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F edaktor naczelny przyjmuje cod:rien11fe od 1odi.lay 6-7 wieczorem
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Wszystkie stronnictwa czynią gorączkowe przygotowania

.-

Narady i

ko~ferencje toczą się

bez prz rwy

TYLKO JEDNA LI· TA POLS A NA POMORZU!
I

11łlasła" (W) telefonuje
z Warszawy. '
Wszystkie stronnictwa polityczne pro
IV"c.tqzą nadal ożywione narady w celu
stworzenia bloków, obejmujących jak naj
liczniejsze rzesze ~borców. ·

dy, usiłujące wejść w bliższy kontakt z Cen
Po utworzeniu bloku sjonistycznego po
trolewem, by poprzeć P.P.S. C.K.W. w jej djęte będą starania w kierunku realizacji
demonstracyjnej taktyce
antyrządowej. blok11 ogóloo-żydowskiego, czemu jednak
Przewódcy jednal\ Stronnictwa Narodowe- nie wróżą powodzenia ze względu na stago, widząc słabość Centrotewu, trzymają nowisko ortodoksów żydowskich.
w karbach posłuszeństwa żywioły gorętjeśli zaś chodzi o blok mniejezoś~i nasze.
rod<>wych, to już s~ nie mówi o możliwo·
• B B
Ośrodkiem przeciwstawiania się umiar- ści jego realizacji.
P rzygo t owania
• . kowane.i taktyce Stronnictwa Narodowego I Natomiast wobec oświz.dczenia b. poW zwartej, niewzruszonej spoistości są t. t:w. młodti z Obozu Wielkiej Polski. sła Utty,, prawdopodob!1C są l~:i4ullne po.staje do walki wyborczej Blok Bezparrozwnierua wyborcze między s1onistamł l
tyjny.
••
Mnioiszości narodowe grupą umiarkowattą nie~~cką„
~
. .
. R~zultatem ?O~unuenta SJoniSt~ bę
Wbrew plotkom, rozsiewanym przez
opozycję BB staje wzmożony na siłach i
Dot~chczas~w~ • narady
s1omstów dz1e, Jak pr~w1du1ą, si1!1e złagodżetlie to·
idzie do wyborów pod hasłem zdobycia wsch<_>~o - gah~YJSkich ~op~ow~ły ~ nu Gpozycy1~ego Kl~bu zydowg)degó.
300 mandatów.
powzt~~a decyzji poro~unuemu s~ę z SJO"'
*
Tak głoszą infoi-.macje z kół zbliżo- nłstruru z Wars~wr 1 utworzetua .bloku
Akcja, prowadzona przez · Bund na
nych do Bloku, podane w wczorajszym wybOrc~g~, obe1mu1ącego wszystkie o- rzecz utworrenia bloku mniejszościowego
„Expressie Porannym" według jednej z dłamy SJOntstyczne.
. .
partyj oocjalistycznych, nie dopmwadziła,
agencyj prasowych. Niedaleka stosunkoDal~ze . narady pr_zerues1ono do War- jak mówią, do celu.
Od dyskusji nad możliwością takiego
wo przyszłość wykaże, czy 000~ Marszał- szawy. 1 ~ttś ma doJśc do ostatecznego po
ka Piłsudskiego mylił si~, ezy_ llie~ w 0 • rozunnema.
bloku usunęli się socjaliści ukraińscy, nie
hliczen~ch. swoich. . .
.
Korespondent

?~ja"Yi1i .dla tej myśli entuzjazmu socjali·
sc1 niemieccy.
Wobec wielkiego napięcia walk partyjnych między Bundem, a Paale • Sjooem
bez względu na odłamy, niemotlłwe jest
utworzenie wspólnej listy socjalistów ży~
dowski~b.
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2'.aru~ J~ak mew13:do~- wy~rc~
~tame
się Wiado~ stwierdzic ~~' ze
złe było?Y ~. Pan;stwa, ~dyby zatrtia~y

Bloku me zisciły Się. .KraJ znalazłby się
w tej samej karykaturalnej sytuacji,
której kres półożyło rozwiązanie Sejmu.
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Narad y " C enLrO ewu

Gorączkowo przygotowuje się do akcji wyborczej Centrolew, tembardziej, że
niedzielne wypadki i onegdajszy' nieudany strajk .protestacyjny wykazały .dobitnie, że wpływ partyj Centrolewu na
masy maleje z dnia na dzień.
Równi~ posłowie i działacze Centrolewu, którzy w ubiegłą niedzielę zetknęli
się ze swymi wyborcami wiejski1mi prze·
konali się, że i tam Sejm i b. posłowie nie
są zbyt popularni.
Politycy ci pocieszają się jednak, że
akcja wyborcza Centrolewu zmieni na·
stroje wsi.

Taktyka · pra~łcy
Stronnictwo Narodowe przygotowuje
do akcji wyborczej w zupełnej tajemnicy, cd czasu do czasu umiesztzając tylko
w swej prasie wezwani:a do ścisłego zes ·
połerua sil.:) prawicy.
W lrniach politycznych zwraca uwagę
fald, iż kierownicy Strotmictwa Narodowego usiłują w dalszym ciągu nie tracić spo·
koju i równowagi, by utrzymać dotychcza-

proce.s .b. pos • Ko.smowsk*Ie]
ł

e

toczył się WCZ6raJ· W Lublinie
LUBLIN 17, 9. (Tel. wł.) Dziś o god1.
11 rano w sądzie powiatowym 5 okręgu
rozpoczął się proces b. posłanki Ireny
Kosmowskiej, oskarżonej z art. 154 ezęści drugiej kodeksu karnego.
Artykuł ten p1·zewiduje karę więziehia do jednego roku.
Oskarżonej bronili adwokaci z Warsza.wy Gralewski i Szumański, oraz aplikant adwokacki z Lublina, żbikowski,
... ;e;we ąww•
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OD po S I
na Pomorzu

BYDGOSZCZ, 17.9. Stworzenie wspói.
nego polskiego frontu wyborczego w od.
powtedzi na rewizjonistyczne zak0S7
Niemiec, zyskuje sobie na Pomorzu i w
Poznańskiem cbl'az Więcej .zwc>lenników.
Wcmraj odbył się w Bydgoszczy zjazd
przedwyborczy włościan i osadników z
powiatu bydgoskiego na którym uchwa.łono wystawienie jednej listy polskiej
na całym obszarze byłego zaboru pruakiego.
Na WYPadek gdyby partyjnictwo t.o
uniemot!hviło, osadnicy i włościanie postanowili pójść do wyborów ze stronnł<
ctwem ptorządowem. ·
.
.
.
.

~ Grudziądzu odbyło ~·ę o~egdaJ ~

Są<l odrzucił wnioski obrony o odrzucenie sprawy i o -odroczenie. Po południu
przystąpiono do badania świadków, kt-0re trwało do późnej nocy.
Dopiero o godz. 10-tej rozpoC'tął ~rzemówienie prokurator, po nim mieli przemawiać 3-ej obr<>ńcy.
Wyrok najprawodopodoblej bed2de ogłoszony dziś w południe.
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bratue przedwyborcze „Piasta , na którent ~owzlęto ~ódobne ~chwały.
ZJednocz~rue stanu ,sredniego ~ od~Y,
tent W~Z()~J w Grudzi~d~u ~os1edz~u
wypowi~~ziało .się róW'tli~z za Jedną lisUJ,
polską I Jednolitym frontem wybm·czym
na Poltlorzu.
Bardzo .zhamienne jest, iż chłepf,
~zrottkowie „Piasta" przeciwni są Centro
lewowi. 'rakie same nastroje wyłaniają
się wśród N.P.tt. na Pon\orzu.
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pogłoski

aresztowaniach

Prawda o zaginięciu p. Świrskiego i sen. Kłuszy\iskiej

się

Od kilku dni prasa opozycyjna wyspe lbardro oryginalny. Oto, jad4c pociągiem I
Od puru dni krąży pogłoska o aresz.
cjalizowała się w rozpuszczaniu pogło- z Tarnopola do Lwowa p. świrski miał fuwanłu byłej senatorki, K.łul!lzyii!Jkiej z
sek o rzekomych aresztowaniach różnych publicznie wyrazić swoje poglądy na sy- P.P.S.C.K,W.
działaczy partyjnych i byłych członków tuację polityczną, przyczem nieomieszkał
Zwl'óciliśmy się
do miarodajnych
ciał ustawodawczych.
zaatakować członków obecnego rządu. czynników z zapytaniem, czy istotnie ZO•
.
, .
Wystraszony swoją własną elokwencją st~ła ona zatrzymana przez władze bez·
C~luJe w tem szc~egolnie prasa o!><>zu po przyjeździe do Lwowa, p. świrski po- pieczeństwa, czy też władre sądowe. 0:
praw1coweg~. Ostatmo np. ukazała s~ę w prostu schował się przyczem jego przy- trzynulliśmy kategoryczną odpowiedź, ff
sową linję postępowania.
jednem
z J?•sm endenckich ~iadomosć. o jaciele polityczni rozpuścili pogłoskę o a- b. senntotka Kłuszyńska nie jest i nie
Wytyczną akcji wyborczej tego obozu
dzi,:ił~cza. nar,?· resztowaniu p. świrskiego.
była przytrzymana.
lSl{RA)
aresztowaruu
Jest utrzymanie się na drodze zU!)ełtlego le- dowego dr. „wy~it~ego
Kazim1e1·za sw1rski.ego. ,
.
.
..
. . .
TORUN, 17.9. A;.·esżtowany w porot:u·
galizmu.
któtego wwieziono z Tarnopola w mewia·
Wmdome Jest, IZ. znaJdUJe się on na mieniu z prokitratorją b. poseł Pawlak li
Taktyka ta swym spokojem różni się tlomym kietunkti.
wol~ośei i nikt nie ma żttmiarn zajm9wać N. P. :k. został po pr~esłucłtanłu przez
Cd taktyki Centrolewu; a przynajmniej jegt
W rzeczywistości aresztowanie p. się Jego ost1bą.
sędziego śledczego \vypttszczOhy na wol·
skrajnego skrzydła.
'świrskiego
przedstawia.
się
w
sposób,
•
•
•
ność.
{PAT>,
Istnieją jednak w Str. Narodowem prą·
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Sensacyjna kradzież polityczna
w celu zdobycia klucza do angielskich kaset depeszowy eh

.
.
.
. .
.
.
LONDYN 17, 9. Daily Mail w korespon
LAHORE, 17.9. W~dze ang1e!s~iejbowame maszyn p1ek1e~ych.1 zg1!1ął, roz dencji z Genewy ujawnia sensacyjną wiafł'padły na trop olbrzy1U1ego sprzys1ęze- , szarpany ~ybuchem ~edneJ z ~eh. To: domość że kradzież, dokonana przed pania.
/
war,zysze _Jego zakopali następme zwło~1 roma dn]anti w Genewie w noey z pokoju
W pobliżu miejscowości Ravi znale- I zarown? Jak resztę maszyn w obawie brytyjskiego delegata parlamentarnego, se
1
ziono w pewnem miejscu zakopane zwło- Jwykrycia.
kretarza ministra H.ende;sona, prof. Noela
Jti, w okropny sposób poszarpane, a nieW związku z wykryciem zwłok i •ma- Bakera, nie była dziełem zwykł.ych zło
daleko stamtąd 14 zakopanych maszyn szyn policja aresztowała 20 osób.
1dziei, lecz kradzieżą polityczną, zmierzapiekielnyeh. Jak stwierdzono, maszyny te
posiadały olbrzymią siłę wybuchową.

Przypuszczają, że zwłoki należą do
pewnego terorysty nazwiskiem Czaran,
który niedawno te.mu znikł bez śladu,
prawdopodobnie miał on polecone wypró-

w.-BOlłY
do Rady Ligi Narodów
GENEWA, 17.9. Dziś
wybrano
~eh niestałych członków Rady. Przeszły do Rady Guatemala, Norwegja i IrlaD.dja. Wprawdzie Portugalja dostała 3
głosy ponad ustawową
większość,
jednak do Rady nie wchodzi.

(PAT)

Szkoła Cwiczeń

przy Państwowym
Kursie . auczycielskim

KATOWICE, 17.9. W ciągu ostatnich
dwóch tygodni prawie wszystkie rady
miejskie na terenie Górnego śląska prze
prowadzają uchwały protestujące przeciwko atakom niemieckim na nienai:uszalność granic Polski. Wszystkie uchwaprzyjmuje jeszcze zapisy chł~pców i dziewczynek do kl. I i II (pierwszy
ły przyjmowane są
jednogłośnie
t>rzez ,
drugi rok nauczania).
radnych polskich, po opuszczeniu sali
Wpis wynosi 40 zł. rocznie płatne w 2 ratach półrocznych.
przez radnych niemieckich.
Kancelarja czynna jest od godz. 9-ej do 11-ej. Szkoła narazie
W Nowy.m Bytomiu wynikło jednak
mieści się w lokalu Wolnej Wszechnicy, Nowo-Targowa 24.
zajście przy przyjmowaniu uchwały proW krótkim czasie zostanie przeniesiona do własnego gmachu przy
testacyjnej. Radni-Niemcy wznieśli, oul. Wierzbowej Nr. 10,
puszczając salę, kilka prowokacyjnych o·
DYREKCJA.
krzyków i zostali przez kilku radnych-Po
ra.mmmmmmmsm&BE3~3!C~mmm~~me•mmsmmmmmliłii" laków na sali spoliczkowani.
(ISKRA>
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N-fa klasa.

·''ósmy dzie1I ciągnienia.
fio.ooo zł. na nr.: 160169.
20.000 zł. na nr. 54037.
H.000 zł. 113 n...ry: 123979, 131005 1680G<>.
I.ooo zł. na n-ry: 141136 145439.
3.000 dot na n--ry: 37112 37043, 50544 132422,
: 145734.
•
1
20.000 na· n-ry: 553 8591 15021 29566 630'5'1
68724 105758 126369 131274 165517 191424.
I· 1.000 zł. na n-ry: 25070 32957 34.'ł99 45929,
52864 57798 70191 71493 80160 90719 119414
124964 160674 170628 174844 176907 177S26 188645
189305 1974łi6 199118 202463.
600 zł. na n-a-y: 2541 3854 6927 27722 300H
31553 45194 47912 48735 64569 70709 73965 84831
85387 89156 96660 106401 121158 122575 122977
124569 128096 128179 138932 148043 156652 1578ló
1158161 162044 164716 169198 184911 190798 19269:?
202158 204422 207183 209886.
;
500 zł. na n-ry: 706 815 1142 3185 6552 882'1
•10186 10551 12388 18054 19910 19914 20473 26561
~'27366 2'8365 31357 31492 34357 34364 40607 41483
)41593 41848 44443 '45175 45495 46157 464453 47573
49954 51213 515591 52359 54183 54782 54926 57959
61155 63921 65705 66761 67859 67919 69133 69344
'69494 705!13 73262 74673 75635 75617 75835 7748'.i
'77Ml · 7915·3 795158 79779 801<)<) 80611 80938 83045
83420 W14 84335 85252 SCJ810 91828 93C92 94130
'96664 97994 100788 101107 104090 106391 10703S
!34310 134354 134824 135446 135752 142174 145733
146019 156270 156426 156561 161224 163377 164120
164146 164787 165645 166.318 170521 172014 17619S
176737 17'6854 180376 182086 182357 185962 186326
187443 187721 189993 190223 191946 192930 19'5192
,•197730 19846-0 199151 199575 200873 202443 202592
205602 2-07465 207815 208016 208584 208621.
123 Z49 74 441 544 99 623 709 898 981 1232 308
45 91 475 563 606 43 2077 135 620 21 63 17 750 949
60 3071 165 355 416 515 50 664 90 707 841 4079 9
·124 338 563 77 624 42 744 78 5082 311 500 1 8 615
,79 94 865 932 70 6004 29 75 78 217 309 75 457 67
602 53 722 3347 7033 6.3 109 50 212 49 339 65 72
71 433 54 644 52 71 797 879 89 980 8048 64 99 184
207 9 30 88 354 519 712 22 46 48 831 900 72 9120
221 5i4 362 494 95 562 625 741 94 877 99 10039 118
76 319 66 417 565 611 57 11016 311 415 602 60 711
76 838 72 92-0 92 12014 93 95 164 219 23 51 323 S5
577 846 13036 48 54 19'8 242 51 64 67 3{)9 37 53()
67 85 623 733 859 65 946 14180 212 48 96 346 ~9
428 70 594 644 61 869 15074 107 285 442 92 671
64 75fl 909 43 16008 63 211 66 83 384 584 914 17152
221 33 62 302 47 88 95 660 81 704 30 86 868 929
57 18018 34 126 87 95 206 342 431 62 688 773 81
84.3 59 19073 97 98 100 217 608 305 417 83 604 Gi
707 814 923 20006 18 34 58 92 104 20 40 64 314
60 87 4.66 592 656 716 80069 86 97 955 59 21014 73
'7ó 92 137 262 96 307 419 508 12 701 969 86 22011
\3'2 76 153 444 613 19 740 43 866 917 42 69 23024
' 100 284 329 69 494 524 27 634 834 24001 45 115
16 60 74 86 342 66 gig 412 32 635 40 59 77 929.
25162 206 .370 419 43 648 773 94 91G 65 ,<ą
Z6045 $ 130 288 302 13 482 504 13 625 799 911
27l15 351 76 489 535 45 6.10 65 81 721 47 4S 'll 7
937 39 73 99 28309 17 23 63 527 .~9 89 6?9 826 .'i)
76 930 29312 479 690 717 806 12 929 30016 21 3'
!)8 96 129 4{i 275 'l4 491 630 69 819 908 5,3 31070
2-04 6 78 359 81 97 485 684 78>1 802 52 .'l2HO 8~
94 264 80 323 26 413 505 23 611 85 727 ;:i;; 0~2
3.:3065 129 34 41 2o:J 58 405 83 578 (>~3 SR i20 '< H
994 34039 151 53 62 8.'l 212 21 70 319 410 5~7 (151
S9 '711 817 912 35022 200 499 508 2.~ 53 689 7.31
1)64 36005 25 176 3QC) 444 584 764 917 6C, ~ 70.'i~
188 210 44 78 ,)(Y, 56 455 76 91 669 95 790 01)7
49 .3S095 112 41 51 .?S7 524 90 A56 8M 9.:14 9~ ~9011
18 48 63 79 175 356 44.'i 73 75 519 8~ 9P. 72:"' 4!1
76 94(i 93 40052 109 64 76 77 260 93 49'1 708 ~;;5
89 41032 18! 8.3 301 25 411 45 654 705 99 824 68
9.ill. 85 4al24 43 242 370 412 586 792 'i!f77 958 43059

