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Redaktor naczelny przyjmuje coclriennie od rodz.lny 6-7 wieczorem
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EWOLTA KOMUNlSTYCZ A BUD PESZCIE
100-tysięczny tłum
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Po 3-godzinnych zamieszkach

li~

zaczął rabować

sklepy

300 o ó o iosło ran}'

władze całkowicie opanowały

sytuacj'

•

Samochód te!! został spalony. I
BUDAPESZT, 1.9. W czasie dzisiej-1
W związku z demonstracjmni aremtoRozruchy zostały całkowicie złikwido- , szych rozruchów jedna osoba została
wano 131 osób.
przez u!ice miasta, wznosząc olrrzy1'i wane kQło godz. 15-ej.
bita, ogólna zaś liczba rannych obliczana
BUDAPESZT, 1.9. „Madgar Or.sag"
„precz z burżuazją, chcemy pracy i chleWedług doniesień z prowincji dziei1 \je.st na 300 osób, w tem wielu pclicjantów, donosi, że poseł sccjalistyczny Prayer zoha!" Policja piesza i konna usiłowała roz- minął tam wszędzie spokojnie. (PAT)
t 2 dziennikarzy.
stał w czas!e dzisiejszych rozruchów dotprószyć
manifestantów, ci jednakże ob- ~,.,,,,....M•artn'l!Sl!fW!ilN
•Jl!li[...,...** eęa
_tŁ__!!!2M__!i!!!!!A11&WiiZLWi kliwie pobity przez komunizujących ro·
rzucili policję kamieriJami, a następnie pobotników. Robotnikom socjalistycznym z
częliPrzy
rabować
sklepy.
trudem. udało się wyrwać posła z rąk koulicy Dohany rozpraszając wielki
munistów.
tłum manifostat!tów, pnikja zmuszona by•
WIEDEN, 1.9 Prasa wiedeńska, poruła użyć szabel, przyczem jeden z robotniprzeciwko ks. Panasiowi
szając dzisiejsze zajścia w Budapeszcie,
porównywa je z wypadkami, których wi·
k<m ran!ony zostai w głowę. Również w
dzie?rucy willowej Budapesztu policja
W swoim czasie Prezes Banku Gospo- powodu braku kompetencji, gdyż ks. Pa- downią był Wiedeń 15 lipca 1927 r. W jed
zmuszona była do użycia broni, aby roz- clarstwa Iirajmvego, gen. dr. Roman Gó· naś nie należy do archidjecezji lwowskiej nym i drugim wypadku wysunęły się na
rozprószyć
tn«nifestujących r-obotników, [recki posta1mwił skie:rnwać skargę prze- i nie jest osiadły we Lwowie.
czoło demonstracji elementy radykalnoktórzy rozdawali ulotki kotmmistyczne. rciwko ks. Panasiowi o jego wystąpienia
PoPJeważ w myśl schematyzmu dm:ho- komunistyczne. Ekscesy komunistyezne
Inna gr-upa maniiestantów, odrzucona \publiczne przeciwko gen. dr. Góreckiemu, wieństwa ( :Schematismus universi Ve- zaostrzą niew,tpl.iwie przeciwieństwa mi~
p1·zez pc:licję z bulwaru Andtjasego, ze- rja.b."O naruszające etykę ogólnoludzką i ka nerabilis Ci.eri Diocesis rit. lat. Premis· dzy mieszcza11stwern, a klasą robotniczą.
brawszy się w dzielnicy willowej, zaczęła płańską - do sądu Jego Eminencji Ks. lienss p. a. D. 1930 str. 172:) ks. Józef
Znamiennem jest zcianiem dzienników
sifą forsmvać wejścia do wi!li i
plądro- Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego.
Panaś podlega kompetencji Ks. Biskupa wiedeńsk~ch, ie komuniści
pobili ciężko
wał wnętrza. Policja rozpr>oozyła uczeKs. Arcybiskup 'i'wardowski zwrócił Przemyskiego - gen. dr. Górecki skiero- przywódcę socja!istycznego Ernesta Ga·
stników rozn.tch<>w.
jednakże skargę dr. gen. Góreckiemu z wał do niego swoją skargę.
(ISKRA) remiego.
Przy ul. Demb~sky manifestanci -usi- wwww
«!!IW.PPM'
••
"!M*
"!'ii!W i
JLi&?E
iowali spł~drować magazyny, jednakże i
tu przybyła tm aufo.mohHach pancernych
policja i Ht::m rozproszyła.
Najcstrzejsze starcia rniaty miejsce w
sąsiedztwie historycznego pałacu Vajda
Hunyad, gdzie m2nifestanci usifoiNati siłą wtargn~ć do pałact-!,
wstali jednak
Ogień powstał'
jednocześnie
różnych
przez policję ovparci. w innem miejscu
Straty są stosunkowo niewielkie
tłmn pohtrbowai pasażera
pewnego saWczoraj późnym wieczorem wybuchły i Httrev'licza.
które po godzinnej akcji potar ztikwido·
w Łodzi aż 3 pożary.
W czasie pracy w oaaz1a1e grempli z wały.
Pierwszy z nich miał miejsce przy ul. powodu nienaoliwienia nastąpiło zbyt silStraty, wynildc slmtl<ier!ł częściowego
ne rozgrzanie łożyska, co w rezu!tacie do spalenia lub zamoczenja przędzy wynosz~
Sien1dewicza 3-5.
VJyd~iału. he'-'.piieczeiistwa
Pod powyższym adresem znajduje się prowadziło do wybuchu pożaru.
około 5 tys. dolarów.
w w~j. WG~yń~~dem
wezwano 4 oddziały straży,
Na
ratunei<
przędzalnia bawe~ny, należąca do Brauna
Fabryka była ubezpieczona w dwóch
LUCI\ 1? G. 30 Dowiatlujemy się, _że na
1 1
stanowisko m~czei•1ilm wy~zia!u bezpie- ~™~~~~~~·~,:m.&sii~ll!!;~~,:m~~&Hł~-!!;'!•~e~~~~~-~'!o'!!'Mfil~~·~·~e~·„~•·~·~~~w~=w~~~~~!!!l!!Jl!rR~W!iill!!!!~.1!!!e+~~tc:r~ tow.arzystwach, przyczem w jednem z nich
na sumę 50 tys. dolarów.
~zeiishyn wa~yfiSKEego 11r2ędu wojewódzkiego, ~o ust~pi~t1Ju p. Echvarda PaaforW chwili gaszenia pożaru przy ul. Sien
km.vskicgc. nrinuowru;iy będzie najprn~1rlo
kiewicza 3-5 zawiadomiono straż, że pali
pcd;;t.~:~j !inmrndor ilCi.:iporU·:znfk masię sklep galanteryjny
Frymera (Piotrrymuki wcjeimllj~ V/ikto1· Wojrjcz.
rozpoczęli dwaj znakomici piloci frrancuscy
kowska Nr. 112). Na miejsce przybył U
Hc~11ari,-;:cr t.'.~or. 'Nil!:tor VVojnicz urooddz., który stwierdził, że ogień powstał
PARYŻ 1.9. Wobec ukończenia wszyst I startowali do lotu transatlantyckiego. Sa.- skutkiem pozostawienia w sklepie rozdził się y.J Łl.:cku w roku 1304 i studj~ odbyv.rai w Ros!~. (ISKRA)
kich p1·zyg~towań, Ccstes i Bellonte wy- molot wzniósł się w powi~trze w ciągu 40 grzanego żelazka elektrycznego.
sekund. Zebrane na lotmsku w Le Bom·~...,~- _. -:--_~--;-~~:aet~see~~'*'PM~§!*~&~i!!!PE~~Wl~·www:www~~~~~·'~'*~·~a~~il!!!!l!!!~~łi~fill!!!!!!~~44A~ get wielotysięczne tłumy entuzjastycznie
Pożar ugaszono po 20 min. Straty wy- •
,~
~
żegnały lotników, którym towarzyszyła noszą oko-lo 5 tys. zł.
~1 ·~ ~ 1~ "'.&'o ~ 'PP O,, Il_'( "Jl A tn:1"IAT ~ n
eskorta, złożona z 5 samolotów. PierwOstatni pożar miał miejsce w podwó~- ~ ;.J1 IL.~ «li li ~< ~ l,J, i,. U W~ U 1!.5
szy z esk01:tujących samolotów powrócił rzu domu Nr. 60 !lrzy ul. Piotrkowskiej
o godz. 11.30, donosząc, iż lot odbywa się gdzie zaQaliła się w.ala fabryczka skrzyń i
O:irganizacji Wojskowej w pomyślnych warunkach. Lotnicy lecą pudełek Jakóba Biatera skutkiem rozgrzana wysokości około 200 metrów.
nia się piły.
LY!óW, 1.9. W dniu 31-ym sierpnia
udziału w aktach zamachowych.
Pożar, nvpotkawszy na znaczne za.
kie!'t: ,'lni~~~i~ śledzt"'.a w ..sp.rawie .z:-ama- Aresztowano .znowu kilka członków U.
Wedle doniesień o godz. 11.40 Costes pasy łatwopalnego materjału, rozszerza1
~lu_iw sa..,11.azowych 1 akcJt terorystycz- o. W.
i Bellonte, przeleciawszy na południe od się z gwałtowną szybkością zagralając Sf!·
ne;; ' Ma kpolsce \Vschodn.icj objął proku
Materjał znaleziony pcdczas ostatnich Le Crotoy, rozpoezęli lot nad morzem.
siednim budynkom.
r:~t<r- c!1·. :..-iGst::.wsid. ·wszystkich aresz- r<:)wizyj :m. iµ. mapy i plany wojskowe z
-~
•· ·
· ,_ · ·
··
.
·t·
· ó
h d Y·
PARYŻ,
·~o·:::i.7.:;n ?i ~w1.::~1y p:.;JH;L( l Duc'(}tę czło!i wym:zemem plmK ow zanuerz nyc
.
·19. Parowiec
· „Ile
C de
t France",
· 1 UmieJ·scowiły- go po godzinie
• ' 4 oddzi3·
ku·.-r ·0.0.W., którzy prnwadziłi akcj~ sa- we1·syf i aktów sabotażu, plany niektó· przy;ią~ mdJ?gram~tnika . os esa, ~wrn l ły straży.
~o~~;:zmą Graz malezfony materjał obcią· rych dworców urządzeń i obj'ektów kł>lejo dammJlJ;CY, ze ? g • ! 5·eJ w 1g cza.,,u w
Straty są dość znaczne.
z.aJ<!t:r pueka:r.ano sędz~emu śledczemu. . . wych pozwala' przypuszcmć, iż aresztowa Greenwich ~Jdował .się pona~. Cap Loop
Właścicielowi fabryhi spisano protokuł
~',.,. , ui;.{'g!ą
r-· .,_
• .:i~· l
, l
bczpieczl!n
·
, ma
· obeJmą
·
·
· k
kI·ęg1.
· n--.:i~
wybrzezu
IrlandJt.
Lot od- za
lokalu
a"'s'•·11·c lub 1"nnych
meuZie
ę \V~<~<1ze
Jeszcze
w1ę sze
vuac• na• zachodmm
, .
, ·„
(P
~Tł
- bt·al< "'
;• ieao
t>
,
• :." '
.stwi!. przeprowadziły dalsze rewizje w należy rówuież, że zeznania. a.r~ztowa- . by\\ a SJę pomyslm~.
... ·
przyrządow przec1wpozarowych. (p)_
ntleszka.niach osób podejrzanY.:ch o bra· nrch obciążają no.wy szereg osób.
-.ooo-BUDAPESZT 1, 9.
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NARADY
trwają

w stolicy od rana do późnej nocy

Stronnictwa opozycyjne

czynią

usilne starania

·aby stworzyć wielkie antyrządowe bloki wyborcze

,

uHasła" (W) telefonuje
z Warszawy
w Warsmwie już na dobre rozpoczął
się ruch przedwybon~zy.
Przedstawiciele stronnictw od rana
do późnego wieczoru odbywają narady i
konferencje.
Tematem obmd jest w pierwszym rzędzie sprawa stworzenia bloków wyborezych, bowiem zdaniem kół politycznych
z wydarzeń, które miały miejsce w ciągu
ostatnich godzin wynika ponad wszelką
wątpliwość, że :nadchodzące wybory tem
się będą 1·óżniły od poprzednich, że stanie
do nich ~e ~og~ć partyj, jak dotychc~, a wielkit;, blok.i wy~rcze, reprezentuJące 4 W~1ł.Z11e k1erunk1: B: B., c::e~tro~e~, Stronnictwo Narodowe 1 mme3szosc1 na~n~owe.
. „
Na3większą ruchliw~ w ~racach
przed~_Yborczych wykazuJe narazie „Cen
trolew .' ~~ą~y bezustanne narady.
"
Na1wazmeJszą troską „Centrolewu ,
jest sprawa wspólnej listy wyborczej.
Wedle 7.apewnień leaderzy Centrolewu
zamierzają napewno wystawić jedną listę
~!!!!!!!!!~~~~~~"l!!!!ih~~~;;;~w!!!!!•~&~!!!!l!!!!~•~m

•

BORCZE

D

Korespondent

wszystkich 6 klubó~, wchod~ą<:ych w I
Uz~~ln~enie w~pomn~anej . „listy W,Y·
skład tego ugrupowama. Obok siebie zna- borczeJ rrumo naJłepszeJ chęci leaderow
leźć się mają nazwiska Liebermana i Dia· Centrolewu będzie p~zeds~'\llriało _niejemanda, W:GŹni<:kiego! Wron~ i ~ofmo~a, dną ~~u~oś.ć. TrudmeJ będzie. moze uzJankowskiego i Poprela, W1..:osa 1 RataJa, godmc opmJę wyborczą pp. Liebermanna
~~aci~sk~cg~ i Korfa~tego, ~t~ry .oso~i- i Diamanda z jcd~ej ~t~·on~, Chacińskiego
sc~e ZJ~'~ się wezo~J w SeJ.mte, me za. l Korfan~eg? z chugieJ ~tiony..
.
łuJąc pieniędzy na bllet koleJowy.
Narazie Jest rzec74 mewątpliwą, ze na
K.Ml!*'HiO#i:WW!JMl-.W
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•
to zostanie

•
generaInym kom1sarzem
wyborczym ?•
Na wiadomość 0 rozwiązaniu Sejmu
Prezes Rady Ministrów przedstawi
i Senatu, przybył w dniu 31-ym sie1·pnia l>rezydentovd Rzeczypospolitej wniosek o

pierwszem U:Ue~scu. państ~owej listy Cer
trolewu zna1dz1e się nazwisko marszałkv
Sejmu Daszyńskiego.
Na drugie~ miejscu listy ~tać będzii
prawdopodobnie prezes Stronmctwa Chło·
pskiego, p0-s. Dąbski.
. Mimo trudności z uzgodnieniem naz
w1sk „przyszłych posłów", „Centrnlew"1
udaje pewność siebie i już obecnie ogła·
sra swoje zwycięstwo wyborcze, twie1··
dząc, że wraz z blokiem prawicy zdohę·
dzłe około 300 posłów.
Niemniej buńczucznie głoszą. · o swych
przyszłych sukcesach ugrupowania pra·
wicy.
Mniejszości narodowe narnzie jeszr.zf
nie rnzpoczęły a1~cji wyba.rczej. Ma ro nastąpić dopiero za kilka dni.

r. b. do Warszawy, przerywając urlop, mianowanie jt!dnego z trzech kandydapierwszy prezes Są,du Najwyższego, p. tów - _generalnym komisarzem · ,wyborLeon Supiński. W dniu 1-ym b. m. rano czym.
(ISKRA)
przybyli wezwani telegraficznie - prezes IZlllD:t:~c~~1!!!!!!11!1~~~~~~2·~~'hi!!!!•*B~~m~~~c~:w~~~~w~-.!!!ll!~™~~~,...,~m~w~•~mm~'!!!!W~M~11-~w~sw~w~~~~~~~
TI-ej. Izby Karnej, p. "\Vitold Michelis i
prezes III-ej Izby, p. Stanisław Artur
Sieradzki
'
W dniu 1-ym b. m. przed południem
odbyło się posiedzenie czterech prezesów w obawie pried groźbą wybuchu rewolucji w Argentynie
Sądu Najwyższego, a mianowicie: p. Leo·
NOWY JORK 1, 9. Podczas otwarcia
Aczkolwiek w kraju nie przyszło do
-=
na Supińskiego, p. Bolesława Pohoreckiewystawy rolniczej w Bueoos Aires zrewol- poważniejszych zajść, położenie jest nada1
go,
prezesa
I-ej
Izby
Cywilnej,
lctóry
zaZł\IAIJY
Rząd powołał do szeregów
stępował I-go Prezesa Sądu Najwyższego towany tłum rzucił się na uczestniczącego poważne.
w Min. Spraw Wewnętrznych w czasie jego urlopu, - p. Stanisława w uroczystości otwarcia niJnistra rolnic- wszystkich oticerów rezerwy.
Dwa okręty wojenne otrzymały rozNa C2aS urlopu dyrektora departamentu St. Ar. Sieradzkiego i p. Witolda Micheli- twa Juan Fleitas i zmusił go do opuszczesamorządowego, Ministerstwa Spraw We- sa, na które postanowiono przedstawić nia terenu wystawy. Na wystawie rozda- kaz przybycia do stolicy.
wnętrznych, p. Weissbroda., kierownictwo Prezesowi Rady Ministrów, zgodnie z prze wano ulotki przeciwrządowe..
Rząd zaostrzył środki o.strożt10ści.
departaimenta poruczooo naczelnikowi wy pisami ustawy o ordynacji wyborczej na-ooodZiału dr. ~mierzowi Windakiewiczo· stępujących trzech kandydatów na stanoNowy
wi.
wisko generalnego komisarza wybo1·cze·
W czasie urlopu naceelnika wydziału go: sędziego Są.du Najwyższeg·o, p. Giżyc
praw stanu cywilnego i ruchu ludności, kiego, obecuego generalnego komisarza
Wydziałem tym kierować będzie inspt>ktor wyborczego, sędziego Sądu Najwyższego,
ministerjalny, p. Jerey Pilecki.
Kaczyńskiego, obecnego zastępcę
geneRadca miftisterjalny, p. Bronisław O- ralnego komisarm wyborczego, 01-az sęLWóW 1, 9. W dniu dzisiejszym no-1te akty sabotażu będą, tępione i jest to
strowski przydzielony został do wydziału dziego Sądu Najwyższego, p. Lipiitskfo- J womianowany wojewoda lwowski Nako· pforwszem zadaniem, ja!de wojewoda sonie
osol>owego.
(ISKRA)
go.
nieczni~off-Klukowski przyjął w gmachu stawia na swem nowem stanowisku. P.
- - - · - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Urzędu Wojewódzkiego przedstawicieli wojewoda urządzi w tym celu cały szereg
prasy lwowskiej polskiej, ukraińskiej i ży- konferencyj i wyda potrzebne zarządzenie.
dowskiej.
P. wojewoda podkreślił dalej, że zarzą
P. wojewoda oświadczył m. in., że ca· dzenia te będą o-dnosily się do wszystkich
iy szereg lJOdpal.ef1, l<tóre miały miejsce obywateli bez rófa1icy wyzmi1 i por.hodze·
w ostatnich miesiącach, w conajmniej 50 nia. Następnie p. wojewoda zaznaczył, że
proc. są vvialiome jaka zdecydowane akty najważnie1szemi sprawami w wojewódzsabotażu.
twie są sprawy rnloktwa i !ltoblem droP. wojewoda podkrc8łił z naciskiem, że g:owy. (PAT)
--&,_.,.__

Mobilizacja oficerów rezerwy
I

wojewoda lwowski zapowiada

energiczną walkę

z sabotażem

I

Najwspanialsza Rewja

•

Z udziałem 100 pięknych dziewcząt i słynnego śpiewaka artysty

Maurice Cbavalier
ip;ewa, cmuje, zachwyca '; baw; jako

Ciągnienie

I

40 tyse dolarów

;,Pieśniarz Paryża"·
-

-

.

