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Marszałkowie Sejmu 
i Senatu 

u P. Prezydenta Rzpłitej 
Korespondent ,,Hasła ł.6dz:ldego"· donosi 

z Warszawy: I 

P. Mars.załeli Sejmu Da~yilsta ~ p. Mar-
1załek Senatu Szymańslci złożyli wspólnie 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 'Wizytę po-
tegnalną przed ferj.ami. -

Rollowania pałsko·IUewskie 
w Warszawie. 

Korespondent „Hasła Łódtzkiego• 'donosi 
:t: 'Sii arszawy: 

Dnia 27 b. m. przyjetdż.ia do Warszawy r 
~legacja litewska z prof. Za.u.niusem na cze
le dla wznowienia pcac koro.is}i gospodarczo
tranzytowej. 

Pierwsze wspólne ?OSieil.zenie komisii od· 
będzie się dnia ~ !:>· m. ,, 

Ogromne zainieresowanie 

4 proc. pożyczką premjową 
WAR.SZA WĄ 26.6. ~t-er-esowani!e 

4-p.rocent.ową pożyczką premjową inwesty
cyjną, emitowaną. obecni.ie przez Skarb Pań
stwa, jest wielkie, o czem śwfadczy tłumny 
napływ kli'enteli oo kas instytucyj, przyjmu
jących zapisy na ob.li~. W zwią.zku z 
tem, okazała się komeczność otwarcia do
datkowych kas w, tych instytucjach, aby u
możliwić szybką o-bsłiug.ę klienteli. (PAT). 

Kler cerkwi prawosławnej 
zjeżdża na walne narady 

Korespondent „Hasła Łódzkiego" donosi 
z Warszawy: 

Dziś rozpoezynają się w Warszawie obra· 
dy sesji św. synodu cerkwi prawosławnej w 
Polsce. Obradom przewodniczyć będzie me
tropolita DYQllizy, wezmą zaś w nich udział 
wszyscy biskupi prawosławnej metorpolii 
polskiej. '.fen wyjątkmvy skład sesji synodu 
tłumaczony jest ważnością zagadnień, dooko· 
iła, których obracać się będą obrady sesji. Po
międ~ tenri zag<lnieniami :z.naj<lować się ma 
kwestja zwołania soboru prowincjonalnego 
cerkwi polskiej z udziałem delegatów, obra
nych przez duchowieństwo wie:rnyich. 

Groźny pożar 
pod Zamościem 

Spłonęły 23 zagrody gospodarskie 

ZA.MOść, 26.6. We wsi Jaszybów, pow. 
zamojskiego, zajął się wskutek uderzenia pio 
rnnu jeden z budynków gospodan::zy<:h, z któ 
rego ogiień przerzucił się na dalsze zabudo
wariJa. W rezultacie spłonęły 23 za·grody 
gospodarskie, w dużej części wraz z inwenta 
rzem. Straty oceniają na 200,000 zł. 

Na pomoc bohaterom pół ocy 
1800 ludzi - 28 samolotów - 9 okrE:tów 

bada i przeszukuje skrzętnie tejemnicze lądy polarne 
OSLO, 26.6. W akcji ratunkowej, mają

cej na celu ocalenia załogi „Italji„, bierze u
dział 9 okrętów: 3 norweskie., trzy szwedz
kie, 2 rosyjskie i 1 włoski. Nadto poszukują 
zaginionych 28 samolotów, udział w poszuki-

waniach bierze 1,800 osób. Grunfownie prze 
szukany został obszar, będący jedną czwartą 
dostępnego dla poszukiwań ludzkich obsza
ru podbiegunowego. 

SZTOKHOLM, 26.6. Z ki1lku króllki{;h 

ZIVllANY W RZĄDZIE 
spodziewane są każdej chwili 

Korespondent „Hasła Łódzkiego" donosi 
z Warszawy: 

O GODZ. 1-ej PO POŁUDNIU PRZY
JĘTY BYŁ PRZEZ P. PREZYDENTA RZE
CZYPOSPOLITEJ P_. WICEPREMJER BAR
TEL NA DLUżSZEJ KONFERENCJL 

W KOŁACH DOBRZE POINFORMO
..,. ANYCH KONFERENCJA TA UW J..żA 

NA JEST ZA ZAPOWIEDź RYCHŁYCH 
ZMIAN W ·GABINECIE, KTóRE BYŁY 

OMA WIANE NA ONEGDAJSZEJ RADZIE 
GABINETOWEJ. 

SPRAWA ZMIAN TYCH JEST JUŻ 
RZECZĄ ZDECYDOWANĄ. 

TRZYMANE SĄ JEDNAK W ZUPEŁ
NEJ TAJEMNICY WSZELKIE SZCZEGó
l.Y • 

TAJEMNICĘ WYJAśNić MA NAJ
BLiżSZA PRZYSZLOść. 

jeszczę 5 ministrów potrzeba 
Niekompletna lista rządu niemieckiego 

BERLIN, 26.6. W czasie wczora.jszycłi rów olrupowanyoh, pracy, komunikacji, wy
rokowań załatwiona zoota.ła prz.e.z posła Miil- żywienia i sprawiedliwości. 
lera sprawa obsady siedmiu tek na ogólną Uchodzi zai rzecz pewną, ze Centrum obej
li<::zbę dwunastu. Ja!ko ostatecznie obsadzOftC I mie tereny okupowane, którą to tekę objąłby 
uchodzą teki następujące: konderz.a, którym prezes frakcji parlamentarnej Centrwn von 
zostanie poseł Miiller, ministra spraw wew- Gerard i komunikacjii., którą objąłhy b. kan· 
nętrznych, którą obejmie Sewedng (socjali- kanclerz Dr. Wirth. 
sta), ministra finansów, dbsa<lzon.a przez Hil- Jako najpoważniejszy kandydat do teki 
ferd.inga (socjalista), spraw zagranicznych wytywienia, z którą związane jest kierawnic
Stresemann (N. Part. Lud.), gospodarstwa two całej polityki agt"aJrnej, wymieniany jest 
Curtius (N. Part. Lud.), Reichswehry generał dzisiaj przewodniczący delegacji niemieckiej 
Groener (Bezpartyjny), poczta Schaetzel do rokowań gospodarczyoh z Pols:ką i prze
(Bawarska Part. Lud.). Pozostają do obsa- wodniczący chrześcijańskiego związku chłop
dzenia w ciągu dnia dzisiejszego teki: ob.sza- skieg·o ~· mi'Il!i&ter dr. Hermes. 

Wysłannik G. P. u. wydalony z Polski 
Agent moskiewski znajduje przytułek na Litwie 

W związku z pochoic&ącą z Wilna wiado- Pols:lci z r~ sowieckiego G. P. U. (głów 
mością o zamądzon.em jakoby odesłainiu pod ny ll!rząd polityczny) z określonemi polece
eskortą do grani.cy sowieckiej b. ofi.cera ar- nia.mi. wymierzonemi przeciw Polsce. 
tn1i CMstkiej Grlgorjiewa, który :przed.iost:ał się Wobec tego, na podista.wie wniosku wła
z Rosji sowieckiej do Wi!lna i mi.a.ł rzekomo ściwych oczęd.ów bezipieczeństwa, wojewoda 
uciec z. więzienia sowieckiego, ze sfer polfoyj wiłeńs!lci zarządził WJ>Cłalenie Grigorjewa z 
nych komunikują, że Grig.orjew nie może być graniic Polski, jednakże nfo przymusowo do 
traktowany, jako przestępca polityczny. Rosji sowieckiej. 
Władze bezpieczeństwa mają podstawę prz.y W dniu dzisiejszym Grigotjew obiierze so
puszczać, ~ Cirifgorjew, znany w naszych u- I bi·e kraj {prawdopodobnie Litwę), do które-
rzędach kontrwywiadowczych, przyjechał do go granicy będzie ods.tawiiony. . _ 

doniesień OO. szefa ekspedycji ratunl{:owej ka
pitana T ornberga widać, że samolot, na któ
rym poruczmi1k Lund!l:x~rg wylądował koło roz 
b:iitków „ltalji" j1est zupełnie strzask-any. Mo~ 
bor jest prawdopod.ołmi:e również us:z:kodzo· 
ny. Na prośbę Tornberga rząd szwedzki na 
pooiecbeniiu gabinetu będzie się za.sia:nawfał 
nad sposobami udzielenia pomocy Ltmdlber
gowii i towarzysz.om gen. Nobile. Postam.o
wi10no wysłał na Szpicberg dwa samoloty: je 
de:n mały wywiadowczy a drugi wielki. 

