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Walące si~

Redaktor naczelny przyjmuje cocliienaie od roch:lay 6-7 wieeHNm
Sekretarjat czynny od godz. 12-1 w poL i od 6-7 wiees.
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Wczoraj około god.ziny6-ej wieczorem, Jnasto - minutowych zawalały sił
wybuchł groźny pożar przy ulicy Napiór- podłogi na li., Ill. i IV. piętne.

fabrycznym
sorów Hermana Brauna.
Fabryka dzierżawiona była w lwiej czę
ści przez firmę Uszer Bornstein, od której
lgnacy feifet odnajął część parteru oraz
L f U. piętro. W odnajętej części f~ryki
·Faifet J'(\Zpoczął pracę na 2 zmiany, zatrud
niaj~c !~'.) t;>bo~ków.
. .
~dy straz. ogmowa przybyła na m1e1sce
gr~nego pozaru, . ~ła fab1yka przedstawiała morze płonueru, wobec czego za\vezwano do pomocy jeszcze 4 oddziały.
• Akcję ratowniczą prowadzono jednocze
śnie, z trz~c~ .stron P~!ącego .się budy~u,
a nu~?~ic:e· od ul~i,;y Nap1ó~kowskiego
46, Ki~skiego 203 1 ~rabowe1 15.
lak s1~ ok~ł<?, P?Zar wybuch~ na par
terze, gdne m1eśc1ł się t. zw. wilk.
Od krótkiego spięcia z wilka posypały
się iskry na bawełnę, wywołując w ciągu
kilku minut pożar w całej sali parterowej.

,

•

mury zniszczyły szereg budynków

o

n s

czteropiętrowym budynku
stanowiącym własność Sukce-

IV

z

poparzeniom.

lrowskiego 46 w

„........

4-pi !rowy gmach fabryczny przy ul. Napiórkowskiego 46

'

Kilka osób

września

al•aezen•

kolejno ldoszczttnie halę maszynową, zaś pa4ce
się części maszyn wznieciły ogień w od·
Straż ogniowa przystąpiła do r.abez- dziale S'll$zanrl. Mimo ener~cznej akcji
pieczenia graniczących z płonącą fabry • ratowniczej prócz hali maszyn spaliła si~
ką budynków mieszkalnych przy .. ulicy również większa część suszami.
Kilińskiego 205 oraz
Grabowej 13, 15 . . W nastęnpych 20 minutach runtta
i 17, gdzie wskutek gorąca i wiatru za- tylna część pa)ącej się fabryki, przygnfajęły się dachy domów.
tając sobą I-piętrow4 oficynę przy ulicy
w C1.3Sie akcji straży z wielkim hu- Kilińskiego 203, stanowiącą własnobć
kiem runęła frontowa ściana fabryki, 1\1. Scbotta.
przyczem padające cegły pxawic ~OS'L~~ ' ~' oficjnie tej zamieszki~ły d~c
tnie zniszczyły stoj<}cy obok na terenie r~dz~ny: EmanuE7la Schwec~ti~a, ~tory
fabryki drewniany budynek, w którym <nentł się m~ed~e p~ nues1ącem 1 Jo·
.zamieszkiwał kierownik fabryki ~ Szla- zefy Kamas1ew1czowe3.
„.
ma· Bornstein oraz robotnica - AntoniObydwa mieszkania zostaly doszczętna Ciclteńska.
nie zniszczone przez ogień i wodę. .
Następni~ runęła i>raw~ st!ona palą- . C~ć wspo~anej ścia_ny
..r.un~ła
cego się budynku, i>rzygniataJąc przy· rowmez na posesJę przy ulicy Kibnskiebudówkę murowaną, w której mieściła' go 205, niszcz~ doszczętn}c . part_erowr
się farbiarnia, należąca do firmy Reich- budynek drewrua~~ w której ~mieszki:
man Ha1pern i S-ka. Cegły
zniszczyły wał oraz prowadzlł'.
warsztat slusarsk1
'
_.„ .

y

A.lbert GroDelny.

tont

Grobelne10, I~ obło.bde-.
mledwie trzy minuty pruci
zniszczeniem domu wynieśli I~
dzięki czemu uratowano jej życie.
·
Podczas akcji ratowniczej,
kilku •
sobników,
korzysta.jł(: z ogólnego a:elieszania, usiłowało skraść maszynt 419
szycia oraz otomanę, loka.torom
dama .
przy ulicy Kilińskiego 205 Ra.jzowiezo.
wi i Aleksandrowie20wi, którzy w obawie przed ogniem wynieśli swe meble na
podwórze.
.
Około godziny 12 w nocy pożar m$I
ugaszony, jednakże przy zgliszczach do
saimego rana pozostał IX oddziaJ straą.
d~jąc baczenie na tlejące sz~tki fab1·y·
ki. Dotychczasowe straty oblicwne prowizorycznie wynoszą przeszło miljon zło.
tych. Fabryka. była asekurowana na barcbo małą sumę. (p)
·,·
. .

r, w

łożku,

A
·
b
I
rob~~{;:~::;:.c~~~~o!~k~as:!i;c~=;
res· zto wany m . po s om gr ozJ
e

aparat gaszący, jednakże nie
sobie dać z nim rady.
Na wszczęty alarm, przybiegł z I. piętra
łat
~z·
majster Krygier, który wraz z robotnikami
rozpoczął akcję ratowniczą. Ponieważ mi
•
mo ictt wysiłków, ogień wzmagał się z mip. min.
ara o
y
nuty na mhu!tę zawezwano straż ogniową.
p d
b ·
Korespondent „Hasła" (W) telefonuje granicę.
rze przy yc1em straży majster wezwał ro
z Warszawy.
B. pos. Witos odpowiadać ma, wed~~~~~w do opuszczenia płoną~ego buPrpk~rato~ sądu ~kręgowego, p •. Mi- ług pogłosek, '!'3' przemó'!i~ie o charaRobotnicy rzucili sie z ośpiechem na chałowsk1, który wyJechał onegdaJ do kte~ze antypanstwowell!, J:"'kie wygłosił
J. i n. piętro, gdzie pozost~wiłi swe ubra.- IBrześcia dla przesłuchania aresztowa- na Jednym ~ swych w1ecow. .
.
nia oraz otrzymane w tym dniu tygodniów nych posłów, powrócił wczoraj do War· . B: ~· Ciołkosz .PPS. oskarzony J~st
ki.
szawy, wraz z sędzią śledczym, p.
De- rown1ez o podb~J~ce mowy ~ wie·
w fabryce zapanowała panika, gdyż mantem.
cach oraz ~powiada~ . ~a za swoJą · mowskuta'i: dymu droga do sal fabrycznych
Po przesłuchaniu zatrzymanych, sędzia wę w B~rbme, w ktoi ej odstępował Pohyła zam1mięta i robotnicy nie mogli za. śledczy zastosował zgodnie z art. 168 Ko- morze. Ni_emco?'.
.
.
brac'; z 5~1 swych rzeczy.
deksu Postępowania Karnego, jako środek
W1;lkt _ooozny Obwiepolu A~. Dębs!~1
Podczas akcji ratowniczej majster Kry- zapobiegawczy tymczasowy areszt w sto- odpowtadac ma ~a rozruchy, ktt:>re przy.
gie; wstał p·oważnie poparzony 8 robot- sunku do następujących osób: Baćmagi gotował w Gdym.
.
nikóv.„·, ulegto lżejszym poparz~niom.
. J-Ozefa, Bagińskiego Kazimierza., Barlickie
Większość aresztowanyc~ posłow prze·
Ubrai:1ia 11 robotników oraz zarobione go Norberta, Celewkza Włodzimierza, słuchano w charakterze IJQdejrzanych z art.
picmąrJ.ze 16 robotników padły ofiarą Ciołkosza Adama, Dębskiego Aleksandra, 101 K. K.
ognia. · Tymcza~om ogień, pochłonąwszy Dubois Stanisław~ Kieroika Władysła~a.
. Art. 101 K. ~.,ni~ jest a1·tykułe~ samo
parterową salę fabryczna Feifla przerzucił Kohuta Osypa, L1ebem1ana Hermana, L18z dzielnym, lecz 1edyme zastosowaniem zasi~ na drugą część parteru gdzie stał zele- czyńskiego Iwana, Mastka Mieczysława, sady artykułu 100; istota przmtępstwa,
mentowany ze8pół przę~lniczy Przedec- Palijiwa Dymitra, Popiela K!il'°la, Pragiera przewidzianego przez art. 100 wskakiego (Andrzeja 48).
Adama, Putka Józefa, Stawickiego Adolfa, zana jest, jako:
„Zamach na ustalony w drodze praw
. Niszczycielski żywioł objął następnie Witosa Wincentego, Wysłockiego Oleksa.
I. 1 n. plętr1>, gdzie znajdowała się przęOd adwokatów, k"tórzy zgłosili się do zasadniczyth ustrój państwowy Polski,
dza!nia Feifla, następnie Ili. piętro, zaję- obrony przywódcy klubów opozycyjnych albo na całość jej teryt.orjum p.ą.(1stwowe
te przez próżne, niewydzierżawione sale fa dowiedzieli się o zarzutach, jakie stawia go".
ue są oskarżonym.
Art. 101 jest przesunięciem konsekwenbryczne.
Dr. Liebe1·mann oskarżony będzie o cji karnych na moment „przygotowania"
. P!> upływie kilkunastu minut, morze pło
1ruem ogarnęło IV. piętro, gdzie stały dwa usiłowanie przeszkadza.ni.a zag·ranicą
w przestępstwa, przewid7.ianego przez art.
r;~społy P!~dzalnicze Przetleckiego, nie w otri;ymaniu pożyc--Atl dla Polski.
100.
ttzyw~ne JUZ od dłuższego czasu.
B. poseł Norbert Barlicki stoi pod zaOgólną zasadą kary art. 101 jest:
Nie upłynęło pół godziny, gdy ze strasz rzutem przygotowania zbrojnego powsta
Zamknięcie w ciężkien1 więzieniu do
"fm huki~ runęła podłoga pierwszego nia, ró:vmocześnie stawiany mu jest za. lat 10.
~tra, _ zas następnie w orzerwach kilku· i·~t .uom.wia.Dia szmuglu obrazami. ia...
W. dal&iym ciągu ariYkał ten wskf'ZUje
ze

_.;:..~-~--

ściany

umiała

k ara do 10
Ostry list

WJ,,.ZJ•e
••a
.C CJ•"d k1•ego
"
n
R d Ad k ki •
a

•

wo ac

eJ

•
Jeden wypadek kwalifikowany (o karllt
zaostrzonej), mianowicie: posiadanie przy
tern składu broni lub materjałów wybucho
wych. W tym wypadku kara podniesiona
jest do granicy zamkni~cia w ciężki~m wi•
zieniu d-0 lat 15.

List p. min. Cara
do Nacz. Rady Adwokackiej
Na niedzielę zwołane zostało posiedze
nie Naczelnej Ratly adwoh.acki<.>j.
W kołach pra,vniczych Warszawy utrzymuje się w dalszym ciągu pogłoska
o zaniierwnem rozwiązaniu Rady adwoknckiej warszawskiej za
uchwalenie o-st.at.niego protestu w sprawie aresztowa
nrch b. posłów, którzy są adwokatami.
Wczoraj minister
Sprawieclłiwctścł
Ca.r wystosnwał do Naczelnej Rady Ad·
wokackiej w Warszawie pismo, w którem wobec opublikowania w lokalach ad·
wckatów skonfiskowanej uchwały Rady
Adwokackiej w sprawie aresztowania b.'
posłów

zapytuje, czy Naczelna Rada Ad·

wokacka wydała lub wydać zamierza sto
sowne zarządzenie, pozostające w jej r•
porządzeniu, a oparte na art. 37 ust. 1
Statutu, celem przywrócenia w łonie Ra.
dy Adwokackiej normalnych stosunków
prawnych, pogwałconych .P,rzez wydanie
wspomnianej uchwał~

•
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w nadesłanej

września

-polscy zrzekają się

Pomorza, Wilna i Małopolski Wscb.odniej

Królewiec 12 września.
Tutejszy organ komunistyczny „Echo
des Ostens" w mqnerze 211 z dnia 10-go
września „r. b. przynosi
pnedwyborczą
odezwę Komunistycznej
Partji Polski,
przesłaną temu
dzienikowi do ogłoszeaia.
W pie1·wszych ustępach odezwy komuniści polscy :T,a.jmują się aktualnemi
obecnie dążeniami Niemiec
do rewizJi
polskch gm.nic zachodnich i wypowiadają przekonane, że zarówno istnienie polskiej części Górnego śląska, jak i utworzenie „korytarza." jest „nieszczęściem
gospadarczem 1 stałym powodem niepokojów i gróźb wojennych". Poza
żąda
niem oddania Niemcom
wymienionych
terenów, a więc Pomorza i Górnego ślą
ska żądają komuniści polscy przyłączenia
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny do Białorusi sowieckiej, a większej części województwa tarnopolskiego, stanisławow-

AlłEIZTOWAłllE
b. posła Kwiatkowskiego
Dowiadujemy się, że z polecenia proAuratora aresztowano wczoraj
wieczorem ·w \v ejherowie na Pomorzu byłego
posła Jana Kwiatkowskiego,
członka
Stronnictwa Narodowego.
Były poseł Jan Kwiatkowski był dyrektorem Spółki Handlowej Centrali Rolniczej w Wejherowie i zamieszkiwał tam
że przy ulicy Sobieskiego Nr. 44. Ąresztowanie nastąpiło za popełnienie przez b.
posła Kwiatkowskiego oszustw i nadużyć
wekslowych. B.
poseł Jan
Kwiatkowski przewieziony został do twierdzy w
Brześciu n-Bugiem. (Iskra)

El. A

:1930 roktt.

Niemiecki

Niemcom odezwie przedwyborczej

komuniści
Sląska,

z dnia 13

okręt-widmo

ugodzony g1·anatem w czasie

I

płonie w

ćwiczeń

marynarki

porcie kolo Kilonji

skiego i lwowskiego - do Ul<rainy SO·
on trafiony w pokład przez jeden z okrtwieckiej.
Berlin 12 września.
Po przeprowadzeniu takiego
„planu
Okręt niemieckiej marynarki wojen- tów wojennych.
Jak każdy okręt, który służy za celt
politycznego" komuniści polscy oświad- nej „Zahringen", t. zw.
ol<ręt-·widmo,
czyli w odezwie, że po1>ierae będą rewo- p~onie od wczoi-aj w porcie Holtenau ko- dla artylerji, w celu uchronienia od zatonięcia, wypełniony on jest masą korlucję proletarjacką w Niemczech, i zwal- ło Kilouji.
czać faszyzm na całym świecie. (Iskra)
Podczas ćwiczeń w strzelaniu został kową. Wskutek wybuchu granatu masa
i

i.ll!IMWHl'WijWi'Wt)j•&%WN!!Ca&

Ewakuacja
nastąpi

w

ę•~··•••-i zapaliła się.

WW@*

Zagłębia
ciągu

I

j-ch

Sześć statków pożarniczych
prowa·
dzi akcję ratunkową, rzucając strumienie wody na statek, pożar jednak trwa

Saary

z

miesięcy

niezmniejszoną siłą.