!llli!l!'l!W~~~~

~ NASTĘPNY. PROGRA; ~IN~ "C~~;T~~=. llli

UMM

, • •,
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l

dolarówki

padło

na nro 205070

Wczoraj odbyło się 28-e kolejne loso-1 500 dol. na Nr. 658,488 563,061
wanie premij 5 procentowej pożyczki do- 3651 371 518877 2'75,886 438,599
łarowej serji n.
906,993 766,812.
Ogó'em "~·ylosowano premij wartości
100 doL tm Nr. 78,367 999,873
75,01){) dolarow.
943,696 261,491 148,192 489,789
Główna wygrana 40,000 dolarów padła 558,893 95,466 722,152 519,335
na Nr, 205070.
144,704 274,623 691,457 217,536
8,000 dolarów -- na Nr. 620409
80,644 33,809 962,082 712,001
3,000 dol. - na Nr. Nr. 156865 88136 322,756 710,919 858,071 468,137
6236.
616,88 80,706 402,949 754,881
1,000 dol. Nr. 119,145 783,806 633,996 716,980 938,011 731,675 618,661
835.241 455.953.
762.401 84,283•

204,159
272 407
'
129,382
193,294
566,379
803,336
244,068
654,173
372,788
797,211

Nr. 240

.,HASŁO''

o

z dnia 2 września 1930 roku.

oz

r., · 'IU SEJMU
.ł

-0bu ciał ustawodawczych, 1 niu ub. r. P. Prezydent Rzplitej postawił 1 wistość wykazać mia:·
~ w następnych dojrzałym namyśle skłoniły do po~
1
stało się faktem. Dokona~ go Pan Prezy- ! im w osobach prezeaów ldubów sejmo-1 dniach całą kłam!"
tych dek!ara- decyzji rozwiązania obu ciał ustawodaw.r
dent Rzputej s·.vem orędziem z dr.ie 30 sierp wych wyrafae pytanie, jakim właściwie cyj. Posłowie opozycy"
,'.ylko nie uwa czych.
uia, w którem wyznaczył termin nowych jest ich stosunek do kwestji naprawy ustro , żali ich za wiążące, aic
· ··nie przeciwOrędzie P. Prezydenta, ustanawiające
wyborów do Sejmu i Ser.atu na listopad ju, w ó w c z a s j e d n o g ł o ś n i c nie, z tem większą furj<: ·zuciii się do termin nowych wyborów, oddaje teraz głos
Q. r.
zł ożyli uroczyste dekl a - „wa!k z rządem".
krajowi. Do przyszłego Sejmu wejść bę·
Niema chyba wPol~ce cikogo, dla które racje,
że potrzebę tej n a
W tym stanie rzeczy jasnem się stawa- dą musieli z woli kraju nowi ludzie, mru
go mo~ywy tej decyzji mnwy Pat.siwa nie p r a w y
n ie ty 1 ko
z a
k o - ,ło coraz bardziej, że h::; !eczne r1zieło na- od tych, którzy zasiadali w Sejmie dopie·
byłyby jasne. Niema bowiem w Polsce ni- ri i e c z n o ś ć p a ń s t w o w ą u z n a prawy ustroju - przez Sejm w tym skła ro - co rozwiązanym. L u d z f e u
kogo, kto nte zdawa~by sobie sprawy, że I j ~ , a l e ż e d o p r a c y n a d jcizie dokonanem być nie może i nie będzie. uczciwym stosunku do pań
dla cal~j dzisiejszej przyszłej sytuacji Pol- n i ą r z e t e l n i e i u c z c i w i e
stanie rzeczy najzupełniej zrozu- stwa i do jego najistoł
ski, jako niezuwisiego 1 mocarstwowego przy st ą p i ą • A tymczasem rzeczy- mfa:e są motywy, które P. Prezydenta po n i e j s z y c h s p ra w •
Ludwik H.
państwa,
j e d. y n ą n a j w a ż n i e i - a~:ir&™"'* EiQ'iliilMll!W•mp11m;mlim1••e w
Rozwiązanie

I
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szą

koniecznością

stało

sic

przede wszystkiem ranaprawienie zła,
jakiem jest istniejący iat a 1n y u s t r ó j ,
nie~ylko nie zabezpieczający naczelnym władzom pańswo
wym praw w dowolne władanie czynników ustawodawczych. Ten ustrój, w mar
cu 1921 przez posłów sejmowych uchwalo
ny, obowiązuje w Polsce do dziś. On to
w if'·ach 1921-1926„ w okreaie rządów
dykalńe

sejrnowładczych był źródłem nieszczęsnej
słabości

Polski .na wev... nątrz i zewnątrz, on był powodem fa!itu, że Po!ska, trzydziesfomiljonowe państvvo, .staczała się .z
rlnia na dzfoł1 coraz niżej, st11jąc się pośrnfo
wisldem. On to s9rawiał, że w skarb, guspodnrkę, administracj~ bezkarnie wdziera
ła się anarchja. On powodował, że o na]
bardziej żywotnych sprawach decydowaiy
tyi.ko zbiegi okoliczności, zależne od przy
padkowe~ układu sił partyjnych w Sejmie. On to sprawiał, :ie Polska stawała
się przedmiotem nieustających przetargów
„pnHtycznych", gdzie interes pai'1stwa
przelicytowany był za';vsze przez interes
partyjlly. Nadużyta do ostateczności zasaaa swobody poselskiej, zaciążyła nad

•

ElJak
·bi·Anglia
t~ li,_ zy . wa-rd
urodziny drugiej córki
przyjęła
księcia

Yorku

Korespondencja własna "Hasła"
19~m r. j c i d ? . o ż e _n k u •. i jeśli w}'.'biera się I dz_in

Londyn, w sierpniu
na zamku Glamis. Narodziny te albo
Od kilku dni już n1etylko w p(JbiiżLt w p~clroz, 1? naichę_tn.1e~ do Afryki! l~b ~o rniał~ utrwalić su~cesję. 6 _ letniej astwzam!rn Glamis, ale w całej Anglji pa n u Ina~''J, . gdz1~ prze.cie~ ~0~1y _dla. s~eb1e me I czym tronu! al?o Ją zniweczyć,
g d y •
j e 0 ż y w i en ie , którego sprawczy ~najdzie. N;e ~na~d~1e iei ~?w~ie~ na pla- by n a s w 1 at . przyszedł p 0 •
llią jest malei'ikie, kilkudniowe zaledwie z~ch re~ubhkansk1e3 FranCJ~, K~ore chęt- t om e k m ę s k. 1 • .
niJ!mowlę, najmlodsza księżniczka angiel- ;1~~ odw1ed~a, lecąc na swe~ awi?net~e ~a
Wszyscy oczek1wałl dl~ księstwa Yor~ka, c.'irka ksi~cia Yorku, drug1 8 go z rzę ,n1ka pai ty] golfa z lordann angielskimi. ku syna~ bo w~zyscy sobie tego życzyli.
du 5y11a króla Jerzego V. W całej Anglji
Wobec bezżenności i bezdzietności ksiQ Jakkolv:'iek bowiem królowa Wiktorja poczcigodni obywatele zbierają się w swych cia Walji, korona Anglji przejdzie kiedyś ~ostawll.a po ~obie jakn2:jlepszą ~amięć,
klubach i komentują żywo najnowszy ewe w sukcesji na jego brata, księcia Yorku, ia~kolwiek rownouprawnieme kobiet, o
nement. Napozór wydawałoby się, że na ale ponieważ różnica lat miQdzy obu brać- ktore t~k długo .'":alczyła pani Pankhurst,
rodzenie jeszcze jednej księżniczki Anglji, mi jest niewielka, ŁATWO WIĘC OMI- poczyniło po woime
w i e Ik i e p o „
nie odgrywa żadnej nadzwyczajnej roli. NĄć MOżE MŁODSZEGO SYNA KRó- s t _ę _P. Y , . to je~nak_jakoś zupełnie inaKsiążę Walji pozostał dotąd
bezźen- LEWSmEGO, a przejść na jego najstarszą ~z:i zyie się w panstwie, ~~ąd_zonem prz~z
nym, i amerykańska plotka dziennikarska, córkę, liczącą obecnie lat 6, Elżbietę. Mia- krola, prz~z męzczyz~ę, amzeh przez kob.ie
·która chętnie przyczepia się do każdego łaby więc Anglja w przyszłości nie króla, tę. To tez cała olrn!1ca przygotowana by~
księcia europejskiego „na wydaniu", mil- I e c z k r ó 1 o w ę. Z tych to powo- ła na godne uczczeme następcy t~onu, kto
czy na jecro temat. Książe Walji
n i e dów wszyscy obywatele Anglji z wielką ry przez sam fakt swych ~arodzm bylby
ob j a
a n aj m n i ej s z e j c h ę - 11niecierpłiwością oczekiwali nowych naro- W):'W-Ołał '!" o.becn~m statucie domu królew
~:r·nttl!*'•~9"Wtillll!\!łfili~+:» 1 U4Wi „.,...,., ttWiitWM!'!!S\HAWMS~ skiego wielkie zmiany. Za jednym zamachem b y ł b y o d s u n ą ł o d t r o
nu swego ojca i starszą

I

wf

pol'
!::y ::e::;.,
położył
Ro~ łea"ncfY. _o .ndendorffie
mu
się przepaści, w którą
Zwycięstwo pod 'Tanenb-...rg1em nie Jego zasługa
1926.

staczaniu

ku

kres I•Pol

I

skę pchała zła woła poselska, - wówczas
Angielski mąż stanu Winston Chur- lim PQdwładnym generałom wszell{iej opotrzeba zebezpieczeni:a państwa na przy- chill w artykułach swoich na łamach „N. fensywy. Gen. :Francois,
komendant I
szłość stała się koniecznością palącą. Kar Fi:. ~~e:;se" o operacj~~h 8 annji
nie- k?rpusu, ;rdał się mimo to dnia 17 sif)l'J)dynalne kroki w kierunku zapobieżenia po lm1ecKieJ we Wscfiodruc11_ Prus_ach w. r. ma. w wa;ikę z .Rom1enkampem pod Stot · . .
·
· 1914 które zakonc-zyły sie zmsz~zeruem łup1amam1, a kiedy nadszedł rozkaz przer
. ł pod' t
wrot owi z a
Ję e ros ary JU~ w sierpmu aimii rosyjskiej, zdemaskował legendę, wania walki i cofnięcia się na Gąbin, od1926, w drodze rozporządzen Prezyclen- jakoby klęska rosyjska była zasługą Lu- powiedział: „p r z e r w ę b i t w ę,
ta Rzplitej, vi...bezpieczających przynajmniej dendorfia i udowodnił, że bitwa pod Tan- k i e d y R o s j a n i e b ę d ą p o nacze!nym władzom państwowym ich na- nenbergiem
b i c i''.
1eżyte prawa w trwałem rządzeniu. Ale
rozegmła się wbrew woli
Pritwitz l12nał te słowa za akt niesub
niepodobna się było przecież na tem tyLlco
Lu~~mdorffa. . .
ordynacji. Dnia 20 sierpnia
wieczorem
ograniczyć. Sierpniowy dekret PrezydenZasługę zw~c1ęstwa przypisu]_~ Chu.r- miał Prii-witz wszystkie szanse pobicia
chill generałowi Hermanowi
l• rnnco1s, Rosjan pod Gąbinem. Gdyby skorzystał z
. . .
t~,. zapewn~~Jący w ~ram~ch Jego upraw lktóry wdał się w bitwę wbrew wyraźnym tej okazji, przybrałaby wojna światowa
rue11 trwałosc rządzerua, me wyczerpywał zleceniom niernieckiej komendy naczel- inny obrót. Tymczasem Pritwitz, mimo
prohlemu1 jakim była i jest lmn!e:;zność ncj. •
prz2dstav,ień gent;i"2.!ów Francois i Hoffgnmtownej przebudowy cafości złego
Tezę Churchilla potwierdza w
całej mana, nakazał odwrót poza Wisłę.
··
pełni g·en. Francois.
Podobna sytuacja wyłoniła się
pod
118trOjU.
Naczelny komendant 8 armji
nie- Tannenbergiem
Dokonać tego winien był Sejm.
mieckiej gen. von Pritwitz zakazal swo-j
Na tym właśnie Sejmie, który zostai.
rozwiązany, ciążył nktylko obm;viązek na- ~&~~(™~~~~
prawienia państwu i obywaMi.M wyrz0·; ~
D>ŹW!,~imWY K.mO-TEA'E'R
~~"
d.zonego zta, ale ctowiązek uchwalenia in
nego ustroju prnwnegQ. Co więcej, - na
tym trzecim sejmie polskim, złoionym z
posłów wybranych w marcu 1928, ciążył
wyraźny w samej Konstytucji specjalnym
paragrafem określony obowiązek bezwarua
~•owego zajęcia się napl'awą ustroju.
A jednak ten Sejm naprawy Konstytucji nie dokonał i dokonać nie chciał. Posłowie opozycji zajadle przeciwstawiali się
pracy tej części innych posłów, którzy zda
jąc sobie sprawę z ciążącego obowiązku
naprawy Konstytucji, chcieli ten obowią
zek uczci wie wykonać. Jaskrawym tego
dowodem była walka, jal<ą wszystkie bez
wy]'ltlm poselskie kluby opozycyJne wytoczy!y
proj~kfowi
konstytucyjnemu
B. B. W. R.
W tem .ciziafaniu większości pogłów
cr1ecfogo Sel:i:u z?a wo!a t<jawni!a się w
rozmiarach już olbrzymich. i4:łedy w :rrud
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Film erotyczny będący poniekąd rozprawą publiczną, na temat:
Czy noc poślubna należy do męża ? Dramat z życia milionerów
Ameryki p. t.

o

„PRAWO

ĘZA"

W rolach głównych:

liilL~tUI

DCWm i fĄ\OD &A ~OQUE

Nad program: Rewefa.cy~:!!Y dodatek diwiękowy
Foczątek w

Nast,::pny
program:

soboty, niedziele i śvvięta o godz. 3.30, w dni pow
szednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15,

,9 ŚPlEWAJĄCY BtAZEM" (Słone~zko)
w

roli gł6 wnej: niezrówrwny AL JOLSON.

Il

siostrę.

A więc przygotowano festyny, zabawy ludowe, oberżyści zaopatrzyli się obfi~
cie w trunki, a najbliżsi sąsiedzi zamku
Glamis przygotowali na pobliskiem Wzgórzu Myśliwych olbrzymi stos, który pło
mieniem swym miał z•viastować dalekf;n
okolicom radosną nowinę.
W samym zamku od szeregu tygodni
trzymało straż trzech lekarzy, a od tygodnia również minister spraw wewnętrznych,
p.• Clynes, jak
tego wymaga nie konst"tu•
J
Cja wprawdzie, ale zwyczaj.
Praktyc211y minister połączył piękne i
pożytccznem i zmuszony przebywać prze7.
pewien czas w pobliżu zamku Glamis, daw
nej siedziby królobójcy Machetha,
w y brał się tam poprostu na
w a k a c j e •
Polował, łowił ryby w po
tokach, i tak sit;! wywczasow.lł, że w chwi
li przyjścia na świat księżniczki był w zam
ku nieobecny, a na'-.vet spóźnił się nieco.
Powadomiony o fakcie, wpadt w swej
czarnej limuzynie jak bomba na dzicc!zinicc
zamkowy i z p e w n e m r o z c z a
!" o w a n i e m
s1)isał pt otokuł, że byl
świadkiem przyjścia na świat dzieci:;:-ci a
płci żel'iskiej. Niemnej i miny, oczcklzj2cych u bram zamku wieśniaków wydłuży!.:·
się trochę, ale opanowanie nastąpiło dość
szybko. Stos mimo wszystko zapalono,
a w oberżach rozpoczęły się ur<l'tzyste uczty i zabawy, na których wznoszono obfite
zdrowia małej księżniczki i nierzadko moi
na było słyszeć toast czcigodnego burmistrza: „Gentlemens, na zdrowie naszej
małej księżniczki i niech Bóg czuwa nad
nią".

Ate...

Jest jeszcze jeden pikantnr
w tern wszystkiem. Prawda, czy
plotka? - tego 11arazie stwierdzić nie moi
na. Kto wie jednak czy rodzina księcia
Yorku nie zniknie w cieniu. Podobno bowiem książę Walji dał ojcu swemu słowo,
że o ile ksiQstwo Yorku za drugim razem
nie postarają się o syna,
t o o n ,
książę Walji, ożeni się.
Czy zdoła jednak mimo wszystko dać Anglji Edwarda IX, czy też zasiądzie na tronie Elżbieta II?
Oto pytanie, nad którem zastanawJr
ją się Anglicy od kilku dni,.
szczegół

... „~„ ......... --------~
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Zwyrodniały

W obronie

malec
podpalaczem

12-letni

Bronisław

Kozłowski był

chłopcem

policjaimt

zdemoralizowanym i już kilkakrotnie karanym
za rozmaite kradzieżei
Zdeprawowan1 chłopak miast wejść na uczciwą drogę życia staczał się coraz więcej w
przepaść. Kozłowski nie zadawalał się już drob
nemi kradzieżami i zamyślał dokonać
„większych czynówu
c bronią palną w ręku.
Broń taką zauważył rnkdociany
kandydat
na bandytę u Aleksandra Szulca, m-ca Lyniowa, koło Lublina, który ją pilnie strzegł przed
akiem Kozłowskiego. Kozłowski jednak stwierdsił, że prócz dubeltówki Szulc chowa
przed
nim również ro,ver, wobec czego postanowił za
wszelką cenę te przedmioty zdobyć.
· W tym celu zwyrodniały chłopak wzniecił
)-OŻar
zabudowaniach Szulca.
Początkowo przypuszczano, że pożar
wybuchł na skutek zaprószenia ognia.
śledztwo
jednak wykazało, że ogień podło'iył Kozłowski,
przyłapany zresztą w chwili, gdy chciał
wykraść upatrzone przedmioty.
Pl'OWatlzone dochodzenie ustaliło, ze pożar
wynikł wskutek podpalenia, którego
doltonał
Kczłowski Bro:.>:isław, lat 12 m-c Lyniowa, par,ituc11 Szulca Aleksandra, karany sądownie, zapożaru
wodowy złodziej. l{ozłowski w czasie
u.siłował utraść nn~er, znajdujący się w stodole lecz za~ważony zosta! i rower mu odebrano.
Ko:i:!owsltleg9 aresztowano i przekazano do
dys;mz:.i('ji włatlz s:tdowych..

Wczoraj w godzirnach rannych wydaw Sosnowcu ·wypadek, który zakończył się śmiercią robotnika.
Zajęci przy rozbudowie domu
Langera robotnicy otrzymali miast całej tygodniówki, tylko zaliczkę.
Cześć robotników, już nieco podchmie!onych p o c z ę ł a s i ę a w a n t ur o w a ć, wobec czego zawezwano posterunkowego.
Posterunkowy Derdas przybył w chwi
li, gdy robotnicy rzucili się na płatniczego i majstra, chcąc ich obić. Policjant
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Gen. Górecki

własnej

nie jedzie do Waszyngtonu

rohotlllika

stron osacronym, post. Derdas, w obronie własnej, strzelił. Strzał był fatalny.
Robotnik Piotr Gomółka padł trupem
na miejscu. Zwłoki jego przewi·e~iono do
kostnicy szpitala na Pekinie.
Zaznaczyć należy, że Gomółka kilkakrotnie notowany był w kronikach policyjnych i znany ze swoich awaintur.
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NOWOWZNIESIONY

GMACH PANSTWOWEJ WYTWóRNI PAPIERóW
WARTOśCIOWYCH

ku czci

Dn. 2 listopada i;r:r.y1::i.da setna rocznica wyjaztlu z Wal'szawy największego muzyka polskiego, Frydt\l'yka Chopina, któl'y j!lko 20-letni
'młodzieniec wyjechał w r. 1830 z Polsl;i, aby już
nigdy do niej nie powrócić.
wmurowaniem
Rocznicę tę uczci 'Varszawa
specjalnej trablicy pamiątkowej w dom• przy
uL Krakowskie Przedmieście 5, gdziOlt mieszkał
-rielki kompozyto::-

przy ulicy

~~1n11~ma

września b. r„ razem z członkami delegacji polskiej na kongres waszyngtoi1ski. do
Paryża,
gdzie weźmie udział w przedkongresowem po.
siedzeniu dyrekcji Fidac'u następnie zaś odpro·
wadzi uczestników delegacyj do Havru.

Pożyczki

dla samorządóY

Na posiedzeniu w dn. 29 b. m. specjalna komisja przy Polskim Banku Komunalnym przyznała z komunalnego funduszu
pożyczkowo
zapomogowego krótkoterminowe pożyczki naatę
puącym samorządom: powiatowym
związkom
komunalnym świeckiemu - 25,000 zL, kostopolskiemu - 20,000 zł., sanockiemu i ciechanowskiemu - po 15,000 zł., żółkiewskiemu, etolijńskiemu i słonimskemu po 10,000 zł., nadto gminom miejskim: Brześć nad Bugiem, Opa
tów, Nasielsk i Kalisz - po 20,000 zł„ Wło·
dzimierz i Baranowicze - po 10,000 zł. oraz
Krynki - 10,000 zł„ razem 240,000 zł.
Wobec nadmiaru zgłoszeń, odroczono do na
stępnego posiedzenia rozpatrzenia podań
epo·
czyńskiego,
ostrowskiego i sandomierskiego
powiatowych związków komunalnych oraz gmLrt
miejskich: Gostynina, Dzałoszyc i Berezy Kar·
tuskiej. Nadto prolongowano termin zwrotu po
życzek 9 związkom komunalnym i 10 gminona
miejskim.

Sanguszki (obok fortu legjonów) w Warszawie.

····-~
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Jak się dowiadujemy, prezes Federacji Pol·
skich Związków Obrońców Ojczyzny, gen. Ro·
man Górecki, wbrew dotychczasowym zapowiewpadł w środek, usiłując uwolnić napa- dziom nie pojedzie na czele delegacji polskiej
dniętych.
na tegoroczny kongres Fidac'u (Międzyaljaa
Wtedy to robotnicy rzucili się
na ckiej Federacji b. Kombatantów) do Waszyns·
post. Derdusa, pogięli mu szablę i powa- tonu.
1ili na ziemię. Czując się ze wszystldch
Generał Górecki wyjedzie
dziś dnia 2·ao

zabił

raył się

_...,

•
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Eksmitowane rodziny w Kielcach

Praca oiwiafowa

ohoz1&ją

na podwórzu magisłrackiem

młodzieią rzemueśh1iczą
Kilka rc<lz.in znalazło się w Kielcach
Interwencja bezdomnych w magistraDzięki znaczniejszej subwencji ze
stro11y bez dachu nad głową.
cie, jak równiec szeregu
zainteresowaMinisterstwa Oświaty Izba Hzemiet!lnicza
w
Jedna z nich, rodzina
Iwanickiego, nych ludzi - nie odniosły żadnego skutKr11kcwie zorganizowała w porozumieniu
z bezrobotnego pomocnika
drukarsldego ku.
miejscowem Kurafo:·jum szkolnem sze1·eg km. składająca się z 7 QSÓb (;J-cioro dzieci),
Na drugi dzień wyrzucona z podwór·
IJÓW wakacyjnego dokształcania rnfodzieży l'Ze· mieszkająca dotychczas W domu m·,
5 ka rodzina rozłożyła SWÓj Obóz na rynku
mieśl.uiczej województwa. Kursa te
odbywały przy ul. Domaszowskie Przedmieście przed gmachem magistrackim, gdzie od
'lię w lipcu i sierpniu tak w Krakowie jak i na przywędrowała z całym swym mizernym rana do nocy gromadziły się tłumy luprowincji i cieszyły się znaczną
frekwencją dobytkiem na podwórko
magistrackie, dzi..
młodzież1.
gdzie ro'.Złożyła się obozem.