·, ~ .·

-·
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jącą do zdobycia klucza do oficjalnych kaset depeszowych. Daily Mail twierdzi że
złodzieje zdołali skraść taki klucz ze spodni Bakera, leżących w pokoju, wobec czego Forein Ofice zarządziła zmianę wszyst·
kich kluczy, otwierających kasety depeswwe. Popołudniowy „Staar" potwierdza
tę wiadomość, podkreślając że ze strony
czynników oficjalnych panuje zupełna tajemniezość.
(PAT)
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21 45 99 223 :31 389 479 678 s10 s2 933 57
44011 130 62 64 217 50 316 469 584 702 3 7 67 900
26 45038 90 102 82 207 47 53 311 51 95 97 414 15
607 29 809 46126 35 2Z2 24 83 326 61 75 505 739
826 47021 44 50 67 113 69 72 216 323 478 528 71
609 94 799 922 3©3 48035 86 133 66 09 44 98 398
498 545 707 9 808 70 74 974 49005 22 23 76 82 86
123 260 300 458 579 637 471 72 885 922 33 91.
50097 237 65 78 326 43 73 432 534 58 793 823
91 51191 369 421 683 759 61 802 52052 72 222 82
83 416 643 82'5 53062 214 99 496 856 912 94045
110 211 393 432 511 26 674 742 820 25 55036 40
209 17 '372 487 603 38 '75 742 884 966 56072 25
55036 40 209 17 372' 484 603 38 75 742 884 966
56072 81 438 53 610 712 58 65 829 901 34 57185
97 281 ~ 25 58 83 427 53 70 73 503 6.57 63 96
98 846 92 58135 244 77 361 482 536 604 803 21;
977 59021 39 41 387 60109 23 27 32 324 42 405 54S
708 75 824 29 96 61173 74 254 73 328 87 473 546
59 773 967 62030 62 195 276 315 48 528 59 662 69
793 992 63010 16 84 244.447 84 610 41 98 793 31g
44 60 947 64027 l 19 87 90 201 13 373 421 679
65073 262 63 74 412 60 67.82 550 86 742 826 948
74 66070 180 221 95 567 615 54 742 SG 89 8C:8 65
88 67039 124 26 51 321 24 416 18 34 62 63 530 815
16 53 942 49 55 68026 170 288 364 568 92 793 859
99 984 69072 93 144 80 84 205 46 393 416 21 698
• 874 88 9'37 74.
70004 172 80 408 49 516 39 77 623 Z4 79 813
80 949 95 99 71011 46 147 56 341 42.Z 76 532 42
71? 16 972 74 80 72001 118 41 96 237 74 594 983
85 94 73009 324. 415 62 601 12 76 796 801 8 905
18 57 74002 32 49 80 130 45 49 205 339 92 488
620 724 811 66 937 62 75068 92 103 12 22 389 98
517 48 633 903 9 70 76060 83 90 102 95 316 587
93 605 20 46 843 56 927 77068 87 182 93 282 364
71 93 400 590 607 19 28 30 33 710 44 S38 78005
74 313 67 490 525 654 796 873 90 068 79013 94
119 34 249 76 320 30 72 99.. 430 60 760 98 866 94
929 79.
80019 33 121 244 67 375 80 98 .495 509 13 '616
28 99 838 84 956 81018 126 36 59 231 337 417 2•1
524 39 78 646 82038 39 41 93 189 292 432 38 61S
76 96 889 960 83039 57 165 79 293 433 39 49 77
96 733 63 816 44 991 84124 69 268 345 676 723
974 850(}9 65 101 223 29 59 384 402 65 590 725
&6041 45 137 30-S 47 78 513 703 54 85 &7069 160
440 610 701 8 44 833 74 88018 50 142 51 6D 62
310 756 939 89034 70 89 100 48 291 327 420 24 53
85 555 645 740 47 56.
90007 73 82 1.56 306 35 62 81 426 585 648 "JO
835 62 957 60 910!4 360 442 527 37 83 680 714
57 82?. 907 92158 217 30 90 411 70 76 81 93 610
93059 85 193 332 93 415 510 80 798 9.51 94105 268
331 80 458 511 606 978 95019 125 208 72 355 408
27 68 91 95 303 13 30 99 656 88 744 50 96158 71
88 200 37 366 595 74 818 929 97021 42 231 41 370
440 85 504 88 ó03 4 711 876 98016 59 115 211 4~9
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Na j g o r s z ym r z ą de m je s t ł Y P a ń s t w a • wybranym. Ale ten sejm, jak to określił dość poczuciu odpowie ..
t z ad s ł a b y •Silną władzę dać Polsce bę<lzle mogła Marszałek Piłsudski
w ostatnim wywia- dzialoości wzgl~em pali.
Aforyzm ten nie wymaga zbyt wielu tylko dobra, naprawiona Konstytucja. Na- dzie, winien być: - p r z e d s t a w i - &twa.-dowodów m~ swe potwierdzenie. prawić ją ma ten sejm, który teraz będzie c i e l s t w e m ,
czyniącem za Ludwik R
Słaby rząd nie może cieszyć się
ani
_
oq
szacunkiem ani zaufaniem własnych obywateli, jak i zagranicy. Przyjaciele nie
ufają mu, wrogowie -lekceważą. Ani sto
sunki gospodarcze przy rządzie słabym nie
mogą się ustalić, ani polityka zagraniczna
nie może do!)rowadzić do jakichkolwiek
90żądanych lronsekwencyj. Korespondencja własna "Hasła"
Szamotanie się dobrych i zbawczych
zamierzeń w Polsce przedrozbiorowej . z
tylko skutkiem wręcz olbrzymiego przy- Genewie, gdyż jednym z głównych poi tu
Berlin we wrześniu 1930 roku.
niemożnością przeprowadzenia tych zbawNiemcy stanęły od niedzieli w sytuacji rostu ilości posłów nacjonalistycznych t. j. latów Hugenberga JEST REWIZJA GRA~
któ- NiC I TRAKTATÓW POKOJOWYCH.
czych reform wskutek słabości wewnętrz Itader osobliwej. Chyba nieoczekiwany po przedewszystkiem "hitt!erowców",
wrót
Wilhelma
lub
ogłoszenie
dyktatury
małej partyjki demagogów urośli w
Utworzenie koalicji przy udziale "hittle
rzy
z
nej państwa - stanowi tragiczny rys tych
ale rowców" jest jeszcze mniej możliwe do
mogłyby wywołać na terenie całej Rzeszy wielką partję o 107-u mandatach, dziejów, których epilog dawno był prze- taką konsternację,
jak ą
w y w 0- zachwiały się one i dzięki temu, 'że możli- pomyślenia. Upojeni odniesionem a nadrozważnych łały
widt.iany zarówno przez
wyniki niedzielnych wość stworzenia większości zmalała wsk u- spodziewanem zwycięstwem, skrajni szopatrjotów polskich, jak i przez czyhają wyborów do parlamentu. tek strat partji Centrum. Również powięk- ciwiniści i demagodzy uchodzący we włas
Od roku 1919, kiedy to
socjał-demo- szenię się ogólnej ilości posłów w Reichsta nych oczach za "niemieckich faszystów",
cych na zgubę i upadek Rzeczypospolikraci
niemieccy
zamiast
43-ch
uzyskali gu z m n i e j s z a s z a n s e r z ą - 11iewątpliwie domagaliby się dominującej
tej - wrogów.
p a r l a m e n t a r n y c h w roli w rządzie. Polityka w kraju i zagrani
aż 110 mandatów, stając się na okres wie d ó w
Polsce
Odrodzonej lu lat panami polityki Niemiec, - żadne N i e m c z e c h •
W
CI musiałaby ulec radykalnym zmianom.
ujawnił
si~,
niestety, wybory nie dały tak nieoczekiwanych reGdyby Brilning nadal trzymał się swej S i l n e t e n d e n c j e m o n a r c h i
t e j p a r t j i, żądają
wstr~t do silnej władzy zultatów, jak obecne. Żadne też nie budzi- zasady rządzenia bez Marksistów i utwo- s t y c z n e
rzył
koalicję,
złożoną
z
Centrum,
z
Niecej
powrotu
Wilhelma,
parłyby w SI0SUJiły
takiej
obawy
przed
niebezpieczeństwem
p a ń s t w o w ej.
Utożsamiano ją z
mieckiej
Partji
Ludowej,
z
socjal
demokach
wewn~trzno - r.iemieckkh do :;twopowstania
chaosu
i
koniecznością
dyktauciskiem obcej władzy, której świeże bUz
kratów, z Partji Pal1stwowej i z Bawar- rzenia dyktatury i obalenia pMiJl:J.cntĆ!ryz
tury w Niemczech.
ny czuli jeszcze wszyscy w Polsce.
to taka koalicja lUli, - W stost.nl,ac,'! l('\\·l1f,..(r7.l1ych za~ Jo
Największą atoli niespodzianką,
jaką skiej Partji Ludowej, Stosunek pierwszego sejmu Rzeczypo- przyniosła ta "czarna" niedziela, jest fakt, posiadałaby łącznie zaledwie 278 głosów. ?balenia traktatów pokojowych, .,krępu~
spolitej do ówczesnej Głowy Państwa, za- że wynik cyfrowy wyborów uniemożliwił Współpraca między partjami takiej koali- Jących" rzekomo Niemcy.
A zatem - o możliwości stworzenia rzą
warty w t. zw. krótkiej konstytucji, był stworzenie jak i e j k o I w i e k w i \! k cji byłaby rzeczą bardzo wątpliwą. Coprawda
wszystkie
te
part
je
są zwolennicz du większości i o pracy parlamentarnej VI
s
z
o
Ś
c
i
w
R
e
i
c
h
s
t
a
g
u
.
Z
pojaskrawym wyrazem tego wstrętu do silśród jedenastu partyj w Niemczech nie kami zasady silnego rządu, ale rozbież- Niemczech - niema mowy.
nej władzy państwowej.
C a ł a k o n da się wytworl!yć żadnej większośc~ poność poglądów i programów nie pozwoliOśm miljonów ludzi w Niemczech nie
's t y t u c j a m a r c o wab u d o - trzebnej do sprawowania stałych i trwa- ły im stworzyć wspólnego rządu - nawet chciało w ub. niedziel\! korzystać z przysłu
wana była pod kątem wi- łych rządów, - tak, iż kraj siłą faktu sta słabego.
gującego im prawa głosowania. MotyNie może być również mowy o przy- wem tej abstynencji była niewiara w zdoi
dzenia ograniczenia wła nie przed nowemi, zaciekłemi walkami po
dzy Prezydenta
i Rządu litycznemi i niepokojem. Kanclerzowi Bril ciągnięciu do koalicji - Niemieckiej Par- ność parlamentu do zaradzenia złej sytua~
ningowi brakowało w popr~ednim parlana rzecz zmiennych ugru mencie 15-u głosów. Zarządził więc wy- tji Narodowej, mimo, iż w programie swo- cji i bezrobociu. Ci zaś, którzy głosowa
im żyvvi ona taką samą nienawiść do socja li, będą musieli zrobić to raz jeszcze,
powań sejmowych.
bory. A oto teraz - b t a kuj e m u listów, jak tamte partje. Rozbieżność bo gdyż obecnie wybrany parlament z d o I
Według obrazowych wyrażeń, z jakie- p r z e s z ł o s t u g ł o s ów,
po- wiem programów w innych punktach poli- n y m d o p r a c y - o i e b ę ..
mi spotykaliśmy się wśród ludu w pierw- trzebnych do utworzenia silnego stałego tyki krajowej i zagranicznej Niemiec istnie d z i e. Z chaosu partyjnego trudno byje między nią a tamtemi partjami z b y t łoby wogóle wytworzyć jakiś rząd stały ł
szych latach Odrodzonej Polski, - Pań rządu.
Podstawy rządu Briininga, zwanego też g ł ę b o k o • I?r. Curtius ni~ m?głby zdolny do pracy, - a dla Briininga bę
stwo Polskie podobne było do
, •w o "rządem Hindenburga", zachwiały się nie nadal występować Jako delegat NIemIec w dzie to wręcz niemożliwem. Nowowybra~
za o rzemiennym dysz@!!!!!!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~I
'py parlament będzie chory i nieudolny bar
1. u ' , : - wóz toczył się od prawego skra
dz~j jeszcze, niż poprzedni.
ju do lewego, co chwila groziło mu oiebez,
Kanclerz Bruning ma zamiar zwołać po
\)ieczeństwo runięcia do rowu. siedzenie nowego Reichstagu na dzień 14
października. Ale chyba tylko poto, abJ;
Jeśli nie runął, to łyllro dlatego, te w r.
wkrótce zakomuniko-wać o rozpisaniu no1926, na skraju przepaści, lejce pochwyco
wych wyborów.
ne zostały przez silne dłonie Józefa Pił
Parlamentaryzm niemiecki okazał się
~udskiego. tak samo schorzałym, jak parlamenty' w
innych krajach. Niemcy wejdą teraz' w
Ale elementy słabości tkwią w dalszym
okres jeszcze zacieklejszych walk we~
ciągu w samym ustroju państwowym, w
wnętrznych, bezładu politycznego i zamę
podstawowych jego prawach. tu.
Pustą frazeologją, obliczoną na "ło
Władza, która z takiej sytuacji mogła
wienie dusz" naiwnych, jest deklamowaby się jedynie wyłonić, - będzie, jak już
nie o "Wielkiej Polsce·' i wrzeszczenie o
'Przepowiadają.
wywodziła
się z partyj
\ niebezpieczeństwach, jakie grożą nam zzemających na sztandarach wypisane hasło
zniesienia traktatów pokojowych i rewizji
wnątrz, Vrzy równoczesnem zapoznagranic. Będzie się taka "władza' opiera
waruu konieczności naprawy ustroju Rzeła na owych 12-u miljonach, które ostatczypospolitej.
niej niedzieli oddały głosy "hittlerowcom"
Niety1ko nie stworzy się Wielkiej PoIi innym partjom szowinistycznym,
ma •
rzącym o zakłóceniu posk) ale i niepodległości samej nie zdoła
k o j u Ś w i a t a • Polska powinna
się utrzymać, jeżeli się lekceważy podsta
więc doskonale śledzić o'beClle i przyszłe
wowe wskazania najbliższej przyszłości,
zdarzenia w Niemczech, bacznem okiem
jakiemi jest - naprawa ustroju Rzeczypo Załoga s/S. "Premjert' (Tow. pol.-brytyjskie) przeważnie POlacy, w środku kpt. patrząc, dokąd prowadzą wyniki ostatnich
spoHtej w kierunku wzmocnienia władzy
.
E. Borkowski. '
•
wyborów niemieckich.
E. C.
wykonawczej w Państwie. .
-,
.
. - ' - ' -"
Jest to kardynalne zadanie, dokoła któlego skupić się winna świadomość Narodu. Wskazał nań w swem orędziu Prezydent Rzeczyposp'Olłtej, wsk87JUje Marszalek Piłsudski. żadne względy uboczne, nie powinny
i nie mogą Qdwracać uwagi społee~eń
wojującego krzyżactwa
głowę
stwa od tego zasadniczego hasła, od tej
głównej troski, kłóCą zaspokoić powinien
BERLIN, 16.9. Na zapytanie kores- wielkiej armji narodowej.
Kwest ją granic. narodowi soejałiśel nie
Chcemy unarodowienia trustów i wy·· zajmują się, nie przywiązując do niej pierw
sejm, wyłoniony przez nadchodzące wybo- pondenta jednego z pism o program narodowych socjalistów, Hitler oświadczył: łączenia z życia politycznego i publiczne· szorzędnej wagi'.
ry.
- Zarzut, stawiany przez niektórych go N.iemiec wpIrW?W obcol'asowych (tenPrzynajmniej szczerze i otwarcie po.
Szerokie masy' społeczeństwa, powoła
polityków, jakoby program nasz był dencJe. antysemIckIe). .
•.
stawiona sprawa. "Zerwanie więzów
ne do wyrażenia S\vej woli w wyborach mglisty i zawierał niedomówienia, jest
StOImy na .sta!l<:W1sku, .z~ ~IemC! są Traktatu Wersalskiego" i "odbudowanie
najbliższych, muszą w sumieniu swem i bez sensu. Właśnie w odróżnieniu od in- n?-rod~m bez Złe.IDI, l, 20 ':"-lIJon~w .NIeIlt- wielkiej armji narodowej". Jak na począ'
świadomości rozstrzygnąć problem zasad- nych partyj, progran\ narodowych socja- COW, me ma moznOSCl oSIedle~lla SIę we tek wystarczy, bo w ślad przyjść muszą
rewizje granic, chQĆ tego się p. HitleJ!
niczy: - zagadnienie
m o ż n o ś c i listów odznacza się wyrazistością bez- włascwem tego słowa znaczeruu.
względną. żądamy zerwania więzów Trak
Dla
tych
20
.miljonów
Niemców
muszą wypiera, musi przyjść polityka kolonizaJ
wytworzenia
w
Polsce
tatu Wersalskiego i planu Younga, żąda- być stworzone możliwości osadnicze na cji i podboju. Tpuczasem mówi si~ o ~
silnej władzy, która jest my zniesienia ograniczeń rozbrojenio. Wschodzie, przedewszystkiem w Rosji, sji. Uwaga 1,
-niezbędnym warunkiem si wych i powołania do ~cia odbudowanej'" gdzie odłogiem stoją olbr.z>:.mie obszar.>.:. (
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Dzień wczorajszy przyniósł
tankę potwornych wiadomości

