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W111ClłYCIE
spraw(':y zamachów
bombowych

Po are ztowaniu majora 'Kubali

KATOWICE, 19.XU. Dochodzenie pot
cyjne w sprawLe podrzucema 3-ch bomb
w Mysłov,:kach w nocy z 12 na 13 bm. z<1
stało uko11czone. W wyn ku dochDdzeni:-.
przytrzymano sprawcę w o~obie rototn;ka
Kalisza z Mysłowic, którego prze.
Romana
w
gdzie
było,
wiadomo
n;e
Ponieważ
powarszawska
dowiaduje
się
Jak
W związku z areszto·waniem majora
Kubali krakowski „Ilustr. J{urjer Codzien- połudn;ówka endecka ABC rodzina mjr. danej chwili znajduje się Marsz. Piłsudski, kazano wiadzy sądowej w J..e>to vicach.
(PAT) .
Ka.i'.rnierza Kubali wysłała depeszę do wysłano 5 depesz '10 różnych miejscowości'
ny" donosi:
Madery.
do
podróży
trasie
na
interwencję.
o
prośbą
z
Piłsud~kiego
Marsz.
Aresztowanie mjr. Kubali nastąpiło w
HA
CMSNWf**iS
a
w
następujących okolicznościach:
Af2łll$ZTOWANllE
We wtorek wieczorem mjr. Kubala we
10 uczniów na Litwie
zwany został do władz wojskowych i po
KOWNO, 19.Xll. Polic,ia litewslrn are8z
krótkiem przesłuchaniu, został osadzony w
towała 10-ciu uczniów starszych klas wyż
arcszde oficerskim przy komendzie miasta,
szej szkoły handlowej w K:bartach, w chwi
m:eszkanie zaś .iego zostało przez władze
Il, gdy odbi,lali oni na szapircgrafie numel'
">pieczętowane.
n'.elegalnego pisemka „S:rnnas". _
zupeł
uległ
i
mtr.
80
przestrzeni
na
byi
ny
godi.
o
Wczoraj
19.XII.
KATOWiCE,
W dniit dz.slejszym major Kubata został
Pi~em~o t~ ?~lo .organem nielegalne.i
rozbiciu.
nemu
~źm1
flnny
oso:wwy
samochód
poł.
po
4-ej
do
oficerską
eskortą
pod
Jtiptowadzony
Pasażer Jerzy Wałach, zamieszlrnły w orgamzacJt ateJti.iVnkow, zbrżonej do lite\\
swego mieszkania, gdzie przeprowadzono lenberg z Katowic, kierowany przez szofo.
poniósł śmierć na miej- sk:eJ chrześcijru1skiej demokracji. Litewrewizję. Po rewizji odstawiono majora Ku ra Jana Kiszkę z Bogucic, pomimo zam..l{nię Królewskiej Hucie,
firmy Szmalenberg ske władze bezpieczeństwa pisemko sikon
i1'kasent
i
szofer
zaś
scu,
Weł
w
kolejowy
tor
fla
wjechał
zapory
cia
halę z powrotem do aresztu, a stamtąd wie
fi~~owały, na~om:ast aresztowanych ucz(PAT)
ciorem d• więzienia wojskowego śledcze nowcu i wpadł pod przejeżdżający pociąg. odnieśli lżejsze obrażenia.
mow za kaucją wypuściły na wolność.
wleczo
pociąg
przez
uchwycony
Samochód
go przy ul. Dzikiej.
Wedle dalszych wiadomości, powodem
aresztowania mjr. Kubali miały być memor
jary, które przedkładał on władzom wojsko
wym w sprawie s(.osunków, panujących w
lotnictwie polsk.iem. Odnośne władze do·
patrują się w pewnych ustępach tych me'llorjałów znar.óion przestępstwa służbowe
go. Dalszych szczegółów brak.

Sensacyjne · doniesienia I. K. C. o powodach aresztowania

5 depesz w

ślad

za

Marszałkiem Piłsudskim

-
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Samochód pod pociągiem
1 osoba zabita, 2 ranne
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Robotn·cy sezonow· domag

ją s·ę

zapomóg z funduszu bezrobocia
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ruch :normalny
WARSZAWA, 19.Xll. Meldunki ze
dyrekcyj kolejowych donoszą o
\ikwldacji zasp śnieżnych.
W dniu wczorajszym wznowiony został
ruch na dwóch osobowych hnjach kolejowych, .pa których był wstrzymany wsku~ck zasp śnieżnych. Są to linje Dyrekcji
Wile(1skiej Orajczyce-Prużany, Janówł<amief1 Koszyrski. Narazie zamieci śnież
avcb niema. - Mróz kilkunastostopniowy.
ł.'SZ.ysti{ich

'

Z~ł\ARZRlliCIE
samolotu z obsługą
BERLIN, 19.XII. Samolot meteorologicz
wzniósł się dzisiaj z lotniska króobserwacji,
lewieckiego dla dokonania
ulcg1 zamarznięciu na wysokości 7000 mtr.
Pomimo, że stery samolotu pol<ryte lodem
samolot zdołał
od.mówiły posłuszei1stwa,
jednakże obniżyć swój lot do 700 mtr., skąd
dopiero runął na ziemię. Pilot Schwabe i
meteolj()log Steiner ponieśli śmierć pod
"lzczątkami zdruzg.otanego samolotu.
(PAT)

llYv .który

Interwencja

władz

Jak już donosiliśmy przed paroma
dniami odbył się wielki wiec zredukowanych robotników sezonowych m. Łodzi
domagających się wypłacania zasiłków z
funduszu bezrobocia.
Na wiecu tym zebrani w liczbie około 3,000 robotników postanowili wysłać
delegację do władz centralnych. Władze
centralne przyrzekły delegacji zająć się
sprawą zapomóg, jednak postanowiły zasięgnąć w tej mierze odpowiednich in;formacyj u władz wojewódzkich.
W związku z tern, w dniu wczorajszym odbył się wfolkl wiec na podwórzu
przy ul. Piotrkowskiej 73, t. j. gdzie
mieszczą się związki zawodowe, na którym delegaci zd<lwali obszerne sprawozdanie ze swego pobytu w Warszawie. Zebrani, w liczbie około 5,000 osób, postanowilf nie ustępować ·od swych żądań i
wysłali specjalną delegacje, która udała się do władz wojewódzkich, przedkła
dając im memorjał.
Jak zdołaliśmy ustalić władze wojewódzkie poczyniły już starania u władz
centralnych celem wyjaśnienia dla robot
ników sezonowych odpowiednich zasił-

wojewódzkich w Warszawie

ków. W sprawie tej w najkrótszym czasie interwenjować będzie p. wojewoda
Jaszczołt. Niezależnie od tego dow1adujemy się, że we wtorek dnia 23 b. m. ponownie interwenjować będzie u Ministra
Pracy i Opiek' Społecznej p. Hubickie-

go, delegacja w osobach pp. Adamusa
Gardeckiego i posła Pączka, która doma:
g·ać się będzie, aby jeszcze .na święta ro·
botnicy sezonowi otrzvmali fakikolwiek
zasiłek. (sY
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rzemiosła

Delegacja

pabjanickiego ·

w łódzkiej Izbie. Rzemieślniczej

w. dniu wczorajszym w siedzibie łódz- I aktualne sprawy, żywo obchodzące rzemiCft
Jłiej hby Rzemie~łnlczej o~by~a się koni~- Io, jak sprawa mechanizacji piekarń, spra

rencja przybyłej z PabJan;c delegac11 wy kompetencyj cechów rzemieśfniczycł
. . •.
wszystkich cechów rzemieślniczych, pod i inne.. . . .
. . W skład delegacji rzemiosła pabjanic
przewoanictwem radcy Lewittina.
Konferenc.ii w Izbie przewodniczył p. ki.ego wchodzili bądź to starsi cechów
(s)
bądź to członkowie za.oadó"'-.,
dr. Kacenellenbogen.
Temaiem kon\'erencii były wszystkie
---oOo--,

Przeszło

200 oficerów

przeniesionych w stan spoczynku

....
••@Si
•
St ·zelanina na pograniczu

on:a 19·go b. m. ukazał się Nr. 17 Dzienbryg. Konstanty Bli8'0wski. nika Personalnego M. S. .Wojsk., zawie- . W korpusie oficerów piechoty przetuera_iący zarządzema Prezydenta Rzeczypo- s1ono w ~tan _spo~zynku 55-ciu oficerów,
~p-olilei oraz ministra spraw wo.iskowych, w korpus:e ohcerow kawalerji 18-tu ofice·
podpis~ne przez Marszałka Plłsudsk:ego ró'!', _w korpusie of.ker~w artylerji 11-tv
oflce~ow, w korpusie oflcel'ów sądowycir
przed jego wyjazdem dnia 15-go b. m.
w stan spoczynku przen:esiony został 8 ohcer?w, . w korpusie aeronautycznyv
z jednoczesnem nadan;em mu stopnia pul· 16-tu ~~·-cerow? "': korpusie oU·cerów żan·
j t1a stacje Niegorieło.je. kawnika Ak 1 ;:samle~ mażcj Prystor, mi darmer.11 przen:es1ony został w stan spo
Przeprowadz-0ne przez władze sowiccczynku płk. Mieczysław Seweryn Piątkow
n'ster P"zcmysltt i Ha;idln.
kie dochodzen~a wyka.za~y, że napad został
_.
..
.
.
ski.
zo
przeniesieni
generałów
·
kmrus:e
W
zorganizowany przez oddziai' partyzar.cki,
adm'ni;
oficerów
.korpusie
.w
P~nadto
Józef
clyw.
gen.
sroczyn!rn:
stan
w
stali
który stoczył z eskortą autobusu krwawą
5~
waU<ę. Trzech partyzantów zostało zabi- Rybal•, ge~. ~ryg. dr .. Bro~isław Sikorski, s~ac_.ii_ przeniesiono. w ~~n _spoc~y~u.
tych, reszta :.::aś, wobe~ zbliżającej si~ od- gen. bryg. nz. Anctrz'.!.i G<::tca - poseł na ?f,:ern~, w ~or9uę1~ o :cerow mzyruerł
Sejm, gen. b1yg. dr. st~\an (-lubicki - mi· I s„pero.v - .-?-u 0!1ce_rcw, w korpu~:e ?.fl
sieczy dla autobusu - zl;lic7la. Pracy i Opieki Społecznej, gen. cer<?w 1ącznosct - 5-c u, w km·pus1e onnister
(IS1\RA)
cerow taborowych - 1, w korpusie ofice·
rów kontrolerów - 1, w korpusie ofice·
rów sanitarnych - 5-ciu, w korpusie ofi.
cerów intendentów - 8-miu, w korpusi~
oficerów uzbro.icn".a 15-tu, w korpusie ol!
programy!
przebojowe
Nasze najbliższe
cerów marynarki wojennej - 2, w korpu
sie oficerów weterynar_ii - 2, oraz w du·
4. c.J:owieństwic wojskowem z MADY
ł
1
L
Ten sam Dz·e:m·k Pcrsonc1l•1y przym;s
CHRISTiANS
li.OC
fl.YI
:a...1wmw
zarzadre;1ie o 11adan;u. stopni::- i:c~pcr:irti
mka rezerwy ckoto 90tl -ct podcho: ą~yn
z Maurice Chevalier

Tajemniczy napad na sowiecki ambulans

• WILNO, 19.?'II· Z po~ranicza .sowiec.ldeg~ do~zą, ;Z~ w re_v>n1e I<omanska, po
~~:e 5?w1eck1e1 doko~any został przez
rueu1a~ni~ych sprawcow napad zbrojny
na sowiecki autobus pocztowy, zdążający

DŹWIĘICOWE

Grand-Kino
Dziś

i dni nasb;pnych !
B1tżyszc1e kobiet, niezwykły 3'ktor

Ramon Novarro
śpit:wa

najnowsze przeboje: „SERENADA PASTERSKA", wKto tali: jak
ty całuje słodko". Marsz starej gwardii i inne pieśni l'liłosne i rodzajowe
w filmio p. t.

PORU{;ZNIK
ARMAND
Ramon Navarro jako „Porucznik ArmaDd" to wysoce atrakcyjna kreacja
tego znakomitego artysty.

?!ko

„Parada

Miłości"

„Pieśniarz Paryża"

niedz. i świł(ta o goc.lz: 12-ej w
w poi., ostatni o fodz. 10.15.
Ceny miejsc normalne na porankach
botę,

rTM

..._.

konferan~jerkę

il"

•

"

przeprowadzą:

Międzynarodowa

obsada
wybitnych gwiazd ekranu

Hanka Oi"donówna,

aktor
.RAKÓW" Najwybitniejszy
KRO,. LDenisZEB
teatru Ziefelda w New- Janette Mac Donald.
King,
J

Y orku.

v1e wszy::itkich rodzajach bn}ni i zao~dz1
n:.e m;nistra spraw wo_jskowych o wc:c•e:1i1

ich do poszczególnych

Maurice C.heva!ier

Karol Hanusz.

NADPROGRAM:
Murzyńskie tańce i śpiew.
Początek o 4-ej 01tatni o 10.] 5, w so-

ja:neUe Mac .Donald

„Rewja Hollywood"
Polskie piosenki

I

h a em''

•
• h le
" C1e

czarująca

to w1Zystko ulcażc sic; na
ekranie dźwii;kowego kina

oddziałów.
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WILNO, 19.Xll. Epictem_ia grypy w \Vi!
nie zatacza coraz szersze kręgi. -...:.; zv:iąz·
Im z tern Kasa Chorych m. \\ iłria zrmir.zo· ·
na była dodatkowo zaangażować 70 leka·
rzy na czas epidem,ii celem zaspolrnjeni;.
potrzeb swych licznych czło'.'Ików.
W szkołach powszechnych przel'wam
.iuż zajęcia, jakkolwiek ferje świąteczm
miały się rozp-ccząć dopiero w dniu 20-yn
bm. W niektórych szkołach 70 proc. ogó.
nei Hczbv uczniów zachorowało na grypę.

Minimum egzystencji!;
0

bUiW?ettrt

M$iAh.

"Web

G'ii'Mf"•ftr Q

budżetowej

U

_..„_

„HASLO„ z ctnfa 20 grudnia 1930 l"oku.

Nr. 347

:zc;;c!łfłJi'iWit."SiNM'Mtmtks

Złożon:y

w Sejmie przez

1

Rumunji

~;Llr!:._Ja .

,

I

Król Karol zmniejsza

swą gażę

(Korespondencja

Rząd

o 22 proc.

własna)