1

go wynika ponownie, że osoba

PHILIP

l\!ACDON~g?

!:,'„~r~sd~ny I

A., która, jak wiemy,

d·rogą, którą przyszedł"

stanowiła łącznik między dwiema stronami L.-B.„ oA~toni urwał n.agle. Z fotelu koło kominka doszoo.
ficjalną i kompromituj~}cą (inccgnito) była kobietą.
mru~hw:f od~łos niezadowolenia. Dzfowczyna p.rzy bim
3. Stenografistl~a-kochanka, jako temat do powie- ku s1ed~1ała Jak prze~te~, ty~m twarz jej, pochylo~
ści i filmów, jest zjawiskiem nadzwyczaj rozpowszech- na;I I?ap1~er:i' stała się biała Jak ten papier. Antoni ro-

ZEMSTA DETEKTYWA I~ nionem
w t.
jest to jeden

il

2w. „życiu reainem". W gruncie rzeczy zesmiał się Jakby z zakłopotaniem.
z 1'Zadkich motywów fikcyjnych, mają---: Przepraszam„ .. Ta rzecz d~ała mi na nerwy. Niech
(u THE WHITE CROW")
cych głębokie uzasadnienie w faktach.
pam o tem mpomm, panno Fanthorpe. Jeszcze kilka
Dia krótkości stwierdzę odrnzu (bardziej rzeczowe zdań i skończymy. Chyba, że pani nie może?
aatoryzowi!ny przekład Janiny Sujkow:.
: · &M~'I
Nr. 78
dowody później), że A. = się kobiecie. l\mieważ za. - Al~ż owszem: - odpowiedziała, uśmiechając się
-.-tern indentyczność A. leży między mężczyzną
Dufre- zbielałem1 wargarm. - Jazda, pułkowniku!
AntE>ni nie odpowiedział. Wznowił
przerwany sne'm i kobietą. Sheilą H., kobieta zwycięża i otrzymuAntoni posłał jej uprzejmy uśmiech .
.ciairsrŁ, mówiąc szybko:
jemy roz'hiązanie równaIJJi.a A. - Holroydównie„."
- Raz jeszcze pani<ą. przepraszam_ rzekł. _ Da- Dalej, pamno Fanthorpe. Nowy wiersz. „Mam
Od nowego vnersza, proszę!
łem się ponieść wzburzonej wyobraźni. Zaraz się pani
więc pięć osób, nad któremi warto się zastanowić. Na„Odpowiedź jest w wysokim stopniu zadawalająca. dowie, dlaczeg'O. Już nie będę taki realistyczny„. Mogę
wet przy pobieżnym rzucie oka na tę listę, nasuwają Wszystkie dane sytuacyjne składają, się na konstruk· dyktować? Od nowego, proszę!.„
się uwadze przedewszystkiem Michał Dufresne i Shei- cję nader l'Ogiczną. S. H. pozostała tego wieczora w biu„A więc rzecz odbyła się jak wyżęj. l\lfoO'ę przysiąc,
la Holroyd, w sze:zególności Sheila Ho1roy<l. Dwie te r.ze sama. Mcgła przeto iść do gabinetu swego szefa i ż~ ~H-zebieg akcji by-ł taki a nie inny, tak jakbym przy
osoby - mężczyz.na i kobieta - mogą odpowiadać nie- kochanka wprnsr, bez nciek::Elia się do pretekstów. Mo- n1eJ asystował. Ale tytko przebieg. Prawdziwa scena
zllaJ'lej ilości. A., gdyż obie posiadają żądane możności gfa również dać sygnał X„ czekaj<1ci;mu na ulicy, ni2 różniła się od opisanej przeze mme jednym szczegółem,
dla ~pełnienia mordu. Ale które z nich jest p-rawdopo· zw1·óciwszy tern niczyjej uwagi. Nie miała potrzeby ale tylko jednym. Tym mianowicie, że roli A. n i e
dobniej.sre w rofil m<Jrdercy. A. - mężczyzna czy ko- wynajdyw·ania podstępów. Daje przeto ów sygnał i uda.: o:J.egtała Sheila Holroyd, a inna kobieta. Zastanówmy
bieta? Uważam, że odpoW!iedź nasuwa się sama przez je się do kochanka, jak to się już ni«~raz zdarzało, tylko się teraz, która. Na liście mamy cztery osoby „J}rawdosię. Kobieta".
że tym razem ma specjalny cel w tem, żeby zająć ca- podobne" i jedną „nieprawdopodobną''.
doświadczeOd :nowego wiersza.
łą jego uwagę. On naturalnie nic nie widzi, nic nie sły„ nia wiem, że lepiej stawiać na
„nieprawdopodobne"
„Łatwo tego dowieść, choć na pierwszy rzut
oka s~y, na nic me zwraca uwagi, pochł_~miętY: . wy~ącznie niż na ,~prawdopodobne", gdyż pierwsze oszukują fałtwierdzenie to może się wydać wątpliwe. 'Przytoczę tu i;ią. Wte~y, przez otwa.cte okno z~ plecar~~ me n_1e po: szy:vem~ pozorarr~.i. Kategorja nnieprawdopodobnych"
moje airgumenty, które późni•ej z.najdą. poparcie bar- I aej1 ze':'m;iąccgo lowelasa, wchodzi. ukradkiem, ?icho . i oJ:>eJmUJe tylk? Jedną osobę, ·Ma.vis Lines-Bower, kodziej J:Ze<::IX)We".
zręczme morde:·ca X .. ~aznaczam, ze tego i:odzaJU popis I b1etę
u w a z a~ ą powszechnie za córkę zmarłego.
Pa.ragra.fy, ~p-a~zone cyfr~i, proszę!
J alu?batycz~y b.ył mozlnv~· t~lko dla :z~owieka, ?dznaA 1 e mech pani podkreśli to „ale", panno
„1. Wpływ, Jaki osoha A. miała na L.-B., był tak CZ:iJ~ceg'Q się mezwyklą. s11c1 1 zrę~znosc1ą. A daleJ: bez- Fanthorpe - ale nasuwa się watpliwość że przecież
nie1ki, ie należy go raczej przypisać kobiecie niż męż- głośne kroki po grubym dywanie;
jedno machnięcie Mavis, zwana Lines-Bower, była tego wieczora w biuczyźnie. Nadto kobieta ta musiała być jego
kochan- bTZytw[~; krótki cha1·kot ofiary„. X p1-zyciska konają- rze nieobecna. A przynajmniej nie mamy na to dowo·
ką.
cego do por~czy luzesła, kobieta patrzy„. życie czło- du. Odpowiem na to później, a tymczasem powrócimy
2. hme fakty, związane z materjałem, wyłożonym wieka ucieka czerwonym potokiem.„ Kilka strasznych do listy. W~mika z niej na pierwszy -rzut oka, że L.-B.
w mem. 2 i pooo,stawione do pófoiejszego rozpatrzenia, mi'l1ut i - po ws~ystkiem, czJ:owiek stal się rzeczą„. Wtidz.hmo po raz ostatni żyjącego (właściwie słyszano) o
wskazuj:} na to, że za.kulisowa strona indywidualności A. wychodzi drzwiami, przez które Pil"ZYISZła. X. zamyka 6-ej po poł.„"
Ll--B. miała dial'~ ~~ie se.Qu.~. .ta- j~ na klucz reka w rekawiczce i ulatnia się 1'-0wnreż ta
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KlłOllKA
DZIS;
Stefana
JUTRO:

WRZESIEŃ.

2

-·-;: ::

Szymona

~:;h:tńc:

WTOREK

1~

i~

Łańcuch ~raso~y . ,„Hasła" zy~kuje ~oraz to ~Ówe ogniwa
Składki, ktore napłyn~ły w dniu wczoraJ&Zym
. ~~icjatJJwł~d~~iązkur.. Inwalidów wo-'I 1) ZWIĄZEK OFICERóW RE- H. Gonsik

Jetvoazttva o Z1c1ego, •ct.óry zdeklarował
500 zł„ na
· 1 budon>~
b
lłodzi podwodnej, nic
prze brzm1a1a ez ee 1a.
Nabożeństwa
WJ)daw_nictt»o „Hasła" złożJ;ło 100
„ • ł b
. k• h zł., tvz31wa1ąc „Głos Porann'J)" do złożew k OSCIO• ac k ewange
kwot:\}.
I k• 1lC IC nia ZodpoDJiedniej
. L p d 1· , R
1
w Języ U po S Im
, , 1Vtąze c o o u;erow ezertv31 Okręg
e wtorek dn. 26 b. m., 1'ako w dniu Łodz zdeklarował200/
W
<Ozpoczęcia roku szkolnego, nabożeństwo WZ W
z·
w języku polskim odprawi w kościele św.
Y AJĄC NASTĘPUJĄCE ORl~~~i~lf~~.' i~ót~;~ot:~~~o~~~i~l~a!t:r ~tNDIZYACJE DO PóJśCIA W JEGO
Ludwig.

W dnm wezoraJszym odbyło s1ę w loKatu własnym przy ul. Gdańskiej 40 Walne
Zebr3:nie kotoniarzy, trykociarzy i sił pomocmciych. .
..
.Po dłuts:ieJ dyskus11 zebrani pQ&ta.no„
will{) W t . •
f
k
.
ys ąp1c f)rzecłw o przy1r110wa„
niu uczniów do pracy, gdyż nadmiar tych
młodJ:ch s!ł powoduj: ~oraz większe bez·
roboe1e wsr6d robotmkow.
. 2) żą?ać bezwz.ględnego prnstrzegama 8"godzinnego dnia pracy.
3) Przygotowania cJo obecnego straj
ku narazie odroczyć, jednakże na ezas krót

