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stro11nictwa Centrol~wu stworzyły wspólny blok -.~"~;Y~~r~czy

· l<andydaci P.P.S. -

·n a czele wszys·t:kich zbłok~wak'łych list

nia, 3. Strona. Chiovsk., 4. Pia.st I 5.
„Hasła''
(W) telefonuje PPS., NPR - prawica, Wyzwolenie, Piast ści Ludu".
Na liście państwowej wspomnianego NPR - prawicy.
i Stronnictw.o Chłopskie ustanowiły wspól
z \Varszawy.
W podobnej kolejno5ci. będą wyb1 't'lni
Wczorni w sytuacji przedwyborczej na ny prcgram wyborczy i jedną listę pod na- 11 związku 11 stoją 1. kandydat PPS (marstąpiła zmiana, ~-powodowana
wystąpie zwą: „Związek Obrony Prawa i Wolno- szałek Daszy:ński) 2. kandydat Wyzwole- !rnndydaci z list lclcalnych.
niem Chadecji z grona Centrolewu.
•
•
]uż onegdaj w sferach politycznych u'
trzymywaio się przekonanie, że wbrew
oświadczeniom
przywódców
Chadecja
postanowiła zerwać z Centrolewem, jednak
ze względu na konieczność obszernego u~
motywowania tak zdecydowanego kroku,
postanowiła uchwałę tę do dzisiejszego wie
czoru utrzymać w tajemnicy.
POĄ•&llll AlłTł'LBlłlA ZBOli\BAlłDO ~&A ĄIAITO
Zgodnie z przewidywaniami Zarząd
ce również huk strzałów awrninich.
Głó1r.ny C11adecji ogłosił wczoraj komuniNOWY JORK, 9. 9. WedłUk nadeszłyc11 ru, w~bucbla w mieście kontrrewolucja.
Dwą pułki rr.ia!y· przystąpić- do kontr·
kat, w którym oświadcza, że Chadecja wy tu z B!teQQS. Aires wiadomQ$Ci, podc~as
Wsr~ !lleopi~ancj _paniki r~zł~gły się
stąpiła
z Centrolewu i zerwała z nim zaprzysiężenia nowego rządu gen. Uribu- salwy .karabinów . maszynowych, a wkrót- rew-otucj.i i zdobyc szkoię wojskową. fl.tawszelkie pertraktacje co do prowadzenia
nmvisko floty ma być nie.jasne. Większość
wspólnej akcji wyborczej.
okrętów wojennych stoi z annatami wyce·
łowaą~mi na siedzibę rządu.
.
Powodem wystąpienia Chadecji, jale
Szkoła
wojskowa z<>stała obsadzona
głosi ktQtnunikat, było odrzuce'!ńe
przez
przez 8 'pułk kawałetji, który 1>ozcistał wier
Centrolew, a właściwie przer. PPS., Wy„
ny lrrigoyenowi.
zwolenie i Stronnictwo Chłopskie jej
W ub. tygodniu znowu otrzymało pracę
osób
\Vniosków, aby do wspólnego programu
Weciług późniejszych dooiesień urzęck»
Według danych Państwowego Urzę-/r. b., kiedy sięgała ona 300,000 osób
w wego komunikatu rządu argenty11skiego
wyh<>rczego włączyć dwa punkty.
1. o za..mzestanie ataków religijnych na du Pośrednictwa Pracy za okres sprawoz- swem nasileniu maksymalnem, postępu~ wiad<>mości o konbTewotucji spowodowane
gnmcie parlamentarnym i 2. o ścisłe zasto dawczy od dnia 30-'go sforpnia do d:ttia je w ciąg_u ostatnich tygodni naprzód w zosta?y tragiczną omyłką, które.i ofiarą
sowanie konkordatu z Watykanem.
6-go września r. b. liczba mrejestrowa· tempie daleko szybszem, co świadczy o padło wielu zabitych.
Podczas przysii;-gi rządu, grupa studen·
W końcu komunikatu Zarząd Główny nych bezrobotnych na całym terenie pań· załamaniu się kryzysu gcspodarczego i
Chrześcijańskiej Demokracji oświadcza, stwa wyniosła ogółem 173,012 osób.
o wyrainej poprawie sytuacji w przemy. tów, .zebrana na tarasie głównej poczty,
że Chadecja idzie do wyborów zupełnie
w poprzednim tygodniu sprawozdaw- śle, a głównie w przemyśle włókienni- oddała szereg strzałów wiwatowych..
Warta w budynku pocztowym, w prze·
sanmdzielnie.
czym pozostawało bez pracy 176,810 osób czym.
Pierwszym skutkiem wczorajszej uchwa liczba bezrobotnych zmniejszyła się więc
W ciągu ostatniego
miesiąiea t. j. konaniu, ii chodzi o ruch prz~iwrewolu·
ty Chadecji będzie nie wzięcie przez nią w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdaw dokładnie od dnia 26-go lipca do dnia 30 cyjny, otworzyła na studentów ogień z ka
udziału w demonstracjach, jaki ·Centrolew czego 0 dalsze 3,798 osób.
sierpnia r. b. (pięi okresów
sprawoz· rabinów maszynowych.
Równocześnie wszystkie placówki wo.i·
ms podobno z.organizować w dn. 14 b. m.
Konsekwentne i nieprzerwane zmuiej dawczych) liczba bezrobotnych w Polsce
skowe, ogarnięte bezładną paniką po~z-: ·
w 20 miastach Polski.
szanie
się
bezrobotnych od
marca zmniejszyła się o 21,796 osób. (Iskra}
Pozatem spodziewają się ogólnie, że
-ooo-· ty strzelać na ·oślep.
Artyterja ostrzeliwała budynek poczty,
po wy~ofaniu ~ię ~h. D. duchowieństwo
niszcząc cały jego fronton. Wszyscy stu.
wystąpi energ1czme przeciwko agitacji A
•
dem:i w liczbie 20-40 tostali zabici.
„Centrolewu".
1
•
,
•
Woj8ka, sta<:_ionnwaue w budynku rzą·
Po
udowym,
uległszy panice, otworzyło cgieiń
kazał się rowmez komunikat,
podpisany
na licznie zebraną przed pałacem rządu pu
przez ? pozostałych klubów Centrolewu,
błiczność.
uonoszący, że wspomniane ktuby t. i·
Wielu ludzi zostało zabitych.
g&&ł
w
tt
= W domu Reinholda UzraeJa przy ul. szereg ran w głowę.
Bezładna strzelanina trwała przez dwie
~a krzyk nie:'zczęśliwe~:" „Reinhold, godziny, zanim zd-Ołano wy,i!ilśnić p-0myłMarszałek
ński !fajtera 13 rozegrała się wczoraj krwawa tragedja.
ratuJ, Teodor mnie morduJe - Uzrael kę.
nie wyjedzie zagranicę
Wspomniany Uzrael, właściciel
pi- przybiegł do piwiarni, lecz w międzycza·
ściślejszych wiadomości z Buenos A1·
korespondent „Hasła" (W) telefonuje wiarni mieszkał ze swą żoną
63-letnią 1sie Feifer zdążył już wybiec· na ulicę
i res wskutek ostrej cenzury depesz brak.
z Warszawy.
Wandą Michaliną, 41-letnią córką, Ew' i zamknąć s~ę w lll:ieszk~niu•. ,
,
NOWY JORK, 9. 9. Biura „Unit-ed
j:llc donoszą pisma opozycyjne marsza- zięciem Teodorem Feiferem w 2 pokoJO·
.w czas1~ .wy~1egama z p1wianu za.u- Press" donoszą z Monte Video i Santiago,
rt:k Sejmu !>· Das:r.yński, miał się w duiati.1 wym mieszkaniu.
wezył go n1eJak1 Szandler, przechod~ący że w ciągn dzisiejszej nocy otrzymafy z
najbliższych udać na dwutygodniową ku'Między p~stającem bez zajęcia zię· tamtędy.
.
.
. Buenos Aires mełdu111ki o krwawych walrację nerkową do Karlsbadu, iwrócił się ciem a teściową i jej córką
wybuchały
Zawezwano natychmiast pogotowie 1 kach, jakie wciąż jeszcze toczą się w sto.
\l\'ięc do Ministęrstwu Spraw
Zagranicz- częste kłótnie, które ostatnio skończJ'.ły policję.
.
Hey Argentyny.
nych z prośbą o odnowie.nie paszportu dy- się na tem, że ~wa Feife~~wa ~p~c1ła ..L~karz zab~"ał Uzraelową w stanic b.
Do rana sytuacja w mieście jest zupchue
plomatycznego, który posiadał jako Mar- przed 8-miu tygodniami m1eszkame 1 za. cięzkim do szpitala.
niewyjaśniona. W centrum miasta słycbaf
szałek Sejmu.
mieszkała u krewnych, podci.as gdy Fei·
Po1icja nie mogąc się doczekać
ot· gwałtowną kanonadę. Rząd gen, Uriburu
P~sz1rnrt został przez odpowiednie biu fer por.wstający w dobrych stosunkach z warcia drzwi w mieszkaniu Feifera wy- spodziewa się jednak, że w na_ibli:i.szycł'
.o M. S. Z. odnowiony i przesłany do Sej U~aelem pozostał na miejscu i czekał ważyła.
godzinach zd<>ła opanować sytu;"cję i za .
mu w d!11u wczorajszym.
Kcło łóżka na podłodze leżał trup Fel· prowad:t.~ć spokój w kraju.
sposobnoici aby zemścić się na teścio·
'
, fera z ł??derżniętem gar~~e~. .
. „ P'
'iii uuuc _
W godzinę jednak potem zwróciło się wej.
2 ~
Wczora.i, gdy ostatni gość -. ~utk~eZabóJca.. s1!s~c dobtJame stę pohcJt P'!!~!!!!!!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l.!~~K~o~w!!.l!n~o~9~w~1~-z~es~~1~1i~a.~
do kancelarji
marszałka Ministerstwo
prwiarn1ę, odebrał sobie zy.c1e:
Spraw Zagranicznych z zawiadomieniem, wicz opuścił ~koło godz. 12
nicobecTrupa przew1ez1ono do proscktorjum.
Dnia 7 -go b. m. rozpoczęły się na te·
fe paszport został unieważniony. Równo- Feifer, korzystając z chwilowej
1.
•
1
ł
' p)
reui(' całej Litwy uroczystości Witoldo:uości
tdcfa,
sehwydł
sie.1derę
1
m1erz
.Y.
.l
c-ześt..it: .zjłłwił ~i€ u msrsz. Das2yf,skiego
we z owił 500-ej rocznicy j~·o śmlcn·'·
wo·.:uy. z M., S. „~·'· k~óry P,aszport odebrał. nią killlak1:·otnie tdci'ow"' _za da ją_c JeJ
Korespondent
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OGŁOSZENIE.
Do akl Nr. 1879-1930
r.
Komornik Sadu Grodzkiego w Lodzi, TOMASL:

"

·

ogłasza, że w dniu 16 września .1930. roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. 11-go L1sto~ada Nr. 20
odbędzie się SI_'rzedaż .z pr~etargu puLhcznego r~;
chomości nalezących do firmy:
„H. Orenbuch
i skladaj~cych się z urządzenia sklepowego, różnych
zabawek i galanterji, oszacowanych na sumę zł. 1686.
Lód.i, drńa 18 sierpnia 1930 r.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI.

.
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Według ostatecznie ust8:Ionego planuj
Na nowe
budowle przeznaczono
akcji kredytowo-budowlaneJ, prow~dzo- :0,000,00~ zł.
. .
nej przez Bank Gospodarstwa KraJoweDo dma i wrzesma ~· b. Bank Gogo w r. b. zostały przeznaczone nastę~u- spodarstwa przyzna} pozyczek na nowe
jące
kwoty na budownictwo mieszkamo- budowle w wyso~os~1 około 4~,~00,000
,„ akt Nr. 1731-1930 r.
we:
z zakupu papero w wartosc1owych,
OGLOSZENIE
Ogółem
przeznaczono
sumę
138,780,000
pochodzących
z konwersji przez zakłady
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, TOMASZ
CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. Sien· złotych, z czego 3,900,000 zł. rozdzielono ubezpieczeń społecznych i inne instytukiewic:za Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. '\\' pierwszych miesiącach r. b. jako po- <'je z przeznaczeniem dla
indywidua!ogłasza, że w dniu 18 września 1930 rok.u od goclz. zostałość z r. ub.
uych
budcwli,
ustalono
sumę 24,000,000
10-ej rano w Lodzi przy ul. Żeromskiego Nr, l
Na wykończenie budowli
rozpoczę· zł. Z kwoty tej Bank Gospodarstwa Krncdbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
jowego przyznał do dnia 1 września r. b.
chom.ości, należqcych do Edwarda Cukiera i ekła· tych. przeznaczono sumę 28,780,000 zł.
dających
się z mebli,
oszacowanych na sum{:
z
sumy powyższej do dnia 1 wrze- kredytów na sumę 18,440,000 zł.
zł. 1400 - zgodnie z art. 1070 U. P. C. niżej ceny śnia r. b. pl'Zyzna.no pożyczek w wysokoZ funduszów własnych Bank GosponacunklL ści 24,415,000 zł„ reszta zostani(:
l'OZ· darstwa Krajowego przeznaczył na
ak·
Lódź, dnia 30 sierpnia 1930 r.
cję kredytowo-budowlaną ostatecznie su
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI. dzielona w ciągu najbliższych tygodni.

Potężne arcydzieło

Isierpnia
5,600,000
Z sumy tej do
r. b. Bank
mę

zł.

końca
przyznał pożyczek na

kwotę 4,952,000 / zł.
Z akcji za.kładów

ubezpieczeń

społe·

cznych, prowadzonej pod egidą Ministerst wa Pracy i Opieki Społecz. wyznaczono
sumę 16,500,000 zł. Akcja ta została ju:t
w kilku miejscowościach rozpocŻęta.
Reasumując powyższe, stwierdzić naJeży, że do .lfońca sierpnia r. b. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał pożyczek budowlanych na łączną sumę około
93,500,000. zł., t. j. plan akcji kredytowobudo~"lanej został wykonany w 76 proc.
- meuwzględniając samodzielnej akcji
zakładów ubezpieczeń.

cud techniki filmowej, wyznaczone dla Łodzi przez światową wytwórnię FOX-FILM- CO RPO RA·
TION na uczczenie tygodnia honorowego prezydenta Foxa-Harley L. Clarke'a

„PO ZACHODZIE SŁOŃCA" (Matka Ziemia)
Największa

symfonja miłości, cierpienia

przy udziale wspanialej pary kochanków

szczęścia wyśpiewane

AAlłY

na ekranie za sprawą znakomitego reżysera F. M. MURNAU'A

. DURCAlt

•

I

CHAlłLEIA

FAlłlłELLA

Pieśń o życiu „Ich dwojga'', która rozbrzmiewa wszędzie, wszędzie. zarówno w zacisznej wsi, jak i wśród wielkomiejskiego zgiełku, wszędzie,
śmieje się i płacze gdzie życie wygrywa, wszędzie fo same melodje.
Wspaniała

ilustracja znuzyczna w wykonaniu orkiestry symfonicznej pod dyrekcją L. KANTORA.-Pocz. seansów
w oł. - Cen miejsc popularne, na I seans od 1 zł., w sob· i niedz. od 12-ej do 3-ej po

