
.
h
ł
. .
„
w
, se
prz
auc eux.
wyc1ęd b
.
d
. "
1.
~Yod
, ~eh g ło:vnyc uzys.nwa
. naJwię1u;zą przed. C~·acovią i p;·o~i~cjonal_nemi A.Z. stwem tem Michard podkreślił swą kla- ~1.~r1n. '~1mpena . z o ywaJąe _nagro. ~
ilos_~ pun~tow, ~by następme ulec ??o- S-ami, Jeszcze dobitrueJ potwierdza rze- s.ę, gdyż od roku 1924 wygrywa stale .uole\\ską dla naJlepsZiego zespołu fabIY·
lonJl-1 w wieloboJac.h,
telną nracę
prowincJ'i • która poka~ła wszystk·ie '.VazmeJsze
. · ·
,
·
·
dtym razem
.
tskap1tulk
~·
nagr od y E'uropy. CZinego.
low- wc~esmeJ,
z.a owo1i.:v~zy Y o 19 nam cały &2iereg talentów pierwsrorzędpunk~am~, przy 28-:-~olonJi 1 ?2 Wa:·- nych: Mikruta, Luckhausa, Kozłowskiego,
[§]1§1[§]
[§lffil§ll§U§lii!l§Jiill§I
* * *
szawi_a~. A prze<JJ.ez .Warszawianka me Zajusza i innych. Ci za rok lub dwa z
W Marsylji odbywa się „sześciodniów
KINO-TEATR
201
zm.obilizowała. na mLStr~tw_a swych ~ewnoocią nie będą pod żadnym w.z.glę ka" kolarska. Po 4-ch dniach jazdy cią
naJlepszych sił (brak Mackowiaka, Ty- dem ustępowali zawodnikom stołecznym. gle na czele utrzymuje się para Van
mosłiawskiego,
Cierpikowskiego i
inw
nych). J ednem słowem AZS. bez Kostr:oowskiego, Jaworskiiego I i DóbrowolWyścig
skiego jest d2iś znacznie słabszy, niż w
Dziś po raz ostatni !
Zakopane - Morskie Oko
latach ubiegłych, podczas gdy siły WarWyjątkowo wspaniały program słynnej
szawianki wzmogły się o tyle, że zagrawytwórni Fox-Film, uwierający
Przedwczoraj odbył się bieg rozstaw2 arcyc!zida filmowe!
Największy (poza „Tour de Polog11e)
żają Polonji, boć przecież jeszcze w bie- ny na trasie Zakopane _ Morskie Oko
I.
żącym roku odbędzie się „cross" o mi- - Zak~pane (60 klm.) Startowało 5 dru- b~:g kolars~i na dystansie 32? k.lm. przystrzostwo, maraton i steeple--cha.se, w żyn (po 10 zawodników). Zvvycięstwo mosł zwycięstwo Tropaczynsk1emu (L.
których Warszawianka ma najwięcej do odniósł zespół Oddz.iału Narciarskieg·o T. K. M.) 13 g. 26 m. 41 msek. Drugi
F ascyn. dramat lekkorayślnej miłości
powiedzenia.
Sókoła w czasie 3 godz. 22 min. Następ- był Duda (Wawel).
W rol. główn.: króc1owłosa uwodzic.
JesrzJCZe waż.niejsz·em · zdarzeniem, niż ne miejsca z.a.jęły S.N.P.T.T. (3 godz.
Ze startujących 22 zawodników ukoń
MARJA ALBA
zmian.a w cwłowej trójce klubów, jest 22 m. 2 s.ek.), Strze!ec (Zakopane) i czyło wyści,g zaledwie 17. Organizacja
i wytworny, ulubiony
wsipaniały postęp
prowincji. Przy 69 Strzelec (Kraków). Wisła, która uzyska- zawodów niesprawna. Wskutek
złego
LIONEL BARRYMORE·
punktach klubów stołecznych, prowincja la najlepszy czas (3 g. 16 m. 10 s.) zo- obstawienia
trasy zawodnicy Pogoni
II.
zagarnęła 55 punktów, startując w znacz stała zdyskwalifilrowaną przed stz-.rtem, lwowskiej zmylili drog-f.: i wycofali się z
Rozkoszna sztuka filmowa, pełna humoru, aeutyMentu i artyzmu !
nie osłabionym składzie bez Sawarzyna, wobec cz·e go biegła poza konkursem.
biegu.
:Mistrzostwa

lekkoatletyczne

dJa u1ężczyvz1n stanowią swego

I

Bieg sztafetowy

kolarski
Kraków - Lwów

l§HiUiliSl

LU

Trzęsawisko życia

BagaŻO\WY I\Jro13

Tour de France
W biegu kolarskim dookoła Francji
ukończono już 9-ty etap (Pau-Luchon).
Zwyciężył ~~da ,Prz~ Magne i Lequeg.
W punktacJi ogolneJ prowadzi Leaueg
przed Magne i Guerrą. W klasyfikacji
drużynowej na pierwszem miejscu podażają Wł<:>si.
•

t

Do

D~.--ENUĄEqAT0-6W
W razie późnego doręczenia lub nieotrzymania pisma prosimy
P. T. Prenumeratorów zawiadamiać administrację „H a s ł a"
teł.

163-66.

W rolach głównych: znakomita trójka
w koncertowych kreacjach

VICTOR Me. LANGL~N, LEATRlu
CE JOY i F AR[rnL l\fo. DONAL:O
W spaniała ilu;tracja muzyczna orkies try syu:fon. pod dyr. L::ona Kanlor:i.
Ceny miej1c naiuLit"e: ud 1 zł. do 2 ~ł. Na piu·„
wny seau~ WJ.::i:yslk:ii;, mitij:a:a po 1 :tł., w 1ob.
i niedz. od 12 do 3~ej po pot, 50 gr. i 1 zt.
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Kultura współcżesna nosi na sobie po
dzisiejszy piętno europejskiej wojny; i gdyby ją nazwano kulturą rowów
strzeleckich, nazwanoby ją - po imieniu.
ldeologja jej wychodzi z przesłanek
kooperacji względnie socjalizacja. Jej psychika, sprężona do czynu pierwiastkami
etycznemi, wyniesionymi z okopów, róż
ni się od psychiki wojennej tern, że to, co
było koleżeństwem broni i poczuciem rów
ności wobec kalectwa i śmierci, przeistoczyło się w ogniu i żołnierskim znoju w
poczucie solidarności ogólno - ludzkiej i w
trwały instynkt społeczny.
J;e st ro niezaprzeczenie odrodzenie duthowe; gdy stare hasła równości i braterstwa zdołały doszczętnie zamrzeć, w dzie
1jach Europy odwróciła si-ę karta a duch
czasów streścił się w słowach Wilde'a.
„Jeśli szukacie napisu,
który odczyty
waćby należało o świtaniu i o zmierzchu,
w szczęśliwych i pełnych troski chwilach
tycia, wypiszcie na murach swego domu
zgłoskami, które sło,ńce mogłoby złocić, a
'księżyc srebrzyć: Wszystko, co mnie społyka innych także".
Z tego ogólno - ludzkiego samopoczucia wyrasta odrębna etyka, żąda dyscypli
ny społecznej i opromieniona zas!!dą wspól
nej odpowiedzialności moralnej. Tego do
• konała wojna; zaledwie miejsce działań
wojennych zajęła pokojowa praca, wzrok
ludzki
o.d
horyzontów 1 pół wy1ałowionych wo1ną, 1
ujrzał przed sobą dzieło niestrudzonego a
wybujałego inter arma genjusza. I to, co
ezłowiek ujrzał wprawiło go w osłupienie.
Cywilizacja bowiem XX wieku niesłychane
r.1i, wkraczającemi w dziedzinę bajki zdo
by czami techniki, podbojem powietrza i głę
bin morskich, cudami radjofonji, telemechaniki i telewizji, zapowiedzą wyposaienia ludzkości olbrzymim zasobem wspól
nej energji, przekazywanej na tysiące mil
w drodze wyładowań i niosącej w świat
pracę przypływów i odpływów morza, wo
dospadów i wiatrów - ta cywilizacja o
wielekroć przerosła swego twórcę i obudziła jego mistyczny podziw dla
swych

odwr~cił się

za~nutych dy~am!

