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Największa katastrofa w Polsce 
Tak nazwał tragiczne zderzenie pociągów 

pod Łodzią przedstawiciel min. komunikacji. 

Przyczyną katastrofy jest przesiarzały system przestawiania zwrotnic. 
Dwie ofiary katastrofy 

^akób Duński, szereg. 28 o. S. K. 

Katastrofa kolejowa w Karolewie, w 
której zginęło 8 osób, a 27 odniosło ra
ny, wywołała duże poruszenie wśród 
władz kolejowych. 

Dyrektor departamentu eksploata
cyjnego, p. Adam Frank, udzielił prasie 
następujących ciekawych irrformacyj: 

— Katastrofa na stacji Łódź — Karo-
lew była 

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH, 
Jaka zdarzyła się w niepodległe] Polsce. 

Jeżeli chodzi o rodzaj katastrofy, 
kiedy jeden pociąg wjechał w bok dru
giego, jak to miało miejsce w Karole
wie, to nie mieliśmy podobnego wypad
ku 

OD D W U D Z I E S T U KILKU LAT. 
Pamiętam ostatnią taką katastrofę 

W roku 1904 pod Wiochami, w której 
również poniosło śmierć około 10 osób, 
a kilkadziesiąt osób rany. 

W katastrofie tej zginał wówczas 
znany przemysłowiec Woiański, a 
ZNAKOMITY PISARZ, W Ł A D Y S Ł A W 
REYMONT BYŁ KONTUZJOWANY. 

Reymont wytoczył wówczas proces dy 
rekcji kolejowej i otrzymał 30.000 rubli 
odszkodowania. 

— Czy nie podziela p. dyrektor na
szej oplnji, że przyczyną ostatniej kata
strofy jest 

PRZESTARZAŁY SYSTEM PRZE
STAWIANIA ZWROTNIC 

na kolejach polskich? 
— Katastrofę spowodował, jak wia

domo, zwrotniczy Wodziński, który nie 
nastawił normalnie zwrotnicy. 

Wypadek ten był tem dziwniejszy, 

że każda stacja kolejowa posiada swój 
regulamin, jak ma być zwrotnica prze
stawiana. 

Oczywiście mechanizacja przesta
wiania zwrotnic w dużym stopniu. 
ZMNIEJSZYŁABY ILOŚĆ W Y P A D 

K Ó W KOLEJOWYCH. 
Niestety, mechaniczne przestawianie 

zwrotnic posiadamy tylko na szlakach 
kolejowych w b. dzielnicy pruskiej, oraz 

t. zw. pólmechanizację w dawnym za
borze austrjackim. 

Elektryczne przesuwanie zwrotnic 
zaprowadzone jest również w Katowi
cach. 

Na terenie b. Kongresówki naogół 
NIE POSIADAMY MECHANICZNEGO 

PRZESTAWIANIA ZWROTNIC. 
— A jak sprawa ta przedstawia się 

w innych krajach? 

Wybuch w kopalni 
3 górników labUgch, 13 robotników 

leszcze nie ftijdobyto. 
Katowce, 16 serpnia 

(Polska Agencja Telegraficzna) 
Na oddziale 7 kopalni „Hildebramit" 

w Nowej Wsi uastąpił dziś o godz. 8-eJ 
rano wybuch gazów na oddziale, zatru
dniającym 13 robotników, w pobliżu zaś 
sześciu. Skutkiem wybuchu powstał po
żar, który łącznie z wyziewem gazów i 

zapalcuiem się miału węglowego utru
dniał akcję ratowniczą, tak, że dopiero 
o godz. 3-ej po poł. wydobyto zwęglone 
ciała 3 robotników oraz 1 ciężko i 5 lżej 
rannych. Pozostało jeszcze 13 robotni
ków, których dotychczas nie zdołano 
wydobyć, niema jednakże nadziel wydo
bycia ich żywych. 

Jakób-Dawld Gerszt, szereg. 28 p. S. K. 

— Niemcy zaprowadzi^' ostatnio 
mechanizację przestawiania zwrotnic na 
wszystkich stacjach. Mechaniczne prze
suwanie zwrotnic za pomocą elektrycz
ności Jest stosowane już dawno. 

— A dlaczego władze kolejowe nie 
przeprowadzają niezbędnej mechaniza
cji? 

— Urządzenie mechanicznego prze
stawiania zwrotnic wymaga 

WIELKICH NAKŁADÓW PIENIĘDZY, 
i głównie dlatego prace w tym kierunku 
natafiaią na trudności — kończy swe 
wywody dyrektor departamentu eksplo 
atacyjnego ministerstwa komunikacji. 

Władze kolejowe winny dołożyć 
wszelkich starań, aby skończyć czem-
prędzej z przestarzałym systemem 
przestawiania zwrotnic i zaprowadzić 
na wszystkich bez wyjątku stacjach sy
stem, zapewniający ma\iinum bezpie
czeństwa dla pasażerów i personelu 
kolei. 

Koniec strejku włókniarzy w Anglji. 
(Robotnicy wyrazili zgodą na arbitraż. 

LONDYN. 16 sierpnia. 
Kryzys bawełniany dzisiejszej nocy 

wszedł w nowy okres. Przedstawiciele 
przemysłowców i robotników zgodzili 
się na przyjęcie postępowania arbitraże 

wiego, wobec tego tkalnie beda mogły 
rozpocząć pracę w najbliższy noniedzia 
łek. Do chwili rozstrzygnięcia sporu bę
dą obowiązały płace, jakie robotnicy o-
trzymywall przed zamknięciem fabryk. 

Bokser polski, Kupka, popełni! samobójstwo. 
Katowice, 16 sierpnia. 

Polska Anencia Telegraficzna 
Znany polski bokser wagi ciężkiej i 

nrstrz Polski Kupka, który w dniu wcZo 

rajszym walczył w Bytomiu popełnił w 
piątek, dn. 16 b. m. samobójstwo w rzeź 
ni miejskiej w Katowicach. 

Pogrzeb 
ofiar 

Katastrofy 
na str. £-ef. 
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Pogrzeb ofiar katastrofy . 
Wczoraj odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku zwłoki 3-ch 

tragicznie zmarłych żołnierzy 28 pułku Strzelców Kaniowskich. 
Przedstawiciele władz woishowych i cywilnych, rodziny 
zmarłych oraz tłumy publiczności brały udział w pogrzebie 

Ostatnim O ł u n o m t r a « a > l l l I n l * . I I I . •_ • . . . . . . - ^ Ostatnim etapem tragedii, Jaka roze
grała sie pod Karolewem są pogrzeby 
nieszczęśliwych ofiar. 

Onegdaj odbył się pogrzeb dwóch 
żołnierzy - żydów, a wczoraj wieloty
sięczne tłumy odprowadziły na miejsce 
wiecznego spoczynku dalsze trzy ofia
ry, trzech żołnierzy wyznania greko-
katoUckiego: ALBINA URBANIAKA, 
ZYGMUNTA WIŚNIEWSKIEGO i BA
ZYLEGO ŁAPKIEWICZA. 

Wszyscy trze] byli w czynne] służ
bie, którą odbywali w 28 p. Strzelców 
Kaniowskich. 

Ś. p. Albin Urbaniak miał lat 24 I przy 
dzielony był do I-e] kompanii ciężkich 
karabinów maszynowych. Dwaj jego ko 
ledzy ś. p. Lapkiewicz i Wiśniewski byli 
od niego młodsi, pierwszy o rok, drugi o 
dwa lata i oba] pełnili służbę w drużynie 
dowódcy pułku. 

Lapkiewicz ) Urbaniak kończyli już 
swą służbę za kilka tygodni i na Jesieni 
M IEL I JUZ W R Ó C I Ć DO S W Y C H RO

DZ IN . 
Tragiczny splot okoliczności nie pozwo
lił Im Jednak doczekać te] chwili. 

Przed szpitalem 
Pogrzeb wyznaczono na wczoraj na 

godzinę 3-cią po południu. Kondukt po
grzebowy miał wyruszyć ze szpitala 
garnizonowego, mieszczącego się przy 
ul. Żeromskiego 113. 

Już na kilka godzin przed wyznaczo
nym czasem, przed szpitalem zaczęły 
się gromadzić tłumy ludzi. Policja kon
na I piesza utrzymywała porządek. Co 
pewien czas zajeżdżało przed szpital 
auto, z którego wysiadali przedstawicie
le władz wojskowych i policyjnych. 

Kompania honorowa zajęła miejsce 
przed szpitalem pośrodku jezdni. 

Na godzinę trzecią wszystko już by
ło gotowe, wstrzymywano się jednak 
jeszcze z wyruszeniem konduktu, cze
kano bowiem na 
PRZYBYCIE RODZINY JEDNEJ Z 0 -

FIAR. 
O wpół do 4-ej wszyscy krewni byli 

już na miejscu. Z kostnicy szpitalnej do
latywały rozdzierające krzyki i płacze. 
To matki żegnały się ze swymi synami, 
których zdejmowano już z katafalków. 

Kondukt żałobny 
Powoli, w skupieniu wielkiem, formo 

wsi się 
ŻAŁOBNY KONDUKT 

Kapitaliści zagraniczni 
ittwre&tuja n> dtolsce. 

W i r s - a w s k i korespondent ..Republi
k i " (S) telefonuje: 

Ogólna suma inwestowanych w P o l . 
sce kanitafów zagranicznych wynos i 4 
mil j . 800 mi l j . zł. z czego 3 mi l iardy 800 
mjl jonów przypada na pożyczki pań
s twowe, 340. mi l jonów na pożyczki sa* 
morządowe, 600 mi l j . zaś na pożyczki 
udzielone towarzys twom akcy jnym. U» 
dział kapi ta łów zagranicznych w istnie
jących w Polsce 850 towarzystwach ak 
cy jnych wynosi 20 procent. 

Najwyższy procent jest w orzemy* 
śle naf towym, dalej e lektrycznym i gór 
nictwie. 

Na czele konduktu stanęła kompania ho 
aorowa 28 p. Strzelców Kaniowskich z 
własną orkiestrą. Za kompanją stanęły 
trzy karawany. Za każdym karawanem 
szła rodzina nieszczęsnej ofiary kata
strofy kolejowej. Dalej szli przedstawi
ciele władz wojskowych, wszyscy ofi
cerowie 28 p. S. K. z gen. Małachow
skim, podpułkownikiem Bratro i majo
rem Cieślakiem na czele, przedstawicie
le władz policyjnych z komendantem 
Niedzielskim, koledzy zmarłych i niezli
czone rzesze tych, którzy oddawali 

OSTATNIA POSŁUGĘ TRAGICZNYM 
O F I A R O M KATASTROFY 

Gdy żołnierze - koledzy wynieśli na 
barkach spowite kirem trumny, orkie
stra wojskowa zagrała marsza żałobne
go i pochyliły się smutnie wszystkie od
kryte głowy. 

Kondukt ruszył. Żałobny ten pochód 
prowadzili dwa] księża greko - katolic
cy z łódzkiego garnizonu. 

Poruszył się wielotysięczny tłum i 
zwolna w ciszy 1 zamyśleniu ruszył za 
trumnami. 

Po bokach każdego karawanu szli 
żołnierze w pełnym bojowym ordynku. 

Na każdej trumnie leżały dwa wieńce -
jeden od 28 p. S. K drugi od 10-go pułku 
artyterji potowe). 

Kondukt posuwał się ulicami: Żerom
skiego, Konstantynowską, przez Plac 
Wolności i Pomorska aż na Doły. 

Przez cały czas orkiestra grała mar
sze żałobne, a tłum rósł z każdą chwilą, 
przyłączali się doń bowiem przechodnie 
z poprzecznych ulic. 

Od czasu do czasu słychać było ci
che westchnienia I łkanie osób, idących 
za karawanem. 

Ogromny pogrzeb, Jakiego Łódź już 
dawno nie widziała sprawił potężne wra 
żenię. Wszystkie balkony na ulicy Że
romskiego, Konstantynowskiej i Pomor
skiej były szczelnie przepełnione.' 

Na cmentarzu 
Policja utrzymywała przez cały czas 

wzorowy porządek, dopiero na cmenta
rzu powstał ogromny ścisk i nie można 
było dać sobie rady z naporem publicz
ności. 

Gdy żołnierze sprezentowali broń i 
trumny spuszczono do grobów cmen

tarz cały napełnił się 
L A M E N T E M i SERCE ROZDZIERAJĄ

C Y M PŁACZEM. 
Matki padły na groby swych przedwcze 
śnie zmarłych synów i żadna siła ludz
ka ule mogła Ich oderwać ani uspokoić. 

Koledzy złożyli wieńce na świeże mo 
giły, księża zaintonowali pleśni pośmiert 
ne i posypały się kwiaty na groby nie
szczęśliwych żołnierzy. 

Kobiety mdlały. Wyniesiono je z 
cmentarza. 

O godzinie 6-ej tłum powoli poczynał 
się rozpraszać, wstrząśnięty do głębi 0-
kropnemi scenami na cmentarzu. 

Przy świeżych grobach pozostali je
szcze najbliżsi, cl, którzy tę bolesną stra 
tę najgłębiej odczuli I którzy długo jesz
cze pozostaną w nieutulonym żalu*. 

Pogrzeb kolejarzy 
Zwłoki kolejarzy Ignacego Grzegto-

lucby, Antoniego Szpondora 1 Kubiaka 
przewieziono wczoraj do kościoła Mat
ki Boskie] Zwycięskie] na ulicę Łąko
wą, skąd dziś o godzinie 11-ej przed po
łudniem wyruszy ostatni kondukt po
grzebowy. 

Żywiołowa emigracja do Prus. 
Port królewiecki ginie wobec konkurencji Gdyni i Gdańska. 

Prusy Wschodnie b y ł y i są Jednym z 
niezmiernie ciekawych zakątków Euro
py. Dla Rzeszy Niemieckiej k ra j to czy
sto deficytowy, k ra j podlegający depo-
pulacjl, z którego zawsze była dość zna
czna emigracja zamorska 1 jeszcze silniej 
sza emigracja do zachodnich prowincj i 
Rzeszy. 

Mamy tam do czynienia z dość dotkl i -
wem bezrobociem w przemyśle. A obok 
tego parcelacje wsteczna, czyl i powięk
szenie się majątków większych kosztem 
skupu działek włościańskich przez wie l 
kie majątk i . I oto brak tam robotnika rol
nego, brak tak dotk l iwy, że go trzeba po
krywać siłami polskiemi. To też emigra
cja sezonowa do Prus z naszego pograni
cza jest zjawiskiem stałem, a nawet ros-
nącem z roku na rok pomimo mocnych 
przeszkód stawianych ze strony rządu 
niemieckiego i wykonawcy jego zleceń 
„Niemieckiej Centrali Robotniczej" (Deu
tsche Arbeiter - Zentrale). 

Niemcy pragnęłyby za wszelką cenę 
ograniczyć wp ływ polaków do tego kra ju 
ze względów gospodarczych, przenieść 

nadwyżkę sił roboczych na rolę, oraz ze 
względów pol i tycznych, aby tem łatwiej 
germanizować pruskich mazurów. Droga 
do tego wiedzie przez reglamentację imi 
gracj i . Tu Jednak spotykają się z bardzo 
mocnym oporem zarówno pracodawców, 
jak i pracobiorców. 

Niezmiernie ciekawe szczegóły w tej 
kwest j i podaje p. Wieloch, w ostatnim 
Kwarta ln iku Naukowego Instytutu Emi
gracyjnego. Oto centrala proponuje obu 
stronom kontrakty . Mają one zapewnić 
właścicielom ziemskim stałego robotnika, \ 
robotnikowi zaś korzystanie z ustawo
dawstwa socjalnego, opiekę prawną it.p. 
korzyści . Ale o to właśnie chodzi, żę ani 
jedna, ani draga strona tego nie chce. 
Ludność pogranicza doskonale się or ien
tuje w stosunkach za kordonem. Wie , 
gdzie pracy szukać, zna warunki , odby
wa wędrówki do tych samych dworów. 
Kontrakt krępuje ją bardzo mocno i jest 
dla niej uciążl iwy. Dwory wolą korzys
tać z pracy robotnika znanego od lat 
szeregu i przyzwyczajonego do warun
ków miejscowych. 

Międzynarodowy turniej szachowy w Karlsbadzie. 
Karlove Vary, 16 sierpnia 

(Polska Agencja Telegraficzna) 
Trzynasta runda międzynarodowe

go turnieju szachowego przyniosła pa
rę niespodzianek. Pierwszą z nich — to 
wygrana Canala z przodującym w tym 
turnieju Spielmannem, — druga to prze
grana Bogolubowa z Maroczym. Poza-
tem wygra l i b ia łemi : Becker z Gilgiem, 
Troybal z Marschallem i Capablanca z 
Mattisonem, a czarneml Colle z Verą 
Monchik. Par t ie : Thomas — Johner, Ru 
binstein — Tar takower , Euwe — Sae
misch i Nimcowicz — Gruenfeld zakoń
czy ły się na remis. Part ją Yates — V id -
mar została przerwana w pozycji r ów 
nej. Stan turn ie ju: Na p ierwszym miej
scu utrzymuje się nadal mimo swej pier 
wszej przegranej Spielmann 9 i pół p. i 
jedna partją niedokończona, dalej Ca

pablanca 9 i pól p. Nimcowicz 8 i pół p., 
Vidman 8 p. i jedna niedokończona, Gru
enfeld 8 p., Euwe i Bogolubow po 7 i pół 
p., Rubinstein 7 p. i jedna niedokończona 
Becker 7 p., Colle i Canal po 6 i pół p., 
Saemisch Joliner po 6 p., Gi lg, Maroczj ; 
Tar takower , Treyba l , Matt ison i M;ir-
schall po 5 i pół p. Yates 4 i pół p., i je
dna niedokończona, Thomas 3 i pół p., 
oraz Vera Mcnchik 2 i pół p. W czterna 
stej rundzie turnieju grają; Johner z 
Matisonem, Gruenfeld z Capablanca. 
Marschall z Nimcowiczem, Saemisch e 
Troybalem. Gi lg z Euwem. Colle z Be
ckerem, V'idmar z Verą Mcnchik, Spiel
mann z Yatesem, Maroczy z Canalein, 
Tar takower z Bogolubowem i Thomas 
z Rubinsteinem. Jedynym graczem, któ 
ry dotąd nie przegrał ani jednej partj i 
jest Capablanca. 

T o też robotnik udaje się na roboty 
przedewszystkiem pól-legalnie, to jest 
za zwykłą przepustką, jakoby dla odwie
dzenia rodziny czy znajomych, albo nie
legalnie przez zielona granice. I k iedy 
kontyngent województwa Białostockiego 
wynosi 2,050 osób, paszportów emigra
cy jnych na roboty do Niemiec wystawio
no niespełna 1,900, a emigruje istotnie — 
znacznie więcej. Dość powiedlzeć, że pod 
czas gdy oficjalna statystyka powiatu 
Ostrołęckiego notuje zaledwie 274 emi
grantów zarobkowych — istotnie było 
ich przeszło tysiąc. 

Jest to więc ruch nawskroś żywioło
wy , ruch. którego żadnemi środkami sztu 
cznemi nie da się powstrzymać. Ustać on 
może jedynie i wyłącznie przez nadanie 
Prusom Wschodnim si ły przyciągającej 
nietylko żywioł rolniczy, ale przedewszy 
stkicm przemysłowy. Ale właśnie na 
tem polega całe zagadnienie, że przemysł 
w tych okolicach da się rozwinąć ty lko i 
wyłącznie przez odpowiednie rozwinię
cie portu Królewieckiego, a port ten gi
nie wobec konkurencji Gdyni i Gdańska, 
gdyż całe zaplecze nadbrzeża pruskiego 
jest polskie. 