znowu wici·z Małop•l
ski Wschodniej o zbrodniczych aktach sal10tażu, których ofiarą pacia już
niptylirn
mienie wielkiej własności poL;kicj, ::l ~ ;
mienie małych rolników, a nawet 1 ty.:Ji
Ukraińców, którzy są loJ:ilni wobec p~tri
stwa polskiego. Cały szereg takich wypad
ków wydarzył się w ostatnich dwóch
dniach na terenie województwa tarnopolskiego, skąd dochodzą nas coraz rozpaczliwsze głosy o wszczęcie wielkiej akcji rarnnkowej.
Wieczorem dnia 13 b. m.
usiłowano podpalić dwie sterty zboża
na podwórzu folwarku Celiny Seidn'tanowej w Kościelnikach (pow. Buczacz). Powstały pożar zagrażał dalszym dwunastu
stertom, stojącym opodal i budynkom.
:Wartownicy zauważyli dwóch osobników,
uwijających się w pobliżu stert z świecą
cemi latarkami, oddali więc do nich dwa
strzały,
po których ci zbiegli. Po ich
vcieczce wartownicy wyciągnęli z dwóch
stert tlejące szmaty chłopskie.
Jednakowoż zbrodniarze nie dali za wy
graną, albowiem następnej nocy, tj. z nie·
dzieli na poniedziałek po raz drugi zbliży
li sie do folwarku w Kościelnikach, a
nie mogąc podpalić stert, pilnowanych
przez wartowników,
oblali benzyną
nom mieszkalny, szopę i stajnię, poczem
je podpalili. Momentalnie dom stanął w
płomieniach, oraz szopa i dwie stajnie, w
których znajdowało się 19 koni, 7 krów t
troje cieląt, oraz inwentarz martwy.
M'szystko to doszczętnie spaliło się. Szko
'd a wynosi ponad 80.000 zł. Pożar ten
jest dziełem sabotażystów.
M'artownicy widzieli dwóch osobników uciekających do lasu,
do których oddali
kilka strzałów, ale bez skutku. Charakterystyczną jest rzeczą,
że miej~cowa ludność, ani też miejscowy „Łuh" nie bra~
11działu w akcji ratowniczej . . Policja przy
była na miejsce i wdrożyła energiczne dochodzenia.
Z Grzymałowa donoszą nam, że ubieg
łej nocy
spalono 7 stert pszenicy
na szkodę właściciela dóbr hr. Wola11skicgo. Szkoda wynosi 39.000 zł . .Poszkodowany Władysław Wolański był znanym
działaczem politycznym i społecznym i ogólnie szanowanym. Na miejscu zbrodni
znaleziono flaszeczkę z naftą i pudełko z
wypalonemi zapałkami.
W niedzielę pop?łudniu
.
SI>ł?nęły dwie sterty owsa
l Suszczy111e (pow. Tarnopol.) na szkodę
• • 1 d. b
"Tł d
ł
p . . k.
wł a ŚC1c1e
a o. r V\ a ys awa 111ns 1ego.
~z.koda wynosi 9:000 zł. Na folwar~u tym
JUZ po raz drugi dokonano sabotazu w
ciągu kilkunastu dni.
W niedzielę, o godz. 1-ej spłonęła sto'doła ze zbożem i chlew w Jarosławlcach
'(pow. Zborów) na szkodę gospodarza
Mikołaja Staczyszyna, Rusina, komendanta
miejscowego „Strzelca". I w tym wypacl
ku zachodzi sabotaż, popełniony przez

Wóz·k i
. Łóżka

sabotażu w

metalowe

Materace

wyśc!elane, higien,;
spręz.

„P A TENT
do mebl. łóżek

.

Wyżymaczki :ki:rykań-

Umywałki

Krzesełka

dziecinne

w wielkim wybor&e

Na dogodnych warunkach
w fabrycznym składzie

11DOD1łODOL''
tódi, Piotrkowska 73, tel. 158 _61

„![ml••ll!!IBBB••••••••
w podwórzu.

1"" ałopnlsce W scl1odniej

Rozbójniczy napad
strażników litewskich

I

Ukraińców

z zemsty na Stal _.....;zynie, z po żar spowodowali sabotażyści. ·
wodu pełnienia przez niego godności koRejestrujemy tylko nieznaczną część
W pobliżu Oran w pasie granicznyw
mendanta , Strzelca".
groźnych zbrodniczych podpaleń, których
do mieszkania włościanina Jana Gliniszew
Przedwc~oraj wieczorem podpalono widownią w ostatn.ich dn~ach jest ca~a Ma- skiego wdarli się bezprawnie strażnicy listertę owsa na szkodę gospodarza Błaże-, łopolska Wschodma.
Niema powiatu w tewscy, którzy przeprowadzili rewizję, poja Skorupy w Kokutkowcach (pow. Tarno-JMałop.olsc~ Wscho~niej, w którymby dzie11 szukując jakichś szpiegów. Gliniszewski
poi). Część zboża uratowano. Szkoda wy po dnm 111e popełmano potwornych sabo- stawiał opór i został ciężko pobity. Litwinosi tylko 50 zł. - Jak stwierdzono, po- taży, niszczących ludność polską.
ni chcieli go przeprowadzić na swoją str.o;wg;.,
W*NWffe!MMtiftffifH8 Miri'! WE&&
AF
nę, lecz w Gstatniej chwili porzucili go· na
linji granicznej w stanie bezprzytomnym:
Z zeznań Gliniszewskich wynika, że
zginęła mu z mieszkania większa suma pi€
niędzy i garderoba.
Z powodu tego wypadku władze nasze poczyniły odpowiedna ulicach miasteczka
nie interwencje u komendanta litewskiej
W tych dniach zagościł w Poniewieżu krwi, zmiażdżony morderczem uderzeniem straży granicznej, żądając ukarania wi~
na Litwie przybyły z Szawel niemiecki cyrk Inne widząc los towarzysza,
nych.
pobiegły za lwami na targowisk.o.
wędrowny.
Tu rozegrały się dalsze akty zwierzęce
Po odbyciu seryj przedstawie11, zwtn1ę
Tragiczny połó~ ryb·,
to namioty i rozpoczęto transport cyrku na go dramatu. Jeden le\v drapieżnym ciosem
stację,
Aby
ułatwić
pracę,
użyto łapy powalił konia, stojącego przy wozie.
We wsi Marcinkańce gm.
orańskiej
do niej słoni. Nieszczęście jednak czyhało Inne rzuciły się, węsząc chciwie drażniącą włościanie w barbarzyński sposób łowili
nad cyrkiem. Dozorca w zdenerwowaniu woń świeżego mięsiwa na zabitego konia. ryby na rzece Mereczance, ogłuszając ryPolicja rozsypana w tyralierę rozpoczęła by granatami ręcznymi. W pewnej chwili
uderzył zbyt silnie słonia
formalny atak, ostrzeliwując grasujące jeden z granatów eksplodował w ręku nieżelaznym hakiem.
Było to hasłem do straszliwego buntu. lwy. Jeden z 11ich padł rażony celnym wy
jakiego Filipinowa, któremu siła wybuchu
Oszalały słoń jednym potężnym zamachem strzałem . Reszta z głuchym rykiem
oderwała rękę i nogę. Towarzysz iego odruszyła na policjantów,
trąby, powalił swego kata na ziemię. Naniósł szereg ciężkich raIL
stępnie rzucił się z potwornym rykiem na którzy w ostatniej chwili schronili się do
klatki, w których było zamkniętych pięć urzędu gminnego.
Brak nauczycieli po
lwów. Wyrwane z więzienia zwierzęta w
Lwy rozwścieczone do ostatnich granic
sunęły za nimi. Padły rozstrzaskane drzwi.
olbrzymich susach
w Charbinie
Stado runęło do wnętrza.
wyskoczyły na ulicę,
Kierownictwo szkół polskich w ·Ch~r:
Strzelając z poza barykad policjanci po
wzniecając popłoch i panikę.
Słoń tymczasem nie ustawał w niszczy łożyli dwa lwy trupem.
Pozostałe, po: binie, gdzie jak wiadomo zamieszkuje bar
cielskiej pracy. Kilka rozjuszonych niedź gromcy zapędzili do klatek. Z niedźwie dzo dużo Polaków, zwróciło się do Towawiedzi brunatnych wyłamało kruche ścia dzi złapano jednego, a dwa błąkają się rzystwa Opieki nad Wychodźcami w War•
ny klatek i rzuciło się na zbuntowanego wśród niesłychanej paniki w mieście.
szawie z zapotrzebowaniem na kilku in.:.
słonia. Jeden ż niedźwiedzi legł w kałuży
struktorów szkolnictwa dla kolonij
pof„
--000skich w Charbinie (Chiny). Na Dalekim
Wschodzie daje się odczuwać brak .Ódpo,
wiednich sił nauczycielskich.
.(

Stado dzi ich

zwierząt

Is.kich

Bajeczna

łranzakeja

Muzeum miejskie
w Mysłowicach

,0:ryginalna" tablica z góry Syn~j za 500 zł. J

9

Majloch Guterman, kupiec zbożowy 7.
Piaseczna pod Warszawą padł ofiarą oszu
stwa jakiego jeszcze świat n.ie widział.
Pewnego dnia odwiedził go współwyznawca, ubrany w piękny strój galicyjski. Oświadczy~, iż właśnie przybywa z
Palestyny i ma do sprzedania dvvie autentyczne tablice kamienne, na których
z polecenia :Mojżesza, wyryto Dziesięcio
ro Przykazań.
Usłyszawszy te słowa, p. Guterman
omal nie zemdlał ze wzruszenia. Ochłonąwszy, kr~yknął:
_ Pan powinieneś ofiarować te tabi'
•ooben1 u z Go'„y l{alwarJ'i'
lCe I c
i
.
Na to przybysz odpad, :,:; 0 tak czy owak darmo nie odda i zażadał 300 dola,_
row. .
.
.
Pornewa_z p. Guterman .me r01Zporządzał tak w1e~ką sumą,„ P?b1egł po sąs1_a
dów. «?;orgamz?wai1'? zl)lork?.: ~~o dh~z
szym taTgu, m~znaJ,OI?Y sp!L.s(:ał. tablicę
w: 500 złotych i posp1eszrue w-yJechał ~
Piaseczna.

I

Wtedy ku ogólnej radości, p. Guterman wystawił święte tablice na widok
publiczny.
Chcą.c się jednak upewnić, powołał na
eksperta właściciela zakładu kamieniarskiego, p. Jankla śliwko.
Obejrzawszy tablicę fachowem okiem
p. śliwko oświadczył:
- Dziwi mnie bardzo, bo nigdy nie
przypuszczałem, żeby Mojżesz kiedykolwiek zamieszkiwał w Szydłowcu. To jest
prima piaskowiec szydłowski. Razem z
robotą, wszystko może być warte sześć

otwarto onegdaj wo· miejskie
Chlubą Muzeum jest w~paniały, najwi~k-
szy i może jedyny na śąsku zbiór mh1era„
łów i skamieniałości, liczący blisko 10 tys.
egzempląrzy. Zbiór ten
miasto
nabyło
swego czasu od ks. proboszcza Klemana.
Ciekawie przedstawia się dział historji „m.
Mysłowic, powstań i plebiscytu. W Muzeum pomieszczono także wszystkie eks-.
ponaty miejskie z P. W. K„
obrazujące.
wykresami graficznemi rozwój miasta w·
różnych dziedzinach życia.
ś~.vieżo pozy- :
dziesiąt złotych.
skało Muzeum ładny zbiór
numizmatycz-·
Usłyszavvszy te słowa, patrja.rchowie
zorganizowali pościg autobusami, które ny, cztery stare obrazy malowane na płót
nie, oraz księgozbiór cenny
szczególnie
kursują między
Piaseczrn~m a
Warką,
dla historji miasta i śląska. Zbiory
muGórą Kalwarją, Mszczonowem i Warszazeum
uzupełnione będą wkrótce
dzialem
wą.
t>tnograficznym.
Oszusta ujęto w Warce, skąd zamierzał uciec przęz Grójec do Białobrzegów.
Dożynki w powiecie
Jest to Motel Lifszyc z Nowego Sącza.
W PalestYnie nigdy n.ie był.
kieleckim

-e>-

.Nowy mos kol jowy

dziecięce

R owery

W Bestwinie w powiecie szamotulskim
w czasie młócenia zboża wskutek niedosta
tecznego zabezpieczenia wałka transmisyjnego została pochwycona przez pas zatrudniona przy młóceniu 19-letnia Anna
Tuszówna i tak silnie rzucona na koł6 zapędowe, że poniosła 'śmierć na miejscu.

e

Zbrodnicze akty

młocarni

przez

rzekę

W ostatnich dniach ukończona została odbudowa pięknego kamiennego
mostu sklepieniowego przez Seret pod Bucinowem w pobliżu Tarnopola. Most ten
posiada cztery mniejsze sklepienia, oraz
łuk środkowy o J.'Ozpiętości 48 metrów;
w dniu 9 września r. b. nastąpiło t. zw.
„rozkrążenie" mostu, t. zn. usunięcie rusztowań. Most kolejowy przez rzekę Seret zniszczony został podczas wojny; całkowite ukończenie robót oraz
ułożenie
szyn nastąpi w ciągu października r. b.
tak, że jeszcze przed zimą nowy
most
będzie mógł być oddany do użytku.
Odbudowa mostu urzez Seret jest jed

