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Dz!§, w dwunastym dniu ciągnienia
5-ej 812 lG 15075 103 204 7 379 91 462 523 700 60
21-ej polskiej loterji państwowej, głów 826 85 93 971 94 16035 95 107 22 411 15 48
277
Uejsze :wygrane i:/8dly na numery następują- 536 61 93 631 60 773 831 931 17024 145
486 554 656 718 852 901 42 95 18044 84 383
1e:
640 85 820 940 72 19189 211 74 322 402 11 843
350,000 zł. Nr. 177375.
915 32 88 20024 26 93 312 535 83 617 97 867
25,000 zL Nr. 131204.
953 80 84 21185 248 70 445 521 29 605 37 788
Po 10,000 zł. Nr.: 124048 140192 174470.
844 64 82 966 22172 216 384 419 83 688 941 51
Po 5,000 zł. Nr.: 33204 56375 155661.
Po 3,000 zł. Nr.: 14616 69919 129794 199211 65 80 96 23025 115 55 309 414 23 528 70 657
94 970 24094 171 312 14 20 81 480 887.
104108.
25078 173 291 509 15 644 68 734 864 979
Po 2,000 zł. Nr.: 50570 68521 107297 144422
26017 38 81 87 95 202 74 323 86 450 85 554 75
l0711.
Po 1,000 zL Nr.: 3644 9730
14528 17374 668 725 891 93 907 68 27010 106 32 202 15 350
&2401 24677 25782 36394 44577 45136
49294 87 783 8330 938 28175 302 10 30 67 402 23 71
J7002 74950. 81497 85667 99837 109889 1211107 504 8 66 97 620 90 29201 320 36 90 461 96 565
l44686 146432 146774 162168 167900 176023 652 738 95 831 46 30079 111 389 525 705 67 73
870 944 51 72 31127 363 80 98 466 16 84 760
\86562 192372.
Po 600 zł. Nr.: 4894 9211 9782 12726 18123 32046 65 83 121 267 71 304 82 400 26 61 590
L9458 19873 20460 33210 38169 44174
45918 615 97 731 820 967 33052 72 203 47 70 331 35
&6441 57967 70937 76068 99084 99670
105925 538 69 647 66 768 814 925 30 35 34314 424 517
L06105 108335 108878 109037 111407
116921 61 625 941 80 35227 65 588 778 801 80 925 57
Lll)043 124407 124742 128454 131703
132858 69 36073 167 135 26 9& 426 G20 36 54 67 730
493
l33366 136752 161153 167385 184334
185260 37073 383 84 454 721 814 38284 324 86
562 735 836 74 39004 83 297 302 11 48 483 92
l85830 196418 199143.
Po 500 zł. na N-ry: 124
4467 4955 9670 524 65 91 606 837 935 98 40145 52 83 90 312
10842 16605 16680 22549 23354 24163
25263 21 417 43 52 61 8G 671 82 41017 65 95 204 400
26709 27236 27473 28156 29148 29398
30710 1 534 47 66 624 772 92 897 921 37 96 42092 137
83272 36638 37823 40492 40957 43304
48521 269 95 380 92 515 768 324 51 904 431J.4 65 2L17
49316 49798 50869 52384 53606 53955
64164 52 342 428 97 572 927 Z9 44323 485 504 14 18
57945 630066 63115 65373 67160 69058 70217 600 8 810 23 959 45033 79 110 30 241 82 332
72081 72956 73107 75560 75736 76009
76126 502 98 652 871 81 916 89 46095 194 214 379 80
'16697 77683 78229 78661 81207 82852
85493 431 848 933 41 47224 331 4>!9 4803'7 80 181 258
2651'0 87193 87431 88221 88833
90238 90531 69 386 93 415 533 69 604 785 878 952 G2 49128
92802 98329 1000961 101486 104432
104573 276 323 517 ~~ G07 54 57 76 704 11 47 74 96&
[05970 108550 108728 108865 110193
110378 89.
50006 114 299 711 804 914 51074 96 181 88
110466 111607 112082 112082 112523
113333
113488 116023 119365 119039 121894
124300 225 384 588 612 G4 828 77 82 932 52052 94 100
136511 330 46 83 87 515 50 649 890 911 74 53022 95
124700 127301 131683 134640 136444
139588 140766 141455 141722
141983 142687 207 550 629 822 57 54022 106 256 385 61 17
1149210 149833 152844 167135 157292
157859 777 866 76 55122 213 341 68 495 506 40 81 780
~58862 159280 159291 162086 166189
167853 809 41 959 56014 76 93 112 40 ·7G 83 228 71
175662 397 439 574 688 720 45 72 75 948 57070 84 99
.68415 168961 16"9"0"15 174768 175051
:S.76992 178964 180045 182298 188172
190458 100 51 64 361 515 69 70 697 704 822 908 12 72
!191408 191905 194532 194693 195456
195506 58001 11 52 279 385 442 54 69 539 791 918 53
197690 198083 198140 199743 200601
201706 59055 58 88 97 132 526 37 724 940 60168 339
209625 538 631 43 46 703 92 830 913 28 61103 6 31 41
M3284 204371 205944 206867 208204
45 53 75 87 202 46 53 406 637 88 62107 223 38
209713.
84 321 413 512 749 938 93 63047 51 75 262 720
PO 250 ZŁ. WYGRAŁY NUMERY
78 815 51 64232 87 453 603 53 962 89 65084 254
NASTĘPJJJĄCE:
347 473 678 763 91 881 83 981 91 66166 77 270
~ 193 219 61 469 504 648 78 720 834 957 423 27 57 73 580 651 722 60 935 73 67176 216
Ał 1035 129 44 359 508 79 84 662 705 14 91 30 301 46 72 503 42 56 703 837 916 26 68091
998 2169 202 543 632 97 726 72 842 958 87 104 37 247 392 462 507 602 20 777 849 60 69148
3053 95 328 84 466 503 748 868 71 4017 176 87 230 54 429 526 647 811 70038 167 GS 217
317 34 431 70 82 508 10 730 74 803 18 968 5101 '35 457 622 777 800 8 28 45 986 71113 317 599
345 426 534 97 603 761 78 910 6108 368 597 600 4 714 854 85 920 51 72063 133 222 43 56
994 7031 160 271 98 368 458 550 92 629 98 760 359 465 781 941 73073 179 207 27 328 420 58
878 973 94 8172 342 79 92 527 612 760 70 85 860 70 80 98 529 70 697 713 16 814 56 60 85 89 92
9035 279 352 96 99 424 561 666 94 721 43 56 98 916 77 74117 44 91 97 277 401 52 60 559 718
73 75 88 10010 227 432 79 530 692 803 4 80 940 42 74 829 94 921 76.
751166 87 214 320 438 524 620 867
76181
11002 83 160 73 211 397 467 544 49 89 611
748 809 21 71 12127 89 206 56 71 371 509 18 229 65 317 477 513 663 795 828 935 71 78 77044
659 811 25 75 809 21 71 12127 89 206 56 71 55 215 36 51 765 85 823 931 87 78054 124 44
371 18 659 811 25 76 13053 77 300 416 587 88 59 71 211 488 529 66 833 79100 12 203 29 346
656 779 92 862 14007 187 96 357 532 645 720 39 474 667 709 59 899 990 80054 130 32 96 220
~Y.
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Od wtorku, dnia 23 do poniedziałku dn. 2~ września 1930 r.
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22 75 149171 209 31 53 92 461 79 511 49 768 805 16.
150096 732 50 919 80 151109 328 42 412 93 664 122
54 152066 136 72 295 392 400 533 43 639 52 86 172
80 962 87 153064 110 42 77 239 51 310 475 558 66<>
66 756 57 89 869 900 154276 342 548 88 89 603 161
155032 63 184 275 329 415 554 706 18 39 59 911 156025
193 305 87 431 507 15 69 610 90 840 91 157091 152
214 19 29 46 302 67 413 572 94 617 82 904 17 95
158074 138 256 304 19 429 98 548 59 61 657 784 814
159077 158 62 231 88 306 440 624 83 735 35 36 43 73
933 160143 65 331 95 502 7 664 769 74 76 87 812 88
960 161020 67 74 99 143 262 477 532 53 871 162053
125 27 88 92 223 51 318 42 80 712 85 839 163008 101
19 34 227 94 318 82 85 836 55 73 922 24 164023 51
285 401 542 624 76 703 61 800 77 972 165040 57 159
212 96 320 429 563. 670 86 89 790 808 28 32 61
166010 49 61 104 230 39 46 481 84 603 878 923 33
167052 55 68 8592 101 96 272 311 64 424 695 710
22 345 99 920 50 168067 135 250 78 380 432 722 91
832 948 54 169001 45 64 66 151 290 308 512 61 785
809 17 56 916 37 65 87 170083 355 659 74 76 781
852 171145 80 87 474 575 618 67 83 787 97 942 84
172049 138 379 84 421 550 99 757 845 932 17304:1
)53 205 9 485 506 690 700 77 814 58 98 939 52 54
75 174045 211 66 78 434 85 538 82 701 57 80 94 862
92 947 65.
175050 92 94 207 66 492 93 505 14 616 33 722 2?
30 79 840 66 958 176006 94 140 76 79 290 490 537
84 604 36 719 812 63 955 80 84 177023 41 53 87 149
292 343 53 448 60 84 619 26 31 95 727 50 858 178174
80 233 386 419 82 526 670 75 77 84 735 912 179019
5 7331 34 615 37 69 731 35 56 66 76 845 59 77 963
76 130052 104 37 76 311 23 435 532 86 634 41 749
988 181100 7 216 61 86 363 93 414 92 565 685 835 56
64 908 182228 42 64 387 614 24 61 735 82 802 52 988
183099 237 94 432 531 63 669 94 705 87 859 925
184071 358 582 90 743 64 976 185054 218 21 89 301
40 486 589 90 637 58 780 87 990 186059 143 223 27
441 81 99 565 604 40 73 750 60 88 863 904 187045
97 112 32 76 214 38 96 481 502 680 720 69 805 35
936 188208 58 429 521 624 818 902 10 32 43 189077
82 262 90 93 30 229 555 64 81 92 636 758 828 34 78
79 190058 308 50 58 61 434 61 515 632 76 87 95 746
90 830 37 191026 134 480 588 617 39 80 789 805 12
944 90 192205 60 301 40 439 42 501 23 662 740 839 69
907 66 193008 213 29 63 76 595 633 756 74 864 98
952 63 68 194038 74 106 10 13 69 266 167 307 90 428
29 534 73 81 626 83 800 988 195031 33 103 64 76 315
67 608 9 19 97 926 196063 71 113 19 218 103 64 76
315 67 60? 9 19 97 926 196063 71 113 19 218 27 32
6 89 321 85 408 81 612 819 60 923 73 197063 108 9~
350 579 676 790 198023 32 53 174 304 21 411 649 75
794 821 97 903 38 43 97 199006 161 76 231 98 313
62 76 442 46 55 515 55 687 819.
200171 81 247 336 472 593 643 61 757 915 60 65
69 201003 88 2~1 84 353 97 98 452 570 621 83-842 67
399 202129 243 46 316 427 56 556 63 602 16 22 99
755 94 816 45 81 925 73 203170 92 553 682 815 19
944 204062 101 6 481 5~0 901 205011 118 291 369 99
426 75 698 742 854 983 206045 138 41 58 204 39 64"
301 23 469 510 29 45 48 59 83 97 681 82 703 31 58
844 986 207030 55 118 94 290 423 44 56 85 638 82 809
937 208006 78 81 96 207 12 35 46 336 411 3ti 54 63
598 659 120 694· 2-09001 51 78 82 201 92 340 4i35 39
505 33 607 776 97 939 70.

32 318 36 67 642 49 57 63 741 87 936 81169 201
28 30 303 403 523 70 758 60 801 82100 266 350
55 413 98 518 57 81 850 983 83073 78 629 717
21 84 84339 82 98 530 617 866 969 85031 219
30 367 436 39 51 61 64 536 34:i 903 86003
60
191 211 52 73 313 604 15 40 51 725 801 901 44
87017 117 94 98 292 310 55 451 87 500 85 605
66 744 54 852 88055 172 295 397 593 607 700 1
848 838 89047 219 74 401 50 534 50 71 846 978
97 88 90153 294 481 632 880 997 91008 118 19
54 366 668 794 851 930 92145 236 408 37 42 98
563 661 726 46 57 871 93131 99 218 325 55 421
512 88 621 36 37 52 894 921 30 94013 43 174
84 314 25 53 504 643 54 761 75 95146 250 55
84 356 89 471 74 533 35 40 663 731 887 930 9G
96024 47 140 86 493 543 73 609 730 54 907 20
50 76 97116 33 224 320 435 92 514 31 677 732
34 75 826 41 925 53 98006 120 50 94 203 52 63
335 51 468 507 45 668 719 870 90 92 99 99150
461 567 87 626 54 69 702 808 24 60 957.
100145 219 318 21 39 475 661 753 54 101007 57
183 223 56 97 319 465 572 75 611 , 40 744 849 926
35 44 90 102062 374 453 77 574 89 615 72 744 964
103031 87 106 23 349 433 -14 777 801 912 68 104174
2·~2 322 61 444 58 586 663 702 922 68 105002 21 41
z59 317 67 90 95 400 14 30 67 507 630 321 918 26 40
106010 137 39 60 225 73 357 97 687 756 835 107050
65 207 47 64 98 069 519 91 916 53 108028 51 146
233 97 329 46 79. 453 511 61 650 35 745 84 93 981
10?030 99 120 54 63 259 659 775 99 817 29 58 901
34 4g 110017 19 153 80 204 365 483 504 73 92 97
-619 2:; 43 72 391 111070 ()6 li<! ~ 78 95 636 74 720
93 878 921 35 74 93 ll2Ó:i2 192 223 337 420 796 832
913 23 113018 104 23 233 318 23 453 510 610 38 764
882 926 98 11~017 35 36 106 203 329 95 603 13 23
602 21 918 7't 87 88 115105 242 401 10 957 116021
32 266 87 711 830 936 33 68 117040 32 253 374 436
u5 675 98 109 24 llOOó6 263 497 806 7 119048 323
,10 435 88 591 96 693 780 892 9H 49 52 120048 152
2.19 70 313 90 94 99 <166 533 606 706 840 58 984
121237 ,133 533 71 610 963 80 122065 238 42 320 72
406 5·15 601 704 75 915 123061 131 45 7 66 879 124126
222 419 87 539 99 933 50 95.
125004 76 203 545 63 624 56 7,17 72 882 95 126139
61 335 56 422 559 614 67 76 32 86 8·16 931 127027
139 57 92 241 408 68 79 571 736 849 78 90 91 935
49 55 123117 1H 46 82 314 65 424 540 782 812 81
129026 27 29 248 93 303 573 638 53 75 778 130056
174 94 466 97 585 98 641 64 72 707 65 78 131025
58· 197 280 475 558 93 648 51 749 821 34 909 88
132063 99 116 30 258 59 63 333 96 425 60 550 628
46 73 87 98 809 18 98 133279 93 316 58 76 441 92
594 780 134.005 227 36 78 383 89 92 450 553 787 914
135257 321 43 415 96 406 97 917 88 136043 93 135 49
73 92 273 635 82 744 137024 39 62 247 500 25 630
88 847 909 50 73 97 138059 76 258 331 606 741 82
98 846 139038 94 98 lOct 48 264 354 83 464 80 560
76 82 791 911 67 14Ó~33 47 86 233 311 483 505 648
803 141048 144 211 18 373 89 '73 522 45 614 97 710
902 142035 91 107 430 54 7 56 64 7 81 717 43 804
143076 163 871 99 917 23 28 144081 88 145 216 41
64 527 71 746 866 913 86 145231 83 92 470 77 548
602 19 735 99 946 80 1~6286 329 30 90 744 72 81 830
53 930 33 52 147181 342 99 447 87 571 ?DB 18 82
148059 148 73 248 414 87 500 49 671 735 314 45 901
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Najwspanialsze arcydzieło najnowszej produkcji francuskiej. Film ten to tragedja niezrozumianej, staczaj,cej
się kobiety. Posiada akcji: pełną dram:itycznego napii:cia, wzrastającego z minuty na minuti:.
Je1t dosadnym
obrazem obyczajowym naszych czasów. Obnaża dzisiejsze małżeństwo zrywaj41c z niego maskę z całą bezWliilędnością. Emocjonujący dramat kobiety dojrzałej, dusz11cej się w kajdanach małżeństwa.
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Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.
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p. S. Pietruszki znacznie powit;kszona.

dozwolone.

DZ!ś

PREMJERAt

Dla młodzieży dozw olone.

Arcydzieło konematogr. jakiefo dotąd nie było.

Cud techniki filmow:!j, najdobitniej stwi er dz:ijący nieśmiertelność
niem~go filmu pod tytułem:
1

ęwa

Żeromskiego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, '), 16, do rogu Koper- . ·
nika i Zeromskieo-o
Orkiestra symfoniczna pod batutą A. Czudnowskiego. CENY MIEJSC:
I D?- zł. 1.25, II .m. 90 gr., III m. 60 g r. Początelc s eans. w dni powszednie punktualme o g. 4, 6, 8 i 10-ej, w niedzieli: i święta o g. 2, 4,
6, 8 i 10-ej wiecz.

Salonowo-dedektywny film.