Niemcy mówią wiele o kurytarzu po
morskim. Ale naprawdę nie kury tarz sam 
przez się staje się tamą dla r~ 'woju Ich 
wschodniej prowincj i , lecz fakt, że ten 
kurytarz nie nozwnla im skrępować go
spodarczo PfU'-i. kf >rri ' w z t e m miał 
się rozwijać Królewiec. W obecnych wa
runkach zamierania życia przemysłowe
go i komunikacyjnego w Prusach Wscho 
dnich i rozwoju większej własności ro l 
nej — tani robotnik rolny z Polski bę
dzie tam przenikał za przvzwolenlem 
naństwa łub bez niego, będzie przenikał 
coraz liczniej — bo taka jest logika sytu-

smŃob ni1' 
Marsyl ia 15 sierpnia. 

Samolot, wiozący kilku pasażerów, 
spadł tu do stawu. Dwie osobv ciężko 
ranne zdołano uratować. Podieto poszu 
kiwania za trzema innyir' 'asażeram', 
uwięzionymi w szczątkacli ^ i r c l o i u . 
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Wybuch wolny na Wschodzie. 
Wojska sowieckie rozpoczęły ofensyw; przeciw Chinom 

ftzad chiński zawiadomił oficjalnie sygnatariuszu paktu 
Jkelloga o rozpoczęciu akcji wojennej przez woiska sowieckie 

WIEDEŃ. 16 sierpnia. 
(Polska Agenda Telegraficzna) 

Według doniesień ..United Presse" z 
Tokjo, Rosja sowiecka oraz Chiny kon
centrują swe wojska na granicy. 

Gubernator Mandżurii wydał rozkaz 
wymarszu swoim brygadom chińskim 
do granicy, ze względu na zalecie kilku 
granicznych punktów chińskich przez 
wojska sowieckie. Pomiędzy sowleckłe-
inł a chińskiemi wojskami granicznetni 
na zachód od miasta Mandżurii 

PRZYSZŁO DO STARCIA. 
Wszystkie sklepy w mieście sa zaniknie 
te. 
JAPOŃCZYCY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ 

DO EWAKUACJI MIASTA. 

MOSKWA. 16 sierpnia. 
(Polska Aeencja Telegraficzna) 

Karachan oświadczył w rozmowie i 
przedstawicielami prasy, że rzad so
wiecki, zgodnie ze swemi kilkakrotnie 
poczynioneini wobec rządu chińskiego 
uwagami co do poważn. następstw, wy 
nikajacych z nlesłych. pogwałcenia ukła 
dów, zawartych pomiędzy S. S. S. R. a 
Chinami w r. 1924, składa na rzad chiń 
ski całkowita odpowiedzialność za szko 
dy finansowe, będące konsekwencją za 
jęcia kolei wschodiiio-chiriskiei. Jedno
cześnie rząd sowiecki zwraca uwagę 
wszystkich rządów cudzoziemskich, jak 
również osób i instytucji, mogących 
mieć pewne interesy, związane z koleją 
wschodnio-chińską, że wobec zajęcia 
kolei przez władze chińskie. 
RZAD SOWIECKI NIE UZNA ŻADNEJ 
OPERACJI. DOKONANEJ W ZWIĄZ
KU Z TA KOLEJĄ PRZEZ WŁADZE 
CHIŃSKIE LUB MIANOWANY PRZEZ 
NIĄ PERSONEL, ani też ŻADNEGO ZO 

II 0 
LONDYN, 16 sierpnia. 

(Polska Agencja Telegraficzna). 
Reuter donosi z Szanghaju, Iż dziś rano 

OTRZYMANO TU POTWIERDZENIE WIADOMOŚCI O WKROCZENIU 
WOJSK SOWIECKICH NA TERYTORJUM CHIŃSKIE. 

Posłowi chińskiemu w Waszyngtonie polecono oficjalnie zawiadomić 
sygnałarjuszy paktu Kelfoga, że Z. S. S. R. rozpoczął ofensywę, podczas gdy 
chińczycy zdecydowani są stosować się do ducha podpisanego paktu. 

BOWIAZANIA. POWZIĘTEGO PRZEZ 
WZMIANKOWANE WŁADZE W IM1E 
NIU KOLEI WSCHODNIO-CHIŃSKIEJ. 

Organizacja armji 
chińskiej. 

Jlu żołnierzy jest w chi
nach. 
Moskwa, 16 sierpnia. 

Po utworzeniu „Armji Dalekiego 
Wschodu" wzrosło w opinji publicznej 
Sowietów zainteresowanie wojskowe-
mi silami chińczyków. 

„Krasnaja Gazeta" wychodząca w 
Leningradzie konstatuje, że Chiny nic 
mają armji zcentralizowanej i złączonej 
gdyż prawie każda partja i każdy ge
nerał nia swoje wojsko. 
ARMJA CHIŃSKA ŁĄCZNIE WYNO
SIŁABY OKOŁO 2 I PÓŁ MILJONA, 
a utrzymanie jej kosztuje około 700 — 
900 miljonów rubli rocznie. 

Armja chińska uzupełnia sie ochotni 
kanij wynajmowanymi za drogie pienią 
dzc, a werbowanie ich należy do glów 
nych czynności chińskiej armji, dokony
wane w sposób bardzo prymitywny. 
Każda poszczególna grupa wojskowa, 
cierpiąca na brak ludzi, wysyła do gę
ściej zaludnionych okolic swoich ofice
rów na czele kompanji żołnierzy, któ
rzy rozłożywszy się w danei okoiicy 
wywieszają na jednym z wynajętych 
gmachów czerwoną chorągiew z napi
sem: 

„Tutaj przyjmuje się ochotników do 
n- pułku. 

Bardzo często wysyła sie żołnierzy 
z podobnemi chorągiewkami na bardziej 
ożywione ulice miast. Biura werbunko 
we posługują s:ę również plakatami, na 
których znajdują się tylko następujące 
słowa: 
i ,tP r4^i m$ e , t . s ,& ochotników. ,Zgłosze 
nia w kaiicelSni" —*na$fl?piije adres. Po 
zwerbowaniu dostatecznej ilości rekru
ta wysyła się go do wojskowych forma
cji. 

Oficerowie chińskiej armii, nic posia 
dają wyższego wyszkolenia i zazwy
czaj są oni absolwentami dwuletniego 
kursu oficerskiego w Mukdenie. lub in
nych wojskowych szkół. 
Często też do godności oficerskiej pod 
nosi się podoficerów, a nawet orostych 

żołnierzy. 
Niekiedy przyjmuje sie do służby w 

wojsku chińskjem oficerów - instrukto
rów i ruskich bialogwardyjcó'*. 

Armja Czansolina składa sie z wo.isk 
mandżurskich i z elementów Dochodzą
cych z prowincji Zechy, i liczy 20 pie
szych i 8 konnych dywizji. 20 samodziel 
nych pieszych brygad, i 9 konnych ra
zem 300.000 ludzi. 

Uzbrojenie tej armji określa się na 
1000 karabinów maszynowych, 1700 
dział i miotaczy min., $0 samolotów i 9 
pociągów fV)2;:ccrzonych. 

Głównym dowódcą mandżurskich sff 
zbrojnych jest, syn Czanc-Tsoljna 
Czang-Tsuelan, będący równocześnie 
prezesem najwyższej politycznej i wo
jennej rady, oraz wojennym gubernato
rem w prowincji mukdeńskiei. 

Piechota Czan-Tsuelana iest uzbro
jona różnorodnie: trzy czwarte armji 
chińskiej posiada karabiny rosyjskie i 
japońskie z r. 1905. Karabiny maszyno
we są systemu Maxim'a, Kolta. Luisa 
i t. p. Stosunkowo dobrze jest zaopatrz<> 
na armja Czang-Tsuelana w miotąca* 
tnip. 

Dziennik sowiecki twierdz], że uzbro 
jenie techniczne armji chińskiej Iest sto
sunkowo słabe i nic może nawet w naj
mniejszym stopniu porównać sie z uzbro 
jenfem feclmicznem armji europejskich. 

Anglja nie godzi się na Kompromis. 
Znów groźba zerwania konferencji haskiej.— 
Pożyczka amerykańska wzmocniła stanowisko 

Anglji w Hadze. 
Wiedeń, 16 serpnia 

(Polska Agencja I elegraficzna) 
Według donieseri dzienników z Hagi, 

tylko zupełne wypełnienie wszystkich 
postulatów angielskich może zapewnić 
dalsze Istnienie konferencji. 

Równocześnie dzienniki donoszą, że 
załagodzenie sytuacji nastąpić może do
piero jesienią w Genewie, na konferencji 
Ligi Narodów. 

Haga. 16 sierpnia 
(Polska Aeencja Telegraficzna) 

Memorandum doręczone dzisiaj Snow 
dcnowl proponuje zwiększenie udziału 
Anglji w odszkodowaniach, przeznacza
jąc jej salda wynikające z dalszego sto-
sowania planu Davesa do czasu zastoso
wania planu Younga, jak również salda 
nieuwarunkowanej części spłat, przewi
dzianych w planie Younga. 

Małe państwa, dla których początko
wo salda te były przeznaczone otrzy
mają odpowiednie kompensaty. Wresz
cie Anglja otrzymałaby pewne udogod* 
nienia w dziedzinie świadczeń w naturze 
ni. in. zniesienie prawa reeksportu. Ko 
mitet rzeczoznawców ma ustalić sposób 
stosowania wspomnianych środków o-
raz określić wysokość odpowiednich 
cyfr. 

Wspomniane propozycje zaspokoiły 
by żądania Anglji w trzech czwartych 
częściach. 

Paryż, 16 sierpnia 
Polska Aeencja I elegraficzna. 

Prasa zapatruje się bardzo pesymi
stycznie na losy konferencji haskiej. Pra 

sa wyraża przekonanie, że 
JEŚLI SNOWDEN NIE USTĄPI ZE 
SWEGO NIEPRZEJEDNANEGO STA
NOWISKA, TO DZIEŃ JUTRZEJSZY 
PRZYNIESIE ZERWANIE PERTRAK

TACJI. 
„L'Oevre" posądza Snowdena o za

miar zburzenia planu Younga, gdyż osta 
teczne załatwienie kwestji odszkodowań 
pociągnęłoby za sobą zbliżenie francus
ko - niemieckie, którego pewna część 
społeczeństwa angielskiego nie przesta
je się obawiać. 

„Echo de Parls" twierdzi, że mimo 
planów Anglii wojska łrancuskie pozo
staną nad Renem. 

Berlin, 16 sierpnia 
Prasa berlińska ocenia dzisiaj w dal

szym ciągu sytuację w Hadze z pesymi-{tych nie skorzystano i oczywiście troci 
zmem i niepokojem. 

Dzienniki sądzą, że Snowden odrzuci 
propozycje francusko - belgijsko - wło
skie jako niewystarczające. 

Londyn, 16 serpnia 
Półoficjalne zaprzeczenie o uzyska

niu pożyczki dla Banku angielskiego w 
Ameryce stara się przedstawić sprawę 
w ten sposób, że Anglja uzyskała w r. 
1925 opcję na pożyczkę w Ameryce w 
wysokości 300 milj. funtów. Z tego 200 
milj. było do dyspozycji Federal Reser 
ve Bank bez żadnych zastrzeżeń co do 
kosztów opcji, o ile by Bank Angielski 
z pożyczki nie skorzystał, a 100 milj. u 
Morgana, który liczył koszty ewentual
nej niewyzyskanej opcji. Z kredytów 

Prace przygotowawcze nad budżetem 
Dudłel wojskowy nie nudzie 

iwlęhsionif. 

na pożyczkę Morgana została utracona, 
natomiast opcja na kredyt w Federal Re 
serve Bank do tej pory nie jest przeda
wniona. 

Z opcji tej Bank Angielski zamierza 
skorzystać tylko w wypadku ostatecz
nej konieczności, aby nie podnosić stopy 
dyskontowej oraz nie dowuścić do zmniej 
szenia zapasów złota Banku Angielskie
go. Jednocześnie podkreślają półoficjal-
r.ie bardzo wyraźnie, że Bank Francus
ki swych zasadniczych zapasów złota 
nie wycofał z Londynu, a wycofane do
tychczas złoto należało do mniejszych i 
indywidualnych kredytorów francus
kich. Koła City jednakże żywią nadai 
przekonanie, że 
BANK ANGIELSKI MA ZAPEWNIONA 

POŻYCZKĘ 
i widzą w tym fakcie najsilniejszy atut 
angielski w Hadze, dowodzący uzgodnię 
nia postulatów angielskich z Ameryką. 

Warszawski korespondent „Republi
ki" (S) telefonuje: 

Wczoraj wpłynęły do ministerstwa 
skarbu prelminarze budżetowe na rok 
1930-31 minis-terstw spraw wojsko
wych, sprawiedliwości, spraw zagra
nicznych, pracy i opieki społecznej oraz 
rolnictwa. 

Dowiaduję się, że zarówno budżet 

M. S. Wojsk, jak i innych ministerstw 
utrzymany jest w granicach budżetu 
roku obecnego. 

Następne preliminarze wpłyną w cią 
gu najbliższych 5 dni. Następnie rozpocz 
uą sję w ministerstwie skarbu prace 
nad uzgodnieniem z zainteresowanemj 
ministerstwami tych pozycji które będą 
musiały ulec zmianie. 

Major Kubala 
nrzukędzie 18 fi.in. do Hor-

azamu. 
Paryż, 16 sierpnia. 

Przebywający tu obecnie mjr. Ku
bala z powodu stanu swego zdrowia nic 
będzie mógł być obecny na żałobnych 
uroczystościach powitania zwłok ś. p. 
mjr. Idzikowskiego w Gdyni i mjr. Ku
bala wraca wprost do Warszawy, ardzie 
będzie w niedzielę 18 b. m. rano. 
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RUDA P AB JANICKA. 
Miasto Ruda Pabianicka, wchodzą

ce w skład powiatu łódzkiego, uzyskało 
prawo miejskie dopiero w roku 1923. 
Na całość miasta złożyły sie trzy ko-
Ionje: Ruda Pabianicka, Chachula i 
część Nowego Rokicia. 

Obszar Rudy wynosi 1000 ha po
wierzchni, na której obecnie mieści sję 
około 700 domów mieszkalnych i zgórą 
12.000 mieszkańców. Ludność miasta 
pod względem socjalnym dzieli s:ę na 
dwie wielkie grupy: robotników fa
brycznych i mieszczan. Ruda posiada 
4 większe fabryki. 15 mniejszych,' które 
zatrudn ają ogółem 2.000 robotników i 
100 urzędników. Nieomal zaś trzykrot
nie większa ilość robotników zatrud
niona jest w fabrykach łódzkich. Pozo
stali mieszkańcy zajęci sa albo na roli, 

'"albo też trudtrą się rzemiosłem. 
; . Lat temu 250, część obecnej Rudy, 
t. zw. ' kólonja Ruda Pabianicka, była 
dużą wsią o przestrzeni 300 morgów-j 
była własnością starej rodziny ziemiań
skiej Rudnickich. Nazwę swą „Ruda" 
miejscowość wyprowadzka stad, iż w 
ppglebiu rozległych.łąk znajdowała się 
ruda żelazna, z której mieszkańcy w 
prymitywny sposób' wydobywali żela
zo, drugą część nazwy „Pabianicka" 
wywodzi się z tego faktu,, że miejsco
wość Ruda leży blisko starego miasta 
Pabjanic, które wywierało na Rudę sil
ny wpływ, czy to w postaci jurysdykcji 
czy też w sensie administracji kościel
nej, do parafji bowiem pabianickiej 
przez dłuższe lata należały okoliczne 
wsie. 

Po rozbiorach Polski, Ruda przeszła 
"na własność rządu rosyjskiego, od któ-
Tego zkolei nabył Rudę w 1829 roku 
przemysłowiec łódzki p. Ludwik Geyer 
Wykorzystując urodzajność gleby, p. 

. Geyer wybudował w Rudzie cukrow
nie i gorzelnię, które w ciągu 40^'tująt 
eksploatacji prosperowały b. dobrZć/ 

W roku 1869 Ruda, wraz z cukrow
nią i gorzelnią przeszła w ręce przeniy-
słowca łódzkiego p. Loevenberga, któ
ry cukrownię znacznie rozszerzył( za
trudniając w tym zakładzie przeszło 
'300 ludzi. Cukrownia rudzka należała 
do rzędu jednej z większych w Polsce. 
W latach 1880 — 90 rozwój zakładów 
cukrowni i gorzelni zmniejszył się 
znacznie, a to w związku z ogromnym 
rozwojem miasta Łodzi, które suge
stywną siłą swego rozwoju przyciągało 
okolicznych włościan do fabryk łódz
kich, a następnie, dzięki wzrastające
mu zaludnieniu, wytwarzało dobre wa
runki zbytu na produkty ogrodu c//.'. 

Zmiana charakteru produkcji rolnej 
wy tworzy ła kolosalne br.aki w hodowli 
buraków na gruntach włościańskich 
a ponieważ jednocześnie produkcja bu
r a k ó w ' w ' m a j ą t k u p Loeyenberga nje 
wystarczała na potrzeby cukrowni, 
przeto zachodziła konieczność sprowa
dzania buraków z dalszych pow ; atów: 
łęczyckiego i kutnowskiego, co powięk
szało koszta surowców. Właściciel cu
k rown i zmuszony by ł zaciągnąć' w ie l 
kie pożyczki w banku Natansona w 
Warszaw u, długów tych nie. spłacił 
wskutek śmierci. W konsekwencji bank 
Natąnsonów wszedł w posiadanie ma
jątku, poczerń zlikwidował cukrownię 
i gorzelnię, ziemię zaś postanów ł roz
parcelować.' 

Dzisiaj więc Ruda przedstawia so
bą teren, podzielony na tysiące drob
nych parceli, na których w pierwszym 
rzędz.e pobudowano wil le bogatszych 
mieszkańców w Łodzi" oraz domki ro
botników fabrycznych, 
•z; Żywszy rozwój Rudy datuje się od 

momentu, nadania jej przez, władze od
radzonej "Polski, praw miejskich. _ Mio
dy 'samorząd rudzki z energią zabrał 
się do tworzenia potrzebny cli m astu 

'urządzeń. .W niespełna kilka lat nabyto 
dom własny, w ^ k tó rym • mieszczą się 
biura zarządu miasta; wykończono bu
dynek gmachu szkolnego, w wynaję-
tych' Yzaś budynkach ..miasto posiada 
przychodnię leczniczą, dw.c ochronki, 
czytelni.? publiczną" i rzeźnie. Teren 
miasfil "objęty iest ś !cc'rf ' olcktryć/n?'. 

zasilaną prądem przez elektrownię łódz 
ką. Magistrat m. Rudy Pabianickiej 
zdołał wybudować . kamieniem polnym 
G ki lometrów ulic oraz wysypać szlaką 
najbardziej ważne arterie komunikacyj
ne Nadmienić wypada, iż zadaniem sa
morządu jest doprowadzić do należyte
go stanu wszystkie ulice łącznei długo
ści około 200 ki lometrów. 

Fabryki rudzkie "mają naogół cha
rakter wytwórni , -produkujących półfa
brykaty dla potrzeb wielkiego przemy
słu łódzkiego, są to .więc przędzalnie 
papiernie, zakłady'chenrezne; wykoń-
czalnie, tkalnie i t. p. Pod względem 
społecznym i kulturalnym Ruda, pod 
opieką władz samorządowych budzi się 
również do nowego życia. Istnieje 20 
zarejestrowanych stowarzyszeń, jak 
to: Stowarzyszenc młodzieży polskiej, 
Sokołów, Strzelców. Straży Ogniowej, 
właścicieli nieruchomoświ, przemysłow
ców i kupców, stowan.yszęnie sporto
we, kilka stowarzyszeń śpiewaczych 
oraz kooperatywy spożywców.-

Przepływająca przez środek mo
steczka rzeka Ner, nadaje krajobrazowi 
charakter' .miejscowości letniskowej-, 

która przyciąga w okresie letnim t łu
my w y c i e c z k o w i c z ó w ^ Łodzi, spędza
jących niedziele : dni świąteczne w. par
ku nad znajdującym się w Rudzie sta
wem. .':'. . .:•.,'. •'..r:, .-

Bliżej granicy Łodzi — od przystan
ku: Marysin wiedize droga do lotniska, 
zbudowanego sumptem oddziału lódź-
' kego L.O.P.P przy pomocy sejmiku 

Nowy magistrat Rudy Pabianickiej z burmistrzem p. Adamem Latkowskim 
na czele. 