Seret

nym z etapów realizowania przez
polskie koleje państwowe rozłożonego na
szereg lat planu odbudowy mostów i linij koejolwych, zniszezonych
podczas

~~~j%d p~~a::bn~~~0i:O 2~~~}~a~ \~c~~~~

0

W

Mysłowicach

czyście nowozałożone . Muzeum

W ubiegłą niedzielę staraniem· woje.-wódzkiego Związku młodzieży ludowej .w.
Kielcach urządzone zo,stały w Bielinach
pow . . kieleckiego dożynki, pr,?-y udziale
włościan okolicznych wsi, których przyby
ło zgórą 2000 osób.
Na tle malowniczego krajobrazu uformow:ał się korowód dożynkowy/który prz}
dźwiękach muzyki i śpiewów okolicznościowych przeciągnął przed gospodarze111
powiatu, starostą BorysowiC'zem.

Następnie przodownica p. Kaczorowczne, lecz również względy estetyczne; ska ofiarowała mu pięknie wykonany wie. h gors
, k'ich wznoszone sa• m 0 - nieć zwity ze zbóż .i kwiatów,. ozdobiony
w ok o1icac
sty kamienne, których piękne łuki har- charakterystyczne:n 1.. w~tęgam1.
.
W r.
Po rozw1ąza111u -'korowodu zaczeto
za
, ·
l · b
, k'm
momzuJą z craJO razem
gors
i
.
·
1928 odbudowano
sklepieniowy most bawy ludow~.
.
.
.
przez Prut w Jaremczu, w r'Oku zaś u-,
Na zako1:czen1~ ~czest~1cy ~o~ynek
biegłym most również prz,ez Prut
pod oraz przybyli z K1ek i okolicy gosc1e zaJamną.
siedli do wspólnych stołów.
„

,

Nr.

25~

-
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DZIS:
Józefa Ireny

-·-

Januarego

września

Nł. Jaszczołt dokonał
słup_eckiego.

Na

f**

&WMWQ

r. b. pan wojewoda
inspekcji powiatu

S#Wtu

N

AABifiiDii!R

Komisja

---ooo---

- ,str.

I \ ..t

Czer\vonego

chnich statutowych i państwowych, !ecz
praca jego jest oceniona przez tak potężne
instytucje międzynarodowe, jak Komitet
Mic.;li zynarodowy Czerwonych Krzyży w
Genewie i Liga Czerwonych Krzyży w Paryżu. To też wielki zaszczyt miał Okręg
Łódzki P. C. K. goszcząc na swoim tere-·

ą

&iikiWWW~W

cenI~lkowa

Krzyża

nie dnia 15 września r. b. delegata Ugl
C. K. w osobie Dyrektora Sekcji Kół Mło-.
dzieży Ligi Czerwonych Krzyży Pana Mil.
sona, który zwiedził podczas · krótkiego
pobytu w Polsce placówki czerwonokrzys·
kie w Warszawie, Nowym Dworze, Ra~
damsku i Katowicach, a z Polski udaje się
z tą samą misją do Niemiec. P. Milsoin
przybył na teren Okręgu Łódzkiego P. C.
K. z Warszawy dn. 15, IX. r. b. w towarzystwie Prezesa Komisji Głównej Kół

Młodzieży P. C. K. P. Dyr. Kujawskiego
Powitał przybyłych na dworcu w Koluszkach Dyrektor Okręgu Łódzkiego P. C. K
skład której weszli przedstawiciele: urz e- Pppłk. w st. spacz. Serafinowicz i towadu wojewódzkiego, starostwa grodzkiego, rzyszył im z ramienia Okręgu do Radommagistratu m. Łodzi, przcdstavvicieli pro- ska.
W Radomsku na dworcu powitał przyducentów i konsumentów. Na posiedzeniu

bada ceny rynkowe

łódź podwodną

SEKCJĄ SPORTOWA
PAŃSTWOWEJ FABRYCE

1930 rol(11,'

Okręgu Łódzkieg_o

Nie każdy przeciętny obywatel wie o
tern, że Czerwone Krzyże wszystkich
g. 4 m. 29
g. 18 m. 57 pai1stw kulturalnych świata są połączone
w Lidze Czerwonych Krzyży, która ma
swą siedzibę w Paryżu.
Z czego wynika
jasno, że Polski Czerwony Krzyż nietylko
jest pod kontrolą swoich władz zwierz-

Inspekcja pow. słupeckiego
Dnia 16

na wizytacji

JUTRO:

Ws. słońca
Zachód •

września

z 'dnia 18

Delegat Ligi Czerwonych Krzyży

KlłOlllKA
WRZESIEŃ

„HASŁO''

Przed paru dniami magistrat m. Łodzi,
naskutek powziętej przez komisje;; cenni-

PRZY kową uchwały, powziął decyzję obniżenia
WYRO cen na mięso i jego przetwory. Zniżka cen

10%.
tem przeprowadzono szczegółową kalkula„
Z decyzji tej cech rzeźników nie był za„ cję cen. ·wyniki narady pr zed stawione zodowolony, w związku z czem cech rzeźni- staną w dniu dzisiejszym panu wojewodzie,
W. IV Łodzi sum~
czy odniósł się do urzędu wojewódzkiego dla powzięcia decyzji.
ze sprzeciwem. Województwo uchyliło deNa podstawie orzeczenia p. wojewody
zł. 36,55 g~
~tulem ofiary na zasilenie fun'duszów bu- cyzję magistratu, zarządzając zbadanie zwołane zostanie nowe posiedzenie komisji
przez czynniki wojewódzkie sytuacji n:t cennikowej, na którem zapadnie ostatecz·1dowy łodzi podwodnej „Odpowiedź Tre- rynku
mięsnym.
na decyzja co do ustalenia wysokcr'"'i
viranusowi", niezależnie od wpłacone.i
W związku z powyższem w dniu wczo- cen na micso i iec:o przetwory . .(s),
przez urzędników i pracowników tej in- rajszym odbyło się p_osiedzenie komisji, w·

BóW TYTONIOWYCH W ŁODZI
DJpłaciła do kasy Okręgowego Koła Z. I.

wynosić miała

byłych Zarząd Oddziału

P. C. K. in corpo-

została wręczona
wiązanka biało-czerwonych róż. Na pero-

re, a Panu Milsomowi

rie była wyszykovvana w dwuszeregu mło
dzież
czerwonokrzyska,
reprezentująca
bądź to całe Koła, bądź delegacje Kół z 9
sztandarmi i orkiestrą na czele, która odegrała marsza powitalnego.
Z dworca goście w towarzystwie Za·
rządu udali się do lokalu P. C. K. i przt:d
lokalem przyjęli defiladę miejskich Kół
a~tucji sumy
--ooo-Młodzieży P. C. K.
zł. 890, 67 gr.
W lokalu Zarządu Oddziału odbyło się
Jednocześnie Sekcja poDJołuje 'do zło
krótkie posiedzenie. Pierwszy przemówił
!enia ofiarJJ na ten cel Towarz,Ystzvo Spor
Pan Prezes Zarządu Jesionowski, witając
Pana Milsoma, i wręczył mu sprawozdanie
~we „Bieg''. 1ł
się
służby w
Oddziału za rok 1929 w ozdobnej oprawi
'\ ---W dniu wczorajszym na ławie oskar- iż Polska prowadzi wojng z bolszewika- ce. Następnie złożył sprawozdanie z prażonych Sądu Okręgowego w Łodzi zasiadł mi nie zgłosił się do konsulatu celem zare cy Kół Młodzieży Pan Sekretarz Nowiclci,
35-letni Hersz Gutman.
jestrowania się jako poborowy.
podkreślając ofiarną pracę młodzieży nad
Rozprawie przewodniczył sędzia KoPo powrocie do kraju Gutman został utrzymaniem grobów · poległych za OjREJESTRACJA
.
Dziś, w czwartek, dnia 18 września 1930 r, złowski w asystencji sędziów Jesionowskie pociągnięty do
odpowiedzialności sądo - czyznę żołnierzy, niesienie pomocy biedIo rejestracji w lokalu Biura Policyjno-Wojsko- go i Mujewa. Oskarżał prokurator Deczyń wej.
nym, opiekę nad ptakami, krzewienie zawego (Piotrkowsb 212), w godzinach od 8-ej
Na rozprawie sądowej, Gutman wyjaś sad higjeny, wycieczki krajoznawcze, rarano do 15-ej winni się· zgłosić mężczyźni, uro- ski.
Sprawa przedstawia się następująco:
nił, że do Niemiec wyjechał w poszukiwa- townictwo ogólne i przeciwgazowe, wresz
ueni w 1912 roku, zamieszkali na terenie
IV-go Komisarjatu P. P„
W roku 1919 Hersz Outmau został niu pracy i nie wiedział o tern, iż należy się cie korespondencję prowadzoną z młodzie
których nazwiska rozpoczynają się od liter:
wniesiony do list poborowych jako rocznik rejestrować w konsulacie.
żą czerwonokrzyską innych
państw,
co
H. Ch. I. J. K. L. L,
1897 i winien był stawić się do przeglądu
Sąd po zbadaniu świa d ków i wysłucha dobitnie ilustrowały 2 albumy otrzymane z
J za.mieszkali na terenie XI-go Komisarjatu
P. P., których nazwiska rozpoczynają si17 od li- woLskowego. Outman na krótko przed po- niu mowy prokuratora wydał wyrok, moq Ameryki i 1 z Genewy.
borem jego rocznika zbiegł do Niemiec i którego Hersz Gutman został skazany na
Nakoniec przemówił Pan Dyrektor MiJ..
ter:
tam przebywał do roku 1929.
cztery miesiące więzienia z zawieszeniem som, zaznaczając, że przemawia z dwóch'
R. S. SZ. T. U. W. Z. ż,
W Niemczech Outman wiedząc o tern, wykonania kary na dwa lata.
(p)
Każdy zgłaszający się do rejestracji, winien
tytułów, jako delegat Ligi
Czerwonych
być zameldowany w Łodzi i posiadać:
---G:I
.
Krzyży, oraz jako Francuz i przyjaciel Pol1) &wód osobisty w braku dowodu osobisteski i dlatego jest wprost wzruszony, że
go - metrykę urodzenia wraz z innym doku·
znajduje się w Radomsku wśród Polaków.
mentem, stwierdzającym tożsamość osoby.
~) &wiadectwa szkolne.
O naszej młodzieży czerwonokrzyskiej wy.r Rzemieślnicy, prócz wyżej wymienionych dt
raził się bardzo pochlebnie,
mówiąc,
że
·.;::
"'1nentów winni przedstawić świadectwa cechomłodzież robi dobre wrażenie, jest bardzo
JVe.
miła i widać po niej, że praca daje dobre
Do rejestracji winny się zgłosić również ostJW dniu wczoraJ·szym do lokatorki do- I z jej synem, a żona jego pomagała mu w
wyniki. Pozatem dodaje, że gdy wizytował
by, zamieszkałe na terenie m. Łodzi, nie mogące
K '1 · k
· ·d
·
t
ł
wylegitymować się ważnym dokumentem 0 mu przy ul. Limanowskiego Nr. 59, 65-let- tern.
ro asia owa mewi ząc co się s a o Koła Młodzieży we Francji przed wyjazprzynależności państwowej fJbcej.
niej Józefy Królasiakowej przybył w odwie również poczęła się b!ć.
.
dem do Polski i wspominał o swym wyObywatele polscy przebywający poza grani- dziny syn jej 28-letni Stefan wraz z żoną
\Valczono butelkami, stołkami, garnka- jeździe młodzieży francuskiej, to młodzief
eami Rzeczypospolitej, winni zgłosić się do reje swą Euaenją.
mi i innemi przedmiotami. V./ pewnej chwistracji we właściwym urzędzie konsularnym.
Król~siakowa na chwil" wvszła z miesz li sąsiedzi usłyszawszy przeraźliwe krzy- francuska prosiła go gorąco złożyć serdecz
w razie pisemnego zgłoszenia - powinien
.
.
. "' J.
ne pozdrowienia młodzieży polskiej, co
zgłaszający się podać w sposób dokładny i czy kama, a w m1ędzyczas1e pomiędzy synem ki wdarli się do mieszkania Królasiakowej teraz wypełnia i wznosi okrzyk „Vive fa
telny ~woje _imię i n~z;wis~o, da.J:ę i miej_sc,e ~- jej, a sublokatorką zamieszkałą u niej 24- i rozdzielili bijących się. Okazało się, iż
Pologne!".
rodzenia, :mrona :rodz1cow 1 11azw1sko pamenskie letnią Wiktorja Szczutkowską powstała cała czwórka jest ciężko poraniona, woPo posiedzertiu Zarządu udano się na
matki (czy żyją, miejsce ich zamieszkania, do- sprzeczka
•
bee czego zawezwa·n o pogotowie, lekarz
kładny adres w miejseu pobytu, jeśli czasowo
c
•
. .
. .
.
cmentarz parafjalny, gdzie zwiedzono bar
. wyjechał z miejsca (stałego) zamieszkania, na. 0przeczka p_o_ chwili . zar:i1cn1ła s1~ w którego udzielił pierwszej pomocy pobiclzo liczne groby poległych żołnierzy polrodowość, wyznanie, zawód względnie zatrudnie- bójkę, i w cl1'.'1il1 gdy Krolas1akowa przy- tym. Powiadomiona o wypadku policja pro
ski ch, rosyjskich, niemieckich i austryjacnie, wykształcenie, stan cywilny, ukarania sądo- była do mieszkania Szczutko\vska biła się wadzi dochodzenie. (p),
kich, któremi opiekuje się młodzież czerwe, czy służył w innem wojsku lub formacji
wojskowej oraz ewentualne ułomności lub wawonokrzyska.
dy fizyczne.
O rrodz. 14-ej w świetlicy szkół powWARSZAWSKI
Winni niezgłoszenia si~ do rejestracji w wyszechnych
odbyło się uroczyste przyjęcie,
znaczonym terminie, ulegną w drodze adminiSKŁAD FUTER
!!Ości przez młodzież
czerwonokrzyską.
stracyjnej karze grzywny do 500 złotych lub
aresztu do 6-ciu tygodni, albo obu tym karom
" Po tej uroczystej cz<fści odbył się na
1
Zawadzka
1,
tel.
191-05
łącznie.
dziedzińcu szkolnym pokaz pracy dmżyn
poleca wielki wybó!' futer po cenach hurtowych.
722
ratowniczych żeńskiej i męskiej, składający
sie z ćwiczeń z maskami gazowemi, oraz
ratownictwa ogólnego i przeciwgazowego,
Wydział życia Towarzyskiego przy
który zrobił bardz.o dodatnie . wrażenie na
Związku Handlowców Polskich (Piotrkow
yłl>
wizytatorze Ligi Czerwonych Krzyży.
ska 108) komunikuje, że w sobotę dnia 20
.Wieczorem Pan Dyrektor Milsom w to~
b. m. o godz. 20-ej urządzą. drugą zkoleji
1·
przemysłu.
warzystwie Pana Dyrektora Kujawskiego
herbatke. towar_zyską (z tańcami)_ dla czło"
• · ż
u
odjechał do Katowic,, ow:acYJllle egnany
ków i wpro\vadzo-pych gości.
W niedmelę dnia 21 września o godz. rządziła wystawy w 150 miastach całej przez wszystkich.
·
'I
.
, 12 w połtldnfo otwarta zostanie w ~gie- Polski, a ponadto reprez~mtowała . polski- !!l!!lll!ll!!!!!!!!!l~~!!l!i!!~!!'!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!l!!!~!!!!!l!!!!!!!!!!!~~~
1
mi z :inicjatywy magistratu m. Zgierza p:zemysł na Pows ~edmeJ .Wys~aw!e Rol- ""!
zw
...
.
oraz powiatu łódzkiego wystawa r~cho- m?zo-Przemysł10v:eJ w Kis:wmew1e, na
r
ma. prób i wzorów przemysłu kra_Jowe. - M1~dzyn31-rod, oweJ. Wystawie Eksiporlol Bał
Dziś dyżuruja. apteki: G. Ani:onie ·eza. (Pa•
go. Wystawę orgamizuj~ 0 rga:mzac]a We) !V Gd a~s1Hl l na Skand yn~WS W- bjanicka 50 ), I( Chądzyńskiego (PiotrkQWSka
Wystaw RU<:homych· W ciągu dwu ty- tyokich ~rugach w Sztokholmie..
.
164), w. Sokolewicza (Przejazd 19), R. R~·
w Łodzi,
godni w.stępnych zorganizowano dział o. W ZWll~ z _wys~ą ~bę~ie się W bielińskiego (Andrzeja 28), J. Zundelemcza
ul. Piotrkowska 79, tel. 158-38 gólnopaństwowy oraiz ~zi~ regjonalny ze Zgi~1-zu ~eg ~Jaizdow, m: 1_n. _zJazd sta- ~~!tr; o)w, s~~ T;~~k!sJejP&~:SJ:a ~gt~)
specjalnem uwzględniemem przemysłu nu sred~go, ZJazd , rze!ll1eslniczy oraz
poleca:
zgierskiego. Wystawa w.a na celu ~poz- nauczycieli ~kreg~ łódzkiego..
.,,.._..,..,.,..,_..__,,__ _~W~y-tw~ó·r·n-ia---.
SKORY - H T i DETAL nam;ie szerszego ogółu z wytworami naNa ter~e Z~erza z. udllJialem ~taro·
Piecy i kuchenek
1
specjał
ć:
jowemi
wpaj~e w społeczeństwo ko- sty Rżewsk1.e~o l burmistrza. ŚWJ.ercza
pnenośnych na2rodzoaa
na wystawie Gospod. Hidetaliczna sprzedaż ze)6wek trwałych niecm~ pop1erapja wytwórczości kra- powstał Ko~1tet Wystawowy. Wysta:w~
gienicz. w Łodzi. dużym
na wodę, jak również skóry trwałe jowej oraz pośredniczenie między kup- urząclzotn:a Jest pod. protektoratem Mimstestwa Prz.emysŁu. l Handl~;_ . cen~rala
srebrnym medalem.
do pomp.
263 cem, a producentem.
Organiizacja wystaw rucllomych, zało Org. Wy.~aw K.l-aJo.wy:cll rmesc1 s1e w
Głó\;!~f.~r~fs~o9