Obydwa wyruszą jes:ocze dz.:is:iai wieczo
rem do T r.omsoe a stamtąd okrętem do Kiings
bay. Obydwa samoloty będą zaopa.trz001e w 
specjalne podkucia, które im umożliwią wylą 
dowamle na lodz:iie. Rozbitkowi.ie wraz z po· 
rucmi.kilem szwedzkim ma;ą jesz.cze dosta
teczną lllmć żywności na dwa miiesiiące ii są 
zaopatrzeni ~ wszysbk:o. Lotmk Luru:lł>erg 
za'\viadnmił drogą radjową, ~ będzie próbo
wał przygotować miejsce dogodne do lądo
wania. Również lotmk finlandzki prrybę
dzile do Kingsbay, aby tam się połąayc z wy 
prawą szw-ed2iką i wspólnie czymć poszuki
wanńa, ponieważ góry lodowe zagTażają w 
w ka?;dej chwili kirze. na której ma.leźli &eh.ro 
njsko rozbitłrowi:e „ltalji". (ATE). 

BERUN, 26.6. (Tel. wł. ,,Hasła Łódzkie. 
go"). Donoszą tu z Oslo, że gen. Nobile wy
słał do swych towarzyszy radjotelegram, w 
którym zawiadamia ich, że sam stanie na 
czele akcji ratunkowej. 

* 
Jednocześnie donoszą, że sytuacja załogi 

ultalji" jest beznadziejna. 

OSLO, 26.6. Ekspedycja ratunkowa dła 
Amundsena będzie się sikładała z łama-cza 
lodów pod. wodzą badacza krain połarnych 
Serdropa i maiora Trygve Brana. Okręt weź
mie na pokład zaiprzęg psów i będzie poszu
kiwał Amundsena na wschód od fin j i prowa
dzącej od Tromsoe w kierunku północo
wschodnim. Samolot francuski może utrzy
mać się na wodzie w ciągu dni 14, przypusz
czają zatem, że pomoc przyjdzie jeszcze w 
porę. Maior Penso ma zamiar polecieć w i.n
ną stronę, mia.nowide między Szpicberg~em 
a drogą mon.ką, prowad:zą;cą do Grenlaindfi, 
pr1Zy'pUS2JCZając, ze Amundsen mUSli.ał wylą
dować na zachód. albo północo-:rachód od 
wysp Niedźwiedzich, poczem kry lodowe za

,niosły go w kierunku zachodnim. (A TE) 