Y•TA KLASA -

niedz.
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g. 12-ej

CH

Dziś

w pierwszym dniu ciągnienia 5-ej kla- 580 83 87 717 29 68 810 967 94 9106 202 91 313 57 99 311 411 29 64 96 526 67 711 78 98
878 530 i8 690 719 840 950 H50i7 114 42 67 208 13 3"1
r/ 21-ej polskiej loterji państwowej, główniej 457 60 502 636 836 46 916 21 37 10011 102 55 74100 39 73 27ą 308 64 411 51 56 679 738 713 416 31 5B 744 45 74 85 871 930 146097 218 59 338
a&e wygrane padły na numery następujące:
217 39 60 96 335 47 496 59!) 616 64 94 '{00 719 41 99.
93 660 95 726 39 67 970 147124 56 94 214 3B9 44B
Po 10,000 zł. Nr. 104675
168976 189602 29 92 850 55 713 78 11043 72 181 251 55 81 372
75082 113 269 312 62 489 513 31 39 91 630 557 626 769 84i 948 66 148052 62 64 98 123 239 69
593 615 713 72 804 943 12121 99
221 55 89 84 800 44 95 76178 217 415 516 22 669 84 855 393 421 512 616 lB 95 775 833 92 927 88 149164 279
207960.
Po 5,000 zł. Nr. 38691 45231 57782
93690 357 419 62 528 52 600 15 75 ?75 1'~'5 !!81' 13078 80 89 925 77034 94 258 76 95 380 92 403 737 385 400 573 907.
118474 169241 16952~ 192022.
97 141 49 55 283 88..i 42b ::;; 97 53,: ·13 714 17 40 900 35 78053 69 175 78 87 413 45 95 511 648
150004 25 183 356 412 24 55 501 56 59 92 670 701
Po 3,000 zł. Nr. 2398 10017
20084 60004 867 78 961 14061 89 242 425 550 76C fi?
9C:) 748 57 917 37 79126 357 488 62i 77 717 832 71 45 815 904 151064 133 418 503 12 71 98 653 749 85
15084 92 199 335 56 438 572 627 45 77 82 '737 993 80030 82 124 24 315 41 64 404 38 570 94 985 86 88 152086 112 20. 79 86 260 328 56 57 81 97
193454 207255.
Po 2,000 zł. Nr. 82812 84131 140180 142713 57 16092 115 348 493 519 634 43 778 879 V26 626 83 71 60 873 81065 327 63 92 529 632 65 6G 479 83 500 663 95 716 22 931 153030 86 218 92 305
194316 206904.
74 17136 96 273 384 409 22 26 620 802 48 18001 811 23983 82019 60 269 87 93 304 424 42 545 12 400 25 74 549 643 882 924 33 154058 112 79 333
Po 1,000 zł. Nr. 11356 1698!} 20951 21616 13 103 69'80 348 477 94 517 697 738 828 9!) 926 53 54 91 947 83157 318 422 540 86 760 812 34 436 502 21 76 803 16 30 54 70 71 155115 17 399 427
22252 29147 29328 34604 41699 554.Z5 73816 41 19440 511 55 1i 92 609 16 21 75 737 75 095 84013 155 7 4 235 95 4!)7 583 917 53 85014 172 598 61S 816 994 156005 12 61 221 496 536 634 56 991
110526 114704 140528 149101 149362
187479 9f.I 20173 222 92 368 86 88 459 634 61 71 884 251 301 7 310 14 32 43 109 624 722 901 4 86014 157017 110 231 461 i7 5,17 644 67 723 931 I58048 68
205360 206819.
947 21204 471 581 93 679 767 98 947 22044 48 79 345 75 417 559 612 23 24 774 855 88 929 50 168 233 524 64 609 71 89 70B 25 49 99 962 159040
Po GOO zł. Nr. 3168 4542 6117 6626 7810 104 204 19 52 72 75 466 524 650 78 99 817 65 75 87001 6 279 435 74 597 677 92 793 954 88186 106 20 313 74 84 478 599 637 73 743 891 978 160687
24361 31195 36007 59796 66225 76894 80680 23215 20 89 93 97 394 450 542 86 732 904 24052 488 510 92 618 70 956 60 87 89188 92 357 68 99 867 82 938 61 161194 388 99 512 31 603 84 748
J6473 98736 113501
114740 115093 134142 141 481 99 507. 41 627 94 872 81 949 60.
523 622 '78 790 839 900 !)1 90072 90 121 77 433 805 58 96 908 41 162012 14 33 216 43 52 57 356 65
'·;, i627 152074 152256 152530 153375 154179
507 62 !)3 767 84 40 89 91184 243 57 511 49 687 436 37 50 520 69 87 625 56 992 163000 34 105 38 65
25005 35 258 425 56 556 635 705· 1{) 46 88 96 763 67 824 92186 210 341 53 460 88 600 87 237 97 346 96 400 870 927 84 164082 129 207 43 346
,łi:i8900 165638 166660 168082 168360 170890
77439 177725 180146 183387 193989 197013 914 86 26213 21 30 64 376 97 411 530 635 847 '/56 907 46 63 93011 55 68 103 906 94016 56 75 426 86 573 615 54 95 772 !138 98 921 95 165019 24
'02908 20502S.
27071l 14 78 234 67 96 335 82 419 728 883 901 83 98 273 300 76 86 417 567 626 754 92 95053 4 7 37 104 35 45 82 262 368 82 467 525 55 643 88 841
3:,
'. 0 28024 82 211 77 94 473 G02 45 47
60 95300""
773 95 155 208 40 52 83 308 11 406 11 24 671 855 918 166028 30 151 214 35 48 417 53 545 753 832 :i2
Po 500 zł. Nr. 36 2611 2785 5316 6120 8316
0.J 56 926 31 68 96080 92 114 ~\3 242 83 360 404 41 90 167024 59 128 20& 319 435 98 603 13 82 721 23
19360 s:::. ' ' 1 29206 444 501 8 6.7 634 92 8
~g~;g ~~~~: ~~i~~ ~~~~~ ~;~~~ ~g~~~ 30811 52 JJ 62 172 339 50 71 83 408 56 588 749 80 649 764 819 75 !:\88 97181 389 524 66 66,! 703 34 58 79 804 61 76 80 913 44 163150 249 463 595 908
316{)6 32622 35256 37407 37-055
38328 42539 b88 98 31066 227 28 45 438 57 520 54 77
627 3fJ 73 95 819 959 98260 72 401 14 616 742 888 46 59 169174 89 93 362 401 59 544 65 87 664 703 93
44202 ~6718 47365 47737 48797 50591
812 927 77 93 32329 526 99 708 60 86 918 65 941 91 99001 8 91 116 99 564 644 766 845.
843 925 170117 41 60 244 92 368 76 90 548 7:)7 30
5063l 33000 40 187 95 97 280 789 810 63
34041 78
846 171039 156 283. 32i 89 422 90 521 80 685 755 82
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Prawdziwe ob icze hakat

Str.

a.

,

ow

"Freie Presse", "Volksverband" i niemieckie M. S. Zagranicznych w Berlinie
Hakatyści

Niechaj „Freie Presse" ma nieco bezniemieccy, ldórzy przycza·
jenl do ziemi przez szereg lat milczeli, o- czelnośc! i - zaskarty!
Polski~ sądy E~ b':!zstronne i sprawir: ·
statnio podnoszą głowę, groinie pornr1'lmjąc. Osławiony Ostmarkenvercin (Z·.vliJ· dliwc. fl~o:ó::! 1m:'.resa panów z Berlir~
zek kresów wschodnich), bastard zrodzo· wyjdzie z rozprawy razem z „Volk:sverny z zachianności pruskiej, woła na ca· banclem" czysta 1 jak lilja, niewinna, ja1;:

ly

niemowlę!
Wogóle naszym hakatystom poezyna
Wiemy, te „Freie Presse" przeżywa się dziać źle.
ostntnio ciężkie czasy. Ma proces z to-.
A radziliśmy: przykucnąć do Ilem\
jahvh uczciwą wobec Pobkl „Neue LO· jeść spokoin!e chleb polski i „Maul bai
ctzer Zeitung", liąsa ją „Lódzet Volkszei· ten!"
tung", rąbie jej slow„ pra\';dy „Echo".

a. o.

świat:

„Ni~mcy mu~zą prow~dzić

tylko Jedną politykę: pob'!:~'kę
odzyskania nietylko ko1·ytam
rza, lecz wszystkich zrabowa·
nych okręgów w poznańskiem,
wschodnich i zachodnich Pru·
sach 1 G. Śląsku" (Odezwa
Ostmarkenvereinu w związku
z .nadchodzącemi wyborami ~o
Rzeszy niemieckiej).
Wołanie

~ -~~„--„

niepoczytalnym apetytom zaborczym Ost~arkenverein'u.

I w Łodzi posiadamy wychowanków
pruskiego nacjonalizmu. Na szczęście niewielu.
O r g a !1 e m i c h j e s t
" F r e i e P r e 5 8 e " • Kto czyta U·
ważnie owo pisemko, musi dojść do przekonania, że jego nastawienie duchowe do
naszej Rzeczypospolitej jest echem za·
borczych kół berlińskich. Ta ekspozytu~d
..
k" •
tr h
d k
ra. 1 eo1og1~ prus teJ ze 8• ac u prz~
rym1nalem ruema wprawdzie odwagi walczyć otwarcie, lecz przez odpowiedni do·
bór infonnacji o Polsce podkopuje jej autorytet.
.
Frcic Presse" zapiera się 'akob ·e·
,~
• .·
' J .- Y 1 J
partw. była InS!MOwana z Berhna. Jak
baranek, któremu_ ch~ą ukręci~ halca!Ystyczny łeb, bromąc się przed c1osen1, zafośnie krzyczy:
A n i j a , a n i
m 0 i a pa r tj a n ie mamy n i c
.
B
•
w 5 !1 1 e ~ 0 z
e r 1 1 n em·1
?czyw1śc1e .- wzorem dawnych krzy.
!akow - kłamie!
Przyrzekliśmy to udowodnić • Dziś to
czynimy. Dla otwarcia oczu społeczeństwa
!ódzkicgo i całej Polski, dla prz~strogi i o-

° ".

budzenia czujności patrjotów.
niniejszem „Freie Presse"
i jejZapytujemy
obói:
Czy prawdą J·est, że dnia

.... . ,

Łfodakto:· naczelny „Matm a"

•

za

p rop~gand a b O JszeWIC
• ka

z

e

Czy St. Zjednoczone

niedwuznaczne, jasne, zro~-

miałe.
Ofensywa berlińskich nacjonalistów
rozzuchwalita apostołów powyższej ideologji, miesvkających· na naszej ziemi. Pewrte koła mniejszości niemieckiej wtórują

w

Stephane Lauzanne

,

n

zaprzestaną

handlu z Sowietami

Sprawy Moskwy w Ameryce stoją luić?
zrobiło podobne Mwiadczenie członka aą
Co prawda, poza Rzymem, sprawy
- Zresztą - dodał nie bez pewnej du. Daremnie prezydent Hoover próoo
Moskwy wszę dz i c źle st oj ą, logiki obywatel Mathew Woll, - ptaw· wat zmiękczyć słowa swoifg'o podsekrett
ale w Ameryce najciekawszem jest to, dę mówiąc, cała Rosja t o j e d n e rza stanu, oświadczając korespondeuton,
że ci, którzy })()Wstają przedw Mnskwie, wielki e galer y. Czyż robotnicy z Waszyngtonu, że „nic było zakazu. llan
nic są ani kforownikami trustóvr„ ani ka mają prawo syndykalizowania ~ię wed- dlu z Rosją.u wywołaneg·o jakiemiś wzglę
pitalistami·miljarderami, ani głowami ko ług własnych potrzeb i omawiania w syn cłami politycznemi'~ lecz dotyczyło fo je:
ścioła, ani reakcyjną burżuazją, LECZ dykatach spraw zarobkowych? W rezul· dynie bezstrnnnego i staranneo-o prze
- ROBOTNIKAMI i KUPCAMI.
tacie nasi prcducenci znaleźli się przez to strzegania ustawy celnej.
"'
Na początku sierpnia bieżącego roku w obliczu nielojalnej konkurencji, wo·
Od tej chwili wielkie zakfaJy prze
obywatel .Matthew Woll, wiceprezes Arne bee czego żadne rosyjskie towary NIE mysłowe zgłaszają się po kolei do wa
rican Federation of Labor, oraz prezes POWINNY MIEć WSTĘPU DO NA· szyngtonu z reklamacjami 0 0 c lt r c
nowej i potężnej organizacji, która nosi SZYCH PORTóW.
n ę da n c j u s t a w y c e I n e j
nazwę „Związek opieki nad zarobkują·
P. podsekretarz stanu wysłuchał tych podchwytując argument: „Wyroby 1·0 '.
cym.i w Ameryce", wylądował pewnego wywodów życzliwem uchem i na począ- · syjskie - to wyrcby ·wykonywa1 c przez
pięknego ranka w Waszy11gtonie, udał s~ę t~k nie. pozwoli~ dwom statkom, norwe~- galerników, a więc . wyroby zakazane!•
wpros.t do dep~rtamentu skarbu, gdZie k1emu 1 brY:ty~skiemu, na ~yładowame To prze?1ysł kopałmany w osobie senatopod meobecnośc p. Andrew Mellon był belek, przywiezionych przez me z Archan ra Reed a z Pensylwanji wnosi reklamanatychmiast przyjęty przez p. Low· gielska. Jednocześnie oświadczył:
cję, to przemysł d~·zcwny, to manganoman'a, podsekretarza stanu i p1·awą ręką
- Wszystkie bog·actwa naturah1e i wy.„ a dzienik „Washington Post" któministra skarbu. Matthew -Woll rzekł:
przemysłowe Rosji wstały przez rzą,d so ry odbija stale nastroje rnądowe, 'pisze
- Kongres zatwierdzJ.1 ostatnio nową wiecki sk(lllfiskowane; rząd ten mógł dosłownie: „Inwazja rosyjskich produk·
usta~ę _celną, która, ja~ mówią, ma O· ~ięc zacząć handel, nie ~y?ając ani gro· tów _jest _je~ncm ~ na~:Irc~-+,jsz:.'-·c-h uiebromc mteres~ za.ro}>kUJą.cych w Anw::y s~ na wk_łady w prze?~aęb~orstwa. o.bee- ?;~zpl;)C~~-=~„.-, l>tE _ ·u ~><. ·1, ~ ~ · • p~z.ece. Między mnenu ustawa ta gł1>S1: me, aby Się zaopatrzec w siły robotmcze, cnvstaw1c an·cryka · : -y
; · ~mi łtfr~y
„Yt/szystkie produkty, artykuły, towary, robi. .sobie n ie w o 1 n i k ów, 'Po w i n n a.:') y ć --, s · 1 "y · a ,1 ;
l'l-_yrabiane częśc~o~o.l~b w całości.zagra tak.z mężczyzn, jak i z kobiet. Ni_e ma;z ~ '"' s z.e l_ J: ą ce 1, .-' ·K·. ;;;.,;ci,
·mcą przez nenueslnikow, pozosta3ących takiego przemysłu w Ameryce, ktoryby które mogltbysmy ewc~1tun ' ai:: uz;r;.;;kad a
w. więzieniach lub. na galerach, n!e było mó~ł walczyć z pod~bn~ konkur~~cją, handl.u '!' Sowietami, są Iliczem wo~
111!8'ły ~stępu do za~1ego z p<>rto~ s.ta· gdyz s~se ~.zbyt ru~~owne.. Jesb b~· kieski, ~aką poc~ą.guąłby za sobą trfomf
now ZJednoczonych 1 sprowadzanie ich dziemy .s1edz1eh z załozonem1 rękanu, bolszewizmu w swiecie !"
j e s t f o r m a l n i e z a k a z a n e. to któregoś ranka obudzimy się i zobaTwierdzenie najzupchiiej prawdziwt
Otóż, od kilku m~es~ęcy .otrzymuj~m?' czymy, nasz. rynek, ~hl:ny produktami, i 'ełne zd~o~ego sensu. Zdaje się, że PU·
bez przerwy pap1erowkę 1 kopa.Imaki. w,yrab1anem1 w rosyJsk1ch galerach, na bbczna opmJa amerykańska zdała sobie
przygotowane, obrobione, ładowane i sze fabryki zamknięte i nasze ulice, za. nareszeie sprawę z matematycznie ści·
transportowane przez galerników rosyj. pełnio~e bezr~botnymi. . , . .
słej forf!lułk_i, . utworzonej we Fi·ancji:
skich. Na co pan czeka, aby tego zabro·
Mozna sob1~ wyobraztc, Jaki efekt „ W szellue piemą.dze wpłacone dla handlu
z Sowietami, s ą. p i e n i ę d z m i
wł 0 ż 0 n e mi w p r 0 Pa gan d ł
źle.

I
I

lndi·e znowu w ogni·u wa'lk ~o

p;.6

Is ze wicka".
W Rosji jest bÓwiem jeden tylko
duc~nt: i·ząd i ten producent nie używa
t
t
swoich zysków na ulepszanie narzędu
29 maja. b. r. na zebraniu w
erJa zamac ow ęps
przemysłowych, lecz n a d o s k o n a.
lokalu szkoły we wsi Krzy•
rokowań
lenie narzędzi rewolucyj
wiec, powiatu łódzkiego, sekre
n Y c h. Równfo:i; jQdna jest tylko ka&i.,
tar::it objazdowy „Volksverban·
PARYŻ, 9. 9. (Tel. wł.) Następstwem j34 odniosły obrażenia. Podczas powrotu kasa. rządu i każda suma do tej kasy
d u
o•
h f f
zerwania rokowań porozumiewawczych Z pr-OCesji hindusów od nlOiza przyszło do wpłacona, wydawana jest przez rzad na
u P• ieste1· O t, igura CZO• Gandhim wzmogła się w Indjach akcja za~ podobnych starć; policja oddała do tłumu to, co uważa za stosowne. Owż od •dziełowa partji, przyciśnięty do machowa.
3. ~l~y, w~ku~ek czego 5 osób odniosło sięciu lat rzą.d sowieckł u~'Rża za stosow
muru, przyznał się do kontak·
Dokonany został zamach na pociąg po c1ęzinc obraz~ma.
ne wydawać pieniądze ze swej kasy na
tu z niemieckien1 Minister• spieszny w odległości 100 kitometrow od
W Rathagar tłum splądrował wiele skle · komunistyczną propagandę zagrct1ue-4 ,
stwem Spi'aw Zagra:nkznych Kalkuty, wskutek czego 4 osoby zostały pów, zamieszki poczęły przyjmownć tak
Można więc śmiało powiedzieć, te kai
w Berlin~e?
zabite, zaś 15 odniosło ciężkie obraże1.1i<!. Itowafay charakter, że pDHcja zmuszona dy 9ie11i;~dz posłany do 1\-fosk\vf, Jl.;8T
Czy ,,F:reie Presse" temu
w Rajshahi (Bengal) nastąpiła w mie~ była do interwencfi. robiQc uiytek z broni PIENIĄDZEM POSLANYM 1ił0 TRZE·
?
szkaniu inspektom. policji eksplozja bom- palnej, przyczc;a lillka c2ć1J zostało zabi- CIEJ MI~:OZYNARODóWKI i wraca do
zaprzeczy Czy będzie miała by, która nie p<>ei~gii~ra za sobą jednakże tych, a 7 odniosło obrażenia.
kraju, który go wysłał, pod różnemi po.
odwagę wobec tego dowodu poważniejszych strnt.
w ołrręgu Satara wybuchło powstanie, lstaciam_i. Albo pod postacią plakatów,
jeszcze raz skłamać?
w czasie uroczystości religijnej przy- w którym udział bierze przeszło IO.OOO o· ,nawołu~ących obywateli do wieców :reZapewne tak, bo nie reagowała ani ona, szło na przedmieściu Bombaju do starć po- sób. W czasie starć wojsk brytyjskich z wolucy}nych, ~łbo pod postacią bibułJ'
między hindusami a mahometanami, w uowsta1icami 55 osób odniosło obra'=enia. komumstyczn~J. albo poprostu pod posta
ani „Volksverband" ani p. DiesterhOft na czasie który<:h 2 osoby zostały zabite, zaś ~
· ka1U1em
· · brukowych , któ
Clą
- re . }J'rzy otysiącc ulotek, rozrzucanych w powiecie
--eOoka.zji komunistycznej manifestacji, rozłódzkim, a podających do wiadomości pobijają witryny kupeów.
wyższy fakt.
Przykrem jest, że faszystowska Italja:,
Niech jednak „Freie Presse• nie przy.
która z
handlo·
puszcza, że tym razem wykręci się siawy traktat, dość jeszcze niewyraźny, nie
zrozumiała tego. Ameryka zacz.Yita to ronem, jak w sprawie udziału organizacyj
ozporzą zenie
m1n1s łra praw ewnę ł rznyc
zumieć. Dopóki Rosja uie stanie się kra·
łó.dzkich w demonstracjach przed niemieeMinisterstw~ S~raw Wewnęt~znych maluych, a następnie po otwarciu kred~- jem jak. ~szys,tkie inne, ~e trudn~
kim konsulatem!
wystąpiło z wmoekiem 0 przyzname do· tu wyborczego przeprowadzone
będzie P!owa_dz1c z mą. ~del, Jaki prowadZJ
Tu p.ozostaje jedno: zaskarżyć „Ha- datkowego kredytu na wydatki, związa- pn~elanie kwot wydatkowania. •
się z tnnemf kraJanu.
skf' i zbić zarzuty! p r a g 11 i e m y ne z tcchnkznem przeprowadzeniem wyZaznaczyć należy, że wydatki z kreCzyż pie.i_wszem ze wszystkich praw
g 0 r ą c 0 t e-g 0 p r 0 c e s u , Przy borów do Sejmu i s~natu.
dytu, który ma być przyznany, a który kupieckich nie jest toi. ż e p i e n i ą.·
Do czasu otwarcia na ten cel kredytu figurować będzie p. n. „koszty wyborów d z e .. u ż y te n a ha n d e 1 n ie
zamkniętych drzwiach w Sądzie wyjawi- który następnie bczzwi~czni,e ~rzek·aza. do 8cJ.mu
·
i se~atu", P? dl ~gac' będ_ą no~._ J? o w 1.· n n y r u J· n o w a c, k u p Qo
my tajemnice, których tu od.kryć nie mo- ny będzie wcjewccłom, meunikruone wy· malm'J kcntroh organow koutroh pan- J ą c e ~ o ?.
'2 ;:_1:1.
. d~1tt.i ·t&Lry,h,ne b~~h! z l..1·etlyt~w no.a:- s! f; c-.~· ·j. (hkra)
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Emigracja z Polski

z

---0·--I

Walka policji z cyganami
Retmana zam. we wsi Skał
ka w pow. włoszczowskim skradziono w nocy
'5 soboty na niedzielę trzy konie wartości 1800

Ze stajni

Wład.

zl
Zarządzony pościg

:i;

udziałem

wieśniaków

ie Skałki, dopędził tabór cyganów, gdzie rozpoznano kradzione konie.
Gdy policja chciała cyganów zatrzymać i
sprowadzić na posterunek policji w celu ustall!nia kto skradł konia, cyganie skryli się na
wozy i dali w stronę policji kilkanaście strzałów.

