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Ęj KRYTYKI~ WYGŁOSZONE.I WCZORAI PRZEZ PREMJERA IARTLA 
•, V li LSKI 

CZASY ·zGUBNEGO DLA POLSKI SEJMOWŁADZTWA 
MINĘŁY BEZPOWROTNIE! 

Korespondent „H'.lsła" telefonuje z War tąd mogli nie mieć nic wspólnego. STANOWI BIERNĄ MASI') LUDZI, JENTUJĄCYCH SI~ WTEM, CO SIS 
OGROMNA NATOMIAST WIĘK- NIE DAJ-~CYCH Z SIEBIE PRAWIE WOKOŁO DZIEJE, śLEPO TYLKO PO. szawy: 

Wczo1·aj w Senacie wygłosił p. prem-
jer Bartel programowe przemówienie, SZOść CZLONKóW PARLAMENTU NICZEGO, NIEWIELE NAWET OR- SŁUSZNYCH PRZYWóDCOM PAR-
które podajemy w cbszernem streszcze- ~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~ TYJNYM, z których przyzwolenia i wy. 
niu: boru otrzymali złączony z tyloma cenne-

- Mam zamiar mówić o tem, co się O dZ1~ t mi przywilejami mandat parląmentar· 
)owszechnie dziś określa mianem kry- O "'tt"~,.,.„ ny. 
'YSU parlamentarnego. Człowiek, wchN'ząey do tego grona 

Wśród oświeconych i politycznie nie- Niesłychane brednie onozycJ·i P~ zed pią. tk we najpierw jest nietyl~alny: poczucie te. 
o.zależnych sfer społecznych - uietylko ~r 
w Polsce, lecz we wszystkich, mO'ie posiedze:diem Sejmu go dodaje sil i jakby s uzydeł; jest ele-
prócz Anglji, państwach starego świata Korespondent ·,,Hasła" telefonuje z ,War- te poprawki, które przywrócą fundusz pro mentem kontrolującym rząd i jego dzi& 
- coraz więcej terenu i co1·az więcej szawy: pagandowy ministra spraw zagranicznych, łania - będąc w istocie cz~nikiem 
~wolenników zdobywa pogląd, że t , 1 s · ~ · l Sytuaćja polityczna, jaka się wywiąza- pozycję s 'res oną przez e1m na "'wte p a 

PARLAMENTARYZM POLITYCZNY łapo zgłoszeniu votum . nieufności dla mi- cówki konsularne itp. 
;.)OBY DZISIEJSZEJ PRZEżYL SIĘ nMrów Prystora i Czerwińskiego, wywo- Z innej strony natomiast kotportowa-

łuje w dalszym ciągu znaczne naprężenie na jest pogłoska, że niektóre stronnictwa 
) nie jest już zdohty do spełniania zadań, i staje się powodem najrozmaitszych kom- włościańskie, wchodzące w skład centro
jakie życie nowoczesnego państwa nań binacyl· i pogłosek. lewu, 0 ile 1!awet oficjalnie głosować bę
\lakłada. 

Konwencjonalne kłamstwo przynosi Jedną z najbardziej usilnie kolportowa dą za ~nioskiem przeciw ministrowi Pry-

NIEKONTROLOWANYM PRZEZ Nl 
KOGO; POBIERA WYSOKIE WYNA· 

GRODZENIE ZA PRACĘ, 

bo tej bardzo często nie daje, choć nie 
może i nie potrafi, ale za sam fakt po.o 
siadania mandatu. 

Z CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO Z PRA· , · · bli · · zkod . nych poałosek w dniu wczorajszym jest storow1, to będą 1ednak tak zadekomple· 
~ zy~iu~u czne~ .więceJ 8 h y, am- wiadomoŚć pochcdzaca z kół opozycji sej towane, że wniosek nie uzyska wiekszości. 

o a ze wsze uego szyc. u,, naga, a mowej że Senat uch~ali.budżet bez zmian Pogłoska ta jest jednak tylko objawem CY, STAJE SIĘ: CZĘ:STO CZŁOWIE-
nawet brutalna prawda. Przezywamy. o- . ' d . d . i . u t h . b d~ t znacznych różnic w poglądach leaderów 
\ires zbyt powazny aby obłuda Iniała w ciągu rua zis e1szez:.o, a ' ze u ze KIEM, żYJĄCYM Z TYTUŁU, CO PO-

, d ' . , . . . . ten nic będzie musiał wracać do Sejmu, klubów, wchodzących w skład centrolewu i 
~a;s~ępowtac rogę szczer?8c! 1 _pxawdzie d · · d ki s tu • 'd · na sytuac1·e polityczna. CIĄGA ZA SOBĄ DALEKIE KONSEK· iycra Poruszam zagadnierue me d<>ty- ~ yz za ne popraw ena nie przeJ ą 1 . • _ 
kam ~ni grup, ani osób. ' ~~sja zostanie natyc~t ~~ęt.a, ~' WARSZAWA, 12.3. DZISIAJ O CJODZ. WENCJE PSYCHICZNE. 

... - ~zł~~ piątl<owego pos1edzerua JUZ rue dOJ· 17.30 P. PREZES RADY MINISTRóW • •• 

Wyg~dny zawód Jest to jedna z tych najbardziej charalc BARTEL UDAŁ SIĘ DO BELWEDERU, ff dowla demorahzaCJI 
Demokratyzacja ustroju . parlamen- teryzujących opozycję sejmową pogłosek, ODZIE ODBYŁ KONFERENCJĘ z P. MAR l ot? te właśnie s~~Y psyc~iczne są. 

ta.mego uczyniła z członka parlamentu nie mająca żadnych podstaw ani cech stanami anormalnellll 1 stanowią podło-
iui generis fachowca. prawdopodobieństwa. SZAŁKIEM PIŁSUDSKIM, KTóRA TRW A- że tego, co się określić da ,mia.nem ogól~ 

Posłowanie stało się za.wodeDL W Senacie przejdą przedewsz.vstkiem LA 45 MINUT. (PAT) nej patologji parlamentaryzmu, dającej 
Na pytanie, kim jest pan X, otrzy- się obserwować bodaj ~ wszystkich 

~uje się od{lowiedź: u h. k • ki-a.jach.. 
- Jest posłem, względnie senato- mowy as 1e Normalnie człowiek nieodpowiedzial· 

tem. . ny za swoje czyny dt!moralizuje się i 
. Człowiek, który zdobył zawód posła ulega rozk!ladov;i psychicznemu, a nie-

ezy senatora, pragnie zachować go za. zostały wczoraj przyjęte prezez Reichstag kiedy i moralnemu. 
zwycmj na zawsze; utrata mandatu od- w lll·ciem czytaniu Zauważmy nadto, że nawet jedyna 
czuwana jest bardzo cięsto jako nie- odpowiedzialność, jakiej ma ulegać czło· 
szczęście osobiste. BERLIN, 12.3. Reichstag przystąpił zagraniczną rządu. Za przyjęciem tej re- nek parlamentu, odpowiedzialność poli· 

Przywią:l;3.llie do tego zawodu bywa dziś w trzeciem czytaniu do głosowania zolucji głosowała również należąca do opo tyczna wobec wyborców jest zupełnie ilu-
iupełnie wyjątkowe. Jest ono wynikiem nad umowami haskiemi. zycji prawicowa frakcja konserwatystów. zoryczna. Jedynym jej sprawdzianem 
bardzo dogodnej sytuacji osobistej, któ- W głosowaniu imiennem nad artykułem BERLIN, 12.3. Reichstag przyjął dzi- jest ponowny wybór lub utrata manda-
rą daje człowiekowi mandat do pµ.rla- 1-ym ustawy (plan Younga) wypowiedzia &iaj w trzeciem czytaniu w głosowaniu tu w następnych wyborach. A rozumie-
lllentu, nie stawiając mu Io się za przyjęciem 266 członków Reich- imiennem umowę likwidacyjną z Polską my przecież dobrze, że przy systemie 

ŻADNYCH WZAMJAN • stagu przeciw 193 przy 3 wstrzymujących 236 glosami przeciwko 217 przy 8 wstrzy· GLOSOWANIA NA LISTY, 
$ię od głosowania. mujących się od głosowania. (PAT) 

OBOWIĄZKóW, Za ustawą głosowali socjal - demokra- BERLIN, 12.3. W czasie debat w Reich-
'°'~;Yl\IAGAJ :)CYCH OiffiEśLONYCH ci, centrum i niemiecka patija ludowa. stagu wpłynął wniosek frakcyj narodowych, 
ZALET CHARAI{TERU, LUB UMY- śC~łonkowi~ bawar

1
. 5!~iejodpar1tji tudo~ej czę 111.i~lero„yców i rtkorn

7
u
2

ruk'stówtyt, kt?.rzy ~wo~ 
c1owo ws.:rzyma 1 się g osowarua, czę- UJąc się na a . oos uc11 we1mar-

SL U, ŻADNEGO PRZYGOTOWANIA I ściowo głos-owali przeciw projektowi usta- skiej domagają się odroczenia uchwalenia 
Ul'tHEJJliTNOśCI - PRóCZ JEDNEGO: wy. ustaw haskich na dwa miesiące. 

Po przeprowadzeniu głosowania nad W myśl tego artykułu nastąpić to mo~ 
POSLUSZENSTWA SWEJ WŁADZY inuemi artykułami ustawa o umowach ha- że tylko w tym wypadku, gdy zażąda tego 
PARTYJNEJ I ODDAWANIA W'-'OSU skich, obejmująca plon Younga wraz z umo % posłów. Wniosek zostat przyjęty, jed-

tak np., jak to jest w Polsce, 

GLOSUJE SIĘ NA PARTJE, A NIE 

NA LUDZI. 

W rezultacie członkowie parlamen· 
tu, którzy podług brzmienia wszyst-
kich niemal konstytucyj - mają być 
„przedstawicielami całego uaroclu", w o-
~~l'Onmej wi~kszości stają się PRZED· PODLUG JEJ WSKAZóWEt:. wam.i dodatkowemi przyj~ta została w koi1 imk w myśl tego mykułu prezydC:nt rze-

. cowem głosowaniu ilnienaem 270 głosami szy moie ogłosić uchwalenie ustaw jeżeli " ICIEL 
Ludzie wybrani wyłącznie ~d kąt.em przccl.w '192 przy 3 wstrzymujących się od. Reichstag uzna ustawy te za naglące. :STAW AMI SWOICH ZARZĄ 

};olityczno - pa:rtyjnej przyn~ł~żności, glosowania. W kołach politycznych nie wątpią, że DóW P AR'l'Y JNYCH. 
czynią się nagle nietylko fo>choweami, I Puzatem przyjęty został wniesiony Rada Pai1stwa Rzeszy uzpa ustawy haskie 
ale Wl'ęcz wyroczniami w najróżnorodniej I prl-Cz Brueninga imieniem fral~cyJ koali- za naglące oraz, że zostaną o. ne ogłoszo-
~.eh-dziedzinach .Dl'aC.!,_.Z któremi do- cji rząaowei wniosek aorobu~CY-~litykę ne µ_rzez prczyd_cnta Rz;es:~.v~ , $PATl,;_, 

DOKONCZENIE NA STU. 2-EJ.}. 
... 'I ul' 

• 
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SEJM SENAT w OGN u KRYTYKI (DOKONCZENIE) 
• 
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Jako element dodatkowy wchodzi tu się nie własnym poglądem na potrzeby mych, czyli albo fałszywa, albo iluzory
/fl grę stan pewnego podniecenia, który państwa, lecz wytycznemi asyntetyczne- czna. Głowa państwa musi posiadać zu
fdale towarzyszy obradom parlamentar- go kompromisu, zawartego przez popie- pełnie woh1ą rękę w wyborze szefa rzą
aym. Są okresy, pozbawione emocyj, a rające go grupy parlamentarne. du wobec parlamentu tak skonstruawana 
~y W GMACHU p ARLAMENTU Mamy więc w rezultacie rządzenie po- aby votum nieufności nie mogło być wy
p ANUJE NUDA I ZNIECHĘCENIE. średnio przez ciało o różnorodnej stru- nikiem przypadku lub zasadzki, co wywo
są dnie pełn.e podniecenia i wzruszeń, ~ kt~rze i nieokreślonej kompetencji,_ ~o- łuje 
wtedy mówi się, że parlament praco- <Welone na walczące ~e ~bą_grupy i me- KOMPROMITACJE INSTYTUCJI PAR-
•ał zdo~e do. w~tworzema silneJ konstrukty- LAMENTU WOBEC OPINJI PUBLICZ· 

Z WYT]:lżENIEM I OWOCNIE. wneJ woli. , NEJ, OCENIAJĄCEJ WYBRYKI PAR-
W TEJ ATMOSFERZE NIEODPO- 'Choroba - ' TYJNYCH SZEFóW w SPOSóB NALE-

NIEDZIALNOśCI, W KTóREJ ZNAKO· } żYTY I PRAWIE ZA WSZE TRAFNY. 
MITA WIJ:IKSZOść NIE PRACUJE, a par amentaryzmu .Ingerencja bądź całego parlamentu, 
w której nuda prześciga się z sensacją. W expose swojem, wygłoszonem w bądź poszczególnych jego członków w eo-
na.stępuje powolne, ale stałe, jak prawa Sej,mie w styczniu r. b. zaznaczyłem już, dzienną pracę władz wykonawczych, in
na.tury, pnetwarzanie się dusz i chara- że o ile system ten w państwach sta- gerencja, zmierzająca nie do spowodown.
kterów. rycl~. funkc.jonuje je!zcze bez . ~iększej nia natychmiastowej oceny pewnego 

Na czoło wysuwają się deput-Owani, <ąa ~eh szkod>:• choc coraz mmeJ spraw- działania rządu, lecz do ~ny c~lu je
&prawują.cy swoje tytuły od wielu bar· me l z coraz ,1'1ększym zgrzytem, o tyle go, charakteru lub formy, me daJe się 
dzo lat, &i to starzy doświadczeni par- w warunkach Polski współczesnej iJawał absolutnie pogodzioć z prawem kontroli 
łamenta.rzyści, pa.rlamenfnrzyści z fa· on WYNIKI FATALNE. parlamentu. Kontrola przeszłości powin
chu, ludzie patnący na świat pod ką- Postawienie ogólnej djagnozy choro- m odbJ:'wać .się w atm~ferze możliwi.e 
~em długoletnich doświadczeń i z pew- by parlamentaryzmu zniewala do poszu- b~amiętneJ. Dlateg~ Je~tem zwo~enru-
aem łaskawem pobłażaniem. kiwania środków zaradczych. kiem reformy, polegaJąCeJ na obowi~u 

ZNAJĄ 81' ONI PRZEWAżNIE MóWIĘ O CHOROBIE PARLAMEN- s~ładania J?rze~ rząd .c? .roku ~pra~ozda-
ł'ROCH]:I NA WSZYSTKIEM z LAT· TARYZMU A NIE O JEGO UPADKU ma ze. sweJ ~łalnosc1 i oddzielerua d!· 

' . . ' . . . ' skusyJ nad ruem od rozpraw nad mmie-
WOśCIĄ FORMUJĄ SWE SĄDY I NIE pomewaz - jak JU. miałem sposobność rzeniami na przyszłość t. j. od dyskusji 
ZNOSZĄ SPRZECIWóW. wyrazić kiedyindziej - samą instytucję budżetowej. 

Ciftm! się smcunkiem nietylko kole- parlament~, jako or~dllu. władzy . usta- ODRZUCAM BEZWZGL]:IDNIE A· 
~w ze swego klubu. - Dzielą się na w~aw~~· kontro~uJące~~ n~daJącego SPIRACJE PARLAMENTU DO POśRE
ciwie grupy: mniejsza bierze udział w o- dzmłalnosc rządu Jawnosc, u~zam . ~ DNIEGO RZĄDZENIA ZA POMOCĄ 
hradach komisyjnych grupa większa POżYTECZNĄ, a nawet korueczną, Jesli 
~ełniła już przed wi;lu laty to, co do rząd nie. ma stać się gr~pą ?li~archów, RZĄDU, ZLOżONEGO Z DELEGA
mej należało - obecnie jest ozdobą cia- dysponuJących samowolme miemem; a TóW, STANOWIĄCYCH WYKLADNIK 
ła parlamentarnego. Są i tacy, których może ~a~et i honorem oby~te~. WIĘKSWśCI PARLAMENTARNYCH 
~mperament ponosi i każe im wybijać Jezeli p~oblem. ten p1·zerue~emy _n:i PARTYJ. 

cznego. Nie mam zamiaru spierać się o 
terminy: chodzi o zapewnienie możności 
pomyślnego rozwoju państwa. Jest ono 
rozstrzygającem kryterjum rozumowa
nia i wynikających z niego ko~luzyj. -

Frazesy 
pseudodemokracji 

Udzielenie jednostce, wybranej • przel 
Naród, takich uprawnień, które czynią z 
niej czynnik nadrzędny w stosunku do in
nych organów władzy w państwie, może 
być niezbędne, jeżeli te organy wskutełf 
wad wewnętrznych nie są zdolne sprostac 
swoim podstawowym zadaniom. 

Istnieje w Anglji kilka konwencjonal• 
nych uprawnień monarchy, od wieków prze 
zeń nie używanych. Dlaczego? Bo parla
ment angielski nigdy w ciągu tego okrest• 
nie stanął poniżej wymaganej od niego 
wyS<>kości swego zadania. 

W Polsce strach przed uposażeniem 
głowy państwa w dostateczne a konie.,czne 
atrybuty władzy, jest zjawiskiem 

HISTORYCZNIE STAŁEM, 

ALE JEST TEŻ I śWIADE•CTWEM St.A· 
BOśCI DEMOKRACJI, której nie dodadzP, 
mocy najdemokratyczniejsze przepisy i in· 
stytucje konstytucji. 

Ludzie przejęci troską o przyszłośc 
d~mokracji w Polsce powinni szukać dlfl 
niej oparcia w głębi duszy ludzkiej, w psy
chi~e społecznej, w żadnym natomiast r:J· 
zie ' 

NIE W PUSTYCH FORMACH, 
a~ę na czoło zespołu, rwą się do wystą- grunt ,połsk;i, tl) rue ~ądzę, aby w~sc1-
pień na komisjach i plenum stanowią wy1t1 srodkiem leczmcym mogło byc ko- Ni·ema nie w fałszywym dźwięku gromkich haseł} 
typ urodzajnych posłów ' rygowanie poszczególnych przepisów na- poWrO'CU GO nie w chaosie i bezwładzie, który paczy ; 

0 
KTóRYCH MUSI ~Yć G"'"'śNO szej ~t;awy konstytucyjnej. pr~y pozo- sejmowładztwa zabija każdy normalny rozwój, każdy po-

~ stawieruu struktury zasadruczeJ obecne- stęp, a także postęp i realizację ideałów de-
ZA WSZELKĄ CENĘ. go ustroju. Problem wydaje mi się być Walka o ten punkt programu !LE mokratycznych. 

Ale olbrzymia masa „reprezentantów na- głębszy, a wię<' środki powinny być bar- POJ]:ITEJ DE~OK~A?J~ ~ ARLAMEN· • 
rodu" pozbawiona jest takich ambicyj i dziej RADYKALNE. TARNEJ wydaJe ml Się JUZ przesądzoną Dyskus1a nad expose 
zadowala się i·olą znacznie mniejszą. Chodzi o dwie rzeczy zasadnica O na jego niekorzyść. DO RZĄDZĄCEGO .. . 

Ilość ludzi, posiadających dostateczne STRUKTURĘ WEWNĘTRZNĄ CIAL PjANSTWEM PARLAMENTU POLSKA ·era":abdyrskłupSJ_1enad ośy włiadczeniemt p.Sptrem 
\walifikac · d da · d, . · , J a 1 rwsz g os sena or rug 

. Je o wy wa~ua są owo WJ· PARLAMENTARNYCH I O POSTA- - MAM NADZIEJ]:I - NIE POWRóCI, (PPS), który uważa mowe premjera za nh 
=rutszy~h rzeczach, Jest w tych wa- WIENIE ICH NA WLAśpIWEM MIEJ- O ILE CHCE UNIKNĄć NOWYCH spodziankę, zwraca uwagę na nader ener-

ach znikoma. NIERAZ WIDZIMY SCU - we wzajemnem ustosunkowaniu BLĘDóW. giczny i męski ton p. premjera. 
NA ICH CZELE LUDZI, NIE POSIADA- się organów władzy państwowej, i to - Dochodzę do konkluzji że ani druga Mówca nie zna źródeł tej niespodzian, 
JĄCYCH ŻADNEGO WYKSZTAŁCE- mojem zdaniem - a nie metafizylm Izba o odmiennej strukt~ze, ani Rada ki, ale sądzi, że to jest jakieś pociągnięcie 
NIA, ANI DOśWIADCZENIA w spra- prawnicza, winno być punktem wyjścia Stanu nie usuwa wszystkich wad ustawo ściśle polityczne, skierowane może nie do 
-.rach tak zw. resortowych w zaknsie wszel~ich w dziedzinie zmiany: ustroju dawczej działalności parlamentu i usu- tej Izby, lecz do kolegów sejmowych. 
gospodarki państwowej, administracji i rozwazań. nąć ich całkowicie w żadnej konstruk- Senator Głąbiński, sądzi, że kiedy p. 
techniki rządzenia. Są oni pod tm wzglę- cji nie potrafi, że wartość kontroli prze- premjer wystąpił z ostrą krytyką parlamen 
dem niemal analfabetami, a jednak głos Kontrała Sejmu zeń opracowanej uzależniona jest od po- taryzmu, to qowiemy się, w jaki sposób 
ich decydujący, bowiem politycznie p.rze- S . kr t . d zbawienia go bezpośredniego wpływu na parlamentaryzm specjalnie polski może by( 
wodzą swojemu klubowi. woJe . Y !czn~ ~~gi co 0 SP<?S0 : tworzenie rządu. uleczony. 