żona w r. 1910. a vY7JilOnrio-na w r. 1925 u- Warsza·w1e.
:....,-=--.,,,..,....,,.._,.,._,,_
ł
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Każdy może dostać
odbitk~ spisu

Zydowski blok wyborczy
pod znakiem zapytania

wyborców

,Nr. 256'

z dnia 18 wrzesnia 1930 roku..

Wielka_ zabawa {)grodowa
w Heienowje
W niedzielę dnia 21 września br. '(a
w razie niepogody w d:niu 28 bm.) odbę
dme sie Wielka Zabawa w ogrodze w He·
leoowie urządzona przez przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego.
Doćhód przeznaczony na cele kultu~
ralno-oświatowe.

)

. Na ~ogr~ złoż~ się liczne atrakcje,)
rmędzy u:merm loterJa fantowa z bardzo

Wbrew pogłoskom o sfinalizowaniu ina grupa z b. posłem Grynbaumem na cze ce!ll11emi f a.ntami, 2) konkurs dla dzieci z
stronnictw żydowskich w spra- le, sprzeciwiają.ca się wogóle sojuszoWi z 3-ma cennemi nagrodami, 3) tańce, 4),}
wi-e utworzenia wspólnego bloku wybor- „Agudą".
ognri.e sztuczne, 4) strzelnica i :wiele in-,
Cliego, do·wfadujemy slę z najwiarygodNa tern tle dos.:iło do gorącej wymianych.
\
niejszego źródła, że wiadomości te są. nie ny zdań na naradz<ic centralnych o:;:ganiWejście 1 - zł., a dla uczniów, dzie.zgodne z rzeczywistością.
zacyj sjonistycznych z b. Kongresówki, ci i żołnierzy 50 groszy.
Dotychozasowe narady wspomnianych Małopolski wschodniej i zachodniej.
ugrupowań nie doprowadziły jeszcze do
W sprMvie połączenia poszcz.ególnych
Związku
żadnych wyraków.
grup żydowskich interwenjował u „cady
Rokowania te wejdą w fazę realną ka" z Góry Kalwarji polski attache hanOkręgowej
dopiiero po utworzeniu wspólnego bloku dlowy
Palestynie dr. Hausner i usiło
sjoruistyczinego. Poważną przeszkodą do wał wpłynąć na cadyka, aby „Aguda"
Przedszkole Zwia:zku Harcerstwa Pol...
ew.
ogólnego
bloku
narodowego
jest
osozrezygnowała
z
kandydatury
b.
posła
skiego
będzie czynne z dniem 1 paździer
W okręgowej komisji wyborczej nr.
13 prowadzone są prace nad ułożeniem ba jednego z przywódców ortodoksji, któ Kirszbrauna, lecz cadyk oświadczył, że nika r. b. Zapisy dzieci od lat 4 do 71
spisu członków wszystkich obwodowych rego kamdydaturz.e sprzeciwiają się sjo- ni•e wtrąca się on do polityki i skierował przyjmuje sekretarjat ,(EwangeHcka 9):
ruiści, w których łonie istnieje b. poważ- dr. Hausnera. do p. Kirsz.brauna.
(b)
- tel. 134-91). Opłata roczna :wynosi
ko:miJsji wyborczych.
180 - zł.
przesJ:any<!h p.rzez magistrat i starostwo grodzkie spisów, wybiera przewodniczacy komisji
sędzia Korotkiewicz
TEATlł
pnew'°odnicz.ącyc.h i ich zastęców, którzy
W czo raj pojawiła się pogłoska, jako- wiał.
odpowiedzialni będą za pracę w obwo- by lista „Centrolewu" w Łodzi była już
TEATR MIEJSKI.
Co się tyczy udziału niemieckich soc„KRAKOWIACY i GóRALE".
dach.
.
... ulożona i jakoby pierwsze trzy miejsca na jalistów w bloku partji centrolewicowych
Przepiękne bajecznie kolorowe widowisk<>'
Jeden z członków obwodoweJ kom1sJ1 tej liście zajęli socjaiiści, a w ich liczbie 2 to sprawa ta będzie zadecydowana jak ju.l
śpiewno-taneczne Bogusławskiego • Kamińskie
;vyborczej pełnić będzie funk<')e sekr~ta miejsca niemiecka soc. partja pracy.
o tern donosiliśmy, dopiero na posiedzeniu go, grane będzie w dalszym ciągu dziś, oraz w:
tza i prowadzić będzie pra~e biurowe, J_ak
sobotę, w niedzielę i w poniedziałek ~eczorem.
Jak się zdołaliśmy poinformować z naj- zarządu głównego tej partji.
Yównież przyjmować będzie do protokółu wiarygodniejszego źródła, wiadomość ta
Stanie się to dopiero po ponownej Dziś ceny zniżone: od 1 zł. do 5.50.
uztne reklamacje wyborców.
_(b).
oparta jest na fantazji informatorów. „Cen konferencji stronnictw socjalistycznych,
WZNOWIENIE
\
trolew" nad ułożeniem listy w Łodzi i która w tych dniach odbędzie się w War„KAROLA I ANNY'"'.
okręgu łódzkim jeszcze się
nic zastana- sza wie.
(b)
Rozgłośny dram.at wojenny Leonarda Frati.~
~AW~~".JM~•!!!!*~l!!!!!!!!l!li!~'~*iil~'ti~~·~=~!!'!l!!!i!!!!!lll!ll!l!!ll!.l~&~+.~..iw~~&;!!a~li~~WF~~~~~~+Ct4~~w~~-~~~~~·
ka „Karol i Anna" wznowiony będzie jutro w
~
piątek wieczorem na scenie Teatru Miejskiego
Wczoraj przeprowadzona została lui powtórzony w sobotę o godz. 4 popoludciu o
raz we wtorek. Ceny zniżone.
&'tracja wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych.
.
TEATR POPULARNY
Lustracja wykazała dobry stan ponuesz;
Ogrodowa 18.
aeń, co zapewni komisjom . swobodne
Co wieczór o godz. 8 m. 15 wspaniale wy-..
majątkowych
stawiona powieść sceniczna Jerzego żuła:w:•
urzędowanie, a wyborcom ułatwi głosowaW dniu onegdajszym późnym wieczo-1 podpaleniem nie ma, zapytany dalej ctla·· skiego ,,Eros i Psyche".
nie.
(b)
rem stodoła Antoniny Lepczyńskiej we czego nie brał udzialu w ak.:ji ratt1111:L:wcj
TEATR KAMERALNY
wsi i gminie Rzgów, powiatu konińskiego, - zaczął plątać się w wyjaśnieniach.
Jutro w piątek wznowienie przedstawień vt
W wyniku dalszego dochodzenia usta- odnowionej sali w Grand-Hotelu. Dana będzie
Szkoły pielęgniarstwa stanęła w płomieniach. Gdy właścicielka zagrody wszczęła alarm i gospodarze łono, iż Lepczyński miał długotrwały za- arcywesoła, dowcipna komedja paryska L. V.er-.
z sąsiedztwa przybiegli na ratunek - o- targ majątkowy z Antoniną Lepczyńską, neuil'a „Egzotyczna kuzynka". CenY, pd 1 U
50 gr. do 6 zł.
Często zdarza się, że wła?ze ~aństwo gień przerzucił się już na przyległe zabu- wdową po zmarłym w roku ubiegłym brał'le samorządowe lub organizacyjne pry- dowania zagrody. Mimo wytężonej
akcji cie Lepczy1'iskiego. Stanisław L. rościł
,„TEMPO PONAD STO".
w przyszłym tygodniu pierwsza premje?'i
watne oraanizują instytucje lecznicze lub ratunkowej nie zdołano ocalić ani jednego mianowicie pretensje do ziemi, pozostałej
medycyny zapobieĘawczej ~ez ~przednie budynku i w rezultacie cała zagroda Lep- w spuściźnie po bracie. Początkowo chciał sezonu - nowa komedja współczesna w 3 ak-'
F. Cammelrohr'a „Tempo ponad sto" z wy
go zapewnienia. sobie odpowiedmo prz_ygo- czyńskicj doszczętnie spłonęła. Straty, 47-letni Lepczyński sprawę ułożyć przez tach
stępem Zygmunta Nowakowskiego.
towanego i wyszkolonego person~lu pielę spowodowane przez pożar, wyniosły oko- małże1'istwo między dziećmi swemi i bragniarskiego i dopiero w pr~ede?ntu otw_a~· ło 70,000 zł.
towej, ponieważ jednak wyjcie takie było
TEART POPULARNY
cia tych instytucjl, zwracają się do Mim Przeprowadzone gruntowne dochodze- prawnie wzbronione - przeto Lepczy11.- ,
w SALI GEYERA
sterstwa Spraw Węwnętrznych (Departa- nie ustaliło, iż pożar nie mógł powstać ski domagał się wprost przepisania pozoul. P~otrkowska 295.
ment Służby Zdrowia) o polecenie odpo- przypadkowo, ani też z powodu nieostroż- stałej po bracie ziemi na niego, grożąc w
Dziś o godz. 8. m. 15 wiecz. premjera lliegrnnego jeszcze w Łodzi niezwykle ciekawego
wiednich pieięgniarek.
nego obchodzenia się z ogniem, bowi0111 przeciwnym razie zemstą.
melodramatu w 9 odsłonach „Niewinnie skaza...
Wobec niedostatecznej liczby dobrze w ciągu całego popołudnia nikt ze służby
Wobec ujawnienia tych szczegółów Sta ny".
Reżyserował J. Pilarsk.. W piątek, sobotę]
wyis.walifikowanych pielęgniarek Minister- ani domowników Lepczy1'iskiej do stodoiy nisław Lepczyński przyznał się do podpa- i niedzielę w dalszym ciągu ,,Ni~winnie skaza-I
stwo Spraw Wewnętrznych (Departament w dniu onegdajszym nie wchodził.
lenia stodoły, wyjaśniając, że uczynił to z ny".
Służby Zdwwia) nie zawsze może polecić
Ceny od 50 gr. do 2,50.
W toku dochodzenia zgłosiło si~ kilku zemsty i z tern wyliczeniem, iż przyprowaPoczątek o godz. 8 m. 15 wiecz.
odpowiednie kandydatki.
wieśniai. ów, którzy widzieli jakiegoś
o- dzona do nędzy bratowa będzie skłonniej
Z uwagi na powyższe pożądane jest sobnika, ll•'!ckającego w stronę zagrody sza do ustępstw i zgodzi się na sprzedanie
wcześniejsze zapewnienie sobie odpowied- Stani:;;;,wa ! eµczyńskiego i przypominają- mu ziemi.
CO USŁYSZYMY
niego kontyngehtu pielęgniarskiego ~ ~o w cego wyglądem zewnętrznym właściciela
Lepczyński został w wyniku dochodzc -,
PRZEZ RADJO
miarę możności pochodzących z mie3sc?- tej zagrody. Osobnik ten uciekał w mom1!11 nia aresztowany i osadzony w więzieniu w
wości, w której
znajduje się instytucJa cie, kiedy w zagrodzie Lepczy11skicj spo- Koninie. Zbrodniarz będzie musiał swym
PROGRAM ROZGł..OśNI ŁóDZKIEJ
mająca zamiar zatrudnić je, gdyż wów- strzeżono płomienie i wszczęto alarm.
POLSKIEGO RADJA.
majątkiem odpowiedzieć za krzywdę, wyPi!;:tek, dr..ia 19 wr::eśni.ti 1930 roku.
czas będą lepiej znały warunki miejscowe
Przesłuchany Stanislaw
Lepczyński rządzoną rodzinie, pozostałej po zmarłym
ŁóDź: 11,58 - 12,05 - Sygnał czasu z Vie...
i zwyczaje ludności, a mając wyrobione oświadczył, iż absolutnie nic wspólnzgo z bracie. ( s)
szawy i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowi~
stosunki o oparcie o rodzinę będą dłużej
12,05 - 13,15 - Muzyka z płyt gramofonowych.
-ooopracowały w jednem miejscu.
Gramofon i płyty z f, A. Klingbeil, Łódź, Pio~
kowska 160.
w Fiłharmonji
Za jedynie odpowiednie przygotowanie
13,15 - 13,20 - Odczytanie Dro.a:ramu dzienne,
dla pielęgniarek zarówno dla instytucji lecz
go i repertuar teatrów i kin.
niczych, jak i medycyny zapobiegawczej,
13,20 - 16,15 - Przerwa.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uwa16,15 - 17,10 - Muzyka z płyt gramol". (tr. •
Warszawy).
ża ukończenie 2-letniej szkoły pielęgniar
17,10 - 17,25 - Komunikat Polskiego Związku
stwa o programie zatwierdzonym przez
Ada Sari dała nam wczoraj pi~kn.}' I1 ości. Ma si~ wr2hnh~ 1 ie publicrność na- Krótkofalowców (tr. z Warszawy).
Mln. Spraw Wewn.
wieczór czystej muzyki o wysokiej kultu- sza wo ..;, '.J0 lekceważy godzinę rozpoczęcia
17,35 - 18,00 - Odczyt p. t. „Sny o Wszech.
Wkraju są następujące szkoły pielę rze. śpiew tak technicznie doskonały i sub- koncertu. Skandaliczne wprost spóźnianie iwiecie" - wygl. dr. F. Burdeck.i (tr. z War!zagniarstwa:
teiny rzadko słyszy się dzisiaj na estra- się i przeszkadzanie artyście, niekulturalne wy).
18,00 - 19,00 - Koncert muzyki lekkiej w wy_•
1. w ,W arszawie: Warszawska Szkoła dach koncertowych.
zachowywanie się podczas samego kou- konaniu ork. Jana Różeck.iego (tr. z Warszawy).
Pielęgniarstwa, Koszykowa 78, Szkoła
Dla świetnego instrumentu głosowego ccrtu napewno ujemnie odbija się na opinji
19,00 - 19,20 - Rozmaitości.
Pielęgniarstwa Pol.
Czerwonego Krzyża, Ady Sari, którym włada po mistrzowsku, naszego miasta w świecie muzycznym.
19,20 - 19,45 - Płyty gramof. (tr. z Wsrsza.
ul. Smolna Nr. 6. Szkoła Pielęgniarstwa nie istnieją trudności techniczne. Wdzięk
do. wy).
19,45 - 20,00 - Komunikat Izby Przem. Hano
przy Szpitalu Starozakonnych, Dworska i lekkość interpretacji, idealna czystość to.dlowej w Lodzi, odczytanie programu na dzień naNr„ ł.1.
nu, szczególnie piękne, intymne frazowanie IPlllllllillllBHlli!lml!ll!5R!UlilllllllBl9ii&Bll'D!iJ stępny, komunikaty i sygnał czasu z Warszawy.
2. w Krakowie: Uniwersytecka Szkoła doprowadzają każdy utwór do doskona20,00 - 20,15 - Prasowy dziennik radjowy (tr.
z Warszawy).
Pielęgniarstwa i Hlgjenlstek ul. Kopernika łości tak technicznej, jak i muzycznej.
20,15 - 22,00 - Koncert symfoniczny w WY<
~ 23.
Program składał się przeważnie z upolowe, leżaki,kr:z:e
konaniu Ork. Filharmonji Warsz. pod dyr. Grze3. w Poznaniu: Wyższa Poznańska tworów muzyki włoskiej i rosyjskiej. Musełka dziecinne
gorza Fitelberga. 1. C. M. Weber: Uwertura do op.
Szkoła Pielęgniarstwa, ul. Grottgera 5.
firmy
„Oberon", 2. A. Dworzak: SymConja ..,Z. No,vega
zykę polską reprezentowały
tylko dwie
a) Adagio, Allegro molto, b) Largo, r.)
.Wszystkie ~ymienione szkoły przyj- pieśni: Brzostowskiego - „Tam-aby ciOĄEGA ,u świata":
Scherzo d) Allegro. Prokofjew: a) Largo, b) Ga·
ll!1H słuchaczki 2 razy do roku, jesienią i sza już była na wieki wieków ... " i Różyc
wot. 4. R. Strauss: a) Poemat symfoniczny: „Don
z wieloletnią gwarancją
73.3
mosną, dla stypendystek instytucyj pań kiego „Baśń", stosunkowo
najsłabiej
Jmm" b) Walc z o . „Kaw:iler srebrnej róży".
FABRYKA: Łódź, Juljusza 4
'two~ych, samorządowych i społecznych oddane przez śpiewaczk<?. Mielibyśmy pew
22,00 - 22,15 - Ma ahrycznc anegdoiy - wygt
>zymą ustępstwa w opłatach.
p. Henryk Bro~zkiewicz ( tr. z Warszawy).
Ż~dać we wszystkich składach mebli
ne zastrzeżenia co cło umieszczenia tych
22,15 - 22,30 - Komunikaty: met"or., polic •
, ~ożądane jest wysyłanie stypendystek, utworów w programie, gdyż następowały
sporlowy.
idyz ~ówczas .organizacje, kierujące kan- one tu~ Zii p:·!~n•ami muzyki staro włos
22,30 - 22,-15 - Transmioja z Genewy: Prze.
ayd<l:tk1 będą miały gwarancj~\ że po ukoń kiej, któn przc~ież nie kojarzy się z współ
m{,wit~nie p. Ministra Spraw Zagranicznych Augu·
>zenm szkoły powrócą Ol'e do pracy skad czesną mtEylq na<s.'.ych kompozytorów.
sta Zale.-kit'go na temat epraw porus7.onych na sesji Lig\ Narntlów.
wstały wysłane do szkół..
W kor\;·l1 sł1)w kilka o naszej pub!icz23,00 - 24,00 - Koncert życzeń z t>łrt 1tram~
Każdy

wyborca może zażądać z magish-atu odbitki splsu wyborców m. Lodzi z adresami i datami urodzenia.
żądanie to magistrat musi uwzgl~d
nić pobierając koszta sporządzenia takiej
odbitki spisu wybo:rców.
Odbitkę s.pisu żądają.cy_ winien otrzymać do dnia 20 b. m. _(b)~

Z

rokowań

Komisji

,,„

Wyborczej Nr. 13

z

Z przedszkola
Harc. Polskiego

N. Se P. P. a ,,Centrolew''

I

Lustracja lokali
wyborczych

Zbrodn ·cze po palenie
na tle zatargów

w Polsce