HASŁO

dnia 10. IX

.Wyłowienie zwłok

Samobójstwo 15 ·letniej

przyniosła na przys~ań_ .złama_ne wi?sło ~ p~daj~ wśz~lk1e przypuszczenia o popeł-

---b--O grobowiec
Przybyszewsk1"ego

rośnie

Emigracja z Polski wykazuje w ostatnich
Jatach stały wzrost. W roku 1927 wyemigrowało oaółem 147.614 osób, w 1928 186.630, a w
roku 1929 . - 243 442; zatem około _1.4 miljona
1
osób opuściło w Ciągu trzech lat kraJ w poszuldwaniu pra~.
.pośród ogółu emigrantów, w roku 1929 by
ło wyznania rzymsko-katolickiego 148.843, il'ec
ko-katolickie.go 24.666,
mojżeszowego aa.378, prawosławnego - 13.-&66, a prawie u
trzydziestu tysięcy osób nie zdołano określić
ich wyznania.
Emigracja do ~alestyny, dokąd jadą sjoniści
głównie do Francji (81.508 osób), do
Niemiec
(sezonowa 87.247), Belgji (5.972), Stanów
Zjednoczonych (9.309), Kanady
(21.703), Argen~y (21.116), oraz do Brazylji (8.732).
Emigrac:ja do Palestyny, dokąd jedą sjoniśd
i;ydowscy. wynosiła zaledwie. 1.803 osób.

-!·----··"

uc~ennicy

W Szydłowcu w mieszkaniu swego wuja Fraa
ciszka Skwarki wystrzałem :s rewolweru odebrała
' Jak już donosiliśmy, ~ ub. piątek ud~!, ce~11 jest zaginiony w piątek arch. Raczyi1- ,obie życie 15-letnia uczennica miejscowej szkoły
powszechnej, Janina Madziarówna. - Przyczyn:1
się na prz2jażclżkę po Wiśle w Warszawie ski.
.
.
.
.
z przystani WTW. arch. Jerzy Raczyński.
Na ciele me ~n~lez~ono zadnych gwał samobójczego kroku było nieotrzymaąic promocji
Po upływie 3 godzin żona pewńego rybaka townych ozna~ sm1erc1, wobec; czego od- cl11 oddz. 5,

ś.p. arch. Jerzego Raczyńskiego

chorągiewkę

nadm1emaiąc,

ze mąz Jej 111011ei na nim zbrodni.
, . .
wyłowił wywróconą do góry dnem łód~,
, We?ług otrz.i-:manych_ w Tow. ~V10sla1~
jak się okazało ~łasność arc_h. Raczyńsk~e s~1em mf?rmacYJ, w . pią~ek, '~,YJe~ha~ w
go. Przedsięwzięte natychmiast poszuk1- gorę rzeki statek '!S;ęnk1ew1cz . Nie Jest
wykluczor.e, .że łodz uderzo~a zosta~a
wania nie dały żadnych rezultatów.
Dopiero wczoraj przed południem ry- boczną , falą. idącą ocl stat~u .1 raptowrne
bacy zakładający ~ieci na 3:-ci~i ~ilometr"z~ wywróc_ił~. się, ~rch. Racz.>;'ns_ki_ wpadł . w
powyżej przystam, natknęh się na zwłol~1 wu, z 1doi ego. me zdołał się JUZ "'.yrwac.
mężczyzny. Zwłoki przewieźli do konuPo zbadam~t trupa prze_z lekaiza, ~r~sarjatu wodnego, dokąd wkrótce przyby- kurator zezwohł. na wyclarne 20 roclzmie
ła rodzina arch. Raczyńskiego i przedsta- celem pochowama.
wiciele W. T. W. Stwierdzono, że topiel- I

P. minister Czerwiński, który w niedzielę
bawił w Inowrocławiu na uroczystościach od·

słonięcia ponmika Jana Kasprowicza, udał się
po uroczystościach w towarzystwie kuratora
poznańskiego dr. Namysła samochodem do Gó·
ry na grób ś. p. Stanisława. Przybyszewskiego
spoczywającego jeszcze dotąd w obecnym grobowcu. Pan minister

złożył

na grobie Przyby.

na Kresach ;~:::~e~d:isp:o~~ał~a:::~ie;isiar~~~żs::a:tę:~~~
Płaco, wka połsk1.-e-g-0°0° słowa
•
k
Otwarcie sezonu teatru poIs k1ego w

Nowozorganizowany
wołyński
teatr
polski pod dyrekcją pp. Zbierzyńskiego i
Gallowej rozpoczął dnia 6 b. m. sezon komedją Szaniawskiego „żeglarz".
Inauguracja sezonu odbyła si~ uroczyście. Przed przedstawieniem
przemowił im. wojewódzkiego komitetu teatra!-

Io

LU«: u .
neao p. Roman Zrębowicz, kreśląc historję
po~stania tej nowej placówki polskiej. Z
kolei wygłosił krótkie przemówienie dyrektor teatru p. Zbieszyński, który zwrócił się do publiczności z gor<!C'! prośbą n
poparcie teatru.

p. minister dopytywał się o sprawy budowy
grobowca ś. p. Przybyszewskiego, który stawia
rodzina wielkiego pisarza przy pomocy insty-

które jednak - jak dotąd - nie ~ka
hojne. Grobowiec Przybysze~sk~eg~
według projektu artysty rzeźb.
Głowmskiego
obliczony jest na 20 tysięcy złoty~h. Wykonany on będzie w granicie.

1 tucyj,

zały się

___ . G>---

r„.

W wynikłej strzelaninie zostało clężko
nych dwuch cyganów oraz brat poszkodowanego Bronisłitw Retman.
Rannych przewieziono do szpitala powiatowego, policja zaś aresztowała przywódców ta"6ru E. i St. :Majewskich podejrzanych o kradzież i strzelanie do policji.

---D--Obłąkany
W chwili gdy

na dac!Jn

pociągu

pociąg

pospieszny do Warszawy
miał ruszyć ze !Jtaeji Wilno, policjant dyżurny za.
11ważył na wagonie
jakiegoś osobnika, kt1lrego U·
ailował przy pom0<:y służby kolejowej usunQĆ. Okasalo się, że nie jest to łatwe, osobnik ów, by uthronić się od wypadku zesunięcia się na ziemi~
przywiązał się do części dachu pasem skórzanyn:i i·
&J'oził w.ielkim nożem zbliżającemu się policjantowi
oraz kolejarzom.
Obezwładniono go i sprowadzono po drabince na
siemię, przyczem powybijał on szyby w oknie oraz
poranił kilku pasażerów.
Sprowadzony n• posterunek policji kol. w Wil·
pie, nie mógł podać awes;o nazwiska ani miejsca
lllllDlieszkania, a wobec stwierdzenia przez lekarza, ,,
ie ma się do czynienia z umysłowo chorym, odwiezfono go do szpitala św. Jakóba.

.

~--G---

li PHILIP MACDONALD

1

PODZIĘKO WANIE.
Panu Specjaliście Dyrektorowi J. Ra~porto~ zam: w Ło?z.i _ul. Wólczańska
(front), dziękuję serdecznie za wyratow~ru~ moJego dz1ec~a z c1ęzkiego kalectwa medowładu (paraliżu) nóg z powodu skrzywierua kręgosłupa i
bolącego
ropnego garbu
przez założenie specjalne~o lecznicz~go go~setu ortope~ycznego
wedle Jego
metody.
Dziecko nasze jest obecnie zdrowe i chodzi prosto ! ! '
Z poważaniem
SZKLASOWIE.

;o,

w.

czegoś

dopuścili, są

·

Wytwórnia

Piecy i kuchenek.
przen-0śnych

nagrodzona·

na wystawie Gospod. Higienicz. w Łodzi, dużym
srebrnym medalem.
„KOŹMINEK"
Główna 51, tel. 175·09

"'.yjaśnię ~l
przystępnych słowach _ od
pow1edz1~ł
Otóż Mą.vis robiła wrażenie zde·
p~eJ~zane. Chciała się dowiedzieć, co byłt
w. testamencie• OJ ca. Zachowywała się bardzo dziv,·nie
Miała yr swym p~nieńskim pokoju fotografję człowie
ka, związaneg-0 blisko z zamordowanym ojcem. Bywa.
ła w biurze i orjentowała się w rozkładzie
gmachu.
~szystko to były szczegóły godne uwagi. Ale ja prawie od sam.ego początku uznałem w głębi duszy, że
mordercz~mą była Fan~h~rpe. Wobec tego nie zaprzą.-

nawet
tam nie
jednak do tego zdol-:-to w
Pr-drak-il gdy,
ni w wysokim stopniu. Trzeci rodz.aj - ci, którzy niAnto:ii. wbrew
temu, co
cydowame
wsbronłony

w żadnych okolicznościach,

z~~~~:~:~~:~~~.:~ li

się

zdaje, wbrew temu, co mówią oni sami lub co mówią inni, nie dopuścili się danego występku. Na nieszczęście
dla Scotland Yardu i dla Carltonów Howe'ów
pierwszy rodzaj obejmuje jakieś 95 proc. ludżkości. W naszym poszcwgólnym wypadku Fanthorpówna należała
Nr. 82
do kategorji pierwszej, a Steila Holroyd bezwzględnie
do trizeciej. Jest ona w swoim rodzaju
niesłychaną
- O, Zeus.i.ie! jęknął Antoni.. _ Słuchajcie
więc, rzadkością. Nie wiem jeszcze dokładnie, dlaczego s·ię tak
to
pr2yjaciele. Dowiedziałem się, ską<l został wysłany list w dziwnie zachowywafa. A nawet gdybym wiedział,
taki sposób. Jak wiecie, wyprnwadziłem Fanthorpównę pewniebym wam nie powiedział. Możecie się łatwo do?; trupiarni i wsadziłem ją do taksówki.
Zapamiętałem myślić, tak, jak ja się domyśliłem, że jeżeli ta dziewsobie numer taksówki, gdyż chciałem wied~eć, dokąd czyna l<:łamała, to nie ze względu na swoje własne bezsię ona uda. Już wtedy miałem na nią podejrzenie. piecreństwo. Nie będziemy o niej więcej mówili. Tylko
Była ostroma, ale za mało ostrożna. Pojechała tą tak- jeszcze jedno, panie Pike. Zapomnij pan o tej stronie
&?wką na Ca.rfew Street i tam wysiadła, i prze&iadła sie sprawy. Wymaż ją z pamięci i myśl o czem innem.„ Ja
do drug.Lej Ale pierwszy szofer zwrócił na nią uwagę i nie żartuję, Lucas !.„ Jeżeli c enicie moje opinje, to
jednocześnie - co za zbieg okoliczności - poznał w dru- przyjmijcie za pewnik, że nikt z personelu biurowego,
g,im swferze swego przyjaciela. Tą drogą,
pi·zez po- z wyjątkiem morderczyni Netty Fanthorpe i biednego
średruictwo nieporównanego sierżanta Holcrofta ·dowie- Lenneta nie miał absolutnie nic wspólnego ani z mor·
działem się, że nasza dama jeździła na Camberwell
dem, ani ze zvv+ązaną z nim intrygą.
zprowrotem. Początkowo myślałem, Ż(I mogło to m1ec
Locas pokiwał głową i zapytał cicho:
związek z Lennetem. Ale później zorjenbowałem się, że
- A te cztery tysiące to nic?
ch<>dz-iło tylko o to, aby na liście była pieczątka z tej
- Część ich pol.ityki zatarcia za sobą śladów - odbogatej dzielnicy, do której nikt nie zagląda oprócz powiedtział Antoni. - .Chodziło o skierowanie naszych
mies~ańców. Nowy rebus dla policji.
podejrzeń na Sheilę. Przypuszczam, że w swoim rzeczyAntoni urwał, westchnął, popił kilka łyków i cią- wistym testamencie Albert pamiętał o dziewczynie, ale
gn.ął dalej:
nie obdarzył ją aż tak hojnie. Jak się okazało, zapisał
- A teraz pytanie drugie: Sheila Holrnyd nie ma jej tylko wszystkiego 400 funtów. Ale to się wyjaśni.
z tą trudną sprawą nic wspólnego. Wystarczy na nia A my, policja, zostawcie mi ją w spokoju.
spojrzeć, żeby to wiediziieć. Mówiłem wam już kiedyś, że
Amen! - ,rzekł Archibald. - Ale powiedzno
z punktu widzenia zbrodni rozróżnia się trzy rodzaje mi, ojczulku, co to było ~ tą Lines-Bowerówną '? Znam
ludzi. Pierw~y rodzaj - ci, którzy mogą być zdolni do tę całą sprawę tylko po łebkach i niebardzo się orjencze,l'QŚ al@ l! nie. Drugi rodzaj - ei, któr.zy choć s.ię :~

-

ta~e:n. sobie gł?WY Mav1s i pomyślałem 0 niej dopi·ero
dzis1eJszego wieczora i to tylko dlatego że
chciałem
zabez~i~czyć się przed wizytą FanthorpÓwny w „Białej
Wrome . Gdyby nas tam zobaczyła, mogłaby
zdażyć
"':szy~tko up1::2ątnąć. W_ziąłe:11 ją więc sobie na po~ier
mcę i poprosiłem o udz1eleme m1 pomocy. Oszukałem ja
bez tn~du. :8Yłem_ u niej_ niby to w jej mieszkaniu:
Z<lradz1ła s1~ w ~1ąg~1 pięciu rainut, me wiedząc, gdzie
czego .szu~ac. Wi~działe~, że }loniewa;i, nie podejrzewa-'
ła m~1ch m~ei_1cyJ, uczym wszystko, co jej każę. Po-

wi:dział~m Jeł t~dy, żeJ:>y śledziła Maviś, 1 przyrzekłem
dac znac, gdzie Ją będzie mogła spotkać. Nast.ępnie napisałem list do _Mavis i posJałem przel: White'a. Pai11 iętasz, Lucas? Nie lubię tej dziewczyny. Po południu _

do licha, toż to dopiero niecałe dwanaście "'Odzin temu
ja~ spotkaliśmy się, ja i Mavis, w trochę dla niej krę~
puJących _o~olicznościach. Wydaje się, że od tej chwili
upłynęły ~u~ ze ~w~ tY:godnie. Otóż ona wiedziała, że ja
mogę o meJ myslec, ruetylko z powodu tych skandalicznych okolicznościach, ale także z powodu
miejsca

gdzieśmy się spotkali, miejsca mającego daleki zwia~
zek ze śmiercią_ jej ojca przez pośrednictwo mieszkają.
cego tam człow1eka. Jednem słowem Mavis była w stra
chu. Odebrawszy przeto mój sprytny list _ nie powi.«I. c. n.)
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Dożynki w

szkole rolniczej

W nadchodzącą niedzielę odbędą się
fradycyjne dożynki w szkole rolniczej w
Czarnocinie.
Na uroczystość przybędą przedstawiciele innych szkół rolniczych, oraz władze
ze sta~ostą Rżewskim na czele.
{b)

Nowy budynek gminny
W niedzielę, dn. 14
11roczystość poświęcenia
~innego Brujce.

bm. odbędzie się
nowego budynku

Budynek ten jest wzorem dla tego rodzaju budowli f powstał dzięki inicjatywie
wójta gminy p. Warchoła.
Na uroczystość poświęcenia przybędą
przedstawiciele władz pa11stwowych i ko(b}.
munalnych.