projekc
Bukareszt, w grudniu 1930 r. stanowisko rządu Mironescu, który na- wuowagi budżetow€:j. Podczas debat n~o
,rcliminarza budic~owego na rok / ':)3 / 13?.
polityczna w Rumunji ule- tychmiast przystąpił do pracy p:rzygoto- obniżeniem budżetu rzą.d spotkał się z
Sytuacja
jest zmr.iejszony r.·o stronie w:ydo.tlęów pa;I gła w ostatnich czasach znacznemu pole- wawczej nad stabilizacją. budżetu. która licznemi
vvysuwa.nil!J i
trudnościami,
stwow:ych o '!,,jl ~lc , - po stronie docho- p8zeniu. Po wstąpieniu na tron króla Ka- jest koniecmą cho~by z te;::;o względu , że przez liczne stronnktwa, bronfo.ce inte1·e
Humunja czyni staranfa o pożyczkę za-· ~óv„· urzędnic-zych. Zaznaczyć ~leży, żf' .
dów zaś o 4,8'/<;'o . Zmniejszenie to wply- rola
: graniczną i dąży <lo przc•prowadzenia ró- pe. zniżenfu płac urzędniczych, pnewyż
utrwaliło się
d ostos owauęło na leon.e:::::ności
szających nie.raz 3.000 lei miesię<!Zllie o
a ' 1 '*'!m1www
" ' _·
i!pi4!l!j!Wl:irlllm"
n z a w .Y d a t ie ó w d o d o c h o - a:v
10 do 22 prj)C., hudżi:t obrJżył się o 31 /•
dów państwa.
miljardów lei.
Zniżka przewidywan:ych dochodów
Ustawa, dotycząca oszczęd1w:$ci, pn.
,
pańsiwa spowodowana została poglądem
dłoż~n:i. zosta~a królo_wi dla .podpisu, któ
· ry me tylko Ją podprnał, lecz opatrzył j<1
Raymond. Poincare poważnie cltory .
Rządu na prawdopodobny rozwój siosunwnioskiem, aby jego prywatna
Tc trzy nazwiskd, z którcmi :d(!..::1.CiL ·: _: ,~ \\'ł&Snym
Wiadomość 0 nagłem, ci~żkiem zasłab
~ów gostJodarcz:ych, Przesilenie gospodar
gafa królev,-ska i mdziny królewskiej ocze, letóre obJ"f~o cały świat, n o s i n a nięciu byłego prezydenta Republiki fran- tak niepodzielnie losy Francji zwycięskiej, bniżona została o 22 p:roc. Ten ge:-t kn)s 0 b i e z n a m i o n a d ł u ż s.:: c g o cusldej, a obecnego senatora Raymonda są dziś na ustach całego świata, który z la Karola :motkał sie
trwogą oczekuje wiadomości z Paryża o
z żywenl. uzna.nie-m społeczeństw;;.
Aczleolwiek spodziewano Poincare,
o k r c s u ·•
wyniku śmiertelnej walki wielkiego syna
i umożliwił rządowi przyczynienie. osz·
Francję,
sie, że dełJresja gospodarcza przeminie szyb tembardziej,zaskoczyła
że z naz- erancji z życiem.
iż w:adome było,
1v
•
czędności.
Na cichej uliczce paryskiej, w pobliżu
~o, to jednale próbJJ, podejmowane zarów w1skiem „Wielkiego Lotaryńczyka" zwią
Obecnie pam.1Je w całej HumunJi teu·
no we wszJ)stkich pa(istwach jak i na tere- zywane były, w okresie przesilenia gabi- lasku Bulońskiego, gdzie znajduje sit? wil- dencja do obniże1~a gaż urzędniczych ~
!lic mii;dzJ)narodow_ym, uw'J)pukliły trudno- netowego z przed kilku, dni nadzieje, wy- la Poincarego,
całym teren:e państwa. W pierwszym rzę
stoją od rana tłumy ludzi,
ki tak wielirie, że z dużą dozą prawdopo- suwaj<~ce go na czoło wszystkich innych
dzie mówi się o obni~eniu diet poselskich,
d a z _ kandydatów na stanov.risko premjera rządu oczekując wiadomości o stanie zdrowia o redukcji płac oficerów, co obniżyłoby
· dobieństwa przewid'J}rvać można
ciężko chorego.
francuskiego.
budżet o 30 miljardów lei, jak wynika z
Podczas owego posiedzenia senatu, na
s z c t r DJ a n i e P r z e s i l e n i a
Powtarza sit; ten sam moment, który projektu, opracowanego przez doradcę
g o s p o d a r c z e g o p r z e z n a - którem obalony został rząd Tardieu, Pa- towarzyszył ostatnim godzinom „Starego finansowego rządu rumuńskiego Roglll'P
s t ę p n !I o le r e s b u d ż e t o w .Y • incare usiłował zrupować dokoła rządu Tygrysa'', kiedy na ulicy Franclin dniem Auboina. Dyskusja na ten temat prowa
Przy układaniu preliminarza budżcto, większość senatu, prowadząc namiętne i i nocą stały tłumy w milczeniu, łącząc się dzona będzie do dnia 24 grudnia br. Be.
wszystkiemi myśiami z przygasającem ży tem znacznem polepszeniu się sytuacji i
bego l~ąd wziął pod uwagę niei'J)llco obec ożywione rozmowy w kuluarach.
tego, który dał Francji zwycięstwo. po doprowadzeniu budżetu do równowa-g;
ciem
Trwa.jące kilkanaście godzin posiedzeue .,.. 0 fożcnie gospodarcze Polski, ale rówNiemal jednocześnie z wiadomością o grupa bankierów francuskich, zjednoezt'
nie senatu
,.,
nadszarpnęło zdrowie
nież i indywidualne cechy Ż3}cia gospodarnagłem zasłabnięciu Poincarego, rozeszła nych w Banque <le Paris i Banque deł
już siedemclz ; esięcioletniego, jednego z naj- si«~ w Paryżu wieść o tern, iż ~narszałek Pays Bas, udzieli według przypuszczenia
czego naszego kraju.
Zmniejszenie budżetu osiągnięto przez wybitniejszych mężów stanu Francji, któ- Joffre, 79-lctni starzec, również ci<?żko za- rządowi rwnuńskiemu
pożyczki stabilizacyj1w
t~tosowanie oszczędności Ili w:ydatkach ad ry, pomimo przebytej niedawno ciężkiej o- ntemógł.
Nazwiska Poincare, Cle- w wysokości 60-70 miljonów dola.rów.
ministrac:yjn:ych państwa. które w grupie peracji, nie ustawał w gigantycznej pracy,
w inosz(l 2.384 milJ"on,Y zł. Reszta preli- tak już przysłowiowej dla tego „ ż e l a z m en ce a tt, Foch i Joffre, Znaczna część tej sumy przeznaczona ~
1
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„,
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~
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minowan,Ych wydatków tv budżecie wyno~i 500 miljanÓ!lJ zł. W tej sumie znajdują

1się wydaiki nadzwyczajne w DJ}}sokości
około 150 miljonów zł. Cała więc dzia-

lalność całego aparatu pa1istwowego poza

normalnem urzędowaniem, otrzymuje do
d))spozJ}cji sur11ę tJJlko 350 milionów zł.
Za tę sumę musimJ): utrzymać drogi, prze
prowadzać reformę rolną. prowadzić prof ila/etJJkę sanitarną, udoskonalać rolnictwo
i t. d. Z powyższego przedstawienia wy
nii..a, że zmniejsz}JĆ budżet po stronie wy•c

datków o znaczną kwotę, któraby zaważyła na szali, można byłoby tylko drogą
zmniejszenia WJ)datków personaln31ch co równa się zmniejszeniu uposażeń urzęd·
R z ą d i e dnak n i e
tliczych.
m a z~ m i a. t u i Ś Ć ,t ą dr. 0 g ą ·
Budzelu wzęc, nad Jctorym Se1m prz])siąpił do prac'J}, nie uda się poważnie
okroić. Jednak przy odpowiedniej zmia-

nego Lo~ryńczyka".
stanowiące treść wydarze.11 hi storycznych cl.zie na pra~ę inwe:;tycyjną. i pomec <illl'
Przed kilkoma aniami zalcdwi·e ukazał Francji i całego świata, sprzęgły się ze so- rolnictwa, co w znacznej mierze przyczy„
się kolejny ton pamiętników byłego pre- bą w całość, której na imis: jest; Z wy • ni slę do polepszenia sytuacji gospodarczej w państwie.
zydenta RepubHki Francuskiej, obejmujący cięstwo.
m o i c h
l a t
D z i e w i· ę ć
w s P·O m n i e 6 " • Ten tom szósty z
serji dokumentów o wielkiej doniosłości
politycznej, historycznej, nosi tytuł .,IJkopy. 1915".
Spisane z niezwykłą siłą plastyczną,
wspomni·enia Poincarego odbijają obraz
walk tragicznych na polach bitew, minę i
zamknęły
zniszczenie tych terenów Francji, które
Argentyna wprowadziła wysokie opłaty wjazdowe
pod naciskiem nieprzyjacielskim okazały
się po tamtej Jinji frontu i wreszcie toczące
Władze konsularne Stanów Zjednoczo- do Stanów Zjednoczonych Am. Półn. zmnid
się na gruncie parlamentu francuskiego
w Warszawie otrzymały kablogram z szana była z półrocza na półrocze.
nych
niebezgroził
który
defetyzmem,
z
walki
Jeżeli j,ednak chodzi o rodzaj c.ntl grai.
informuj'!cy, że kongres Sta
Waszyngtonu
pieczeństwami więksiemi
tów, to zakaz dotyka nas boleśniej. Wedłur.
postanowił
Zjednoczonych
nów
od n.epowodzeń wojennych.
ostatnich przepisów do Stanów Zjewrowstrzymać zupełrJe im.grację
Obok pamiętników „Starego Tygrysa",
sta- z Europy do Stanów Zjednoczonych na czonych miały prawo emigrować
książki - wspomnieni.. Poincarego tylko rodziny em.grantów
·
nowią dokumenty, któremi zaczytuje się przeciąg 2 lat.
w Stanach. 1 to rodzin'
mieszkające
już
liczbę
o
chodzi
jeśli
to,
dotyka
Polskę
się
cały świat. 6 marca 1931 roku ukażą
i rodzice.
dzieci
żony,
najbliższe,
sposób,
dotkliwy
niezbyt
w
emigrantów,
Fomarszałka
wsi:wmnienia
zapowiedziane
Wobec znanego pogorszenia si<;: sytł!·
polskich
emigrantów
ta
·
kwota
albowiem
cha.
acji gospodarczej w Ameryce, zmniejszą
1

„

e

granice na 2 lata

St. Zjednoczone

1

n~ n~kM~ch wfurv, nakfudających ob~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~ si,ę

nie na Rząd obowiązel~ wstan>iania w od?owiedniej w-ysoJcości c'J}ff do budżetu, może b:yć on do pewnego stopnia zreduko
Wystawa wszechświatowa w Chicago
wany. Redukcja ta nie przyniesie atoli
Wystawa wszechświatowa pod has- wego Instytutu Badań, stara się głównie
zbyt wicl!r:ich oszca(idności, gdyż zejście po
godziło Iem „S t u l e c i e P o s t ę p u'' od- o to, aby wystawa jako całość
niżej W:!}znaczonJ)ch WJ)datków przemawiała dobitnie i jasno
by zbyt dotkliwie w bieg normaln:!)ch prac będzie się w Chicago (Stany Zjednoczone) w r. 1933. Przygotowania do wysta- do umysfo zwiedzających i aby wyjaśnia
·1
];. b
T
h
, t
a c • 0 w e m ' i wy są już w całej peh1i, w budowie znaj- ła wielkie zadania, jakie już spełnił i ja~ans w~wyc ·
/ a k _1 e s t o n. u. l o z o n .Y ' s t a <luje się olbrzymia hala Komuuikacji, kie jeszcze ma oo spełniena przed sobą

Stulecie

postępu

_

I

. n o w i · o n m z n z m u m n a s z e 1 długa na 300 metrów o kopule wyscko- nauka i technika współczesna.
Ro.
e g z y s t e n c j i b u d ż e t o w e j • ści 37 metrów.
Celem wystawy w Chicago jest naccz.
Józef B.
fi!=•~·~~R!!!WM~·~·~*!!!!G~e~~~,,.,~~~~-~!!!!!Nł\~~~·~..........,_.~~~· ne, realne zademonstrowanie publiczności związku, w jakim pozostają z naturą
dziecięce
najdonioślejsze wynalnzki i odkrycia napodejmują wojnę ukowe oraz zmian, jakie one powodują
Łóżka metalowe
propagandową
w trybie życia człowieka.
1
;:;:~~ ::P.b.il~e.f;:
BERLIN, 19.XJI. Na wczorajszem po- Wy.stawa ma zobrazować i pl'zedstawić
do mebl. łóiek
&ledzeniu kom:sji zagranicznej Reichstagu wszystkie wynalazki, maszyny, narzę:ki~rykaii
Wyżymaczki
całkoich
zastosowaniu
w
ruchu,
w
dzia
przyjęto uchwałę, zaproponowaną przez hr.
Westarpt, a domagającą się od rządu, by witem w produkcji, w życiu codziennem,
w pornzumieniu z komisją postarał się o w fabryce, w domu.
łk
rnzmaitych działów wy~tawy
śród
rozpowszechn:en:e w kraju i zagranicą ma
a d;r;iecinne
terjałów, dotyczących „zagrożenia bezpie znajdzie się też pawilon antropofogiczny,
w wielkim wyborze
czeństwa Niemiec".
pawilon socjologiczny. W pawilonie wieWydav.:nictwa zaopatrzone w dane sta dzy dc.świadczalnej będzie przedstawiony
Na dogodnych warunkach
łystyczne i tablice, obrazować mają niebez retrospektywnie rozwój maszyny parow fabrycznym składzie
zagrażające Niemcom przez wej, histm.· ja jej zastosowania w p1·zep i eczeńst ·v o,
O O ,,
zniesienie myś!e, komunikacji i t. et Elektryczn~ść
•:.'ykre~k n ic obecnych gran:c,
19DOD1ł P ·L
fr rtyfi l::icyj. w;rowadzenie zdemiJ:taryzo >'i{! wszystti:i:h swych formach i przeja·
t.ódi, Piotrkowska 73, tel. 158-61
\vanych stref oraz przez zbroj2n ia innych wac·1 t"?dzrn ja~majszerzej zademonstro1401
w podwórzu. ·
Francji i Polsk:, wana na przy.da<laeh.
~-. ocarstw szczególnie
Chicagow· ~ftfP'#D~
1I~c:rcwnk~wo wystawy
\Vbrew nawoly,vanicm Niemiec, dom u gają
skiej, którP ~ooczywa w i·ekuch Narodo-cy_.S.11 sie nows.zechnef;!o rozbroienia.

Wózki

Niemcy

Materace

Umywalki
Krzese
Rowery

I

niewątpli,wie zasiłki przesyłane prze1
krewnych z Ameryki do Polski, a co zatem
idzie na ciężar opieki społecznej
spadną nowe rzesze ludzi,
od których Ameryka odgrodziła si~ mur.em
zakazu immigraryjnegn.

Decyzja kongresu Stai1ów Zjl'dn<>
czonych zamyka ostatnią drogę dła emigracji zaoccaniczrtej z Polski.
Do Brazyljl i Mek~yku emigracji <lotą<l
nie otwarto .
Kwota do Kanady do 1 stycznia roku
wyczerpana, '" nowa
przyszłego jest już
nieustalona.
Argentyna wprowadziła tak wieik1l'. ''
wizowe, że faktycznioe zan1lmęł~
płaty
wjazd dla emigrantów. Dotychczas opłata
za wizę wynosiła 26 zł. 20 gr. Obecnie
jak komunikuje nam konsulat generalny Republiki Argentyńskiej w Warszawie,

wprowadzone

zostały

nowe

opłaty:

Za świadectwo moralności i dobrych o.
byczajów 87 zł. 30 gr., świadectwo że kan
dydat nie uprawiał żebraniny 87 zł. 30 g'
świadectwo stwierdzające, że nie ci~pi na
żadne choroby fizyczne ani umysłowe, któ·
reby czyniły go niezdolnym cło pracy - 87
czyni to razem z wizą kwotę
zł. 30 gr. 288 zł. 10 gr.
Pozostaje więc emigrantom tylko Peru
Ale tam emigrować mogą jedynie ludzie o
niezwykle silnej wcli i wyjątkowego har·
tu.
Praca w Peru jest bardzo ciężka a wa...
runki tere11owe~ klimatyczne i komunikacyjne fatalne.

Su.
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ejestrac·a na zapomogę opałową
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W schód

-·-

Zachód

1łońcą

słońca

dla bezrobotnych m.