„Zahringen" jest dumą niemieckiej
marynarki
.wojennej, gdyż
poruszany
GENEWA, 12. 9. Rada Ligi Narodów nych Curtius wyraził zadowolenie z powojest
z
odległości kilkudziesięciu kilomena swem posiedzeniu p<)p{>ludniowem po- du uchwały. Również min. Biand, wyraził
trów zapomocą urządzeń radjowyeh. N a
stanowiła wycofać w ciągu 3 miesięcy fran radość i nadzieję, że nie okaże się potrze~
statku niema ani jednego człowieka zacuskie i belgijskie wojska służące dla ba wzywania pomocy wojska dla ochrony łogi, a mimo to okręt manewruje po moochrony transportów .kolejowych w okrę· transportów kolejowych.
rzu, otacza się mgłą i nawet
oddaje
Wreszcie Rada postanowiła rozwiązać strzały.
gu Saary. Dla komisji rządzącej w okręgu
Dzięki temu pożarowi wyszła na ja V.Saary zostało zastrzeżone, że w razie nie z dniem 31. XU. br. urząd do spraw uchodź
jedną
z tajemnic zbrojeń -mcrsldch Niepokojów będzie ona miała prawo wezwa- ców greckich, oraz wysłać zaproszenie do
miec,
które
stosują ńa
jaknajncrszą
nia pomocy wojskowej.
rządu sowieckiego na konferencję w spraskalę ostatnie
wynalazki w dziedzinie
. Niemiecki minister spraw zagranicz• wie ograniczenia fabrykacji rtarkotyków.
techniki.
---'0---

Zapomogi dla robotników
zatrudnionych 1 lub 2 dni w tygodniu

Rząd

I

ograniczenia
Korespondent „Hasła" (W) telefonuje nie przekracr.a, z powodu
produkcji, pełnego umówionego zarobku
z Warszawy.
Pan Minister Pracy i Opieki Społecz- za 1 bądź z ctni pracy.
Wysokuść zasiłku tej kategorji robot
nej _przyznał od
dnia 1 do 31 sierpnia
1930 r. p1-awo zasiłków tym
częściowo ników określi, stosownie do ustępu 2-go
Zazatrudnionym robotnikom
przemysłu art. 3 ust. z dnia 18 lipca 1924 r.,
włókienniczego na terenie województwa i-ząd Funduszu Bezrobocia
łódzkiego, których zarobek
tygodniowy

litewski

ICORFlllCUIE
utwory polskich pisarzy

Kowno, 12 września.
Ministerstwo oświaty wydało nalau
skonfiskowania we wszystkich szkołach
polskich na Litwie podręczników historji i literatury polskiej, oraz
wszystkich dzieł Mickiewicm,
Słowackiego,
Sienkiewicza. Reymonta i Żeromskiego.
(Iskra)
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P• S.000 zL Nr. 51302 83482 86757 125066 135911
U79i8 188687.
Po 3.000 zł. Nr. 131117 134789 145875 151202
155012 205637.
Po 2.000 zł. Nr. 47659 102873 105339 108417
129462 161008 163962 184593 192974.
Po I.OOO zł. Nr. 7934 26094 26604 30611 36127
61515 68621 84467 109948 119269 127165 133081
la3912 135106 163137 176731 177859 182358 8469•1
~714(i 209099.
Po 600 zł. :&. 7298 7689 11807 14324 38211 46656
'8730 49184 51838 60962 67643 68533 81033 108928
116484 116953 ll 744i 118799 120568 l,26998 144863
148996 151212 167964 173063 173343 174694 179274
185063 ln9912 195556 197566 2033073.
Po '500 zł. N-r.r: 301 615 1695 1954 2871 3467
4a54 5188 5565 8800 10370 11634 13372 15823 16621
17882 18037 180~0767 21390 22515 25249 25317
27491 27824 29856 29945 32472 328511 33717 36020
a1331 40675 42402 44253 44604 46628 47894 50599
Sa77l 54976 56314 56608 58108 •60759 61057 62468
62812 63754 67718 68175 68238 69125 69757 70053
71355 72538 73074 73416 74847 76241 77256 77963
!Ul67łl 79012 79973 79989 81071 83743 84057 88294
89909 91590 92281 93091 93225 96156 96451 97482
97ółl 98022 98690 99059 99327 103509 104971 105509
1'16779 107340 109547 116257 116284 117313 117573
118709 120473 121266 121618 122870 123953 124076
128838 130607 131879 132585 136622 136763 136966
137210 137572 138614 140316 140387 140791 141776
144656 1464 79 148916 149273 149770 150487 15143 7
152872 .153885 164223 164749 168078 168506 l7ll93
173851 174058 178490 178490 179458 181824 182748
18397 184442 184870 184946 185576 186670 191925
192047 193383 193710 193985 194 728 196185 196489
196571 196629 199640 200532 202464 203948 204893
285021.
PO 250 ZŁ. WYGRAŁY NUMERY NAST~PUJĄCE:
19 98 106 308 43 461 558 608 36 66 757 939 54
1025 106 86 248 306 427 71 553 672 74 7 867 2126
76 337 63 80 99 344 51 87 89 442 51 79 567 675 843
56 919 34 36 52 53 3005 162 212 338 62 98 452 79
682 735 39 826 47 72 926 4109 30 34 69 75 80 277
435 39 72 520 601 766 840 60 936 94 5007 20 98 247
5 7 346 412 53 505 717 99 966 6002 162 421 47 fo
81 . 550 53 603 718 879 7082 318 57 63 76 526 45 51
62 682 735 83 803 66 8074 175 208 645 65 716 829
908 9136 201 531 51 77 664 829 98 10013 19 21 45i
609 80 87 702 907 11543 641 751 87 808 12005 88
347 51 98 432 35 591 647 90 733 889 962 65 67 75
13359 482 86 94 557 89 610 14 32 981 14046 105 323
77 593 625 48 927 82 15035 81 337 48 62 454 508
47 90 607 41 701 849 67 904 161159 224 30 416 67 573
612 98 723 29 905 32 17246 51 428 31 66 674 i42
984 93 18048 143 212 382 181 525 670 711 60 20 872
921 34 44 19ooa 54 138 5'J 2s3 a2 :n2 98 430 901
25 20119 45 83 221 54 493 ;,19 :io 6:;s 761 313 210 9·i
221 23 4.S 47 326 51 406 30 53 i 682 75,1 871 901)
35 .22029 43 58 94 101 43 273 93 341 525 52 611 69
23131 60 64 276 497 504 35 62 35 714 80 9 24010 51
93 lł2 4ó 284 315 417 708 32 806 21.
%5131 52 245 99 330 :436 664 720 .78 871 .79 928

20

-

· CIĄGlłlEllA

26026 79 107 75 325 459 97 669 827 59 27134 205 307 42 359 70 427 509 80 609 886 909 68 69 93158 272
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PROGRAM GOSPODARCZY RZĄDU
Działalność rządów

partyjnych, które
stronnictw sejmowych drogą przypadku pov.rcływał w Polsce do władzy
przed rokiem 1926, c e c h o w a ł a
w dz i e d z i n ie p o 1 i ty c z n e i
z u p e ł n a b ez!> r o g r a m o w o ś ć .
Je s z c z e w i ę c e j s z k o d 1i w i c
z a z n a c za ł a s i ę t a w a d a
p a r t y j nict w a w dzi ed zi n i e
g o s p o d a r c z e j • W ciągu tych lat
rządy rtJe zdołały sobie nakreślić celowego programu gospodarczego. Próby, czynione od czasu do czasu, miały chara-kier
dorywczy i będący echem konjunktury politycznej, niernleżnie od istotnych potrzeb
tycia gospodarczego.
O realnym programie gospodarczym po
myślał dopiero rząd
pomajowy. Wóv;czas zarywwały się pewne określone wytyczne, według których musi iść nasza
wytwórczość, aby osiągnąć należyty kierunek rozwoju i skutecznie konkurować na
rynkach obcych.
U s t a Ie n i e p e w n e g o o " r e ś 1o n e g o p r o g r a m u g o s układ

Ip o d a

r c z e g o i
p o p r o w a d z e n i e o d ?.' o w i e d n i e j p o 1 i tyk i r z ~ d o w e j j es t r ze cz ą k o n i e c z n ą • Kolejność celowego rozwoju poszczególnych gałęzi prze~
mysłu odgrywa przecież w ogólne.i strukturze gospodarczej państwa tak doniosłą
rolę, że niepodobna wnme1szać znaczenia, jakie tu pusiada taka, czy też inna po·
Utyka rządowa. Popieranie w odpowiednim momencie niektórych gałęzi przemyshi Gtajc si~ w rękach r7.ądu pewnego ro··
dzaju regui~!torem, kióry wysiłki spott:c:.:e1istwa kieruje w należytą stronę.
Idąc l>O linji tych założeń, rządy J\\arszalka Piłsudskiego od czasu objęcia wła·
dzy w roku 1926, przystąpiły natychmi:U
do pracy nad ułożeniem właściwego prngrarnu gospodarczego, dostosowanego do
rzeczywistych naszych możliwości. Od początku swego istnienia zaczęły ·one również przejawiać inicjatywę w kierownictwie rozwojem przemysłu polskiego.
Oprócz olbrzymich prac, wykonanych
przez rząd pomajowy w ciągu już pier-

j wszej

I

połowy

ubiegł~o czterolecia, a
Prowadzenie w ściśle określonym kiedziedziny ustawodawstwa ad- runku polityki gospodarczej, opierającej
ministrncyjn..1 - gospodarczego - jednem z się na również ściśle i fachowo przemynajpilniejszych posunięć byi-0 wytworze- ślanyn1 programie, spowodowało w pewnic takich warunków, które u m o ż 1 i - nym swym etapie stworzenie dla życia gos
w i ł y d a l e k o i d ą c ą w s p ó ł - podarczego ~.morządu, którym są i z b y
p r a c ę r z ;;i d u z e
s f e r a m i p r z e m y s ł o w o - h a n d Io we ,
g o s p o d a r c z e m i . W tym zakresi~ i z b y r o 1 n i c z e i i z b y r z e •
zdziałał rząd pomajowy ogromnie wiele, m i e ś I a i c z e • Powstanie ich umoosiągając wyniki, o jakich nawet nie śniło żliwiło przedstawicielom poszczególnych
się partyjnym minist110m, traktującym swe dziedzin życia gospodarczego wypowiadaposterunki raczej pc.l kq:.em widzenia nie swych postulatów, ułatwiając im jed·
czysto osobis~ym, niż intcr~sćnv ogóino- oocześnl.e ścisłą współpracę z rządem dfopalistwowych i dobra
społeczeństwa. gą opinjowania wszelkich projektów ustaw
K o n t a le t r z ą d u z p r z e d - i rozporządzeń. W innych państwach i.a·
st a w i c i e 1 a m i s f c r g osp o - stytucje tego rodzaju istniały już odda.w
d a r c z y c h j e s t cl z i ś j u ż na i istnieją nadal. U nas stworzenie ich
~ a k t em, k t ó r y op i er a si ę jest wyłączną i t-o bardzo doniosłą zaslugą
n a 9 o d st a w a c h t rwał y c h , rządów Marszałka Piłsudskiego, które pier
d a j ą c z u !> e ł n i e r e a 1 n e i wsze wśród rządów Polski odrodzoaej
p o d k a ż d y m w z g l ę d e m p o - wszystkie swe siły skierowały ku n«:Lym y ś 1 n e w y n i k i d I a r o z; w o - wistej odbudowie życia gospodarczego aa·
j u
n a s z e g o
r o d z i m e g o szego kraju.
p r z e m y s ł u ,
r o 1n i c t w a ,
J. a,
h a n d 1u i f i n a n s ó w •
dotyczących

g
~-"
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Mniejszość serbo-łużycka
Korespondencja

•

w Niemczech

własna „Hasła"

Drezno we wrzdniu 1-930 r. 45 lat przegląd literacki „Łuzica", rewję szych pism. Już sam wiek tych pism świad I oświatow eh, kulturalnych ł gospodar·
Mim-0 traktatu wersalskiego, który sta- naukową „Casopis Macicy Serbskiej" (wy- czy o żywotności Łużyczan. Nie jest to jed- czych, kturych liczba sięga błisko stu.
rał się na powojennej karcie Europy wyty- chodzi już 83 lata), dolnołużycki tygodmk nak przykład jedyny.
Ludność serbo-łuRzecz jasna, że przy znanym prusko ~zyć granice tak,
aby w danych pań- „Serbski Casnik" i wic!c innych mniej- . życka posiada bowiem szereg organizacyj niemieckim systemie p r z e ś 1 a d o w a •
stwach znajdowało się jaknajmniej mniejni a wazy stki eg o , co sloszości narodowych, - p a ós two n ie w i a ń s k i e , również i dzisiejsze
m i e! c k i e p o s i a d a z n a c z n e
Ił
Ił
władze
niemieckie zarówno w Prusach jak
o d ł a m y o b c o p 1e m i e n n e j
•
w Sakso·nji czynią wszystko, aby żywioł
tu dno ś ci. W skład jej wchodzą prze
·
·
serbo-łużycki wynarodowić. Stać się to nu
dewszystldem Polacy, dalej Serb-0-ŁużaIM 4
zapomocą szkół a częściowo kościoła. W
nie, Fryzowie, Duńczycy, Litwini, oraz w
111111'
seminarjach, gdzie kształcą się nauczyciele
małej ilości Czesi. Z pośród tych mniejWśród powodzi wielkich i drobnych Eryk Colban, został posłem norweskim dla szkół na obszarze etnograficznym serszości najwięcej zainteresowania dla nas sporów, wśród powod~i skarg, niezisz- we F'rancji; Szwed JAcobsen, jeden z bo-łużyckim, rząd nie chce wprowadzić
Polaków,
przedstawiają Serbo-Łużanie, czalnych projektów i nowych zapewnień najzdolniejszych współpracowników Se- nauki języka łużyckiego, mimo, że wszyst
nietylko ze względu na bliskie pokrnwień- 0 wiecznym pokoju, na terenie Ligi Na- kretarjatu, objął póważne stanowisko w kie organizacje t e go si ę d o m a ;two j~zykowe z nami, ale i ze względu na rodów wypłynie drobna napozór sprawa, rządzie szwedzkim. Anglicy sir Galter, g a j ą • Nieinaczej jest w dziedzinie ko;o, że ich dola dzlwnie przy P om i n a posiadająca jednak doniosłe znaezenie.
pani Crowdy, Kershaw z sekcji mniej- ścielnej. Serbo-Łużyczanie należą w po1o s P o 1a k ó w w d a w n y m
Chodzi 0 strukturę organizacyjną. Se- szości narodowych) _ porzucają. swą pra łowie do kościoła katolickiego w połowie
z ab or ze n i em i e ck im.
kretarja.tu Ligi Narodów. Nie jest to cę w Genewie w najbliżS1Zym czasie.
do ewengelickiego. W seminarjach duLudność serbo-łużycka stanowi resztkę
t eeh mczna,
.
b l, t ·
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Je yną wyłonlło specjalną komisję, celem opraco
d
Ł .
.
t k ,.
"bi .
. kó
d
, ł
wie w prze stawia y się smutno. uc . tyt .
h
k
t
t
a
wania
wytycznych
stabilizacji
techniczstu enta
uzyczamna, a , Iz w naJ 1~0
8
germaiiski bowiem dażył zawsze i nadai ms ucJą.
c ar a
e _r z ,e
szych latach parafje serbo-łużyckie obsadąży wszelkiemi sił~mi do tego, . aby ł yd m, . perma_nen~?-YGmd w RteJ, m_1ędzzyna- nych pracowników. Komisja ta przygotodzone z o s t a n ą n i e w ą t p 1 i w i e
0
•
y " ac:ia
i '-'oa-1·0 • wała na naJ"bliższe Z00'romadzenie S'"''"'""' re 0<1' p r z e z Ni e m c ó w • W seminarjach
'.dzielny
ten żywioł słowiański ZGNĘBić, i·o oweJ, oro·an1zacJ1
"? •
•
ZDEPTAć I WKOŃCU WYNARODOWić. mad.zeme Ligi zwoływane są_ od c~su do zaleceń, ustalających nowe normy anga- nauczycielskich wpwwa-JzHi Niemcy naczasu dorywczo
SekretarJat metylko żowania funkcjonarjuszów na stałe (nie
t
A jednak ten żywioł jest uparty i wy. '
.
'
. .
. k d tąd
t
wet „numerus claus••!'" d;a Serbo-Łużytrwały w swych tradycjach, - i mimo iż po~a. wazne ~naczeme~ J~ko stale. ur~ę tl~a/ ~
- na 7 1 z , ewen ua1ne)~ czan. Organizacje niemieckie, p6pieran.e
1
przeciw niemu setki lat toczy się ostra duJąca 1,nstyt~cJ~, ~o ktoreJ Z~&<:a~ą. się Y <> prnwem pr!' uzema umowy
1przez gadzinowe fundusze rządu i hittlewalka o wydarcie mu praw, to jednak lud t""'."szystkie kra.Je swiata, lecz rowme~ Jest w P r o w a d z a J ą c Y c _h n o. w ą rowców, dążą do rozll>icia istniejące~0
ten, otoczony morzem niemieckicm, har- ci~em_ wykonawczem, .wprowadza~ą,c~m 8 k a 1 ę P 1 !1- c. Zalecenia te maJą na Sokoła" i towarzystw s7.kolnych - słlJ·
do nadal b r o n i s w c j s a m o - w ~yc1e uchw~ły .~a.dy l ~gromad,,en~~- c~klu, ut~zynh,18:me stfłei~ -~ombplet~łpraclotw ~em, - Nici:'-/ ~:o:;t..)7; wszp't;ie rnane
dz ie 1 n 0 śc i n ar 0 d 0 we j.
Peis<?nel Sek1eta1Jatu, nuanowany ""'t n~- ow .e,c ~ll~myc. 1, " 01zy '!
ugo e.: z innych t<!rfnc. ,,. r:;.r,i js=.o5ciowych ś1<Jc1·
Serbo-Łużyc?anie osiedleni są w dwóch ł~cznie przez sekre:~~za. general~ego, ~o n~em , do~w~~o;z~mem mogli przynosic ki i metody eksterminacyjne, dążące dQ
krajach Rzeszy niemieckiej: w Saksonji i b1eranr był z bardt.IeJ z~olnych I w~brt- większe ko1~y~c1.
.
wynarodowienia Serbo-Łużyczan.
w Prusach. w Saksonji porozrzucani sa w nych Jednostek poszcz~golnyc_h k~Jów:
I .tu własme. rozpocz~1~ się . zarodek
w swoim czasie sejm saski dyskutotrzech powiatach, w Prusach zaś w dwÓch Aby wszyscy c~łonk?\~·ie Li~i . posi~dah konflil_ctu. Przeoiw stałosei „umilfdayna. wał o sprawie językowej i szkolnej Łu
prowincjach, t. j. na śląsku i w Branden- swych obywateli w SeHetanacie,. dązono rodo~1onego" pe~s?~elu SekretarJatu wy życzan, jednak nie uchwalił nic konkretburgji, względnie w dwóch rejencjach: do tego, by .reprezentowane ~ez ~ył~ st!!p11i wbr:w:_opmJI pozostałych 11 czło~ nego. Sprawiedliwość istnieje przeciet w
Lignicy i Frankfurcie. To porozrzucanie jej ws~ y s t k Ie P r z ! ~1 a 1 e z ~ os c I k;>:V k~nusJ'l . r e p r e z e n t a .n. c i Niemczech tylko dla Niemców.„
(!ie jest bynajmniej przypadkowe. Lud- p a n s t w o w e . wsród technicznego N 1 e i.n 1 e c 1 W ł o. c h. Ba:dzieJ oSerbo _ Łużyczanie bior~ obecnie u11ość serbo-łuiycka została przez Niem- personelu Sek;etan!'ltu. Do~ychc~o~y stro UJęły tę SJ?rawę ~~chy, ~tore na- dzfał w wyborach do Reichstagu nie.
ców rozdzielona pomiędzy wielką ilość system angaz°'·".ama funkcJo_na!'Jusz~w wet wystosowary d<? Llg.1: s_pecJa.lną no- mieckiego, wystawiając własne listy ojednostek administracyjnych w tym celu, polegał na tern, ze urno"'.~ z rum1 zaw1e- tę. ~lochy w!stępuJ? P~lW doty~heza- kręgowe i łącząc je z listami polskiemi f
;i.żeby się n i e m 0 g ł a n a l e ż y _ ran-0 - ~ła~z<:za na mzszych szczeb- ~weJ zasadzie anga?.?warua funkcJonar- listami innych mniejszości narodowych.
:. i e z 0 r gan i z o w a ć, ażeby nie lach - n.aJwyzeJ na 7 lat.
Juszów według uznan~a sekr~tarza gene- Chcą podkreślić ten, że mimo ogromnych
mogła odegrać żadnej rołi politycznej i nie
Brak stałości w stosunku umownym ralnego z pośród :Wybitnych Jednoste_k po trudności nie myślą rezygnować z obrony,
mogła zdobyć nawet mandatu do parla- między Sekretarjatem Ligi, a jego funk- szczególnych kraJów. Nota włoska ząda, praw, ani z walki o nowe powiększone pramestu.
cjonarjuszami wytworzył taką sytuację, .ab~- na przyszłość rzą.dy narodowe d e- wa narodowe i społeczne. Dając w ciąg&&
Liczbowo, mniejszość serbo _ łużycka że co wybitniejsze jednostki porzucały leg o w a ł Y s w Y c h Pr ze~ st a- ubiegłych wieków olbrzymio wiele dowoorzeds_tawfa. s!ę stosunkowo dobrze. Liczy swą techniczną pracę w Genewie, szuka· w i c i e I i d o S e k ~ et ar Ja t ~· dów bohaterskiej żywotności, wierzą, że i
Jna mianowlCle przeszło 160,000 uświado- jąc innej, je~li nie bardziej zaszczytnej i aby w pracach SekretarJatu przedstaw1· dla nich nastaną kiedyś jaśniejsze i lepsze
mionego ludu, a nawet niemiecki, 8 fał • dochodowej, to w każdym razie b a r- ciele ci reprezentowali interesy swego chwile. Cała Polska z podziwem patrzeć
s z o w a n y s p i s I u d n 0 ś c i po- d z i e j s t a l e j i p e w n e j. W kraju i aby każdej chwili mogli być przez winna o a
t ę b o h a t e r s k ł
'.la!e ilość Serbo-Łużyczan na 73,000. Mają ten sposób iiŁracił Sekretarjat w ciąg·u swój rz..1d od~"Ołaui. System. dotychcza- g a r s t k ę n a s~ z y c h p o b r a •
om dobrze zorganizowane czyte1 11 ictwo, kilku ostatnicd lat: dyrektol'a sekcji i-oz- sowy uważają Włochy za medopuszczal- t y m c ó w - s ł o w i a o, życząc
bo wydają od 89-u lat własny dziennik brnjen1a H1sz.paua Madariagę, który ob- ny.
im w ciężkiej walce wiele powodzenia.
„Serbskie Nowiny", nadto wychodzący iuż jał katedrę w Oxfordzie; następca ~ego,
L. H.
! A.~~
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Djabeł zjawił się

