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zys u światowego
Pol ska ma war unk i do prz etrw ani a obe cne go kry
z
gotowi do
spra I
g?spoda rcze . wI
jaki
Nasz koresp. telefonu je z Warszaw y. jest
i uznania
podatkowych. Dlatego i tutaj - na warunka ch
najniższy,

móg_ł ~yć ~~o~iony

położe~i·e.

współpracy

steśmy

częściej z~

lojalności

każdym

danych warunkach. Ze1śc1e nizeJ godziło· wa obc1ązen
Na wczorajszem pos~edzeniu Sejmu by już zbyt boleśnie w b!eg normalnych należaioby przeprowadzić reorganizację, wzajemn ych interesów . Natomia st Pobka
anin. Matuszewski wygłosił dłuższe prze- prac państwowych. Ale zarazem budżet jednał\ depresja gospoda rcza nie jest okre zwalcza i zwalczać będzie konsekw entnie
1tówienie, które podajemy w obszernym ten jest za wysoki. I będzie zadaniem sem czasu odpowieąnim do przeprowadze· wszelkie pomysły, zmierzające do pocizfa
łu świata na. uprzywi lejowany ch i upv·
akrócle.
wspólnem Rządu i Izby urealnić go. Rząd nia reformy podatkow ej.
ujemy
przystęp
jakich
w
śledzonych. Stanowi sko nasze wobec prób
ści,
obecOkoliczno
N:emożność przeprow adzenia w
liczył si1 ę z tern przy układaniu i zgłaszafo rozważan : a .przedłożenia budżetowego niu preliminarza. Ale dopiero uchwalenie nej konjunkturze gospodarczej szerszej re- upośledzenia pa11stw rolniczych na ko·
aa rok przyszły są zasadnlczo różne od wa potrzebnych ustaw pozwoli odpowiednio formy podatkowej nie oznacza niemożli· rzyść państw przemysłowych w drnc;ze
szeregu pozornie bardzo liberalny ch kon·
runków, w jakich odbywała się rozpraw a zmi~nić cyfry. Jedną z tal<lch ustaw, umoż- wości zmniejszenia obciążeń wogóle.
sko11czyło
wencyj międzynarodowych,
iu
budżetowa za lat poprzedn ich od r. 1926
obciążen
w
czy
Państwo uczestni
odciążenie budżetu przyszłoroczliwiającą
żE
tern,
.
na
się nasz~ wygrnną
począwszy. Różnica polega
nego o kilkadziesiąt m~1ljonów, jest ustawa życia gospcda rczego w 62prcc. a więc
wnania
WZROST WPŁYWóW SKARBOWYCH, o zaciągn~ęciu 6Y %--we j pożyczki.
bezp~1·ó
była
Państwa
rlm
g·ospcda
Wpływ na przebieg a tembarclziej
2
który trwał nieprzerwanie od r. 1926 aż
nic przesilen ia światowego nie
r~związa
niż
ona,
prowadz
j
ostrożnie
i
iej
oszczędn
redul<ć
Rząd niema zamiaru uzyskiwą
do 1929 włącznie - w roku 1930 nietylko
leży rękach. znajduje my s.i~
naszych
w
dów.
samo1·zą
ci
większoś
cznej zniżki gospoda rka
ale DOCHODY PAŃSTWA cji budżetu drogą automaty przezorno- Zmiana organiza cyjnej struktur y samo· raczej na uboczu, poza głównym km·yUSTAŁ uposażeń urzędniczych. Dzięki
ZMNIEJSZYŁY SIĘ w porówna niu do odgania tern wymian y towarów i pieniędzy. Ma
rządów pomajowych dysponujemy jesz i·ządów, chorych na liczne niedoma
ści
budże
roku
o
wiedniego okresu minioneg
h to swoje dobre strnuy. Łatwiej nam boskutkac
w
może
dać
i rezerwami i nie potrze ciał polityczn ych,
znacznem
dość
cze
arz
prelimin
też
dlatego
kryzysu w
8,82%,
o
wego
y deficytu.. . b!"rdzo poważne zmniejsz enie obciążeń ~Y wiem będzie może przebieg
ternu: nie·
rok 1931132 - zmnuejsza kwotę prze· buje~y obawiać s_ię katastrof
po
a
PÓtrzeb
Polsce łagodzić.
~1e z~czy t? Jednak, by dr?ga zmmeJ cia gospodarczego, bez szkody clla Panw zagra
kapitałó
idywanych wydatkó w państwowych o
dopływu
o
wielkieg
zbyt
samorząszerua św1adczen ?so~owych Pans~wa ~yła st~a, bez szkody dla samych
;37% i kwotę dochodów o 3,92%.
zużycia;
ich
dniego
odpowie
i
nicznych
.
.
.
.
•
Zjawisko obniżenia budżetu nie jest w zamknięta: .Prze~~wru~ - ws~ędz1e, n.etyl dow
W .n~sz~c~ rę~ch z~a.idu.Ją się _w1el potrzeba dalej osłonięcia rolnictw a przed
.
wogóle
11le
eJ,
pans~ow.
a:J•
a~!llstr
w
ko
Stany
Cze<;l!y,
rynku mię
tym roku powszechne, gctyż
~oszta ~ie. możbwosc1, w~lki ~ k1yzy~em. o~ol~o- stoczeni em się na poziom cen
Zjednoczone, Austrja i Francja potlwyż- w . adm1':11straCJt pubbczneJ -wygorowa- sw1~towym. ~he. Jestes~y a?1. ~1e1zyc1e· dzynarod owego i wreszcie _ utrzyma ·
św1~dczen osobowych. s13 ~byt
1zyły swe budżety.
dłuznik1em. ta~ nia równow agi bilansu handlow ego.
1 ~raca nad orga~cyJną prze?udową la~t połowy sw1~ta, ~m.
ne
mogło,
się
.
W roku zeszłym wydawać
s7-antazowac
swiat
mogł
aby
maszyny pubhczneJ musi byc prowa w1elk1m,
obecny~ u~ładzie sto~unków poli·
W
te gospodarcze przesilenie światowe ma naszeJ
twem.
bankruc
swoim
par
przez
i
jak
Rząd,
dzona zarówno przez
~harakter raczej przejściowy.
Polska od szeregu lat w swojej po- ty~zn!ch wydaJe s1ę to możhwe do osią,·
tym kątem widzenia .
pod
lament
goże
ć,
Dziś trudno byłoby stwierdzi
idzie zdecydowanie gmęc1a.
Tłem, na jakiem w Polsce rozpatru je Utyce gospoda rczej
apodarczy kryzys światowy jest wywołany
rozsądek. Jedyktuje
którą
drodze,
po
ogólne
się wysbkość budżetu, jest rzadziej
- - . ..
... „, . . " ' ,„ „
„ "' „„„
li-tylko przez czynniki natury przejściowej.
- "
.......
-'
.
-·· „_J.„ .
.•.
„
·
"
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•
'8tnieje zapewne szereg uchwytnych przyczyn, których usunięcie poprawiłoby sytuację światową, ale poza namacalnemi błę
dami, istnieją niewątpliwie przyczyny głęb
ue, wynlkłe z prze.złości, rany w organiź
~AllDEIL ZAGliiłAlllCZNV
mie gospodarczym świata, które czas tylko PlłZ~lllUI&
wygoić może.
maszyn
I w wadze o 34,418 ton, w wartości nato-1 ców hutniczy ch o 2, 7 miljn. zł.,
· Przesilenie obecne określić można ja- Nasz koJ,'esp. te•efonu je z Wa_rszawy.
ko·
środków
zł.,
miljn.
4,3
o
aparntów
-Ji
zł.
Według tymczas owych oblic~eń : Głó-~Jmiast zmniejszył się o .J.1,998w tys.
ko zwichnięcie w skali światowej równow a
zł., chemika ·
miljn.
3,8
o
yjnych
munikac
·
po1·ówna
b.
:r.
ie
listopadz
w
wnego Urzędu Statysty cznego bilans han Przywóz
Cl między wyly1órczością i spożyciem.
lji o 6,8 miljn. zł. i wreszcie skór ora2
mgranic znego Rzeczypospolitej Pol- niu z październikiem r. b. zmniejszył się
dlu
bosię
aby
że
mówi,
Stara prawda,
futer o 3 miljn. zł..
w
i
jak
ton,
za1·ówno w wadze o 29,949
trzeba wytwarzać więcej, niż sl~iej łącznie z w. m. Gdai1skiem w listo- wartości o 38,355 tys. zł„ - W związ·
pcić, W wywozie zmniejszył się wywóz ar
był dodatki i saldo wynosiło
8'ię spożywa, a tymczase m w ciągu szere- padzie r. b.
spożywczych o 5,6 .miljn. zł.,'
tykułów
ku z powyższem saldo dodatnie zwiększy
,gu lat ludzkość, wzięta jako całość, spoży 32 milj. 031 tys. zł„
o 3,8 miljn. zł., drewna
'Żywych
zwierząt
iego
poprzedn
Wywieziono 1, 786,812 ton towaru ło się w porówna niu do
wała więcej, niźli wytwarzała. Lata nędzy
olejów smarowy ch 1
oraz
zł.
milju.
1,3
o
zł..
tys.
773
milj.
32
o
wyniosła miesiąca
ludów Europy 1914-19 18 były zarazem przyczem wartość wywozu
ł się natomia st
Zwiększy
zł.
miljn.
Najważniejsze zmiany w przywoz ie 1,1
301,158
i>kresem potwornej, niebywałej konsumpcji. 195,877 tys. zł, - Przywieziono tys. zł„ wy1:aziły się w zmniejsz eniu szczególnie wywóz skór sqrowyc h, pierza i puchu o
Konsumpcja ta była niewątpliwie wyższa, ton towarów o wartości 163,046nika r. b. surowcó w włóknistych o 10,1 miljn. zł., 1~ 7 milju. zł. <mrn nasicm o 1,4 mfljn. zł„
W porówna niu do paździer
niż rosnąca wślad za nią wytężona, gor4cz
w listopadz ie r. b. zwiększył się 1przędzy i tkanin o 2,4 miljn. zł., surow·
wywóz
kowa produkcja.
Po raz pierwszy chyba w dziejach tego
świata zaszło wówczas zjawisko przewyżki
powszechnego spożycia świata nad powszechną jego zdolnością wytwórczą.
· Dziś kryzys ogarnia także i te państwa,
tłóre na wojnie zdawały się robić pozorlde świetne Interesy. Ody bowiem kon. sumpcja, wywołana przez wielki wstrząs
~ty w 1914 r., przekroczyła zdolności
ciężkiego więzięnia
został
wytwórcze świata, jako całości - wszyscy odczuć muszą tego skutki.
gajowy do nikogo nit
Dnia 17 maja r. b. do mieszkańca wsi w ranie śrut zajęczy, którym strzelał za ży nie było i żaden ·
Położeie Polski na tle ogólnego kryzy.
strzelał.
napadu
dniu
w
łaskiego, Ootlib.a Moj- uciekającymi złoczyńcami
• charakteryzują trzy główne cechy. Po Rokitnica, powiatu
Po przesłuchaniu wezwanych do spr3dwaj jego ku- syn Mojszaca.
rowerach
na
przybyli
szaca,
pierwsze: Polska jest Państwem o prze.
wraz
any
16 .świ adków Sąd udał się na naradę,
aresztow
wy
z
został
Nowiński
Krise.
zyni: Berthold Helmut i Bertholcl
~adze wytwórczości rolnej i surowco we;,
oraz ojcem.
w wyniku któr.ej o godz. 10 wiecz. ogłosił
Około godziny 11-ej wieczorem córka bratem Stanisławem
- a więc krajem, w który przesilenie ude
nie
y
Nowińsc
s~aZ~Jący Stefana Nowińskiego
Wojciech
i
wyrok,
Stanisław
usłyszała szmery, dona bezpośrednio. Powtóre : Polska nale- Mojszaca - Olga izby,
kryiż
c,
tłumaczą
e.me ~)raW i 10 lat ciężki ego Wif
winy,
do
P.Ozbaw!
się
11!1
i
przyznal
ły
gdzie znajdowa
z drugiej
ży do krajów o nikłem stosunko wo zadłu· chodzące
skazaneab o zostali
1 brat
Ojciec
z1e111a.
clomu.
w
byli
nocy
tycznej
Mojszac
tern
o
miony
•
.
•
.
mimo się rowery. Zawiiado
żeniu zagranicznem. Po trzecie em.
1
umew11m
okalecze
iż
wyjaśnił,
Stefan Nowii1ski
e wraz z w1mczniewrelk3ego zadłużenia, bilans obrotu ka· wyszedłszy na podwórz
poniżej krzyża odniósł z powodu winie
elektrycz
lampek
e
migotani
ł
spostrzeg
kiem
znapitałów jest dla Polski ujemny - co
na które nieostrożnie usiadł, zaś ranę
deł,
was
„Już
zawołał:
czy, że opłata towarów, sprowad zanych nych i w pewnej chwili
w rękę odniósł podczas kradzi eży
śrutu
od
strzał
huknął
ie
momenc
tym
W
".
z pom granic i spłata · długów obcym, poznałem i ugodzony w głowę Ootlieb w lesie Stcnzla,
gdzie gajowy strzelił dor1,
30,000 zł. wygrał nr.: 132755.
wymaga wciąż jeszcze więcej pieniędzy, karabinowy
'
spłoszyć.
go
aby
upadł.
Mojszac,
zł. wygrał nr.: 54911.
20,000
towanas1e
za
obcych
od
niż otrzymujemy
Badany oddzielnie Stanisław Nowi11ski
Na odgłos wystrzału wybiegli domowzł. wygrał nr.: 28965.
10.000
ry i usługi.
iż dnia, wspomn ianego przez Steustal:ł,
postrze
przy
się
ły
zatrzyma
Kobiety
nicy.
wygrały n-ry: 68510 794&2
zł.
ogćit
5,000
Dwa przykazaru"a wynikają jasno z
życia, fana Now i ńsk i ego, rąbali pietiki, gdzie Steznaków
dawał
nie
już
który
wygr. u-ry : 33464 157938
lonym,
zt
2,000
świiata.
nej sytuacji
grupy fan skaleczy ł się w palec.
zł. wygrały n-ry: 53305 96066
1,000
Musi być przez wszystkich uczyniony zaś mężczyźni rzuc.i li się w stronę
Na żadn<1 kradzież, według Stanisława 104543 104 782.
,
maksymalny wysiłek, aby koszta wytwór- drzew, skąd padło jeszcze kilka strzałów
icgo, nie chodzili i żaden gajowy
Nowi11sk
zatrzymać.
500 zł. wygrały n-1·y: 21641 92680
czości nie zwyżkowały. Co więcej - sho nie zdołali jednak nikogo
strzelał.
nie
nich
do
istwierdz
policja
Przybyła na miejsce
166698 174291 176057.
101036
niowe i rozumne ograniczanie kosztów pr~
ławic oskarna
zym
wczorajs
dniu
W
w,
osobnikó
trzech
dokonało
napadu
2'e
400 zł. wygrały n-ry: 1184 45858
dukcji, zwłaszcza jej kosztów ubocznych, ła,
w Łodzi za- 63264 156652 181364 191633.
żonych Sądu Okn~ gowego
edi
sąs
kierunku
w
boso,
uciekali
racyjktórzy
administ
i
kosztów organizacyjnych
siedli: Wojciech Now i ński, lat 59, Stefan
1911 4200 42418 53513 87020
nych, jest obecnie najbardziej pożądanrm niej gminy Buczek, zabrawszy z sobą roNow ińsk i , lat 23, Stanisław Nowiński, lat
wer.
postępem.
157890 178927 188914 203126.
135875
W toku dalszego dochodzenia zwróco- 28, pod zarzutem dokonania mordercz ego
Dalej jako kraj dłużniczy, nie możemy
zł. wygrały tH'Y: 95668 103445
300
rabunkowego.
sobre pozwolić na luksus biernego bilansu no uwagę na mieszka1lców wsi Pie1'1ki, gmi- napadu
126512 13249G 134123
112894
108325
.
się
Oskarżeni do winy nie przyznali
ny Buczek, niejakich Nowi11skich, z któhandlowego.
173784.
161091
Nou
iż
się,
W toku przewodu okazało
Wreszde przez czas dłuższy jeszcze be- rych oJcicc skazany już był za napad ban2272 13865 16880 18465 2753G
wińskich znaleziono w czasie rewizji trzy
sobą
za
miał
syn
a
'z
lata,
kapitału
cztery
na.
dopływu
cty~ki
wali
potrzebo
dziemy
51910 57018 62591 68015 868Gu
v.roj49426
bagnet
,
rosyjskie
we
karabino
naboje
rew!1ątrz. Dążeni,~ nasz~m jest, byśrny 15 lat ciężk : ego w i~ zienia.
156195 176178 183GG8 18737()
śrutu.
155231
od
Bardzo poważną poszlaką było to, iż skowy i parę spodni, z dziurami
kapttaly te otrzymali na Jak najłepszy<:l1
209790.
205792
188523
Stenzla
lasu
zarządcy
ń
Wedle wyjaśnie
syn Nowińskiego Stefan, był ranny w rękę
warunkach.
o Oo-kradzie
usiłowań
żadnych
nocy
ej
krytyczn
.
„
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Dokumenty z życia uchodźców naszych z ltosji