Łodzi

Magistrat m. Lodzi podaje do wia- zapomogę opałową Bezrobotnych, posia- PUPP w ł..odzi do dnia 15 grudnia 1930
zainteresowanych, że w dających na utrzymaniu rodzinę (samot- roku i zgłaszających się co miesiąc do
domości osób
7 m. 10
poniedziałek, dnia 22 grudnia 1930 roku ni i żonaci bezdzietni są wyłączeni), za- kontroli, zamieszkałych na terenie m .
15 m. 28
rozpocznie się rejestracja na miejską rejesiro"'·'anych na pracę w oddziałach ł;odzi i nie posiadających ani maj.ątku.

~~~-~·~~~~~~~~~·~~~~-~k~~~~~~~~~~-~-~~~·~-~~~~~~,~~~~i

m

miinn~h~~~do~odu.

Rejestracja odbywać się będzie w ·10

a1a BezrobotUrzędu zasiłkowego
Zw...,. ,,Praca" ~-~-~~~~~~*""~ kalu
P. Strzelców Kaniownych przy ul.
skich Nr. 32, w godzinach od 9-ej do
• d ra ff. u b•ICk•:aego 14-ej,
według następującego imrządku:
u P· min.

Dełegac·Ya
~

Nabożeństwa·

wkośeiełach

ewangelickich
w języku polskim

28

inłerwenjowała

W niedzielę dn. 21 b. m. nabożeń
stwo w ięzyku polskim odprawi w ko·

w sprawie bezrobotnych
w Łodzi

Poniedziałek, dnia 22 grudnia r. b., -

litery:

A. B. C. D. E. F.

Jak już do110siliś111y \\. dniu 17-go b.m. vi'ych Pai~stwa, celem
delegacja Rady
Wtorek. dnia 23 grudnia r. b. litery~
złagodzen;a sytuacji robotników,
G. H. I. J.
Okr~gowej Zw. Zaw. „Praca", w związ- co się zaś tyczy zniesienia t. zw. sezonu
ku
martwego to sprawa ta, z powodu choroby
środa, dnia 24 grudnia r. b. litery:
z krytyczną sytuacją robotników łód:1.kich. dyr. Lubcrt<rwicza, nic była dotychczas po
K. L. z,.
W dniu 18-go b. 111. del egacja w oso- ruszana, lecz najprawdopodobniej. już w
bach pp. pos. Waszkiewicza, pos. Szania\\·- p011iedziałek będzie załatwiona.
Sobota, dnia 27 grudnia r. b. litery:
Modrzejewskicao Sochy i Zuber
skicrro
W sprawie uruchomienia fabryki p. mi
M. N. O.
ta z~s~ała przyjęta prze;:,z 'p. min. Pracy i nister Pracy obiecał porozumieć się z p.
Opieki Społecznej dra H ubickieg0.
min. Handlu i Przemysłu oraz zwołać
Poniedziałek, dnia 29 grudnia r. b.
Delegacja wskazała na wzro:;t b~z1 obukonferencję z przemysłowcami,
litery:
cia, tak w Łodzi jak i w okręgu, w związ- na której powzięte zostaną dalsze kroki,
P. R. S.
ku z czem prosiła o
celem złagodzenia sytuacji, jaka wytwoszeregu
rzyła się prze;,; uniernchomicnie
przedłużenie pomocy ustawowej
Wtorek, dnia 30 grudnta r. o., litery:
dla bezrobotnych oraz rozszerzenia porno- zakładów pracv.
T. U. W. Z. t.
Sprawa ubezpieczenia robotników na
cy d?r.aźncj. Następ!1ie delegacja pro~ił<i
w M gistracie nie będzie
p. 111w1stra u uchyle111e t. zw. sezom1 mar- starosć -- o:jwiadczył p. minister - jest
.
.
.
a
Bezrobotni, zgłaszaJąc się po miejsk~
N_a OtTe~dajsz~m pos1edzemu m.ag1su·a- twego dla robotników sezonowych.
bardzo poważnem zagadnieniem, by je moż
opałową, powinien okazać:
zapomogę
Odnosnie do zamknięcia szeregu fabryk na było zafafwić „na kolanie". Szereg
tu między m~cnu zad~cydow ano, ze spra1) dowód osobisty wzgL inne urzę
wa wypłacenia urz~d111ko111 t. zw trzynas- na okres świąti;czny delegacja prosiła o ustaw socjalnych w Polsce dlatego wykaintenvencic celem uruchomi<:Hia zamknie- rnje wielkie braki, że były w zbyt szybkiem dowe zaświadczenie tożsamości,
tej pE'nsji ostatecznre upada.
2) legitymację PUPP, w Lodzi ze
tych warsitatów pracy. Wreszcie j)orns;o tempie załatwiane. Sprawa ubezpieczenia
kontroli miesięcznej.
stempami
robotników na starość po należytem 'oprazasiłków na została sprawa
cowaniu zostanie przez Min. Pracy i Opieubezpteczenia robotników na starość.
3) książeczkę Kasy Chorych bezrodla bezl!."cbotnych w Konstan·
W odpowiedzi p. min. dr. Hubicki k: Społecznej ~v ciągu 2-ch do 3-ch miesię botnego oraz członków rodziny, wspólnif>
tyno wie
·
z nim zamfeszkującydi..
oświaclc.zyl, że zost:rn~! podj\:'te odpowiecf- cy wniesiona na forum Sejmu.
Do urzędu \\ ojewódzkil'go zgłosiła się 11ic kroki \\ zakresie możliwośd finansoilt!legacja Konstantynowa z burmistrzem
w sprawie zasiłków dla bezrobotnych.
Bezrobotni ci nie pobierają żadnych za
społeczne
pomóg i przed świętami sytuacja ich jest
oardzo krytyczna.
· Urząd wojewódzki obiecał zająć się
przyznaniem tym bezrobotnym zasiłków
wobec czego magistrat konstantynowski
przeprowac1ził już rejestrację bezrobotnych,
nieuregulowa~y
Największą bolączką
(b) ·
których jest około 800.
12 godzin na dobę.
Jesteśmy w przededniu ustawo11 ego u-1 Stąd jej ro;..powszechnienie, które w kon·
z ankiety, trwa ona u na~
sądząc
Obecnie,
uniemożliwia
sekwencji
pracy
warunków
regulowania
jaszczołt
od 14 do 17 godzin na dobę.
racjonalizację gospodarstwa
·
służby domowej;
!)a inspekcji
kwestja
Niezałatwiona jest również
domowego
''niesiona w lutym b. r. usta\~ a o pracowW dniu wczorajszym pan wojewoda ni kach domowych b~dzie zapewne w naj. tak, jak to widzimy na zachodzie. Tania godzin wolnych w niedzielę i święta. Z cza·
sekre- bliższym czasie przedmiotem rozpraw Scj- bowiem praca wyiducza wszelką racjona- sem otrzymała służba domowa t .. zw.
i21Szczołt w towarzystwie swego
lizacjl_~ życia gospodarczego, a więc i na wychodne w niedzielę, czyli półdniOWY.
tarza osobi.stego dokonał inspekcji po- mu.
...,iatu kaliskiego.
Jak pilną jc~:t ta sprawa świadczy choć- odcinku gospodarstwa domowego. Zresztą wypoczynek raz na tyqZJień. Ustawa nie
by to, iż obo\\'iqzuj<1cc dzisiaj w tej cizie- wysokośc lej płacy jest trudna cło ustale- wprowadza tu właściwie poważniejszych
dzinie ustawodawstwo sięga r. 1823 a o- nia wobec tego, iż tylko część jej wypła- zmian; głosi ona, i.ż „w dni niedzielne i
Likwidacja nieo~r~wiednich statni
e rozporządzenie pochoclzi jeszcze z can a jest gotówką, reszta in natura, (opał, świąteczne pracownik domowy może ~yć
zatrudnony jedyn_ie przy niezbędnych roroku 1872. Są to oczywiście ustawy pa11stw ś·wiatło, mieszkanie, pożywienie) .
piekaró
Jak żyje służba domowa w · Polsce, o botach bieżących; w dni te należy zapewzaborczych. Po clzie1i dzisiejszy ta wiciDnia 31 grudnia ł'. b. upiywa ostate- ka armja pracowników fizycznych nic zo- tem daje nam pewne wyobrażeme przepro· nić pracownikowi domowemu naqto świą
~ny termin pr~ystosowania piekarń do
odpoczyuwzg:l~dniona w twurz<Jcem sit; poi- wadzona przez ministerstwo Pracy na ten teczny, co na3"mnic1· 6-g-odzinny,
·
~
·
~
Ministra stała
rozportądz~nia ·
przepisów
Spraw \V•wnętr~n.ych w sprawie obiegu skim ustawodawstwie socj?.lnem. Tylko u- temat ank.eta. Chociaż miało to. nuejsce nek nieprzerwany". Ważne natomiast wpro
i spi·zedaży ~nąki oraz wyrobów mą.cz- stawa o Kasach Chorych obejmuje również przed kilku laty (rezultaty opubltkowane wadza zmiany artykuł 36, który umożliwia
i służbę domową, zapewniając tern samem zostały w roku 1924) aktualną jest ona i służbie domowej opuszczanie mieszkania
nych.
w godzinach odpoczynku,
wojewódzkie służbie opiek~ lekarską. Natomiast za- dotychczas; w dzi?d~inie i:ra~:V:· z':"łaszcza
Od tej chwili władze
")rzystępują do likwidacji wszystkich gadnienia czasu pracy, urlopów, wy po- tego ~ypu, stosunki me zm1en1aJą_ się gwał- zarówno w dnie powszednie, jak w .niedzie·
lę i święta.
. .
..
towme..
czynku, wynagrodzenia i t. cl.
nieodpowiednich piek.1-rń.
Z urlopów korzystało, jak stwi<Crdza an
bonarmększą
iz
wy~~zala,
~'.iki.e~~
,.
unonnowane.
zostały
n;e
właPrzy przeprowadzaniu likwidacji
kieta, tylko 13,3% służby, z czego tylko
Pracownicy domowi sta~iow!;}_ u 11 ~~ l.'.!-Zk,~ sł~zby Jest
dze administracyjne szczerrólna uwao·::>
8 57% miało urlop płatny natorniast 62 22
~wracać bedą na wyniki t~konywany~l~ procento.w.o grup? 0 . w:clc: . lic~rncJs :~ ;~, ;i.iz . . meureg.ulowany czas _pra~.
11 ~'.~wy r.o,z':~t ązu!e to be~- p~oc. nie korzystało wogÓle z urlopu . P;·o11
11
01
111
,
fJols'."'-'J
r)ro1c.kt
~r.:iiu
innrlll
.mkoJ\\·ick
pk
·
.
h)scc
.
i
a
lizj
m':1
Badania
przez Paf1st-wowy Urząd
cu~opejsk1111;. iest to r~zultat r~1zeludn1cn~a w~tp1e11.a trndne zagad~11e111~ \\ a1t. 3.:>, jckt nowej ustawy przyznaje służbie dQ..
pieczywa poszczególnych piekarii.
Do piekarń, których chleb zalrnpiony wsi_. skąd si.,; r(·krutu1e pr~wic wylącznie ktor): brzmi: „~:·ac°'~'11lkov.ri d~mowcr~m mowej prawo do 8-mio względnie 15-dnio
do celów analizy okazał się wadliivi~ wy- słuzba d<!mowa. Mała skata potrzeb or.az nalezky zapewniC w c-1.ągu doby ltgoc\z:1;· weg()
pieczonym lub zanieczyszczonym, 1ikwi- konkur.:: nqa na rynku pracy przyczy111ła ny o res czasu na sen i wyµoczyne ·, w < opłatnego urlopu
dacja będtie ~tosowa.'1.a z cah~ hezwzg1ęd- sie do ob1iiże11ia płacy służby clo poziomu, ry winien być włączony okres między good czasu pracy (bez przerwy
zależności
w
pr.zy kt~ryrn może. sobie na ni a. pozwoli.ć dziną ~3 a 6 rano". Z tego wvnika, iż prar.ością.
lata). Uwzględnia również,
trzy
lub
rok
.
trwać
ma
słuzby
ca
ludności.
warstwa
zamożT'a
mezbyt
na wet
chociaż w skromnym zakresie, sprawę wy· m~a•1111i111Ei!Wł" nagrodzenia. Mowa tam jest · o pożywie
Ernl&!llDl!llil!la81miliRfiBUE:•tE1~RH~lilli1111„1111zilEim•a•t~lalE'l&Cll8i*MSi!&lllllllJJ!l.'alElllllllilliliiłlli1AllBl•F6fB
niu, które powi·nno się składać conajmnie.i
z trzech posiłków dziennie oraz o pomieszczeniu, które „wi·nno być widne, suche z
uwzględnieniem osobnych pomieszcze11 dl1
Trójcy o godz. 12-ej w połudZalewski, a w kościele św. Jana w tymże czasie pastor Osterman.
W Wigilję Bożego Narodzenia naboi;eństwo w j<;zyku I)O!s'dm w kościele
iw. Jana o godz. 3-ej p. p. odprawi pa. , , , _ .
&tor Kot~.
W pierwszy clzien sw1ąt Bozego
to_dzenia na.bożeńst"'.o' w koś.ciele św.
:frójcy o i'OOZ. 12-eJ w połt~dm~ , o~p~·awi pastor K~tt1la, a w ~rugi dzten, swiąt
o godz. 12-e~ w południe odprawi pastor Zalewski.
••
•
.
ściele św.

me pastor

udała się do Warszawy

Na-1
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W sprawie

Zycie

Warunki bytu służby domowej wPolscę
c2as pracy

-

Wojewoda

0

I

I

Spółka

Szewców

Uwaga!!!

Uwaga!!!

Wkrótce otwarcie

w Łodzi,

kina

~ytwornego

każdej płci".

al. Piotrkowska 79, tel. 158-38
poleca:
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AnKieta wykazała pod tym względem
stan okropny, który w ciągu następnych Ja1
uległ bezwątpienia pogorszeniu na tle o·
gólnej mizerji mieszkaniowej.
Sprawa zabezpieczenia na wypadek st~
rości stanowi · również ważne zJgadni<::nie,
ze starych bowiem pracowników domo·
wych i dozorców domowych rekrutuje sii:
głównie tak Iicznv u nas „l11111pc11proletarjat".
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Większość
Ileż to razy czytamy w rubryce ogło
...i:eń prasy różnych krajów wiadomość, że
poszuk;wane są młode, zgrabne dziewczę

ta do zespołów tancerek. Tłuste

czcionki

ogłoszenia
obiecują

wysokie gaże.
wielkie sukcesy, niemal - sław~
jedna z berl i ńskich stenotypistek na
zasadzie ttgo rodzaju ogłoszenia zaangażowała się do zespołu girlsów i przebyła
w zespole tym trzy miesiące. Sprawozdanie złożone przez ową stenotyp:stkę z
jej pobytu wśród tancerek rzuca jaskrawe światło na kulisy modnych dziś zespołów tancerek i niedwuznacznie wyjawia, że
pod płaszczykiem występu girlsów kryją
>ię najczęściej najohydniejsze formy
handlu ciałem młodych kobiet.
Oto - jak brzmi oryginalne opowiada,
ate berlińskiej stenotypistki.
Rodzice moi, właściciele maleńkiej mle
tzarni w Berlinie, o niczem nie wiedzieli.
Ja sama postanowiłam ubiegać się o posadę tancerki, przeczytawszy w piśmie ogło
liZenie o tern, że poszukiwana jest młoda,
ładna i zgrabna dzi.ewczyna do zespołu
girlsów.
Miejsce zgłoszenia wyznaczono w jeddnej z restauracyj. Zgodziłam się uczymć krok decydujący tylko dlatego, że jut
bardzo długo byłam bez posady. Obok
ta.'lie - przybyło jeszcze 45 różnych dziew
cząt, wszystkie młode i ładne. Po półgodzinnem oczekiwaniu do pokoju wszedł
bardzo elegancRi pan w wieku 45 lat, przed
stawił nam się jako baletmistrz Y i oświaduy, że zamierza utworzyć zespół 12 tancerek, z któremi dokona tournee po różaych miastach.
- uroc11,
Rozpocz~~in
elegancji, wdzi-ęku i

~abn<>ści,

się moralną

i

LSOW

fizyczną ruiną

głód wypędzał tancerki na ulicę„. Do clofotografje naszych tancerek,
mów poszły listy, podyktowane przez
zdjętych nago.
Garderoba była ciasna i brudna. Mia- „szefa"„.
Po dwóch miesiącach pobytu w owej
numer
łyśmy straszliwą tremę. Pierwszy
knajpie - nagle przenies!ono nas
portowej
od
się
trzęsła
Sala
drżąc.
odtańczyłyśmy,
oklasków. Po tańcach - byłyśmy zmuszo- do elcganck:ej winiarni. Pcdniesiono gaże
ne siedzieć w restauracji do p:ątej rano, - na 5 marek dziennie.„ Podwyżka 'vyjaśnil:: s~ę jeszcze tego samego dnia. Gospić i tańczyć z gośćmi.
Zaledwie parę tygodni minęło. kiedy Ipcctarz p!:.icił za nas lokal, a lla ręk"' wypłacał po 50 marek miesięcznie„.
większość tancerek stała się
tera:c na małej eWystępowałyśmy
ruiną.
f.zyczną
moralną i
Nisz.czył nas głód i praca noclla . Dosta stradzie, a specjalnością naszą były „żywe
pokój ob;azy". Po przedstawieniu - pra\.ic nawałyśmy 4 marki dzienie, a sam
gie, musia:. fi:ny pić i tańczyć z gośćmi.
osoby.
od
miesięczn:e
kosztował 50 marek
Nie było za co kupić jedzenia„. To też Trzeba było przyjmować od nich paczę-

ładnych

ruchów.
Wybrano 12 dziewcząt, w ich liczbie
fa byłam również. zanotowano nasze nazwłska i kazano nam przyjść do mieszkania
baletmistrza, każdej _ w innym dniu.
w oznaczonym terminie z bijącem sercem stawiłam się w salonie baletmistrza.
Wyszedł do mnie niezwłocznie w jedwabne]' piżamie i z teką pod pachą. Pocał-Ował
t
lk 0
ł
· d
cz ery
mnie w rękę. O świa czy ' że ty
tygodnie czasu mamy na naukę, poczem
·
d ·
d H b
jedziemy 0 am urga, g zie wystąpimy
W' najmodniejszem variete. Na początek
- otrzymam3. marki dziennie,
bo przecież baletmistrz musi kupić kostju
my, a to kosztuje drogo.
Usłyszawszy tę strasznie niską kwotę
płacy, ' w pierwszej chwili chciałam zrezygnować. Ale pomyślałem sobfe, że już od
roku nie mam posady.„ zostałam. Potem
baletmistrz oznajmił mi, że w najbliższych
dniach w najliejsżym kostjumie muszę się
sfotografować z całą trupą, a pod fotografją będzie podpis: „modelki dla artystów".
Nie wiedziałam wtedy, co znaczy wyrażenie _ modelki dla artystów, potem
dopiero dowiedz:ałam się, że chodziło 0 sfo
tografowanie nas„. nago.
Kiedy podpisałam kontrakt _ baletmistrz prosił, żebym choć na chwilkę
rozebrała s:ę zupełnie,

bo przecież musi on zobaczyć moją budowę i ciało. Odmówiłam. Zaproponował mi

wtedy _ 3 marki wynagrodzenia„. Odmó-

wiłam znowu. Ale wiem, że inne tancerki

tancerek staje

r

spełniły prośbę „szefa".
Rozpoczęły się lekcje. Za ostatnie gro
sze kupiłam kostjum do prób. Codzień

stunki, bo przecież kieszenie były paail!...
Nie było za co wracać do domu.
Przypadkiern - na jednem przedstawieniu spotkałam znajome90 ·i pożyczyłam
od niego p!~niędzy
na powrót do donm.
Wkrótce po przybyciu do dO!nU spot·
kałalll jedną z koleżanek z trupy. Była wydalona przez szefa z powodu ciężkiej choroby wenerycznej„. W parę dn1i później zastrzeliła się w jednym z parków berliń
shch.
Historja berlińskich tancerek - nie
jest, niestety, odosobniona.

----·- -------- --
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muzeał.a1ych

Otwarcie muzeum policyjne go w Warszaw ie
W gmachu głównej Komendy policji
przy ul. Nowy swiat Nr. 67 w Warszawie
otworzono wczoraj pierwsze w Poisce
muzeu.n policyjne,
muzeum zbrodni, gwałtu i występku, a rów
nocześnie muzeum ładu, spokoju i walki z