w roku 1888-ym

Potworne orgie występnej sekty, . która i w Łodzi ma swych wyznawcó~
śledz.two w sprawie satanistów, któ~e I

wisiały tr?jkąty ~równoramienne,

I

!"fie·.

' zj_eść. Pan M. S. pastylki , nie zjadł i bacz- I wi.e 17 kw~etnia 1922 _r. przez_ ~ułłę
obrocone ku górze. Na me obserwował maga,_ ktory miał przystą- saida C~afirowa, z ~to_rego wyriika, ze p.•,·
głównej śqianie ~isiał olbrzymi wiz~runek pić teraz do. wywołama czart~. Trwało to Jastrz~b1ec-~ozłowski, 1ako ~rawy ma~-0_-~1
Baphometa, czyh, szatana, wyobra-zonego d~ugo. Spazmatyczne .konwulsje wstrząsa~y rnetamn _zahczony zos!ał .d? liczby 'Yi.1r-.,
w p o s t a. c .l p o t w o. r .n e ~ ? ciałem. ~aga,, z ust 1ego wydobywały się ~1ych gminy mahometanski~J· Dokument t.en
k o z ł a , siedzącego na kuh z1e_msk!eJ . . zakl~c1a i grozby.
.
. ,. ,
iest sprzeczny .z wy.wo~at?1 p. Kozłows~-e
Pod t~m obr~zem stały d_wa trójnogi z j , Nagle wszyscy zebram podn~esh wie~- go, który t~ierdz1ł, ze 1.e~t
urnami, w ktorych pahły się narkotyczne k~ kr.zyk. Pan M. ~· zauwc:zył_ ro~nocz~sw~emym katolilnem. ,
....... ,onu martynistów Czyńskiego. Do cere- kadzidła.
Im~, ze . n a _g ł ~ w n.~ J ~ c ! a o 1, e
Ze z.nalez10~ych .u p. ~ozłows~.1ego .ctc;monj i kazano mu się przygotowywać przez
Po jakimś czasie ukazał się pan B. W. z Ja w 1 ł ~ 1 ę J.a k.1 s c.1 ~n·. Nim kumentow wy~1ka, ze P?S1ada .on w sęk~~e,
~ dziei'J przez branie kąpieli narkctycz- (dziś już nieżyjący) ubrany w czarny or- zdołał m~. się przyJrzec, :--- c1en ~mkr:ął. g o~ n o ś c ." N,~ e z n a n e g:·-~
::;eh i zażywanie pewnych pastylek. Pan nat z wyhaftowanym na nim szk~rłatn.r:m
W, te1~e sameJ chw1h uczestmcy l u- z w 1,e r z. c ~ n t k ~ . którem4 .rozka:·:
.ii. s. sądzi, że zabiegi te miały na celu wizerunkiem Baphometa. Na głowie
miał czestmczk1 ~z.ar~eJ mszy. . .
..
~ywac moze Jeno naiwyzszy pr~łozoą}'. '!-.,
,yprowadzcnic rro
czerwony, trójgraniasty kapelusz. Z tym
rzuc1h się do dz1k!el org11,
, J· Lucyfer.
· ,~ :
w stan ue~owego podniecenia
mistrzem ceremonji satanistycznej postę- pełnej wyuzdanych ekscesow seksualnych i
Jeden z ciekawych dokumentów zaw.-I'e.-:,
- tłumaczono mu jednak oficjalnie, że są powały trzy kobiety,
j e d y n i e z sadystycznych....
ra opis zjawienia się djabła .
te środki przeciwdziałające . złemu wpły- cz ar nem i maskami n a twa
C? do śledzt~a, prow,adz~nego <:>d ty- , Miało to miejsce w dniu
'"· '„~
wowi na zdrowie narkotyków, palonych r z y •
godma w Zagłębm dowiadu1emy się na8 stycznia 1888 roku, o gQdz, 8-ej ·:.
'odczas czarnej mszy.
Położyły si~ one na dywanie pod wize- stępujących szczegółów:
minut 18 i 18 sekund wieczorem. , .•...
W dzfcń oznaczony wprow.1dzo110 pa- runkiem Baphometa, tworząc swemi ciaU aresztowanego „maga" St. J~strzębJak widać ósemka odegrała w tym·~~·
· .ia M. S. cło okrągłego pokoiku. Tu ka - 1 łami figurę trójkąt~. Mist.rz. .ceremonji pan ca - Kozłowskiego
z. n a 1 e z 1. o n o padku rolę zagadkowej i symboliczneJ ·cy-1
z a n o m u z d j ą ć u b r a n 1 e i ., B. W. wszedł pvm1ędzy me 1
s z e r e g p r z e d m 1 o t ó w 11 t ur - try.
. .
włożyć na nagie ciał? czarny płaszcz jcd~aintonował bluźnierczy psalm
g j i s ~ t a n i s t Y c z !I e i.·
Wśród dokumentów znal~;iono ~enaf;: •
wabny, na twarz zas czarną ma~k?. 'Vte-,1ku czci szatana.
.
Skonfiskowane pr;zedm10ty I dokumen- zdobycz. Jest nia spis nazwisk
w t a ·'"'
dy nakazano mu wejść do sąsiedniego
~? odśpi~waniu psalmu mistrz . cerc- ty badane .są szczegołowo.
, .
j e m n i c z o
y c h"
w ,~ a ł e
<RJżego pokoju, gdzie
znajd-0wało si~ moni1 czarnej mszy rozdał wszystkim u- I
Onegdaj w ręce w~adz pohcy1nych p 0 1 s c e •
trzech mężczyzn i trzy kobiety, tak samo czestnikom pastylki jakieś, nakazując je wpadł dokument wystawiony w WarszaNa liście tej znajdują się nazwiska
ł ś
, ze w~gl~
'
ubranych w czarne płaszcze i maski.
ne, trzymane narazie
znane 1· go
C
ałckanap
umeblowanie
pokoju
składało siępo-z
du na dobro śledztwa, w taj·emnicy ... __'_
dwóch
i dywanu,
zaścielającego
··
dłogę. Na ścianach
. W związku z powyższym spisem pr.zyf.
dzne wreszcie kolej i na Łódź, gdzie o .J,sa/
tanistach" głośno się mówi i niejednego m~
.~ "'
zepsułem ulicy palcem wskazuje.
_1.,.trzasncło całą Polską, a nawet zagram~ -~, tn~'a ·dalej.
Jedna z ofiar sekty, p. M. s., wciągnięj, w praktyki satanistyczne, zeznał w
f. ~ztwie, co następuje:
:Nprowadzony został w Warszawie
'łez niejakiego pana B. W., należącego do

dwoma rogami

:::t
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'i '
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STRASZLIWE FATUM

Budowa obozu emigracyjnego
w Gdyni

Budowa obozu emigracyjnego w Gdyni poAPuje w bardzo szybkiem t~rnpie, tak, że kilka pawilonów stanie pod dachem już w najbliis:sym czasie. Państwowy Urziid Emigracyj~ umierza jeszcze pod koniec jesieni r. b.,:
, ~iowo oooz uruchomić.
W planach· budowy przewidziano między in'8mi przeprowadzenie bocznicy kolejowej, łąUQCej obóz z portem.

Ludność

Wilna

Według

ostatniej statystyki wileńskiego uwojewódzkiego, miasto W-Une liczy
192.629 mi eszkańców. Stosunek procentowy posuzególnych narodowości przedstawia Ilię następująco: Polaków - 55,6. proc., żydów 16,8 proc., Rosjan - 5.9 proc., Litwinów 1J1 proc., Białorusinów 0,6 proc i innych narodo
trości 0,8 proc.
tzędu

Ponura tragedja rodziny, zatrutej
mięsem

Od dłuższego czasu miasteczko Woro-1
Zatrute gruźliczemi zarazkami mięso
nowo i okoliczne wsie znajdują się pod zostało również skonsumowane przez ro
silnem wrażeniem .t ragicznego losu ro- dzinę Kapłana i rozpoczął się okres dłu
dmny Kapłanów, zam. w Woronowie, w giej strasznej tragedjl. Prawie wszyscy
której w przeciągu nie.spełn.a półtora ro- członkowie rodziny, za wyjątkiem st.areku zmarło w sposób tragiczny aż siedem go Kapłana, jego zięcia i jednego syna,
osób.
których organizmy zwalozyły mikroby,
Szczegóły tej tiagedji są następują- zostali zarażeni gruźlicą i dostali galoce:
.
pujących suchot.
Członkowie rodziny Kapłanów cieszyChorzy w liczbie 7-miu osób zmarli
li s.ię jak najlepszem zdrowiem. Aż oto jeden po drugim w krótkich
odstępach
przed dwoma laty stary Kapłan nabył cza.su. krowę, jak siię później okazało, chorą na
Onegdaj odbył się pogrzeb 7-ej offagJ"uźlicę.
ry tego tragicznego zatrucia.
Aczkolwiek zauważono, iż krowa poW tragicznym pogrzebie wzięło udział
siada objawy jakiejś choroby, nie zwra- prawne całe miasteczko bez róż.nicy wyzcano na to uwagi.
.
nania i narodowości.
Z biegiem czasu chorę zwierzę przeStraszliwe fatum, zawisłe nad rodzistało dawać mleko i Kapłan
zadecydo- ną Kapłana, przedstawia
rzeczywiście
wał zabić ją na mięso.
niepowszednią, pełną grozy, tragedję.

Nie dawać wiary.":-_~;~
o „cudach~.·

pogłoskom

Wobec rozsiewanych wieści, jakoby w-"':~;
sie pod Jaszunami miały miejsce jakieś „obja•
wienia", o czem donosiły niektóre pisma łódzki•
wileńska Kurja MetroPolltalua ostr~ga ri~ei·
szem ogół wiernych, by nie dawano wiary
rodzaju Pogłoskom, gdyż bliżŚze poznanie iil>'i3:
wy wskazuje na zwyKłe oszustwo' nie~a:ąłdr:
osób, nie mające nic wspólnego z praw~ .„__, ·

tfto

•

Plaga wilków

-

.·c•• l

; .

~ ~~

:.':!

:.~, ,t

Onegdajszej nocy w pobliżu wsi Bara~
gminy kołowickiej pow. wilejski, 7.0Btał uduszo
ny przez stado wilków koń należący do gospadarza wsi Barańce. Jednocześnie donoszą, że
stada wilków pojawiły się w kilku miejscowościach powiatu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·"·~
Spvjrzała na męża i w jej czarnych,
aksamitnych o- j J~ oso~ie zawsz~ m~m skłonno~ć podej~ze"Y~ć ś~iad·

czach odmalowała się cicha trwoga.
Antoni posłał jej uśmiech.
- To dowodzi, jak niebezpieczna jest prasa - zauważył. Gdyby mi nie zrobiono rozgłosu z powodu
sprawy Hoode'a, ci ludzie nie zlękliby się mojej osoby i
me staraliby się usunąć mnie z drogi... Boyd uszedł z
życiem cudem. Mało brakowało, żeby Wielka Czwórka
nie zamieniła się w trio.
- Jeszcze jedno - przerwał Archibald. - Czy pamiętasiz, co mówił Pike, że Boyd brede;ił nieprzytomnie
Wogóle cała gra zhrodnkzej ~dy polegała na. stwo- o murzynach? Tego dotychczas nie rozumiem. Była gę
...ien,iu jak największej H<)Śei fałszywych tropów. Nie- sta mgła, nie mówiąc już o wieCZOII'ze; Boyd został
il.czyli coprawda. na to, że ich sztuczki żawiodą kogo na pchnięty w pleoy, no i to zwierzę nie było ptzecież
&ubienicę, ale uważali, że rozplątanie zaWiłej gmatwa- czarne„
.lny pvszlak zajmie połi.cji dużo · czasu„ na czem oni
Antoni podniósł rękę.
o1ko11z.ystają. Byli, jak się zdaje, święcie przekonani, że
- Są inne sposoby stwierdzenia obecności murzy.f~jdą z tej sprawy cad.D, oraz ie. zdążą .zatrzeć za so- na, mój kochany, nietylko wzrok. Tak. Niemiłe ale
:~, slady i przenieść &ę na inne p.astwiiska. Czy pań- prawdziwe. Jakkolwiek bądź sprawa nie poszłaby tak
.JtwQ rizumieją? Weźmy np. incydent z dałem Hoaret'a łatwo jak posrz~a, gdyby rzabili Lenneta i pozbyli się je. ~ Lertneta. Jeżeliby to ciało zostało uznane za Lenne- go trupa i gdyby Klejnot nie kupował osobiście tej ziel'llt,· byłoby to dla nich bard~9 komy.stne. Jeżeli nie, też- lonej liberji. Te dwa odkrycia zaoszczędziły nam masę
:0-y si~. nic złego nioe stało, a poli..cja.ma1azłaby się w jesz- kłopotu.
t:Ze _większym ~opacie, niż kiedykolwiek.. Tu- samo z
_ Buttertub pokiwał wielką głową.
.)>heilą Holroyd i tym głu~im listem, jaki jej posłali.
- ·Pewnie, pewnie„. Ale jest jeszcze parę rzeczy,
1.1'~ samo z ~machem KleJnota na Boyda, a nawet wię- ·które wydają mi się dziwne. Ten sekretarz i ta druga
· ~J. I na mme.„ Trzeba przyznać, że mi tern pochlebili:.. s~nogTafistka - wszak oni robili mocno podejrzanych.
Lu~ja roześmiała się ślicznym ą.ź~ięcznym · · śmie- Krążyły wieści ...
'4lem. i obrzuciła okiem zgromadzonych.
Antoni przerwał gościowi wyraźnie ostrym tonem.
:-- Przewróciło mu się w gfuwie. - mekła. - Jak
- Ci dwoje są bez zarzutu - oświadczył lakoniczl;Jlko zobaczyli g-0 z nosem p1-zy ziemi - ha!- ha! ha! nie. - Tylko tyle, że nie mogli sobie przypomnieć cza- przestras_~yJii s~ i zacz~ rzucać w niego nożami. - su i tp. szczegófów, co jest zresztą zupełnie natumlne.