nieobjętych
i zataczających
coraz szerszewidnokręgów
koła,
możliwości
rozwojowych. Jednakfo ta cywilizacja była (do
pewnego stopnia) wynikiem zbiorowych
wysiłków miljonów ludzi, nie ustających

z tych samych źródeł czerpie moc żywotną czqści, fluktuacje swego uczucia i wahai sugestję nieodpartego żadnem rozumowa ni? swej myśli.
nie rozkazu, któremu dziecko oddaje z roz
'. Co ~ię tyczy radja, jest ono najdogodkoszą, wplatając się w ła11cuch społecznej niejszym przybytkiem
ducha czasu, jest
zależności, bo bije w niej wzmożone tętno nawet, rzec można, jego uzmysłowieniem
życia".
i najdoskonalszym wyrazem reakcji przeTrudno o lepszą charakterystykę duszy ciwko nastrojom wojennym i wynikającym
współczesnej.
Można oczywiście wątpic, z nich separatyzmom. Niema bowiem inczy pełna entuzjazmu ideologja tak przeko- stytucji, będącej w stanie w takim stopnanych i gorących zwolenników uniwersa niu co radjo przyczynić się do zbliżenia
lizmu jak J. N. Milier, zdoła stopić życie ludzi pomiędzy sobą. Gdy z krańca w kra
ze sztuką i wytworzyć w teatrze i literatu niec naszego globu rozbrzmiewa żywe sło
rze taki stan rzeczy, przy którym nie bę- wo, gdy po przez morza i lądy polemizudzie już wytwórców ani odbiorców, akto- ją na krótkiej fali, staczając z sobą turrów ani widzów, tylko sami „poeci" w 11ieje, najwybitniejsi myśliciele świata, gdy
greckim tego słowa znaczeniu. Niepodob- międzynarodowa wymiana programów przy
na atoli nie widzieć zmierzających ku te- czynia się z dniem każdym do wzajemne··
mu wysiłków.
go przenikania się kultur, a cokolwiek się
Wystarczy kilka prz~kładów:
dziej~ na tej, l~b tamtej P.~łkuli, ~t~j.e się
Teatr współczesny mezaprzeczenie dą prawie natychmiast dobytkiem opm11 puży do zniesienia przedziału pomiędzy akto blic,1ej, obej_mującej świat, _n_ie m~żna nie
rem, a widzem, d-0 stopnia sceny z widow- tylko wskaza~ lee~ wyobtaz1c sobie. lepnią. Widać to wyraźnie w niektórych po- sz~g_o. sprzym1erzen~a duc.ha cza~u i postępowych teatrach z symbolicznego obni tęz~1e1szego rzeczmka umwersahzmu od
żenia sceny do poziomu widowni i z nie- radp.
mniej symbolicznych wycieczek na tę wiW ramkach tej wielkiej, międzynarodo
downię osob działających na scenie.
wej roli radjofonji mieszczą się pomniejsze
Współczesna literatura
nie pozostaje jej poczynania w duchu czasu, objawiają
za teatrem w tyle. Nowoczes·n y pisarz wta ce się w niektórych jej technikach i sposojemnicza czytelnika w arkana swojej twór bach opracowania tematu.
•

RozDlowa na dwa mikrofony
. Eksperyment te<!hniczny, jaki w swo-, we Wiroclawiu.
m1 cmaie 7.ll"Obiła Wair.wawa, prowadząc
Przedmiotem dysputy byh
dwustronną. rozmowę na dwa mikrofony kańska gospodarka elektryozm.a.

b'

„

. d

N

" P rzypomm1my so ie - pow1a a J. .
Miller - w swej ciekawej książce zatytułowanej „Zara za w Grenadzie" - przyporo
nijmy sobie chwile żrącej tęsknoty, pust
ki. i niedosytu, gdy z samotnych rozwaz· an' ,
z czterech ścian kamiennych swego nieuko
ju... wybiegamy na ulicę, bulwary, aleje,
rojne place i rynki, gdy wchodząc do teat.
ru, cyr k u, k ab are t u, szu k amy niewłaśc1
w ej prog ramowej rozrywki, lecz ludzi. ..
ludzi; by się z nimi współcieszyć, współradować i smucić, współwalczyć i współ-

działać".

Albo jeszcze:

„Rozbrzm i ewające
ł

uciechą

społecznej

. d . .
d
~PJ pracy, na~vóo Y\dvlama z1ectinnety" ~
„ u owama mos w a pana s aros 1
„he.i-że dzied_ hej.U. ha, róru;ie to co ja'',,.

amery-

z Krakowem (pam. Tadeusz Boch€ński Tak się jednak złożyło, że inż. Adolph
W arsmwa i paru Lena M€yerholdowa - nagle.zachorował i nie mógł dainego dnia
Kraków) , - szybko. znajduje rozpowsze- o oznaczonej porze zjawić się we wrodacbnienie na innych stacjach
europej- ws~iem &tudjo.
.skkh.
,
Radjostacja jednak zmontowała mu
Już w dni!U 8 stycznia r. b. radjosta- mikrofon w jego mieszkaniu przy łóżku
cja J:>erlińska nadawała dysputę naukową i dysputa. n!1-ulrowa dw?c~ u~ny~h. ele-ponriędz;y prof. K. W.
Wagnerem w ktr.otechnikow odbyła się JaknaJlepleJ.
Charlotenbt111!r1 i inży_nierem Adolphem

.MOZG LUDZKI
-:--oOo--
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Istnieją np. audycje wciągające słuclti;.
cza w ~ferę dzia.łania prawa, roztaczające
przed mm przebieg przewodu sądowego,
poddające jego uwadze akt oskarżenia i
mowę obrońcy,
by wreszcie odwołać się
do jego oceny faktów i poczucia sprawiedliwości i nadać mu godność sędziego.
Wyrok staje się tutaj wynikiem rodzaju
ankiety.
Inny przykład obcowa11ia ze słuchaczem
daje organizowany przez „Funk - Stunde"
cykl odczytów zatytułowany „Jak tworzymy i po co tworzymy". W cyklu tym znani artyści - literaci, malarze, r~źbiarze i
budowniczowie - wdają się w rozmowę
z krytykiem sztuki, ujawniając w ten sposób zasady swej umiejętności i zwierzając
się z tajemnic swej pracy.
Ale nietylko sztuka zstępuje dzisiaj ze
swego piedestału, aby obcować z radjo •
odbiorcą w jego własnym domu. To samo
czyni wiedza, jak o tern świadczy zapocząt
kowany ostatnio w Londynie kurs biologji,
a w Niemczech kurs psychologji w postaci „naukowej" współpracy na falach ete
ru.
Według zamierzeń inicjatorów tych kur
sów, słuchacze ich mają brać udział w roz
wiązywaniu
wyłaniających się
podczas
prelekcji zagadnień, zwracając się Jistow
nie do prelegentów dla wyjaśr.i:!uia nasuwających się wątpliwości
i zakomunikowania swych uwag.
Wspólnym mianownikiem tych wszystkich poczynań zdaje się być zasada, że
nikt niema prawa taić tego, co przemyślał,
czego doświadczył, co zdobył. O ile bowiem pojedyńczo jednostki twórcze w całej pokorze ducha dzielą się z mikrofonem
w jego postaci z ludzkością, s1rarbami wodzonych uzdolnfoń i nabytego doświadcze
nia, to samo zdaje się zobowiązywać ludzi
pracy, spełniających gromadnie pewne czyu
ności zawodowe. Te stronę życia ilustrują niekiedy bardzo udatne audycje, stanowiące pewnego rodzaju posłuch za kulisa·
mi teatru, w fabrykach i innych przybytkach zorganizowanej pracy.
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JAKO APARAT RADJ-OWY