Z głodu poszła na "lekki
Z chwilą powstan.:.a 1i_epctiległ~go pan Do więzienia lub na cmentarz...
Jtwa m.eszczai1stw~ polskie było zn!szczo„Województwo poleskie, jako grani- g~ńczą _i rozuml~m ich okropne warunDelegatka województwa poleskiego,
j e s t n a j- ki. R<><;tz1ce starzeJą się, dużo umarło. 41
czą.ce z Rosją sowiecką,
ae gospotiarczo i rcm;ite, a z tej racj~ n.e· wysłana dla zbadania oołożenia
b ar dziej przepełnione nie ~ar?bk1 ~runo~ . dzieci się włóczą, marnu.
uchodźców naszych w Rosji,
przygotowane d.o samcc1z1elnej roli w
którzy znaleźli przytułek w ·różnych mia- szczęśliwymi wygnańca- Ją 1 pow1ększaJą szeregi
wcinej Ojczyźniie.
stach i wsiach województwa opisuje w mi.
bandytów i złodziei.
Tę syiuację wykorzystały partje poliPochodząc sama stamtąd, z za Dnie- Mały Gr~n:m. z Saratowa był w wię~euil;
sposób następujący to, co widziała po
,yczne, przeuewszystk.e.<n zaś endecja. Po- dłuższej wizytacji:
pru, całem sercem odczuwałam nędzę wy za kradz1ez lt~t~ z dolarami z poczty, wy.
c"ągar.o m:eszczai1stwo zawsze dlań dro~agała~ go_ i Jest tera.z u mnie. Przed
kilku dmam1 mały Słowiński .z pod Homgiemi hasłami patrjotycznemi i reiig:jnem:,
tt; o~radł t~tejszy kościół i siedzi w wię·
traktowanem., jako wyborcza przynęta . .
z1emu. ObaJ z nędzy, sieroty. Inna zn<>
Roztkliwiano się nad upośledzen:em mieszwu część dzieci z głodu i nędzy wpada '"
czaństwa w wolnej Polsce, zwalczając wi. suchoty i powiększa szereg·i
nę za ten stan na przeciwników pot.tyczmogiłek na cmentarzu.
Systematyczna zmiana nazw o połskiem
Codzie~~ie widzę takie przykłady.
nych, pocichu zaś przyczyniając się rów
'
matka zab1Ja się praniem, ojciec na łóż·
brzmieniu
nocześt(e do pagłęb:ienia tego stanu, aby
ku w ostatnim stopniu suchot, do.staj<
utrzymać warstwy m:.eszczaitskie w stanie
·W ostatnich czasach władze uiemiec- Przytullc - na Seefrieden, Schikorren - na krwotoku, zalewa krwią bawiace sie na
chronicznego niiezadowolenia. Działo się kie Pltz;l!.;PHOY.lADZAJĄ SYSTEMA- Wollheim, Piasken - na Kleine Rauschen, Gor- podłodze dzieci, które patyczkami
·
to zaś wbrew istotnej, - mmo, iż wów- 'C{CZNĄ ZMIANĘ NAZW M!EJSCO- czitzen -- na Diiumenrerle, Marczinowem - na
. ro~~łóc~ czerwoną kahlżł,
luL lilartinsl\Ohe, Burnien, połączone w jedną gmi- rysuJąc rozne desenie. Kw,.rcowa Ji Sar„
czas jeszcze n.euśw~aciomionej - sile, ja- WOśCI o BRZlv.lI~NIU POLSKIEM,
też nazw, które ccśkolwiek mają wspól- n~ z Krzysewem - na Kreutzhorn, Alt-Czymo- ~o~a, wdowa w ostatnim stopniu aucllot
ką reprezentuje mieszczaństwo. Rzemiosło nego Z polskością.
chen - na Fintserwalde, Czernien (Ciernie) sp1 z dwoma synami na jednem łóżku
w Polsce liczy bowiem okolo 300,000
Zmiany takie -przeprowadzane są w - na Dorenthal.
A m~eszkają w budce nad studnią, którą
W p o w i e ci e o Is z t y ńs k i m: Magistrat Brześcia Lit. z li!ości im dał.
warsztatów, drobne kup~ectwo 400,000, a Prusach Wschodnich, oraz na całem podroony i średni przemysł około 50,000 graniczu wschodniem Rzeszy, a przede- Lapk2. - na Pfattendorf, Pokrzywen - na
Błoc~a. z E_kat~r;ynosławia, wdowa pe.
wszystkiem na Górnym śl~sirn niemiec- Amborg, Krzywinki - na Kriewen, Bałamuto maszyrnsc1e, rowmez z łaski dostała. bezprzeds~ęb.orstw.
p o w i e c i e płatne mieszkanie
wo - na Fechren i t. d. W
kim.
W BARAKU PO
Zła sytuacja mieszczaństwa poczęła uI tak w P r u s a c h W s c h o d n i c h s z c z c c i ń s k i m: Rudziska - na Rudau, PSACH .PC;>LICYJNYCH z dziur~ w da,
legać radykalnej zmianie na lepsze dopiero zmieniono w powiecie oleckim m. in. miasto w· p o w i e c i e I e c k i m:
Marczynawo. chu, w zimie z powodu bezrobocia i głodu
od chwili, kiedy ster rządów ujął w swo ~..argrab9wa na Treuburg, wieś Gncychen na I a - na Martinshagen, Mrowken - na Neuposzła na „lekki chleb".
fort, Kleni Ko:1opkę - na Waldfliess, Wer- Czego się te ~óreczki napatrzą! - a śpi'ł
je dłon.e Marszałek Piłsudski, a ]ego Obóz iteuss; Puchewken na Wiesenfelde.
w p o w i e c i e e l ck i m: Przypior· czeyken - na Gregerswalde, Jeziorken - na ~ m~tką na Jednym tapczanie. Zapłaku
państwowo-twórczy począł z roku na rok
Langewiese, Ją się,. przychodząc do mnie i prosząc ł
ken na Wachteldorf, Orzechowen - na Nuss- Preussenburg, Słabowem - na
róść w siłę i znaczenie.
berg, Szczeczynowen - na Steinberg, Skrzyp- Klein-Krzywen Griinsee, Grzywen - na Bir· z.ab~·am~ do ochrony. Włodarczykowej
System rządów p-0majowych na czoło ken - na eGigenau, Pissanitzen - na Eben- kensee, w p o w i e c i e l ęd zb o r s k i m mąz zgmął, Zakortowa z dwojgiem dziec;
lrosk państwowych wysunął J>-OZ)rfywne felde, Przykopkę - na Birkcuwalde, Krolowol- m. in., l{rzywinki - na Kriewen; w p o w i e· 10 i 5 lat całą zimę mieszkała na dworcu.
fa - na Konigswalde, Pientken - na Blumen- c i e j j a ń b o r s k i m - Dombrowken - taJ?że starszy synek lekcje odrabiał, zja:
~aadnienia gospodarcze.
tal, Jeziorowsken - na Seedorf, Panistruga - Eichendorf.
da1ch r~bactwo nie mogą się myć, arn
Dzlęki tym nowym prądom mieszczań
na Hembach, Dombrowsken - na Eisensee,
przebrac.
stwo Uświadomiło sobie wreszcie swoją si---oOo---Mały Popławski Zygmuś ze Smoleń·
łę i swoje wielkie z:iaczen:e w życiu gos·
ska, ojciec umarł, matka w zimie
l!Odarczem. Zrozumiało, że odrzucając do~
umarła na wściekliznę.
Od jesieni umieściłam 23 dzieci po klas.
tychczasowe, ni1...Jzczere pośrednictwo par·
torach, przytułkach, biurach i nawet w
tyjne, musi ono odegrać samodzielną rolę
Sensacyjne rewelacje rzymskiego organu orkiestrze
wojskowej".
W wielkiem dziele odroczenia Polski i jej
papieskiego
Lst ten skierowany do Towarzyst•
tycia gospodarczego.
włoski „Osservatore Roma- więc rozkazy zarządzenia blokady, na czas Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Kresów
Dziennik
Dążenia te zogn.skowały się w Zjedno
no", jak wiadomo, jest oficjalnym organem nieograniczony, w okolicach, podejrzanych w Warszawie (~w. Krzyska 5) mówi sam
tzeniu Stanu średniego, naczelnej reprezen- papieskim i z tego tytułu jest bardzo ostroż o sympatyzowanie z Trockim.
za siebie. Towarzystwo utrzymuje w
7 internatach 800 dzieci, na co
swych
rewelacyj
swoich
ciągu
dalszym
rzeW
tacji n1ieszczatiistwa polskiego, a więc
ny w podawaniu wszelkich wiadomości,
788.000 zł. rocznie, Mi n is ter
wydaje
doniepotwierdza,
Romano"
„Osservatore
miosła, kup.'.ectwa, drobnego i średniego nawet czerpanych z ogólnej polityki świa
stwo Pracy i Opieki Spepolskich
pism
sienia
wspólnego
nic
niemających
nawet
towej,
lłrzemysłu, oraz niektórych wolnych zawod o s t a r c z a 1wią ~
ł e c z n e j
o walkach wojsk bolszewickich
ze sprawami kościoła katolicki·ego.
dów.
590.000 zł. Pozostaje *sumy,
tej
włościanami,
z
Z drugiej strony „Osservatore Romano"
Z~dnicza <Wiałalność tego wielkiego
któl'e Towarzystwo P.bzł.,
200.000
tem
tern,
o
i
Polski
do
dostać
si-ę
chcącymi
katolickiem,
duchowieństwie
posiada w
Młodzieży musi oo JOk
i
Dzieciom
mocy
na
ma
i
gospodarcza
zrzeszenia jest ściśle
że gen. Budienny otrzymał rozkaz zorgarozsianem po całym świecie,
swe zadanie w ~~
spełniać
aby
uzbierać,
wzdłuż
środków
odpowiednich
nizowania
celu podniesieniie poziomu życia gospodarsieć tak doskonałych informatorów,
wąskich, kobardzo
widzimy
jak
nicach,
chłopom
takim
przedw
polskiej
granicy
napisanie
na
czego na odcinku mieszczańskim, oraz że jeżeli się już zdecyduje
nieczności
uciec do
powstańczym, albo usiłującym
uzgodnienie jego interesów z wymoga- czegoś, to jego doniesienie można uwaM. W.
Polski.
żać za pewne.
mi i potrzebami Państwa.
Otóż ten dziennik, w jednym z ostatwspółpracy z nich numerów zajął się sprawami wewDzięki najściślejszej
Obozem Marszałka Piłsqdskiego, ~esz
i
czaństwo polskie wchodzi znów na widownię życ'..a politycznego.
gnaniu Trocki przechodzi obecnie
'.I
~
do ataku przec;w klice Stalina
Obok dążerua do podni~sienia gospoeniowych
rozbroJ·
sprawach
w
polskie
Tezy
tylko
więcej,
ni
mniej
ni
przygotowuje,
i
darczeg.o dobrobytu społeczeństwa, jest zbrojne pows(anie.
to najpoważniejsza rola, którą z nakazu
utrzymane
Wedle telegramu z Odessy, nadesłanechwili dz!ejowej podejmuje nasze miesi· go do tego pisma, kwatera główna przeW tych dniach powróciła z Genewy rodajne państw" biorących udział w koa..
Trockiego,
ciwrewolucyjnej organizacji
czańetwo i odegra jak czynnik twórczy
wroga Stalinowi, istnieje właśnie w tern delegacja polska na gonferencję rozbroje ferencji. Polskie materjały dla przyszłej
ważną rolę, o czem zapewn~a większość mieście. świeżo natrafiono na trop jej ro- niową przygotowawczą pod przewodnie- konferencji opracowywać będą Ministerw Sejmie i SenaC:e, w skład której weszło boty, która polegała przedewszystkiem na twem gen. Kasprzyckiego.
stwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Delegacja polska zadowolona jest cał- Spraw Wojskowych i Sztab Główny.
obecnie trzykrotnie liczniejsze przedstawi- tern, że korzystając z rzekomego procesu
.u;
•
cielstwo m:eszczańskich sfer ,g:ospodar- przemysłowców, grupa Trockiego rozwin~- kowicle z wyniku obrad, GDYŻ OBRONI•
•
•
•
POLWSZYSTKIE
SKUTECZNIE
ŁA
occ
·e
c
od
do
dę
g
ą
·1
ł a si n propa an ' w zą ' z pr s SKIE TEZY W SPRAWACH ROZBRO- 8011owe samoloty DJemI&tkle
czych.
;.,
komedją, mającą zamaskować
B. E. był tylko
Niemcy, które pod płaszczykiem rozJENIOWYCH.
pomyłki i n:epowOdzeniia Stalina.
EE@_
Komisja przygotowawcza do spraw woju lotniczej komunikacji pasażer•iei
Spiskowcom powiodło się wejść w
~
styczność z kilku pułkami czerwonej armji rozbrojeniowych w wyniku parotygodnfo przygotowują eskadry
IClłACHOW i zorganizować obfitą dostawę karabinów, wych obrad zlikwidowała swe prace uciężkich bojowych samolotów
chwaleniem projektu konwencji rozbro- na wypadek wojny, a z setek i t~sięc.)
karabinów maszynowych i amunicji.
bankowych w Ameryce
W głównej kwaterze tego ruchu znale- jeniowej i opracowaniem rapartu do Ra- awjonetek mogą stworzyć liczne dywizfc>·
Nowy Jork 15 grudnia.
dokumenty, dowodzące, że ta broń dy Ligi Narodów, która ustalić ma osta- ny wywiadowcze - zamierzają przystąpic
ziono
Ameryka żyje znowu pod znakiem
była dla oddziałów zwolen- teczną datę zwołania powszechnej kO'Il- do budowy nowego sterowca.
przeznaczona
tali bankructw bankowych, które powoZ oświadczenia znanego k°'1str~ktora
którzy mieli się zająć ferencji rozbrojeniowej.
Trockiego,
ników
dują popłoch wśród publiczności. Po oi komendanta słynnego „Graf<•
sterowców
roz
konferencja
powszechna
Przyszła
osoby,
jego
ochroną
statnich krachach poważnych instytuEckenera, sądzić należy, że
dr.
Zeppelina",
swem
w
doniosła
niezmiernie
brojeniowa,
wylądowaniu
projektowanem
jego
po
donoJorku
Nowym
cyj bankowych w
bomająca na celu OBRONĘ plany nowego balonu sterowego są już go·
znaczeniu,
Odesą.
pod
szą, iż w zachcdnich stanach ogłoszono
Te oddziały miały zarazem tworzyć BEZPIECZENSTWA WSZYSTKICH NA towei że projekt wkrótce będzie zrealize>o
znów upadłośe trzech mniejszyclt banprzyszłej nowej armji, a fakt, że RODóW, zbierze się prawdopodobnie po wany. Dr. Eckener zaznaczył, że wobeC'
związek
szturm
ków. Klienci bankowi przypuścili
powiodło się pozyskanie na upływie roku, przyczem czas trwania jej strasznej katastrofy, jakiej uległ
Trockiemu
tlo kas, jednakże nie zdołali wycofać
angielski ster-Owiec „R. 101", ,„.
wielu zawodowych komuni- obrad będzie dość długii rozciągnie się
stron~
swoją
swych wkładów.
napełniony wodorem, t. j. gazem łatwopal
zapewne na 6 miesięcy.
Straty, jakie wskutek tych ban- stycznych rewolucjonistów, wywołał
Udział w tej konferencji wymaga bar nyrn, nowy statek powietrzny będzie wy•
wielkie zaniepok-0jenie wśród rządu
kructw poniosła publiczność, sięgają owlelu prac przygotowawczych, jakie pełniony helem. którv nie pali się i nie
dzo
mosk:ewskiego.
koło 3 :miljonów dolarów.
·
będą musiałY: czynniki mia wvbucha.
przeprowadzić
otrzymał
Ukrainie
na
sowiecki
Rząd
---0001---·

chleb"

Trocki p.rzeciwko Stalinowi

oo

~j~~z;~:a.~~~' ż:~~ijdSu~~~~asfę no:~:;: Wyniki przygotowawczej konferencji
rozbro1ien1·owe~i w Genew1·e
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~----Nowe ulgi celne
W Dzienniku Ustaw Nr. 86 ukazały
ministrów skarbu,
oraz rolnictwa, wpro
wadzające zniżone stawki celne na nastę
pujące towary, importowane za zezwoleni.em ministerstwa skarbu: 1) orzechy
sprowadzane przez
ziemne łuszczone,
olejarnie do wyrobu fabrycznego w stanie surowym do obróbki (nieszlifowane) ; 3) zbiorniki dopary i wody o śre
dnicy 120 cm. i długości 620 cm.; 4> przę
clza włókiennicza (rami) w motkach, su·
rowa, nitkowana do przerobu fabrycznego, oraz 5) blacha cynkowana, biała o
wyrobu ogrubości 0,28-0,32, m ;m do
pakowań do konserw.
Rozporządzenieo uldze na blachę cyn31 marca
kowaną obowiązuje do dnia
1931 r„ na pozostałe towary do dnia 31
grudnia 1930 r.
.się rozporządzenia
przemysłu i handlu,

Ze Związku Zaw. Rob. Przem.
Włókienniczego w

lodzi

Władysława

Bandurkiego .