łódzkiego. 
W dniu 9 września 1923 roku odbyły 

się pierwsze wybory do rady miejskiej 
ni. Rudy Pabjanickiej. W skład pierw
szego magistratu weszli: 

Burmistrz — Franciszek Dołka, 
Wice-burmistrz — Paweł Probst, 
Ławnik — Leon Szreter. 

„ — Jan Milewski. 
— Marja Czajkowska. 

Po upływie kilku miesięcy na miej
sce wjee-burmistrza Probsta. który 
ustąpił z zajmowanego stanowiska, 
wszedł ławnik Leon Szreter. miejsce 
zaś tego ostatniego zajął Alfred IJedert 

Drugie z rzędu wybory samorządo
we w dniu 29 czerwca 1927 roku wyło
niły magistrat w następującym skła
dzie: 

Burmistrz — dr. Stefan Bogusław
ski. 

Wjce-burmisfrz — Rudolf Streibel, 
Ławnik — Marja Czajkowska, 

„ — Edward Klisz. 
— Oskar Cerbe. 

W roku 1929 odbyły się wybory 
uzupełniające do rady miejskiej, z po
wodu wystąpienia 11 radnych. Z chwi
lą uzupełnienia rady miejskiej, magi
strat podał się do dymisji, i na jego 
miejsce zostali wybrani: 

Burmistrz — Adam Latkowski, 
Ławnik — Władysław Fuks. 

— Pańko Kostiuk. 
Nowy magistrat intensywnie pracu

je nad rozbudową Rudy Pabianickiej i 
wprowadza cały szereg inwestycji. 

W toku jest budowa dużego stadionu 
sportowego, który bidzie największym 
ze stadjonów posiadanych przez powiat 
łódzki. Stad jon ten będzie posiadał: boi
sko piłki nożnej, bieżnię lekkoatletycz
ną, plac do gry w siatkówkę, koszy
kówkę i t d. Stadjon jest budowany na 
terenie zajmowanym poprzednio przez 
cegielnię i będzie posiadał trybuny, 
itiieśzczące"' kilka tysięcy osób.: Trybu
ny będą się znajdowały na naturalnych 
wzniesieniach, otaczających stadjon. ' 

Na ukończeniu znajduje sie również 
przebudowa budynku, w którym będą 
się mieściły: sala kinematograficzna, 
sala sportowa, czytelnia, zakład kąpie
lowy i t . p . W najbliższych tygodnaćh 
budynek będzie zupełnie już wykończo
ny i zostanie w nim uruchomione kino 
oświatowe. 

Intensywna i sprężysta praca magi
stratu miasta Rudy Pabianickiej pozwa
la, przypuszczać, że najżywotniejsze 
sprawy miejskie znajdą należytą opie
kę i troskliwość i będą wykorzystane 
wszelkie możliwości rozwoju. 

Niema onalfobetyimn w 
Sihołg powsiechne i lawodowe, biblioteki, czy Melinie, 
Na polu działalności oświatowo-kul-

turalnej samorząd łódzki poszczycić się 
może pięknemi wynikami zrealizowa
nych dotychczas prac i bardzo poważ
nym rozwojem sieci szkolnictwa miej
skiego wszystkich stopni. Łódź jest 
pierwszem miastem w całej b. Kongre
sówce, które w ciągu paru lat powojen
nych zdołało zrealizować całkowicie po 
stułat powszechnego bezpłatnego nau
czania. 

Według obliczeń statystycznych, w 
latach poprzedzających bezpośrednio 
wojnę europejską było w Łodzi 46.500 
dzieci w wieku szkolnym, które nie po
bierały żadnej nauki, dzisiaj wszystkie 
dzieci w wieku od lat 7 do 14 podlegają 
przymusowi szkolnemu i w liczbie zgó-f 

rą 50 tysięcy uczą się w publicznych 
szkołach powszechnych. Ze względu na 
zupełny brak miejskich gmachów szkol
nych, miasto zmuszone było jaknajszyb 
ciej przystąpić do ich budowy, by, za-: 
pewnić dziatwie należyte warunki wy
chowawcze i higjeniczne.'Do chwili o-
becnej wybudowano i oddano do użytku 
9 gmachów izkólnych, 0 łącznej pojem

ności 182,790 m. sześć., posiadających 
229 sal wykładowych i 11 sal rekreacyj
nych. Na ukończeniu znajdują się dalsze 
dwa gmachy szkolne, o kubaturze 41,200 
m. sześć., 39 klasach wykładowych i 3 
salach rekreacyjnych. 

Oczywiście szkolnictwo powszechne 
nie wyczerpuje szerokiego zakresu, dzia
łalności władz miejskich w dziedzinie 
oświatowo-kulturalnej. Dla celów opie
ki przedszkolnej miasto.prowadzi 7 o-
chron - przedszkoli, w których znajdu
je miejsce kilkaset dzieci rodziców nie
zamożnych, przeważnie zarobkujących 
na mieście. Jako instytucje pomocnicze, 
związane z szkolnictwem powszechnem 
wymienić naieżyj miejską szkołę pracy 
(od r. 1922),' będącą typem wzorowej 
szkoły powszechnej, miejską pracownię 
przyrodnicza dla zajęć doświadczalnych 
(od r. 1921), oraz miejską pracownię psy 
chologiczną (od r. 1919), zajmującą sie 
psychptęchnicznem 1 badaniem dziatwy 
szkolnej, określaniem zawodowych u-
zdolftień i predyspozycyj dzieci i t. p. 
Dla. dzieci zaniedbanych moralnie i nie-
dórozwitrdętycti w a s t o prowadzi- dwie 

szkoły powszechne specjalne, kierowa
ne przez fachowy personel nauczyciel
ski. '. ... 

Prócz szeregu szkół zawodowych do 
kształcających dla młodzieży, pracują
cej w przemyśle, rzemiośle i handlu, sa
morząd miejski utrzymuje również gim
nazjum miejskie (męskie) im. Piłsudskie 
go, miejską szkołę handlową (męską) o-
raz dwa seminarja nauczycielskie (mę
skie i żeńskie). Z inicjatywy i przy wy-
bitnem poparciu samorządu powstał w 
Łodzi w r. 1928 doskonale rozwijający 
sj<: oddział Wolnej wszechnicy polskiej, 
którego siedzibą jest narazie gmach 
szkoły powszechnej przy ul. Nowo-Tar-
gowej. 

Poważne rezultaty osiągnął samo
rząd w zakresie rozwoju czytelnictwa, 
pokrywając stopniowo siecią miejskich 
bibljotek. i czytelni cale miasto. W chwi 
H obecnej,, prócz miejskiej biblioteki pub. 
licznej, posiadającej księgozbiór złożOr 
"ny z 15.000 tomów, a stanowiiącej pla
cówkę poważnych studjó.w naukowych, 
zarząd miejski prowadzi sześć .czytelń i 
bibljotek dla młodzieży. uraz:jedną Czy-

Eodil. 
muzeum i ieurfr. 

teinie i wypożyczalnię dla dorosłych. 
Dodatnią rolę pedagogiczną odgrywają 
również miejski kinematograf oświato
wy, gdzie w określone dni wyświetla
ne są odpowiednio dobrane filmy dla 
szkól powszechnych, oraz muzeum 
miejskie o bogatych działach etnogra
ficznym i przyrodniczym. 

Mówiąc o działalności miasta w dzie 
dżinie oświaty i kultury, wspomnieć na
leży i o tem, że samorząd łódzki subsy
diuje wydatnie teatr miejski (ok. 300.000 
złotych rocznie), t e a t r p o p u l a r 
n y ż e p o d j ą ł \ prowadził dzie
ło wzniesienia pierwszego w Łodzi pom 
nika Tadeusza Kościuszki na placu Wol
ności (według projektu art. rzeźbiarza— 
M. Lubelskiego), że wreszcie ufundował 
w roku 1926 nagrodę literacką m. Łodzi, 
przyznawaną corocznie w kwocie 10.000 
złotych najwybitniejszym pracownikom 
literatury ojczystej. 

Powyższa rekapjtulacja prac samo
rządu m. Łodzi na leżącem'dawniej od
łogiem polu oświatowo-kulturalnem — 
świadczy zarówno o intensywności jak 
•o".wszechstronności :w,ysiłkdw. .miasta w 
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Dzisiejszy numer 

„Republiki". 
Dzisiejszy numer „Republiki" jest po 

święcony przemysłowi łódzkiemu na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w 
Poznaniu. 

Numer składa się z 76 stron. Pod 
względem redakcyjnym (pełny obraz 
sytuacji przemysłowej Łodzi) \ tech
nicznym (rotograwiura i druk wie
lobarwny) osiągnięty został wysoki po
ziom zachodnio-europejski. 

Numer ten jest owocem kilkumie
sięcznej wytężonej pracy całego apara
tu redakcyjnego, administracyjnego 
technicznego „Republiki". 

Po raz pierwszy w Łodzi daliśmy o-
głoszenia w 6 kolorach: czarnym, czer
wonym, żółtym, niebiesk'm i fioleto 
wym. 

Cena numeru wynosi 50 groszy, dla 
stałych prenumeratorów, miejscowych 
i zamiejscowych, — bezpłatnie. 

Ostrzegamy przed niebezpieczeństwem! 
Tor kolejowy przecina najruchliwszą ulicę w Chojnach 

Zamiast szlabanu, przeciągnięto... drut, któ
ra ma chronić ludzi przed katastrofą. 

P. Prezydent Rzplitej 
na wyścigach w Piotrkowie. 
W dniu wczorajszym bawił w Piotrko 

wie P. Prezydent Rzplitej, który, dorocz
nym zwyczajem, był obecny na wyści
gach konnych w Piotrkowie. 

Na granicy województwa łódzkiego 
wital i p. Prezydenta Rzplitej p. wojewo
da Jaszczolt, starosta piotrkowski p. Ka 
czyński, starosta brzeziński dr. Tułeckt, 
szef wydziału bezpieczeństwa p. Syska, 
wojewódzki komendant policji dr. Torwir i 
ski oraz komendant pow. piotrkowskiego 
nadkom. Mańkowski. 

Na granicy miasta Piotrkowa wysta
wiona była efektowna brama udekorowa 
na kwieciem, przy której zgromadzone 
były olbrzymie tłumy publiczności. 

Mała dziewczynka biało ubrana wrę 
czyła p. Prezydentowi bukiet kwiatów, 
poczem w imieniu zarządu miasta Piotrkjp 
wa przywitał Dostojnego Gościa wicepre 
zydent Piotrkowa Marjan Hudec. 

Ulice miasta przez które przejeżdżał 
p. Prezydent udekorowane były chorąg 
wiami. przyczem niezwykle licznie zebra 
na publiczność owacyjnie witała Głowę 
Państwa. 

W orszaku p. Prezydenta znajdowali 
się pp. szef kancelarii wciskowej płk. Fy 
da, naczelnik koncelarji cywilne! dr. L i -
siewicz i adjutanci kpt. Suczyński i kpt. 
Gorzemba oraz komendant kompanii zam 
kowej, która obecnie przebywa w Spale. 

Po przywitaniach p. Prezydent udał 
się na tor wyścigowy, gdzie był witany 
przez zarząd piotrkowskiego towarzy 
stwa hodowli koni. p. 

fffcsflZMB'*?* opteh. 
Dziś W nccy dyżurują apteki: L. Pawłow

skiego (Piotrkowska 307). S. Hamburga (Gtó 
wna 5). 13. Otuchowskiego (Narutowicza 4). .1 
SiŁkiewicza (Kopernika 26). A. Charemzy (Po 
morska 10), A. Potasza (Plac Kościelny 10) (b 

Ostatnia katastrofa kolejowa na Ka
rolewie jest jeszcze jedną z niezliczo
nych groźnych przestróg, że wszelkie
go rodzaju niedbalstwo pociąga za so
bą nieobliczalno wprost skutki. 

Takim klasycznym przykładem nie
dbalstwa jest stan przejazdu kolejowe
go, znajdującego się na Chojnach, na ul. 
Rzgowskiej. 

Ulica Rzgowska jest najruchliwszą 
ulicą Chojen, jest jej centralną arterją. 
Ulica ta jest dla Chojen tem, czem dla 
śródmieścia ulica Piotrkowska. Cały 
ruch Chojen koncentruje się głównie na 
ulicy RzgowskJej. I tę właśnie ulicę 
PRZECINA POD OSTRYM KATEM 

LINJA KOLEJOWA. 
Po linji te] kursuje po kilkadziesiąt po
ciągów dziennie. Są to pociągi osobowe, 
towarowe, a nawet pociągi pośpieszne. 

Przez przejazd ten przejeżdża dzien
nie kilkaset samochodów, pojazdów kon 
nych l autobusów komunikacji podmiej
skiej. K'lka tysięcy osób przekracza 
dziennie przejazd, w obywduch kierun
kach. Setki dzieci, udających sie do szko 
ły i wracających ze szkoły do domu, 
korzysta z przejścia przez przejazd ko 
lejowy. 

Na czas przejazdu torem tym przez 
ulicę Rzgowską pociągu opuszczany by 

wał 
SZLABAN KOLEJOWY. 

Ruch na ulicy jest tak wielki, że w chwi
li przejazdu pociągu z obydwu stron 
szlabanu momentalnie stłaczaja się sa
mochody, dorożki, wozy, i dziesiątki lu
dzi, których zatrzymał opuszczony szla 
ban. Po przejściu pociągu, szlaban kole
jowy podnoszono i ruch na ulicy Rzgów 
skiej powracał do stanu normalnego. 

Powtarzało się to kilkadziesiąt razy 
dziennie. 

Zwracano już wówczas niejedno
krotnie uwagę, że w tak ruchliwem miej 
sen, jak ulica Rzgowska, szlaban w po
staci belki nie daje przechodniom pełnej 
gwarancji bezpieczeństwa. Dzieci, prze 
chodzące przez przejazd nie zwracają 
bardzo często uwagi na to, że szlaban 
jest opuszczony 1 należy zatrzymać się 
do chwili jego podniesienia, lecz 

PRZECHODZĄ POD SZLABANEM 
i próbują przebiec tor przed nadejściem 
pociągu. Są i ludzie dorośli, do tego 
stopnia lekkomyślni, że postępują tak, 
jak małe dzieci. A o wypadek iest prze
cież bardzo łatwo. Poślizgnięcie się na 
torze, chwila niezdecydowania przy 
przebieganiu przejazdu, jeśli sie żlą obli 
czyło czas jaki pozostał do przejścia po
ciągu, nagłe zdrętwienie wskutek ujrzę-

Jak SSĘ ustrzec tyfusu 
Pamiętajcie, że dur brzuszny jest chorobą 

zaraźliwą. 
W związku ze wzmożeniem ilości za

chorowań na dur brzuszny (tyfus), co jest 
zjawiskiem nonmalnem o tej porze roku 
wydział zdrowotności publicznej wydał 
następujący afisz propagandowy, u iwla- ' 
damiający p. n.: ,,iak się ustrzec ' ty fusu 
brzusznego". 

1) Tyfus brzuszny jest chorobą zaraź
l iwą. 

2) Zarazki tyfusu brzusznego są zawar 
te w kale i moczu nawet lekko chorych. 

3) Zanieczyszczone temi zarazkami 
ręce osób, otaczających chorego, jego bie 
lizną, naczynia stołowe, sprzęty oraz iriii 
chy, siadające na zanieczyszczonych prze 
dmiotach, stanowią źródło nowych przy
padków choroby. 

4) Zarazki tyfusowe przedostają stc 
z ustępów do studzien i zakażają wodę. 

5) Woda zakażona zanieczyszcza 6-
płukiwane nia. produkty spożywcze, my
te naczynia, rozcieńczane mleko. 

NALEŻY ZATEM: 
1) Chorych na tyfus bezwzględnie odo 

sobnić od zdrowych. 
2) Zarazki w odchodach chorego unie 

szkodliwiać przez wlewanie do naczyń 
mleka wapiennegOi a w bieliźnie — prztc 
jej pogrążanie w gorącej wodzie z sodą i 
zagotowanie. 

3) Wielokrotnie w ciągu dnia myć 

ręce wodą gorącą i mydłem, wodę użytą 
wlewać natychmiast do, ustępu. 

4) Używać — nawet do płukania na
czyń kuchennych, jak również do mycia 
ust —' wody przegotowanej. 

5) Unikać spożywania pokarmów w 
stanie surowym (zwłaszcza owoców). 

6) Poddać się szczepieniu ochronne
mu, którego działanie trwa przez ki lka 
miesięcy. 

7) O każdym wypadku zachorowania 
na tyfus brzuszny lub nawet podejrzenia 
na tę chorobę bezzwłocznie zawiadamiać 
Wydział Zdrowotności Publicznej (Plac 
Wolności :ir. 1, pokój nr. S) lub odpowied 
ni dozór sanitarny. 
DOZORY SANITARNE MIESZCZĄ SIE 

1 Dozór Sanitarny 1 kom. P.P. ul. Ale 
ksandrowska 37. 
2 Dozór Sanit. 2 i 5 kom. PP. ul . Piramo
wicza 10. 

3 Dozór Sanit 
romskiego 4. 

4 Dozór Sanit 
pernika 19. 

5 Dozór Sanit. 8 i 9 kom. PP. ul . Prze 
jaz 86, 

6 Dozór Sanit. 11 i 14 kom. PP. ul . bio 
snowa 1. 

7 Dozór Sanit. 12 i 13 kom. PP. ulica. 
Wólczańska 25l. 

8 Dozór Sanit. 3 kom. PP. Bazarna 4. 

nia tuż przy sobie buchającej parą loko
motywy — wszystko to pociąga za so
bą bardzo często nieszczęśliwe wypad
ki-

Zwracano więc uwagę na to. że prze
jazd kolejowy na ulicy Rzgowskiej powł 
nien posiadać odgradzający go od .ulicy 
szlaban w postaci 

MASYWNEJ. OBRAMOWANEJ 
SIATKI. 

Za urządzeniem takiego szlabanu prze
mawiały wszystkie wyżej wspomniane 
względy. Mimo to n"e zanosiło słę wca
le na zamianę znajdującego się tam szla
banu na właściwy. 

Przed kilku tygodniami zdarzył się 
na ul. Rzgowskiej wypadek. Przed przej 
ściem pociągu został opuszczony szla
ban. Przejeżdżające ul. Rzgowską auto 
ciężarowe wjechało na szlaban kolejo
w y i 
ZDRUZGOTAŁO GO DOSZCZĘTNIE. 
Cudem jakimś uniknięto poważniejszej 
katastrofy. 

Po tym wypadku była „sposobność" 
do ustawienia odpowiedniego szlabanu. 
Lecz cóż się okazuje? Przejazd na ulicy 
Rzgowskiej nie posiada do chwili obec
nej wcale szlabanu. W chwili przejazdu 
pociągu przeciągnięty zostaje miedzy 
torem a ulicą... 

ZWYKŁY DRUT. 
Drut taki bardzo często trudno Jest 

dostrzec nawet wśród białego dnia, a 
cóż dopiero w nocy, gdy jest on zupeł
nie niewidoczny. 