nocą, zużywający.eh

w
dniem łoskotu
ani
swepracy
siły wśród
maszyn, warczenia
kół rozpędowych, stuku młotów, skwaru
pieców i kotłów, przy dżwigach, żórawiach, aparatach, zegarach i sterach.
Gdy ten rozległy całokształt, ten świat
wytężonej pracy zajął miejsce obezwładn10nego kolosa wojny, psychika nowoczes
na stworzyła sobie nowy kult, niezamknię
ty już, jak pod panowaniem śmierci, w
obrębie rowów strzeleckic_h, lecz ogarnia
jący pokojową ludzkość i przybierający nie
kiedy Heglowski charakter kosmiczny. Kul
tern tym był kult bliżej nieokreślonej zbiorowości _ zbiorowości czynnej i twórczej
(raczej twórczej), słowem pierwiastku dy
namicznego, nakazującego swoją dynamiką szacunek dla upartego, niestrudzonego
zmagania się człowieka z oporem biernej
materji, i rozpierającego dumą i radością
współpracy piersi prozeltów uniwersalizmu.
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Hipoteza, iż mózg ludzki wysyła pew- J czeniach, ale prasa włos.ka znów komunine fale radjowe, które gdy trafią na in- kuje, że pra<!e w tym wz.ględzie trwają
ny mózg, nastrojony na tę samą
falę, dalej. Prof. Cazzmali stwierdzić miał omogą tran&niitować myśli, płynące
od statecznie, że mózg ludzki wys~"ła pewne
człowieka do człowieka, już od dość daw. myślowe oscylacje. Dla ła.pama
tych
na zajmuje psychologów po tej i tamtej „fal mózgowych" posługuje się on wysostronie oceanu. Głośno było w pra~ie fa- ko czułym aparatem odbiorczym na barchowej przed kiłku laty o doświadcze- dzo krótkie fale. Osobę, którą prof. Cazniach prof. Cazzmali w Medjolanie. W zmali wybrał sobie za „nadn.j~ik", umie:
swojej klinice psychjatrycznej czynił on szcza on w komorze, wyłożoneJ płyta~m
eks;perymenty nad organami móz.gowe- ołowianemi, aby irzolować wszelkie zewmi ludzi umysłowo chorych i otrzymał nętrzne prze.szkody elektromagnety~e .
ba.rdzo intere. UJ ące wypJJd. Od tego cza- Dno tej komory wyk>żone jest płytami
su było jakoś cicho o dalszych doświad- porcelanowemi, a śdainy ołowiane za potM

'"

MCIAi?i'™'*

wodociągu. Prof. C. twierdzi, że gdy w mózgu
QSOby, po<ldanej doświadczeniom, zachodzą pevvne procesy myślowe odbiera różne charakterystyczne szmery w słuchaw
kach. Szmery te występują najcintensywniej wtedy, gdy da.n.ej osobie zasugerować pewne myśli, to też
eksperymenty
ud.:1-ją słę dobrze wówcms, gdy medjum
j€St pogrążon-e w Sltalr\o hypootyczny.
Szmery stają się bairdz1:> głośne, a wyil"a.
.zistość foh stoi w ścifiłym związku z intensywnośoią zasuggerow.anej wizji.
Zjaw.iska te wymagają
oczywiście
ii.••
sprawdzenia przez czynruilki
fachowe,
IPrzem. Handl. w Łodzi, odczytanie programu gdyż wielu ucrony-Oh odnooić się będ!zie
na dzień następny i kmunikaty. Sygn~ł c:l'.asu z sceptycznie do przypuszczenia, że w dzieWarszawy). 20,00-20,15 Prasowy dzienruk ra- dz.irae psychiki radjo może grać
jakąś

PROGRAM ROZGLOśNI ŁóDZKIEJ
"POLSKIEGO RADJA".
środa, dnia 16 lipca 1930 roku.
ŁóDż: 11,58-12,05 Sygnał czasu z Warsz.
i heJnał z Wieży Marjackiej w Krakwie 12,0512,30, :r.Iuzyka płyt gramofonowych, Gramofon
i płyty z f. A. Ktingbeil, Łódź, Piotrkowska 160
12,30-13,000 Program dla dzi~ci, Pogadankę
p. t. „Kromka chleba" v;ygłosi p, Benedykt
Hertz (tr. z Warszawy), 13,00--13,05 Odczytani programu dziennego i repertuar teatrów i
kin. 13,05-16,15 Przerwa, 16,15-17,10 Muzyka z płyt gramofonowych (tr. z Warszawy),
1710-17 35 Komunikat harcrski (tr. z Warsza
17,35-13,00, Tran smisja z ~rakowa. Odczyt p. t. „Wawel, jako rez.:rdencJa Prezydenta Rzeczypospolitej" wygłosi dr. Jerzy Dobrzy
clci. 18,00-19,00, Koncert m~dolinistów. pod
dyr. A. Szcze głowa, 1) M. Glmka: „Gwiazda
utnccna" 2) W. Bekker: Bajka leśna, walc, 3)
o Fetras: Wiązanka ludowych pieśni rosyjskich, 4) F. Chopin: życzenie, 5) Wel'I'._er:. „Pio
tróś" _ intermezzo. 6) Romanse cyganskie, 7)
Tańce (tr. z Warszaw.,.), 19,00-19,20 Rozmaitości 19 20-19 45 Płyty gramofonowe (tr. z
~wYl
{9,45--20,00, Komllllikat- Izb~

z

wY),

mocą drutu uziem:n.iono do rury

djowy (tr. z Warszawy), 20,15--20,35, Koncert solistów. Wykonawcy. Dina Golzer (fort).
i prof. Michał Erdenko. (skrzypce), W p~ogramie: 1) R. Strauss: Sonata na skrzy~e i fort.
a) allegro manon tropp, li) Improvisation, c)
andante, Allegro, .<tr. z. Warszawy). 20.3520,50 Kwadrans literacki,
Groszek-Korycka,
fragment z powi0::ci „Serce" (tr. z Warszawy),
20,50--:-22,00 Dalsz~ ciąg koncrtu 2). a:>. Corelli
-Kreisler: WaracJe, b) J, Bach: SiCihana, odegra prof. Erdenko. 3) a) R. Schumann:
Traumeswirren, b) Fr. Liszt; Etiuda f-moll, odegra p. Goler, 4) a) Chopm-Erdenko: Nokturn c~moll; b) Brahms-Erdenko: w:ilc, ode:
gra prof. Erdenko, 5) K. Sz)'.m~nows~i: Maski
-odegra p. Golzer, 6) H. Wieruawski: Karnawał rosyjsld - odegra prof. Erdenko. 22,00-22,15, Fljeton pod tytułem ,Przyrodnik na wycieczce" - - wygłosi dr. ~- Geib (tr. z War~za
wy). 2.2.~5--24,00, Komumkat meteor., pohc.,
spo~: i mne, oraz muzyk'.1 taneczna :i; restauracJ1 „Oaza" w Warszawie.
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JU radJotechmkii mozna. powiedmeć,
ze
ro lub owo jest llliemwliwe? Trudno chyba 0 większy Bllltorytet w sprawach radJ'owycli J.ak UTVT'lo!>•l azca -1-,.,J~~-4'u
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drutu sen.a.tor Ma.room, kt.&ry wy;powiedmał niedawno następujące
prorocze
słowa: W ogó1nym postępie wiedzy dwa
"bl" · "
1...
d ·
'-~-N · • b
na~ 1 ~~ _smpY przy_ ro~ne s~~ ędą. m1ażdzeme ał?mow l t::~m&:nusJe fal
elektry~nych na Je....qq;cze większe dystan·
se niż to się dzieje obecnie za pomocą
d · . Zdob
t
. będ
.
· t
ra. Ja. .
y~e e me .
ą . OS'łą~~ e
am. W cią.gu Jednego dma, aro W CJ1!.gll
roku, ani być może nawet i lat dzies.ię-ciu. Ale zdobycze tego pewnego dnia stan ;::.is> faikteIU d0 ko
ą -~
nanym.
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Znajdujemy się więc w epoce przeto.nowej w dziedzinie komunikacyjnej. ZorganizQwanie i otwarcie w takiej chwili
rnędzynarodowej wystawy komunikacyjnej
w Poznaniu posiada wobec tego duże znaczenie dla całego świata. Ale nietylko z
tego względu wystawa poznańska jest
interesująca. Zgromadzono na nie.i tyle
pięknych eksponatów, tak celowo rozłożo
no stoiska, że zwiedzający poznaje całokształt zagadnienia komunikacy_j11ego i
za~znaje sięi. nietylko z jego historycznym rozwoJ2m, ale i przyszłością. Z tego
względu
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Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki otwarta przed kilku dniam~
posiada doniosłe znaczenie, jako rewja
dróg rozwojowych korltunikaeji w historji cywilizacji świata. Polska ze swe!
strony chciała dać możność członkom
światowego kongresu
związk~ towarzystw komunikacyjnych, który po raz
pierwszy obradował w Polsce, porównania wytwórczości .p olskiej z produkcją za!lraniczną i przekonania ich naocznie, że
techniczna doskonałość wyrobów poi·
skid1 z dziedziny środków komunikacji
nie ustępuje zagranicznym. Pozatent wystawa ta ma ułatwić międzynarodową
wymianę towarów i wyrobów z dziedziny komunikacji. Dlatego też dyrekcja
wystawy starała się, aby % część eksponatów wystawił rząd polski, % rządy obce i % firmy krai~we i zagraniczne.
Komunikac.ia w 'rozwoju cywilizacji
światowej posiada ogromne znaczenie i
świadczy o postępie techniki i kultury.
środki kQtnttnikacyjne rozwijały się w
różnych epokach i dostosowane były do
~ziomu cywilizacji. Rozwój komum1cacji samochodowej i samolotowej w ostatnich czasach przybrał bardzo wielkie roz1niary. Według wszelkiego prawdopodobieństwa orzed temi dwoma środkami
komunikacyjnemi stoi wielka przyszłość.
Natomiast rozwój kolejnictwa, jakgdyby
"!Ostał już zahamowany. świadc:cy o tern
;tatystyka frekwencji pasażerów, których
coiaz mniejszą liczbę przewożą koleje, a
natomiast autobusy i samochody zwięk8Zają !lO kilkakroć z r<'.ku na rok swoją