PARYŻ, 26.6. „Information" otrzymało 
wiadomość, że sowiecki łamacz lodów „Kra
sin" zawiadomił rząd sowiecki o na·wiązaniu 
koni:aktu iskrowego z Amundse.nem. ,,Kra
m" miał już dotrzeć do Szpicbergu i 
tam usiłruje US'talić miejsce pobytu Ar.iundsc
na. (ATE). 

~~~~~~~~~~~~~ ...... ~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~---
Baczność, nauczyciele szkół powszechnych! Przed odlotem „Marszałka Piłsudskiego" 

Rocznik 1902, 3, 4, 5, 6 na 8-tygodniowe ćwiczenia na podbój Atlantyku 
Korespondent „Hasła Łódzkiego" donosi roku bi-et. W związku z powyższem 22· PARYŻ, 26.6. W ambasadzie pol&kiej od lota francuski1ego, dyrekfor fabryki, w któ-

~ Warszawy: interesowani nauczyciele, o ile do dnia 2 lipca było s:ię śniadanie na cześć lotników majo- rej zbudowany został silnik płatowca, ,,Mar
nie otrzymają kart powołania, winni zgłosić rów Kubali i Idzikowskiego. W śnia,daniu szafo.k Piłsudski", p. Nicaiise, dyrektor fabry 

Z dniem S lipca r. b. zostają powołani na się po odibiór tychże do odpowiednich tem wzięli udzi1ał prezes Aeroklubu Fl:andin, ki, w której zbudowano płatowiec, jen. Du-
8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe nauczy- P. K. U. który lotnikom polskim wręczył od.zina.ki pi- mesnil, twórca płatowca inż. Ami.ot, ·nowo-
ciele polskic:h szkół powszechnych urodzeni :md!anowany szef mi·sji wojlsk~wej francu.skiei 
w latac:h 1904, 1905 i 1906, którzy mstali za- Sl~:iam:13!:1mc ________ ._ _____ -_--·----------------w Warszawie jen. Dema.in, szef misji. zalru-

liczeni do rezerwy na podstawie artykułu • • • I pów płk. Ł0ijko, atta-che wojskowy Rzeczy-
111-go ustawy o powszechnem obowiązku BACZNQS*4, RZEMIESLNICY '• poopol:łtej płk. Blieszyński:, mjr. limski i inni. 
wojskowem z roku 1924. Powołaniu podlega '9 Po śniadianiJu ambasador Chlapowski z mał-
ją również ci nauczyciele polskich szk6ł po- Przypominamy o wymarszu ze sztandarami na uroczystą procesję Eucharystyczną w żonką i całem towarzystwem udali się na lot-
wszechnych urodzem w roku 190,.2 i 1903, któ- ~niu ! lipca r. b. 0 godz. 7 rano z 11Resursy", nisko w VillacCYUblay, gdz:iie ohejTzeli pła.to-
rzy temu wyszko-leruu podlegali w roku ubie- Ochotnicy do straży honorowej otrzymają opaski i instrukcje w lokalu 11Resursy" (Ki- wiec, na którym maforowie Kubala i Idzi-
glym, lecz którym udzieloruo przesunięcia lińskiego 123) przed wymarszem. kowisiki po odbyciu kil.k:u próbnych lotów W)j 
(odroczenia) tei·minu odbycia ~yszkolenia do ruszą do Ameryk.i. (PĄT). , 



Str. 2 ,Jł,a.sło Łóc1.*ie„ z CJłni.a 7f1 czerwca 1928 r. 

Wojna poza • nawiasem r 
Kongre Mit:dzynarodowy rozpatrywał projekt St. Zjed oczonyc 

Ameryki Północnej 
WARSZAWA, 26.6. Posel St. Zfe<lno

czonych wręczył p. Mm. Spr. Zagr. z polece
nia swego rządu notę, datowaną z dnia 23-go 
czerwca 1928 r. w sprawie pa:ktu antywojen
nego z propozycją przystąpienia Polski do te 
go pruktu. Do noty tej dołączono projekt 
paktu. Analogiczne dokumenty skiierowano 
do rządów F1·an-oji, W. Brytanji i Dominjów, 
Niemiec, Włoch, Japonji i Czechosłowacji. 
Tekst projektu amerykańslcleg.o brzmi nas-tę 
pująco: 

Prezydent St. Zjednoczonych prez. repu
bliki francuskiej, J. K. M. król Wielkiej Bry
fanji, J.rlandji, Dominjów zamorskich, cesarz 
Indji, przezyd. republiki czecho-si wack., J. 
K. M. król Belg.ji, przezyd. RzesL l niemiec
kiej, J. K. M. król Włoch, J. Ce.s. M. cesarz 
Japonji, pre·zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
- w głębokiem poczuciu u wysakfoh obo
wiązków działania dla rozwoju i dobra ludz
kości, przekonani, że nadeszła pora, kiedy 
wyrireczenie się wojny jako narzędzia polity
ki narodowej powinno nastąpić w celu ur.z.e
czywistnienia pokojowego przyjacielskich 
stosunków, obecnie istniejący<::h między ich 
narodami, przekonani, że zmiany w kh sto
sunkach wzajemnych winllY być poszuki.wa
ne zapomocą środków pokojowych i być wy
nikiem pokojowego postępowania - należą
ce do niniejszego paktu mocarstwa, które w 
przyszłości podejmą się przeprowadzenia 
swych narodowych interesów przez ucieka
nie się do wojny - winny być pozbawione 
korzyści wypływających z tego traktatu, w 
nadziei, że zachęcone przez ich przykład 
wszystkie narody świata przyłączą się do te
go wysiłku ludzkości, a przez przyłączenie 
się do traktatu wprowadzą swe narody w or 
bitę dohrodziejs-t jego postanowień - łącząc 

w ·-
Odsłonięcie pomnika 

ar z łka 1łsud kiego 
w Dubnie 

LUCK, 26. 6. W wykonaniu uchwały rady 
gminnej gm. Dubno, odbyło ri vczoraj uro
czyste odsłonięcie pomnika P • wszego Mrur
sza łka P olsk1 J &z.efa Piłsudski.ego. 

Pomnik wzniesiono w m. Dubnie z fundu
szów gminnych. W uroczystościach wziął u
dział wicewojewoda wołyński, który na za
proszenre zarządu gminy dokonał odsłonięcia 
pomnika wobec przedstawkieli miejscowych 
władz państwowych, samorządowych i tłum
nie zebranej publiczności. 

Po odsłoniędu odbyła się defilada oddzia
łów 43 p. p., sfrz.elca, szkół, związków, inwa
lidów i osa.dników. Zaznaczyć należy, że od
słonięty obecnie pomnik jest prowizoryiczny. 

Na jego miejsce prawdopod.ob„· 1eszcze 
w roku bieżą.cym ufundowany zo~ ... ,„"' wspól 
nym sumptem gminy i miasta trwały pomnik 
metalowy Marszałka. (PAT). 

Dziś 

w ten sposób cywilizowane narody świata 
we wspólnem W)"tzeczeniu się wojny jako 
narządzi.a ich narodowej polityki - posta
nowiły zawrzeć traktat i w tym celu uznały 
jako swych pełnomooniików: prez. St. Zfedno 
czonych, prez. republ. franc., którzy po wza
jemnem przedstawieniu swicli pełnomocnictw 
- zg-0dzlild się na nast. artykuły: 

Art. 1. Wysokie Układające stę suony 
oświadcza.ją 'UlroCzyśaie w imieniu swych na
rodów przeciwko postępowaniu wojennemu 
jako środkowi rozstrzygania konfliktów mię 
dizynarodowych oraiz wyrzekają sj,ę jego jako 
narzędzia narodowej polityk.i we wzajem
nych stosunkach. 

Art. 2. Wysokie Układające się Strony 
zgadzają się, aby regulowanie wynikłych !t'óż 
nic lub konfliktów bez względu na ich gene