Powstaje w ten sposób paradoksalna bu kontr~li działalnosct ~ządu, Vf Jaki W istniejącym obecnie ustroju pow- Senator Januszewski (Wyzwolenie) jest 
aytuacja, w której omawianie każdej fdbyw~ się ~na w sys~e:~eł rządow ~r- staje w razie przyjęcia tej konkluzji jak- zaskoczony wystąpieniem p. premjera. Na· 
spr:awy, odbywa się li tylko pod kątem a~en myc ' wypowi~. zia em w _wywia- gdyby pewna luka, którą trzeba czemś wiązując do ustępu przemówienia, w któ
politycznych poglądów i tendencyj grup ~Zie p~asowyn~. p. ~ni':~domag;i;1:i . P~ wypełnić. Tem czemś w naszych współ- rym p. premjer oświadczył, że zagadnienie 
parlamentarnych. 19~;

11 ryzmu z paz ziezm czesnych warunklach nie może być nikt jest głębsze i środki muszą być radykalniej-
r. inny, jak tylko czynnik nadrzędny w sto· sze, mówca sądzi, że dobtze, li sytuacja 

Part1• a ponad wszystko Sprowadza się ta krytyka do nastę- sunku do trzech naczelnych organów wła- stała się jasna. 
pującej tezy: dzy państwowej, skupiając w sobie naj- Dalsza dyskusja przeciągnęła się da 

Tzw. kompromis, którym konkuren- NIE MOtE BYć ISTOTNEJ KONTRO- wyższą sumę indywidualnego autoryte- późna w nocy. 
eja ta ~zwyc:m._j się kończy, jest czemś LI TAM GDZIE RZĄD POWOŁYWA· tu -
W rodzaJu podziału sfery wpływów. W ' S O J 
'.baszej niedawnej przeszłości widzieliśmy NY JEST FORMALNIE PRZEZ GLO- PREZYDENT RZECZYPO P LITE • 
taki kapitalny przykład w postaci rzadu WĘ P ANSTW A, FAKTYCZNIE ZAś Poczucie indywidualnego autorytetu 
opart~go na większości złożonej z nru:o- DESYGNOWANY PRZEZ TAK LUB jednostki jest w psychice społecznej nie-

OLDlłZWĄI PO*Alł 
strawił 2 spichlerze w Gdańsku 

doweJ demo_kracji i socjalistów. INACZEJ SKLECONĄ WII<'KSZOść mniej głęboko mkorzenione, niż poczu-
Na ół dn k 

1 
~ cie wolności i prawa udziału w stanowie- Gdańsk 12 marca. 

. .og Je a w par amentach góru- PARLAMENTARNĄ ni"u 0 formach z"ycia zbiorowego. Spotka DzisiaJ· nad ranem wybuchł na t. ~. 
Je polityka dostosowania nie do intere- , . . · ' - #" 
sów i potrzeb całości państwa, lecz do ktora; deleguJe. do mego sw01c_h ~złonkow. mnie tu niechybnie zarzut, że rozumowa- „Wyspie Spichlerzy" <>lbrzymi pożar, 
c~w specjalnych, któremi są: utrzyma. Będzie to bowiem kontrola siebie sa- nie to prowadzi do cezaryzmu demokraty- który strawił dwa nowocz.esne spichrz~ 
Jlle w. kraju jak największej sfery wpły- niedawno wybudowane ,.Neo'' i „Glorj~" 
WÓW 1 Do alct Nr. 

460
_

1930 
r. będące własnością łodzianina Pohla. 

ZDOBYCIE TĄ DROGĄ MAKSYMUM O GL OS ZE N IE Do akt Nr. 266-1930 r. W spichlerzach tych pmechowywano 
MANDATóW W PARLAMENCIE. ){omornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, LEONARD o GL o SZENIE 5000 tonn zboża i nasion. Spichrze spło-

NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, BRONI· nęły doszczętnie, a mury ich zwaliły się 
Stąd rodzi się z konieczności demagog ja Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cy"', SLA W PINGIELSKI, zam. w Lodzi, przy ut Po· grzebi·!:lc strażaka, którego z.włoki odnat~ 
-""r • ł · . 1..~-lh ' ogłasza, że w dniu 26 marca 1930 roku od godz. łudnioweJ· Nr. 20, na zasadzie art. 1030 U. P. C. -z ·l't:'" .,...... mowama s owanu 1 ua~mi L d z1·ono dop1·ero po k1.lku godz1"nach. 10-ej rano w o zi przy ul. Nowo-Senatorskiej Nr. 7, ogłasza, że w dniu 20 marca 1930 roku od godz. 
GEZ ż.ADNEGO POCZUCIA ODPOWIE- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rU· IO.ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 220, Pi-zyczyna pożaru nie została dotych-
DZIALNOOCI ZA ICH ZREAL chomości, należących do firmy „J. -Smarzyi1ski, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- tal S 

"' IZOW A- F. Miłobędzki i J, Malewsl-;i" Sp, AJ,c. i składaję· chomości, należących do Maurycego Marguliesa czas us ona. traty z powodu zmmczo.-
NIE. cych się z czterech warsztatów tkackich mechanicz i składających się z czterech warsztatów tkackich nych zapasów wynoszą od 1-2 do 3-4 mił~1 

W państwi"e taki · k p l k nych oszacowanych na sumę zł. 730. me<"hanicznych oszacowanych na sum~ zł. 1800. jona guldenów, a straty spalonych bu-
em, Ja os a. na Ł ' d' d · 25 I 1930 

ltanowisko parlaimentu wobec pewnego o z, ma Ko::.~rg:ik LEONARD NABOROWSKI Lódź, dnia lOK:i~:cr~ir~RtNisLA w PINGIELSKI dynków nie zostałY. jeszcze określone. 
1Rgadnienia składa się suma trzech nie- 1 .<PAT). 
ft'spółmiernych i różnorodnych opinji i Do akt Nr. 6382-1930 r. Do akt Nr. 1083-1928 r. 
poglądów, zależnych od trzech różnych o G L o s z E N I E o G L o s z E N I E 
tryterjów: politycznego, kłasowego i na- _ Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, LEO::\AHO Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, :ADAM 
IOdowościowego. NABOROWSKI, zamieszkały w Łodl i pr:t:· nlicy f,A~ODZJŃSKI, :i.amieszkały w Lodzi przy ulicy 

W klas Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw, Kilińsk!ego Nr. 55, na zasadz\e art. 1030 U. P. C. 
ycznym ustroju parlamentar- ogłasza, że w dniu 19 marca 1930 roku od go'dz. ogłasza, że w dniu 4 kwietnia 1930 roku od godz. 

WW, przy takic!j strukturze parlamen- 10-ej rano w Lodzi, przy ul. Nowo-Zarzewskiej Nr. 18 lO·ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 56, 
Jl,, LOSY PANSTW A ZDANE SĄ NA odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rU· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru-

chomości, należących do Szmula Joska Dresslcra chomości, należących do Abrama Wajsmana i skła-
j.ASKĘ PRZYPADKOWYCH WIĘK- i składających się z różnych mebli oszacowanych dających się z 75 ~ztuk różnego towaru o~zacowa· 
f&<)śCL Rząd może si~ utrzyma·e tylko na sumę zł. 587. nego na sumę zŁ 5.372. 
Jiliedy, jeżeli W: sweJ· działal-ości kieruJ·e Lódź, dnia 24 lutego 193'0 r. Lód~~ dnia 1Jl marca 1930 r. 

·•,u Komornik LEO-N.ARP NĄOOROWSIU Koinomi.k ADAM µGODZIŃSKI 

• ' 

W~noq~ łLĄSlłlE . 
odbedCl się 11 maja 

Katowice 12 ~~ 
.fnaenrtik U staw śląskich z dn. W \ 

marca r. b. przynosi dekret Prezydenta 
Rzlitej mrządzający wybory do sejmu · 
śląskięgo n~ ~ień 11 maja r. b. (PAT), 

·, _, _oQo_ - - .„ 

< • 
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ZED 
Sesja sejmowa miała przymesc pań

~ uchwalenie dwu koniec~ności: budże
tu i reformy konstytucji. 

Po pamiętnej wizycie przywódców 
,,łronnictw u p. Prezydenta no Zamku ogar
nął lewicę, centrnm i prawic~ zapał do rze
teloej, realnej pracy. 

Ileż od tego czasu ·się zmieniło! Spra
.Aa zmiany konstytucji nie posunęła 5ię wie
le naprzód, a potem nie wystarcza pei
~ywa bliskiego już zapewne „dobrze 
zasłużonego" wypoczynku po ostatecznem 
załatwieniu budżetu, gdy przyjęte przez 
Senat poprawki zostan(! załatwione w Sej· 
mie. Zamierzają „bryknąć" jatmajwcześ· 
niej, by system samobójczy skrócić męki 
be~łodnego szamotania się nad jedynem 
pozyi;ywnem zagadnieniem, jąkie miał za
łatwić Sejm obecny, - nad zmianą Kon
'Stytucji. 

W tym celu lewica sejmowa przez usta 
PPS. CRW. zgłosiła votum nieuioości dla 
ministra Prystora, - zaś prawica przez 
llSta Klubu Narodowego - takież votum 
uieufności dla ministra Czerwińskiego. 

W zapasie istnieje jeszcze podobno 
~iosek o pociągnięcie przed Trybunał 
Stanu b. ministra Spr. Wewn. Sławoja
Składkows.'<icgo. Zdawałoby się, że rezul
tat jest jasny i niewątpliwy: - opozycja w 
Sejmie ma większość, sltoro tedy tej więk· 
szości sprzykrzyło się pobierania djet po-
1Selskich, skoro „lew" ·sejmowy koniecznie 
chce się nadziać na stalowe ostrze nieuni
lcnionej decyzji czynników rozstrzygają
cych, - to i wyniki łatwe są do przewi

dzenia. 
Ale słabosilny, rozbity wewnętrznie, 

pozbawiony wszelkiej duszy Sejm obecny 
- nawet w tym swoim geście samobój· 
czym jest chwiejny i niezdecydowany. Ni· 
by to ~otów jest na4ziać się na stalową 
roqatynę, by w ten sposób -· według 
własnego mniemania - „boh'1tersld" du· 
cha wyzionąć, - a równocie§ni<! ogląda 
si~ na wszystkie strony, ja.kby tu można 
ezmychnąć w gąszcze matecznika, zach<r 
'Vtljąc opozycyjną niewinność, ale zara. 
iem i„. mandaty poselskie. 

Możliwe są przeto rozmaite „kombina
tje"'. 

Wsprawie min. Prystora np. za votum 
nieufności będą napewno głosować tylko 
PPS. Ci{W., mniejszości narodowe .(ruskie 
1 niemiecka) oraz - komuniści. Stronnic
twa ludowe i klub Narodowy powst~zy. 
itlają się od głosowania. Niewiadomo, jak 
głosować będą żydzi, których kl~b znajduje 
si~ w 'fazie stałego przesilenia prezydjal
tJego. 

Mogłaby tedy przydarzyć się sytuacja 
paradoksalna, że votum nieufności byłoby 
uchwalone jakąś znikomą większością gło· 
isów.,. komunistów. 

Od czasu istnienia Sejmu byłby to pier· 
wsey wypadek, że lclucz sytuacji państwo
wej znalazłby się w ręku najemników Mos
kwy. 

Rezultat działalności i taktyki op<>zycji 
sejmowej - mało chwalebny. 

Losy wniosku o votum nieufności dla 
nin. ·Czerwińskiego, w gruncie rzeczy, po· 
~inny się przedstawiać dość beznadziej
nie. Wniosek ten ma zapewnione głosy tyl
ko ze strany klubu Narodowego i Chade
cji. Ale nieldóre kluby mniejszościowe, no 
i komu1ńści mogą się doń przyłączyć „ze 
względów zasadttczych", - zaś centrum i 
PPS. CKW. mogą również powstrzymać 

się od eiosowania. 
Znowu tedy wytworzyć; się m<r~e sy

..aacja, iż rozstrzyga<:: będą głosy ... Jmmu
nistó,w. 

W wie·ńcu zasług kluba Narodowego 
.dyłby to świeży, bardzo piękny listek. 

„!:IASLO'" z d.tUa IS marca :rnso roktL Nr. 71 

vz CH ZĄDU 
• 

A!e nawet i w tym wypaafn1, gdyby o-
bydwa te wnioski uzys!<ały jeden łub dwa 
głosy lub nawet kilka głosów większości, 

pozostaje jeszcze wątpliwość, której des· 
ki ratunku czepiają się kandydaci na samo" 
hójców sejmowych. 

Pozostaje mianowicie wątpliwość, czy 
votum nieufności, uchwalone jakąś czwar· 

•••wa e•a EUt me n 

tą czs:ścią głosów Sejmu, obowiązuje Rząd 
do wyciągnięcia konsekwencyj politycz
nych? 

Jeśliby Rząd stanął na stanowisku, że 

jakaś setka głosów z małym naddatkiem 
nie może zobowiązywać go do ustąpienia, 
zaś P. Prezydenta Rzeczy1>ospotitej do wy
ciągnięcia konsekwencyj w stosunku do 

=--__g 

, 
Sejmu, - w takim razie opozycjoniśc. 
mieli dalsze pole do popisywania aię 
swemi zdolnościami do wytwarzania zgub
nych dla Pm1stwa sytuacyj, w których de· 
cyzja o losach Rządu i Sejmu polskiego 
znajduje sie w ręku notorycznych wrogów 
Paf1stwa. 

Ludwik H . 

W kraju czerwonych carów 

z FIC.· TU 
Dla tych którzy chcą patrzeć na sto- tarz, który nie potrzebny je::.t do zbioro

su11ki rosyjskie „otwartemi oczyma" inte- wej pracy. 
resującem będzie niewątpliwie to, co wi- Oczywiście, pokazano Francuzowi ko
dział dziennikarz francuski we wzorowem lumny traktorów, pracuiących w polu, ol
kollektywistycznem gospodarstwie rolnem. brzymic niwy równych skib czarnoziemu, 

Kollektyw rolny Kriuszi jest - oczy- tikłady materjałów, warsztaty i t. p. 
wiście, - „w·zorowy". lnnego cudzomziem- Ale dociekliwy i sprytny dziennikarz 
cowi nie pokazanoby. nie zadowolnił ~ię tym pokazanym mu na 

Budynek cerlnvi - w ruinie. Pop pra- efekt obrazkiem zewnętrznym. 
cuje w kuźni, jako prosty robotnik. Po- Ciekawiły go cyfry. 
zostało przy nim tylko kilkunastu wyz- Dowiedz~ał się tedy, że faktycznie tyl-
nawców dawnej wiaty, rc~zta - to zde- irn połowa przystrzeni kollektywu zajęta 
klarowani bezbożnicy. jest pod uprawę zb6ż chlebowych ( 1,500 

Wieś Kriuszi po rewolucji Jiczyla 300 ha). Hektar daje przeciętnie 60 pudów ( 10 
gospodar:~tw chłopskich, każde przeciętnie korcy) zbioru, ~ z czego 15,000 pudów 
po 10 hektarów roli. pozostaje na siew i na żywność ludzi i in

Obecnie jest to kollektyw, obejmujący wcntarza, - ko!lektyw sprzedaje przeto 
przestrzeń 3,000 hektarów. Uprawia się państwu 75,000 pudów, otrzymując po 
żyto, jęczmief1 kartofle. rublu za pud, czyli 75,000 rb. 

Pracuje 5 traktorów „Imperial" i 15 Z innych źródeł, jak np. sprzedaż kar-
Fordsonów po 20 koni parowych każdy tofli, jaj .miodu i t. p., - kollektyw otrzy
Chłopi zachowali jako własnosć prywat· rnuje jeszcze 5,000 rb. dochodu. Razem 
ną: domy, ogródki warzywne i ten inwen- więc dochód jego wynosi 80,000 rocznie. 

Spóźniona . emonsłracja 
Rezygnacja dr. Schachta pod naciskiem 

kół prawicowych 
Ustąpienie dr. Schachta ze stanowiska ga, to czyż nie jest słuszne stanowisko par~ 

prezydenta Ba11ku Rzeszy tyj prawicowych, 
jest spóźnioną demonstracją. żądających bezwzględnego odmówienia 

jeśli zamierzał on zgłoszeniem sw.ej dy: podpisu Niemiec pod układem reparacyj
misji zmusić rząd niemiecki do większe] nym? 
nieustępliwości w stosunku do planu Yo- Hasło nacjonalistów z pod znaku Hu· 
unga, należało złożyć urząd prezydenta genberga „Precz z niewolą Younga" zys
Banku i delegata niemieckiego jeszcze w kało w osobie dr. Schachta nowego po
Hadze. Jeśli w.ś dymisja dr. Schachta o- plecznika. Dymisja zaś jego godzi niety
bliczona jest na efekt zewnętrzny, - tem- le w samą zasadę nowego plqnu reparacyj
bardziej mogłoby wywrzeć pewne wra- nego, który - jest to jasne dla najskraj
żenie na dele<ratach panstw aljanckich u- niejszej prawicy, - nie może być przez 
stapienie czoł~wego rzeczoznawcy nicmiec Niemcy odrzucony, ile w całość gabinetu 
kiego w toku obrad haskich, _Nikt, na- dr. ·Mullera. Jeżeli ewentualni ·zwolennicy 
wet najbardziej skrajni prawicowcy nie- dr. Schachta w rządzie podzielą jego punkt 
mieccy, nie łudzili się jednak,_ a~y pod~b- widzenia, wywoła to 
na demonstracja. mogła w 1ak1mkolw1ek rozłam w koalicji, 
stopniu wpłynąć na sh:ukturę i pociągnie za sobą c1ymisję rządu, d9pro-

zaf{res działania Banku Reparacyjnego. wadzić może do nowych wyborów, które 
Plan Younga był wszechstronnie rozpatry- odbyłyby się pod hasłem „za lub pr.zeciw 
wany, po dłuższyc~ ~ebatach zos~ał uz- planowi Younga" - a wówczas, twierdzą 
godniony ze stanow1sk1em wszystkich re· nacjonaliści, sześć miłjonów głosó'", które 
prezentowanych w Hadze delegacyj, o żądały w tej sprawie referendum, przewa
zmianie jego nie może być mowy. W ja- żą na szali. 
kim więc celu dr. Schacht zrzeka się swego Jeśli takie było założenie nagłego u-
stanowiska kierownika Banku Rzeszy? stąpienia dr. Schachta, to minął się on _z 

Czyni to µiewątpli~ie pod n~ci~kiem celem. \V łonie rządu nie zaznaczyły się 
niemieckich kół prawicowych. juz me po nadal żadne rozbieżności i w sprawie poli
raz pierwszy dr. Schacht występuje prze- tyki reparacyjnej, dymisję zaś prezydenta 
ciw ·rządowi kanclerza Miillera. Przed Banku emisyjnego potraktowano 
wyjazdem na pierwszą konferencję haską dość obojętnie. 
zdezawuował on posunięcia rządu, omal Nawet prawicowi ministrowie gabinetu dr. 
nie wywołując Mtillera - miniśter spraw zagranicznych, 

A teraz - wydatki. 
, ~y.datek nafty . do traktorów wynoE.1 
20_ l~tr5)\v na hc~rar. Traktory pracuj~ 
dz1en 1 noc, na trzy zmiany, wymagają 
tedy obsługi 60-u szoferów, z których 
każdy otrzymuje 240 rb. rocznie i miesz. 
kanie w bar~ach. Razem tedy praca 
h aktorów kosztuje 17,000 rb., rocznie. · 

Ludność kollektywu •ynosi 1200 dusz 
z czegc pracuje 400. ( 100 kobiet i 300 
mężczyzn). Mężczyźni otrzymują 120 rb. 
rocznie, kl}biety - 8~. 

„Stanowi to 45,000 rb. rocznic"' - za ... 
k-0nkludował dziennikarz. 

Zarządzający kollcktywem najwidocz· 
niej nie uświadamiał sobie tej cyfry. Za· 
czął coś bąkać, że„„ „nie ma pod ręk;! 
książek płac.„" 

Ale nieubłagany „burżuj" francuski pro
wadził swoje śledztwo dalej. 

Każdy traktor kosztuje 1,500 rb. Ku
piono je za pożyczone od pa11stwa T)ienią
dze na 7% z wypłatą przez lat 10. Wszyst
kie wogóle narzędzia rolnicze, zakupione 
na tychże warunkach, kosztowały t f>0,000 
rb- Znaczy to, że amortyzacja i procent~ 
pochłaniają rocznie 23,000 rb. 

A więc„. deficyt - 7,500 rh. rocznie. 
oie mówiąc o kosztach utrzymania m< cha· 
ników-specjatistów, reparacji narzędzi i 
budynków i t. cl. 

-„Któż pokrywa ten · deficyt?" 
- „Państwo daje nam zaliczki". 
- „Ale skąd państwo bierze pienią· 

dze?" dopytuje się uparty Francuz. 
- „To nas nie obchodzi". 
- „Ja wam powiem", - wyręcza go 

Francuz: -- „albo pożyczając od swych 
obywateli pieniądze na 6%, co zresztą, da
je mu miesięcznic ni:~vicle, alb?. dntkuje 
nowe bilety, co obmza wartosc rubla 1 

powoduje drożyznę życia. Za rok będzie
cie płacić nie 45,000 rb. za robociznę, lecz 
60 OOO rb., bo para butów zdrożeje. Pat'i
st~o zaś mając coraz mniej pieniędzy 
obniży cenę żyta z rubla na 80 kop. za 
pud". 

- „To nas nie obchodzi" - obojętnie 
powtarza zarządzający. Zaś towarzyszą. 
cy dziennikarzowi komunista Pawlin wspo 
mina coś o... „sz„1ieg0c;4 wie ekonomi cz-
nem".„ 

„Agronomowie'• w f osji dzisiejszej, 
którzy potrafią prowadzić „wzorową" gos 
podarkę deficytową na „wzorowych" trzl eh 
tysiącach hektarów najlepszej roli, nie zty· 
lubią widocznie, gdy im zajrzy w oczy 
prawda, wywołana zapytaniem cickaweg 
cudzoziemca. 