WILLIAM POWELL i JAMES HALL.
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Upojny drur.at miłości, odwagi i poświęcenia ludzi igrającycn ze śmiercią śród niebotycznych szczytów i b ezkresnych lodowców. Aldorami są tu wszyscy, poczynając od 2łównego bohatera, słynnego alpiaisty GUSTAW A
lDIESLA 1 przepii:knej Leni Riefenstabl, Ernesta Petersona znanego lotiiika Udeta i kończ"c na g-'cach,
słońcu, lawinach, lodowcach, bunach i wichrach.
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DRADA ARODO EGO I ERESU

Na terenie województw zachodnich sa-

morz::tnfo

powstał wśród

społeczeństwa

prąd

milczaj~ również, że to nie oni, ale właś-1 <lał.
nie obóz Marszałka Piłsudskiego stanąi na
świeżo właśnie Ii-ga Międzynarodów
cze1e akcji, która była imponującą odp-o- ka, „obrażona" za aiesztowanie Pragiera i
wiedzią na enuncjacje pruskiego ministra Liebermana, organizuje jakieś „manifestaodnośnie naszych granic.
cje"' antypolskie i zach~ca do nłch „towaOrgan Stronnictwa Narorlowego itwa- i'zyszów" francuskich.
ża, że jego kandydaci nie mogą się nPOkaPiękny to będzie widok, gdy przyjaciele
lać", kładąc swe nazwiska na lińcie wspól- polityczni stronnictwa narodowego, socjanej z „sanatorami".
liści francusy, organiz<>wać będą wiece 1
1
Aie nafarn1ast nie ma nic przeciwko te- demonstracje przeciwpolskie, - a równomu, gdy w ał•cji politycznej kroczy pod cześnie polscy „narodowcy" razem z przedrękę z b. !'osłem socjalistą Ciołkoszem, ntawicielami tejże Il~giej Międzynarodówki
który „ofiarowaP' Pomorze polskie Niem- bronić będą „frontu zachodniego•• •.•
com, zanim _nawet Treviranus tego zażąOpozycja prawicowa S!)rzęgła się po-

litycznie z 11-gą Międzynarodówką, która
jest jednem z najniebezpieczniejszych na·
rzędzi polityki antypolskiej. Równ0cze&.
nie zaś w imię „czystoścr i „niezłomno·
ści" w walce z Niemcami - ułatwia tym„
że Niemcom zdobywanie mandatów, a
więc temsamem umożliwia Niemcom następnie uzasadniać pretensje Niemczyzny
do naszych ziem zachodnich„.
W słowRclt i w druku - patrjotyzm.
W praktyce - rozbijanie polskiego frontu narodowego i zdrada polskich interesó""
narodowych. Oto prawdziwa istota „narodowego'' działania.
Ludwik H.

ku wytworzeqiu jednolitych, ponadpartyjnych list polskich przy nadchodzą
cych wyborach.
Jest to d~żenfo naturalne do zamanife:Stowania jedności narodowej wobec pre·
tensyj niemieckich do naszych ziem zachodnich. Głosowanie na jedną listę polską, prócz znaczenia moralnego, miałoby
ten pra!ctyczny skutek, że zmniejszyioby
znacznie szanse mandatów niemieckich z
tych prowincyj.
Przeciwko tej zdrowej i patrjotycznej
Idei wystąpiło jednak Stronnictwo NarodotWGE&WIEEMH a
we. Deklamujący ustaw~cznie o „potrzebie
'lgody i jed!l!ości narodo_wej" panowie „nawdowcy" - tłumaczą obecnie na szpalj
tach swego naczelnego organu, dlaczego rat
„nie chcą i nie mogą" położyć swych naz·
wisk obok nazwisk kandydatów „sanacyj-- 11•B!!iBlll*'!!l!li.Wllllll!l•aw•••••&t!ll!&llll!llB•
oych".
Nie mogą tego - jak twierdzą - utzynić ze względów„. „moralności publiczKorespodencja własna „Hasła"
1
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Sofja, we wrześniu.
'!'raktaty pokojowe, które okroiły ze
wszech stron tcrytorja bułgarskie, w
trosce 0 utrzymanie pokoju i w. obawie
przed
bułarskiemi dążeniami r,dwetowemi ,
rozbroiły naród bułgarski. Państwo przeszło pięciomi1jonowe pje posiada ani mary:narki v,rojennej, ani lotnictwa, stan liczebny armji ograniczono do 30.000. W
ten S:posób nieznaczny zaledwie odsetek
młodzieży męskiej, zdolnej do noszenia
broni, po w o ł y w a n y z o st a j e
d o s z e r e g ó w. I oto w niepospolitym bądź co bądź umyśle Stambolijskiego zrodziła się myśl, która dziś święci triumfy, jako jedyna chyba pozostałość po jego reżymie głosi
światu, że
Bułgarja też p o t r a f i d o r z u c i ć

materjałem

c e g i e ł k ę do potężnego grnachu kultury europejskiej. Skoro młodzież nie hędz.te służyła w wojsku, rozumował Stamgo"... nie chcą gorszyć ogółu, wyntępu··
bolijski, należy niewyzyskane siły pchnąć
iąc na jednej liście z rze!mmo „ugodowyw kierunku pracy pokojowej dla pańmi"' wobec Niemców kandydatami ooow
stwa.
·
{>!Orządowegc. Bo _ ich zdaniem - tyłI oto dnia 10 ree:nvca 1920 r. wydana
ko oni są wynalazcami ,,frontu zachodniezostaje ustawa o „o b o w i ą z k u
P r a c Y ". Ustawa ta, ni~nacznie zmiego", - tylko oni są tego frontu wiecznie
niona dwiema nowelami obowiązuje do
czujnymi i n~eustępliwymi strażnikami„..
dnia dzisiejszego.
Ale przemilczają, że to właśnie pomaKażdy mężczyna w wieku cd lat 20
fowe rządy zbudowały Gdynię, zapocząt~
do 40 o ') o wiąz a n Y j e st „o dkowały flotę wojenną, rozbudowały flotę
s ł u ż Y ć" P a ń s t w u ośm miesięcy, każda kobieta w wieku od lat 14 do
handlową, - i że w iych właśni~ czynach,
30 cztery mńesiące. Jest to t. zw. „redowa nie w deklamacji ujawnia się L:otna dba
na powinnost", czyli obowiązek zwykły.
łość o nasz front zachodni.
Ustawa pr.zewiduje jednak i t. zw. wre„Narodowcy" w swym organie przemenna powinm.ost, czyli obowiązek czasoRff@&MW#"
gę pwSV 1
~ff
?@I
WY 1 t. j •
pracę na rzecz państwa
6
li'
'
w przeciągu maximum - 3 tygodni rocz
nie. Ustawa określa bliżej charakter pra·
cy, p:rzyczem zasadą. jest, że obowiązek
Francja po wyboracn w Niemczech
czasowy wykonywany jest w miejscu
Korespondencja własna „Hasla"
zamieszka1nia zmobilizowanego „trudowaka".
r-·
• Paryż, we wrześniu 1930 r. myśl poprzednią Senatus w
„Avenir'';
Ustawa jest dość skomplikowana,
Naogół prasa francuska, a z nią ma- „Francja winna stać na s~raży, obser- przewiduje wyjątki z reguły, określa wa
gy obywateli francuskich, przygotowane wować, czekać .na dalszy bieg
wypad- runld dla „wykupienia się" i t. d. Są to
były na p1·zyjęcie wiadomości o zwycię- ków i b.rać z mch naukę. A przedewszy: jednak szczegóły. N a j w a ż n i e jstwie zarówno hittierowców, jak i ko- stkiem n i e n a 1 e ż Y s z u k a c s z ą j e s t
z a s a d a
p r a c y
mun.istów. że to zwycięstwo jed....-1.'.lk. bę- w b u d ż e c i e, n. a :r o k 1 9 3 O przymusowej dl a państw a.
dzie tak
przygniatające,
t e g 0, o s z c z ę d n o s c i
w o j s k o - !Zainteresowałem się bliżej tą sprawą i
n ikt tu n ie przewidywał: w y c h ".
..
.
miałem dzięki uprzejmości głównego dyani prasa, ani znawcy stosunków nieI ten ton przewiJa się przez
całą rektora p. Konstantynowa sposobność
macckich,
ani nawet
sfery
rzado- prasę umiarkowaną. Zaś pTasa kwico- zaznajomienia się z organizacją. Nie bę•
wa, jakby była zawstydzona. Aż przykro dę sypał cyframi, chociaż są one bardzo
we. To też prasa francuska wszystkich czytać samousprawiedliwiania się za po- pouczające. N;ie mogę się jednak powodcieni nie ·ukrywa, że wynik wyborów litykę ciągłych ustępstw na rzecz
Nie: strzymać od przytoczenia chociażby paru
niedz.ielnych j e s t
s
t
r
z
e
ż.
e
_
miec
i
próby
pooieszania
się,
że
warunki
danych, ilustrujących d<miosłe znaczenie
0
ekonomiczne Rzeszy nie pozwolą jej na ustawy dla państwa. Mam przed sobą
n i c rn p o d a d r e s e m F r a nc j i i j e j s P r ~ Y m i e r z e ń- próby żadnego puczu.
sprawozdanie za rok 1928klm-29. Za rok tenh
'rodku między J. ednym obozem „trudowak" zrobHi 453
.
nowyc
W
Pos
c ó w,
iż w republikańskich Niema drugim, z mozliwie
najobjektywniej- dróg polnych i 161 klm. nowych
szos,
h
czech zaczyna
się- od,vracać
,
106 w od oc1ągow,
· ,
11 s t u dni. ,
~
.
_, dot. yc
, cza-_ szym saden.1 stoi prasa
informacyjna. 51 mostow,
sowy stosu 11ek do zobowiazai1 międzyna Dla nieJ~ J.est J. asncm, że musi się w zregulowali 5900 m. rzek, przekopali 280
rodowych. Treviranus był tylko Janem Niemczech znaleźć większość centrowo- m. k an ał'o:v, d'zwignę
·
1·1 mur oc h ronny na
Chrzcicielem Hittlera; prostował
jego lewicowa dla stworzenia rządu wielkiej prz~strzem 7561, m. Pozatem zremontościeżki, ale był g.<tdułą, gdy tamtem dzia- koalicji, jeśli Rzesza n i e m a P. ~- ~all. ~40 !dm. ?_rog, _2~ mosty,. 4~ wodołał. Wobec tego zwycięstwa
rewanży- p a ś ć w 0 d m ę t y a n ar eh J i. ciągi_ 1 t . d. Nie p1_z::Lac~am J~Z .stat_ystów wieczorny „L'Intransigeant" przy·rrudno mi pomieścić tu
wszystkie s~Y'k~ pracy w k<:leJm_ctw:e, gorrn~twie,
pomina zupełnie otwarcie, że
głosy, jakie się słyszy na temat wybo- 111~ l:czę rzą~oweJ ce~1eln,i, fabryki obunależało zawr~eć po~ój w. ~.rl~e.
rów niemieckich i jakie znajdują echo wia i zakładow kra°Meckich, u t r z y Wyglądał):>Y on ,maczeJ, aruzeh irak~t w prasie. Podsumujmy przeto
wszyst- m y w a n y c_h w r u c h u
b e z
We~salsk, z ktore?"o ~e~, pozostaną. J~- 'lde i podkreślmy wynik: jest moment za p o m o c y s '1- ł pła, t ny c h .
dyme. st:zępy. „~ie m1ehs~y zaufam.a skoczenia młJno całego
przygotowania,
\i'l/ystarczy zaznaczyc, że w roku spra
do N1~miec - pmze P: B~ilby. ~rzewi- jest rozczarowanie w
stosunku do do- wozdawczym powołano do pracy przesz~y:Vahśmy~ że po podpa.sai;iu yokoJU od- tychczasowej polityki ustępstwa wobec ło _16.000 osób. (liczb~ ta stale wz!'~U:),
zyJe w Niemczech pragmeme
zemsty Niemiec i jest silne postanowienie za.cho ktore oszczędziły panstwu 146 InllJonow
i nie zgaśnie więcej. Próba
lojalnego wa..riia zimnej krwi.
·lewów.
zbliżenia do Ber~ina nie udała si~ _a. sz~a
Ale jest jeszcze jeden wniosek dalI1~t~resowała mnie sp~a~a stosunku
chetne z _naszeJ
stro~
oprozm~me szy, śmielszy: wynik wyborów w Niem- zmob1hzowanych r?botmkow do pracy.
przedtGrmmowe Nad·renJl
p o d n i e- czech osłabia znacznie
stanowisko p. Praca przymusowa Jest zw~kle mało pro
c i ł o t y 1 k o, p r a .g n i e n ~ e Brianda, przeciw któremu
p:!:·awica JU:t du1~cyj~a. Otóż reguła-~' Jak każda, ma
r ew a n ż y s to w . Niestety - m- dawno wytoczyła co cięższe działa. To wyJ~tk1. Produktywnc:sc pracy . wzrasta
ni sprzymierzeńcy nie rozumie.li
tego, też n8Jeży się liczyć z tem, że przy naj- z roku na rok w ~posob_ zgoła mezwykły.
i::o się w Niemczech
przygotowywałoJ bliższej sposobności, po sze~cioletniej nie Praca w_czyna by~ ~wa~na za rozg-rywDziś sprawdza się wszystko to, co pr.z.e- przerwanej pracy na Quai d'Orsay,. p. kę. Spec1.alnY. mies1'ęczmk p. t. „Tru<lowi<lyw~liśmy od lat 12. Nikt nie może Briand cędz.ie musiał ustąpić
rnieJSCa wo d1e~o'
zyw~
re~agow~ny
przez
zarzucić Francja, iż nie udzieliła morał- pditykowi, bardziej zwi~zanemu ideoyv~ l?· Kandowa zawiera me~ce.:i1ony maternego popm·cia niemieckim żywiołom re- z obozem rU1dzącym, a temsamem m~ieJ Jał: artykuł.Y „trudowakow.. Artykuły,
publikańskim. Dziś eksperyment
jest ugodowo nastrojonym wobec
Niemiec. pełne entuzJa.zm:i . .Pelne wia~·y w to, ze
skończony".
Nauka nie może iść w las.
cz~s ~<l~a.:1y pau?~wu pomnozył _realne
1
Ale jeszcze dosadniej
kontmuu.ie
AI. Then.
--:-:::.1 . v_'.'.i1 ze podmosł dobrobJ:t kraJu, J>:OCiekawy jest natomiast „argument" inny: niezłomni „rycerze frontu zachodnie-
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Racjonalna gospodarka

.qef'.

SM

. , ee•; IS

ludzkim

mógł odbudować to, oo zThiszczyły dłagt
1etnie wojny i straszne trzęsienia ziemi.
Rzecz charakterystyczna: z przy
m u s u p r a cy można wyk lł·
pić s i ę. Cena zależ.na jest od stosun
ków mate.rjalnych petenta. Wykupuje się
jednak znikomy procent - maximum 7
proc.. A więc i w sferach zamożniejszych
panuJe przekonanie, że praca dla pań.
stwa jest raczej zaszczytem, niż cięża.
rem.
A co robioie z inteligencją? zapytujQ
dy!l'ektora. Zdumienie z jego strony. Jak
to co?
Inteligencja pracuje fizycznie •••
Z początku idziie jej to gorzej, po dwóch
tygodniacl1 wprawia się i nie ustępuje
robotnikom z io:mych warstw. Pmytem
.wnosi zdrowego ducha w masy robotnicze
i wywiera bardzo dodatni wpływ na WSZY.
stkkh.
Podobnie, jak w wojsku, zm.obilizo..
wani do pracy przechodzą szkolę. Analfaibeci kończą pracę umiejąc czytać i pi-

sać.

W ten oto sposób niezwykły pomysł
Stambolijskiego, który miał z początku
tylu pł'Zeciwników, dopatrujących się w
tern nowatorstwie „bolszewizmu'' przy.jął się, wżył się i uważany jest za coś
normalnego i koniecznego.
Całą organizacją kieruje dyrekcja,
której podlegają. 10 zarządów okręgowych 3 „stoprunstwa" (gospodarstwa, t.
j. fabryki, gospodarstwa leśne i t. p.).
Poszczególne dzfały administracji tu skie
rowują. zaip~triz.ebowanie na robotników,
tu się dzieli pracowników na poszczególne okręgi', tu się określa czas pracy i t. d.
Przyjrzawszy się organizacji „przymusu pracy" w Bułgarji ro oż n a się
stać j ego en tu z j as tą., oczywiście z szeregiem zastrzeżeń. A więc
pierwS(l.ym i najpoważniejszym warun·
kiem powodzenia akcji jest ogramczona
·
k
T
bo
·
służba WOJS owa.
am
wiem, gdz"ie
większość młod~ieży musi służyć w wojslrn, b. rak c_zasu ~a pra~ę podo bTI/} clo t ru
dowoJ. powi.nn?sti. Dopwiadcze:ma „buł
garsk1e ~~Ją J:dnak zn:i.czną warto3c dl~
p:rzyszł;os~i. ~azdy bow_1em sukces ~CJl
r:roroJemo~~J (nararzie zbrt wielkie~
mema}) z~l~za ~ do er~, .kiedy '! całeJ
Europie większosc mrodZiezy b~1e służł7fa pa.ń,stwu, pracując nad. podciesiemem ogolnego dobrobytu kraJu. A wów:czas „kulturalne" :iarody bę~ą od „dzd„
kiej" Bułgarji pobierały lekcJe
racjonalnej gospo~arki materjałem
ludziom.
Już obecn~e Niemcy badają spraw~ nl .
~iej_scu, studjując możliwośoi prz~zcze-.
p1e:ma t_ego_ „P?<latku naturalnego
na
grunt ruem1eoki.

W. M.
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Wytwórnia

Pie~y i

kuchenek

przenośnych

nagrodzona
na wystawie Gospod. Hi·
gienicz. w Łodzi, dużym
uebrnym medalem.
„KOŹMINEK"
Główna 51, teł. 175-09
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Wywrotowcy na ławie oskarżonych
· Dwóch komt1nistów Sąd skazał na karę więzienia

W dniu wczorajszym na ławie oskar-1
Sprawa przedstawia się następująco:
w Łodzi zasiacli
Urząd polityczny w Łodzi otrzymał konfi
g. 5 m. 48 26-Jetni Stanisław Rykowski.
c!encjonalne wiadomości, że mieszkanie nie
g. 19 m. '1.7
Rozprawie przewodniczył sędzia Koz- jakiej Stefanji Ostrowskiej przy ul. Emilji
łowski w asystencji sędziów Jesionowskie- 50 jest lokalem komunistycznej partji polgo i Maurera. Oskarżał prokurator Chaw- skiej, gdzie przebywają przyjezdni komułowski. Obronę wnosił adw. Rumszewicz. niści.

Na skutek tych wiadomości mieszkanie
to zostało poddane przez urząd polityczny;
pod obserwację. Dnia 8 kwietnia r. b~
jeden z wywiadowców policji politycznej
obserwujący dom, w którym znajduje się
mieszkanie Ostrowskiej, zauważył jak do
bramy tegoż domu wszedł jakiś osobnik
w tawanystwie jeszcze dwuch ~nych ~e
znanych mu osobników.
O swym spostrzeżeniu wywiadowca po
wiadomił natychmiast utząd polityczny, któ
ry na wskazane miejsce delegował bez.
zwłocznie jesz<:ze kilku wywiadowców.
W pewnej chwili wywfadowcy policji politycznej przy zachowaniu wszelkich środ
ków ostrożności wkroczyli do mieszkania
Ostrowskiej, gdzie zastali trzech osobni·
ków.
Przeprowadzona rewizja w mieszkaniP
Ostrowskiej, nie dała wyniku pozytywnego, natomiast podczas rewizji osobiste{
przy zatrzymanych osobnikach w kamizel
ce jednego z nich znaleziono okólnik Centr.
Kom. Komun. Partji Polskiej dJ komitetów
K. P. Z. U. i K· P. Z. B. w sprawie kampanji komunistycznej w dniu 1-go maja rb.
W okólniku tym centralne władze komu
nistyczne nakazywały komitetom rozpoczę
cie walki o obaleniu ustroju społecznego i
państwowego w Polsce oraz o wolność lG
tysięcy więźniów politycznych.
Osobnikiem, przy którym znaleziono
wspomniany okólnik okazał się znany policji działacz komunistyczny. Stanisław.
Rykowski, którego aresztowano do dyspozycji władz sądowych.
Na rozprawie sądowej podsądny Ry·
kowski nie przyznał się do winy i wyjaśnił,
że ujawniony podczas rewizji
przy nim
0kólnik znalazł na ulicy.
Sąd po zbadaniu świadków oraz wysłu
chaniu mowy prokuratora i obrony wydał
wyrok, mocą którego Stanisław Rykowsk:
został skazany na cztery lata ciężkiego wię
zienia z pozbawieniem praw.
Na tejże sesji Sąd rozpoznawał sprawę
przeciwko 17-1etniemu Luzerowi Sztajnma
nowi, oskarżonemu również o działalnośł

żonych Sądu Okręgowego

Ws. słońca
Zachód
•

WTOREIC

Łyszkowski
zwolniony z kciejelr.:
dojazdowych

P.

~·~~~~~·~~~~~~~~~~~-~*~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~*~~~-~~~~~~~~~~~~·~'

Z .Tygodnia Przeciwniemieckiego

P. Władysław Łyszkowski dotychczaW ubiegią niedzielę odbyły się w Kutsowy raclca prawny Łódzkkh Elektrycz- nie na zapoczątkowanie tygodnia przeciwnych Kolejek Dojazdowych z.ostał z~ol niemieckiego ćwiczenia polowe dwustronniony z zajmowanego stanc·.v.ska z druem ne zorganizowane przez Kmdta Obwodu
1-go paździer~ika r. b„
p. w„ p. mjr. Stawińskiego przy wielkiem
poparciu ze strony z - cy d - cy 37 pp„
mjr. · Pa!ewicza. W ćwiczeniach wzięło
Zebranie członków Cechu udział
zgórą 1200 młodzieży ze Związku
Strzeleckiego, Hufców Szkolnych i organi
Sekreta.rjat Cechu Kuchmistrzów w zacyj niestowarzyszonych pow. łęczyckiet.odzi Gdańska 72 zawiadamia wszyst- go i kutnowskiego. ćwiczenia te rozpJczę
kich ~złonków powyższego cechu że dnia ły się w sobotę po południu i trwały do
24-go b. m. w lokalu wł:-.snym
(Piotr· niec:zieli rano, wykazując duże opanowakowska 79) odbędzie siQ półroczne zebra- nie przez młodzież slużby polowej, wielką
nie na dwie zn:iany ,a mianowicie: orl obowiązkowość i sumisnnoś_ć w wykonywaniu rozkazów, hart ducha i ciała oraz
2-5 i od 6-ej do zakończenia spraw.
niezwykły zapał do pracy wojskowej.
Ze wz.ględu na bardzo ważp.e sprawy
Na specjalne zaakcentowanie ~asługutycząc.e się naszego rzemiosła, . up1·i:i~za
je
sprężysta organizacja ćwiczenia kierowa
my ws:zystkich
członków o JaknaJhczna przez mjr· Stawińskiego przy pomocy
niefazc przvhvC'fa

Kuchmistrzów

-

,zarzącs.