zę, dokonywane było nigdy inaczej, ja:k tyl
ko na drodze pokojowej. 

Art. 3. Traktat ten ma zostać ratyfiko
wany pr,zez Wysokiie Układające się Stro
ny, wymienione w załączniku, w sposób zgo.. 
dny z ±eh konstytucją państwową i obowią
zywać będzie natychmiast po złożeniu d:)llrn
mentów ratyfikacyjnych. 

Niniejszy traktat pozostanie po wejściu 
w życie, jak zazrzą.dzono w art. poprzednim 
- otwarty tak długo, jak to będzie potrzebne 
dla przystąp-ienia doń innych państw. Każ
dy dokument, zaświadczający przystąpienie 
będzie złożony w ..•.•.• i niezwłocznie po 
złożeniu wejdzie w życie między państwami, 
które się w ten sposób przyłączyły do trakta-

AG P?!t 

Z ostatnie) cbwili 

tu, a innemi państwami już d-Oń należącemi. 
Dalsze artykuły ustalają sposób ratyfikacji 
i języki, w jakich będz:ie sporządzany (francu 
&ki i angielS'ki). (PAT) 

Prace kongresu pokoju 
WARSZAWA, 26.6. W dn. dzisiejsz. ohra· 

dowały komisje wyłonione przez k:ogr. pokoju. 
Komisja rozbrojen. obradowała nad projek
tem rozbrojeniowym KeUoga. Komisja po
stanowiła zaŻ<!idać od kongresu przyjęcia lej 
propozycji. Komisja wychodziła z założenia, 
że :ponieważ wojna jest jednocześnie zbrodruą 
i katastrofą, każde państwo winno przeto na 
rzecz idei pokojowej podjąć propagandę. 

Dziś po południu odbyło się walne zebra
nie delegatów stowarzyszeń należących do 
międzynarodowego biu'!"a pokojowego w Ge-

newie. Wybory do rady dały w wyniku 
pozostawienie dotychczasowych członków 
rady z wyjątkiem Querry, delegata Szwaj
ca'I'ji, który ustąpił na własne żądanie, a na 
miejsce którego wybrany został pastor Hold. 

Jednocześnie z kongresem od~yła się dziś 
międzynamdowa konferencja młodzieży pacy 
Hs-tycznej. (PAT} 

M LJQM#'0t+.WM1ft:&S"'**'M&f 

ódź pożycza • 
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Posiedzenie Rady Miejskiej 
Posiedzenie Rady Miejskiej wczoraj pra

wie całkowicie było poświęcone ud1walaniu 
kilkumiljonowych pożyczek, przeznaczonych 
na różne cele. 

W pierwszym rzędzie m:hwalono zacią· 
gnięcie z Banku Gospodarstwa Ktt"ajowego 
24 mil j. 500 tysięcy zło~~ych na J>OCzet poży
czki zagranicznej dla Łodzi. Z powyższej su
my Magistrat p-..-zezna.cza 3 mil jony złotych 
na nabycie gruntu i urządzenie na nim cegiel
ni mechanicznej, 9 i pół milj-0na zł>Qtych na 
roboty kanalizacyjne i 12 mil jonów złotych na 
budowę domów mieszkalnych na Polesiu Kon 
stantynowskiem. 

Po uchwaleniu wniosku o zaciągnięciu po
życzki na wyżej wymienione cele Rada Miej· 
ska postanowiła zaciągnąć 3 pożyczki: 2 mi
łj·ony złotych na poczet kontyngentu, przy
sługującego miastu na rzecz rozbudowy, 1 mi
ljon na badowę szkoły powszechnej i pół mi
ljona na budowę urządzeń sportowych. 

Zkolei uchwalono wniosek Magistratu w 
sprawie nabycia części majątku Marysin, a na 
stępnie trzech placów, położonych przy zbie-

gu ulic: Leszno, Andrzeja i Łąk"owej w celu 
przedłużeni.a ulicy Andrzeja. 

Następnie Rada Miejska przyjęła w11iosek 
Magistratu w sprawie sprzedaży Towarzy
stwu Budowy Domów dla Pracowników Miej
skich 3-ch <lziaiek gruntu, położony<:h w Ło
dzi między ulicami: Tkacką, Mostową i Na
rutowicza olt'az bez dyskusji uchwaliła statut 
o miejskim podatku od zbytku mieszkaniowe
go na rzecz m. Łodzi. 

Dłuższą dyskusję ·wywołała sprawa regu
laminu Komitetu Rozbudowy m. Lodzi, przy
jętego w rezultacie w brzmieniu komisji Re
gulaminowo - Prawnej. 

Wreszcie w ostatnim punkcie porządku 
dziennego przyjęto przepisy o skanalizowaniu 
nieruchomości w rn.. Łodzi i połączeniu ich 
z siecią kanalizacyjną. 

Na zahończenie Rada Miejskaą. uchwali
ła wniosek nagły, wzywający Magistrat do 
wszczęcia energicznej akcji prze.dwko pro
jektowi podniesieriia w dniu 1-ym lipca czyn
szu komornianego dla mieszkań jedno i dwu-
P'Ckojowych. · 

Nr. 176 

Poseł - morderca staje 
przed sądem 

B!AŁOGRóD, 26.6. Sąd pierwszej in
stancji zatwierdził wszczęcie doch00zeń prze 
ciwko deputowanemu Raciczowi, którego 
wina została stwierdzona przez naocznych 
świadków. Stan zdrowia Stefana Ra<liircza 
jest nadaL bez zmiany,.. Stan zdrovria dep. 
Grar;.dio, zmcznie się pogorszył. Grandio 
ranny je~t w ramię i prawdopodobnie zajdzie 
potrzeba:- dokonania ponownej opera<::ji ramie 
nia w celu usunięcia odłamków strzaskanej 
kulą kości. (PAT). 

o ydanie Ben Kuna 
WIEDEN, 27.6. Na temat wy<łania Be!i 

Kuna, czemu sprzeciwił się minister sprawie
dliwości dir. Diughofer, doszło do zatargu po
między nim i partją wszechniemców, do któ
rej Dinghofer należy. Mm:ister postąpiił tu 
wbrew decyzji sądu najwyższego. który 
uznał, że Bela Kun może być wydany. Pra
wdopodobnie minister Dinghofer będzie mu
siał podać się do dymiisji. (A'l~EJ: 

Kotas rofa kolejowa 
w Meksyku 

2 osoby zabite kilka rannych 

M.EI<"...SYK, 26.6. Pociąg pasażenki, mą. 
cy z Laredo do Meksyku, uległ wc:roraj ka
i:.asłrofi.e w pobliżu miejscaW'ości: Vłvorilles 

w stanie Queretaro. M~hanilc i. palacz zo

stali Źahlci, kilku pasażerów odniosło mc.y„ 

Spowodowanl.e kat.a.strofy przypi5ttją po
wstańcom, obecność jedna:k w pociągu stra
ży nie dopuściła oo aktów baody.ty.zam. 

(PAT}. 

Kino 
634 

Dziś Dziś 
Monumentalny fłłm P°'*lel procbl cjł p. t. 

Ze 
W roli głównej 
słynna artystka 

orz a 
Mar ja a icka 

Ponadto blorlł udziitł wybltnł arlykl Jerz.y 
Marr, Marjusz Maszyński, oficerowie I sze
regowi Polskiej Marynarki Wojennej emu 

Lotnictwa Morskiego. 

Ceny miejsc; W dni powszednie 11>11 wszystkie 
seanse, zaś w sobotę. nledzielt; i święta od 
godz. l-3 pp. I m. 75 gr„ fi. 40 gr. llL 30 gr. 

W 5obotę, niedzielę I święta od godz. 3 pp. 
I miejsce 90 gr., Ił. m. 50 gr„ Ili. m. 40 gr. 

Dziś 
• wie • ent1era. 

:.) 
wielka p . ' Jera .. e 

Niebywała tragedja • • 
UCZCIWeJ dziewczyny 

p. t. 



' 
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111iadanie gen. llobi e 
26 dni w oczekiwaniu śinierai 

Wstrząsająca opowieść uratowanego dowódcy wyprawy do bieguna północnego 
(Tąlegram wlasny „Hasla -Łódzkiego" od berlińskiego korespondenta) 