też
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dały się słyszeć głosy, że

na którym po raz pierwszy w histoi·ji zo- ,przyszło~ć roz;voj~ komu?ik~cji w zakresie
stała oznaczona Ameryka. Globus ten na- porozmmewama si~ ludzi tru~dzy sobą.
leży do białych kmków i jest własnością
Dalej znajdują się pawilony ministerakademji urniejętoości w Krakowie. Wie- stwa komuni.kacji, p.oisid !abor kolej~wy,
le muzeów, a przedewszystkiem Ameryka, hala tramwa1owa, w któreJ zgromadzone
starały się o
nabycie tego bezcennego zostały modeie tramwajów obrazujące
wprost unikatu.
. hi~toryc~ny ich rozwój. Ten przegląd tramW pawilonie Chin 9oza eksponatami wajowmchva rozpoczyna model pierwszei1ustrującemi piękno turystył~i po ł'rainie go tramwaju w Polsce, a piątego w EuraNiebieskiego Smoka, znajdują się dzieła pie, i,tóry lmrsował już w 1894 ro.ku we
nowoczesnego malarza chińskiego repre- Lwowie.
zeofującego, .ież7li ta~ .m~żna powiedzieć,
l?&lej widzimy m:t:r:styczn~e przybrany
renesans sztuki chtnsk1eJ, l<tóra od IX pawilon, przetlstaw1a1ący p1ęamo turysty~vieku po. dzień dzisiejszy zaskie9Ha się w ld ziem Y?1skic_h oraz pa~stw zagraniczp
1ednym taerunku artystycznym.
nych, wsrod ktorych na pierwszy plan pod
W ~u1stę.9nym pawi.tonie oglądamy ma· w~g~ędcm a~~ystyc~~eg? w!konania i. całą sta~Ję nadawczą l\~c;tk~falowego apara- to-.:;c1 d~.!mrac.1! wyb1_Je się ~c:yłowo stoisko
tu radJowego. Ze stac11 te1 .ro~esłano depe: W~tleCJ!. Obo!<. stoj~ pav1'llony Mc:nopol_u
~ze do P. Prezydenta Rz~hteJ, do Bnt!<s.ei.1. Spll'ytu~~wego 1 Tytomo~ego, dalej pawi1 szeregu .O<l~al?nych m1a~t Eur~y 1 Ut- lony.~1nrnt~rstwa P.oi:::rt 1 T~legrafów oraz
nych cz~.ści swmtą, zaw1adanua1ące o Roboc Pubhcznych, a na wo1nych terenach
otwarciu wystawy. Krótlmfalowiec - to tabory kolejovve !Juf1stw · zagranicznych, a
wa
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lprzedewszy~tkiem piękne wagony przemy-

słu
włoskiego,
wagony - akumulatory
włoskie, wyobrażające jakgdyby rucho-

me elektrownie. Pienvsza lokomotywa wykonana w Rumunji, wielka Jokomotywa
wytwórczości poiskiej o szybkości 140
kim. na godzinę i wreszcie wielkiej doniosłości wynalazek połsldego inżyniera So- ,
kcłowskiego, automatyczne sprzęgło które w ruchu łączy wa~ony bez ddziału
człowieka. Sprzęgło to ~powiada 43 warunk°!ll, określonym przez międzynarodo.
we bmro przy Lidze Narodów a wielka
jego użytecztiość polega na tern; że ręcznE
łączeni ewagonów powoduje
przeszło
1,000 wypadków śmierte nych rocznie.
Oto yobietny rzut oka, ogarniający
tylko na najbardziej efektowne pu(l.ktacje
wystawy. Kto w bież11cym sezonie letnim
rusza na urlop, czy wywczasy letnie, niech
zawadzi o Poznań bowiem Komtur" ·esf
1K.
nojbardziej godzie~ widzcni;.

i
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Eksport towarów .włókienniCzych
·

z

Łodzi

•

Według danych, uzyska.11ych w Zwią7. jprzędzy wełnianej 21006 kg. wartości zł. !Wschodu
(Chiny,
Japonja) za zł. ·
ku Eksportowym Przemysłu Włókienni- 398,482. - Razem w m. czerwcu r. b. 1156 841 _ do
Bliskiego
Wschodu
czego w Łodzi, eksport towa;rów włóki-an- WyWiez.iono z Łodzi towarów włókienni- (Tur~ja
Palestyna i Per ·a s · ·
niczY:ch ;,~~i w 11_1. czerwcu r. b. prze<l czych ?98,986 kg. wartoś.ci z:ł. 3,978,~~9. Egipt) ~ zł. 305.472 _ d~ 'A~~f ~
stawiał s1ę następuJąco:
Ogolny ek.<lport w maJu r. b. wymosł 299 951 do AustrJ·; Wę .1· · J .g łJ ••
. .
towaro~
, . 1UdWe
·m·1any„"h 403 ,6°4
-J
3 , 444 , 793 • - 0 go_,
'lny - 285,644
'
'
_,
g er_ l ugo,g aWJl
_
. W ywi.ez1ono:
.., k-g. za ui.
_ do Ameryki
7 41
białych 1,826 kg. wartosc1 zł. 17,126-; eksport w
czerwcu r. 1929 wymosł do Krajów Północny h .
D 212
. 'H
towarów
bawełnianych
kolorowych 680,465 kg._ ~ zł. 7,?!Jl,~90. - . Pi;zędzy dja, Norwegja i Bele ·a-zł anJa, olan147 ,~72 J:g. na. sumę zł. 1,598,020 - to- czes8:nlrnweJ mebanv1oneJ wyw1ez1ono z Kraje N ad bałtyckie gJ ~t · 1 ~.· 57 4 -:-warow połwebuanych - 13,919 kg. ~ Łodzi w czerwcu ;r. b. 256,611 kg. war- i Estonja) _ .zł 114
wad ~an~Ja
157ki 0
sumę zł. 151,650 - ; towarów
wełma· tości zł. 3,694,120.
_zł. 65
ienuec
_
638
nych 122,554 kg.
na sumę złotych
Co do poszczegó1nyc.h krajów, to ek- _ do ró±nych kraj,
7:!'· ls, 575
1,412,250 - ; stożków do kapeluszy 333 sport z Lodzi w m. cmrwcu, przedstawiał
w porównam.· ow f · 17.' 66:J:.·
rn zł. 12,336 - przędzy bawełnianej k1... się następująco:
czerwi>ee 1929 • m z c~ rami e SJ?O:·tu za
lorowej 15,386 kg. 108,071 zł. przędz:;
Do Rumunji wywieziono towarów za sport do Rosf IŚona·~· u.względmaJąc ek
Wigl'.)njowe 76,090 kg. za zł. 280,854 - sumę zł. 1,371,533 - do
Dalekiego mie zt 2 6 ~OO Wl ksl'0J W r. ub .. w. SU·
· ,
,
- e port w m1es1ącu
f+MM
iii*M
AU
'WMill"iE&
4
9..&±Ji@S__
m
sqw czerwcu wykazuje duży spa<lek, bo około
25 proc.. Spadek zaznaczył się w okresfo
'"'.sz;v~tk_wh wyrobów włókienniczych, naj
1n_ImieJ Jedrnak w pozycji towarów weł
ruan:ych. Spadek w eksporcie towarów
Wydziału
Sądu Okręgowego w~anych powstał wskutek kryzysu w
Ch11~ach, dokąd znaczm.e ilości tych tow Łodzi
warow eksportował przemysł białostocki.
Charakterystyczną cechą jest mniejszy
W ostatnich dniach Wydział Handlowy za· I dowy na wniosek syndyka.
kończył postępowanie
upadłościowe w spra·
eksportu towarów
J'~ zdecY_dowane wystąpienia zarządu upa- stosunkowo spadek
wie CHIL,A-MAJERA IKKI. Zasługuje on na dłosc1 skłon:ły upadłego do
zm;any taktyki. bawełnianych,. wid~y
jest
tutaj
specjalną uwagę ponieważ jest wymownym do· W dniu 25 czerwca r. b. został zawarty układ,
wpływ
ostatru-0
udzielonego
przez
rząd
wodem tego, że energiczna akcja
przeciwko mocą którego ChH-Majer Ikka obiecał swym
dłużnikowi nieuczciwemu jednakże
prowadzi wierzycielom :;:;apłatę długów w pełnej wysoko· zwrotu cła za przędzę.
do rezultatów jaknajlepszych dla wierzycieli.
ści 100 proc.
Zaznacz;Y.ć należy, że w sumie eksportu
Chil·Majer Ikka był właścicielem domu przy
Zapłata nastąpiła lfekslami,
zabezpieczo· do RumunJ1 wyłączony jest eksport przę
ul. Magistrackiej Nr. 13 (Pomorska 89), któ· nemi na blpożece domu, Klóry upadły Ikka fikdzy na zł. 369 .461.
(ag)
ry przedstawiał wai-tość 250-300 tysięcy
zło·
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Upadłości