Z Komitetu Głównego

I kmdta

pow. Z. S. i z - cy starosty w Kutnie p. KorzeniowsI<iego, oraz kmdta p. w.
w Łęczycy, kpt. Nowalsetti'ego.
Po ćwiczeniu ·odbyła się na m1ejSCOwym stadjonie msza św. polowa przy
udziale d - cy 26 dyw. piech., p. gen. Mac
kiewicza,
starosty, p. Zbikowskiego,
z - cy d - cy 37 pp., delegata Okr. Urz.
W. F. i P. W„ Kmdy Okręgu Z. S., prezesa pow. Koła Przyjaciół Z. S„ wielce czyn
nego p. Łubieńskiego oraz całego szeregu
przedstawicieli władz ·o rganizacyj i tłumów
publiczności.

Po przemówieniach odbyła się na rynku defilada przed d - cą dywizji i starostą
w otoczeniu tłumów publiczności, serdec~
nie zainteresowanej i owacyjnie witającej
dziarsko defilujące oddziały.
. . Uro~zystość za~·ońc:ono . skromnem
s111adaniem w Kasyme ohcersk1em 37 p. p.
N

500
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NAGRODY

łodzi pcdwcdnej
Komitet Główny budowy łodzi po<l- A MIANO\VICIE: 100 zł., 56 zł. i 14 NAGRÓD PO 25 zł.
~nej „Odpowiedź
'l'reviraoosowi" w Jrc "'1 losowania be;dzie rozdzielone rniE;<l:r:y tych nadsyłaj~cych kupony, których odpowiedzi padną
Łodzi pros·i stowarzyszenia, związki i or- ·
na hasło , c.tn:ymujące nai"1i<:k$zą liczb~ głos6w.
Należy z pomi;dzy niżej przedbżonych hasoł:
ganizacje, które nie zgłosiły dotąd akce~u, a pragną być podpisane na odezwie
Nr. 1 C U K i E R - to zdrowie
~o ogółu
Rodaków, o natychmiastowe
żywi
Nr. 2 CU K IE R
zgłoszenie
przystąpienia
do Zarządu
Zwiazku Inwalidów Wojennych w Łodzi,
krzepi
Nr. 3 CUKIER
ul Gdańska 29.
Nr. 4 CUKIER
daje siłę

budowy

---(:)·--"'

komunistyczną.

Na

Bałutach hulają
nożownicy

Wczorajszej nocy, wracającego do domu 40 letniego Stefana Rychtera, zamieszkałego we wsi Pabjanka,
gminy Radogosz-cz, zaczepiło
dwóch niez.nanych
osobnilców, którzy st.wierdz:wszy, iż Rychter jest pijany, zażądali od niego, by
udał się z nimi do restauracji i poczQstował ich wódką.
Gdy Rychter ośv.rbdczył, iż pienię
dzy już przy sob~ nie po.siada, nieznajomi zadali mu przy torze kolejowym na
Szosie Aleks~ndrowskiej
szereg ciosów
nożami w głowę, poczem· zbiegli.
Leżącego '" kałuży
krwi Rychtera,
znalazł przcchodz:tey ulicą patrol policyj·
ny, który zawezvrnł p-0gotowie ratunkowe.
Lekarz po nałożeniu niesz-częśliwcmu
Jpatrunków prze·1riózł go c!o szpitala św.
Józefa. (JJ).
--·OUIJ-

Nocn0

dyżury

aptek

Dziś

w nccy dyżurują następujące apteki:
G. Antoniewicza (Pabjanicka 50), K. Chą

dzy:ó.skiego (Piotrkowska 164), W. Sokolewicza (Przejazd 19), n. Rembielińskiego
(Andrzeja 28), J. Zundclewicza (Piotrkowska 25),
'M. Kasperkiewicza (Zgierska 54), S. Trawko wskiej (Brzezif1ska 56). (p}

cukier, to nie przyprawa dl~ smaku, a
pokarm o wielkiej
wartości odiywczej

1111111 lllJlll

Spółka

Szewców

Do Biura Prop. Kons. Cukru
Warszawa, Krak. Przedm. 55
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Pożar
Spłonęła stodoła

Luzer Sztaj'nman czynny członek Związt.u
młodzieży komunistycznej.
Na rozprawie sądowej p0dsądny nit
przyznał się do winy i wyjaśnił, iż odebraną od niego paczkę otrzymał od nieznanego mu osobnika, który polecił mu odnieś~
tę paczkę do bramy przy ul. Piotrkowskiej
gdzie po odbiór ulotek miał oczekiwa6
jakiś również nieznany mu osobnik.
Sąd po zbadaniu świadków skazał L!!zera Szta,inmana na półtora roku domu poJ?rawy. Obaj skazani po ogł·oszeniu wyrOL
ków wznieśli okrzyk „w więzieniu biją"'.

pod . Łodzią
z tegorocznemi zbiorami

Wczorajszej nocy wybuchł pofar we zbiorem. Straty wynoszą 3,000 zł.
Stodoła ze zbożem asekurowana była
Jędrzejów, gminy Wiskitno,
powiatu
łódzkiego w
zabudo»vaniach gospodar · na 6,000 zł.
Przyczyna pożaru nie została dotychczych, należących clo Krystjana Krauze.
Do walki z niszczycielskim żywiolem czas ustalona, jednakże zachodzi przypustanęła straż miejscowa oraz zawezw~na szczenie, iż pożar powstał wskutek porzuna pomoc straż ogniowa łódzka. Po ctwu- cenia przez nieostrożność niedopałka pa- ~!!!!!'!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!1!!!!!!!!!!!!~__,
!'.'Odzinnej akcji ratowniczej pożar został u- pierosa w stodole przez parobka KrauzeWykłady
gaszony przyczem pastwą płomieni padła go. (P)
murowana stodoła z całym tegorocznym
ŁÓdzi
- - - o Oo--wsi
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P oza g:ranicami pa:!istwa

W ministerstwie pracy i opieki społecz
nej odbyła si ę poci przewodnictwem wicemi
w Łodzi,
nistra dr. Stanisława Hubickiego konferenul. Piotrkowska 79, teL 158-38 cja w sprawie przyjścia z pomocą .akcj~
osadniczej, organizowanej poza gra111carn1
poleca:
państwa. W konferencji wzięli udział: z
SKORY - HURT i DETAL ramienia ministerstwa reform rolnych specjalność:
dyrektor departamentu p. Ciborowsk!, z
ttaliczM sprzedaż zelówek trwał ych ramienia ministerstwa spraw zagramcza wodę, jak również skóry trwałe nych - dyrektor dzpartai:ien~u p. Łukasie
do pomp.
263 wicz oraz radca Mazurk1aw1cz, dyrektor
Urzędu Emigracyjnego p .. ~akoniec~nik_of!,
wicedyrektor Biesiekierski 1 naczelntk mz.
Gadoll!-ski) oraz z ramienia Pa11stw. Ban.ku

lllllllllllllllBJll

za N r . - -

Dnia 30 kwietnia r. b. wywiadowca po. '
Iicji politycznej pełniący służbę na ulicy
Rzgowskiej zauważył w pewnej chwili jakiegoś młodego osobnika wyznania mojże
szowego, trzymającego w ręku jakąś paci

bo..1e ::I

V'l

W komisarjacie po sprawdzeniu okaw paczce były odezwy komu"' . . „
nistyczne w ilości 750 egzemplarzy. Wśród
!....-~~~----·-------.:z.~ P.
Każdemu nndsylającemu kupo:i prześhmy llratis albumik z foto~rafja~i d\VUDa&~ll as~w odezw były i takie, które nawoływały rof.G;sk!egQ sportu, wykonany techniką wkl~słodrulcowi\ oraz nazwiska i adresy osob, ktore botników na wiec mający się odbyć W dRiU
otrz} m·. ją nagrody.
t-go maja na Zielonym Rynku. Osobni-
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Rolnego - szef wydziału emigracyjnego
.
.
..
p . Stempowski.
Na konferencji rozwazano k omecznosc
!rnntynuowania akcji zorganizowanego osa
dnictwa, ze względu na ogólnopaństwowe
znaczenie tej· akcji, oraz przyjęt·o zasadę
· k „
potrzeby przyjścia z pomoc<J: tej a Cjl ::e
strony czynników rządowych. Celem omowienia szczecrółów i formy pomocy dla akci·i osadniczeJ, w szczególności na terenie
„
· •
r ·
· ki
Brazylp, m1111~terstwo pr.t-y 1 opie. spo~
!ecznej zwołuje następną konferencję w tej
sn_rawie na dzień 22 b. m.
!'.:

usilnym staraniom
T~arzystwt.
Kultury Katolickiej udało Ilię pozyskać dla Z.Odzi tak znanego w świecie katolickim uczo~
go prelegenta, jakim jest Ks. Jan Urban T. J.
Redaktor „Przeglądu
Powszech11ego"' • JUoa.

intelig~ji

ko'K;. Urban wyglosi dla
... sali
Domu Ludowego - przy ul. Prze3azd 4 - w
dniu 30 września, 1 i 2 października p godz. 20
trzy wykłady religij:ie na n:'-stępując:e .tematy:
1) Religja w życiu Jednostki, 2) ReligJa a rodzina, i 3) Religja a życie publicz:ie.
.
Najważniejsze problemy, ,n':rtu3ąoc obeCl!le
w społeczeństwie, zo?taną osw1etlor..e . ka~oliekim punktem widzerua. Prelegent wykaze, ze w
tych aktualnych zagadnieniach ~eligja ma swój
głos, że pominięcie go prowadzi n.a . man~w!!e
nasze życie społeczne, a ~w~g19druerue .religij.
nych drogowskazów chrom Je skuteczrue
od
wstrząsów i anomalij. .
.
To też przedewszystlnem nruize sfery mt&
ligentne zapraszamy na wykłady religijne Ks.
Urbana. Jesteśmy przekonani, że dadzą
0119
jej możność rzeczowego pogłębie:iia uś:".iado·
mienia katolickiego w ta~. ważne~ 1:1~terF.
'
~ekretarjat AkeJI l{atolickieJ Diecezfł
liódzkiej.
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ŁÓDŹ PRZED WYBORAMI
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DO SEJMU i SENATU

10000 kartęk na domach I

Zawarcie bloku

Referat wyborczy magistratu przyst'i~ił wczoraj do wywieszenia w domach kar
tek z adresem obwodowej komisji wyborczej.
Nieruchomości
jest w Łodzi około
10.000 i tyleż kartek umieszczonych zosta
nie w bieżącym tygodniu z numerem obwo
dowej komiBji i jej adresem.
(b)

wszystkich organizacyj

I

sjonis·~yczńych

Onegdaj odbyła się narada
wybor-1b1Gku p:..·zez p~zys~~1picnic do11 P?szczecza w sprawie utworzenia
wspólnego gólnych orgamzacJ1 zawodowych i orgabloku ws'z ystkich organizacji
sjonisty- nizacji gosp.odarcz~ch. .
.
cznych na całym terenie Rzplitcj.
Pod komec posredzema yvy~omono e:
Powzięto jednogłośnie
uchwałę, w gzekutyw~ wyborczą, do kt?reJ .. w.esz~1
myśl której organizacje „Hitachdut" i przedstawiciele: k. c. orgamzacJ1. s~om
„lVlizrachi" tworzą
wraz z „ogólnymi'' stycznych w Pols~e, cg~zekutJr~v .sJomstysjonistami
b.
Kongresówki
cznych ·we. LW?'"''.1.e i h..ral~ow.ie,, oraz i:ezł.
sporzą· licji wspólny blok wyborczy. oraz. b. Ga- prez~;i~anc1.
r~lig1Jnycl_1 SJ'on:_s.~ow „MizW przyszłą niedzielę odbędzie się na- rach1 i SJomstyczneJ
par~Jl
pracy
rada plenum nowoutworzonego
bloku „Hitachdut". (b)
Referat wyborczy magistratu przystąpił
bazy tego
do sporządzenia listy wypłat dla 550 pra- w sprawie ew. rozs•zerz.enia.
cowników, którzy sporządzili listy wybor-

105000

za

dzenie list

ców.
Ogółem magistrat zapłaci na te
około 105.000 złotych z ogólnej sumy

listy
160
tys. przeznaczonych na koszty wyborów.
Pracownicy otrzymają wezwania do ka
sy miejskiej z oznaczonym terminem i należn-0ścią, jaką podejmą za swą pracę nad
ufożeniem list wyborców;
(b)

Urny do

głosowania

1000 dodatkowych wyborców

Jak się okazało przy sporządzaniu list
wyborców, niektórzy właściciele nieruchomości nie złożyli odpowiednich wykazów,
zamieszkałych w ich domach wyborców.
Na skutek interwencji władz policyjnych, spóźnieni właściciele domów dopiero
teraz nadsyłają te wykazy i magistrat przy
stąpił do wykonania dodatkowych list, na
których mieścić się będzie około 1000 naz

Magistrat zaoszczędzi sobie w tym roAt koszty sporządzenia 165 urn do głoso
wania, który to obowiązek w myśl ustawy
tiąży na władzy komunalnej.
Aczkolwiek część um jest zepsuta, lecz
Okręgowa komisja
wyborcza zezwotym razem jest tylko 165 obwodów, gdy liła przewodniczącym komisji obwodopoprzednio było znacznie więcej, dzięki wych na indywidualne określenie godzin
czemu potrzebna ilość urn jest w stanie do
urzędowania tych komisji.
brym i dostarczona zostanie w przedazie11
Na drzwiach obwodowych komisji wywyborów obwodowym komisjom wyborborczych będzie wywieszona kartka z
czym.
.(b)

Godziny

IwiskListy
wyborców do S~jmu. i ~enatu.
te, po podz1elemu ich na obwody, przesłane z0staną dodatk~··~? przewocl
niczącym obwodowych
kom1sJ1 wyborczych, a właściciele domów, którzy nie
nadesłali wykazów w terminie, uka;an_i zo
staną grzywną przez starostwo groazk1c.
(b)

urzędowania

komisyj obwodowych

Podania wolne od opłat
Wszystkie podania i pisma, skierowado okręgowej komisji wyborczej, lub
do komisji -0bwodowych wolne są od
opłat skarbowych.
Nie podlegają opłacie stemplowej rów
nież podania o wykreślenie z list wyborców lub wpisanie pominiętych w tych listach, jak również wszelka korespondencja
111 sprawach wyborów do Sejmu i Senatu.
(b)

Badania regjonalne

ae

Umeblowanie biur
wyborczych
Wydział

oznacze·niem godzin urzędowania komisji,
nie mniej niż 6 godzin dziennie w za!Gżno
ści od przewodniczącego komisji i lokalu,
z których wiele, n11eści się w urzędach lub
szkołach, wolnych ty:ko w pewnych godzi
(b)
nach przed lub po południu.

na terenie województwa

łódzkiego

z inicjatywy sytetu Jagi~liońskiego dr. K. Nitsch.
polskiego towarzystwa
Dzięki życz1iwemu poparciu akcji kohistorycznego i koła łódzkiego towarzy- misji przez władze rozpoczęto już właści
stwa miłośników języka polskiego, pod wą pracą naukową.
Wskaz.any
przez
protektoratem pp. wojewody, biskupa i prof. d-ra K. Nitscha specjaiista-badacz
kuratora powstała na terenie naszego dr. Zdzisław Stieber, przystąpił w bieżą·
miasta komisja, organizująca regjonalne cym mi·esil. :u do zbierania materjału
badania językowe. Kie1'0wnictwo nauko- djalektoleg;, ;;aego na te1·enic naszego wo
we przedsięwzięcia objął najznakomit- jewództw~
sz.y djalektolog polski, profesor Uniwer- ·
- - - o Oo--W

lwńcu ·roku ubiegłego

oddziału łódzkiego

gospodarczy magistratu zajął
uzupełnieniem umeblowania
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Biura wyborcze obwodowe mieszczą
Lokatorom
ul. Romana
się cz~ściowo w opróżnionych lokalach,
Ubiegłej nocy, nieznani sprawcy
/
obawiano się zapalić światłoJ
fub w szkołach, i magistrat musi odpowied
nio umeblować te lokale by w każdym bydokonali napadu
by nie dać tern widocznego celu napast\o biurko lub stół, krzesła, ławki itp.
na mieszkanie lokatorów domu przy uli- nikom.
cy
Romana 7, Klary Gener i Anny Jez;ioRozpaczliwe wołania o pomoc z.aalarKażde biuro głosowania musi posiadać
dwa wejścia, p'fzez jedno głosujący wcho- rskiej zajmujących z rodzinami miesz- mowały patrol policji, na widok którego
dzi, a przez drug;" wychodzi po oddaniu kania na pal-terze we wspomnianej po- napastnicy zbiegli.
sesji.
Podczas ucieczki, jeden z napastnikartki głosowania.
(b)
Późnym wieczorem, gdy obydwie ro- ków niejaki Marcik,
zamieszkały przy
dziny już spały grad kamieni posypał się Szosie Pabjanickiej.
mll!UiłłSJ [§Jffi[§]l§I mliiJmłfiiJ l§J a w okna wspomnianych mieszka11.
zosta.ł przez pclicjantów poznany,
201
Z brzęki001 wypadły stłuczone szyby, jednakże korzystając z ciemności zdołał
KINO-TEATR
przyczem lrnmienie
wpadłszy do miesz- zbiec.
"kania tłukąc wiszące na ścianach obraZa z·biegłymi
napastnikami policja
zy ornz stojące na półce nacz.ynia ku- wszczęła poszukiwania. Przyczyny napachenne. Panilrn Yrynikła w obydwóch du dotychczas policji nie udało się ustaOSTATNIE DNI!
mieszkaniach, tembardzie.L iż
lić. (p).