kryminalnej, która zgubioInaczęśćw -szarejpolicji
masie codziennego tłumu pro-

przestępczościł1_.
Jedną część muzeum poświęcono policji

mundurowej, której granatowe mundury,
widywane stale na ulicy są dla nas symbolem porządku i bezpi eczeństwa, drugą

karoie, jeden po drugim znajdł.ł)ł się protoniemieckiej, ukraiń·
kuły trzech policyj:
wadzi dniem i nocą bezlitosną walkę z co- sk~ej i polskiej pisane w 'trzech języ
dziennym występkiem i zbrodnią.
kach.
W dziale historycznym muzeum zgruCiekawy dokument stanowi równ1ei
pawano
księga rozkazów policyjnych z roku 18G3.
szereg dckumentów1
jeden z tych rozkazów, dotycz~cy asyz historji policji oraz jej organizacji.
sty przy egzekucji publicznej brzmi dóNa specjalną uwag:; zasługuje księga słownie:
protokułów posterunku w województwie
ROZKAZ DZIENNY.
lwowskicm, w której na jednej i tej samej
poli~ji Nr. 37 '
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Upadłość

te tru

~ąd mianował

świetlnego

„Casino"

syndykiem adwokata Adama Kitzmana

Przed kllku dniami donosiliśmy o o- lfirm, celem wyboru kandydatów na syngłoszeniu upadłości Teatrowi świetlne- dyków. W imiennem głosowaniu najwięk
mu „Casino" w Łodzi przy ul. Piotrkow- szą ilość głosów otrzymali adwokaci:
skiej 67, oraz wspólnikom finuowym An- Duszyński, Wajnikonis i Kitzm.an.
Część wi erzycieli wr ~siła 0 mianowanie Zagrodzińskiej, Henrykowi Zagradzińskiemu, Marji Kleinowej i Stanisła- nie jednego syndyka, c,;cść - wnosiła o

I

wowi Zagrodzińskiemu oraz firmie „Dom
Handlowy Estefilm, Paweł Zagrodziński". Kuratorem upadłości mianowano
adwokata Adama Kitzmana. Wniosku
wierzyciela, ogłaszającego upadłość o
mianowanie dwuch kurato1•ów Sąd wówczas nie uwzględnił.
Kurator adwokat Kitzman, wykonując wyrok Sądu, opieczętował Teatr
świetlny „Casino", jak również i w Warszawie, należący do masy upadłości Teatr świetlny „Stylowy" przy ul. Marszałwokskiej 112, oraz biuro wynajmu
obrazów „Estefilm" również w Warszawie. W kilka dni później zwrócił się tenże kurator z wnioskiem do Sądu o zezwolenie na odjęcie pieczęci i dalsze prowadzenie powyższych przedsiębiorstw.
Wniosek swój kurator motywował tern,
ż~ ze względu na kulturalno-oświatowy
charakter tych przedsiębiorstw oraz ze
względu na straty, jakie spowodowałoby
zamknięcie powyższych teatrów świetlnych na dłuższy przeciąg czasu - zdapowyższych
niem jego uruchomienie
teatrów jest konieczne.
Sąd, przychylając się do wniosku kuratora, zezwolił na dalsze prowadzenie

dwóch, reszta zaś 0 trŹech syndyków.
frzech zaś adwokatów w Warszawie a
mianowicie Tyrchowski, LurJ· e J Solo·wiejczyk prosili specjalnie o mia nowanie jednego syndyka ze stała siedziba w
Warszawie, drugiego zaś w Lodzi motywując, że wszyscy wspólnicy 'firmowi,
zamieszkują w Warszawie, że oibrzymia

część majątku upadłych, wchodzącego w

skład masy znajduje się w Warszawie,
że niemal 80 proc. wierzycieli masy ma
stałą, sfedz.:bę w Warszawie, że w intere-

sie wierzycielf jest prowadzenie nadal
przedsiębiorstw warszawskich oraz spra
wowanle dokładnego zarządu nieruchomościami pod bezpośrednim i stałym
nadzorem s;rndyka rtrnsy upadłości, że
sprawowanie takieg.o zarządu uskutecznlone być może jedY11ie przez osobę, mającą stałą siedzibę w Warszawie, że jedynie taka właśnie oS'oba da wierzycielom możność i rękojmię stałego i w każdym czasie komunikowania się z zarządem masy upadłoś.ci, oraz~ że niezbędną
jest również możność utr zymywania sta
łego kontaktu z upadłymi, których wyjaśnienia. znacznie mog~ . ułatwić pracę
.zarządowi masy upadłosc1.
Sąd, !"O'bratrzywszy powyżej wymiepowyższych przedsiębiorstw.
W dniu onegdajszym zebrali się w nione wnioski mianował syndykiem jeSądzie Handlowym wierzyciele upadłych dynie adwokata Adama Kitzmal).a.

.lo war-,zawskiej W)konawnej
<ln. J.6 (:?!J) marca 186il •
W dniu jutrzej ~ zym o godz. ll·eJ z " - na pl«to
rynku. Starego Miaeta odbrdzie bię egzekucja wysta·
wienia pod prę gfrrz em L chrychta K,i\jlicl1a. Dla
pcwnicnia po<lc~a• lakowej należytego porzQdku
p. policmaj6&cr mia>la odzialu pierwszego na godw.
10 z rana 21arządzi odpowiednią tłu;i;bę z komi~any,
oficerów i lliższych stopm policyjnych z powieuor.ego mu oddziału,
Ż m1 d armów przeznacza ~ię w pomo~ 16 konr.ych
,
przy 2 podoficerach.

,..„.

W dziale tym znajduj1 się r<}wnież mane!<iny ubrane w mundury milicji wiejskiej,
milicj i ludowej, pol icji komunalnej, woj·
skowej straży kolejowej oraz obecnej poli·
·
cji pa1'istwowcj.
Specjalnie interesującym jest'Clział policji kryminalnej, gdzie zgrupowano
eksponaty narzędzi
używanych do zbrodni przez notorycznych
przestę pców, oraz świadczących ~ niezv;ykłej często pomysłowości zbrodniarzy, stosowanej w obronie swej wolności.
Znajduje się więc tam m. in. drabinka
sznurowa spoiządzona z prz-eścieradeł:
skrzynki drewnianej i puszek od konserw
przez dwu więźniów, zbiegłych z więzienia
karnego przy ul. Dzielnej w \Varszawie.
W drugiej gablotce widat kiiążkę do
nabożeństwa, w grzbiet której wkłejono mi
stemie
piłkę do przecinania krat więziennych.
Czujne oko dozorcy więzient'lego odkry·
Io ten podstęp. Obok znajdują się oryginalne listy przestępców pisane z więzienia
t zw. „grypsy". Na skrawkach papieru, CZ\
sto nawet na banknotach nagryzmolone
polecenia do rodziny czy przyjaciół.
Specjalny dział poświęcono broni prze•
stępczej. Obok zwykłych rewolwerów i P~·
stoletów przerobionych ze starycll karabinów, obok prymitywnyc!t zupełnie kastetów
i noży znajdują się niezwykle pomysłowe
strzelby
w kształcie łaski
lub parasola, kije w środku których ukryta
sztylet, czy -też zwy.
broń skrytobójczą czajny nóż.
Obok eksponatów przedstawiających
sposoby uży wane przez przestępców, umieszczono objaśnien i a w jaki spos8b szerold
ogół ma się bror.=ć pzed zbrodnią i współ
działać z policją w jej walce z przestęp·

pnez pa~ godtin łtenow~yśmy „szpag• ~'·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~·~~~~~~~~
ty'', „mosty" oraz inne figury akrobatycz'le. Wreszcie - po trzech tygodniach byłyśmy gotowe. Dwanaście młodziutkich,
ładnych dziewcząt miało wyjechać do HamSytuacja gospodarcza odbiła. się i 1;a
Największą radością dla dzieci podczas
burga.
.c~~inek. \"'I prz ew_id_ywan~~t
sprzedawcach
cho;nka.
jest
Narodzenia
Bożego
świąt
zostawił
Hamburga
do
Po przybyciu
Kiedy w wieczór wigiLjny zapłoną na złego targu zw1ezh do nuasta mnieisze mz
ias „szef" na ulicy i przykazał zgłos:ć się
wieczorem do „lokalu pracy". Wynajęły- choinkach świeczki, odblask ich odbija się zwykle zapasy i obniżyli ceny. Mimo ~o
~my za własne pieniądze małe pokoiki w w zachwyconych oczach dziecięcych. K~ż- P?PYt j~s~ mi:iimalny, a zapasy . wca~e s~ę
skromnym hotelu i zjadłyśmy kolacje. da najbiedniejsza nawet matka stara się, me zmn : e1szaią. Brak kupuiący .i daje S i ę
Wieczorem przyszłyśmy do owego modne- by i·zc:l ebka rozjaśniła s ; ę światłem cho- zaobse:wo~ać równ;e~ w sklcpac_h z oz- czością.
dobami chomko~em1 _1 zaba•~kam1.
go variete, którem był po prostu ohydny inko vych św i eczek.
Muzeum dostępne jest dla wszystkich
Może ostatnie dm przyniosą poprawg
Bieżący r:ok jest ci ężki. W~~le rodzin_ w
. lokal nocny - restauracyjny. Okna wystai e w niedziele i czw~rtki w godzizpłatn
e
b
wowe udekorowane były różnemi fotogra- Lodzi z trudności ą zdoła kupie tradycyjną na targu choinkowym i nawet naj bicdniej- nach od l lei rano do 2-ej po poł.
~jami, a między innetni wisiały w wielu eg- choinkę, bo potrzebniejszy jest kawalek szym dzieciom nie braknie radości i wcse-0-!a w wieczór wigHjnv.
I chleba dla naihliższych.
zemplarzach

Na targu choinkowym

I

ar.
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Stowarzyszenie właścic1eli

nierucho~ości

za koniecznością utworzenia Izby

Doniosłe wyjaśnienie

-~

Właścicieli Nieru~homoąci

Centralnego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości

W zwi~u z podaną prz,~ na~ wiado- a~I\1inistracyj11ych,
.n~ścią o wysunlętym przez poszezegól- resami ruch"mości
nier~cho- ~·spółdzałałł\by w
11e stowarzyszel}ia właścicieli
mości p.rojektem utw-0rzenia

•

zwi~zanych
s.ui·awł\ch,

Izby W~- cych

kredytów zagranicznych,
Niertłcl\o:m~i, zwróeiliśµiy się
d( Centralnego S.towar21ys~ia Wlaścl· t\ąw.iązywąłah;t ~o.o.ta!d ~ wiell~ien~i kon
cieli Nieruchomości w ~zi, adzie udzie- so~·cjami zgranicznemi, w kwestji prz_e'ono nam w spra.wi• i.tj następują.cych prnw~dz.ania urząd1.eń kanalizaeyj~1y~h,
w9docrągowycl: i t. p.
wyjaśnleil:
O~~a.niuicj~ Izby _ składałaby się. z
PowstĄnie Izby Włqąności Nier~c..l\oczłonków w wieku llowyżej lat trzyd~iemej w Lodzi

l\c1cieli

jesł pr~widzi~• ~w,,
zaś pr9jek-t sa.m o \\tworzeniu faby 1\lU.Sl

objekt

kręt~.

mości.

mysłowo-Handlowa, Izba Rzemieślnicza i
t. d., przyczem społem z innemi tego ro-

ze zdumiewającym faktem. Nie zdarza
miatwwicie, aby ktoś zabrał mlęko
..
dla niego przez11aczone. .
Zkolei zjacta lvt.Jyńqyk pierwsze sn1adanie t. zn. głównl_e rybę, jajecznicę z bocz
kiem i tort, a potem jedzie do pracy.
Tysiące autobusów i co dwie minuty
kursujące pociągi podziemne nę są w stanie
zabrać wszystkich pasa.żerów. Trzebą niekiedy przepuścić kilka pociągów,
zanim s;ę znajdzie miejsce.
Powoli ruch uspakaja się, tytko tysiące

O tern jak żyje stolica Wielkiej Bryła- , się
dzaju jednootkami - ma prnwo wejścia
do nacze!nej Izby miałaby być równo- nji informuje nas poniedziałkowy odczyt, się
p. Teodory Drzewieckiej p. t. „ L o n • nie
rz~dne z atry14'ucjanui senatu.
et ci i e 11 , transmitowany
Projekt utworzenia Izby Własności d y n w e

Njeruch01m.j był naczelnem hasł~m, wy- przez rozgłośnię łódzką „Polskiego Ractja".
mniętem }lrzez szerokie rzesze właści
Pierwszym i najbardziej dla lpndyńcieli nieruchomości przy wyborach i dla- skiego ranką c\1arakterystycznym odgłosem
cego też dziiiaj Centralne Stowarzyszejęst brzęk szkłJ.
ni 0, w porozun1 :eniu z innemi,
ustaCałe bątęrje butelek z mlekiem
opracowało wspólny projekt
przed bramawi11ją pracowici dostawcy
organizacji i zadań Izby, która, roztacl!-a- mi domów, zabierając przygotowane już
łaby pieczę nad własnością nieruchomą poprzednio p~1ste .naczynia. I tu spotykamy
miejską przez popieran'e wszelki~h urzą
dze11 i miałaby w pierwszym rzędzie na
eelu popieranie dążeń właścicieli nieruchomości. Izbie przysługiwałoby prawo
występowania do ciał usł:a·-vodawczyeh i
wnioskami,
urzedów z samodzielnemi
prz~z co _·ównież pomagałaby m. in. wła
Na pytanie, co nam rok przyszły przy- jasnowidząca madame Prąye prze:powiada
dzoni admi~istracyjnym i skarbowym
olbrzymią ki\tastrof~ w Paryżu, prawdoesie, odpowiallają mający
przy dostarcz:: niu inf'>rmacyj i wyda wapodobnie pożar teatru. Nastąpią dalsze kasławę proroków
aiu opinji V\~ sprawach, związanych z poastrologowie, jasnowidzowie i i11ni proro- t<\stroiy w kopalniach n\em\cckich o rozb"z ~b ami właścicieli niernchomooci.
Jzba wyi1owiadalaby się nietylko w cy z powołania. Astrolog paryski Abel miarach nic~ychanych w dziejach ~wiata.
8J)rnw~1 ch ustawodawst·..va i przepisów przcpowi<td;i doniosłe wynalazki tecl111ict Bistorfonom Violet oczekuje epidqnji, któ!!!ll!!!!!~!!!l!!l!!~!!!!lll!!!!!!!!!!!l!l~lll!ll!!!lll!ll!!!l!ll!!!!l!l!!!lll!~l!!!ll!!!!!!l!l!I!!~ nc. francuz rozwiąże problem helikcptc· re pochłoną nwóstwo ofiar. Lekarze bi;dą
-- _ &&!@ ru, samolo\u, unoszącego si1,; wpros\ w gó- wobec nich bczrad11i i dopiero instytut Pa- -------co i1st1nic osobne p\(lcc du wzlotów i sleura znaj(\zie lekarstwo. Astrolog Lee
Lepeckiego f\',
uczyn i z :iatnolotów taksówki. Amerykanie przepowiacla odkrycia doniosłe w medyprzc111ia11y promicui sło- cynie. Na wiosnt; odkryty zostąnie bakcyl
odkryją sposób
Brazyłji
11a elektryczne. Wynalazek u- raka, a na jcsiel'1 inny lekarz odkryje sku11ecz11ych
Znany podróżnik kpt. Mieczysław
tajemnicy, ale pcwie11 tccz11c lekafstwo. Pewien uczo11y amerykai\
b.ędą w
l<ryw~(·
.Jogdan Lepecki wyjechał w qniu 15 b.
niemiecki podpatrzy ich i rzecz ·ski ocl\cryje ostatni pierwiastek. Mandel
szpieg
m. do Ameryki Południowej w chąraktepolityce oczekuje djamentów
1·ze de1egata urzęd\l emigracyjnego ~ o- przcnrnsic do Europy. W Francją, ą Niemulegnie dewaluacji,
zbliżenia poniiędzy
A\:>el
piekuna transpm:'tu emigrantów.
ponieważ odkryty zostanie sposób fabry,
.
i
cami
swe,g·o
Jed::iocześnie podczas pobytu
·
kowania ich z węgla.
przyf'11efzę przecjw ~osp.
w Ameryce Południowej kpt. Lepecki
Oo--o
zaznajomi się z działalnością patronątów
polskich w tej części kraju. Powrót kpt.
Lepeckiegu do kraju n",stąpi za kilka

Proroctwa· na rok 1931
Kto chce, niech wierzy!

,,i

Wyj•4'>zd kpt.

do

Dwa szkielety w kajdanach
w bratniej mogile z r. 1831-go na
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L<>1'dyn 19-go grudnia.
Komitet w'konawczy partji praey u.ti.walił wcaoraj przyjęde zasad reformy
zaproponowanej
i>r<lynacji wyborczej,
pr.zez rząd wrnz z systemem alternatywncgo gł~ia. Rząd Mac Donalda sądz1, ie za. cenę reformy ordynacji wy'Jorczej, w n'l.1[tj postulatów Lloyd . George'a, uda mu się utrcy111ać przy władzy. Projekt Teformy Ol'QY~~ji wybor:-mej spo~ł si~ z niezwykle ostrą krytyką leweg~· ftkrzydła partji pracy pozostającegQ pod przewodnictwem Max';ona.
P:ren\ier Mac Donąldi Odpowiadając
1a stawiane mu z~rzuty, ośw4ui<!a.ył, ie
Labour Party wp~nilaby s~obójatw-0
W Obeenej
UOlityczn,
.:hwili na :r;ozwiąrapl~ izby i przeprowa'.łzenie nowych wyborów, kt9l'eQY nie-

gdy}ły ~odZ\łć\ ,s.ię

Z okazji setnej rocznicy powstania listo
padowQgo Towarzystwo przyjaciół Powązek w Warszawie podj~lo starania, celem
odkopania bratniej mogiły żołnierzy poiskich znajduj'!cej s:1,; na terenie Powązek i
prze11icsienia szczątków bohaterów 11a
cmentarz.
żołnierze ci polegli pouczas szt~mmt na
\Varszawc dl!ia 7 września 1831 r. hroniac
si~ bohatersko przeważającytTI siłom Moskali.
Po upadku reljuty wolskiej okopy powązkowskic, stanowiące skrzydłowy oddnek frontu, zostały odci(,!le o.d linii obronnej i otoczone przez wojska rosy_iskic.
Działo się to na t. zw. Górkach Szwectz
k!ch, które cło dziś dnia pozostały jeszcze

Ina

Powązkach

Powąskach. Były to o.kopy z czasów
wojny szwedzkiej, które następnie wykon~y
stano przy obro111e W~rszawy w roku 1831.
W miejscu tern istot11ic wykopano. porozsypywane: już szk iciety gromadnie pocl1owanych ol.Ho1łców reduty powązkowskiej.
Zebrane kości poległych wraz ze szcząt
kami mundurów, cz\ ś ci metalowych i oz11ak przeniesiono na cmentarz wojskowy i
pogrzebano obok grobu żołnierzy poległych
w roku 1920. Na mogile tej wzniesiony bę
dzie nagrobek.
W~ród odkopanych szczątków polcgłycłl znal eziono również dwa względnie
dobrze zachowćlne szkieldy z prz,..strzelonemi czaszk:imi, okute w kajdany. ·

Narodowy bank turecki•
oOo--

.

rozpoczyna

swą

działalność

W

styczniu

wą.tpli•• :12.NYniosły decy<}ująee zwyeię- l
Turec.ki bank pai1stwowy rozpocznie I cze Turcji.
stwo k.P•rwaty.stów. Spęłnił\.jąc P<>~tuRepubliki turecka, kt-Ora liczy
laty libe:rałów, rząd pragnie pozostać u swą dzi~łalność w styczniu. Kapitał ak80 proc. rolników,
~ł.adzy jeszcze przez dwa lai;Ą celem cyjny wynosi

prieprowrulzenia szereg·u
-,tawodawczych.

projektów

u-

Jednakże w kolach pa.d~mentarnych
,>anuje przekonanie, że cyniczny targ
Mac Donalda z i,loyd Georgeni nie zdoła
przedłużyć zbytnio istnienia obecnego
riądu, który upaqnie pod clężaren1 po~