Gen. Nohfle uratowany! 
Jest już w bezpie02mem miejscu i cł:i'oć po 

ważnie ramny w nogę, życiu jego nie zagraża 
już n1ebezpiieczeństwo. 

Cały świat czytał ze wuuszeniem depe
szę jego do rodziny od tylu dni żyłą~ej w tra 
gkznym niepokoju: 

Obraz Matki Boskiej Loretańskiej był z 
nami. Ona powróci słrookanym rodzinom 
mok:h towarzyszy. 

Gen. Nobile nie chciał stamowczo sam &ia 
dać na samolot raiowni•czy. Latnik Lund
berg oświadczył, że ma rozka:z :z>aba.rania tył 
ko gen. Nobile. Dzielnego wodza wyprawy 
przekonał wreszcie argument, że o.n jeden 
tylko może pokierować poszukiwaniami po
zostałych członków e<kS>pedytji. 

Gen. Nobile jest ciężko ranny. W ostat
nim dniiu przed uratowaniem, wi;elki odłamek 
kry strzaskał mu n'Ogę i pokaleczył go dotikli 
wie. Z powodu wysokiej gorączki gein. No
bile nie wiele może opowiadać o stras.mych 
przefyci·ach. Przebieg katastrofy malujie on, 
iak następuje: 

- Dni.a 25 maja o godz. 10 rano ,Jtalja" 
w drodze powrotnej z bieguna, lecąc na wy
sokości 500 metrów na1P'otkała na sztorm nie 
iwykle gwałtowny. 

Już od kilku godzin przerwane były połą 
czenia radjowe ze światem, gdyż burza zer
wała naszą antenę. Powłokę sterowca po
krywał lód wciąż wzrastającą, grubą war
stwą. Opuszczalilśmy się coraz niżej ze wzglę 
du na zwiększone obciążenie. Nie pomogł10 
wyrzucenie całeg.o balastu. Nagle, z niezro
zumiałych przyczyn, statek porwany potęż
nym podmuchem wichru, rzucony został o 
kilkanaście metrów w dół i począł gwałtow
nie spadać ku ziemi. Ten spadek trwał nie 
więcej jak 2 minuty, które z;dawały się nam 
osta:tniemi chwi1lami życia. 

Nagle rozległ s:i.ę trzask łamanych wią
zań. Na&Za gondola wraz z częśdą górnego 
pokćaidu uderzyła siilnil.e o górę lodową i oba
wała się. „Italfa" pozbawiona nagle dużego 
ciężaru wzniosła się w górę. Wid.zieliśmy 
ją jesz.cze dtugo, jak pędziła gnana szalre.ń
czym wischrem. 

My„. ,,z.ostaliśmy na lodzi.ie". 9 ludzi ze 
nmą. Dwuch rannych - wszyscy poturbo
wani porządnie. 

Głu~ha, mroźna pustynia rozpost<AXła się 
wokół nas. W kilka minut po upadku wszy
scy j.uż opanowaliśmy przerażenie. Pierwszą 
rzeczą było rozpatrzeć się w tem, oo ocalało 
z rozstrzaskanej gondoli. Telegra!ista Biagi 
rzucił się do budki radja. KrzYL'~ triumfu i 
radości! radjo będzie działać! Nawiążemy 

PrmDa prndralni uułneżoa 

kontakt ze światem! Oto cała nasza na.dme
ja na wybawienie! 

c:iziemu wpatrzeni w ~ ręłtę ~ 
pierwsze sygnały S. O. S. - Das?Je wobme 
o ratunelk. 

mw~Jł1Ct ~ urpłam:Md w MjEę #)pa.. 
ioę do lądu. Znaj1ckJwaiiśmy, się wówcza& pod 
81 stopniem. o kilkadziesiąt mil od ~~ 
landa. 

Zbici w gromadkę wzaijem się gtteją.cą na 
olbrzymiej pla:tfoirmie pływającej góry lodo
wej pr.zetrwa!liŚillly kilka godzi.n huirzy. Cichła 
ona zwolna.. Przemarzli5my do szpiku ko-

Pierwsze 3-4 dm mnęły w napręż<me:m 
oczeliwaniiu na jakiś znak, jalkąś otuobę prze 
słaną nam od: was, od świata. 

- Je~li zdołamy pu;;etij'wsć po ~ iilio.i 
metrów dziennie, mówili, ~ się • 
lądu. a wówczas. gdy Bóa poo»U_ ści. 

W spólnemi . s1iłami, ze szcząrflków gondoli 
zibudowaliśmy sobie coś w rodzaju baraku, 
wia!łlrem pocl&zytego. 

Milczenie. PiI'ZYstąpi:liiśmy do podziiałn żyw 
ności, Zrozumieliśmy „bowiem, że nasz pobyt w 
kraju ś~erci polarnej trwać będzie dłużej. 
Żywności mieliśmy, przy skąpych ratjadt, 
na 2 miesiqce. ro nam dodało otuchy. 

Patrzyłem smutno 'WI ~ ocą. Dla mnte 
w:yprawa talka była szailteńshwiem. ()ai ~ 
zdecydowani na wszystko pr.ze:z I0:7JPOICZ
Czy miałem zabrontćJ W~ m siebie od
powiedzialność?, ~nam.~ msłai,wa 
Hśmy nie grozii:ła śmierć kaix1iej ~ 

Dzielny Biagii rozciągnął na:d nami antenę 
i powołał dio błogo.sław:ionego żyda staqę 
raidqową. 

Za:siadł d•o niej„ Okrążyliśmy go w mil-

Pi~ego dnia, gdy znów opadać poczęło 
wszystldch zwątpienie, stanęli przede mną 
trzej towarzysze: Malmgren, Mariano i Cappi żegnaliśmy się ze łzami. Poszli. 

Juź nazajutrz ~ po tm; ~ 
wszy ilro:ntakt ?.e światem. P"'teTIDSZe ~ 

P Zed b am Bl.ałego Domu ~ 7:~~ ~ mb~. f f ą z radości. Było to~ czier:w:ca1 - ~ 
Polityka pęczniejącego worka dolarów zapewni zwycięstwo ;~~sł!oo~;::·d~ ::z~ 

republikanom sygnałów. :raki A nasze abmm1atory brlJ'~ 
Dla obywateli Stanów Zjednoczonych czas Zyskał on sobie ogromne wpływy ni-ezwy nab.wyczerpan:inL ,Wł:e~~byśmy. 

I to dolar, ale gdy cbodzi o wybory, a do tego, kłą prostotą. „Za pan brat" żyje z. połową ~ić~e n:= :owse:~'Y: · . • <Jl:y-
o wybory prezyidenta republiki - nie żałuje miasta. Bah! Ale Nowy Jork, to nie Ame- B:iagi drżą<: ze zdeneriwowania. stuQ. swo-
się ani czasu, ani pieniędzy. Wynik tych wy- ryka. je s. O. S. i 00 3 mi:mJty ~ ~. 
borów może mieć przecież wpływ na calo- Dod "m jeszcze że Smilbh ma grubą wa- ~ 
kształt ż•>Ma Stanów, wszystko może wywró- · d • takJ ty lik' ' A k, · ' ł · 'CZ'/• ··· ~ ,-_: - ' r· ·ę: Jes a o iem. mery aru.ie, przy aa. eJ Nareszcie!_ ' 
cić się do góry nogami, a przedewszystkiem swej tolerancji nie lubi·ą kat•olicyzmu. Ta 
na giełdzie wywołać ID'OŻe nieobliczalne rubryka w metryce W"odrenia jest poważną Cyk. •. Cyk„. c~„. Wołm, W'ys:atnie, ... 
zmiaony. przeszkodą przy wejściu do małego Domu w wo za słowem aparat cyka nam depeszę od 

Dlatego też Illig<lzie kampanja wyborcza Waszyngtonie. Nie urzędował tam jeszcze świata: 
nie jest przygotowyiwana tak powoli i grun- kafolik. - Trzyma'icie 8Uf! Wakzcie! ~- a-
townie jak w Ameryce. . Republiikaniie wysuwają Hoaw.era, znane- tunkowa w całej pełni... 

Republikanie i demokraci stoczą między go w całym świecie z amerykańskiej akcjti Tego dnia pcmwoliłem wy.dać 1lndzi.om po-
s.obą bój zawzięty. Obie te partje zwołały' pomocy gtodnym. Ma on wszystkie szanse. d:Wójną rację łńsz.k-optów, któremi kamn1iśmy 
juZ swe konwenty, liczące po 1000 członków Jes<t prawie „murowany". się. 
- delegatów z różnych stron kraju. .Potem mijały dni już ty.Nro na wsłuchiwa-

Przez czas jakiś wpływy· d~mokt"atów gó- Nas interesować może sprawa przede- niu się w aparait i rozglądamu po widnokręgu, 