Trup noworodka
w dole biologicznym
W dniu
wczorajszym w godzinach
porannych dozorca domu przy ul. Zakatnej 69 - Ka.rol Blizer zauważył, iż podczas wydobywapJa nieczystości z
dołu
biologicznego znaleziono w
dole . trupa
noworodka płci żeńskiej w stanie silnego
rozkładu. Zwłoki zostały przewiezione do
p:rosektorjum miejskiego, zaś za wyrodną matką I>Olicja wszczęła
poszukiwania. (u)

Reje~łracja

rocznika 1912

Dżiś, · w śro<lę, dnia 10 Wi:ześn.ia 1930 roku
w lok<:.lu Biura Policyjno-Wojsko. wego (Piotrkowska 212) w godzinach od 8-ej
rano do 15-ej, winni się zgłosić mężczyźni, urodzeni w 1912 :reku, zamieszkali na terenie
IIl·go Komisarj:i.tu P. P„
których nazwiska rozpoczynają się od liter:
H. CH.. I. J. n.
i zamieszl-·ali na terenie VIII ·go Komisarjatu
P. P., których nazwiska rozpoczynają si~ od liter:
T. u. w z. z.
Każdy z~łaszający si'.!• do reJesti'acJ'i, winien
być zameldowany w Łodzi i posiadać:
1) dowód osobisty w braku dowodu o;:;obiste·
go - metrykę urodzenia wraz z iru1ym doku·
mentem, stwierdzającym tożea.mość osoby,
2) świadectwa szkolne.
Rzemieślnicy, prócz wyżej wymienionych do
\umentów winni przedstawić świadectwa cechowe.
Do rejestracji winny si<;; ~głosić również os<„
by, zamieszkałe na terenie ni. Lodzi, nie mogące
wylegitymować się ważnym dokumentem o
obcej.
<?bywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej, winni zgłosić się do reje
stracji we właściwym urzQtl:tie konsularnym.
telny swoje imię i nazwisko, datę i miejsce u·
W razie pisemnego zgłoszenia - powinien
tgłaszający się podać w sposób dokładny i czy
rodzenia, '.miona rodziców i nazwisko panieńskie
matki (czy żyją, miejsce ich zamieszkania, dokładny adres w miejscu pobytu, jeśli czasowo
'111--yjechał z miejsca (stałego) zamieszkania, narodowość, wyznanie, zawód względnie zatrudniel-1ie, wykształcenie, stan cywilny, ukarania sądowe, czy służył w innem wojsku lub formacji
\'l'ojskowej oraz ewentualne ułomności lub wady fizyczne.
Winni niezgłoszenia się do rejestraeji -w
wyznaczonym tenninie, ulegną w drodze adm.inistracyjnej karze grzywny do 500 złotych lub
aresztu do 6-ciu tygodni albo obu tvm karom

ao rejstracji

przynależności państwowej.

łączni~

ae

dJ]rekcji wodociągów i kanalizac,Yj magistratu W arszaW.Y złoż,Yli około l OOO zł.
na budowę łodzi podwodnej.
NIEBAWEM AKCJA ZBIERANIA SKŁADEK ZAPOCZĄ.TKO
W ANA PRZEZ „HASŁO" . OBEJMIE CAŁĄ POLSKĘ, - od Noteci
po Niemen, od Karpat po starJJ Bałt)}~.
na którJJm zakołJ)sze się DJ niedalekiej
przJJszłości „ODPO'f-VIEDź TREVlRANUSOWI".
W czorajsz:y dzień prz))niósł nowe do·
wod)) ofiarności społeczeństwa polsleiego.
SZEREGOWI I. KOMISARJA·
TV P. P. M. ŁODZI DJ liczbie 48
osób złoż.Yli na budowę łodzi podwodnei,
zebrane pomi~dz:y sobą

WWWM'#'SW

Agitacja komunistyczna po wsiach
Wieśniacy przepędzają

agitatorów

Z racji rozpisanych wyborów do ciałlgłoszenfa przemówień. Wieśniacy, zorj~ll
usfaw'Odawczych - również i czynniki towawszy się w tern, że mówcy są koantypaństwowe rozpoczęły wvdatna dzia munistami, nie pozwolili im mówić, zmułalność celem z&pewnlenia sobie j~knaj- szając ich do opuszczenia wsi. Powiadowiększej liczby zwolenników.
miony jednocześnie
posterunek P. P.
Komunistyczna Partja
Polski, nie deleg°':\:ił wślad za niefortunnymi agipoprzestając na agitacji w miastach, tatorami ki.lku policjantów, którzy przynota bene nie cieszącej się powodzeniem, trzymali obu agitatorów, osadzając kh
przerzuciła swoją działalność
również w areszcie do chwili ustalenia tożsamoi na prowiincję, organizując wiece
po ści.
wsiach i małych maisteczkach.
Drugi Wy-pa.dek występów agitatora
W dniu wczorajszym w gminie Dą- komunistycz,nego miał miejsce w gmibrowa, powiatu brzezińskiego, występo- nie Księża Wola, powiatu konińskiego,
wali dwaj agitatorzy, usiłując zgroma- gdzie agitator bolszewicki został przez
d~ć pewną liczbę słuchaczy, celem wy- włościan poważnie poturbowany. (s)

321 zł.

i wzywają leolcgów z Il„ Ili .• i IV. Kom
P. P. m. Łodzi do poparcia a.lęcji

„Hasła".
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Katowaniem

zmuszał ją
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Strzełe~ki·ego
~

Dłuskiemu

·
się

w

Warszaw:c wyp1owaclzenle zwłok z kościo
ła św. Aleksandra na dworzec główny b.
prezesa Związku Strzeleckiego, dr. Kazimierza Dłuskiego.
·
z
ł
·
W ostatmej posłudze mar emu wezmie delegacja tutejszego okrę.gu Związku
Strzeleckiego, w osobach pp.: prezesa okrę
crowego związku, senatora Wodzi11skiego i wice-prezesów - dr. Felixa i Piątkowskiego, oraz p. Szcześniewskiego.

!

W rolach

f

d

(

Miłość!

)

lim Karol Dane

Sport I

Humor!

Miłość"

1łównych:

2 królowie humoru:

Joan Graw or
William Hałnes

S

„Braterska
W rolach

głównych:

procederu, Wale.i;jan zamieszkał przy \lli
ey Łagiewnickiej 18, u jednego ze swych
kolegów, tłumacząc postQpowanie
swe
przed narzeczoną, iż ze względu na Jego
xodziców, nie może zamieszkać z nią razem przed ślubem, gdyż rodzice
J8gG
gdyby dowiedzieli się o tern nie zgodz,i·
11.by się na ich związek.
Po upływie dwuch tyg-o<lnJ., vValerjan
oświadczył narzeczonej, iż zaprosił <lo
jej mieszkania
swych kolegów,
gdyż postanowił uczcić roczną ich zna·
jomość, która wypadała właśnie w t~-m
dniu.
Pod wpływem aikoholu, wypitego w
·nadmiernej ilości Hermanów11a stracil:ą
Jn'zytomność i wówczas po Ul)l'L"edniem
porozumieniu się z Walerjanem,
obydwaj koledzy
zniewolili ją.
Po dokonanym fakcie, gdy pierwszy
krok na śliskiej drodze życia
Wandy,
mimo jej woli został postawiony, wyro<l

Nocne dyżury aptek

Wielki podwójny program!

Książe

nierząd·u

Na st·ac1a.c
· !1 ko1eJO\\_'YC
·
h w 1r... o Ius~ kac h,
•
•
Piotrkowie, 13actomsku l Częstochowie oddadzą ostatme honory Zmarłemu kompanje strzeleckie z tutejsze~o, okręgu, jak również złożone zo s taną w1ence przez zarząd
· t
' k
Z
d grodzk'
y pow1a owe zw1ąz u.
arzą
1
Związku -~trzel~ckiego, w osobach pułk.
w więzieniu
Walawsk1ego 1 por. Balcerzaka, odda ,przy ulicy Kopernika. (p.)
ostatnią posługę Zmarłemu u grobu na
Z
cmentarzu w Zakooanem.
'

.RmlJIBllBEli!!if!lD.IKPJilli!MBBB•B!lllllllllllll&mil!i11111BRIWJll!Jml'll!łlmlBMl!Mlllll!~lm191!1

Szalony

SUTENERA

nydonarzeczony
katowaniem
ją
zawodowego
uprawianiazmuszał
nierządu
i oddawania zarobionych pieniędzy.
w dniu wczorajszym posiniaczona 1
pokrwawiona dziewczyna p.riybyla do wy
działu śledczego i tam kieroW11ikowi bry
' dz1'ała całe SW"J'e
prze..1· ga dy opowie
v
ścia.
Stwierdziwszy praw~iwooć jej zez·
z.nań, z polecenia sędziego śledczego Leon Walerjan
został aresztowany i osadwny

w hołdzie Zmarłemu b. prezesowi d:r. Kazimierzowi

\V cl·1111'u clzi's1'ei'szvm
oclb~clzie
J
•

p. STAROSTA RżEV/SKI
200 zł.

do uprawiania

W jednym z większych domów przy f dzicom i wezmą ślub, bez zgody jej roulicy
}f!ars.załkowsklej w Wai-~·zawie, d_
ziców, którzy ~a zwi1zek . 1?~że1is}~i
mieszkała biedna rodzina Hermanow, po- Wandy z WalerJanem me chcieli się zgosiadającycfi jedyną có1:kę
d;Zić, ze ~zg!ędu na to~ iż Walerjan nie
piękną 18·letmą Wandę.
.cieszył się w Warsza\~e.
Wanda była oczkiern w głowie swych rodob1·ą opmJą.
dziców, którzy dbali n:ie tyfao 0 dobrobyt
Mimo nalegań rodziców, Wanda ri.ie
jedyne()'o. dzledra, lecz starali się nawet chciała zerwać z narzeczonym.
w mim~ę możności 0 danie mu odpowiedPrzed kllku miesiącami ~e~-.1:1anó:vniego wykształcen.i-a.
na uciekła w nocy z domu roaz1c1elskieNa jednej z zabaw w karnawale ro- go i z narzecz~nym
.
ku ubiegłego, Wanda poznała starszego .
przyJechała. do Łodz~
od siebie 0 3 lata Leona Walerjana, któ- gdzie zamieszkała przy ulicy Srebrzyńry przedstawił się jej jako m'IZę<lnik
skiej 69. Już w Warszawie w umyśle Wa
jednegQ z banków łódzkich.
lerj:ma zrodziła się myśl eksploatowania
Młody i elegancko ubrany
młodzieniec plęlmości narzeczsoneJ i ~v ~Y~ . właśnie
spodobał się bardzo Wandzie..
celu pod pozo!em zaslub1erna JeJ '~ ŁoOd tego d::iia Wanda stale spotykała dzi, wywiózł Ją do swego
rodzmnego
się z Walerjanem, którego gorąco poko- miasta.
'
.
. .
chała. Upłynęło kilka miesięcy, WalerCelem upozorowama sweJ mcwmnojan zaproponował Hermanównie by wy- . ści prz.ed policją w wypadku gdyby ';'PaJ. ee.hali do Łodzi, r::dzie przedstawi J. ~ ro- dła na ślady upra\\rlanego przez
niego
~
·
limlfłiiWS l!WW...arnJI'~~ mwwww.
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KIECO SEJMIKU POWJATOWE-

MŁODA· DZIEWCZYNA
ee
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Treviranusowi"

Po zdradliwJ)ch enuncjacjach mm· TREV!TłANUSOWI".
T reviranusa, niedwuznacznie wskazują·
Rozpoczęta przez „Hasło" zbiórka
cJJch NA AGRESYWNE ZAMIARY składek na budowę lodzi znalazła poparN!Ef\1CóW, szlacheinem oburzeniem za- cie w cal:ym kraju - za przyleładem naZebranie organizacyjne wrzały serca polskie i pobudził)) myśli do szego grodu idą inne miasta RzeczJ]pospogodnej odpowiedzi, KTóRĄ BĘ,DZIE litej.
Komitetu Budowy Łodzi
UFVNDOW ANIE ŁODZI PODOnegdaj Zagłębie Węglowe pospiePodwodnej
WODNE]
P.
N.
„ODPOWIEDZ
szyło
z hojną ofiarą, wczoraj pracownicJJ
W związku z akcją „Hasła" zbiera.da składek na łódź podwodną odbędz\e
się w dniu 14 września o godz. 18 m. 30
w Sali Filharmonji zebranie Komitetu Budowy łodzi podwodnej „Odpowiedź Treviranusowi", na które zapraszamy przedstawicieli bratnich organizacyj wojskowych oraz organizacje społeczne.

polskiego
„

ofiarności •

Nowe dowody

IW

• str. .S

(SLIM) KAROL DANE
GEORGE ARTUR

Emocja I

To dewiza tych filmów!

Następny program: Dźwiękowego kina

Dziś dyżmują, apteki:
M. Lip<;a (Piotrkowska 193), M.
Millera
(PiotrkCJwska 4.6), W. Groszkowskiego (Konstantynowska 15), A. Perelmana. (Cegielnia·
na 64), H. Niewiarowskiej
(Aleksandrowskil
37), Z. Jankielewicza (Stary Rynek 9). (p)

I

„CAPITOL"
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kursy języków obcych
u Handlowców

Związek Zawodowy Handlowców
Polsk1cł.
:(Piotrkowska 108) podaje do
wiadomości 0 ·
ób zainteresowanych, że kancelarja Zwi!)zlrn
przyjmuje już zapisy n.a kursy. języ~ów_ _ob·
ych (angielskiego,
francuskiego i menuec··
kiego). Kancelarja czynna jest w go<lz. 13-15
18--20,

str.

„

„

„HASŁO"

,,,

ŁODZ

1Nr. 248

z dnia 1tJ wrzesnia 1930 roktt.

Po:iar na wsi

PRZED WYBORAMI
•m. „~$łfl'M"Ml!i!!AWM!!łii! DO SEJMU I• SENATU
.
\iMWAi

•awwm

pwg

S ensacyJ·ny proJ·ekt

jBlok ,,Bundu'' 1• ,,p 0- al·e~;.syon-łew.."
'*'

Wśród leaderów NPR-lewicy w Lodzi powstała :rµyśl, aby przy nadchodzących wyborach
parlamentarnych
nie
p1·zystępować do ogólnego bloku
prorz<Jdowego.
Natomiast pop.\.1larna.
jest myśl w
szeregach NPR-lew. utworzenie wsp?lnego bloku z PPS-fr. i sprawa ta wyJa·
śni się już w najbliższych dniach . n~
konferencji wojewódzkiej wspommaneJ
partji. (b)
·

Lista

żydolł1sko-niemiecka

W dniu 5-go b. m. wybuchł pożar "
kolonji Bierzwienna gm.· Kłodawa u Si·
korskiego Stanisława. Spallł slę dom mieszkalny, obora gliniana, o;raz stodoła dre\vniana kryta słomą. Oprócz tego spali·
ło się 4.400 klg. zboża w ziarnie, kilka
wozów
dwie sztuki trzody chlewnsj, jedno ci~lę i 16 sztuk drobiu.
Ł
Straty wynoszą 5.000 zł., spalon~.
· W
O ZI
dom i gospodarstwo ubezpieczone było na
Toczą się pretraktacje pomiędzy lpien~szem miejscu wspólnej listy. w Lo- 3.00? zł. P.ożar pow~tał wskutek zanró·
„Bundem" a „Poa!ej-Syonem-lew"
w dzi figurov.:ałby kandydat ,PoaleJ-Syon- szema ogrua od pap1erosc-.
sprawie wspólnego bloku wyborczego.
lew., wzam1an za. co,, stronmctWQ to po·
.
Pertraktacje te toczą się w wyniku parłoby. w \Yatszaw1e kandyda~a. „BunSZTU~j\
apelu, jaki „Bund" wystosował do wszy- d~",_ ktory ~1·gu~o~ałby na . p1erwszem
stkich partji socjalistycznych 0 utworze- m1eJSCU wspolneJ hsty w stolicy.
TEATR MIEJSKf. ·
niu ogólnego bloku socjalistycznego. Wo
Są również pro)va~z~ne rozmowy, ~
Cegielnfona 63.
bee jednak powołania do życia centrale- niezależną partJą socJahstyczn1, ktor~J
Dziś i jutro pr:z.~dstawienia •"wiesiona a.
wu z udziałem PPS. ogólny blok socja- przywódca dr. K1:uk „pr.owadz1~by" . 1.1~ powodu próby generalnej.
lis tyczny nie wchodzi j_uż w
~achub.ę, stę. w Częstochowie, gdzie
„mezalezm
INAUGURACJA SEZ01' l1 19SOf31.
natomiast obie wspommane partJe dązą maJą pewne wpływy. (b)
W piątek pierwsza premjera nowego sezo•
do zawracia aljansu w myśl którego, ·· na
nu - wesoła . barwna. kó'medja staropolska w 3

d •

T•AT- I

Zjednoczenie Pracy W si i Miast

· W tych dniach odbędzie się w Ło
dzi szereg narad wyborczych organizacji żydow:3kich.
rozpoczęło akcję przedwyborczą
Prawdopodobnie dojdzie do wystawienia w Łodzi wspólnej listy żydowsko-nie
Jak sic; dowiadujemy -:-- główny ko~i: luniu, gdzie stanął na czele komitetu
mieckiej, na któl"ej jako kandydaci fi- tet wyborczy Zjednoczema Pracy Wsi I adwokat Przedpełski.
gurować i·ównież będą
przedstawiciele Miast rozesłał do wszystkich kół zarządze
Podobne komitety zorganizowano }uż
kupców, rzemleślników i drobnych kup- nia, celem należytego przyb0towama się obecnle w Piotrkowie, Kaliszu i w Radom'!ÓW żydowskich.
clo wyborów. W zw1ązirn z powy;:::zem na sku.
Jest już rzeczą pewną., że ortodokcja terenie województwa łódzkiego powstają
Celem skoordynowania prac omawiaz; od znaku „Agudy" blokiem tym ob- już obecnie powiatowe. i lokalne komf~et)'.' nej organizacji - w niedzielę 14 b. m. odjętą nie będzie, natomiast liście tej ~1- wyborcze
Zjednoczema . Pracy \\'.SI 1 będzie się w Łodzi wojewódzki zjazd przedzid~~ prawdopodobnie swego
poparcia Miast. M. in. już w dmu wczoraiszym wodniczących komitetów powiatowych
0:1:todoksl t. zw. „aleksandryjscy" (b)
(s)
utworzono taki komitet wyborczy w Wie- Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast.

Podział Łodzi

na

obwody

przewodniczący.eh

Nominacja
okrę_gowych

komisyj wyborczych

W dniu wczorajszym na muracl1 miaWczoraj nadeszły nominacje przewodA.n. rozklejone
zostało
obwieszczenie
okręgowych komisji wyborłóc~zlc : c;;1;0 starosty grodzkiego odnośnie niczących
.
. ..
szcz" gółowego podziału Łodzi na 165 ob- czych.
Przewodniczącym okręgowej kom1s11
1vodów gło:;owania, z
uwzględnieniem,
<lo jakie go obwodu odnośne ulice należą. wyborczej Nr. 13 (Łódź - miasto) został
Podz.1ał Ł· odzi na obwody i rozmieszczenie poszczególnych siedzib
komitetów
obwodowych ustalone zostały przez starostwo grodzkie, w ścisłem porozumie·1i u z magistratem.

sędzia

Korwin - Korotkiewicz, a komisji

Wczoraj, zgodnie z ustawą, p. wojewo
da łódzki mianował członków okręgowych
J<•k się dowiadujemy, generalny komi- komisji wyborczych.
Do okręgowej komisji wyborczej Nr.
s;:irz '.vyborczy mianował komisarzy wyborczy:.:i1, zgod nie z ustawą o ordynacji 13 (Łódź - miasto) mianował p. wojewo ·
da naczelnika wydziału · administracyjneg.:>
wyb<..ączej .
Komisarzem wyborczym dla okręgu _,"' ' ' :.1- ·.:- - - • •.
Nr. 13 (Łódź - miasto) mianowany został
·w
naczelnik wojewódzkiego urz ę du zdrowia
dr. Stanisław Skalski, a komisji Nr. 14 (b}
radca juljan Muszyński.