Tego rodzaju niedbalstwo jest kary
godne. Wygląda ono na naigrywanie się 
z bezpieczeństwa tysięcy ludzi przecho 
dzących dziennie przez tor kolejowy. 
Niedbalstwo takie nie ma żadnego uspra 
wiedliwienia. Należy bezzwłocznie u-
sunąć ten karygodny stau rzeczy, tem 
bardziej, że wchodzi w grę bezpieczeń
stwo ogółu. . O* 

Urodzaj na owoce 
ha przy-

4 6 kom. PP. ul . Że. 

7 i 10 kom. PP. ul . Ko-

L e k a r z - d e n t y s t a 

Panny Horowicz 
Cegielniana 2 5 , 1 p. 

Ordynuje w godz. 9—1 

W następnej zmianie w L U N I E : 

2 bomby śmiechu. 
Bomba 1. 

fr. 

Niezapomniany Loafk — Summy Cohen 
Arcykomiczny Hip«l — Harry Sweet 
Mariorie Becbe — ukochana Ewa rywali 
w sjgmpuńskiei komedii wyścigu serc 

dystansie Ncw-York-Kalifornia p. t. 

. i i i Iflil ń i' 

Bomba I I . 
Jakie niebezpieczeństwo grozi 

kuliiami teatru? 
„FOXA 

me.tom za 

p. t. 

zapowiadają 'ogrodnicy 
szły rok. 

' ' Obecnie. w< okresie dojrzewania o-
woców,. okazuje się. żc straty w drze
wach owocowych, spowodowane przez 
okrutne zimowe mrozy, uje sa tak duże. 
jak powszechnie przypuszczano;\ Ze
wsząd nadchodzą pocieszające wiado
mości, iż drzewa, które pozostały bez 
liści, nie wszystkie są stracone. 

_ Mianowicie, skonstatowano, że ' w 
większości wypadków mróz zniszczył 
ty lko koronę, pączki i liście, zaś pień po 
został zupełnie nienaruszony. To też 
drzewa, które wydają sie obcenje za
schnięte, w przyszłym roku napowfó! 
:-akw>itrją. * ' ' 

Nadto, osadn icy twierdza, że uje-
zakwitnięcic. w roku bieżącym drzew 
znakomicie przyczyni ło się do ich wy
poczęcia, co będzie inialn niezni ernie 
dodatni w p ł y w . O ile w roku bieżącym 
będzie stosunkowo lauodim zima. w 
przyszłym roku należy spodziewać się 
takieso urodzaju na owoce, jakiego od-
dawna Polska nie pairTeta. 

Na razie zaś owoce sa dość drogie. 
HTK jorxoj3nDamarTir3Dnnarro3LiJL^ 

Dr . m e d . 

Ujawni to nowy film 

„Niebezpieczny 
wśeK mężczyzny 4t 

Golfirysig 
Gabinet Rentgenalogtciny 

Połudn iowa 9 . ta l . 27 -64 . 
Przyjmuje od godz. 11.30—2.30 po pot-

i od godz. 7—8.30 wiecz. 
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Z powodu o lbrzymiego powo
dzenia Jeszcze dziś! 

:i7viii Jl^fefiublfm 1929 
K t o n ie w i d z i a ł , n iech śp ieszy ! 

NIBELUNGI 
- Nb 224 

Najpotężniejsze dzieło filmowe. 

W rolach głównych: 

Paweł Richter i Bernard GoetzKe. 
Początek o i'odr 5-ej po poł, w święta, sob, i niedz. o godz. 12-ej. 

Od godz. 12-ej do godz. 3-ej ceny od 50 gr. 

Pabianice. 
NOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY. 

W ostatnich dniach powstał nowy 
w iązek zawodowy włókniarzy, zorgani
zowany przez PPS. dawm. Frakcji Rewo
lucyjną. 

Na czele związku stanął Kałużny Wa 
lenty. Związek zorganizował biuro po
rad prawnych dla swych członków. Biu
r o prowadzi adwokat p. Feliks Missala. 

Nowy Związek jest piątą organizacją 
włókniarzy w Pabjanicach. Przedtem ist 
nialy już bowiem związki: klasowy, Pra
ca, Chrześcijański i Polska Praca. 

Wszystkie te związki prowadzą od 
dłuższego czasu wątły żywot, a o ile ro
botnicy wszczynają jakąś akcję, zdążają
cą do poprawy bytu, czynią to bez uda
wania się do związków, jak to miało miej 
•ce przy ostatnim strajku w f. Krusche 
Ender, a obecnie w fabryce Jelinowicza. 

Ustala się wśród robotników pow
szechna opinja, że już czas najwyższy, a-
by wszystkie związki zlały się w jedną 
organizację, uwolnioną od wpływów po
litycznych poszczególnych part j i . 

ulic 
nad. 

Dlaczego trzeba sią opalać? 
Opalenie s . e Z s * ^ T ^ o Z ^ L S S ^ 8 °" 

KWIETNIK I ULICZNE. 
Wzdłuż 5 nowowybudowanych 

Magistrat postanowił z początkiem 
bliższej wiosny założyć kwietn ik i . 

Założone w roku bieżącym kwietnik i 
przy ul. Zamkowej, niezwykle dodatnio 
wpłynęły na upiększenie miasta. 

Obecnie kwietn ik i otrzymają następu 
jące ulice: Zamkowa od Narutowicza do 
Łaskiej, Poniatowskiego. Reymonta, Ko 
nopna i Kazimierza. 

Nie be* przesady rzec można będzie 
w przyszłym roku, że Pabjanice są mia
stem kwiatów. 

KURSY HARCERSKIE. 
— W dniu wczorajszym uruchomione zo
stały kursy harcerskie na zastępowych. 
Na kurs zapisało się 25 harcerzy. Kierów 
nikiem kursu jest p, Malinowski. 

NOCNA A W A N T U R A . 
Do Państwowej Hurtowni Wódek 

przy u l . Zamkowej 58 w nocy o godz. 12 
poczęło się od sieni dobijać dwu pod
chmielonych panów. 

Słysząc silne stuki, dozorca, pilnują
cy składów zbliżył się do nocnych gości i 
oświadczył, że Hurtownia nikomu wódek 
w nocy nie sprzedaje. A le „zawiani goś
cie" zwymyślali tylko dozorcę, k tóry po
stanowił wyrzucić obu za drzwi. Gdy a-
wanturnicy nie usłuchali wezwania do
zorcy, ten zagroził im bronią. 

Przestraszeni amatorzy wódki ucie
k l i i zameldowali spotkanemu policjanto
wi, źe na ulicy napadł ich bandyta z re
wolwerem w ręku. Policjant udał się na 
wskazane miejsce, i ujrzawszy uzbrojone 
go w rewolwer człowieka rozbroił go, po
czem odprowadził do komisarjatu. Tu do 
piero sytuacja wyjaśniła sie. Nocnym gos 
ciom spisano protokuł. 

Pod działaniem promieni słonecznych 
skóra nasza nabiera charakterystycznego 
ciemnego zabarwienia. Jest to reakcja 
bardzo celowa, doskonale przez naturę 
zastosowana. 

Jak wszelkie reakcje naszego organiz 
mu — podobnie i ten odczyn jest dowo
dem zdrowia. 

Wszak istnieją sanatorja niemieckie, 
które za warunek przyjęcia kandydata 
stawiają opalenie się na słońcu w ciągu 
kilku dni, uważając, że w razie przeciw
nym stan zdrowia kandydata jest tak zły 
źe dane sanatorium nie może przyjąć od
powiedzialności za jego leczenie. Podob
nie k i lku uczonych, propagujących pe
wien preparat złota, jako lek przeciwko 
gruźlicy ogłosiło, jako bijący dowód sku
teczności tego lekarstwa, że chorzy po 
kilku zastrzykach uzyskali na nowo moż
ność opalenia się na słońcu. 

Jest w tem oczywiście nieco przesady 

gdyż właściwość opalenia się na słońcu 
jest cechą par excelence indywidualną, 
zależnie od cery danego osobnika. 

Każdy z nas wie doskonale o tem, że 
brunetki i bruneci, opalają się na piękny 
hebanowy kolor, choćby nawet niejedno
krotnie zdrowie ich nieco szwankowa
ło. Z drugiej strony zdrowe zupełnie 
blondynki, często unikają słońca, wie
dząc o tem, że wywpłuje ono u nich zn-
czerwienicnie i piegi. 

Możność i jakość opalania się zależy 
zatem w pierwszym rzędzie od własnoś
ci wrodzonych skóry, reagującej barwiko 
twórczo na działanie promieni ultrafiole 
towych. 

Charakterystyczna ta własność reago 
wania skóry objawia się również dobrze 
w pewnych stanach chorobowych lub fiz 
jologicznych. Jak wiadomo, następują -w 
czasie ciąży pewne zmiany w skórze ko
biety. Otóż kobiety, które się ciemno opa 

12 domów publicznych 
opieczętowała wczoraj policja warszawska, 

Luna. 
Trzy namiętności. 

Trzy nazwiska stworzyły ,.Trzy namiętno
ści". Oenjalny odtwórca ..Czterech jeźdźców 
Apokalipsy" — Rex Ingram, żona jego przepię
kna Alice Terry, znana nam także z Apokalipsy 
i rasowy Iwan Petrowicz. Ostatnia para nadzwy 
czaj udatnie do siebie dobrana tworzy jedna ze 
słynnych ekranowych przepięknych par kochan
ków. W powyższym obrazie para ta ma pole 
do popisu. Życie nowobogackich to kopalnia te
matów dla realizatorów, a zwłaszcza takich, .ta
nim jest Rex Ingram. Wykazał on tu wszystkie 
swe umiejętności operując wszelkiemi najmn-
żliwszemi Środkami inscenizacyjnemu tak, że 
film wielkie wrażenie wywiera na widzach 

Artyści wywiązali sie ze swych ról znakomi
cie, pokazując dawno już nleogladana tire. Ody 
jeszcze do powyższego dodamy nadzwyczaj cit 
kawn treść otrzymamy wszystkie plusy, jakle-
mi odznaczają sic nieprzeciętne „Trz\ iiamięt-
nośpf. 

•i-fcAiK LETNI W PARKU STASZICA. 
W sobotę i w niedzielę — ostatnie dwa przed 

:.u\vlcnia rewji ..Zastaw sie. a postaw się". 

Z Warszawy donoszą: 
Wczorajszej nocy policja obyczajo

wa przeprowadziła na terenie miasta 
wielką obławę Ijkwiriao-yjtHMia czynne 

domy schadzek 
z któremi walka w ostatnich czasach 
przybiera pożądane rozmiarv. 

Działalność tych „instytucyj" dała 
się jttó porządnie we znaki Warszawie, 
gdyż przez nie najczęściej płynie cały 
posiew zbrodniczo-zlodziejski i depra
wujący. 

Szczególnie szkodliwie zakłady te 
odbijały się na 

zdrowiu naszej młodzieży, 
nie mówiąc już o systematycznem prze
chowywaniu niemeldowanych i nieraz 
poszukiwanych różnych przestępczyń z 
prowincji. 

Wynik nocnej obławy jest tak wiel
ki, że przypuszczać można iż na długi 
czas Warszawa 

uwolniona została 
od najgłówniejszych źródeł zarazy i w y 
stępku. 

Zlikwidowano i opieczętowano ni 
mniej, ni więcej, tvlko 

10 domów. 
rozrzuconych w różnych punktach cen-1 i znanych w Warszawie, co 
trum miasta. | że klijentela rekrutowała sic 

wano lokal Chany Krause, na Wilczej 
— Felicji Kujawskiej, na Picknei — Flo-
rentyny Płocharozyk, nu Nowogrodz
kiej — Lepkądji K^eciiVs^jCi u^\ą łK 1ia-
kowskiem Przedmieściu - * Winceńtyny 
Filipek i Kazimiery Kicińskiej, na Żóra 
wiej — Zofji Bujakiewicz, na Nowowiej 
skicj — t Blmy Gęlbart, na Śniadeckich 
— Marji Moszkiewlcz i na ulicv Solnej 
— Marji Imbrykowskiej, na Wspólnej — 
Sury Goldman i na Mirowskiej — Sali 
Lempe. 

Wszystkie te panie trudnrłv si^ u-
•trzymywaniem 

domów rozpusty 
i przez swych licznych agentów wcią
gały do nich młodzież 

płci obojga. 
Energiczne wystąpienie policji oby

czajowej i opieczętowanie tych lokali 
kładzie kres nietylko wstrętnemu pro
cederowi lecz i likwiduje liczne awan
tury, które co noc prawie przed brama
mi tych domów odbywają sic. 

W czasie obławy' policja wylegity
mowała cały szereg osób — klijentów 
— wśród których jest sporo 

nazwisk arystokratycznych 
wskazuje, 
z najlep-

lają, będą miały wyraźne zmiany barwi
kowe w czasie ciąży, są to brunetki. I tu
taj zaznaczyć musimy, że do brunetek 
zaliczają się te panie, które mają ciemne 
włosy; najczystszej krwi brunetką może 
być i jasna blondynka; i to nietylko wte
dy, jeśli ma farbowane włosy, ale nawet 
jeśli jest blondynką z urodzenia, Wskaż 
nikicm jest jedynie zabarwienie oczu, 
Niebieskooka brunetka, jest według przy 
należności barwikowej klasyfikując, 
blondynką, z drugiej strony ciemnooka 
blc a 'ynka jest znów brunetką. 

Reasumując dochodzimy do wniosku, 
że opalenie się jest wyrazem zdrowia da 
nego osobnika i jalłćkolwiek jest reakcją 
obronną ustroju, to jednak reakcja ta po
siada bardzo korzystny wpływ na zdro
wie, działając w sposób podobny, jak dzla 
łają kąpiele, zastrzyki podskórne mlekto, 
czy surowicy obcogatunkowej. 

Reakcja ta, k tóra w pierwszych 
chwilach objawić 6 i ę może u człowieka 
wrażliwego podniesieniem się temperaitu 
ry, dreszczami i bólem głowy, wywołuje 
następnie wzmożenie się odpornościo
wych sił organizmu, powodując równo 
cześnie magazynowanie promieni słone
cznych w czerwonych ciałkach k rw i , pra 
wdopodobnie w postaci bezpośredniego 
wpływu na wytworzenie pewnych kffte-
gorji substancji o charakterze witamino
wym — przygotowując przez to wszyst
ko organizm do przetrzymawania zim
nych, bezsłonecznych dni zimowych, 
i przygotowując go do walk i z choroba
mi infekcyjnemi, tak częstemi w zimnej 
porze roku. 

Na ulicy Marszałkowskiej opieczęto-1 szych sfer towarzyskich. 

Zastrzelił ojca w obronie matki 
Krwawa tragedja rodzinna pod Łodzią. 

Z żałobnej karty. 

B. p. Leon Sternberg. 
W czwartek zmarł w 78 roku życia 

starszy felczer, Leon Sternberg. 
Zmarły był przez wiele lat podstar-

j szym Zgromadzenia felczerów i spółorga 
nizatorem i długoletnim czynnym człon
kiem Tow. Doraźnej Pom. „Lines Hace-
dek". 

Był on także członkiem Ochotniczej 
Straży Ogniowej i dwukrotnie został od
znaczony medalami za ofiarną pracę. 

Praktykował w naszem mieście prze
szło 50 lat. Pół wieku pracy na niwie zu 
wodowej i społecznej zdobyło Zmarłemu 
szacunek i sympatję najszerszych warstw 
społeczeństwa, a zwłaszcza sfer najbied
niejszych, k tórym niósł bezpłatnie po
moc lekarską. 

Pogrzeb b. p. Leona Stenberga odbył 
się wczoraj popołudniu. 

Cześć jego pamięcii.. 

Wieś Rzymsko powiatu tureckiego 
pod Łodzią była wczoraj widownią krwa
wej traigedji rodzinnej. 

We własnej zagrodzie mieszkała ro
dzina Kałużnych, złożona z ojca Micha
ła, matki Janiny i jedynego syna 19-let-
niego Marjana. 

Michał Kałużny znany by ł w całej wst 
a nawet w okolicy, jako najgorszego ro
dzaju awanturnik, pijak itd., któremu 
wszyscy ustępowali drogi. 

Zona jego cierpiała istne katusze. Ka
łużny przychodził prawie codziennie p i 
jany do domu, maltretował żonę w najo-
hydniejszy sposób, bi ł ją, zabierał ostat
nie grosze z domu, a nawet przed niedaw 
nym czasem 

sprzedał pościel, 
by mieć pieniądze na wódkę. 

19-letni Marjan stawał zwykle w ob-
ronie marki swojej, ale nieraz obrywał 
przytem od pijanego ojca. 

Wczoraj wieczorem Kałużny korzy
stając z święta, cały dzień siedział w 
knajpie. Do domu przyszedł późnym wie
czorem 

zupełnie pijany 
i już od progu zaczął awanturować się z 
żoną. 

Napróżno nieszczęśliwa kobieta stara 
ła się uspokoić rozwścieczonego pijaka, 
Kałużny w pewnej chwil i chwycił stojącą 
w kącie szczotkę i ki jem począł bić żonę 

po głowie i twarzy. 
Marjan, nie mogąc patrzeć na takie 

maltretowanie matm, usiłował wyrwać 
szczotkę z rąk ojca, lecz ten jednym 
pchnięciem odrzucił go pod ścianę. 

Wtedy Marjan, nie panując już nad 
sobą wyjął rewolwer i 

oddal do ojca 5 strzałów, 
raniąc go bardzo ciężko. W stanie agon-
jallnym odwieziono go do szpitala do Ło
dzi, Marjana zaś aresztowano, p. 

11,56 — Sygnał czasu, hejnał marjacki. 12,05 
— Koncert płyt gramofonowych 12,50 — Wiado
mości z PWK. 13,00 — Komunii..4 meteorologicz
ny. 15,40 — (Komunikat gospodarczy. 15,50 — 
Transmisja z międzynarodowych regat wioślar
skich z Brdy-Ujścia pod Bydgoszczą. 18,00 — Pro 
gram dla dzieci. 19,00 Rozmaitości. 19,56 — 
Sygnał czasu. Sprawozdanie z pierwszego dnia 
międzynarodowych regat wioślarskich z Brdy-
Ujścia pod Bydgoszczą. 30,05 — „Rodjokronlka" 
— dr. Marjan Stępowski. 20,30 — Słuchowisko 
pogodne z Krakowa. 21,00 Transmisja z Salzbur-

Koncert Mozartowski w wyk. orkiestry Fił-
rmonji wiedeńskiej pod dyr. dr. Bernarda 

Buumgartcna. 22,00 — Komunikaty meteorologi
czny. P.A.T., politcyjny i sportowy. 22,45 — Mu
zyka taneczna z „Oazy". 

UROCZYSTOŚĆ W KAŁACH. 
W niedzielę, dnia IS sierpnia b. r. o godz. 3-eJ 

po pol. odbędzie sie w Kah-h uroczystość pię
ciolecia istnienia Sanatorium „Rozalina" dla dzK-
ci słabowitych i zagrożonych choroba płucna, 
na która to uroczystość zipr.isza wszystkich 
członków i sympatyków Łódzkie Żyd. Tow. 
Opiski nad Sierotami. 

Zarząd. 

h a n 
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Na marginesie. 

Jeszcze trochę cierpliwości! 
Roboty przy asfaltowaniu ulicy Piotrkowskiej prowadzone są 

w tempie błyskawicznemu 
Wszystkie spory i nieporozumienia zostały usunięte. 

Filozofia kawiarni. 
Problem ten możnaby spiormułować w ten 

sposób: na czem polega nawyk i nałóg przycho
dzenia do kawiarni, przesiadywania w niej? Ja
kie potrzeby bywalca kawiarnianego zaspaka
ja lokal, do którego zwykł uczęszczać? Jaką 
test psychologia gościa kawiarnianego, jako jed- ! 
nostki i jako typu? 