rowały. Było to za czasów prezydentury ich wszystil<.iiem zagranicznej polityki Stanów. czy nie pospiesza pomoc. 
kandydata _ Wilsona. Czy zmiem się jej kun. po ewentualnym obio u· I" . S I 

rze Hoowera? Nal•eży przewidywać, że n:ie. irze ismy Ją. amo ot ... 
Republikanie zwyciężyli w końcu i ostat- Hurra! - wyrwało &ię z naszycli piersi. 

nich 7 lat tłustych ' utwierdziło ich wpływy Haower, tak, jak i obecniie Coolidge, jest A p'Otem - rozpacz granicząca z obłędem, 
znacznie. przeciwn~kiem polityki „wtrą'Cania się" Amie gdyśmy ujrzeli, jak p-rzelatuje bokiem.„ nie 

Rachunek okazał .,.;.,. pr~' i 1·asny d'1a ryki do spraw Europy. Jest przeciwny wstą 'dz' kr "k · ,,. ____ . 
~·~ """'J A k .]_ L" . N d J W1 i nas„. s ęca„. nr me.„ zos1A1w1a naszą 

ogrQlllnej więkswści: 14 punktów Wilsona, to pieniu mery; ii ero t'g1 aro ów. est zwo- nieszoezęsną gromadkę znów pod grozą 
piękny muzealny zabytek z historii Wolnej I 1enni1kiem jaknajsurowszej polityki celnej. śmierci. 
Ameryki. Obecny program ograniczyć się Tak jak Coolidge jest wrogi.em bolszewizmu RzuciHśmy się wnet do aparatu, aby o tej 
wiin:ien do jednego punktu: § J _ dolar. i zaipowiedział w jednej ze swych mów, że zgrozie donieść wam. 

Obywatele Stainów stwierdzili, że prezy- ni-e dopuśd do nawiązania stosunków z So- Tegoż dnia ujrzeJi.śmy na lodzie ślady nic· 
dent Coolidge to człowiek realny, myślący wietami. dźwiedzi. Byliśmy bez broni! Jakoś Bóg 
przedewszystkiem o interesie własnego na- W najważniejszych sprawach polityki za- ustrzegl.„ 
rodu. granicznej Stanów nie należy się spodziewać Gdy przyszła pomoc - był to już 25-ty 

Republikanie górą! zmian. dzień w oczekiwaniu śmieTci lub ratunku. 
Demokraici rozporządzają - trzeba przy- Hoower wybiernny będzie pod haJSł.em Strasznych 25 dni. 

znać - kandydaturą bairdw poważną i wpły wzbogacanie Ameryki i tę politykę pęczlllie- Ale zdobyliśmy biegun. Dwa razy prze-
wową. Jest nią Alfred Smith, gubernator I jąicego worka dolarów prowadzić będzie ku latywaliśmy nad ni.zn. Opuściliśmy nań sztan-
N owego Jorku. ogóln~mu zadowoleniu swych rodaków. I dar i krzyż Ojca świętego. 

O municypalizacji piekarstwa ka oparta jest na pewnym szablonie i wyma
ga koncesji, a wytwarzane produkty nie uJ1e
gają ~epsuciu i zestairzeniru, sprzedaż zaś nie 
wymaga specjalnej s.prężyistości i fachowości, 
a co najważniej·sze miasta posiadają w tych 
gałęz.lach poroduiktji rodzai mooopolu. · 

słu5zną, gdyż każdy przemysł musi iść z po
stępem czasu i ulepszyć swe U1"ządzenia tech
niczne. 

Referat wygłoszony przez red. A. Zabęskiego na Ogólnopolskim Zjeździe 
Mistrzów Piekarskich w Warszawie 

n. Otóż żadnym warunkom, wysuniętym 

·Przed-wojenni i powojenni znawcy gospo
daa-iki miejskiej wypawi:ada.ją się wyraźnie za 
zwalczaniem przyrostu fkzby i różnorodno
ści przedsiębiorstw miejskich. Udoskonalenie 
i rozwój komun1'lracji, potanienie produkcji 
świiatla, dążenie do rozwoju planitacyj miej
sldch, walka z epidemjami ii głodem mieszka
niowym - oto mdan:)a nowoczesnego ustro
ju mucicY!J>a:lnego, o ilie naturalniie chcemy 
brać wzór z zadrod~1, a nie ze w~hodu. 

Tego zdarnia są wybitni znawcy niemiec
lrjej gospodarld samorządowej: O. Mozt, K. 
Szmidt i K. T~.zJka, .zastrzegają, aby mzwój 
państwowych i . samorządowych przedsię
'biorstw nie godził w interesy gospodarstwa 
iprywaitnego i nie zmniejszał zdolności płat
niczej ludności. R. Llfm.an, który jest najwy
b?tniejszym współcz,esnym teoretykiem za
~a.d!D!iień municy1pa.liizacji określa, i~ dla uzna.
ma konieczności muni>cypalizacji jakiegoś 
działu przedsiębiorstw niezbędne są nastę
pujące WZ'ględy: 1) warunki historyczne, 2) 
brak inicjatywy prywatnej, 3) konieczność 
jednoliobego funktjonowania tego przedsiębior 
stwa w całym kraju (poczta, telefon, tele
graf), 4) obawa prz.ed zmonopolizowani1em 
pr~dsiębioostwa przez kapitał prywatny, 5) 
wiiefilcie znaiczen:ie spoJ.eczne danego przed
siębiorstwa (koleje, dektrowme), 6) korzyści 
.~?Je; dh miasta. 

przez Lifmana, pi:eka'l"stwo nie odP<>wiada, 
nie dz±w więc, że prócz komunalnej piekarni 
w Pei.ryżu, wybudowanej dla obsługi szpital
nictwa miejskiego, prziemy.sł piekarski je.st 
pozosta wiiony nadal na całym śwrecie ;ini'Cja
tywie prywatnej. Ana.logiczne stanowoi!sko 
oo do celowości mucicypalizaqi przemysłu 
wogóle, a piekarstwa w srozególooiści zajął 
również wybitny polski ekonomista samor~ą
dowy prof. Dr. E. Strasburger w swojej książ
ce p. t. H Wielkom,ilejskia. polityka społ0eczno
gospodarcza". Prof. Strasibmger stwierdza: 
„Niestety, zarzut o birurokraity.cznym zarzą
dzie miejskim jest częs.fo uzrusadni1ony. Ba
dając ~ospod~kę naszych wielkich mi'aiSt, do 
szedłem do podobnego wniosku odności~ do 
miast Galicji, w sprawie z:aJdladów do oświet
lenia, wodociągów czyszczenia nU'asfa i t. d. 
Miasta pobi1erają za swe świadozeniia wyso
k~e opłaty, konsumcja gazu i wody jesit przez 
to drobna, k.os,zta a:chn:iniistracji są ni.epropor -
cjonalinfo wyooikie. W podobnych wy.pad
kaich z.a.rzut o birurrokratycz:nym, ocię-"~łym i 
ni-egospodarnym zarząd-z.ie jest niestety uza
sadniony". 

W całej książce Dr. E. Strasburger, mó
wiąc o iprzedsiębror&twach miejskich, ma, 
rzecz. prosta, jedynie na wzgl1ędziie wodoc:iągi, 
kanalizacje, prnedsiębil()rsi;wa komunika;cyj
ne. eliełd1rowoie, gta'WWllie, których gospod&r 

O formach sprzedaży i jakości 'Pieczywa 
miejskiego me wspominał, wystarczy przej
rzeć roc.z.ni1ki pra.sy warszawskiej i o wa
runkach Mgjenicmych w jakich pracowały, 
wysta'l"czy wspomnieć o nieskanalizowanej 
piekarni pr:zy ul. Oliesmskiej i innych „kwiat
kach". 

J ed:ynymi zw·olenniikami S>Otj.alizacji pie
kal'IS'Łwa są, rzecz rasna, s-OC] aHśd. Teoretyk 
sotjaliistyicz.ny p. T. Toeplitz, tłumaczy ko
nieczność komunalizacji przedsiębiortsw dla 
walki z nadużyciami i dla kontroli produkcji 
prywatznej. Jeżelriby opierać się na tej przie
słance, że każde miasto dla k<>ntrol:i produk