Tajemniczy napad ·na mieszl<anie

s•ę wczoraj

przy

wybito szyby

IBllEJ

LUNA

Uroczyste otwarcie 1ezonu zimowego

Ze

Reprezentacyjny film naszego repert~aru, wywołuj'!cy '!"szędzie entuzjazm
widzów. ReahzacJa K. Meglickiego

-HALICA

Z-orika Szymańska, Helena
Zshorska, Zofjil Linderfówn .a
i Harry Cert
Ilustracja muzyczna i śpiewna oparta
n~ op~rze !\ioniuszki w wykonaniu
w1ellc1e1 orkiestry symfon. pod kier.
L. Kantora oraz solistów i chóru pod
dyr. Teodora Rydera

P?czątek o god~i~ie 6~ej, 8-ej i 10-ej
w1ecz. Ceny miejsc mepodwyżs:i:one.
P~ssepartout, prócz urzędowych oraz
b~lety. wolnego wejścia bczwzglt;dnie
mewa:i:no podczas całego czasu demon11trowanh powyżazego filmu.

dla organizmu ludzkiego
Cukier należy do n a j k o n i e c z. •
n i e j s z y c h i najnaturalniejszych środ
ków odżywczych. Cukier jest pochodzenia
roślinnego i mieści się w owocach, łody
gach lub korzeniach rozmaitych roślin. Do,
organizmu ludzkiego dostaje się bądź to
bezpośrednio przez spożycie owoców, bądt
też jako składnik wydzielony z trzciny cukrowej lub z buraków cukrowych. Cukier
ru.finowany w cukro\vniach jest jednym z
r;ajczystszych produktów
clic:micznych,
zu.wiera bowiem 0,05% wody i 0.05% soli. Cukier o zawartości 1 - 2proc. wody
łatwa się psuje i nic nadaje się do sprzedaży. Zadanie, jakie spełnia cukier w ludzkim organiźmic, możnaby porównać z za·
daniem benzyny w motorze lub węgla w
kotle parov1:ym. Cukier jest tem właśnie pa
ci e p ł a i
liwem t. j. ź r ó d ł e m
s i ł y ml!si on być jednak uzupełniony
białkiem, skladnikami mineralncmi, zawar ·
temi w mi<;sie, jarzynach, owocach.
Przemiana cukru w ciepło i energję
nazywa się w języku naukowym spalaniem
fizjologicznem. Po spożyciu rozklada się
cukier w glul~ozę i lewuloz~. W tej formie
dostaje się on w obieg krwi, do płuc, gdzie
następuje spalanie. Przeciętna
zavvartość
cukru we krwi wynosi w wątrobie - 1,5%.
Ternu samemu zadaniu, to jest wytwa·
rzaniu motorycznej cnergji w organiźmie
ludzkim, służą też tłuszcze i krochmal. Ze
wszystkich tych v,ręglodowanów n a j •
zdrow~zym środkiem
żyw czym j e st c u k i e r,

Związku

Polskich Stowarzyszeń
Spiewaczych i Muzycznych
województwa

Po ferjach
wakacyjnych
Zarzad
Związku ukonstytuował
się w następt1ją.cy sposób: prezes A. Michałowski, I
wiceprezes J. Wo1czyński, II wiceprezes
R. Ko.nopski, sekretarz K.
Bełtowski,
zast. sekr. Frankiewicz, skarbnik F. Feja, gospodarz T. Brzozowski, członk. zadyry' rządu Markiewicz oraz naczelny
• gent A. Pędzimąż.
Nowo obrany Zarząd powziął uchwałę rozesłać ankietę do wszystkich Tqwarzyst śpiewaczych na terenie wojewódz·
twa tak świeckich jak i kościel.nych, po
otrzymaniu których mając rnatel'jał wystosuje do Ministerstwa Oświaty prośb~

I

łódzkieg()

o udzielenie subsydjum, aby móc
zało
żyć szkołę dyrygentów, dać pomoc Towarzystwom śpiewaczym tak materjal"
ną jak i fachową oraz zorganizować
okręgi śpiewacze na terenie
województwa.
Tą drogą już dziś wzywa się
Tow.
śpiewacze w całym województwie o rejestrowanie się w związku łódzkim, by
tym sposobem mogły korzystać z wszelkich przywilejów z których korzystają.
Towarzystwa Związkowe.
Adres: gen. sekr. K. Bełtowski, Łódź
nl. Abramowskiego 36,

od-

gdyi
jest zupełnie rozpuszczalny, dzięki czemu
bywa zupelnie przez organizm abs::>rbowany, działając w bardzo krótkim czasie odżywczo i wzmacniająco. Krochmal i tłuszcz
bywa dopiero w organiźmie przetwarzany
w cukier, staj1c się w tej formie strawnym.
Strawność swą zawdzięcza cukier charakterystycznej słodyczy, gdyż n<:tych·
miast po zetknięciu się z powierzchnią ję·
zyka gruczoły wydzielają moc śliny, które
ułatwia przedostanie
się cukru w
obieg
krwi. Medycyna stosuje dz;ś przy osłabie.
nit1 mięśnia sercowego zastrzyki z rozczynu cukrowego do krwi. Dzięki przyrządom
naukowym można skonstatować działaJ„
ność cukru po 4 5 minutach.
Wiemy z praktyki, że cukier chroni
marmelady i konfitury przed psuciem się i
pleśnią, równie chroni~co
działa
cukier
na system trawienia. \Varbść cukru mierzy się ilością wytwarzanego ciepła. Ciepło zaś mierzy się kalorjami. Kalorja jest to jednostka cieplna; potrzebna do ogrzania 1 gr. wody o 1 stopień Cels. 1 ]'~· cukru zawiera 4100 kaloryj, zużywanych w zupełności przez orga11izm, tłuszcze dostarczają organizmowi
90 - 97% kaloryj, białko zaś 65-95%
kaloryj. Z tego już wynika przewaga cukru
nad innemi węglowodanami.
A nie należy zapominać o cenie cukru.
1 kg. masła zawiera 0,14 kg. wody, 1 kg.
mąki O, 13 kg. wody, jaja - O, 74 kg.
wody, a więc o/i całej wagi (woda nie
przedstawia żadnej wartości), 1 kg. cukru
natomiast daje organizmowi 99,9% kal.
Jest więc rzeczą niewątpliwą, że cukier
jest najta11szym artykuł e m ż y w n oś c i
po kartoflach i po
chlebie, a zarazem jest najodpowiedniejszym środkiem żywności.
1-szy dźwiękowy Kinoteatr w Łodzi
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rewelacyjnym przebojem produkcji
krajowej.

na tło nie.imiertol. opery St. Moniuszki
Role główne odtwarzają:

Znacze11ie cukru

Wielki superfilm dźwi<lkowy produkcji
„UF A" genialne arcydzieło reżysera
JOE MAY p. t.:

Tragedia - Kochanków
wg. znakomitej powieści „Der unstcr.
bliche Lump"
Role główne kreują: Lbma Haid,

Gustaw Fróhlich, H.A.Sch!ettow
Stronc;

muzyczno-wokalną

O?racował

osobiście Ralph Benatzky, k:ompo:r:ytor
wszechświatowej sławy.

Między in. odśpiewane będą dwa najnowsze przeboje: 1. Pozwól mi ująć
twą dłoń.

2. l'we oczy

piękna

pani...

PONADTO:
Nadprogram mówiony
w całości po polsku.
Passepartouts i bilety wolnych wejść
o g. 4, 6, 8 i 10 wiecx.

ni:oważne.-Pocz.

Ceny miejsc na Zł
wszystkie seanse
•

1' 2' 3o

Nr. 261

„HASLO" z dnia 23

września 1930

roktt•.

rółko cieszyli się wolno'
Policja

•
I

Szkoła śpiewu

solowego
Br. Oleckiej

aresztowała zuchwałych włamywaczy

Onegdajszej nocy szajka włamywaczy
składająca się z trzech osób, jeszcze przed
zamknięciem bramy, dostała się
.
pr~Y. pomocy przepiłowania kłódki
do piw111cy domu przy ulicy Gdańskiej 90,
zamierzając
w nocy dokonać poważnej

Idniami
nazwiska, dlatego,
przed dwoma tygo-1 mywacze zdecydowali
zostali wypuszczeni z
w nazwiska,
na to,
iż

Sieradzu, gdzie odsiadywali
ku cężkiego więzienia

za dokonanie

więzienia
po półtora ro-

włamania

licząc

si ę podać fałszywe
iż jako dotychczas

nie karani (Bieniak i Modrzejewski) zostaną skazani zaledwie po kilka miesięcy
więzienia.

przy pomocy podkopu w Łodzi.
Aresztowanych włamywaczy - kretów,
W obawie przed większą kar{! za doko- osadzono we więzieniu przy ulicy Kopernanie włamania przy pomocy podkopu pod nika.
_(P}
sklep Jakubowicza, niż jaką odbyli, wła-

„roboty".
Gdy lokatorzy domu zasnęli, włamywa
cze przystąpili do „pracy".
Przy pomocy przyniesionych ze sobą e s
rn
nt' +a&M uwHrnm ac
ss
łomów, poczęli oni wybijać otwór w suficie, ce!em przedostania si~ do znajduj~
cego si~ nad piwnicą składu żelaza i naczyń kuchennych, należących
do Chairna
Jakubowicza.
urodzonych w
roku
Około godziny 4 nad ranem, włamyw.'.l
eze po zapakowaniu do worków różnych
Dziś, we wtorek, dnia 23 września 1930 r. wylegitymować . się
ważnym
dokumentem o
towarów
do rejestracji w lokalu Biura Policyjno-Wojsko· przynależności państwowej obcej.

Rejestracja

mężczyzn

1912-ym

warto.~ki około

3.500

złotych,

wego (Piotrkowska. 212), w godzina.eh od 8-ej

Ob:vwatele polscy

przebywający

poza grani-

przy pomocy podrobionego klucża do bra- rano do 15-ej win!1i się zgłosić męiczyźni, uro- cami Rzeczypospolitej, winni zgłosić się do reje
stracji we właściwym urzęd:de konsularnym.
roku, zamieszkali na terenie
my wydostali się na ulicę i slayli się w dzeni w 1912V-go
Komisarjatu P. P.,
W razie pisemnego zgłoszenia - powinien

ciemnościach.

których nazwiska roz~oczynają się od liter:
F. G. H. Ch.
i zamieszkali na terenie XIII-go Komisarjatu
P. P„ których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L. L. 1\1. N. O. P. R. S.
Każdy zgłaszający się do rejestl'acji, winier
być zameldowany w Łodzi i posiadać:
1) dowód osobisty w braku dowodu osobiste·
go - metrykę urodzenia wraz z innym doku·
mentem, stwierdzającym 1.ożsamość osoby.
żadnych śladów.
2) świadectwa szkolne.
Rzemieślnicy, prócz wyżej wymienionych d~
W godzinach popołudniowych, patrol
.Vll korriisarjatu, będąc w obchodzie na uli 'rnmentów winni przedstawić .świadectwa cechocy Zakątnej, zauważył jakiegoś podejrza- we. Do rejestracji wir.ny się zgłosić również os&·
nego osobnika, trzymającego pod pach~1 by, zamieszkałe na terenie m. Łodzi, nie mogące

Stwierdziwszy rano kradzież, Jakubowicz powiadomił o niej VII komisarjat po
\icji oraz wydział śledczy.
Mimo drobiazgowego dochodzenia, nie
udało się funkcjonarjuszom policji wpaść
na jakikolwiek ślad włamywaczy, gdyż
„pracowali" oni bardzo ostrożnie nie nowstawiając po sobie
-

duży

pakunek.
Osobnik ten, oglądaj~c się na wszystkie strony wszedł do domu przy uiicy Zakątnej Nr. 12 i skierował się na drugie pię
tro z frontu.
Zaintrygowani ostrożnośc;ią śledzone
go osobnika, policjanci udali sic; za nim
stwierdzili, iż v.rszeclł oa do mieszkania
znanego im

złodzieja

32-letniego Stefana Kwasiborskiego.
Domyślając sis_, iż osobnik ów
przyf>ył z łupem do Kwasiborskiego,
celem
ukrycia go tam przez przeciąg kilku dni,
-patrol poiicyjny z zachowaniem wszelkich
środków
ostrożnościowych wkroczył do
mieszkania znanego sobie złodzieja z bro
nią gotową do strzału.
W mieszkaniu zastali policjanci trzech
mężczyzn sieazących przy stole
i raczących się wódką,
między którymi ujrzeli śledzonego
przez
siebie osobnika.
Na widok wkraczających do mieszkania funkcjonarjuszy policyjnych, osobnicy
owi zerwali się od stołu, usiłując wyjąć z
kieszeni rewolwery.
·
Na widok skierowanych w ich stronę
luf rewolwerowych, zaskoczeni włamywa
cze podnieśli ręce do góry, zezwalając się
obrewidować.

Podczas rewizji, policjanci znaleźli
przy nich rewolwery ostro ładowane oraz
zapasowe magazyny z nabojami, zaś za
paskami przy spodniach dobrze wyostrzo-

ne

noże.

Podczas rewizji w mieszkaniu Kwasiborskiego policja odnalazła ukryte w scho
wanku mie!:zczącem się w ścianie za łóż
kiem wszystkie wyrqby żelazne i naczynia
kuchenne
pochodzące

z

kradzieży

ze sklepu Jakubowicza.
Aresztowanych, okutych w kajdany,
funkcjonarjusze policyjni do \/IJ
komisarj:itu policji, gdzie przystąpiono do
ustalenia tożsamości zatrzymanych.
Prócz Kwasiborskiego, którego poli~ja_nci
d?b~·~e znali, pozostali dwaj
osw1adczy!I, 1z nazywają się Franciszek
Bienia~ i ~cliks Modrzejewski, przybyli
w tymzc cJ111u z Warszawy do Łodzi, celem
poszukania pracy, o któr<.t obiecał sie im
wystarać Kwasiborski, ko{ega ich pułko
wy jeszcze z wojny z roku 1920.
Areszto wa nycl1 pod siln)'m kmn.vójem
prze:;!a no cło wydzialu śledczego, celem c!J
konania claktyloskopji.
Tu shvicrdzono, iż przesianymi prócz
Kwasiborskiego, Si! znani włamywacze 29Jetni Mieczysław J~draszak, zamieszkały
przy ulicy Andrzeja 13 podający się za Bie
niaka i 35-letni Bronisław Ignasiak (NowoCegie1niana 39) rzekomo Feliks Modrzejewski.
VI obec zdemaskowania ich przy pomocy dak'. ./o~k opji, Ignasiak i Jędraszak
przyznali si~', iż pot1ai1 rrz~~!tem falszywt>
przewieźli

zgbszaj<!CY się podać w sposób dokładny i czy
tclny swoje imię i naz\visko, datę i miejsce urodzenia, :'.miona rodziców i nazwisko panieńskie
matki (czy :.';yją, miejsce ich zamieszkania, do·
kładny adres w miejscu pobytu, jeśli
czasowo
wyjechał z miejsca (stałego) zamieszkania, narodowość, wyzm'.nie, zawód względnie zatrudnie·
nie, wykształcenie, stan cywilny, ukarania sądo·
we, czy służył w innem wojsku lub formacji
wojskowej oraz ewentualne ułomnośc;i lub wa·
dy fizyczne.
Wiri.ni niezgłoszenia się do rejestracji w wyznaczonym terminie, ulegną w drodze admini;otracyjnej karze grzywny do 500 złotych lub
aresztu do 6cciu tygodni, albo obu tym karorD
łącznie.
-
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SZTU~A

TEATR l\UEJSKl.
wtonk o godz. 4 popołudniu pierw~e
w sezonie przedstawienie dla szkół. Dani będlł
„Kl'akowiacy i górale".
Wieczorem po raz ostatni „Jlarol i Anna".
Ceny zniżone.
Jutro, środa, po raz również
osbtni „Oj·
ciec" Strindberga z Karolem Adwentowiczem
w roli tytułowej.
Czwartek i pi11tek przedstawienia za.wieszoDziś,

n"'
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„Dzień Spółdziełcz ści''
a sprawa jednania nowych

Śpiew solowy zyskał w ostatnim czaaie ~
c;;;ajne możliwofoi i warunki ro:zwaju Il chwilq su.
panowania wuechwładnie na ekranach /iJmu. tUfClię
kowego, a równocześnie wprowadzania pr;:ez teairy
dramatyczne komedii muzycznej.
Nie tylko $am jednalc śpiew stal .się przedmio
tem mówionego elcranu, bo nie mniejsz11 rolę odgry
wa w nim uyrażna wymowa, tj. dykcja, ogólne wy
robienie słuchu i muzylcalności, nadto właściwe opr1
nowanie słom i oddechu.
Opery jako teatry śpiewacze nie lylko, i:i .U::ze.
go nie straciły ze swego znaczenia, ale przeciwnie
znaczenie ich wzrosło, a głosowe żqdania stawiQ.lJe
artystom wzmogły s~. Dzisiaj wymogi ksztalcsnia
głosu i wymowy stajQ się coraz pOW11zechniejsze i
coraz naturalniejsze.
W naszem mieście 5-ty rok z rzędu prowadzi
Szlcolę śpiewu solowego śpiewaczka operowa i czlo
nek Zwil!zku Artystów Scen Polskich p. Br. Olec·
ka. Studjum ŚJliewacze p. Oleckiej obejmuje pro·
gramem całokształt wyszkolenia głosowo śpiewacu
go, a:l do przygotowania na scel'I§ opery, względnie
operetki i estradę, przy opracowaniu repertuaru ope
rowego i pieśniarskiego.
Stosując najnowsze i najracjonalniejsze metody
szkoły włoslciej, osiąga p. Olecka pieru•szorzęane
l'ezultaty artystyczne, zyskując sobie zasłużone uzna
nie i pochlebną ocenę śpiewac:iej pracy. Rozpaczy
nając niebawem nowy kurs śpiewu solowego przyj
muje szhola codziennie zapisy, oraz przeprowlldzo
próby głosi; w lokalu przy Aleji 1-go Maja 68 1. p.
Tel. 177 • 901 w godz. od 10-ei w vol. i od 3-ei do

członków

„SPóR O SIERżAN.:i'A GRYSZĘ''
W sobotę pierwsza pren,jera sezonu, głośni
sztuka
Amolda Zweiga
„Svór o sierżant...,.
Grisze"'

,;~am.
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_.EGZOTYCZNA KUZYNlLI\.".
Dziś, jutro i czwartek ostatnie trzy powtO.
r::enia „Egzotycznej
kuzynki" z Dziewońską1
1->cdziersk ą, Szubertem, Michalakie~

„Dzieft Spółdzielczości" spółdzielniach mówi też, że słabą jej stron;:;
w większym stopniu, niż jest „dreptanie na swojem podwórku",
PREMJERA.
w Jatach poprzednich, wykorzystać
d I a prowadzenie propagandy wśród swoich I
}'EMPO PONAD S'.rói".
sprawy jednania nowych członków. Nie są wykorzystywane w ceW sobotę otwarcie nowego sezonu, prem.Jl
c z ł o n k ó w , Wymaga tego obecna lach organizacyjno - propagandowych wie
nowej komedji
aktualnej Fr.
Carnmel•
sytuacja samego ruchu na tle przewlekłego Jorakie możliwości jednania nowych człon ra
rohr'a „Tempo po nad sto'~.
kryzysu gospodarczego. Powi;:zaniu akcji ków z terenu innych instytucyj społecz
jednania 11owych członków z obchodem nych: związków zawodowych, kółek mło
TEATR POPULARNY
Ostatnle przedstawienia „Erosa
Psych~.
Dnia Spółdzielczości w roku bieżącym dzieży wiejskiej i robotniczej, spółdzielni
Ceny od 75 gr. do 3 zł.
sprzyjać będzie pora jesienna ob.chodu. Je kredytowych i mleczarskich itp.
Najskutecznej ta akcja wypadnie, gdy
sień i zima to okresy najintensywniej.
PREMJER.A.
szej pracy propagandowej, organizacyjnej z pośród ludzi wpływowych i popularnych
„PLOMIENNA NOC ANTONII"
W piątek premjera efektownej
komcd)
i oświatowej na terenie różnych instytucyj w tych organizacjach zdobędziemy sobie
węgierskiego
propagatorów naszej idei i organizacji, gdy 1•:spółczesnej świetnego al!tora
wśród doros!ych.
Zainteresowanie i nastroje wywołane nawet nie będzie występował członek za- Longyel'a „Płomienna noc Antonii".
obchodem będzie można i należy wykorzy rządu czy pracownik spółdzielni, których TEATR POPULARNY W SALI GEYERA.
stać w naszej pracy propagandowo - orga- podejrzliwi mogą posądzać, że „ma w tern
ul. Piotrkowska Nr. 295.
W nadchodzący czwartek, piątek oraz sol»
nizacyjnej po Dniu Spółdzielczości. Dla własny interes".
osiągnięcia jednak możliwie dobrych rezul
Wreszcie, aby trafić do tych, którzy tę i niedzielę bieżącego tygodnia w dalszyin
ciąg-11 niezwykle ciekawy melodramat w 9 od·
tatów trzeba unikać błędów i niedociągnięć nie przychodzą do sklepu spółdzielczego słonach
„Niewinnie skazany" pod reżyserją J.
organizacyjnych w tym zakresie.
i nie uczęszczają na zebrania innych orga Pilarskiego.
Kupujących w naszych sklepach nie- nizacyj, dobrze mieć osoby, które zechcą
członków, tych praktycznych niejako sym- i potrafią przeprowadzić propagandę w faCO USŁYSZYMY
patyków, spółdzielnie muszą zwerbować bryce, w biurze. W niektórych okolicach
PRZEZ RADJO
na członków przedewszystkiem przy po- z powodzeniem też stosują odwiedzanie w
środa, dnia 24 września 1930 roku.
mocy pracowników sklepowych. W niektó domach.
Łódź 11.58-12,05. Sygnał czasu z
Wars.z.
rych wypadkach, kiedy sklep jest sweo-o
Strona techniczna: podpisywanie de- i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 12,10
0
rodzaju klubem towarzyskim, w którym w klaracyj, wydawanie pokwitowań z odbio- -12.30. Muzyka z płyt gramof. (tr. z W-wyj
P1·ogram dla dzieci. P. Wanda Ta·
pewne dnie i godziny Judzie lubią zatrzy- ru wpisowego, rat na udział, musi być ob- 12,30-13.00
tarkiewicz omówi
,,Listy od dzieci" (tr. z
mać się pogawc,;dzić, dobrze jest dla owego myślona w ten sposób, aby sprawiała jak W-wy). 13,00-13,20. D. c. muzyki z płyt grawerbunku ustanowić dyżury z pośród człon najmniej trudności i zapisującym się i mofonowych. 13,20-13,25. Odczytanie progra·
mu dziennego i repertuar teatrów i kin. 13,25
ków zarządu, rady, opiekunów sklepu.
członkom komisji.
Fr Dąbrow~ki. -16.15, Przerwa. 16,15-17,10. Muzyka z płyt
Obserwacja pracy propagandowej w
Tegoroczny