i nadzory

jest bardziej interesująca ocl
zeszłorocznej „Pewuki". Albowiem Pewuka ilustrowała rozwój gospodarczy i pontęp kulturalny kraju w ciągu ostatniego
10-lecia, a mię(bynarodowa wystawa komunikacji przedstawia środki, jałciemi operuje przyrodzony człowiekowi instynkt
opanowania przestrzeni i czasu, o władzę
nad któremi człowiek walczy od zarania
swych dziejów.
Przejdźmy pobieżnYDI rzutem oka przez
poszczególne pawilony wysta'"Y i podcyjnie odstąpił swemu bratu. Zabezpieczenie hi·
kreślmy najciekawsze na tńej eksponaty. tych. Na posesji
tej
Ikka wybudował kino poteczne obejmuje nawet koszty
••
ENHffFtBW '"AS!AM
cwentual· MM
~ozpocznijmy podróż od pawilonów mię „świt". Celem urządzenia kina i prowadzenia 11ych protestów. Wynagrodzenie dla
syndyka
w pierwszym okresie po uruchomieniu za· wydzielono z dodwdów upadłości.
dzynarodowych. Pierwsze miejsce wśród go
ciągnął cały szereg długów, a naatępnie w po·
W cakj bistorji obecnego kryzysu
opisane
tych pawilonów 7.ajmuje stoisko Ligi Na- łowie styczni.a r. b. kino „wydzierżawił" swe· zal_atwienie
niniejs;.o;ej s1>rawy Etanowi jeden z
rodów, w którem wystawłi swe eksponaty .mu siostrzeńcowi. dom sprzedał hraht i jed- na)lepl!lzych sposobów uregulowania upadłości
s dnia 14-go lipca 1930 r.,
komitet transportu i tranzyta. Udział L"igi nemu ze „znajomych", a sam wyjechał „w nie· i jent .znamie~ą nauczką, że jednak zdecydo·
kierunku"
nawet dla żony, pazo· wana 1 energ1c:ma walka z niechęcią. płacenia
WALUTY I DEWIZY.
Narodów przynosi Komturowi wielki za- wiadomym
stawiając natomiaot serję protestów,
których
Dol St. Zjedn. 8.a914
' częstokroć dobrym lekarstwem na upadło·
szczyt, gdyż Liga Narodów w ciągu swego początek sięgał jeszcze grudnia r. ub. Między ~~?
Ifolandja
358.60
'
.......1,
10-;etniego istnienia wzięła dotychczas wierzycielami jego znajdowali się pracvwnicy
Gdańsk 173.30
Kopenhaga 238.79
* * *
udział":' 4 wystawach, a ~o raz piąty bie- kina, rzemieślnicy: Zniecierpliwieni wicp:ycic·
Ki!i.,a11rotnie j4ż poruszaliśmy sprawy fir·
Londyn 43.35%
rze udział na wysta_wie w Poznaniu· pod- le zan;ądzili ogłoszepia Ikce upadłości, co te.i my „J. L:;wit i A. Brzeziński". Pierwsz;a z nich
Nowy Jork 8.902
u~zynił. Kuratorem, a póinicj syn<lyldem
lcreślić również należy, że w ciąg~ tegCJ Sąd
Nowy Jork 8.91(
mas~ upadł~ści został adwokat
.Ter;;y Fryde, po•vstała. na skutek podania jednego Brzeziń·
o_kresu odbyło się na świecie około ty- Sędzią l{om1sarzem ~aś Sędzia handlowy hoj; . o.llieg·o o udzielenie mu odroczenia wypłat. Spra·
Paryż 35.07lf.i
w~ ia p~·:ie3zł~ l~ast~puie w upadłość Brzeziń.
stanty Kawecki.
siąca wystaw.
Praga 26.441,4
sk!~g.o,. on lttor~J ~ołączyła się również upad·
Szwajcarja 173.21
.
K1;1rato;
!11.'.!llY.
rozpoczęł
swoj'!
akcję
od
o·
Wspaniały jest pawilon międzynarodo
ln21c 1 ,1cgo wspolmka - Lewita. ·wreszcie
w
Stokholm 239.56
p1sama m1eszkama uparlłego i kina „świ~". Zo- lm~:c u nuda ogłoszono upadłość
wymienionej
wej
organizacji kartografji. Dla laika stało
Włochy 46.69
to uskutecamiolH'. pomi mo oporu rzeko „ !'lpcłce „J. Lewit i A. Brzeziflski".
Przeciwko
p rzedstawia on so6Cł zbiór mao i karto- mego dzierżawcy. Dzięki temu kurator miał Łcmu wyro!i;owi w·płynt;'.łY aż 3 opozycje od jed·
Wiedeń 125.88~.
AKCJE.
;,~~' dla fachowca - kartografa stanowi nast~pnie możnośi wydzierżawienia kina, a z nogo ze wopólników - Lewita, od kuratora maotrzymanego czynszu operl:i:enia kos::tów upa- s~· upa? ł•;ści samego Brzezii1skiego, istniejącej
Bank Poloki 167.00; Ba.nk zaehodni 70.Gn;
:-idł~ zach,~ów n?.d nowemi sposoba- dłości.
·
m ~z alc zme od upadłości Spółki „Lewit i Brze· Warsz. Tow. fabr. cukr11 3025· Lilpop 25.00; Ziemi pł_!S;:vczue~o ~.lmnywania map. Jest
T_rudniełs~a sprawa była z posesją przy ul. ziiIBkt", a nawet i od jednego z wierzycieli fir· leniewski 32.00; Klucze 59.00.
trunnp.~ ~a.;. v ZWCCJJ, wykonana w niespo Mag1strack1_eJ Nr. 13• ponieważ mnvonahJ wcy
Z . papierów państw. mocniejsza 5 pr~. p<>i.
„Bunzel i Binch".
Składając:v
opozycje
ty~any dotychczas S!!OSób, nawiasem mó- szybko zapisali na mej kaucjf? w wysokośd my
wairn.zyw ali zgodnie, że za pods t awę do ogłosze premło\~a dolnrowa. Z listów zastawnydi dah~ze
1
"11!!~' znamionuj~ \vielki postęp w dzie- : .ll,OOO dolarów, chcąc w ten sposób u.trudni<' nia i.v ndfości posłużył tylko jeden weksel, a i prGwmc1onalne. Dla akcji tenrlt'ncja ni'!je1] 1wliL1;,,
dochodzenie należnobd wi(>rzyc1elom. Wówcz!u:; te;; zost:i~ wyłudzony podstępnie prawemu pod~me kartograf.11. Następny pawilon zajęła SYltd,\'k
masy wystąpił do Sadu o uznanie
za
ZAWODOWE KURSYr KIEROWCÓW
międzynarodowaJzba przemysłowa i han· fikcyjny i nieszkodzący pra~om masy u11adło. aiadaczowi. Ponadto wskazali oni na to że firSAMOCHODOWYCH
dłowa. ~ ~allu między nią, a pawilo- ści zarówno zapis kaucji, jak i samą s!)rze<lai n~a ,„Lc1;\t ~- B~zeziński". znajduje się' w sta·
me
hkw1d
ucJ1,
ze
reguluJe
ze
swoimi
wierzy.
.domu
przez
upadłego
i
zdołał
uzyskać
zabez.
nem chu1sk1m ~najduje się mały złoty
ci~la.mi i że nie maj~ oni powodu do
skarg.
a,.
globus w XV wieku. wykonanl rccznie, P!eczenie na posesji. Ponadto do czasu roz. Mimo to 11a rozprawie Sąd opozycji nie uwzJde·
-ŁODZ,
Piotrko·
rt.
111S'" 111-T
sti:zygni~cia sprawy dom oddano .w 'sekwestr Sil·
uKomtur"
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Handlowego