---e---

1 koncert mistrzowski

·Recital Ady Sari
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Cracovia zdobywa nagrodę
P. Prezydenta Rzplitej

~1w
„,

ne

Cracovia i W art:a w
Nadchodząca niedziela
przy111es1e 5
meczów ligowych, przyczem Warszawa bę
dzie widownią aż 2 spotkań. Łódź, Kra'ków i Lwów oglądać będą po jednym me-

czu.

Nieco odmiennie, już głosiły półofi((ja}
wiadomości, komisja, sportowa P.lP.

zweryfikowała punktację mis~zostw

pły

wackich Polski, przyznając nagrodę P. Pre
cji biało - czarnych wyjść z tej walki z·.vy mistrza Ligi, o iie oczyw1sc1e „łaskawy" zydenta Rzplitej na rok 1930 KS. Cracovia.
cięsko, jako zespół o dużych
umicjętno - los spO\\'Oc1L1jc porażki Cracovii i Warty. Po sprawdzeniu regulaminu nagrody okaściach.
W wypadku odniesienia zwycię - \Vszystko to jest wielce możliwe
zało się, że w water-poło punktowane są
stwa Wisła może jeszcze myśleć o laurach
pierwsze cztery, a nie trzy miejsca. Wo
bee tego Cracovia nieznacznie wyprzedziła AZS warszawski.
Punktacja tegoroczna wygląda wobec
tego następująco: 1) Cracovia 153 pkt„
2) AZS (Warszawa) 145 pkt„ 3) GiszoŁódź
Sląsk
wiec-Nikiszowiec 132 pkt., 4) Hakoal1
4 p~źdz!ernika _r. b: reprezenta~ja pekkiej Klimczak _(~okół) _ -· Ganczarek (Bielsko) 90 pkt., 5) Ma kabi (Kraków)
p1ęsc1arzy łodzk1ch udaje się do Katowic, (lKP), w wadze połsredn1ei
Baranowski 70 pkt., 6) SKLA (Król. Huta) 53 pkt„ 7)
gdzie walczyć będzie w rewanżowem spot (Widz. l\lanuf.) - Trzonek (Sokół) i w EKS (Katowice) 52 pkt.
Nagroda P. Prezydenta przechodzi n1
kaniu z reprezentacją G. śląska. Pierv.-sze wadze średniej Majer (Geyer) - Kuropat
własność klubu,
któr)I w ciągu najbliż
zawody tych zespołów zakończyły się wa (K. E.).
wynikiem remisowym 8:8.
Oprócz wymienionych spotkań ełimi- szych pięciu łat zdobędzie największą ilość
W związku z tym spo tkaniem, Ł. O. Z. nacyjnych odbędą się jeszcze wałki towa- punktów w konkurerfcjach mistrzowski~
B. urządza w nadchodzącą sobotę t. j. rzyskie pomiędzy Piątkowskim a Rauem
dnia 20 b. m. o godz. 10-ej eliminacyjne (waga lekka) obaj z Unionu, następnie w
Raid polskich wioślarzy
zawody w Helenowie. Udział w elimina- wadze półśredniej spotka się Wudel
do Stambułu
cjach wezmą następujące pary:
(Union) z Maierem (Geyer) i w wadze
W wadze muszej. Pawlak (IKP) - mieszanej wałczyć będzie Rosław (Zjedn.)
Dn. 13 b. m. przybyła do Stan«>ułu łód.t
Gonera (Zjednoczone), w wadze koguciej. z Kańcem (Union).
Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileń·
Cyran (Zjednoczone) - Cegielski (Widz.
Po tych zawodach zostanie ustalona skich „Szanszao Panszo", której osad'J
Manuf.), w wadze piórkowej Lipiec (Ge- reprezentacja Łodzi przez kapitana związ Korabiewicz i Leśniewski przebyła zgór.t
yer) - Szczepaniak (Sokół), w wadze kowego Ł. O. Z. B. p. Milsza.
3.000 kim. drogą wodną.
--000-Dzielni wioślarze jechali od granic polskich przez Czechosłowację, Węgry, Jugc;
sławję, Bułgarję i Rumunję, kierując
się
rzekami Orawą, Wagiem, Dunajem do Kott
za~ończony
stancy, stamtąd zaś morzem Czarnem do
W finałach turnieju tenisowego Legji, grze poclwjnej Dubieńską, Syropowa wy- Stambułu.
Jest to pierwsza wyprawa sportowa,
goście gdańscy nie zdobyli ani jednego ty grały z Volkmerówną Junżanką
6:4,
która
osiągnęła wytknięty cel drogą wodtułu, ulegając po zaciętej walce we wszyst 6:1.
W grze mieszanej odbył się półfinał po ~· Wycieczka wioślarzy polskich •wywokich grach.
Wgrze pojedyńczej panów Tłoczyń między Junżanką, Jerzym S.tolarowem a łała ogól11y podziw nietyłko w kołach spor
ski zwyciężył Pietznera (Gdańsk) 6:3, Pietznerami (Gdańsk), zakończony ciętko towych, ale w całem społeczeństwie turec .
4:6, 4:6, 6:4, 6:3. Tłoczyński grał dobrze wywalczonem zwycięstwem Polaków 7 :9, kiem. Prasa zamieściła szczegółowy opis
wycieczki ilustrowany podobiznami wiośle
6:3, 7:5.
·
i wygrał spotkanie zasłużenie.
W grze podwójnej gdańszczanie PietzW finałach hadicapów, w grze poje- rzy.
Tureckie kluby sportowe zamierzaj~
ner i Acker wycofali się z finału, oddając dyńczej panów Jurczyński pokonał Wojcie
uczcić
przybycie sportowców sneciarna
mistrzostwo w ręce Tłoczyńskiego i Jur- chowskiego 6:1, 6:1, a w grze ~odwójnej
Wojciechowski, Zawidzki wygrali z He- uroczystością.
czyńskiego bez walki.
W grze pojedyńczej pań Dubieńska po rzegenem, Stogowskim 7:5, 3:6, 8:6.
konała łatwo Volkmerównę 6:3, 6:2,
w
~ Ł.L.T.K.

Specjalnem zainteresowaniem w całym
kraju będą się cieszyły 2 mecze: PolonjatWarta i Garbarnia-Cracovia.
Nie ulega wątpliwości, iż spotkania te
mogą mieć decydującą rolę na to, kto zol.stanie piłkarskim mistrzem Polski. Znako
rt?ita forma Polonji jest poważną groźbą
'dla Warty, która nie należy do drużyn gra
/jących dobrze na obcych
boiskach. Co
lwięcej w ubiegłym tygodniu zespół poznański wykazał znaczną impotencję strza
Iłową, co wobec Kisielińskiego w bramce
(Pol-Onji i Dułanowa z Miączyńskim w obro
oie może się równać klęsce Warty. Tembat"dziej, że Polonja ma w swym napadzie Malika, tymczasowego vice - króla
strzelców ligowych.
Jednem słowem zawody niedzielne bę
dą tak ciężką przeprawą jakiej Warta w
tegorocznych rozgrywkach jeszcze nie
miała.
Jeśli z niej wyjdzie zwycięską rę
ką, już chyba bez przeszkód zostanie minrzem, mając jeszcze 4 gry (na .7) z najpoważniejszymi przeciwnikami u siebie.
Szanse Warty są w wielkiej mierze za
Jeżne od· powodzenia Cracovii w niedzielnych zawodach z Garbarnią. Te „małe der
by'" krakowskie mogą sprawić leaderowi
mistrzostw taką przykrą niespodziankę, ja
kiej doznała Wisła w grze z Garbarnią.
Bardro prawdopodobne zwycięstwo Garbami może odebrać maximum szans Cra.covii, która w po?:ostałych 6 grach ma ta
kich przeciwników, jak Wi~ła, Polonja,
Pogoń i ŁKS.
Drugi z warszawskich meczów Legja'!W arszawianka (przeniesiony z niedzieli
na sobotę) nie przyniesie zapewne nic nowego.
Może on dać wojskowym lepszą lokatę
f"_ t.abełi. O zwycięstwie Warszawianki
niema co mówić.
Zawody łódzkich ligowców obiecują za NWSfHHW:
:fartą walkę. że mecz ŁKS-u z Pogonią
.we Lwowie będzie typową „harataniną"
piłkarską nikt nie wątpi, bo Łodzianie są
dziś nieco lepsi od pogoni, która znów na
swem boisku umie użyć jak najostrzejszych środków, aby nie przegrać. W ta
beli obaj przeciwnicy tak stoją, że wyżej
nad Garbarnie w żadnym wypadku nie mo
gą się zaawansować.
Chyba dopiero w

Przed zawodami hokserskiemi
-

Górny

. p_n.

Turniej tenisowy Legji

Legja

+g„„.

fiWh
544*
***
Chorzy na ruptury i różne kalectwa !!!

przyszłości.

Ł TSG. do zawodów z Wisłą przystąpi
lłewątpliwie z chęcią pomnożenia swego
szczupłego
dorobku punktowego, aby
uciec Warszawiance. Przeciwniczka Ło

dzian Wisła winna jednak,

mimo

ambi-

UWAGA i
572

Tłoczyński,

Jurczyń

Uczestnik zawodów kolarskich o Wie-i
m. Warszawy doskonały kolarz Niemiec Hans Dasch startował ostatnio w Kopenhadze, gdzie zwyciężył w biE
gu głównym Schnitzłera (Niemcy), Evegsena (Norwegja) i van der Linde (Ho land 1a). Pozatem Dasch wygrał dwa hanili·
capy.
Przypuszczalnie w październiku Dasi::h
będzie jeszcze startował
na torze war·
sza wskim.
ką Nagrodę

Osobiste jawienie się chorych bezwarunkowo jest konieczne.
Ubezpieczonych w Kasie Chorych m. Łodzi przyjmuje.

.

HALKA

ne. tle nieśmicrtel. opery St. Moniuszki
Role główne odtwarzają:

Zie

Zorika Szymailska, Helena
Zaborska, Zofja Linderf6wnm
i Harry Cort

lilill§Jl§Jf§ll§)lmfil[ij(§J(§]l§ll§l[§ll§I

stępującym składzie:

ski i Junżanka.
Ze strony ŁL TK. wystąpi zespół :praw
dopodobnie osłabiony brakiem Maksa Sto
larowa.

W ANIE.

Najbliższe

mecze ligowe

W. Panu Specjaliście dyr. Rapaportowi w Łodzi, ulica Wólczańska Nr. 10, (f~ont)
W dniu 21 b. m. odbędą się cztery medam podziękowanie za wstrzymanie mojej złośliwej przepukliny z powodu czego nuewacze o mistrzostwo Ligi:
łem częste ataki omdlenia i niepr:iytomności bandażem Jego metody. Dziś czuję się
Garbarnia-Cracovia (w Krakowie),
zdrów i zdolny do pełnienia służby.
Pogoń-ŁKS (we Lwowie), ŁTSG-Wisłlr
Z poważaniem
Dr. Roth st. radca Kuratorj. Szkolnego.
(w Łodzi), Polonja-Warta (w WarszalmBllBllllmlllllZ::Zi!D--!m-Bll!llll!!!!ll!lmlmllmlll•lmlll!l_ _ _ _ _ _ __.wie).

Dzli i dni następnych!
Uroczyste otwarcie 11ezonu zimowego
rewel~nym przebojem produkcji
krajowej.
Ręrezeutacyjuy film naszego reper~· WJWołujący wszędzie entuzjum
1ndzów. Realizacja K. Meglickiego

' Ci

niebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury
u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skrzywienie
kręgosłupa,
przeciw tworzeniu się garbów,
leczn. gorsety ortopedyczne. Dla skrzywionychnóg i płaskich bolących stóp, wkłady ortopedyczne. Sztuczne nogi i ręce. Pończochy gumowe na żylaki na miarę.

PODZIĘKO

Do sobotniego i niedzielnego meczu te
nisowego Legja wystawia drużynę w na-

Sukcesy Dascha

Przyjmuje od 9-13 i od 15-19.

UNA

~ sea~se. dziennie: o . ~odz. 6-cj, 8-ej
1 .10-ei w1ecz. Ceny m1cisc niepodwyż 
szone. Pass epartout, RrÓcz urzi;dowych oraz bilety wolnego wejścia bezwzgli;dnie nieważne podczas całego czasu demonstrowania powyżazego filmu.

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

Prof. Dr. R. BARĄCZ,
Prof. Dr. J. MARISCHLER, Prof. Dr. B. KIELANOWSKI i wielu innych.
Zakład ortopedycz•y Spec. I. RAPAPORT. ortoped. ze Lwowa,
Łódź, ul. WÓLCZAŃSKA Nr. 10, front, parter. Telef, 221-77

201

Ilustracja muzyczna i śpiewna oparta
n~ op~rze ~oniuszki w wykonaniu
wiellueJ orkiestry symfon. pod kier.
L. Kantora oraz solistów i chóru pod
dyr. Teodora Rydera

ff

Świadectwa pochwalne wystawili Prof. Uniwersyt.:

mll§l 1§11§1 [§J[§JliJ!H[§J[§J[§]i§](§]mJ (§)[§)

KINO-TEATR
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spółdzielczości

W dniu 5 października r. b- odbędzrie Iarmję robotników -

l

to najbairdziej po- Inotuje wiele upadków

spółdzi.eln.ł,

upad·

się wielki propagandowy „Dzień
spół- datny grunt dla rozwoju spółdzielczości. ków często
sromotnY_ch poci~ających
dz.ielczośoi". Wair to ziatem rzucić pobieź- To też pierwsze próby zakładania spół- za sobą utratę zau:fanaa wśród sipołeczefl
nie ok.iem na siłę, jaką reprezentuje spół d1lielni podejmowane s.:1 tu stosunkowo stwa. Mimo tych terminów zawsze znadz;ielozość w okręgu łódzkim.
wcześnie, bo przypadają na lata 1903-- leźli się ludzie, których nie zraz.iły chwi·

Wysunięcie si ę spóldzidczości okręgu 1907 (Łódź, Zgierz, Pabjanice).
lódzkiecro na czoło ruchu spółdzielczego w
Zanim jednak okręg łódzki doszedł do
Polsoe,0rz.najduje całkowi,te uzasadnieni8 tak pokaźnych na polu spółdzaelczości rew charakt&Zie gospodarczym terenu i w zultatów, kosztwaoło to wiele prób ciężstopniu jego mludn.ienia. Potężny ten o- kioh, pracy i ofiar.
ś:rodek przemy$łowy rekrutµ~y wieliką
Bogarta historj.a spół<Wiekoości Łodzi

lowe niepowodzenia. Bogatsi w doświad·
czenie, szybko potrafiła pokonać p~trzą
ce się trudności przy podejmowann1 llt'·
WYch prób.
---rJ-
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„HASŁO"

z dnia

Nr. zoo

18 września 1930 roka.

HASŁO

GOSPODAR · Z
aniorząd życia go po

_,

Wiek obecny

śmiało można nazwać

.tobą

saiwiększego

woju

organizacji

p o l u r o z b u d o w y ż y- zgodnienia poglądów przedstawicieli przep o d a r c z e g o,
ponie- mysłu i handlu na treść zarządzeń natury
waż instytucje te są kompetentnemi ciała gospodarczej. Na ich terenie również skry
stalizowało się stanowisko przedstawiciemi opinjodawczemi.
W ten sposób izby
przemysło.wo- H życia gospodarczego.
Wślad za przemysłem i handlem wła
handlowe przyczyniły się poważnie do ucę

na

roz- c i a
życia

g o s p o d a r c z e g o • Nigdy przedtem, jak od czasu ukończenia
wielkiej
wojny nie powstawały w tak zawrotnem
tempie ~.-zeróżne kartele, trusty i koncerny, tworząc samodzielne organizmy gospo
darcze, dqżące do podniesienia produkcji
\ rozszerzen.ia ry·nków zbytu. Jednoczeanie
najwybitniejsi uczeni pracują nad skrystalizowaniem idei stworzenia pewnego rodzału
„p a r 1 a m e n t ó w g o s p o d a r c z y c h" , - dotychczasowa
howiem struktura izb ustawodawczych i
po-ziom kwalifikacji poselskich nie czynią
z!?.dość trudnej sprawie
rozwiązywania
problemów ge13podarczych.
Pierwszym etapem na drodze reali~acji tej idei są niewątpliwie izby przemysłowo-handlowe, roln.!cze lub
rzemieślni
cze, w których zasiadają przedstawiciele
oonośnych gałęzi wytwórczych.
U nas idea stworzenia samorządów
gos.padarczych, przewidzianych
zresztą_
przez konstytucję, nie mogła się w ciągu
całego okresu rządów partyjnych doczekać
urzeczywistnienia. Pochłonięci całkowicie
wirem walk politycznych,
pozbawieni
wszelkiej fachowości, ministrowie ówczesnych nietrwałych gabinetów
partyjnych
lekceważyli i zariJedbywali doniosłe to zagadnieilie.
Nie poczyniono w owym okresie nawet ż a d n y c h k r o k ó w p r z y~ o t o w a w c z y c h
do wprowadzenia w życie owego paragrafu Konstytucji, który przewiduje stworzenie samorzą
;lu gospodarczego.
Sprawą tą zajął się pierwszy wśród
4Ządów po!skkh - gabinet Marszałka Pił
sudskiego. Prowadząc prace nad odbudową życia
gospodarczego Polski w ści
słym kontakcie ze sferami gospodarczemi,
bierze rząsi ten pod uwagę życiowe postulaty, czego nigdy nie czyniły
rządy poprzednie. Dopiero rząd ten zdecydował się
na utworzenie izb
przemysłowo-handlo
wych. W dniu 15-go lipca r. 1927 ulcazało się odpowiednie rozporządzenie P. Prezydenta Rzeczypospolitej, które stało się
podstawą
p owoł a ni a d o ż y eia dzies·ieciJt istnieją