muszą spółdzielcy

gramof. (tr. z W-wy) 17,10-17,25, K\"ładrans
akademicki. 17,35-18.00. „Radjokronika" W\fgfosi dr. Marjan Stępowski (tr. z W-wy). 18,00
-19,óO. Koncert ork. P. R. pod dyr. J. Ozimiń·
DŹWIĘKOWY KINO-TEATR
skiego. Utwory Jana Straussa. 1. Marsz perski. 2. Uwert. do op-~Jd „Zemsta nietoperza"
3. V\'alc. „Odgłosy wiosny". 4. Polka-mazurka
„Pochwała kobiet". 5. Wiązanka na. tern. z opeiś
retki „Baron cygański". 6. Pollca „H~ar", 7.
ul. Kilińskiego 178
Walc. „życie artysty", 6. Marsz egipski. 19,00
-19,20. Rozmaitości. 19,20-19,45. Płyty gra·
mofonowe tt;r. z W-wy). 19,45-20,30. Komli·
Wielki fiim obyczajowy podług powieści GABRJELI ZAPOLnikat Izby Przem. Handl. w Łodzi, odczytaiM
programu na dzief1 nast. komunikty i sygnał
SKIEJ. - Draffijt wszystkich 'czasów! Rzeczywistość doby
czasu z W-wy. 20.00-20.15. Prasowy dziennik
obecnej ! Pierwszy film polski w którym zastosowano zdobycze
radjowy (tr. z W-v:y). 20.15-20,45. Koncert so
techniki zagranicznej !
listów. Wykonawcy: Dina Golzer (fort), Wanda
Wermińska-Rożańska, (sopr), Michał Erdenko
(skrz.) i prof. L. Urstein (akomp.) 1. J. Bach:
a) Preludjum, b) Gawot-odegra p. M. Erdenko.
• 2. Bach-Busoni: Ciacona-odegra p. D. Golzer.
20.45-21.00. Kwadrans literacki. Kornel ]',laku·
~~UWłSiiliZJbb:tt:1Ji1.."":rnt:e su.•++ >uman:;
wwwu.rw::;
szyński: „Mój pierwsy wiersz" (tr. z
W-wy).
W rolach giównych:
21.00-22,00. D. c. koncertu solistów. 3. c) L.
Różycki: nocturn, b) K. Szymanowski: La FonDELA LIPIŃSKA, .ZOFJA BATYCKA, LUDWIK
taine, c) C. Scott: Lotusland, d) Bizet-SaraFRITSCHE, TADEUSZ WESOŁOWSKi.
sate: Fantazja na tern. z op. „Carmen" - ode·
gra p. M. Erdenko. 4. a) G. Verdi: Arja z op.
„Don Carlos", b) U. Giordano: Modlitwa z op.
Nad progrant: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy
„Fedora", c) E. W. Korngold: Arja z op. „Za·
ma1·łe miasto", d) 5. Verdi: Arja z op. „Aida"
Następny program: „CZTERY PIORĄ"
odśp. p. Poraj-Wermif1ska (tr. z W-wy). 22.00
Początek w soboty, niedziele i święta o godz. 3.30, w dni pow
-22.15 Feljcton p. t. „Bolszewizm w słowie"
szednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15,
wygJosi red. Józef Mo~zyński (tr. z W-wy}
~~~~~~~·~ 1 ~~.15-~.00. Komun_~~Y i muzrka bn~zna a
a~~,~~@p14J:„.:f#gBdjll(f'~~-~~~~ ,,Oazy·· w Warszaw1~

MIMOZA

D1

rewelacyjna
premjera!

Moralność Pani Dulskiej

I

„HASŁO"

Str. S

Petkiewicz

e

I

Rywalizacja asów

z dnia 23

wrześni<:

1930 ro1m.

.., k.

K USOCIDS

I

polsłtiej bieżni
I

Obecnie wytworzyła się . m~ędzy obu bi.eg z przcs.z~odami (~000. m. - .35 prze~z
Niezwykłe bogaty sezon międzynarodo
łek.koatletów, pocz~nając od asami naszej lekkie atletyki ciekawa ry- kod) oraz 01eg 11ap1zcłaj o _1111strz~Sh\ o
wiosenneP-o trójmeczu bałtyckiego a na walizacja. Na wiosnę Kusocii1ski był gó- P.ol_s~i (około 10 ~Im ..w teren1~). Naj~ew

wy nas.zych

niedzielnych zawodach Legji skończy.wszy, rą po zwycięstwie w crossie Narodowym. mej 1 txn'. r~z~1~1 jed~1ak role się podzielą.
przyniósł wiele sławy !Jar~o.m. ~~Iski. Bez Potem parokrotnie uległ Petkiewiczowi na Ocz.yw1scHJ j.e.sh. obał rywal~ będą st~rt? ·
przesady można pow1edz1ec, 1z 1est .to. w bieżni, ale tylko raz w biegu na 5,000..m. \~ah .. ~usocm~lo, ktory „słyn~e z~ swei .z~·

- •.••„,,,
Szczegóły meczu
go Poznań -

U;okserskie·
Warszawa

Jak już wczóraj donosiliśmy mecz bokserski Poznań - Warszawa zako11czył się
wynikiem 11 :7 dla Poznania. Wyniki techniczne przedstawiają si~ następująco:
Pasturczak °(W) bije Kawczy11skieg6,
Urkiewicz (W) remisuje z Wojniakiem,
Goss (W) bije przez k-o Forlańskiega ,
Anioła bije
Głowackiego (W) Warecki
(P) bije Andersa, Arski (P) wygrywa ze
Strzelcem (W), Majchrzycki (P) wygrywa z Garbarzem, Mizerski (W) wygrywa
z Ertmańskim, a Tomaszewski (P) bije
przez k-9 Kantora (W).

dwóch zaw_odmkow, W meczu z Nurmim i w Pradze clow10dł c1ętosc1, w kazcly1_n b.'.!dz razie me c;>mm1e
którzy są ~iś na ustach ws~ystk1ch. spo:- swej wyższ~ści na tym dystansie. Kto ?- okazji ~rania udziału. w obu tych biegach
towców polskicll, a nawet wiele o mch ~1<: statecznie jest więcej „bojowy'', wykaze zamykaiących wspamały sezon.
+&ffi+MWKW
.ffe'H~l'l!"?W~!!!!l!l!i!~!!i!!!!!!~~!!!!!!
mówi i zagranicą.
Nasz „tandem"
reprezentacyjny Petkiewicz i Kusodński - jest istotnie
Godnym podkreślenia jCSt sukces Goswspaniały. Prawda, że w tej parze Petkie
sa w walce z mistrzem Polski Forlańskim.
wicz ma za sobą więcej sukcesów mię
Przez swe zwycięstwo Warszawiak zalidzynarodowych niż jego p~rtner, je?~~!~
czył się do elity polskiego pięściarstwa.
wynikło to z . ~rzyp~dku, ze. Kusocms~1
Widać z tego, że śląsk, który jest koW sumie wynik meczu należy uważać
znacznie rzadziej bawił zagramcą, a bynaiMiędzyokręgowy mecz lekkoatletyczn~
mniej nie wskutek niższej klasy.
między drużynami męskiemi i żeńskiem1 palnią talentów piłkarskich, pł~w~ckich i za bardzo pomyślny dla warszawian, jeśli
Obecnie trudno powiedzieć, który jest Krakowa i śląska zakończył się pewnem bokserskich, zaczyna przodowac 1 w lek- się zważy, że w szeregach drużyny Poz·
lepszy z tych dwóch _ najlepszych, bo ::> zwycięstwem
slązaków w
stosunku kiej atletyce. Dziś ustępuje w tej dziedzinania wystąpowali sami znani bokser.zy.
ile Petkiewicz dominuje na dystansach od 148.5: 116.5 Wyniki mięskie: 100 i 200 m. nie tylko Warszawie i Pozn~nowi.
800 do 3,000 mtr. 0 tyle Kusocii'lski, zdaje - Sikorski 11.5 i 24.8, 400 m. - Rzepuś
Kosiarz 2 :07.4, 1500 m.
. '>i ę , j·uż na stałe zdobył dla siebie dzie- 54.6, 800 m. dzinę od 3,000 _ wwyż. Nie będzie ryzy- - Brener 4:25, 5 km. - Fiałka 16:47,
kownem twierdzenie że „kusy" zwy cię- 4 X 1OO m. i 4 X 400 m. - Sląsk 45.5 i
tyłby u nas i w biegu maratońskim, gdyż 3:41, 110 płotki, kula i dysk - Zajusz
w
wejście
·
· k
16.6, 12.24 i 37.47, oszczep - Buchała
posiada wielką szybkość i jeszcze w1ę szą 47,10, w dal - Zieliński 631, tyczka Po ostatnich rozgrywkach kandydatów łowe miejsce obydwa te zespoły zmierZ\
wytrwałość.
Sznajder 290. Wyniki kobiece: 60 m. do Ligi stan tabeli w poszczególnych gru- się zapewne w decydującym meczu dopie·
Jeśli zsumujemy tegoroczne s~kcesy Breuerówna S.2, 200 i 800 m. _ Orłow- pach uległ zasadniczym zmianom. W gru- ro 12 października.
obu bi egaczy „Warszawianki", Ujrzymy ska 28.7 i 2:43, 800 m. płotki _ Freiwal- pie centralnej na 1 m. usadowiła się Legja
Nadzieje łodzian zdaje się, po ostatwcale pokaźny dorobek sportowy, w któ- dówna 12.6; 4 X 100 m. i 4 X 200 mtr. poznańska mając na 4 gry 6 pkt. przy sto- niej klęsce, są już pogrzebane. Zrówna6
rym najcenniejszemi są zwycięst""'.a Pet- śląsk 53.8 j 1 :58.8, w dal - Rakoczanka sunku bramek 13: 11. Drugie zkolei miej- się mogą w punktacji jedynie w wypadku
kiewicza nad Kraftem isohollem, Koscya- 430, w wyż_ Ekerlandówna 133, kula _ sce zajmuje w. K. . s. Łódź 4 gry. 4. pkt. przegranej LegF i T. K. S.-u.
kiem, Larvl! oraz wielokrotne obniżanie re- Lubkowiczówna 9,27, dysk - Zamojska st. br. 12 :10. Na trzecim miejscu w tabeli
W grupie południowo - wschodniej na
kordów Polski na dystansach od l,OOO do 30.42, oszczep - Czerska 27,55.
ulokował się T. K. S. 3 gry - 4 pkt. st. br. czoło tabeli wysunęła się Unja (Lublin}
5,000 niemal ~a każdym -startem. Równie
Warto zaznaczyć, że ślązacy uzyskali ·10:9. Ostatnie miejsce dzierży warszawska 3 gry. 4 pkt. st. br. 11 :7. 2) Lechja 3 gry;
cennemi było czterokrotne zwycięstwo Ku- przewagę punktową zarówno w konki.tren- Ska 3 gry- o pkt. st. br. 6:11.
_ 4 pkt. st. br. 10:7, 3) Sokół (Równe)
socińskiego w trójmeczu bałtyckim, bez- cjach męskich., jak i żeńskich. W ubiegłych
jak widać największe szanse na wej- 2 gry. - O pkt.. st. br. 0:7. Zanosi się na
konkurencyjne zwycięstwa w crossach wio latach Kraków był silniejszym stosunko- ście do grupy finalistów posiada Legja. to, że w tej grup1e zadecyduie najprawdosennych, starty w mistrzostwach Polski, w wo ośrodkiem lekkiej atletyki, która znów W trochę gorszej sytuacji znajduje się T. podobnie trzecie spotkanie, bowiem trudno
meczu z Czechosłowacją, rekordowy bieg na śląsku obecnie staje się prawdziwą kro- K. S. jakkolwiek nie wykluczonym jest przypuszczać ażeby Lechja czy Unja w
bez konkurentów na 10 kim. wreszcie · nie- Iową sportów.
również wysunięcie się pomor.zan na czo- meczu z Sokołem nie wyszły zwycięsko.
zapomniany pojedynek z Nurmim i nieW . grupie południowo - zachodniej na··
---dzi elne zwycięstwo n'ld Petersonem.
NiezClrjentowany ktoś mógłby się doreszcie rozpoczęto rozgrywać zawody miępatrzeć spadku formy naszych rekordzi.
wyc1•ęz•
dzy-okręgowe. W pierwszym starciu Wa·
.stów w ich ostatnich wyczynach.
wel wyszedł na remis z Wartą (Zawierjeśli Petkiewicz pokonał Krafta w bie·
cie) 2:2. Na śląsku jeszcze nie jest zdecygu na 1,500 m. w czasie 4 m. 1,9 sek.,
W niedzielę odbyły się w Berlinie wJ-1cza 15:21.8.
.
dowaf~a łkwestja mistkr.za. Odbływają .s~ę
podczas gdy w ciągu całego sezonu stale bee 30,000 widzów międzynarodowe zajak widzimy
powyższych liczb, Nur- tam ma owe rozgryw 1 o czo owe m1e1biegał niżej 4 minut, jeśli Kusociński bi- wody lekkoatletyczne z udziałem Nurmie- mi nie znalazł w Berlinie godnych siebie sec, ostatnio A. K. S. pokonał druż.
je Petersona w biegu 5,000 m. osiągając go, . Peltzera (Niemcy) · i Ladoumegue przeciwników. Przecież Kusociński aby „Orzeł" (Wełnowice) 2: 1. Należy przy....
i:zas „tylko" 15 m. 3,4 sek. (zamiast poni- j (Francja). Najważniejszemi punktami pro- być drugim w Warszawie uzyskał na 5,000 puszczać że A. K. S. znajdzie się w grupie
tej 15 m.), to przecież jasnem jest, że gramu były biegi na 1,500 i 5,000.
m. czas 14 m. 56 sek., podkreślając tem walczących o wejście do Ligi. Rewanżo
'twycięstwa przypadły im w udziale bez
W biegu na 1,500 mtr. zwyciężył będą·· samem, Że Nurmi o pierw~ze miejsce mu· wy mecz, tych zespołów kwestję wyjaśni.
większego trudu. Pewnem również jest, że cy w dobrej formie Ladoumegue w czasie si walczyć z wysiłkiem tylko w swej ojWgrupie w~chodniej pro~~dzi dotych·obaj ci biegacze wspięli się już na takie 3:53.7,· Peltzer zajął drugie miejsce w cza- czyźnie i w Polsce. Wyczyny Niemców czas ~2 p. p.(B1ałyst?k); NaJbltższe. zawowyżyny mistrzostwa w swych specjalna- sie 3:59 przed Krauzem (Niemcy). Nurmi (Petriego, Krauzego i Peltzera) są gorsze, · d:y m1ęd.zyokrę~o,~e J~kte odbędą ~1ę. dościach, że trzeba im przeciwstawiać za- nie startował.
niż zazwyczaj osiągane przez naszych p1ero dn. 5 pazdz1ern1ka pozwolą JUZ wy·
wodników tej miary co Nurmi, Virtanen i
W biegu na 5,000 zwyciężył łatwo Nur- dwóch rekordzistów. Nic zatem dziwneao sądować, która z drużyn w tych trzech gru
~urj.e, aby zmuszeni byli do wydania z mi w czasie 14:58, gorszym od warszaw- że Niemcy tak usilnie zapraszali Petkie~i~ pach_ ~alczyć będzie w finale o promode
s1eb1e m2xi1l:.llm wysiłku. Z innymi Petkie- ski ego; drugie miejsce zajął Petri (Niem„ cza, a nawet 111im0 jego odmowy, rekJa„ do L1g1.
wicz i Kusociński biegną po zwycięstwo. cy) w czasie gorszym od wyniku Petkicwi- mowali przez radjo jego start.
·
---oOoi----•
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99% zasługą tych

Zwycięstwo lekkoatletów Śląskich
nad Krakowskimi
.
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żołnierza, poszuh1jącego kwateru-;;/ru.

Transmisja opery ~Cyrulik Sewilski"
.ze studia livarszawskiego
Od chwili, gd:y radiostacja war.szawsfea
liczbie sWJ)ch S siud:yj posiada jedno
7»ielkie-muz:yczne, równające się niejed·
nej sali koncertowej, kieronmictwo pro
gramoDJe moż.e pozDJolić sobie na nadaw:.:.nie DJielkich koncertów s:ymfoniczn:ych, o petetek i t. d.
.
1»

.

-===-=-w
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Ostatnio, wobec f er:yj letnich w operze DJarszawskiej powstał f:>rojekt nadam<..1
ze studja całej oper:y. Pierwszą tego ro-

dzaju im.tJrezą bfidzie nadanie oper}) Ro:.sinego „CJ)rulik St:wils.~i", .~tóra trcnsmi.lowana będzie przez rozgłośnię lódzlN,
dziś DJe wtorek dnia 23 września o godz .
19,50. Jako WJJkonawc;y wezmą w ni~j udział w;ybitni ar(yści oper;y · warszaws/~icJ
o:-kiestra Polskiego Radja T'.J p owięlęszonyrr.
~~omplecie pod dJ)r. Adama DoU:.J)c.~iego,
·n chóry O/:>erJ) pod dJ)r. Jerzcgo Sil:-

cha.
Główne role odtworzą: A lmaviva-A .
Dobosz, Bartollo-B. Bolko. RozJ)na-En1..z
Bandrowsl~a-T ursl~a. Figaro-Romejko, do11
Basilio-M ossocz}.', Fiosdlo-G. Iwo, Bc:·fa ·
H. Jaroszónma.
Akcja oper}) odbY)wa się r.1 Sen1illi ll>
XV fi wielr:u. Podstarzał}) dolr:iór Bartr,[?
strzeże zazdrofoic przed światem swą p=i;J~
ną lV)Jchowanicę H.oz);inę, m.:J.jąc zan1iar .z
nią się ożenić. Mirr.o lJJch zabiegów R.Jz3J··
na pol(ochala pi<,;lcnego hrabiego Alrn111 ·iv~. ul[!'}HlJajqcego się pod zmi i nion~•m 1mieniem Lindora. Nic mogąc mimo !.J ·,:ln:;ch siararl zobaczJJĆ 5ię z Rozyną, uŻJJ
wa hrahia do pomocJ; CJ)rulil~a Figara. b.zdącego niew}.1czerpan1 sk:arbnicą poflJ}.1··
słów. Figaro doradza hrabiemu dosianie~;?.
do mieszkania doletora pod przebranierr.

· A lmaviva posJ)ła przedtem Figara. -ria
przesz/Jiegi do mieszkania V artola, gd i::e
cyrulik otrzymuje liścik od RozJ)nJ) do
hrabiego. Dolctór naradza się z metrem
muzyki Don Basiliem nad sposobem pozbj)cia się nieznanego, a natrętnego konleurenta srvej pupilki. Postanowili użyć obmowy. Niebawem zjawia się pijany rzekomo żołnierz-hrabia Almavil.'a. Doręcza
on ukradkiem odpowiedź RozJ)nie. Doktór
Bartolo oburzony · na intruza sprowadza
straż woiskorvą, aby go kazać aresztować.
Ze zdziwieniem rvidzi, że straż składa nislrie ukłony żołnierzowi, gdJ) len szepnql lcillca słów dowódcJ) oddziału. Hrabia dos!aje się ponownie do dom!l Bartola DJ
przebraniu prz]}słan:y jako zastępca rze/romo chorego Don Basilia dla odrobienia
lekcyj z RozJ)ną. Pech chce jednak, Że
zjan;ia s:·~ również Don Basilio. P omysłow_y Figaro, kiór_y, goląc dolr:.tora, odgr_ywa
rolę f.wgotowia ralunkoDJego, wmawia w
Don Basilia chorobę, usuwa go szczęśliwiu
z pola działania. TJJmczasem młodzi na-

Iradzają

się nad ucieczką. Don Bartolo,
który podsłuchał nieco z prorvadzon~ch
konszachtórv, wypędza cale torvarz31stwo
z domu i postanawia jaknajszJ)bciej zarvez
wać notariusza i spisać kontra.kl ślubny z
Roz))ną. Bartolo śpieszy po ŚDJiadfrórv, W.\1
sJJłajqc Don Basilia po notarjwza.
Korzystając z ich nieobecności, 'htabia
z Figarem wchodzą po drabinie do pokoju Roz))nJ), by ją porrvać. Porvracajqc'J)
Bartolo, widząc drabinę opartą o mur i
domyślając się, że ktoś niepowołany w tar
gnął do jego domu, mozoli się nad jej usunięciem, przewlekając swój powrót.
... Dzięki temu hrabia ma czas namówić
przj)byłego notarjusza do spisania /rontrafrtu ślubnego z Rozjmą ja/ro świadkowie
!lJJ)siępują przekupionJJ złotem Don Basilio i wiernJJ Figaro. Don Bartolo, prz:yb:y~
wający ze strażą dla un.•ięzienia rzekomych
złodziei, staje przed faktem dokonanJ;m.
Hrabia odkrywa incognilo, uniemożliwia
jąc iem samem ares::toDJa11ie. N a pociechę
dla Don Bartola zrzeka się na jego korzJ)ŚĆ posagu Roz~n:l)„

HASŁO
dn. 23.· IX.1930

Wieś-ci.
·'

'~

t

I

I

•1:

)•

1i.:>

~·

ze świ ta
t', .,.

t

/.:;:

Ir

HASŁO
dn. 23. IX. 1930

ło

LEGENDARNE SKARBY

•

-----------....-...·- -. >INJCÓW I• AZTEK OW
.I;

ELDORADO Wśród

·'

zie~ia ~biecana

dziewiczych :Lasów Ameryki Po
WY,tępiając ogniem i mieczem
poo:niędrzy rzekami Amazonką, tubylczych Inków i rabując
tamtejsze
rozciągać się ma legendarny świątynie, odniósł inny sławny hilszpańkir'aj.
.
·
ski oonquistador Fernando Cortez wiel.
zwa,ny: Eldorado,