If0!2.lisarze wyborczy

!

Teatr Popularny

~-

••

Do

i górale".
sprzedaje
zarówno
na
jak i sobot-

zł.

TEATR POPULARNY
Ogrodowa 18.
Dzisiejsza inauguracja - premjera
,
„Erosa i Psyche".
D~iś o gooz. 8 :rii. 15 w odnowionej i wy.
remontowanej sali przy ul. Ogrodowej zainaui
gurowany będzie w obecności władz oraz osób
zaproszonych pierwszy sezon Teatru Popular·
nego pod egidą miejską..
Dana będzie powieść sceniczna w 6 aktacJ·,
z prologiem i epilogiem Jerzego żuławskiego
„Eros i Psyche".
B!le~y na ina.ugura.cję i na następne przed-,
stawierua w ceme od 75 gr. do 3 zt. w ka.sir
pr:y ul. Piotrkowskiej 74.
1

TEATR KAMERALNY
Traugutta Nr. l.
.J
W pr6ba.eh „Aszantka" Wł. Perzyńskiego.

r:kręgowych

komisyj

p. A. Tymienieckiego, a na zastępcę p. Wł.
Cicheckiego, zaś do. okręgowej komisji wy
borczej Nr. 14 (Łódź - powiat) starostę
Antoniego Izydorczyka a na zastępcę insp.
j. Dańkowskiego.
(b).

TEATR REWJI „CHOCHLIK."
Sienkiewicza 40.
Dziś, w zimowym lokalu premjera,
wie\.
kiej, olsniewajlłcej r~wji .P· t.: „Poco z zagranicy brać" w 2 ezę~ach 18 odsłonach. Reży
serowali; W. Boruiillki i dyr. Darski. Codzien-j
nie 2 przedstawienia o g. 7,30 i 9,BO, w so'f>o...j
ty, niedziele i święta 3
przedstawienia o g"'i
5,30, ·7,30, i 9,30 'wieez. Cenv mie.isc od 80 gr•.
- 2 zł.

CO .uSŁYSZYMY DZIS
PRZEZ RADJO

•

po Warszawie

W ode1,1U w 5-ciu aktach ze śpielłami i tańcami
F. Schobera, muzyka A. Sonnenfełda

właścicieli sal łódzkich zgłaszają
Teatr Popularny w sali Geyera otwoprzedstawiciele różnych ugrupowań politycznych i zamawiają sale na zebrania rzyl nowy sezon i wkroczył w nowy okres
swej działalności. Najmłodsza ta placówprzedwyborcze.
ka teatralna w naszem mieście zdobyła
Pierwsze wiece odbędą się w przyjuż sobie uznanie,
wyrażając się w poszłym tygodniu, zorganizowane przez ugru
siadaniu własnej, niezawodzącej, publiczpowania robotnicze i pracownicze.
no ś ci.
Inauguracyjne przedstawienie po. Wkońc:i bieżącego tygodnia odbędą parła ta właśnie publiczno ś ć, wypełniając
się zebra ma przedw-,.Jorcze informacyjne salę po brzegi. V./ Łodzi widzowie, któw różnych związkach pracov.rnic.zych co do rzy zjawiają się w teatrze, dobrze dla niestanowiska wobec poszczególnych ugrupo go usposobieni, to prawie curjosum. U
wań politycznych i ewentualnego akcesu Geyera z miny gości było widać, że przy·
do tych stronnictw.
(b)
szli do „dobrych znajomych", że się dobrze czują, że gotowi są klepać panów Pilarskięgo i Uiba11skiego po ramieniu: „PoJEDYNY WYSTJ;P ADY SARI.
dró~~~jcie po Warszawie,
b ę dziemy wam
'Ada Sari najpotężnieina współczesna śpiewaczlca bili brawa".
ktiloraturowa przyjeżdża do Łodzi tylho na jeden
W tej se rd ecznej atmosferze „popularwystęp gościnny, który odb::dzie się w Sali Filhar
n~onji we wtorek, dnia 16·go wr::;eśnia na inaugu~a· ni acki" zespół 1rnbrał odwagi i wystawił
c;ę nowego XVI-Ko sezonu koncertowego.
„Poa róż po \Varszawie". Wodewil SzobeWystęp tej znakomitej w·1ystlci wywołał w na· ra cieszył i ś mieszył publicznoś:.'. na prze.uem mieście zrozumiałe zainteresowanie, albowiem łomie XIX i XX wieku. Promieniował wów
Ado Sari zdobyła sobie w Łoc!:i ogromne rzesze
'1fli.dbicieli jej Jenomenalnego g/.osu. Udział w kon czas bogactwem aktualnego clo\vcipu i meeer~ bierze znakomity pianista W . Witk~w;ski.
lodji, mienił się lekką satyrą. na istnieją
ce stosunki.
---e'--Pokazana1 · riam „Podróż po \VarszaPORANEK KAPELI ROSYJSKO . CYGA:\.rSKIEJ.
wie" przypominała bajecznie niegdyś ko~ nadchodzqcą niedzielę, dnia J4.go b. m . 0 d.
bę~zie si::. w Sali Filhl!rmonji jedyny poranek Ka· loro\vy ko stj um maskaradowy, który wypeli. RosYJsko_ · Cyg.ańshiej ::: udziałem słynnej :: ciągnięty z ukrycia po wielu, wielu laNl~JO·koncer~ow or~i;stry bałałajkowej. W pro.gra tach, okazał się wypłowiały i zgryziony
"~r.e;. , Rosy1skic piesni ludowe, romanse cygańskie, przez mol e. W początkach okresu pozyty Płe&:U kaukazkie, pieśni burłaków, pieśni dalekie·
~· wschodu, oraz tańce bojarslcie, cygariskie i fo. wizmu omawiany wodewil żył, o ile nie po
„owe.
stadami ( za\vsze marjonetkami) to ży
f'oczqtelc koncertu o g.odzinie 12·ej w połudn ie. wotno ścią poruszanych i ośmieszanych
. Bilety od zł. I. - iuż nabyu:ać można w kasie kwestji. Dziś między sceną, a widownią
tr!f.on,,,mii.
niema najlżejszej łączności. Nie znamy,
- - - · t • ; - -..
nie rozumiemy takich postaci, jak karykaturalny Barnaba Fafuła - dziecic, przedslę

i Kamińskie

sędzia żółkwa.

J?~~ś przewodniczący obu

sali Geyera

Podróż

aktach według Bogusławskiego
go „Zabobon" czyli „Krakowiacy
Bilety w cenie od 1 zł. do 8
Kasa przy ul. Piotrkowskiej 74,
piątkowe widowisko premjerowe.
nie powtórzenie.

TEATR POPULARNY '!'i- SALI GEYERA
. Piotrkowsku Nr. 295.
W c7<wartek 11 b. m. i piątek 12 b. m: o gc
kom1s11 wyborczy,i;h rozpoczynil.Ją urzędo dzinie 8 mi 15 wieez. po~-tórzony zostanie znawanie w ~machu Sądu Okręgowego.
komity. wodewil ,,Podrót po Warszawie".
Bilety do nabycia w kasie Teatru od godzi
ny 5 do z, a w dzień przedstawienia od godzin'
5 do 9 wieez.

Nr. 14 -

członków
okręgowych

Mianowanie

Pierwsze wiece
p:rzed,vyborcze

słomy,

stawicie! degeneracji szlacheckiej, ani Paf
cia i Gafcia, wiejskie dzikuski, ani tak
nieprawdopodobnych przedstawicielek płci
ńadobnej, jak panny Kizi i Kici. Postacie komedjowe f redry czy Mol jera mają z
naszem życiem całą moc wspólnych spraw
odnośnie wad czy słabostek ludzkich, w
„Podróży po Warszawie" widzimy marjonetki, które kilka clzicsiatków lat temu
mówiły rzeczy zrozumiałe. jest to widowisko w rodzaju szopki łódzkiej z roku
1930, wystawionej w Warszawie w roku
1950. Nieistotne są dla nas prowadzenia
panien wiejskich, choćby z wątpliwemi
posagami, na karnawałowy targ małżeń
ski do Warszawy, nieistotne epigoniczne
podrygi szlachetczyzny.
Wszystko z tej „Podróży po Warszawie" nawet cała, zresztą z nieciekawej stro.
ny oglądana stara \Varszawa, zostało, że
tak powiem, po tamtej stronie - wojny
światowej.

jedna tylko postać wzbudzała podczas
inauguracyjnego przedstawienia ciągłe wy
buchy wesołości. jedyna to zresztą postac,
która żyje: Józio Grojscszyk. - On jedynie przetrwał. Znamy go wszyscy. Jaskrawo elegancki, pewny siebie aż d-0 arogancji, spry tny aż do inteligencji, śmieszny
Grojseszyk, kantorzysta,
spaceruje p0
dziś dzień po ulicy Piotrkowskiej. Pan Urbański, kreujący roli; Grojseszyka, porywał publiczność, wywołując burzliwe, zasłużone oklaski. Jedyną ozdobą wodewilu
była muzyka. Barwna, mila muzyka pokrytych mchem starości walczyków i odwiecz
nych kujawiaków.
W. W,

ROZGLOśNI LóDZKIE.J
'POLSKIEGO RADJA".
.
Czwartęk. dnia 11 września 1930 r.
LóDt: 11,58 ...-- 12,05 - Sygnał czasu i he}

PROGRAM

'

nał.

Muzyka z płyt gramof. \
Przerwa.
\
15,50 - 16,15 ....- Odczyt p. t. „Komunikacja powietrzna w Polsce" - wygl. p. J. Wił~
12,05 -

13,15 -

l?.ZO -

15,50 -

czyński.

I
16,15 - 17,00 - Muzyka z płyt gramofo;
nowych z Warszawy.
17,000 - 17,15 - ·Komunik.at Ligi Obron$,
Powietrznej i Przeciwgazowej.
17,15 - 18,15 - Duety
skrzypcowe
L.
Spohna w wykonaniu Eugenji Umińskiej, Jaworskiej i Józefa Ozimińskiego.
·
18,15 - 18,40 - Reportaż z za kulis filmu..
,,Jak powstaje film dźwiękowy.
·
18,40 - 19,oą - "W śród książek" - przegląd najnowszych wYdawnict.w,
omówi prof.. !
Henryk Mościcki (tr. z Warszawy).
19,00 - 19,2,0 - Rozmaitości.
\
19,20 - 19,35 - „Skrzynka pocztowa techniczna" korespondencję bieżącą omówi i po-)
rad technicznych udzieli Kier. Wydziału Pro·
pagandy P. R. p. Wacław Frenkel.
19,35 - 19,45 Płyty
gramof. z Warszawy.
. 19,45 - 20,00 - Komunikat Izby Przem.
Handl. w Lodzi, odczytanie programu na dzień
nast. komunikaty i sygnał czasu.
20,00 - 20,15 - Prasowy Dziennik
Ra-..
djowy w Warszawy.
20,15 - 21,50 - Koncert Orkiestry Pol'
skiego Radja pod dyr. St. Nawrota, W progra-1
mie ta11ce różnych czasów i narodów.
21,30 - 2~,00 - Słuchowisko z Wilna.
22,00 - 22,15 - Feljeton p. t. „Ujarzmio•
na Sahara" wygł. p. Adam roraj.
I
22,15 - 24,00 Komunikaty:
meteor., \
polic„ sport„ oraz muzyka taneczna z kawiar- J
ni „Gastronomja" w \Varszawie.

Jedyny w

Łodzi

warsztat reperacyjny firmy „Radjo Splencłicl•, Plotrllow11Ea 61, w podwórzu, telefon 159-02, napr.awia: ał11chawki, głoo
alkł, ak•malatory.
Przerabia b. tanim
kontem ~raty na nowoczesne. Najti.ni·

no R-Ulo I lllqaHewanl~ 1łachawek
tylko I •l - Wowbłe akumulat@:rów

tylko l Ili.

......
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V
Pływacy węgierscy
biją rekordy Europy

W poniedziałek nastąpiło zakończenie pkt. 513.7 sek.,, 125_ cm. i 32.35 mtr.), jpravrdziwych potęg spprtowych.
fit. Igrzysk Kobiecych, które przyniosły 6) Te1telbaum _(t.stonJa) 146 pkt. (13.5
Jakkolwiek lwią część punktów
wielki triumf Polkom, a sztandar polski
ukazał się ponownie parokrotnie na maszcie. Przed południem ulewa przeszkodziła chwilowo kontynuowaniu zawodów, któ
re przerwano, aby w chwilę potem dopro
wa<lz·ić je pomyślnie do końca.
Poszczególne wyniki przedstawiaic; się
nast:

sek., 1-21 cm. 1 32.33 mtr.).
Na zakończenie odbył się finał mistrzostwa świata w koszykówce między Kanadą i Francją, który zakończył się zwydęstwem drużyny kanadyjskiej w stosunku
18:14 .(14:8).
·
· Ogólna punktacja igrzysk przedstawia
1) Niemcy 57 pkt., 2)
Polska 26 pkt., 3) Anglja 18 pkt„ 4) japanja 13 pkt., 5) Szwecja 10 pkt„ 6) Holandja 9 pkt., 7) Włochy 2 pkt., 8) Austr
ja 2 pkt., 9) Francja i Łotwa po· jednym
punkcie.
·
się następująco:

W trójboju bieg 100 m.: l) Hitomi
(Japonja) 13.2 sek. (64 pkt„ 2) Griem
(Niemcy) 13.4 sek., (59 pkt.), 3) C?kel
(Anglja) 13 sek. (59 pkt.), 4) Te1telbaum (Estonja) 13.5 (54 pkt.), 5) Borsanyi (Włochy) 13.7 sek. (49 pkt.), 6)
Po ukończeniu igrzysk odbyło się w
Sychrova (Czechosłowacja) 13.9 sek: (44 domu reprezentacyjnym Targów Praskich
pkt.), 7) Braunmtiller (Niemcy) 13.9 sek. uroczyste rozdanie nagród, przyczem dru(44 pkt.), 8) Svedbeqr(Szwecja) 14 sek. żyna niemiecka otrzymała za zdobycie
(44 pkt.).
pierwszego miejsca puhar, zaś dwie następne drużyny, w tern polska, otrzymaFinał skoku wdał; 1) Hitomi (Japonja) ły medale.
!5.88 mtr., 2) Cornell (Anglja) 5.75 mtr„
III. Igrzyska Kobiece są największym z
2) Griem (Niemcy) 5.71 mtr„ 4)·Jac?bdotychczasowych
w naszym sporcie. ·Jesz
son (Szwecja) 5.53 mtr., 5) Scharp (Niem
udało się barwom Polski
cze
ani
razu
nie
cy) 5.52 mtr. Walasiewiczówna w te,i kon
wykazać tak wspaniałego postępu jak w
kurencji nie startowała.
lekkiej atletyce. Drugie miejsce wśród
\
państw europejskich jest bard_Z<? wymowRzut oszczepem (eliminacja): 1) Haro-us (Niemcy) 40.23 mtr., 2) Schumann ne. Panie nasze uległy jedynfe Niemkom,
(Niemcy) 39.58 m„ 3) Hitami (Japonja) które wystąpiły najliczniej ze wszystkich
35.96 mtr., 4) Svedberg 34.18 mtr., 5) reprezentacyj. Zwycięstwo na:;ze nad AnVannier (Francja) 33,~1 mtr., 6) Rom- g1ją, Japonją, Szwecją i pozostałemi pań
stwami Europy kwalifikuje nas do grona
bout (Francja) 32.78 mtr.

za-

wdzięczamy Walasiewiczównie, najlepszej

zawodniczce Igrzysk, to jednak i pozostałe nasze reprezentantki pokazały wysoką
klasę.
Bezkonkurencyjna w dysku Kono-

packa, a obok niej freiwaldówna, Kilosówna i inne są bezsprzecznie czołowemi
zawodniczkami w lekkiej atletyce Europy.
W gra~h s ortowych powiodło się
nam gorzeJ. W hazenie, coprawda na
zwycięstwa liczyć
nie było można lecz
porażki (2:10 z jugosłe.wją i 0:17 z Czechosłowacją) są wprost kompromitujące.
Czemu to należy przypisać? Nie tozporzą
dzaj ąc narazie szczegółami dotyczącemi
tych spotkań, wiemy jednak tyle, że kierownictwo drużyny pozwoliło sobie na
ustawienie składu w Pradze inaczej, niż
postanowiono po eliminacjach w Warszawie. Podobny krok w Strassburgu w meczu koszykówki z Francją kosztował nas
utratę tytułu mistrzyń Europy, a przecież
Frnncja uległa w finale w Kanadzie
(mistrz. świata) tylko 14:18.
Jednem słowem zapłaciliśmy podwójnie porażkami za „brak głowy" u kierow
nic twa.
Powinno to być skuteczną nauką na
przyszłqść, aby poważne sprawy oddawać
w ręce ludzi kompetentnych.
Gdyby nie kompromitacja naszej repre
zentacji w hazenie, nasz sukces praski nie
miałby na sobie plamy.