c y c h d z i ś i z b p r z e m y s ł owo-ha n dl o·w y. c h, ogarniających
okręgami swego działania cały obszat' Pań
stwa. Pięć z nich, a mianowici'e izby: krakowska, lwowska, p0znańska, bydgoska i
grudziądzka, które dawni.ej istniały już na
mocy statutów austrjackich lub pruskich,
otrzymały z owym dniem nowe podstawy
prawne, - reszta zaś, a więc izby: warszawska, łódzka, sosnowiecka, lubelska i
wileńska, są instytucjami zupełnie nowemi, stworzonemi w trosce o dalszy rozwój
l odbud<>wę życia gospodarczego Pol-

go s

„

II Targi

**W'

~t·M

?

•

Północne

uj a w Organizacja II-eh Targów uległa pew- sfery ha·nctlowe i przemysłowe
nej zmianie, polegającej na tern, że o ile niły znacznie większe zapierwsze Targi miały charakter raczej wy interesowanie się rynkiem
stawy i rzeczywiście na czoło wybijała się wileńskim niż w roku 1928-ym. Na
wystawa regjonalna, o tyle obecnie mamy ogół mamy obecnie o jakie 25 proc. więcej
do czynienia z istotnemi targami. To też zgłoszeń niż na Targi I-sze. Ogółem repre
PóŁNOCNYCH

OTWARCIE Il TARGóW

W

WILNU~„

r

!?.:·

Po przecięciu wstęgi wchodzą na plac wy stawowy: (od lewej) minister Staniewicz,
Prystor, Doleżał, dyl'. Targów Łuczkowski, oraz wojewodowie Raczkiewicz i Beczkowkz.

sne izby otrzymało również
rolnictwo ł
rzemiosło, co stanowi pewną całość w <>wocnej pracy rządu nad organizacją podstaw reprezentacii żvcia
uosl)Odarczego
kraju.

·- ·1
w

J.

'*!!+IMIP&MF'

R.
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•

I

zentowanych jest przeszło 800 firm z rozmaitych dzielnic Polski. Najliczniej obesła
ły Targi Warszawa, Łódź i Białystok. Ten
ostatni dominuje w przemyśle włókienni
czym. Zjawienie się firm białostockich na
Targach Wileńskich jest tem cenniejsze, że
dotychczas przemysł białostocki od udziału we wszystkich
Targach powstrzymywał się wogóle. Firmy poznańskie reprezentowane są głównie w dziale maszyn i
metali, a także w cukrownictwie. W dzia
le przemysłu metalowego zasługuje na wy
różnienie piękne stoisko propagandowe Syn
dykatu Hut żelaznych. .W arto też zazna .
czyć, że pod patronatem „Syndykatu" ma
się odbyć w Wilnie w czasie Targów zjazd
hurtowników żelaznych z 4-ch województw północno - wschodt!ich.
Pomorze jest reprezentowane najobfi·
ciej w dziale przemysłu gumowego (P. P.i
O). i chemicznego.
Górny śląsk naogół na Targach repre
zentowany jest słabo. Jedynie w dziale
elektrotechnicznym spotykamy parę firm
katowickich (Inhalatorjum Katowickie ~ ·
Honischa) itd.
Cieka\',rem jest, że przemysł wileński
naogół
ujawnił
bardzo ma
łe zaintereso·wanie Targam i P ó I n o c n e m i • Tak np. z licz
nych tekturowni reprezentowana jest tylko
jedna. Lepiej przedstawia się przemysł
lniarski (Zrzeszenie eksporterów lniarskich
i T - wo Lniarskie).
żałować należy, że na ten raz nie zwró-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~-~~~·~· wnon~ct~tjuwa~narehlamowmieTu

Upadłości
Z

Wydziału

i nadzory

Handlowego

Sądu Okręgo"\vego

w Łodzi
W dniu 15 września r. b. wpłynęło
podanie do Wydziału Handlowego Sądu
Okręgowego w Łodzi o ogłoszenie upadło
-ści „Izaakowi Weinstadtowi", sprzedaż
manufaktury przy ul. Zachodniej Nr. 66.
Sąd ogłosił upadłość handlującemu Iiaa
kowi Weinstadtowi.
Chwilę
otwarcia
upadłości oznaczono na dzień 17 października 1929 r. Sędzią Komisarzem zamiano
wał Sąd s. h. Leoholda Rozenbauma, kuratorem masy, adw. Szymona Landaua.

Jkł.

Instytucje te uposażone w odpowied- '
nie środki finansowe, dzięki
określonym
na ich rzecll: świadczeniom, pobieranym
od wszystkich kupców i przemysłowców
przez urzędy skarbowe. Dzięki takiej organizacji izby przemysłowo-handlowe mają możność angażowania odpowiedniego
personelu fachowego, co pozwala na spra
wne pełnienie służby informacyjnej, statystycmej i t. p. Działalność ich odbija się I
w niezwykle dodatni sposób na ogólnym
rozwoju naszego przemysłu i handlu, utatwiając jednocześnie rządowi _dals~ pra-

IUpadłego

osadzono w areszcie dla dłuż
ników.
Na tejże sesji ogłoszono upadłość firmie „\Vigdor Kohn", prowadzącemu han
del manufakturą przy ul. Piotrkowskiej Nr.
37. Chwilę otwarcia upadłości oznaczono
na dzie11 15 sierpnia r. b. Sędzią Komisarzem zamianowano s. h. Zygmunta Rappcporta, zaś kuratorem masy adw. Michała Kneppla. Upadłego oddano pod dozór
policji.

bożek płci pięknej

oczaruje wszystkich swym naj•
lepszym ar~ydziełem dźwiękowem

„SKRZYDLATA FLO A''
wkrótce w

11

API TOLU''

gów. Ogłoszenia zamieszczano bodaj wy
łącznie w pismach handlowo - fachowych.
Stąd słabe
stosunkowo zainteresowanie
Targami szerszej publiczności.
Przeciętny wilnianin nic o Targach nią

wie. Może to mieć ten skutek, iż frekweri
cja na Targach będzie znacznie mniejsza.:
W 1928-ym roku nie było bodaj takiego
zakątka na Wileńszczyźnie, skąd nie przy
byłaby jakaś wycieczka albo przynajmniej
paru wybitniejszych działaczy samorządo
wych lub członków kooperatyw, kółek rol
niczych itd.
Również w samem mieście ·nie znać te
go ożywienia, jakie panowało już na dluf!O przed Targami w roku 1928-ym. Moo
.
żliwe, iż ożywi się miasto dopiero
przy
kor\cu Targów, gdy nastąpi
p o k a z
h od o w Ia n y ,
który również i na
I-eh Targach stanowił clou całej imprezy.
Tym razem pokaz ten zapowiada się niemniej bogato. · W szczególności
1i c z
nie obesłany będzie dział
k o n i,
gdyż pokaz połączony jest z na
byciem remontu dla wojska. Wielkie też
zainteresowanie budzi dział drobiu o r a z
zwierzątek futerkowychsrebrnych i czarnych lisów.
Na wystawie sztuki ludowej, reprezen
towane są wszystkie rejony polskiego prze
mysłu ludowego, a na szczególną uwagę
zasługuje
s a l a e s t o ń s k a ,
w
której z;romadzone są wic;ksze ilości (512
egzemplarzy) eksponaty estońskiego muzeuin etnograficznego w Dorpacie.
Wogóle ze wszystkich państw zagra•
nicznych, Estonja wykazała największe za
interesowanie Targami Północnemi. Nietylko bowiem firmy prywatne wzięły udział
w Targach, ale również pai1.stwo estoń
skie występuje jako wystawca. Prócz
Estonji reprezentowany jest na Targach
przemysł niemiecki, czechosłowacki, szwaj
carski i łotewski. Również kilka firm gdań
skich ..oosiada swoie stoi~
WA

„HASŁO"

Nr. 258

Dziś

września

z dnia 18

1930 roku.

,Str. 9

następnych!
Dziś i dni następnych !
Najciekawsze pytanie XX wieku KIEDY KOBIETA NIE ZDRADZI?

i dni

Najbardziej sensacyjny, erotyczny a zarazem tragiczny film z hulaszczego życia Paryża.
Bujne życie nocne me[ropolji świata.
W rolach
M
•
1L 0
głównych :
.lUOZZUCnlD, Natałja
11 Mikołaj

UL. KILINSKIEGO 123

I Do akt. Nr. 895 i 896-1929 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ADAl\1
tAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi
przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 25 wrzc>nia 1930 roku od godz.

10-ej rano w Lodzi przy ulicy Skwerowej Nr. 10,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Mojżesza Lajzerowicza i
składajęcych się z mebli,
oszacowanych na sumę
złotych 1,150.
Lódź, dnia 11 września 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

I Do akt. Nr. 1374-1930 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ADAM
ŁAGODZIŃSKI, zmnieszbły w Łctl~i
przy ulicy

ADAl\1
ŁAGODZir'JSKI, za1nieszkaly w Łodzi
przy ulicy
Kilińskiego l\r. 55, na ~asadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 \n-ze>inia 1930 roku od godz.
10-ej ra:10 w Lodzi przy nlicy Cegielnianej Nr. 83,
odbędzie się sprzedaż, z p;-zetargu publicznego ruchomości, należ:;;cych do Abrama Hersza Adlera i
składających się z mebli, oszacowanych na sumę zł.
1,830.
Łódź, dnia 8 września 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

OGŁOSZENIE.
Komornik S;idu Powiatowego w Łodzi, ADAM
ŁAGODZIŃSKI, zamieszkały w Łodzi
przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 25 września 1930 roku od godz.

BUSTER KEATON
w swej pierwszej komedji

dźwi~k.

I

humor! Kaskady
Śmiech do łez!

OGŁOSZENIE.
Sądu Powiatowego w Łodzi, ADAM
ŁAGODZIŃSKI, zamieszkały w Łodzi
przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 1 października 1930 r. od godz.

I

10-ej rano w Lodzi przy ulicy Sienkiewicza Nr. 9,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do firmy „N. Ryba" i skła·
dających się z maszyny do liczenia i in. oszacowanych na sumę zł. 1,100.
Lódź, dnia 10 września 1930 r.
Komornik: ADAM ŁAGODZIŃSKI.

Komornik

10-ej rano' w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 64,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Artura Ahrnmsohna i skła
dających się z 20 sztuk towaru wełnianego, oszacowanego na sumę zł. 1,500.
Lódź, dnia 9 września 1930 r.
Komornik: ADAM

p.t.

Dziś
Kilińskiego

178

i dni

Bezkonkurencyjne

następnych

śpiewno-dźwiękowy

wielki film

arcydzieło dźwiękowe.

ZAKLĘTA
W rolach

~W?MMW

"Mł&MMMii

'Si'i?i

IW

Następny Moralność

Pani Dulskiei

RAMON NOVARRO
Obraz wytw.: ,Metro-Goldwyn-Meyer"
Po raz pierwszy na ekranie piękny jak
bożek grecki RAMON NOVARRO
klasyczny przedstawiciol urody męs
kiej zachwyca i czaru je w dźwiękowośpiewnym filmie „POGANIN"

'oo akt. Nr. 2455-1930 r.
O G L O S Z EN IE •
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, ADAM
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi
przy ulicy
Kilińskiego. Nr. 55, na zasa<faie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 1 października 1930 r. od godz.
10-!'j 1·ano w Łodzi przy ulicy Skwerowej Nr. 1,
odhędzie się ";:przcd:iż z przetargu puhlicznego rucho mości, należących do Almy Dal.ig i Bkladających
się mebli, oszacowanych na suIUę zł. 2,410.
J',ódź, dnia 15 września 1930 r.
Kowornik: ADAM LAGODZIŃSK.L

Pierws~y.połski film

program :
,
J
dzw1~kowy.
W rolach głównych: DELA LIPINSKA i ZOl'JA BATYCKA.

Początek

Między in: odśpiewane b~cl:i dwa najnowsze prze boj ii: 1. Pozwól mi ajllć
lwi\ dłoń. 2. l'we oczy piękna panu.„

Pcsasepartouts i bilety wolnych wej3ć
nieważne,-Poi!z.o godz. 6, ~ 1 10 wiecz.

akt. Nr. 2061, 2062, 2063-1930 r.
OGŁUSZENIE.

:

Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy

w soboty, niedziele i święta o godz. 3.30, w dni pow
godz. 5;30, 7.30, 9.15,

Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 2 }Jaździernika 1930 r. od godL.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej Nr. 59,
odbędzie eię sprzedaż z przetargu pnLlicznego ruchomości, należących do Zygmunta Frycze i skł~
daj1cych się z urządzenia sklepowego wina i her·
baty, oszacowanych na sumę zł. 1,655.
ł.ódź, dnia 16 września 1930 r.
Komornik: LEONARD NABOROW.SKl.

. li.

OGŁOSZENIE,

głównej:

głównych

Ryszard Barthelmess i Betty Compson

Do akt. Nr. 2352-1930 r.

W roli

Tragedia

PONADTO:
ltadprogram mow1'.)n1
w całości po polsku.

RZEKA

•mr

IJPili5

POGAN

jOE MAY p. t::

muzyczno-wo!ca[ną opn:cow ... I
osobiście Ralph Benatzky, icomp:nybr
wszechświatowej ols.wy.

Nr. 1928-IY30 r.

OSTATNIE 2 DNI!

...

Dz\ś i dn.i nast~pnych!
Wielki superfilm dźwii;kowy produkcji
„UF A" genjalne arcydzieło reżysera

Gustaw Fraih!ich, H.A.Scbreii:ow

- - - NADPROGRAM: - - Dodatki dźwiękowe; Fleischerowskie
aktualności .Metro-Goldwyn-Meyer".

Komornik
TOMASZ
CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 wrzefoi.a 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Zawadzkiej Nr. 23,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomoaci, należących do Abrama Makowskiego i
składajqcych się 17 koszul, 40~ tuzina
kołnierzy.
ków, 210 krawatów, 29 półkoszulków, około 10 kg.
przykrojonego towaru na kołnierzyki, oraz stołu i
2 drabinek, oszacowanych na sumę zł. 528.
Lódź, dnia 28 sierpnia 1930 r.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI.

NARU~łJWICZA 20

Stron<;

0

OGŁOSZENIE.
Sądu Grodzkiego w Lodzi,

20.

wg. znakomitej powieści „Der u::istcr. bliche Lump"
Role główne kreują: Liana Eaicl,

śmiechu!

Początek seans. o g. 3, 4.30, 6, 8 i 10
wil>czór. - W niedziele peranki od
god:r:. 12 do 3-ej ceny najniższe.

I-szy dźwiękowy Kinoteatr

Kocj1anków

MAŁŻEŃSTWO
NA ZŁOŚĆ
Niebyw„ły

OGL~SZENIE
!(omornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ADAM.
ŁAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi
przy ulicy
Kilińskiego Kr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, źe w dniu 25 września 1930 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza Nr. 9,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 1'11·
chomości, należących do firmy „N. Ryba„ i skła
dających się z maszyny do pisania wraz z stolikiem
oszacowanych na sumę zł. 550.
Łódź, dnia 10 września 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSK!.

I Do akt. Nr. 2674-1930 r.

Do akt. Nr. 2497-1930 r.

Niezrównany odtwórca ról komicznych
król humoru, ulubieniec publiczności

Początek seansów. w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o· godzi225
nie 3, .:>, 7 i 9.

I Do akt. Nr. 2491'.'-U r.

OGŁOSZENIE
Komornik S:,du Powiatowego w Łodzi.

Kiiiiiskiego Nr. 55, na Z:lsr:dzie art. 1030 U. P. (...
ogłasza, że w dniu 25 września 1930 roku od gcc:z.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Przejazd Kr. 40,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Henryka
Kestenberga i
składających się z mebli, oszacowanych na sumę
złotych 1,200+600.
~ -Odź, . dnia 15 września 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

W rol. głó'wn.: Marja Jacobini
i Franc Lederer.

Kolin

Lisienko

scenarjusz IW ANA MOZŻUCHINA.

Do akt. Nr. 2138-1930 r.

program; -

Gdy kobieta się
zapomnice-J

ASTO RO