pełnionych przez siebie błędów. Szczegóły prąjektu zmiany ordynacji wyborcz.ej będ4 og·łoszonę jutro.
--;:-o.Qo---..-

.,
D 'N IE
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PlłZED ll\llClłOFOREĄ P. Ił•

tak samo rację istnienia, jak Izba Prze-

miesięcy.

·

Zbierane fundusze mają być wpłaca·
Projekt utWQrzen;~ omawia'1ej Izby
przedłożony :wstanie w~adz<;>m ustawo- ne na specjalnie w tym celu otwarty ra·
µawczym, ce~em i·~patq.enia i<> i po- chunek w P. K. O. :\'.>· n. „Komitet Floty Naroduwej Warszawa, na budowe
wzięcia odnośnych uchw3.ł. (s)
„Teroidy" Nr. 24.624.

LONDYN WE

i)yĆ za~wierd:tony przez ciało ustawoda:weze. W każdym ra_z ie Centralne Stowarzyszenie Właścicieli Nie:rachomości ma
orawo utworzenia takiej Iz.by, mającej

Komitet Floty Narodowej komunikuje nam, że Centralny Komitet Br.idowY;
Okrętu p. n. ,,Temida", powołany do ży
cia przez organizacje i zrzeszenia, zwią·
z~ne z vtymiarem sprawiedliwości, ukonstytuował się już pod przewodnictwem

nie.ruchomy sędziego Sądu Najwyższego p. Stanisła„
wa NoW\Xlworskiego.
Postąnowiono przystąpić niezwłocznie
faby oparte byłoby
nr. składkach, wpłacanych przez człon- do tworzenia w siedzibach Sądów Okręków stowarzyszei1, właścieieli uierucho- gowych lokalnych ko.niitetów budowy o-

inte-,sti., oraz pos:adać
także miejski.
Utrzymanie tej
dotyczą-I
:i;

miejskiej, lecz

Z Komitetu Floty Narodowej

15 ntiłjonów funtów tureckich,
który z. trudności'} zosti>ł zebrany. Urzędnikom państwowym w ciąg·u kilku miesfęcy ściąg·ano z gaży pewien procent,
obecnie jednak wzamian za to otrzymają
po jednej akcji. noweg·o banku. Krą.ży pogłoska, że Państwowy Bank Rolny połączy się z nowoutworzonyn~, pr:iez co wzro
foie kapitał o 30 miljonów funtów. Poz.ostaje jednak pytanie w jakim stoimiu
wply1~le to polączeMie ua aycie Jr{}~>odar-

bit\r i fabryk t~tni pełnią pł~e.
W eleganckich will~c1' podmiejskich W},
chodzą na s.pacer bony, prowadząc :a rę-.
kę „jej" lub „jego cesarską m-0ść" - dziec
ko, gdy tymczasem ich piękne mamy i star;
sze rodzeństwo spieszą do Hyde-Pąrku n~
coqzienną pnejażdżkę konpą.

Młode „miss" z wprawą lU'odWllyc9
amazonek kierują swemi arabczykami od
czasu do czasµ rzucając spojrzenie w
stronę wyproswwaoych jak posągi gentęł

rnanów.

Zkolei nadchodzi pokaz lunchu. Mim~
conajmniej połowa urzędników zostait
w biurach, zn~leźć miejsce w jakiejś r~sta·'
i.tracji

że

jest uielada

Młode

sitałką.

rnaszynistki i panny sklepowe coi
chwi.Ja spoglądają na zegar, żeby się ~
o<idając się ciytanitt
spóźnić, z zapałem
romans6w-pasj1 wszystkich Angielek.
Tymczasem zamożne paąie po spo.ży·
ciu lunchu w domu wybierają się po sprai
wunki. Tysiące doQ1ów haudłowycłl od
najwykwintniejszych do najbardziej skf.Ofll
nych Si przepełnione. Kliend choć wychodzą z niczem, żegnani są uprzejmie W!
myśl naczełnej dewizy kupca angielskiego.
„Nie kupią dziś, kupią jutro". Na pnypa-dającą w tyQl czasie „herbatkę" pr.iychodzą do kawiarń przeważnie cU<łzoziem'J.
bo „porządny" Anglik pracuje. Za pnyurozmaioony prozwoity podwieczo1ek
dukcjami pierwszorzędnych orkiestr i &Olistów płaci się szylinga, czyli
około 2 złotycbNa ulic~ch ruch. Tysiące wehikuł6W' wa.a
kiego rodzaju od wspani-ałego „Roll-Roy·
ce'a" cto zwykłego samochodu ciężar~
go pochłaniałyby diienttie setki ofiar i poś-!
ród przechodniów, gdyby nie armja ~
łów-stróżów-policjantów.

NadchQdzi zmierz.eh. Fala ludzi wyt..
wa się z biur l fabryk, oczekując autobuS#
czy kolejki. I znów. to samo co rano.
W końcu jednak wraca spracowany l()fł
clyńczyk do domu, gdzie go oczekuje ro:i·
koszna żonusia i„.hardzo kiepski obfad.

drzwiacł!
zamkni~tych

Sprawa przy

W dniu wczorajszyn, przed łóclzk1m S~·
dem Okręgowym stanął 72-letni Teod1.>r
Mencel, pod zarzutem dopuszcxąnia się CZ}:
nów lubi~żnych na osobie 12 - letniej
I-lenrietty - Eryki Szmidtke.
Sprawa odbywała się przy drzwiacł!
7.amkniętych.

Podeszły

starzec skazany

został

prze?.

Sąd Okręgowy na dwa tygodnie więzienfa

najprawdopodobniej wskutek szeregu oko
łagodzących, usprawiedliwiaj;;(s)
cych tak niski wymiar kary.
liczności

Pobity

~a

ldicy

Przy ulicy Nowej, obok posesji Nr. ł,
jakiś osobnik zaczepił ·przechodzącego uli
cą Nową 23-letniego Kazimierza Słotwę, z~
mieszkałcg"1 przy ul. Rokicińskiej l J.
Napas111 k, jak sję okazało - Feliks Li·
siecki, zamieszkały przy ul. Nowej 4, pobił
Słotwc; tak d-0tkliwie, iż zawezwano dd
ofia.ry n~padu lekarza pogotowia, który p~
u<lz1elem11 pomocy, pozostawił poszko~,
wanego na miejscu.
Napastliwemu Lisieckiemu spisano pr4J.-

stradłaby wskutek tej fuzji bank rohly,
instytucję, przynoszącą rolni.kom wiele
korzyści. Mówi się również o możliwo
woścfaeh udziału bankierów amerykań
skich w nowym banku. Niejednokrotnie
już odbywały się konferencje co ck> kredytu amerykańskiego między sekreta.rzem ministerstwa handlu Stanów Zjednoczonych dr. Juljw:;zem Kleinem, ba~
w.lącym "Obecnie w Angorze i mini$trem
finan~w r@ublirki ~it.i.
t~kul.

{t).

„.fl.ASŁO"

Nr. 847'..

walce z

l~~o

z d111a 20 grudnia

Str. T

roku.

lichwą przedświąteczną

Z Katol.i ckiego Uniwersyteto
Robotniczego

Dziś dn. 20 grudnia o godz. 19 w &ie
dzibie K. U. R. ·przy u1. Gdańskiej 111,
p. profesor Kowalczyk wygłosi odczyt,
starostwo kach. Naldy zaz112czyć, że \vinnym nie- ilustrowany przezroczami
Niezależnie od powyższeg(
W obawłe przed lichwą przedświ ątecz
na ten1at:
a~ łódzkie starostwo grodzkie, przystąpiło grodzkie \V dniu dzisiejszym powołało do przestrzegania \>\'Skazanych wyżej cen gro „Podróż do Ziemi 'święt~j ''.
klo wydania zarządzeń, mających na celu życia specjalne lotne kom isje, które od sa- żą surowe kary, a nato•n ·ast dopuszcza lnem
\Vejścfo nł: o<kzyt 20 gro~zy,
przeciwdziałanie nadmiernym wymagania.n~ mego rana rozpoczną obserwacj<? i badanie jest niestosowanie sit; do pov,:yźszego cen
lprzedawców, przyczem opracowany zo-. c ~ n , która to czynno ś ć przeprowadzana bą nika przez ;Jobicran'e cen niższych, nii \VY
(s)
~tał cennik poszczególnych artykułów spo- cizie aż do świąt w sklepach i na targowis- 111ieno11e.
~~~·--~~łJX·!!W~~
W ·dniu wczorajszym, przy ul. Bazarf!iW~·~~~~~i!!l!!!l!!~W!i!!lilSi~~-~i!!l!lt*~Mli~·JiJA~.~·Ąi~Zl~lll'Ml!l!!Jl'llS!l!.lJ!U~U:R~b~
t.ywczych.
jak si.ę dowiadujemy - cenniki takie
ncj Nr. 3, w bramie domu, zażyła większej
dozy Jodyny 29-letnia Sura R:ibinc•wicz,
sklepie
umieszczane w
.!i
Il
14
~
w miejscu najbardziej widocznem, przy
mieszka;1ka Ozork ov.' a.
Zawezwany przez przechodhów kkan
Lodzi
Uruchomienie biura porad emigi·acyJ· nych
ezem ceny winny l:iyć ści"!c. przestrzegane.
Ceny odnośnych artykułów przedsta·
pogotowia, po udzieleniu de -pera te~ p'c1 w
sprawa szej pomocy, odwiózł ją w stanic osl::bioNastępnie omów i oną została
W dniu '\vczorajszym odbyto się posie
wiają. sj,ę następująco: ryby żywe - za 1
~g.: karpie 4,00 zł.1 szczupaki 7,UO zł., dzenie zarzc!clu oddziału łódzk;ego Polskie- u ~ worzcnia w łJodzi biura porad em:gracyj nyrn do szpitala w Rac!ogos zcrn.
Przyczyna zamachu samohó.ic zcgn 111e~andacze poznańskie 7,00 zł., liny i karasie go Instytutu Emigracyjnego, pocl przewxl- 11ych, które otwarte zostanie przy Al. Ko(s)
),00 zł., ryby śni~te ~ karpie 3,80 zł., li- nictwem płk. dr. Stan i sława \Vic;ckow s kic- ściuszki 17, :r k:erownictwo nad biurem us talona.
tem spoczywac będzie w rękach p. Ryszar
!!Y ·- 5,00 z„ szczupaki 6,50 zł., leszcze go.
Na posiedzeniu tenr płk. dr. Więckow- Ja PfajHra, b. kierownika ekspozytury urzę
1,00 zł.) łososie duże 4,00 zł., okonie 3,00
.Uzupełuienie usta~vy
lł., średnica - 2,50 zł., drobnica 1,80 zł., ski, oraz naczelnik p. Rosset, przedłożyli du e1m gracyjnego w Prnszce.
Ponadto postanow:ono u;·ządzić zbiór- o państwowej sltuibte •. '\\< ~ h~e:j
mndacze 1)1rożone rosyjskie 4,00 zł., sanda sprawozdanie z prz~biegu zjazdu delegatów
~ ostat·
W Dzienniku Us'..::w oL:~:::ało
::ze morskie 2,50 zł., śledzie - uliki 40 gr., P. I. E., odbytego w Warszawie, w któiym kl,! pieni~żną na rzecz szk0lnictwa polskiego zagranicą, poczem - po omo·wieniu nio rozpwząclzenlc p. Prezyde r, ' a n.z.Ti.i·auże szkockie 30 gr„ marynowane i wędzo obaj wymienieni brali udział.
Po dłuższej dyskusji zarząd postano- ~praw natury organizacyjnej - pos iedzenie tej, uzupełniające ustawę z r'nia 17 lu\Re;ie 30 gr. (w odniesieniu do śledzi za sztu
gc: Hl22 r. o państwowej .::lu2bie cywil(s)
wił zaakceptować stanowisko delegatów zamkni'ttO,
rę).
1~ej.
~
Nabiał: masło śmietankowe za l kg. Łodzi na omawianym zjeździe.
--0- _
6,60 zł., osełkowe świeże - 6.00 zł. za t
r-.;a podsta" .e te&o rczpcrządz~ n ia o.
kg. Jaja świeże 28 groszy, wapnowane
soby, posiadają.ce nominacje na o;iccrów
zawodowych, zwolnione są przy ubi<'ga~O gr. za 1 sztukę.
nfu się o stanow~<>ka służbo·we II-ej ka,
cukru
kolonjalne: za
'
1Jfł UJ
~
(kryształ) 1.60 zł., w kostce 1,85 zł., ślitegorji w państwowej służbir> e;y'YI ilncj od
•
1ł
•
średniem wywek krajowych suszonych 1.40 zł., bośniacobowiązku wykazania się
nch 2,60 zł„ kalifornijski.eh 3,oo zł., t1usz
kształceniem.
\;ze roślir.ne za 1 kg. (margaryna) 4,00 zł.,
moc~ u.stawy
Rozporządzenie to z
świąt Bożego
w
marmetada zt 2,40, powictta 3,oó zł., orzt>weszło w życle z dnie:n ogłoszeni a.
W zw i ązku ze Ś\Vi~tami Bożego Naro- normalnej, jak Z\Yykle w- dni ~\\· ;~1reczne.
chy laskowe od zł 4,00 do 5,00, rodzynki
(s)
~kłe 6,00 zł, sułtai1skie 7,00 zł, figi 4,oo dzenia wszystk ie urzędy pai'1stwowe, jak:
Smierć
województwo, starostwo - grodzkie i poIł, grzyby od 15,00 do 20,00 zł.
Jan Ifołodziejczyk, syn rnll'!l• ,
11-letni
Mięso wieprzowe i jego przetwory za wiatowe, D. O. K., urzędy skarbowe i Izba
kolejach
na
t-0warowy
we wsi Lubieil, pO \V ..1"
zamieszkałego
ka,
kg: wieprzowina 2,00 zł, schab i baleron skarbowa, oraz biura instytucyj samorządo
Jak się dowiadujemy - w okresie tu łaskiego, używając śl ! zgawki na 7alll ;!ri.
,20 zł, słoni~a 2,80 zł, ~adło. 2,~0 zł, salce wych w ł.odz.i i biura Kasy Chorych __
on 2,80 zł: k!1ełbasa kra1:na 1 siekana 2,80 czynne będą do środy, dnia 24 b. m., do dwuch dni świąt Bo?;ego Narodzenia ruch niętym, hiegnącym przez wi e · sln1111i c:1 :u,
ł, czarne. 1 podgarlana ,90 zł, kaszanka godz. 12 _cj w południe. Wykaz dyżurów towarowy na kolejach zostanie, naskutek wskutek załamania s!~ zbyt ..:.icnk:oj w:u,10 zł, kiełbasa krakowska 3,70 zł, szyn- w poliklinikach ~asy Chorych wydany zo zraządzenia Ministerstwa Komuni'<acji, cał stwy Jodu wpadł "': wytworzony w ten siw
sób przerębel i zniknął pod lodem.
. .., ., . kowicie wstrzvmany.
ta gotowana 5,80 zł, szynka surowa wędzo stanie 22 b. m.
Zanim nadbiegła pomoc i chłopca zdoUrzędowanie podjete 70Stanie ponownie
.
łaa. 3,~0 zł, szmalec 3,30 zł.
Mięso woołwe za 1 kg: woł~w1na 1 gat od Soboty dnia 27 b. ·m.
niefortunnv mal ec zatołano odszukać Poczta
. . '
-!,13 zł, li gat. 1,83 zł, polędwica wołowa
nął i wszelkie wysiłh prz)'\ ~·ócenia gu do
W związku ze świętami Bożego Naro- życia okazały się bezsh1 teczn~
S,50 zł.
( s)
dzenia - wszystkie instytucje pocztowe
lra.mwaje
Cielęcina 2,38 zł, baranina 2,58 zł.
jak nas informuje starostwo grodzkie
jak informuje wydział ruchu dyrekcji na terenie Łodzi czynne będą do dnia 24
„.S y
- w razie stwierdzenia, że pobierane są Kolei Elektrycznej Łódzkiej -- w Wigil.'.\, bm„ w środę, do godz. 2-ej po poł.
Ligi Morskiej i HJ.!:eczl!>ej
Od środy 24 bm. do piątku 25 bm„ do
~eny wyższe, od ustalonych, kupujący we Bożego Narodzenia, w środ:? 24 b. m., rnz
własnym interesie winni zwracać się natych pocz11ie si~ zjeżdżanie poc -1(/iw tr~:mwajo godz. 9-ej rano, poczta będzie całkowicie
Cała elita łódzkiego towar:u,r8tW1:' sp°'
miast do naczelnika wydziału administra- wych do remizy od godziny 1S-cJ przyczem unieruchomiona, prócz urzędu telegraficz ka się w wieczór sylwestrowy nrt ma..
cyjno - karnego przy starostwie grodzkiem, ostatnie pociągi zjadą o godz. 10-e.i do re- nego i telefonów zamiejscowych. W pią skaradzie Ligi Morskiej i Rzeczn, J ~e
tek, dnia 26 bm., od godz. 9-ej do 11-ej ra wspaniale udekorowa'!'lych salach l\Ię-
któremu nawet bez wymieniania swego na- mi•zy.
Od godziny 20-ej dnia 2~ I.;. 111. do gn- no czynne będą wszystkie agendy główne skiego Towarzystwa śpiewaczego (PioLrnviska należy podać okoliczności nieprzedziny 2-ej nad ranem 25 b. 111. kmsować go urzędu pocztowego, przy ul. Przejazd 38 kowska 243) gdzie dwa zespoły ja.„\ <instrzegania cen.
tilje natomiast będą nieczynne.
będą pociągi nocne K. E. L., puczem dowe przygrywać będ:~ pl'Zez całą noc.
W Wigilję Bożego Narodzenia, t. j. 24
z chwilą zjechania pociągów tych tlo remłNowość! ! !
Nowość l ! !
zy, od godziny 2-ej w nocy 2~ b. m. ruch b. 111., poczta roznoszoną będzie przez listo
Łódzka
Aleksy Rżewski
tramwajowy zostanie całkowicie wt:trzym;:i nosz~ dvla :azy, poc.zem poczta roznie~iona
Jeden
m„
b.
26
riątek,
w
dopiero
będz1e
pociągi
tu
kredy
m.,
b.
26
piątku
do
aż
ny,
W Walce o Polskę Niepodległą
tramwajowe wyjadą na miasto w porze raz.
1798
Wspomnienia
Zapowiedziany I-szy PCfranek . Symfo-ooo(druku 256 stroa. i 3 ilustraeje)
niczny Łódzkiej Orkiestry ~il~armonic~.ncj,
Wydawn. Księg. tódzkiej „CZYTAJ"
który odbędzie się w Sa~1 F1lharmon1_1 .w
Łódź, Prez. Narntowic:i:a 2. - Cena· ,ł. 6.50
piątek, dnia 26-go grudma \~y~·ołał. sroa
muzykalnych sfer naszego m iasta w:c!k1e
azdowoleme. Porankiem d~ · 1ygować bę
opałowej
żywnościowej
dzie Bronisław Szulc a jako sollstka wy
stąpi utalentowana pianis1ka Ol ga Jl\, ie: ·a,
Warszawa, 19-go grudnia.
Łodzi
która wykona z tow. orkiestry Griega. konDEWIZY.
W dniu wczoraJ.;Z)'ITI o godz. 7-ej wie- I łecznej o uch.>:le~ie t. zw. sezonu martwe- cert fortepia·n owy A-moll. Porard;: pos\\ ię
· Holandja 359.28
w lokalu Zw. Zaw. „Praca" przy go dla robotm~o~ sezonowyc~.
cony będzie wyłącznie twórczości Edwar·
czorem
Londyn 43.33 Ut
3) Domagac się ~ozszerzema pomocy da Gdega. Program zapowi.lcla nast ępuj<~·
ulicy Głównej odbyło się zebranie Rady
„ Nowy Jork (kabel) 8.923
Okr. Zw. Zaw. „Praca", na którem powzię doraźnej dla wszys~k1~h bezrobotnych nie ce utwory: Peer Oynt, Suita złożona z naParyż 35.06
pobierających zas1łkow u~tawowych.. . stępujących części: Por~nek,. śmierć
.
następującą rezolucję:
to
zY:
Szwajcarja 173.19
4) Rada Okr. domaga st~ uruchonuema Taniec AnHry, W grob1~ krola g~r. l ic~!l
w zwiazku ze wzrostem bezrobocia w
Stokholm 239.50 ·
okr~gu łódzkim i wielką nędzą w jakiej się ws~ystkich fabryk, zamkniętych na okres Solveig~, Marsz hołdowmczy z suity „Si·
Włochy 46.72
gurd Jorsalfar'', Dwa tańce ~orweskie 01:az
bezrobotnych świąteczny.
znalazły dziesiątki tysięcy
Wiedeń 125.64
5) Przedłużeni~ ?kresu .z~siłku do.17-tu Suita z czasów Holberga. Bilety na ten rnRada Okr. Polskich Zw. Zaw. „Praca" utygodni w tych n11e1scowos~iach g~z~e do- teresujący poranek sprzedaje Kas<'- fil har·
chwała:
AKCJ&
tychczas okres ten wynosił 13-scie ty- monji.
Łodzi
m.
Magistratu
od
Zażądać
l)
.
B. Polski 154.00-153.25, B. zachodni
.
'TO.OO; Elektr, dąbro.v. 51.00; Węgiel zorganizowania PQmocy żywnościo~ej i o- godni". .
. Powy~szą.rezoluC]ę przesłano do p. wo
as.OO; Lilpop 21.00; Norblin 31.00; Ostro pałowej dla bezrobotnych m. Łodzi.
~yźury
2) Zwrócić się do Min. Pracy i Op. Spo 1ewody łodzk1ego.
wiec 40.00; Pocisk 2.00; Rudzki 10.00;
Nocy dzisiejszej dyżu~ją następująee ap~
---0'--Haberbusch 106.50.
ki: A. Potasza, Plac Kościelny 10, G. Antorue-