cz~su ~ż .wszy~cy. robotnicy

ki, to jes! do

~~~iacleteia~~~~':~~swiadomi~~ 1 • Na tem
-

Przeciwko zakusom
• • k•
n1em1ec
Im
w
6
'nnl,.

z ~rzem wieni~ mfn. ~e-

ZWlcrunU

~ran~sa

onegda1 . w połud~1~
odbY,ł
t>lę m~ protesta~Y!•llY ludnosc1 zorg~zowaneJ przez m1eJscowe stowarzyszeiua
i;połeczne z P. O. W.
przyjęk> udział około

to

na czele. W
S tys. ogób,

rezolucję protestującą

OKRĘ,C ŁóDZ .
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Ponadto

zakaźne

• ( t
D ur b rzuszny 26 przypadk ow w ygodniu poprzednim 26 przypadków),
czerwonka 1 przypadek (2), płonica 40
przypadków (40), błonica 12 przypadków
(11), róża 6 przypadków (2), gorączka
połogowa 4 przypadki (7), odra 4 przypadki (lO)' krz.tusiec 2 przypadki.
Ogółem w tygodniu ubiegłym za.notowano 95 przypadków chorób zakaźnych,
'.W tygodniu PQprzednim - 98 przypad-

ków, ·

Nocne

-d ·
yzury aptek

nnt dyżul'l;lją apteki:
N. Epsteina (Piotrkowska Z25), M. Bart.o·
siewakiego (Piotrkowgka 95), M. Rozenbluma
'(Cegielniana 12), Sukc. Gorfeina (Wschodnia
54), J. Koprowskiego (Nowomiejska 15). (p)
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ul. Piotrkowska 79, tel. 158-38
poleca.
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specjalność:

1

?etaiczna sprzedaż zelówek trwałych
na vodę, jak również skóry trwale
do . .D.O~
263

t • .

LECJONISTóW ku Cechótl1

złożono D1

Administracji na:·

szego pis1114 na$~ujące kwoty

w·.

Suchański
K. Gonsik

zł. 1.
„ /.
„ 2.

Z. Gonsi~
K. Gonsik-iWtior

,, 6.

,,Freie Presse"

.

p. Ka~imie

u

ł'd
L' o Z1c1ego

.

I

C l''

k' p

ZIP'

;z:.z. _r~:!)dr L, ~e~t.a ~.J-~

starsz:y
l~ar.wcc
o1eivofU81111
Cechu Pie/rarskieftJ ,,,

Łodzi złożył

ł 100. . i 'ivezwal do dalsz))ch ofiar:
!) CZŁONKóW ZW//fZT\.UCE
CHóW PIEKARSKICH, WOJE,.
WóDZTW A ŁóDZKIECO.
:
Z;

xA?;d.s~ffZ~KJ.~o~~~u

,,,g

P. H. Piechot/róDtm złonl.
zł. 5 rvz~JłJa.jąe
•

,

, _

kr!só~ ,;ac~odruch podkreslą „Frłie Pres lmi" bida uyb, zainicjowanemi nie pn.ez 1) radnego'"· loJz1.'1· "Alft~lo Cr6hie , ie Uciru mówcy na Placu We>lności Jzapalftł! młodzież, lecz prm pewne orga- lrr>aria: ~omett~C11'1Uz Stra.:~ Ogrmn•~da li
podkreśłaij pnędewszystkiem to, Iż TRAK j nil.aeje (!)
"iłzi. ·. · .
.
TA~ W~RSALSKI J~T JEDNĄ z NAJ~ I

Wl"KSZVCH

NIESPRA\Vlli'DUWO"'CI

"JAKIE ZNA HISTORJA.

dlł

Cel tego -

„ '

...

zresztą niezgodnego z praw

_ 89f'ClWOzdania jest wyraźny.
•
.
•
Jeśli bowiem sann Polacy naeywaJ'
traktat wersalski krzywdzącym, eiemu nie
moie tego samego powiedxiee Trevitanus?
~szak . on niczego innego ni~ powt,arz~,
Jak to, ze traktat teu jest „01esprawiedli·
i Jcrzywdzą~ NiemcóW",
.
Perfidja „Freie Presae", jesc Z'byt mezgrabna, by - prócz Berlina na usługi
kt6r
ego zostało skonstruowane owo tpra·
w9fdanie ~,ttK>głd" r<>zWnnego cztCJ\\·ieka
uwieść na maoowce.
-·
·

wy"

f'reie Presse" nuwie po imie· i. · 2).r<icnego m. lod%; p. Wiłtorc C,.,
''
·
.
't'oniskrego ·
niu owe organizacje! Operowanie ogótoiJ) cu1
. •
.
kami
Oczekujemy W ·
J
m.
tJ. f.Yc:tofcftJil
jaśnienia
o1ervo .z
wy J-'·
· .iu.... ·ad·
t..:cł
P. B1a/łoB1s1t:i iłożył ' · '·
- wszy~„ Wt omo, ~ a •)'b
1 zl·
dokonały młodzieńcie · jecłliostki odrucbo- JVZ)>n>a.iąc JJ. Bol~ła'IH B 31 -~
wo.
jak fM5' p p 5-i0 t
· · tu
"
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potępić go musi kaidy Polak. Ctg- i ka· złoi~ · '
omisarJ<t
•
••
Niech

j~t

O&J.CZet$łw~.

~ z~go
'ef"·

_ł.ł,J:it.

ps

C~yrrteo beiwzględnie potępiamy,

mieniem nie wałczy ŚP. nawet z barba·
I zł.,
_
rzyńcami.
rvz))tt1ając #'· ~niel~ Sz121anfo'»'5'4 1fj • .,.
w końcu sxrornne pyrame: (..'%eft!U na Soltołotvs~ego.
„Freie Presse" oiełamało rąk, gdy ledały
Ponadto złoi3'li:
szyby w pnedstawiciełstwie pOtsldem w
P. . Stam'!ła.nr Saar
-•
a. !.
sttlinie? Cey „Freie Presae'' hołduje ~· ~ ._ P~ ,aialltoll1at4.. ._ , . ~ ..,
„ 'I.
wójclej.~? ·
. ..
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·
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stac·· .

wł«u
Powzię--
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Otlpo~etłź łódzkiej

kusom Niemiec na nasze zachodnie gra-

sP

OKRĘ,G ŁóDZ.
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Walne -zebranie
związku kotoniarzy
.
•
.

•

ZERWY WOJEW. lóDZKIEGO.
2) ZWIĄZEK OFICERóW RE~
~
ZERWY HZPLITE] POLSKIEJ

e
Zł

.

p • p rezydent R ze.c zypospoJ•iteJ• na SWl~cie
• •
sportowem
klubÓW fabrycznych
·';
Jak ]ui aonosiliśmy - dnia 7 b. m„ w.I nie speejatnej trybuny, ict.:,rablf
niedńelę, na boisku „Widzewskiej Manu- ła kilkadziesiąt tysięcy os".u .

faktury'·, odbędzie się wielka uroczystość
święta sportowego klubów fabrycmych, z
lodzi i okręgu łódzkiego. W związku z

mającą si~ odbyć uroczystością

zarząd

· f akt ury " wyasygno„W'd
1 zewski eJ· M\anu
wał większą kwotę pieniędzy na ustawie-

pomieąci-1 wytszy

.
Niezależnie od powyższego kon!i~et
organizacyjny postanowił przeprowadzić
cały szere~ inwestycyj na boisku sportowem, wz.nieść specjalne stoiska, oparkanić
·
wobee tego, i·.e
plac cemen t ową b arJerą.
na uroczystość tę przybędzie również Naj-

Dostojnik Państwa, profesor ~
cy Mościcki, komitet postanowił wzni~
zarówno .u granie miasta, jak przy boiskt,t
bramy triumfalne.

W . związku z przyjazdem Preiyde1'~
Rzeczypospolitej do Łodzi odnióśł si~ ·. do
·
dy J.aszczołta,
·
... •·
p. WGJewo
celem omówieni<?
szc~egół6w

~rogramu

przyjęcia

Gławy

'„

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~L
~
ł
Na specj?lnie odbytej konferencji ·
d!11U wczora1szym w. u~dzie· wojewót:łi-

Doda nie
•
• •
wrazen1e
z· wycieczki po pow •

.

·

przedstawicieli państw iagranicinycb biorących udział
•
•
W kongresie roln1czym
W

. k

związ

zam1cJonowaną

M"

k'

gram przyJęCla.

l!ro.c:ystośd sportowt roipocr.n:i si~
1_
. , .. , .
.
d
.
.
d
__
w
niedzielę
od rana. Na uroczystościach
zw1eai1 1l SUlCJę ro1nicza osvtia c~1uą t h
t 1. od
•

przez m. I -1
delegatów państw sejmik\1 łęczyckiego. Przy.czem ogólne sa poy~u ::sw~J $ zn:~z~e. ołysób, ługiktó.re, na
biorących udział w międzynarodowym kon int.eresowanie skierowane zostało na świe
z
~ por u „_,.oz~ zas
,
gresie agrarnym w \\ arszawie, która to żo zarożoną. specjalną torfownię.
w godzinach. popołu~n1owrcti w. s~wyciecz.ka udała się w okolice Lęczycy do
Z Błonia goście udali się do wsi Topo- lach urzędu ·WOJewódik1ego odbędzie llO
wiadujemy się, że uczestnicy wycieczki la Królewska, gdzie zwiedzili wzorowo ban!<fet, wy~any prz~z. kluby gporio1N •
odnie$li z tej wycieczki bardzo dodatnie pn;nvadzone 30 morgowe gospodarstwo ezesć Dosto1nego goscta.
'Wrażenie. Wyci-eczkę prowadził naczelnik warzywne- p. Zacharj~za Wojciechow- . Z racji przyjazdu P· Prezydenta do to.
wydziału Ministerstwa R<.>lnictwa. p, Krzy skiego.
dz1 - w na~hodzącą niedzielę spodzł•
żewski w towarzystwie• delegatów M. · · Pan WÓjciec.howski za.demonstrował ~any jest ~ wi. ęksiy napływ ludnośd i oS.
gości®'l będącą w ruchu tak zwan~ desz- s1~~Ji .okohcz~yc,h, oraz przybycie prredlła
Na granicy województwa łódzki·ego w czówkę. za.kupioną za sumę 30 tys. zł. wlCłeh władz z ok~ęgu łódz~ieg-0, repreimwniu wojewody łódzkiego p. Jaszc:rołt
. a oraz przedstawił priygotowany oormalny zentan!ó": zrzeszen społecinych i uwodowycieczkę powit.at naczelnik wydziału roi tram$port kruafjorów i pomidorów oopo- wych 1 t. d.
nictwa i weterynarji w urzędzie woje- \yieclnio opakowanych. Transport ten skła
U granic miasta powitają P. Prezydenwódzkim w Lodzi p. inż. Zygmunt Szo- dał się z 10 w<JZów w. kilka godzin póź- ta p. wojewoda Jaszczołt, oraz prezes ,,,..
stak w o!oczeniu star. ł~czyckieg.o p. niej został _wysłany do Lodzi. .
.
klub?w Jabrycztty~h., w towarzys~e
Ostaszewskiego oraz kom. pol. powiatoPo zwiedzeniu gospodarstwa uczestmey kierownika uroczystosc1, p. Stencla.
·
wej p. kom. Staszewskiego.
udali się do Krośniewic.
P. Prezydent przybędzie do Łodzf w
Po powitaniu wycieczki g<;>ście udali
Do granic województwa łódzkiego WY·. godzinach ranych ze Spały.
się do Błonia, gdzie byli podejmowani o- cieez.kę poprowadził p. inż. Szootak w t~
Zracji pr~yjazdu P. Prezydenta do tobiadem, w cza.si~ którego p. in. Szostak w war.4y.stwie starosty łęC'tyckiega i komen dzi miasto przybrać ma odświętny ..,..
imieniu p. woj. Jaszczołta wygłosił prze- dant:::. policji . powiatowej.
(~)
I głąd. (s)
mówienie. Po obiedzie uc.ze&tnicy wyciecz•

Rolnictwa

u

. . .

kim, pod prrewodnicttwem p. wojewoq
przedstawi.c1eh pohCJl, kłubow sportowych, oraz reprezentant~·w. samorządu, omówiono pro.

łęczyckim J~s~czołt~,„przy ~spółudziałe

wycieczką
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k tóre, jak już donosiliśmy zostało odroc:zone wskutek późnej pory.
Na dzh:i-ej22em posiedzeniu zostan~
w dniu wczorajszym na ławie oskar- Jpowrocie cło .Polski ?riegic_I przez rok cza·· 1gu prz c st ę p ~ f w na ł ;:: czn"! kar<? 2 lat domu wybrane nov-re w!aclze cechowe. (w}
tonych Sądu Okr~go_wego w Łodzi zasiadł su ukrywał si~: Dopic i~ ~.t.lm~ ,3,,rnarca r. b. pop,-a wy. (P)
36-łetni Jonas Spie~1el.
.
Spiegel ~-Ootał UJ~tJ
„
~~Ao~~'5f'..';'!1"filli"!0'<~J:a."''~~~mma&••w11i1\.,,....."1'i!i~:t«FJ*
Rozprawie przewod11iczył sędzia Koz- i osadzany w areszcie do dy spozyci1 władz
łowski w asystencji sędziów Halickiego i sądowy,ch.
.
_
Bondikowskiecro.
Oskarżał
prokurator
Na przewodzie sądowym podsądny me
Sicze.eh. Spra~a przedstawia się n.astę- przyznał si<? do wil1y oraz wyjaśnił, że
pująco:
paszport na nazwisko Liebermana nabył
S11łoną~ garaż należący do p. Kalkbrennera
Dnia 29 listopada 1924 pracownik ffr- od jakiegoś nieznanego osobnika w · gma„
my Oeyer, Bartodziejski Kazimierz przy- chu konsulatu polskiego w Berlinie.
Nocy onegdajsz_ej w Adelmówku. pod rzystwie dwu innych osób, samochodem,
był w godzinach rannych d~ J?ai~ku _PolSąd po zbadaniu świadków oraz wy- Łdz.ią, ·w ybuchł w garażu stanowiącym celem zorganizowania przy świetle refleksldego celem wpłacema w im1emu fumy słuchaniu stron uznał Jonasa Spiegla wm- wlasno~ć pp. Kalkbrennera, po~r, który torów poiowania na króliki. Po polowaniu
kwoty 6,000 zł.
.
nym usiłowania kradzieży w dniu 29 li- po·wstał w fajcrnniczych okolicznościach, i kolacji goszczący li pp. K. nadleśniczy
Ody Bartodziejski zajęty był wypełma- stopacla 1924 roku i skazał go za to prze- nasuwając niezbite podcj~zcnic, iż spo;vo- został odwieziony· do swej siedziby, poniem deklaracji płatniczej, , zauważył ~n stępstwo po pozbawieniu praw
·
dowany został poclpalemem przez nirm·· czem p. Kalkbrenner junió1-'wprowadził sajak jakiś niezl1any osobmk manewruJe
na 2 tata domu poprawy~
stalonego chwilowo zbrodniarza.
mochód do garażu, stojącego w bezpośred
ręką
oraz za legitymowanie się paszportem na
Pp. Kaikbrenner, ojciec i syn, wybrali niem pobliżu willi. Garaż został zamw jego teczce
fałszywe nazwisko również został skaza- się w sobotę wieczór, w towarzystwie knięty tuż po godzinie 11-ej. 1' ~ • ..,... '); ~
i. usił-ttje wydostać z niej znajdującą si~ tam ny na 1 rok domu poprawy, a wobec zbie- nadleśniczego z Cheimów, oraz w towaOkoło godziny 2-ej w nocy służqca pa1'i
sumę 6.000 zł.
iA48ihfMfGli1Mlp==!PJ"'l9milllll[::;Młi.WMMlłRi'@A ,.,.~a:·Ml5łit&kłb.'XWl\Dii?i'«~kiiltt!"*ł i :JiAllilMUlllWJ stwa K., obudziła się, słys?.<:!:; . podejrzane
Ponieważ Bartodziejski domyślił się Iz
·
trzaski za oknem. To sam:) słyszata pani
Kalkbrenner, wstając do dzi_;-::ka. Na trzas
ma
doczynienia
ze
osobnika tego za rękę i doprowadził go do
v
l
ki te nie zwrócono jednak uwagi, w przypełni'łcego w gmachu służbę posterunko··
puszczeniu, że jest to łoskot od padają
ge policji.
cych kropli deszczu, dochodzący z poza
:.~ '.lwarzysze us1:owaJi odbić aresztowanego
Doprowadzony do 7 kom. pol. osobi:iik
zamkniętych okiennic. Po pewnym czasie
ów wylegitymował się dowodem osobiW dniu wezorajszym w Retkini ujęty
Podczas transportowania obu złodzjei, służąca pp. K„ zaniepokojona wzrastają
stym wystawion)•m na nazwisko Jonas Lie- został na gorącym uczynku usiłowania gdy e&Ja grupa znalazła się za torem ko- cym trzaskiem, wyjrzała na podwórze, a
bermana. Podczas transportu złodziei zmv kradzieży kieszonkowej Owczarek Cze- lejowym, zastąpiła policjantom drogę wówczas zauważyła jaskrawą lunę pożaru
1ił czujność władz bezpieczeństwa
sław, bez stałego miejsca zamieszkania. grupa przyjaciół Owczarka,
obrzucając
i zbiegł.
Ujętego oddano w ręce p.olicji.
policjantów kamieniami. Poliejand, wo- . N31 wszczęty przez służącą alarm wyWysłano za nim listy g o ńcze. W toku doFunkcjonarjusze P. P. postanowili od- bee groźnej postawy tłumu i obawy odbi- b1egh na podwórze wszyscy domownicy,
chodzenia ustalonem zostało, iż sprytny prowadzić ujętego do komisa.rjatu P. P. t:ia aresztowanych - zmuszeni byli użyć których oczom przedstawił się wielki słup
ognia. Płomienie objęły budynek całko
złodziej ulotnił się do Niemiec i właściwie Gdy o aresztowaniu Owczarka dowiedział broni palnej, strzelając w tłum.
wicie, tak, iż jakikolwiek przystęp do
nazywa się on Jonas Spiegiel. W roku 1929 się jego przyjaciel, Feliks Molica, postaW nas_tęps~ie oddania salwy
tłu
Spiegiel został wydalony z Niemiec. W nowił odbić aresztowanego przyjaciela, mu - z.biegow1sko rozproszyło sl'ę, na płonącego objektu był uniemożliwiony,
drodze korespondencji z Min. Sprawiedli- wszczynając w tym celu z posterunkowym placu zaś wstał jeden ranny Socha Wła wskutek czego spłonął doszczętnie cały
garaż wraz ze znajdującym się w nim sawości w Berlinie ujawnionem zostało, że Sławińskim sprzeczkę, w czasie której u~ dysław, mieszkaniec v:si Retkinia.
mochodem
i różnemi sprętami.
Spiegiel już przed usiłowaniem kradzieży derzył posterunkowego w twarz. Z pornoW ez wany lekarz pogotowia stwierdził
w Banku Polskim dokonał
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło,
cą posterunkowemu przysz€dł drugi poste u Sochy postrzał lewego uda, poczem odiż pożar wybuchł bezwątpienia z powodu
runkowy, J ani·s Władysław, który przy- wiózł go do szpitala Okręgowego.
-::ałego szeregu kradzieży
trzymał awantUTnika, paraliżując równoObu aresztowanych złodziei osadzono podłożenia ognia, bowiem w garażu znajkieszonkowych
Da terenie Rzeszy Niemieckiej i zbiegł, gdy cześnie usiłowania Owczarka w kierunku w więzieniu przy ul. Kopernika, do dyspo dowała się instalacja elektryczna, którz
wykluczała możliwość zapruszenia ognia,
(s)
powrócił do Niemiec został ujęty i skaza„ ucieczki, poczem obu złodziei prowadzono zycji władz sądowo-śledczych.
tak samo automobil znajdował się w zuno go na łączną karę 3 lat więzienia. Po dalej do komisarjatu .
pełnym porządku i zbadany był dokładnif.
---e'--'""
przed zamknięciem garażu. Pozatem słu
żąca państwa K., przebywała na podwórzu
willi jeszcze o godzinie 12-e.i, przyczem
nie zauważyła
nic podejrzanego, a
pożar,
wywołany w
garażu, nie mógł
Bałucki Rynek: Nr. 5.
1'V
trwać dłużej, nad godzinę.
Dziś, we wtorek, dnia 2-go września r. b.,
Obywatele polscy, przebywający poza grani\V toku dochodzenia ustalono, iż na oDziś i dni następnych!
do rejestracji w lokalu Biura Policyjno-Wojsko- c<Ami Rzeczypospolitej, winnl zgłosić się do reje
Po raz pierwszy w lodzi!
wego (Piotrkowska 212), w godzi.i-i.ach od 8-ej stracji we właściwym urzędzie konsularnym.
calałym kawałku podłogi W garażu znajrano do 15-ej (3-ej popol.) - winni się zgłoW razie pisemnego zgłoszenia - pow_inien dująca się balja było opalona tylko na
sic mężczyźni, urodzeni w 1912 roku, zamiesz- zgłaszający się podać w sposób dokładny i czy dwu deseczkach, znajdujących się w garakali na terenie
telny swoje imię i nazwisko, datę i miejsce u- ·
d t
I Kornisarjatu P. P„
rodzer,ia, :'.miona rodziców i nazwisko panieńskie zu o s rony otworu, wych~dzącego na Uktórych nazwiska rozpoczynają się oo Ilter:
matki (czy żyją, miejsce ich zamitiszkania, do- Ii.cę, przez który najwidoczniej wrzucoH, Ch, I J, n:, L, L.
kładny adres w miejscu swego
(stałego) za- no kilka płonących szmat, cdem wywoła(Krwawiące serce)
.i zamieszkali na terenie VII-go Komisarjatu P. mieszkania, oraz w miejscu swego pobytu, jeśli nia pożaru.
.
-
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Wspaniały

P., których nazwiska rozpoczynają się od liter:
G, H, Ch, I, J, K.
WP , roli głównej: LILJAN BEAUPE!ł,
Kaidy zgłaszający się do rejestracji, winien
ft.Dadonna Grat• beJ·nwaid, Jer21y , b ,
l
Ł d ·
· d '
Klandjus, Dr. med. Gustaw Adolf
yc zame dowany w o z1 i posia ac:
Lammater.
1) dowód osobisty w braku dowodu osobistego - metrykę urodzenia wraz z innym dokuNadprog-ram: Komedja w 2 aktaeh.
mentem, stwierdzają.cym tożsamość osoby,
Do ohra:iu ilustracje śpiewną wykonywują
2) świadectwa szkolne.
P· Walicka i P· Simonow a~t. Op. Warsz.
Rzemieślnicy, prócz wyżej wymienionych do
f'1Blillll!illllllBl!llll511llr:llllll!llllmlH!Dmllllilllillll'ial
"~ kumentów winni przedstawić świadectwa cechodramat w 12 aktach.
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czasowo wyjechał z miejsca (stałego) zamieszkania, narodowość, wyznanie, zawód względnie
zatr.·udnienie, wykształc.enie, s_tan cywiln_y, uka·
d
"-· ł
k 1 b
rama ~ ow~, czy . su1zy w mem WO.is u ~.
formaCJl woJskoweJ oraz ewentualne ułomnosc1
lub wady fizyczne.
Winni nie.zgłoszenia się do rejestracji w wyznaczo:iy1;1 terminie, ulegną. w drodze adn?nistracyJneJ ka:ze grzyw;iy do 500 złotych, luo ar esztu do 6-cm tygodni, albo obu tym karom
~~

*MWri

'+MM

gdyby

pożar ZO·

pa-

„stwą. płomieni padłaby również willa wraz
.
k .
.
.
.
~ .m1esz _ancam1; przY:~zem Jed_Yn~e spr~y1aiący wiatr, ktory mosł płomienie w kie-

runku willi, a nie do lasu zgierskiego, spo.
wodował iż las ten nie stanął w ogniu.
'
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dok co do wyglą.du zewnętrznego szył·
dów. Olbrzymie łany tablic wszelakiegc
kształtu, barwy, wrzaskliwej pstroka.cizny!
.
.
Nie wym.agamy od magistratu łódzkiego, by koniecznie posiadał w swem gronie