Ale jak czuje się jednostka 
zmuszona na stałe siedzieć w tym 
towem kollektywistycznym „raju" 

ludzk<1 
deflcy· 
...- ? 

kryzysu rządowego. Curtius, i finansów, Moldenhauer - któr-
Oabinet berliński nie wyciągnął jednak z ych resorty są w największym kontakcie 
tego postępowania prezydent.a Ban~u Rze- ze sprawą reparacyj nie usiłowali bronić 
szy żadnych. konsekwencyj, nlflJ'l:C na Schachta. Symptomatycznem zaś jest, że 
względzie całość delegacji niemieckiej _w w kołach, rzadowych nie zamierzano wpły
Haclze i odpowiednią jej reprezentacię. wać na dr. Schachta, aby dymisję swą cof
Obecnie, po zakończeniu obrad haskich, 11ał. Przeciwnie, na wieść o dezycji jego 
gdy w Reichstagu toczy się. debata . naci natychmiast wymieniano ewentualnych je- • 
przyj(<'.ciem planu Younga, (Jak doniosło go następców. • 

Detektory własnej konstrukcji kom· 
pletne ze słuchawkami i anteną od 

f.-wczorajsze „Hasło" plan Younga został W koiach politycznych brane są pod 
p.rzy}ęt~/ FZCZ Reichsta~).' dr. ?chacht 11wa·~' i inne kandydatury, jak dyrektora 
zofasza nagle sw-1 dymisję, toruiąc tem banl~u \Varburga w Hamburgu - Karola 
s~mem drogi.; cll:t de:nagogji nacjonalistów. Melchiora, dyrektora Deutsche Bank i Dis
Skoro howiŁ•111 prezydent Can ku Rzeszy, conto G ('s~·llscbart ~- Solms$ena, 1 cz naj
dostatt;:c:mic \Vt<tj •n111ic:zu11y w arkana pl:1- widts.ze ~ąan;;~ Jn'.t dr. Luther. 
1111 Younga i B<1nku Rcparacyjn.eg?, do- ·Spóźniona dernons!racja dr. Schachta 
tychczasowy zwolennik porozum1cn1a has- trafiła w próżnię 
kie~o, protestuje przeciw planowi Youn- L. ff. 

• 
F .PO 

Piot1· owska 
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GŁUPOTA LUDZKA JEST NIESMIERTELNA 

Wypędzacz djabła z Kleinpesł 
cieszy · się licznymi zwolennikami 

W małej węgierskiej miejscowości Chodzi tu prawdopodobnie o rodzaj ma
~einpest tuż pod· Budapesztem, która sowej psychozy, jaką - Raroha potrafił 
przydziel~a została ostatnio do s.toliey wywrzeć na otaczający go. t~. . . 

się Raroha, iż ludzie przychodzą doń do
browolnie, że wszelkie względy materjal
ne są mu zupełnie obce 

i że przez swą moc wypędzania 
'djabła, 

wyleczył on wielu ludzi, których lekarze 
uznali za nieuleczalnych. 

Węgier, dziać się poczęły :zeczy prz~o- Zdemaskowai;y ~es~ci.e 1 pociągruę
~nające i.ywo czasy zam1erLChłego sre- ty -d~ odpowie00ialnosc1 - prz~czem 
dniowiecza. - omal me doszło z tego powodu do Jawne
- Powstała tam pewna sekta religijna, go buntu przeciw policji - tłumaczył 
której czło-okowie poczęli się do_patrywać !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1!1!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!1!!!!!!'!!!!!~!'!1!!!! 
4)rzyczyny rozmaitych ciężkich , chorób 

w opętaniu cierpiących na_ nie 
osób przez djabła. 

Miejseowa ludność przebąkiwała jUŻ 
oddAwna o tajemniczych praktykacll tej 
sekty, ale nie wiedziała nic pewnego. 
Faktem jednak było, że szalona ta ideja 
otumaniała setki osób i . rozprzestrzenia
ła się epidemicznie, 

ogarniając coraz to szersze 
koła. 

Wreszcie cmwnyŻn tyi:µ sprawom po
łożyła kres policja. I wówczas wyszły na 
jaw romiadte S"ZCZegóły, którym nie moż
:na byłoby wierzyć, gdyby ich nie po
twierdzały protokuły policyjne. Jedna z 
wiar tego ciemnego zabobonu, niejaki 
Leopold Steiner, · 

dotknięty został obłędem 
religijnym 

l umieszczony w domu dla obłąkanych. 
Uważa on się za proroka zesłanego przez 
Boga, by uwolnił ludzkość od djabła. 

Jak niezdrowy i anormalny wpływ 
,wywarła sekta owa na całą miejacowość, 
lwiadczą niesłychane fakty, 

gdy masy kobiet rozebranych 
do naga 

j)Oddawały się biczowaniu, aby w ten spo 
aób wypędzić ze siebie biesa, który niemi 
awładnął. · 

Założycielem sekty jest niejaki Desy-

Miłość z .za grobu 
Osobliwa historja spirytysty~zna 

Pismo spirytystyczne pod tytułem I Wrażliwa dziewczyna tak się przejęła tern 
„L'eclair" wychodzące jako miesięcznik w stanowiskiem ojca, że się otruła„. 
Paryżu, opisało w ostatnim ,numerze niez- Samobójstwo to rozeszło się w Lyo11ie 
wykły fakt, który miał się zdarzyć nie szerokiem echem, lecz po pewnym czasie 
dawno w Lyonie. zapomniano o niem. Dopiero obecnie przy-

Przed trzema laty zmarła tutaj pomniało się ono Lyończykom na tle nader 
śmiercią samobójczą, sensacyjnych okoliczności. Oto ów Karol 

młoda, 19-letńia, Franciszka Charmelle, Dufresne poznał pewną pannę i postano
córka miejscowego aptekarza. Pozbawi- wił się z nią ·ożenić. · 
ła się -0na życia z powodu tragedji miłos- ślub rostał oznaczony. 
nej. Lecz na kilka dni przed terminem za-

Oto zakochała się ona bez pamięci w czął Karol opowiadać znajomym z wyra
młodym pomocniku aptekarskim, zajętym zem bezgtanicznego prz"erażenia, że usta
w przedsiębiorstwie jej ojca. Młodzieniec wicznie w nocnej porze prześladuje go 
ów, nazwiskiem Karol Dufresne odnosił duch zmarłej Franciszki, żądając · od niego, 
się do dziewczyny z wielką sympatją i go- aby nie żenił się i grożąc w razie zawar
tów był pojąć ją za żonę. Stary jednak cia tego małżeństwa 
aptekarz, dowiedziawszy się o tej spra- rozmaitemi straszliwemi nieszczęściami„. 
wie, stanowczo oświadczył córce, że nigdy Dowiedziała się o tem ·rodzina narzeczonej 
nie pozwoli, aby wyszła ona zamąż i małżeństwo zostało rozbite. 

za tąkiego młokosa i golca. 
~---000-

Ford o przyszłości 
dery Raroha. Przechwala się on otwar- Henry Ford widzi w postępie techrticz- tę czyniła maszyna, ożywiona prądem e

lektrycznym. cie, że założył ją również i w rinnyeh kra- nym 
jach i mianuje się z tego powodu dum- wielką przyszłość kobiety, 
nie · nie w tern jednak znaczeniu, by kobieta 

„średnioenropejskim wypędzaczem przyszłości brała czynny udział w rozwoju 
djabła". techniki, jako współpracowniczkę na tern 

Zajmuje on w Kleinpest własny dom, polu, lecz, że to ją skieruje na właściwą 
~e odbywają się rozmaite orgje, o dla niej drogę życia i pracy domu. 
których coś niecoś wiedzieli bezpośredni · Przedewszystkiem tendencja przenosze
sąsiedzi tej budowli, ale steroryzowani nia zakładów przemysłowych z wielkich 
przez „apostoła" zachowywali całkowite miast na wieś, wobec wszędzie dzisiaj 
milczenie. dostępnej .energji elektrycznej, znacznie po-

Raroha wydaje własny tygodnik pod ł lepszy warunki , higjeniczne ludzi pracu
tytułem „Wiara Apostolska". Całe masy jących. Następnie zastosowanie prądu elek
zwarjowanych bab .traktują tego proro- trycznego w gospodarstwie domowem 
ka jak świętego i ciłpowiednio się z nim uwolni kobietę od trudu 
obchodzą, i niehigjenicznych warunków pracy w ku-

całując go po rękach i padając rzu i brudZie: Gotowanie, pranie, porząd-
przed nim na kolana. kowanie domu wszystko będzie za kobie• 

Praca kobiet w fabrykach i warsztatach 
będzie, według Forda, coraz mniej wydajną 
i poszukiwaną, gdyż kobiecie brak jest 
cierpliwości, dokładności ·i pewnego rodza
ju pedanterji, których coraz bardziej bę
dzie wymagała maszyna fabryczna. 

Kobiety dążą nieraz d() prowadzenia sa
modzielnego przedsiębiorstwa, lecz po 
krótkiem doświadczeniu tęsknią 

do stanowisk wykonawczych, 
gdyż w ich istocie leży raczej instynkt 
współpracy, a nie kierowniczy. 

Poświęcęnie swego wolnego szasu mę
żowi i rodzinie qa uczciwej kobiecie praw~ 
dziwą władzę w społeczeństwie i to będzie 
istotnem powołapiem kobiety, którego speł
nienie ułatwi jęj postęp techniczny . 

•• I:. - • -'< • - • ... • ' 

Zadziwiającym faktem w tej nad
zwyczajnej jak na dzisiejsze czasy aferze 
jest to, iż pomiędzy zwolennikami tej 
sekty 

jest wielu irtteligentóvr 
głęboko wierzących w śWiętą misję tego 
szarlatana, mającą za z.adanie oswobo
dzić świat od wszęlkiego panującego na 
nim zła i chorób. . 

Opętani tern szaleństwem ludzie za· 
klinają. się na wszystkie święto$ci, że 
Raroha obdarzony nadprzyrodzoną siłą, 
leczy ludzi dotkniętych ciężką chorobą 

przez wypędzenie z nich złego 
ducha. 

Uważają oni również, że każdy, kto mu 
w tej zbożnej pracy _staje na przeszko· 
dme, odpokutuje to ciężko. 

Z całego tego opisu wypływa, że ów 
wypędzacz djabła z Kleinpest, a szczególr 
nie wpływ jego na otaczających „wier
nych" jest niezmiernie .podobny do głoś
nego obecnie cudo.twórcy Zeilejsa z Gall
spach. Różnica pomiędzy nimi jest tylkc 
ta, że pierwszy z nich przybrał sobie do 
pomocy zdawałoby się zdeskredytowane
go już oddawna djabła, podczas gdy dru
gi posługuje się najnowszemi wynalazka
mi, jak lampa kwarcowa, ultrafioletowe 
promienie i t. p. Obadwaj jednak są z 
tego do siebie podobni, że wierzą 

w nieśmiertelność ludzkie) 
głupoty 

i to ich nie zawodzi. 

I ·:· l&ORCE ·:· 11 
Napiórkow~kiego ?3 

Dziś i dni następn)' eh 525 

"Dwa pokolenia„ 
(MY AMERYKANIE) 

W strzllsający dramat w~ 10 aktach ilus
tr ujący dzieje miło.,ścj na tle odwiecz
nego konfliktu pomiędzy rodzicami 

i dziećmi 

W roli głównej 

Patsy Ruth Miller 
• I 

George Sidney 
Początek w da.i powazec!.Die od i o dz. S. 7 i 9, 
oboty o 3 niedziele i ówi~ta o 1 W niediiel~ 

na pierw1zy seans wszystkie miejsca po 40 groszy 

PHILIP MACDONALD Prxeclrak 
wzbroDloay 

ZEMfłTA DETEKTYWA 

jej wdzię~. s:i:iu~łą postacią, poczem potrząsnął wynurzył się gruby wydawca, już nie uśmiechnięty, ~ 
głową, odwrocił się 1 z:zekł d~ ~zof~ra; · prawie nieprzytomny z przerażenia, z twarzą pocentko-

- Pros~ ~oczekac, za pięc mm ut b~dę · z.~v.;o~m waną czerwono i szaro. Uszedłszy prawie biegiem kil
P.rzy weJŚCIU do .korytarza. spot~~ się z P1ke m. i z ka kroków, oparł się o ścianę, dysząc prędko. Pike 

Nettą Fanthorpe. Pik~ ch~w~ własme notes;, Dziew- przemówił do niego uspokajającym tonem, poczem za-
CZJ'.na stała sztywna, J~k. zołmerz na bacznosc, .doty- czą~ o coś nalegać. Gruby potrząsnął słabo głową. Pike 
kaJą~ c~ust€CZką. skr0I_1i i ust. W chłodnem_ P?~et:zu nie dawał za wygraną i wkońcu ofiara wykrztusiła o
u~osił się słaby, sł~ki _zapach W?dY k?lonskieJ mb~ koło dwudziestu słów, które zostały wciągnięte do 
wi~~ u~arłych. ~atow. Antom uchylił kapelusza i policyjnego notesu. Mały wydawca, spragniony powie-

(uTHE WHITE C:Q.OW") 
autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej. 

Nr. 46 

Nikt się nie odzywał. Panowało kościelne milczenie. 
Zjaw.il się Pike, przepraszając obecnych (a w 

azczególności panie), że musi ieh narazić na wstrza
śnięcie, niestety! nieunHrnfone. Obiecał, że postara sfę 
&kończyć z tem jak najprędzej i prosił, aby odpowia
iali z namysłem i rozwagą. Bieirwszą poprosił pannę 
&lroyd. 

Wstała, spokojna, i wyniosła i skierowała · się ku 
drzwiom. Rike wyszedł za ni·ą. 

. ~rzwi się z!im1?1~ły. Hollidiiy po~·uszył ' się niespo
koJme na krzesle I Jego stały usmiech jakby przy
gasł. Przez chwilę rzdawało się, że prz.e1nówi, ale tylko 
z:hrząknął. Dufresne bawił siię automatyeznie -laska z 
wzrokiem, utkwionym w ścianę. Blumenthal, ni~~u
chomy jak posąg, strzelał po pokoju niespokojnemi o
dami. Netta siedziała z przymkniętemi powiekami. 
1otując się widocznie do próby. 

Rike powrócił w ciągu mniej niż pięciu minut, ale 
)ez Sheili, która znajdowała się już na chodniku. Ko
ło bramy minęła zajętą taksówkę, z której wysiadł 
Antoni. Detektyw zwrócił uwagę na bladą, ściągniętą 
twarz pięknej dziewczy:µy, która najwidoczniej wysila
ła się ostatkiem sił na spokój. Oczy miała szkłane, 
:wargi zaoiśnięte kurczowo, a koło ust ostre lin.ie 
:wstr~tµ i trwogi. Stał chwiilę w miejscu, patrz~c za 

zwrocił się do Pili:e a: , trza, wybiegł pędem na ulicę. 
- Panna Fanthorpe skonczyła? Pike zamknął notes, podniósł oczy i zobaczył Anto· 
Inspektor skinął głową, najwidoczniej zaniepokojo- niego. 

ny jej stanem. . - Już tylko jeden - rzekł i poszedł znów do po-
Dziewezyna zachwiała się i gdypy .Antoni nie prny- czekalllli. Tym razem nieobecność jego _ w trupiarni 

trzymał jej za ramię, byłaby upadła. trwała nieco dłużej. Blu,menthal zachował się tak sa-
- Niech pani stąd wychodzi - rzekł i wyprowa- mo niedramatycznie jak Dufresne. Złożył zeznania 

dził ją na ulicę. spokojnym głosem i wyszedł wolnym krokiem, nor-
- Wsadzę panią do taksówki - :rzekł rozglądając malny i niePQruszony. 

się naokoło. . . . , . . . Antoni wysunął się z ciemnego k~ta. Inspektot 
Poczuł na rannemu mesmiałe dotkmęc1e delikat- przewracał kartki notesu. 

nych paluszków. - Rezultat był do przewidzenia - rzekł. - N:; 
- Już mi dobrze - zabrzmiał cichy głosik. - Ja- pięć odpowiedzi dwie prawie zdecydowane. - Trzy _ 

ki pan dobry, pułkowniku, jaki dobry! Och, to okropne ani tak, ani nie. - Zaczął czytać z notesu: _ Panna 
miejsce! Holroyd: gotowa przysiąc, że to Lennet. Ta sama bu· 

Antoni machnął laską i koło chodnika 2.atrzymała dowa, to samo czoło i charakterystyczne wygięcie le
się p11Sżna taksówka. Pomógł dziewczynie wsiąść i na wej ręki. 
jej prośbę podał szoferowi adres Carfew Street. Odjeż- - Jakto? - zapytał Antoni. 
dżają.c, kiwnęła mu z uśmiechem głową, siląc się na - Prosta rzecz, panie. We wszy:stkich rysopisach 
wesołość. Lenneta jest wzmianka, że miał w tej ręce jakieś krót· 

Powrócił do domu śmierci i w bramie mhiął się z kie śdęgno czy coś takiego. Ni.e mógł jej wyprostować 
Dufresne'rn. Sekretarz uchylił kapelusza. Miał spokoj- Otóż pozycja złamanej ręki trupa przypomniała palli 
ny, a nawet znudzony ·wyraz twan;y tak, jakby wycho- nie Hol:royd - - -
dzjł z biura, i szedł energicznym krokiem zdrowego Antońi skinął głową. 
człowieka. - Rozumiem. A ta:mta druga? 

Pike zabierał wła~nie z poczekalni Holloday'a. Anto- (d. c. n.) 
ni zaczekał w koTytarzu. Po chwili ~ drzwi. truP.iar:ni 
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W 5, bięź) Cit I(• 10 ni. 

Zachód „ g. 5 m. 

Zebranie Zarządu łódzkiej 
Izby Rzemieślniczej 

W piątek dnia 14 b. m. w lokalu Izby 
...<zemieślniczej o godz. 8-ej wieczór odbę
dzie się zebranie Zarządu Izby Rzemieśh1i
czej. (as) 

Walne Zebranie Izby 
Rzemieślniczej w Łodzi 
Na zebraniu Zarządu Izby Rzemieślni

czej w dniu 7 marc,11 b. r. uchwalono zwo
łać na dziei1 30 b. m. Walne Zebranie Izby 
:Rzemieślniczej w Łodzi. (as) 

Odznaczenie łódzkiego 
artysty-rzeźbiarza 

Donosiliśmy w dniu wczorajszym o za- , lanek 
bójstwie popełnionem przy ulicy Radwań- zabił czterema wystrzałami rewolwerowemi 
skiej Nr. ·41, gdzie 36-letni Paweł Ma- teścia swego 56-letniego Antoniego Hyliń-

Katastrof a samochodowa 
pod Łęczycą 

Pijany szofer pod płonącem autem 
W dniu wczorajszym na ~zosie pod I czaka. 

Łęczycą. miała miejsce katastrofa samo- Niezależnie od tego 
chodowa, która zakończyła się zapaliła się benzyna 

poranieniem. szofera. w zbiorniku i rozbity samochóa stanął w 
Szosą. z Kutna do Łęczycy podążało auto płomieniach. 
osobowe, stanowiącE- własność Frydrycha N a widok ognia przybyli okoliczni 
Ga.mpego. wieśniacy, którzy rannego szofera wydo-

Auto to prnwadził swfer Franciszek byli z pod samochodu. Doznał on bu.rdzo 
Witczak. Kierowca będąc ciężkich uszkodzeń cielesnych i w stanie 

w stanie pijanym groźnym przewieziono go do szpitala w 
jechał z nadmierną. szybkością i na skrę- Łęczycy. 

W dniu wczorajszym przybyła do Ło- cie, nie zdą.żył należycie samochodu skie- Jak ustaliło dochodzenie policyjne, 
dzi delegacja 15 P· ułanów poznańskich w rować i wpadł całym pędem do przydroż· winę spowodowania katastroJ'y 
składzie rotmistrz Gałza, rotmistrz Dobro- nego rowu, skutkiem czego samochód ponosi kierowca Witczak, 
wolski, celem wręczenia artyście rzeźbia- przewrócił się i uległ zniszczeniu, gn;e- który był w stanie pijanym i jechał z nad 
rzowi Mieczysławowi Lubelskiemu dyplo- biąc pod swemi szczą,t:rnmi szofera Wit- mierna. szybkością. (w). 
mu honorowego 15 p. ułanów. --o<:>o--

Podczas aktu wrQczenia rotmistrz Gał- w bł• w I z d • 
ta w imieniu dowódcy rułku i oticerów, o ICZU a nego groma zen1a 
podkreślił, iż dyplom jest wyrazem uzna-
:iia i wdzięczności dla mistrz~, który "!' Związku Zawodowego Handlowców Polskich w Łodzi 
roku 1927 wykonał w Poznaniu pomnik . . • . . . „ • 

ku czci polecrłych ułanów 15 pułku. (w) . Zbltzaiącc s1~ doroczne Zgromadzerne \nad wyraz trudne1 sytuacji nalezy szukać 
b członków Związku Handlowców Polskich nic w odosobnieniu i obojętności dla spra-

0 
. . w Łodzi, zapowiedziane na dzień 15 b. 111. wy ogólnej - lecz w wysiłku zbiorowym, 

ceny na mięso wzbudza wśród zrzeszonych i niezrzeszo- jaki daje organizacja zawodowa. 
wieprzowe nych pracowników umysłowych zrazu- Daje się przeto zaobserwować w ostat-

. . ._ miałe zainteresowanie. Dowodzi to, że o- nich czasach przypływ zainteresowania 
. W. dniu wczora1s;y.m ~a.gi~trat otrzy- kres śpiączki i obojętności na sprawy ogól- sprawami związkowemi i powrót do szere

~d.ł pismo Urzędu.'\\ .01ewodzkiego? uchyl.a ne zaczyna mijać. gów organizacyjnych. Szczególnie daje 
J.ąc~ uchwałę ~agistt.atu w ,sp_rav:ie _obm- Pogarszające się z dnia na dzień wa- się to zauważyć w Związku Handlowców 
?:?ma cen na mię:? wieprZO\\ c 1 wiept zowe runki bytu klasy pracującej wśród 11ic- Polskich, w którego szeregach skupiają się 
'\\- ytw?ry mas~r~kie. . . . przygotowanej do wytrwałej i konse- pracownicy umysłowi prywatni. 