GIE&DA

f.R. GRIC'JKIEWICZA

dnił j uv.adłość .11trzill}.11_ł,.
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~HASLO"

Nr. 191

z dni·a 15 lipea 1930 roktt

Str. 9

Nr. 2841130

B. B.

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi
podaje do pows~nej wiadomości, że niżej wys:z;czególnione nieruchomości w Łodzi położone, obciążone pożyczkami Towarzystwa za niezapłaoone raty wra&
z zaległościami, wystawione wstały na sprzedaż pr:ze-L publiczne licytacje, odbywać się mające o godz. ll-€j z rana w Kancela.rji Wydziału Hipotecznego m. Lod:li,
przy ul. Pomorskiej Nr. 21 przed wyzna-czonemi rejentami.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne Z111.ajdują się w księgach hipotecznych odpowiednich nieruchomości oraz w biurze D~ekcji Towarzystwa Kr$
towego m. Łodm i tamże przeglądane być mogą.
W r~ie gdyby dzień wyz:nac.zony dla sp~edaży był świątecznym, sprzedaż odbędziie się dnia następnego.
Nr. Nr.
hipoteczny
nierucho-

Licytacja
Vadium rozpocznie przed notarjuszem
się od sumy

przy ulicy

mości

29
256a
268
270xa
288aa
320aa
368
420a
435
468a
489
593
593a
658a
789pp
796a
803c
811g
819aa
826
893-1
1077a
1097c
1126
1143
1150b
1395a
1442
1537
2308
2407
2427
4027
4601
4611
4647
4a
8ż

21
21c
30
36
47b
51bl
64b
86a
90c
152b
191a
204
234
286
288ac
310
320tt
320rrr
321ki
32lza
334
383da

395

15.000
46.000
94.120
„
20.000
Gdańska
22.940
Mielczarskiego
50.000
11-go Listopada
17.440
Pomorska
14.800
Kilińskiego
43.340
Pomorska
24.000
Cegielniana
23.000
Południowa
36.160
Piotrkowska
59.940
Brzeżna
10.000
Wólczańska
28 p.~Strz. Kaniow. 4.320
22,800
Gdańska
41.660
Żeromskiego
25.600
Andrzeja
8.360
Kopernika
19.200
Wólczańska
7.000
Sosnowa
25.000
Sienkiewicza
29.700
Nawrot
16.700
Kilińskiego
5.100
••
5.360
Fabryczna
33.380
Cegielniana
29.400
Kilińskiego
35,320
AI. I-go Maja
10.000
Senatorska
2\8 p. Strz. Kanio w. 21.000
32.000
Rpkicińska
W!iznera
18.000
10.500
Cięszyńska
10.300
Rz~owska
10.140
Eng~
700
Wo orska
2.060
Pira1rwwicza
2.760
Now@miejska
I
3.940
I "
1.660
Jakób~
\
1.560
"
1.320
Zawad~ka
2.100
„
1.360
Aleksan\dryjska
2.140
Podrzec.tna
11.000
Drewnowska
3.500
Zgierska
660
?.tary-Ryi;tek
1.600
Wolborska
1.660
NowomiejŚka
3.600
Ogrodowa',
3.100
Mielczarskiego
1.640
Północna
2.500
] 1-go Listopada
2,480
Zeromskiego
5.120
Mielczarskie~o
2.580
Cmentarna
700
Pomorska
3.480
„
3.120
1J

Podrzeczna
Piotrkowska

I

\

Lkytacje
Łódź,

powyższe

112.500
345.000
705.900
150,000
172.050
37::>.000
130.800
111.000
325.050
180.000
172.500
271.200
449.550
75.000
32.400
171.000
312.450
192.000
62,700
144.000
52.500
187.500
222.750
125.250
38.250
40.200
250.350
220.500
264.900
75.000
157.500
240.000
135.000
78.750
77.250
76.050
5.250
15.450
20.700
29.550
12.450
11.700
9.900
15.750
10.200
16.050
82.500
26.250
4.950
12.000
12.450
27,000
23.250
12.300
18.750
18.600
38.400
19.350
5.250
26.100
23.400

J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
K. Imieniński
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kahl
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski
J. Łada
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
K. Imieniński
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kahl
A. Karnawalski
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski
J. Łada
K. Rossman
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
Bułharowski
K. Imieniński
S. Jarzębski
W. Jeżewski

!->.

L. Kahl
A. Karnawalski
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski
J. Łada
K. Rossman
W. Siniarski
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
K. Imieniński
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kahl
A. Karnawalski
S, Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski
W. Siniarski

Dnia
~

Nr. Nr.
hipoteczny
nierucho-

przy ulicy

Vadium

mości

339-b
423
"
49.7-z
"
509
"
558-b
"„
558-aa
576-f
" r. 586
18.XI.30
596-a
"
627-G
"
697-h
"„
712-c
765-c
„
19.Xl.30 r. 780-b
787-o
17.XI.30 r.

"
"

787-żż

789-w
793-l
795-ab
795-oo
20.XI.30 r. 798-b
805-o
"„
811-aa
„
814-r
817-g
„
825-a
„
826-a
„
21.Xl.30 r. 875-r
893-k
896-i
„"

"
"
"„

„
„

901-ż

914-a
946-a
"
1020-a
"
1075-f
"
1075-p
" r. 1108-0
24.XI.30
1111-abc
"
1114ikl15i
"„
1116
1134-a
"
1175
"„
1175-a
1185-b
" r. 1264
25.XI.30
1272-a
"„
1291-b
1291-b
"
1372
"
142.S-b
"„
1430
1435
"
1437-d
" r. 1629
26.XI.30
1626
„
1632
„
1708-a
"
1761
"
2028
"„
2058
4021
„

Targowa
Pomorska
Żelazna

Piotrkowska
Główna

„

Pusta
Piotrkowska
Sienkiewicza
Rzgowska
Radwańska

Karola
Wólczańska

Al. Kościuszki
Zielona
28 p. Strz. Kaniow.
Lipowa
Zakątna

q-go Sierpnia
Zeromskiego
Lipowa
Zakątna

Andrzeja
Podleśna

Lipowa
Zamenhofa

„

Radwańska

Sosnowa
Brzozowa

Słowiańska

Senatorska
Wysoka
Przędzalniana

Abramowskiego

"

Kilińskiego

Narutowicza
Składowa
Kilińskiego
Kilińskiego
Główna

"
Nawrot
Główna

Rokicińska

Tramwajowa 17
15
"
Narutowicza
Kamienna
Kilińskiego

"
Skwerowa
Nowo-Cegielniana
Al. 1-go Maja
Cegielniana
Nowo-Cegielniana
Pomorska
Srebrzyilska
Gdańska

Rzgowska

Licytacja
rozpocznie
si~ od sumy

3.840
1.600
2.060
3.580
800
1.000
3.960
1.780
5.000
1.120
1.540
5.060
1.360
3.740
420
1.040
1.740
2.340
2.100
900
2,140
2.440
1.100

580
1.540
2.240
760
2.200
900
1.220
1.500
2.340
1.080

1.860
1.900
1.360
2.000
4.460
2.120
2.220
2.300
2.960
840
1.000
7.140
2.100
1.140
2.960
2.140
1.560
2.620
720
4.840
3.760
940
3.720
1.420
920
2.200
900
1.220

28.800
12.000
15.450
26.850
6.000
7.500
29.700
13.350
37.500
8.400
11.550
37.950
10.200
28.050
3.150
7.800
13.050
17.550
15.750
6.750
16.050
18.300
8.250
4.350
11.550
16.800
5.700
16.500
6.750
9.150
11.250
17.550
8.100
13.950
14.250
10.200
15.000
33.450
15.900
16.650
17.250
22.200
6.300
7.600
5.9.550
f5.750
8,550
22.200
16.050
11.700
19.650
5.400
36.300
28.200
7.050
27.900
10.650
6.900
16.500
6.750
9.150

przed notarjusze

J. Łada
A. Smoliński
K. Rossman
S. Szmidt
E. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
K. Imieniński
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kahl
A. Karnawalski
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lissowski
J. Łada
K. Rossman
W. Siniarski
A. Smoliński
S. Szmidt
F. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
K. Imieniński
S. Jarzębski

W.