80 mtr. biegu z płotkami: / t) Ja(Szwecja) 12.4 sek., 2) Pirch
(Nfomcy) 12. 7 sek., 3) l3irkho1z (Niemcy) 12.7 sek„ 4) Freiwaldówna (Polska)
Tegoroczne mistrzostwa 11.1otocyklowe
Klasa do 250 cm. 1) Pianocki (Geda'12.8 sek., 5) Nakaishi (lapopja) o 3 me- Polski, po raz pierwszy wyeliminowane nia) na AJS. 2 :55.14 (trasa 240 km.), prze
try w tyle. Natychmiast po starcie Szwed- od Grand Prix Polski, piały przebieg bar- ciętna 82,207 km„ 2) Wargin (Unja) na
ka wybija się na czoło i nie da sobie wy- dzo emocjonujący i dały wyniki naogół DKW, 3:12.26, 3) Nagengast (Unja) Ruddrzeć zwycięstwa.
niespodziewane, gdyż kierowcy najlepsi, ge Whitworth 3 :44.53.
typowani na pierwsze miejsce, bądź ulegli . Klasa do 350 cm. t) Koszczyński UnFinał biegu na 100 tntr.: 1) Walasie- nieszczęśliwym wypadkom, "bądź wskutek ja) na Motosacoche, trasa 300 km. czas
.viczówn<J 12.5 sek., 2)„Schurman (Holan- defektów maszyny zmuszeni byli się wy- 3: 19.24, przeciętna 90.270 km. na godzidja) 12.6 sek„ 3) Gelius (Niemcy) 12.!J cofać. Jeden z najlepszych jeźdźców Gru- nę. Jest to najlepszy czas dnia, dzięki czesek., 4) Hiscok (Anglja) 12.7 sek., 5) Riel dziądza, mistrz Polski na rok 1928, Rolf mu J{oszczyński zostaje mistrzem Polski
gley (Anglja). Zdecydowane zw 11 cięstwo Poschaclel,
doznał wypadku
złamania na rok 1930. 2) Turkiewicz (Unja)
na
naszej rodaczki.
ki·ęgosłupa. Stan jego jest bardzo ciężki. AJS. 3:4.45.
I
Ponadto wycofać się musieli ogólni fawoKlasa do 500 me. 1) Radzicki (Gm.Bieg 200 m. finał: 1) Walasiewi-ryci A\venslcben z Bydgoszczy, najlepszy dziądz) na Arielu, czas 3:29.52, przecięt
czówn~ 25.7 sek., 2) Schurmann (Hoz Polaków w tegorocznem Grand Prix, na 85.768 km. zostaje jednak zdyskwalifilandja) 25.8 sek., 3) Halstead (Anglja)
wksutek zatarcia tłoka, Łapin (Gru- kowany wskutek nieprzestrzegania regula26, 4) Lorenz (Niemcy). Hitomi nie starc!ziąciz) wskutek zerwania ła!lcuchą, wre- minu. Pierwsze miejsce przyznano Faveltowała.
Natychmiast po starcie wysuwa
szcie doskonały Schweitzer (Legja) wsku terowi (Gedania) na Triumphie 3:43.06.
się na czoło Holenderka, lecz niedaleko me
Klasa powyżej 500 cm. 1) Miładowski
ty tempo jej znacznie słabnie i nasza ro- te·k defektu kardanu, oraz jego kolega
klubowy
Docha.
Nieodpowiednia
mieszan
(Unja)
na BMW„ czas 3:57.06, przecięt
daczka zwycięża zdecydowanie.
ka nie pozwoliła ukończyć wyścigu cios- na 75.967 km. na godzinę.
konale jadącym Tyczyńskiemu (PKM), na
Bieg 800 m. finał: l) Lunn (Anglja) Alcyon i Frygasowi (AZS. Gdai1sk) na
Z pośród startujących 29 kierowców
2 :21.9, 2) Dolllnger (Niemcy) 2 :22, 3) Ruclge Whirtworth.
bieg ukończyło tylko dziewięciu.
Loven (S zwecja) 2:24.8, 4) Kilosówna
W urządzanym przez Klub motocykli(Polska), 5) Christmas (Anglja) i 6) Bat
Wyniki techniczne w poszczególnych stów w Grudziądzu z okazji mistrzostw
tu (Francja). Natychmiast po starcie An·· ~ at e?orj ach przedstawiają się następu- zjeździe gwiaździstym zwycięstwo drugielka wysuwa si ę na óo!o i nic da sobie fl CO.
żynowe odniosła Legja (Warszawa), któwyrwać prowaclzenfa.
Klasa VI do 175 cm. 1) Weyl (Unja) ra wystawiła 20 maszyn, przed Klubem mo
na ja!'1csic, czas 4:09.20 (trasa 240 km.) lltocyklistów z Bydgoszczy i Unionem łódz
Finał rzutu oszczepem: 1) Schumann 57, 745 km.i
kim.
(Niemcy) 4Z.32 mtr., wynik lepszy od re'
·-·0--kordu świata, 2) Hargus (Niemcy) 40.99,
wynik również lepszy od dotychczasowego
rekordu świata, 3) Hitomi (Japonja) 37.01
~J
..117;
lr~ a 0&.&°"
4
mtr„ 4) Warmier (Frnncja) 34.73 mtr„
.
.
. ,
.
.
5) Svedberg 34.18 mtr„ 6) Romb out (Fran
'\V da~szym ci,gu r~grywek o, pry. NaJcieka~zem. spot~mem .J~ ~
cja) 32.78 mtr. Wobec sprzyjającego sil
nego wiatru, piękne wyniki dwu Niemek mat w p1łkarstw1e polskim wak"Zyc hę- Wisły z LegJą. Wisła mewątphwie po onastępują- statniej przegranej z Garbarnią zechce
nie będą zapewne uznane jako rekordy dą w nadch:odzącą niedzielę
ce drużyny. W Warszawie
Polonja z zrehabilitować się w oczaeh swych zwokwiatowe.
"'.arszawianką,_ w Krn~owie Wisła z_ Le- len~ików i.~ ~szelką cenę ~~, wyFinał sztafety 4 100 m.: 1) Niemcy gJą, _we Lwowie Czarm z Ruchem i w gr~c. Czy JeJ się uda, rzeczyw1stose po(w składzie: Kellner, Kahrer, Griem i Łodzi lokalne derby L.K.S. - L.T.S.G. kaze.
Rozpatrując szanse zwycięstwa poNie wykluczony jest wynik remisoGelius) 49.9 sek., 2) Anglja 50.5 sek.,
3)Polska 50,8 sek., 4) japonja, 5) Francja, szczególny ch walk zdecydowanie wygrać wy. Czarni we Lwowie, mając za przepowinny Polonja i ŁKS. Obydwa zefQ)o- ciwnika śląski Ruch ostatnio b. słabo
~) Austrja.
ły mają przeciwników z końcowego miej- grający zyskać mogą dwa cenne punkty.
Finał trójboju: 1) Braunmi.iller (Niem- sca w tabeli: Zarówno · Warszawianka Czy jednak ślązacy łatwo dadzą się pocy) 200 pkt. (w poszczeaólnych konku- jak i ŁTSG. utraciły już po 22 p,. wąt- konać _je.st troch~ wątpliwem,
bowi~
rencjach: 100 m. 13.9 sek: skok wzwyż płiwem wydaje się, ażeby w
meczach ostatrua wysoka ich
porażka _w Łodzi
140 cm. i oszczep 38.52 mtr.), 2) Hitomi niedzielnych mogły zyskać_ choćb~
po zapewne zmusi~a do. wmiocniema skład~
194 pkt. ( 100 m. 13.2 sek., skok wzwyż jednym P:1nkcie Ł. K_. S. i ~olonJa hę- o~bowego druzyny 1 ?s~;o b€(łą ":alcz.y~
140 cm. i oszczep 34.46 mtr.), 3) Sved- dąc obecme w dobrcJ fonrne
zechcą azeby 7.e Lwowa wywiesc przynaJmmeJ
berg 175 pkt. (14 sek„ 146 cm. i 32.86 mtr. poprawić wysoko swój stosunek
bra- jeden pumktc,
4) Griem 167 pkt., (13.4 sek„ 146 cm„ mek.
27.20 mtr.), 5) Borsanyi (Włochy) 147
-OOO
"
Finał
~obsohn

Motocyklowe mistrzostwa Polski

;e

t0i.Jne mecze l;gowe

W Budapeszcie odbyły się międzynan.
dowe zawody pływackie z udziałem zawod
ników włoskich. Kulminacyjnym punktem programu była sztafeta 4X200 metrów
stylem dowolnym, w której zwyciężyli
Węgrzy w czasie 9:30.6 sek., stanowiącym
nowy rekord europejski, lepszy od wyniku
olimpijskiego U. S. A. Włosi uzyskali czas·
9:39.tf, bijąc rekord swego kraju.
Na 1OO metrów stylem dowolnym słyn
ny Barany osiągnął świetny czas 58.6 sek.
bijąc rekord Węgier na tym dystansie.

O tytuł króla strzelców
ligowych

Po niedzielnych meczach ligowych w
walce o tytuł króla strzelców na sezon bieżący prowadzi nadal Kossok
(Cracovia)
19 bramek. 15 bramek ma Malik (Polonja), 13 bramek - Smoczek (Garbarnia)
12 - Kisieliński II (~sła), 11 - Krói
(ŁKS), po l O I-Ierbstreich i Staliński.

Mistrzostwa stolicy
w podnoszeniu ciężarów
W mistrzostwach Warszawy w podnoszeniu ciężarów, rozegranych systemen1
trójboju olimpijskiego, wyniki były nas tę
pujące: w. kogucia - Zawadzki (Legja)
184 kg„ w. piórkowa - Maerker U (Legja) 208 kg., w. lekka - Maerker I. (Leaja) 253 kg„ w. półśrednia - Lupac%i
(YMCA) 243 kg., w. średnia - Błonicw
ski (YMCA) 249 kg„ w. półciężka I~ebda (YMCA) 236 kg„ w. ciężka - Mia
z10 (YMCA) 265 kg., Drużynowo: 1) Legja '18 pkt„ 2) YMCA 13 pkt.

Międzynarodowe wyścigi

W.T.C.

W niedzielę dnia 14 b. m. na Dyna·

sach rozpoczynają się zawody kolarskie
międzynarodowe z udziałem najlepszych
~p:·i~te.rów polsk~ch oraz kil.ku wybitnych
1ezdzcow zagranicznych. Wsród gości na
uwagę zasługują Pellizari (Włochy), zeszłoroczny zdobywca Grand Prix Kopenhaga i trzeciego miejsca na tegorocznych mistrzostwach świata, Beaufrand
(Francja), mistrz Francji i olimpijski, oraz
V~n Masenhove,
(B~lgja)
trzykrotny
mistrz amatorski BelgJ1. Z powyższymi
zawodnikami zmierzy się elita naszych
kolarzy z Szamotą i Puszem na czele.
... w tym samym dniu odbędą się próby
01c1a rekordów oraz rzadko ostatnio rozgrywany bieg tandemów o naramiennik

W. T. C.

O

wejście

do Ligi

W nadchodzącą niedzielę t. j. dn. 14
b. m. o .wejście do Ligi walczyć
będą

następuJ ące zespoły:

. W grupie pierwszej - mistrz Łodzi
W. K. S. z mfaitrz. Warszawy Skra w Warszawie i w Poznaniu Legja ~ mi·
strzem Bomorza T. K. S.-em. W grupie
drugiej - mistrz Krakowa
Wawel z
mistrz. śląska A. K. 8.-em w Króle\7\..skiej Hucie. W grupie trzeciej w Równem spotka się mistrz Wołynia Sokół ~
mistrnem okręgu lwowskiego Lechją i
wreszcie ostatni mecz w grupie czwartej odbędzie się pomiędzy dwoma zespołam.i wojskowemi w Brześciu 82 p. p.
z 42 p. p. (z Białegootoku).
Odpoczywają:

nlistrz

okręgu

wileń-

&kiego Ognisko i Unja z Lublillla.
Ni'
zdecydowana. jest jeszcze kwestja
mi·
strza w okręgu kieleckim. Równe szan.
se posiadają dwie
drużyny _ Warta
częstochowska i .Victorja z Soonawca.
Narazie w pierwszej g.ruipie proW6ro
~i
K. s. (2 p.) jedynie stosunkiem
bramek p~ T. K. S.-em (2 P~>, Le·
gją (2 p.) i Skrą (O p.).
·
Ni.edzielne mecze zapewnie ugrupową„
nie w tej tabeli zmienią. O tyle że ~
wypadku. Zwycięstwa Legji nad toniń
czykami co jest prawdopodobne wysuni~
s.ię ona na d·r ugie, a moie i I-sze mfojsce. Mistrz Lodzi w
spotkaniu ze skrą
powinien
wyjść
zwycięsko prze.z oo
utrzyma się na czołowym miejscu nadal
w razie
przegranej W. K. S.
~jmie
pozycje drugą. Nieuniknione sa. wyniki
rezm:sowe.

w.
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HASŁO GOSPODARCZ.E ·
Syt1:1acja gospodarcza a kredyty pańsłW!JWe
I

Obecna sytuacja gospodarcza Polski przy rozpatrywaniu teJ sprawy O:ie należy sumcję, wytworów.. przemysłowyc~. ~OZ• I rolne, j~ i na artykuły produkcji prze
JCSt niewątpliwie dość zapominać o wzajemnym wpływie pew- szerzenie produkCJl przemysłowe1 Z\v1ęk- mysłoweJ.
Bczwątpienia duży wpływ na. obecne
t r u d n a • Tern niemniej ścisłe bada· nych przejawów · gospodarczych na cało:. · sza bezpoś1'ednio kadry zatrudnionych 'ro-

nie przejawów życia gospodarczego wy~ kształt iycia ekonómicznego kraju. Podkazują., że jeste~my "'.' takim .okresie deV;e: niesienie naprzykład cen ziemiopłodów
i,ii gospociarcze1, ktory mozemy uwazar. wpływa bezpośrednfo na zwiększenie zdol·
·/A OSTATNIE STADJUM PRZESILENIA n<~ści nabywczej ludności wiejskiej, któH~O~ONHCZNEGO. PQtwierdza to obser- ra stanowiiłC w Polsce ponad 70% miesz1 ·:·...ana jd: od dwóch miesięcy
tenden- 1<.ańców wywiera wielki wpływ na konci::. cio rnzszerz.ania produkcji przemysło
viej. Rozszerzenie produkcji przemysłowej

Złota

najłatwiej

botników, zmniejszając tern samem bezrobocie. Spadek liczby bezrobotnych zwlększa masy zarobkujące, przez co zwiększa się zdolność konsumcyjna mieszkańców miast, którzy przyczyn!ają się do
zwiększenia pobytu zarówno na produkty

waluta w Szwajcarji

i aajściśiej badać. można na
iachodzących znuao tta rynku
pracy stanu wtrudnienia przemysłu.
,
· W ostatnich miesiącach zanotowano
frankowi złotemu
rowny
lwiekszenie się stanu zat r u d n i e n i a w p r z e m y .ś 1 e
Szwajcarja jest dumna ze swojej wa-1 nety srebrne pozosta·ną i nadal w obiegu,
w ! ó k i ·e n n i czym i bud o w 1 a • . luty, której frank nle został ani na chwilę ale nikt nie będzie zmuszony przyjmować

r odstawie

.Frank· ·papi.erowy

y m , W przemyśle włókienniczym stan
zafrudnienia wykazuje wzrost postępowy
f,.!z
od kilk~. _mi~sięcy.
Odpowiedni
v;:f.-:aźnik i;ocl111os~ w;: z 82,1 w marcu r.
b. tlo 91,1 w lipcu r. b. Sądząc zaś po dalf<::ym d0'.3ć dużym s9adku liczby bezrobotnych w sierpniu r. b. wskaźnik tego
:v.~trutlni~~ia zwi~ksza się w dalszym cią~u. Również wskaźnik zatrudnienia w
. r;:rz;;myśte budowlanym p-Odniósł się z
:06;9 w czerwcu r. b. na 108, 2, w lipcu
r. b. Obliczeń za sier!Jień dotychczas brak
fesz1:ze, ale sądząc po spad·ku bezrobotnych robottiikó ~ budowlanych w rejefl

zachwiany po wojnie i posiada pełną wartośc złota, a poważ-anie, może nawet większe, niż . dolar ameryka1~ski, c~óciaż bogactwo i ogrom Ameryki zrobiły z dolara
miernik wszelkiej wartości materjalnej w

więcej, niż 100

franków w

pieniądzach

srebrnych.