PHILIP MACDONALD

kow, którzy panuętaJą dókładme koleJnosc rrnnut,
zwłaszcza, gdy chodzi o oz,ynno.ści, które w
zwykłym
biegu ;rzeczy nie zwracają niczyjej uwagi i dopiero jakaś katastrofa nadaje im znaczenie.„ Powtarzam, że
ci dwoje są absolutnie niepodejrzani i niema o czem
mówić. Zaciągnął się dymem z cygara. A teraz
uwagi ogólne.
WejrzawS1Ziy krytycznie w tę sprawę, dochodzi .się
do przekonania, że przeprowadzono ją w udęrzająC'O
głupi sposób. Przedewszystkiem była zbyt skomplikowana, aby się utrzymać w równowaąze. Można ją porównać do r~eźby, która rozlatuje się w kawałki wskutek nadmiaru ciężkich szczegółów. Technika byłii
pracowana do granic absurdu. Coprawda r~zwiążaµie
tego rebusu wymagało ciężkiego łamania .sobie · głowy,
ale to nie dowodizó., że. rebus był zasadniczo svrytnie
pomyślany. o, nie. w samem położeniu kryło· się rnnó':stwo słabych punktów. Tylko naprawdę wielc;y .morde:rcy potrafią się zdobyć na genjalną prost<:>tę.,. .
·
- Ee? - w głosie Buttertuba zabrzmiała ostra
ta. - Niech pan przytoczy jaką .PTostą zbrodnię, którą trudno było wykryć. Proszę! NJe może pan!. Co
proste to proste, A. zabił B.; powiesić A .
Antoni popatrzył na prawnika żałos·nym wzrokiem i
pvtrząsnął głową. ·
- Ach, Boże! - rzekł z westchnieniem. - Słuchaj
pan. Zanim się ta sprawa zaczęła, wygłosiłem ·swoją
o}linję w kwestji morderstw. To co się stało, potwiex;dzi~·
ło ją w całej rozciągłości. Powtórzę ją ze względu na
pa11n.
'·
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4 m. 59
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„Hasła" przyniosła już

Akcja

r•

w·

·.,:fC~nfiskata plakatów
~: ·:."-

. "Centrolewu''
z wydanym przez łódzkle
grodzkie zakazem odbycia poi d~onstracyj ulicznych, oraz

zwii~U

~two

chCldów

~w

pod

gołem

niebem,

organizowaw
"ee~trolewie" nakazaną została konfiska-

9'Ch p:rzez stronnictwa,

zrzeszone

'W'tyWających mieszkańców
wrzi.ęcia udziału w wymienionych i.mpr~ch.

•

plaka.row,

:do

Zapowiedzi.a.ny kongres w lokalu

~ru „Ośw~tOwego" nie został

ki-

za-

łi!'tmlony, jako odbywający się w lokalu
za:xnlmiłtYlllt jednakże wstęp na kongre~

-~w którym mają udział delega-

'3.. si;mnnietw,
N"~iem

dozwolony jest tylko

kart imiennych

wstępu.

za

(s).

Komunikat
"' Xmmtet P~ola pa.rafji

św. K.rzy

k podaje do wiadomoścl, że z kwesty u~j w dniu 7 września r. b. z.ebramo 11. 5'18 gr. 5 --.. wydatki wyniosły zł.
\O ·I!'· 35, czysty dochód przyniósł zł.
•
gr. 70.
. ·. .
.
Wszystkim osobom
kwestjującym
.oraz ofia.nxławcom Komitet Przedszkola
~św. Krziża skła.<UJ: serdeczne Bó,g~
..
.

łładiWy.czajnezebranie

„:Resursy"
· 1.ąn.ąd

Towaieystwa Rzemieślniczego
.tłaa.nta" w Lodzi .zawiadamia człon
ków, że w niedzielę dnia 14 września rb.

Trzeciego· Maja
W niedzielę, aq, 14 b. m. odbędzie się
„ul· Parku
-Miejskim „Trzeciego Maja" przy
Zagaj.nikowej 1-sza impreza na organiuij~cą się parafJę ś. ś,

Pawta w Łodzi pod

Apost.

Piotra i

nazwą „Wędki''.

· Zamiast utartych fantów wyciąga się
złoty wartościowy przedmiot.
. Początek o .godz. 2 po południu. Dojaz~ tr'a mwajem Nr. 15.
: · · Spodziewać się należy, że ze względu
tt:a.„ c.eJ i malowniczość Parku oraz pomysło
w<Sść imprezy Społecze11stwo Łódzkie liczni~ . weźmie w niej udział.

z.a .1

-

_·Nocne

dyżury

aptek

: ·Dio;lś dyżurujlł apteki: G. Ąntoniemcza (Pa~jl!J'icka 50), X.. ,Chądzyńsk_iego (Piotrkowska
J·~),.t. W. Sokolemeza (PrzeJazd 19), R. Rembie
~eg-o (Andrzeja· 28}, Zu.ndelewicza (Piotrk!'~ka 26), M; Ka,sperkiewieza (Zgierska 54),
S _' Tn.wkowskiej (Brze~ińska 56). (p) _

•1111•1111111111111

Si)ólka Szewców

Wiele papierowego wr.z asku narobiła
opozycja z powodu aresztowania wiccowni
ków krakowskich b. posłów na Sejm. Koledzy po fachu aresztowanych b. posłów zaczęli na prawo i lewo rozgłaszać o sponiewieraniu „prawa i wolności ludu".
Spróbowali więc tu i owdzie wyprowadzić jak to oni szumnie zawsze mówią „masy na ulicę", aby protestovvać
przeciwko „dyktaturze rządu".
Nie udało się to jednak ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Tarnowie, ale
nuż się uda w Łodzi. jak to mówią: kupił, nie kupił, potargować można.
Tak też zrobiono w Lodzi.
Onegdaj w godzinach wieczornych ja~
cyś podejrzani osobnicy zaczęli kręcić się
na przystanku tramwajowym przy ul. Piotr
kowskiej Nr. 100, naprzeciwko Starostwa
Powiatowego. W pewnym momencie, za
bezpieczywszy się chytrze, przed argusowem wzrokiem policji, przejefdżającym
tramwajem, osobnicy. ci rzucili kilka kamie
ni w kierunku gmachu Starostwa. Skutek - rozbicie kilku szyb w prywatnych
mieszkaniach.
,Wyładowawszy swoją energję, na Bogu ducha winnej kamienicy, „bohaterzy",
wziąwszy nogi za pas, rzucili sk do uciecz

1Vc składki:
ki. Policja jednak pąeszkodzila im w tym
P. PŁK .. DR. W IĘ,CKOWSKJ :łobiegu marato1'lskim i pochwyciła wszyst- ż)Jl
. .
kich sprawców łobuzerskich figli.
zl. 100.
Okazało się jednak, że nic są to przygodni figlarze, lecz ludzie, którzy imieP. M. ~rawiec zł. 2· - i n>Z3111Ja jedniem „ludu"' robili ma·nifestację, prott- nocześnie p. p. A. ]. Złotaws~ich róll'nież
stującą przeciwko uwięzieniu b. posłów.
kolegów wsp-ółpracy Widzewskiej Manu„N1anifestantami", jak się okazuje są:
38-letni Kazimierz Majchrzak, urzędnik fafetury p. p. Szer. Rembowskiego. A.
magistratu, zamieszkały przy ullcy Józe- Rembowskiego, A. Pryczka, ]. Balcer/fa.
fa 9, 23-letni Władysław Jędrzejewski, Ulfeon 1sklego, ]. Tomczaka i Hoferta, Jo
urzędnik Kasy Chorych, zamieszkały przy wpłaceni(l podobnej kwoty.
ulicy Wysokiej 16, 38-ktni Józef AdamPRACOTYNICY. WIĘZIENIA
czewski, robotnik plantacji miejskich, zamieszkały przy ulicy Napiórkowskiego 95, PRZY UL. NOWO - TARGOWE)
33-letnl Nikodem Włodarczyk, robotnik N2 16 - zł. 48, a mianowicie:
miej ski, zamieszkały przy ulicy Wiznera
f. P· Naczelnik Tucholski A lek3art22 i 29-letni Kazimierz Kuljan, robotnik der zł. 5, Pom. Naczel.: - 3. R.
warsztatów miejskich, zamieszkały przy
man fan - 2, Podsekretarze: W oi
ulicy Rokicińskiej 67.
Wszystkich aresztowanych przesłano ]an - I, Górska Stefanja - 2, Prakt.
do dyspozycji sędziego śledczego p. Jesio- na urzędrr.: Pom})lealo Adam - I, St..
nowskiego, który dopiero w dniu dzisiej dozorcy: Stankiewicz Konstant)) - I,
szym wzgl ę dem aresztowanych zastosuje Giedrowicz Antoni - 2, Dozorcy: Ko~rodek zapobiegawczy.
paclci Bolesław - I, Bernard Edmund Takie to „masy ludu" demonstrowały
wczoraj w Łodzi w obroni:) ;ircsztowanych ! , Siniarski Feliks - I. Gawlowslei An·
drze/ -·I. Joachimiak Franciszek - I,
b. posłów •
Niewiadomski W alenl.1J - ! 1 Drożdż;

---0--

Ustalenie stawki dodatku
komunalnego
do

państwowego

podatku

Kradzież

przemysłowego

w gmachu Temidy

Nieznany sprawca skra.dl palto sędziemu

I

W dniu onegdajszym do gmachu Sądu przez jakiegoś sprawcę skradziony.
Okrrnowego w Łodzi przy ul. Plac DąWładze sądowe powiadomiły o kradzie
browskiego Nr. 5, przybył w godzinach po ży natychmiast urząd prokuratorski, któ~y
rannych sędzia handlowy p. Roszak. W ga polecił władzom śledczym przeprowadzić
bi11ecic sędziów handlowycch, pokój Nr. 17 energiczne dochodzenie.
.
p. Roszak zdjął p!aszcz i udał się na posie
W trakcie dochoclzcma wstępneg0
dzcnie Sądu.
wszczt2tcgo przez władze śicdcze, stwierOkoło godziny 1-ej w południc sędzia clzono, iż w korytarzu, wzdłuż którego znaj
Ro szak zako.!lczył ttrzęc.\owanie, poczcm dują się gabinety sędziów h.a ndlowych? krę
przybył do gabinetu swego, chcąc ubrać cił się przez dłuższy czas jakiś os~bmk, o
się i opuścić gmach sądowy.
wyglądzie podej1'zanym, lee~ musiało. to
Gdy płaszcza w gabinecie nie było, ujść mvagi woźnych, gdyż w1adom_o, 1Ż w
zwróclł się do urzędując e go woźnego z za sądzie są rozpatrywane całe ~ze.reg1 .spraw
pytaniem, czy nie zabrał płaszcza do gar- karnych, gdziew charakterze sw1adkow wy
deroby. Gdy oświadczono mu, iż nikt do st ępują bardzo często osoby pochodzące
gabinetu nie wchodzit, sędzia Ro szak na- ze świata przestępczego.
(p)
brał przcko11ania,
iż płaszcz został
mu r
'
-----e~--

.

,

·

w Łodzi,

•

,

Straszna sm1erc
pod

kołami pociągu

W dniu wczorajszym w godzinach ran
nych, gdy pociąg osobowy dążący z Wi'11. Piotrkowska 79, tel. 158-38 dzewa do Łodzi znajdował jeszcze w obrębie stacji w Widzewie na sąsiednim topoleca i
.
rze manewrował pociąg towarowy dążą$KORY .- HURT i DETAL cy w przeciwną stronc;;.
Podczas przetoku pociągu, zatrudniony
$pecjalność :
był
przy spinaniu wagonów hamulcowy
~t~lic.tna sprzedaż zelówek trwałych
n• wode;, jak również •kóry trwałe drużyny konduktorskiej ze Skarżyska 23·
do pomp~
263 letni Józef Sztuk, który w pewnym momen-

·

83 gr.

3

Na ostatniem posiedzeniu Magistratu dectw przemysłowych i !\art rejestracyje godz. 10-ej rattO w sali Kina „Resursa",
~e do uchwały z dnia 25 maja rb. - odbytem pod przewodnictwem p. prezy- 11ych na rok 1930 w wysokości 30 proc.
ustalono wysokość ceny, pobieranej przez pa11stwowe władze
odbędzie się nadzwycząjne sprawozdawcze denta Ziemięckiego ~·członków Towarzystwa , o czem stawki dodatku komunalnego do pa11stwo- skarbowe.
wego podatku przemysłowego od świa~je do wiailontOŚci.
·
. Zarząd.
---oOo---

„W~dki" w -parku

I

zł.

• • demonstraCll•.„

E ha

ezat9.e pai3tor Lipski.

6.655

'Akcja „Hasła" zbierania slcładek na If.11 ojewódzlcim lconf erencja przedstawicieli
P. S. donosi nam z T oruniat
społccze11stwa, na lctórej zdecydowano W.1J
INICJATYW A „HASŁA" ZBUdać ode::wę do ludności i wezwać ją DO DOWANIA ZE SKŁADEK OGóŁU
SKŁADANIA DATKóW NA BU.- ŁODZI PODWODNE] O NAZWIE
DOWĘ LODZI PODWODNE], ja/eo „ODPOWIEDZ
TREVIRANUSO·
cdpowied.: na skandaliczne przemówienie fYI" ZNALAZŁA SYMPATYcz„
Treviranusa.
NY ODDZWIĘ,K NA POMORZU.
1Ai:
w
- - Składfeują całe zespołJ;. iak np. sędziot»ie
i urzędnicJJ sądowi sądu pon>iaton>ego 11'
C
WCZ0laJSZe1!~ ''
Tarnowie, zespoły redakcyjne P.ism toruń~
skich i i. d.
przed Starostwem Powiatowem
I do „Hasła" f!aplywajq coraz to no-

budowę łodzi podwodnej p. n. „Odpowedź Treviranusowi" triumfuje.
·.~. .
Nabożeństwa
W całej Polsce za naszym przyfęładem
zbierane
są ofiar:v na ten cel.
.~ościołach ewangelickich
Jale donosi wilc11slci nasz leorespondent
»:: „
w języku polskim
onegdaj odb.Yła się w Wilnie w Ur=.c,:d;:;ic
W niedziele d. 14 b. m. naboże1J.stwo
"'
••
maaxw.1
1 · jozy.ku polskim .odpra'Wi w kościele św. w
,~ójcy o godz. 12-ej w południe pastor
~,a w kościele św. Jana w tymże

·'.''::w

-

:=::" ww:-...:.-:-··-„..::+: płyną składki z całej Polski

-·-

Krzyża św •

.

1930 roku.

'Na „Odpowiedź Treviranusowi"

OZIS:
Eugenii
JUTRO:

· ' WRZESIEŃ.

września

Icie

Wincenl}) - I. M akowslei Leon - I.
Stasiak Stanisław - I. Bernard Bertold
- 2, Trautz Edward - I. Hajne f"zef - 1, , ]an~oDJ.sfd Antoni - 1. Mtl-'
daj Józef - I, Marmol Fra11ciszelę - I,
Robaczyński Wład.)Jsław - I, W oźrria~
A ntoni - I, Bor.)Jsławski Frarrciszele - I,
Górecki Albin - ! . Kluslea ]an - I,
Wójcicka M a~ja - I, Popielarski W ac·
ła'D1 - I. Cepowski Edward - I, Ma
kowslci Szczepan - I, Siądalski Tadeusz
- 5. Wiśniewski Michał - I. zł.
z tvz)Jwają. do składania dalsz)Jch składek~
Pracowników więzienia śledczego przy ul.
Kopernika 29 i pracownileów n>ii;zienio
śledczego przy ' ul. Gdańskiej 13. MIESZKAJ\lCY M. KOLA zł. 520.
SAJt.-fOPOMOC PRZY Gf'AI·
NAZJUM IM. KOPERNIKA
·
składa zł. 50.
i wz))Wa jednocześnie inne Samopomoce tlo
poparcia akcji •• H asla,' •
4

Nowy inspektor szkolny
m. Łodzi
W dniu dzisie~zym obejmuje

stano.

wisko inspektora szkolnego m. lodzi p.
Władysław Gacki. Pnejęcle czynności
doJronanem m8tało
udziale p. Tfajfra1
naczelnika Wydziału Szkół Powszechnych
J{ier. Okr. Szk. Łódzklęgo.
P. Włady$W Qacld, jako b. inspektor
Włoeławskłego w tatadl
szkolny

przy

okr:

1917-20 r., jruro ławnik Wydziału Oświa
ty i Kultury. Mag. m. Łodzi w tatach
19~0-1923, wreszcie jako profesor gimnazjalny w tutejszych szkołach dał się po·
znać jako wybitny pedagog i ideowy dzia•

niezauwazywszy nadjeżdżającego. po_. łacz oświatowy, przeto tę nominację na•
ciągu osob?~v~go pr~eszed! na tor sąSiedn.1. le'iy przyjąć z petnem uznaniem.
Mas.zymsc1e po~1ągu osobowego .n:e
Wytwórnia
udało się zatrzymac l~kom0t):'WY w m1e1i
scu i nieostrożny koleJarZ zmkn.ął pod kopn:enośnych narrodzona
tarni parowozu.
•
•
na wystawie Gospod. HiPrzy pom_ocy obsługi pociągu .wydogieniez. w Łodzi, duiym
srohmym medalem.
byto z pod koł zmasakrowane zwłoki Szlu„KOŹMINEK"
ka. (p ),
Główna 51, tel. 175-09

Piecy

kuchenek

,.HASU>" z dnia. 18 września 1930 roku.
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PRZED WYBORAMI · ::;..-:·~:-:
ĘłfiWWWQS