Jeżewski

L Kahl
A. Karnawalski
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski ~
J. Łada
K. Rossman
W, Siniarski
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
K. lmieniński
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kahl
A. Karnawalski
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski
J. Łada
K. Rossman
W. Siniarski
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski

Dnia
26.XJ.30 r.
27.XJ.30r.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

28.Xl.30r.

•
•
•
•
•

1.XII.30 r.

•
•
•
•
•
•

•
•

2.XII.30r,

•
•
•

"

•
•
•
•
•
•
•

3.XII.30r.

"
"
"„
4.XJI.30t.

•
•
•

•
•
•

" r.
5.XII.30

•

o tyle dokonywane

będą,

o ile poszukiwane

należności

do chwili ootatecznego przybicia w

•
•
•
•
•
•
•

dmu licytacji zapłacone nie będtc

dnia 10 lipca 1930 r.

Do akt. Nr. 1175 i 1176--1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, KAZI·
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 22 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ul. Kilińskiego Nr. 121,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należą cych do Feliksa Golanowskiego i
składających się z 2 par koni, uprzęiy, 3 wozów,
1,800 metrów lodu, aparatu do obciągania piwa, 2
lrndzi drewnianych i mebli, oszacowanych na sumę
d. 1,630.
Łódź, dnia 12 lipca 1930 r.
Komornik: KAZIMIERZ SUZIN.
Do akt. Nr. 2580-1929 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, KAZI·
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 22 lipca 1930 roku od godzinv
10-cj rano w Łodzi przy ul. Kilińskiego Nr. 133,
odh~.dzie się sp1·zedaż z przetargu publicznego ruchomości, nal eżących do Adolfa Bergmana i skła
dających się z mebli, oszacowanych na sumę zło
tych 920.
l.ódź, dnia 12 lipca 1930 r.
Komornik: KAZIMIERZ SUZIN,

Do akt Nr. 1161 i 2-1930 r.
OGŁOSZENIE,
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Łodzi przy

KAZIulicy
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 22 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ul. Przędzalnianej Nr. 26
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Tadeusza Jaworskiego i
składających się z mebli, urządzenia sklepowego i
produktów spożywczo-kolonjalnych, oszacowanych
na sumę zł. 499.
Łódź, dnia 12 lipca 1930 r.
Komornik: KAZIMIERZ SUZIN.
Do akt. Nr. 1033-1930 r.
OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, KAZI·
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Łodzi przy ulicy

Do akt. Nr. 1529-1930 r.
Do akt Nr. 1134-1930 r.
OGŁOSZENIE.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, TO.MASZ
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYGMUNT
MAKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Na- CHORZELSKI, zamieszkały w Łodzi przy 1lłie1,
rutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 23 lipca 1930 roku od godziny ogłasza, że w dniu 22 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rnno w Łodzi przy ul. Brzezińskiej Nr. 15-0, 10-ej rano w Łodzi przy ul Cegielnianej Nr. 24,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego tu- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Marji i Benona Hoperów chomości, nnleż•!cych do firmy „B.
Bursztyn i I.
i składających się z mebli, palta zimowego i innych Frenkel" i składających się z 40 kg. barwników anilinowych, 20 sztuk próżnych beczułek do farb, pół.
rzeczy oszacowanych na sumę zł. 510.
Łódź, dnia 1 lipca 1930 r.
ki sosnowej stołu i biurka dębowego, oszacowanych
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI. na sumę zł. 900.
Łódź, dnia 25 czerwca 1930 r.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI.
Do akt. Nr. 391-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, TOMASZ
CHORZELSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
Mielczarskiego Nr. 14, nn zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 22 lipca 1930 i·oku od godziny
ogłasza, że w dniu 25 lipca 1930 roku od godziny 10-ej rano w Lodzi przy ul. Al. I Maja Nr. 37,
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Juljusza Nr. 9/11. odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Izraela-Majera Rzepkowiodbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Augusta Zilke i składa· cza i składających się z mebli, oszacowanych na suzgodnie z art. 1070 U. P. C. niżej ce·
jących się 15-tu metrów olszynowego drzewa, osza· mę zł. 450 ny szacunku.
cowanego na sumę zł. 840.
Lódź, dnia 8 lipea 1930 r.
Lódź, dnia Ił lipca 1930 r.
Komornik: KAZIMIERZ SUZIN.
Komornik: TOMnSZ CHORZELSKI,

Do akt. Nr. 1194-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYGMUN'f
MAKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Na.
rutowicza Nr. 49, na zasadzie nrt. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu :n lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Andrzejowie odbędzie się sprzedaż •
przetargu publicznego ruchomości, należących d„
Gustawa Leske i składających się z dwóch klacay
oszacowanych na sumę zł. 1,000.
Łódź, dnia 3 lipca 1930 r.
Komornik: ZYGMUNT MAK.OWSKI..
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Nr. 190

z dnia 15 lipca 1930 rolni

świetlny

Dziś

Dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9, 16, do ro.il'u. Kopernika i Żeromskiego
c„„ mlojae r-1 zł. n-75 li"• !li SO I"'· D& plerwnr soe.na wnyatkie 111iej1oa po 50 rr
Pooz4tek o 1tod1. 4 pp. w aobot„, niedziele i iwięta o 1todz. 2 pp. Ostatni 1ean• o 1odz•
10 wiec2. l'aaae•partout liilety wolnoro wejścia w aob. i niedz. nie ważne Wspaniała
lluatranla mulJ'••na pod dyr. A. Czudnow1kiogo
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.1 MJĘDZYNARODOWA WYSTAWA
Komunikacji i Tury•tyld

w

bierze udział
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BarąCSt

te.

401

29, lI p, (front)
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poważaniem

Dr. Józef Eldelheit, St. Ra«ca
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j)dpis.
Nr. sprawy Z. 316/2~
Ac. 251 /30 S-=k. I.
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Obecni: Przewodniczący Sędzia S. Borni, Sędziowie T. Kuch~:s~ i T. ~jsznicki,
Sekretarz apl. Stawmsk1. Dnia 9 maja
1930 roku na posiedzeniu puQlicznem Sąd
Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu
sprawy firmy „Płomień", właść. Chaim
Albam o odroczenie wypłat, na skutek
skargi firmy rzeczonej od wyroku Sądu
Okręgowego w Łodzi z dnia 25 stycznia
1930 roku
postanowił:

wyrok Sądu Okręgowego 'w Łodzi z dnia
~.~.:_=_·. 25 stycznia 1930 roku uchylić i ud;i;ielić
~
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firmie „Płomień" i jej właścicielowi Chaimowi Albamowi odroczenia wypłat na trzy
miesiące. Akta sprawy - niezwłocznie Sądowi Okręgowemu w Łodzi przesłać.
Na oryginale właściwe podpisy.
Za zgodność St. SekretarŻ
w z (-) B. Olbromska.
Sąd Okręgowy w Łodzi w III Wydziale
Handlowym, po rozpoznaniu sprawy niniej-

dniu~~ ~z:~w~~ ~~o1

szej w
r:oku
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 9 maja 1930 roku ogłosić w „Monitorze Polskim" oraz pismach „Hasło Łódzkie" i „Republika" oraz wywiesić w gmachu Sądu Okręgowego i na drzwiach przedsiębiorstwa firmy „Płomień". Pobrać od
tej~e fi;my złotych 200 (dwieście) tytułem
zaliczki na koszty ogłoszeń. Mianować
Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowego
Józefa Landau, nadzorcą sądowym adw.
Józefa Adamowicza.
Na oryginale właściwe podpisy.
Za zgodność St. Sekretarz
w z (-) B. Olbromska.
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Ulubie
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(sp:~\6~~tć ~r~:\~;hz:: ~;d:taż
poleca:

Spo'łka Szewco'W
506

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

1

- FJt GRETKIEWICZA

-ŁÓDZ„ Piołtkowska 111-lel.175-35.

l i 15 kaid.go Diieti14N1

. . .to Cllekowe .... P111 K.