.Rown~czesme. Urząd ~01ewoc~z~1 po- kwentnej walki codziennej o poprawę by- Toteż zbliżające się doroczne zgroma-
lec1ł M~g1stratow1 .. Z\\:ołam.e Ko1111s11 dla tu społeczności pracowniczej, posiały roz- dzenie, mające zilustrować całoroczną 
ustalama cen Sekq1 Mięsnej, celem ustalc- goryczenie i zniechęcenie, odstręczające ti; działalność Związku i dać wskazania na 
nia cen na powyższe artykuły spożywcze. społeczność od organizacyj zawodowych i rok następny, będzie zarazem probierzem 

W wykonaniu polecenia Urzędu Wo- od wszelkiej akcji zbiorowej. zainteresowań najaktualniejszemi sprawa-
jewódzkiego, Magistrat zwołał posiedzenie Bieg wypadków dopiero wskazał roz- mi, dotyczacemi bytu pracowników umy-
Komisji dla ustalania cen - Sekcji Mięs- goryczonym i zniechęconym, że wyjścia z slowych. 
nej - na piątek, dnia 14 marca r. b., o go
dzinie 10-ei rano. 

Giełda zbożowa. 
CEN'Y RYNKOWE. 

żyto 16,00 - 17,00; Pszenica 34.00 - 35.00; 
Owies jednolity lG,50 - 17,50; Jęczmień i1a 

kasze 18,00 - 19,00; Jęczmień browarny 22,00 
- 24.00; Mąka pszenna luksusowa 67,00 -
'10,00 Mąka p~zenna 0000 57,00 - 60,00. Mąka 
i;ytnia według typu przepisowego 33,00 -
34,00; Otręby pszenne sza.le 15,00 - lG,00; O
tręby pszenne średnie 12,50 - 13,50; Otręby 
żytnie 9,00 - 9,50; Kuchy lniane 32,00 - 33,00, 
Kuchy ~·zepakowe 24,00 - 25.00; Groch polny 
jadalny 27,00 - 29,00. 

Usposobienie spokojne. - (1broty małe. 

w najlepszej swej kreacji, w wiei 
kim dramacie sponiewieranej 

kobiecości p. t. 

Serce Ulicznicy 
ł\ajpiękniejsza symfonja uczucia 

dziewczyny z bruku. 

\~"spaniała ilustracja muzyczna crkie'\lry symfoni 
1
1 

c7,nej pod dyrekcją A. CZUDNOWSKIBGO 
Poe lł\lck seansów o god;r,. 4-ej popol„ w ,,-obuty I 

I niedz. i ~więta o :?odz. 12-eJ w południe 
ostatni o g. 10 wiecz. , 

l 
Cciny miej!c na pierw.ny ~eans od l d., w ::ob. l 
nied•. • święta od godz. l 2-ei do 3-ej po p<>ł. I 

wozy•tkie roiojs .a po 1 >!' i 50 gr. I 

l§llilm.11!11'.iłl!flmliłliJIH!illillmlmlSJ 

Patronat nad młodzieżą 
rzemieśł11iczą 

przystępuje do zorganizowania świetlic 
W dniu 10-go marca w lokalu Izby j sprawa mządzenia świetlic na tereniL wo

Rzcmieślniczej, przy ulicy Ewangelickiej ljewództwa łódzkiego, jest kwestją paiącą 
18 odbyło się posiedzenie podkomisji cło i postanowiła przystąpić w najbliższym 
spraw opieki nad terminatorami. I czasie do zorganizov,rania świetlic i sal dla 

W skład tej i:·odkomisji mającej na celu terminatorów przedewszystkiem w samej 
organizowanie świetlic dla terminatorów Łodzi. 
wchodzą, p. prof. Horbacki, jako prze- W związku z powyższem omawiano 
wodnicZ<!CY, oraz jako członkowie pp. dyr. sprawę organizacji świetlic, zakres ich 
Tomaszewski, sekr. Izby Rzemieślniczej działalności oraz środki potrzeb·nc na zre-
Piekarski, oraz ref. Izby Górski. alizowanie tych projektów. (as). 

Komisja na posiedzeniu stwierdziła iż 
---e~ 

Zdjęcia z filmów niedozwolonych 
dla młodzieży 

• nie mogą być wystawiane na widok publiczny 
Zdarzają się wypadki, że kinoteatry I względnie niedopuszczalne i przekreśla

wyświetlające filmy niedozwolone dla jące zupełnie cel i skutek wyłączenia 
młodzieży, wystawiają. w miejscach młodzieży od oglądania pewnych filmów, 

dla wszystkich dostępnych, Ministrestwo Spraw Wewn. przesłało w 
a więc w bramach, poczekalniach i na 'tych dniach okólnik do Urzędu Wojewódz 
ulicach, poszczególne zdjęcia z tych fil- kiego, w którym zaleca zwrócić szczegól
mów, przedstawiające najbardziej drasty ną uwagę na tego rodzaju reklamy 
czne sceny, albo też epizody te odtwarza- i bezwarunkowo je usuwać. 
ją w inny sposób i przedstawiają je na W razie zaś wystawienia części filmu u
plakatach, podkreślając jeszcze bardziej suniętej przez cenzurę filmową winnych 
Ich drastyczność. Zdarza się również, że pociągnąć do oopowiedzialności. 
.wystawiane są takie zdjęcia, których w Zarządzenie to stosuje się rówmez 
łilmie do teatrzyków i kaba1·etów, którn często-

wcale nie było, kroć wystawiają na widok publiczny 
albo te części filmu, które przez cenzu- '~djęcia i rysunki obrażaj;~ce wstydli- l 
rę zqF>tały usunięte. wo~f _(w) I 

_ U;+au4ając poi!'l:filJi.l\V.~ll.i.: tcJ,;;.c ~ bas;. 

skiego. Przeprowadzone dochodzenie poli· 
cyjne dało następujące wyniki: 

W jednopokojowem mieszkaniu na pier· 
wszem piętrze domu przy ul. Radwańskiej 
41 mieszkał z żoną swą Antoniną Antoni 
Hyliński. Wraz z Hylińskiemi mieszkała w 
mieszkaniu tern córka ich 19-letnia Apo
Jo11ja z mężem swym Antonim Wieczor
kiem. Bylińscy byli od dłuższego czasu 

bez pracy 
a jedyną podporą rodziny była Apolonj;i 
która pracowała w fabryce Schweikerta. 
Poza Apolonją Hylińscy mieli jeszcze jedną 
córkę Zofję, która przed siedmiu laty wysz
ła za mąż za Pawła Malanka i mieszkała z 
mężem przy ulicy że1aznej Nr. 17. 

Między Malankiem a teściem jego Hy
lińskim panowała od kilku lat już niezgo
da. Powodem ciągłych nieporoz11mie1'i był 
fakt, że Hyli11ski 

nie wypłacił przyrzeczonego posagu 
Malankowi i ten z tego powodu był zły 
na teścia. Przed rokiem Hylińsl<i kupił nie· 
ruchomość w Zgierzu przy ulicy Sieradz
kiej Nr. 19, za sumę 6.900 zł. 

Kiedy Malanek dowiedział się o tem 
zaczął nagabywać teścia by mu dał re
kompensatę za niewypłacony posag 

w postaci połowy domu. 
Hyliński nie zgodził się na to, nato• 

miast pomagał zięciowi w ten sposób, że 
dawał mu po kilka złotych tygodniowo na 
najniezbędniejsze wydatki. 

W dniu onegdajszym wieczorem Mala
nek przyszedł do mieszkania, teścia i prz:y
niós' ze sobą butelkę wódki oraz zakąskę. 
Po wypiciu pierwszej butelki Byliński po· 
słał po drugą, którą wypito już w liczniej· 
szem towarzystvvie, ponieważ przyszło kil
ku sąsiadów. 

W trakcie libacji. Malanek począł się 
kłócić z teściem na stary temat, zarzucając 
mu 

faworyzowanie młodszej córki 
i krzywdzenie starszej. 

Podczas kłótni Malanek wyjął z kiesze
ni :-ewolwer i wystrzelił w sufit, poczerr 
natychmiast wyszedł z mieszkania. 

Przerażony Hyli11ski zaryglował drzwi 
za nim .. W kilka minut potem Mala· 
nek wrócił clo micszka11ia, oświadczając z:J 
drzwiami że przyszedł przeprosić teścia. 

Hyliński otworzył mu drzwi. 
W tej samej chwili Malanek stojąc n! 

progu oddał 
cztery strzały rewolwerowe 

do teścia, kładąc go trupem na miejscu. 
Następnie wszedł do mieszkania, usiadl 
przy stole i spokojnie czekał na przybycie 
policii która ~o aresztowała. 

Malanka osadzono w więzieniu do dys
pozycji władz śledczych. (p) 
WWW&&: 

Ze Związku 
Handlowców Polskich 

W niedzielę dnia 16 b. m. Związek 
Handlowców Polskich (Piotrkowska 108) 
urządza wycieczkę do Miejskiej Galerj1 
Sztuki na wystawę zbiorową prac artystów 
malarzy: Axentowicza, Wodzil\owskiego. 
Kidonia i in. Zbiórka członków w lokalu 
Związku o i:rodz. 11-ei. 

Radjosłuchacze 

DETEKTORY s: 
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Program ·prac nad· podniesieniem 
rolnictwa 

Z plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Rolnej 
Dnia 11 b. m. odbyło się w sali posie

~zeń Urzędu Wojewódzkiego 2-gie kolej
-ae posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Ko 
misji Rolnej pod przewodnictwem pana 
wojewody. 

Na posiedzeniu byli obecni: (oprócz 
15-tu członków Komisji} delegat Minister
stwa Rolnictwa, dyrektor departamentu p. 
Stanisław Czekanowski i zaproszeni w 
i;:harakterze rzeczoznawców PP. Dyrek
tor Ogniska Kultury Rolniczej w Kościel
cu - M. Baraniecki, starszy inspektor org. 
r.rospodarstw - J. Zdzienicki, Dyrektor 
Wojew. Towarzystwa Organizacji i Kółek 
Rolniczych - inż. Kawczak oraz cały per
sonel fachowy Wojew. Tow. Organizacyj 
i Kółek Roln. 

Posiedzenie otworzył pan wojewoda, 
poctnosząc znaczenie Wojew. Komisji Rol 
nej, jako organu czasowo : 

zastępującego Izbę Rolnic7.ą, · 

nowicie planu rozwoju mleczarstwa spół I w województwie łódzkiem. Całość progra 
dzielczego. mu opracowanego przez sekcję została 

Działy te nie wyczerpują w całości . przez plenum Komisj"i przyjęta prawie bez 
programu, który będzie jeszcze nadal przed zmian za wyjątkiem kilku drobnych popra 
miotem prac sekcji, nadto wek. 

ulegną rozszerzeniu Na zakończenie naczelnik wydziału rol 
działy, ujęte narazie bardziej ogólnikowo, nictwa i weter. Urzędu Wojew. zapoznał 
mianowicie: hodowla owiec, drobiu i ko- zebranych z komunikatem o dotychczaso
ni. Układ dotychczas opracowanego pro- wych środkach przedsięwziętych przez wła 
gramu jest następujący: w każdym dzia-: dze naczelne w związku 
le podano stan obecny danej dziedziny z obecnym kryzysem w rolnictwie, 
wytwórczości lub prowadzonej akcji, na- a mianowicie w s:r:rawie ceł wywozowych, 
stępnie ogólne zasady programowe, a wwozowych i tak zw. premji wywozowych, 
wreszcie programy szczegółowe dla każ- organizacji pomocy kredytowej i zbytu zbo 
dego powiatu, z wyszczególnieniem miej- ża, a wreszcie odczytał ostatnie uchwały 
scowości, gdzie dana akcja ma być w naj Komitetu Ekonomicznego Ministrów w spra 
bliższem trzechleciu prowadzona. wie polityki zbożowej, kredytu rolniczego, 

Dzięki zobrazowaniu stanu obecnego spraw podatkowych i ubezpieczeniowych, 
program ten zaw_iera niejako polityki celnej i kredytowej. · 

monografję rolnictwa Posiedzenie zamknięto o godzinie 19-ej. 

Włókniarze ·radzą 
nad poprawą swojego bytu 

podkreślając znaczenie dotychczasowych 
prac w sekcjach Komisji, jako dotyczące 
przedewszystkiem wojewódzkiego progra
mu podniesienia rolnictwa, i następnie 
zwracając uwagę na niedostatecz11y udział 
czynnika społecznego w pracach sekcji, 
przyczem pan wojewoda wyraził nadzieję, Na ostatnio odbytem zebraniu robot-1 upadłości, które unierachamiając swe 
te w przyszłośd liczniej, niż dotychczas bę ników przemysłu włókienniczego zorga- zakłady powiększają kadry bezrobot
dzie czynnik społeczny reprezentowany w nizowanych w Łód!Zkiej Radzie zw. zaw. nych i przyczyniają się do zwiększenia 
:>racach sekcji, do czego przyczyni się zmia pomiędzy innemi poruszono sprawę nędzy sfei' robotniczych. 
na regulaminu Komisji, znacznie ułatwia-• . . m~so~ych bankructw, Niezależnie od powyższego zebrani 
tąca pracę. ;akie ostatmem1 czasy notowane ·są na postanowili interwenjować u czynników 

Na porządku dziennym było przede- terenie Łodzi. miarodajnych odnośnie 
wszystkiem Zebrani postanowili zwrócić się do uruchomienia robót inwestycyjnych, 
sprawozdanie z działalności sekcji woje- poszczególnych klubów poselskich, aby jak to zaprojektowanej budowy dwor-

wódzkiej Komisji rolnej przeprowadzili na forum Sejmu ustawę ca kolejowego w Łodzi i t. p. tudzież 
za rok ubiegły, następnie zmiana reguła- o jaknajoględniejszem stosowaniu upa- wstrzymania podwyżki komornego do 
minu Wojew. Komisji Rolnej, dotycząca dłości firm przemysłowych, oraz obostrzy mieszka11 jednoizbowych oraz ocalenia u-
zniesienia ilości sekcji z ośmiu na cztery, ły kary bezpieczeń społecimych, które przez swe 
wprowadzenie do Komisji przedstawicjeli na winnych złośliwej upadłości. obciążenia przyczyniają. się bardzo po-
organzacji rolniczej zunifikowanej, zamiast aż do konfiskaty majątku., za.równo upa- ważnie clo zahamowania rozwoju prze-
przedstawicieli dwóch byłych organiżacyj dłego, jak i jego rodziny, by tym spo- mysłu. 
rolniczych (Wojewódzkiego Związku Kó- sobem powstrzymać falę coraz nowych 
łek Rolniczych i Rady Okręgowych Towa- - ·S---
rzystw Rolniczych}, zmniejszenie obowiąz
'<owych posiedzeń sekcji. 

Po rozpatrzeniu spraw powyższych przy 
stąpiono do rozpatrzenia opracowanego 
przez sekcje programu prac 

nad podniesie.anem rolnictwa · 
~ naszem woĄewłAlztwie, obejmującego 
dotychczas naatęr-JUjące działy: a) Akcję 
meljoracyjną, b) Zalesienie nieużytków, 
c) Weterynarję samorządową, d) Oświa 
tę rolniczą szkolną i pozaszkolną, obej
mującą przysposobienie rolnicze młodzieży 
wiejskiej, konkursy gospodarzy samodziel 
nych, organizację gospodarstw przykła
dowych, wycieczki rolnicze, pracę kół go 
8podyń wiejskich, e) Popieranie wytwór 
czości roślinnej w dziedzinach: rozpo
wszechnianja nasion uszlachetnionych, na
wozów sztucznych, walki z chorobami ro
ślin, doświadczalnictwa, ognisk kultury rol 
niczej, organizacji spółek maszynowych 
i stacji czyszczeni.- nasion, sadownictwa, 
warzywnictwa i szkolarstwa, f) Popiera 
nie wytwórczości zwierzęcej w dziedzi
nach: hodowli bydł~ nierogacizny, owiec, 
drobiu, koni, i tematu wiążącego wytwór
czość zwierzęcą i organizację zbytu, mia-

Kupcy łódzcy . 
przeciwko ciężarom podatkowym 

Onegdajszy demonstracyjny . strajk na gruncie łódzldm. 
kupców Komitet ten ma na celu dalszą ak-

nie został proklamowany ej ę w kierunku 
przez żadną organizację kupiecką łódz- zmniejszenia ciężarów podatkowych 
ką, natomiast kupcy łódzcy sami po- i wydeleguje swych przedstawicieli do 
stanowili pójść w ślady kupców war- prezesa izby skarbowej, prezydenta mia-
szawskich. sta i ministerstwa skarbu, 

Wezwania do zamykania sklepów Komitet dowodzi, że w okresie p1:zed-
zgłosili kupcy sami. świątecznym możliwie kupcy zdołają 

Obecnie, jak nas informują, akcja przeprowadzić 
poza zrzeszeniami kupieckiemi i izbą pewne tranzakcje 
handlowo - przemysłową i jeśli nie będą niepokojeni przez se-

przybrała większy rozmiar. kwestratorów odzyskają równowagę i 
Odbyło się zebranie kupców w pry- będą nadal mogli płacić podatki. 

watnym lokalu i postanowiono zawią~ Po osiągnięciu tych doraźJ!yc.;h re-
zać specjalny· komitet kupiecki, który zultatów komitet kupców ma wszcząć 
rozpocznie akcję niezależnie akcję w kierunku 

od łódzkich organizacyj kupieckich trwałego zmniejszenia 
i tylko połączy się z organizacjami ku- I ciężiarów podatkowych a szczególnie po-
pieckiewj, których będzie egzekutywą datku obrotowego. (b) 

'~r. 7t 

Zmiany personalne 
w Urzędzie Woiewódzkim 

Dnia 12 b. m. w Urzędzie Woje-
wódzkim odbyło się oficjalne pożegnanie 
p. N aczelnilra Kaczyńskiego, odchodzą
cego na stanowisko Starosty do Ostro
wa Poznańskiego, p. Nacz. Syski od
chodzącego na stanowisko kierowniczf 
Wydziału Bezp. Pub!. Urzędu Woje
wódzkiego w Białymstoku, oraz p. Le
wandowskiego przechodzącego do są
downictwa. 

Ustępujących panów urzędników 
pożegnał Pan Wojewoda podnosząc ich 
zasługi w pracy państwowej i życzac 
dalszej owocnej działalności dla dob;a 
Państwa i społecze"nstwa na nowych sta-
nowiskach. · 

W imieniu czynnika samorządowegc. 
pożegnał p. inż. Swinarski czł. Wydzia
łu Wojewódzkiego. 

Pana Naczelnika Kaczńskiego w imiE. 
niu urzędników Wydziału Samorzadowe· 
go żegnał p. radca Kozłowski, p. p: N a
czelnika Syskę w imieniu urzedników 
Wydziału Bezp. Publicznego - -p. rad
ca Gidyński. 

W imieniu opuszcriających Urzad We 
jewó?zki w Łodzi panów urzędników 
podziękował Panu Wojewodzie i Kole
gom za serdeczna życzenia u. NaczelniJ 
Kaczyński. 

Ile młodzieży kształci się 
w Polsce 

Ogólna ilość uczniów płci obojga we 
wszystkich szkołach początkowych, śred
nich i wyższych Rzeczypospolitej Pol
skiej wynosi 3 % miljona. Z tej liczby 
na szkoły początkowe przypada 3 ~ mil
jona, na średnie - 205.000, na wyższE. 
- 43.000. 

Wśród uczniów szkół średnich, kate>
lików jest 67%, izraelitów 22%, ewange
lików 4%, grecko-katolików 4% i prawo· 
sławnych 3%. 

Ogólna liczba studentów i studentek 
w Polsce wynosi 43.249 osób; w tern ka· 
tolików - 28.865, izraelitów - 8.407, 
grecko-katolików - 1.977, ewangelików 
- 1.027 i prawosławnych - 7.84. 

l•szy dtwiękowy Kinoteatr w Łodzi 
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Dziś i dni następnych! 

Najwspanialszy przebój sezonu. 
Genjalny śpiewak i artJsta filmoww 

AL ,JOLSON 
jako 

„Spiewak 
jazzbandu" 

Historja Życia artysty, który wyrwa
ny z murów tradycji Ghetta zdobył 

najwie;kszą sławi:. 

P "" • • St · t t 'd k• A R • k• I dzielności za to, że z powodu oszczędności budże. I mnki drogowe w powiecie, aczkolwiek powoli to rzemow1en1e aros y o z 1ego, • zews :;ego, •.oY.ych pa11stwa zmniejszają się z konieczności SU· jednak zmieniają się na lepsze. Ideałem naszym w 

d b d b d • h s • •k ł 'd k• •~Y my na utrzymanie dróg państwowych w powie· tej dziedzinie Sił rezultaty osiągnięte przez Sejmik 

Po czas 0 ra U zetowyc eJml U 0 Z Jego CIC •• , • • •• • • • • C~ęstochowski, który przoduje W tej dziedzinie ca• 
SeJ1111k me moze ponos1c odpow1edzialnose1 za łeJ Polsce. 