Okręgowa

!Okręgowa

komisja

komisja wyborcza Nr.14

I
I

Wiec protestacyjny w Sieradzu
przeciwko zakusom niemieckim na nasze zachodnie ziemie

września r. b. w Sieradzu,
Powiatowego .Zarząau Zwią
zku S~rzeleckieg?, p;zy. współudizial~
wszystkich
Zw1ą~ko~ i Stowa~·zysze:11
Społecznych, oraz liczme zebraneJ pubhczności odbył się wiec manifestacyjny
przeciw zakusom
Niemiec na granice
Pomorza.
O godzinie. 11-ej ?O, w kościele f~rnym odbyło ~1ę ~abozenst;vo przy _udziale przedstawicieli Urzędow
Panstwowych oraz delegacji poszczególnych orga
,.nizacyj ze sztandarami. Ksiądz Prałat
"Pogorzelski wygłosił okolicznościowe ka.zanie, podnosząc w gorących
słowach
nieocenioną wartość Pomorza dla
Polski tudzież przywią;zan'ia Polaków
d o
w r dz en n i e P ol s k i ch zi em

c h.
żydowskiej, p. Grzędzielski profesor mieil
Po nabożeństwie wszyscy zebrani u- scowego Gimnazjum i p. Qjt.zer K4,roF
dali się na rynek, gdzie specjalnie na tą, Komendant Powiatowy Zwi;izku Stmclec'
urocz~stość ~rządzono .mównicę,
skąd kiego, ,k~ór~ po
krótkim i :podnk>.słym;
Burmistrz miasta
Sieradza p. Ignacy przernowie:rnu odczytał rezolUCJljl.
~..:!ąkowski, po uprzednim odegraniu przez
Następnie uczestnicy wiecu udali się
orkiestrę, Ochotniczej Straży
P~ż~rnej pod po!1'1-~ik żołnierz?' poległych w CZ.a.$ie1
orarz orkiestrę Towarzystwa „Sokoł' hy- rozbraJania Niemcow w
1918 roiw..'
m~u ~arodowego ;-: rozpoczął wiec. yY Związek Rezer.wistów i b~łych. ':Vojsko-,
krotk1ch lecz tresc1wych słowach nap1ę- wych na pomniku. tym z;łozył Wlence, ~
tnował
b e z cz e 1 n e w y s t ą - czem przedstawiciel P. O. W. p. Ąntoni ·
pie n ie n i em ie ck ie go mi- Kwaśniewski w przemówieniu SWet'l'l 7.J1.-·
n i s t r a T r: e v i r a n u S a , któ- z.naeeył, że granice nasze wytkn~1
ry ośmielił się naruszyć
traldat Ligi bagnetami i
naznaczyliśmy
właan4 !
Na.rodów. N&.stępnie
przemawiali: p. krwią, w razie przeto potrzeby a t a.Wełnic jako przedstawiciel Towarzystwa n iem y
n a r 0 z ka z N a ez e 1-1
Gimnastycznego Sokół i Stronictwa Na- n ego W od z a Józef 'a pl łr~owego, p. Heller kierownik
szkoły s u d s k i e g o ,
b y
g r a. n i e e
tl!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!ll!ll!ll!!!~~~~!!!!!!!!!~~~!l!!ll!!!~~~!l!!!!!l~~!!!l!l!!!~~~~~-1!!!~~_!1111
-Ml•_!i!._~.!!'!!!!!!!~ t e
u t r z y m a ć.
Po przemówieniu rozentuzjilztn0""'1l&
publiC'Mlość poczęła wznosić okrzyki .nsi
cześć N-ajjaśniejszej Rzeczypospolitej _ij
Marszałka Piłsudskiego. Po
odegrMi.U
„Roty"
Konopnicki€j
pochód
Qdal
się naj
w
ulicą Kościuszki" Aleją Sienkiewicza i
Dziś, w sobotę, dnia 13 września 1930 r. wylegitymować się ważnym dokumentem o \Varcką pod gmach Starostwa, gdzie· :~Y)
do rejestracji w lokalu Biura Policyjno-Wojsko- przynależności pai'1stwowej obcej.
brana delegacja w osobach: p. Ka.rola'
wego (Piotrkowska 212), w godzinach od 8-ej
Obywatele polscy przebywający poza gra.ni__ .--J
rano do 15-ej winni się zgłosić mężczyźni, uro- cami Rzeczypospolitej, winni zgłosić się do reje Kapuścil].skiego prezesa Powiat.o~
dzeni w 1912 rolrn, zamieszkali na terenie
stracji we właściwym urzęd:.:ie konsulamym.
Zarządu
Strzeleckiego, głowy;
rniaatał
III.go Komisarjatu P. P.,
W r'.'zie p_isemne~o zgłos~enia , - pow;ffiien p. Ig112.cego Mąkowskiego, p.
Wełni~
których nazwiska rozpoczynają się od lite1·;
zglaszaJącr ~1ę. po_dac w. sposob do~ład:i~ i czy przedstawiciela Stronnictwa Narodow~
S. Sz.
telny swoJe unię i nazwisko, datę l mieJsce u,
·
.
~-:-'-'
i zamieszkali na terenie IXgo Komisarjatu rodzenia, ~miona rodziców i nazwisko panieńskie go, .P· Jozefa ~Iomca -;: P!'U~St&w~
P. P., których nazwiska rozpoczynają się od li- I matki (czy żyją, miejsce ich zamieszkania, do- Gmmy Wyzn. zyd., p. Piotrowi~ pmed-i
ter:
łkładny adres w miejscu pobytu, jeśli czasowo stawiciela P. O. W. oraz
Komenda:nbl
A, B, C. D, E • F. G, H, I, J. K. L. L. M.
wyjechi;~ z miejsc.a (stał:go) zamii::szkania, ~a- Powiatowego Związku Strzeeclkieg() 11.
Każdy Z"'łaszaJ'acy się do reJ'esti·acJ"i winien rodowosc, wyznanie, zawod względnie zatrudme- G't
K
I kt,
d ł
. ,;i_ ~"'
• Łodzi i posiadać: '
· wyk sz t ~łcerue,.
· st an cy~·1 ny, u k arama
· są d ~:
i zera
aro
ora u a a się
być zameldowany
w
me,
, a'
• •uv O!A"
W dniu 7

„Prąca"
w dniu wczorajszym w lokalu P-0~!łkich Związków Zawodowych
„Praca ',
odbyło sifJ rrebranie l:'ady okręO'owej, pou
p:rzewodnietwem prezesa Zuberla. Na ze
braniu tern omawiano .sprawy wyh?rów
do ciał parlamentamych. Po dłuższeJ dł'akusji wyłoniono komitet wyborczy, który otrzyma! odnośne pełnomocnictwa, do
działania przy wyborach w~pólnie z N.
p R-łewica. (s)
• •
'

z inicjatywy

Przeciwko sojuszowi
z „Agudą"

W przyszłym tygodniu ma się odbyć
Lodzi zebranie przedwyborcze, zwołane
przez grono inteligencji z pośród partji sionistycznych.
Inicjatorzy zebra.~ia pragną przeprowadzić rezolucję przeciwko ew. sojuszowi
l>Odczas wyborów z „Agudą".
,(b )_

urodzonych

konferencję socjalistów mniejszościowych

W niedzielę wyjeżdżają do Warszawy
przedstawiciele łódzkich partji socjalistycznych „Bundu", Polaej - Syon lewicy i
pnwiey, oraz niemieckich socjalistów na
konferencję, zwołaną przez K. C. ,,Bundu„.
Na konferencji omawiana będzie sprawa utworzenia wspólnego bloku socjalisty
cznego partji mniejszości narodowych przy
1) dowód osobisty w braku dowodu osobistezbliżających się wyborach parlamentar- go - metrykę urodzenia wraz z innym dokulJch.
mentem, stwierdzającym tożsamość osoby,
2) świadectwa szkolne.
Na konferencję tę zaproszono również
·
·
· · wymiemonyc
· ·
h do
· 'lrucy,
R zemies
procz
wyzeJ
'Oejalistów ukraińskich i białoruskich.
~umentów wi.-ull przedstawić świadectwa cecho,(b).

we.

Do rejestracji winny ~ię zgłosić. r6~eż OS(.t·
by, zamieszkałe na terenie m. Łodzi, me mogące

Strażacy w roli funkcjo-

,. . . ....,.wm

narjuszy bezpieczeń
stwa przy wyborach

TEATlł

li

,T EATR MIEJSKr.
Cegielninna 63.
Pft>J
,,KRAKOWIACY t GóRALE''..
straży pożalinych na terenie całego pańDziś i jutro o godz. 8,30 wieczorem kolorostwa ~ utmymaniu porządku w loka- wa, pełna staropolskiego humoru 3-aktowa kolach. obwodowych komisji wyborczych w m~djo-opera we?ług .Bogusławskiego i Kamiń•
-lń
•
p ·
.
.
slnego „Krakowiacy I górale".
~ ~~~ orne.waz. f~nkCJO?arW poniedziałek pierwsze przedstawienie dla
JGSZe poliC)l pmistwoweJ ZaJęcr są pilno- Związków Robotniczych o godz. 7,30 wiecz.

. . . . ,.. „

„ .:

·, ~· ~·· '

Gazetka mówiona
w Stowarzyszeniu S. O. R.
Z dniem ll? września

Zarzęd

Stowarzyszenia

'8wiaty Robomiczej przy Lódzkiej Radzie Zwi1,1z·
Ww Zawodo~ch <?1: Piotrkowska 73) podjął pra·
~

po przerwie letn1cJ.
lnaugun1jęc okres pPwakacyjny, urządza Zarząd
S. O. R • u w niedzielę dn. 14 września o godz.
Il m. 30. „gazetkę mówioną". Artykuły wyałoszą
dy.r. Adam Wierzbicki na temat „Traktat \Versaldti a dą~enia rewizjonistyeme Niemiec" oraz prof.
Borawski na temat „Rewolucic oołudniowe • ame·

.,.kańsk.ie„.

ł

TEATR POPULARNY
Ogrodowa 18.
„EROS i PSYCHE"„
Dziś i drii następne wspaniał y poemat dramatyqzny J erzego żuławskiego „Eros i Psyche".
TEATR

POPULARNY w SALI GEYERA
Piotrkowska 295.
Dziś w sobotę o godzinie 8 m. 15 wieczorem
i jutro w niedzielę o godzinie 4 m. 15 po poł.
wieczorem ostatnie trzy razy świetny wodewil
w 5 akt. „Podrói; po W ars zawie".
W pełnych próbach melodramat p. t. „Nieskazany". Premjera w nadchodzący
winnie
czwartek.
TEATR KAMERALNY
'l'raugutta Nr. 1.
W przygotowaniu „Aszantka" Wł. Perzy:ł1skiego oraz „Błędny bokser" komedja z _życia
studenckiego mlode&-o autora W. Smólskiego.

zyzn

1912-ym roku

we,, czy s.luzył w mnem woJsku lu?. formacJi ~sty ~ow1atow.ego przedstaw:iaJ.ąe mu
WOJs~oweJ oraz ewentualne ułomnosc1 lub wa- rezolucJę. P. Starosta po przyJęe1u ~
dy fl~yc~ne..
.
.
_
„
lucji wyszedł na balkon, p(>czem orki~
Wmm ruezgłoszema się do reJestracJi w t . od
. ł h
N d
p
wyznaczonyn1
eg1a a ·ymn
owy,ł ·an ._,_
'\<Ił"
.
. . tern•lru'e
.„ • ulegn"„ w dr·odz<>- adnu· - S Ja
·
.<.aro
' d
rustracyJneJ karze grzywny do 500 złotych lub rosta przemaWlaJąc O;::,Wla czy, ze J-u
aresz~u do 6-ciu tygodni albo obu tym karom przedstawidel Rządu z·apewniA, iż ~

·s•- .

łącznie.

CO

SZTUKA

dowdadujemy wysuwany jestf
•
użycia członków
komunalnych

. -· --·- -·--·-·- - .

męż

"'*

silę

waniem porządku na ulicach, ustawianie

z ach od n i

Rejestracja

Na

posterunków we wszystkich lokalach kotnisJ1 byłoby utrudnione i te obowiązki
mają spełniać strażacy. (w),

DEWIZYBelgja 124.38
Holandja 359.11
Londyn 4:3.36
No,.,y Jor~ 8.913
Nowy Jork (kąbcl) S,,23
Paryż 35.03
Szwajcarja 173.07
Stokholm 239.71

_„_
„

. 110Iskich związków zawodow.

~· -

Dolary St. Zjedn. S.94

W dniu wczorajszym pod przewodni- mienia magistratu są: Jan Goliński i
ctwem p. prezesa Bełżyńskiego,
jako Wilhelm Hajqrich. Członkami. komi11ji z
przewodniczącego okręgowej komisji wy ramienia starostwa są: Antom Rydlew;~:~:~ 1~~.~~
borczej Nr. 14 odbyło się pierwsze orga- ski i Jan świercz, zastępcami zaś - Wła Gdańsk 173.32
nizacyjne zebr'.anie komisji
wyborczej dysław Markowski i Daniel Golc.
Dolar gotówkowy w obrPiPch p„za1lełllom~"""
Nr. 14 (powiaty łódzki, łaski i sieradzNa pierwszem posiedzeniu komisja o- 8.84Y2.
ki).
kr_ęgowa i,yyborcza Nr: 14 doko~a.ła za-,
PAPIERY PROCENTOWE:
W skład komisji okręgowej Nr. 14 mianowarna przewodmcw.cych i ich zar z R.._-L,_
.
",
5
, d 201 b
, • h
k ~ ·
proc. !iOnwersnn11 ,5„,;) 0 ; 8 proe. o;;. "
wchodzą: p. prezes Bełżyński, jako prze- stępcow o
o '"..'°aowyc .
om1S,YJ gosp. krajow. 94.00 (161.68); B proc. oblig. Ba~JJ
wodniczący, sędzia świderski jako zastęp wyborczych. Do powiatu łaskiego zarma- .1gosp. kraj. 94.00 (161.68).
ca, deegalt wojewódzki, i·eferendarz Izy- nowano 71 przewodniczących i tyluż za-.1
dorczyk, inspektor Dańkowski Jako zastę stępców, w powiecie łódzkim - 63 prze-!
.
AKCJE: .. ·
pca, na stanowisko zaś członków korni- wodniczących i tyluż zastepców, w powie
~imk Po~skr 1 ?8 ·00 ; _Mod~zeJo'\' 8.~s.
~
. tr a t u b urm1s
, t rz D o- c1e
~
,
d zk'_im 67 przewod.mczącyc
,
h l. t Y· 01 .lr:•n,akcJe
pezyezkam1 panslwowe~ h. maJa.
sji z ram1enia
magis
s1era
11 li!ti>w zo1tawnych tendencja nieJednom„ ,\kCj„
lecki Otto Hajke zastępcami zaś z ra- luż zastępcow. (s)
mi ohrcty minimalne.
'
'
"tNWIM''
+
ewe
„„,
500 ____ '...___!J_'WilOi'

W dniu wczorajszym została ost~t~·
cznie skompletowana okręgowa komisJa
.w yborcza Nr. 13 _(na miasto ł'.iódź). W
skład komisji tej weszli: _jako przew~d:oieq.cy p. sędicia Kazimierz
KorwmKorotkiewicz, jako
~tępea - sędzia
Sitnicki, z .ramieni.a w.ład.z wojew.ódzkich
""'""",;
k
- naczelJlik ... .,.,µ':'elllec i, oraiz _Je~o za.
atępca, starosta C1checld, z rarruema :ma
gistratu łódzkiego - w
charakterze
członków: adwokat Ke~pner, ~wald Guataw, Klaezka Wa:cław l ~ra~zkier qersz,
.
tali
"'am1erua magistra~tępeanu zos · z ... ·
tu: Mllman Szmul, Ferder Mordka, Waa.zidewicz Franciszek i Russ Benjamin.
Komisja okręgowa wyborcza Nr. 18
w dniu wczorajszym odbyła organizacyj
ne zebranie, na którem omówiono kwe1tj~ podziału funkcyj i należytY, sposób
rozłożenia pracy w komisji. .(s)_

Komitet wyborczy

wrzcfoi&

WALUTY a

DO SEJMU i SENATU

wyborcza Nr. 13

. Jak
'ekt

GIElrDA
WARSZAWĄ, 12.go

ny Rząd nie de>puści za ża4ną cent ~-~dai
uszczuplenia naszych gra.me.
~
swe przemówienie wzniósł okrzyk naJ

w
s "' •_!..__*RłWl'l&".W
USŁYSZYMY DZIS
cześć Najjaśniejszej
Rzec.z~połitej.
Po odegraniu hymnu narodowego Pochód

PRZEZ RADJO

Niedziela, dnia 14 września 1930 r.
Łódź: Transmisja nabożeństwa z Katedl'y
Poznańskiej w Krakowie. 12,05-13,15, Muzyka
z płyt gramofonowych, Gramofon i płyty z fir
my A. Klingbcil,
Łódź,
Piotrkowska 160,
13,15-13,20, Odczytanie programu tlziennego i
repertuar teatrów i kin. 13,20-16,50, Przerwa.
16,50-17,10 Muzyka (tr. z W-wy) 17,10-17,2:;
Odczyt p. t. „Partyzant z 1831 r. (Karol Różyc
ki) wygłosi prof. Henr3 k Mościcki (tr. z )Yarszawy) 17,23-18,45, Koncert popołudniowy (tr.
z W-wy) 18.45-19,05. Rozmaitości. 19,0519,25, W iatlomości przyjemne i pożyteczne (tr.
z W-wy) 19,25-20.00, Odczytanie programu
na dziei'1 nast. i płyty gramof. z w.wy, 20,00
-20,15, Kwadrans literacki. Fragment z powieści G. Zapolskiej „Sezonowa
Miłość".
2@,1522,00. Koncert popularny. Wykonawcy: Orkiestra Polskiego Radia pod dyr. Józefa Oziwń
akiego, Zofja Fabry (sopr.), Wiktor Bregy (tenor), Tadeusz Łuczaj (bas) prof. Ludwik Urstein (akomp.) W programie utwory L. van
BeethoYena, J. Brahmsa, F. MendelsPna, Fr,
Schuberta i R. Schumanna (tr. z W-wy). 22,00
-22,l!ł, Redaktor Zdzisław
Dębicki
wygłosi
feljeton p. t. Morze w literaturze polskiej"
(tr. z W-wy), 22,15-23,00. Komunikaty: meteorologiczny, policyjny, sportowy. 23,00-24,00
Muzyka taneczna z dancingu „Oaza" w 'Varsza.
wi~

udał się ulicą Warcką i Warsza;w.ską na

rynek gdzie nastą.piło
o godzinie 14-ej.

rozwiązanie

tegioi
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Herbatka u Handlowców
Wydział żyćia Towarzyskiego Z~
ku Zawodowego Handlowców Polskich'
(Piotrkowska 108) komunikuje, że d;iś
o godz. 21-ej w lokalu Związku odb~iie
się pierwsze w tym sezonie zebranie towarzyskie (herbatka połączona z tańcami):
dla członków i wprowadzo11ych gości.