łedaktor naczelny:

o„

niezamoźnyąh

ceny lecznic.

Dr. med.

J. SADOKIERSKJ.
stomatolog

chirurgja 'szczęk, ja.my
ustnej i plastyka
regula~ja

zębów

rontgenodiagnostyka

,--·---,
I
I
Pioh'kowska 164
lei. 114-20

220

~--·----'
Detektory od zł. 8.50

446

komplet z '°nten'l i słuchawki\ od zł. 26
Radjoapara,ty i cz~ści "lRadjola" ul.
Ptotrkows~a 88, w podwar:i:u, tel 153-4()

inteligenty, towarzysko wyrobiony pra:>ownik potrzebny do biura, jako przed·
stawicie! tegoż interesu w Łodzi oraz
p_o:i:a Łodzią. Pensja stała i prowii1ja.
Konieczna jest znajomość stosunków
gospodarczych w kraju w kraju oraz
znajomość przynajmniej języka francus_skiego w słowie i piśmie. Posadę otrzy•
ma ten kandydat, który będzie mógł
pożyczyć Zł. 5.000 na którą to sumę
dam gwarancję bardzo pewną. Oferty
do niniejszego pisma pod „944„
577

Pokoju

umeblowanego ~oszukuje si~. Wiado·
mość biuro „Bib' Piotrkows.lca 83, m. 9,
front.

Przyjmę

stolarza podręcznego od zaraz Cegielniana 115.
'
1110

1111 1111

Poszukuję
zdolnych inteligentnych panów na wy.
soką prowizj~ od 25-30 zł. dziennie
przy ul. Ceglanej 1, (Bałucki Rynek)
dom własny.
1101

HALLO!

Hallo I Dzwoń teł. 16~-30 ,,Pogotowie
krawieckie Klersza" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Mowentalnie odświeia
garnitur ra zł, 3.-, suknię za zł. 2.80,
palto !a zł. 3.-, łl\c:tni~ z odebraniem
i odesłaniem. Expres$em pierze, far·
huje, przerabia, nicuje, sztucz!lie ceruje,
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
525

Reklama
to potęga!

łlllłlllilllllllłlllHIFI

Nek~';llog1 do 150 w1ersr:y po 30 gr: wyżej pt> 40 gr. za 1 v1icts!
Dr<ibne ogłoszenia 15 gr. za słowo.
N&lanue1si:o o&łonenie l,SÓ, Po9zulciwanic pracy 10 a;r. u slowo
NajmDiepao otłouen.ie aJ. ~

1 ~li~ .. (strona 4 łamy),

Nr. 6S;219

Stanisław WalawSki.

Dla

W sile wieku,

CENY OGŁOSZEŃ łdIEJSCOWYCH 1
50 gr. za wiers:t 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
adesł~ne
40 • •
•
1 •
1 • . „ 4 •
Zwyc:za1n~
12 ". "
„
1
„ 1 " (10 łamów}

przerwać tJłko

28

20~93

Od 8-l l rano i 6-9 wiecz.
w niedziel~ od 9-2 pp.
513

komedii p. t.

V!N tekście

•

Elektroterapja.

Ogłoszenia drobne
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Lecze11ie diatermją.

_. Spryt i nóżki
11_

11111111111111111111111111
i POKÓI !

przy ul. Rzgowskiej •
moie być na pojedyńczo (2 min.
lliil od tramwaju) od zaraz do wynaję- •
; cia. Wio.domaść Piaseczna Nr. 23,
.., m. 9, od 4 do 1 wiec:i:,
llll
Ili

W

chorób skórnych i

i=

li

fi s kuchnią

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spacialne
godz. 4-5 po poł., w niedz. od, 11-'}. pp.
Dla niezamożnych ceny lecz.nic. 518

REICHER

Madge Bellamy

1-·

y

Choroby 2kórne i w1enerQ
1d. Nawrot 2. Tel. 1179.-89

Specjalfata
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DR. MED.
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PORADA 3
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W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

J

Swiatło-Lecznici:y

Oddzielna poczekalnia dla kobliet

skł~am publiczne podJiękowanie ja,ko Specjaliście dla ruptur za trafne i umiejętne rozpozna.nie mojego cierpi~nia przepu~linowego i umiejęt~e założ~nie. m~ bandaża g1:1mowe~o
brzusznęgo na. obniżell,le żołądka 1 rupturę pępka, ktore to c1erpi.eme zosWo nu usuruę-

Otwarcie 6 lipca 1930 r.

Wenerołogiczna

Kosmetyka lekarska

PODZIĘKOWANIE.

W. Pa.nu Dy-re'Ętorowi Rapaportowi, zam. w ;Łodzi, ul. W9lczańska

kontynentów

Poradnia

Gabinet

Chorych m. Łodzi przyjmuje.

pl~ClU

I

'!"'""----------------------------

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedzięle i święta 9 - 2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i okóruych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

UWAGA• Osobiste jawienie si~ chorych jest koniec:z:ne, Ubezpioc:i:onych w Kasie

p~~~t'."

I

Lekarzy Sp~cjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Marischler, Prof. Dr. B. Kielanow11ki i wielu innych.
Zakład ortopedyczuy, Spec.,L RAPAPORT. ortofe'!· ze Lwowa,
Łódź, ul. WOLCZANSKA Nr. 29, front, I pu~tro.
Prof. Dr.

W Wystawie

I

też

Świaqeetwa pochwalne wystawili Prof. Uniwerat.: Prof. Dr.

POZNANIU

Z

różne kalectwa !!!

kalectwa nie wolno
zaniedbywać gdyż skutki dla
życia ludzkiego
są bardzo niebezpieczne. Ruptura staje się wielką jak głowa
ludzka i konewka spowodować
może śmiertelne powikłania kiszek.
Specjalne lecznicze bandaże
ortopedyczne
gumowe mojej metody usuwają, radykalnie najniebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury
u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skrzywienie
kręgosłupa,
przeciw tworzeniu się garbów,
leczn. gorsety ortopedyc:me. Dla skrzywionych
nóg i płaskich bolących stóp, wkłady ortopedyczne. Sztuczne nogi i ręce. Pończochy gumo.
we na żylaki na miarę.
Przyjmuje od 9-13 i od 15-19.

"u

~

i''

Wielkie arcydzieło filmowe polskiej produkcji!
Motto: ·To wielki dramat, to azieje młodej dziewczyny, której pierwsze najczystsze
porywy miłosne zostały brutalnie stłumione · przez nieubłaganą prozę życia.
W rolach głównych: wielka tragiczka LILI ROMSKA i najpiękniejszy amant STEFAN SZWARC.

74-76.

-

Premjera.

A

PRZEDWIOŚNIE
Żeromskiego

4@ 11 1·PH@k0$!MjCDM~

iłi

a&!BJM!ji

H*HH"GEW

Wit

branży

Agenci

spożywczej,

którzy Sił dobrz~
zaprowadi.eni pohzebni zaraz, wyooks
prowizja, zgbstenia „Piwowar Smakosz "
ul. Zamenhofa 10, I. ptr.
1109

Adolf W eckwe1t, zam. w Komocin!e,
gm. Szydłów, zagubił dowód osobisty Nr. 2061 i różne dokumenty. 1108

~iłost!nia firm :i~1jsc?~ych,„claociaiby posiadajlłcych filio
.
w l.od:r;1, a ~eirtrałe gd~1emd:ue1o o 54) próc. di'O:i:ej od c'3n miejacowyc_b. F1rm_y z~gramczne _o ~~ procent dwiej.
Każda nowa
podwyzka olrow11p:u1e ws~ystk1: !~Z pr:!"y[iite ogłos zenia do 7.ńlia11y
clln he.z u~r:H:_dni~go za~1edom1~ma._ Z:i. tcrminow;- dn1k ogb:;zeń,
komm:ukatow 1 oflar admtn.!sttac1a me odpowiad!!.. Artykuły, u&dcstaa.o bez oznaczenia honora rjum1 uwaia 10 n
a bezp?atne•
R:;kopis6w Mll'ÓWDo 11iyt1dł jak i edrncoll)':iJ. rcdakja
&wraca.
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