Tutaj znów zastrzeżenie. Typ kawiarni, a 
wraz z nim typ gościa kawiarnianego nlega bar
dzo szybkie] zmianie. Mamy w tym wypadku na 
myśli typ kawiarni, reprezentowane) najideal-
niej przez kawiarnie wiedeńskie, przez wszyst
kie lokale, które powstały pod wpływem włedeń 
skich kawiarni i do pewnego stopnia przez małe 
kawiarnie francuskie o klijenieli dziennikarskie), 
artystyczne] lub mieszczańskie]. Są to lokal* baz 
muzyki, z wygodnemi, zwłaszcza we Wiedniu, 
siedzeniami. 

Do kawiarni wiedeńskie] tego typu wchodzi 
sie ]ak do domu. Siada się na kanapie miękkie], 
gdzieś w zakątku, kolo okna lnb w głębi sali, i 
tak cię odrazu traktuję, jakbyś przybył ta na 
dłuższy pobyt. Obkładając się gazetami coraz to 
inncml, a gdy skonsumowałeś zamówiony napój, 
czy potrawę, to mniej więcej co kwadrans sta
wiają przed tobą tacę z wodą na znak ustawicz
nej pieczy. Trudną jest rzeczą opuścić lokal tak! 
po kwadransie, a jeżeli się to musi uczynić, to 
wychodzi się niemal chyłkiem, z poczuciem, że 
się jest niedelikatnym i niegrzecznym, 

Kawiarnia tego typu ma swoją specjalną atmo
sferę i zaspakafa potrzeby specjalne, które gdzie
indziej nie daję się zadcrwolnić. Kawiarnia taka 
jest ucieczkę przed sobą i przed samotnością, 
przed domem i familią. Jest ucieczką przed pra
cą lob też wypoczynkiem po niej, a równocześ
nie nie Jest siedzibę bezwzględne] bezczynności, 
które] przeciwdziałała gazety i obserwacje oto
czenia. Jest wycofaniem się na chwilę, czy na 
zawsze z czynnego udziału w łyciu i zajęciem 
stanowiska obserwatora — dlatego tez wielkie 
szklane szyby są tu największą przynętę. Towa
rzystwa kawiarniane znajdują się na granicy zna
jomości stałe] S spotkania przypadkowego. Nie
ma tu przymusu. Można każdej chwili wyjść lnb 
przesiąść się. Jest to specjalny typ współżycia i 
znajomości, określanej najlepiej przez definicję 
„znajomości kawiarniane]". 

Jednem słowem, Jest to specjalna sztuczna, 
a przecież, zdawałoby się przez długie lata, aa-
turalna platforma współżycia, rozluźniająca wę
zły konwenansu, obowiązku famłl|f, a nie negują
ca ich. 

Ucieczka chwilowa, a nie bunt. Kompromis, a 
nie walka. I stąd typy kawiarniane na]bardz]cj 
charakterystyczne wywoływały zazwyczaj wra
żenie pewne] melancholii, rezygnacji, nieprzysto-
•owania do życia aktywnego i gwarliwego w jas
łem świetle dnia. 

Dziś, gdy hałaśliwa muzyka i tańczące pary, 
inottrawe światła i złocenia wtargnęły do przy-
bytkiW J » — - — > •> '•»fł>ł«%»k I ró
wnych, sluiy typ uiny.a;uian«uo gościa wraz z 
swoją iilozoiją i psycbologją ucieka, przenosi się 
*-»'nlim n a karty historji obyczajów dnia już nie 
dzisiejszego, ale niemal że już wczorajszego. 

W. J. 

Sławna epopea asfaltowa w naszem 
mieście* zbliża się już ku końcowi, choć 
do pradiiwego końca robót i uporządko
wania ulicy Piotrkowskiej jeszcze bar
dzo daleko. 

W ciągu dnia wczorajszega nastąpiły 
znów zas«y1nicze zmiany w pipie robót, 
tym razem jednak plany te mają być 
pono ostateczne, ze w ig lcdu na porozu
mienie, zawarte między towarzystwem 
prowadzałem roboty, a dyrekcja tram
wajów. 

Jak wiadomo, ruch t ramwajowy miał 
być całkowicie wstrzymany na jednym 
torze, a to ze względu na konieczność 
ułożenia pod tym torem podkładów i u-
możliwienia zabetonowania go, by pó
źniej, z kolei, przenieść ruch tramwajo
w y no drugi tor. 

Tymcsasera, onegdaj, dyrekcja tram 
wajów porozumiała się z inż. Żbikow
skim, kierownikiem robót z ramienia 
polskiego towarzystwa asfaltowego i 
przedstawiła mu plan ułożenia podkła
dów pod szyny, przy którym nie trzeba 
byłoby hamować tuchu tramwajowege. 

W wyniku tałtfego stanu rzeczj*. ma
gistrat oświadczył, że nie zależy mu na 
wstrzymaniu ruchu tramwajów i jeśli 
zwrócił sie z odpowicdnlem wezwaniem 
do K. K. Ł., uczynił to jedynie, by dać 
możność towarzystwu wykonania na 
czas swych robót. O ile towarzystwo po 

rozumiało się już z zarządem K. F.. Ł . 
odnośnie planu prowadzenia robót, ma
gistrat nie będzie nalegał na wykonanie 
jego propozycji, lecz ż,ada ścisłego do
trzymania terminów umoWy. 

Nara\ziek'\vięe roboty prowadzone s$ 
w dalszym ciągu przy pełnym ruchu 
t ramwajowym. 

Odbywa się to w sposób następują
cy : 

Tramwaje rozpoczęły gruntowanie 
toru przy ulicy Cegielnianej w dół. Ro
botnicy rozkopują kostkę drewniana i, be 
ton, obnażając w ten sposób szyny zc 
wszech stron. Co uarę kroków, w tych 
miejscach gdzie przyjść mają żelazne 
podkłady, zfomia zostaje wykopana i u-
kładanc sa pod szynami belki. 

W ten sposób odbywać się będą pra
ce w ciągu całego dnia do godziny 10-ej 
wieczór. Po tej godzinie, kiedy.tramwa
je zjeżdżają do remizy i zrzadka tylko 
kursują wagony nocne, pracownicy 
t ramwajowi, miast prowizorycznych 
podkładów z belek, układać będą żela
zne szyny i za pomocą maszyny elek
trycznej przyszwejsują je do toru. Pra
ca ta odbywać sję będzie w ciągu całej 
nocy, a w dzień na tem miejscu już mo
żna swobodnie betonować. W między
czasie odbywać się będa roboty przy 
układaniu prowizorycznych podkładów 
drewnianych pod dalsze części torów. 

Jezdnia równocześnie jest w dal
szym ciągu betonowana w ten sposób, 
że pozostawia się' kawał wolnej prze
strzeni pomiędzy szynami, a betonem. 
Ten kawał wolnej przestrzeni będzie za 
betonowany wraz z już gotowem: czę
ściami toru 

Już wczoraj poczęto zdejmować do
tychczasowy bruk z całej długości ulicy 
Piotrkowskiej i przystąpiono do prac na 
trzy zmiany. 

Jak nas poinformowano, prace te mo 
głyby być daleko wcześniej ukończone, 
gdyby nie wadl iwa budowa ulic łódż-
kich. Mianowicie, jezdnie :' chodniki są 
bardzo wąskie. 

Z tych względów, by nie hamować 
zbytnio ruchu ulicznego, przygotowywa 
twe betonu odbywać się mus: na bardzo 
wąskiej przestrzeni, co wpływa w zna
cznym stopniu na zwolnienie tempa 
prac. 

Na to jednak nie ma rady Wąskość 
Ulic jest wadą, Której usunąć niepodobna 
Już dziś ruch uliczny jest bardzo utru
dniony, więcej skrępować go nie mo 
żna. 

.ledynem pocieszeniem jest nadzielą 
że zło nareszcie minie i wzamian za nic 
wygody, ot rzymamy wkrótce europej
ską jezdnię na ulicy Piotrkowskiej. 

S. 

Stare, brudne, rozklekotane pudła 
kursują na li 

budność okolicznych 
Niejednokrotnie poruszaliśmy już 

sprawę nienormalnych stosunków, panu. 
jących na łódzkich kolejikach dojazdo
wych, wyczekując nadaremnie poprawy. 
Zarząd nie uważał za stosowne zaintere
sować się tem, w jaki sposób podróżują 
ludzie, zmuszeni do korzystania z tego 
środka komunikacji. 

Dzieje się tak już od dłuższego czasu 
i minio ciągłych utyskiwań podróżnych, 
mimo masowych skarg, wnoszonych do 
zarządu, n ik t na to Jeszcze nie zareago
wał w odpowiedni sposób i 
nikt nie przyczynił się do naprawy tych 

stosunków. 
Niedawno jeszcze donosiliśmy, iż na 

tramwajach podmiejskich panują tak nie 
znośne i niespotykane nigdzie warunki 
jazdy, że tramwaje odchodzą » przycho
dzą nie według rozkładu jazdy stoją na 
niektórych staq'ach po pól godziny a na
wet po godzinie, aczkolwiek „urzędowy" 

ojaeb tramwajów 
miast prosi magistrat 

rozkład przewiduje tylko 10 i 15-to minu 
towc przystanki. 

Jak nas informują, nie zmieniło «ie. 
nic na lepsze pod tym wz/Jlędem, nawet 
w wielu wypadkach 

sytuacja się pogorszyła. 
Oziś pragniemy poruszyć inną niem

niej żywotną sprawę. Na całym świecie, 
gdziekolwiek kursują tramwaje, zarząd 
eksploatujący limję ma za obowiązek co 
ki lka lat przeprowadzać gruntowne re
monty kursujących wozów, a co pewien 
czas zupełnie 
wycofywać stare wagony i zastępować )e 

nowemJ. 
Na linjach dojazdowych «ie uznawane 

są remonty wagonów, a tettbardziei nie 
uznawana jest zasada wymiany zniszczo
nych wagonów na nowe. Eksploatując l in 
ję, wprowadzając co k i lka miesięcy nie 
zwykle wysokie podwyżki taryfowe, za
rząd kolejek dojazdowych absolutnie 

/ * U C D \ s f C Mydćlka do zębów W n C n i a J st) najlepsze 

Pasażer kolejowy bez miejsca 
moi* żądać, by go ulokowano w klasie wy żssej 

Przed paroma dniami pisaliśmy o wy 
darzeniu, mającem miejsce na Dworcu 
Głównym w Warsaawie przed odej
ściem pociągu Warszawa — Zakopane, 
spowodowanym przez pozostawienie 
przez służbę kolejową dwóch przedzia
łów „dla dam" zupełnie pustych, pod
czas gdy wszystkie wagony były do
szczętnie wypełnione, co wywołało o-
strą interwencję jednego z pasażerów. 

Jak wynika z opowiadania jednego z 
naszych czytelników, wypadek nieżyclo 
wego traktowania przez funkcjonarju-
szów kolejowych obowiązujących prze
pisów wcale nie był sporadyczny. 

Według relacji naszego informatora, 
pociągi kursujące na linji Warszawa — 
Zakopane, Zakopane — Warszawa. 

stale są kompletnie wypełnione, 
przyczem część przedziałów pozostaje 

zupełnie pusta. Dotyczy to twłaszcza 
wagonów zawierających klasę drugą i 
pierwszą. Gdy przedziały i kurytarze 
należące do klasy drugej, są tak natło
czone, że pasażerowie stoją 

ściśnięci jak śledzie w beczce 
klasa pierwsza pozostaje zupełnie pusta, 
a nieliczni pasażerowie mogą spokojnie 
przespać całą drogę. 

Jeśli władze kolejowe pozwalają 
sprzedawać kasom bilety mimo liczby 
pasażerów przewyższającej Ilość mejsc 
siedzących, powinny one jednocześnie 
wydawać swym funkcjonariuszom In
strukcje upoważniające ich do 
lokowania podróżnych w razie tłoku w 

klasach wyższych, 
które bez żadnego pożytku dla kolei ani 
dla pasażerów pozostają często puste 
do końca drogi. 

podmiejskich. 
Łodzi o interwencji. 

nic dba o wygody swych pasażerów, 
którzy zmuszeni są odbywać jazdę w ro* 
trzęsionych, starych pudłach, przepełnfo 
nych do ostatniego miejsca, na stopniach 
i buforach. Ścisk panuje tam niemiłosier
ny.. Gdy tramwaj po kilkudziesięcromtnu. 
towej podróży przybywa na miejsce, pa
sażerowie nie czują formalnie swych 
członków, mają odgniccione' i poodbijant 
boki i klną na czem świat stoi. 

Niestety, towarzystwo eksploatacyj 
ne ma narazie monopol — ci, którzy mu
szą jechać z Łodzi do okolicznych mia
steczek i z powrotem, nie mogą użyć in
nych środków lokomocji i zmuszeni są w 
dalszym ciągu korzystać z roztrzęsionych 
pudeł ŁEKŁ. 

Najwyższy czas, by te nienormalne 
stosunki się skończyły. Pasażer, płacąc 
słoną cenę za bilet 

może żądać minimum wygód. 
ma do tego prawo. Magistrat łódzki pro
jektuje wprowadzenie autobusów pod
miejskich. Jest to wprawdzie inwestycja 
bardzo kosztowna, śmiało jednak może
my twierdzić, że zamortyzowałaby sie 
szybko i pewnie. Tysiączne rzesze pasa
żerów chętniej korzystałyby z nowych 
wygodnych autobusów, aniżeli starych, 
rozklekotanych, brudnych i 
niewygodnych tramwajów podmiejskich. 
Ale nim to nastąpi warto, by się letoi 
kompetentny zainteresował stanem tratn 
wajów podmiejskich i przyczynił się do 
najrychlejszego doprowadzenia ich do 
możliwego stanu, — s — 

nv doznaniu 
jest do nabycia na te
renach wystawowych w 
kioskach i u sprzedaw
co* oraz we wszystkich 
kioskach m i e j s k i c h -
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Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 

B . P . 

LEONOWI 
R N B E R G O W I 

składa serdeczne „Bóg Zapłać!" RODZINA 

Hotele i zajazdy 
Dwie kategorie zakładów nocie* 

gowych. 
Hotelarstwo nasze, jeśli chodzi o u-

rządzenia techniczne i higieniczne, nie 
stoi bynajmniej na odpowiednim, do w y 
magań doby dzisiejszej, poziomic. 

Hoteli , zasługujących na to miano, 
mamy bardzo niewiele. 1 to nawet tu, w 
Lodzi, nietylko gdzieś na.głuchej, zapa
dłej prowincj i . Poza kilkoma większe-
mi hotelami w Lodzi, cJeszacetni sie do
brą opinją, mamy cały szereg małych 
hotelików, niechlujnych, brudnych, po
zbawionych najelementarniejszych urzą 
dzeń. w o d y bieżącej, kanalizacji i t. d. 

To też z zadowoleniem powitać na
leży inicjatywę ministerstwa spraw we 
wnętrznychź odnośnie do podziału wszy 
stkjch publicznych zakładów noclego 
wych na hotele i zajazdy. Koncesje na 
hotele o t rzymywać będą na przyszłość 
ty lko tacy reflektancj, k tórych zakła
dy zaopatrzone będą w nowoczesne _u-
rządzcnia, a przedewszystkiem w bie
żącą wodę w pokojach. 

Reflcktanci. nie posiadający takich 
urządzeń, bądź nie gwarantujący ich 
przeprowadzenia, nie będą o t rzymywa
ły koncesji na hotele, lecz zwyk łe l i 
cencje na ut rzymywanie zajazdów. 

Ceny w tych zajazdach bedą z re
guły u 50 procent tańsze niż w hotelach. 

Ta sama metoda ma być zastosowa
na do istniejących już hoteli. O ile do 
czasu odnawiania kouccsii. > które, jak 
wiadomo, wydawane sa na określony 
przeciąg czasu, właściciele nie wpro
wadzą w swych zakładach bieżącej w o 
dy w pokojach -•• zakłady te zaliczone 
będą do kategorii zajazdów i beda. zmu
szone obniżyć swe ceny o 50 procent. 

Badzie to miało kolosalne znaczenie 
dla niezamożnych i mniej zamożnych o-
bywatel i . k tórzy, rezygnując z wygód , 
bedą mogli przynajmniej o r m m a ć da
leko tańszy nocleg, (i). 

Chcieli być strażakami 
i dlatego podpalali budy tuki. by później...gasić 

mm im®] 

D e l i i dni następnych! 
Wznowienie arcydzieła filmowego 

„Bcau Gęste" 

Dramat miłości braterskiej i poświęce
nia, osnuty na tle odwiecznej tragedii 

żołnierzy Lcjji Cudzoziemskiej. 
W rolach głównych: 

Ronald Colman, Noah Bar ry , 
Alice Joyca, Mary Br lann . 

Orkiestra symfoniczna porl batutu 
Sz. Baigelniana. 

Uwaga: Ceny miejsc na pierwsze se. 
anse 50 gr. i 1 zl. 

Początek w dni powszednie o g. 4,30. 
W soboty, niedziele i święta o jj, 2.30, 

Z Warszawy donoszą: 
Do warszawskiego sądu apelacyjne

go wpłynęła niezwykła sprawa dwu 
podpalaczy, Stefana Kowalika, lat 16 i 
Pawła Klimka, lat 17, ze wsi Stanisła
w ó w gm. Piaski. 

W gminie tej poczęły się szerzyć po 
żć.ry, wybuchające tu i tam 

w tajemniczych okolicznościach. 
To .spłonęła jakaś stodoła, stojąca w 

polu, to znów spichrz odludny, a wresz
cie nawet począł pojawiać s:e ogień w 
zabudowaniach gospodarskich. 

Policja, przeprowadzająca za każ
dym razem drobiazgowe dochodzenia, 
była bezsilna. 

Wreszcie gnrna uchwaliła wyzna
czyć . 
nagrodę za ujecie, tajGiiiuiczego podpa

lacza. 
rozumiano bowiem, że i>pżary pochodzą 
z jednej i tej samej reki. 

Ogłoszono, iż ten, kto przyczyni się 
do ujęcia zbrodniarza, otrzyma 

tysiąc złotych gotówka. 
Jakoż poskutkowało. Następnego za 

raz dnia do wójta gminy zgłosił si4 
siedemnastoletni Paweł K/ljmek. wska
zując na swego młodszego kolegę, Ste
fana Kowalika, jako na 

sprawce pożarów w okolicy. 
Kowalika natychmiast aresztowano 

i poddano badaniu. Wyrostek, dowie

dziawszy sie, że wydał go Klimek, roz 
płakał się i zawołał: 

— On przecież sam mnie do tego na
mawiał! 

Wedle relacji Klimka, chłopcy prze
padali za 
widokiem ochotniczej straży ogniowej 

w trakcie akcji ratunkowej. Marzyli o 
dostaniu się dó straży Ochotniczej, lecz 
nie przyjęto ich z powodu nieletniości. 

Mimo to jednak stawiali sję na każ
dy alarm i okazywali 

gorliwą pomoc w akcji ratunkowej. 
Te .upodobania skłoniły ich do zbro

dniczych ekscesów. Podkładali ogień, 
by następnie móc się napatrzeć na 
szalejący żywioł j wysiłki strażaków. 

Kowalik dowodził, że uległ namo
wom Klimk^,. , i^n.^^ie]] i wytłumaczył 
mu, że przy pożarach' będzie się mógł 
odznaczyć i prędzej przyjmą go do stra
ży ogniowej. 

W rezultacie Kowalik i Klimek stanęli 
przed sądem okręgowym. 

Klimek do winy si.? nie przyznawał, 
dowodząc, że Kowalik wciąga go przez 
zemstę za wydanie. Kowalik natomiast 
potwierdził swe uprzednie zeznania. 