usunięcie
choćby domowego chowu estetę. Ma jedW 1d
nak w mieście tak wybitnego znawcę pięk
yg ą
łódzkiej ulicy niema nic lrzanym karom reszta z porzadku dziennena i brzydoty, jak dyrektor Galerji Miejskiej p. M. Dienstl-Dąbrowa, rzeźbiarz
w:spólne?'o ~.estetyką. ~ie znajdzie dru- gu bolączek łódzkich, czeka ·na ·rozwią.zagiego póhn1l.10nowego miasta na świecie. nie sprawa reklam skle1)owych.
L b Il
k'
kt,
li
u es {i i -ilka z b-Ożej łaski malarzy.
· o.rego u· ce byłyby tak n.iechlujne.
Każdy pragnie zachwalić swój sklep,
Z pewnością dopomogą. oni magistratowi
brzydkie, brudne i pstrokate.
' skład, mag·azyn i· }raz·
to "" 'edle
do uporządkowaima
·
l
· ·
' dv
• C"'yn1·
~
pacu
i na.dama
mu
Łodzianin, kochają.cy swój brud, swego obskurnego smaku, usiłuj}}C dać
wyglądu europejskiego.
.mu~ód i cygańskie „rozmamłanie", powie taki szyld,. by swemi barv;rami i całym
W interesie bawełnianego grodu, po
moze:
wyglądem d a r ł .. s i ę i li: r z Y·
zują.ce~o na wielkie miasto, należy usu- P o co t o k o m u ?
C o cz a ł, w ab i ą c Pr z ee hod n i ów
ną.ć wrzaskliwą tandetę reklamową., znisz
ma ws P ó I n ego wyg I ą d u I i- do ku Pn a.
czyć wypacykowane landszafty sklepowe
c Y z .. „i n tere sam i" I od ze i·Proszę zwrócić uwagę na którejkola przyzwyczaj a ć kup i e cm ens cha? czy estetyk a wiek ulicy na szyldy i reldamy: Jest to
two do spokojnej,
est e·
d a k o m u c hl e b? tandeta tak brzydka, śmieszna i irytująty cz n ej, miłej d I a .ok a r t
~oże i racja ze stanowiska łódzkiego. c..o:i., że estetę ogarnia obłęd i chęć samok I a m y.
~mp1eekiego, czarnogiełdziarskiego! Jeśli bójstwa. Nawet nasza reprnzentacyjna uW d:Giedzinie wystaw sklepowych już
Jednak ch~emy w kulturze doścignąć Eu- lica Piotrkowska (z małymi wyjątkami)
się coś niecoś w ostatnich czasach czyni
ropę, musimy w tempie bardzo przyspie- nie jest wolna od emblematów sklepoTeraz kolej na szyldy i reklarp.y.
szonem usuwać ślady złego smaku, połą- wych, za które należałoby autorowi bezNiechaj wreszcie przestaną się ołcy
.:zone~<? .z b:rnl~iem g·us.tu i bezmyślnością. Litośnie palnąć w malarski łeb.
naśmiewać z naszego miasta, nazywa; ąc
• J~sl1 l~w~st,Je ;emo.J?-iU odrapanych kaSą rzeźnicy, reklamujący się w.izerunje olbrzymią, cuclmącą, ~twornie azła:j
nu.em~~ poticj.i i _.wy_mje. kami .krwa~-Ołl.)ti'S72k " .i .,..UuplUZ:Qw..vc11_ ~.~~·-~wia ;wł..~ „sław.ojk_j''l ,
- -
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S epowe
Y
reklamowej pstrokacizny

kirełbas, na których widok
głodomora
odejdzie apetyt.
Są właściciele magazynów mód „męski.eh, damskich i nijakich", którzy na olbrzymich deskach uwiecznić kazali postacie strojnych pań i, frakowych pan.ów.
Owe połamańce ludzkie z twarzami morderców, zboczei1ców i obłąkanych straszą
najodważ:r..iejszego przechodnia.
Gdzi-eindziej znów zachwala swój tob
war majster szewski, namalowawszy uty na wielkoluda.
·
'
] koSzyldy mają różną w1elkosć,
s t y,
loryt. Zw.Jaszcza kupcy z okolicy ul. Nowomiejskiej są. zdania, że im większa
plachta, posiana literami, tern więcej klientów da się nabrać na tandetę.
A język reklamowy szyldów? Jest w
nim 7 grzechów głównych przeciw zasadom pisowni polskiej, ortografji i z<l.rov.-ego łlozsądku. T a k i e
w y k r O·
cze n i a w i n ny być kar a n e
więzieni em o chlebie .. i s n
do vv e j
w od z i e, a s z y I d y,
k a I e c z ą c e j ę z y k p o I s k i, ur o c z y ś c i e n i s z c z o n e.
Plac Wolności, mają.cy po odkryciu
pomni.1<.a Kościuszki stać się chlubą i du·

Zaznaczyć należy, iż

stał zauważony cokolwiek później· -
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Zapisy do sz ół dokształcających
Bez

świadectwa ukończenia właściwej szkoły dokształcające.i

ucz eń nie

może być czeładnikie:e:n

a w

zawodowej

przyszłości

I

W bieżącym tygodniu odbywają się zapisy
do Publicznych Szkół Dokształcających Zawodo
wych organizowanych przez Magistrat m. Ło
dzi Wydział Oświaty i Kultury. Kai.dy uczeń
lub tenn.inator, uczący się rzemioó:ła u majstra.
w fabryce lub w jakimkolwiek zakładzie,

-n1ajstrem

szkoły przy ul. Pomorskiej 52 i
Zagajnikowe' nianej 58.
55, a dla młodocianych bez o!;:reślonej Sp€cjalno·
;)Ja t r y k o c i a r c k. p o i't c z o s z n iści przy ul. Limanowskiego 121, Lima.now~kiego c z e k, r <:'. k a w i c z n i c z c k p r z y u l.
25, 11 Listopad.a Hl2/l94, \'1'1le·ńskicj 33---::l;i, I i c r v m s !, i e g o 6.
·
Skierniewickiej :;, Sosnowej 1, Smugowej 6 i
Dla p;·a<;tykantek skh;powrch, biurowych -Szpitalnej 10, oraz Podmiejskiej 21.
przy ul. Nawrot 12, a dla m..loci.ociimych robotDziewczęta również podlegają.
przymusoY;i 1li:: - przy ul. Limanowskiego 121, Kątnej 1'7,
powinien zapisać się do właściwej szkoły.
\!v spólnej 5/7, Mickiewicza ·7, Księży Młyn 15,
Bez świadectwa ukończenia właściwej szkoły szkolnemu;
d l a k r a w c i: yii, b i e l i i n i a r e k Abrnmowskiego 22, Napiórkiwskicgo 31 Wila ·
dokształcającej zawodowej,' uczeń n i e m o·
t e b y ć .::. z e I a d n i k i em, a w p r z y h a f c i a r e k, m o ti y s t e k , s z w a nowskiej 10, Wilei1skici 33/35. 11 Listonada.
s z ł o ś c i m a j s t r e m: program tych c z e k są szkoły przy ul. Gdański ej 90, Gda"- H12/194.
szkół dostosowany jest do potrzeb rzemiosła skiej 29, Andrzeja :.:4, 11 Listopada 2'7, Ccgicinawet na nauczaniu przedmiotów ogólno-kształ
wrenrnzwwn
wew
V &L&Mh'M*FMM?*'B'PWUW Wi&i&IWWiiWWWtw•
cących. Przedmioty zawodowe; jak rysunek zawodowy, fizyka. przemysłowa, technologja, ma~
O
terjałoznawstwo
i
kalkulacja
zawodowa
są
ściśle zastosowane do danego l"zemiosła.
•
Każde rzemiosło ma swoją szkołę, tak wię.::
·"6 I n s a r z e i m e c h a n i c y uczą się w
szkołach przy ul. Abramowskiego Nr. 3 Killi1Rozpoirządzenie
skiego 150, Podmiejskiej 21, Szpitalnej 10, zawadzkiej 42.
·wczoraj, starosta gnxlzki p. DychdaWykazy winny być wypeh1ione ściśle
d ł
t
·
dł
k . ł .
O d I e w n i c y i t 0 k a r z e (sta.rszc l ·
1,
klasy) w szkole przy ul. Wodnej 34, lub Miel- ew1cz wy a1 nas ępuJące rozporządzenie we _ug ruvry - I z ozone w prz.ep1sanym
w związku z rozpisanemi wyborami do czasie.
:
czarskiego 16•
B I a c h a r z e, k o t I a r z e, b r 0 n- Sejmu i Senatu:
'Właściciele nieruchomości, względnie
0
T!;:eJ ~.t k w ale, - przy ul. Nowo„Na podstawie art. 12 ustawy z dn. ich zastępcy, któr~y nie ~as~s~ją. się do
S t 0 1 a r z e _ przy ul. 6 -go Sierpnia 56 28 lipca 1922 r o ordynacji wyborczej do tego rozporządzerua p·oc1ągwęc1 zostaną.
i Rybnej 15.
Sejmu wzywa się wszystkich właścicieli do odpowiedzialności karnej z art. 139 K.
Ta Pice r z y i atol a r ze - przv nieruchomości, położonych w obrębie m. K. (-) ł,ódzki Starosta Grodzki Dychdaal. Zamenhofa 38.
• . ~ d . d zł . ·
i.~
·
,
• •
l · "
le 1: a w c y, c z a Pn i c y, k a P e I u- :uo z1 o ozema wyn..a.zu meruc.nomosc1. C\'llCZ •
s .z n 1 e y - przy ul. Gównej 30, Pomorskiej
Każdy .właściciel nieruchomości lub
Wykazy nieruchomości służyć będą
50, Północnej 24 i Wólcza11skiej 21.
jego zastępca obowiązany jest do wtor- jako materjał do podziału miasta na obS ze wcy, ka ma 11 z n i cy, r Y m a· ku,dn. 2 wraeśnia, godziny 24-ej złożyć wody głosowania i ustalenia lokalu biur
~!i:kieg~r;: ul. Rybnej 15 • Rzgowskiej 5 i że- wykaz nieruchomości, który otrzyma w obwodowych komisji wyborczych.
(b)
D r u kar z e..
i n t r o I i g a t 0 r z y, komisarjacie policji.
g .r a w e r z y, J n b i I e r z y - przy ul.
Andrzeja 7.

p rzec·' w y. boram1
..· .

P· starosty grodzkiego

C u k i e r n i c y, p i e k a r z e, k u c hm i s t r z e - przy ul. Juljusza 29.
Rzeźnicy i
wędliniarze
-przy ul. Wólczańskiej 117.
E I e k t r y c y, e I e k t r o m o n t e" z y - przy ul. żeromskiego 115.

e r z y -:- przy ul. Narutowicza 27.
Praktykanci sklepowi, biurowi - przy ul.
Kilińskiego 109.
Młodzież, która · dotychczas nie znalazła ter~u lub praktyki, winna również zapisywać
inę d~ szkol tego zawodu, którego w przyszłości
ma się uczyć, ponieważ łatwiej znajdzie praktykę z tego wzgl~du, że praccdawca musi dbać
o to, aby uczniowie do szkół dokształcajacych
zawodowych
F r Y z j

uczęszczali,

a

uczeń pragnący zapisać się du

szkoty nop1ero

po znalezieniu praktyki- może nie być
szko~;v .z powodu braku miejsca,
klasę ruzeJ z powodu wstąpienia

do

wśród

roku.

przyjęty

lub też o
do szkoły

Młodzież, nierzemieślnicza,

a pracują.ca w
fabrykach, sklep!'-ch_, hl_u:ach i zakładach przeruysłowych, mus1 rovnuez uczęszczać do szkół
dokształcających, choćby chwilowo była bez
pracy z tego względu, że pracodawca również
musi dbać o to, żeby młodziefy do tvch szkół
uczęszczała, a ~euczęszcz;lnie do szka°ły może
być przyc~yną odmowy przyjęcia do pracy.
Dla .teJ młodzieży są również specjalne szko
ły, a więc dla ml'odocianyeh robotników.
Tkaczy, przędzalników, trykociarzy i tp. są

.........
Z ·policji

-

\\'." dniu wczorajszym powrócił z 5-ty~mow.ego urlopu i objął urzędowanie

kiemwnik I brygady wydziału śledczego
p. Kołodziejski, wobec czego z.a.stępujący

go yr urzędowaniu kierownik 2 brygady
aspirant Olszewski objął zpo>vrotem kierownictwo swojej brygady.
(p)

Jak zdobyć tanim kosztem
luksusową bieliznę ?
Jej

BJeliżoa jest artykułem zawsze poż!łdanym i brak
najdotkliwiej odczuwa ~łowiek kulturalny w

uczególności zaś - dobra gospodyni domu. '
Maj11c na uwadze ohec!le ciężkie czasv utrud.
~jłee szerokim masom zaopatrywanie siii' w hic·

drogą „ Widzew;ka Manufaktura"
sdecydowała się przeprowadzić ciekawy ekspery-

lizn§ normalną

ment. który niewętpliwie zostanie z ra.docię powita·
1łY przez pragm1cych oszczędzić Łodzian.
Otei „Widzewska Manufaktura" dokonało prze·
łomu _w .dotychczaąowym zwyczaju i postanowiła
resztkl 1 sekundę sprzedawać wprost konsumento·
wi, który dzięki temu zatr:i:ymuje w kieszeni 0 .
gTOlllDIJ różnicę ceny nonnelnego towaru i tanim
kosztem dojść może do posiadania najbardzteJ
Juksuso~ch tkanin i to nawet takich, które sę
wył11czo1e na eUport do najbogatszych rynków za.
morskich.
. Oprócz. tego „WidŻeweka Manufaktura" wprowa·
dziła wyro~ !adnych i trwałych ubrań zawodowyeh
.dla robotmkow,. urzędników biurowych i techoicz·
"Ych ~raz ub ran. sportowych, które również poBtanoWtła oddawac bezpośrednio konsumentom łódz.
kim po wyjętkowych cenach.
Dl~ P!'· urzędników pafo,twowych i komunalnych
przeWtdz1ane SQ znaczne udogodnienia kredytowe.
Sprzedaż odbywa się w konsumie „ Widzewskiej
Manufa~tury" przy ulicy Rokicińskiej 54, dojazd
tramwaJem Nr. 10 i 16.

PRZED NOWYM SEZONEM
1'EATRóW LóDZKICB.

POLĄCZONYCH

'l'EATR MIEJSKI.
W teatrze przy ul. Cegielnianej odzywają •
iwa :a:Zy na d7:ie!1 pełne próby z pięknej staropolskieJ komCliiJo-opery „Zabcbon" Bogusła.w
skiego-Kamii1skiego w nowym układzie tekstu t
i~~cenizacji d-ra . Zygmunta
Nowakowskiego,
':orą. to sztuką zamauguruje Teatr Miejski dru
g1 s.ezon teatralny pod dyrekcją Karola Adwentow·1cza. Premjera inauguracrjna wyznaciooo
jest na piątek 12 b. m.
·
W najbliższą sobotę po odświeżer.iu i odc~·
szcvmiu wicl".Wl~i T. l\1iejskie~o wznowione bę
dą prze<lstaw1ema. Dana będzie po raz 1-szy w
Teatrze przy ul. Cegielnianej arcyweso!a lekkt..
komedja L. Ve:meuil'a „Egzotyczna kuzynka."
z udziałem Kazimierza Szuberta, ktclry po .- 1nt
niej nieobecności wystąpi po raz pierwsz
Teatrze Miejskim. W innych rolach; Eleo
Dziewońska, Wanda Jakubińska, Stefan Mi
lak. Ceny na to wznowienie zniżone: od n
do 5 zł. 50 gr. Bilety w Kasie Zamawiań.
MIEJSKI TEATR POPULARNY
Ogrndowa 18.
. .J~ż w najbliższą sobotQ w odnowion~m 2
swiezonym teatrze przy ul. Ogrodowej daI>Ji
dzie premjera inaugurncyjna ~efektowna
gośna prze<l 20 laty „opowieść sceniczna"'
aktach Jerzego żuławskiego „Eros i Psych
H. Skrzydłowską. i K. Kijowskim w rolach
c~eli:ych. Inscenizacja i reżyserja Koust. Tr
kiewicza. Nowe dekoracje Bole!:ława Kudew.

I

TEATR KAMERALNY
'fraugutta Ki·. I.

Trzeci z połączonych Teai:rów rozpocznie
dz~::iła1ność w sobotę dn. ~3 b. m., również
sk1m utworem - znakonutą komedj~ rod;
wą w 3 aktach Włodzimierza Pe1·zyńsk
„Aszantka".
Z KINO-TEATRU „RAJ".
„-Wdniuuli.ekadzisiejszym
ló
Simonow, sympatyc:ma para
żeg11ajq publiczność

p. I'·
j
waków, klórych produkcje w kinoteatrze „Raj
~pól s wyświetlanym tam filmem „Czarna I
sza" - cieszyły się dużem powodzeniem.
Benefis tvywołal zainteresowanie tdród liczr
byrvalców tego ki11a.
Film „C:::arna Natasza" udzielony, został bi
tere1ownie prze; dyre1'cję kirr.a "Raj" zar~d
Zwi<pku Strzeleckiego w Zgierzu, gdzie staran
p. p. re/erema Stasiaka oraz Szyszka wyświet
b~clzie na dochód tegoi Zwi-0zlru.
Nadmienić należy, ie staraniem nowej dyre
miesiąc wi~zienia
otwarty kino·teatr „Raj" został pięknie odnowi
W dniu wczorajszym na ławie oskar- mu by sprawdził jak sprawa przeastawia ~ak na.zewnątrz jak i wewnątrz, i swym obecs
wyglądem nie róini si!) wcale od kin w śródmiei
żonych Sądu Powiatowego w Łodzi zasiadł się w rzeczywistości.
Zaletą filmu „Czarna Natasza" jest śrcietna
Hersz Lajb Gn1nspan, właściciel nieruchoSekretarz związku Kas Chorych po chronizacja, dochodztJca do talriej perfekcji, ie i,
mości przy ul. Pomorskiej Nr. 18. Rozpra- przybyciu do wspomnianego lokalu zauwa- chwilami rna wraienie, ie siedzi na najl1>ps
wie przewodqiczył sędzia Tustanowski, żył, iż kłódki z drzwi są pozrywane, a w diwięlcowcu..
„Czarna Naiasza" ma jeszcze tf u·yższość
oskarżał prokurat-or Suski.
lokalu biurowym znajdują się jacyś osobnormalnym dźwiękowcem, ie glosy sq tu su.pe
Sprawa przedstawia się następująco: nicy którzy przeprowadzają remont.
czyste, a nie zgrubiałe i zniekształcone, jak l
W pierwszych dniach stycznia dyrekO powyższem wypadku powiadomiono wielu filmach dźwi1.:kowych.
Dziś w ostatnim dniu wy~wietlanin obrazu i i.
tor Okręgowego Związku Kas Chorych policję, która usunęła robotników z lokalu
Keller dowiedział si~, iż do biura związku i lokal opieczętowała. Sprawę zaś najścia kiego benefisu §pieu:ahów, jal~ równiei zaan.gaŻ<
riego chóru rosyjskiego, winni w.szyscy obejr:::et
Kas Chorych wtargnął samowolnie właści- na lokal skierowano do sądu.
arcy,lzieło, które jui jutro schodzi z afisza.
del domu, zrywając kłódki do drzwi.
Sąd po zbadaniu świadków oraz wysłu
Zasługę wiec w tym względ:::ic przypisać MPo otrzymaniu tej wiadomości dyr. chaniu stron skazał Hersza Lajba Griin- rllugolctniemu i fachowemu w dziedzinie Tcim
tografji lJ. prof. Stanisławowi Ka:inicmu, 1:tór
Keller wydał polecenie sekretarzowi swe- spana na 1 mfesiac więzienia. (p)
;1adal będa:i" szedł po li11ji jalrą :::ainicjował po:
szym filmem.
Ze swej strony, Dyrekcji kino·teatru .,Raf'
c;;ymy dalszej o!l'ocnej pracy na nowej placówe

Za samowolne wtargnięcie
do 01ieszkania
jeden

---<:>'---

postój dorożek

samochodowych

przeniesiony z ul. Moniuszki na ul. Traugutta

CO

USŁYSZYMY

DZIS

PRZEZ RAD.JO

łódzkim starostwie grodzkim oraz w druPROGRAM ROZGLOśNI ł!PDZKIEJ
POLSKIEGO RADJA".
, . l"SO
wencJ·i związku zawodowego automobili- giej instancji w urzedzie wojewódzkim.
ś 1 d . 3
· · k · •d , d ·
· t
rot a, nia
wrzesn1a „ r.
Ob ecme Ja się
stów w Łodzi (szoferów taksówek) w
ow1a Ujemy in erLóDź: 11,58 - 12,05 - Sygnał
czasu „
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w prawie ~en~ja t.a oclniosł~ skutel~,. gdyż u.rząd wo-,~Va1:szawy ' hejnal..,z Wieży Ma-cJac:kiej w Kr2przeniesienia stacji taksówek z ulicy Mo- 1ewodzk1 w Łodzi przemosł z dniem wczo J~o>ne. 12,10 - 12,.,0 - Muz.-1..a z płyt *ra1w1>·
niuszki na ulicę Traugutta, ewentualnie wy rajszym postój dorożek samochodowych z tonowych (tr. z. "".arszawy) .. 12,30 - 1,,,00 -.
.
V ,
.
Program dla dzieci. P. ZofJa Szadebergow11
stawienia posterunku. policyjnego przy zbie uhcy Momusz.1.1 .1a T1augutta.
wygł. pogadankę p. t. „Jaś i Hanka nad Pałcru ulic Piotrkowskiej i Moniuszki, celem
Jednoczenie poinformowano nas, iż tykiem" (tr. z ł"Tarszawy). 13,00 ~ 1"'.l,15 kierowania ruchem kołowym, gdyż zda- wersja jakoby z dr.iem I września miało Dalszy ciąg muz1yki z fllyt.
grarnvfonow~•ch.
13 15
13 •20 - Odc~yta~ie prog-nmrn d;;ien•
."
wypadki,
zderzeń
taksówek
przy
we1·
<·ć
''-'
życie
rozporzauzenie
urzed11
wo.rzały Sl 'r
.
~
•
• •
•
nego I repertuar teatrow i km. J 3,20 - .L6,15
zbiegu tychże ulic.
.
1ewodzk1ego o noszenie przymusowem - Przerwa. 16,15 - 17,10 - Muzyka z płyt
W związku z powyższą sprawą zw1ą- czapek przez szoferów w dorożkach sa- gramofonowych (tr. z Warszawy). 17,10 -·
:zek automobilistów złożvł memorjały w mochodowych nie odpowiada prawdzie.
17,25 - Komunikat harcers}d (t•: z Warszawy). 17,35 - 18,00 - „RadJokromka" - wygł.
-··- - 0 - - - Dr. Marjan Stępowski (tr. z Warszawy). 18,00
•
•
•
- 19,00 - Koncert Orkiestry P. R. pod dyr.
Józefa Ozimińskiego, 1) J. Suk. Marsz uroczysty sokołów. 2) V. Nowak: Noc miesięczna. 3)
M. Ebonet: Taniec marynarzy, 4) Lubomirski:
Taniec wschodni. 5) G. Bizet: Serenada hisz·
pod wpływem alkoholu
pańska, 6) Annadola: Suita „Cyrk", a) AmaW niedzielę około godz. 11-ej wieczo- wał zamknąć na klucz drzwi piwiami. W zonka, b) Na trape~ie, c) Humsti-Bumsti, d)
Cowboy-galop. 7) K. Schlenk: Intermezzo „Morem do piwiarni we wsi Łagiewniki, nale- tym momencie drzwi się otworzyły i na tylek", 8) J. Lanner: Walc „Marja". 9) A
żącej do 49-letniego Mateusza Marciniaka progu stanął Maniak z rewolwerem w rę Strausser: Uwertura foxtrottowa. 10) J. Gilprzybył szofer zatrudniony w folwarku Ła ku. Właściciel piwiarni, widząc, iż pijany bert: Marsz. 19,00 - 19,20 - Rozmaitości. 19,00
19,20 - Rozmaitości. 19,20 - 19,45 - Pły
giewniki 28-letni Stanisław Maniak, kolc- szofer celuje z rewolweru do jego star- -ty gramof.
(tr. z Warszawy). 19,45 - 2000 .ga synów Marciniaka 26-letniego Anto- szego syna, rzucił się naprzód, usiłując Komunikat Izby Przem. Handl. w Łodzi, od·
niego i 24 letniego Bronisława.
wyrwać Maniakowi rewolwer z ręki. W czytanie programu na dzień nast., komunikaty
tym