kię zwycięstwo nad '.Zamiese;kującym dzia obfitujący w złoto. Tam· to - jeżeli siejszy Meksyk ludem Azteków. Zwycię, Wiiei:zyć pismom OOkry~ ~iał osta?1iot .'~<my .k;.ól icP,,.Mop.~ezuma, widząs: stxasz
pew1~ u~~y. ~e:ryk~nski
zwahs~a !J.ą 1!2'ez . swych poddany~h, d .o b r o starożytneJ swiątyru Inko:", ~ w zw~s- ~o~ n 1 e, z ,ą gł od z~ ł_ s ·1 ę
n a
rkach - skairb w art os c 1 5 m 1 l- s m 1 e r c. Następca zas Jego, · Guatej o n 6 w d o l ~ r ó w.
mozin, uwięziony zos~ał przez zwci~kieE_Idor~~! ~?'l.CZile to sł~wo .parło~- ?O Cor~, który _obi~ go zwollu~, ~
,przód ~~eh zdobywcow .1 „conqui- ile zaipłaci ,oopow:ied~ią.. ~urnę W: ,złoci~ i
.stadorow , kied_Y, pod wo_dzą. meu.:itraszo~ srebrze. Krole"Yski Wlęzum podruos,ł _wo'!'
~ego awa:i~a FJ:~cl'sz~a P~rro i cms rękę do go:-y, _zaznacz_aJ~C na sciame
Jego dwoch ruemmeJ awanturmczych komnaty, w ktoreJ był więziony, wyso·braei Genzalesa i Hernanda,
zdobywali kość,
d o
j a k i e j
si ę g a ć
ni~~.~~ ~w;i~ '.pr~ ~o~~- r~ i a ł, st os zł ot~ · of.iarowany
ba odhY'teJ częsc:i sw1ata. :Roiło się · if.l.1 · przezen, tytułem· okupu, H~a:nQm. Cor,EldOl'ado, b_a;ślli?wa kraina, _gdzie ~s~r t'f,.Il;a:i;~zi~ :pr~ystał na te ~arunki. Rozem.ło schyl!ic &ę, by ros:tąć bogaczem. b1:egh t się więc po wszystkich zakątkach
1.Eldorado -.z i em i a ..ob~~ ~,_a n~ o?~ernego _królestw8: ~ońcy G~atemozi,P o s z u k 1 w a c z y p r z y g ' O d 1 na, nakazuJąc lu<lnosci składac przedz ł o t a, coś jakgdyby bibl.ijny Ofir mioty złote i STebrne, dl.a zebrania oku'Króla Salomona.
pu za króla. I ruszyły ku zdobytej stoliJeżeli chodzi o prawdę hisboryczną, cy karawany z bogatym ładunkiem. KamEldorado istniało li tylko w wyobraźni nata uwięzionego króla naipełniła się ry'~ó.w. T~emniej zdobyte przez chło
.
nicll. kr~Je -~bf1?>wrur w sz~ache~e m~tanaoeyniami i przedmiotami
le. Chc1wosc hISzpanska me nuała Jedze sz:lachetnego kru~cu.
~ granic. W czasie gdy Pimrro. podbi- Chciwy Cortez nie dotrzymał. jednak u~
JM bogate Peru.
mowy. KatZB.ł · wfilf:}Ć nieszCUlęŚHwego . Gua_______1 temozina na tortury, by go miusić do wy
dania tajemnicy większych jeszcze .s karGodz. t 9,5o
bów, które miały być ukryte w . wiadoCYRULIK mym tylko królowi i jednemu z jego dwo
SEWILSKl t:zan tniejseu. Połorono więc Guatemoziartyści Op:Warsz. na i. owego dworaka
na rozżarzonych węglach.
.mdlniowej,
a .Orinoko,
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Pod wpł_ywem P.iekielnego bólu zwrócił wiadomo. Podobno wiedzi coś 0 tern sta·
dworzanin błagamy wzirok na króla, jak- .rzy patrjarchowie koozowniczych ple~-d~by prosząc go o ~ezwolenhi. wydania mion indyjskich, potomków podbitej w
taJemm~y. Guatemozm zrozumiał ukrytą. XVI w. przez Hi.S!Zpanów ludności. Nie
myśl wie~1ego sfo~i i mimo ni~wy- zdradzą oni jednak rodowej, przechowy·
mownych męczarm - wyrzekł pamiętne wanej z pokolenia w pokolenie tajemnicy.
słow~: „A ja czyliż na r9żach spoczy- A zresztą
wam'?" Ni-e wydarł ptz.eto drapieżny Hisz
dostęp do nich jest trudny.
pan ta~e1?-nicy z ust stoic~iego króla. Ka- żyją gdzieś w głębi podzwa:-otnikovrych
zał go· więc powiesić (1522 r.) Guatemo- Lasów, koczują po nieprZ!ebytych moczazin_ by~ ostatnim władcą Azteków.
rach, gdzie rozlegają się noca ryki jaguNa wiadomość o śmierci króla kara- arów, a dniem czyhają na śm.iałka olbrzy
~a~y ~e złotem, ś~ieszące z odległych mie węże, zdrad1iwe j~iorka leśne, kro·
sw1ątyn stanęły. Kierujący niemi kapła- kodyle, moskity, jadowite pajaki i zatruni uchwalili zagrzebać złoto w jednej z te strzały krajowców.
·
najbardziej niedstępnych światyń górHisz.pani
· r
odb"t
1.ski eh, a b y t y I k o n i e • d o s t a j u co się da~o w~isnj.1 ~ ~ .i e~o
ł o się w ręce z nie n a w i - wyznawców slońca~zy i się rwią i po
d z o n y c h łup i e ż c ó w. Według
.
, .
innej wersji, mieli kapłani złoto owe za- . G:1&y h~szp~nsie,_ ~ładow~ne zł?tem
topić w jednym z górs~ich jezior. Wer- i are rem, P ynę Y, ~ziesi~tkam~. do_ OJCZYsję tę potwi~rd~łoby, znalezienie J>rzed ~ł Jednak szczęscia HiszpanJ1 me PI'ZJ
pairu laty kilka złotych przedmiotów
y.
, .
przez jednego z nurków w pewnem jezio- . ~k.a;by lnkow i Azt~ków, ukryte W
rze w Kolumbji. Wiadomość ta zaalahno- Jakiems Eldorado, czekaJą na odkrywwała natychmiast poszukiwaczy łatwego ców •. Lecz ~a.pew:ie dużo jeszcze wody uzysku i zawiązało siię nawet podobno to- :pl:yrue, zamm światło dzienne ujrzą.
warzystwo akcyjne, rwporządzają,ce po«&&&• Y&l!l'.44& w
kaźnemi funduszami,
j
ł..OZ
"'
w celu oszuszenia i zbadania
polowe, leżaki,krze
Jeziora.
sełka dziecinne
Sprawa jedll8k utknęła ze względu na
znaczną głębokość złotodajnego je-ziora i
łli.lllii1~·I
pxzesądu .okolilcznej ludności,
która za
s wieloletnią gw a r a n c j ą
733
nic w świecie nie chciała pmyłożyć ręki
FABRYU: Łódź, Jułjusza 4
do tego dzieła, obawiając się pośmiertnej
Żądać we wszystkich składach mebli
zemsty kapłanów słonca.
HURT!
DET AL ł
Jak to tam jest z temi legendarnemi
skarbami Inków i Azteków - bliżej nie
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Gdy Polak .znajdzie się w Szwecji,
Cechą og_ólną, która wyróżnia kraje wy
prqtłacza go bogactwo tego kraj!\, na ka- sokiej cywilizacji i kultury - kraje półnożdym kroku wfdoczn,e.
,c y - jest .to, że podróżny Szwed, Duńczyk,.
Szwecja rozwiązała wielkie zagadnie- Norweg i Finn nie obawia się absolutnie o

nie gospodarcze: produkuje t·owary o pierw to, ze rzeczy jego mogą w podróży zagiszorzędnej jakości, bez których, choć są nąć. Nikt tu nie kradnie, a obawa o los
drogie, zagranica obejść się nie może, pła- rze<:zy, poz-ostawionych na dworcu, lub odci doskonale robotnikom, którzy w ten spo danych tragarzowi, lub ulokowanych w
sób stają się cennymi konsumentami włas- najdalszym bodaj przedziale kolejowym,
nej prndukcji krajowej.
zdradza autochtonom, że to człowiek z inBogactwo nieprzebrane Szwecji, żywe nej szerokości geograficn1ej zawędrował
krążenie krwi po organizmie gospodar- do. ich kraju. W l?ocią~u sz:vect~kim, duńczym kraju, nieznaczny procent bezrobot- skim lub norweskim mkt. me wiesza ~alt
nych - wszystko ·. to pozwala Szwedom lub futer w samym przedziale. Na to 1est
żyć tak, jak żaqnemu narodowi Europy. . wiele miejsc.a w koryt~r7u ':"'ag?nu. i:-am
rzeczy te wiszą spok.01me, nikt ich nieu.
d T t .k .
S zwed .Iu b.1 wygo ę. .o ez o1e1e szwe k adnie ani zamieni"
dzkie są ideałem ~ygody i praktyczności. 1 u r
'
"
·
Ody si! fedzie arugą klasą kolei szwedz,*,
• . •
,
.
kich, me trzeba absolutnie wagonu sypiałPraktycznosc to c~a, ktorą na ka~nego. Kwestja wyg-0dy została tu rozwią- dym kroku obse:rwuJemy w SzwecJi.
zana idealnie. Można . doskonale siedzieć Dbałość o klienta, chęć pozyskania socałą noc na swt:m miejscu i nie czuć zmę- bie jego sympatji i przychylności jest
czenia. Dlaczego? Bo odległ-0ś~ · między tu zjawiskiem stałem. Uprzejma obsruławkami jest tak wielka, że śpiący na sie- ga jest tu tak zirozumiała, że mówić o
dząco pasażer nie zaczepfa swemi nogami tern - to tracić czas bezużyteCZl!lie.
sąsiada i odwrotnie. Zastanawiałem się Chęć pozyskania sobie ·k:liienta podsuwa
długo nad tern, co właćciwie sprawia, że zainteresowooemu pomysły oryginaljadąc kolejami szwedzkiemi odnosi się wra ne.
żenie, że oto przeniesiono nas do wytworW dużym hotelu w Sztokholmit,
nego salo~u! WieJe złożyło ~ię na to przy- obok wielu przepisów i wyjaśnień, prze
CZf". A więc ~oleje szw~dzkie są na znacz- czytałem następują.cy aJI>el do gościa:
. neJ przestrzeni zelektryfikowane. Powtóre:
J T c· .
od b ł
iedz
tam, gdzie kursują pociągi opalane węg" es i 1 się u nas P 0 ao, .P~'v: Q
1 z~~
k. ) p aga k'Urzu 1. 0 • tern swym
. .
po1s tm
.
tprzyjaciołom,
" p
dJes i"ak'
1
ł em ( przewazme
1
0
dynw, zatruwającego u nas podróż, nie ist- me - opowiedz . natn · raw a, J ~
nieje. Zasługa to mo.że p.;i.leniska w loko- to pro~t~? . Za~ast
.ste~eo~po~e~~:
motywie, czy p'a lacza? Nie wiem. Co się „Skargi i _ziazalerua_przyJmtu Je yrde CJ~ .:
1 na owcip
tyczy tumanów kurzu na szlakach kolej· o- zdobyła się dyrekcJa
I ·ai ' · ho 'e u
·a hotelowe
wych u nas, to Szwedzi przez odpowiednią ,ny apeł do OJ nosci gosci
•
budowę niwierzchni K:olejowych doprowa- ·~
!lrł-.;1,i
• . ,\..,.
.
„.~
,,+
. ,...<.,.;.
. ~ - ...... ~-*-- . ,. . . „ J
~.le.,,-.~.JteL..~~
,
~ ~
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Finlandja wprowadziła oddawna kompletną pro~ibicj~ .. Policja na każdym kr:o
ku atesżtuJe p1 Janych: Alkohol . ~?
w tym „suchym" kraJU strum1emarru.
Poli~ja walczy e:iergi;znie.z pr~e1?-ytnikam.J., czasem ktoregos z ru.ch UJm1e, ale
pośrednio przyczynia się proh!ibicja do
powstania wielkich fortun. Muszę bezstJronnii.e stwierdzić, że mimo to ceny alkoholu nie są F1?1;.u:dji zbyt_ w~górowane. W dużem miescn.~. prowmcJo1:1a~~
~:płaciłem przy ko~Ji za d_w~ kieliszki
koniaku (pmwda, rue l>ył swietny) tyłko 4 złote. Podaje się go ~ butelce od
piwa, które nie jest zabromone wraz z
butelką wody mineralnej. Gdy kelner
wyczerpie wszystkiie pytania o piwo, wodę mineralną i tp. i gdy zorjentuje się,
że gość nie wygląda na 31genta prohibicyjnego, odpowiada na niecierpliwą uwg,
,J?,'ę skinieniem głowy. Pyta tylko. dyskretnie 0 gatunek ahlroholu i za chwilę sprawa- jest załatwiona.
" rtbze]rmłeńi , się
sali. Na kilkad~esi<lt osób cona.jmniej połowa miała na
"Z!
, •
•
•
•
stole _podwoJ_ne b~t.elki; Wszyscy, ~e wy
ł~cz~Ją.c }ro!net, p~h .Wllęc po kolacp komaki. Mowiono nu, ze. ~yl~o yv ~tach
łarrnanie us.tawy proh1bicyJneJ Jest ~k
powszechne. Ale miałem możność zw.iedzenia lcilku wsi w głębi kraju i pnek?nałem się, że wprawdzie piją tu chę~e
doskonałe mleko, ale że wielu włościan
jeszcze chętniej zagląda do kieliszka .. 1

Po
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*

•

Finlandja ma zakaz sprzedany alkoholu i nie może sobie z tym mkazem poradziić. w Szwecji została zn.iesi'Ona _us?
wowo prostytucja. Kary za uprawi~me
nierzadu są bardzo groźne i sięgaJą 4
lat ci··ez·k1·,,..0"0 wi,,..,..iemda. A skutek? Czy
,
. "'"'
-.~.
wykorze"liono
naprawdę ten proceder?
W star ·
rzez dwa dni obserwować
Y
;:-hlii~e punkty w stolicy Sziwecji
pbewn~ rzekonać że fikcją jest ta usta~
a Y s ćmy
ę P nocne ' uw1JaJą
.. .
• t
· k w
wa
s·ię u
Ja
. ·
.
.
· ·
'
h 0d1~1;Ych.1 mia&ta;c~ i ~a_cz.e~aJą p~ec
:mo:w....
rw1'7iĄ1n.ózi..m..~ w~ ·-~
. - ~ak.
.. "'...........,
- -

w-.

licja? Nigdy, przenigdy! Szwecja ma
do~konał~ policj~. Ogarnia ona bystrem
okie~ ulic~, c.zuJe na dystans przestę~
ale rue .moze w ramach swych uprawnien
~tego, oo ma głębsze korzenie ObY:czaJowo-sipcleczne.

w

*

•

•

•

. •

kawiarni S:lJWedzkicj można dług<>
rozmawiać z ładną
zazwyczaj kelnerką,
która obsłużl_'wsiz~ gości? zajm!1}e ~ejsce. przy stol'~u_, J.ak każdy gosc. Moz;ia
z mą roZl?'1awiac, Jest serdeczna,_ dowClp·
na, ale mimo to rozmowa taka me zboczy
nia ?ez<lroże!. kt?re . ~t dla , ~raouj~ej
·kobiety pomzennem JeJ godnosc1. Wymiana zdań, niewinny żart - owszem ale
nic poza tem ...•
•
•
•
Wprowackono mnie pewnego dnia do
domu szwedzkiego.
Już pierwszy mój
czyn -:- ucałowanie ręk,i pani: d?mu 1 wprawił obecnych w zakłopotanie. Po
chwdili jednak za.kło,potany byłem ja. Bo
oto sęd~iwa, siwowł<>sa matrona dygnęła
na moje powitanie, jak to v nas czyuią
młod
.
i.:.
Zd .
yta
e ~Jon.ar~
mmony P m
przy o~ZJl mego. toww:zy~za, .~ 1:o ~a
~c . UspokiaJa mm~ 'l :wYJ~~· ze
taka J~ forma przywitaalla goscia w
SzwecJll.

.. •.

~ ?hY~J uderaył mm~
s.wą ~iecodzienn~ UJ~e!l'I. tam po·
W .Dan.Jl.

raz pierwszy '! zya.u kob~e~ z. t. zw. t~w:airzyst~a, która ~akowi~e i 1:o publ.1·
me koporła ol?mYIIl:le cy?aira. Widok me

był zachwycaJący, Jako ze matrona, trochę już leciwa i mocno szpetni:i„ wy~lą.

dała ~ t~ cygarem w ustac!1.Ja~ mrneJs~ wydał!ie Lucyfera. Gdy JeJ _się dokładme przyJrzałem, było to w p001ągu, od-

po·wiedziiała na to demonstracją:
prze. ła się
. d ·
:....J • ł
nios
o mnego prz~zia
u. J es t em
przekonany, że ten obyczaj ia.igdy nie
przyjmie się u nas. Nikt chyba nie poża
łuje tego, a pr·z edewszystkiem mężowi"e „„
M. W.

·.·
Str. tit .

„HASŁO"

z dnia 23

września

·Nr.. 261'

1930 roku.
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KRYZYS
Uwaga całego społeczeństwa koncen·
truje się obecnie na pilnych problema.·
Łach gospodarczych, których osią j e a t
kry zys ekonom i cz ny, p r • e
ż y w a n y :p r z e z c a ł y ś w i a t.
N astrój za.interesowań
ekonomicznych
społeczeństwa jest przytem wybitnie pesymistyczny i trudno dziwić się temu wo
bee ogromnych trudności, jakie jednost·
ka czynna gospodarczo m u s i p r z e
i a m Y. w a ć w w a I c e o s w ó j
b y t. Działanie gospodarcze nie jest
dziedziną sentymentów i wszelkie przecz\tlenie pesymistyczne czy optymistycz·
ne powinno być obce zasadom ekonomicznym, Pozostaje jednak faktem, że
przeżywany obecnie kryzys gospodarczy
w y o l b r z y m i a. n y n a s t r o j a-

mi psychicznymi
w ł a ś c i w ą .. m i a r ę,
zdrowy

zmysł

a

n a wet kilkunastu mil j O·
ad wyżką w art oś c i
wy w o z u n ad
przy w o ze rn,
śwfa·:cząc o silnej ekspansji polskiego
eks)ortu. Oczywiście świadomość powyź
szych cyfr w niczem nie umniejszy kło
potóY'I społeczeństwa, wywołanych ciąg
łem borykaniem się z bl'akiem gotówki
i uiszczaniem
wysokich świadczeń na
rzecz kas podatkowych i instytucyj socjalnych. Z powyższych jednak dowodów
należy wysnuć wiarę w celowość każde
go wysiłku, co stanie się przyczyną prze
mania kryzys\l psychicznego, wpędza
jącego społeczeństwo w odmęty przesad·
nego pesynuzmu.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że stały wzrost produkcji w Polsce w cią·

n

ponad

wytwor;9' wa.lccwane
sole pctai;owe

1925 1926 192'1
29001 35747 38048
315
327
618
182 788 1244
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1176
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w9giol kamienny:
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Wydziału

Handlowego

•

I

NAD Z-O y

Sądu Okręgowego w Łodzi

W wydziale Handlowym Sądu
Okręgowe- zabezpieczonych weksli (na znacznie
więks:.Jll!
go na ostatniej sesji znalazło się na wokandzie sumę) z wystawienia głównej współwłaściciel
podanie firmy „Przemysł Dziany i Jedwabny ki tejże firmy. Potrzeba zdobycia środków dla
Spółka Akcyjna" w Lodzi o ogłoszenie jej upa- wykupienia wyżej wspomnianyclt
protestów
dłości. Spółka ta istnieje od roku 1928 i prowa· naraziła Spółkę na wielkie straty przez prywat·
1
dzi fabrykację wyrobów
trykotażowych
we ue dyskontowanie własnych
akceptów, forsowłasnych nieruchomościach zatrudniając do o· wanie niekorzystnych sprzedaży gotówkowych
statniej chwili kilkadziesiąt robotników. Nie· i uniemożliwiony wybór silniejszych
nabywstety, trwający od pćłtora roku kryzys w prze- ców. W dodatku udzielenie nadzoru jednemu z
myś_le, złamał nawet tą zdrową i doskonale zor największych odbiorców (kaloszowej
podszewgamzowaną firmę, mającą
wszelkie widoki ki) spowodowało pewne trudności przy wykunajpomyślniejszego rozwoju. Do ostatniej chwi· pywaniu protestów, co znacznie
uszczupliło
li. Spółka cieszyła się jaknajlepszą opinją, po· kredyty dyskontowe w bankach. Dalej nastęm1mo znanych ogółowi przeżywanych
przez puje zniżka cen surowców i towarów, wyłacznią trudności finansowych i widocznych
nie- nie gotówkowe warunki kupna
surowcó~ i
zwykłych wysiłków utrzymania stanu
wypła· przędzy, niepomyślny
sezon zimowy i t. p.
calności firmy.
Wierzyciele zagraniczni, mimo spłacenia
im