Su~y ponad 100_ franków ?ędą płatne
w złocie, a bank panstwa, na ządame, bę
cizie wymieniał papierowe franki w każdej
świecie.
wysokości na złoto. Prócz tego każdemu
Pomimo to Szwajcarja dotychczas nie b\;dzie wolno przynieść złoto do mennicy
miała waluty· złotej, aż dopiero teraz posz- państwowej i kazać sobie z niego wybić
ła .z;a zaleceniami Ligi Narodów i wprowa- złote monety.
dza ją u siebie.
Tych monet bę9ą trzy rodzaje po 10, po
Wniesiono mianowicie do parlamentu 20 i po 100 franków, a przewidzieć rnoż
związkowego projekt ustawy,_że w · przy- na~ że i zagranicą staną się rychło fawoszłości szwajcarski frank
papierowy bę- rytami tej publiczności, która ma zaufacizie miał dosłownie wartość złota. Mo- nie tylko do złota.
~trze Państwowych Urzędów Pośrednictwa
ooo-pracy, zatn!dn!enie w przemyśle budowla
n~·m w sierpniu r. b., wzrosło znacznie f to
p0n';ld S!:ZOt'-OVIO.
Por-rawa zbytu w p r z e m y ś l e
w ę g 1 o w y m · p.oZ\Volila również na
zwięk~z:~ie zatrudnienia i na rozszerzenie
W pierwszych trzech dniach trwania Balacescu, przybyli specjalnie na Targi
prc~H·r.c !.
Tendencje do rozszerzania rozmiarów Targów Wschodnich zwiedziły je z wy- Wschodnie z Rumunji pp.: E. Marian, dyr.
wyt·vórcwśd s'.ąją się
coraz wyrainiej- bitniejszych gości zagranicznych następu"7 dóbr państw. i Jerzy Manolescu, insp. gen.
S7e j ogarnia.i~. coraz więks7-ą liczbę gałę jące osobistości: członkowie rolniczej kon- służby zootech. w Bukareszcie, oraz deler.i przemysłu przehvórczego pomimo, że ferencji warszawskiej pp. dr. Velimir Stoy- gaci lzby roln. z. Czerniowiec pp. Woltmer
c:eprei:;ja na rynkach światowych . trwa na- kowicz, dyr. polityki agrarnej w min. rol- Stefan, .Marcianu Stare i Arystydes Berha.
dal, :;: czem łączy się zniżkowa tenden- nictwa w Beigradzie, Cyryl J. Petrowicz, Ze Sztokholmu przybyli p. G. Person,
c_ia ce!1. Zmn1ejszcna w ten sposób poje- inspektor w min. roln. w Belgradzie, dr. redaktor „Stockholms - Tidninge11" i p.
rm0ść rynków z&granicznych wpływa w Rudinsky, delegat akademji rolniczej z Pra Anna Nils redaktorka „Hvard et Dag", z
1";:;.rctzo dużym stoµnju na rozmiary nasze- gi, P. Preischmanis, prof. Uniwers. łotew- Holandji dwaj kupcy meblarscy Jan van
skiego w Rydze i dr. Ariur Prud,len Cole- Peer i Heinrich Dietriech Bocekhoif, z Jugo ~ksportu.
.ll,żeU: więc w
Po!scc, mimo takiej man z 1.111iwersytetu Columbia w Nowym gosławji dr. Franciszek Ileszić, prof. uni'.mn.'1.mktury Ś\viatowej występują przeja- Jorku. Prócz wymienionych już reprezen- wers. w Zagrzebiu i absolwent uniwers.
wy roprawy gcspodarcze.i, przypisać to tantów rządu rumui1skfogo p. podsckreta- chi11skiego w Pekinie, obecnie słuchacz
11ateży WYTĘżO~EJ PRACY I ZABIE- rza stanu w min. dóbr pai1stw. Virgila Po- polonistyki na uniwers. francuskim w LugGOM CZYf'.lNIKóW GOSPODARCZVCH, tarki i racicy handl. Rumunii p. Corneliu dunfe p. Yu Houo Joei.
---<:>1--htóie paraliżu_ią. u.iemny wpływ młędzynaro
dowcj Imnj1.m!dury na kształtowanłe 8ię
syhrncji w Polsce.
Zwalczanie wpływu złej konJunktury nie jest sprawą łatwą
Znaczr~a podaż
a n i p r o. s t ą . Zagadnienia gosponikłe
darcze, wiążą się ze sobą bardzo ściśle i
W ciągu ostatnich czterech tygodni w związkach, nabyła na własną rękę wii;;k
oddziaływują wzajemnie na siebie. Bazaznaczyła się bardzo poważna zniżka ce- sze ilości towaru w Rosji, przez co uzysdanie v:.ięc zmiany syhlacji gospodarczej
ny ryb, która nawet przy wyborowych ga kalo dogodniejsze warunki kalkulacyjne,
wymaga skomp!i<kowr..nych obserwa<:!yj i tunkach sięga obecnie, w porównaniu z jednakże olbrzymia ilość towaru, rzucowielkiej zna.ic.:rwt§ci przedmiotu. To też okresem z przed 3--4 tygodni, do 25%. na na rynek łódzki przez zwalczających

Goście

cudzoziemscy

na Targach Wschodnich we Lwo,vie
1

Zniżka

cen ryb

I

Pogorszen:iie się sytuacji
w łódzkint pn;emyśle

n11etalowym
W ciągu cs\atnicll tygodni nastąpiło
tnaczne pogorszenie się sytuacji w łódz
kim przemyśle m3ta.lowy m, jakkolwiek nie
\\'J'fai:l się ono tak jaskrawo, jak w okn;gu k~·ako1· ·s!d111, ~dzie nietyle przemysł, iL:
l~a!;c!el wyrobanu mi;~alowcmi przeprowa~Zil, w ciągu o~tatmch trzech
miesięcy,
pow~rnc redukc;i.e p~rson~lu robotniczego.
vVypłacalnosc khenteh, oraz sklonnośc
do śrubowania możliwie niskich cen za wy-.
roby 1'.1,etalowe, powoduje pogorszenie się
sytua:c.J~ w tyf!l prze1:iyś l~. ~!p ływa na to
10.w~1ez
zmmeJszeme się liczby zamó1
11·1en.
.

Zniżka omawiana jest wynikiem ostrej
walki konkurencyjnej w!clkich proclucentów .ryb z małymi. N\ianowicie dla znrnszema drobnych producentów i sprzeda wców ryb do obniżenia cen, przy niekcrzyst
nej kalkulacji, wielcy producenci rwcili na
łódzki rynek duże ilości ryb śni~tych, przy
wiezionych z Rosji, obniżaj(ic zn<.cznic ich
.cenę, co zn1usilo również i drnbnyc!J producentów do cbniżenia cen. Dla przcch.stawienia się akcji wielkich prnducen tów - drobna konkurencja, zrzeszona w

I

zapotrzebowanie

I

I

sytuacji gospcdarczej ·w
Polsce w y w i e r a j ą k r e d y t y
u d z i e 1a n e p r z e z p a ń s t w o w e b a n k i . Banki te w ostatnich mie
siącach zwiększyły wydatnie swą działa!ność kredytową. Kredyty gotówkowe Ban
ku Gospodarstwa Krajowego i Paf1stwowego Banku Rolnego zwiększyły się w
ubiegłym miesiącu do 49,2 miłjn. zł. i o..
siągnęły sumę l 1248, 7 milj. zł. W szczególności zwiększyły się kredyty gotówko·
we Banku Gospodarstwa Krajowego łącz
nie z kredytami bud-0wlanemi o 32 miljn.
zł. do sumy 948,5 milj. zł., kredyty zai
Banku Rolnego wzmsły o 17,2 rnilj. zł. do
sumy przeszło 300,2 rniłjn. zł.
Kredyty emisyjne obu banków wzro
sły o 6,1 miljn. zł. do sumy 994,7 miljn.
zł., a mianowicie: pożyczki emisyjne B~n·
ku Goepodarstwa Kr<1.jowego o 1,5 miłjn:
zł., do kwoty 706, 2 mHjn. zi. i Banku Rolnego o 4;6 miłjn. zł. do sumy 278, 4 miljn.
zfotych.
Zestawienie rachunków Banlm Rolne:
go na dziet'1 1-go sierpnia l'. b. wykazuje
poważny wzrost rządowej pomocy kredytowej dla rolnictwa. Wiosenna 21 miłjonowa lokata Skarbu Paf.siwa, przeznaczona na konwersję krótkote11tlir.owych, uciążliwych, zobowiąza..it rolników została
przez Ban.le Rolny już całkowicie rozdzielona. W ciągu czerwca r. b. i lipce>
wpłynęło ponadfo 3,2 miljn. zł. na paczet
nowej 25-cio miljonowei dotacji na ten
sam cel. .Wobec stosunkowo powolnego
przypływu pieni~dzy na akcję komN"ersyjną i do~ć c!ługiego oktesu
czasu potrzebnego na rozprowadzenie tego rodzaju
pożyczek, w związku z obecną syh.,acją
w rolnictwie, Bank r."'{)lny uruchomił krótkoterminowe kredyty z własnych środków
obrofowych. W tym zakresie Baru-i: Rol- ·
ny r o z w i n ą ł e n e r g i c z n ą
d z i a ł a 1 n o ś ć , podnllSząc ogólną
sumę wypłaconych,pożyczel,;: krótkotermi11?wy~h od l-g-0 czerwca r. b. d::> 1-go
sierpnia r. b. z 268, 9 do 300;2 rniljon.
zł., a więc o przeszło 31 miljon zł. Największy udział we wzroście, bo 22 miljo·
ny przypada na pożyczki weksiowe. Po·
życzki terminowe zabezpieczo!1e wzrosfy
o 13,3 miljn. zł.
W zakresie kredytu z funduszów rzą
dowych, administrowanych przez Bank
Rolny, ogólna suma pożyczek podniosłE>.
się o 17,l rnilj. zł. do kwoty 314,3 miljon.
złotych.

wątpliwości,

najmniejszej

Nie ulega

że tak wydat·na pomoc

kredytowa zastoso-

wana przez państwowe banki przyczyniła
się wydatnie d·o przełamania
ujemnego
wpływu złe.i
kcnj1mhiury światowej i
wpłynęła na zahamowasię prcuucentów spowodowała automatycz nie depresji gospodarnie dalszą zniżkę cen, która prawdopo- c z ej o
A. Z.
dobnie posunie sit.; jeszcze w ciągu tygodni najbliższych i spadać bc,?clzie aż do ok re
su świątecznego.
Giełda zbożowa
W ko łach zrzeszonyc h producentów
, !)J.Jiuje opinja, że zasycenie rynku rybami l
CENY RYNIWWE.
żyto 18,50 19,00; Pszenica
30 OO ti!1!ci::o;i.liwi podwyżkę ceny ryb nawet w
okresie przedświątecznym, tern więcej, że 31,00; Owies jednolity 22,00 - 23 OO·' Jęcz
mień na kaszę 21,00 - 22,00; Jęc~~ń bro111iiii O :: ;;adku cen żyta,
oraz spadku cen w.arny
25,00 - 27,00; .Mąka pszenna luksus<>- .
urobiu, ryby w ciągu r. b. wydatnie nie wa 67,00 - 77,00; Mąka pszenna OOO 57,00 zniżkowaiy, aż do ostatniego czasu.
(g) ~~,OO; l\Iąka żytnia według typu przepisowegCJ
..,o,00 - 36,00; Otręby psze1me szale 18,00 19,00; Otręby pszenne średnie 15 OO - 16 OO·
Otręby żytnie 11,50 - 12,00; K~chy
~
34,00 - 36,00; Kuchy
rzepakowe 22,00. ~i~'~e :;tyc:, jna 113.00-;-112. 75;
5 proc. konwersyjna 23,00; Groch polny jadalny 35,00 - 38,00.
Obroty średnie. - Usposobienie spokojne.
J,,.:,o; 5 proc. paustw. pożyczka 1;1remjowa dolar.

--0---

G IE & DA
WARSZAWA, 9-go wrt .. / „

WALUTY:
Dolary St. Zjerłn. 8.9()
Gdaii6k l 73.3i

I

](l proc. po:i;. kolejowa 103.50; 8 proc. L. Z.
1 ~9.2:.l;
I :~··nku go•p. ~raj. 94.00 (161.68); 8 proc. oblig. Ban
I ku 1'0Sj). krnJ. 94.00 (161.63); 7 proc. L. Banku
I
DEWiZT
: ·;~; p, .traj. 33.25 (w proc.); 7 proc. oblig. Ban·
Londyn 43.35~~
., ;tO>p. kraj, 83.25 (w proc.); 8 proc. L. z. Ban
Nowy Jork 1).908
'.t ''.o1n5' go 83.25 _(w proc.);
8. proc .. oblig. burdowl.
Paryż 35.01
· G. h .. 93 .00; 1 proc. L. Z. ziem skie dolar. 16.50;
Praga 26.'16
.·~ pro~. L. Z. ziemskie zol. 56.30-:Jó.40-56.30;
Komitet Wystawy i Tarcrów rówień~
Szwajcarja 173.0Z
,-, nroc. L. Z. Warszawy zot. 53.00; 3 proc. L. Z.
~...;'. l1 z ł ozony
.
o
w·oc))y -16.72
\Cmzav:y zot. 75.30-75.00; 10 proc. m. Siedlec
~r\lC
z przedstawicieli
rolników
.
.
!
Obroty dewizami .- nieco ninteJ••e, tenJenrja dła 80.50; J proc. L. Z. Częstochowy 67.00.
kupców, przeJTI}'Słowców
,, •
'
samoi. ządow .1 dcwii: euroIJejeliich pr3ewai11ic m-0c11iejsza. Kurs
1111 . .
eJSCOl'(Ch sf_er społecznych postanowił urzędowy dolara nieco wy~szy. Dolar w obr. prr AKCJE:
wobec ~l~rzy~1e~o. P<?WOdzenia .t~gorocz watnych 3.898. ł\ubc 1 złot•· 4.70--4.71. Gram ~bBank handlo~y 10~.00; Bank Poloki 167.50; Wy.
nych ta1gow lOV11ensk1ch urządzac Je co- 18 5.92-14.
.,ol-.a l io:UO; Lilp?p 25.50; Ha~berhmd1 12~.~IO.
ro.cznfo ~t 1uwll1my 11 r:nrłt'1Jil r„Jzosta
z f.>u"y~ui. p.imtw. -lsh·z~ 1 im>~. •taL1hzaevj·j
W.1..; !Ul Sl<tłt:.
"
~. - r ' .
• •
PAPIERY PROCENTOWE:
.
llll' „i,;„ p1emjo.we,. !Jla .Wrow l'.ll!!>ławuy ch i ak~ji
~ - lll;OC.. ~ ,tablli:;;aęy,i&l_:i ę,7.00, 4i ~c. ~ ~~n<ł.-1łci.11 P~ ~;;a .
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~astępnych I
Wstrząsający

Str.•

Dziś

następnych!

i dni

dramat starganej dPszy kobiecej p. t.

„Przedślubny

- - Następny program ; -

Grze.eh" Miasto Rozkoszy

Tragiczne przeżycia podwójnego trójkąta małżeńskiego. Akcja toczy· się na tle wspaniałych salonów arystokracji nowojorskiej. - W rolach głównych:

UL. KILINSKIEGO 123

Laura La Plante, - John Boles, -

Jane Wington, - Hintley Gordon
Orkiestra powiększona pod dyrekcją l\t Niewiadomskiego •
.

~

Do akt Nr. 1414-1928 r.
I Do akt Nr. 199-1930 r.
I
OGLOSZENIE.
OGLOSZENIE.
Komornik
Sądu Grodzkiego
w Brzezinach,
Komornik Sądu Powituuwego w J,r,<lzi, J.\J'I
WACLA W KOSZELIK, zamieszkały w Brzezinach, JABCZYK, zamieszkaly w Łodzi przy ulicf
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu Południowej Nr. 20, na zasadzie art. IO;;~ U. P. (,.
17 wrześnią 1930 roku od godz. 10-ej rano w Ja•1· ngłasza, że w dniu 19 wrzefoia 1930 ro!ou od gocl1.
kowicach gm. Popień odbędzie się sprzedaż z prze- 10-ej rano
Lodzi przy ul. Ansztadta Nr. 5
targu publicznego ruchomości, należących do Alek- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
sandra Cymermana i Józefa Dobrowolskiego i skła  chomości, należących do Calcla Gliewsztajna i "kł.:
dających się z inwentarza żywego,
oszacowanego dających się z mebli domowych, oszacowanych D'I
Sumę zł. 650.
na sumę zL 1100.
Brzeziny, dnia 8 wześnia 1930 r.
Lódź, dnia 8 września 1930 r.
Komornik W ACLAW KOSZELIK
Komornik JAN .JABf:ZYK

„

Teatr liter.artystyczny

Do akt Nr. 2450-1930 r.
OGŁOSZENIE.

I Do akt Nr. 1489-1930 r.
O G L O S ·z E N I E •
ADAM
Kom.ornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ZYGMUNT

Komornik Sądu Powiatowego \~ Łodzi,
zr.n1ieezkały w ł"odzi przy ulicy MAKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Na·
Kilii1skicgo !'lir. 55, na zasadzie at t. 1030 U. P. C. rutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C
c.rrłasrn, że w dniu 26 "rzesni.o 1930 roku od godz. ogłasza, że w dniu 22 września 1930 roku od godz.
10-ej runo w Łodzi przy ulicy Piramowicza Nr. 6 lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Łagiewnickiej Nr. 31
o<liJęJzic się sprze1laż z przcrnrgu pubiicznego ru· odbędzie się sprzedaż z . przetargu publicznego ni
1·homości, należi.;cych do firmy
„Tu11. Akt" H. chomo~ci,
należących do Szymona Jcchimowicza
Lipszyc" i składających sir z kasy ognioirn;ałcj, i skaclajątyth się z desek i hali bukowych, oszacowaObzacowanej na sumę zł. 600.
·
nych na iiumę zł. 850.
Łódź, dnia 6 września 1930 r.
Lódź, dnia 3 września 1930 r.
Komornik ADAM Lt\.GODZIŃSKT
Komornik: ZYGMUNT . ~KOWSKl.
ŁAGODZil;i!:>Kf,

H.OCHLIK''

Kierownik artyst.-literacki JERZY DARSKI

Dziś

ul. Sienkiewicza 40 (w zimowym lokalu)
Dziś

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni 'świąteczne o godzi225
nie 3, 5, i i 9.

i dni nastE;pnych

Rewelacyjny prog·ram !
Niezrównany odtwórca ról komicznych
król humoru, ulubieniec publiczności

premjera wielkiej jesiennej rewji p. t.

,,Po co z zagranicy brać?''

BUSTER KEATON

Na otwarcie sezonu I

w swej pierwszej komedji dźwięk. p.t.

Pierwszy największy suk:ce• polskiej
kinematografji diwiękowej.

MAŁŻEŃSTWO
NA ZŁOŚĆ

2 częściach w 18 odsłonach.
Pióra: M. Hemara, Własta, Wio-bora, Wulkana i Kruka.
Udział biorą: PP. Grzybowska, Gorłówna, Orlińska, Żukowska,
Boruński, Darski, Niksarski, Popławski, Szyndler, oraz 6 , evue-girls.
W programie a Inscenizacie, skecze, numery solowe, atrakcyjne t. p.
Własne dekoracje, kostjumy i efekty świetlne.
Conferencier: N. Popławski i J. Szyndler.
Reżyserowali: Wtodi':. Boruński i dyr. Darski.
Baletmistrz: N. Niksarski. Orkiestra pod kier. C. Kantora.
Codziennie 2 przedstawienia o godz. 7.30 i 9.30 wiecz., w sobotę,
niedzielę i święta 3 przedstawienia o godz. 3.30, 7.30 i 9.30 wiecz.
w

Niebywały

bumorl

Kaskady
Śmiech do · łez!

śmiecl}.u!

ł\OlłAILROjć
ANI DULSDCiiEJ
Dramat erotyczno-obyczajowy według
p<>wieści G. Zapolskiej.
l'łowe przerobione opraci>wanie
d:iwiękowe,

Udział bierze rewja ;polskich gwiazd

- - - NADPROGRAM: - - Dndatki dźwiękowe: Fleischerowskie
aktualności „Metrc-Goldwyn-Meyer".

i ekranu : Zofja Batycka, Dela Lipiń
aka, Marta Flanzowa, Marja Chaveau,
Ludwig Fritsbhe, Tadeusz Wosołowski
,Dymsza i inni.