R d • p b• • k• • to, że z powodu braku długoterminowego kredytu Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 roku 0 budowie . w u Zie a ~anie lej w państwie, nie . posiada kilkudziesięciu . miljonów i. utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospoli· 

Ciężko szło ze zbilansowaniem naszego budżetu ny ob)wateli umiejącyC'h 1,ladać hronią, nie siana 
W bieżącym roku budżetowym: Po licznych deba na straży naszej Ojczyzny, naszych granic?... But 
lach na Wydziale Powiatowym, dopiero specjalna najeźdźcy zniszczy wszystko co jest życiem i dobro 
komisja, skreślając nawet na najpotrzebniejsze wy- )Jytem, a z kwitnących naszych miast i \\Si zostaną 
datki, zdołała doprowadzić do jakiei takiej równo- zgliszcza i gruzy. 
wagi. Dwum pozycjom, skreślonym przez komisję Wychowanie fizyczne jcot potlstawą przysposo
przeciwstawić się jednak muszę, a mianowicie: ~ hienia wojskowego, ćwiczeniem wielkiej armji cpd 
tlziale IX .poz. b. „koszty kuracyjne dla ubogich" lów w dziale obrony naszych granic i Pań!'twa. 
oraz W dziale VIII. poz. na cele W. F. i P. W. Problem drogowy na terenie powiatu łódzkiego 

Ko_szty. kuracyjne nic. są uzal~ż?ione o~ nasze~ ·przedstawia sir nadal tragicznie. 
do~reJwoli, ~le o~ zdr~via ludnosc1, od ~11e~rzew1 Łódź niszczy wszy~tkie drogi na tc1·enie powia· 
dzianych cp1de_m1J. . . . ustawowo prze"'.1dz1anych tu. Zamiast potrzebnych pi\rin miljonów złotych 
wypad~a.ch, gm~ny ~~eJ~k1e_, samorz~d powiatowy po ,·ocznie możemy wydać z naoz~go budżetu zaledwie 
~wac Je m~s~; 3czeh me pokrYJc, to .wła~ze ?a· 569.700.- zł., nieco mniej aniżeli w reku ubiegłym. 
le1me sum?" se1_ąg1~ą p~zymu:iowo. Skresleme więc Sejmik również nic może pono, ić odpowiedział 
tych s~ JCSt f1kcJą, m e maJącą praktycznego zasto· ności za to, ie ~hocza dróg zootały zujrle przez 
i;owawa. Łódzkie Koleje Dojazdowe, a w;:iziutkie szosy unie-

. Spl'B_wa wychowania. fizyczne go i przysposobie- możliwiają trwał;.i naprawę. Sejmik nie może po
tua W&Jskowego. Czy Jest kto z Panó.w, któremu no„ić odpowicd~ialności, że skromne wpływy po

.nale~oby !łumac~yć konieczność utrzymania tej datkowe nic pozwalają mu na wydatkowanie takiej 
~}ozyc1.1 bud~toweJ_? Co pomoże najlepiej rozwija- sumy, którahy pozwoliła mu utrzymać drogi w 
J!!CC ·~ rolmctwo 1 gospodarka miast, jc~li miljo· dobrym stanic, Sejmik nic może ponosić odpowie 

~łotych na utworzenie z kostki granitowej . trwałej tej Polskiej (Dz. Ust. R. P. Nr. 6/21, poz. 32) w 
nawierzchni. . łlardzo często prasa nieświadoma artykułach 25, 26 i 27 ujmuje zasadę i zakreśla ra
istolnego stanu rzeczy o skarża leklcomyślnie wła- my prawne dla spółek drogowych. Według tych 
dzc powiatowe o niedbalstwo i bezczynność, po- artykułów wszystkie niemal drogi publiczne można-
dajiic j ednocze;nie dora~ne recepty zbawienia. Nic by budować przy pomocy spółek drogowych, bo 
?utwicjJ;zcgo jak krytyka. Wierzymy jednak, że Ra· przecież budowa każdej drogi to podniesienie rol
<la Wojewódzka musi prędzej lub później skoma· nictwa i dobrobytu powszechnego, a wobec olbrzy. 
rnwać gospodarkę drogową według istotnych po· mich kosztów i wydatków w tej dziedzinie budowa 
trzeb zużycia w <'ałem województwie, oraz uzyskać nowych dróg przekracza zawsze siły finan'sowe da. 
przy lepsze i konjunkturzc odpowiednie kredyty na nego związku samorządowego. Drogą tworzenia 
budowę nowoczesnej nawierzchni europejskiej. spółek _drogo~ch kilku wsi, gmin, powiatów, &a· 

Budowa dr.óg gminnych systemem szarwarko· morządow WOJCWódzkich, musi się rozwinl!e reali-
wym jest wohec sz rzuplo!lri naszych zasobów Cinan zowanie budownictwa dróg w Polsce. 
>O") l'h jaknajhardzic j wskazaną. Posiadamy pod· W rozwinięciu artykułów wyżej wymienionej ll• 

stawowe "aru.nki dla wykonania robót drogowycl1 stawy wydane zostało dnia 8 października 1921 r. 
>po>obem szarwarko" ym, gd) ż na mocy art. 29-32 rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w przed 
ustawy <lrogowej z dnia 10/X.1920 roku gminy mog'! 1l1iode wzorowego statutu dlą spółek drogowych. 
korzystać z potrztobnej siły roboczej i tę siłę w ilo- które jest di'lszem ułatwieniem w tej sprawie • 
~<'i potr~elmej używać. Specjalny drogomistrz z ra- Po~więciłem może zbyt wiele miejsca sprawom 
mienia Wydziału Powiatowego dbać będzie ażeby drogowym, ale stanowią one wielką bolączkę naszr 
udzielać pomocy te<'hnicznej w tej dziedzinie. Spół go powiatu i tylko na drodze samowystarczalności 
ki drogowe, dość clobrze i eprawnie rozwijające Eię spółkowej stworzymy sieć nie tylko dobrych dról! 
na tert-niJ< naszei;o powiatuł Eł gwarancją, ~6 ~fo· ale i m.Qstów, Prz.Qchodzr; do b~rawy przył:icicnia1 



flłr. 71 „,HASLO" z dnia 13 marca 1930 roku. Str. 7 

O zbioro\vą umowę 
z robotnikami 

Wczoraj odbyło się posiedzenie okrę
gowej rady związków chrześcijańskich 

Łódź przed ·.najdonioślejszem 
, -; • " ~ . ~·•"<-.li' . 'r · , ' •- . • ~ • ·~.,.-' . ·"' 

na którem omawiano obecną sytuację ro- pm••••••••••••••• 
botników sezonowych. 

wydarzenie~ sporło em 
Organizacja Klubu Lotniczego - Kursy pilotażu i obserwacji -
Komisja techniczna dla oceny kandydatólv -- Udział Departamentu 
-•••-••2 ... _. •• , Aeronautyki - Samoloty nad miastem 

W konkluzji obrad uchwalono wy-
słać do Magistratu ponowne pismo w 
!:prawie zwołania konferencji dla zawar
cia umowy zbiorowej z rol;>otnikami se
zonowemi, oraz w sprawie przyspiesze-
nia robót sezonowych, gdyż zasiłki się 
już wyczerpały, a robotnicy nie mają 
żadnych oszczędności. 

Niezależnie od tego pisma uch walo-
no wydelegować przedstawicieli rady 
na konferencję do prezydenta miasta. 

Nocne dyżury aptek 
Dziś w nocy dy.żurują następujące apteki: 

S-ców Wójcickiego (Napiórkowskiego 27), W. 
Dameleckiego (Piotrkowska 127), P. Ilnickiego 
l J. Cymera (\\i'ólczai1ska 37), S-ców Leinwe
bera (Plac Wolności 2), S-ców Hartmana (Mły 
narska 1), J. Kahana (Limauowskiego 81), J. 
Kłupta (Kątna 54). (w.) 

Sprawa centralnego dworca 
autobusowego 

W dniu dzisiejszym odbędzie się po
xiedzenie połączonych komisyj finanso
wo - budżetowej i dla spraw ogólnych 
na którem rozpatrywane będą dwie bar
dzo ważne i ciekawe spr&.wy ~ miano

Z końcem ubiegłego miesiąca odbyło ukonstytuował się Zarząd 
się w sali konferencyjnej Województwa nowozorganizowanego w Łodzi Klubu Lot
pod przewodnictwem p. Wojewody Ja- niczego, przyczem wybrani zostali do Pre
szczołta, oraz organizatorów Klubu Lotni- zydjum: płk. dypl. inż. Rotarski d-ca piech. 
czego w Łodzi pp. Vice-Wojewody D-ra dyw. jako prezes, wice-prezesami i prze
Roż11ieckiego i_ płk. dy~!. C~ilar~kiego _ -1 wodn.iczącymi komisji: skarbo:ivo - finan
Walne ~ebrame członkow Łodzk1ego Klu- soweJ, p. Robert Geyer, technicznej - p. 
bu Lotniczego, na którem wybrane zostały i inż. Holcgreber, propagandowo - praso
władze Klubu Lotniczego, a mianowicie: wej - p. prok. dr. Markowski. Skarbni
za.rząd w osobach: pp. płk. dypl. Rotar- kiem ·wybrano: p. dra Torwińskiego, Insp. 
~kiego, Roberta Geyera, mż. Holcgrebera, Pol. Państw., sekretarzem generalnym: 
prokur. dra Markowskiego, dyr. Helmuta mjra Leroch - Orlota. 
Biedermana, Starosty Grodzkiego Dychda- Członek komisji organizacyjnej Klubu 
lewicza, mec. Szt~omajera, dyr. Thielego, Lotniczego, a zarazem delegat Dowódcy 
Sommerfelda, mJra Leroch - Orlota, Kie- Qkręgu Korp. Nr. IV. płk. dypl. Chilarski zo 
row. Lotn. Woźnickiego, insp. Pol. Państw. brazował zebranym 
dra Torw.ińskiego! inż. Kauczyń.sklego, n_ad plan pracy Klubu Lotniczego 
to por. pilota Zwirko, kpt .. Gwiazdowskie- na najbliższą przyszłość. 

wi<:ie 

go! nacze~n. Szulca, ~ędz1ego Kor~rze_w.: Klub Lotniczy uruchomi z początkiem 
&k1e!$0,. m1.ra Ulat.owsk1ego. - Do h.?mi_sp kwietnia dwa kursy teoretyczno - praktycz 
R:w1zy1ne1 weszlt: p. p. ?yr. cv.1ei c1:t~1e- ne pilotażu, korzystając z subwencji udzie
wicza, n~c~. ~onopka, :i:prk. Mcksz, ptłot ; !onej przez Minist. Komunikacji w kwocie 
~~ymel, 1.nz. Rimler~ ~o S~du 1·!0 ;1.crcwego: 70 tysięcy zł., nadto z pomocy Departa
\ 1ce-Wo1ewoda ~ozn1:ck1, Jyr. Karo1 .. Schc::1 mentu Aeronautyki, Minister Spraw Woj-

udzielenie koncesji bier, staro~ta Rz:wsk1, . me~. d~. t'Jchna skowych, eksponującego w tym celu 10 
.związkowi inwalidów Rzplitej Polskiej I mec. dr. ~iłyk, insp. Niedzielski in:l. aparatów lotniczych, oraz w~nalazcę - pi-
na budowę i eksploatację dwo1ców komu- Elektorowicz. lota por. Zwirko, jako instruktora. - . 
nikacji autobusowej zarówno PQdi&iej- W sobotę dnia 8 b.m. Kursy obesłane zostaną w ten sposób, 
skiej jak i międzymiastowej oraz spraw 
utworzenia komunalnej kasy pożyczko
wo - oszczędnościowej (wniosek ma
gistratu). 

Pozatem komisja finansowo - skar
bowa rozpatrzy sprawę subwencji dla 

Doroczny marsz Związku 
Strzeleckiego 

Teatru Popularnego 
i zwolnienia przedstawień w tym tea- z okazji 
trze z podatku widowiskowego. . . , . . 

imienin Marszałka Piłsudskiego 
Komisj:... dla spraw ogólnych rozpa- Donos1bsmy łuz o doroczi;iym marszu Zgier21a, gdzie urządzony będzie pierw-

\.rzy oddzielnie również kilka ważnych spoz:towo --:- _woJskoWJ?ll Zwi:tzku Strze- szy punkt orzeźwiający. Ze Zgierza za
dla miasta spi aw przeważniP. z d!ZiPd'7.i- le~k1e~o Lódz :-:-. P?W~at, który odbę- wodnicy pomaszerują do Aleksandrowa 
ny opieki społecznej. (p) d'Zle s.1ę z okazJ.1 im1enm Marszałka Pił- do II-go punktu odżywczego a z tamtąd 

KINO CZAlłY TEATR 

Dziś i dni nastt;pnych 

111 ulgowy tydzień 
na wszystkie seanse miejsca 

po SO gr. i I zł. 
W programie: Film na którym wszy-

Rlf f' f RAFF 
JAKO STRZELCY 
W rolach głównych niezrównani komi::y 
świata, królowie humoru 

I 
lłAFF 

sudsk1ego w dnm 23 marca r. b. już wprost trasa ciągnie do Lodzi do 
Nie podaliśmy jednak dalszych szcze koszar 28 p. S. K. przez ulice Aleksan

gółów marszu, który gromadzi na star- drowską do Konopnickiej, Okrzei, Sre
cie przy Bałuckim Rynku co roku olbrzy- brzyńską do Jerzego i Konstantynowską 
mie tłumy widzów. Czynimy to częsc10- do koszar. 
wo dziś, gdyż marsz zwolna jest przy- Równocześnie niemal z Aleksandro-
gotowywany i wszystkich szczegółów nie wa 
można było dotychczas podać. wyruszą panie 

Dziś przeto podajemy najważniejsze, do 13 klm. marszu Aleksandrów 
mianowicie, że ma"sz definityvmie Łódź. 

odbędzie się 23 marca Zainteresowanie marszem jest olbrzy-
z Bałuckiego Rynku. Trasa została zmie- mie, oddziały strzeleckie, wojsko, poli
niona i zmniejszona do 29 klm. 300 mtr. cja i stowarzyszenia sportowe trenują, 
gdyż Okręgowy Urząd W. F. wychodził aby uzyskać jedną z wielu cennych na
z z.a.łożenia, że w marszu powyżej 30 gród dotychczas łaskawie zaofiarowa
klm. mogą brać tylko udział mężczyźni nych przez: Pana Gen. Małachowskiego 
peh10letni, więc młodzi strzelcy pozba- - karabinek małoklb., p. Gen. Olszynę
wieni byliby udziału w marszu Związek Wilczyńskiego - ~arabinek małk., p. 
Strzelecki pragnąc, by w tej jedynej Starostę Rżewskiego - karabinek małk., 
wielkiej imprezie sportowo - wojsko- Firmę Granit - pistolet. Elektrownię 
wej zł. 500 przeznaczone na kupno nagrody. 

I wzięli udział wszyscy Miasto Tuszyn zł. 100 na kupno nagro-
wolał trasę zmniejszyć i słusz.nie, gdyż dy. Komendę Policji Wojew. - statue
do zawodów staną.ć będzi€ mogło więcej tę. I!ość ·nagród codziennie się zwiększa i 
zespołów. dosieznie na.iprawdOJ)odobniej liczby 20-

Marsz rozpocznie się w g:odzinach 30. . 
rannych. Trasa biegnie równo szosą do 

--<:>--
,. 

że o ile chodzi o kurs bezpłatny Komisja 
Techniczna Klubu Lotniczego pod przewod. 
inż. Holcgrebera dokona przeglądu kandy
datów kwalifikując 50 z nich na kurs teo
retyczny organizowany w Łodzi. 

Kur~ praktyczny ?ęclzie prowadzony 
w Lublmku pod Łodzią na lotnisku Miej
scowego Komitetu Wojew. L. O. P~ P. na 
koszt Klubu Lotniczego. Kandydaci sko
szarowani będą na lotnisku; z najlep· 
szych po ukończeniu kursu teoretycz. za
kwalifikuje komisja piętnastu kandydató\\ 
na kurs praktyczny, poddając ich poprzed 
nio· badaniu. lllstytutu Metapsychicznego 
w Warszawie. -

Warunki jakim kandydaci winni 
odpowiadać 

ogłoszone zostaną przez Łódzki Klub Lot, 
niczy w połowie bież. miesiąca na łamach 
prasy miejscowej, oraz pism poświęconych 
lotnictwu. -

Równolegle z opisar:iym kursem prowei 
·dzony będzie kurs obywatelski, na którym 
opłata wynosić ma około 1000 zł. rozkłada
nych na dogodne spłaty. -

Wyszkolenie lotnicze 
obejmie przygotowanie teoretyczne w za„ 
kresie mechaniki motorów spalinowych i 
zasady budowy aparatów. Praktycznie 
przejdą uczestnicy kursu opanowanie i pro 
wadzenie aparatów wszelkiego rodzaju od 
awjonetek poczynając, pilotaż, obserwa
cja, akrobatyka powietrzna, użycie spado
chronu, fotografja lotnicza oto ogólny obraz 
programu kursu. 

W dniu 12 b. m. przyjeżdża z Depart. 
Aeronaut. M. S. Wojsk. i Wydziału Lotni
ctwa Cywilnego Minister. Komun. specjał 
na delegacja w składzie: mjr. Adamowicz, 
kpt. Bohdan Kwieciński i por. Zwirko dla 
omówienia i ułożenia całokształtu prac Klu 
bu Lotniczego, oraz uzgodnienia progra
mu technicznej i propagandowej działalno-. 
ści Ł. K. L. ze wskazaniami lotnictwa z 
punktu widzenia potrzeb ogólno - państwe 

wych. ' 
Program prac Łódzkiego J(lubu Lotni

czego przewiduje 
uprawianie lotnictwa sportowego 

w najszerszej mierze pozatem kształcenit 
pilotów rezerwy przez umożliwianie im ló
tów. 

W najbliższym czasie zakup1tje Łódzki 
Klub Lotniczy własną awjonetkc; stwarza
jąc podstawy pod posiadanie włas-..., 
sprn;tu lotniczego. 

Społecze1'1st~.ro łódzkie 
winno poprzeć jaknajwydatoie,i 

podejmowane wysiłki Łódzkiego Klllbt. 
Lotniczego zapisując się licznie w poczet 
członków dożyvvotnich, wspieraJących lu@ 
zwykłych. Zapisy przyjmuje sekrctarjat 
Łódzkiego Klubu Lotniczego w lokalu Ko
mitetu Wojew. Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciw~azowej ~-~· Piotrkowska 67 - od 
godz. 9-eJ do 15-eJ. 

Niedługo już, a białe skrzydła polskich 
aparatów zaszumią nad 1niastem fabrycz
nego wysiłku, znoju i gorączkowej pracy. 

Rol. 
u• 

niektórych terenów powiatu do miasta Łodzi; cjatywa prawodawcy w tej dziedzinie dąży do po· I 1) rozwiązania Rady Gminnej w Nowosolnej, I gu swej dwuletniej dzhlalności nie był szykanow„ 
St&nowisko Wydziału Powiatowego w tej spra· "odzenia harmonijnego interesów agrarnych z urba 2) niezatwierdzenia wyboru wójta w Rąhieniu, liy, 1mi prześladowany przez władze swego poc110 

~d~ spre~yzowalii'my w specjalnej publikacji, po· ~istyczncmi. Dlatego też zl!nim nastąpi przyłą1·ze· nie uwzględnienie rekursu ludności niemieckiej dzenia, niech będzie odpowiedzią na obelżywe za
sw.1~coneJ temu. przedmiotowi. Powtórzyć chcir nie terenów podmiejski~h do Ł.o~zi, d.u~o w~dy gminy ~ru.żsc~ - nie. ".!! ~bj~we~ .nieprzyjaznego rzuty posła Utty, które pod moim i Wyoziału Po· 
dz1s ~ ~trcs~czemu część tej kwestji. Sprawa ta ! upłynie, a Łódź i o~oh~zne m1eJscowo.s.c1 . powiatu uspornb1e~na uo ludnosc1 m; m1;<".kieJ, ale. zwykłym wiatowego adresem skierował. Podyktowała mu 
tJarahzuJe meraz nasze poczynania społeczne 

113 
te· znajdą prawdopodobnie mne, formy amzeh centra zarządzemem stosowanym rowmez do gnun wyłącz je tylko nienawiść racjonalistyczna i zasada szu· 

renach podmiejskich, gdzie wielu w oczekiwaniu lizm na zrealizowanie swych żywotnych zamierzeń. nic polskich, gdzie naruszone zostały przepisy for. kania dziury w calem. 
umiastow~enia, w .oczekiwaniu przyszłej i;pekulacji Zamiast inkorpor~~ji bezwzglę~nej ter~nów - .współ malne c~y za~adnicze. . • . . Powracając do planu prac samorzl)dU powiato• 
-gruntowej rezygnuje z należytej i intensywnej pracy działanie, łącznosc na zasadzie wspolnego mlere· Rozw1ązame Rady GmmneJ w gm1me Nowosol· wego na najbliższe lata podkreślić muszę, że go· 
na roli. Rozumiemy konieczną ekspansję rozwija· su zainteresowanych osiedli i miastec~e~. . . . . na .zost.ała .zarządzon~ na zasadzie decyzji. Ur~ędu spodamjąc na swoi1n odcinku powiatowym rozumie 
jącego się gospodarczo wielkiei;o tirodowiska miej. Znaczny procent ludności rolniczej . 1 ~JCJ~kieJ ":'0Jewodzk1e?o z dma 2 c.zer~ca za ~rzec1wdział~· my jednak zbiorowy wysiłek, zmierzający do po· 
skiego w !posób stopniowy, będący tylko sankcję naszego powiatu jest pochodzenia mcn.11eck1cgo, me "':" sprawie dokonywa?1a. 111"'."estyCJl .przez .~ml· 8tępu społecznego. Neleż11c do Zrzeszenia Samo 
prawną powstałych faktycznie stosunków prze· W d ·al Powiatowy stara się nżeuy na kazdym kro nę, Jak to: budowa szkol 1 drog; op1eszałose w r1ądów Powiatowych, do Biura Zjazdów Sam orzą· 
kształcenia się wsi na miasto. Przyłączenie jednak kuy ł~godzić tarcia narodowościowe, a w wykony· wyk?nywa~iu o~owiązków . służ?owych: nie zwoły dów Powiatowych, wykuwamy tam nowe formy pra 
lekkomyślne terenów podmiejskich li tylko dla stwo waniu nadzoru nad gminami kierować się zasadami warue pos~e?zcn . Rady, działania na sz~odę gminy cy zbiorowej, oddziaływujemy w odpowiedni spo· 
rzenia rezerwy terenowej, rujnuJ'e wid i powiat p a i sprawiedliwości. Jednak pomimo tych dąi przez zmmcJszeme podatku od polowania 0 50%. sób na ustawodawstwo, na władze państwowe i spo 

raw · k ł U · R 1° · l · · i obciąża niepomiernemi kosztami finansowemi ności znajdują się ludzie, którzy, Ja pose tta, Wybory w ::! temu zosta Y przeze mme zatw1er· łeczeństwo, realizując w ten sposób nasz program 
111iasto. Zwyżka renty gruntowej jeot wynikiem na lamach jednego łódzkiego pisma niemieckiego dzone. Rekurs ludności niemieckiej w sprawie ideowy. Zaniedbanie, jakie odziedziczyli<imy po 
tokiej ekspansji terytorjalncj w pierwszej linji: Two zarzuca krzywdę odnośnie do wykonania nadzoru niewłaściwego powołania dwuch radnych Polaków nborrach w dziedzinie kulturalnej i gospodarczej 
rzenie rezerwy terenowej poza granicami miasta nad gminami Nowosolna i R_~biei1 o~a~· n~c· zos~ał uwzgl?.dnio~y, _wójt równie~ .zat~vierdzony. musi być naprawione w latach najbliższych. Opar· 
tylko wtedy miałoby pewną rację i sens ckoncmicz· uwzględnianie słusznych protesto':" ludno:;~ J ni.e· O ~nte~we~CJI ."'.0Jcwo~ztwa, 0 . ktor~J !Jis~ w ~li· ci 0 bratnie instytucje zrzeszone wspólną myślę 
'lly, gdyby miasto mogło przystąpić odrazu do in· mieckiej. Z racji swego stan?wiska 61łu.zbowcgo zecie memieckieJ posci Utta, me ~n me. J~St Wl~· wierzymy, że w najbliższym czasie minie zła kon· 
tensywncj zabudowy na całym przyłączonym obsza nie mogę n:;.tychmiaH reagowac na wsze.lue klam· domem. Skarga posla Utty oraz mieszkancow gmi· junktura, a wtedy wzmogą się entuzjazm pracy 
t'ze i zrealizować swój plan w d1Jgu lut kilku. stwa i oszczerstwa, wobec tego zmuszony jestem ny Brużyca, zo stała, po skrupulatnie przeprowa· siły j .;rodki potrzchne do nalc:i;ytej przPbudowy 