momencie padł strzał i ciężko ranny i sygnał czasu z Warszawy. 20,00 - 20,15 Pod wpływem alkoholu wynikła kłót
Prasowy Dziennik Radjowy (tr. z Warszawy).
nia między młodymi Marciniakami a Ma- w głowę Mateusz Marciniak padł na po- 20,15 - 21,00 - Koncert soHstów. Wykonaw·
niakiem, który będąc w stanie pijanym o- dłogę. ObeClli w piwiarni wieśniacy rzu- cy: Lidja Kmitowa (ski-z.) Aleksander Michabraził narzeczoną starszego z braci.
cili się na Maniaka i wyrwali mu rewol- lówski (bas) i prof. Ludwik Urstein (akomp.)
21,00 - 21,15 - Kwadrans literacki. Nowela
Bracia Marciniak czynnie zareagowali wer, poczem zawezwali policję i pogoto- Zygmunta Bartkiewicza p. t. „Polityka w lesie"
21,15 - 22,00 - Dal1Dzy
na tę obrazę, poczem wyrzucili pijanego wie Kasy Chorych z Łodzi. Lekarz, po u- (tr. z Warszawy).
dzieleniu rannemu pierwszej pomocy prze ciąg lrnncertu solistów. 22,00 - 2'.:!,J 5 - Fekolegę z piwiarni.
ljeton p. t. „Kajakiem do Constanzy" wygł. p.
Chcąc uniemożliwić Maniakowi powrót wiózł go w stanie ci~żim do szpitala im. St. 'l'hun (tr. z Warszawy). 22,15 - 2,1 ,00 prezydenta
Mościckiego.
Maniak
został
ado piwiarni, jak również i ze względu na
Komunikaty: meteor., polic., sport., oraz muzy. ka taneczna z rest. „Oaza" z Warszawy.
spóźniona oorę, Mateusz Marciniak usiło- resztowany. (P)
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Lekkoatleci śląscy
Polski

Sląsk

-

Niemiecki

Sląsk

na III igrzyska kobiece
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400: Bięg ten był najbardziej cieUbiegłej niedzieli na stadjonie w Bykawy
w tym dniu, ko11czy się zwycię'omiu został rozegrany mecz lekko-atletycz
ny pomiędzy reprezentacją Polskiego i Nie stwem Polski w rekordowym czasie 3 :36.3,
rnieckiego śląska. Osiągnięty wynik remi- 2) Niemcy 3:36.4.
Ze wzgl ędu na kolportowane w Bytosowy jest dowodem wielkiej ambicji naszych I-atletów i podniesienia się pozio- miu wieści, jakoby w Katowicach miano
napaść na niemiecki konsulat, reprezentamu tej gałę zi sportu na Górnym śląsku.
Wbrew przewidywaniom, zawodni- cję polską w Bytomiu otoczono silnym kor
cy nasi odnieśli piękny sukces. Jeśli zwa- donem „Schupo". Do zajść nigdzie ni~

W nadchodzący czwartek wyjeżdża reprezentacja Polski w hazenie i lekkiej atletyce.
Po przeprowadzeniu szeregu zawodów
eliminacyjnych na kursie w Centralnym
Inst. W. F. w Warszawie, gdzie przebywa
ją najlepsze nasze zawodniczki, został w
niedzielę ustalony skład obu gałęzi sportu.
Reprezentacja w hazenie przedstawia

żymy, że Niemcy zmobilizowali swe naj- doszło„ a widzowie po odegraniu hymnu si ę następująco:
Kordoska, Wolicka lub Gapińska, Wisz
lepsze siły, z wyjątkiem Stoszka, to nie- polskiego na stadjonie oklaskiwali go dłu-1
go,
co
wywarło
głębokie
wrażc1
:
:c.
kierska,
Duchówna, Wenclówna, Połomwątpliwie możemy być dumni z uzyskane-

•A

go wyniku meczu.
W barwach naszych najlepsze

I~,

WE

wyniki

osiągnęli zawodnicy Rzepuś i Zajusz. Za.·
wiódł natomiast Sikorski, wyraźnie niedy-

!!§!!!!!!'!!!!!!!!:.-

Z

Kolarskie zawody

nagrodę
sponowany. Uzyskany wynik w skoku w
dal - 6,50 mtr. ś1"iadczy dobitnie o przeDni& 7-go września b. r o godz. 8-mej
męczeniu tej klasy zawodnika.
ra.no (bez w~gl~u na. pogodę) odbędii e
W poszczególnych konkurencjach UZYS· się piąty doroczny bieg kolarski na prze~ano n astępuj ące wyniki:
~trzeni 100. klm. o · nagrodę MaiiS tra.tu
m. Lo<fai.
·
100 mtr.: 1) Nietsch (N) 10,8; Buk·
Start i meta w Krzywiu M Zgierzem
'1all (N) Jl). :•. 3) Sikorski, 4) Mueller. na szosie warszawskiej.
Obaj (P).
Zwycięzca. otrzymuje statuę króla Zy.
gmunta na podstawie marmurnwej, która
· Oszcz~p: I) St_:111gol's (N) 59.76 .mtr., zostaje własnością klubu, do którego zwy
2) Passen , Ct'~) o5,09 i:itr., 3) żołka clęzca na.leży. Opróa; tego dla zwycięzcy
46.70, 4) Niesqn 43. OL'\.'\J (P).
Magistrat przeznaczył dużą złotą. na-

o

magistratu m. Lodzi
nić do rozwoju sportu kolarskiego ofiaro.
wując te ce1me i piękne nagrQcly, mnoi;liwia wszystkim kolarzom zamiesukałym

ska, Czerslo oraz Grotowska lub Smidów
na. Jako kierownicy jadą pp. Prażmowska,
Lissowska i Malanowski.
Skład reprezentacji lekkoatletycznej de
ffoitywnie ustaliła w niedzielę komisja
trzech P. Z. L. A. i przedstawia się nast~·
pująco:

Na 80 mtr. Walasewiczówna, Hulaniec
ka, 100 mtr. Walasiewiczówna, Schabiń·
ska I, 200 mtr. Orłowska, Kilosówna, 80
mtr. płotki: Walasiewiczówna, Orłowska
800 mtr. Schabińska,
Freiwaldówna,
4X 100 mtr., Hulanicka, Walasiewiczówna,
Freiwaldówua, Schabińska I, skok wdał:
Walasiewiczówna, rzut kulą: Lewinówna,
jasieńska, rzut dyskiem: Konopacka, rzut
oszc7.epem: Kobielska, Wa lasiewic'zówna.
Wyjazd drużyny nastąpił wczoraj o godz·
15 pod kierunkiem pp. Miłobt;d7.kj ej i
\Veintala. Wraz z dru·i,yn1 jidą jako delegaci pp. Sterba, Zna; ·,owsic~, Parusxew·
ski, oraz pp. Sziac.h1~1a·.; i Si:en:ijch.
W ostatniej chwili wyjatd reprezentacji lekkoatletycz1rnj zost.~ł przy~pies1.0ny.

( wairunek
dQ klubów i stowa1·zyszeń spo1·towych wzięcie udziału w
tej imprezie sportowej.
Na starcie w dniu tym będzie miała
22S!
rnoiność cała Łódź sportowa widzieć eli- .
tę kolarstwa łódzkiego.
Rewanżowy
Zorganizow'1.nie tej imprezy Magi- Nurmi· Petkiewicz- Kusociński
:;;trat powierzył ruchliwemu Towarzystwu
Rewanżowe mecze Nurmi- ·Pdkiewici
grodę.
Zwolenników Sportu, które przyjmować
1500 mtr.: 1) Rakoczy (P) 4 :57, 2)
II i III-ei otrzymuje po jednej małej będzie zgłos~eni a zawodników do dnia -Kusociński rozegrane zostaną w WarszaBremer (P) o pierś , 3) Luek (N) o pierś, złotej nagr. od IV do IX-go otrzymują na 5-go września b. r. godz. 22-ej w lokalu wie na boisku AZS w dn. 6 bm. o godz.
i ) Richter.
1~ i w dniu 7 bm. o go~z. 12-ej. W progra
grody srebrne równioeż w postaci żetonów własnym przy ul. Targowej Nr. 5.
pamiątkowych.
Po oznaczonym tenninie T.Z.S. zgło- 1me pozatem szereg c1ekawvci1 konkuren~
Skok w zwyż: 1) Voelkel (N) 1,70 m.,
cyj z udziałem czołowych zawodników stoMagistra.t m. Lodzi ch<:4c · się przyczy- szeń przyjmować nie będzie.
t) Chmiel (P) 1.68 mtr., 3) Pitzmann ·(N)
łecznvch.
o
o
o
,,63, (4) Pawełek (P) 1.63.
- -b-

v narodowe

od roku µa terenie m. Lodii
Magistratu)

nale~~cym

mecz

zawody strzeleckie·

400 mtr.: 1) Rzepuś (P) 51 ,~ - no#Y rekord śląska , 2) Rother (N), 3) Lierz
W pierwszym dniu V narodowych za- 12) Sawicki, 3) Pr.iybylski.
(N), 4) Sobik (i.).
wodów strzeleckich we Lwowie odbyły się
E 5, strzelanie z broni małokalibrowej,
konkurencje następujące:
odległość 50 mtr., pozycja stojąca: 1) płk.
Dysk: 1) Zajusz (P) 40,88 mtr. - noA 3, strzelanie z karabinu wojskowego, Prokopp 43 pkt., 2) Gościewicz 41 pkt.,
Ny rekord ślą.<a, 2) Lakwa (N) 36.06, odległość 300 mtr. pozycja dowolna: 1) 3) Łuckowski 40 pkt., Pozycja klęcząca:
3) Steingors (N) 35.09, 4) Majorczyk (P) Kisielewicz 11~ pkt., 2) Zaleski 109 ·pkt. l) Uzdowski 37 pkt., 2) Gościewicz 31
30. 50.
3) Hasała 83 pkt.
pkt., Pozycja leżąca: 1) jędrall 190 pkt.,
800 mtr.: Rzepuś (P) 2 :0 1. 2 _nawy
A 4, .z trzech pozycyj: 1) mjr. Wrzosek na 200 możliwych, 2) Bobrowski I 184
rekord śląska, 2) Luek (N) 2 :03 , 3 ) Guen leżąca - 39,40 pkt. klęcząca 38,40 pkt., pkt., 3) Bobrowski II 181 pkt. .
stojąca 39,33 pkt.
E 6, strzelanie małokalibrow_e z odlether 4) Rakoczy
'
'
A 5, 1) Dąbrowski .300 pkt. na 300 mo- głości 50 mtr.: Pozycja leżąca: 1) Szor
100 mtr.: Niemcy, 43 sek., Plska żliw1ch, 2) Grzybowski 300 pkt., 3) Za- 8~ pkt., 2) W~erciński, 3) 9rzymski.. \o~
4'fZegrywa katastrofalnie w czasie 46 .4 •
Jesk1 300 pkt. .
.
zy_CJa klęcz~ca ..
~rzyms~1, 2) _Gosc1eD 2, strzelanie z pistoletu dowolnego, w1c1, 3) W1erc111ski. Pozycia stogca: 1)
5000 mtr.: t) Kabut (P) 16 .o8.t5, 2 ) odległość 50 mtr.: 1) Kubalski 112 pkt., Gościewicz, 2) Grzymski, 3) Wierciński.
Hartlfk (P) 3) Kocyba (N), 4) Stefan (N)
-ooo-

!)

UO płotki: ZajLtr;z (P) 17, 2) Schneider (P), 3) Weiner i Gajda.
Wdał:

Andrey (N) 6.76 - nowy rekord Deutsch O. - S., 2) Zieliński (P)
~-5~ , 3) Sikorski (P) 6.50, 4) Bukhall
1.91.
200 nttr.: Nitsch (N) 22,3 - rekord'
Niemcy, 2) Lakwa (N), 3) Zieliński (P),
4) Pomykoł (P).
Tyczka: 1) Schnefder (P) 3.40, 2)
Mucha (P) 3:27, 3) Marek (N) 3.07.

Ku1a: Ko!ibaby (N) 12:89, 2) Zajusz

/?) 12:73, 3) Grupa (N) 12:30, 4) Ba-

~aszak (P:W : !·li
Stuck wezmie

Robotnicze zawody lekkoatletyczne

udział

w wyścigach lwowskich

Mał~IJ?lski Kl1;lb Automobilowy otrayn:a.~ dz1s cel.eg:raf1c:zne zgłoszenie najsław
hleJszego lnerowcy w biegach górskich
!~ Stucka, któ!Y będz:i.e startował na wy
sc1gach lwowskich na -maszynie AustroDaimłt:r· ~g.łoszenie powyższe daje miarę
powag; teJ imprezy, którą sfery sportowe samoc~odowe zagiranicą. już się liczą.
Ma}opolsk1 Klu.b Automobilowy wstępnym
boJ~:-1 ~ap~Wllił sobie powodzen.ie tych
wysc1gow i na przyszłoś<'!.
Ma:r:n~ nadzieję, że i organizacja tej
tl'u?ne~ imprezy będzie stała również na
J)m10m1e eur01>ej_skim.

Jeżeli w wielu konkurencjach
lekkoatletycznych poczyniliśmy znaczne postępy
i .z~oła!iś'!1y rekordy nasze zbliżyć do wymkow sw1atowych, to w skoku wzwyż stoimy ciągle na tej samej wysokości.

Obecnie utalentowany lekkoatleta śląs
ki Zweigel II członek KS. „Pogoń", Katowice, kilkakrotnie na treningach przesko
czyło wysokość 1,83 mtr. Ostatnio, na zawodach w Rawiczu skoczył 1,79 mtr., przy
czem 1,84 mtr. strącał zupełnie lekko. Wysokość 1,83 mtr. uzyskuje obecnie regular
nie i jego udział w najbliższych zawodach
sportowych zapewni upadek obecnego re·
kordu polskiego, który wynosi 1,80 mtr.

Zweigel do próby pobicia rekordu Pol·
ski przygotowuje się bardzo starannie. Nie
wątpliwie jeszcze w bieżącym sezonie usły
Na boisku R. T. S. Widzew odbywały 1soomtr.: 1) „Tadzio" (Legja-Kraków) 2,8. szymy o pomyślnym wyniku, tego mocno
się , w sobotę i niedzielę zawody lekkoatle- Bieg 100 mtr.: 1)
Orzeł
(Skra-W-wa) utalentowanego i ambitnego I- atlety.
tyczne o mistrzostwo Polski klubów ro- 11,6. Skok wzwyż (panowie): 1) Melich
botńiczych. Wyniki w poszczególnych kon (Skra-W-wa) 1,69 i 1/2. Rzut dyskiem:
kurencjach przedstawiają się następująco: 1) Kluczyt1ska (Skra-Piotrków) 33,20.
Rzut kulą: l) Gembczak (Sarmata- Rzut dyskiem
panie: l) Szczypiorska
Ubiegłej nied;,;,ieli Łódzki Klub Moto·
W-wa) 10,89. Riut kulą (panie): 1) Ba- (Skra-Piotrków) 25 mtr., skok wzwyź pa~
brojowa (Legja-Kraków) 8,12. Bieg 1500 nie: 1) Domagalanka (TUR-Łódź) 1,31. cyklowy urządził oryg~nalną imprezę spormtr.: 1) Kosiarz (Legja-Kraków (4.30,3). W sztafecie olimpijskiej panów zwycięży- tową pod nazwą 1'1 Pogo11 za lisem". TraSkok w dal (panowie): 1) Reszka (Skra- la Skra (Warszawa) w czasie 3,43,5. Za- sa biegu wynor..iła 56 klm., poczynając od
Piotrków) 6,07. Skok w dal (panie) : 1) wody organizowane były przez R. S. K. O. miejsca startu ' w Zgierzu. Pierwszy dopę·
dził „lisa" przod. Szeniawski Wład. (5
Sielenikówna (Legja-Kraków) 4,32- Bieg
kom. p. p.) z Policyjnego klubu sportowe- - -- ·0 - - go. „Us" znajdował się na polu ornem

o mistrzostwo Polski

---0---
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Lekkoatletyczne zawody

11 3

Próba pobicia rekordu
w skoku wzwyż

pań

W sobotę i niedzielę odbyły się w War- 1składzie Manteuflówna, Walasiewkzówna,
szawie lekkoatletyczne zawody elimina~ Freiwalclówna i Schabińska uzyskały czas
cyjne pań przed wyborem reprezentacji 5 I. Po niedzielnych zawodach ustalony zo
p~lskiej. Uzyskano. następujące wyniki: stał skład reprezentacyjny Polski, który
100 rntr. I) Walas1ewiczówna 12,4 (re- p rzedstawia si ę następująco: 60 intr.: Wal}ord Polski) przed Schabitlską. Skok w lasiewiczówna i Hula·nicka„ 10~ mtr.: Wadal: 1) Kwaśniewska (Ł. K. S.) , 5,8 cm., lasiewiczówna i Schabi1iska I, 200 mtr.:
Bieg 800 mtr. 1) Kilo ~ ówna 2,27 (rekord Walasfcwiczówna i Orłowska, 800 . mtr.:
Polski). Rzut kulą: 1) Jasi11ska 11 ,34, 80 Orł owska · i Kilosówna. 80 prtez płotki:
mtr. przez płotki: 1) Schabi11 ska 12,6 (re- Schabii!ska i Freiwaldówna, sztafe'ca 4xt00
kord Polski). Rzut dyskiem 1) Konopac- mtr.: Hulanicka, Walasiewiczówna, Freika 36,73. Skok wzwyż: 1) janowska walclówna, Schabi1'iska I, skok w <:lał: Wa(Kruscheender) 1,45. Bieg 60 mtr.: 1) la:;iew iczówna, ·kula: Lewinówna, Jasfń
Wala~iewiczówna 7 ,8. Rzut oszczepem . ska, dysk: Konopacka, oszczep: Kobiel1) Kobielska 36,24, 2) Walasiewiczówna ska, i Walasiewicz.ówna. Drużyn;.1 polska
3;>, 50. Bieg 200 mtr. : 1) Walasicw.iczówna wyjeżdża do Pra,e-i w dniu dzisicio5zym.
25,3 (rekord Polski.) . Sztafeta 4x1i1f> w

.pod

m.

pogoni za „lisem,,.

Kały.

Nagrodę jaką otrzymał zwyclęsca
kazał na własność klubowi.

prze-

---0'---"

ciężkoatleci
na mistrzostwach Europy

Polscy

Pol. Zw. Atletyczny uchwalił wysłać
'na tegoroczne zapa ś nicze mistrzostwa Europy w Monachjum (23 i 24 września r.
b.) reprezentację Polski. Skład drużyny
polskiej zostanie zdecydowany bezpośred
nio przed mistrzostwami.
jednocześnie PZA postanowił przy.
chylić si ę do propozycji zorganizowania
meczu zapaśniczego Węgry - Polska w
Warszawie.
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Arystokrata - bandytą
i mordercą
Jednym ze skutków tragicznych przeż.> ,_
arystokracji rosyjskiej po przew·rocie bol ·
szewickirn jest
z a ł a ru a n ie a i ę
duchowe pewnej części
t e j s f e r y '
doprowadzające cora2
częściej do ostrych nawet konfliktów ZL
spraw!eclliwością. Ostatnio znowu wyda.
rzył się podobny wypadek. Na jednym z
dworców berlińskich policJa w ubiegłą w.
botę zaaresztowała 20-letniego Rosjanina.
barona Alfreda Tolla,

& J1Ut\S ·'-Y
synonimem d h i w a l c z y o z n i e s i e n i e, 1dzał na kasty jest nonsensem.
c h o ć b y z ł a go d z e n i e
Mimo to wyfom w kastowości
jest
najniższego pochodzenia i nędznego by- 1 u b
iowma na ostatnim szC'~eblu drabiny k a s t o w o ś c i , aby i tych naj- stosunkowo nieznaczny i posuwać się mospołecznej.
uboższych z ubogich podnieść do pozio· że jedynie krok w krok za postępem kulo- tury i wykształcenia . Nawet najwięksi
Aby zrozumieć jak głęboka jest wza.. mu ludzldej godności. W g~ównych
oskarżonego o •radzież i morderetwo
jemna nienawiść poszczególnych kast środkach ruchu Gandhiego kastownośc! optyminiści twierdz~, ż3 ustrój kastowy
zaczyna powoli znikać. Młodzi, wykształ·· mimo \.Yszystlrn jeszcze przez długie la- w celach rabunkowych.
hinduslcich i jak
nieprzebyta przepaść
ceni hindusi twierdzą już jawnie, że po- ta utrz.rma się w Indja.ch.
. W czas~e., badania zatrzymany przyz1:&1
dzieli je między sobą, warto przytoczyć
,,
_
ł'fil~Jlł'~.x~~!lll!§t~ s1ę całkow1cw do zarzucanej mu zbrodni.
następujący wypadek:
podając jako motyw
c h ę Ć z d ob y
9
8
Pewnej hindusee wpadło dziecko do
c i a P i e n i ę d z y • Hodzir;a arystostudni. Ma.tka poczęła wzywać pomocy i
'I Q
.
'IS 'I
kraty - mordercy mieszkała w Petersburzawodzić głośno. Na jej wołanie przybył
.1. ~
U
·
gu, a po przewrocie bolszewickim baronom~yzna, pracujący opodal na
polu.
Ład
złota ~
'itV .zato1~lionycb
wa z 7 - letnim wówczas synkiem zdołała
Już miał wskoczyć do studni, by wyrato.11
.r
przedostać się do Niemiec, gdzie z11alazl2
wać tonące chiecko, ale matka
nie pookirę-Q:a.ch
bardzo skromne warunki egzystenciL Svn
~oliła na to. Była to bowiem kobieta
.
,
.
. jej, pozbawjony głębszych podsta\~ moi·al
Węgierski profesor historji sztuki, Ti- ze grupa zbuntowanyc~ wasalow krolowei nych wykazywał nadmierną skłonność do
••
wyższej kasty,
& robotnik był tyłlko parjasem.
Gdyby bor Gerevics, przedstawił rządowi swo- zaatakowała ok~·ęty, me chcąc, aby .skar- używania, a nie mając ku ternu odpowicd
chociaż ciień jego padł na dziecko, zda- jego kraju projekt wydostania z dna Du- by dworu wyw1ez~~ne. zostały z nu~st~· 1nich środków, dopuścił się kfikakrotnie
ni.em matki, byłoby ono na wieki spla- naju w okolicach Oranu dwóch okr\: tó ;.' 1 Dwa. o.kr-?ty szcz:2~;Jnv1~ zdołały dostac s19 kradzieży, a następnie przy napadzie rabtm
nione. Wolała racz.ej, by dzecko zmarło. zatopionych przed stu laty i zawierać ja- na nneJSC~ przcznac-zenia, gdy
kowym popełnił morder~wo.
koby mających
<lwa pozostałe zatonęły,
Ta.kich .parjasów jest w Indjacli
około 50 miljonów.
niesłychanie cenny !adtmek,
Na podstawie istniejących dokumentów hi
Stanowią oni największą przeszkodę dla składający się ze szczerego złota, a także srorvcznycil trndno· określić, jakiego ro- Trzej zakonnicy żydowskiego
powszechnego rozwoju ruchu narodowe- klejnotów i innych skarbów.
dzai"u 12.dunek nwierały owe zatopione
poch~t~zenia
go w Indjach, a dła władz - zadanie nie
Kiedy przed stu laty, królowa Marja statki, o i!e si~ jedn::ik zdaje, były to właś
W jednej z niedziel sierpniowych w k1
do rozwiązania.
dowiedziała się, że jej wojska zostały po- nie owe dwa c:·;ższe;-jako naladowane prze
Ogółem ludność Indyj dzieli się
na bite w Mohacsu przez hordy tureckie, wy- ważnie zlotem. Często bardzo wyławiane ściele Karmelitów w Budapeszcie odbył;.
2,200 znanych kast, te zaś dziela siię na dała rozkaz, aby wszelkie cenne przed- bywają z Dunaju s t a r o ż y t n o ś c ~ się prymicja młodego zakonnika O. Sewedrobniejsze jeszcze grupy.
~
mioty, znajdujące się w Ofen,
n a ł a - r z y m s k i e ,
spoczywające na jego ryna, który w stanie świeckim nazywał
Na czolo wy1:1uwa się dumna i nieprzy- d o w a n e z o s t a ł y n a o k r ę - dnie od wielu wic!•ów. Profesor Gerevics się Władysław Szedi:i i j e s t s y n e m
c:tępna
t y
i przewiezione do Preszburga. Roz- utrzymuje, że i te okręty znajdują się zamożnego kupca żydow
kasta brahminów.
kaz jej został wykonany i cztery okręty na- jeszcze na dnie, na któ;e!11 utkwiły, ~wi~ s k i e g o • Młody Szedi:i przed przeji kasty tej rekrutują się przedewszyst- ładowane zostały złotem, srebrem, klej- zione najprawdopodobmeJ w okrywagceJ ściem na katolicyzm i wstąpieniem do zakiem liozne zastępy duehownye.h :i osoby notami oraz bezcennemi przedmiotami sztu je ławicy piaszczystej.
konu był urzędnikiem bankowym. Jego