Pocz'ątek seans. o g. 3, 4.30, 6, 8 i 10
wi~czór. - W niedziele perankł od

Początek w dni powszednie o lf• 4-ej,

godz. 12 do 3-ej ceny

soboty niedziele, i

święta

o ll• 2-ej.

nnjniżne.

teatru sprzedaje bilety od godz. 6-ej p. p. bez
Do akt Nr. 1472-1930 r.

OGŁOSZENIE.

Komornik Sl!du Grodzkiego w Lodzi ZYGMUNT
MAKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 22 września 1930 roku od godz.
IO·ej rano w Lodzi przy ul. Narutowicza Nr. 29
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości,
należących do Fajgi Bajzer i akładaj~cych się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 450.
Looź, dnia 2 wrzefoia 1930 r.
~ ... mornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

l·azy dtwiękowy Kinoteatr w

,,SPLflltDID''
20.

NARUTOWICZA

Dziś

i dni

20

następnych!

Marcela Albani
Charle W. Kayser
Oskar Hamol~a
i inni
w traredji

niewinnie skazanego p. t.

„MASKI"

I Do

akt Nr. 1211-1930 r.

OGŁOSZENIE.

Komornik Sąuu Grodzkiego w Łodzi, ZYGMUNT
MAKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Na·
rutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 tf. P. C.
ogłasza, że w dniu 17 ·wrze.inia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Louzi przy ul. Franciszkańskiej Nr. 55
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należ1tcych do Otto llillowa i składają·
cych się z kredensu, oszacowanego na sumę zł. 1000.
Łódź, dnia 2 września 1930 r.
Komornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

I Do

akt Nr. 1126-1930 r.
I Do akt Nr. 1819-1930 r.
OGLOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, STEFAN
Komornik S~du Grodzkiego w Lodzi, TOMASZ
ZAJKOWSKI,
zamieszkały w Lodzi
przy ulicy CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulic7
Traugutta Nr. 10, na zasadzie ac-t. 1030 U. P. C." Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art 1030 U. P, C.
ogłasza, ·je w dniu 16 wrześni\! 1930 roku od god~. ogłasza, że w dniu 16 września 1930 roku od godz.
10-cj rano w Lodzi przy ulicy Przejazd Nr. 30 10-ej rano w Łodzi przy ul. Cegielnianej l"lr. 18
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· odbędzie się ,;przcda:< z przetargu publicmcgo ł'U·
ehomości, nalcż~cych do Maksa Rotherga i składa- chomości, należ11cych do Chilela Ilinkego i składa·
jących się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 6.100. jących się l' urządzenia qklepowcgo, o~zacowancg~
Łódź, dnia 6 wrze~nia 1930 r.
na sumę z 500.
Komornik STEFAN ZAJKOWSKI Lócl:i, dnia 11 >ierpnia 1930 r.
. Komornik: TOMASZ CHORZELSKI

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

MIMOZA
ul.

Kilińskiego

Śpiewający blaZen
W roli

Diwiękowa

komedja rysunkowa

Ceny miejsc: Zł.

1, 2, 3.

głównej: bożyszcze tłumów

obu

półkul

AL IOLIOll.

Bogata wystawa!

=:::::==NADPROGRAM!======

Od soboty, dnia 6 września
1930 r. i dni następnych !

Z otwarciem•sezonu zimowego wielka premjera
100 proc. filmu dźwiękowo-śpiewnego

Nieawykła treść l
Faseynu~u akcja!
Wspaniała grai

178

Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy
Początek

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

Nastc;pny program: "ZAKLĘTA RZEKA" w rolach głównych:

RYSZARD BARTHELMESS i BETTY COMPSON.

Str.

„HASŁO"

t(J

Na przetwory zbóż chlebowych za t kg. w detalu:
„

żytni

zł.

55 proc.
65 „
pytlowy 65 proc.

-.62
-.58

"
„

razowy
•
•
„
bułki
•
•
• _ •
„
1 bułka o wadze 5.33 dkg.
„
(1 kg. bułek winien zawierać 20

~.35

-.29

Obecni; Przewodniczący S. O. Roszkowski,
Sędziowie Handlowi : Landau i Gross, ~ekretarz
apl. Tuwim. Dnia 13 sierpnia 1930 roku Sąd
Okręgowy w Łodzi w III Wydziale Handlowym na
posiedzeniu publicznem rozpoznawał sprawę firmy
W. „Borowski i J. Rozenblatt" o odroczenie wypłat
co do zarządzenia otwarcia postępowania układo
wego i z mocy art. 30 Rrzp. o zapob. upadł.
postanowił:
zarządzić otwarcie postępowania układowego między
firmą „ W. Borowski i
Rozenblatt" a iej wierzycielami, decyzję ogłosić w "Monitorze Polskim"
i miejscowych pismach „ Hasło Łódzkie" i „Republika"; na koszta ogłoszenia pobrać od firmy "W.
Borowski i
Rozenblatt" złotych dwieście.

J.

824

-.95
-.05

sadło

5.

•
saiceson
•
•
kiełbasa krajana ,
serdelowa
"
pasztetowa
serdelki
•
podgardlana
•
czarna
•
kuszanka
•
krakowska •
•
szynka gotowana
„ sur. wędz.
"
bez kości

6.

7.

a.

16.
17.

Na
2.
l.
4.

zł. 5.60

surowy
19.
"
20. Boczek
"
21.
"
gotowany

" 3.90
" 3.60
" 3.70

" 3.10
" 2.80

23.

24.
25.

" 2.80

26.
27.
28.

" 3.60

" 3.70
" 1.90

29.

" 1.90
" 1.10
u 3.60
"5.70

30.
31.

" 3.20

33.
34.

„

" 3.50

I gat. zł. 2.10 j 1.
"
If " " 1.70 2.
koszerna I " " 2.95 3.
" II " „ 2.30 4.
7.

G.

".3.21

8.

koszerna

wołowina normal.

"

„

u

scrderobq.

Po

9.

„

„ II „

11. poiędwica wołowa

9

września

: ·1 ·. „

• • • •„;:. .-;: -

~'.-·~.

„

ZAKŁAD

Ą.
Łódź,

841

.... \

K

aię

zaraz na

1,-

'

,„...

HAGE

DRUCIANE parka·
ny, plecionki, tkaniny
gazy miedz. do filtr6w
„Rabitz• do robót be·
tonoWych, we wszyst.
kich metalach wyrabia i poleca po cenach

I
I n•••••••••••••••••••m••D•
I i ĄEllLE i
•
i
przystępnych!

RUDOLF JUNG, ł.ódź,Wólczańska 151
287
Tel. 128-97•

Oddzielne w1kłady dla pań.
Specjalny kurs anriel11kiej korespondencji handlowej.

u

POCZĄTEK 15 WRZEŚNIA.

•

---·-------.1
HANDLOWA
i

Piotrkowska 82, . Telefon 223.90
874
„Człowiek zaaj,cy dwa języki przedstawia wartość dwóCh hułzi".

stołowe,

gabinety, sypialnie,
oraz pojedyńcze nabyć i sta- •
• lować można na dogodnych m
• warunkach w stolarni Miszczaka, ul. Piramowicza Nr. 2, :
• róg Cegieinianej.
696

Ili!

SZKOŁA

Tow. Szerzenia Wiedzy Handlowej
ul. GDAŃSKA Nr. 45

Kudydatów pnyjmuje Kancelaria. Szkoły codziennie w godzinach biurowych. - Od nowowstępujących wymaga 1ię świadectwa
ukończenia szkoły powszechnej lub 3 klas gimnazjum.
DO KLAS - W ZAKRESU: S:ŻKOLY POWSZECHNEJ
przyjmuje się dzieci od lat 7-miu.

,, „ 2.40
„ 3.50

'

ul. Przc;dzalniana 41,
tel. 166-46.

I

~n~i!s~ego J_Ę f~n:u~i~o~ n~m~c~ie!o.C H

Łódzkiego

.

POGRZEBOWY

lllllllllllllill 11111111

chce ci pom6dz t

W myśl zacytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw
.fiewn~trznych winni żądania lub pobierania cen wyższych od wy·
mnczonych b"'.dą ukarani przez władzę administracyjną I instancii
według art. art. 4 . i 5 zacytowane o wyżej Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub grzywną
do 10.600 złotych, o ile dany czyn nie ulega surowszemu ukara·
niu w myśi innych ustaw Karnych.
Wyżei wyzn.aczone ceny maksymalne obowiązują na terenie
m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
tódź, dnia

garderobę wy•yłamy gońca.

zapisz

koszern.I „ " 3.40
" li " " 2.75
cielęcina normalna
" 2.60
"
koszerna
" 2.90
baranina normalna
"3.15
"
koszerna
" 3.70
wołow. norm.I gat. b.kośc.„ 3.-

10.

•. '

r----~-_,11111!11!11~-----.
ucz SIĘ WIĘCEJ
ZAROBISZ WIĘCEJ
Polska Y. M. C. A. w Łodzi

"

5.
6.

•

(w podwórzu)

2.-

"

•

.

Ocliwleta, p1"rn chamlc&Dla, farba.fa
reporvje, przerabia i ceruje waa•lkl!ł

L---

u

150

ul. Piotrkowska 11 O

I gat. zł. 2.40

II

postanowił:

zarządzić otwa1cie postcrpowania układowego. po•
między iirmą ,;Mechaniczna Fabryka Pończoch lg·
nacy Nykiel" a jej wierzycielami, pobr~ od firmy

I
J6•69
„Szybka Pomoc Krawiecka"

I
I
I
I
za 1 kg. I

w detalu:

łlurcie:

" 2.30
" 2.40
" 2.75

"

cielęce

baranie i

5. cielęcina normalna
„ koszerna
6.
7. baranina normalna

•

„

32.

wołowina normalna

"
"

•
•
„ 2.80
słonina paprykowana " 3.60
siekane
•
•
do umowy
P?lc;dwica sur.-wędz, zł. 5.70
kiełbasa surowa
do umowy
rolada
•
•
zł. 3.60
kiełbasa sucha
" 4.20
salami
" 6.10
parówki •
•
" 4.20
kiełbasa sucha polska " 4.80
moskiew. " 4.80
"
" myśliwsk. „ 6.r
salami mi~kkie
" 4.'.10

22. smalec

" 2.80
" 2.80

mięso wołowe,
w

!.

18. Baleron gotowany

" 2.80

"

9.
10.
' 11.
12.
13.
14.
15.

2.10

" 2.60

zł.

wieprzowina

RAZ NA ZAWSZE
Tylko t:l.

w detalu:
l.

Obecni 1 Przewodniczący S. O. Roszkowski.
handlowi: Gross i Kon, Seki etarz ap!.
Delnitz. Dnia 22 sierpnia 1930 r. Sąd Okręgowy
w Łodzi w III Wydziale Handlowym na posiedzeniu
i:;ublicznem rozpoznawał sprawę firmy „Mech. Fa·
bryka Pończoch Ignacy Nykiel" w przedmiocie
otwarcia postępowania układowego na zasadzie
art. 37 Rozp. Prez, o zapobieganiu upadłości
Sędziowie

„Mechaniczna Fabryka Pończoch Ignacy Nykiel"
złotych tytułem zaliczki na koszta ogłoEzeń,
ogłosić decyzję niniejszą w „Monitorze Polskim~
J.
oraz w „Haśle Łódzkim" i „Kurjerze Łódzkim".
Na oryginale właściwe podpisy.
Na oryginale właściwe podpisy.
Za ·zgodno~ć sekretarz (-) A. Binkowski.
Za zgodność Sekretarz (-) A. Bińkowski.

ZAPAMIĘTAJ

szt.)

DE CY Z JA

1

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POlSKIEJ W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na mięso wieprzowe i wyroby masarskie za t kg.
2.
„
bez dokł.
3. schab i baleron
4. słonina
•
•

Odpis.
Nr. sprawy N. Z. 168[30 r.

DECYZJA

Rzec<.; j)OSpolitei
:a: dnia 31 sierpr.ia 1926 roku o zabezpieczeniu podaży prtedmiotów
powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527), Rozporządze
niu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r.
o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 607), Rozporządzeniu
Wojewody Łódzkifgo z dnia 8 kwietnia 1929 roku oraz na opinii
Komisji do ustelania cen, wyrażonej na posiedzeniu w dniu 8 września 1930 roku niniejszem podaje do wiadomości mieszkańcom
m. Łodzi co następuje:
Uchwałą Magistratu Nr. 869 z dnia 8 września 1930 roku został,y wyznaczone następujące eeny maksymalne (najwyższe):

„
chleb
„

1930 roku.

Nr. sprawy N. Z. 169 j30 r.

się na Rozporządzeniu Prezydenta

Mąka pszenna

września

Odpis.

OGŁOSZENIE.
Opierając

z dnia 10

I
I

•••••••••••••••••••••••al
DR. ME.D.

EDWARD

REICHER
Specjaliata
curób 1kórnych i wenerycznych

RESZTKI

tkanin

b:;~n~ai'li! i

Leczenie

ubrania zawodowe, r ~ bo t n i c z e , sportowe i dla
urzędników biurowych etc.

po

1930 roku.

wyjątkowo niskich cenach
sprzedaje K O N S U M

„WJDZE\VSKIEJ
54.

WicewPrezydent

MANUFAKTURY"

Rokicińska
Dojazd tramwajem Nr. 10 i 16
N. B. Dla urzędników państwowych i komunalnych
sprzedaż na spłaty miesięczne.
674

(-) ST. RAP ALSKI.

ul.

t. zw.

diatermją.

Elektroterapja.
Południowa 28
Tel. 201•93

Od 8-11 rano i 6-9 wiecz;,
w nied:z;ielę od 9-1 pp.
513
Dla niezamożnych ceny lecznic.

D11. HELLEQ
Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjaln&
irod:r: . .4-5 P? poł., w niedz. od 11-2 pp.
Dla niezamoznych ceny lecznic. 518

,---·---,
I Fabryka it~~~!:w;:hentowych i-SZE•.W,CY j' ,-;::~ia ·······••IHlliil
I
I
~•••~~••s••mcllUiB~••••Emaa••••••ua•1t11••••„•••••••••

i~ Józef

Przyby~ki, Koło

~

e

·~

•
fi

=

:

=
iii

Telefon 47

886

i;

••<-

(specialnoiić: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych n:i wod~)

I

I
I

Z.IHlall!IBil!l!:!llłU'lllllllllłlllll!lllJMIHlllB•aRlł•••••a11••••m•••n••••a•=

I

DOKTOR Med.

wo~~O\V1YSKI
CegleJDiana 2~ ~e~.126·B7

597

poleca:
Spółka §zeWCÓ\V
506

J

p KUN"GER .

I

'

Doktór

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

powrocd

SpecjaUsta oheriiSb skórnycn
Choroby waueryczne, skórne ł włosów
i wenerycznych
615
A d
j '> t I 132 28
LECZENIE ŚWIATŁEM d'
· (1
~ rze a "'' e •
:
.
k
B
.
)a~~rmJ'I .
Leczenie lamp'l kwarcową, analizy krwi
P1\> wa:rco.wą). adame krwi _1 wydzielin. i wydzielin. Prxyjmuje codziennie od
r:z:y1mu1!'. od. god; .. 8-:-2, 1 6-9 PP· J 9-11 i od 6-8 w. w uiediieh; i święta
~ medz1ele 1 s~1ęta 9-!
od 10-12. Oddzielna oczek:ilnia dla.
Dla pan od 6-7 ~ddzielna poczekalnia pań.-Od 1-2 w Leczu. (Piotrkowaka 62)

a:n-

stomatoiog

.

.

Gabinet

I

1 .

s,~i~:ł~:Lec7nic:t,y

Mrnneiy:&a lek:inka
Odd:d'elna poczek„:uia dla kohiet
519
PORADA 3 zł.

ul!ltnej i pla•ty.Ka
la .
, ,
regu CJa zęoow

Kupujcie wyroby
kraiowe!
!ll'!ill'HlllmfiH!"i!llll!IDIJ
p•rentgenodiagnostyka
k
k ltt::..lf.
1otr OWS a ~

Wydawca: Prasowa
-

(':;,y nna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp
od 11 - 12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
ieczenie chorób wenerycznych
! moc:r;opłciowych i okurnych
.. <.danie krwi i wydzielin n,1

2'.łO

~

Spółka

HAI.LO!

Hallo! Dzwoń teł. 163-30 „Pogotowi•
krawieckie Kie sza" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Morr·entalnie odświeża
garnitur ra zł. 3.-, suknię za zł. 2.80,
palto za zł. 3.-, ł ąc znię z odebraniem
1 odesłaniem.
Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, s;i;tucznic ceruje:
Far buiemy 1 pierzemy futra sposobem
5:.!5
lipskim.

syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem

SADOKIERSKI

1'e~. 114-2U

~-·-----il

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. t

D r. me d •

chłrurgja szczęk, jamy

e

Ogłoszenia drobne

Wenerologiczna

Skóry-Hurt i Detal

I•

Posiada stale na zkładzie: dachówki w kilku gatunkach, rury 11
studzienne i kanalizacyine, ogniotrwałe, schody betonowe
i mozajkowe, burty do chodników, płyty chodnikowe, słupy "
do parkanów, pm.taki budowlane, słupy graniczne, żłoby, de- :
koracja balkonów, tralki, wazony, kule, urny i różne ornamenta
~.ykon;ij~ potesty mozaikowe .'" ró:Zn%ch k_?lorach. . Nagrobki Il!
i'f.>ommki wykonywa artystycznie z granitu, piaskowca 1 marmuru.
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Ddektory otl

zł.

8.59

słl!~:1 awk 11 od zł.
czę~ci ukadjola"

ko mplet z allt c1• 1 i

Raa1oal?araty i
Pto td~ovska

446
26

ul.

88, w podw"rzu, tel. l\lfl.31

t:•r;r.;ybłą.kał
się

pies w1lcze1 rasy, ode b r a ć r.toŻllł
za r. wr otem kosz~ ó ;:. Rudz Pa bja !~ick a,
!;.!.:_\Ycg11era N. K. - - - - - -

1-'oh·zebni chiopcy
d o sprz ~ dazy
zgłaszać

się

gaz et 113. ty,;odniowkę,
uo admin1straci1 w godi:i-

n:i: '.1 od 4-t> po poru duiu.

-~--....,=-------------------------------.----.,,,~----------...-.-..,_.~Wydawnicza Sp,
1-{edaktor odpow.: Ad.am Zuczltiewi~

--- ·....:Q6lw " ~mi ul. PivtrkoWlka li,
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