Czy może być większa bole§ć, niż gdy I jąc po swoją zdobycz?
U k o i ć b o I e ś ć , którą musi od·
widzi, jak wielkie spustoszenia czym I
się
nnv1e
na
wytrwałych pracowm1<ow
czuwać każdy prawy Polak, dbający o Io- '
społecznej i na polu walki przeciw w Polsce gruźlica?
i sy i przyszłość swego Narodu i Państwa,
Ile ofiar porywa
gruźlicy
Waszem jest najgłówniejszem zadaniem.
w zaraniu życia,
w Łodzi.
Wiedzą i nauką, sięgacie do głębin
w kwiecie młodości i w dojrzałym ~i.eku?
Hasłem W aszem:
Jak ~traszną. sz~rzy zara.z~ '~ m1lj~no- badając źródło tej zarazy i społecznej klęs
- Ukoić boleści, serca rozradować, wych miastach 1 cichych wiejskich osied- ki.
- Na grobach życie nowe zwiasto- lach? Jak żadnego nie oszczędza stanu,
Skuteczne obmyślacie środki, by te J
od najni ższych do najwyższych sfer sięga- z a r a z i e t a m ę p o ł o ż y ć • Jaswać.
*&BMH
•
EMIR
nego światła, czystego powietrza, którego
'*
brak w dusznych i brudnych chatach, ~
gnijącej atmosferze warsztatów, kopalń i
fabryk, pragniecie wnieść i wprowadzić
jak najobficiej, by płuca i piersi schorzałe
przedmieściach łódzkich
~ranie
swobodniej i zdrowiej oddychać mogły.
Jak nas pozatem informują - niektóJak się dowiadujemy - w związku z
A tern samem pragnieoie
okrcsem pr7.eclświ~tccznym odbywają się rzy obywatele Łodzi emigrują celem zakurozradować serca polskie,
liczne pielgrzymki łodzian na przcdn11e- pu szynek dla celów handlowych do Pabja co tęsknią do jasności, czystości, ducho.
śc!a łólizkie, jak prezdewszystkicm na C!Joj nic, Rzgowa i t. d., gdzie ceny za teu ro- wego i moralnego piękna. A w końcu cir
ny, celem dokonania zakupu tan'.ch :;zy·· dzaj mię sa są jeszcze tańsze.
downą spełniacie rolę, bo na grobach noPowyższe nader dogodne warunki kup we zwiastujecie życie.
nek.
jak nas bow:cm informują - ze wzgl.,: na mają tę ujemną stronę, iż rzeźnicy, czy
t o ż y _•
Wszak gruźlicą zarażeni,
dów konkurencyjnych rzeźnicy chojeilscy z innych osiedli pozałódzkich, nie zwraca- jące groby, pełne rozkła·
obniżyli ceny szynek w ten sposób, iż ce- ją towaru dobrego na wypadek ustalenia,
d u • Na smutnem i przerażającem do,
na 1 kg. szy nki „z kośc:a" wynosi zł. 2.90, iż sprzedana orzez nich szynka iest złą.
świadczeniu, na grobach tych, których nic
\s)
1
zaś bez ko ś ci - 3.50zł.
już uleczyć nie mogło, bo pomoc i trosk3·
--~--przyszły za późno, nowe budujecie życie,
nowe pokolenie tworzycie, które musi uni·
kać błędów przeszłości, zerwać z tern, co
bezpośrednio prowadzi do zarazy gruźli·
stoły
k~·zesia
czej ~ zerwać z nałogiem alkoholizmu, któJJ
.1) Możność łatwego utrzymania w po jest
\'/ielu z nas widziało w ostatnich czaDo

Pro.\vinćja konkuruje z Łodzią
szynki na

l

Nowa ozdoba

1Dieszkań

W sobotc;, dnia 13 grudn:a 1930 r. o
b"V<lzinie ta-ej odbyło si9 w lokalu Łódzkiej l<ady Związków Zawoclo,~·yci~ pizy
ul. Piotrkowskiej Nr. 73, zebrame ogólne
Związku zawodowego Robotn:kóvv Prze- sach na ,·;ystawach meblowych i na foto- rządku, gdyż zmniejszona jest do minimum
mysłu Włók:enniczego w Łodzi. z 2 brani~ grafjach przedsta\'."iających wnętrza nowo- powierzchnia, na której mógłby osiadać
kurz.
zagaił p. Odbierzałc!c, powołując na prze- czesnych m eszkai1
2) Wielka trwałość.
nowy typ mebli,
wodniczqcego p. Kubickiego.
3) Możno~ć zastosowania ich w naj
Po wygłoszeniu refem LU 0 sytuacji po- raż:icych mo ~e na picr\'. :;zy rzut oka swą
wykwitniej umeblowanem pomieszczeniu
iitycznej w kraju przez p. Ludwisiaka Jó- ekstrawagancją.
Są to meble zrobione przy użyciu rur przy
zefa, przystąp:ono do wyborów nowego
4) stosunkowej taniości mebli tego ty
iarząctu, w sidad którego weszli: p. Roma- metalowych do wyrobu najbardziej zasad111
łewski jako przewodniczący, p. sn ·ady wi- czy.:11 czt;ści. Zastosowanie rur metalo- pu w porównaniu do mebli z wykwintneceprzewodniczący, p.Helig Roman _ sekre- V.'ych ogranicza s.ę narazie do wyrobu fo- go gatunku drzewa.
Meble takie pomimo pozornej swej protarz, p. Odbierzałek _ skarbn ik, pp. Sztark teli, ,krzl!seł, l~n~p stoJących itp.
Stal l~b n.ln~l, uzywane do tego celu, stoty są bardzo wygodne. Zapomocą bar
i Helig Stan i sława jako zastr,>pcy, pp. Krasiński, Leśniewicz, Ostrowski i Jarzabek mogą byc wyko11~zone matowo l~b błysz- dzo prostej konstrukcji rozpinania na ruj cząco, a ponicwaz te metale maF~ połysk rach metalowych pięknych, a mocnych ma
•
- do komsji rewizyjnej
podobny do srebra, nadają się prawie do terjałów otrzymujemy fotele o
•
· tym samym stopniu wygody„
wszystkich zestawie!l kolorów.
Meble metalowe pomimo swojego eks- co klubowe, a o wiele tańsze.
Cena stołów zależy od mniej lub więcentrycznego wyglądu
t.łla pracowników gazowni
cej kosztownego blatu, a foteli i krzeseł
mają wieik[·e zalety,
W dniu wczorajszym w magistracie
przeclewszy:;tkiem praktyczne, jeśli już ko od gatunku materjałów, użytych na wyście
Jrt. Łodzi. zgłosiła się delegacja, przyjęta
ne. trafiają do przekonania ich es te tycz łanie ich i pokrycie.
mu
przez w1cepi'ezydenta p. Rapalskiego
ne walory. Zalety te są następujące:·
Deleo-a~
„Praca".
związku
ze
wyłoniona
o
.
.
..
---ooo-przyznaCja mterwenJowała w sprawie
miejskiej
nia pracownikom gaz-owni
trzynastej pensji. Delegacja wskazała na
to, iż magistrat m. Ło6.zi postanowił jakoby udzielić wynagrodzenia w wysokoścf 50 proc. pnesji, tyt.ułem pensji trzy
W swoim czasie przez odnośną ustawę się o najwyższy trybunał administracyjny,
nastej. W odpowiedzi p. wiceprezydent
Rapalski oświadczył, iż sprawa przyzna- uregulowaną była sprawa dostarczenia któ~y w sprawie tej stanął na stanowisku,
nia pracownikom gazowni miej ski ej trzy przez· gminy zarówno wiejskie, jak i miej- że gminy, zarówno miejskie, jak i wiejnastej pensji będzfe rozpatrywana n~ skie, lokali dla nauczycieli szkół powszec:h skie, obowiązane są do dostarczania odpo
prezydj urn nycll, w tym sensie, że gminy obow;ąza- wiednich pomieszczeń dla nauczyci~1i szkM
czwartkowem posiedzeni;i
szkół
ne były dostarczać mieszkań dla nauczycie· powszechnych przy siedzib?.ch
magistratu.
bra względnie obowiązane są pokrywać kwawobec
Jednak
powszechnych.
szkół
li
Wobec powyższego pracownicy gazodl-1 nauczycie
zowni postanowili wstrzymać się nara- ku wyczerpujących wyjaśnie11 zachodziłn ty dodatku mieszkaniowego
niewymieszkan:u
w
zamieszkującego
la,
funduszóv11
jakich
z
kwestja,
wielokrotnie
lie od dalszej akcji. (s)
winne były gminy, względnie samorząd_\', najętem przy szkole, w granic1ch komordostarczać tych mieszkań, a co najważniej nego.
Dookoła zniżki
Jak się jednocześnie d•1w;;ul11;elliy -s~e :---- niektóre gminy zupełnie zrzuciły z
s1.e~1e n~łożony ~rzez ustaw.ę c1ęża; . zasfa.. urząd wojewódzki w Łodz; ctrz~mał w
mając się tern, ze nauczyciele szkół po- związku z powyższem za.L}dze11'e n.in~ster
Jak przed paru tygodrtiami donosili'.- wszechnych, jako urzędnicy par1stwow:: jalne, mające na celu uśw!ado;n:c:; ; e samo
AY - w obecnym okresie l)l'te•J5„1J.1tccz- kor~ystają ze specjalnych dodatków miesz rządów gminnych co do ~·; V·!Cf!~o na gmi
nym zapowiadana była daJei~,1 idąc; ;:'niżkJ. kamowych. .
nach wobec nauczyc'ieli s7:.-ół r 'Wszc,!'Jcen. najważniejszego bodaj z artykułów
(s)
Jak nas informuje kuratorjum łódzkiego nych obowiązku.
gwiazdkowych", bo - pr:rt?chów.
sprawa ta oparła
okręgu szkolnego Jak się obecnie dowiadujemy - zniżk3
---0--ta, która sięgać miała 40%, oh1e'.a orz.::dewszystkiem i jedynie orzechv ·ze Źbiur5v.
zeszłorocznych, natomiast ceny nrzed:óvv
ze zbioru tegorocznego utrzymują s1~ m.
w. na poziomie.
.J:st prawdopodobne, że na wyp1dt:k
zł
Majątek związku
~leJszego pob_Ytu w ciągu najbliższych
W swoim c~~sic donosiliśmy już, że Idzie do 1 kwietnia r. p„ okręgowy związek
dni zaznaczy się pewna zniżka cen za
wspomniany artykuł, celem zachecenia na- naskutek. decyzji władz centralnyc~ okrę Kas Chorych ulegnie likwidacji dopiero w
·
gowy związek Kas Chorych w ~odz1, któ- trzy miesiące po wejściu w życie terminu
(s)
bywców.
ry sprawował nadzór nad Kasami Chorych o reoraanizacji Kas Chorych województwa
w. okręgu województwa łódzkiego, z. łódzki~go.
N
Majątek aktywny zlikwidowanego
dmem 1 s~ycznia. r. P: luegni~ li~widacjii.
apfe
OCDe
. ??ecn1e ~owiadujemy . się, ze w.obe.c Związku Kas Chorych w Łodzi, wynoszący
Nocy dz~siejszej dyżurują apteki:
I t
d
Sulce. Lemwebra (Plac Wolności 2) J. Wój- w
s yczn1a r. P· w zyc1e około 7,000.000 zł., przelany zostanie na
ejso;a z mem
6:kiego (Napiórkowskiego 27), Sukc. 'Hartma(Młynarska 1), w. Danieleckiego (Piotr7 dckre!u P.~ezydenta Państwa,_ odnośnie re- rzecz warszawskiego okręgowego zw iązku
•
kowaka 127), A. Perelmana (Cegielniana G4) orgamzaCjl systemu ube.zpieczeń i Kas Kas Chorych, którego ekspozyturą będzie
a (ja trwaćye- łódzka_Kas.a ~Jl..Q!Ycb. (V„
', ~h~rv.ch. która to reorc.arnz_
J. C!Jimp..ra <Wólczańska 37). (s}

l\iietajowe fotele,

i

.
T rzynasta pensja

Specjalne fundusze gminne
na lokale dla nauczycieli.

cen

orzechów

Przed likwida~ją okręgowego związku
Kas Chorych w lodzi
wynosi w aktywach 7 miljonów

d •
yzury

k
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największym

wrogiem

ludzkiego zdrowia i życia.
Takich pracowników jak Wy, niech bę
dą w Polsce tysiące!
I to pamiętajcie w Swej żmudnej i .nie:
uznawanej często pracy, że kto dba o zdro
wie i życie swych rodaków i braci, dba o
moc i potęgę Państwa Swojego i Narodu.

BO ZDROWIE OBYWATELI, TO NAI

Wll~KSZE BOGACTWO PAŃSTWA.

W te}

myśli

całego

z

serca

błogosławię

pracom i wysiłkom Waszym, S~część Boże:
Szczerze oddany w Chrystusie Pant
~-)

Władysław

Bandurski

Biskup. ·
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~

.

'
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Marszałka
Piłsudskiego

Pomnik

w Baranowie nad WieprzeDl .
Mieszkańcy Baranowa n/Wieprzell\
gdzie Marszałek Piłsudski w pamiętnych
dniach sierpnia 1920 r. dokonywał prze.-.
glądu wojsk, stanowiących grupę uderzeobchodził w tych dniach podnioniową -

p o ś w i ę c e n ł a
słą uroczystość
pomnika ku czci zarówno1
Wodza Narodu„ jak i żoł•
n i e r z a p o 1 s k ~ e g o • Pomnik, fct9ry ufundowano ze składek miejscowej lud.:.
naści, ma kształt obelisku, zakończonegd
popiersiem Naczelnego Wodz;a, a ponadto
na płycie pomnika wyryto nazwiska pole.
.
głych z gm. Baranowo.
Odsłonięcia pomnika dokonał miejscowy nauczyciel, a zarazem inicjator budo.
wy pomnika, b. legjonista p. Leonard
Kryk, wygłasz~jąc przytem okolicznościo·
we przemówienie i wzywając zebranych do
uczczenia poległych bohaterów, iednomi·
nutową ciszą.

gm„„„„.„„„...„
Wózki

dziecic;ce

Łóżka

metalowe

higi_en;;
Materace · wyśc~elane,
„P A TENT
spręz.

do mebl.

łóźek

Wyżymaczki :ki:rykań-

Umywalki
Krzesełka

Rowery

.dziecinne

w wielkim wyborze

Na dogodnych warunkach
w fabrycznym składzie

,_DOBlłOPOL''
Udi, Piotrkowska 73, tel, 158•61
w podwórzu.
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Łodzi przybyło w ubiegłym sezonie budowlanym około 500 domów mieszkalnych
Ale mimo tych wysi łków nie opanojeszcze dostatecznie głodu mieszkaniowego.
Uwzględniając bowiem normalny przyrost ludności, okazuje się, iż iloś ć izb potrzebnych roczrue skutkiem naturalnego
przyrostu

mieszkaniowy nie jest zjawiskiem
powojennem. Jak wskazują dane
~taty~t~czne przed. v.:ojn_ą zagadnienie to
-:ówmez było w ~uze1 mierz~ aktualne.
. I tak. w_ Łodz; przed wo1ną n.a 500 tys.
m1es~kanc?w, miasto nasze yos . ad~ło 120
tys. izb mieszkalnych, czyh na 1 izbę
wypadały średnio 4 osoby.
Po wojnie sytuacja powyższa oczywi-

nie przekraczała 6,9, to ostatnim roku na
jeden budynek przypada już 12, 1 izb.
Z przytocznych powyżej danych statystycznych widać, iż ruch budowlany stale się powic;:ksza, że inicjatywa państwa
idzie w kierunku polepszcn.a sytuacji miesz
kaniowej
•

~cie uległa pogo~.;zeniu.
Trzeba zważyć, bowiem iż spuścizna
powojenna dała Polsce 1,857 .305 zniszczo-

EPILOG -ZAGADKOWEGO

Głód

ściśle

waliśmy

wynosi 30 tys.
Z tych też względów Ministerstwo Robót
Publ.icznr,chw Jednej, z ostatnich swycb
publ: kac~i notu1e: „Aoy pokryć obecny nie·
dobot mieszkań, należy wybudować w Pol
sce jeszcze 1 mili on izb mieszkalnych".
(lg.)