Sąd. okręgowy skazał Klimka na 3 la 
ta, a Kowalika na 2 lata wiezienia. 

Obrona skazanych' odwołała sie .do 
sądu apelacyjnego, gdzie niebawem spra 
wa ta znajdzie się na wokandzie. 

Łódzcy automobiliści 
biorą udział w zjeździe gwiaździstym 

do Bydgoszczy. 
Dwie gałęzie polskiego aportu, ze 

względu na 6w6j wysoki poziom, doznały 
w oczach zagranicy niebylejakiego zasz
czytu organizowania mistrzostwa Euro
py-

Pierwszą gałęzią to — narciarstwo, 
którego zwolennicy w Polsce mieli w b.r. 
możność obserwowania zmagań zawodni 
ków o tytuł mistrza Międzynarodowej Fe 
deracji Narciarskiej. Drugą gałęzią, któ
ra Polsce przyniesie kilka cennych punk 
tów na Olimpiadzie amsterdamskiej to — 
wioślarstwo. Na tamtejszych zawodach 
Polska zdobyła tytuł mistrza Europy, 
skazując aż nadto dobitnie na swój wyso 
ki poziom w tej gałęzi sportu. 

Nic więc dziwnego, ie z tego powodu 
Międzynarodowa Federacja Wioślarska 
zdecydowała się powierzyć Polsce zorga 
nizowanie regat o mistrzostwo Europy. 
O tem kto i w czem bierze udział pisaliś
my dość obszernie. Pozostaje tylko jesz 
ezc dodać, że komitet organizacyjny po 
wyższych regat rozpoczynających się w 
dniu dzisiejszym nie poprzestał jedynie 
na urządzeniu zawodów wioślarskich. W 
porozumieniu z AZS.-em warszawskim 

I urządzony został automobilowy zjazd 
gwiaździsty do Bydgoszczy. Zjazd ten ob 
sadzony jest b. licznie. Wszystkie. Auto 
mobilowe Kluby Polski wysłały swych 
członków do wzięcia udziału w, zjeździe. 

B. zadawalniającyro dowodem jest co 
ra? to bardziej zwiększająca się liczba 
uczestników w wszelkiego rodzaju urzą
dzanych raidach. Świadczy to o zrozu
mieniu zawodników, którzy przyzwyczai, 
li się już do tego rodzaju imprez. 

Także i Łódzki Automobil Klub posta 
nowił nie pozostać w tyle. Kilku człon
ków wyjeżdża -w dniu dzisiejszym, by o-
krężną drogą" dostać się do miejsca regat. 

Narazić pewne są następujące zgło
szenia: p.p. Karola Plihala na Buicku Lu 
dwika Neugebauera także na Buicku, p 
Ledera na Tatrze ewentualnie na Delagu 
p. Teschcgo na Austro Daimlerze oraz-
p. Hadrjanowej z Pabjanic. Najprawdopo 
dobniej pojedzie też i p. Karol Emde n 
Austro-Daimlerzc. 

Spodziewane są też zgłoszenia w osta 
tniej chwili, albowiem część członków ba 
wi poza miastem i w każdej chwili może 
wystartować do Bydgoszczy. 

Ostatnie dni turnieju 
atletów w cyrku. 

Pinecki — Sarason . 
W 28 min. podw. nelsonem zwycię

żył Pinecki amerykaniua. 
Pooschoff - Ex Maska. 

Emocjonująca walka. W 45 min. zwy 
ciężył Pooschoff, który mimo przewal
czonych 77 dni w obecnym turnieju w y 
kazuje w finale doskonalą formę i jest 
groźnym kandydatem do 1-ei nagrody. 
Dzień dzisiejszy zresztą sytuację wy
jaśni, gdyż Pooschoff walczy z Pinec-
kim do ostatecznego rezultatu. 

Sztekker — Willing . 
Walka amerykańska. W 10 min. zwy 

ciężyła gorąco oklaskiwany Sztekker. 
Dziś, w sobotę, ze względu na ostat

nie dwa dni turnieju, dla ustalenia kolej
ności nagród, walczy Pinecki z Poo
schoffem o prawo do 1-ej nagrody, jako 
w odwecie. Ex Maska staje do odwe
towej walki.decydującej ze Sztekkerem. 
gdyż twierdził, że Sztekker w noprzed-
niem spotkaniu skręcił mu maskę na o-
czy przez co uniemożliwił mu obronę. 

Skrzynka do listów. 
Do Redakcji „Republiki" 

w Łodzi. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W numerze 222 z dnia 15 sierpnia r. 

b. ukazał się artykuł p.t. „Defraudacja w 
Chojnach". 

Ponieważ wspomniany artykuł zawie 
ra wiele nieścisłości, przeto proszę Sza
nownego Pana Redaktora o zamieszcze
nie następującego sprostowania. 

1) Władysław Ordon nie byl pomocni 
kiem sekretarza, lecz praktykantem 
przyjętym na próbę. 

2) Władysław Ordon nic pracował od 
dłuższego czasu, lecz zaledwie od 1-go 
sierpnia 1929 roku. 

3) Władysława Ordona, jako człowle 
ka nieznanego, nic obdarzano bezgranic^. 
nem zaufaniem i takowy obowiązany był 
codziennie zdawać drobne sumy meldun
kowe. 

4) Dnia 7 sierpnia rjb, Wł; Ordon sn-
mowolnie opuścił stanowisko, nie zdąjąu 
do kasy wpływów z dnia poprzedniego 
w wysokości 43 zł. 50 gr., jednakże w 2 
dni później powyższa kwota została 
przez niego -uregulowana. 

5) Wł . Ordon został zwolniony ze sta 
nowiska, gdyż do pracy się nie nadawał, 
ale nieprawdą jest aby wyjechał w nie
wiadomym kierunku, lub też za nim wy
syłano listy gończe. 

6) Nieprawdą jest jakoby Wł. Ordon 
fałszował kwity, gdyż kwitarjusz prowa
dzony przez Ordona zupełnie nie wyka
zuje podobnego zarzutu. f 

7) Z tytułu niedbalstwa Wl . Ordona 
— gmina Chojny żadnych strat nie po
niosła. 

Wójt gminy Chojny: Woźniakowski. 

CZYTAJCIE x Pięcioletni berbeć powiada do swej 
ciotki po otrzymaniu piątego braciszki: 

— wie ciocia, jeżeli tak dalej pójdzie, 
to wkrótce będziemy mieli własny klub 
sportowy... 



Pamiętniki Leona 
„Prawda" wiedeńska.—Próba pogodzenia socjalistów.—Pierwsze dni 
wojny.—Wyjazd do Szwajcarii.—„Sfałszowany" numer „Vorwartsu". 

Burzliwe iycie b. wodza i dyktatora Rosji bolszewickiej. 
X. 

W okresie reakcji, kiedv mieszka
łem w Wiedniu, poświęciłem sie jednej 
pracy — interpretowaniu i analizowa
niu rewolucji .1905 roku, krytykowaniu 
jej metod i zarysowywaniu planów no
wej rewolucji, która, powszechnym 
wśród nas zdaniem, miała być rozstrzy 
gającą rozgrywką z caratem i orzyireść 
zwycięstwo proletariatowi. 

Od października. 1908 roku w Wie
dniu wychodziło pismo >,y iozyku rosyj-' 
sk!m, ..Prawda", które zdecydowanie 
popierało ruch robotniczy. ..Prawda" 
drukowała sie w kolosalnej ilości egzem 
plarzy i przez austriacko - gal ;cyjska 
granicę lub przez Czarne Morzę szmu-
glowana była do Rosji. 

Pismo ukazywało się przez trzy i 
pół roku, dwa razy m^ósięćziiie.i.-B-.• .'..ła
mało jednak bardzo. wiele, pracy. Taj
na korespondencja z Rosja zajmowała 
mi większą część rozporządzanego 
czasu. Pozatem byłem w bardzo ści
słym kontakcie z nielegalnym zwiąż-; 
kiem marynarzy czarnomorskiej floty'' 
i pomagałem im wydawać własną.ga
zetkę, i 

W roku 1912, kiedy zaczęły się za
rysowywać kontury nowych ruchów 
politycznych, postanowiłem-..przyczynić; 
się do zwołania wspólnej ^konferencji, 
..pojednawczej" przedstawicieli wszy
stkich socjal-demokratycznych grup i 
partji. W tvm czasie w kolach bolsze
wickich coraz częściej odzywały się 
stosy, przemawiające za,, polaca^iyęmr 
jfę na emigracji i skonsolidowanierw wy 
$ łków. Bytem przekonany; 'że ifŁwilin: 
poprze mój projekt i zgodzi sie objąć 
przewodnictwo konferencii. ; 

OSTATECZNY ROZŁAM WŚRÓD j 
SOCJALISTÓW. 

Tymczasem, Lenin najkategorycz-
niej sprzeciwił się zwołaniu podobnej 
konferencji. Dziwiło mnie to niepomier
nie, ale późniejsze wypadki .utwierdzi-
-ły mnie w przekonaniu, ze Lenin m'ał 
rację. 

Konferencja taka, bez udziału bol
szewików, odbyła się w roku 1912. Zna
lazłem się w bloku, stworzonym z mień 
szewików i niezadowolonych, z p 1 i tyki 
Lenina bolszewików. Blok ten nie.miał 
żadnej politycznej podstawy i dochodzi
ło w nim często do kłótni i sp rów. Od
żyły wnet wszelkie antagonizmy daw
ne swary znów wzięły góre. Zauważy
łem, że mieńszewicy swą ideologią co
raz bardziej oddalają się od mvch prze
konań. Przyszedłem też do przekona
nia, że nie da się p godzić poglądów 
różnych rewolucyjnych grup. I gdy kon 
ferencja została rozbita, stwierdziłem 
ostatecznie, że Lenin miał i ma racje, 
że należy dążyć do urzecżyw.stnier-ia 
własnych ideałów, nie tracąc czasu na 
bezcelowe godzenie ich i„ naginani.; dc 
ideałów obcych. 

Zająłem się z zamiłowaniem pracą 
dziennikarską, wysyłając artykuły do 
najbardziej demokratycznej prasy ro
syjskiej. Debiutowałem w „Kijowskiej 
Myśli". Jako korespondent tego pisma 
spędziłem k«lka miesięcy na froncie bał
kańskim. I wiele przytem sie nauczy
łem. 

Mieliśmy dwoje dzieci, a nie-mleliś-
my służącej. . Moja żona.zamęczała się 
więc w swej pracy. Mimo to znajdowa
ła czas i siły. pomagać mi w mej rewo
lucyjnej działalności. 

Nagle, jak grom z jasnego' nieba, 
spadla wiadomość o zabójstwie w Se-
rajewie. Wszystkie mury domów w 
Wiedniu pokryte były plakatami z na
pisem: „Wszyscy serbowie muszą zgi
nąć!" — było to hasłem całego motło-
chu ulicznego.,;A mój syn. Sergiusz — 
bardzo uparty i przekorny chłopiec, 
moja duma — by się sprzeciwić wszy
stkim, wołał na ulicy: „Niech żyje 
Serbja!" W-konsekwencji przyszedł do 
domu z podbitemi oczyma i pewnem 
doświadczeniem w sprawach .między
narodowej polityki.. .. 

Wypadk' TOZwijaty się bardzo szyb
ko. .Depesze 'doniosły o zamordowaniu 
Jaures'a. Pisma były .-wówczas żapelnio 
ne- stekiem -kłamstw, można więc było 
jeszcze nie wierzyć okolicznościom .tej 
śmierci; -'ale:wnet,'stało się. faktem,'że 
Jaures został przez swych wrogów, po 
po lem, kiedy zdradziła go własna par
tją. ,W-.chwili- wybuchu >vojnv poznało 
się prawdziwe oblicze wielu partji so
cjalistycznych. • 

STANOWISKO AUSTRJACK1CH SO
CJALISTÓW. 

•; ;nakic stanowisko zajęty 'koła kierów 
ńicze aitsti-jackiej. socjaldemokracji w 
sprawie -wojny? Niektórzy byli> bardzo 
za&pwclenj -i>wystąpili •ż' :pstryiili filippi-

zacietrzewieniu nie odróżniając iuż rzą
du od ludu. Byli- to-organiczni'nacjonali
ści,' przykryci tylko cienkim plaster
kiem kultury socjalistycznej. Plasterek 
ten odpadał kawałkami w dziejowych | 
chwilach wybuchu wojny europejskiej. 

Przypominam sobie, że Juljusz 
Deutsch, który później został czemś w 
rodzaju ministra wojny, otwarcie prze
mawiał wówczas na zgromadzeniach, 
wypowiadając się za koniecznością tej 
•wojny, którą .należyaiważać za świętą, 
gdyż uwolni wreszcie Austrie pd wpły
wów serbskich. 

Inni, na czele których stał Wiktor 
Adler, uważali za katastrofę.-za okrut-
my kataklizm, który- jeduakże należy 
„znieść, i wytrzymać i spokojnie", gdyż 
jest on „koniecznością dziejowa". 

2-sierpnia-'Niemcy wypowiedziały 
Rosji wojnę. Ale już.wcześniej rosjanie 
zaczęli szybko -wyjeżdżać "z..'Wiednia. 
3 sierpnia, rankiem, udałem sie do klu
bu robotniczego, by naradzić się.z po
słami, socjalistycznymi, jak my, emigran
ci rosyjscy, mamy zachowywać się i co 
robić obecnie. Wiktor Adler zapropono
wał, że uda sję ze mną natychmiast do 
szefa policji politycznej, Geycra. Wsie
dliśmy-do dorożki. Po drodze.,wspom
niałem o wojnie. 

— To są już dziś wariaci — rzekł 
Adler wskazując na~tłum uliczny..— .A 
później będzie Jeszcze gorzej. Wojna 
rozpęta wszystkie złe instynkty ludzkie. 
Ulica zwarjuje — przekona sie oau. 
- Ody Adler mówił .te .słpwa,^d.ałeki był 
od myśli, z e wśród „zwariowanych" bę-

Nowa sensacja literacka. 
Powieść Józefa Kessla, oparta na teorji 

profesora Freuda. 
Niezwykłe poruszenie w świecie lite 

rackim i 'czytelniczym wywołało ukaza
nie się na paryskich półkach' księgar
skich nowej powieści Józefa Kessla p.t. 
,Bel1e de Jour' f . ' 

Książka ta jest jakby zapoczątkowa
niem nowej mody, powstałej we Francu, 
na powieść psychoanalityczną, porusza
jącą skomplikowane problemy seksual
ne i tajemnice duszy, według wiedeńskiej 
szkoły. I właśnie powieść Kessla trzyma 
czytelnika w napięciu nietylko ze wzglę 
du na oryginalność zagadnienia erotycz
nego, jakie dzieło t oporusża; lecz ze 
względu'na-formę, analitycznego przed
stawienia rzeczy,: formę stosującą się 
całkowicie do Wskazówek prof. Freuda. 

Losy i charakter bohaterki powieści, 
ukształtowały się na mocy pewnego wy 
padku w jej. dzieciństwie. Gdy była mło
dą, ośmioletnią dziewczyną, została u-
wiedziona przez jakiegoś zwyrodniałego 
osobnika. 

Przeżycie to, dawno wyparte ze śwta 
domości, żyje jednak ciągle we k rw i doj 
rzałęj kobiety, w jej duszy, w tajnikach 
jej mózgu. I pod wpływem tego nieświa
domego brutalnego aktu, kobieta, będąc 
złączona węzłami mieszczańskiemi od
daje się prostytucji. 

W przedmowie swej autor zaznacza, 
iż za pomocą przedstawienia tej tragedjr 

kobiecej, zamierzał uwypuklić, nieprze
bytą przepaść między sercem a zmysłami 
Usiłuje on przekonać czytelnika, że ko-
bieta może dla męża żywić najczulszą i 
pełną poświęceń miłość, a jednocześnie 
zdradzać go z jakimś nędznym drabem, 
ulegając popędowi fizycznej namiętności. 

Jej pokusy i nagły upadek autor t łu
maczy atakami obłędu, jakim podlega ta 
kobieta, skazuje on swą bohaterkę na 
wychylenie do dna puharu upokorzeń i 
poniżeń. 

Książka ta, rozpoczynająca się jako 
studjum patalogiczne, rozwija się potem 
jako dobrze zbudowany romans k rymi 
nalny, pisany z temperamentem i fascy
nujący czytelnika swym żywym stylem i 
zajmującą dyskusją nad poruszonym pro
blemem. 

W książce tej poruszony jest jeszcze 
jeden ciekawy moment. Autor daje do 
zrozumienia, że kobieta nie powinna ani 
razu zdradzać męża, jeśli nie chce wejść 
na śliskie drogi prostytucji Gdyż żona, 
która większą rozkosz zmysłową odczu
je w objęciach pierwszego obcego czło
wieka, już będzie dla męża stracona. Od 
dawać się będzie pierwszemu lepszemu, 
by znów doznać tego uczucia, które o-
trzymała zupełnie przypadkowo oddając 
się pierwszy raz. Książka emocjonująca I 
niezwykle interesująca. 

dzje.jcgo rodzony syn. Fryderyk Adler, 
redaktor pisma „Der Kampf" („Walka") 
był zdecydowanym przeciwnikiem indy 
widualnych aktorów terorystycznych. 
Gdy przyniosłem mu pewnego razu ar
tykuł na ten temat, był uradowany. A 
PÓźiYcjśzy jego czyn terorystyczny, był 
czynem człowieka oszalałego, wskutek, 
okropności wojny. 

UCIECZKA DO SZWA.ICARJI. 
Gdy,przybyliśmy do Geyera. ten oś

wiadczył otwarcie, żc spodziewa się, iż 
następnego dniu ukaże sie rozkaz o a-
resztowaniu wszystkich rosian i Ser
bów. 

— Pan radzi więc wyjechać? 
— Im. wcześniej, tem lepiej. 
— Dobrze! Wyjadę jutro wraz z rę

dziną —- rzekłem. 
— l im, myślę, że byłoby lepiej, gdy

by pan-dziś wyjechał. 
Ta rozmowa odbyła się o godzinie 3 

popołudniu. O godzinie 6 minut 10 wraz 
z rodziną znajdowałem się już w pocią
gu, zdążającym do Zurychu. Pozostawi
łem za sobą siedem lat mego życia, zna
jomości, stosunki, książki, archiwum, 
wiele rozpoczętych rękopisów, między 
którymi znajdował się artykuł polemicz 
ny z profesorem Masarykiem na temat 
rosyjskiej kultury. 

Eskortowana przez policje austria
cką, ostatnią, pstra grupa emigrantów 
rosyjskich dotarła 3 sierpnia 1914 do 
granicy szwajcarskiej. Zurich był już 
.przepełniony uciekinierami, rosyjskimi 
i z'wielkim trudem zdołaliśmy, zdobyć 
dla .siebie, maleńki pokoik. Musieliśmy 
sypiać na podłodze i żywić sie .kaszą. 
Dopiero gdy minęły pierwsze chwile 
paniki, mogliśmy W/ystarać się. o lepsze 
pomieszczenie. . 

Gdy do Zurychu, nadeszły pisma nie 
mieckie z dnia 5 sierpnia, szczególnie 
„Vorwaerts", który zawierał dokładne 
szczegóły posiedzenia Reichstagu z dnia 
4 sierpnia, Lenn wyraził sie. że albo 
przysłano zagranicę sfałszowane egzem 
plarze „Vorwaertsu", albo też niemiecki 
sztab generalny przekupił tę gazetę. 

Ale mimo wszystko, Lenin miał wiel 
kie zaufane do niemieckiej socjaldemo
kracji. Zaufanie to trwało do czasu, pó
ki nic stała się jasnem sytuacia w Niem
czech i póki w'odeńska „Arbeiterzei-
tung" nie napisała, iż skapitulowanie 
socjaldemokracji niemieckiej przed ka
pitalizmem jest wielkiem świętem nie
mieckiej nacji. 