Ceny orjentacyjne dla

~upujących

Zamach sa1nobójczy

Nowa. agenda ·lnstytutn Em:gracyi
,nego
a

każdym

nuszą być

w

Artykuły

1kg.

Iu· d .
·wan1·e· oraz
rzę O
I

ru~

h

k 01eJOWY

tram·111~iowy

Narodzenia

okresie

pod lodem

Ruch

i

lwester"

Orkiestra

Filharmoniczna

O zorganizowanie pomocy

GIE&DA

dla bezrobotnych

i

m.

f

aptek

,Nocne

Rekord Wysta~:vy Sztoki
plastycznej
Reprezentowana w 300 blisko dziełach
malarskich, rzeźbiarskich i metaloplastycznych pobije Wystawa przy ul. Moniuszki 2
"ekord cyfrowy zwiedzających niezwykle
oryginalne i nader ciekawe prace najwybit
niejszych artystów plastykó'"'' ł(>dzkich.
?rzy minimalnej opłacie 25 gro szy za wejuprzys'tępnia Wystawa
ście od osoby,
wszystkim niemal poznan :c nowoczesnych
kierunków twórczych, w (!odzinach od l O
rano do 10 wjeczór.

~

Zwiększenie dochodów jednostek
usunie kryzys gospodarczy

Rada nadzorcza banku reparacyjnego ~rów. OpinJa ~merykaf1skic~ sfer gospod~rczych .Jest J~dnak. przeciwnego zda.przystąpła obecnie do doświadczeń
ma: uwa~a bow1;m, ~e ~yzy~ gospodarw celu usunięcia
ogólno-światowego kryzysu go:;podarc~c - czy u~u~1ęty. byc rnoze_ Jed yme przez
zw1ę.1:szeme do~hadow. Jc~nostek,
go. Dażenia rządu włoskiego, zm!.erzaJ<!ce do ~reguiowanla życia gospodarczego a t~m samem zw1ększeme siły nabywbank reparac"J·ny
- d .,
zapomocą unormov~ani a ce~1, i:w~1~~ b:1\1k czeJ~ .
. „
.
~.rrę?zyi:a1? owy
;n- za c1eka1vc closwiadczeme.
re •Jaracv3
w tej so1~awie w
·
" "
'
zamiar zniżk~ pła~ urz~-j 'A~pov\'1e ~tę .~eszcze

Rząd włoski rna
dniczvch zaoszcz(;}dzić 800

m1lJonow

h - dniach na1blizsz:v;ch.

wicza Szosa Pabjanicka 50, A. Charemzy, Po·
morska 12, E. Muellera Piotrkowska 46, ~r.
Epsteina, Piotrkowska 225/227. Z. Gorellvck1e·
go, Przejazd 59. (a)

40 nowych konduktorów
W

związku

z

reorganizac~ą pra~y

\\

łódzkiej kolei elektrycznej, j3.t< s\ ę dowiactu
jemy, przyjętych zostało 41 now)'.cit praco"'

ników, w charakterze kt111duktornw.
~
Nowoprzyjęci konduktorzy t •A orzą
zasadzie rezerwę, mającą na cell< 1.i•rzv111 ·1
4'_s)
nie stałej ciągłości pracy~
--O(J0--4

~tr.

Kllcik dla

Co

Z sali koncertowej

pań

licza, kombinuje, niby jaki buchalter.
\.Vigilja... Trzeba przec;eż ug,?ścić ja'<oś swych blisk:ch, żeby każdy miał, co lu
.)j, a i tradycji stało s:ę zadość.
Cóż, kiedy pieniędzy brak?!
Zacznijmy skromnie: . na przekąskę śle
dzi ul.ki i grzybki marynowane, ?ars~cz
z fasolką, śledzie smażone z kartoflami z
vody, p•sztec:ki drożdżowe z kapustą, klus
ki z makiem i miodem, pierniki, jabłka,
l)rzechy.
Drugi przykład niedrogiej wilji: zupa
grzybo\·:a, grzyby osmażone, po~ane. z
t!hrzanem ze śmietaną, kotlety ze siedzi· z
5urową kapustą, fasolka, ryż, gotowany na
;1\cku z cynamonem i rodzynkami, kompot z steszonych owoców.
Zalc:żni{! od stanu finansów, można wy
bierać w ;o;zeregu innych potraw, używa.1ycll po wigiLjnej wie.czerzy.
śledzie wędzone, faszeroPrzekąski wane, śledzie s:ekane z jabłkami, sardynki,
szproty w oliwie, jaja w sosie majonezowym, sałatki.

Zup~ - ~rzybowa z kaszą. uszkan:i lub

paszte_c1kam1, z~pa rybna z kluskan11 kra. .
.
janem1, zupa migdałowa.
J_arzyny - kapusta z osmazonenn g1 zy
bam1, kapusta włos~a faszerowana, kap~sta czerwona, or~~ Jarzyny z konserw·, Jak
.
groszek, szpa~agi itd.
R~by na zimno - szczup~k po zyclowsku, Im l_ub leszcz w galarecie, szczttpak
lub karp faszer~wan)'., węgorz marynowany,
sandacz w ma1onezie.
Ryby na gorąco - szczupa~ z sosem
chrzanowym, karp~ szarym sos~e, karp po
.
polsk~, oraz. wszelki~ ry?y. sm~z?ne.
Nie nale~y zapom111ac rown~ez o .takich
potra~ach, J~k makaro~ włoski, zapiekany
ze śmietaną 1 grzybaf!1I! r;>asztet z kapttsty
lub rub w krucbem c1esc1e, kotlety z kartofli z grzybowym sosem.
Legumi_ny - kremy. (~a~ilj~wy, czekoladm~y itd_.), galaretki, k!Slelki (bardz~
dobry zórawmowy) szarlotka, rac~szk1
oraz kO?JP?ty .. ?e względu na tradycję_ M.
strucle 1 p1emiki.

Czy nowy· właściciel jest odpowiedzialny
· za zlikwidowane przedsiębiorstwo?

l•HJ clźwłękowJ Kinoteatr w l.ocbl

%0. - NARUTOWICZA 20

DzJi i dni następnych I
· Najwspalszy superfilm światowej produ~cii francuskiej P• t.

decyzja Najwyższego •trybunału Administracyjnego

myśl

dotychczasowej praktyki,
uiszczewładze skarbowe domagały się
nia zalsgłości podatkowych za zlikwidowane przedsiębiorstwa, od tych właścicieli, którzy przejęli przedsiębiorstwa te
na swój rachunek.
Zwłaszcza, podatek obrotowy był ścią
gany od nowych właścicieli zlikwidowancgo przedsiębiorstwa, którzy w tym samym lokah1 zaprowadzili identyczne
przPcL-iehiorstwo.
Przy ściagr.niu zaległości tych władze skarbowe w Łodzi opierały się na
art. ~2 ustawy o podat~u obrotowym.
Przeciwko praktyce tej wystąpiły ze
skargami organizacje kupieckie w Lodzi
i w jednym z takich wypadków, Najwyi
ł;ZY Trybunał Administracyjny wydał
na.stwujący wyrok;
Najwyżsiy TTybunał Administracyjny ::-twierdzo. żę nowy właściciel przedsiebiorstwa h2ndlowego jest odpowietlz1alny za zaległości podatkowe dawnego
w
v,rł2:;;cicfela przedsiębiorstwa tylko
tym wypadku, jeżeli nowy przedsiębior-

ca przejmuje wraz z lokalem

całe

NASZYJNIK
KRÓLOWEJ

przed-

siębiorstwo.
Jeśli natomiast nowy właściciel udowodni, że prz.ejął tylko .lokal,. b~z to~a

wła.?za sk~rbowa; me ma ?r~wa zą
od mego mszczerna zaległosc1 podat.
kowych.
W motywach sv.--ych NaJwyższy Tryo
bunał Administracyjny wskazuje, że
~le nawet nowy przedsięJ>iorca sprzed~
JO te same artykuły co Jego poprzednik
i prz.ejął nawet tych samych klljentów,
nie wpływa to również na odpowiedzialność jego za dawne długi podatkowe.
Decyzja ta ma bardzo ważne znaczenie dla całego kupiectwa łódzkiego, ponieważ kładzie kres. dotychczasowym dowolnym interpretacjom posz~zególnych
urzędów skarbowych na tereme naszego
miasta, przyczem kupcy i wog·óle zalnteresowa.ni winni w podobnych wypadkach opierać się na orzeczeniu Najwyż
szego Trybunału Administracyjnego pod
Nr. 2258-28. (p)

rów,

dać

---oOo----

Z \Vojewódzkiego Komitetu !!!!!-~~~~
"Dni Przeciwgruźliczych~

!\W&WNH

Kiedy przed 15-tu laty słyszałem 'obcych ziemiach - rozumiem go znów.
Szopen w wykonaniu wielkiego rosyjw Moskwie, kiedy czarowało
mnie subtelne wykonani~ utworów Szo- skiego pianisty - to ból, to krzyk, to te
pena przłlz tego piani~tę, ki~d~ zasta~a: wszystl~ie ~yśli i dążenia, jakie prze~y·
wiałem się nad głębokiem UJęc1em tresc1 wał w1elk1 syn Narodu - Szopen. Sill·
utworów nas::;ego genjusza tonów, przy- chacz chwlami przestaje słuchać, chwichodziło mi na myśl zdanie Szumana o !arni unosi się pod nieświadomem działa
Szopenie; „G d y b y car ro s y j - niem czarownej muz:-,.·ki gdzieś w zaświa~
s k i w i e d z i a ł, j a k a s i ł a, ty, odrywa się od szarzyzny życia co·
m o c z n a j d u j e s i ę dziennego„.
j a k a
Cóż po takich walorach gry można
w m a z u r k a c h S z o p e n a,
z a b .ro n i ł b Y. i c h w Y k o - dodać jeszcze do oceny Oi·łowa, jako pian a n i a. O n e dział aj ą. s i l - nisty? Najsubtelniejsze brzmienie, pern l z a r m a t y P o w - lista technika, piękne i i)oważne frazon i e j
s tańców ukryte w kr z a- wanie, nawet i te idealne warunki zewnętrznej gry Orłowa, bledną przed głęk a c h.„."
Dzisiaj, . pod wrażeniem muzyki Orło- bią treści wewnętrznej jego gry. Zewnę~
wa kiedy i on i ja spoważnieliśmy o całe trzna szata. zatraca się, blednie, staje
15 '1at kiedy role nasze się zmieniły, kie- tylko środkiem dla. wielkiego celu muzy·
dy ja' słucham go, jako_ wolny o~ywatel ki - przez Pi~ki10 do Ideału..
D. O.
swojej Ojczymy, ion zas wygnamec na
Orłowa

,,SPLEllDID''

--oUo---

Ważna

Mikołaja Orłowa

Koncert

zrobić na wigilję?