Zamiast przyłączania teremiw bez możności za· odenrzcć le zarzuty, które odnoszą się do samo· dzonem przez Starostwo. śledztwie, uchylona, po- ustroju samorządowego, ohmyślenia należytych 
hudowania, wysuwamy kwestję wykupywania po· r?ądu powiatowego: Odno5nie do z"::: rzutów posła seł Utta zostal W tej decyzji powiadomiony, przy· metod pracy oraz zrealizowania planu ~nweslycyj· 
trzebnych przez miasto terenów. Urzeczywistniliś· Utty co do m:zi:łu mc::o w ze: r::miu pc ' itycmer-n slu:>iwało mu nrawo rekursu w ciągu 7 dni. Z pra nych zamierzeń samorządów powiatowych w Rzr· 
my już sprawę rozszerzenia miejskich przepisow w Nowym S:anis!awowie, posiac~am znvrzeczeniu wa tc;;o jci!na'.;: nie skorzystał. czypospoli!ej. 
budowlanych na tereny podmiejskie ażeby przeciw wiarygodnych świadków, na~amiast zarzuty, odnosza Zresztą o.hviadczenie wójta Golca z gminy Rą· 
dllłltłać dzikiej i nienuwiąłow.ej rozbudowie. :fui. ce sie do Wvdziału Po"·iatowego co do: bień, cdonka Niemieck. Zw. Ludowego, że w cią· 
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Olb zymi program :uroczystosc1 • 

ku czci I-go Marszałka Polski 
Cala Łódź w hołdzie Marszałkowi Jó~efowi .. ~iłsuds~iem~ • 
Szkoły •• Wojsko .__ Społeczeństwo - gorąco manif esłuJą sw~ czesc .w o.dzowi ~.olsk1 . . " 

z. 12.30: Defilada (Tarnizonu łódz dniu 19 marca, .w mi.ar~ tn?znosc1. demo~: Jakie zy.w1ą ku. Tv: 01cy ~Vojska Polsk1ce~ 
Zebranie Komitetu k" ~ODOcfilact\; odbierze D~wódca Okrę- strowane były filmy JlustrnJące działalnosc urządzap1 w mcdz1elę dnia 23 b. m .. c~te 

!eg · M ł h k" -ed I go Marsz·1lka Polski ry akademje, przeznaczone dla rodzicow, w dniu wczorajszym w sali konferen- gu Korpusu. p. _gen. a ac ows i, pr..:. - ' · opiekunów, krewnych i znajomych uczniów. 
411~ej Województwa Łódzkiego. odbył? s!ę pałacem Heinzlow. OODZ. 2l·a. W salach recepcyjnych Niezależnie w następujących lokalach 
posiedzenie Kon:itetu . uczcz~ma I!nlcnin GODZ. l6·a: Bezpłatne przeustawie· Urzędu Wojewódzkiego odbędi;ie się ur?- szkół powszechnych, poszczególne organi-
N\arszałka Po.Iski - Joze~a Piłsudskiego: /lie w Teatrze Miejskim dla żołJlierzy. czysty Raut ku czci Marszałka Jólefa Pił- .zacje urządzają obchody. 

Przewodniczył mec. ~tc~nai:f~ii'd~~~= Dana będzie sztuka p. t. „Młody Las". sudskiego. Początek akademji o godz. 12-tej. 
Je PPK· Stdatrosptyl Oro~~kt~~berli~ga p. od- Poniżej podajemy szczegółowy program 
-:za, m a acu PP · ' GODZ 16 18 W tycl1 godzil1ach '1Y NIEDZIĘLA, DN. 23 B. M. t s'c'· ~ 11 sp. Ni"edzielskiego, dyr. _Gorczyński.ego, • - • ~ - · łód I · 1 · uroczy: o, i. _ . 
' rękcje kin łódzkich oddają swe sale do roz Młodiież gimnazjów z <IC 1 a nnano- W .. k 

1 
p . 

1 1 
M 

P• Tymowskiego, del.egato_w Kuratoqum, . I k ·t t. w1·ci·e g1·111n. P. O. W., im. Narutowicza, . . . ~z o .c . owszec.111cJ przy u . a:y. ł h porządzenia mieJscowyc 1 orni e ow urzą- k l obchod Zw podof rcz Przedstawicieli orga1uzacyJ spo ecznyc , t · · Koperni·ka, Konopczyńskiej· - Sobolewskie.J', sms ICJ urząc~a . : · · · 
dzających uroczys osc1~ . I t p F eh a udział biorą pp arty Qraz prasy. Pozatem Związek Teatrów swietlnych, oraz Państwowa Szkoła Handlowa żen- ~r~ egen ·. i n ' . . ·. -

Na zebraniu powyższem ułożony zo- d ł ś .. r k" b sk. a chcąc zamanifestować swe uczucie, sc1: .P· Fal~nska, p. Górowski. Choi Har .Jtał program uroczystości, który poniżej ·pzes1ał okólnik 0 w a C!CH~ 1 m, a Y w mo111a. orkiestra 31 p. S. ~· _ 

podajemy. W Szkole Powszechnej przy ul. Zaga1-

Ek t t , I 'k• • h nikowej urządza p. O. W. prelegent p. Be1 
Program uroczystości 

WTOREK, DN. 18 MARCA B. R. 
Capstrzyk orkiestr wojskowych po uli~ 

ta.eh miasta. 

SRODA, DN. 19 B. M. 
W CTOdzinach od 9-ej do 11-ej w gim

•aijach0 odbędą się uroczystości związane 
z uczczeniem Imienin Marszałka Polski. 

Na program powyższych uroczystości 
?łożą sit;'. : przemówienia, deklamacje, oraz 
popisy artystyczne u~zniów. 

GODZ. 11-ą: uroczyste nabożeństwo w 
Ka tcdrze, z udziałe1t1 przedstawicieli władz 
cywilnych, wojskowych, miejskich, oraz 
przedstawicieli organizacyj społecznych. 

•••• 
-· DZIŚ •• G.,.; DNi NASTEPNY..2!,__. 

N~jnowszyfil~ znaj Eweliną Holt 
wu:kszą tragiczką 

niezapo111nianą bochaterką filmu „ Miłostki• 
pod tytułem 

·W nocnym lokalu 
Po~P,iny dramat w 10 aktach ilu~trujący tra
giczne dzieje grzesznej matki, ukrywającej 

swą hańbiącą przeszłość 
przed ukochaną córką 

W roli matki W roli matki 

Erna Morena 
Wielkie napięcie dramatyc-zne 

Nocne iycie złotej młodzieży 

Orkiestra pod dyr. R. KANTORA 

Ceny miejsc zniżOJU!l 
1-szy seans wszystkie miejsea 1.- zł. 

następne seanse 
· I miejsce 2.50, II m. 1.so, Ili m. I.

Początek seansów o g. 4 pp., w soboty, 
niedziele i święta od 12 do 3 wszystkie 
miejsca po 1.- - zł. i 50 gr, 

• 
ŁZY i USMIECHY ŁODZI 

spor owarow W 0 _Jenn1czyc. kowkz, udział biorą artyści: p. Horecka, 
p. Mrozi.11ski. Chór Echo. Orkiestra Widz, z ł..odii Ma~ufaktury. 

• • W Szkole Powszechnej pr~y ul. Pod-
utrzymął Sią W miesiącu JlJ,ty:rq Da pOZJODUe miejskiej urządza Zw. ofic. rez. prelegen·, 

Z nu·es1· AC& stycznia mjr. Leroch „ Orlot, udział biorą pp. arty· 
~ ści: p. Buczyńska., p. Staszewski. Chór 

Jak nas informuje związek ekspor- a zmniejszył się znac~nie w porównaniu Pobudka. Orkiestra Scheiblera i Groh
towy polskiego przemysłu włókiennicze- z lutym roku 1929, kiedy eksport wyno- mana. 
go w m-cu lutym r. b. wywi ~ziono za- sił W Szkole Powszechnej przy ul. Drew-
granicę gotowych wyrobów włókien- 298,779 kg. wartości 3,153,296 zł.. nowskiej urządza Zw. re~. był. wojsk. pre-
niczych i przepisy w ilości Charakterystycznl! cechą tego zw1ęk- 'legent p. Walczyński, ud:i:iał biorą pp. arty· 

393, 735 kg. na sumę 3, 764.41 O zł. szenia się eksportu, J.e~t w~ros~ ekspor- ści: p. Morska, p. Woszczerowicz. Chór 
Poszczególnie wywieziono: towarów tu gatunkowo gorszej 1 tanszeJ przędzy im. Moniuszki. Orkiestra Poznańskiego. 

bawełnianych białych 3728 kg. wartośc1 wigoniowej. V/ Szkole Powszechnej przy ul. Wspól-
78 882 zł. koloro•vych 125,894 kg. za zł. Eksport do poszczególnych krajów nej urządza Koło Pań, prelegent p. Biłyk, 
1,S58,349; półwełnianych 13,164 kg. war- przedstawia się jak następl.lje: do Ru:11u- udział biorą pp. artyści: p. Denelówna, 
tości 108,931 zł., wełnianych 55,243 kg. llji na sumę 1,298,176 zł. Dalekiego p. Michalak. Chór Lutnia. Orkiestr~ 
wartości 775,056 ił .• stożków do kaelu- Wschodu (Chinył,Ą Japotnjia) 4W32.9~6 zł.! 28 p. s. K. 
szy 553 kg. za 21,750 zł., przędzy baweł- Anglji 356,132 z., us ro :- ęgier 1 
nianej kolorowej 17,309 kg. wartości Jugosławji 297.347 zł. KraJów Nadbałtyc W Szkole Powszechnej przy ul. Piotr-
162,692 zł., przędzy wigoniowej koloro- kich (Lotwy, Finlandji). 283,338 zł., R.o- kowskiej urządza Zw. Inwalidów pn~le· 
wej 126,779 kg. wartości 425,845 zł. i sji, 269.458 zł„ Ameryki .209,149 .zł. Kra- gent p. Starosta Rżewski, udział biorą art. : 
przędzy czesankowej kolorowej 49,065 jów Północnych (HolandJa, BelgJa, Szwe p. Niedźwiedzka, p. Znicz. Chór Katedra! 
kg. wartości 832,905 zł. cja, Dartja, Norwegja) 185,621 zł., Bli- ny. Orkiestr.a Pol. Pai1stw. 

Ogólny eksport w lutym r. b. utrzy. skiego Wschodu (Turcja, Palesty11a, Per. W kinie „Odeon" przy ul. Przejazd : 
mał się na tym ~mym poziomie co i w sja) 183,414 zł., Afryki 158,261 zł., urządza Stow. Ośw. Robotn., prelegent pos. 
styczniu, w którym to mie.siącu wywie· Niemiec 82,482 zł. oraz różnych krajów Jaworowski, pos. Burda, udział biorą PP· 
ziono 8,086 zł. (w) artyści: p. Pankowska, p. Pluciński, 

392383 kg. wartości 3,490,049 zł., p. Skrzydłowska, p. Krzemiński. Chór Ro· 
--o<:>o-- botniczy. Orkiestra Leonharda. 

Program Obrad Zjazdu 
Statystyków Miejskich 

Porządek dzienny Zjazdu Statysty. 

I ków Miejskich, który odbędzie się w Ło
wi w dniach 15 i 16 marca r. b. zawiera 
następujące referaty: 

Postulaty wielkich miast wobec pow· 
szechnego opisu llldności - ref. z. Li
manowski, naczelnik Wydziału Statysty
cznego Magistratu m. Warszawy. 

Statystyka mieszkaniowa - ref. Z. 
Zaleski dyr. Urzędu Statystycznego m. 

Poznania. 
Statystyka ruchu napłYV1rowego lud~ 

ności - ref. Z. Zaleski. 
Statystyka wypadków ruchu uliczne

go - ref. E. Strzelecki, kierownik Sek
cji Wydziału Statystycznego Magistratu 
m. Warszawy. 

Organizacja statystyki miejskiej -
ref. Fr. Piltz - kierownik Sekcji Wy. 
działu Statystycznego Magistratu m. 

ilt 

(Igo) 

„Dzis~ejsza współpraca 
międzynarodowa" 

Celem zaznajomienia społeczeństwa z ideo
Jogją katolicką, Sekretarjat Generalny Akcji 
Katolickiej organizuje w dniu dzisiejszym (pią
tek) o godz. 20 w sali Domu Ludowego odczyt 
na temat: „Dzisiejsza współpraca międ::ynaro· 
dowa''. Prelekcję wygłosi znana prelegentka Dr 
J. Krasicka, podkreślając w rozwoju ideologji 
współpracy międzynarodowej walor czynników 
religijno - moralnych. 

Bilety w cenie 2& gr. mozna uprzednio naby
wać w księgarni „Przyszłość" - Piotrkowsk<:> 
263 oraz prze.i odczytem na sal}. 

• 
Ulica żywi... nie znaczy to aby pienią- stronach, przyrządy do wiązania krawa· 

dze leżały rozsiane po trotuarze i tylko tów, płyn do wywabiania plam, „najwie 

C• kt ' h • • 1 • schylać się po nie i kieszenie napełniać. czystsze" pióra, jgły które się same na-1 Oryc Zywl U lca Ale kto zna ulicę i umie wykorzystać wlekają na nitkę i t. d. 
. t jej ruch, nastrój i specyficzne prawa ży~ Swój towar zachwalić umieją zna-

k cia - ten z głodu nie umrze. komicie i wiedz.1 jak trafić do gustu Kon urenci wytwornych magazynów To też ulice w handlowych dzielni- przechodnia. 
· Mały, może dwunastoletni chłopak, w I wojnie. Przedtem ich nie było. Przed- cach Lodzi obsiedli handlarze uliczni. Plebs ulicy to sprzedawcy niezarej e 
obszarpanej odzieży, w podartem obuwiu. tern byli domokrężni handlarze, którzy Jest ich bardzo dużo. Zajmują. stanowis- strowani. Ci sami sobie wystawili po
Na ręku przewieszony ma pęk jaskrawych, latem czy zimą; w słońce i słotę, w u- ka w bramach domów i pod murami ka- zwolenia. Wprawdzie nie na papierze, 
krawatów. Szczupły, z zap,adłą. piersią, z pał i mróz wykrzykiwali na podwórkach mienie. ale stokroć w ich mniemaniu waż11iejszt 1 sinemi w zimię, a żółt€mi w lecie policz- domów zalety swych towarów. Ulica ich żywi - to znaczy, że nie bo życiowe. Są to jednak w kolizji z pra-
'k:ami krzykliwym głosem zachwala licz- Latem, jak latem - „interes" szedł umierają z głodu. Ale i pomiędzy nimi wern - ha trudno - trzeba jakoś żyć -
nym przechodniom swój towa:r. jakotako; gorzej w zimę, gdy okna i zaznacza się i•óżnica. „stanowa". Ci, któ- ulica i ich wyżywi. 

Nieco dalej w jakiejś wnęce, szarej, drzwi są szczelnie pozamykane. Mróz rzy zarejstrowali się w magistracie i 0 - Są pewni siebie i krzykliwi dopóki 
Wtidnej kamienicy, przykucnęła kobieta. odejmuje wszelką władzę rękom, które trzymali odpowiednie pozwolenia na pro- nie ujrzą w oddali gtanatowego mundu. 

lVlloda czy stara, ładna czy brzydkla? ·nie są zdolne do trzymania ruchomego wadzenie handlu ulicznego to arystokra- ru policjanta. Wówczas milkną i rozpierz
,... trudno byłoby odpowiedzieć na to py- sklepiku. Jak tu więc w zimie być domo- cja. chają się na wszystkie strony, kryjąc się 
tanie. Gruby watowany kaftan znie- krażca? Otwarcie :?Jach walają. swój towar, de- w bramach kamienic. A gdy minie nie
kształca figurę; okręcona dookoła głowy ·A "wszakże i w zimie trzeba żyć. Lik- monstrują elegancje i niezniszczalność. bezpieczeństwo uosobione w granatowym 
ehustka zasłania rysy twarzy, a nędza widacja ruchomego sklepiku jest równo- Rozsiedli się tuż pod bokiem wielkich mundurze i błyszczących guzikach „wy-
\-ościstym swym palcem zatarła lata. znaezna z likwidacją ... życia„. magazynów i jawnie a krzykliwie kon- chyną" znowu z ukrycia. 

Tuż obok niej stoi koszyk łakoci, o I oto wojna obok tysiąca nowych kurują. I tak od świtu ranhego do późnegt 
)odejrzanej jakości, peł~m Jej klientela- skomplikowań przyniosła pewne uprosz- „Pracują" przeważne w konfekcji, ml'Oku wieczornego. Walka 

0 
kawałek 

to dzieci. czenia. A chociaż życie stawało się co· luh w technicznych udoskonaleniaeh chleba powszednieio nie jest łatwa„ J 
Im dalej od re11t1·urn mit\sla. iym l:~ to t1·ndnięj~e i ni,ę ł.atwQ było o pra„ {:lrakty~ych. Mają wlęc na !OP'Nedd .chvol~ uli~ tyw.l, to jedhak:, nte jedne• 
~ej pod-obnf cli „ S})?'2ef.ia\1"C:ÓW". cę - QtW()rem. Stałlt ułi•• ta,, która ty„ !~liki Z' bawełny cieplej»ie od Wełnia- g'Q skierowała na dro.ire zbrodni.., , 
.„: Wyroop na uli~ch Łodzi dopl~Q~_)ICLą1u n~ł::.,..; .JlY.ch„ kr~~ati~„ które ~ . l\~ ~ Qł;>u · Jc.r... ,, 
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fi " Kino 

Dom Ludowy 
PRZEJAZD 34 

Dziś i dni n~st~p~ycb 

Monumentalny film polski 

Trędowata 
PIESN MlŁOSCI 

W rolach głównych 

Jadwiga SMOSARSKA 
Bolesław Mierzejewski 

i Józef Węgr.zyn 

.· 

„HASLO" z dnia 13 marca 1930 roku. 

Z działalności Wydziału 
Ochrony Pracy 

Związku Handlowców Polskich w Łodzi 
Szczególnie ciężki w życiu ogółu pra- obowiązujących ustaw ze strony pracodaw 

cowniczego rok ubiegły był rokiem wzmo- ców świadczy okoliczność, iż na 42 wy
żonej działalności wydziału ochrony pra- padki interwencji związkowej ty:ko w 8 
cy Związku Zawodowego Handlowców wypadkach osiągnięto porozumienie bez 
Polskich w Łodzi. odwoływania się do &ądu. Z 35 spraw, 

Nieposzanowanie ustawodawstwa o- skierowariych do sądu pracy, 24 wyroki 
chronnego pracy przez pracodawców, a' zapadły na korzyść pracowników, 2 wyro
częstokroć próby wręcz łaman_ia istnieją- ki na korzyść pracodawców, a pozostałe 
cych ustaw, w Związku musiały znaleźć 9 spraw jest w toku. 
sprzeciw i odprawę. żaden rok sprawo- jest to oczywiście tylko cząstka nie
zdawczy dotąd nie obfitował w tyle wypad zmiernie przykrej statystyki, jaką co pe
ków odwoływania się poszczególnych pra wien czas ogłasza Sąd Pracy. Dane powyż 
cowników o obronę do Związku, jak rok sze świadczą jednakże o poważnej obro.-
1929. nie, jaką pracownicy znajdują w organi-

Z interwencji Związku w ciągu ub. r. zacji zawodowej, która, z swej strony sta 
~~)1~:Josc;.. doi $';:b:t;,ie~i!d.1;1;'i' ś..!l;~~ korzystało zgórą 50 osób, nie licząc drob- jąc wobec coraz innych zagadnieil, może 
1-90 , •.• 11-60 rr .• lll--40 gr. w niedzi•I• • nych porad i wskazań udzielanych przez nieść skuteczną pomoc zrzeszonym przez 
ówlqta na I seans o I• 1-ej PP• wszystkie miejooa · • • • d • • 

po 40 "' ·wydział. zdobywanie dosw1a czema oraz zapewn1e 
-iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiil'fl O braku chęci przystosowania si_ę_d~0~bie fachowej pomocy. 

Strajk kotoniarzy trwa 
W dniu wczorajszym w sali Z. Z. P. 

p-ty ul. Gdańskiej 40 odbył się wiec 
strajkujących robotników 

przemysłu pończoszniczego, poświęcony 
w głównej mierze omówieniu sposobów 

z życia Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej „Odrodzenie" 

w Rudzie Pabjanickiej · 
~a.lczania długotrwałego zatargu, któ- Ruchliwy oddział St. Ml. Polskiej ły zasłużony poklask i wzbudziły entu
ry trwa li tylko wskutek nieustępliwego Odrodzenie" w Rudzie Pabjanickiej, po zjazm mieszkańców do tego stopnia, iż 
stanowiska przemysłowców tej branży. ~tanowił przenieść swa działalność kultu- postanowiono zaprosić w kwietniu po-

~ównież rozt;ząsana · była spr~wa ralną. na ;:;tolicę. - r~ drugi trupę Stow. Mł. Polskiej do 
straJ.ku na terenie . Warszaw_y,, bowiem Urządzono więc w ubiegłym . tygod- Tusz~a na występy. . 
oddział Warszawski robotrukow koto- niu kilka przedstawień amatorskich w Nie od rzeczy będzie zaznaczyć, iż 
ruc:--rskich, zw~ócił s~~ do. Cen~rali. w Ło- sąsiednim Tuszynie. Odegrano między na. czele ~eg? . .stow~zyszenia w Ru-
dz-.i o wszczęcie akcJI znuerzaJąceJ innemi następujące sztuki: „Rysia w dz1e PabJamckieJ .s~oJą P:,P· Wacław 

do zlikwidowania strajku, Krynicy" i „Generalna próba". Kluska, Jarzębowski l Zawislak. 
który na terenie Wati2mwy wybuchł z Występy młodych amato!ów · uzyska-
przyczyn identycznych, jak i w Lo
dzi. 