Co do mnie, osobiście nie wierzyłem 
odrazu, że numer „Vorwaertsu" może 
być sfałszowany. Pierwsze wrażenia 
wojny w Wiedniu, nastroiły nłnie pe
symistycznie. Nje wierzyłem w socjal
demokrację zachodu. I nie spodziewa
łem się po niej,niczego. 

(D. c. n.). 

W Y B U C H WOJNY EUROPEJSKIEJ 
Honoraria, które otrzymywałem w 

„Kijowskiej Myśli" wystarczały mi "\v 
zupełności na utrzymanie, ale pracując 
dla „Prawdy", nie miałem czasu po
świecić się pracy zarobkowej. Nastąpił I 
więc kryzys. Droga do lombardu stała 
sie aż nazbyt dobrze znana mo.icj-żoniej 
i wiele razy mus'a?em też sprzedawać j 
książki, które nabywałem w lepszych i 
czasach. Pewnego dnia z licytawi^sprze j 
dano nam urządzenie mieszkania za ' 
nieopłacenie komornego. 
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SPIS GAZET i CZASOPISM. 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ORAZ PORADNIK REKLAMOWY 
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„EXPRE$Sll" 
w kiosku gazetowym F. Janimka 
willa Bendytowicza obok felczera § 
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W TRUPIARNI. 

— Proszę wielmożnego pana, to — ten topie
lec to jc z pewnością mó] parobek Wojtek, pro
szę mi go ino pokazać... 

— A jakże go r-oznacie? 
— E, to strasznie utwór grzędę * ' 

mową od urodzenia. 
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Obieg wekslowy w Polsce. 
Mówi się o inflacji wekslowej. Jej 

rozmiary sa wszakże naogół mało zna
ne. Cyfry obiegu sa trudne, a bodaj nie
możliwe do ustalenia. Można Je szaco
wać tylko w przybliżeniu. 

Wedle wpływów z opłaty stemplo
wej od weksli w clagu ubiegłego roku 
budżetowego 1928 — 29 mogło być wy-
dławionych weksli w poszczególnych 
miesiącach za milj. złotych; 

kwiecień . . . . 788,2 
maj 925,2 
czerwiec . . . . 909,5 
lipiec 905,9 
sierpień 917,5 
wrzesień . . . . 849,8 
październik . . . 1067,5 
listopad 1010,6 
grudzień . . . . 902,9 
styczeń 977,9 
luty 813,3 
marzec 1081,9 

stępujące dane o dyskoncie w tych in
stytucjach: 

w Banku Polskim . . . . 704,0 
w Banku Gosp. Krajów. . 112,9 
w P. Banku Roln 45,7 
w bankach samorząd. . . 16,5 
w bankach akcyju. . . . 522,1 
w bankach zagrań'. . . . 35,5 
w C. K. Sp. Roln. . . . . 11,8 

Razem milj. zł. 1448,5 
W ten sposób aparat finansowy kra

ju może wchłonąć jakieś półtora miljar
da złotych. Gdyby nasza cyfra obiegu 
wekslowego była zbtiżona do rzeczy
wistości—poza portfelami banków krą
żyłoby jakieś 4 ndljardy złotych weksli. 

Nasz obieg pieniężny (banknoty i 
pieniądze zdawkowe) wynosi okrągło 
licząc 1,5 miljarda złotych. W zestawie
niu z tem cyfra obtegu wekslowego sta 
nowjłaby więc ledwie 27 precent, co 
jest oczywiście bardzo niską proporcją. 

Dysproporcja jest tem większą, ile 
że depozyty wszelkich typów w na
szych instytucjach finansowych wyno
szą według danych G .U .^ : 

w Banku Polskim . . . . 182,4 
w Banku Gosp. Kraj. . . . 320,2 
w P. Banku Roln 54,7 
w bankach samorząd. . . 50,1 
w bankach akcyjn 871,2 
w oddz. bank. zagr. . . . 71,9 
w P. K. 0 322,1 
w kasach oszcz 568,0 
w spółdz. kred 197,0 
w C. K. S. P 3,1 

Razem 2640,7 

A więc depozyty nasze możemy sza
cować, na niewiele więcej jak 2 i pół 
miljarda złotych, co oczywiście stano
wi niewysokie wzmocnienie obiegu go
tówkowego 

Dr. A. Z. 

Razem 11157,7 
W ten sposób przeciętnie wystawia 

się miesięcznie weksli na 11.157.7 milio
nów złotych: 12 = 928,1 miljonów zło
tych. 

Trudniej ustalić drugi współczynnik 
naszego rachunku, a mianowicie prze
ciętny czasokres płatności weksla. Wo
bec ujednostajnienia opłaty bez wzglę
du na ten czasokres — brak w tym kie
runku Jakichkolwiek oficjalnych da
nych. Miarodajne w Innych krajach 
przeciętne czasokresy portfelu wekslo
wego w bankach, u nas są oczywiście 
niemiarodajne. 

Doświadczalnie wydaje. się uspra-
wiedllwionem przyjęcie weksla półrocz 
nego, jako przecięcie. W ten sposób 
o b i e g w e k s l o w y m o ż n a b y 
o s z a c o w a ć n a o k o ł o 5 i p ó ł 
m i l j a r d a z ł o t y c h . 

Ile z tego obiegu wekslowego umie
szcza się w instytucjach finansowych? 

Na ultimo I kwartału b. r. mamy na-

Radio Audion 
Jedynem przedsiębiorstwem radjo-

wem w Łodzi sprzedającem odbiorniki 
przodujących f i rm zagranicznych, jak Te 
lefunken, Philips, Loeve, HiWersum i tn 
ne jest Radio. Audion przy ul . Traugutta 
1, (Gmach Grand Hotelu) telef. 53-71. 

Firma ta istniejąca zaledwie 2 lata, 
dzięki stałemu kontaktowi że światowe-
mi f irmami radjowemi zagranicy, potraH-
ła zadośćuczynić najwybredniejszym wy 
maganiom radiosłuchaczy a to przez sta. 
łe dostarczanie ostatnich nowości i udo
skonaleń w dziedzinie radioodbiorników. 

Jednym z największych działów finmy 
Radio-Audion jest dział odbiorników 
„Telefunken". Już samo słowo „Telefun
ken" jest rękojmią bezkonkurencyjnego 
radioodbiornika, gdyż ostatnie modele 
tych odbiorników (Telefunken 40) są re
zultatem 26-cio letniej pracy w tej dzie
dzinie. Zakłady Telefunken wyrabiają 
również następujące modele; „Telefun
ken 9", .Telefunken 4" , „Telefunken 3" i 
wiele innych modeli. Odbiornik „Telefun 
ken40" pracuje bez anteny i odbiers 
wszystkie możliwe do odbioru stacje eu
ropejskie. Wszystkie odbiorniki „Telefun 
ken" łączą w sobie obok precyzyjnego 
wykonania, zdumiewającp silny i czysty 
odbiór, oraz estetyczny i piękny zewnę
trzny wygląd. Firma Radio-Audion zao. 
patrzona jest również w wielki wybór 
głośników Philipsa, oraz części radio
wych. 

W notesiku businessmana. 

WICEPREZESURA BANKU POLSKIEGO za-
wakuje we wrześniu. Prawdopodobnie p. Mły
narski zrezygnuje z tego stam wilka. 

SYNDYKAT TKACKO - KILIMARSKI zamie
rza stworzyć grupa osób. zajmująca się produkcja, 
pasiaków, a głównie kilimów. Na len cel zebra
no juz potrzebne fundusze, n obejmując większe, 
część produkcji tej dziedziny, głównie we wsiach 
pod Krakowem, gdzie przemysł ten kwitnie, jako 
przemysł ludowy nakładczy, z.-.mierza ją skiero
wać na rynki amerykańskie. Wystawa poznańska 
tnk licznie zwieedzana przez Amerykanów, be. 
dzie w eksponatach tegoż przemysłu tkackiego 
doskonałą propagandą dlą .wytwórczości pol
skiej. qq 

ANGIELSKA FIRMA i IRO A DC.\ STING dele
gowała do Polski swycTi przedsiawicieli, Którzy 
mają założyć fnbrykcj p ł y t gramofonowych w 

Łódź, 17 sierpnia 
Warszawie. Tabrykn ta mogłaby sprzedawać pły
ty o 30 proc. poniżej cen obecnych. 

RZEMIOSŁO OBUWNICZE odbyło zjazd o-
gólno - polski w Poznaniu. Witali zjazd w imio-
niu magistratu m. PoznnrHa p. dyr. Żaleewski, p. 
Galuszkiewicz z Krakowa, .lakóbiec z Łodzi, oraz 
pos. Miklaszewski i Dzicriewski, który wygło
siło referat p. t. „Podatki a rzemiosło". 

NOWA TARYFA TOWAROWA, która wej
dzie w życie z dniem 1 października przewiduje 
podwyższenie stawek za przewóz zboża od 2 do 
3 proc. Eksport węgla na Gdańsk i Gdynię zwol
niony będzie od p&dwyżki stawek taryfy towa
rowej, jedynie przy wewnętrznym przewozie wę-
fila sławka podwyższona zostaje od 8 do 13 proc. 
Zupełnie wolny od podwyżki jest przewóz mąki 
Znacznie podrożeje przewóz .towarów" takich, jak 
żelazo, manufaktura, surov.ee w wysokości do 
15 proc. 

G I E Ł D Y 
URZĘDOWA Cl DUŁA GIEŁDY WALUTOWEJ 

z dnia 16-80 sierpnia 1929 roku. 
CZLKI. 

Kopenhaga 237 4.3, Londyn 43.23 i pół, Nowy 
Jork 8.90 Paryż 34.90, Praga 26.38 3/4, Szwaj
caria 171.53, Sztokholm 238.90, Wiedeń 125.57, 
Włochy 46.63, Berlin 212.38. 
PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY ZASTAWNE. 

Pożyczka inwestycyjna 119.—, 119.75. dolu-
rówka 64.50, 63.50. dolarowa 83.—, stabilizacyjna 
91.50, 8 proc. Banku Gospodarstwa Krajowego 
94.—, 4 i poł proc. listy zastawne ziemskie zt. 
49.—, 5 proc. m. Warszawy zl. 53,75. 8 proc. m. 
Warszawy zł, 66,—, 65,50. 10 proc. m. Rado
mia 69.—. 

AKCJE. 
Bank Polski 165.50, 166.25, Bank Zarobkowy 

78.50, Cegielski 39.— Lilpop 31.50, Modrzejów 
22.75. Noiblin 140.—, 139.—. • 

NOTOWANIA BAWEŁNY. 
Liverpool, 14 sierpnia. Bawełna amerykan, 

ska. Styczeń 9.74, luty 9.76, marzec, kwieclen 
9.82, maj, lipiec 9.87. czerwiec 9.86. sierpień 
9.81, wrzesień, październik 9.76, listopad 9.7*. 
grudzień 9.73. 

Bawełna cglpskńa: Styczeń 15.97, marzei 
16.07, maj 16.18, lipiec I6.27, 

Aleksandria, 14 sierpnia. Bawełna egipska. 
Sak. Styczeń 32.56, marzec 33.05. listopad 32.16 
Ashm. Luty 21.44, kwiecień 21,78, czerwiec 22.18 
sierpień 20.02 październik 20.54. grudzień 20.05. 

Nowy Jork, 14 sierpnia. Bawełna amerykań
ska. Loco 18.15. Otwarcie. Październik 38:30 
Zamknięcie: Październik 18.1S. listopad 18,3o, 
grudzień kontr. pol. 18.45—46. 

Liverpool, 15 sierpnia. Bawełna amerykańska 

Zamknięcie: styczeń 9.67, luty 9.69 marzec 9.7I„ 
kwiecień 9.75, maj 9.». czerwi;: 9.79. i:pi;c 9.80 
sierpień 9.72 wrzes^ń 9 63. październik 9ę8. li 
stopad 9.65. grudzień 9.06, loco 10.15. 

Liverpool, i5 si?rp;iia. Bawełna egipska, zam 
knięcje: marzec iC.9(> maj !6.2o, lipiec 10.25, paź 
dziernlk 15.77, listopad 15.77, loco 16 40. 

Aleksandria, 15 sfórprtja. Bawełna egipska. 
Zamknięcie; Sakellaridls: styczeń 32.45 marze 
32.93, listopad 32 05. Tshmounl: luty 21,36, kwie
cień 21.75, czerwiec 22.19, sierpień 19.98, paź
dziernik 20.46, grudzień 20.92. 

Giełdy zbożowe 
krajowe 

x dnia x I 0 sierpnia. 
Poznani 16 sierpnia 

Żyto suche 26.00—27.00, pszenica 48 00-49.OO 
jcczmjeń przemialowy 28.25—29.25, owies 24.00 
— 25.50 mąka żytnia 70 proc 40.75, mąka ps/en 
na 71.00—75.50. 

Warszawa, 16 sierpnia 
Żyto stare 26.50—27.00, pszenica stara 49.00 

— 50.00, pszenica nowa 46.00—48.00, jęczmień 
browarniany 29.00—31 00 jęczmień na kaszę 
27.00—28.00, owies jednolity 26.00—27.00, rze
pak 66.00—69.00 mąka pszenna 0000 65 pro*. 
76.00—30.00, mąka pszenna luksusowa 84,00-
90.00, mąka żytnia 70 proc. 42.00—43.00, otręby 
żytnie 19.00—20.00, otręby pszenne średnie 
20.00—22.00. 

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet wagon 
Warszawa. 

Lwów. 16 sierpnia 
Ceny bez zmian. 

Zakłady radiotech
niczne „Audiofon". 
Pierwsze oparły niemal całkowitą pro 

dukcję na materiale krajowym, nie wy
łączając najdrobniejszych części skła
dowych. Powstała w roku 1926 firma 
„Audiofon" uzależniona tyła całkowi
cie od zagranicy, do budowy bowiem 
odbiorników zmuszona była u?vć prze
ważnie czyści pochodzenia zagiamczne 
go. Chcąc uniezależnić się i choć w czę
ści przyczynić się GO podniesienia wy
twórczości krajowej w tym kier.ur.ku, 
firma „Audiofon" pokonawszy cały sze
reg trudności natury lc;Jmfcznei i finan
sowej dokonała dzieła, które rzec moż
na ma doniosłe znaczenie dla kraju w 
dziedzinie radjofonji, bowiem części skła 
dowe radjoodbiorujków i różne akce
soria wyrabiane w famie „Audiofon" od 
te; chwili systeir atycznie wypierają im
port takowych z zagratrcy". 

Dziś odbiorniki firmy „Audiofin" e-
kranowane, cechowane w metrach swo 
ją luksusową szatą zewnętrzna, nadzwy 
czajną salektywnością, czystością i si
łą odbioru przewyższają pod wielu 
względami wyroby zagraniczne. 

W warsztatach i laboratoriach firmy 
„Audiofon" wykonywane są różne typy 
aparatów: 2, 3, 4, i 5-lampowe, iak rów
nież prostowniki anodowe z urządze
niem do ładowania akumulatorów ża
rzenia, dostosowane do napięcia sieci 
120 lub 220 volt, Prostowniki budowane 
przez firmę „Audiofon" dadzą sie zasto
sować do największych nawet odbiorni
ków wielolampowych. Specjalnie skon
struowany filtr tłumi przy największein 
obciążeniu wszelkie szmery. Jedna z naj 
większych części składowych każdego 
radioodbiornika kondensator, budowany 
przez firmę „Audiofon", odznacza się 
nadzwyczaj wygodnym, szybkim i pre-
cyzyjnem nastawieniem, konstruktyw
ną i mechaniczną wytrzymałością. Naj
drobniejsze części potrzebne do budo
wy radioodbiorników; wykonane w za
kładach „Audiofon" wyróżniają się swą 
jakością od wyrobów importowanych. 

Slaly rozwój zakładów „Audiofon" 
posiadających dziś specjalne maszyny j 
automaty, daje gwarancję co do jakości 
aparatów i tłumaczy popyt jakim się cje 
szą aparaty firmy „Audiofon" w szero
kich warstwach społeczeństwa. 

Władysław Ratner 
Istniejący w Łodzi przy u l . Sienkiewi

cza 29, skład blachy miedzianej i różnych 
metali Władysława Ratnera, należy do 
przodujących firm tej branży w naszem 
mieście. 

Firma ta sprowadza wprost z walców 
ni i hut krajowych i zagranicznych wszel 
kiego rodzaju surowce i półfabrykaty z 
następujących metali: miedzi, wszelkioh 
stopów z miedzi, aluminium, ołowiu, cy
ny — w blokach, blachach, taśmach, pre. 
tach, szynach, rurach, drutach i t r . 

Warto zaznaczyć, iż firma Władys
ław Ratner kupuje również każdą ilość 
złomu (szmelcu), popiołów metalowych 
oraz starą blachę cynkową, płacąc go
tówką najwyższe ceny. 

Przechodząc przez 
r oze j r zy j się u w a ż n i e 
niesz Kalectwa i śm ie rc i 

u l ice 
Ś u K -

HEbENÓW 
Dziś o godz. i n ' i po poł, 

KONCERT POPULARNY. 
pod dyr. R, TELGA. 

JUTRO - PORANEK! 

Dziś o godzinie 8,30 wiecz. 

WYSTĘPY ARTYSTÓW ZESPOŁU KA8ARETOWEG0 l Izopolo. 
w Ludmi ła MltossUaja, tańce klasyczne 
wystąpią: A U k s a n d e r Sur ln , tańce rosyjskie, narodowe. 

SENSACJA! D U E T A L E X I S F O R R I . 
Tańce akrobatyczne i ekscentryczne. 

i i i i I ' I I' 
DOSKONAŁE 

POLSKIE PERFUMY 
M A J O L A 

,\ i ; i i I i I 1 

J' D O O B U W I A 
= w 54 k o l o r a c h . ^ 

W 

KRYNICY 

„REPUBLIKI" 
„EKPRESSIT 

w Księgarni zdrojowej .RUCH" 
oraz 

Biurze dzienników .1. Englender. 

%:i 

http://surov.ee
http://kier.ur.ku
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Stowarzyszenia właśc. Skład Apteczo. Wojewódz. Łódzkiego 
w Ł o d z i 

podaje do wiadomości, te zapisy dla nowowstępuiących uczniów 
(enlcj rozpoczęty się od 1-go lipca i trwać będą do 1-go 

wrześn ia b. r. 
Kandydaci winni złożyć: 1) podanie o przyjęcie wraz z życio
rysem 2) świadectwo z ukończenia 6-ciu klas szkoły średniei, 
3) metrykę urodzenia 4) dowód wstąpienia i.a praktykę, 5) 
wpisowe. Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela informacji sekretarz 
Szkoły oraz Stowarzyszenia p. H. RECHTMAN. ul. Piotrkowska 207. 

Dyrektor inż. W. DzieniakOWSki. 
U W A G A : Kandydaci obowiązani są wystarać się o praktykę 

w składzie materiałów aptecznych. 
OOOCXXXX3CXXXXXXXXXXXXXXXXX}OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 

8 kl. Gimnazjum ieńskfie 

JaszuAskiej-Zeligmanowej 
Połudn iowa 18, te l . 6 8 - 8 " . 

Podaje do wiadomości, że przyjmuje się zapisy uczenie do 
wszystkich klas codziennie od 11—1 i 5—7 pp. 

OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 

Codziennie świe£v 

I KEFIR 
Y 
A poza własnościami leczniczemi. dla osób zdrowych prosto 

z lodu na drugie śniadania i podwieczorek, Tejte firmy zna
komitą śmietankę sterylizowaną poleca jedyny w Łodzi 

Zakład Kefirowy 
I K. SIGAUNA tlarotowicza 6 

Nr, tel. 46-40. 