Głowa pani domu pracuje uparcie - ob\

W

Nr. 847

„f!ASLO" z anfa 20 gruanta 1980 ron:u.

9.

acpi

Komitetu wieku dziec:ęcego";
w dniu 27 grudnfa 30 r. o godz. 10
m. 45 · w lokafo kinoteatru „Raj" wygło~
stępujące odczyty:
W dn1ti. 20 !!'rudnia r. b. o g·odz. 10,45 si dr. Jerzy Herszfinkiel p. t. ,,Niebez~
dr. pieczeństwo gruźlicy dla dzieci";
(W lokalu kinoteatru „Raj" wygłosi
w dniu 28 grudnia 30 "!'. o godz. 12
A. Uryson p. t. „Walka społeczna z gru45 w lokalu Towarzystwa „Przyszm.
źlicą":
t. d r. M'ie1.- 32
''", u l. MłynarSJ:\.i:l.
· 30 r. o gQ d z. 12,4r.:o łosc
· 21 • grud ma
, wygłosi
W d Il!U
W lokalu T-wa „Przyszłość" ul. Młynar- czysław Kon p. t. „Co każdy o gruźlicy
ska 32 wyg:osi dr. Jadwiga Szustrowa p. wiedzieć powinien";
w dnitt 28 gn.łdnia 30 r. o godz. 12 w
~. „Jak uch~onić dzieci przed gruźlicą";
w dn:u 21 grudnia 30 r. o godz. 12 poł. w loka.lu -kinematografu OświatoweW poł., w lokalu kinematografu Oświ'ato- go wygłosi dr, Fellks Skusiewicz p. t.
wego wygłosi dr. Edward Mittelstaedt p. „Znaczenie społeczoo walki z gruźlicą.";
w dniu 28 grudnia 30 r. o godz. 12 w
t. „Zapobieganie gruźlicy";
ło ' d
Y M C A"
l k I
oł
od 1'>
dn' 30
d · 91
r. o g z. .., W P · ·W o a U " • • • • wyg si r.
W mu .., gru la
poi. w lokalu „Y. M. C. A." wygłosi dr. Fellks Skusiewicz p. t. „Gruźlica skóLeopold Iwaszkiewicz p. t. „Gruźlica ry".
Staraniem Wojewódzkiego

'~Dni Przeciwgruźliczych" odbędą się na-

---e---

Najwspa11ialsza kreacja, 11ajwi~k:szei
miłośnicy ekranu boskiej

GRETY GARBO

,,POCAŁUNEK"

wociłur arcyd:&ieła Alek1&11dra Dumasa

(ojca)

Dra111at

Najbardziej emocjo11ujący film, w5tna~·
.
sajĄCJ trdcią.
W rolach głównych;

Conrad Nagel i

DIANA KARENNE
JEAN WEBER
GEORGES LANNES

aktualności z;

=

Poeil\telt seansów o godz. 6, _8 i 10.
sob. i niedi:. o godz:. 4, 6, 8 1 10 w.
ai do odwoPassepartout

·Ił

Lew Ayres.

NADPROGRAM: Świetpa komedja
11 d:iwiokowa p. t. MOJA ZONA" oraz

kraiu·

Ceny miejsc popularne I ===:i

Poczl\łek w dni

powszednie o g. 4°ej;
w soboty, 11iedzielc, i świ„ta o i· 12.3J

w

TEA

zmysłów, poi,dania i wi~kiej
miłości
W rolac.h głów11ych:

I l&TUICA

---Ci----

TEATR MIEJSKI.
Dziś o 4 popoł. po cenach nałmzszych osti:t
ni występ K. Junoszy-Stępowskiego w „Papie
. ..
kawalerze".
W niedzielę o 4 popol. po cenach naJruzseych „Konto X".
WIELKA PREMJER'.A „CAitA PAWtA I''.
.
z K. Junoszą-Stępowskim.
Dziś sobota oczekiwany z zainteresowaniem
wielki ewenement artystyczny - pre~jera g~o
Merezkowskie·
śneJ· 4-aktowej sztuki Dymitra
go „Car Paweł I", w której tytułowfl: i:olę kreować będzie znakomity artysta ·Kazmuerz Ju·
nasza-Stępowski. o·bok mistrza wystąpią: Kassocka, Skrzydłowska, Szletyńska, Białos~czyński Butkiewicz, Kijowski i Warchałowski, oraz
30 'innych artystów i 60 statystów. 100 nowych
stylowych kostjumów, wspaniałe bogate ~eko:
racje B. Kudewicza stworz'.ł- d!a sztuk~. teJ
s'w1'etne iefektowne tło. RezyserJa K. KiJow-

ski~o.niedzielę i poniedziałek wiecz. powtórzePawła I" z Kazimierzem Junoszą-

nfa. „Cara

Stępowskim.

TEATR KAMERALN1'"-:.
sobota po cenach najniższyc11 oraz w
niedzielę ostatnie nowtórzenia „Lekkomyślnej
siostry''·

Dziś

. TEATR POPULARNY.
sobota 0 4 popoł. po cenach najniz.
szych po raz ostatn~ ,,Mi~a Efros'.'. .
Dziii wieczorem, JUtro i w poruedziałek wie

Dziś

REPREZ~TACYJNY BĄL.

6 styczni" 1931 f, odbędzie l!Si~ w Filharm/jtonji pod protektoratem p. Wojewody W. Jasi~
czolta Reprezentacyjny Bal Akademicki Zwią-1
zku Akademickich Kół Łodzi.an w Łodzi. Przy-)
gotowania do Balu trwają już od miesiąca"[
Pod przewodnictwem p. Wojewodziny W. Jas~
cz;ołtowej utworzone zostało Kolo lionorowycll.
Gospody11, pierwsze zebranie honorowych go-4
spodyń odbędzie się w sobotę dn. 20 grudnia ~
godz. 8 wiecz. w Polskiem Towarzystwie Kra-<
,
joznawczem '}rzy Al. Kościuszki 17.
Sekretarjat Balu mieści się w Wypożycza1n:ii
Akadepiickiej 11 Listopada 26 tel. 172-05 .il
czynny jest codziennie od 4-8 wiecz.

CO USŁYSZYMY
PRZEZ RADJO
PROGRAM ROZGLOśNI ł.óDZKIEJ
„POLSKIEGO RADJ_A".
Niedziela, dnia 21 grudnia 1930 r.
10.15-11.45 Transmisja nabożeństwa z Ka:.
tedry Poznańskiej.
11.58-12.10. Sygnał czasu z Warsz. i hej~
nal z Wieży Marjackiej w Krakowie.
12.15-14.00. Poranek symfoniczny z Fil~
harmonji Warsz.
15.20-15.40. Odczyt, żorganizowany prze~
Komitet Dni Przeciwgruźliczych w Łodzi. Dr.
I. s. Schweig mówić będzie „o zruźlicy oka''.
15.40-16.10. Program dla dzieci.
16.10-16.30. Skrzynka pocztowa Łódzka omówi red. Jan Piotrowski.
16.30-16.40. Muzyka z płyt gramofonowych.

i~'.~Li~:~~: M~z~~ąż;epł~t;~~;~~:°wyc~
DZISIEJSZE KONCERTY ;;;w!!!!!!•~lll~W~;!!~•! fz~:~:n;f~!~~:~!!Y~~erykański ważneśpiewami
Wiadomości
są,
żyteczne
sobotę
E
RADjow·
ODCZYTY
1·
~~~~-!!!'*ifł'
ze

.

_

·

Bilety .zakupione na czwartek

7

DzisiejsŻy, sobotni, „kącik dla młodych ta-1 skich.
Dziś
stała instytucja, dla połowu . mło·

..attów" -

4ych ·t alentów! - przedstawi radjosłJichaczom
pianistę Aleksandra Kagana, który od lat kilku znany jest w Warszawie z występów estra·
uowych i w ~Ym roku jako laureat ukończył
warszawakie konserwatorjum, oraz pieśniarkę
p. Jadwigę Hoppe.
Wieczorem, w ramach koncertu muzyki lek·
kiej, wystąpi cytl'zysta p. Witold Jodko, który
~degra cyld oryginalnych utworów na cytrę.
O godz. 22.15 sensacja - produkcja egzo.
,yczna: lfoncert kantora murzyi1skiego Towje
.Hakohen La Rue, tenora, który naprzód od~pie·
wa dwie pietini hebrajskie, następnie · piosnki
murzyńskie i utwo.cy -oieś11iarzy a}lłel:yka~.:.

w sobotę, dnia 20 grudnia o godz.
2C.OO współpracownik europejskkh pism arty.
stycznych p. Gerard Krauze mówić b~dzie o
duchu dzisiejszego teatru niemieckiego.
O godz. 20.15. świetny znawca epoki listo·
padowej pułkownik Eile w dalszym ciągu sweg11 cyklu odczytowego na temat Insurekcji, wygłosi interesują.cą prelekcję n. t. „Rzlłd a Dyktator".
Wreszcie .o godz. 22.()0 wybi.tuy e~ista i
kr;r.tyk, były redaktor „Ateneum", prof. Cezar.y Jellenta, w feljetonie p. t. "Niemka·Francuska-Polka" przeprowad.ii intere»ującą para·
lelę między przedstawicielkami ty_ch trzech na·
rodowoki..

na

-~ -

'

.

--

~

....

"'.!!

~QQ

•

••

„

i po· .

przyjemne

17.15-17.40.

.
(tr. z W-wy).
na „Broadway'!.
17.40-19.00. Koncert muzyki popularnej, w
Policji
Reprezentacyjnej
Ork.
STALY TEATR DLA OZIECi I MLODZIEżY wyRonaniu
Paflstw. pod dyr. Al. Sielskieg-o (tr. z W-wy).
W SAL! FILHARMONJI.
19.00-19.25. Rozmaitości.
W niedzielę, dnia 21-go b. m. o godz. 3,15
19.26-19.40. Feljeton p.t. „Stuprocentov..-y
po pot dana będzie po raz 4-ty ciesząca się
M. Zawistowicz·Szczewygł.
niebyw::i.łem powodzeniem baśń w 4-ch aktach Amerykanin" p. t. „Za siedmioma górami". śpiewy i tańce pańska (tr. z W-wy),
19.40-19.50. Komunikat sportowy Łódzki.
uzupełniają to widowisko.
20.00-20.;.;o. Słuchowisko z W-wy. Krai::iW pełnych próbach „Przygody Tomcia Pa-.
luchi.>." baśń w 5-ciu aktach. Baśń ta będzie cki-Rodoć. Satyry z1·adjo1'onizowane.
20.30-21. 10. Koncert muzyki węgierskiej.
grana w Łodzi po raz pierwszy,
Wykonawcy: Ork. P. R. pod dyi-. J. Ozimińskie
go i Aurel Koch (baryton) (tr. z W-wy).
TEATR POPULARNY W SALI GEYEl?A
Piotrkowska 295.
21.10-21.25. Kwadrans liter. „Wilja ma.la·
b. m. o godz. 8 m. 15 rzy" - z. Bartkiewicza (tr, z W-wy).
Dziś w sobotę 20
21.25-22.00. Dalszy c:ąg koncertu z W-wy,
Wiecz. j jutro o godz. 4 m. 15 i wiecz. 8 m. 15
22.00-22.15. Feljetor. pt. „Duma" wyg!
Teatr Popularny w Sali Geyera wystawi arcywesoly wodewil w 5 akt. ze śpiewami i tańca· inż. J. Granowski (tr. z W-wy).
22.15-22.35. Koncert solistów z W-wy.
mi p. t. ,,Nasze łodzianki". Retyseruje R. Ur22.35-24.00. Kom: Pat, meteor, polic. sport.1
bański.
~~~ą taneczna z W-W'J.
Bilety (iQ łW>yeia w kasie ~tru.
•

,

1

J

I

,f,_!:f:_:r:_._s_"1_·- - - - - - - - ----•_ _ _ _ _ _ _ __.HASŁO" z dnia 20 grudnia 1930 roku.
Dziś

i dni

następnych

Str. 9.
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I Wfelkl podwójny program:

u.

1.

KRWAWY PORACHUNEK ·CZERWONY

Dramat sensacyjno-awanturniczy w 10 aktach.
w roli a-tównej: ulubienice narodów,
I SOD
0
nieustraszony jeździec dzikiego Zachodu
Arcyciekawa wzruszająca treść trzyma w napięciu uwagę widza od
poc:u1tku do końca akcji! Wstrząsające sceny! Sii:czyt od1ofagi i bohaterstwa I

UWAGA: Ceny micj1c o.ie podwyźuone.
Pocs,tek scao11. w dni powu. o godz. 4-ej
W soboty, ni•dzicle i święta o godz. 12-ej.
Na pi•rwsze seanse ceny miejsc znacznie zniioue

Ho t

Orkieatr~ pod kier. p. Białkiewicza.

I

- 1930 r.
Po• ald Nr. 840 OGLOSZENIE.

Do akt Nr. 2470 -

1930 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, A, Komornik Sądu Powiatowego w Poddębiµt.ch, IGNACY HERMANOWSKI, zamieszka- DAM ŁAGODZlŃSKI, zamieszkały w Łodzi
w Poddębicach, ·na zasadzie art. 1030 U. P. przy ul. Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art.
. ogłasza., że w dniu 8 stycznia 1931 r. od 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 23 grudnia
odz. 10 rano we wsi Ost1·ów gm. Dalików od- 1930 r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. "r apublicznego rutowicza <i8 odbędzie się sprzedaż z przetar·
sprzedaż z przetargu
będzie się
Podolskiej gu publicznego ruchomości, należących do Ró~ucllomości, należących do Wandy
l składających się z in~entarza żywego i mart- ży Liberman i Abe Libermana i składających
się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 2,200.
)wego, oszacowanych na sumę zł. 750.
Łódź, dnia 11 grudnia 1930 r.
foddębice, dnia 4 grudnia 1930 r.
Komornik (-) ADAM ŁAGODZIŃSKI.
.Komornik (-) IGNACY HERMANOWSKI.

~

I'

Kino-Teatr

~

I

~

i
!

aktach.

Ns.stępny wielki świątoczn7 program:
głównej:

I

„Zemsta Hassana" w roli

TOM MIX.

701 - 1930 r.
IDo akt Nr. OGLOSZENIE.

Komornik Są.du Powiatowego w Łodzi, STE.
FAN ZAJKOWSKI, zamieszkały w Łodzi prz~
ul Traugutta Nr. 10, na zasadzie ~rt. lOilO
U. P. C. ogłasza, .że w dniu 7 st;')-czn.i.a 1931 r.
od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 100 odbędzie się spr:tedaż z przetargu
publicznego ruchomości, należących do Jana
Ch..'lliela i składających się 2 zegarów w szafkach stojących i 8 zegarów ściennych, oszacowanych na sumę zł. 1,000.
Łódź, dnia 18 grudnia 1980 r .
Komornik (-) STEFAN ZAJKOWSKI.

DZlś I DNl NASTĘPNYCH
Dramat niezwykłej odwagi i niemniejszej

miłości w

filro.i-e p.

„SKRZYDLATA FLOT

Dojazd tramZe romskiego 74-76.
wajami 5, .6, 8, 'j, lo, do rogu Kopernika i Zeromskiego
Orkiestra symfoniczna ped batut!\ A. Czudno vskiego. Początek
seansów w dni powszednie o god:i. 4-ej pp. w niedziele i święta o godz.
2-ej pp. Ostatni seans o g. 10.ej wiect. - Ceny miejsc: I. m. 1.25 gr.
!I. m. 90 gr. i !II. 60 gr.-Bilety uliowe w sob., niedz. i święta niewaine.
N a pierws:iy seans wszystkie miejsca po 60 Sl'·

t

Q

W roli głównej: szatańsko-kuszqca NORA NEY, subtelna Helena
Makowaka, poryw. EUG. BODO i zespół teatru „Qui•Pro•Quo"

Do akt Nr. 1814 - 1930 :r.
OGLOSZENIE.
Ko1nornik Sądu Powiatowego w Łodzi, STEFAN ZAJKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Traugutta Nr. 10, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 5 stycznia 193.
r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Przejazd
19 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego l'Uchomości, należących do Henryka Bermana i skła<iających się z radio-aparatu i maszyny do pisania, osziicowanych na sumę zł.
70C.
Łódź , dnia 18 grudnia 1030 r.
T\omornik (-) STEFAN ZAJK(JWSKI.