Po dyskusji zebrani postanowili 
kontynuować strajk 

at do uzyskania wystawionych przez sie
~~ żądań. (.w) 

Posiedzenie 
Rady Wojewódzkiej 

Wczoraj odbyło się pod przewodni-
ctwem p. wojewody Jaszczołta posiedze
nie Rady Wojewódzkiej. 

Temat i szczegóły obrad, w których 
wzięli udział przedstawiciele II-ej in
stancji oraz naczelnicy województwa łódz 
ki~go, podamy w dniu jutrzejszym. 

APARATY 
DETE~TOROWE!! 
krajowe i zagraniczne, w wielkim 
wyborze po cenach bardzo przy
stępnych poleca 

Alfa-Radjo 
ł..ÓDZ, ul. Nawrot Nr. 1 

Tel.183·60 

m TM 
Na składzie wielki wybór 

ELIMINATORÓW 

IQ]IQ)~IQ)IQ]IQ]IQ)IQ]IQ]IQ)IQ]~IQ]IQ)IQ]~~IQ]~IQ]IQ)IQ]~IQ]IQ]~IQ]IQ]IQ)IQ]IQ] 
~ . IQ] 
IQ] Wkrótce na ekranie naszego kino-teatru „CAPITOL" IQ) 
IQJ ukażą się arcydzieła tej miary jak: IQ] · 

H KOBIETA llA KlliqŻYCU ~ 
lQ) Willy Fritsch Gerda Mauruss IQ] 
~ IQ] 
fg) DZWOllllllC z llOTlłE DAĄE ~ 
l!;J1 Lon Chaney Norman Kerry ~o (QI . l!::!I 

t8J UBłODA ŻYCIA ~ 
IQ] Adam Brodzisz N o r a N e y IQ) 
lg) Bog. Samborski Engenjusz Bodo IQ! 
!QI wg. nieśmie•telnej powieści STEF ANA Ż E R O M S K I E G O lf:il 
~ ~ 
mi AlłKA ROEGO ! 
~ ~ 
~IQ]~~~~~~~~~IQ]~~~~~IQ]IQ]~~IQ]~IQ]~~~~IQ]IQ]~ 

Do akt Nr. 285-1930 r. 
OGLOSZENIE 

Detektory od zł. 8.JO 
komplet z anteną i słuchawką 

od zł. 26.-
Radjoaparaty i części 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, LF:ONARD J 
NABOROWSKI. zamieszkały w Lodzi. przy oliC) 
Głównej Nr. li, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 26 marca 1930 ro~u. od godz. 

10-ej rano w Lodzi, przy ul. Senatorski~J Nr. 5/7, ·RADi OLA'' 
odbędzie się sprzedaż z przetargu pubhcznego ru· 
chomości, należących do firmy „Boryszowska Apre- ' ' 
tura i Drukarnia Wolf Gutgold i .S.ka" i składa· 
jiJcych się z 10 wałków miedzianych do drukowania 'Piotrkowska 88 (w podwórzu 
towarów oszacowanych na sumę zł. 1130. t l 15 340 
Lódź, dnia 10 marca 1930 r. e • • 

Komornik LEONARD NABOROWSKI 

Str. 9 

Wielki podwójny program I 
I == GRZESZNICA == 

BEZ GlłZECHU 
Losy młodej węgierki w Wiedniu i 
walki jej z fałs!)'wą pruderią miesz-

czańską. - W rolach głównych: 
Esther Ralston 

i James Hall 
jako oficer austjacki. 

----- Il 

Igraszki ICobiet 
Komedja salonowo-erotyczna w parys
kim ele1ra1tclcim świecie. - W roli gł. 
ADOLPl:IE MENJOU 

oraz partnerka jego 
MARGARET LIVINGTON 

słynna uwodi:icielka filmowa 

Orkiestra pod batutą P• L. KANTORA 
Początek seansów g. 3-ej po poł. 

Serenada miłosna nieszczęśli
wych kochanków. 

Dramat szaleństw i rozkoszy 

llOCE 
P· t. 

-IZALOllE 
llOCE 
DEZIEllllE++• 

W rolach głównych: 
Lil Dagower 

Iwan Petrowicz 

KINO· TEATR 

m UCIECHA IBI 
Limanowskiego 36 518 

(dawo. Aleksandrowska). „ ............................................. . ········································ ········ 
Dziś i dni następnych 

Ulubieniec publiczRości 

Harry LIEDTKE 
w wielkim filmie pod tytułem 

PAPO 

ja ~hcę .hrabiego 
Nastąpny program: 

Pat i Patachon 
jako 

podpory tronu 

Początek w dni powuednie o godz 
4 po poł. w soboty i święta o godz. 12 

Teatr świetlny 

PRZEDWIOSNIE 
Dziś i dni następnych Dziś i dni następnych 
Najpotc;źniejsze arcydzieło wielkiej wytwórni FOX-EILM. Realizacja genjatnego tw61cy .Siódmege nieba" 

• . ' • „ .., • • ..... • .... ~ ........ „ i·'.• . ,„ 

Żeromskiego 74-76. Dojazd tram· 
wajami 5, 6, 8, 'J, 16, do rogu Koper· 

nika i Zerornskiego 
Ceny mici•• I-1 d. 11-75 ar. III 50 gr. 11a plcrw•zy seans "'nyslkic mic'sca po SO 
irr. Pocuitek o i:odz. 4 pp. w soboty niedziele i 6więb o i'· 2 pp. PaHc•partoul bilely 

wolneio wejścia w 3ob. i niedz. nie wai.oe 

„o F 1 A;iifiA'A o '' 
Śmiertelna gra o miłość mi„dzy dwojgiem ludzi wśród odwieeznej pustki lodowej. W rolach głównych: Najbar. 
d1iej fascyhująca u;; ... .;Licielka ekranu Mary Dugan. Najsympatyczniejny bohater Ameryki Charles Farrel 
oraz Iwan· Linow i Margret Mann Pienrszorz~dny zespół muzyczny 

MIŁOSTKI 
HRABIEGO CAGLIOS 

Potężne arcydzieło filmowe na tle fantastycznych przygód głośnego 
Szarlatana XVIII-go wieku Józefa Balsamo · 

~~ i dni następnych 
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EATlł I S TUICA 
TEATR MU:JSK1. 
„,PRZESTĘPCY". 

humoru i werwy krotochwila A. Molera „żon- WILNO: 12,05 - 13,10 !'oran<!k muzyki 'powodzeniu jego zadecyduje niewątpliwie i to. 
g·lerka z Variete". · popula:r. 15,00 - )5,20 Tranr.m. z Warsz. 16,15 ze jest to pierwszy te~o rodzaju gigantyczny 

W sohoto i niedziele wiecz. wyborna kroto- - 17,00 Muzyka popi1l. 17,15 - 17,40 Czego koncert monstre wojskowych orkiestr synuo1~ 
chwila Valentine „Beczki złota'I. ludzie nie \vyrnyślą. 17,45 - 18,45 Koncert z cznych w Łodzi. 

Warszawy. 18,45 - l9,15 Audycja wesoła. Ceny na koncert bardzo :ropuforne - ad 1 de 
Dziś we czwartek i jutro w piątek o godz. 

8,30 wieczorem po cenach popularnych sztuka 
P. Brucknera ,',Przestępcy" z pp. Horecką i \Vo
llkowskim w rolach głównych. 

TEATR GEYEROWSlH 20,05 - 23,00 Transm. z Warszawy. 5 złoty<!h, 
Pio'.,rlmws~a 29~. . LWóW: 12.05 Koncert gramof .. 17,45. Kon- Wątpić nie należy, że sala. ·Filhannonji 'Il! 

W sobotę o g~. 8,20 i w medz1elę dwa razy C'ert z Warszawy. 18,45 Kom. narciarski. 18,55 dniu dzisiciszym zapełni si~ :po brzegi publi<::i-
arcydzieło Al. Fredry „Zemsta za mur gra.11i- Rozmaitości. 20,05 Pogad. muz. z Warszawy, nościa.. • 
czny.'.' w reżyserji L. Zbuckiego. 20,15 Koncert symf. z Warszawy. · Bilety do nabycia w kasie zamawiąń Pio-

ZAGRANICZNE: :i.8,50 Praga. Oberon, ope- Dr· ob1·a>.!Fgi- filmowe tl'kowska 74 od 10 rano do 7 wieczorem bez 
\>rzerwy. · CO USŁYSZYMY 

PRZ~ZRADJO 
ra Webera. 1!1,30 Monachjum, Madame Butter- /1.t 

fly, opera .Pucciniego. 20,00 Han~btll'~. Jung.· .. .Eryk von Stroheim &_ ra główną rolę w 
.iDZIWNE Wlj;DRóWIK SALVERMOSERA". fer Grenadier, operetka. 20,00 Wieden. Eug·en· fi · Tl G t O bb • 1 •• • • • J . 

jusz Oniegin, opera Czajkowskiego. 20.00 Sztut- 1 mie " .1c rea _ . a O ' l ezyserJl am es „Dziwne wędrówki Sal·Jcrmosera" Rolanda PROGR{\M POLSKIĘGO RADJA 
n.a p1ątek, qnia 14-gu b. m.: kart koncert symf. 21.00 Londyi1. Koncert sym Cruze. Film ten JllZ pr~·ybył do Europy. 

foniczny z udz. Backhausa. 22,20 Praga. Kon- Jest to film mówiący, w który n 'von Stró
cert muzyki spółczesnej. heim i jego partnerka Betty Compson mó

lletscha, satyra na nieomylność władzy, wcho
dzi na repertuar już w rrzyszłym tygodniu, w 
reżyserji i inscenizacji E. Wiercińskiego. W ro
'9.ch głównych: Morska, Znicz i Mroziński. 

STĄŁE ' AUDYCJE: Syg·nał czasu 11.58 i 
19.58 na· wszystkie stacje. W Warszawie. 13,10 
komunikat meteorologiczny, 15,00 kom. gospo
darczy. 

wią i śpiewają. Nadomiar złego film jest 
TEAT .& KAMERALNY. 

OSTATNIE POWTóRZENIA 
.,DNIA P AźDZIERNIKOWEGO•. 

Dziś czwartek po raz ostatni ciesząca się 
cak dzięki swym wysokim walorom literackim 
jak i pierwszorzędnej grze artystów wielkiem 
])owodzeniem mocno dramatyczna sztuka J, 
Kaisera ,1Dzień Październikowy". Ceny najniż
sze od 50 .gr. do 5 zł. 

Piątek i niedziela o godz. 4,30 efektowna 
wesoła' komedja Pawła Franka „Grand:._Ho-
tel" 

P:REl\IJERA. 
„M:A-GJA" CHESTERTONA. 

W sobotę dana będzit przygotowana przez 
ft!żysera Melinę fantastyczna trzy-aktowa. lco
me<lja z prologiem Chestertona „Magja". Po 
\ 'nrszawie Teatr Kameralny będzie w Polsce 
zkolei drugim, 1.-tóry nader interesująco tę sr;tu. 
kę, najgłośniejszego dziś, obok B. Shawa, pisa
rza angielskiego wystawia na swoich deskach. 
U<lział hiorą, I. Fa.leńska, Daniłowicz, Melina, 
Michalak, Pluciński i Scibor. Dekoracje E. Piet. 
ldewfoza. 

,,ODPRAWA POSLóW GRECKICH". 
Dziś czwartek i jutro o godz. 4 p. p, oraz w 

;.;ied:del~ o godz. 12 w poł. arcydzieło Jana Ko. 
ilianowskiego „Odprawa posłów greckich", któ
re. wraz z ciekawie zainscenizowanemi S-Obót-
mrui i fragmentami „Trenów-' dane będą dla 
1nłodzicży szkół średnich. Reżyserja H. Buci)'ń

iej. 
TEATR POPULARNY 

Ogrotrowa. Nr. 18. 
„tONGLERKA Z V ARJETE". 

WARSZAWA: 12.0fi - :!.3,10 Muzyka gram. 
15,00 Odczyt d!a maturzystów Królową. Jadwi
ga na tle epoki. 15,20 Przegląd wydawnictw. 
15,45 Kącik krótkofalowy, -16,15 - 17,15 Mu
zyka gra:inof. 17 ,15 N owoczesny i dobry system 
nauczania tych, którzy nie mogą iść do szkoły. 
17,45 Konc~rt chóru W. pana. 19,25 - 19,40 
Płyty gramofonowe. 20,05 Pógad. muz. 20,15 
Koncert symf. z Filh. Warsz. 

KRAKÓW: 12.05 - 13,10 Koncert gram of. 
15,00 - 15,20 Transm. z Warszawy. 16,00 -
16.25 Wpływ dvmu rodzicielskiego na rozwój 
rysunkowy dziecka. 16,25 - 17,15 Koncert 
gram, 17,15 -· 17,40 Odczyt p. t.: Uroczyste 
wjazdy polskie. 17,45 Koncert .z War11zawy. 
18,45 Kom. narcia-rslti, 20.05 Pogad. mu;;;. z 
Warsz. 20,15 Koncert symf. z Warszawy. 

POZNAŃ: 13,05 - H,00 Koncert ·gramof. 
16.45 - 17,25 Sł11chow. dla młodzieży p. t.: 
Ulicznik warszawski. 17,25 - 17,45 Kurs ang. 
17,45 - 18,45 Koncert. 18,55 - 19,10 Audycja 
dla żołnierzy. 19,10 - 19,30 Odczyt p. t.: Po~ 
czą.tki realizmu w krytyce literackiej w Pol-
sce.· 19,30 - 19,50 Silva rerum. 19,50 ~ 20,15 
Holandja. · współczesna. 20,15 ~ 22,30 Koncert 
symf. z Warsz. 22,45 - 21,()0 Muz. tą.n. 

KATOWICE: 12,05 - 13,00 Koncert gra
mofonowy. 16,20 - 17,15 Koncert gram. 17,15 
- 17,45 Transmisja z Krak. 17,45 - 18,45 
Koncert chóru z Wari;zawy, 18,45 - 19,05 
Rozmaitości, 19.05 - 19,30 Roślinność epoJ.d 
węglowej. 19,30 - 19,55 Ghandi - twórca no-

Koncert symfoniczny orkiestr 
wojskowych O~ K. IV 

Dziś, w czwartek, o godz. 20-tej wiecz„ pod 
protektoratem Dowódcy O. K. IV. Generała St. 
Małachowskiego, odbędzie się w Łodzi w sali 
Filh_armonji, lll. Narutowicza 18, wielki sym
foniczny koncert oi·kiestr wojskowych na tere
nie O. K. IV. - W koncercie wezmą udział wy
kwalifikowani orkiestranci z poszczególnych puł
ków, t. j. 10 p~ p. (Łowicz, kapelmistrz ppor. 
Wilczek Józef), 18 p. p. (Skierniewice, kapel
mistrz por. Wójcik Kazimierz), 25 p. p. (Piotr
ków), 27 p. p. (Częstochowa, kapelmistrz por. 
K~das:;;yi1slri Ryszard), 28 p. $. K. (tódź, ka
pelmistrz por. Lewiński), 30 p. S. K. (Warsza
wa, kapelmistrz kpt. Sikorsl;i Antoni), 31 p. S. 
K. (Łódź, kapelmistr:; por. Walter Jan), 37 p. 
p, (Kutno, kapelmistrz por. Szpulecki Stani
sław), 74 p. p. (Lubliniec, kapelmistrz por. Grze 
wiński Bolesław). 

Prócz kapehnistrzów tych orkiestr dyrygo-
wać będzie takte referent muzyczny M. S. 
W ojsk„ kpt. B. Sidorowicz. 

Zespół orkiestry składa się z 70 osób. 
Progr1>nt koni::ertu przewiduje jedynie pol· 

skie kompozycje. M. in. Uwerturę do oper/ 
„Marja" Statkowskiego, napisaną. podług poe
matu Malczewskiego, „Anhellego" Różyckiego, 
„Suitę Polską" Zarzyckiego, Uwerturę do ope
ry „Flis" Moniuszki, „Tańce Góralskie" Pade
rewskiego, „Step Noskowskiego, „Rapsodję pol
ską," J oteyki i inne. 

Koncert ze względu na bardzo ciekawy pro-

w 80 proc. w kolorach. • 
Po raz drugi zagra na ekranie wiell<i 

artysta amerykai1ski Gec. rge Arliss rolę 
tytułową w filmie „Disra\ li", tym razem 
w wersji mówionej. Partu erami jego będą 
Ted Lewis, Betty Compso ·1 i Dolores Ca
stello. · 

Następujący artyści grać będą w fil„ 
mach mówionych zjedn_ocz011ych wytwór
ni „\Varner Bros" i „First National": Jotn 
Barrymore, Aleksander Moisi, George Car· 
pentier, ·Richard Barthelmess, Mónte Blue, 
Camilla Horn, Mirna Loy, Shidey 1'.fason 
John Boles i Irene Bordoni. 

W realizowanej obecnie w atelien 
wytwórni „Universal" „Marsyljunce", rol~ 
autora francuskiego hymnu narodowego gri 
John Boles, 

Znany cowboy Ken Maynard wziął się 
do produkowania filmów courboyskid 
dźwiękowych. - Reżyseruje William Wy
ler, 

Cały świat ujrzy t1iebawcm i usłyszy 
i ekranu najpopularniejszego na ś•.viecie 
kierownika jazz~bandu Paula Whilcmana v 
filmie Uniwersala. „Król Jazzu". 

Dziś czwartek i piątek atrakcyjna 1 
wych Indyj. 20,00 - 20,05 Komun. Zw. Młodz. 
Polsk. 20,05 - 20,15 Pogadanka muz. z Wal'3z. 

pełna 20,15 Koncert symf. z Filh. Warsz. gram zapowiada się bard;rn interesuj11co, . a o 
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PAL CE ZAGADNIENI·E 
, 

Nie jest bynajmniej nowem zagadnie· 
· łlie r ef o r m y p o d a t k u p r z e· 
m y s ł o w e g o. Było ono i jest aktu
alnem od chwili uchwalenia tego podat· 
ku. Kupiectwo bowiem, mając prawo u
ważać pierwotnie ten rodzaj opodatkowa 
nia, za swój udział w p r z e j ś c i o· 
w y e h d la n i n a c h, dla zapełnienia 
w skarbie państwa luk, powstałych na 
skutek wojny i inflacji - odczuło dot
kliwie cały ciężar tego podatku z chwilą, 
~dy stał się on ciężarem 
staJym. 

względami: - uciążliwą wysokością je-1WEGO. Warunku tego nit.stety zupełnie MEM, NADAJĄCYM SI~ DO WALK I 
go stawek, oraz towarzyszącą mu dotych ~nie spełnia reforma, uchwalona przez ko· TARGóW POLITYCZNYCH, JEST 'ft 
czas procedurą ściągania go. misję skarbową sejmu. Jakich ulg PO· ZAGADNIENIE śCiśLE GOSPODAB 

To też cofnięcie przez ministra Skar- datkowych handlowi do dalszego normal-
bu zapowiedzianych ulg w podatku prze- nego istnienia potrżeba, wsłla:zują pro- CZE, OD KTóREGO '/..A WISLA DAl 
mysłowm wywołało wśród kupiectwa o· testy kupiectwa, zabarwione często skrn' 8ZA POMYśLNOść HANDLU. 
g r o m n e r o z g o r y c z e n i e. Itoz- nemi wybuchami ludzi rozgoryczonych Pod tym więc · kątem widzenia należJ 
goryczenie to jest zupełnie zrozumiałe przeszkodami, jakie ich pracy stawia patrzeć na sprawę reformy podatku prze 
wobec tych trudności finansowych, z ja- błędny fiskalizm. mysłowego. Zapomina jednak o tem o 
kiemi dziś handel walczyć musi, a któ- Na karb też tego rozgoryczenia nale- pozycja sejmowtl, która traktuje sprawi 
re w znacznej mierze wywołane są błęd- ży zaliczyć wtorkowy dwugodzinny de- tą z P u n k t u w i d z e n i a o b ł ti 
nem, w swych hiperfiskalnych za.łoże- mostracyjny stmjk kupiectwa w Lodzi. k a ń c z Y c h „r o z g r Y w e k ~ 

Od pierwszego jednak momentu za
tówno przedstawiciele całego naszego ży
cia gospodarczego, jak również i wszyscy 
rl.oradcy finansowi .rz,1du poJskiego wy. 

niach, ustawodawstwem podatkowem. i w innych miastach Rzeceypospolitej. rządem". TA JEDNAK DROGI 
Warunkiem bowiem dalszej egzysten· Nie wolno jednakże nikomu o tern za- NIE DOPROWADZI DO UZDROWIE 

cji handlu JEST SZYBKA I ZNACZNA pominać, że zagadnienie reformy podat- NIA GOSPODARCZEGO KRAJU. 
REFORMA PODATKU PRZEMYSLO- ku przemysło\\ego NIE JEST PROBLE· J. N. 

powiadali się ZA STOPNIOWEM ZNIE
SIENIEM MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ U
STAWY O PODATKU PRZEMYSLO
WYM. 