Kursy JęzyKów obcych
u Handlowców
Związek Zawodowy Jfandlowców Polskich (Piotrkowska 108) wzorem lat ubieg
łych uruchamia w najbliższych dniach kur~
sy języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego) zarówno dla osób
początkujących, jak i zaawansowanych.
Wszelkich informacji udziela i zapisy
przyjmuje Sekretarjat Związku w godz.
13-15. 18-20.

Nr.· 25!

_JIASLO" z dnia 18 września 1980 roku.
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Szkolne zawody sportowe
Jutro o godz. 10,30 na boisku gimnazjum im. Piłsudskiego odbędą się zawody
sportowe w formie meczu między szkołami: Seminarjum - gimn. Piłsudskiego.
W, programie zawodów są ko·nkurencje
lekkoatletyczne: biegi 60; 800 m, rzuty
dyskiem, kulą, oszczepem, skoki wdał i
wzwyż, oraz spotkanie w koszykówce mię~ r~pr~zenta~yjnemi, zęspołami Seminar1um l gmin. P1łsudsk1eg0i
1
,

Kobiecy raid automobilowy

Automobilowy raid par., zorganizowany przez Automobilk'tub Polski, odbędzie
się w dniach 27-29 b. m. na przestrzeni
'1159 km. Raid podzielony na trzy etapy,
rozpoczyna się w Warszawie i prowadzi
przez Mińsk Maz. - Siedlce - Brześć
n. B. - Białowieżę - Bielsk do Białego
stoku, gdzie znajduje się meta I. etapu.
Drugi etap prowadzi przez Sokółkę Grodno - Radun - Pirciupie do Wilna,
skąd następnego dnia,
ostatni etap prowadzi przez Grodno Białystok :Ostrów Maz. - Radzymin do Warszawy.
W imprezie spodziewany jest liczny udział
tawodniczek.

W alka o pozostanie w klasie A
Zawody
naszej
Imecze, los ichzgi·2• ,;kiego.wiadomy, podobnie
klasy A
w
nowego zaintere- jak
piłkarskie

przeszły

fazę

okręgowej

sowania. Zagadnienie na temat, kto będzie
mistrzem już zostało rozwiązane, mimo
iż tabela gier jeszcze nie jest kompletną.
W. K. S. został mistrzem przed ukończeniem swych rozgrywek. Obecnie footba!listów klasy A frapuje kwcstja które 3
drużyny z pośród 12 z·J~ Łaną zdegradowane do klasy B.
.J?wa. justrzejs~e soe~k<m~a do~tarc~ą
dosc duzo mateqału, na podstawie ktorego będzie możn;i wydać wyrok clegradacji. Są to mecze Unionu .~ Orkanem i
Widzewa z Burzą. Trzeci mecz dnia ŁKS.
Ib - Bieg jest formalnością, bo ŁKS, ma
już zapewnione 3-cie miejsce w tabeli a
Biegowi nie grozi utrata klasy A.
. Zawody Union - Orkan zapowiadają się
fatalni~ dla zielonych,
gdyż
zespół karolewski jest silny. Znacznie równiejszą
będzie walka Widzewa z Burzą, ale fakt,
iż toczyć się będzie ona w Pabjanicach
zmniejsza szanse Widzewiaków do minimum. Jeśli Union i Widzew przegrają swe

Mistrzostwa świata 1 ~uropy
w sportach zimowych
stępujący: 1-8 luty w Krynicy mistrzostwa świata w hokeju lodowym, 1011 lutego w Sztokholmie - mistrzostwa
Europy w jeździe szybldej, 17-18 lutego
w Wiedniu - mistrzostwa Europy w jeź
~zie sztucznej, 24-25 lutego w Helsingfor
sie - mistrzostwa świata w jeździe szybkiej, 24-25 lutego w Davos - mistrzostwa Europy w jeździe sztucznej pań i
parami, 28 lutego - 1 marca w Berlinie
- mistrzostwa świata w jeździe sztucznej
dla panów, pań i parami

.i.r~r„, „

il

•

li

„ DOBROPOL"

Łódź Pfotr~owaka 'f!ł

POWIDŁA

na

dziś

Ważniejszemi
meczami piłkarskiemf
dzisiejszego dnia są spotkania:
Hakoah-Orkan, boisko WKS, gqdz.
16; Hasmonea-TUR, boisko Widz. Manufaktury, godz. 16.
Pozatem odbędzie się cały szereg zawodów o mistrzostwo klasy B i C.
W grach sportowych toczyć się będą
dzisiaj w dalszym ciągu zawody klas
B. i C.
jutro sensację dnia stanowić będzie
mecz ligowy ŁKS--ŁTSG, który obok wal
ki o punkty jest nieoficjc;tłnem mistrzostwem Łodzi.
W mistrzostwie piłkarskiem klasy A ro
zegrane zostaną zawody: Union-Orkan,

······-······
„EROS PSYCHE''
•

w poclwórn, tel. 1-53-61

29

•

I

I

reżyserji widowisk~ch

, Współczesny teatr musi być oparty 0
~ny aparat
organizacyjny, nie może
conó.ć z „wywieszanym jęzorem'' od pre10jery do premjery. Aktor musi wiedzieć
le poza nim stoi dobme zmontowany a1>arat ·techniczny, administracja, wreszcie Dyrekcja, która regularnie wypłaca
pe. Najszlachetniejszy, najlepszy ak~ bęOOie inaczej grał gdy jest spokojlt'F.-o swoje jutr9.., a inaczej~ gdy wie że

Aktualja

piłkarskie

Mecz Polsk~Szwecja, który odbędlie
się w dniu 28 września w Sztokholmie pro
wadzić będzie sędzia finlandzki AaoUo.
Jako reprezentanci PZPN z drużyną psl
karską pojadą do Sztokholmu pp. ppłk. Ola
bisz, Mallow i kapitan związkowy PZPN
mjr. Loth. Drużyna będzie liczyć 14 graczy. Wyjazd nastąpi w dniu 25 wrześma
okrętem przez Gdynię.

*

•

•

---

*

•

*

•

•

Zawody Polska-Norwegja, które mh
ły się odbyć w dniu 9 listopada._ b. w
Poznaniu, prawdopodobnie nie odbędą
się, gdyż Norwegja zażądała zbyt wygó.
rowanej sumy za przyjazd.
Mistrz piłkarski okręgu śląskiego zo..
stał już iasadniczo
wyłoniony.
Chociaż
wszystkie kluby I-ej grupy mają jeszcu
do rozegrania po jednym meczu, żaden jed
nak nie ma możności dogonić leadera tabeli, którym jest Amatorski K. S. z Kró-lewskiej Huty.
Niespodziankę mógłby spr~'V"·:ć mistn
2-ej grupy klasy A. Drużyna „Orzeł„ z
Wełnowca znajduje się bowi\l:'!!l w świet•
nej fonnie, trudno jednak pl '2ypuścić, by
mogła pokonać Amatorski.
. Amato!s~i stanie d? rozgrywek o wejście do L1g1 z pełnem1 szansami zdobycia
tytułu mistrza klasy A Polsk.•.

może znaleźć rozwiązania.

A tymczasem czas ucieka i zdarzyć si~
przy takiem tempie pracy mistrz
boisko WKS. godz. 11 oraz BiegŁKS I b kie!. ZOPN-u zostanie pominięty prze7
goclz. l1 boisko ŁKS.
PZPN w grach o wejście do Ligi. Cza
W klasie Pabjanicach o mistrzostwo ntjwyższy, aby sprawę tę załatwić.
tej samej klasy grają Widzew i Burza.
Oprócz tych meczów w ciągu całego dnia
t
toczyć się będą z,awody klas B i C.
le ie
Y W I nie
Na torze Unionu w Helenowie o godz.
W dniu 14 b. m. t. j. w dniu otwarcia
15 rozegra slę niezwykle interesująca wal- Targów Północnych w Wilnie odbędą się
ka kolarzy o długodystansowe mistrzostwo tam staraniem Wileńskiego Tow. Wiosl.
Polski (dystans 50 kim., 5 finiszów).
wielkie regaty na Wilji. Udział w regatach
Od godz. 9 rano na kortach Turystów wezmą osady z Warszawy, Poznania, Byd
(Wodna) odbędzie mecz tenisowy ŁKS- goszczy, Grodna i Wilna. Ogółem odbę
1Idzie się 12 biegów. Regaty będą transmitoTuryści.
W grach sportowy_ch - zawody klas wane przez wileńską stację „Polskiego
B. i C.
Radja".
1

I

i jutro

n;oże, że

w·

Ik.

rega

w·1 •

myśl nie sięga. Ze wszystkich utworów ukazania się na jednym przedstawieniu
przemawia bardziej człowiek myślący, w siedmiu odrębnych rolach, z których
niepospolity inteligent, -;;- mniej poeta. każda jest sama w sł)bie nielada popiW „Erosie i Psyche'' mamy podane w sem. Pani Hilda Skrz.ydłowska,
jako
siedmiu barwnych obrazach
alegorycz- księżniczka Psyche, wędrowna śpiewa.cz..
w
n~ch, dość proste spekulacje filozioficz- ka, mniszka, rewolucjonistka, kok-Ota i
ne, okraszone dobrą choć łatwą poezją. uwię2'liona, wydobyła swoim talentem i
. racuje z deficytem. Pierwsze w tym se- ~upliczność niezaws_ze potra~iąc~ . podą- w<Więkiem..wszy~t~ie wartości tych ró~
ionie przedstawienie wykazało to dosad- zac za poetą w wyzyny „wielkieJ" poePan KiJowsk1 Jake Blaks, wyborme
nie. Nawet tak wytrawny reżyser, jak zji, lubi au!orów, podających jej łatwy we wszystkich odsłonach .ucha;.·akteryzo..
znakomity Konstanty Tatarkiewicz, miał pokarm m~slowy, zwłaszcza g~y pok~ wany ~oskon~le zd-Ołal_ uniłmąc . łatwego
by wi-ele trudu, eianim by zmontował „E- ten ~anJ:' Jest w tak .st~awneJ, . lekkieJ z~~utah~wailJl.a graneJ . postaci. Blaksrosa i Psyche", niernając za sobą apara- formie,. Jak w dramacie ~uławsk1eg;:>..
KiJ<?"':'sld był rzez cały ciąg
spektaJ?.u
tu organizacyjnego.
Dwi~ odsłony „Erosa i, ~~yche" _sw1a~ wlasci~ B~ks~m, - ~ymbolem mzśrodowe „odrodzenie" Miejskiego Tea czą że zu~awsk1 poza 111ysh~ielem J~st. i szych, ziemskie~ mstynk1:<5w..
„
tru Popularnego, pozwala
wróżyć tej twórcą: Pierw~, t~ pełna ząd~y . zyc1a,
Rola Erosa i wszy~k.ich Jego w. roz.
bezcennej w Łodzi
placówce uznanie przepoJona sło,~c~1 ~ będąca w1eLltim hy- nyeh odsłona~h mutacJ1. , dostała SJ.ę p.
wśród najszerszych warstw naszego spo- mnem na czesc zyc1a scei:a w .. ~aszto- Władysła~~w1 Staszewskiemu.
Młody
łeczeństwa.
.rz~. Dm~a - _to scen.a dma dz1'5~eJszegv, a~tor od~osł 1:~d . ~dną ro~
pełn~
Na piei·wszy ogień poszła niezaWDd- bl:sk~ w1dzow1 ~wJ ;.ywą współczesno- t~m~, muno iz rn~k~or~ odnuany . r_?li
na sztuka Jerzego
żuławskiego, „Eros śc1ą ządz, pragw_en i tę~knot. ~ ty~h me lezą na płaszczyz~ie Jego u~ol;men.
i Psyche" która w ciągu swego długiego scenac~ dr8:In.a;t zuł~wsk1ego _zbl~za się,
R;s,zta wykona~co:v - powyzeJ wz°:
istnienia ukazywała się często na sce- łącz~ ~1ę z. z~7iem widza. StaJe się pubh- rowosc1. Pan Butl':1ew1crz; stwo1~ł .postac
nach pols~ich, i ani razu nie doznała nie- cznosc1 naJ?llz~zym.
.
"
do~konale ~brzy~liwą. Ta~kie~ez w
powodzenia. Zagadka powodzenia leży tuWys~aw1eme !,Ero~~ i Psyche
to ep1zodyczneJ ro~1 starego _mewolnika taj w samym rodzaju twórczości, repre- poza t~·mJ?fem r~zy~erJi . Konstantego stworzył wspamałą postac, pełną szlazentowanym przez autora.
. Ta~rk1~w1oza, w1elkr p~pi_s artystyczny chetnego va:tosu.
.
, ,
żuławski, pisarz 0 wybitnie refleksyJ- Pam Hil~y SkrzydłowskieJ.
.
DekoracJe Kudewicza, w c:&łosc1 P?'
nym, analitycznym, umyśle, nie pot~aflłl
Wfiro"'.ka Psyche poprzez
s1edemlprawn~, yv sce~ch klasztoru i gospodzlf
,nigdy, nawet w swoich luźnyc? poezJa~h obrazow•. Siedem odrębnyc~ epo~, st":~- uaryslneJ, dosLonałe.
w.zbie sie na te WY.żyny uczueia, gdzie rza wdzięczna dla artYstlti komecznoS<:,
W. W-er.

Inauguracyjna premjera
Miejskim Teatrze
Popularnym
Inauguracja sezonu w Miejskim Tea.ne Popularnym jest znakomitym przykładem jak ważną rz.eczą w teatrze jest
organizacja. Podczas zeszłorocznego se10nu, gdy teatr miał swoje chwile. „górlle i chmurne", spełniał wśród mezwykle trudnych warunków swoją rolę dobrze, często zaszczytnie, d z i ę k j
Il i e s t r u d z o n e j e n e r g j i i
11 i ez w y k ł em u p 0 ś w i ę c e Il ii u
c a ł e go z e s p o ł u, raził
jednak brakiem organizacji, wyczuwałny nawet na dobrych pod względem gry

Trzeba stwierdzić, że piłkarstwo klasy A poniesie znaczną szkodę, tracąc wymienione 3 zesp J!y. Union bowiem zawsze
I należał do najbardziej dżentelmeńskich
drużyn swej klasy, Sokół podnosił poziom
footballu na bliskiej Łodzi prowincji, i!
Widzew był i jest zasłużonym klubem w
życiu sportowem robotrJczej Łodzi.
Znając jednak silne podstawy organizacyjne robotniczego stowarzyszenia nie są
dzimy, aby nc~wer ewent•.taln(:ŚĆ degradacji jego drnl) ny p1lka1'skiej do klasy B
mogła wstrząs11ci.: p 1 ;ważniej 1~lubem. Zresz
tą jest praw(opo.łoh1;e01 7..: a~:ibitny zespół Widzew1 zdDła w '.i-;:i1 rnC'CL:ach jakie
ma do roze;~ ... n..:! 111-ysL1l n 1nkty, które
go uratują dla '.\lasy A.
Na nnijsce ~~: 1 i, opu~:i:cza;qcych klasę
A drużyn, w1..1dz1e tyłku jeden 1espół kla·sy B. - kt·) b~·dz;e tyrn szczęśliwcem,
czy ambitna Hasmonea. czy twardy zespół
fabryczny Zjednoczonych, okażą najbliż
sze tygodnie.

Kalendarzyk sportowy

i
I

Wiolkl wybd• w„k6w
krajowych :r:ag'ranic:r:nych 16;1ek me. •
•
t•lowych; wyiymaczki ameryka.ńskie
materace wyściełane oraz materaee •
•
sprężynowe
hygieniczne „Patent• do •
• • meblowych łóżek podług miary nabyć
możl>'a eajtanief i na 111ajdogod•
niejszych warunkach w fabryoz•
nym s!cładzie

!Jęd:.1c

w

CUKIER

-

!.