n

±liH

w

nych budynków mieszkalnych. Ruch budowlany, który z chwilą wybuchu wojny zamarł całkowicie po wojnie skutkiem depresji gospodarczej nie rozwinął się nale- .,......waww
tycie.
IQęskę budowlaną spotęgował jeszcze
strzału
fakt, i.ż Łódź podniesiona do godności
Dnia 22 lipca br. zostało wśród ' bar-,do Stachnika strzał skrytobójczy, mógł weselnej, a na kil~ godzin przed samym
stc>licy województwa nie posiadała żadnych
śmiertelnym porachu:r4iem po wesslu \'
być tylko
,Ueomal gmachów publicznych i że na po- dzo zagadkowych okoliczności
niejakiego Piot ra Szyjki ponownie si~
niejaki Seńko Nimkc,
popełnicne morders~wo
ł.rzeby powstających w wielkiej ilości urzędów, instytucyj i szkół trzeba było po- na osobie młodego kowala Michała Stach~ 24-letni robotników wiejski, wielokrotme spotkali.
W toku postępowania dowodowego
nika w Wietlinie (pow. Jarosław). W karany za kradzieże i nierząd prze.ci w naświęcić
czasie bowiem, kiedy spał w swej stodo- turze. Nimko też zasiadł przed sądem przes:inęła się ii:·zed Trybunałem sądv
szereg lokali mieszkalnych
charaktel'Ze świadków
Oczywiście przyrost normalny ludności le, dosięgła go około godz. 1 po północy przysięgłych w Przemyślu na ławie o- przysięgłych w
również w dużej mierze powiększał ów kula śmlerci'onośna z karabinu .o uciętej skarżonych pod zarzutem popełnienia po- młodzież męska z Wietlfna, przeważnie
elita szumowin wiejskich.
lufie. Sprawca zbrodni wszedł widocznie wyższego skrytobójczego morderstwa.
głód mieszkaniowy.
Wedle wyników śledztwa miał Nim.ko Bo!1,atere_m jej był właś~c oskarżoUJ
Scisłe dane uzyskano w 1921 roku na ~ichacz~m do !>różnego zasieku sto~~ły
podstawie przeprowadzonego powszechne- 1 zacza1w~zy się oddał s~an;tąd z bhsK~ liczne powody, by · do Stachnika odnosić Senirn N1mko, typ apa sza, któryby . w tej
go spisu Iudnośd. Sp.isem objęto 108,202 strzał, ,ktory <;-kazał się smiertelny, ~d~z się nietylko z niechęcią, ale z śmiertelną sferz.e także w m f eścle mógł zaj :ić czomieszkań, liczących ogółem 195,012 izb. Stachmk, traf10ny w brzuch, po godzm~e, nienawiścią. Stachnik bowiem prześlado- łcwo stanowisko.
Oskarżony uporczY'o"ie wypi erał się
Spis wykazał, iż przeważającym typem wskutek krwotoku wewnętrznego wyz10- wał go jako
wszelkiej winy . Wrawdzie z śp. Stachniniebezpiecznego złodzieja i bandytę,
. .
.
. ,
mieszkania w Łodzi jest lokal jednoizbowy nął ducha.
Jeden z sąs~ado:V S~achruka Wldział ponadto zaś w czasie, kiedy obaj ubiegali kiem żył w nieprzyjaźni, gdyż t enże stasłużący jednocześnie i jako pokój umeblowany i jako kuchnia. Mieszkań tego rodza- sprawcę zbrodm _ucielrnJąC:ego przez O!Jro się o względy tej samej dziewczyny, rał się odbić mu po kolei wszystkie
ju naliczono 64,557. Liczba osób, miesz- dyw towarzystwie . dru?'iego osobmk~, Stachnik zdystans·ował swego rywala, dziewczęta i skutecznie w tej dziedzinie
kających w tych szczupłych i zazwyctaj ale z powodu nocy me mo~ł g~ rozpoznac. który, mszcząc się pokaleczył go nożem. z nim konkurował, ale on go, jak twierW wlgilję zbrodni mieli obaj ostry dzi, nie .Ea strzelił. Bezpośrednich zaś
śledztwo wykazało, ze Jednym ze
niezdrowych mieszkaniach
sprawców i to tym właśnie, który oddał zatarg z okazji jakiejś zabawy przed- świadków winy oskarżonego nie było.
wynos:ta 232,454 osób,
= śledz two ich przynajmniej nie wykryło.
eo stanowiło 52% ogółu ludności Łodzi.
Współsprawc..'1. nawet był może między
Z zestawień tych wynika, iż prze
świadkami, któr zy zeznawali na rozpraI ud n ie n ie mieszkań przy wie, ale ramię sprawied1iwości go jesz1t
~
z n a c z n e
b ar d z o
b r a ł o
cze ne dosięgło tak, że domniemanie wi·
ł •
rozmiary.
ny Nimki opierało się tyiko na poszla.o
SO ą
są OWl mię
.ł"'O ą Dl
Zrozumiałą jest rzeczą iż Łódź nie
Na terenie Łodzi żerują najprzeróżniejsi na ulicy, bójka, którą zlikwidowała po- kach.
&tanowiła wyjątku, bowiem głód budowlaSędziowie przysięgli zaprzeczylf py.
ny objął w podobnej mierze całą Polskę. pokątni doradcy sądowi, operujący za- licja.
Jeden z uczestników bójki, w chwili tanie co do skrytobójczego mórderstwa.
Katastrofalnym niemal stanem mieszka równo na ulicach, w bramach domów, w
ni.onem zajęło się ustawodawstwo. Pier· cukierniach, jak i w mieszkaniach prywat- ukazania się posterunkowych, drugi, oka- poczem Trybunałwydał wyrok uwalniaj:r
Zawez- cy osk. od winy l kary.
wszym aktem prawnym w tej dziedzinie nych, ci ostatni szczególnie pod marką ja- leczony, pozostał na miejscu.
Z czyjeJ więc Tęki padł śp. l\licha'
była ustawa z 1, 8. 1919 r. o utworzeniu k1·e gokolwiek prawnika, który przeważnie wany lekarz pogotowia stwierdził u pobiP.ańst~-0wego :unduszu Mieszkaniowego, wogóle nawet nie wie, iż ktoś na jego tego ranę kłutą rc;:ki i po nałożeniu opa- Stachnik w Wietlime pozostaje na razie zagadką.
me miała ona Jednak zastosowania prak- rac!mnek bawi się w przyjmowanie i prze- trunku pozostawił poszkodowanego na
W sferach sądowych przypuszczają jed·
miejscu.
tycznego. Ustawa z dnia 26, 9. 1922 r. 0 prowadzanie spraw sądowych.
Jak się okazało - pokłutym w wyniku nak, że jej rozwiązanie jest kwestją nieW dniu wczorajszym, w związku konrozbudowie miast z ap ew n i a p o .
moc P a ń s t w o w ą i nakłada na kurencją agresywnością omawianych ty- bójki został pokątny doradca Albin Maj ew dalekiej przyszłości.
#!'i
miasta obowiązek podjęcia akcji dla po- pów, między dwoma pokątnymi dorad- ski, zamieszkały przy ul. Trębackiej Nr. 18. ~t!ilPICiSsr:GhL-M@'Admmw,sMo
Przeszkoleni·e
(s)
prawy stosunków mieszkaniowych. Infla. cami wywiązała się przed sądem grodzkim, I
-oOo--c::ja i jej następstwa powstrzymały tę ak-

MORDERSTWA RYWALA
niewykryty

Sprawca skrytobójczego

,„„.._...,

Bo'iika konkurento'w na
k

d
ora cy

"

d

za stygIe .zw .

10•~.·

cję. Po wprowadz~niu nowej

waluty polskiej wydano ustawę 29, 4. 1925 r. o rozbudowie miast. Postawiła ona realnie tę
kwestję. Wprowadzono Państwowy Punuusz Rozbudowy m:ast z podatku od lokaJi i placów niezabudowanych.
R u c h b u do w Ia ny o ż y W i l s i ę n i e c o • Wydane 22. 4.
1927 r. rozp.orzą~zenie Prezydenta Rzplitej
q rozbudowie miast, zapewn:a pomoc dla
budujących małe mieszkania pierwszej potrzeby, przedewszystkiem spółdzielniom, instytucjom społecznym i gm:nom wiejskim.
Pomoc ta wyraża się w postaci przydziału
terenów państwowych i kredytów sięgających 90% kosztorysu budowy. Odtąd sprawa znalazła się na właściwych torach.
W wyn:ku planowo prowadzonej akcji
kredytowej wyasygnowano na te cele w
latach 1924 i 1925 - 47,7 milj. zł„ od roku
192~ do 1: 1~. 1930 r. - 381.3 milj. zł.,
czyh przec1ęt111e w tych ostatnich latach 80
Tl!ilj. ~ł. na rok. W roku 1930 wydano znacz
".11e więcej, bo 136,6 milj. zł. do 1 paździertlika, a do końca roku suma ta wzrośnie do
150 milj. zł.
W związku z ogólną akcją kredytowo
-b~dowlaną r~ch .budowlany w samej Łodzt przedstawia s.ę następująco: W okres 'e
1926-1928 włącznie wybudowano w Łodzi 1,060 gmachów mieszkalnych, w 1929
rnku rozpoczęto budowę 444 domów.
jako objaw dodatni zanotować należy
Nzrost przeciętnej ilości izb mieszkalnyc h
w nowych budynkach. O ile w latach 1924
-1927 Przeciętna ta w. jednym budynku
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Cl~~Ktego w1ęz1enaa za zauOJS WO
Dnia 5 września r. b. znów wynikła
W dniu wczorajszym sąd okręgowy

w Lodzi pod przewc.dnfctwem sędziego
Wileckiego w asystencji sędziów Hallekiego i Maurera rozpoznawał sp!'awę
3'/-letniego Bolesława Kostrzewy i 65letniego Aleks&ndra Golnika
oskarżonych o zabójstwo.
Oskarżenie wniósł prokurator Kubiak, bronił zaś adw. Kobyliński.
Sprawa przedstawia się jak następuje:
W styczniu r. b. Aleksander Golnik
wydzierżawił u Lewandowiczów we wsi
Łamostek, powiatu łaskiego, o-ospodarkę
rolną wraz z wodnym młyne~.
P~zy gospodarstwie tern mieszkał
Stanisław Lewandowicz wraz z matka
·
swoją Marjanną.
W początku między Golnikiem a Lewandowiczem panowały dobre stosunki, lecz poczawszy od czerwca r. b. uległy one pog.orszeniu, albowiem Golnik
niszczył dzierżawione przez siebie gospodarstwo. Na tem tle też wynikały między
Golnikiem a Lewandowiczem bardzo często zatargi.
PewneJ o dnia po takim zatargu z Le
wandowiczcm TJowk<lzinł Golnik do sweo-o robotnika Bolesfa:iva Kostrzewy ,że'
tego Lewandowicza
kt o „strącił",
tobY dobrz" hvło"

by

awayttura między Golnikiem a Lewandowiczem z powodu pobicia przeż Golnika matki Lewandowicza.
Po tej awanturze wieczorem około go
dziny 10, Lewandowicz powiedział matce ::,wej iż idzie do sąsiedniej wsi' Pruszków.
Następncg< dnia t. j. dnia 6 września o świcie znaleziono w polu tuż przy
zagajniku

zastygłe zwłoki
Stanisława Lewandowicza, z. . . ś z głowy
jego sączyła się krew

Wszczęte przez policję dochodzenie
doprowadziło do aresztowania Golnika i

przeciwjaglicze lekarzy

Wobec rozpows:c:echnienia się w osta\
nich czasach na terenie kraju jaglicy.
władze sanitarne rozpoczQłY energic:iną
akcję walki z tą chorobą.
Między innemi, departament służby
zdrowia \V Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie, aby wszy·
scy lekarze powiatowi, miejscy, rej'Onowi, okręgowi, szkolni, z:- ~tładów opiekuń·
czych, więzieni itd . przeszli w Państ-wowej Szkole Hig "..my w Warszawie dodatkowe przeszkolenie w zakresie akcJi
przeciwjagliczej.
Zarządzenie to dotyczy w pierwszym
rzędzie lekarzy przychodni przec•jagliczych i ocznych, oraz lekarzy intematów dla dzieci, ochronek i t. d.

Kostrzewy, jakn podejrzanych o zabójstwo.
Badany przez sriziego _śled~zeg~ ~~
s trzewa, :;,Jrzyznał się do wmy l wy3asn~ł
iż zabójstwa dokonał za. namową Golmw Łodzi,
ka, który obiecał mu za to l?O złotJ'.'ch.
79, tel. 158-38
Piotrkowska
ul.
Badany "' toku dochodzerna Golmk,
poleca:
nie przyzna! się
do udziału w zabójstwie.
SKORY - HURT i DETAL
Po wysłuóaniu świadków, przemóspecjalność:
wienia prokur~.tora i obrony, sąd wydal detaliczna sprzedaż zelówe k trwałych
wyrok, mocą którego, Bolesław Kostrze- n a wodę, jak również skóry trwałe
701G
do pomp.
wa skazany został na 10 lat ciężkiego
więzienia z .pozba\yiei:iei:i praw. Aleksandra Golmka ume·v1nn1ł, wobec braku
doworlów wirur, (D)
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Schwytani.e groźnego
bandyty