Bezpośrednią przyczyną upadłości Spółki był większej części długu, byli bezwzględ..'li w ufakt zawieszenia płatności przez firrr~ „Wilh. dzielaniu najmniejszych ulg. Oto obraz nieLuerkens, SSwie" i jej współwłaścicieli w mar· zwykłych trudnści jakie musiała zwalczać mlo
cu ub, roku, gdyż w posiadaniu
Spćłki był da, solidna Spółka.
P!zejścimyo duży portfel weksli z wystawienia
Bilans wykazuje bardzo znaczną nadwyżkę
firmy Wllh. Luerkens, SS-wie oraz hipotecznie aktywów nad
pasywami, a mianowicie
ca

1939

40588 46236
648
706

1438

w.

UPADŁOSCI

jak za brak trzeźwości

praktycznej uważać należy nakładanie na nos różo·
wych okularów w celu upiększenia rzeczy
'.Widzimy więc stały rozwój produkcji
polskiej, zobrazowany . nieraz w bardzo
znacznym stosunku przyrostu. O ile powistcści, należy wyzbyć się przesadnego
pesymizmu w ocenianiu sytuacji gospodarczej Polski.
śmiemy twierdzić, że kryzy!
gocrpodarczy odczułoby społeczeństwo w daleko
mniejszej mie:rze, gdyby zdało sobie w
pełni sprawę z SIŁ
ŻYWOTNYCH,
TKWIĄCYCH w MOżLIWOśCIACH GO
SPODARCZYCH POLSKI. W morzu tru
dności ekono....'tlicznych,
które miewają
świat ca...\r, a :&właszcza kraje
rolnicze,
nie jesteśm:r odosobnieni. Ale lu-zepić
nas winna nadzieja, że polskie życie ro·
spodarcze . w y k a z u j e s t a ł y
p o s t ę p na drodze
życia rozwoju.
Dla przyldadu kilka cyfr o rozwoju pro·
dukcji polskiej. Produkowano w tysią·
cach tonn;

gu lat ostatnich ćraz za.granicą zawdzię· stulatem, który na podstawie realnycłi
czamy stałości polityki gospociarczej mą mO'.lliwości ekonom.icz:nych m~że zwalc~yć
du, który uniezależnił swoje działanie kryzys gospodarczy
Polski,
j e s t
od fluktuacyj partyjnych, wpływów izb przełamanie kryzysu psy
ustawodawczych.
c h i c z n e g o, tak nieuczciwie pogłę
życie gospodarcze nie mcźe
się jed· bioneg·o przez pewne odłamy pmsy OpG·
nak pogodzić z myślą, że olbrzymi odse- zycyjnej. Wyzbycie się pl·zes:ldnego petek jego dcchodów idzie 11a wątpliwej symizmu jest zwłaszcza konieczne dziś,
wartości świadci;enia socjalne. Twórcze gdy spo!eczeństwo polskie stoi przed wy
jednostki produkcji uważają pozatem ja borami, których wynik winien dać w dzfo
ko ciężar, przerastający wszell~ie siły, dzinie gcspcdarczej możliwcść poparcia·
niesprawiedliwość
ustawodawstwa po· pracy rządu zdrowym zmysłem ustawo·
datkowego, które potrzeby budżetu pań dawezym sejmu, powołanego do korygostwa lrnże zaspakajać nieznacznej części wania błędów swych rozpolitykowanych
społeczeństwa, podczas gdy ogromna re· dążeniem partyj }>Gprzedników.
szta uprawniona jest
tylko do dobroJ.
dziejstw ze strony skarbu państwa.
.
--oC':>o-W każdym bądź razie msadniczym po J
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mtracając
Podobnie więc,

realizmu.
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WARSZAWA, 22-go wrzcr.111•

syjna 55.50; 10 proc. poż. kolejowa 103.50-103.75
(w proc.); 5 proc. poż. kolejowa konwersyjna
48.50; 8 proc. L. Z. Banku gosp. krajow. 94.00
Dol. St. Ziedn. 8.941h
re.pi~
74
s2
1111
m
(161.68) ; 8 proc. oblig. Banku gosp. krnjow. 94.00
1ryższe cyfry. zaczerpnięte głównie z dzie
(161.68); 7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj. 83.25 (w
DEWIZYr
proc.); 7 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 83.25 (w
lziny wytwórczości górniczo • hutniczej,
Budapeszt 156.15
proc.);
3 proc. L. Z. Banku rolnego 94.00 (161.68);
Holandja
359.68
nogą uchodzić m
jednostronne, o . tyle
7 proc. L. Z. Bmku rolnego 83.25 (w proc.); 8 proc.
Londyn 43.3514
>ełny rozwój polskiego życia . gospodarL. Z. Tow. kred. przem. pol. 89.00 (w proc.);
Nowy Jork 8.912
ezego podkreśla wymoY,nie statystyka
Il proc. L. Z. ziemekie dolar. 92.50 (w proc.); 7 proc.
Nowy Jork (kabe.I) 8.922
L. Z. ziem. dolar. 76.50 (w proc.);
4Yz 'proc.
handlu zagrar..icznego Polski w tysi~ca.ch
Paryż 35.05
L. Z. ziemskie 56.25-55.75; . 4 proc. L. Z. ziemPraga 26.4 7~
l':łotych:
skie' 43.00; 5 .proc. L. Z. W;mzawy 56. 75; 8 proc.
Szwajcatja :I 7,3.1~
1925 1926 1927 19118 l.918
L. Z. Warszawy 73.75; 10 proc. L. Z. Radomia
Stokholm
239.70
przywóz do Polski
1755 1539 2392 3362 31U
78.75; 8 proc. L. Z. Lodzi 68.00-67.75; 10 proc.
Włochy 46.72
przyw611
2188 11246 11515 Z508 1314
m. Siedlec 78.50; 8 proc. L. Z. Częstocl10wy 64.50:
Wiedeń 125.96. ·
obrqt ł;;.c:ią
4943 3785 5407 5870 5924
Obroty większe; mocniejsza dewiza na Holandję. 6 proc. oblig. VI voż. konw. m. Warsz. 1926 r. VI
Ostatnio zaś, jak wiadomo, polski bi· Dolar gotówkowy w obrotach pozagiełdowych 8.93llz. em. 55.75.
Al{CJE:
fans handlowy zamyka się stale kilku, W obrotach prywatnych rubel srebrny 1.90; 100
kopiejek bilonu srebrnego 0.90. Gram czystego zło
Bank Polski 164.50-166.00; 13an1t zachodni
ta 5.9244. W obrotach międzybankowych: Berlin 72.00; IGjeweki 47.50; Warsz. T•aw. fnbr. cukru
212.56.
31.00; :'dodrzcjów 8.00; Ostrowi~c 54.00; Haberbusch 116.50-115.iJO.
PAPIERY PROCENTOWE:
DŹWIĘKOWE
Z pożyczek państwowych słabsze obie premjo7 proc. poż. stnhilizacyjna 88.00 \w proc.); 4
proc. poż. inwestycxjna 110.00; 5 proc. państw. poż we. Dla listów zastawnych tendedcja przeważnfo
premjow_a dolarowa 57.00-56.50; 5 proc. konwer· słabsza, dla akcji - ·niejednolita.
51:;1 ;
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Grand-Kino

Dziś i dni następnych !
Pierwszy polski film dźwiękowy, 100
prec., mtlwiony, wytwórni zagranicznej
„Paramount" p. t.

,~TAIEł\RICA
LEICAlłZA'pg. cenarjusza Jamesa Barriego, dja·
.. Jog Włodzimierza Perzyńskiego. Zdjęć
dokonano na „aparatach systemu „ W ei·
tern Electric • - W rolach głównych:
najsłyni::iejsi artyści teatrów stołecznych
Marja Gorczyńska, Kazimierz .
JunoHa Stępowak1 1 Ludwik Solski i Zbyszko Sawan.
Dwa nadprogramy: Fleischera .Zabaw
lei" i dźwięk. tyg. „Paramounta"
Początek seansów w dai pownednie

?Cza:ruje wszy s I: kh~ h swym naj•
lepszym ai·cyd~iełem. d~wnękcwem

„SKRZYDLATA FLOTA"

od godz. 4-ej, ostatni 10.15 wieczór
w soboty, niedziele i świata o ll'Od:r;.
12-ej w poł. ostani seans o godz. 10.1.)
wiecz. Ceny miejsc na porankach zniżone. Passepartout prócz urzt;dowych
ora bilety 'l!olnezo wejścia niewnżne,

-'

•

•

*

Firma „Tkabtia Mechaniczna Wyrobów Wel
nianych Leopold Landsberg" uzyskała w dniu
17 maja r. b. odrccze11ie wypłat na
przeciąg
trzech miesięcy, ze względu na poniesione straty rodczas wojny w Rosji i rekwizycji na sumę przeszło 500,000 złotych. Trwający
kryzys
gospodarczy spowodował, iż firma znalazła się,
wbrew pierwotnym przewidywaniom w niemożności zaspokojenia wierzycieli w ich pełnych
nale~•ściach. W pierwszym rzędzie
zawiedli
firmę dłużnicy z raclnmków otwartych, również
ilość protestów z obliga wekslowego znacznie
rzekroczyła przewidywane rozmiary. W
końcu
w decydujący sposób wpłynął na zmniejszenie
aktywów spadek cen surowca, wskutek którego
w znacznym procencie filllalała pozycja wartości towarów i półfabrykatów.
Z tego też nowodu firma przed
upływem
trzech miesi~cznego okresu odroczenia wypłat
zwróciła się ąo Sądu o zarządzen.je . ot.warcia
postępowania ukł:.idowego, a jako '
propozycje
układowe wysunęła: zmniejszenie sumy
długu
bez odsetek i kosztów równomiernie o 60 proc„ .
w ten sposób, że zredukowana do 40 proc. ka• ,
pitalna suma długu spłaconą zostanie w siedciągu '
miu ratach, a mianowicie: Hl proc. w
sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia lii9 ·
wyroku zatwierdzającego układ, pozostała zaś .
suma w sześciu równych ratach, płatnych po
od. <kt:ir
sobie co trzy m:esiące, poczyna!;:c
płatności pierwszej raty.
Ponieważ opinja Sędziego Komisarza
nad- ·
:.-:orowanej firmy Sędziego Handlowego Oskara 1
Grossa była przychylną w tej materji, Sąd na "
posiedzen.iu w dniu 19 września r! b •.- przychy< .
lił się do prośby firmy i zezwolił na otwarcie
Postępowania układowego.
. Na podstawie p,owyższej

i

decyzji wierzycie, ,
le zgłoszą. swe p::etensje do firmy i o ile w przy ,
szłości wyrażą zgodę na powyższe warunki, za- ·
warty zostanie układ, który następnie bedzie :
zatwierdzony przez Sąd.

RA-MON NOVARRO
bożek płci pięknej

290,000 zł. przy stanie aktywów około 585,000
zł. i pasywów około 29<!,000 zł. Aktywom płyn
nym w sumie zł. ca 160,000 - (po potraceniu
całego portfelu niezrealizowanych
protestów
klijentowakicl1 stanowi sumę ca
95,000 zł.)
przeciwstawione są akcepty i wierzycie!e w sumie 220,000 oraz długotrwała
pożyczka zł.
73,274,85.
Stan ten świadczy, że przy normalnych stommkach lrredytówych i nawet z obecnego kry.
zysu mogłaby Spółka wyjść obronną ręką ,pomijając przytem fakt zależności finansowej od
upadłej firmy Wilh. Luerkens, SS-wie.
Sąd postanowił uwzględnić podanie
Spółki
o ogłoszenie jej upadłości, oznaczając datę upadłości na 15 września bież. roku.
Sędzią Komisarzem zamianowano s. h. Jó.
zefa Racięckiego. Kuratorem masy
adw Rv.
szarda Vogla.

Również

*

*

•

w tym samym dniu rozpoznawan\

była Sprawa Arji Wolmana, właściciela hurtowej sprzedaży konfekcji 'Itlęskiej przy ul. Nowomiejskiej 22, któremu, jak wiemy, Sąd Ape.
lacyjny w dniu 29 sierpnia r. b. udzielił odro- :
czenia wypłat, nie podzielając motywów wyro·
ku Sądu Okręgowego Łódzkiego co do odmowy udzielenia nadzoru. W .s}lrawie tej nadz1>r· .
cą · sądowym został mianowany Wiktor · l\llan· :
1dels, Sekretarz Związku Ochrony Wierzycieli,
zaś Wolman prosił o z.mianę takowego, zal'Zucając mu, iż Mandels, jako sekretarz wyżej omawianego Związku oponował w pierwszej instancji co do udzielenia odroczenia wypłat i
wobec tego, zdaniem Wolman:t, · będzie działał
na szkodę nadzorowanej firmy. Sąd jednakże
nie udzielił podania Wolmana wobec
przed•
wczesności, a także wobec tego, że osoba nadzorcy nie jest ani konkurentem, ani krewnym
Arji Wolmana i dlatego z braku
formalnych
]}odstaw, nie zachodzi obawa działania na szko ,
d~ nadzorowane.i firnur.

l

-.

(
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Nr.

284il3o

B. B.

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi
podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wy~ególnione nieruchomości w Lodzi położone, obciążone pożycz.;kami Towarzystwa za niempłacon-e my wraz
z zaległościami, wy.stawione zostały na sprzedaż przez publioczne licytacje, ()dbywać się mające o godz. 11-ej z rana w Kancelarji Wydziału Hipotecznego m. Lodzi,
p.rzy ul. Pomorskiej Nr. 21 przed wyzn2,-czonemi rejentami.
. ,
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne wajdują. s-i-ę w księgach hipotecznych odpowiednich nieruchomości oraz w biu~ Dy.rekcji Towa.rzystwa Kredy.
t9wego m. LocWi i tamże przeglądane być mogą.
W razie gdyby dzień wyznacwny dla sprzedaży był świątecznym, gprzed.aż odbędziie sie dnia następneg<;,.
Nr. Nr.
hipoteczny
nierucho·

Vadjum

przy ulicy

mości

29
51Na
270xa
288aa
320aa
468
420a
435
468a
593
!>93a
789pp
896a
803c
811g
826
893-I
1143
1150b
1395a
1442
1537
2308
2407
2427
40:l7
4647
4a
Bż

21
2lc
36
47b
64b
86a
90c
152b
286
288ac
3llki
321za
334
395
339b
423
497z

Podrzeczna

Żeromskiego
Gdańska

Mielczarskiego
11-go Listopada
Pomorska
Kilii1sKiego
Pomorska
Cegielniana
Piotrkowska
Brzeźna

28 p. Strz. Kaniow.
Gdańska

Żeromskiego

Andrzeja

Wólczańska

Sosnowa
Kilińskiego

Fabryczna
Cegielniana
Kilińskiego

Al. 1-go Maja
Senatorska
28 p. Strz. Kaniow.
Rokicińsl<-a

Wiznera
Engla
Wolborska
Piramowicza
Nowomiejska
Jakóba "
Zawadzka
Aleksandryjska
Podrzeczna
Drewnowska
Zgierska
Ogrodowa
Mielczarskiego
li

Cmentarna
Pomorska

„

Targowa
Pomorska
Żelazna

Licytacje
tódź,

powyższe

15.000
39.840
20.0ÓO
22.940
50.000
17.440
14.bOO
43.340
24.000
36.160
59.940
4.320
22.800
41.660
25.60019.200
7.000
5.100
5.360
33.380
29.400
35.320
10.000
21.000
32.000
18.000
10.140
700
2.060
2.760
3.940
1.560
1.320
1.360
2.140
11.000
3.500
3.600
3.100
5.120
2.580
700
3.120
3.840
1.600
2.060

Licytacja
rozpocznie
się od sumy
112.500
298.800
150.000
172.050
375.000
130.800
111.000
325.050
180.000
271.200
449.550
32.400
171.00
312.450
192.000
144.000
52.500
38.250
40.200
250.350
220.500
264.900
75.000
157.500
240.000
135.000
76.050
5.250
15.450
:l0.700
29.550
11.700
9.900
10.200
16.050
82.500
26.250
27.000
23.250
38-400
19.350
5.250
23.400
28.800
12.000
15.450

o tyle dokonywane

przed notarjuszem

Dnia

Nr. Nr.
hipoteczny
nierucho-

przy ulicy

Vadjum

mości

J. Andrzejewski
J. Andrzejewski
K. lmieniński
S. Jarzębski

W. Jeżewski
L. Kahl
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lisowski
A. Smoliński
S. Szmidt
J. Andrzejewski
S. Baranowski

509
558b
li
576f
"
596a
li
627G
li
. 697h
" r. 712c
18.Xl.30
765c
„
780b
li
7870
„

„

787żż

19.XI.30 r.

789w
7931
795ab
79500
798b
8050
8llaa
817g
825a
826a
893k
896i

li

„

Bułharowski

S.

K. Imieniński
W. Jeżewski
L. Kahl
B. Lisowski
J. Łada
~. Rossman
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski

H.

"

" r.
20.XI.30
li

„

li

21.XI.30 r.

„"

Wardęski

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

J.

"

"

"„

24.XI.30 r.

"
„"
"

" r.
25.XI.30
„
"
"
"

" r.
26.Xl.30

"„

"„

Łada

A. Smoliński
K. Rossman

będą,

17.Xl.30 r.

27.Xl.30 r.

„

o ile poszukiwane

należnośd

Piotrkowska
Główna

Pusta
Sienkiewicza
Rzgowska
Radwańska

Karola
Wólczańska
Al. Kościuszki

Zielona
28 p. Strz. Kanio w.
Lipowa
Zakątna
~-go ~ierpnia

Zeromskiego
Lipowa
Zakątna

Andrzeja
Lipowa
Zamenhofa

"
Sosnowa
Brzozowa

90lż

Słowiańska

914a
1075f
11080
1114ikl15i
1116
1134a
1175a
1264
1291b
1291b
1372
1428b
1437d
1629
1626
1632
1708a
2028
2058
4021

Senatorska
Abramowskiego

Bd

Kilińskiego
Składowa
Kilińskiego

3.580
800
8.960
5.000
1.120
1.540
5.060
J.360
3.740
420
1.040
1.740
2.340
2.100
900
2.140
2.440
1.100
1.540
2.240
760
900
1.220
1.500
2.340
1.900
2.000
2.120
2.2~0

„

2.800

Główna

8~0

"
Tramwajowa
17
15
"
Narutowicza
Kamienna
Skwerowa
N owo-C' egielniana
Al. 1-go Maja
Cegielniana
Nowo-Cegielniana
Srebrzyńska
Gdańska

Rzgowska
Piramowicza

7.140
1.HO
2,960
2.140
1.560
4.840
3.760
940
3.720
1.420
2.200
900
l.200
3.920

Licytacja
rozpocznie
się od sumy

dnia 10 lipca 1930 r.

Dnia

S. Szmidt
E. Trojanowski
J. Andrzejewski
S. Bułha-rowski
K. Imieniński
S. Jarzębski

26.850
6.000
29.700
37.500 .
8.400
11.550
37.950
10.200
28.050
3.150
7.800
13.050
17.550
15.750
6.750
16.050
18.300
8.250
11.550
16.800
5.700
6.750
9.150
11.250
17.550
14.250
15.000
15.900
16.650
17.250
6.300
53.550
8.550
22.200

W.

27.Xl.30r

"„
"
"
28.Xl.30t.

Jeżewski

•
"
"•

L. Kabi

A. Karnawalski
S. Korn
J. Krzemieniewski
B. Lissowski'
J. Łada
K. Rossman
W. Siniarski
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
J. Andrzejewski
S. Baranowski
S. Bułharowski
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kahl
A. Karnawalski
8. Lissowski
K. Rossman
A. Smoliński
S. Szmidt
E. Trojanowski
J. Andrzejewski
S. Bułharowski
S. Jarzębski
W. Jeżewski
L. Kah1
A. Karnawalski
B. Lissowski
J. Łada
K. Rossman
W. Siniarski
A. Smoliński
E. Trojanowski
H. Wardęski
J. Andrzejewski
S. Baranowski

16.0ól)

11.700
36.300
28,200
7.050
27.900
10.650
16.!»00
6.750
9.160
21MOO

do chwili ostatecznego przybicia w dniu licytacji

przed notarjuszem

zapłacone

nie

"
"

"

" t.
1.XII.30

•"
•"

•

"
2.XII.30rr..

•
•
•"
„

3.Xll. 30t.

•
•
•

4.XII".30 re

"

"
"

•

5.XIr.30r.

•
•
•
"
"u

•

będą.

•

p~w1~~owr
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Pierwsza

dźwiękowa

komedja z królem humoru

BUSTER KEATONEM

MAŁŻEŃSTWO

NA ZŁOSC

2 Godziny bezustannego śmiechu do łez!

NADPROGRAM:

Dźwiękowa

komedja z

udziałem

,

„BANDY DZIECIAKOW"

i tygodnik nowości z kraju.
powszednie o godz. 4-ej w soboty, niedziele i święta o godz. 1-ej.