cji prywatnej musi P'osfadać własny młyn i 
piekarnię, to z tych samych względów powin
no również socjalizować wszystkie inne 
przedsięhiorstwa i należy wkrótce oczek:i
wać, :be niJektóre samorządy będą p01siadały 
własne pralme, masarnie, introliga.torn:ie, za
kłady krawieckiie, szewskie i staną się piier
wszemi państewkami komuni•s-Łycznemi w 
Polsce. 

Z~odnie z referatem radcy Ministra Spraw 
Wewnętrznych H. Rozenberga wydrukowa
nym ostaitnio w oficjalnym organie Minister
stwa Przem. i Handlu w „Przemyśle i Halil
dlu" przekonywujemy się, że w Niemczech, 
Austrii i Ameryce panują silne tendencje do 
mechani~acji! pi.eikarstwa, co jest rzeczą 

Według p. radcy Rosenberga Polska. po· 
siada w 40 większych miastach ipi~karń, po
sia:daijących więcej ni1ż po 3 piece, 403 pie
karrue, posiadające od 2 do 3 pieców 2.202 
piiekarnie o 1 piecu, razem 2.730 piekaTń na 
pwwincji11 w W a:rsza wie zaś jeSt'i koło 600 piie
kani, czyli razem przeszło 3.300 piekarń. Do
liczając jeszcze piiekarnie 71 miast mniej
szych otrzymamy cyfrę około 7.000 piekarń. 
z tego 217 piiekarń rest częściowo ~mechani
zowanych, a 113 posiada urzą·dzenia ru'l"ko
we. 

Tymcza.sem Minisierstwo Spraw We
wnętrznych me inteiresuie się rozwojem pie
kM'&twa prywatnego, rozwinęło energiczną 
a!kcję celem ułatwieni:a samorządom municy
palizację piekarstwa zamiast ułatwić piekaT'
stwu stopnitQwe ulepszacie swych warszta
tów pracy. Warszaw!l kończy obecnie bu
dowę dużej piekarni miejskiej, automatycz
nej, obHczO'llej na 55.000 kl. dziennej produk
cji. Koszt budowy wynieść ma 6.300.000. 
Prócz tego Kraków nabył od Spółdziielni 
„Proletariat" piekarnię, o produkcji 15.000 
kgr. dziennie, gm. Czećhowicz.e uruchomiła 
piekarnię własną przy pomocy kredytu rzą
dowego, o budowę nowych piekarń wystąpi
ły spółdz.iielnie „Jedność" w Częstochowi•e, 
„Zgoda" w Zgie·rzu, „Poręka" w Brześciu, 
„Produkcja" w Będzini•e i inne, razem 32 jed
nośtki spółdzielcze ubieg·ają się o budowę 
piekarń. 

Bank Gospodarstwa Krajowego obniżyłf 
ja!k słychał, sro~ procenŁ<>Wą od kredy~(nr. 
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Czerwony terror Rosji sowieckiej 
Plan akcji terrorystycznej poza granicami Sowietów 

Rozwój na zej mary arki 
han "Iowo-pasażer k"ej 

Wycieczki „Zeglugi Polskiej" Jest faktem powszechnie znanym, że w 
Rosji s·owi1eckiej systemem rządzenia jest -
terror1 że ten terror jest tam w chwili obecnej 
ani trochę nie rnnie}szy, ruiż 10 lat temu w 
chwili wybuchu rewolucji i że on trwać bę
dzie aż do końca istnienia „czerwoo.e~o ra
ju", gdyż przy jego pomocy jedynie „obrońcy 
ludu" utrzymują się przy pomocy. Ale mało 
kto wie, że komuniści zupełnie planowo i· sy
stematycznie stosują tero'!" w państwach nie
bolszewickich, jako jeden ze środków walki 
z istniejącemi w nich legalnemi rządami. 

Cza.sami tylko jakieś jaskrawe fakty 
świadczą o istnieniu terrorystycznej akcji hol 
szewickiej poza granioami Z. S. S. R. Ta
kiemi faktami, alarmującemi opinję publicz
ną, był np. zamach na cytadelę warszawską, 
dokQnany przez agentów bolszewickich Wie
czorkiewicza i Bagińskiego, którzy, niestety, 
nosili mundury armji pol5kiiej. Ta:kim faktem 
było również niedawno morderstwo Trarko
wicza, pop-ełnione przez członków pO'Selstwa 
bolszewickiego w . 'a'l"szawie, w ,machu te
goż poseistwa, takiemi faktami są mordy do
konywane na świadkach w procesach komu
nistycznych i wiele i11111.y-ch. Z faktów tyl .1 

należy kO'rzystać w celu uświaidamiania spo
łeczeństwa o terrorze czerwonych katów Ro
sji i zachęcania go d-0 walki z zagi-ażającą 
nam od W schodu nawałą bat"barzyństwa. 

Poniżej podajemy w wyjątkach plrun aikcji 
terrorystycznej za granicami Z. S. S. R. za
twierdzonych przez Komitet Wykonawczy 
Kominternu na posiedzeniu w dniu 25 kwiet
nia 1925 roku i obowiązujący wszystkie ~
ganizacje jemu podległe. 

1} Rozważenia ogólne. Każda partja ko
munistyczna może ją modyfikować zależnie 
od względów lokalnych. 

2) Akcja terrorystyczna dzieli się na ka-. 
tegorje: a) działalność jednostkowa skiero
wana przeciwko grupom lub pojedyńczym o
sobom; b) działalność, maiąca na celu zdezor
ganizowanie ośrodków <>brony wojskowej, 
jak również składów amunicji, broni itd., ka
żdego z państw. (Dla tej \<ategorji zamachów 
są opracowane specjalne instrukcje). 

3) Dwie te formy terroru mogą być sloso
w ane niezależnie od siebie, lub też wspólnie. 

4) Działalność kategorii a punktu drugie
go, ma się przejawiać planowo: a} czyny ter
rorystyczne pawinny być stosowane do osób, 
których zniszczenie jest dyktowane istotną 

Polska na międzyn 1odowym 
l\ongresie młecznrskim 

w Londynie 
W lipcu b. r. odbędzie się Międzynarodo

wy K-Ollgres Mleczarski w Londynie, na który 
z ramienia rządu wydelegowany został naczel 
nik wydziału rolnego w państwowym Insty
tucie Eksportowym, p. Ta<leusz Gawlikowski, 
jako przewodnfozący delegacji polskiej na 
kongres. 

·-= ft -

udzielanych Spółdzielniom spożywców na 
budowę piekarń mechanicznych z 11 na 9 i 
pół proc. w stosunku rocznym. 

Gdyby podobnemi względami cieszyli się 
~awodowi piekarze, obniżyliby zaipewne ce
ny pieczywa więcej jeszcze, aniżeli to czynią 
modne dziiś piekarnie mechani·czne, zwolnio
ne od całego szeregu opłat, które obarczają 
zwyczajnie z.arobkującego piekarza. Wpraw
dzie nie można zaprzeczyć słuszności p.ew
nym uwagom komisji ankietowej w sprawie 
piekarstwa, lecz należy również wziąć pod 
uwagę, że nie pozo.stawiła · z<laje się ani 
jednej ~ałęzi prooukcji e "' 1ięcia jej u-
jemnych stron. Według 0 1 ' • t )1 ~ji anki1e
fowei cala nasza produkcja wymaga wprowa 
ozenfa sze<re~u ulepszeń, czy to dowodzi jed
nak, że należy iq ttmfastawiać? 

Sądzimy, że racjonalniejszą drogą, niż da
wanie pieniędzy niefachowcom na budowę 
pielkarń, celem uczenia się piekarstwa, by
łoby udzielenie kre·dytu piekarzom. 

Wątpimy, aby samorządy czy Spółdzi·el
Jlie uzyskały lep~ej fachowo wykształconych 
pracowników, przedsiębiorców, jak tego do