ZA MORD DLA ZYSKU - : KARA SMERC·

po ucieczce z więzienia
i zranieniu dozorcy

Ubicg1ej soboty po poludniu dwód\
bandyiów, Krawczyk i
niebezpiecznych
•
•
•
ciężkiego w1ęz1en1a
Antczak odsiad:ijących w domu karnym w
Koronowie karę 10 lat więzienia za rozna l<arę śm;erci,
Po mowie obro11ców i prokuratora oglo I
·zed trybunałem karnym Sądu Okrębój, napadło na dozorcę wH;zienncgo, Le·
~OW(go w Poznaniu zasiedli oskarżeni o sił sad wyrok, mocą którego Ostrychacz a biorący współuti z 1ał w zbrodni Posiadły wamlo\v sk:ego. którego pozbawili przy·
na karę 15 lat ciężk i ego więzienia.
został skazany
rło-konanie
tomności silnem uderzeniem łomu w gło
WliQ
WWWJGA
WUi
ohydnego mordU
wę.
,1a osobiie robotnika Kulety - robotnicy
Po skrępowaniu Lewandowskiego połfl,śijJ Wilhelm Ostrychacz i Jan Posiadły.
wrozami, obaj bandyci, zabrawszy klucze
Jlltacując w listopadz1e ub. r. razem z Kuwydostali się poza mury więzienne i ucie·
litt.t.ą w lesie Pławiska pod Sierakowem dokli w stronę Bydgoszczy.
przedświątecznym
Ostrychacz i Posiadły, że
w-łiedzieli się
Wczoraj wieczorem je:llcn z nich, Krav-.
bardzo
zaoszczęd:l!ił, pędząc
~otnk K.
W związku z akcją sfer kupiectwa, ności kupcom przy otwarciu sklepów w czyk, został schwytany w spelunce podwieczo9
gc<lziny
'szczędny tryb życi-ot, około 800 zł., które starostwo grodzkie na miasto
Łódź, u- dniach powszednichdo
miejskiej pod Bydgoszczą, dru~i zaś Ant11osił zawsze przy sobie w marynarce.
względnił<l podanie, w sprawie ot~an:1a rC'm zaś w niedzielę przedśwfr1teczną od
jest jeszcze na wolności.
czak
Dlatego też, pragnąc zawładnąć pie- dłużej sklepów w dniach przedświąh!CZ godziny 1 popołudniu do godziny 6 wieobmyślił nych.
czór.
11iędzmi oszczędnego robotnika,
Zarządzenie powyższe weszło w ży-,1
Jstrychacz plan zamordowania Kulety,
W dniu wczorajszym po„zczególue
przyczem wtajemniczył w sw-0je zamiary komisarjaty pcUcji otrzymały otl lrnm"n- cie począwszy od dnia wczornjszego. {p)
Posiadłego.
dy policji zarzą~zenie nie czynienia trud
7-go paździ-ernika ub. r. zbrodniarze
doko14li morderstwa na swym towarzyszu. K"rytycznego dnia Ostrychacz nie poszedł do pracy, natomiast udał się bocz:temi ścieżkami na skraj lasu, gdzie w odo~nieniu zajęci byli pracą - Kuleta i Posiadły. Zbrodniorz trafił właśnie na chwilę,
angielsłliego
gdy obaj zasiadali d<> posiłku. · PrzysuZnany ekonomista angielski J. M. Key- ka wielkich postępów gospoclarczych, któ Wówczas to bowiem okażą si9 fałszywem,
,\ąłvszy się cichaczem do jedzącego Kulezasadnicze dwa błędy obecnego pesymfa•y, zadał mu skrytobójca straszny cios ja- nes opublikował artykuł, przepojony wiel- re charakteryzowały wiek XIX,
minęła bezpowrotnie.
mu, mianowicie pesymizmu rewolucjonilriemś tępem narzę.Jziem w głow~, wsku- ką wiaq w przyszłość. Ołównc jego wyJa osobiście zaś jestem przekonany, że już stók, którzy sądzą, iż sprawa tak źle stoi,
wody brzmią następująco:
tek czego nieszczęśHwy
Cierpimy wszyscy na groźny pesymizm za kilka lat nikt tak śmiesznej nie będzie że tylko gwałtowny prczwrót może nas ur;;
pat~ bez jęku na ziemię.
Ocknąwszy się na chwilę, podniósł na- gospóclarczy. Mówi się wszędzie, że cpo- odgrywał roli, jak pesymiści ekonomiczni. tować oraz pesymizm poglądu reakcyjnego,
..,adnięty j~szczc raz głowę, otrzymał jed- ~@!!!l!!!l!!!!l!!!!!~~~~~~~~~!!!.l!!!!I!!!~~~~~~~~~~ uważający równowagę 11aszego życia gos
podarczego i społecznego za tak popsutą,
nak jes~ze jedno takie uderzenie, które go
fo nic możemy już odważyć się na żadne
na zawfte uspokoiło".
c:k sp ery men ty.
Po przeszukaniu kieszeni zmarłego, zawleMimo olbrzymiego wzrostu ludności na
1di towarzysze swą ofiarę do rowu, dokąd
zł.
wynoszą przeszło
całym świecie, przeciętna stopa życiowa w
przybyli jeszcze w 2 dni później i zabrawszy trupa, zagrzebali go pod osłoną noNocy ubiegłej, we w.si \''ilanów, po- wa, której jednak nie udało się ugasić Europie i w Stanach Zjednoczonych
cy w oddalonym o 2 kilometry od miejsca wiatu tureckieg·o, w młynie parowym, plonącego młyna, wobec czego akej ę
zwiększyła się czterokrotnie
&brodni zagajniku.
stanowicicym własność Antoniego Pelca, skierowano w stronę zabezpieczenia bu- \\: ostatnicm stuleciu. Wzrost kapitalu zas
W jakiś czas później
wybuchł pożar. Og·ień wobec nagroma- dynków, stoj<!CYeh w m1sfcdztwie młyna, był prawie sto razy większy, niż kicdywywlokły zwierzęta leśne
kolwiek w przeszio:.lci. Jeśli więc kapita!
dzonych w młynie względnie latwopal- wobec czesa,vr,łcń
.-kładające się ciało zabitego na drogę Dopiero po czterogodzinnej akcji po- roczne będzie wzmagał się, powiedzmy,
nych materjałów z szaloną szybkością
tak, że zbrodnia wyszła na jaw.
tylko o 2/ó, to jego suma na całym świecie
żar ugaszono.
objął cały młyn.
zbrodniarze
Wyśledzeni przez policję
Pastwą ognia padł młyn, wraz z za- w ciągu 20 zwiększy się o połmvę, a za 10(,
W chwili wybuchu pożaru w młynie
łtanęli właśnie w ubiegłą sobotę przed są znajdowało się trzech robotników,
któ- pasami mąki i zboża, prZE:znaczoncgo do lat bi;dzie 7 ~ razy większa. Naieży to so·
dem. Ostrychacz, broniąc się, twierdził, że rzy - nie mając rnoinosci ucieczki, al- przemiału. Spłonęły również magazyny bie zaś wyobrazić w odniesieniu do kam:~
o po- bowiem pożar powstał na parterze bu- młyńskie, z kilkudziesięciu
iabił Kuletę w czasie sprzeczki, ·workami nic, systemu komunikacji i t. p.
•iadanych przez towarzysza pieniądzach dynku, a rnbotnicy znajdowali się na otrab.
Ale i postęp techn, zny w produke}.
t1ie wiedział.
Według prowizorvcznych obliczell. - wykazuje o wiele szybsze tempo, niż kiepiętrze, nie mieli wyjścia.
Zeznania świadków wykazały- jednak.
dykolwiek w dziejach ostatnich dziesiir·
Dzięki przytomności młynarza Pelca straty wynoszą około 150,000 złotych.
te zbrodniarze dokonali mordu z premedy~ wyrzucono w pobliżu młyna większą
Przybyła w związku z pożarem poli- cioleci. W samych Stanach Zjednoczonych
tacią.
ilość siana, na które wyskoczyli z wyso- cja ustaliła, iż pożar wybuchł z szmer- produkcja przemysłowa było w 1925 r. o
kośti drugiego piętra robotnicy, nie po- gielnf, od iskry, wynikłej wskutek tarcia jakie 40% na głowę większą, niż w 1919 r •
w Europie postęp ten Jest hamowany
maszyny. (s)
. - - - - - - - - - - - - - - - - - nosząc żadnego szwanku.
tntdnościami ~:mejśclow~mi,
P1·zywo1ana bezzwłocznie straż ognio- f
Nowość!!!
Nowość I I!
tu można twi'=~dzi~, ż.! nłolnoSt
mimo
ale
o
O
o
Rżewaki
Aleksy
ogółem wznsra rocznie o 2%.
techniczna
W Walce o Polskę Niepodległą
l_at bQdziemy prawdoJ?odo~k_ilka.
za
Otóż
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Wspomnieni•
nie w moznosc1 całą pracę w rolructw1e,
(druku 256 strOG i 3 ilustracje)
postrzełił ciężko swą gospodynię górnictwie_ i. przem;:śl_e wykonywał 1
Wydawn. Ksif2g. Łódzkiej „CZYTAJ"
J4 obecnej siły ludzkiej.
Łódi, Prez. Narutowieu 2. - Ce.na d. 6.50
Oczywiście, że z powodu tc~o uszcię„
~rzydziestodziewięcioletni Grzeg-orz Id_o _Skubińs~lej. z rewolweru, raniąc ją
1
S~moJłow, szewc z zawodu, prz)'.'?}:ł prz~d cięzko w p1ers1. Lokator~y _dc~rn, P?Sły- dzania ludzk·iej siły roboczej wzmoie się
kilku l~ty do Bydgo~zczy z ~O~Jl i cd me ~z~:vszy strza_ł, ~ nas~ępme J_ę~n, ~wiado- bezrobocie. Będzie to jednak tylko faza
dawnego czasu, zamiesz.~a_ł Jako ~ubloka- mili natychm1asc pohcJę, _Idom p1z~byw- przejściowa nieodpowiednieao dopasowaW mieszkaniu własnem przy ul. Baweł- t~:· u_ ~kuszerk1 4~-Ieti;iieJ. HozalJt _Sku- szy, zawez,~ała d? rann~J pogoto•:ie. ra- nia się do stosunków. w ~zeczywistości
1da11ej 3, wypiła większej dozy jodyny po- bmskleJ i:rzy ul. S1enk1ew1cza 1a .. M1ędz?' 1unk~':ve. \~ starn? gro~nym . o~w1ez10no bowiem wszystko to razem dowodzi, że
zostająca od dłuższego czasu bez pracy gospodymą a subl?katorem _w krotce za1~ Sk~bmską, do szpitala s~. F1ona:ia, Sa- lud z k 0 ś ć c 0 raz lep i ej r 0 z_
20-Ietnia Jadwiga•smolarek.
~tniał sto~unek mi~o~ny, ~~or~ trw.nł az m~Jłow~z~s ~resztow:n~ . 1 o~staw'.on~ do wiąz uje p r 0 b Ie 01 y g 0 sp 0 •
. we~wany ~ekarz pogotowia, po udzie- a~ osta.tn1ch cz~sow. O~'.e„daJ !Jo~nyr:i dySJ?O~Ji:J1 władz sądvv. }ch „a us1ło"'ane dar cze. Wcześniej zatem, niż to dziś
Jeniu p1er~szeJ po.mocy, odwiózł desperat- ~ieczo1 em, Sa_moJło:v, ?ęac}C ':' s:a~1e
przypuszczamy, może być osiągnięty mozahoJ st"' Oe
kę w stanie osłabionym do szpoitala w Ra- Janym, sh zehł z mewiadomeJ P1 Z.} czyn.} I
ment, w którym absolutne potrzeby życio•
dogoszczu.
--0
we
Drugi WYPadek zamachu samobójcze-będą w taki sposób zaspoko_jone,
JO ~iał miejsce przy ul. Dworskiej Nr. 7,
że swych do{ychczasowych energij nie bę·
{dz1e. wsku.tek zawodu miłosnego nap.iła
c!ziemy musieli poświęcać celom ekono·
srę większej dozy jodyny 17-letnia Sabina
miernym.
śmierć urzę'dnika
Duszyńska, zamieszkała prży ul. Jakuba
e
"
będzińskiego
~r. 12. Lekarz pogotowia, po udzieleniu
pierwszej pomocy, przewiózł desperatkc w
W uniu wczorajszym o g'Odz. 9-ej !"anc· nych śladów, które pozwałaby przypuszw
stanie osłabionym do szpitala w Raclogosz- dyżurny przodownik komisarjatu policji czać o dokonaniu jakiejś zbrodni.
~.zu. ( ~)
Katarzyna Kuryniak, 18-Jetnia włoś·
Według orzeczenia lekarza, sm1erć
w Będzinie został powiadomiony, że na
łąkach małobądzkich pod Będzinem, w Pucka nastąpiła wskutek zatrucia ·orga- cianka ze wsi Lisowiec pod Stryjem, chora
od 4-ch lat na epilepsję czy histerję, zdrapobliżu nowobuduji!c 8 g·o się gmachu urzę nizmu nadmiernern
Lizać poczęła w tych dniach wybitne wła<ilkoholu.
zużyciem
młodejakfegoś
trup
leży
pocztowe2·0,
du
posłańcy
Jak twierdzą znajomi, Pucek lubiał ściwości medjumiczne. Dziewczyna działa
go człowieka.
W dniu onegdajszym, na Placu Rey'l'rag-icznej nocy widziano przyciągająco na przedmioty ze swego oPrzybyła na miejsce policja stwierdzi- sobie wypić.
..;.onta, Jakubowdcz Mordka, zamieszkały w ła, że są to zwłoki 28·letnlego Mieczy- go, jak się bawił w herbaciarni Biesoka i toczenia. Mieszkai"1cy Lisowca zauważy
?abj.a~ica~h, pol_ecił odnieść do poóągu sława Pucka, urzędnika magistratu bę- w restauracji Szwa.icera w Będzfnie.
wszy pierwszy raz tę anormalną cechę
kol~Jki. do1azdowe1 dwie pacz~i. Dwaj mło dzińsklego.
zamordować
Będąc już kompletnie pijanym, wra- chcieli łopatami i widłami
doc~am posłań.cy ,którzy zlecenie to ohzyPucek leżał w takiej pozycji, jak gdy- cał nad ranem do domu, w drodze jednak nieszcz~sną, ponieważ podejrzewali ją o
malr, korzysta,ąc z faktu, iż na chodnikach by !ij)ał i był
stosunki z djabłem. Udało się policji uratodostał
z~ajdowała się większa ilość przechodwać ją, a przybyły lekarz stwierdził u niel
białej gorączki,
rozebrMy do bielizny.
,11ów! wobec opuszczania fabryk przez roMarynarkę wraz z czapk<~ znaleziono pod wpływem której rozeb~ał slę do bie- wla~ciwości mcdjun~i~tyczne. Na_szym ba1'ot111ków, zamieszali się w tłum i zbiegli. o kilka metrów od .miejsca, gdzie leżał lizny, drąc pl'Zytem na s~b1e marynar~ę. 1daczo;n .n7ctapsych1k1 _nas~1wa się dobra
Poszkodowany oblicz:i por11i<ts.ioną $tra .Pucek, a spodnie jego znaleziono na uli· ·
Znużony tern wszystk1em upadł nie- sposo1111osc do zhaclan;a niezwykłych zp( ł ).
lkltY.ch.
r • Zllóta na
c;-, w pobli:i:u miejskich hal tara-owych. przytomny na łące w Małobądzu, i·dzie wisk.
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JEGO SEKRETA,RZ-"

90-ta rocznica urodzin Augusta Rodina i 4-lecie
Rainera Marji Rilke'go

Pod tytułem „Rodin i jego sekretarz"
nada Wilno na całą Polskę, a więc i na
ł..6dź dziś, we środę, dnia 17, grudnia o
~odz. 17,15-17,40 odczyt poety i tłuma
p.a dzieł Rilkego na język polski, Witol'da Hulewicza.
Temat ten
łączy dwie rocznice,
11 listopadzie minęło 90 lat od dnia urodzin
!Wielkiego rzeźbiarza francuskiego, w koń
cu grudnia powraca po raz czwarty rocznica zgonu wielkiego poety, którego poetą niemiecklim nazwać można właściwie
'dlatego, że w języku niemieckim większość
Jwych dzieł napisał.
Charakter przyjaźnii sławnego rzeźbia
.rza-Rodina i wielkiego poety-Rilke'a ma
w sobie coś wyjątkowego.
Sędzi·wy rzeźbiarz, walczący z oporne.mi bryłami swych głazów i z jeszcze oporoiejszym życiem - zdobywa sobie
bezgran:.czną miłość i entuzjazm
młodego poety austrjackiego, który przyjechał do Paryża uczyć się i pracować.
W pierwszych kilkunastu latach bieżą
~ego stulecia przędzie się ta piękna, mocłla n:ić przyjaźni dwóch wielkich duchów
at nagle pęka w sposób nagły i niezupeł
nie do dziś dnia wytłumaczony.
Rilke wielokrotnie z najwyższą wdzięcz
nością podkreśla, że Rodin nauczył go praIC<>wać i patrzeć na życie, nauczył go wła
.khvtie pisać.
pracy,
wysiłek
Nieprawdopodobny
ttpór i pasja twórcza, jakie cechowały twór
cę „Myśliciela" przez cały jego długi, a tak
pękny żywot-stały się dla twórcy „Księ
gi Godzin„ (potężnego ducha w słabitem
,ciele) płomiennym symbolem i najwyższym

śmierci

ste Rodin„.
Radjowy odczyt p. Hulewicza opierać
sil,? D\'dzic CZ\'~~ciowo na maicrjak korespondencyjnym, już ogwszonym i archiwa!
nym, na listach zamiennych pomiędzy Rodinem i Rilkiem i przez to samo ogłosi maśmierci.
Mamy też po polsku w ładnem wyda- terjały nowe i nieznane.
niu pełną żaru monografj~ Rilkego „Augu-

szczytowe „Elegje Duinezyjskie", a w
.przygotowaniu jest pierwszy przekład na
obcy język wspaniałej, skupionej i wizyj
nej „Księgi Godzin'', poematu o życiu mni
szem, o pielgrzymstwie, o ttbóstwic i o

r

Koncert narodowościowy
polski
W Genewie zawiązała się „Międzynarooo '' ·•
·
Uuja kancertów radjowych".
W ramie działalności tego związku mieści
się koncert narodowościowy polski, który usły
szymy dziś, we środę wieczorem.
Program rozpocznie preludjum z opery „Mi•
na Lis?.'' Ludomira Różyckiego. Sławne wari1.1·
cjc Chopina op. 2 na temat z „Don Juana" Mo·
zarta, młodzieńcze dzieło Chopina, które jedna!·
już zwróciło na niego uwagę całego świata muz3·cznego Europy, wykona p. Zofja Rabcew1
C'.tO\l"a.

Artystka odegra ~ż popu~rttq „FMtazj ~
polskl1," Paderewskiego.
Z tryptyku symfonicznego ..'Hiec~ysła,•a hai
lowicza „Odwieczne Pieśni"· usłyszymy dwa ustc;,py, poet~· czną „Pieśń o miłości i śmicrl-" i
"l'l'!'paniały finał „Pieśni o wszechbycie".
doniosłe
Znakomita skrzypaczka p. Irena Dubii1: .. ,,
całego
skrzy pe°'' cg.
W~' kona dwie części z koncertu
tow::rz,rsz·nit,i.
z
utwory
.
dwa
i
Karłowicza
że
krajowy,
konsument
pokr~'wa
graniczn('j
i
energji
nakładem
takim
z
Jeżeli podjęta
dobrej woli propaganda popierania przemysłu 11 reszcif' p-zemrsl cukrnwniczy posiada donio· fortepianu: „Pieśii Roksany" transkry;.i:j~ z '.l·
krajowego n i e 'o d n i o s ł a d o t ą d slc znacz<'nic dla rolnictwa i hodowli, - to zro· pery Szymanowskiego „Król HoJl'<'r'' i „K.rnJ:op o ż ą d a n e g o s k u t k u, jeżeli jeszcze Zlimiem~, ie zwid\~zenie jego spożycia w kra- wiake" Romana Statkowskit'go:
Następne koncerty Unii genew::ikiej poiiul•;
dotychczas nie jesteśmy spożywcami własnych ju bl;'rlą muzyce szwajcarskiej i W\'git>rs!drj
cone
to wybitny intE'rcs ·gospodarczy.
towarów - to przedewszystkiem dlatego, że na
----ooo--WeirnJ· tylko pod uwagę - że kaloryczna
daliśmy jej "1Vyłącznie _Iderunek negatywny.
Nie kupować obcych towarów - oto hasto, wartość cukru, ako pożywienia jest jeżeli o waz którem wystąpiliśmy. Niestety - h a s ł o gę chodŁi przeszło trzy razy większa, niż mię·
realne-bo sa, że przeto cena kalorji w cukrze jest około
częściowo tylko
towarami. Bo - nie sześć razy niższa, niż cena tej samej kalorji w
Wojskowej zawfaua.
cr.ły świat żyje obcemi
Zarząd Rodziny
posiadamy w kraju plantacji cytryn, ani po- nliQ sie z propagandą n a p r a w d ę t a ń· mia swe członkinie, że ogólne zehrJilll'.
bo wreszcie szego i barclziej racjonalne- odbędzie si~ w czwartek, t. j. 18 01 uJn.<'
marańcz, ani kawy, ani hei::baty przynajmniej niezawsze leży w naszym intere· g o o d ż y w i a n i a s i ~ że przeto może r. b. ~ Lidze Mocarstwowego !~~zwoju
&ie zamykać drzwi przed obcymi, skoro sami być prowadzona nie tylko na odcinku ściśle go- Polski, przy ul. AL Kof.duszk: , i. J 7 li.
spodarczym, ale na terenie oszczędności, higie- piętro, druga bram<•
p1·agniemy się do nich dostać.
Dlatego to korzystniejszą rzeczą jest zarów ny, a dalej przez propagandę, eugeniki i t. d.
Jeżeli poonieśliśmy sprawę cukru, to dlateno ze względów taktycznych, jak i zasadnigo, że v.- dziedzinie samowystarczalności goczych propagować
spodarczej jest c;ia bodajże najważniejsza, jak·
konsumcję towarów własnych.
jutro, w czwartek o~ib~dzic się w .:iall
kolwiek bowiem nie mamy tu dzięki cłom pro· Filharmonji zapowiedzi~ny recitaf 1ortcp.a
przekoJak kolosalne może mieć to znaczenie,
namy się łatwo na przykładzie cukru - tego bibicyjnym do czynienia z obcą konkurencją, nowy genjalncgo pianisty Mikoi;qc1 o, ,oartykułu, którego produkujemy nadmiar, jestt>ś jednak musimy stworzyć
wa, którego sława rozbrzmiewa obccn.e
własny rynek mocny,
my bowiem pod względem produkcji na 4-em
po całej Europie. Będzie 10 z k ki 8-my
przykładem.
A gdy później, już po zgonie Rodzina, miejscu w Europie, a konsumujemy tak mało, absorbujący większość znakomitą t<rn'aru, by koncert mistrzowski, a zarazem ostau1i w
że cofamy się aż na miejsce 13-te. Jeżeli zwa· ~ie uzależniać własnej produkcji od bardzo nie- roku bieżącym. Na program łódzkiego łu>ll
'gigantyczne jego dzieła
których certu. znakomity artysta wybrał utwory:
światowych, o
żymy, że wywóz cukru dumpingowany być mu- pewnych konjunktur
nre wytrzymały próby,
ale trzcina cukrowa.
burak,
nie
decyduje
za
poorostu
idzie
kraju
granicami
żepoza
si,
Chop111a, Brahmsa, Debussy'ego, Proko1}i
gdy okazało się, że zakrojone na m!arę
wa, Szamanowskiego, Liszta i innych. p,
Michała Anioła rzeźby jego były mimo bezcen, że stratę poniesioną na sprzedaży za·

wszystko tragiczną rozterką i zmalały w
perspektywie czasu, Rilke uznał ich poraż
kę, zachowując nadal ogromny podziw dla
'5iły Wiitalnej wspaniałej duchowości tego zjawiska, któremu na imię było Rodin.
Odczyt wileński będzie oiekawem na~etleni.em p~nktu stycznego między temi
lłwiema mdyw1dualnościami.