~~~~a CORSO
Muzyka pod kier. p.

Białkiewicza.

Początek seans. w dni pown. o godz. 4-ej po poł.
W soboty, niedziele i święta wyznania Mojżeszwe
go od godz. 12-ej. Ceny miejsc na pierwsze seanse znacznie zniżone.

Dziś i d~i nasłt~pnych !

Ceny popularne.

Wielki przebój sezonu w podwójnym programie p. t.

I.

,, Tajemnica chińskiej dzieln~~y''

Dramat sensacyjny w 16 akt. W roli gł. JOE BONOMO na1w1qkszy
siłacz świrita :i:e swą niezrównaną partnerką RUTH HY A TT .
I „Tajemniczy dom". Tajemn~ca _wyrobu sztucrnych brylant_ow.
Walka z ba9dytami o zdobycie taiemm~y. ~OE BONO.MO -: 1ako
obrońca. „Smiertelny Skok„ W mewoh u bandytow, ucieczka.
Joe Bonomo jako oswobodziciel. Frapująca treśśl S~alo.ne tempo irry.
Nadzwyczajna akcial Oto walory tego przebo1u filmoweg-o.

Il.

"Tajemnica puszczy"
Wielki film eirzotyczny w 10 aktach.

Nieznane tajniki czarnego lądu. Egzotyczna fauna.
Tajemnicze. lu,dy. .

,, HASŁO"
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Chorzy na ruptury i róin~ kalectwa !!!
i

±M#

~\3d!i!ZW#AG

1930 rokl1.

:
:

RUPTURY, jakoteż. kalect:wa. rue w?lno
zaniedbywać gdyż skutki dla zyc1a. lu?zki~go
sa bardzo niebezpieczne. Ruptura staJe się w1el:

KINOTEART

.

lf

k~ jak głowa

ludzka i konewka _spowodowae
kiszek I gangrenę.
' Specjalne lecznicze banda.że ortope?yczn_e
gu-v:iowe mojej meto.dy u~uwaJą radykalnie naJniebezpieczniejsze i naJzastarzalsze rup~ury
: u mężczyzn, . kobiet i dzieci-. Na .skrzywienie
kręgosłupa, przeciw tworzenm się g~rbów,
lee.zn. gorsety ortopedyczne: Dla skrzywionych
nóg i płasldch bolących stop, ":kłady . ortopedyczne. Sztu.czne n?gi i ręce. Ponczochy gumowe na żylaki na nua.rt;.
t
'I' ~ of Uniwersyt.· Prof. Dr. R. BARĄCZ,
może śmiertelne powikłania

:

ro•

r.

.

i~..

572

U

AGA

W -

:

•l

J

produkcji

udziałem

W rolach

Jaguełina logan i

i

i

amerykańskiej

15,000

jeźdźców nrgentyńczyków.

:

+

głównych.:

i

.

Francis Eushman.

:

:......................... ••••

I'

I Do

Do akt Kr. 62.J,-1930 r.

towi Dy- układu ortopedycznego w Łodzi, Wólczań1

R

:

:

ATRAKCJA, NAPIĘCIE, HUMOR!

+

p OD Z I Ę KO W A N IE •
5

arcydzieło

dramat wojenny z

•

S ee I RAPAPORT. ortoped. ze Lwowa,
10, fr?nt, parter. Telef. 221-77

Przyjmuje od 9-13 l od 15-19.
Osobiste jawienie się chorych bezwarunko\~O jest. ko~ieczne.
Ubezpieczonych w Kasie Chorych m. Łodzi przyp;u1e.

Potężny

:

Z=~~~dź,0~t~J:Slc:IŃsłCA ·N;.

~

Hwraganowe

/!Jl 11

i O TAT I ATAK!

Świadectwa Fochwalne wlyEaRawipt fr 0 · B KIEL.ANOWSKI i wielu innych.
f D J MARISCH.
, ro• r. •

p

~···:·

10\~fr~:t)~ s;ł:J:~ • ubilc~~~T gor~c:e„~o~:ęk~i:::eł ~ ::~~:~~:ti G~!~ii~ :i

akt Nr. 920-1930 r.

OGŁOSZENIE.

OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, JAN
Komornik Sadu Powiatowego w Lodzi,
JAN
JABCZYK, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
JABCZYK, zau":iieszkały w _hdzi przy ulicy
gors< tu ortopedycznego
motody, ktory
Ju geibu a
jeatem :r:drów i do
Południowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
p~l;;nięcie stosu pac1erzowego z powo
•
Południowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 10 października 1930 roku od godz
ogłasza, że w dniu 10 paździe~nika 193(\ ro_k1;1 od godz
pr'l~Y zdoby.
poważaniem M. CYMENT.
10-e.j rano w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej Nr. 31
10-ej rano w Łodzi przy uhcy Pomors~eJ Nr. 128
odbędzie siQ ~przedaż z przetargu publicznego ruodbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do firmy ,,M. Brodaty" i skla,
chomości, należących do F ridricha Karta i skbdadających się z bloków granitowych i 2·ch maszyn do
jących się z mebli domowych, oszacowanych
na
Nr.
E.
103-1930
r.
&~E'§
szlifowania, oszacowanych na sumę zł. 1500.
sumę zł. 610.
OGLOSZENIE.
~~
Łódź, dnia· 17 września 1930 r.
·
Kom11rnik
Sądu Powiatowego I rewiru egr.el..n· Łódź, dnia 20 września 1930 r.
l·
.;..;.4:.W1~ł(OW'i
Komornik JAN JABCzyK
Komornik JAN JARCZYK
cyjnego powiatu łódzkiego w Łocizi, Zielona 63,
..-. ~'t
TEATR ŚWIF.TLNY
PIOTR l'ILICHOWSKI, na zasadzie art. 1030 Po5t.
Cyw. podaje do wiadomości puhlic:onej, że w dniu
2 października 1930 rok':' o _god_z: 10 :ano w Dąb_r~·
wie gm. Chojny odbędzie się .li~ytacJa ~chomos~1,
należęcych do Józefy Szłowsk1~J skł11d!!Jęcy~h
61~
"i'~ "~
Dz!ś i dni na•tępnych
z: 6-ciu krów, 2 koni, wozu, kięratu, szafy 1 stołu,
oszacowanych na 5.300 zł.
.
,
'
Spis rz;eczy i szacunek takowych przeJrzany hyc
Zaopatrujcie się zawczasu w resztki
sowalnie, zakłady wulkanb:ac,
może w dniu licy<acji.
farb. garderoby i t. d. dostarcza
towarów zimowych i bieliźnianych
Łódź, dnia 19 wrze~ia 1930 r.
Komornik S\!dowy PIOTR PILICHOWSKI
Inż.
Rydzewski
przy WIDZEWSKIEJ
VJ' ~
!U
MANUFAKTURZE
Do akt Nr. 2412-1930 r.
Łódź, Gdańska 106, tel. 20-059.
OGŁOSZENIE.
W rdach :)~;l'n)ch:
Rokicińsk a 55. Dojazd tramw. 10 i 16
Komornik S1;1du Powiatowego w Łodzi, STEF AN
Dr. med.
Beien.a Chandler
GóRSIQ,
zamieszkały
w Lod:.;i przy
ulicy
Otrzymacie tam również po niezwykle
Sienkiewicza Nr. 9, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
i John Garrick
niskich cenach ubrania sportowe, zawoogtasza, że w dniu 29 września 1930 roku_ ~d godz:
\L,li.a i zwyci~st..ro młodej P.nrl lcostomatolog
dowe, bieliznę damską i męską, stołową
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Pomors.kieJ Nr. O
chanków. Nocny atak Zep pclmow nll
chirurgja
szcz~k, jamy
odbędzie się sprzedaż z przetai·gu puhl~czn c\lo ru·
i
pościelową, materjały wełniane, trykotaLon<l;a. \Y/ alka w powietrz~. Krzyk
chomości, należących do Herka Rakowskiego 1 skłJ.
ustnej
i
plastyka
że,
obuwie,
naczynia
kuchenne,
towary
ro::paczy mil!·:>nowe::ro miasta.
dających się z różnych mebli, oszacowanych na suregulacja
zębów
kolonjalne
i
t.
p.
FONA DTO:
n:ię zł. 1175.
rentgenodiagnostyka
,
Pp.
urzędnikom.
paJistwowym
i komunalnym,
Łódź, dnia 17 września 1930 r.
RAQulEJL. Mf:LLER
będącym członkenu
kooperatyw
Komornik STEFAN GóRSKI
i stowarzyszeń
Piotrkowska
odśpiew~ pio:;eni::.i his::pnń~kic mit;dzy
udziela się dogodnego kredytu.
Tel. 114-20
ianerr.i: Koły&aa.kę i Kochankt; Torrera
Do akt Nr. 15-1930 r.
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SADOKIERSKI

164

Komornik
S~du Grodzkiego
w Brzezinach,
W ACtAW KOSZELIK, zamieszkały w Brzezinach,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu
30 września 1930 roku od godz. 10-ej rano we wsi
i gminie l\:likoia:ów odbędzie 5ię sprzedaż z przetar·
gu publiczne:"0 ruchomości, należących do Józefa
Głowackiego i ckładających 11ię :r: inwentarza ~ywc
go i martwego oszacowi:nego na sum~ zł. 2038.
Brzeziny, dnia 20 września 1930 r.
Komornik WACŁAW

Do i:kt Nr. 15i2-1929 r.
OGŁOSZENIE.
Komornik Si<du Groókiego w Łod~i, TOMASZ
CHORZELSKi, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Si,0 nkicwicza Nr. 67, na zn~t:dzie art. l'.l30 U. P. C.
or;'.;:r.ze, że w dniu 30 września 1930 roku od godz.
10 ej r:!no w Łodzi przy ul. 11-go Listopada Nr„ !18
o<l:~ę<lzic się sprzedaż z przetargu publicznego r·ucl~cm'.):lri, n:!lc~i_:cych do firmy
„M. A. Szejnrok i
5-k:l" i okhchfocy("h się z mebli i kusy o;;niotrwa·
łej, oszecowanyrh na sumę zł. 4422.
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HELLElł

1

. ·.v niedziele i świ~ta 9 - 2 pp
ud 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób weaeryunych
moczoptdowych i akórnycb

i.

.-.<lanie k:wi i wydzielin
syfilis i tryper

ll<.,

Konsultacje z neuroloi"iem

i urologiem

Gabinet Swiatlo-Lec7niczy
h.osmctyka lekarska
Oddzielua poczeka "n!a dla kobiet
j :;19
PORADA 3 zł.

'

5•

Ą"EDLE

=
stołowe, gabinety,
• oraz

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

I

Specjalista

(w podwórzu)

chorób skórnych i wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapja.

I

~

B E R LI N
i

•
"

•

(specjalność: detaliczna sprzedaż

zelówek trwałych na wodi;)

poleca:

Spółka

Choroby weneryczne, skó1·nc i
teł.

włosów

Proszek "Uniwersał"

132-28

usuwa wszelkie nerwobóle:

wznowił J!>!'Zyjęcia

Proszek wPotoR-Glohi'

li Leczenie lampą kwarcową, analizy krwi

a•

=
•

usuwa pocenie sii; pach i nóg.

Żądać wszędzie
*ii!Hle+&

li

•
•

50 gr. za wiersz 1 milim. 1

• 8.-

40"

Zwyczajne

12

"

Nekrologi do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiersz

0.40

„

1 milim. (strona 4 łamy).

"

1

1

1

1

Drobue

łam. (strona

Detektory od zł. 8.50

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

W tekście

4.10

Szewców

HALLO!

4

łamy)

4
(10 łamów}

ogłoszenia 15 gr. za słowo.

Najmniejsze ogłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 gr. za słowo
Najmniejsze ogłoszenie zł. 1.20•

625

.Potrzebna

l panienka :z:a ekspedjc,ct!o.:'ł do akł&du
wędlin, Brzezi.1ska 3o l{uszczak. 1174

Potrzeb!l!a
inteligentna panie:ika do podawania Restauracja A. Szlcudlar::k 6-;io Sierpnia
Nr. 22.
"/73

0g"łoszenia firm zamiejscowych, cho::iaźby posia::lują ::ych fi!"e
w Łodzi, a ~entrab gi:Jzieindziej, o 5J pro~. drui:ej o;i c ~..1 mi ~i
scowych. Firmy zagraniczn~ o iOJ procent drożej.
Kaida now..1
podwyżka obowiązuje wszystkie już przyj~te oglos;i;enia do z:nia.1y
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy dru'.c og-b:;=c.1,
komunikatów i ofiar administraeja nie odpowiEtda.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarjum, uwaŻ3. e s4
za bezplatne.
.
l<~kopisów zarówno użytych ja'c i oJrzucony0 '.1 r<!d.1'.<a
nie zwraca ..

nie

Pomyłki, które zasadniczo nie zmieniają treńci o <>łoncn ir..
do iądani1 zwrotu za;iłat.r lub po~t:);·z cnil

upoważni ają

ogło3zenia.

Spółka Wydawnicza SP..
Odhite Y1 drukarni ul, Piotrko1'ak• IS.

WY.dawca: Prasowa

446

komplet z anten.!\ i s{uchaw:{ą od zt. 25 ,
Ract;o1!laraty i czc:ści uL-tedjola" ul.
::::i.::==~==::::=:=.:=~·: ~toh·kowska 88, w podwor:z:u, tel.105-34

506

Nadesłane

.Kiunfo czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
Stanisław Walawski.

Skóry-Hurt i Detal

Hallo! Dzwoń teł. 163-30 „Pogotowi~
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep naroioy. Moll'entalnie odświeża
garnitur ra zł. 3.-, suknię za zł. 2.80,
palto za zł. 3. -, łącznii; z odebraniem
i odesłaniem.
Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
525

s.-

•
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„~SZEWCY.u

CENY OGŁOSZEŃ MJ.EJSCOWYCH:
zł.

Południowa

"Em:tim&m!llmmi!~EDB~

C I

Doktór

Andrzeja 2,

ul.

f? ~El!ll'i&!m !!llmlD! l!llD'.mmmlllill~
I Ogłoszenia drobne U

P.
KLINGER
=
•
;

REICHER
Tel, 201-93
Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w niedzieli: od 9-1 pp.
513
Dla niezamożnych ceny lecznic.

a

i•

EDWARD

al. l'lotrkow111ka 110
Odświeża, pierza chemłc:zulc, fAl'buje
reperuje, przerabia i c:oruje wa:r:elką
sarderob<c.
814
Po garde~Ob'ł wysyłamy acu\c:a.

i wydzielin. Przyjmuje codziennie od
9-11 i od 6-8 w. w uiedzielę i świc:ta
od 10-12. Odd zielna poczekalnia dla
•~m••n••••••ammaa•••••wa• p?.ó.-Od 1-2 w Leczu. (Piotrkowska 62)

Pren'l:meratę można odmówić lylko 1 każdego miesi11ca
bezpośrednio w adm. plllma.

Redaktor naczelny:

„Szybka Pomoc Krawiecka"

Dr. med.

••••s~~5a„••mm•Muosm~E~m

•

W Łodai z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mies.

•
•

IJ6•69

Specjalista chGr6b skórnych
akuszer ginekolog
i y.renerycznycb
615
A
Ł
LECZENIE SWlATŁEM djatermją (lam'U
pą kwarcową). Badanię krwi i wydzielin. Gdańska 72,
tel. 22~-52.
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 PP•
Przyjmuje 4-S.
727
w niedziele i świ<:ta 9-1
Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia
59

CENY PRENUMERATY:
'lcmiejscowa
"
Z::igraniczna
Odnoszenie do domu

Tylko tel.

p O W R

C:.:ynna od 8 rano do 9 wiecz.

RAZ NA ZAWSZE

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
j?odz. 4-5 po poł„ w niedz. od 11-2 pp. Dla niezamożny::h ceny lecznic. 518

llwoŁKOWvsK1l
Poradnia
~
Cegielniana 2~ te!.126-87
li \Veneroiogiczna
powrocił

I

DR. MED.

ZAPAMIĘTAJ

~

Choroby "skórne i wener.
ul. Nawrot 2~ Teł. 179-89

·

Komornik TOMASZ CHORZELSKI.
Lódź, dniu 9 wrze§!1ia 1930 r.

Lekarzy Specjalistów
ul~ Za wa dz ka Nr. 1

przyjmuje od 3-7 pp.

OGŁOSZENIE.

PaDsepartout prócz urz~dowych i bilety wolnego wejścia niewaine ai do
odwołania. -Początek seansów o godz.

z o. o. 1 '
:i

Redaktor odpow.; Adam żuczkiewi~