Wielka e.popea powietrzna.

PRZEDWIOSNIE

l

a·b

BŁAZEN

Największy dramat sentacyjny w

1.)zieje bohaterskich lotów transoceani ctoych.
M
n
roli
łl'9
głównej: 119

o•

A

w

Brawura i fasc,-nujące przygody
Ił liB
e/I
1111

"

o

Y

A

....

powictrzae amuykań ... kic.la lotni„ów

o

jako oneł

powietrzny

W sobot<;, dnia 20 grudnia o godz. 12-ej, w niedzfolę, dnia 21 o g.11-ej rano Poranki d!a dzieci i młod.;iez.·y
wyświetlany będzie film p. t. nEkscent:ryczuy jegomość'~- Ceny miejsc: dla d:iiecl 20 gł'. dl& dorosłych 50 , ,.,
Następny program: „Arkil Noego" w roli gł. George O'Srie!ł i Doleres Co1tell.i.

li;l!!,a„„„111111„illl„„lla:lllllllml„11!11„„„„„„„„„11111„lml„...„„„„...„„ml!...„„„„l&„mlllm„„1„llllllllllll„„„„......

„„„„„llll'!!lm„„Glm~M

Oo akt Nr. 2027 - 1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, STEFAN ZAJKOWSKI, zamie;<zkały w Łodzi przy
!I! Traugutta Nr. 10, n:!. zasadzie art. 1030
llJ. P. C. ogłasza, że w dniu 13 stycznia 1931
fr. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Piotrkowlskiej 82 odbędzie się sprzedaż z przetargu pulblic:mego ruchomo~ci, należących do Adolfa
!Bankiera. i składają.<"ych się z 3 lamp sufito\Y;ych z broniu, oszacowanych na sumę zł.

KROL GOR

~.200.

ł,,ódź,

'

dnia 11 grudnia 1930 r.
Komornik (-) STEFAN ZAJKOWSKI.

Potężny

Dziś

Tel.

111:72 . li • •

DZ\VIĘKOWY
:r;

hlrnu

."

John Barrymore
i Camilla Horn
om; Victor Varkonyi'

i dni następnych!

Wybitne arcydzieło produkcji krajowej
na tle niedawnej pn;eszłości

ul.

Realizacja T. S. Chrzanowskiego
Role główne odtwarzaj~ :

Do akt Nr. 2218 - 1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, JóZEF TOMASZEWSKI, zamieszkały w Łodzi
przy ulicy Zachodniej Nr. 36, na zasadzie art.
.!-030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 2 stycznia
1931 r. od godz. W rano w Łodzi, przy ul.
Wólczańskiej 66 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do
Eljasza W olczyka i składających się z czterech
krosien mechanicznych, oszacowanych na sumę
zł. 1300.
Łódź, dnia 15 grudnia 1930 r.
Komornik (-) JóZEF TOMASZEWSKI.

Giełaki,

Mebel, Bohdan
Adolf Dymsza i in.

Wspaniała

ilustracja muzyczna orkie·
stry symfonicznej pod dyr. L. Kantora.
P<>cafltek seansów o godZ'. 4•ej po poł„ w aoboly
i nied%. o godz. l2·ej w poi. Ceay 1nie11c popular·
tte, na pierwszy 11_,aos iod 1 :sł. w aoboly, oiedz.
i święto od 12 -3 po SO gr. i t zł.

Do akt Nr. 1998 -

1930r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi,
FAN ZAJKOWSKI, zamieszkały w Łodzi

STEprzy
uL Traugutta Nr. 10, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 13 stycznia 1931
r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rucl1 omości, należących do Szlamy
Rottenberga i składających się z 24 warsztaŁów tkackich szerokich, 2 warsztatów wąskich,
iuotoru elektr. o sile 10 koni, snowadła, szpuloszacowamaszyny i 3 małych treibmaszyn,
.nych na sumę zł. 6,250.
Łódź, dnia 12 grudnia 1930 r.
Komornik (-) STEFAN ZAJKOWSKI.

Do akt Nr. 1650 -

1930 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, JóZEF TOMASZEWSKI, zamieszkały w Łodzi

.przy lllicy Zachodniej Nr. 36, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 30 grudnia
1931 r. od godz. 10 rano w Łodzi, przy ul.
28 p. Strz. Kan. 63 odbędzie się sprzedaż z
pr zetargu publicznego ruchomości, należących
do fir.: Bcia z. E. Ignacy Sztrauch i składają
cych się z warsztatów tkackich, oszawanvch
na sumę zł. 15,000.
Łódź, dnia 11 grudnia 1930 r.
Komornik (-) JóZEI<' TOMASZEWSKI.

Początek

1713

NASTĘPNY

(fiłm

Wieczór Poetów "KWADRYGI"
odbłfdzie się w niedzielę,

dnia 21-go grudnia r. b. o godz. 18-ej
w Sali Rady Miejskiej, Pomorska 16

Wystąpią:

J.

Czechowicz, St. R. Dobrowolski, .Stefan
Rydzewska, M. Pi.chał,
G. Timofiejew.
Recytują autorzy 0raz artyści Teatru Miejskiego: Iza t Faleńska, 51\w•
Mieczysław Stawski.
~Niedźwiecka
St. Ciesielczuk,

Gałczyński, A. Maliszewski, N.
Wł. Sebyła, Wł. Słobodnik, L. Szenwald,

Flukowski,

K. I.

„DZ EJE . AŁŻEŃS WA"
UL. Kl1-JNSKlEGO 123
.• fi.~

~:4

";,„.„

.
<-

'

Norma Kerry

Sergjusza'' --==

rosyj1ki).

Orgie zabaw, kontredans rozwodów, p. t.

W rolach

PROGRAM:

„Miłość Księcia

i dni

głównych:

::1 ~ie

seansów ,w soboty, niedziele i święta o 10<& ~~I).
w dni powszednie ~ godz. 5.30, 7.30, 9.15,

Dziś i dni następnych
następnych!
Wielki dramat erotyczny z zakulisowych tajników współczesnych małżeństw.

Dziś

w

r

NIEBEZPIECZEŃSTWA

4.30, 6, 8, 10 wiecs., w sob.
12 W połudn.
po cenach znitonycb,

Początek

Liil Lyana, Paweł Owerło,

nieasłaDDt'4r0 śmiechu

ROZKOSZE·

dźwiękowe

i saiedz. poranki o godz.

sponiewieranego przez bezkarnego łotra

po raz ostatni!

HAROLD LLOYD

i aktualnoici krajowe,

dziewczęcia

Dziś

178

Dwie godziny

NADPROGRAM:

GUBANIE W
Edmund

Kilłńskiego

Koncertowa gra
Arcyciekawe tło !

Dodatki

KINO·TEATR

MIMOZA

Porywaj~ca treść!

STABSKAPITAN
Miłość

"l:SURZA"

.

.

' R.IOR
ł.ódź

dramat erotyczny.

W rolach głównych:
'
Niezapomniana parakochanlców

•
I

I

iW11SW:U~~ .-

I

DzWj~l{OW'i

Dziti i dni

I

Do akt Nr. 2386 - 1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lotli;i, JtJZEF TOMASZłJWSKI, zantleszk;4y w Łodi.i
przy ulicy Zachodniej Nr. 36, na zasadzie a.i:t..
1030 U . .P. C. ogłasza, że w dniu 30 gnidnia
1930 r. od godz. 10 rano w Lodzi przy ul. 4.
kowej 1 odbędzie siQ sprzedaż z przetargu publicznego 111chomoś i nale żący ch do firmy;
Teodor 'fietzen i składają t: ych sit z kasr ognio trwałej, oszacowanych na sumę zt 7ó0.
Lódź, dnia 10 grudnia 1980 r.
Komornik (-) JóZEF TmAASlillWSKL

TEATR ŚWIETLNY

CASINO"
17!r.!r-----=r" , następnych!
, ---

f
~

Thelm~ Todd.

I

Następny

program :

???
Początek seansów w d!\i pow·
szednie o godzinie ~20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o ~dzinie 3, 5, 7 i 9.
225

'•

Str.

,HASLO" z dnia. 20 grudnia Hi30 roku.

1(}

LIZIC

I

NĄ SWIĘTA BOZEGO NARODZENIA!

z oryginalnej fibry wulkanizowanej jest praktycznym
i trwałym podarunkiem gwiazdkowym !
Sprzedaż

NSUM

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

GlłONll&AW
Łódź,

1838

przy WIDZEWSKIEJ MANUFAKTURZ~

Patefony,

'J)oleca ·po sensacyjnie t"anich cenach, aby każdy mógł kupić prezent świąteczny dla siebie i innych ;

od

zł.

Zak.iety

w najmodniejszych kolorach za

zł.

od

1.75

tkane jedwabiem we
wszystkich kolorach

od

2.95 -

zł.

C

(Radwańska 2~

11.-

ffiet~Yjały damskie
wełniar,.e we wszystkich szerokoś
ciach, kolorach i deser.iach

zł.

od

za metr

Chustki

wełniane

w pięknych deseniach za sztuk«;

zł.

od

3.45

od

Kołdry wełniane
(Koce) w wielkim wyborze za

BieH~na damska
koszule białe i kolorowe w bogatym wyborze

sztukę

zł.

Poznańska

9.75

11HIG ERA''

przy ul. Napió~.rnwskie10 1,
przy olacu Reymonta, tel. 124-37. Przyi·
muje do chemicznego czyszczenia i fa;r.
bowania wazel„q garlłerobę. F ai-bl!je
wszelkiego rodzaju f.itra i drC1 kuje pluszowe kotikowe <ne palta we ws:ysticich
desoniach.Robott zostają wy~onaae przez
eiarw~zorzędnyc.1 faci10wców. u .vaga !
Specjalność g„rnit.iry męs ide. Na. ż~
16\J7
danie wysyłam gońc;i..

W' Łoa:i:i,

wełn. georgetty
w najnowszych deseniach i kolorach za metr

Tweed i

od zł. 5.zł. 2.45
od zł. 11.SO
..-cwa..:.......;„„„s!•„--„...--„„„_„..ia-„-„„„„„„„„„...
zł.

od

Pulowery i swetry

Krawąty

eleganckie desenie, wielki wybór

najnowsze desenie w wielkim wy
borze

10.50

zł.

od

od

7.-

zł.

Pralnia Chemiczna

i Farbiarnia

G„.

lriat•;Qły męskie
kaJl?garny czarne i granatowe
za metr

Nr. 2
z ul. Cegielnianej

lł

i kolorowe z najlepszych
tkanin

11.-

Piramow~cza

Polecam meble: gabinety, sypialki,
stołowe, oraz pojedyńcze meble na
warunkach dvgodn:1ich, ceny nis!!ie.
Przyjmuje me.:ile do odświeżania
i zamiany. Honoruje asygnaty Pol.
Zw. Zaw. Prac. U.:iazi>• S,,oiccznych.

męskie

Koszule

białe

Leopolda Miszczaka
we~ściie

~-EDIW!ma::R_ _ _E&!~------------„i-------------

MS41hWt• ,•

9

ul.

WILLA

wełniane

metr

Nr. 59-61.

· płyty

Ił• FlłA
Piotrkowska 229

Jedwabie

A!il

G

Zakątna

najtaniej nabyć można tyko w firmie

Resztki, Sekqnda, Braki, Barchany, Flanele i inne artykuły znanej
dobroci wyrobu Widzewskiej Manufaktury.

.
Rękawk. zki
dla pań i panów imitacja duń
skich

ul.

Nowości Radjowe

Dojazd tramwajami 10 i 16

l..tOKICINSKA 54.

po cenach fabrycznych w firmie

Hallo! Hallo!

2.50

Nadeszły aparaty detektorowe
na nową stacię warszawską
w cenie zł. 30.- komplet wra:i;
z materjałem i anteną

„Eleklros-Rajo" ·
Łódi,

••
•••
•

ul. Ceg·ieh!iana Nr. 28,
tel. 156-59•

UWAGA t

Przy okazaniu niniejszego ogłoszenia udxielamy
10 proc. rabatu •

DOKTOR Med.

nowy garnitur!

~

~

WOŁKOWYSKI

POLSKIE RADJO

przeprowadził się

JERZY KRZYŻANOWSKI
Andrze;a Nr. 4, tel. 201·0•

Poradnia
Wenerologiczna

-Jeżeli kupisz bucik
jAbł

zrobisz .naj-

milszą

I

Telefon 159-ZZ

„„

G ... , A AWD H' m
'łl'f

I

ź~nie~

core~·

•I

synowi i $amemu sobie, bo„.

Firma ta od dawaa znana ·
Ił Solidna i wiiqta

Któi nie zna Kowalczyka
Jego pantofel:i:i
Dla panienki cZ'y chłopczyka
Wybór mas1 tam wiei.ci
Nie~h

NA

AL.

kaidy

paleea: pońci.ot.hy jedwabne, fildeto!I
skupetki mę~kie, polczoc.by dziecinne
refor.my, rqkawiczki wełniane, łwt.try
pnsystęp11a
i pouczoclJN. . Gen~ bard~o
era.i pr~yfiluie pon(l!Oahy de hpcraciji.

j

wyroby
kra1·owe '·
2~

...

-~··

poleca:

•••

CHER
REI
SADOKIERSKI

c:hirurgja szczęk, jamy
ustnej i plastyka
reguhacja zębów

Piotrkowska 1-64
_. . ·~.!:!__i.~~~:ł.~ . .

Spec,jaliata
chorób skórnych i wenerycznych

Leczeaie diatermją.

ul.

Dla- niezamoi.n)'~h ceny lee:adic,

2~o • ·7 ·

. illllilt

·· · •

legitymacja wy<ia.ia _pr :ez adm!nistracjt>,
fabr. I.!<... ~o:i.nansk1ego na 1m1ę l:.abeli
ł-'OI:.
Walter Nr. ;j;,",tJ.

28

_
Te}.
201 93
Od 8-11 rano i 5-9 wiecz.
513
w niedziel1; od 9-1 PP•

hALLOf

L.agiane~a

Elektroterapia.

Południowa

Spółka Szewców
ł"iotrkowska 79
teł. l.58·:i8
1407
Hallo l Dzwoń teł. 103-;,v nPoa-otowio
krawieckie Kiersza" Zeroms!C1ego 91
sklep na.rożny. Motrentalnie odswiei;~
garnitur za z!. 3.-, suKnit; za zł. 2.óv,
palto za zł. ;$.-, łącznię z odebraniem
i o_desłaniem.. Expressem pierze, far·
buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceru e.
Farbujemy i pierzemy futra sposo.:i~m
s ~:;
lipskim.

med.

stomatolog

Pil kwarcow'ł). Badanie krwi 1 wydzielin •
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-!J pp.
w niedziele i święta 9-1
Dla pań od 6-"l eiddzielna. poczekalnia

(specjalność: detaliczna sprzedaż
:t.dóweoc trwałych n.a wodc;)

EDWARD

rentgenodiagnostyka

t1 ·&.c:d!' "!!1'5 up·'* "ttzr
Qcdaktor n~czeln.Y; Stani1ław ,Wllatff.1d.
...

I

36

tel. 216-90
Specjalista che.rób skórnych
615
i wenorycznych
LECZENIE ŚWIATŁEM diatermią (lam

Skóry-.tiurt i Detal

DR. Mł:D.

Dr~

I

I

1~

31

•0•111••1.11• te.11.ara.11;a
Oddziel11a poczeka nia dla kobiet
ł'Cu<ADA 3 zł.
Ji9

1777

ZIELONKO Kupujcie •

KOŚCIVSZKI

'"-~6=-~dl•7

~elniana · -

parttię\I.

GWIAZDKĘ!

SKLEP

KAZIMIERY

Dwadzłeicła pł~ć Ce.

I

jabinet sw,aho-1.ec:rnicz.)

CEGIELN.ANĄ

•• ~SZEWCY •••

w

ul. Cegielniana 25.

Telefon 159·22

..::tynna od ti rano uo ~ włecz.
niedziele i świctta 9 - :l pp
od 11-1:.i! i :.i!-;; pp. przyr
muje kobieta łe„arz
1
, .:czenie chorób weaeryeznye.L
I moczopłciowyeb i a.lióruycu
adanie Krwi i wyuzieiiu i •.
syłitis i tryper
Konsuhucie z neurologiem
i urologiem
1

KOWALCZYK
Łódi,

•

Lekarzy SpecJalistów
uL Zawauzka Nr. 1

w firmie

Jq

1437

na .ul.

•••

ł'o~lf~e.1>ni

cii~opi:y do 11pn-Yu1 .azet na tuo•
11uiowic;~, :i1iła1.:ać :ii~ do admiuietrac 1;
da.~•,uaia;a ou go„J. ~-llł ran,,