Dzi-ęki przekładom Witolda Hulewicza
~~my w p~lskim języku szereg najważ~11e1szych książek Riilke'go, jednego z najwspanialszych liryków ostatniego półwiePo~
cza: znamy przemiłe i zadumane
Mastki o Panu Bogu'', wybór wiers~y z
różnych tomów p. t. „Księga Obrazów"
genjalna powieść, a raczej pamiętnik mło~
~ego OU'ńczyka na bruku paryskim p. t.
~lte"; ostatnio ukazały. się mistyczne,

-~·~~~~a
~~~~~~-~~~~*~~~~~~Pk~-~~~w~~-~Y~?~.~~.~~~u~w~-~fa~-~~~~~~~
"'

WzDloŻenie

konsuincji cukru
znaczenie gospodarcze
kraju

posiada

dla

Z „Rodziny Wojsko· ve~~;
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Z Wojewódzkiego Komitetu
„Dni Przeciwgruźliczych" . ,
Staraniem Wojewódzkiego Komitetu
„Dn1 PrzeciwgruźLczych" odbędą się następujące odczyty przez radjo: w dniu 18,
XII. 30. r. od g.odz. 19 .m ..10 do 19 m. 3~
wygłosi dr. Fehks Skus1ew1cz p. t. „O gruz
li cy skóry", w dniu 21. XII. 30 r. od. god.z.
15 m. 20 do 15 m. 40 wygłosi dr. Szwe1g
p. t. „Gruźlica oka", w dniu 28. XU 30 r. o~
godz. 15 m. 10 do 15 m. 30 wygłosi
nacz. Edw. Rosset p. t. „Gruźlica i kwestja mieszkaniowa".
~
:to
;w;

I

Staraniem Sekcji Urzędniczej w dniu I
18, XII. 30 r. o godz. 21 w lokalu Stowa-1
Prac.
Pomocy
rzyszenia Wzajemnej
H.andl. i Biur~w. Chrześc., ul. Al. ~oś~ius;
k·1 21 wygłosi odczyt. dr. Stefan sw1etl :,;
p. t. „Co to jest gruźhca".
1.
W dniu 191 XII. 30 r. o godz. 19 w Io·
kału Zwi~~zku Pracowników Miejskich, ul Cenn ·• • · '
Zachodnia 66, wygłosi odczyt dr. Stefo1: Zd' · ~~it;iti!Jifil'-ił~M~
p. t. „Gruźlica jako choroba spn /łl!Jlfl.il'l·I''1'111111111~
świetlik
• •
·iw
łeczna".

Umysł Narutowicza nie był zarażony sceptycyzmem, tak bardzo u nas rozpowszechnionym, a zarazem tak zgodnie oddziaływującym na wszelkie, choćby najpłodniejsze inicjatywy, tą niepłodnością, która
'
.
słusznie czy niesłusznie jest przypisywana'
rocznic~
w$zystkim narodom słowial'iskim, której
~
I gwałtem zadanym pierwszemu Obywatel o- dziedzictwo w tak wielkim stopniu obcią(DOKOŃCZENIE)
żył odważnie i pięknie i był dla wielu wi Polski _ troską nad pohańbieniem Ma- żyło umysłowość polską, a która dalej jesz..
cze na wschodz.i·e, przekształciła się w zu~~zi ~arą, ~e m~mo panoszącego się w jestatu i Symbolu Państwa.
N i e p 0 s p 0 J i t a 0 s 0 b i s t a pełną bierność dochodzącą do bezwładu.
SWJ1ec1e zła, 1est Jeszcze Dobro i Piękno
Podniesienie powagi i autorytetu wław a r t 0 ś ć N a r u t 0 w i cz a j a moralne.
p r z e s z ł a dzy wykonawczej w Polsce uważał za oboc z ł 0 w i e k a
Silny, energiiezny? pełen myśli i zapału! k 0
n i e m a 1 11 i c 0 p ł a k a 11 a. Szanu- wiązek sumienia, za nakaz moralny, płyCzłoWlek mocny, mezdolny się cofać.
~rzy~ió~ł Pol~ce w darze swoją wiedzę, jąc sam pracę w służbie Rzeczypospolitej, nący z prerogatyw władzy, nadanej Mu
chęc słuzema panstwowości polskiej, roz- umiał nakazać szacunek dla Najjaśniejszej, przez Naród.
Każdy kto szuka istotnych winowajców
łegłe sto~unlci. w. całej Europie i swoją pra- zarówno swoim jak i obcym. W ten sposób
stwarzał zasadniczą, konieczną podstawę tego okropnego czynu, który nas okrył w
cę nadmierną, meustanną, wytrwałą.
Gabryel Narutowicz, który jako człowi.ek kierownictwa i obrony spraw i interesów oczach całego świata wstydem i hańbą,
musi się ich doszukać w tych niewolni
P!acy twórczej znał i umiał wiele, jednego Polski na forum międzynarodowem.
Wszystkie zalety jego charakteru, a czych duszach, które swoją uległość i pome nauczył się i nie umiał niady: nie umiał
11ienawidzić. żył z sercem pełnem miłości więc: wielka dobroć, spokój, zrównoważe- tulność wobec rządów zaborczych wetują
dl.a Ojczy.zny i dla rodaków, z duszą pełną nie i prostota, które kierowały Nim w ży- sobie szarpaniem powagi władzy' polskiej
ciu prywatnem, nie opuściły Go i w poli- i które swoją nikczemną działalnością i
WJiary w Jasną przyszłość Polski.
Był czczony i lubiany zarówno przez tyce; wszystkiemi siłami dąźył do wprowa- bandytyzmem pióra mnożą pośród nas
studentów i podwładnych, jak i przez ko- dzenia równowagi politycznej, złagodze- przyszłych Kainów.
W wpomnieniach Marszałka Piłsudskielegów, dla w~zystkich bowiem był ideał- nia waśni partyjnych i stworzenia atmosfego o Gabrjelu Narutowiczu jest pożegnanie,
nym. n~uczyo1elem, życzliwym doradcą i ry wzajemnego porozumienia i zgody.
ś. p. Oabrjel Narutowicz był europej- t które jest jednocześni<e wyrazem uczuć
przy1ac:ielem.
Polska u~r~ciła nietylko swego Najwyż- czykiem w najlepszem słowa tego znacze- zbiorowej duszy polski.ej nad mogiłą Pier~zego Do~to1111ka, ale i siłę naukową wybit- n:u. A był nim n:etylko ze względu na wszego Prezydenta Rzeczypospolitej:
„Zgasł! Odym poszedł do Belwederu
11:1, człowieka o wysoki.ej kulturze i nieska- ujmujące formy towarzyskie i nie tylko ze
f1 t~lnyn~ c~arakterze. I dlatego też smutek względu na cechy zewnętrzne, ).ecz i ze pożegnać się z przyjacielem, przygotowahol'. z Jakun odczuwały pewne sfery spo- względu na całą konstrukcję wewnętrzną nym już do grobu i usiadłem.w sąsiednim
łeczenstwa tragiczny zgon Prezydenta, był jego intcleldu, sposób ustosunkowania s;ę pokoju, myślałem o przebiegu życia ś. p„
-.
·b ólem społecznym, żal nad o:brndniczvm clo ziawisk. a zwłaszcza metode uracy. Narutowicza.

Aleksy

czątek koncertu o godz. 9-ej wiccz. Bileiy
sprzedaje kasa Filharmonji.

Rże wski

NARUTOWICZ
.
GABRJEL
zgona
w

Gdzieś w cii-.01;.'- „„.„_.„ .... ,„,„c11'.i1,1
popowstaniowa żałoba; cichą skar"~· ma·
tki zamiast wesołej piosenki mia~~ naL'.
kołyską, gdy ojciec chmurny trwo;ił;w1c
nadsłuchiwał dźwięku dzwonka w fli.ldai!
zwiastującego przybycie jabe,._ wb.C!z.
zaborczej. A potem ciche, lzewne, ł~c/
rodziców - z y .i,
nauki
UJ?Orezywe
c 1 er p, kochaj i prac u j. Uczono cię ~okory, pokory niesz~ścia.
Szeptano c1 na ucho wspomnienia · walk
gdzie<;
ubiegłych, pokazywano zatajone
zakazane obrazki. A potem ?
A potem ! powędr:>wałeś w świat daleki. Nie zaznałeś znami ani walk ani nę·
dzy nfewoli. W walce nie pozbyłeś się sen
tymentalizmu swego dzieciństwa, w brudzie niewoli nie zbrukałeś duszy, w pokorze nieszczęścia nie pełzałeś jak gad, jui
nie łudząc despotów. Zakonserw<Ywale$
szwajcarski• swt
gdzieś w szałasach
dziecinne i młode marzenia, swe dziecinne i młode zaufanie do ludzi, do ich do
brej woli. Przyniosłeś z sobą 11akazy
matczyne: żyj, kochaj, pracuj. ?Qriiast
nakazu „cierp", przyniosłeś szczęście ży·
eia i pracy w wolnej od kajdan Ojczyź
nie.
nie wrażej, o któZginąłeś od kuli rej może w dzieciństwie marzyłeś - <><"
kuli rodaków, do których niosłeś swą
ewangelję miłości i praey. Czy zginąle.C
w ten sposób za to tylko, że takim by·
łeś, czy za to, że z brudem niewoll walczvć nie chciałeś, czy nie mogłeś-łt
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„HASLO"

Str. 8.

Precz • z

Nie jadajcie

ł ys1ną
'•
.• ••••

z dnia. 17 R't'Udnia. 1930 roku

„ •

moczcie nogi, nosc1e
kapelusz!

mięsa,

Na półkach księgarskich Berlina ukaza
ła się meclawno książka, która, choć przez
koiJiety przyjętp zostanre z kompletną obo
j.,.no~cią, przez rodzaj męski jednak czyta
11,'. h:,lzie
·z ogromnem zainteresowaO:em.
Bez; 111.1.cnny autor tej książeczki zajmu
Jt: s. : w niej wyjaśnieniem przyczyn, które
f.J'\Jcdują łys;nę i udz:ela cennych rad, jak
~.~ r:1a c10 niej niedopuścić i zachować r.a
i:., •.:·Nic dan<} nam od natury czuprynę.
\ / ypadanie włosów powodują dwie zaPrzedewszystkiiem
S(ldnicze przyczyny.
v. -·: ~ j;:tko kardynalne zło wymienia autor
tej b:,iążcczki nadmierne „przekarmianie"
s:_,,,; y na głowie. Nie niedokarmianie, lecz
p, 32karmani e dochodzącą do niej krwią, a
s:.:3cgólnie u ludzi cierpiących na niedok1 w:st0ść . Wypadkii takie dzieją się często
1.1 ludzi pracujących intensywnie umysło
\\ o, których mózg domaga się silnego nap;ywu krwi. Krew ta przekarmia skórę na
g.ov1ie i to jest przyczyną, dlaczego ludzie
należący do tej kategorji,

anemczkają bogatych w krew potraw ni, cierpiący często na zziębnięcie nóg, powinni moczyć często nogi w ciepłej wodzie
i codziennie całe ciało z wyjątk~em głowy
zlewać letnią wodą i silnie je wycierać.
Drug:m, niemniej ważnym powodem ły

sienia jest
niierównom!erna temperatura,
w jakiej utrzymuje się głowę, a także nara
żanie jej na silne w tym kierunku efekty.
Wielu mężczyzn np. zlewa codziennie z..m
poną wodą głowę, nie ochładzając jej
przednio stopniowo. Robią oni to w nadziei, że wzmacniają w ten sposób włosy,
w rzeczywistości. jednak czynią im szkodę.
Niemniej niezdrowem jest dla włosów
silne działanie promieni słonecznych. Fatalnie więc odbija się na włosach tak mod·
ne dzisiaj nienoszenie kapelusza w czasiie
spacerów po słońcu.
Z tern ostat11iem zdaniem anonimowego autora wspomnianej broszury nie zgadza się wielu lekarzy. Ostat:::o poczymonene w Anglji dośw~adczenia dowiodły, że
temperatura pod kapeluszem
są przeważnie łysi.
podnosi się znacznie
Pragnąc więc zachować włosy, pracowJ.lCJ umysłowi winni się starać o jaknajbar zależnie od jego rodzaju i że najniższa iest
dziej zmniejszony napływ krwi do głowy. pod kapeluszem ze szt_xwnego filcu.
Gd,/ wi~c są krwiści z natury, niechaj uni-
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Wydawnictwa gwiazdkowe
firmy Gebethner i Wolff
W

doskonałym przekładzie

Antoniegeł

Cae·

kalskiego ukazała się piękna książka BENGT
M ó j s k r z y d l a t y p r s yB.c; i.GA
1 a c i e l. Jest to niezwykła a „prawdziwa o(lowieść o ptaku, który w odludnem pustkowiu
górskicl1 szczytów Laponji zawarł przyjaźń z
tuema wędrowcami". Książka Bengt Berga sta
nowi niesłychanie. ciekawy dokument, ilustruj4cy, do jakich granic mogą zacieśnić się stosun·
ki człokieka z ptakiem i dowodz4cy, że wyraz
„przyjaźi1", użyty przez autora, ma tutaj peł
n~ wagę swej treści. Książki Bengt Butia cie3z;i się wielk;: poczytnością wśród kulturalnych
czytelników wszystkich narodów i są tłumaczo
ne na najważniejsze języki świata. Dobrze się
stało, że przyswojono literaturze polskiej dzieb<t bogatej treści wewnętrznej - ciekawej fal>ule p.sane i przeło:i.one pięknym, artystycznym językiem. Zdobią książkę nader ciekawe
i doskonale odbite ilustracje fotograficzne w
liczbie 5. (Nakład Gebethnera i Wolffa. W3d.
na papierze bezdrzewnym zł. 9-; na papierze
\redowym zł. 15-).
JóZEFA WEYSSENHOFFA,
Arcydzieło
P u s z c z a, ukazało się w druku po raz
1;1ierwszy w szacie ilustruwanej. Ilustratoręm
jest Kamil M~ckiewicz, który jak nikt inny
woałny był do zrozumienia i odczucia utworu,
przyrody odtworzenia jego nastroju i
puszcz poleskich - tego tła, na jakiem rozgry
wa się akcja pow1ese1. Harmonja wysiłku
twórczego autora i ilustratora nadają książce
specjalne cechy - czyni.1c z niej twór jednolity pod ·względem swych wysokich walorów
artystycznycl1. (Naldad Gebethnera i Wolffa,
Cena zł. 20. -).
KOUNEL MAKUSZYŃSKI obdarzył w tym
toku młodzież nową powieścią: P r z y j a c i e l w e s o ł e g o d j a b ł a • Maku·

iio-

- jak w beletrystyce „dorosłej", tak
i w dziedzinie księżek dla 11.1łodzieży jest
twórcą własnego, nie do naśladowania, genre'u.
czytel·
mołdocianych
~óry zjednał mu serca
ników i każe im niecierpliwie oczekiwać każ
dej nowej książki. „Przyjaciel wesołego djalinji
roZWiruęciem
bła'' jest konsekwentnem
twórczej autora „Bardzo dziwnych bajek'• i
„O dwóch takich co ukradli księżyc". Humor,
dowcip, fantazja, artystyczna inwencja, . rzewsło
ność, szczere wzruszenie, wielka miłość,
dycz poświęcenia i do najdalszych granic posuwszystko
nięta ofiara dla szlachetn~go celu to splata się w nowej książce Makuszyńskiego
w .zwartą, jednolitą całość. Zarówno młodzież
jak i wychowawcy zaciągają nowy dług wdzię·
ilustrował K.
Książkę
czności wobec autora.
Cena
Sopo_ćko. (Nakład Gebetllnera i Wolffa.
zł. 15. -'Iazyńaki

Cenny nabytek dla literatury . dla młodzieży
stanowi nagrodzona w 1929 na konkursie m.
st. Warszawy a ukazująca się· obecnie w dru·
ku książka ZOFJI SIKORSKIEJ: „D z i e w· •
c z y n k a z p r z e w o z u • Niepozbawiona szlachetnego elementu romantycznego,
tak pełnego zawsze uroku dla młodego wiekq,
jest jednak :;upełnienowoczesna; w tle, na któ
rem rozgrywa się akcja powieści, uwzględnia.
nowe wa1:unki polskiej rzeczywistości ostatniej
doby. Dzieje bohaterki, dziecka zagubionego w
czasie zawieruchy wojennej - przechodzącej
u·
twardą szkołę losu i odzyskujlJcej wkońcu
szczerze,
tl'aconą rodzinę, kreślone są prosto,

z

tą

wnikliwością w

psychikę

młodocianych

tylko szczery talent dać może. Ilustrował książkę St. Bobiński. (Nakład Gebethnera i Wolffa. Ce.na zł. 8. - ).

dusz,

jaką

Polska - to kraj obfi

ości

Entuziasiyczny a1 iykuł dztennikarza
amerykańskiego

NOWY JORK, 16.XU. Kończąc cykl
swo;ch k<>1 espondencyj w nowoJorsń.m
„Times" na temat stosunków rosyjsri:ich,
w
główny przenstaw ~ciel tego dzienilli<a
.Curop.e p. James pisze z Warszawy:
„Najlepszym kawalk.em propagandy,
jaki ki;etiykolwiek w życiu widziałem,. są
stołpce. Stoipce są m.asteczkiem nadgran,cznem już po polsk.ej stronie. Przyjeż.
dża się do Niegcreloje w wagoine syp.alnym, wymagającym heroicznej odwagi. Nie
wody gorącej n.ema.
można się ogoEc, Usługa nie spieszy się, a chociaż odmawia
z pogardą przyjęcia napiwków, to podróż
ny wzdycha, aby jednak cośkotw.ek przyjęli, byle tylko umożliwili mu ogolenie.
Załatwien:e fonnalności celnych przecia
ga s..ę bez końca, a nawet śniadania zjeść
n.e można, ponieważ w bufec.e jest tylko
czarny chleb i podejrzanie wyglądający ka
wałek sera. A potem pociąg odchodzi.
Po 40 minutach wjeżdża na stację w
Stołpcach. Widok obszernej i doskonale
utrzymanej stacj~ robi miłe wrażenie. 20

przystojnych młodych ludzi, w czystych gra
natowych munciwach, świeżo ogolo11y~h i
uprzejmych, ustawionych jest sze;eg em na
peronie. Mówią on. lliem.al wszy.>hc.emi
językami świata. Uprzejme proponują po·

nies.enie

ctróżnemu
f'om1<.:nośc;

pałrntlKow.

ce1.ne zaiatw;~.me sa w
mgn:eniu oka, a w chw·.łę pó.in.ej zn~j!Zu·
jemy się w p.ęknej sali jru..atuej. Sre~m>
jest w dobrym gatunku a nakrycie wwrowe. Staw.ają p1zed nami fH.iankę rosołu,
który wnet zniirn, paczem zjaw~a si~ cudow
ny befsztyk ze smażoną cebulką, b.ałym
chlebem i wino lub p~wo do wyboru. Wrażenie jest ogromne, niesłychane, potężue~
z kraju nędzy przybyLśrny do kraju obfito.
ści.

A kiedy zapłac:Hśtny rachunek, zjawia

znowu ów przyst10jny tragarz z naszenn
pakunkami i prowadz, nas c..o p1ęimego no
wego wagonu pulmanowskiego. Dajemv ·
mu 5 złotych, zapytując, czy to wystarcz.i.
Dz~ękuje, odpow.iadając, że to za wiele".
się

~~!!!!!!!l!~!l!!!!!ll!l!!!!~!l!!!!!ll!l!!!!~!l!!!!!ll!l!!!!!l!!!!!ll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~---

TEATlł

I

saTUllłA

TEATR MIEJ SKL
K. Junoszy-Stępowskiego.
Kazimierz Junocza - Stępowski wystąpi w
areywesołem „Papie kawalerze" już tylko dziś
środa. wiecz. oraz w sobotę o 4 popoł.
W czwartek i piątek z powodu generalnych
prób z „Cara Pawła I" Teatr nieczynny.
Występy

WIELKA PREMJERA „CARA PAWLA l".
W sobotę wystąpi Kazimierz Junosza-Stę
powski w jednej z najlepszej ze swych kreacji
w tytułowej roli historycznej sztuki D. Mereż
kowskiego „Car Paweł I".
TEATR KAMERALNY.
Dziś, środa i piątek „Lekkomyślna siostra"
po cenach najniższych.
Jutro, czwartek po raz ostatni „święty pło
mień" również po cenach najniższych.

1

orkiestq
17.45-18.45. Koncert popularny
P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego (tr. z Warszawy).
19.10-19.25. Komunikat Izby Przem. Handl
w Łodzi i odczytanie progr. na dzle ń nast.
19.25-19.35. Płyty gramof. z W-wy.
Prasowy dziennik radjowy
19.35-19.50.
(tr. z W-wy).
19.50-20.00. Płyty gramof. z W -wy.
20.00-20.15. Kwadrans buchaltera z W -wy.
20.15-20.30. Feljeton p. t. „Rzeczy najmniejsze" wygł. inż. E. Porębski (tr. z W-wy),
20.30-20.45. Muzyka :. W-wy.
20.45-21.00. Kwadrans literacki. Włodzi·
mierz Perzyński: „Z życia autora dramatycz·
nego (tr. z W-wy).
. 21.00--22.30. Koncert . narodowościowy pol·
ski. Wykonawcy: Ork. Filh. Warsz. ·pod dyr.
G. Fitelberga, Irena Dubińska (skrz), Z. Rab·
cewiczowa (fort) L. Urstein (akomp).
22.30-24.00 Komunikaty: meteor., polic.
sport. oraz muzyka taneczna z Warszawy.

I

TEATR POPULARNY.
z powodu generalnej próby z
„Broadwayu" Teatr nieczynny.
Jutro, czwartek premjcra melodramatu aśpiewami i tańcami ,,Bromerykańskiego ze
adway".
T~ATR POPULARNY W SALI GEYERA
Piotrkowska 295.
W nadchodzącą sobotę Teatr Popularny w
i3ali Geyera wystawia aktualny wodewil w 5
akt. p. t. „Nasze Łodzianki". Udział przyjmuje cały zespół. Reżyseruje R. Urbański.

PROGRAM ROZGŁONI LóDZKIEJ
POLSKIEGO RADJA.
·Czwartek, dnia 18 grudnia 1930 roku.
11,68 - 12,10 - Sygnał czasu z Warszawy, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie i
odczytanie programu dziennego.
12,10 - 12,25 - Muzyka płyt gramofonowych.
12,85 - 14,00 - Koncert s~olny :r; Filh.
Warsz.
15,35 - 15,50 - Komunikat Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej (tr, z Warszawy).
CO USŁYSZYMY
15,50 - 16,10 - Odczyt p. t. „Boliwar, bo,
hater Ameryki Poudniowej".
PRZEZ RADJO
16,15 - 17,15 - Muzyka :r; płyt gramo!O<