r;ajmująee kierownfoze stanowiska
w ki Podczas przepływania Dunaju wszakstarszy brat Michał przed kilku laty wstą
kraju.
pił do Franciszkanów,
przyjmując imię
Na drugim końcu dl·amny kastowej
Denasa, a teraz, w czasie prymicji Wła
MANEWRY FLOTY NIEMIECIHEJ.
majdują się pa.rjasi, któeycll
hł'lldus
dysława,
wygłosi ł k azani e•
wyższej kaety breydzi się na.wet
dotTrzeci brat, O. Brocardus już od wielu lat
knąć.
żyje w zupełnem odosobnieniu od świata,
Według tradyeji hioouskiej
parjas
jako kartuz w klasztorze kartuzów w Calaie może przejść do wyźszej kasty i nie
ci około Padwy. Surowa reguła zakonna
może nigdy stać się brahminem, tak, jak
nie pozwoliła mu wziąć !kdziału w radosnej
zw.ierzę nie może stać się człowiekiem.
uroczystości najmłodszego brata. W cza
Przynależność do kaE:ty jest dziedziczna.
sie prymicji obecna była w ko; ci e!0 caf!!
M a ł ż e ń s t w a m i ę d z y 1 u d ź
rodzina oraz krewni młodego ojca Se,\·e·
m i różnych kast są zaryna, wszyscy wyznania moiżeszow crro.
bronione i.karane.
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cy,
parjasi są analfabetami.
Wyznają wprawdzie religję bramańską,
ale wstęp do świątyń jest dla nich wzbroniQny. Dzieci parjasów nie mogą uczę
szczać do tych szkół gdzie uczą się dzieci wyższych kast. Dlatego też
niema
wśród nich ludzi v.--yksz.tałconych,
gdyż
szkół dla „nieczystych" jest bardzo ma-

z majątk h~m

Można go wydać, roztrwonić, powiQ~,
szyć, zapisać na cele dobroczynne„. Mt:Xl4
na też pozbyć się, wrzucając do rzeki.
·W taki właśnie sposób usiłowała pozbyć
się swych klejnotów i sumy 120.000 liróvr
wdowa po pułkowniku włoskim Gfrone,

która z mostu nad Arno w Florencji rzuciła do rzeki sporą paczkę, zawierają.cą pC··
wyższą sumę i biżuterję. Przechodn~ spostrzegli ten manewr i dwaj z nich wyła .v:-

ło.

Kasta parjasów używana jest
do najcięższych robót.
Wykonywują oni pracę, których inni hin Ostatnio odbyły się wielkie manewry floty niemieckiej, podczas któryd1, ~ak.o cel
dusi, wstydzą ~ię. Ni~ wolno im . czerpać~ obstnału, służył okręt, linjowy „~chringen", .m~n~wr:u~ący ~o morzu, ~Zlęk1 spe
wody ze studm1 z ktorych używaJą wody
cjalnym urządzemom, zupełnie bez załogi 1 JakteJkolw1ek obsługi.
lu&ie -wyższych kast.
M:A_.
Na połudlniu !ndyj, gdzie kastowość
z=......-..i@lll'lllll'
EMW!JlllfMiAl?'M@HFMMWX::O&liłlbD'
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zrobić
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jest
szczególlllie
przestrzegana,
nawet
cień
parjasa
plam i.
Nie wolno im więc chodzić ruchliwemi ulicami, a w każdym razie głonamówiła
śnem woła.niem muszą ostrzegać innych
· ~·
, t ·
o ,.me.,.,.,,vieczens wie" zetknięcia się z
W tych dniach zastrzelony został inich cieniem.
walida Engel z K0lonji Baerwald w Prudzi!a~tach mfoszkają w specjalnych sach Wschodnich. 5yn jego Adolf w śledz
twie zeznawał, że m a t k a n a k ł o Gdy pa:rjas chce coś kupić w sklepie, n ił a g o d o z a ro. o r d o w a n i a
do którego uczęszczają również wyższe o 1· c a , który ubezpieczony był na 1000
kasty, musi stanąć w odpowi'edniej odległości przed drzwiami i donośnym gło- mk. W razie śmierci ojca obiecała zwysem wyjawić swe życzenie, a pieniądze
rodniała matka synowi dać 700 mk. na za
położyć na chodniku.
kup motocyklu, a 300 mk. miało być zuNastępnie musi siię oddaiić i zaczekać żyte na pogrzeb. Ciągłe namc.wy i ?bieM w .to samo miejsce położony będzie żą canki odniosły swój skutek. Zetnama sy
dany towar. A kupiec zabiera pieniądze na dotyczące samej zbrodni są następuw myśl starego przysłowia rzymskiego jące:
,,pecunia non olet' _ pieniadz nie cuchWieczorem udałem się z Sonntagsnth
nie, choćby
pochodził z rik
„nieczy- do Metgthen i czekałem ukryty za chojną
stych„.
.
na ojca. Gdy widziałem go na?chodząc~Pod wodzą Gandhiego narodowy ruch cro z odległości 3 metrów strzehłem do nJe
hiuduski czyni wszystko, aby w pa.rja- ~. Ojciec krzyknął głośno i chwycił si~ za
sach obudzić ducha narodowego. Ga n- pierś. Widziałem jak upadł. Wstał J.ed- ,

Matka

syna do zabicia

li z wody paczkę, którą' oddali pani Giro.
ne. Ta jednak odmówiła przyjęcia za ·.
lliątka, twierdząc, że majątek jest jej zl :·
teczny, niechże go więc sobie zabior2.
Oryginalny czyn miał swoje uzasadnienit
, pani Girone była obłąkaną.

f'ilanłropJa i obłęd
w tych dniach odbyła się olbrzym~

OJ. ca

.
.
.
,
nak i pobiegł k1_lka kr,okow w las. Ja .wyt ł
O
skoczyłem ~o n.~eg? i z~py a em: '? JCZ~,
czy c1ę !raflłe~n _1 „OJ cze czy mme me
z~me!duJ:~z, Ja cię opatrzę"· Po_dparłem
01ca i. szhsmy_ z powrotem. do drogi, lecz w
k rót k11n czasie upau·'ł on l bł agał :
- Zastrzel mnie zupełnie, to zejdę z
drogi temu smokowi".
Rzuciłem broń, a ojciec prosił jeszcze
raz:
- Dobij mnie!Wtenczas wziąlem do ręki broń i strzeJiłern do niego jeszcze raz. Chciałem się
następnie sam zastrzelić, lecz bro1'\ się zacięła".
.
.
Po .prz_eczytamu. tego zeznan~a, . przyznała się Englowa, ze to ona nakłomła sy-na do zamordowania męża..
\

demonstracja za murami jednego z prywatnych domów zdrowia w Budapeszcie
dla chorych umysłowo. Tłum biedaków z
całego miasta zgromadził się, żądając
wypuszczenia na wolność niejakiego Ka.rolyi Kerna.csa, fabrykanta fortepianów,
który od dłuższego czasu rozdawał trzy
razy dziennie żywność w parku
miej.
skim.
Postawa tłumu dokoła
sanatorjum
była tak groźna, że musiano do rozproszenia go zawezwać policję. Okazało się.
że internowanie Kernaicsa nastąpiło
na
żądanie rodziny, bowiem Kernacs nagle
zaczął zaniedbywać swoje interesy i calt>
dni spędzał na rozdawaniu jedzenia, pie· •
niędzy i odzieży ubogim. Gdyby to dłużej
potrwało, doprowadziłoby fabrykę, a tern
samem siebie i rodzinę do zupełnej :rui-

I
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Lato r. b. przyniosło szereg wydarzeń! I ją .doszło ostatni•o .d? ~ześciowej. u~ji celttóre jakkolwiek nie należy przesądzac neJ o fo.nnach blizeJ Jeszcze rueoxreśloostat~cznie, ciy i o ile będą stałe, wniosły nrc~, wyra~nie jetl1?ak wskazującyc~ ~ów
do europejskiej polityki handlowej między ruez na chęc ~i:vama. z klauz~lą najw1ęknarodowej pewne nowe prądy i zasady, szego uprzywde1owama w polityce handlo
zmieniające podstawy tej polityki w sposób we} ~.przerzucenia si.~ na z~sadę. „w~jern
(„do ut des ) t. J· udz1elan~a uzasadniczy. Ponieważ wiele głosów zagra nosc1
nicznyclł ~ączy częściowo nawet owe no- stęps~ ty!kn k~r~tnemu partner?w1, k~ó
we tendencje w międzynarodowej polityce ry gotow 1est udzielić ustępstw ró~nowazha11dlowej i z iaktem odbywającej się w nych, co klauzula rozszerza, jak wiadomo,
Warszawie konferencji rolniczej ośmiu na wszystkich z niej korzystających. Wopaństw Europy $rodkowej i wschodniej, bee ogólnikowych fonn tego porozumiewarto si~ przyjrzeć zblizka, na czem prze nia trudno wyrazić o niem sąd, co do samiany owe polegają i w czem, miaoowimuiliifiid
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me; tendencji jednak, niewątpliwie ona wania wynika z głęboko fundamentalnych
istnieje.
z~~n w s~rukforze gospodarki europejTak więc istnieje w Europie u naszych ski~~, a n~e, pnp:os~u, z chęci do~aźnej
sąsiadów ruch przeciwko dotychczasowym akCJl przeciwko z1aw1sku przejściowemu
formom polityl.i handlowej - ruch, któ- j~em jest kryzys rolny. Przed rotwiąza~
ry nie może być nam obojętny. Przemfo- mem tego zagadnienia Polska powinna
oy, zachodzące o miedzę w pojęciach i utrzymywać swą dotycłtczrumwą zasadę
zasadach, należy ob~eiwować ja!majbar- ~t~czełną p~Htyki handlowej, uświęconą w
dziej uważnie, zachowując jeduak daleko !eJ wszystkich. traktatach przez oparcie . .
idącą ootrożność w tral\towaniu tego „no- ich na klauzuli największego uprzywilejo·
winkarstwa" na własnym gruncie. Nikt wani.o
~. Q•.
nam dotychczas nie dowiódł, iż walka prze
ciwko klauzuli największego uprzywilejo•w•IP•
•wiWBill!iu2MMW
Jtt
ee
a4FB *&
•e
Mill
e•
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Poo.stav.ą normalnej pohtyki handlo- I
.vej paóstw zarówno Europy, jak i całe
go świata cywilizowanego była w ostatŁodzi
nich czasł!ch niemal powszechnie fonna
1..kładów tlandlowych, opartych o klauzuW maju r. h. na wokandzie w wydziale Han· nia, że egzystuje od 1900 roku. Kryzys panują· na 1/3 część towarów, znajdujących się na skladaie.
lę największego uprzywilejowania. Klauzu dlowym Sądu Okręgowego w J,odzi znalazła się cy w Lodzi dcl się i M:j firmie dotkliwie we znaki. ~ załączonego hil~nsu ~ynikało, że Blumenfeld po\a ta -z reguły wzajemna - oznaczała w sprawa firmy: "Majer Blumenfeld" Kupno i Sprze· W przeciągu ostatniego roku firma zmuszona by· s1~da d?st~tecz1~e brodk! do zaspokojenia wszystkich
ła wykupić protesty
jej klientów na sumę l·go w1erzye1eh. Procz tego nadmienił Blumenfdd
tż
każdym dwustronnym traktacie hanrlto- da:i: wyrobów manufakturowych z siedzibą przy
ul. Piotrkowskiej Nr. 22. W podaniu swem o U· miljona złotych, pozostało jeszcze firmie „Blumen· posiada.. stały dochód z nieruchomości przy' Plawym, iż obaj kontrahenci udzielają sobie dzielenie firmie odroczenia wypłat firma nadmie· feld" protestów fla przesz!o 200,000 złotych, t. j.
cu Kobcielnym Nr. 4, w którem ma 50% udzia·
w swym wzajemnym obrocie handlowym
łu - wynosi 29,000 zł. rocznie. Wreszcie ·iż iest
tyc~1 wszystkich ustępstw, udogodnień,
współwłaścicielem z udziałem 48% do fabryki tek·
tu~ „Rzeka« w .Klomnica_ch koło Częstochowy,
przywilejów, czy k<>rzyści, które jeden z
g?z1e. do maszyn 1 budynkow Eahryczny(:h należę
nkh t1dzielił już, albo udzieli w przyszło
rowmeż grunta, a mianowicie 34 morai ziemi i lak
ści jakiemU:mlwiek państwu. Innemi sło
Bilans firmy zamykał si~ sumą 1,496~998 zł. Akc~p
wy, pat'mtwo, zawierając z drugiem pań
ty i .wierzyciele ~5 t)'!i~cy złotych towary znajdują·
i h;;. em wdad handlowy, oparty o klauzulę
ce Sit' na składzie przedstawiały wartość 600 OOO zl
r;aj•.vięlrnzer:o uprzywilejowania, miało tern
Program
dzisiejszego
uroczystego godzinie wejście na salę będzie zamknfęte. Sid udzielił firmie odroczenia wypłat na ~rzeciąg
3-ch mie8ięcy, poczynając od dnia 6·go maja r. b • .
s~~mem pewność·, iż na terytorjum tego wła otwarcia Targów Wschodnich uległ z
Poza częścią artystyczną akademji z Sprawa
ta znalazła się w dniu wczorajszym na wo·
br.ie drugieg-0 państwa 11je będzie gorzej okazji przypadającego na rok bieżący dzie udziałem orkiestry, chóru i solistów, wy- kandzie Sądu Okręg. w sprawie zarządzenia otwru··
intl.::towane pod względem swego wyw·ozu; się ciolecia
p e w n y m rn o d y f i - głoszą przemówienia prezydent miasta p. cia pos~powania układcwego. Majer Blumenfeld
niż państwo „najbardziej uprzywilejowa- k a c j 0 m •
inż. Jan Brzozowski, p. minister Przemy- przewiduje • niemożność zaspokojenia w całości
ne" na ternże terytorjum. Tego rodzaju
Komisja dla imprez artystycznych na słu i Handlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski Wllzystkich wierzycieli swoich z upływem pier·
wszych 3·ch miesięey po uzyskaniu odroczenia wy.
polityka handlowa była polityką ukonsu- czas trwania Targów utworzona postano- i prezydent Izby Przemysłowo - Handlo- płat. Do akt sprawy załączono propDzycje układo
wiła ze względu na charakter jubileuszo- wej p. Dr. Marcin Szarski. Przebieg aka- we, w których firma przyznaje spłatę należności na
menta", po!ity.ką niskich cen.
Prodtllicję, a właściwie te działy, któ· wy kampanji akt inauguracyjny połączyć z demji będzie przez „Polskie Radjo" trans następujęcych warunkach: zmniejszenie sumy dłu·
re nie mogły się w danym kraju utrzymy- uroczystą akademją w teatrze. Po powita- mitowany na wszystkie rozgłośnie w kra- gu równomiernie dla wszystkich wierzycieli o 50%
z r.ozłoż~niem na raty, oraz termin łączny nie
wać bez pomocy, chro1ńły cła, stosowane niu gości na dworcu o godzinie 10.15 od- ju za pośrednictwem centralnej warszaw- dłuzszy, Jak 2 lata. Do powyższego wniosku przy·
do istniejących w tym kierunku potrzeb.
prawi najpierw w Katedrze nabożeństwo skiej stacji nadawczej. Audycja ta będzie chylił sil) Sędzia.Komisarz. Sąd zarządził otwar·
Ostatnie wypadki z dziedziny poliiyki ks. kanonik Dr. Kazimierz Dziurzyński w równocześnie od godziny 11-ej go 12-ej cie postępowania układowego.
A •
w
aamHowej w Niemczech, a także niektóre obecności oficjalt;iych przedstawicieli władz odbierana za pomocą gigantofonów usta'
próby w tym zakresie, powstające w pań- i instytucyj społecznych.
wionych w głównej alei placu wystawowestwach nadduaa~skich, zwracają na siebie
Akademja w Teatrze Wielkim rozpocz- go Targów Wschodnich, którego otwarcie
Wiadomości
uwagę swem odbieganiem od zasadni- nie się o goqz. 11-ej. Wejście na salę, za- dla publiczności zwiedzającej nastąpi już.
WIELKI WZROST BEZRO.BOCIA. .
czych wytycznyc..b Of".'1ówionej polityki han rezerwowane wyłącznie dla osób zaproszo- o godzinie 10.30 za biletami wstępu po
w AUSTRJI.
cl!owej - i to nieraz w bardzo znacznym nych, dostępne będzie za okazaniem za- normalnej cenie Zł. 2. stopniu. światowy kryzys rolniczy, który proszenia i za numerowanemi biletami wstę
Po akademji wydane będzie w salach
Liczba bezrobotnych w Austrji otrzymują·
w Europie bardzo silnie dał się we znaki, pu, które wydaje się w biurze Zarządu ratuszowych o godz. 14.30 śniadanie na cych zasiłki, doszła w dniu 13 sierP.,nia dt
poci~gając za sobą spadek cen zboża, wy Targów Wschodnich do 1 września włącz- 200 osób, na które z<lproszenia rozesłało 156.407. W tym samym czasie r. 1929 otrzymywoiał w niektórych państwach tendencję nie w godzinach urzędowych, zaś w dniu Prezydjum m. Lwowa i Prezydjum Izby wało zasiłki 57.000 bezrobotnych.
do specjalnej ochrony producenta rolnego, 12 września w westybulu Teatru Wielkiego Przemysłowo - Handlowej. Wieczorem ga
2 więc ochrony j1'i w takich granicach, od godz. 10-ej do 10.45 za okazaniem za- lowe przedstawienie „Halki" w Teatrze
KAPITAt AMERYKAŃSKI
gdzie samo istnienie ceł przy jednoczesnej proszenia i legitymacji os(lbistej. Po tej Wielkim.
w PRZEMYśLE W:Ę:GIERSKIM.
„czystej" kłliuzuli największego uprzywi---0--Ostatnio odbyło się w Budapeszcie nadzwy.
lcjowania nie wystarcza. Niemcy w dąże
czajne walne zebranie towarzystwa elektrycznh1 do ochrnny swego rolnictwa i hodowli
nego „Ganz", obejmującego rf:: .-nież fabryki ma
stosują odchylenia od klauzuli największeszyn i wagonów, na któ•·em uchwalono podwyź·
go uprzywilejowania Już dość dawno w
w przemyśle włókienniczym
szenie kapitału zakłdowego z 12.250.000 pengo
stosunku do Polski,. gdyż np. wpuszczając
Ila 17.150.000 per.go. Do zarządu wybrano do·
bez trud·ności nierogaciznę pochodzenia I
ścisłym sprawdzia11e111 sytJacji p<inu-1 nia do końca r. ub. był bardzo zr.aczny,
datkowo mężów zaufania „New-York Intern~
llolenderskiego, zaka.Iywały przywozu nie- jącej w pierwszych sie·:im~u miesiącach 1. gdy przemysł łódzki z miesiąca na miesiąc
r.ogacizny z Polski nawet wówczas, gdyby b. w przemysle włókienniczym we wszyst- zmniejszał uruchomienie swoich fabryk. tional General Eiedric Company", a · tern saPolska posiadała z niemi traktat handlowy, kich czterech okręgach przemysłowych Nadzwyczaj silny spadek cyfry przepraco- mem l]l?żeprowaclzono jaknajdalej idącą wspóln{l
oparty o klauzulę największego uprzywi- kraju, są . dane statystyczne, zestawiające wanych robotniko - godzin w zestawienią ~· interesów „General Electric" z wieJrierskiemi
lejowania. Obecnie jedrtrSt Niemcy pod liczbę robotniko - godzin.
wszystkich okręgów dotyczy zasadniczo zakładami "Ganza".
batutą .sw:rch rządów agrarnych rozpoczęw lipcu r. ub. robotniko _ goazm w okręgu bielskiego, gdzie w stycznfu r r.J b.
fy. akCJf ~·:ó:rszą w ty~ samym kierunku. przemyśle włókienniczym przeprncowanych wybuchł długotrwały zatarg, któfy bądź
DZIŚ W
Godz. 11,00
-'4-::!
OTWARCIE
Nie zn!1en.m1ąc !omtalrue s~vrch tr~tów ~ 101,900, w sierpniu tegoż roku _ to w d!~dze ~trajku, bąd~ w dr(),Wie lokau~
~andlowych, t._J. pozostawia1ąc w ~u~h na- 107.100, we wrześniu_ l l4AOO, w paź- t~, ob.iąi w ciągu lutego i maro:a wszystkie
\mł
a?l ldau~~~ na1•:v1ększego up~~~l~J4?Wa- dzierniku _ 118.800, w listopadzie _ mem al w~rsztaty przemys)'u włókienniTARGÓW
~~'. dązą ~ne Jednak ~o om11ania JCJ ";'. 112,700, w ·grudniu _ 104,700, a zatem czego w Bielsku.
(g}
WSCHODNICH
ó.rJ.y sposob, przyzna1ąc np. lmntyngen. już znacznie mniej ni7 w sierpniu tecroż
,}
·
··
·
·
·
celny na bydło rogate Szwecji, lub - ostał roku gdy ,.; stycz;1iu ~ b liczba przep~·anio - , rokują~ z Finlandj' o „układ pry: cow~nych robotniko -. ·godzin spadła w
l~§llllllll'DllllDl&llllBllllllllllllllD91111~111111111Hll
4
wa~ny'!, maJą~y ~ewmć ~m1;1 krRJQWJ sposób .zastraszający, gdyż do 86,700, W ~,
.
~
.
.
,•
.
m?z~s: .P~~eziem~ do. Niemiec. odpo- lutym - 84,400, w marcu 82, 100,
Dyrekcja Gimnazjum l\tęskiego
WJ.edme1 Iłosc1 masła 1 ser?w roczrue bez wznosząc sie w bviett1iu do 83,000, w
m
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Wydziału

Sądu Okręgowego w

Handlowego

Inauguracja X Targów Wschodnich
we Lwowie

I
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MłiWMfiMR

gospodarcze

I

Wzrost liczby

robotniko~godzin

*
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1
tak byt
.
.
.
z

wysokie. Wres~c1e np. taki mow Niemczech, zezwa-

~I ka~l<Urydzowy

~~;~~ p~u:C~t~~w~;~ z~~niczk~wani~
ś . za, .5 anowi
diie
aństwa Y ~ w ? _więcone1. .zasa-

wyraźny już w ł

0

naJ ardzieJ uprzywlłerowa&To samo zaobserwować
.
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neao":,p

Qljem, gdzie

_.2 spadając

=
=
=

=
I=:=

majdu - ss ·00,
zn?w w czerwcu o 86 ,8 00 . a wznoszac s1 e znowu w Ga":
lipcu do 91.100. .
·
·
Stwierdzić należy iż wahania się w I mD
ogólnej cy~rze przepra~owanych robotniko - godzrn wywola11e zostały przede- eta
wszystkiem ze względu na to, iż cyfry powyższe, ob:jmując wszystkie okręgi prze~~słu włók1enm~zego w Pol~ce, w przera- m