Gimnazjum £enskie 
K L A R Y W O L H O M O W e y 

P O M O R S K A 18 (w ogrodzie). 
Przy gimnazjum przedszkole „ Ś w i a t Dziecięcy" . 

Zapisy uczenie do wszystkich klas odbywają się codziennie od 10—1 
i od 4 - 6 pp. 

U WAGA! Dla nowowstępuiących do kl. 7-ej oraz dla drugorocznych 
iak najdalej idące ulgi w opłacie szkolnei. 

6-cylindrowy Chevrolet jest 
najpopularniejszym samochodem w Polsce 

W Polsce sprzedaje się więcej Chev-
roletów, niż innych samochodów. 
Powód: — w cenie 4-cylindrowego 
samochodu otrzymuje się 6-cylin-
drowy. 

Tegoroczny Chevrolet posiada 
potężny, nadzwyczaj oszczędny, 
*"-cio cylindrowy silnik. Specjalna 
pompa przy karburatorzc pozwala 
na szyblcą akcelerację. Silne pod
wozie gwarantuje trwałość i Bez

pieczeństwo. Słynne amortyzatory 
Lovejoy oraz przesuwalne siedzenie 
kierowcy zapewniają wygodę w 
jeździe, nawet po najgorszych 
drogach. 

Potrzebne informacjeudzieli naj
bliższe zastępstwoChevroleta. Wy
rób General Motors. 

Upoważnione zastępstwa na ca
lem terytorjum Polski i w Wolnem 
Mickic Gdańsku. 

Ceny: 

Phuton . . . 
Phieton-obici* 

skórzane . . 
Roadster . . 
Sedan . . . 
Coupe . . . 
Sport-Cabriolet 
Landau-Stdin . 

zl. 10.650 

zŁ 10.950 
zł. 11.950 
z l 13.650 
zł. 14.500 
zŁ 15.450 
zł. 16.500 

loco fabryka Warszawa. 

C H E V R O L E T 6 
G E N E R A L M O T O R S w POLSCE, WARSZAWA 

I N S T Y T U T DE BEAUTE 

A N N A R Y D E L 
Dlplomee de l'Universite de Beaute Parts 

Cegielniana 19. m. 8, Telefon 69-92 
Pielęgnacja skóry i włosów. Specjalne 
masaże twarzy i ciała. Masaże odtłu
szczające. Usuwanie zmarszczek, broda
wek, piegów, wągrów i innych defektów 
cery. Usuwanie włosów elektrolizą, fclek 
t ro te rap ia Solux. Lampa kwar

cowa. Farbowanie włosów. 
Przy lmuie od 10-ej do 8 -e i wlecz 

D o k t ó r 

z korespondencja niemiecka 
(kawaler) 

POSZUKIWANY. 
Oicrty (piśmienne) w polskim 1 nit 

miecklm Jeżyku składać w firmie P. 
Śwlcczka I S-ka. Łódź. CeKielnlana JO. 

Zgubiono <czek 
na zł. 500, płatny 3 sierpnia z wysta
wienia Moszka Kurca na Bank Spół
dzielnia Kredytowa Kupców Surow
ców i Półfabrykatów Włókienniczych 
w Łodzi, Moniuszki 5 

Czek niniejszy unieważniam. Zna
lazca proszony Jest zwrócić czek do 
kancel. adw. Bilyka. 

Tcncnbaum. 

specialista chorób 
skórnych, wenerycz 
nych i moczoplcio

wych 
p r z e p r o w a d z i ! 

siej na ul. 
P i o t r k o w a k a 7 0 

(róg Traugutta), 
tel. 81-83 

Przyjmuje od 8.30J 
do 10,30 rano, od 1 
do 2.30 pp., od 6 
do 8.30 w., w nie

dzielę i święta 
od 10 do 1-pJ 

Doktór 

powrócił . 
Cegielniana 2 5 

Telefon 26-87 
Specialista cho 
rób skórnych. 

I wenerycznych 
Elektro terapia. 
Leczenie lampą 

kwarcową, 
przyjmuje od godz 

8—2 i 6 - 9 
wniedz. i święta 9-1 
Dla pań od 5 — 6 
oddzielna poczek. 

Dr. ciel 

*io sprzedaży mydła potrzebny. ZRIO. 
slć sie do składu materiałów piśmien
nych H. Leniw Zielona 15. 

Hitika 77 a 
teleł . 8-95 

Choroby kobiece 
i dróg moczo 

wych. 
Przyjmuje od 
3—7 po poł. 

Dr. med. 

specjal ista cho 
rób skórnych 
wenerycznych 
i moczoplciowych 
nl. Andrzeja 5 

Teł. 59-40 
Przyimuje od 8—2 

i od 5—9. 
w niedziele i święta 

od 9 - 1 
Oddzielna pocze

kalnia dla pań 

Skład Blachy Miedzianej i równych Mefali 
W Ł A D Y S Ł A W R A T N E R 

Łódź, ul . Sienkiewicza Nr. 29 . Te le fon 6 4 - 5 4 i 5 -66 . 
Poleca W. P. P. z e s w e g o s k ł a d u : 

Blachy i taśmy miedziane, mosiężne, alpahewe (ntusilbrowe), aluminiowe 
(gładkie f ryflowane), ołowiane normalnych wymiarów wszelkiej grubości 

Rury, pręty, szyny i druty miedziane i mosiężne oraz Kolby miedziane. 
Cynę w blokach i prątkach, ołów, antymon, aluminium hutnicze, płyty 

cynkowe • 
Metale białe łożyskowe i w blokach o gwarantowanym stopie. 
Płyty miedziane do opalarki (Saengeplatten), blachy miedziane wymia

rowe i fasonowe oraz wszelKie inne metale dostarczam podług zamówień szybko 
wprost z walcowni i hut. 

łlfllSinSI* Jecinocześme komunikuje W.P. P.,że kupuję za gotówhę każdą ilość złomu (szmel 
U W f l I J I ł a cu) miedzianego, spiżowego 
mosiężnego aluminiowego, jak również: starą blachę cynkową1, popioły 

metalowe 

Dr. med. 

HELLER 
POWRÓCIŁ 

•hor . skórne 
I weneryczne 

N a w r o t 2 
(al. 79-89 

przyjm. do 10 rano 
i od 4—8 

dla pań spec. od 4 - 5 
w niedz. od 11-2 p.p 
dla niezamożnych 

ceny lecznic 

Dr. med. 

bubicz 
p o w r ó c i ł 

Ceglenlana 4 3 
Tel . 41*32 . 

Specjalista chorób 
skórnych wenerycz 
nych i moczoplcio
wych. Naświetlanie 
lampą kwarcową. 

Przyjmuje od 
g.8 do 10 rano 

od 5 — 8 w. 
Dla pań od 3—5. 

Dr . 

Uda łe umeblowane 
z używalnością ła

zienki i telefonu, 
Narutowicza Dzwo
nić 42-00. 

Choroby 
chirurgiczne 

Przyimuje od 4—7 
po poł. 

Plac Dąbrowskiego 
Nr. 2. 

Wolne miasto 
Gdańsk 

Prze* cały rok 
nłwarfe 

i 

R O I L I JeJfe 
Baecara 

Cercie 
prirt 

ln|ormacje> Warszawa teł. 157-31. 
również Kasyno Sopoty. 

Hotel-Kasyno 
Nowoczesny nowo wybudowany boteL 

Piękne DDIUAIIC z widokiem na morze 
Ostatni komrart. Cieple kąpiele morsklt 
Międzynarodowa kuchnia. 
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via T o m a s z ó w - M a z . 
Pensjonat 

1. Rozenbaumowei i D-rowei i, Bergmanowei 
( d a w n . p. PakowakieJ) 

otwarty do 15-go września. Ceny zniżone. ' W soboty 
i niedziele dancingi. 
Wiadomość tel. 55-99. 

I I H I M M I " ' " " ! ! I T T T 

Zarząd ZwiązKu Zjednoczonych Kupców 
1 Przemysłowców Województwa ŁódzKiego 

Centrala w Łodzi 
komunikuje członkom, że k a n c e l a r j a z w i ą z k u 
mieści się obecnie przy ul. 

P i o t r k o w s k i e j 1 9 
i jest czynną p o d c z a s l a t a t y l k o od godz. 5-ej 
do 9-ej wiecz. 

ia 
LeKarzy-specjalistów 
Zawadzka 1. 

Czynna od 8 rano do 9 wieczór. 
Od 11—121 2—3 przyjmuje lekarz-kobieta 

W niedziele i święta od 9—2 pp. 
Leczenie chorób: 

Wenerycznych, moczopłc iowych 
I skórnych. 

Badanie krwi i wydzielin na syfilis i tryperj 
Konsultacje z neurologiem i urologiem 

Gabinet swiatlo-lcczniczy 
Kosmetyka lekarska. 

Oddzielna poczekalnia dla kobiet 

Porada 3 złote. 
Doktór 

P. Klinger 
choroby weneryczne. Skórne I włosów 

ANDRZEJA 2. TEL. 32-28. 
Leczenie lampa kwarcowa, analizy 
krwi I wydzielhr Przyjmuje codziennie W w a r c o w ą . oddziel 
, ?."Z.1 57,8 ^7.°,'•d,!fi!LL»» Poczekalnia dla święta od 10 do 12. Oddzielna pocze- P a n 

kalnia dla pall. ' 
Od 1—2 w Lecznicy (Piotrkowska 62) 

Dr . 

Chor. sKórne 
i 

weneryczne 
P O W R Ó C I Ł 

PiotrhowsKa99 
Tel . 44-92 

Przyjmuje codzien
nie od 2—9 wiecz, 

prócz niedziel 

DR. MED. 

Dzielna 9. 
Specjalista chorób 

skórnych, wenerycz
nych i moczoplciow. 
Przyim. od 8-10 i 5-8 

Leczenie lampą 

Dr. m a d 

Dr- mcci. 

S, Kantor I Choroby skórne i 
weneryczne, leczę 

specjalista chorób wenerycznych, skór mę l a m p ą k w ł n : o w « 
nych. włosów l mocfcpIrJowych. Le
czenie lampa kwarcowa I promieniami 

(- Moniuszki nr. 5 
Rentgena * • ' • 7 ° - 6 0 -
PIOTRKOWSKA MjL, RÓG BWAHOE 

Wejście Ewangelicka 2. Teleion 29-45., . „ , . 
Przyjmuje od 8 - 2 I od 5 - 8 w. Dla pań I p j j n . IJOIjlyj ffl 
oddzielna poczekalnia. * v u ' 

Te l . 27-81 
Specjalista cbo'ób usZu, nosa, gardła 
i pluc. Przylmuje od 12—2 i 5—7 pp PiotrKowsKa 51 

Konstantynowska 9. ł e L 2 1 2 3 ' 
— — — — — — — — — G o a ^. przyjęć 3—7 

Lekarz -Dentys ta 

S. SDKAbSKI 
ul. A n d r z e j a Nr. 4 , 

'17 VIII "929 

A n d r z e j a 
tel. 54-12 

powrócił. 

= . J* 224 

Z POWODU wyjazdu dwa duże słone 
czne pokoje z oddziclnem wejściem do 
odstąpienia razem lub pojedynczo a 
umeblowaniem lub bez mebli 
Rynek Bałucki 25„ III p. u akuszerki. 

20 

POKÓJ umeblowany, balkonowy za
raz do wynajęcia. Wiadomość Sienkie
wicza 95. m. 26. Zastać można od 4 do 
8 godz. 

POKÓJ umeblowany, frontowy. I pię
tro, słoneczny w centrum miasta do 
wynajęcia dla inteligentnego pana. 
Oferty sub „Słoneczny". 

ooexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
Posady 

oexxxxxxxxxxxxxxx»cooooq 
W CIĄGU miesiąca i pod gwarancjąi 
wykluczająca absolutnie wszelkie ryzy 
ko, wyucza praktycznie na samodziel
nego buchaltera, — rzeczozn. z wyż-
szem wykształceniem l kontro!, syn
dyk, przemysł. — Kończącym świa
dectwa. Przyjmuje również wszelkie 
prace buchalteryjne bilansowe i re
wizyjne. — Bliższych informacji 7—9 
wieczór Piotrkowska 183, I p. 18 

POTRZEBNA wykwalifikowana fre-
blanka, chrześcijanka, na posadę sta
lą. Teł. 64-11. 18 

MAJSTER trykoclarz. rutynowana sa
modzielna sita z długoletnią praktyką, 
lat 42, poszukuje posady na okrągłe 
trykotowe maszyny. Obecnie pracuje 
przy zespole 54-ch maszyn. Posadę mo 
gę objąć od zaraz Łaskawe oferty 
pod „Rund". 17 

SZKOLĄ żydowska poszukuie nauczy 
cieli-ki w godzinach od 3 do 7 po teł. 
„Kwalifikacje i świadectwa". 25 
FREBLANKA z ukończonym kursem 
kwaliflk. otrzyma posadę szkolną. Tam 
że potrzebna praktykantka. . Życio
rys" 25 

s Rozmai te 
O JM i 

UNIEWAŻNIAM protest płt. 3. 6. zł. 
100, wystawca Mendel Goldblum zlt 
cenie Leib. Goldsztein, płatny Wolczyr 
powiat Brześć n/B. Protest powyższy 
proszę' o zwrot za wynagrodzeniem. 
Ciechanowski. Gruz, Piotrkowską 23. 

DNIA 15. 8. znaleziono torebkę dam
ską przy stacji Poddębic Odebrać mo 
żna za wzrotem kosztów. Cegielnlana 
15, m. 5, od godz. 3—4. 

INTELIGENTNA pani blondynka, po
stawna, 35 lat, chce poznać starszego, 
kulturalnego, zamożnego pana. Cel 
towarzyski. Sub „Dystyngowana". 

JEŹDZIĆ na rowerze nauczysz się na 
cyklodromie, Konstantynowska 16. 
Tamże reperacje rowerów. 18 

UCZCIWY znalazca zechce zwrócić 
damski portfel, zostawiony w taksów
ce Nr. 187 w czwartek w godzinach 
wieczorowych za wynagrodzeniem. 
Adres: Główna 51. Lekarz - dentysta, 
tel 74-93. 

.SPORTOWIEC" proszony Jest o za
dzwonienie do „Inki" pod wiadomy Nr. 
telefonu 

j * Kupno i sprzedaż | 

F1SHARMONJA 5 oktav firmy Erns. 
Hinkel Ulm a/D. do sprzedania za zł 

godziny przyjęć Od 10-2 i nd 4-7 750.- . Ul. Aleksandrowska 64 m 1. 17 

Zakład fotograficzny 
..POLONJA" 

Lódż, św. Jerzego Nr. 11. 
przyjmuje wszelkie roboty wschodzą
ce w zakres fotografii, a mianowicie 
pocztówki gabinetowe w teczkach, 
portrety różnej wielkości, fotogratjt. 
do paszportów, matrykuł szkolnych, 
tramwajowych i kolejowych. 

Wykonuje sic zdjęcia pojedyncze r 
gnrpowe Na żądanie wykonuje się ró
wnież zdjęcia poza zakładem. 

Do zdjęć posiadam kostjumy charak 
terystyczne egzotyczne oraz fantazyj 
ne. 

Zakład czynny cały dzień bez przer 
wy od godz. 9 rano do 7 wieczór. 

Ceny bardzo przystępne. 

BIZUTER.IE kupuję. Pełną wartość 
płace. Solidne traktowanie „Preclosa" 
Piotrkowska 123. w podwórzu.. 

UBIORV męskie, damskie, obuwie, 
swetry na wyptatę. Piotrkowska 37. 
III wejście. I piętro. 

BIŻUTERJA. zegarki na raty, ceny go 
tówkowe „Preclosa". Piotrkowska 123 
w podwórzu. 

KARAKUŁOWE futro modne prawie' 
nowe sprzedam tanio z powodu wyia 
zdu. Obejrzeć można godz. 10—2. 
2—5, Kilińskiego 88. Dozorca' wskaże. 

18 

MASZYNĘ do pisania ameryk., mało 
używaną okazyjnie sprzedam Tei. 
6.35 przed poł. 

ODSTĄPIĘ sklep narożny z całkowi-
tem urządzeniem i dwa pokoje z ku
chnią. Ulica Aleksandrowska Nr. 122, 
E. M. 18 

KORZYSTNIE sprzedam nową prądni
cę firmy POge, Chcmnic, trójfazową, 
200 kw. 120 volt. 960 amper, 1000 obr. 
Zgłoszenia: Drusklenlkl, Wileńska 17, 
Inżynier A. Fiszer. 

| Zagubione dokum. | 

i WALENTYNA Niewiadomska, zam. 
3 Nowy Świat 9, zgubiła kartę z Fundu

szu Bezrobocia Nr. 11386, wydaną w 
fabr. Widzewskiej Manufaktury oraz 

POSZUKIWANE 2 pokoje, parter I ple książkę kasy chorych. 
tro, śródmieście (odnajęcie). Zusman. — — 
Wólczańska 72 18 LEJB Zandberg. zam. Gdańska 11 za-

— ; — — — - gubił 2 weksle blanco po zl. 500, wy-
PRZYJME na mieszkanie 2 panienki stawione przez Jana Fajgc, zamieszka-
lub 2 panów. Kilińskiego 39, m. 4 (ego w Konstantynowie. 18 

ZAMIENIĘ lub odstąpię pokoi duży nu BOLESŁAW Świątek, zamieszkały 
mały z meblami lub bez. Wiadomość przy ulicy.Kilińskiego 79, zagubił legi-
Andrzeja 7 ni. 44, od 10 do 3 godz. tymację zapomogi 40506. 

ANGIELKA poszukuje umeblowany po 
kój, może być za lekcje. Oferty „Nr. 
260" do administracji. 

SPRZEDAM pół placu z małym dom
kiem w Nowym Zlotnie. Wiadomość, 
Bertholdowa Zgierska 112. 18 

ZAKŁAD fryzjerski damski i męski do 
sprzedania. Lokal obszerny. Wiado
mość ul. Brzezińska 41 Różański, od 
godz. 12 do 3-cl prócz niedziel 18 

OKAZYJNIE do sprzedania motocykl 
firmy .Zelnlder". Wiadomość Andrze
ja 46. M. Pański, od godz 3-ej — 4-ej. 

—•. ( — — — — — 
PIANINO kuplę, dobre ale tanio. 
„Szczegóły" 25 

DO WYNAJĘCIA umeblowany, słone
czny, frontowy pokój dla jednei osoby. 
Narutowicza 35. m. 15. 18 

POKÓJ z oddzlelnem wejściem z u-
trzymanlem albo bez. do wynajęcia. Za 
wadzka 49, m. 4.. 

O D C I S K I 

DO WYNAJĘCIA pokój z kuchnią n 
gospodarza. Szipitalna 16. Widzew. 18 

k l M w i o l 
& .U|I1«|(.-IIIIC1M UfMAOUMCIK/ 

«S '.. KP. KOWALSKI" 
WAM '.1 A.A 

Redakcja i Ariminlstracla. Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji 6 - 7 po pol . Telefon Administracji 22-14. _ Telefony Redakcj i : 27-24. 36-43, 36-44.. 

-wszystkimidodatkami wynos. »Lodzi zLo^O OgiOSZIWiO: ^^^^»,SS!SS!7 T Se 'tgSS 
za odnoszenie do domu 40 gr, z przesyiKą po*z- NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz, i zaślub, po tekście 10 zL 
tową w kraju zl. 6.50. zagranicą zł. 10. „Expres!= miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiejscowe o 50 proc . zagraniczne o 100 proc. drożej. 

..Wenubi'1-" w i » " , n - " , f 1 Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Ogłoszenia specjalne o 50 procent 

Prenumerata 
Ilnstrnw'i»"o' Repnb'"' 

Hrnżcj Drobne 12 groszy. — Najmniejsze zl. 1,20. poszuk. pracy 10 groszy. 
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