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
nowych.
POLSKlł.GO RADJA.
17,15 - 17,40 - ,,Po dziesięcioleciu przy'
środa, dnia. 17 grudnia 1930 r.
wygŁ ks.
łączenia Spisza i Orawy do Polski 11.58-12.05. Sygnał czasu z Warsz. i hej- Ferdynand Machay. (tr. z Krakowa).
17,45 - 18,45 - Koncert solistów.
.1ał z Wieży Marjackiej w Krakowie.
19,10 - 19,25 - Komunikat Izby Prze~.
12'.05-13.15. Muzyka z płyt gramof. ·f. A.
Handl. w Łodzi i odczyt. prągr. na dzień na•
.Oingbeil, Łódź, Piotrkowska 160.
13.15-13.25. Odczytanie programu dzienne- stępny.
19,25 - 19,35 - Płyty gramofonowe.
go i repertuar teatrów i kin.
19,50 - 20,00 - Płyty gramofonowe.
15.50-16.10. „Radjokronika" wygl. dr. M.
20,00 - 20,15 - Feljeton p. t. „MoralnośC
3twowski (tr. z W-wy).
16.15-16.45. Kwadrans dla najmłodszych. w polityce" wygł. red. St. Dzikowski (tr.
„O małym Misiu, który nie chciał spać" Ewy Warszawy).
20,30 - 21,30 - Koncert. Soliści z Pozna•
::;zelburg - Zaręl:iny.
Program dla dzieci starszych. „O ciekawych nia.
Wilna •
Słuchowisko z
21,30 - 22,15 z magnesem" opowie inż.
doświadczeniach
„Marja" Malczewskiego.
..::ugenjusz Porębski (tr. z W-wy).
22,15 - 22,35 - Arje operowe w wykona·
16.45-17.15. Płyty gramof. z W-wy.
17.15-17.40. „Rodin i jego sekretarz" wn:Ł niu Janiny Turczyńskiej (sopr.) (tr. z Warszawy) .
W. Hulewicz (tr. z Wilna).
Dziś, środa

„

.DZIŚ WSPAllA&A PlłEĄIElłA !
Wybitne arcydzieło produkcji krajowej na tle niedawnej przeszłości

ABSKAPITAN GUBANIEW
Miłość. ·dziewczęcia

•
•
przez bezkarnego
spon1ew1eranego

Realizacja T. S. Chrzanowskiego.
Role główne odtwarzają:

Lili Lyana,

Paweł

Role główne odtwarzają::

Owerlo, Edmund Nebel, Bohdan Gielski, Adolf Dymsza i in.

------::::----~------------------------------pod dyr.
Wspaniała ilustracja muzyczna odc:estry symfonicznej

ost. o goc:tz. 10 wieez..

łotra.

Leona KcUltora. Początek seansów o &odz· 4 po poi. w soboty i niedz:ele o 2odz. 12 w pOł.
Od 12 do 3-ej po pot. 75 gr. i 1 - zł.

Ceny miejsc popularne, na I seans od 1 zL w soboty i n.iedziele

1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Po\\oiatowego I rewiru eg
zekucyjnego powiatu łódzkiego PIOTR PILICHOWSKI, zamieszkały w m. Łodzi przy ulicy Zielonej Nr. 63, na zasadzie art. 1030 Post.
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w
dniu 2 stycznia 1930 r. o godz. 10 rano w N
ruZłotnie, gm. Bruss odbędzie się licytacja
chomości należących do Augusta Szendla skła
parokonnej i 2 wozów
dających się z bryczki
w stanie dobrym oszacowanych na 600 złN
Spis rzeczy i szacunek tako-wych »rzejrza
ny być może w dniu licytacji.
Łódź, dnia 10 grudnia 1930 r.
Komornik (-) PIOTR PILICHOWSKI.
Nr. 1054 -

DZWlĘKOWY

KINO-TEATR

MIMOZA
ul.

Kilińskiego

178

Dziś

następnych!

i dni

Dwie godziny nieustannego

HAROLD LLOYD
Najwspanialsza
miłośnicy

GRETY GARBO
,,POCAŁUNEK"

NIEBEZPIECZEŃSTWA

Dramat zmysł ów, pożądania i wielkiej
miłości

niedziele i święta o godz. 3.30.
godz. 5.30, 7.30, 9.15, •

Początek seansów w soboty,
w dni powszednie o
1713

główn~h:

Conrad Nagel i

Lew Ayres.

Świetpa komedja
NADPROGRAM:
„diwiekowa p. t. MOJA ZONA" oraz
aktualności z kraju.

NASTĘPNY

Ceny miejsc popularne I ==:
Początek: w dni powszednie o g. 4-ej,
w soboty, niedziele, i święta o g. 12.3U

PROGRAM;

„Miłość Księcia

-

=

(fiłm

Wydział Powiatowy w Łęczycy rozp1su1e konkurs ofert

na stanowisko

Inspektora :· SaD1orz·ądu
G1ninnego
z uposażeniem służbowem według VII grupy płacy funkcionarjuszów państwowych i 15 procentowym dodatkiem komunalnym.
Od kandydatów wymagane są: obywatelstwo polskie,
me przekroczony 40 rok życia przynajmniej średnie wykształ
ceme i 5-cio letnia praktyka samorządowa.
Do ofert należy dołączyć:
1) metrykę urodzenia;
2) życiorys, własnoręcznie napisany;
3) dowód o ukończeniu średniego zakładu naukowego
oraz ewent. wyższego kursu studjum administracji komunalnej
przy Wolnej Ws~echnicy Polskiej w Warszawie w odpisach;
'
4) dowód o posiadaniu obywatela polskiego ;
5) świadectwo moralności ;
6) świadectwo zdrowia, wystawione przez właściwego
lekarza powiatowego ;
7) dowód o stosunku do służby wojskowej;
8) dowody posiadanej praktyki samorządowej (w odpisach).
Pierwszeństwo przysługuje kandydatom, posiadającym
wyższe od wymaganych kwalifikacje pod względem wykształ
cenia i praktyki.
Termin składania ofert upływa w dniu 31-ym grudnia
1930 roku.
Posada do objęcia z dniem 1 stycznia lub najpóźniej
z dniem 1 lutego 1931 roku.
Oferty nieuzwlędnione, zostaną zwrócone wraz z dokumentami bezzwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Przewodniczący Wydziału

Powiatowego

STAROSTA:

Do akt Nr. 3448 -

J.

H. Ostaszewski.
Barański.

1930 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik S~du Powiatowego w Łodzi, ADAM
LAGODZIŃSKI, zami eszkały w Łodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od godi.
10 rano w Łodzi przy ul. Skwerowcj 1 odbę
dzie się sprzeda:'- z przetargu- publicznego ruDaligowej i
należących do Almy
chomości,
składających się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 2,640.

Lódź, dnia 24 listopada 1930

i.

Komornik: ADAM

LAGODZIŃSKI.

Dziś

Do akt Nr. 3611 -

1930 r.

Branka wodza

Sergjusza" -

. Żywiołowy dra~at w którym pieśń pustyui porywa serca żarem i płomiena ą
namiętnością synów południa.
W rolach głównych :

rosyjaki).

JOHN BOLES

1930 r.

Nr. 896 -

Sekretarz:

:.il~ie

ROZKOSZE

kreacja, najwics\:szej
ekranu boskiej

W rolach

w

śmiechu !

OGŁOSZENIE.
Komornik . ::iądu · Powiatow.ego I rewiru egzeku·
cyjnego powiatu łódzkiego PIOTR PILICHOWSKI,
zamieszkały w m. Łodzi przy ulicy Zielonej Nr. 63,

znany z filmu .Rio Riia"

Charlotte KING
NADPROGRAM:

Dodatki

4.30, ost. 10 wiec1. w so b.
i Riedz. pocz. 12 w poł.

.
·.·"'
IL

i~=t;.'
" '

1056 -

,'l

1930 r.

OGŁO ~\ZENIL.

D~WIĘKOWE

Grand -·K ino
OSTATNIE DNI I

BIAŁE
-CIENIE-~
Reżyserii W. S. V AN DYKO' A
Na tle najbard:r.iej egzotycznego zakątka ziemi rozgrywa się dramat miloi;ei i dnanint społeczny. Najbardziej
pii;icny i wstrząsający hlm
glębolci,
naszych czasów.

w roli

glówn.:

MONT.JE BLUE

oraz RAQUEL TO:KRES
.Nadprogr.: Fieischevowski dodat.
Poc:i:ątek o 4-ej ostatni o 10.15.
Pomimo kolosalnych kosztów ebrazu

Komornik Sądu Pow~~owego I rewiru eg-.
zekucyjnego powiatu łódzkiego PIO~{ PILICHOWSKI, zami eszkały w m. Ł odzi {.fzy uli c~· Zielonej Nr. 63, na zasadzie a1t. 1030 Post.
Cy-w. podaje do wi adomo ści publicznej , że w
dniu 2 stycznia 1030 r. o godz. 10 r auo w , .
licytacja ruZłotnie, gm. Bruss odbędzie s ię
chol?łości należących do Augusta Szendla ~kh·
koni lat 4 i 6 oraz :J-en
dających się z 2-ch
krów oszacowanych na 1850 zł..
Spis rzeczy i szacunek t akowych prze jr.'
n)' być moż-0 w dniu licyt acji.
Łódź, dnia 10 grudnia l\!30 r .
Komornik (-) PlOT R PlLICHOWS:O.
Do akt Nr. E. 73 -

1930 r.

OGJ.OSZE N IE.

S ą du
W,~SOWSKI,

Komornik
O~

Ł odzi, LE·
w Ło<l7J i)•Z."
zasadzie :!rt. .1 O~ O

Powiat owego w
zamies z kały

ulicy Narutowicza 10, n a
U. P. C. ogłasza, że w dniu 29 grudni a 1~13 0
r. od godz. 10 rano w Łodzi prz~' ul. PioLr\owskiej Nr. 42 odb ędzie się spr zed:.iż z przct«rg u
publicznego ruch o mości, nale żąc y ch do H .)r,,;i:a
Karczm&a i składając~·ch się z motor u i czół e
nek oszacowanych na sumę zł. 600.
Łódź, dnia 10 grudnia 1930 r.
Komornik (-) LEON WĄ S OW .' KI.

Ceny miejsc zniżone
Zł.

3.-

1.-,

,,IPLE DID''
20. NARUTOWICZA 20

1930 r.
OGLOSZBNIE.
Komornik Sądu Powiutowego I rewiru eg-1
zekucyjnego powiatu łódzki e go PIOTR PIL!CHOWSKf, zamieszkały w m. Łodzi przy ulic ~· Zielonej Xr. 63, na zasadzie art. 1030 Post.
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w
dniu 9 stycznia 1930 r. o godz. 10 rano w Radogoszczu, Langówek ~. odb ę dzie się licytacjP.
ruchomości należąc ych do Mojżesz.a Plama skła
dających się· z mebli oszacowanych na 842 zł ..
Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być może w dniu licytacji.
Łódź, dnia 10 grudnia 1930 r.
Komornik (-) PIOTR PILICHOWSKI.

N r. 1070 -

Do akt Nr. E. 1931 -

.1930 r. ·

Rottenberga 1n.'.blicznego i·uchomości, 1iależących do Chaoszacowanych skla Korna i składających si~ z mebli, oszacowanych na sumę zl. 600.
Łó<lź, dnia 9 grudnia 1930 r.
Komornik (-) LEON WĄSOWSKI.
Komornik: ADAM LAGODZl"<SKI.

następnych!

Dziś

i dni

następnych

Wielki dramat erotyczny z zakulisowych tajników współczesnych małżeństw.
Orgje zabaw, kontredans rozwodów, p. t.

„DZIE E MAŁŻEŃSTW A''
UL. KILINSKIEGO 123

~

~~:Jsc: Zł. 1, 2, 2.50

nal e żących do Józefa
chomości,
i składaj ących s ię z mebli i inn.
na sumę zł. [ ,240.
Łódź, dnia 10 grudnia 1930 r.

W iolach
głównych:

dźwic;kowe

i aktua~ności krajowe.

Początek

OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENI Ee
Komornik S ą du Pov,iatowego w Łodzi,
Komorn ik Sądu Powiatowego w ł.. od „ i. \D \"'.\-!
zami es zkały w Łodzi przy
LAGODZIŃS KI, zamie s;1kały w Łodzi przy ulicy O:\ W-~SOWSip,
Narutowicza 10, na zasadzie art. 1030
Kiliński e go Nr. 55, na zasadzie art. J 030 U. P. C. ulicy
o głasz a, że w dniu 23 grudnia 1930 roku od godz. U. P. C. ogłas za, że w dnit~ 30 grudnia 1930 r.
10 rano w Łodzi przy ul. Narutowicza 37, od godz. 10 rano w Łod z i przy ul. Piłsudskie
sprzedaż z pr.tetargu
odb ę dzie si ę
odbędzie się sprzedaż z przetaq~u publicznego ru· g 9 Nr. 59

i dni

(':

FASENDA
Edward MARTINDEL

Lui~~

na zasadzie art. 1030 Post. Cyw. podaje do wiado·
mości publicznej, że w dniu 7 stycznia 1930 r.
o godz. 10 rano w Qhojnach, ul. Rzgowska 229,
należ11cych do
odbędzie się licytacja ruchomości
Szymona J óze±a Blata składających się z 2-ch
szaf, stołu, 6 krzeseł i fotelu, zegara ścienne
go, 2-ch otoman, biurka, roweru męskiego i
~-eh postumentów pod kwiaty oszacowanych na
·
·
710 zł..
Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być może w dniu licytacji.
Łó dź, dnia 12 grndnia 1930 r.
Komornik Sądowy: PIOTR PILICHO\\SKI.

•
~r
!'(ijOrma Ker.try 1

f'f.helma Todd.

Rekord powodzenia !

KIEP
i Brygidy HELM
w arcydziele śpiewno-dźwiękow.

Neapol, śpięwające
miasto
===NADPROGRAM.===

UJ(OCZYSTOŚCI ODSł.ONIĘCIA

POMNIKA KOŚCiUSZKI w Łodzi

CENY MIEJS<; NORMALNE:
Zł.

1, 2 i 3.

seansów o godz. 6, 8 i 10.
w soh. i niedz. o godz. 4, 6, 8 i 10 w.
Początek

!

Następny

program :

???
• ••
Początek seansów w dni pow·
szednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczn e o godi:inie 3, 5, 7 i 9.
225

N?'. 84.f

Str. 1&

· Kino•Teatr

Wielka epopea powietrzna.

PRZEDWIOŚNIE

„SKRZYDLAT A FLOTA''

Dojazd tramZeromskiego /4-"1ó.
wajami 5, 6, 8, 9, 16, do rogu Kopernika i Zeromskiego
Orkiestra symfoniczna ped batut11 A. Czudnowikiego. Pocz11tek
seansów w dni powszednie o godz. +ej pp. w niedzielo i święta o godz.
2-ej pp. Ostatni seans o fl• 10-ej wiecz. - Cen~ miejs~ :_ l. m..1.25 _gr.
II. m, 90 gr. i III. 60 gr.-Bilety ulgowe w sob., n1ed:r:. 1 swu;ta n1ewazne.
Na pierwszy &eans ws:i:ystkie miejsca po 60 srr.

'~ "'f ~-

••

•

A

··~

~

Fabryka

.I'

-

„Bożyszcze

Ceny miejsc w daie pow1z.: I. U.O,
U. 1 zł., Ul. 75 gr., w uiedz. i święta:
I. 1.75, u, l~S. m. 1 zł. Na I SC<l.Dli
ceny zniżone: I. i lL 75 gr. llJ. Sv flr.
Początek seansów w '1Pi powszednie
o gouz. 4-ej, w soboty, niech. -i świę
t a o godz. :.C.-oj. Ostatni seans o 10 w.

ArcywHoła

~

<

~

o

•

•

.,.

•

•

: ...

1

•"•

o

dram1.t sensacyjny w 9 aktach.
\Y/ roli głównej: szatańsko-kusząca NORA llJSY, subtelna Helena
Ma;.;;owska, poryw. ~UG. BOOO i :r:espół teatru „Qai·Pro•\lao"
Następny

~·

O

•

wielki

świątec:r:ny program:
głównej: TOM

'

•

nasl:~pny eh!

• •

•

rUJDUJCle

łilia P10TRKOWSKA 88,TEL. 105.34 ~

krajuwłasnegokupując

Żyjemy pod hasłem samowystarczalności.

Tylko z polskiego surowca,

poleca bogaty ~ybór
krzeseł, toteli, taboretek i różnych stolików orai; wszystko w
zakres giętych mebli

zrobione pol•kłemł r~kaiai

RADJO-APARATY;ai~;~;;

na uL CEGIELN-ANĄ 36

Choroby skórne i wener.

przeprowadził się

Andrzeja Nr. 4, tel. 201-04.

ł'oradnia

Wenerologiczna
Lekarzy Specjalistów
uL Zawadzka Nr. 1

1437

Czynna od 8 rano do ~ wiecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyJmuje kobieta lekarz;
leczenie chorób weneryeznych
moczopłciowych i •kór.uych
,adanie krwi i wyazielin 1'1,
sytilis i tryper
Konsultacje · z; neurologiem
i urologiem
Gabinet :-;wiałło·1.ec1aiezy

ECA

.......&:!aiP'

Ostatnie nowości krawaty, koszule, bielizna damOGŁOSZENIE.
.
. .
.
.
ska i męskaR rękawkzki, parasole, pończ;ochy, skar. . Sęd~:a Kom1sa~z nadz?rowane1 ~u:my „~!1Jzl.e
petki, wyroby trykotowe.
11 L1pmam w Łodzi, poda1e do w1adomosc1, ze
i.
C
Ceny zniżone
eny zn zone, zgodnie z § 50 Rozp. Prez. Rzplitej z dnia 23-go
•
grudnia 1927 r. (Dz. Ust. Nr. 3J2!:!) termin ogólU'
nego zgromadzenia wierzycieli powyższej firmy wy• ~
h.011welt"'• iekaraKa
znaczony został na dzień 17 stycz„ia 19Jl roku,
Andrzeja 3.
Oddzielna poczeka"uia dla kobiet
o godz. 10-ej w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi, 519
ł'OKADA 3 zł.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Plac Dąbrowskiego 5, pokój Nr. 15.
Udział w ogólnem zgromadzeniu mogą wziąć 1..--------------~
DR. MED.
Sędzia Komisarz firmy Chanachawicz i Much- wszyscy wierzyciele, wpisani na listę przez nadEDW ARO
.ałc:k~ przy ul. Piotrkows~iej 42 korzystającej z odro- zorcę sądowego. Porządek dzienny obejmuje: l)
czerua _wypłat stosownie do art. 49 i ~O Rozpo- ,sprawozdanie nadzorcy sądowego, 2) odczytanie
~ądz~ma Prezydenta ł<zeczypospolitej z dnia 23-go propozycyj układowych i dyskusja, 3) głosowanie
.
&·~·u.ui:i1a 1927 r. (Oz. U. R•.P. Nr. 3 1928, poz. ~u) nad propozycjami układowemi. Wierzyciele, któr.m1e1szym zwołu1e na dzień 19-go grudnia r. b. rzyby nie mogli przybyć na ogólne zgromadzenie,
Specjalista
o. god~. 11-~j . przed P?łu~nie_m Ogólne Lgromadze- mogą rozesłać swe głosy na piśmie, jednakże podchor6b skórnych i wenerycznych
a1e w1erzyc1eu powyzsze1 firmy w celu zawarcia pis na takiem piśmie winien być poświadczony
Leczenie diatermją. Elektcoterap1a
układu zar-obiegawczego. Zgromadzenie to odbę urzędowo.
ul. Południowa 28
,~ie się w Wydziale Handlowym Sądu Okręgo
Sędzia Komisarz
Tel. 201·93
wego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5.
(-) HERMAN .ŻMIGROD.
Od 8-11 rano i 5-9 wiecz.
BRONISŁAW ŁOZIŃSKI
513
w niedzielę od 9-1 pp.
Sędzia Komisarz.
Dla niezamożn)·ch ceny lecznic.

• BC · I. O DZ I li 1•

Dq. H li I. EQ

ul. Nawrot 2. Tel. 179-89
tel. 216·90
Specjalista cber6b skórnych
10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
Do
615 godz.
i wenerycznyc:b
4-5 po .poł., w niedz. od 11-~ pp.
LECZENIE ŚWIATŁEM djatermi11 (lam L>la niezamożnych c:eny lc.cznic. 81~
p4 kwan:ow4). Badanie krwi i wydzielin.
Pnyjmuje od godr:. 8-2, i ó-lł pp.
w niedziele i święta 9-1
Dla pań od 6-7 eddzielna poci;ckalnill

JERZY KRZYZANOWSKI

Tel. 191·20.

1-·
•
V nero"b "''
._
riJiJ
aparatow
...
.._ Ładowanie akumulatorów z od- t:lł
(llil
niesieniem do domów.
"illll
ltlll
Najtaniej bo w podwórzu,
...

.,,,,,,,,,,,,,611

POLSKIE RADJO

Łódz,
ul. Zawadzka 5

o

7

woŁKOWvsK1

na dogodne spłaty miesięczne. Najlepszy prezent na
imieniny. Kompletne zadowolenie. Ceny od 95 zł.

wchodzące

Jl1ł

poleca

:: Radjoaparaty ::
11111 i części, detektory::

LO._E
BE*Slm
Y
llil
•

zagraniczne wyroby.

~

FIRMA

5-„RADJOLA" S
?:: ••

•
Nle

MIX.

-1719

komedja zmuszaj,ca widza do bez.iatannego :.;.niecbu.

•1••••1••••

„Zemsta HaSBapa" w roli

.,,,,,,,,,,,,,,~

'

Bilety członkowaltie waine w dnie po~szednie oraz w sobotę, nied1ielę i święta na I. m. po 90 gr.

„VIENPO L"

'2:Sm

"•

BŁAZEN

Największy

Nowego Jorku"

W roli głównej: kobieta
o gajviękniejszych Różkach

giętych

mebli

'

podwójny program:

Clou sezonu I Katkada &miechu I Najnowny film wytwórni: Columbii, Picore, Corporat P• t.

od. Sienklew.cza 40.

G

~ ielki

I

Hoot Gibson

Od wtorku, dala 16 graaaia r. b. I dni

~ "Spółdzielnia"
•

nast~pnych

u.

w

Kino•'featr

.

i dni

Dcamat sensacyjno-awanturniczy w 10 aktach.
roli głównej: ulubieniec narodów,
nieustras:r:ony jeździec d:r:ikiego Zachodu
Arcyciekawa wzrus:r:ająca treść trzyma w napięciu uwagę widza od
Wstrząsajl\Ce sceny I Szczyt od•
początku do końca akcji!
wagi i bąbate. stwa I

•

•

W sobotc;, <lilia 20 gruJnia o godz. 12-ej, w nie:lziel~, dnia 2_1 o g. 11-ej . r~.lo Pora~ lsl. dla dz~ecl i mlo:!.d eiy
wyświetlany bc;dzie film p. t. „Ekscentryczny jegomośc" Ceny m1c1sc: dla dz1ec1 2J gr. dla dorosłych Su gr.
Następny pro;rram: „Arkct Noego" w roli gł. G.!or;re O'Brien i Dolares Costello.

KRWAWY PORACHUNEK CZERWONY

UW AGA: Ceny miejsc nie podwyżazone.
seans. w dni pown. o godz. +ej
W soboty, niedziele i święta o godz. 12-ej.
Na pierwsze seanse ceny miejsc znacznie zniżone
Orkiestra pod kier. p. Białkiewic:r:a.

-;<'\ •,:,•'• ::

MO„ADDO
„ ....

I.

Poc~.tek

r„„„ ·.:

Dzieje bohaterskich lotów transoceanicznych. Brawura i fascynujące przygody powietrzne amerykański,la lotników
jako orzeł
lłAMQM
W roli
powietrzny
Y
ni f i
'9
głównej:

Dziś