między Rumtu1~~nju~~sła: ~~ącb~:l~~ie~~:ci\~g;~~~~st~~~ ~~u~~~~~~=

=I
m

fi
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~EKSEGO ZJMO'łJSKJłEGO
w
do

ŁODZI, ul. Boczna 5. ~elefon 121-56
wiadomości, iż egzaminy wstępne odbędą się w dniach

.

1, 2

i 3-go września r. b. o godz. 9-ej rano.
odania do klasy A (dla nieumiejących czytać i pisać), podwstępnej,
wstępnej i wyższych do szóstej włącznie, przyjmuje sekretarjat
gimnazjum codziennie od godz. 9-ej do 14-ej.

Dyrektor: Ignacy Roliński.

iim
m
~

=

:=
fi
m

li
'lllllllUllllllllHlllllllllllllllllllilllllllllllilllll_l i.

Nr. 240

„HASŁO"

z dnia 2

Dziś wspaniała

września

1930 roku..

Str. 11

Arcydzieła

piremjera!

kinematogr. jakiego dotąd nie było!

Cud techniki filmo"\JVej, najdobitniej stwierdzający
nieśmiertelność niemego filmu!!!

Oo akt. Nr. 6S-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, LEON
WĄSOWSKI,
zamieszkały w Łodzi
przy ulicy
Narutowicza Nr. 10, na Żasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 16 września 1930 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Piotrkowokiej Nr. 4.ó,
odbędzie się sprzedaż z przetargq publicznego 18
chomości, należących do firmy ,;r'e jtelbaum i Jabbowicz" i składających się z 27 sztuk towaru powielowego, oszacowanego · na sumę zi. 2,600.
Lódź, dnia 30 września 1930 r.
Komo_rnik: LEON WĄSOWSKI

j Do akt. Nr. 724-1930 r.
Do akt. Nr. '.745-1930 r.
Do akt. Nr. 1139-1930 r.
OGLOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, KAZIKomornik Si.;du Powiatowego w Łodzi, KAZI·
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, KAZI·
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Łodzi przy ulicy MIERZ SUZIN, .zamieszkały w Lodzi przy ulicy MIERZ SUZIN, zamieszkały w Lodzi przy ulic)
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C. l'tliclczimkiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C. Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dn\u 9 września 1930 roku od godz. vgłasza, że w dniu 9 września 1930 roku. od godz. ogłasza, że w dniu 9 września 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 151, 10-ej rano w Lodzi, przy ulicy Wysokiej Nr. 9, 10-ej rano w
Lodzi przy ulicy Nawrot Nr. 7,
odbędzie się sprzedaż z- przetargu publicznego ru· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru.·
chomości, należ11cych do Hugona Strohacha i skla· chomości, należących do Izaaka Feina i składających choruości, należących do Karola Rubinszteina i skladających się z maszynki do liczenia firmy „Brtin· się z dużej kasy oguiotrwałej z, kluczami, oszaco· dających się z fortepianu firmy „Fibigier", oszaco·
zwiga'·, oszacowanej na sumę zł. 550.
wanej na sumę zł. 700.
wanego na sumę zl 600.
Lódż, dnia 29 sierpnia 1930 l'.
ŁócH, dnia 29 sierpnia 1930 r.
Łódź, dnia 29 sierpnia 1930 r.
w/z Komornik: LEON WĄSOWSKI.
w/z Komornik LEON WĄSOWSKI
w/z Komornik: LEON WĄSOWSKI.

I
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Sezonowy podwójny program! ~------111111
~

l film

y

W roli

OGŁOSZENIE.

,ACZ
AN"A·
MILTON SILLS.

głównej

C O L L E E N

Orkiestra pod batutą p. S. Pietruszki znacznie powiększona,
l)o akt. Nr. 934-1930 r.

WODEWIL

tmWllilllllllll!!--•

MO O R E

UWAGA! Orkiestra

/Do akt. Nr. 1220-1930 r.

W batutą

p. S. Pietruszki znacznie powiększol!L

Do akt. Nr. ll02-1930 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYGMUNT
.MAKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulicy No-

OGŁOSZENIE_
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ZYGMUNT
~!AKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Na-

I Do

akt. Nr. 1103-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ZYGMUNT
Komornik S:idu Groiizkiego w Lodzi ZYG:\<IUNT
:'<IAKOWSKI, zamieszbły w Lodzi przy ulicy Na·
~AKOWSKI, zamicszka?y w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. rntowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. rutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C. rutowicza Nr. 49, ua zasadzie art. 1030 U. P. C.
'głasza, że w dniu 12 września 1930 roku od godz. ogłasza, że w dniu 10 września 1930 roku od godz. ogłasza, że w dniu 9 września 1930 roku. od godz. ogłasza, że w dniu 9 września 1930 roku cd ~ock
lO rano w Lodzi przy ul. Aleksandryjskiej Nr. 26/28, 10-ej rano w Lodzi przy ul. Al. I-go Maja Nr. 49, 10-ej rano w Łodzi przy ul. Bałucki Rynek Nr. 1, 10-ej rano w Lodzi przy ul. Bałucki Rynek
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbęuzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbędzie się sprzcda6 z przetargu publi1 "'·
chomości, należących do firmy „Sz. Fajn'" i skla· chomości, n:ileżąeych do Jakóba Walda i składają· chomości, należących do Jana Hutnika i składają· chomości należących do Jana Hutnika i ok ·•- ; ,t·
.,10
fających się z różnych rzec~y, oszacowanych na SU· cych się z pianina, os;:acowanego na sumę zł. 2,iOO. cych się z kompletu kulbil z kości słoniowej, osza. cych się z bilardu, oszacowanego na sume
wę zł. UOO.
·
tych 2,000.
Łódź, dnia 26 sierpnia 1930 r.
cowanych na sumę zł. 1,000.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI. Łódź, dnia 26 sierpnia 1930 r.
Łódź, dnia 26 sierpnia 1930 r.
Lódź, dnia 3n sierpnia 1930 r.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKl.
l".:umornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.
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l•szy

dźwiękowy

Kinoteatr w

Łodd

,,SPLENDID"'
20.

NARUTOWICZA

Dziś

i dni

Dramat samotnej kobiety, która many
o sławie i miłości!
diwiękowy śpiewno

Film
Dramat zefrodowislrn Jacka Londona osnuty na tle barwnego, pełnego
silnych wrafoń życia „trapen)w·· p. t.

,,p1~$i

iYWIO&OW""
Pięku meksykanku LUPE VELEZ,
odlpiewa szereg pieśni nastrojowych
i sentymentalnych, zaś «<h9r „trapei;ów„
odśpiewa cudn" „PIESN WILKOW"
W pozestałych rolach głównych:
GARY COOPER i niel;apomniany
(Bulba) 1.oms WOUffilM.

mówfoDy P• t.

Jej

chłopiec

W rolach

"

20

następnych!

~łównych:

Ulubiona aktorka Ameryki, obdarzona
żywiołowym
temperamentem, śpie-

FANNY BRICE

wac.zka
rewiowa
ora1 złotowłosa :Edna MURPHY
i uosobienie mi;skiej siły

GWYNN VJ'ILLIAMS

:'!\li..____

I

.,

CASINO n
Dziś

Zi. 1, 2, 3. '

•••••••••••••
dni

! dni

następnych

Marzeniem dziewcząt karjera filmowa,
limuziny, upodobnienie się do Grety
Garbo. Dokąd te marzenia prowadzą
wskaże film diwitlkowa-śpievny p. t.
11'

O CZEM

SNIĄ

DZIEWCZĘ1~A
Dramat wiecznego pożądania, kbmstwa i \•liecznej mił::iś~i
W rolach

i ulubieniec

EJ
„
s
~ ,,SŁONCE'' ~

GJ
m

Y.INO

[Ei

Napiórkowskieg-o 28
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~
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- - - NADPROGRAM: - - Dodatek diwiękowy Metrc-Gold·wyn·
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krajowe.
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W rolach „tJwnych:

Orkiestra znacznie powiększona.
Ceny miejsc: Uczn. 30 gr„ lil m. SO gr.
Il m. 75 gr., I m. 1 zł.
Pocz. w dni powsz. o godz. 5-ej, 7-cj
i 9-ej, w sobot4' o godz. 3·ej, w niedziel" i świ„ta o godz. 1-cJ po poł.

m

G)

l:J
~':'li

l:.t

l::J
EJ
m
8
GJ mm GJ B l'El l!1 EJ s:c:n:.1 r:1 s me

-

Artura Schnitzlera na ekranie p. t.:

Wzruszający

dramat duszy ludfriej, zmaganie się namiętności, radości, ból i radość
przedstawione jako samoistna akcja.
Poszczególne.. role wykonuią:
Poszczególne role kreują:

Elźbieta

Ej

świata!

sal Pictures Corporation" P• t.

[El

p
UL. KILINSKIEGO 123

film

(Primabaleryna Jego Cesarskiej Mości)

następnych!

Arcydzieło

Największy

następnych!

m
~ BIAŁE
IEJ
m

p11bliczności

Początek ~eans. o g. 3, 4.30, 6, 8 i
wi~czór. W nieddele peranki
gad<. 12 do 3-ej ceny najuiższ c .

i dni

Czołowe a!'cydzieło wytwórni „Univer-

1.:.1

WILLIAM HAINES
aktualności

Dziś

eJ

i!l LAURA LA PLANTE,
13
8
RAYMOND KEANE i in. l:J

głównych: c:i:aruj-ąca

JÓZEFINA DUNN

Illeyer ornz

Ceny miejsc:

I t:Jr!l81!11!18c:JGJ:EJr:Jl!ll!l8EIC!l

DŹWIĘKOWY
TEATR ŚWIETLNY

Berg·ner, Albert Steinriick, A!ber·t Bassermau, Jack T:revor

UW AGA: Z dniem 1 września powiększona orkiestra pod 'dyr. Marjana Niewiadomskiego.

Następny

program: - -

PRZEDŚLUBNY

GRZECH
W roli

głównej:

I„aura la

Płante

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świl\teczne o godzi225
nie 3, S, 7 i 9.

,,HASŁO" z

st . 12
Teatr

~

+*

m5w

DZ{S I DNI NASTĘPNYCH
wyświetlane będzie potężne arcyd:deło na tle życia cy_rkowe~o •. Walka żyda i śi;nierci, miłości i nienawiści,
pvdnieca, oszałamia, porywa w pot~znym f1lm1e F.W. MURNAU A .P• t. p

świetlny

PRZEDWIOŚNIE

1

,,CZTERECH

s+fMi@!!Włfid'#Y4Gif'i"MW

Zercmskiego 74-76.
Dojazd trl!m•
wajami 5, 6, 8, 9, 16, do rogu Kopernika i Zeromskiego
Ceny miejsc podwris::?~e: 1 m. zł. 1.25, II m. 90, l?r., Il m. 60 ~r. Bilety
ulgowe na v1Szystk1e m1e1sca po 75 gr. Poc:z:ątes:. seans. w dm pow.szednie 0 g. 4 pp„ w niedr. i świ~ta o 'l, pp. Ostatni seans o g. lU w1ec:r;.
.
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~koły żeńskiej Pa-zemysłowo-Gospodarczej w

()dzielnie należy przedłożyć:
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niebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury
u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skrzywienie
kręgosłupa,
przeciw tworzeniu się g~rbów,
leczn. gorsety ortopedyczne. Dla skrzyw1011ych
nóg i płaskich bolących st9p, wkłady ortope·
dyczne. Sztuczne nogi i ręce. Pończochy gumowe na żylaki na mfarę.
Świadectwa pochwalne wystawili Prof. Uniw0rsyt.: Prof. Dr. R. BARĄCZ,
Prof, Dr. J. MARISCHLER, Prof. Dr. B. KIELANOWSKI i wielu innych.
Zakład ortop_edyczay Spec. L RAPAPORT. ortoped. ze Lwowa,
Łódź, ul. WOLCZAŃSKA Nr. 10, front, parter. Telef. 221-77
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Przyjmuje od 9-13 i od 15-19.
UWAGA1 01obiste jawienie sic; chor;y:ch bezwarunkowo jest konieczne.
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pracy zdolny.
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Odłwleza, P~:'r!.,0 ~~~~~~nłe,
reperaJe,

POLECAMY: Kufry i sakwojar:te wstelkiogo rodzaju, Torebki damskie, Port·
fele, Papierośnice,
Teki szkolne!
Tornaitry, Paski bagażowe, Plecaki
i wszelkie reperacje.

CENY UMIARKOWANE. -

!IM!

REICHER
Południowa 28

niezamożnych ceny lecznic:.
!;_,...,.,.._...,._,,....__....____....,"""'_,,__._

Dla

p•

i t. zw.

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38
506

„B RAK I"

Dojazd tramwajem Nr. 10 i 16

N. B. Dla urz"dników państwowych i komunalnych
·

I

stołowe, gabinety, sypialnie,
• oraz poiedyńcze nabyć i sta•a !ować można na dogodnych
warunkach w stolarni Misz11!1 czaka, ul. Piramowicza Nr. 2,
~ róg Cegielnianej.
696

=

l.odzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mies.
Zamiejscowa
•
Zagraniczna
„
•
•
•
Odno1zenie do domu

•

zł.

„
„

4.10

W tekście

5.8.-

40 „ •
• l
Zwyczajne
12 „
Nekroloiri do 150 wierszy po 30 gr:
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne

0.40

Prc1n1mtlr&t'i moina ~dmóvie tylko J kaideg_o mie&iąca
bezpośrednio w

adm. pisma.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
~edaktoi: na_~zeln;:;. . Stanisław Walawlki.

50 gr. za wiersz l milim. I

li

łam.

1 „
1 „

Nadesłane

wyżej

Potrzebni

chłopcy

(strona 4 łamy)
n

(10 łamów}

15 gr. za

słowo.

Najmniejsze ogłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 gr. za słowo
Najmniejsze

ogłoszenie zł. 1.20.

.,...._„

WY.dawca: Prasowa Spółka Wyda:wllicza Sp. ~ g~ o.
OGltił-. "
Pk~ IS.,;

,

~

Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczeku ~nia dla kobiet

519

do

l'I

Gabinet SwiaUo-Lec:rniozy

KLD0JkNtórGERs91 l

9-11 i od 6-8 w. w uiedzielę i święta
od 10-12. Oddzielna poczekalnia dl;.
pań.-Od 1-2 w Lecza. (Piotrkow11ka b2)

m
e

=

Czynna od 8 rano do 9 wiecz. 1

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

po 40 gy za 1 wiersz

ogłoszenia

u

Lekarzy Specjalistów I
uL Zawadzka Nr. 1 \

9-1

4

~

Poradnia/'
wenerologiczna r

chorób skórnych
i wenePycznycb
615
LECZENIE ŚWIATŁEM djat ermją {lampą kwarcową). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp.
w niedziele i święta
Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia

. CENY OGŁOSZEŃ ~U:EJSCOWYCH 1

I

W

~

~
~~am~5waB~••m=m~~~enmm~mg

PORADA 3 zł.

Dzwoń teł.

Hallo!
ló3.-30 „Pogotowi'
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Motl'entalnie odświeża
garnitur ra zł. 3.-, sukni~ za zł. 2.80,
palto za zł. 3.-, łączni~ z odebraniem
i odesłaniem.
Expressem pierze, fa„.
buje, przerabia, nicuje„ sztucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
525

Detektory od

zł.

8.50

446

komplet z anteną i słuc.1:iwką od zł. 25
Rat:ljoaparaty i części „Hadjofo." ul.
Ptotrkowska 8S, w.....
podwoau, tel.105-34

.._~--...--~---------------------

CENY PRENUMERATY:

!

a

SpecjaJłsta

SADOKIERSKI . 1~eczen!e
_lampą k':"ar7ową, an_alizr krwi
wydz1elm. Przy1mu1e codz1::nn1e od

Piob·kowska 164

ĄEDLE

d

od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
!Jadanie k:wi i wydzielin na
syfilis
tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

e

si:omatolog

~

powrócił

sprzedaży gazet na tygodniówkę,
674
sprzedaż
spłaty miesi~czne.
zgłaszać sic; <lo admiilistracji w godziTer.
114-20
220 nach
od 1-4 po południu.
gr.
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Leczenie diatermją.
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Konopczyńskiej - Sobolewskiej
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w Kasie

W. Panu Specjal. J. Rapaportowi Dyr. zakładu ortopedycznego w todzi, Wólczań
ska 10 (front), składam publiczne gor,ce pod:i:iqlcowanie za założenie mi specjal. lec:r.
gorll.tu ortopedyc:r:nego Jeiro motody, który mi~ ulec:i:ył w zupełności. Groziło m!
p.;knlt;cfie etosu pacierzowego z powodu g'łU'bu, a dziś je1tem zdrów i do

~ ~

0

Ubezpiec:tonych

PODZIĘKOWANIE.

ea; :i~ i

i=

""

-

są

~

RUPTURY, jakoteż kalectwa nie wolno
zaniedbywać gdyż skutki dla _ życia ludzkiego
są bardzo niebezpieczne. Ruptura staje się wielklł jak głowa
ludzka i konewka spowodować
może śmiertelne powikłania kiszek i gangrenę.
Specjalne lecznicze bandaże ortopedyczne
gumowe mojej metody usuwają radykalnie naj·

a•_

1) kwit na wad.Jum w wysokości· 4 proc. s.umy oferowanej w gotówce lub papierach procentowych
ma.jących. warto.ść. popilarną, a ustalonych. ob. wieszcz-em em Ministra Skarbu z d n. 2 kwie tn ia
1928 r. (Monitor Polski Nr. 85 poz. 140 z r.
1928). Jako :wadjwn służyć mogą i iinne zabezpieczenia przewidziane okólnikiem Ministerstwa
Skarbu z dn. 10 września 1927 r. Nr. D. O. P.
(5284/TII).
2) Deklarację, iż warunki ogólne budowy, zatwierdwne przez Ministra Robót Publicznych dn. 24
kwietnia 1928 r. 1. 1-1067 i dn. 28 maja 1929 r.
•
1. 1-1576 oraz przepisy tymczasowe o robotach i
dostawach państwowych, wydane przez Ministerstwo Robót Publicznych dn. 31 VII 1926 r.
za
III,oferta
396/26
oferentowi
i zgadza
się,Nr.
iżby
i stosunki
prawne znane
nią wywołane,
były n-0rmowane stosownie do postanowienia tych
przepisów.
Termin składania ofert upływa o godz. 12-ej dn. 15
września 1930 r. bezpośrednio przed rozpoczęciem odnośnej rozprawy oferrowej przez przewodniczącego Komisji Przetairgowej.
Oferty, nieodpowiadajtce wymienionym· powyżej warunkom i przepisom tymC'Ulsowym o oddaniu robót i dostaw państwowych, lub zmone po terminie, nie będą
rozpatrywane.
Ogólne warunki wykonania robót powyższych oraz
przepisy o oddawaniu dostaw i robót w zakresie działania M. R. P. i warunki techniczne można
· p przeglądać w
kancelarji Sp<:>lecznej Szkoły żeńskieJ rzemysłowo-Gospodarczej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 61, gdzie również
otrzymać można kosztorys ślepy, wzór umowy J. warunki p:i.·zetargowe.
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Chorzy na ruptury i różne kalectwa !!!
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Przemyslowo-Goapodarczej w Łodzi, przy zbiegu ulle
Wodnej I Młecizianel.

1·

Orkiestra symfoniczna pod dyr. p. A. Czu<lnowsk1ego.

NASTĘPNY PROGRAM: „ŻELAZi.JA ~iĄ5KA" w roli gł. Douglas Fairbai1ks.

budowę w sianie surowym Społecznej Szkoły Zeńskiej

Przetarg odbędzie sie dn. 15 września 1930 r. o godz.
12-ej w lokalu Szkoły przy: uliicy Sienkiewicza 61, w Lodzi, (III piętro).
Oferty pisemne, zestawione na otrzymanych w sekretarjacie szkoły 'e gzemplarzach ślepego kosztorysu,
z dołączeniem podpisanych warunków przetargu i projektu t1mowy należy składać lub przesyłać pocztą do Dyrekcji Szkoły ul. Sienkiewicza 61, w zalakowanych piecz~ią firmową
koperta.eh i zaopatrzonych napisem:
„Oferta do przetargu mającego sę odbyć w dn. '15 wrześ:nia 1930 r., na budowę w stanie surowym Społecznej

DJABŁOVlł~$,

W rola~h głównych: kwiat ekranu am~rylcańskiego, artyści tej miary 1ak: JANET GAYNO!t, h>cxnuiąc~ 1\'IARY
DUNCAN złotowło 3 a NANCY DREXE!., piękny CHARLES MORTON, sympatyczny BARt?Y NORTON
i w~soły F. MAC. DONALD. Oto na~wiska które mówią same za s_iebie i nie potrzebui--. r eklumy.

Stowarzyszenie "Służba Obywatelska" w Łodzi, ogłasza
Ul

dnia 2 wrzesrua rn30 roku.
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Ogio3zenia firm zamiejscowych, chocidby posi:idaj:\cych fil;e
w Łodzi, a ~entrałe gd~ieiadziej, o SJ proc. drożej od cen mi el·
scowych. Firmy zagraniczne o 100 procent drożej.
Każd:i now:i
podwyżka obowiązuje wszystkie już przyj<';ta ogłoszenia do zmiany
<;en be_z u~rze.dn;~go za;~1~domi~nia._ Z1 terminow1 druk ogłosze ri,
komumkatow ! onar adm11ustrac1a me odpowiada.
Artykuły, nadesłane bez vznaczema hJnorarjum, uważa e są
za bezpłatne.
. · .t<~kopisów zarówno użyty<;:h jak i odrzuconyJh redakja
me zwraca.
.
Pomy.lk!,. które z~sadn_iczo nie zmieniajq treści ogłoszenia,
me upowazmaJą do ządama zwrotu zapłaty lub powtórzenia
ogłoszenia.

Redaktor od12ow.~ Aaam żuczkiewicz