I

Sokoła

1

. Kielecki Związ~k Okr. P. N. nie wyło
m! dotąd swego mistrza wskutek kilku kwe
są podstawą taniego
styj„ których _i;ie chce po męsku rozstrzyg
i zdrowego pożywie
nąc. Zakwahf1kowane do rozgrywek mię
dzyokręgowych kluby: Victoria (Sosnonia bo zawierają
wiec), Warta (Zawiercie) i RKS (Radom), rozegrały już wszystkie mecze,
pr~yczem jeden z nich RKS-Victoria sę
dzia przerwał przed końcem wskutek niesubordynacji RKS-u, a w drugim WartaRKS brał udział w drużynie Warty grac1
Przypominamy również sezon smażenia doskonałych konfitur, kompotów, soków i marmolad zgłoszony niezgodnie z przepisami.
z renklodów, mirabeli, brzoskwiń, jabłuszek rajskich, głogu, dereni, jeżyn, jabłek, .melonów, arbuzów,
Miast z pierwszych zawodów dać walśliwek, piirw, borówek, pomidorów, Żórawiny, jarzębiny i t. d.
kover Victorji, a z drugich walkover RKS-o
wi, poczem zarządzić 3-cią decydującą
rozgrywkę pomiędzy Victorią i RKS-em.
Wydział G. i D. ciągle deliberuje i nie

lferminy mistrzostw zimowych Europy
' ~ata zostały ustalone w .sposób na-

,•••••.•
.• „ .•,_„,
I
•
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,,'.F!ASLO" z dnia 13 września 1930 roktt,

HASŁO '

GOSPODARCZE
POMYŚLNE REZULTATY
X Jubileuszowych Targów Wschodnich
Korespondencja

Lw6w, we wrześniu 1930 roku.
KJ3rzys gospodarczy w }iraju, a speeJainie przesilenie rolnictwa, 0 d b ił o
n a
8 i ę r ó w n i e ż u j e m n i e

Targ ach Wsch 0 dni c h, na
których pewne działy naszego gospodarstwa społecznego są reprezentowane w
rnku bieżącym słabiej, niż w latach _poprzednich. Dotyczy to przedewszystkiem
działu maszyn i narzędzi rolniczych, o·
1·az działu automobilowego. Bardzo słaby
j~st też udział włókiennictwa polskiego
w tegorot:z:nych Targach. Naogół jednak
~;:gm·oczne jubileuszowe 1'argi Wschod·
nie są w ostatecznym. wyniku obesłane
O % LEPIEJi NIZ _w ROK'.U UB~EG·
ŁYM. ZwracaJą s1>ecJalną uwagę działy:
kmife!<cji, aitykułów chemicznych, gałanterji, papiernictwa, przemysłu spo·
tywczego i elektro - oraz i'adjotechni·
ki, które w roku bieżącym przedstawiają
się ponad przeciętną miarę.
·Godny podkreślenia jest fakt, że dział
łwdowlany dotychczas nigdy tak dobrze
się nie reprezentował, jak na tegorocznych Targaeh Wschodnich, do czego nie·
zawodnie przyczyniła się też a k c j a
kredytowa
Państwoweao
B a n k u R o I n er;o, który przezna·
ezył 150.000 zł„
jako kredyt dla rolnl·
ków • hodowców, zakupujących bydło l
trzodę chlewną na targu zwierząt hod~
wlanych. . .
Na specjalne wyróżnienie zasługuje
organizowana w obrębie Targów \Vschod
ttieh p1·zez Izbę Przemysłowo-Handlową
we Lwowie przy współudziale wschodnio·
nm:cpalskiego Związku Eksi>orterów Jaj
agólnokrnjowa wystawa jajczarska, hę·
tląca pierwszą tego i·odzaju na ziemiach
porsidch imprezą.. Wystawa ta celowo
pomyślana, obejmująca Wszystkie etapy
hantllu JaJ°Czarskiego i zwi"'"'.l'łne z nint
~
urządzenia z uwzględnieniem norm stan·
da:ryzacyjnych,. wskazuje n a o g r o m
n e m o Ż 1i w o ś c i
P o 1 is k i w
t ej
d z i e d z i n i e, w której w O•
statnich 5 latach zaznaczył się duży poStęp.

aie

reprezentowane. Najważniejsr.ą jednak
zasługą Targów jest to, ~ trwaj,ą i STA
NOWIĄ „POGOTOWIE ' w DZIEDZINIE NASZEJ
EKSPANSJI GOSPO·
DARCZEJ. ,
Rolę Targo~ Wschodni<:h naczelny
dyrektor ~~gow ~ rozmowie .z n~zym

.przedstaw~cielem UJął następuJącellll sło

wami:
.
. .
- „Tegoroczne Targi Wschodnie 1
icłt wyniki należy rozpatrywać pod inuym kątem widzenia, a.niżeli wszystkie
poprzednie. Nietylko dlatego, . że są one
jubileliszowe. Choć i ten fakt nie jest
bez ~czenia. Nie. miała ta instytucja
zaprawdę przez ten czasokres łatwego za
dania. Trzeba było przegrupować urnysło
wość społeczeństwa, niewierzących na·
wrócić, wątpiących przeltonać. Trzeba
było przetrzymać wszystkie zniżki walu·
towe, w s z y s t k i e h a r c e i n·
~

'

o

ruch w handlu, należy pc<lnieść, że na Targach, bardzo U·
częszczanych, były zawierane w ostatnich dniach dość I i cz n e tra n·
z a k c j e.
C-0 zaś sie tyczy udziału wystawców
•
"
·
ra.gr-ameznych, to me przekracza on w
tegorocr.nych Targach 30 proc. Pierwsze
miejsea z pcśród wystawców zagmniczn.ych ~jmuja: Austl·ja. Niemcy Węgry

I

Przebrnąć zwycięsko przez
wszystkie niedomagania gaspodarcze. To
ws?!ystko mamy pnza sobą. Targi Wscho
dme z~skały sobie prawo ?~ywatelstw~
w ~łe~ P~ls~e. Są „naszenu
Targami,
a me J3;kims egzot:yczn~ e~pe1·yme?·
tell'!, które~o s.k~tkf dopiero się okazą.
M~zna J>?Wiedziec, ze w Targach ~~eh~
d°!'ch,. Ja~by w . s~zewce skupiaJąc~J,
z~1egaJą się pronueme ca!ego nas~go zy
cm gospodarczego. To też ten pierwszy
zwycięski etap Targów Wschodnich, po·
krywający się co do czasu z pierwszym
samodzielnym okresem ekonomicznego
stanu państwa, jest w odpowiedniej pro.
p~rcji ~e. c~terystyczny d1a całeJ Polski 1 stwierd7a WYTRZYMA·
LOść, ZDOLNOść DO PRZYSTOSOWANIA SIĘ i ZDROWIE CALEGO OR·
GANIZMU GOSPODARCZEGO.
••
Ale nie samo spojrzenie wstecz, któ·
re nasuwa sposobność jubileuszu, nie sa·
,,.

•
,

.

O

O

~

•
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Wydziału

•

Handlowego

I

·sądu Okręgowego

Handlowego ła, umieszczaj4c podpisy I stemple osób f"lkeyjnastępują.ee uycb, jako wystawców weksl!. Wobec .powyż.
sprawy:
.
. .
..
. sze~o Sąd post~nowił os~zi~ .upadłych wsp61·
Przed kilku dn1anu donosdiśmy o ogłoazeruu nikow w areszcie dla dłużnikow. Niezadowoupadłości Spółce firmowej MakB i Chaim b-cia leni z tego wyroku updali za
J)OŚl'ednictwem
Szkólnik i 8-ka" oraz wspólnikom Maktowi· awego pośrednika załC?ŻYli opoz7eje na wyrok
Jakóbovri i Chaimowi Szkólnikom i Szai-Bo· ogłaszajlłey im upadłoeć. W opoz7cji
upadli
ruchowi Tajchowi. Firma ta prowadzi wyrób i stwierdzają. że jedyny wierzyciel ich osłaazaspri:eda:i; towarów manufakturowych, w Lodzi. jący upadłość Michał Kon żadnych strat nie
przy ul. Południowej 20. Wierzyciel ogłaa:;;ajii· poniósł, gdyż upadli uregulowali mu całkowit.t
cy upadłość w podaniu swcm doniósł Sądowi. należność. Dalej wyjaśniają, że weksle za.ł.ączo·
że firma nieiylko, że nie wykupuje protestów, ae do sprawy przez wierzyciela ogłaszaj4Cego
lecz CO Więcej jak się okazało weksle fałllZOW&• upadłość,, 7.0Stały zaproteatowane nie przez Złlł

wa11ąz

WY

k•I przemysIowe
•

--y

•

NADZORY

Na ostatniej seaji Wydziału
Sądu Okręgowego rozpoznawano

z•

ltto podsumowanie wszytkich nowych po
zycyj całego qziesięc:iolecia, pozycyj, wykaz~jących ~gromną przewagę aktywów,
n~ezy łączyc z datą . jubileus~wą. Bo·
wiem ~eg~r.oczne Targi ~ługuJą na najszczegol~iełszą uwagę,_ Jako zjawisko sah!o ~ Siebie. ~bywaJą się w roku WybitneJ de~onJunktury;, J?ł~nącego stąd
znlechęcema, a co naJwazmejsze braku
gotó!fki, o~wy _przed jakimkolwiek wydatkiem, ep1dem1cznego narzekania.· Co
gorsza, ta dekonjunktura o b e j m u .
j e e a łY n i ema I g l o b zi e m
s k i. Inne targi, które się odbyły w
tym roku do tej pory, wykar.a.ly prze.
~,!! olbrzymi spadek wysfa.w~ów, ospałosc t.empa, brak tranzakcyj i zainte·
resowania. I oto od tego szarego tł.a od·
cinają się kontrastująca właśnie co o- .
twa.rte nasze TarJd Wschodnie".
M. G.

>

UPADŁOSCI 'I

w

Łodzi

wole upadłych, kt6rz,- zreszi. •t tylko bran·
tam.i i takie weJisJe jakie otrązuali ad wyataw,
ców, talde. oddali · dałej, ~ przez niee~lhv1

zbieg okohczności, że niektórzy wystawcy zmie
wywi4Ulłi aię ze aw,-ch
sobowftań. Słd jednak nie •w.zględnił oposy.
cji upadłych i postanowił utwierdzić
YJTck
ogłaszający upadłość w firmie: ~a SUótnik i S-ka" oraz wspólrtilmm M;ksowi-Jakóbowi i Chaimowi
Szkólnikom i Szai·BOf1Jcbowi
Tajchowi_
Równiei postanowiono pozostawić w mGQ
arodek zapobiegawczy WZ'ględent upadłych, te
znacsy nadal muaq pozostać w areazcie dl•

laili adrea7, a Inni nie

dłużników.

w

*

•

•

kwietniu r. b. Hersz-Chaim Eidlie hand!uił~Y manu!:i-kturą w ł.odzi, przy ul. CegitimaneJ 42, wmosł do Sądu podanie o odroczenie
Łodzi· mu wypłat, IllOtywując 1ak wszyecy hmi dotychczaa dotkliwym kryzysem
gospodarczym
który również nadszarpnął bardzo mocno zaso:
1łączenia do planu zabudowania szcze~óło by jego przedsiębiorstwa. w czerwcu tegoż rowo opracowanego planu finansowego, za- ku Sąd udzielił EidJicowi odroczenia wypłat
wierającego program sfinansowania za· na przeciąg 3-ch miesięcy poczynając od dnia
mierzeń regulacyjnych w okresie dwu- a.go czerwca 1936 roku. Obecnie po upływit
tego terminu Eidlic powołując się na stale podziestoletnim.
garszając'.! się koniunkturę ria rynku
tutejZaznaczyć należy, iż na złożeniu tych szym i niewypłacalność odbiorców stwierdza iź
zarzutów sprawy regulacji miasta wy- nie j~t "", s_tanie .u~ci~ w -całej peb1i swych
żej wymienione związ.ki nie uważają by.: zotbowi:izan 1t zwrocił. inę kdłoadSądu z prośbą o
. , .
k ,
. . .
"bl' , o warcie pos ępowama u - owego. Propozy.
naJ~meJ za ~a. onczo~ 1 JUZ w nAJ • IZ- cje układowe przedstawił następujące: zm.niejszeJ przyszłosc1; w zw~ązku z opubhko- szenie sumy długów równomiernie dla rozłoże
waniem szczegółowej, fachowej krytyki nia spłaty tak ogranic;'lonej sumy_ długów na 4
projektu magistrackiego
opracowanej 1raty. płatne w następu1ącyc~ t.ermmach i wyso'
. kościach 10 proc, po upłyme pół roku od daty
l)~ez Ddra ~ancka zKH amAburhg_at okrt~ opl- zat"l\ierdzenia układu, 10 proc. po upływie nastę
nJl wy aneJ przez o1o . re i e ow w pnych 6 miesięcy, 10 proc. po upływie dalszych
Łodzi, występują na terenie rządu z ak- 6 .mi.esięcy i IO proc. po upływie następnych 6
cją., aby wydane zostały zarządzenia u- mi~iędcy.
t t . .
.
..
.,
·r , ·,.n M ·„t. t · h amowame
·
...,ą na os a meJ sweJ ses11 zarządzie
otmoz lWlaJ .~ve agi„ la GW1
warcie postępowania ukałdowego
Pomiędzy
ruchu budowli:i.nego pod p_owrem opraco- Herszem·Chairnem Eidlicem., a jego wierzycie

.

przeciwk
_ o planowi regulacvJenem:i
m.
„,

Godzi się :muważyć, że zainteresowa·
Na skutek zatwierdzenia. przez Radę
naogół Targami j e s t
d u i e. Miejską szkicowego projektu planu re-

Uwzględniając słaby

·

pierwszorzędne znaczenie, nie są na nich f 1 a c j i.

0

,

I

własna „Hasła"

gulacyjnego m. Łodzi, wnieśli przeciwko
temu
projektowi
wspólny sprze·
to
CIW s warzyszenia Właścicieli Nierucho·
mości, Związek Przemysłu

c~\')go

Włókienni-

w Państwie Polskiem w
Łodzi,
Krajowy Związek Przemysłu
Włókien·
Łod · z ·
k
W k • 1•
!11COO~ ~
Zl_, w1~ .
Y oncz~ n
l Farb1arn Okręgu Łódzkiego oraz Zw1ązek Przemysłu
Metalowego, w którym
zaatakowano zarówno braki formalne pro
· ·
·
'
·ekt · k • ·
•
d ,,
i Czechosłowac;i.a.
J . u, Ja l J~go ruezgo nos_c z rzeczko,dv ~Warto zwrócić uwagę. że na czoło pro rru wymogami prawa oraz Jego sz o i~u jubileuszowej kampanji Targów lwość dla interesów
miasta i przemywysunięto hasło
w s p ó ł p r a c y 1 słu.
•
•
- ,
ur
• •
...
oł .
·~k
p o Isk o-rum u ń s k 1 e J, która zna- . n sprzeciwie ~ym P ozono naci.,, ,
Jazia żywy oddźwięk na gruncie i•.tmuń· ze niedopuszczalnem jest
sporządzenie
skim. Zorganizowany z ramienia rumuń- pUii.llów regula~i naszego miasta baz po- wywania. planów· reg-ulacyJnych. (ag)
l&mi.
skiego ministerstwa rolnictwa
przy tn•·zedniego dokonania podstawowych stu 19~~'4;'!!RM~llll!i!!!~.~22ZS!!!!!l1~1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!11!!!!!!!11!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!.i!!!!l!l~~~"'!!!@l~llll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
współpracy tamtejszych Izb przemysłc- djów przygotowawczych i prac pomiarowo-handlowych i rolniczych piękny pawl- wych, tak, jak to uczynił Magistrat, spolon rumuński, jest wyrazem u,~wiadomie- rządzając swój projekt szkicowy, skutnia sobie przez młarodajne czynnild oou kiem czego żadne z z.a.łożeń i zamierzeń j
krajów wielkiej przyszłości poslko-rumuń tego projektu nie jest oparte na po<lsta- 1
polsko-angielskiej i polsko-c1eskiej
skich stoounków gospodarczych. Do . za. wach, a celowość ich i niezbędność
nie
cieśnienia. węzłów gospodarczych i kul- jest w żadnym wypadku ani uzasadniona
W naszym_ systemie handlu zagrani- konsekwentnym postępie osiagnęła ona
turdlnych między obydwoma państwami ani wykazana. Odnosi się to zarówno co cznego rolę doniosłą grają bilat13ralne Iz- ostatnio drugie miejsce w nasz'Ym ekspol'
w dużej ntierze przyczynił się kongres do poszerzenia Cl:"!Jego szeregu uHc istnie- by hm,dlowe, których praca z natury cie, reprezentując 12,7 proc. jego całoś
polsko - rumuńskich Izb przemysłowo . jąfych już i zabudowanych, jak również 1rzeczy jest lepiej praktyczni€ nastawio· ci; tem nie mniej elrsport nasz do Angljl
skwerów I na, ni:i. działalność przedstawicielstw kon ma przed sobą jeszcze kolosalne możliwoś
"handlowych i „Dzień Rumuński", który i do tworzenia, nowych ulic,
zaznajomił społeczeństwo nasze z kultu· spacerowych,
parkowych i t. p. W sula.rnych.
ci rozwojowe, zależne od rozwinięcia sto
rą i sztuką rumuńską.
żadnym wypadku na poparcie
takich _ Izby takie utworzone zostały u nas sunków kupieckich pomiędzy obu kraja.
Zorganizowana analogicznie do grupy swoi~h zamierzeń nie przytoczono jakich dla stosunków z bardzo licznemi krajami. rnl, co jest właśnie głównem za.daniem
rumuńskiej specjahta grupa wystawców .kolw1ek danych statystycznych, odnosząZupełnie też ano1-rnalny jest brak Izb bilateralnych.
~ęgiers~ich _pod egidą ministerstwa rol- c~ch się d? g~tości _zaludnienia. l?oszcze- Izb. ~il~teral~ych dla, stosun:~ó~ z _naj. ~o~rzeba stworzenia polsko-angiel·
mctwa 1 Panstwowego Instytutu Ekspor- golnych <l~1el~c, do mtens_rwnosc1 ruc~u wazrneJszym1 naszymi (pom1JaJąc Niem- isk1eJ i polsko-czechosłowackiej Izby hantowego było dalszym ciągiem systema- kołowego i pieszego ?a ulicach,, ma~ą- cy_) <?dbiorcami zag:anicznymi, t. j. An- dlowej jest tern pilniejsza, iż kraj wy.
tycznie rozwijanego planu wciągniecia cych ulec rozszerzeniu, względme odc1<}· glJę i CzechosłowacJę.
stępujący w tym wzo-lędzie z inicjatywą
wszystldch ościennych krajów w orbitę ,żeniu przez tworzenie nowych i t. p.
\Vywóz nasz do Czechosłowacji wyno- z natury rzeczy u.zyskuje większy~
trwałego zainteresowania się wymianą
Wreszcie zwrócono uwagę na
brak si okolo 10 proc. całego naszego ekspor- na kierunek prac instytucyj i ściślej mo·
ióbr ;a i~h P?.śr~ctwem i i_ńe z w. inyj· uza_sad
. nieni~ fin~nso":ego d.l a tyc_h wszy- tu, stosun~i nasze z. tYJ!l kr~je~ są wie- t~ je dostoSQwać do swych pot~eb svefargow ruektore panstwa, ntaJące dla re stkich zam1erzen, ktoreg'O przepis pra- lostronne l wymagaJą 014głeJ pieczy. Co CJalnJ7c~
r-0ju obopólnych stosunków hamllo~ ·wa -:.~za. nakl:adaj~c ob:o.wia.zelt dQ· ·zaLsie t,yc~~_l;A.-s„ ~~- ·
-

1

Brak nanl izb handlowych

-

,;trAsŁO" z dnia 13 wrze.śnia 19SO roku,

,Str. 9

/

Dziś

i' dni

następnych!