~~~i CORSO

DZis I DNI NASTĘPNYCH
Dramat niezwykłej odwagi i niemnie:Szej miłości w fil01ie p. t.:

I

, _ _ 111....,_a:llólli'm

Ogłoszenia dr~bne „I
REICHER I\.______

11111111111111111111111111

••,SZEWCY•••
Skóry-Hurt i Detal
sprzedaż
detaliczna
(specjalność:
na wodc;)
zelówek trwałych
poleca:

Spo.łka Szewco· W

I

i

.•M

Piotrkowska 79
tel. t-58-38

·····'!···
pok
umeblowanego
OJU

,

poszukuję przyjezdny urzędnik samotny. Oferty pod „Poznań" do
Administracji „Hasła Łódzkiego"

J.

SA~O'KtERSKI

1779
Zako1>ane.
Pensjonat Berenbau„1owej i córki zos.
tal przeli1e.;iony z willi „ 1. awo ry" cło
mucowanej, komfortowej willi · •(uczaj"
ul. Zamoju.ieg-o • woda bi:;qca cieph
i zimna w po.o1:ojac11 łazien-.i, telef. :l:>Ó.

st~matolog.

chłrurgJa szczęk, Jamy
ustnei" i..
-

plasty~a

regulacJa

z~i>ow

Kup~jcie

rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
l'e_. 114-20

2~0

przyjmuje od 3-7 pp.

wyroby
krajowe!

t.:::_

11111111111111111
111111111111111111
----------~~----~--~--~----~--------------~~----------~~------~~--~--~~~...-Redaktor naczelny:

Stanisław
. „

.Walawski.
~

~

HALLO!

Kallo! Dzwoń teł. 163.-3'> „Pogotowie
-o:rawieckie Kiersza" Zeromskiedo 91,
sklep narożny. Moirentalnie odświeża
garnitur za zł. 3.-, i;tucnię za zł. 2.81.1,
palto :r:a zł. 3.-, łączni«< z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, sztucznie ceru e.
farbujemy i pierzemy futra sposoLJ~m
5„5
l"pskim.

1111

Ili li~

.bardzo tanao

pokój z kucanią do wynaJ ęeiu.
Wiauoniość ut. ~ilbiskiego .t:>l,
u gospodarza.)J'otrr~e ;a.04

chło;>cy do sprz ~c..i!.zy „<..zet n!. tu~
„„1ówk<l, 2&1.u*a,S ~i~ do auministrac J
'
dzienci.ils:a oa go..iz, ~-10 ran!1.

.

-

• R~ątQ.U?.Q..e~..; _Adam Zllezkiewi.c& ,