. ' ...,. ~ . ' . . . ' ' . ' - . -.,,• . . ' 

Jest to zupełnie raejonalne, gdy zwa
bmy, że założenie podatku przemysło
wego odziedziczyliśmy, (o czem już 
wspomnieli), z czasów inflacji i już sam 
fakt takiego dziedzictwa in:zemawia prze 
ciw jego :dacjonalności z punktu widze-

.Depresja w życiu gospodarc~em 
oraz łagodny przebieg zimy 

przyczynami spadku produkcji węgla w miesiącu lutym r,b. 
nia zdrowych zasad skarbowości, której Produkcję węgla w lutym r. b. cechuje W styczniu ogólny zbyt węgla wynosił 
mdaniem winno być zasilanie kas pań- raptowny spadek. 2, 193,000 t„ a z deputami i własnem zu-
stwa, ALE NIE· KOSZTEM EGZY· O ile w styczniu przy 25 dniach roboczych życiem 2,473,000 t. W porównaniu ze styc.?: 
STENCJI PODATNIKóW. poziom produkcji wynosił 2,812,000 tonn, niem zbyt węgla w lutym obniżył się o 

. . . • to w lutym przy 24 dniach roboczych 19, 1 % . Ta duża nadwyżka prQdukcyjna, 
·W kierunku tez zni~s1erua _podatku :l,264,000 tonn, spadek wynosi zatem względnie wielkie zapasy węgla na zwa„ 

„rzemysłow.e~o szła takze. proJektowa· 550,000 tonn, wzg!. 19,6% łach, sięgające 50% ogólnego wyc'~'oycia 
·na ~rzez numstra Czechowicza reforma, Ogólny zbyt węgla przez sprzedaż wy- węgla w iutym, przy jednoczesnym poważ-
g?yz podat~k ten podrywa przedews~st· nosił w lutym 1,775,)00 t., a łącznie z rym spadku zbytu węgla 
k~em kapitały m.kładowe przedsię- własnem zużyciem i deputatami 2,004,000 wskazują na właściwą przyc7ynę 
b1orstw. a tern sa_mem w P. ł Y w a n a t., czyli; że w lutym powstała nadwyżka tak dużego obniżenia się poziomu pr·Jduk
w z r o st ~ r o z Y ~ n Y I . n a P o w produkcyjna w wysokości 258,000 t., wsku cji kopalń. 
s t a w a n 1 e w I e .1 u I n n Y t ~· tek czego powiększyły się zapasy węgla Słaby popyt na węgiel s11owodowa11y 
g o s p o d ar c z o u J e m n Y c h z J a ·na zwałach był zbyt łagodnym przebiegitm tempe-
w i s k. do t,267,000 t. I ratury oraz ogólną depresją w całym życiu 

Na drogę zdecydowanego zreforrno- ~!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!~!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!1!!11!!!!~~!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!~!!!1!!!!111111!!!1!!!!!!!!!1!~!!!1!!!!!!!1!!!!~!!!1!!!!~!!!1!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!~ 
•nnia tego podatku ·weszły jednak dopie-
ro rządy pomajowe~ PRZEDKLADA
JĄC w R. 1928 SEJMOWI PROJEKTY 
CAŁEGO SZEREGU ZMIAN W 
DOTYCHCZASOWYM SYSTEMIE PO
DATKOWYM. 

Zarobki· pracowników umysłowych 
w przemyśle budowlanym wynosić powinny 

od 350 do 1560 zł. miesięcznie 
Wśród projektów tych znajdował się Zorganizowany przed kilkoma miesią-1 zorganizowani byli tylko robotnicy 

tównież projekt wprowadzenia stopnio- cami „Związek zawodowy pracowników i że robotnicy ci stosowali w praktyce za
wych ulg w podatku przemysłowym. umysłowych przemysłu budowlanego, in- sadę ostrej walki klasowej. 
Zdawaćby się m<>gło, iż wobec powszech- stalacyjnego i pokrewnych zawodów" zło- Związek pracowników umysłowych 
nej .opinji o szkodliwości tego podatku, żył zakończonemu onegdaj zjazdowi prze- przemysłu budowlanego wysuwa w swym 
- wszystkie zainteresowane czynniki, a 1 mysłowców budowlanych deklarację, w któ projekcie umowy z_biorowej następujące 
więc przedewszystkiem Sejm przyklaśnie rej czytamy: normy wynagrodzema: 
akcji rządowej w tym kierunku. N i e- Jako reprezentanci pracowni~ów zatru- 1. Inżynier 1500 zł. 
stet y, 1 ze czy wist ość pok a- clnionych przez przedsiębiorstwa budo- 2. Kalkurator 1500 zł. 
z a ł a c o ś z g o ł a p r z e c i w- wlane i instalacyjne w Rzeczypospolitej 3. Kier. bud. 1500 zł. 
n ego. Polskiej i stanowiących faktycznie 4. Tech!lik 1000 zł. 

z CALYM NACISKIEM ZAZNA- mózg i serce tych przemysłów, 5. Majste~ 1000 zł. 
CZYć JEDNAK TRZEBA ŻE PRZE- składając jednocze~nie życ~enia pomyśl- 6. Podma1st.r7y 900 zł. 

' nych obrad, pozwalamy sobie apelować do 7. Magazynier 500 zł. 
PROWADZENIE TEJ REFORMY w zjazdu o szerokie uświadomienie w kołach 8. Buchalterzy 1500 zł. 
OKRESIE POMYśLNIEJSZEJ Niż O· p.rzemysłu budowlanego 9. Pomocn. buchał. 800 zł. 
BECNIE KONJUNI{TURY GOSPODAR- idei konieczności współpracy 10. Kancelista 400 zł. 
CZEJ I POMYśLNIEJSZEGO WSKU- pomiędzy związkiem przemysłowców bu- 11. Maszynistka 350 zł. 
TEK TEGO STANU WPLYWóW SKAR dowlanych, a _zw. zaw. pracowni.ków_ urny- 12. Monterzy inst. _1000 zł. 

słowych tegoz przemysłu w celu UJedno- Byłoby rzeczą wskazaną, aby inne or-
BU PANSTWA UNIEM~żLIWILO STA stajnienia warunków ekonomicznych. ganizacje pracowników umysłowych rów-
NOWISK<? SEJMU. Se J ~ w Y gr Y Deklarację tę podkreślił w przemówie- nież staraly się 
w a ł w o w c z a s b o w i e m :a t u- niu powitalnem na zjeździe delegat min. zawierać umowy zbiorowe 
~ Y P o ~i, t Y c z n e,. 't a, k_ s a m o pracy p. Ulanowski zaznaczając, że poraz z organizacjami prz.emysłowców i u~ormo
.1 a k d z I s o s t ro z n o s c r z ą- pierwszy pracownicy przemysłu budo- wały wynagrodzenie swych członkow we
d u P r z Y u c h w a 1 a n i u r e- wlanego przemawiają w ten sposób do dług specjalności. 
f o r m Y P o d a t k u p r z e nt y- przemysłowców. Wielka rozpiętość wynagrodzenia za te 
s ~o w e g o, P e w n e P ar t j e P o: Dla objaś11ienia zaznaczyć należy że eto- same czynno.ści bardzo utrudnia on~aniza-
l 1 t Y c z n e c h c ą w Y z Y s k a c tychczas w przemyśle budowlanym cje pracowników umysłowych. 
dla celów demagogicz. · 
ny c h. 

~~~~MIMOZATEAT~ 

go&podarczem k1~.ju. Pod względem I» 
wiem łagodnego przebiegu zimy zapasy 
węgla, nagromadzone w poprzednich mie· 
siącach, okazałJ się tak duże, że o ich u· 
zupełnieniu w m. lutym nie było mowy. 
Zlecenia na węgiel opałowy w lutym pra
wie że nie wpływały. Wskutek zaś trwają· 
cej od dłuższego czasu ogólnej depresji w 
całem życiu gospodarczem 

zbyt sortymentów przemysłowych 
był bardzo nieznaczny. 

Z ogólnego zbytu 1, 775,000 tonn, na 
rynek krajowy przypada 1,043,000 t., co 
w stosunku do stycznia oznacza spadek o 
16,7% (w styczniu zbyt węgla w kraju wy
nosił 1,251,000 t.). Charakterystycznem 
jest, że w lutym po raz pierwszy zbyt wę
gla na rynku krajowym, z wyłączeuie O. 
śląska, był niższy od zbytu węgla w 
obrębie samego śląska, o 80,000 t. Albo
wiem na $ląsku zbyt węgla, aczkolwiek 
był niższy od stanu styczniowego o 
90,000 t., wynosił 562,000 t., gdy na resz
tę obszarów Polski przypada 480,000 t., 
to znaczy o 103,000 t. mniej, niż w :::tv~ 
ni u. 

Równki przeważnie 
spadł eksport węgla 

bo z 941/JOO tonn na 732,000 t„ czyli da. 
leko silniej, niż w kraju, bo o 22,2%. Spa
dek wyk:.tzuje wszystkie kategorje ryn
ków, 1. wyjątkiem Jugosławji i Włoch. 
Wyw_ó7. węgla na posz.czególne kateg:orje 
rynkow. przedstawiał się nasti;pująco: ryn
ki śr..iakowo-europejskie wykazują spa• 
ciek c. 50,000 t„ względnie o 19.2%- Ek
sport węgla na te rynki wynosił w lutym 
210,000 L, wobec 260,000 t., w styczniu 
W katcgorji tych rynków najsilniejszJ 
spajek eksportu wykazują: Austrja 2 

161'J,OOO t. na 126,000 t., dalej Węgry z 
214,000 t. na 13,437 t. Rynki pó~nocne im· 
ponowały w lutym 347,000 t. wobec 
47 l ,OOO t. w styczniu; spadek eksportu wy
nosi tutaj 124,000 t. wzg!. 26,3%. Pozo
::taie rynki europejskie południowo zachod
me cechuje również spadek i to z 85,00C 
t. w styczniu na 79,000 t. w lutym. Eksport 
węgla okrętowego zmniejszył się w. lutym 
z 122,000 t. na 90,000 tonn. ZmniejszeniE 
się zbytu węgla na rynkach wolnej 
konkurencji przypisać należy częściow0 
konkurencji, 

która znów się wzmaga, .... 
czego dowodem stały spadeK cen. Jeżeli 
idzie o spadek eksportu na rynki kon
wencyjne, to przypisać należy 

Moment obecny, w którym sama ko
.:tleczność nakazała Sejmowi już naresz
cie przystąpić do reformy podatku prze
mysłowego, Jest oczywiście ze wszech 
miar momentem niekorzystnym. Cały 
kraj, a wraz z nim i wszelkie gałęzie ży
cia gospodarczego p r z e ż y w a j ą 
c i ę ż k i k r y z y s~ Niektóre z n.ich, 
jak np. rolnictwo, nie mogąc - jakby 
tego wymagała napozór logika państwo
wego życia z i·acji jego liczebności, -
nie mogą przejąć przypadającej na nie 
części ciężarów i żądają pomoey. Ta sa
ma i·eguła życia wymaga, ażeby również 
i dotknięte tym samym kryzysem 1..--upie
ctwo doczekało się - i to jaknajrychlej 
- przynajmniej ulg w najdotkliwszym 
dla niego ciężarze i-e :rzecz państwa. 

526 łagodWj temperaturze, 
d 1930 ł · wskutek czego popyt na gatunki opatow6 

UL KILIŃSKIEGO Nr. 178 

Nagląca potrzeba szybkieg·o zreformo
imnia podatku przemysłowego podykto
~~ ~~ -~rzedewą'?ystki~ dwoma. 

\\Tku TAJpoD ZEnia 
17 SYBiRU ~t::i:;}q~ri~~:i:i.:~~;~~i:!~S~*:~f 

czego przemysł węglowy był zmuszony 
(KAJDANY) obniżyć obowiązujące dotychczas ceny. 

W rolach głównych: RENEE HERIBEL, FRITZ KORTNER Chociaż widoki na rozszerzenie zbytu w 
D • CHOR SYBERY JSKJ najbliższej przyszłości są małe, gdyż za. b:az!0 ::::;:1:wa':;0 0 

istniały wszystkie te czynni~i, które uspra· 
który odśpiewa pieśni SYBERYJSKIE wiedliwiają obecny spadek produkcji i 

·• t 'A NG „ zbytu, . niemniej przyjąć należy, iż praw-
~IVJ.ll. J .NNI :S dopobme dalsze tempo spadku 

Następny . w obrazie będzie bardzo powolne. 
program: GRZECHY O CÓW Przypuścić raczej należy, iż obecny po-• 

~- llllll• I zioi:i wydobycia będzi~ utrzymany przez 
- dłuzszy okres czasu, az do lata. 



)tr. n ,,HASŁo·· z dnil. 13 marca l~O roin?. Nr. 'n 

Początek seansów w dni pow
szednie o godzinie 5.20, 7.1~, 
i 9 i w dni świąteczne o godzi-

wzruszająca tragedja dziedzicznie ebciąfonego 

w rolach głównych• Walter Riłla, Fritz Alberti, Walerja Boothy, Maria ~olveg. 
522 nie 3, 5, 7 i 9. NasttGpny .program: POD BANDElłĄ Ąll.OŚCI 
Dziś i dni nastę nych ! 

Pierwszy ulgowy tydzień! I Początek seansów w dni powszednie o godz. 
Podwójny 20 aktowy program 4,30 i 6 ~.sobotę i ~więta o godz. 1~130 i 3 pp. 

li Ceny m1e1sc na pierwszy sens 30 1 50 groszy 
I. 

W 
. . h' t . na następne I-70, ll-50, lII-30 groszy 

strząsa.1ąca nerwami 1s or1a opuszcza 
nej żony i matki odwieczny trójkąt 

Król pięści, niekoronowany król cowboyów 
Fred Thomson w sensacyjnym filmie małżei1ski p. t. Nastc;pny program: 

(CHÓRZYSTKI) 
SZANTAŻ .... ~--·"·POJEDYNEK'' _ Dziś i dni następnych 

Ceny znacznie zniżone 

? ? ? • • • 
ze względów konkurencyjnych nazwy filmu nie 

podajemy 

Akta sprawy Nr. 74/30 r. 

W.EZ AlllE 
DU.LICZRE 

Przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu 
Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Roz
porz..1dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiaj z dnia 23 grudnia 1927 roku o za.pobie
r:aniu upadłości (Dz. U. Nr. .2/28 r„ poz. 20) 
'Zawiadamia, że firma „Salomon Lewinsohn", mie
r.zc:l.ąca si~ w Łodzi, przy ul. Wodnej Nr. 1:1-14, 
wl!iosła w dniu 17 lutego 1930 roku podanie 
do Sądu Okręgowego w Lodzi o udzielenie jej 
odroczenia wypłat i że termin do rozpoznania 
powyższego podania został wy-znaczony na 
dzień 5 kwit~nia 1930 roku, na godzinę 10 rano, 
sala Nr. 40 w gmachu Sądu Okręgowego w Lodzi, 
uL Żeromskiego Nr. 115. 

Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć 
na rozprawę sądową, celem udzielenia Sądowi 
wyjaśnień. 

Wice-Prezes 
(-) J: IGszmfszjan 

St Sekreiars 
L-). T. Cichecki 

, ----..-~· 

Akta sprawy Nr. Z. 88/30 r. 

WEZWAlllll 
PUBLICZllE 

Pnewodniczący III-ciego Wydziału Handlowego 
Sądu Okręgow~go w Lodzi, na zasadzie art. 4 Roz· 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23-go grudnia 1927 roku o :iapohieganiu upad· 
łośei (Dz. U. Nr. 3-28 r-. poz. 20) zawiadamia, że 
firma „Braun i Fabrykant", mieszcząca się w Łodzi, 
przy ul.Gdańskiej Nr.46, wniosła w dniu 27 lutego 
1930 roku podanie do Sędn Okręgowego w Lo
dzi o udzielenie jej odroczenia wypłat i że termin 
do rozpomania po.wyższego podania został wyzna· 
czony na dzień 5 kwietnia 1630 roku na godzinę 
10..tl! rano. &a.la Nr. 40, w gmachu Sądu Okręgowe· 
go w Lodzi. uL Żeromskiego Nr. 115. 

Wierzyciele powyższej firmy mogt przybyć na 
rozpraw~ 51Jdowt. celem udzielenia Sądowi wy. 
jaśnień. 

Wice • PrezeŚ 
<-) J. Kiszmisl!jan 

St. Sekretars 
(-) T. Cicl).ecki. 

---one-...--

Poradnia 
W enerołogiczna 
Lekarzy Specjalistów 
ul„ Zawadzka Nr. 1 

Czynna od 8 rano do 9 wiecz:. 
w niedziele i święta 9 - 2 pp 
od 11-12 i 2- 3 pp. przyj· 

muj e kobieta lekarz 
leczenie chorób weuerycznych 
moczopłciowych i skórnych 

Badanie krwi i wydzielin Dcl 

syfilis i tryper 
Konsultacje z J1eurologiem 

i urologiem 

Gabinet Swiatło-Lec1niczy 
Kosmetyka lekarska 

Oddzielna poczekalnia dla kobiet 

DlłUCI 
Parkany, Plecionki, Tkaniny G• 
zy miedz. do filtrów, „Rabitz" d 
robót betonowych, we wszystk:„ 
~ metalach wyrabia i poleca 

łlłUDOLF IU„ G 
Łódź, Wólczańska 151, tel. 128-S.. 

652 PORADA 3 zł. Gabinet dentystyczno-lekarsw 
„all!IR.llllllllAA ... lm•llBll!:! . 

Dlł· HELLElł R9 LITWINA 
Choroby skórne i wener. Płotrkowsl~a 108 
ul. Nawrot 2. Tel.179·89 Przyjmuje od 10-2 i 4-7 

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne 
godz. 3-5 po peł„ w nied:r:. od 11-2 pp 
Dla niezamożnych ceny lecznic 654 

Dla niezamożnych CENY LECZNIC 

• 
···~· ••••••••••••••••••••••• 

:;:::-jiima~~ .... -E!BB----------•• 
:J ~~ ------------„ . ZABEZPlllCZElllE OD BEZlłOBOCIA 11 .~ 

posad<; stracić bardzo łatwo - lecz śmiej aii; z tego, jeśli bt;~ziesz posi~~ał dod~tkowy 11 ~ 
zawód kierowcy samochod.twego. W o bee szalonego rozwoju automob1hzmu, n1etylko I 1 
w Polsce, lecz na cały;l;;;~ER •URZĘDNIK• ROBOTNIK• czy ROLNIK I : 

każdy powinien znać ten zawód, najmniej rozporządzającym cza· I :S 
sem i najbardziej niezdolnym zapewni azybkłlt irruntownłl i uaj· 

1
, 

tańszą nauk11 :& doatosowanicm sic; do wolnych irodzin od pracy. ~ 
TYLKO NASZA NAJSTARSZA w POLSCE ZAWODOWA I e 

SZKOŁA o: 
WARSZAW A, ul. Miodowa Nr. 10,-ŁÓDŹ, al. Kościuszki Nr. 68 I ~ 

I Urzędnikom i Bezrobotnym specjalne ulgi. I ~ 
Dla zamlejmcowyeh mieszkanie -; ________________ „ '(j' 

---------------· Q) •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
1 I DOKTOR Med. 
BZAPAMIĘTAJ RAZ NA ZAWSZE W01.ICOW~$1CI 

Tylko tel. 

IJ6•69 Ceslelnłana 25 tel.126·87 
Spec:,Jalieta cherób ekórnych 

I wenerycznych 635 

HALLO! 
• HALLO! 

Radjoamatorzy 

ł.. ód ź nadaje 
Detektory, eliminatory, 
wszelkie akcesorja radjo
we tylko można nabyć 

korzystnie w firmie 

"Elektros" 

Łódź, 
Cegielniana 26 

tel. 156-59 

przerób!>a aparatów 

Dr. med. "Szybka Pomo~ Krawiecka" 
ul. Plotrkowaka 110 

(w podwórzu) 
Odłwleia, plerse chemlcśnla, far'lnaje 
r•p•nrJ•, przerabia I eeruj• wuelk11 

LECZENlE ŚWIATŁEM (lampą kwar
cowłl)· Badanie krwi i wydzielin. 

Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp. 
w niedziele i święta 9-1 

J. SAD O KIERSKI 
L.-____ ,..;;;;._Jf sarderp'bę 1019 

Po sarderob'ł wysyłamy solica 

J6Z •. , 
detektorowa kosztuje kompletna instalacja 

z słuchawką i .anteną 
Łódzkie Tow. Radjowe 

Piotrkowska 107 w podwórzu 
UW AGA! Przebudowywujemy stare aparaty na 
najnowsze typy, wykluczające stację miejscową 

Wydawca: Prasowa Spółka Wydawnicza. 

Dla pań od 5-6 eddzielna poczekalnia 

•• oSZEWCY ••. 
Skóry-Hurt i Detal 
(specjalność: detaliczna spn:edaż 

zelówek trwałych na wodę) 

poleca: 

Spółka Szewców 
Piotrb:owska 79 

tel. 1.58-38 

stomatolog 
chirurgja szcz~k, jamy 

ustnej I plastyka 
resulacja z~bów 
rentgenodiagnostyka 

Piotrkowska 164 
· Tel„ 114-20 664 

-Czytajcie 
HASŁO ŁODZKIE 

Odbito w drukarni ul. Piotrkow:;ka IS. 

DR. MED. 

EDWARD 

REI CHER I Choroby skórne i weneryczne 

ul. Południowa 28 
Od 8-10 rano, 12-2 i 7-830 wieczorem 

w niedzielę od 9-2 pp. 729 

11111111 
W roku 1914 za

ginęła żona mo 
ja Antonina z Strze 
chów,.Ksi!\żek, zam. 
w Radomiu przy 
ul.Żabia 11. Ktoby 
wiedział o obecnert' 
jej miejscu pobytu, 
proszony jest po
wiadomić - ŁóM 

ul. Przejazd 25 
Książek Juljusz 

li 1111111111111 Biżuterję 
T d kupuję, pełną war· 

O P•aw a teść płacę. Solidn11 
Jl traktowanie. "Pre· 

ciosa".Piotrkowskz 
że u nas komplet części do Nr.123 w podwórzu 

4 lampowego radja łącznie 63~ 

; schematem Detektory 
fylko za 125.- zł. tanio - dosko• 
otrzymasz do 30 stacy1· na- n~ły odbiór 

M.FRANC, Piotr 
dawcych. kowska 22!> 

Wskazówki i porady bez- (wejści~ ~d ul. 

ł . · :tładwansk1ej, 
p atme. 1019 

POLSICIE ~ADIO 
Inż.j Krzyżanowski i Ska 

Andrzeja Nr. 4 

Do odstąpienia 
mieszkanie skla 

powe, ul.Abramow· 
sl::ieg-o 9, m. 4. 

1097 

Redaktor odEo~~ Adam żuczkiew~ . 