Dziś

i dni

następnych !

„Prz~dśłi;b;yy kGj~~ech" Miasto Rozkoszy
Nastcipny progrąm; -

-

Tragiczne przeżycia podwójnego trójkąta ll\ałżeńskiego. Akcja toczy się na tle wspaniałych salonów arystokracji nowojorskiej. - W rolach głównych:

Laura La Plante, - John Boles, - Jane Wington, - Hintley Gordon
Orkiestra powiększona pod dyrekcją M. Niewiadomskiego.

UL. KILINSKIEGO 123

Pocątek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne· o godzi~25
nie 3, S, i i 9.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

MIMOZA
ul.

Kilińskiego

Ostatnie 3 dni!

178

Łodzi

Grany w

jako film

dźwiękowo-śpiewnyp.t.

•

Śpiewający błazen
W roli

głównej

:

bożysz~ze tłumów

obu

półkul

AL ' IOLIOll.
Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy
Początek

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

Następny program: „iAKLĘTA

RZEKA" w rolach głównych:
RYSZARD BARTHELMESS i BETTY COMPSON.

Wielki zbiornik na wodę w Brzednce na Górnym aląsku wybQdowany przea Pa.Astwowe Zakłady Wodociągo.we.

aaaaaaaa~caaaaaa

DŹWIFJ(.OWY
TEATR ŚWIETLNY

"

Do akt Nr. 1947 i 1948-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 18 \\Tzeti1i.ia 1930 roku od godz.
lO·ej rano w Łodzi przy ulicy Myśliw skiej Nr. 21
odbęazie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości,
należęcych do Franciszka Mirońskiego
i składajęcych się z mebli, oszacowanych na sumę
zł. 450.
Łódź, dnia 21 sierpnia 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

CASINO"
Dziś

i dni

następnych

Rewelacyjny p:rogram !
Niezrównany odtwórca ról komicznyJ:h
król humoru, ulubieniec publiczności

BUSTER KEATON
w swej pierwszej lcomedji dźwięk. p.t.

MAŁŻEŃSTWO
NA ZŁOŚĆ
Niebywały

Do akt Nr. 1389-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowe;;o w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamie s zkały w J,odzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 19 września 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Rzgowskiej Nr. 59
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości należacych do Zygmunta Frycze, i skła·
dających 'się z ~e;bli i 16 tomów encyklopedji, osza·
cowanych na sumę zł. 1018.
l',ódź, dnia 11 września 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

humor! Kaskady śmiechu!
Śmiech do łez!

- - - NADPROGRAM: - - Dodatki dźwiękowe: Fleischerowskie
aktualności „f.ietro·Goldwyn-Meyer".
Pocz:ątek seans. o g. 3, 4.30, 6, 8 i
wi~czór. W niecl:&icle paranki

godz. 12 do 3-ej ceny

10
od

najniższe.
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Śpieszcie do kinoteatru

„MIMOZA"

„

. .
·a1
po d.
Zl WlaC gen] n ego
AL J~LSONA
1ako

„Spiewającego błazna"
Jedyna okazja - gdyż film ten
iako dźwiękowy grany więcej
w Lodzi nie będzie.

r ____r-

I:]

GJ
El

Napiórkowskiego 28

EJ

W rolach głównych:

[:'.)

MICHELE VERL Y
1SJ
i George CARPENTIEfi r:J

r:'1

Czarowny egzotyzm! Przepych wscho.dni! Olśniewajl\CY przepych wystawy!·
Scnu.cyjne porwanie księżniczki arabslciej przy pomocy aeroplanu! ·

r!.I

IE]
r.':'11

[EJ
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~

(il
t;t
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Następ.pregr.:nOstatnl

monarcha"

Orkiestra znacznie powiększona.
Ceny miejsc: Uczn. 30 gr., III m. 50 gr.
ll m. 75 gr., I m. 1 zł.
Pocz. w dni powsz. o godz. 5-ej, 7-ej
i 9-ej, w sobotę o godz. 3-ej, w niedzielę i święta o godz. 1-ej po poł.

DzU i dni n„t.;pnyc:h ł
Pot~ine arcydiUeło i
mowei, WJZnac~one
światowi\ wytwórnię

cud techniki fildla Łodzi przez
„Fox-Film-Corporation" Il& uc:i:cz:enie tygodnla honorowego prezyd. Fo:u.-Harley L. Clarke'a

PO ZACHODZIE

SŁOŃCA (~~~ft)
Najwięltsu. symf911ja miłości, ci~pie
nia i nczęścia wyśpiewane na ekranie
za sp!'awą lf.llakomitero reżysera
F. M. MURNAU' A i udziale wspaniałej
pary kochanków

Mary Duncan
i Charlesa Farrella
Wspaniała ilustracja muzycz. orkiestry
symfon. pod dyrekcją Leona Kantora.
„amów o iods. ol-ej po pof., w IOboty

Poc~tek

i Rieda. o godz. 12-~ w poł.
Ceay miejac najniiaze: od 1 -zł. do :I zł. Na pierwszy seaa.a wszystkie _miej.IN po 1 zł.? w aob.
i niedz. od 12 do 3·eJ po poł., 75 ST· 1 1 zł.

~~~~~~~~~~~~lille)~~
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MASKI''

Niezwykła trdć !

Bogata wy.Uwal
F ascynu~ca akcja l
W spaniała grai

===NADPROGRAM!
Dtwiękowa

r:J
r:J

El

nutępDyeh-1

w tn,.edii aiewiliłrie sbunego

~

~

i dni

Marcela Alb4Uli
Charle W. Kay,wer
Oskar Hamolka

m
t:J
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Łocbł

NARUTOWICZA 20

Dziś

Dziś i dni następnych!
I::]
Wiciki wspaniały program p. t. El

l!1
r!ł

LUNA

EJ

(SYMFONJA PATETYCZNA)

201
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~m· ZAHIA SZEIKA
CÓRKA ~
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KINO-TEATR

l•uy dźwiękowy Kinoteatr •

m
~ ,,SŁONCE''~
,

[]

Do akt Nr. 1278, 1279-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, JAN ·
JABCZYK, :mnieszkały w . Lodzi przy ulicy
Południowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 26 września ~930 ro~u od godz.
10-ej ranu w Lodzi przy uhcy Jako?a Nr. 8
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do firmy ,,Mignom" wł. M.
Rotbard i składających się z 2-ch rendermaszyn
marki „Stihbe", oszacowanych na sumę zł. 1100.
Lódź dnia 8 września 1930 r.
'
Komornik JAN JABCZYK

I:]

KINO

8
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Ruch przedwyborczy już się rozpoczął.
Ludność studjuje z zainteresowaniem U·
~azuj~ce si~ obwieszczenia władz.

===

komedja rysunkowa

Ceny miejsc: Zł.

1, 2, 3.

~S:tt:·~t:O:.....~~~~~~~----~~~~.------~~~:"~HA~-S-L_o_"~z-dn~ia_·_1_s_w_r_·ze~śn_i_a_1_9_s_o_r_o_~_u,_.___-...,..-~--..,.....----------~--------------N:--r._-_UlSI'
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świetlny

PRZEDWIOŚNIE
•

DZlś I DNI NASTĘPNYCH
Wzruszaj!tcy dramat podług słynnej trylogji ALEKSANDRA DUMASA p. t.

li

wyst~l.pujłe'
.
1 g owne1

w ro

I

Douglas Fairbanks

: Fa.bryka wyrobów cęmen~owych I
i betonowych
i

Łódzkiego

i•

· Koło

Telefo:c 47
886
Posiada
stale
na
składzie:
dachówki
w
kilku
gatunkach,
rury
;I;
t• studzienne i kanalizacyjne, ogniotrwałe,
schody betonowe
&a
i mozajkawe, burty do chodników, płyty chodnikowe, słupy
~ do parkanów, pu!>taki budowlane, słupy graniczne, żłoby, de·
'"' koracja balkonów, tralki, wazony, kule, urny i różne ornamenta
~ wykonuj~ potesty mozajkowe w różnych kolorach. Nagrobki
~ i pomniki wykonywa artystycznie z granitu, piaskowca i marmuru.

-·

IP.

i~~~:
„

Marguritte de la Motte.

N ai;t. p~ogr.; „Dziewczę z karu:i:eii"w rol.gł. Mary Phil bin i N. Kerry

•••••m•••••••••••••••••••
•
•

SZKOŁA HANDLOWA -

•

•

Józef Przybylski,

w najpot<:;Żniejszym przebojowym dramacie na tle tajemnic dworu francuskiego

NADPROGRAM: AHualuości filmow:!.
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Zeromskiego 74-76.
Dojazd tram., wajami 5, 6, 8, ~. 16, do rogu Kopernika i Zeromakiego
CENY MIEJSC: I m. :zł. 1.25, li m. 90 gr„ lil m. 60 gr. Bilety ulgowe
dla Zwią:z:ków i Organizac!i na wszystkie miejsca po 75 gr. Początek
seans. w dni powsz. o g. 4 pp., w niedz, i świr;ta o 2 PP• Oata.tni seans
Orkies• a 5ymfoniczna pod dyr. p. A. Czudnowskiego.
0 g. 10 wiec:i:.
Bilety ul owe w soliot , niedziele i świr;ta niewaine.

i

Tow. Szerzenia Wiedzy Handlowej
uL GDAŃSKA Nr. 45

DO KLAS przyjmuje

:

I
•
1
8

się

w

gabinety, sypialnie, :
I oraz pojedyńeze nabyć i sta- •
I lować można na doiodnych I
I warunkach w stolarni Misz· I
• czaka, ul. Piramowicza Nr. 2, bi
I róg Cegielnianej.
696 ~

Kandydatów przyjmuje Kancel:1rja Szkoły eodzi~1111i~ '!' godzi.
nach biurowych. - Od nowowstępu1ących wymaga Iii~ aw1adcctwa
ukończenia szkoły powszechnej lub 3 klas gimnazjum.

:

I

AEDLE

~

D stołowe,

W ZAKRESIR SZKOLY POWSZECHNEJ

•u••••••••~•••••••••~••••~•

dzieci od lat 7-miu.

DOKTOR Med.

Ogłoszenie

I•

WOŁKOWYSKI

przetargu.

Ceslelnłana

25 tel.tf6·87

Urząd Budowy Gmachów Państwowych w m. st. Warszawie
powrócił
m
.
• ogłasza przetarg publiczny ofertowy na wykonanie oblicówki z pias- Speoje.ll•ta
oher6b skórnych
~~~~•m~a~~m•a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kowca różowego gmachu Naj,vyiszej Izby Kontroli przy alei Szucha
i ,vęneryc•oych
61S
LECZENIE SWIA TŁ.EM diatcrmj, (lam·
w Warszawie.
Ślepe kosztorysy, warunki techniczne i warunki f.rzetarrowe P• kwarcowlt). Badauie krwi i wyd:r:ielinPr:i:yjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp.
tkanin b:;~D~Jli!1 i t. zw.
otrzymywać można w biurze przy ul. Długiej Nr. 50, l -gie piętro,
w niedziele i święta. 9-1
pokój Nr. 12, w godzinach 9-12 za opłai.l 5 złotych.
Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia
u b rania zawodowe, robot u i cze, aportowe i dla
Tamże przeglądać można: przepisy tymczasowe o oddawaniu pań·
urz~dnlków biurowych etc.
stwowych dostaw w zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych
projekt umowy, projekt oblicowania kamiennego i próbki piaskowca.
wyjątkowo
Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na
sprzedaje K O N S U M
wykonanie oblicówki kamiennej gmachu Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie", wraz dowodem złożenia 5 proc. wadjum od sumy
Lekarzy Specjalistów
oferowapej, składać należy do dnia 22 września r. b. w biurze Urz~du
aL Zawadzka Nr. 1
przy ul. Długiej Nr. 50, do godz. 12·ej. Bezpośrednio potem nastąpi
Czynna
od 8 rano do 9 wiccz.
otwarcie ofert.
w
nicchioło
i świ~t& 9 - 2 pp
890
od 11-12 i 2- 3 pp. przyj·
mui e kobieta lekarz
leczenie chorób weaeryeznych
moczopłciowych i skóruych
Badanie krwi i wydzielin net
syfilis i tryper
· Konsultacje z neuroloiiem
i urologiem
Gabinet Swiałło·Leczniczy

RESZTKI
po

Poradnia
Weoerologiczna

niskich cenach

Keametyka lekarska
Oddziela. poczekalnia dla kobiet

519

PORADA 3 zl.

Detektory od

zł.

8.50

446

komplet z anteną i słuchawki\ od zł. 26
Radjoaparaty i części 44 Racijola" ul.
Ptotrkowska 88, w podwonu, tel.105-3'

Od 1

Dr. med•

DR. MED.

Choroby skórne i wener.
u!. Nawrot 2. Tel. 179-89
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
g-odz. 4-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp.
Dla niezamożnych ceny lecsnic. 518

597

Doktór

P~ KLINGER
Chcroby waneryczne, 1k6rne i

REICHER
Specjaliata

ak61'1łych i
Lec:r:enie diatermją.

chorób

Andrzeja 2, tel. 132-28

stomatolog

••,SZEWCY •••
Skóry-Hurt i Detal

wenerycznych
Elektroterapja.

Południowa

ul.

„-„.

w niedzielt; od 9-1 pp.

513

Dla niezamoinych ceny lecznic.

tmm•mm•••-1:1111-...

506

jamy
ustnej i plaatyka
regulacja zębów

Szewców

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

W tod•i z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mies. d. 4.10
l11miejscowa
•
5.•
• • 8.Zagraniczna
„
•
•
Oduoszenie do domu
• 0.40
•

50 gr. za wiern .1 milim, 1 łam. (strona 4 łamy)
Nadeslue
40 • •
•
l
•
1 •
4
Zwyczajne
U • •
1
1 • (10 łamów)
Nekrologi do 150 wierny po 30 zr: wyiej po 40 gr. zal wiersz
1 milim. (strona 4 bmy). Drobne Ollłonenia 15 gr. za ałowo.
Najmniejsze ogłoszenie 1,50. Poszukiw•nie pracy 10 rr. :i:a słowo
Najmuiejnc OJl'łouenie zł. 1.20.

•

Prcuumeratę moina odmówić
bespośrednio

tylko 1 keidego mie11iłlca
w adm, pisma.

Konto czekowe w P. K. O. Nr.
l'ede.ktor naczelny:

Stanisław

65,~10

Walawski.

li

220

Potrzebna

Kupujcie wyroby
krajowe!

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH 1

•

chłopcy

sprzedaży gazet na tygodniówkł,
igłaszać się clo admi11istraci1 w godzi.
nach od 4-6 po południu.

d o

••••••••••••••••••••••••• dziewczyna do pomocy w go!pod;i · a wie
ul. Piotrkow$ka lłS8, sklep.
, .6 ,

CENY PRENUMERATY:
W

Potrzebni

rentgenodiagnostyka
przyjmuje od 3-7 pp.

poleca:
Spółka

chłrurgja szczęk,

Tel. 114-JO

Resorka
do sprzedania zupełnie nowa stalowa::ia
nadaje się na wyjazd i na furgon pieknrslei i dwoma aiedzeniami skórzaemi
ul. Zawis:r:y Nr. 47.
dl;9

Piotrkowska 164

(1pecjalnoaić: deta.liczua spnedai
zelówek trwałych na wodę)

28

Tel. 201·93
Od 8-11 rano i 6-9 wiec;r;.

włosów

Lec.zenie lam~ą kwarcową, analizy krwi
i wydzielin. Przyjmuje codziennie od
9-11 i od 6-8 w. w uiedzielę i lwięta
od 10-12. Oddzielna. poczekalnia dl•
? ań.-Od 1-2 w Lec zn. (Piotrkowska 62)

• • J. SADOKIERSKI

EDWARD

października

1930 rok.u jest do wynaic;cia iaraż na
2 automobile w domu P. K. O, przy ul
Narutowicza Nr. 45, tel. 159-86.
1164

tekście

li

Potrzebni

chłopcy do &przodaźy gazet na tygo·
dniówkę. Zgłasiać się ul. Zgior•ka 46,
od 10 do 2 po poł.
gr.

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających liljc
a centrale a-dzieindziej, o SJ proc. dro.i:ej od ceu mie 1•
Firmy :z;agranic:z:ne v !OO procent dro:i:cj. Każde uow.J
podwyżka obowiązuje wszystkie jui prz:yjr;te o~f.l>;o:i;enia do zmiany

w Łodzi,
scowych.

cen bez uprzedniego :r;awiadomienia. Za termia11wy druk 01bnen
komunikatów i ofiar •dministraeja nie odpowiada.
Artykuły, nadHłane bez oznaczenia honorarium, uwa:ća e Sł
za bezpłatne.
·
1-<.ękopisów zarówno uiytyc~ ja!c; i oduucouy;>h reda!•j&
nie zwraca.
Pomyłki, kt6re zasadnicżo nie zmieniaj\ treści ogłoszenia
nie upowainiają do illdania zwrotu zapłat/ lu!.> po"'t~ne;;i„
ogłoszenia.

Wydawca: Prasowa

Spółka Wydawnic~

Sp. z o. o.

Odbite w drukarni uL Piotr"owJka lS.

Redaktor odpow.:

A<Uuu zuczl.:iewicz