I Wan

Następny

Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ADAM
!.._\GODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi
przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U.' P. C.
ogłasza, że w dniu 1 października 1930 r. od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 38.
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Motla i Chany małż. Baharier i składających się z mebli i in. oszacowanych na
;urnę zł. 2,090.
J ,ódi, dnia 15 wrze5nia 1930 r.
Komornik: ADAM ŁAGODZIŃSKI.
I
1974-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sąclu Powiatowego w Lodzi, LEOi· "AllD
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 25 wrze>iuiu 1930 roku od god~.
HJ-ej rano w Lodzi przy ul. Senatorskiej Nr. 29,
odbędzie sięsprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do firmy „Przemyoł Jedwahny" Sp. Akc. i składających się z kasy ogniotrwałej, oszacowanej na sumę zł. 500.
Łódź, dnia 27 sierpnia 1930 r.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.
Do akt. Nr. 1975-1930 r.
O G L O S Z E N I E •
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, LEH'.'AltD
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
GłównC'j Nr. 17, na zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 2S września 1930 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ul. Scnato1·<ki<>j Nr. 29,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do firmy „Przemysł Dziany
1i Jedwabny" i składających się z 4 biurek dębowych
oszacowanych na sumę zł. 500.
Łódź, dnia 27 sierpnia 1930 r.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

Do akt. Nr. 88 i 89-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu i:'owiatowego w Poddębicach,
IGNACY HERMANOWSKI, zamieszkały w Pod<lrhicach, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że
w dniu 30 września 1930 roku od godziny 10-ej
rano w folw. Pełczyska, gm. Gostków, odbędzie
się sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
należących do Władysława Boettichera i składają·
cych się z inwentarza żywego i martwego. oszacowanego na sumę zł. 16,000.
Poddębice, dnia 15 wrze,;nia 1930 r.
Komornik: IGNACY HERMANOWSKI.
Do akt. Nr. 630-1930 r.
O Gł, O SZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieozkaly w Lodzi przy uliey Narutowicza Nr. 10, na ·zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 3 października 1930 r. o godz.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. 56,
odbędzie się t•przedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, na1eżąrych do Abrama
Arendarczyka i
składafocych się z mebli, 12 par rękawiczek, trzech
kołder pluszowych i dwórh kapot męskich, oszaCo·
wanyd1 na sumę zł. 896.
ł.ódź, dnia 17 wrze;nia 1930 r.
Komornik: LEON WĄSOWSKI.
Do akt. Nr. 201/1930 r.
O G L O S Z E N I E .
Komornik S:1du Powiuiowego w Lodzi, LEON,\ł{f)
NABOROWSKI, zamieszkały w Łodzi przy uli' y
Głównej Nr. 17, nu zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 2 paździf'rnika 1930 r. od godz.
10-ej rano w Lodzi przy uli('y 1-..enii;a Nr. 9/11,
odbędzie się sprzedaż z przetargu puhliczncgo ru·
chomoiici, naleiącychych do Mordki Opoczyńskie·
go i składających się z mebli i aparatu radjo, osza.
cowanych na sumę zł. 930.
Lódź, dnia 10 września 1930 r.
Komornik: LEONARD NĄBOROWSKL•

I

Wielki podw:ó)ny program!

===

I.

SZAL()NY KSIĄŻE

Dramat miłosny, pełen emocji, 11.portu
i humoru. - W rol. gł.: Joan Graf-

ford, WilUam Haines i (Slim)

===

====

Il.
Świetna komedja z najlepszymi komikami śvóata: Slimem i Arthurem

BRATERSKA MIŁOŚĆ

Początek w dni powszednie o g. 4-ej,
w soboty niedziele, i święta o J• 2-ej.
Ceny miejsc popularne. Na pierwsze
seanse 50 gr. i 1 zł.

Do akt. Nr. 1772-1930 r.
O G L O S Z E N I E •
Komornik Sądu Grodzkiego w Łoclzi, TOMASZ
CHORZELSKI, zamieszkały w Łodzi przy uli.cy
Si~nkiew:icza .Nr. 6,7, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 września 1930 roku od gotz.
10-ej rano w Łodzi przy ul. Al. I Maja Nr. 7.'>,
odbędzie się sprzedaż z przt-targu publicznego ru·
cl10mości, należąc}ch
do firmy „Cerament" wł.
Eruchem Tornberg i składających się 2-ch szaf i 6
beczek farby, oszacowanych na sumę zł. 500 zgodnie z art. 1070 U. P. C. niżej ceny szacunklL
Łódź, dnia 10 września 1930 r.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKL

str.

to

,,HASŁO"

z 'dnia 18

września

1930 roku.
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ŻEŃSKA SZKOŁA

ellillB~~llllllłmin111BlllfflffifllliITI

Zaopatirujcie się zawczasu w resztki
towarów zimowych i bieliźnianych
W

KONSUMIE

Skory-Hurt I Detal
(specjalność: detaliczna sprzedaż

zelówek

przy WIDZEWSKIEJ
.MANUFAKTURZE

Spółka

Otrzymacie tam również po niezwykle
niskich cenach ubrania sportowe, zawodowe, bieliznę damską i męską, stołową
i pościelową, materjały wełniane, trykotaże,
obuwie, naczynia kuchenne, towary
kolonjalne i t. p.

·e
·e
Sejmiku
W _Jez Wł 'Brzezińskiego

Pp. urzędnikom państwowym
będącym członkami
kooperatyw
udziela się dogodnego

ZAPAMIĘTĄJ

P. KLINGER

I J 6

m

&.
V

9

'Id'
fi/A
::
-

lilf!I

--

(w podwórzu)

iD
...

...

-

-

-

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
111. Nowomiejska 4, tel. 101-.74. r1f1J

••

I
I
I
I
I
I
I
I

Do akt. Nr. 789-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieszkały 1v Łodzi przy ulicy Na•
rutowicza Nr. 10, M zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza 1 ile w dniu 6 paMziernika 1930 r. o godz.
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. 68,
odhedzie eię sprzedaż z przetargu publicznego rucho~ości, należących do Abrama Wiślicklego i skJa.
dających się z maszyny żelaznej mechanicznej, osz11·
cowanej na sumę zł. 1,000.
Lódź, dnia 17 wrześnio 1930 r.
Komornik: LEON WĄSOWSKI.

Specjalista

ul.

weneryc:znyc~

diatermją.

Elektroterapia.

Południowa

28

Tel. 201·93

Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w niedzielę od 9-1 pp.
513

-

niezamożn;)'ch

Dla

~

powrócił

Specjalit.ita chorób skórnych
ny, plecior:ki, tkaniny
i wenerycznych
615
gazy miedz, do filtrów
Choroby skórne i wen.er.
„Rabitz:• do robót be- LECZENIE ŚWIATŁEM djatermją (lamtonowych, we wszyst- pą kwarcową). Badanie krwi i wydzielin.
ul. Nawrot 2. Tel. 119-89
kich metalach wyraPrzyjtnuje od god3. 8-2, i 6-9 pp.
Do 10 '' i 4-8 w. Dla .!>lid lpeejalne
bia i poleca po cenaeh
w niedziele i świc;ta 9-1
goclz. 4.....5 po tiol„ w nled!. od il-i pp
pr_~,yst'lpnych !
Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia
1 .
Dla niezamoż11ych «!edy illlł!ilfdt1h !!16 RUDóLF JU1'1Q, l.ódź, wólczańska Hl
287
f el. 128.97.
lllłllllllłfllEillllllł~

stomatolog
chirurgja szczęk, jamy
ustnej i plastyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

lat 13, uc:teń kl. IV gimnazjum
w Kole, Katimiel'z S:niszkow, jasny blon·
dyn, oczy duie szare, twarz pocie,gła,
ubrany w szare sportowe ubranie, bu·
ciki czarne sznurowane, w skarpetkach,
kołnierzyi: stojący,
lcrawatlca bordo,
c:tapka gimnazjalna. Wyjethał w czwnr·
tek, clnia 11 b. m. :! domu z Wrzącej
do gimnażjum w Kole samochodem
i więcej nie wrócił. Jest to jedyny syn
wdowy i nieszczęśliwa matka prosi
wszystkich o pomut w odnalezieniu Go
W razie trafienia na ślad zaginibuego
n alł'ży dać znać do Redakcji „Hasła
Kolskiego" albo gimnazjum „O.świata"
w Kole.
738

Zai'raaiczna

„

Odnouenie do domu

„

•

•

"

"8.• 0.40

Preflumeratę nioina oddló'lłM tylko 1 kałdego miełłłlca
bt111po81tdnio w adm. pistttll.

Konto czekowe w P1

x.

W

tekście

50 gr. za wiets:t 1 milim. 1

Nadesłane

40

„

Zwyczajne

12

„ „

łam.

(strona 4 łamy)

l
1 "
;. 4 „
l
„ 1 „ (10 lam6w}
Nekrologi do i50 Wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiersz
1 milim. (strona 4 łamy).

•

Drobne ogłoszenia 15 gr. za słowo.

Najrtiniefsz:e ogłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 gr. za słowo
Najmniejsze ogloszenie zł. 1.20.

01 Mr. 6J,2tó

Wydswea: Prasowa $pólka Wydawnie~ Sp. ~ u. ~
-

()4,b~_ lf -~ Pl. 1'.Ullrkoiirllui li.. -

li

w ŁODZI. ul. Andrzeja Nr. 28
584
tel. 149-91.
' UW AGA: Apteka przyjmuje mou,
plwociny i t. p. do analizy,

•

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świqta 9 - 2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych I skórnych
Badanie krwi i wydzielin n.i
syfilis i tryper
Konsultacje :z neurologiem
i urologiem

Gabinet

Swiatło-Leczniczy

Kosmotyka lokar11ka
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

,--·--l!!!!lllm
PORADA 3 zł.

519

'--·---"
8.50

Detektory od zł.
441i
komplet z anteną i słuchawk4 od zł. 26
Radjoaparaty i części uRadjola" ul.
Ptotrkowska 88, w podwórzu, tel. 105-~

HALLO!
Hallo l Dzwoń teł. 163.•30 „Pogotowlt_
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Morrentalnie odświeża
garnitur ra zł. 3.-, sukni~ za zł. 2.80,
palto za zŁ 3.-, łącznic; z odebraniem
i odesłaniem.
Expressem pierze, far·
buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
525

Zorganizowano

220 komplety.

przyjmuje od 3-7 pp.

r-J:cr-r::-:r

5.-

:

J. SADOKIERSKI

CENY OGŁOSZEŃ MIBJSCOWYCH:

do nabycia w Aptece

D·ra Farm. R. Rembielińskiego

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

.
aI!

Zaginął

fiłed.

"'

Poradnia
Wenerologiczna

B

:
•

Dr. med.

chłopiec

Cl!glelniona 25 tel.126-87

zł. 4.10

&!

••••••~•~9m•••••&••••••~•

Tel. 114-20

są

leczni•cze

i
!
I I Ogłoszenia drobne I

ceny lecznic.

WOŁKOWYSKI

N Łodzi z niedzielnym dodatki"ltl iluitrowanym mies.
lamiojscowa
•
„
•
„

I
I
I
I
I
I
I
I

stołowe, gabinety, sypialnie,
• oraz pojedyńcze nabyć i staI lować można na dogodnych
• warunkach w stolarni Misz•11 czaka, ul. Piramowicza Nr. 2,
: róg Cegielnianej.
696

Piotrkowska 164

zi·oła

t.

A

.ĄłlBLE

"M#Ai?F' 'ft±'*

DOKTOR

DRUClANE parka-

Wszelkie

w

m&mam•~mmsa•••••••••awmm~
li
15

REICHER
chorób skórnych i

HAGE

Do akL Nr. 1002-1930 r.
OGLOSZENIE,
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieszkały w Lod"i przy ulicy Narutowicza Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 3 października 1930 r. o godz.
10-ej rano w Łodzi pr:&y ulicy Cegielnianej Nr. 64,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do FajLusia
Krotowskiego i
składających się z szafy do rzeczy i zegaru stołowe·
go, oszacowanych na sumę zł. 445.
Łódź, dnia 17 września 1930 r.
Komornik: LEON WĄSOWSKI.

Dr. med.

Leczenie

I

l6di, ul, Pn<d••L.i••• 41,
tel. 166-46.

tli

Sp. z o. e. w Warszawie

IDlł. HłlLLElł'

I

ZAKŁAD POGRZEBOWY

przyjt;cia

I

rep<0ruje, przerabia
I ceruje wazelką
ga>'eerobę.
814
Po garderobę wysyłamy gońca.

SBERLIN iI

ODDZIAŁ w ŁODZI

NAFTOCHEM"
tł

wznowił

Leczenie lampą kwe.rcową, analizy krwi
i wydzielin.. Przyjmuje codziennie od
9-11 i od 6-8 w. w uiedzielq i świi;ta
od 10-12. Oddzielna pocz!'lcalnia dla
pali.-Od 1-2 w Leczn. (Piotrkowska 62)

Odó'IVleia, pierze chemicznie, farbuje

O ile chcecie zadowolnić Waszych Klijentów, używaj- : :
akuszer ginekolog
cie tylko oryginalne podwójnie oczyszczone
fil'
POWRÓCIŁ
Kaukaskie oleje słonecznikowy i kotonowy
ft1J
tel. 224-52.
które zostały uznane za najlepsze, najsmaczniejsze i bardziej ,,. Gdańska 72,
Przyjmuje 4-6.
727
tłuste od innych olejów i masła roślinnego.
f!!J
Otrzymać można w detalicznej sprzedaży we wszyst- ,.,
kfoh sklepach kolonjalnych i składach olejów.
::
DR. MED.
Sprzedaż beczkowa odbywa się:
734 flJ
EDWARD
T•wo dla Handiu i Przemysłu

tto

ł wło1ihr

Andrzeja 2, tel. 132-28

RAZ NA ZAWSZE
Tylko tel.

Ro%poczyna rok szkolny 4·go listopada.
Kurs trwa jedenaście miesięcy. Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące, hodowlę
bydła, trzody i drobiu, mleczarstwo, rolnictwo,
ogrodnictwo, pszczelnictwo, gotowanie, pranie,
krój, szycie oraz tkactwo.
Nauka bezpłatna. Zwrot za koszty utrzy.
mania 35 złotych miesięcznie, uczenice z po·
wiat u brzezińskiego i łódzkiego 25 złotych.
Przez cały czas pobytu w szkole, uczenice.
mieszkają w internacie pod opieką personelu
nauczycielskiego.
Na żądanie wysyła się program i wa·
runki przyjęcia.

::

597

Doktór

i komunalnym,
i stowarzyezeń

ul. Plotrkow11ka

DO PP. PIEKARZY!

Piotrkowska 79
tel 1.58„38

506

„Szybka Pomoc Krawiecka"

::

Szewców

(ihoroby weneryczne, &kóro•

poczta Zgierz
Województwo . łódzkie.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

na wodq)

poleca:

Dojazd tramw. 10 i 16

'ROLNICZA

trwałych

mające na celu gruntown(
przygotowanie do egzaminów kurs kl.
5 miesi~cy. Zgłoszenia przyjmuje się
Piotrkowslca 71, m. 13.
117!

Sprzedam
sklep spożywczy kolonialny, rogowy,
dobrze prosperujący, Dworska 59, 988

Potrzebni

chłopcy

d o sprzedaży gazet na tygo:łniówk~
zgłaszać si~ do administracji w godzi·
nach od 4-6 po południu.

Kupujcie wyroby
krajowe!

Ogłoszenia firtn zamiejscowych, chociażby posiadających filjc
w Łodzi, a ~entrale gdzieindziej, o 50 proc. drożej od ceu miejscowych. F1ttny zagraniczne o 100 procent droż e j.
Każda nowe
podwyzka obowiązuje wszystkie już przyj~to ogłoszenia do zmian)
cen bez tlprżetłrtiego zawiadomienia. Za terminowy druk ogbszen,
komunikatów i ofiar adminlstracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane be z oznaczem a houor arjum, uważa e s'
za bezpłatne.
.
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzucony=>h rednkji,,
nie zwraca.
.
Pt1myłi:i, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia,
nie tip::iw!.IŻtJlajq da :tąd:iai:i. zwrJb z:i.p łaty !uu po wiJ:ze rl ie
_o~l~s:te~ia. __ _ •
·