maga się Komisja Anldetowa, niż piekarze i 
nie znając się na tej produkcji wybudowały 
lepiej piekarnie niż fachowcy, którrzy mają za 
sobą długoletnie doświadczenie i ponoszą ca
łą konsekwencję błędów i niedopatrzeń, nie 
mówiąc o możliwości nadużyć lub ch-0ćby ta
kich niedopatrzeń, jakie miały miejsce orzy 
bu.dowi1e rzeźni 11Wulkan" lub gmachu · dla 
Kanalizacji pr zy ul. Starynkiewicza. 

Obawiamy s i ę, że powtórzy się historia z 
. f&brykami wagonów w Ostrowiu „Pociska-

konrecznością; b} czyny terrorystyczne sto
suje się tylko do pewnej kategorji ooób (człon 
ków parlamentu, wysokich osobis.tośd woj
skowych, członków stronnictw politycznych 
i t. d.}. 

5) Po wypracowaniu szczegółowego planu 
akcji terrorystycznej niezbędną jest rzeczą 
ustalić lilstę osób, grup i organizacyj, pxze
ci:wko którym cała akcja rest skiercwana. Na 
leży, o ile to możliwe, unikać wszelkiego 
działania przeciwko osobom cieszącym się 
rozległą popularnością, ponieważ wywołać 
ono może niiezad.·owalenie z komunistów w 
danym kraju. 

Należy dziiałać w ten spooób, ażeby jedy
nym skutkiem zamachu była milcząca zg~da 
lub obojętna postawa. W razie organizowa
nia czynów terrorystycznych przeciwko gru
pom osób pracującym w rzą.dziie naLeży: 1) 
„usuwać" ludzi o działalności reakcyjnei; 2) 
a1bo ,,usuwać" systematyicz:n:iie wszystkie o
rganizacje, biorące udział w przygotowaniu 
a:kcji ter:rorystycznej. 

WWWNGS%S 

Z 1iajwięKszem zadowoleniem należy za
znaczyć, iż marynarka nasza powiększyła się 
znów o jeden parowiec. W dniu 20 b. m. o 
godz. 20 przybył do Gdyni statek „Jadwiga" 
wybudowany na stocz.ni Palmersa w Anglji. 
Podróż od wschodnich wybrzeży Anglji do 
Gdyni przy bardzo niepomyślnej pogodzie 
wykazała, że „Jadwiga" pomimo, że zbudo
wana dla komunikacji przybrzeżnej, posiada 
jedna!~ znakomite kwalifikacje morskie, trzy
mając się doskonale na fali przy zachowaniu 
swej stałej s2ybkości. 

Parowiec „Jad·wiga" wybudowany dla ca
łorocznej komunikacji jest dwuśrubowcem. 
Zaipcwnia to mu szybkie i pewne manewrowa
nie. Przy sile maszyn 830 k. m. rozwija szyb
kość 12 i pół węzła, t. j. 12 i pół mili morskiej 
na godzinę. „Jadwiga" jest przeznaczona do 
komunikacji pomiędzy Gdańskiem, Gdynią, 
Helem i innemi portami Zatoki Gdańskiej. 
Wewnętrzne ll!rządzenia tego statku nie pozo 
stawiają n:i<: do życzenia. 

w M>W 

Jednocześnie W1'cieczki organizowane przez 
„zegJugę Polską" do portów duńskich, skan
dynawskich i w.;, chodnio - bałtyckich, cieszą 
się olbrzymiem p-0wodzeniem. 

Publiczność nasza stopniowo wyzbywa się 

1 przesądów i obawy chc roby morskiej i tłum
nie zapisuje się na wycieczki zagraniczne pod 
polską banderą. Oczywiście ogromną rolę tu 
odgrywa ułatwienie paszportowe, gdyż złoże
nie dowodu oscbistego i 2 fotografij zastępuje 
paszport zagraniczny. 

Komfortowy statek wycieczkowy „Gdy
nia" w dniu 19 b. m. o godz. ,7, odbywając 
trzecią z rzędu •vycieczkę, przybył do Hel
sin!1forsu, ską<l odpłynął do Hango w dniu 22 
b. m. o godz 8. 

Po pmvrocie do rodzinnego portu ,,Gdy· 
nia" od p-łynie w dniu 27 b. m. do Kopenhagi 
odwiedzając w drodze piękną wyspę Born
holm. 

Kongres prawa międzynarodowego w Polsce I 

W dniu zaś 4 lipca r. b. do Visby i Stek• 
holmu, pcczem jeszcze raz w dniu 12 Upca 
uda się na dziesięciodniową wycieczkę do Tal 
lina, Helsingforsu, Hango i Rygi. 

Nadmienić należy, że wszędzie w portacli 
baltyc!iich ukazanie się na:Szej polskiej bancie 
ry witane jest przez ludność miejscową entu 
zja.stycznie, wycieczkowicze zaś doznają ser
decznego przyjęcia zarówno od tubylców jak 
i od naszych przedstawicieli dyplomatycz
nych. 

Prezesurę honorowa, komitetu objął Marszałek Piłsudski 
.W dniu 9-go sierpnia rozpocznie się w 

Warrszawie 35-ty Kongres Towarzystwa Pra
wa Jl.1.iędzyinarodowego. Prezesurę honorową 

komitetu objął prezes Rady ministrów Marsz. 
Piłsudski. 

Uroczyste otwarcie nastąpi o godz. 12-tej 
w prezydjum Rady ministrów pod przewod
nictwem prof. Cybichowskiego. Na posiedze
niu będą kokjno przewodniczyli p. Callavan
ni, b. sędzia wysokiego sądu apelacyjnego w 
Kairze, dalej dr. van Sloeten, sędzia sądu ape 
lacyjnego w Ha.clze, sir Georg Mac-Donogh, 
generał wojsk angielskioh, Algot Bagge, sę

dzia sądu apelacyjnego w Szfokholmie, Amon 
Peaslas, prezydent amerykańskiego towarzy
stwa prawa międzynarodowego, J. E. Ludwik 
ranek, gubernator Banku Beilgijskiego, prof. 
senior don Alejandro Alvare z Chili, prof. M.i 

chał hr. Rootworowski, sk Hugo Mifsud, b. 
prezes ministrów na Mak-ie, dalej sędzia an
gielski L. Wanghang Williams i prof. Juljan 
Maik owski. 

Kongres będzie uroozyśde zamknięty w 
dniu 15 sierpnia o godz. 3-dej popołudniu, 

poczem część uczestników uda się do Krako
wa i do Zakopanego. 

W czasie kongresu odbędzie się szereg 
przyjęć dla uprzyjemnienia gościom pobytu 
w Polsce i zapoznania ich z przedstawiciela
mi polskiego społeczeństwa. Wobec zapowie
dzianego p:rzyjazdu wielu pań, towarzyszą

cym uczestnikom kongresu, powołany został 

cło żyda komitet pod hono:owem przewód· 
nictwem pp. ministrowej Zaleskiej, min. Mey
sztowicz.owej i min. Wysockiej. 

. , , 

Wycieczki i zwiedzanie miast odbywają się 
w miłym i serdecznym nastroju. 
lll:lldll'..!!iiftDT 

Aresz owanie 
wy •1ro·~ O\Yców 

Zbrodnicza szajka dokonała 
zamachu pod Kowlem 

LUCI(, 26.7. Władze bezpieczeństwa usta
liły, że zamach na pociąg na linji Kowel -
Włodzimierz, do!wnany w dniu 19-ym b. m., 
miał charakter dywersyjny i był rorganirowa 
ny przez czynniki wywrotowe. 

Konkurs na p1esn chóralną 
dniem 15 sierpnia 

Na podstawie szczegół-Owego śledztwa 
aresztowano wczoraj w sąsiednich wsiach pod 
Kowlem około 40-tu członków miejsoowej or
ganh:acji Selrohu - lewicy. ZnaJezfooo lite
raturę kiomunistyczną, plan odcinka kolejowe 
go Kowel-Włodzimierz, szaipirograf i pewną 
ilość broni Część aa:-esztowanych przymała 
się całkowlicie do winy. Termin nadsyłania prac upływa z 

Małopolski Związek Towarzystw śpiewa
cz"ch i .Muzycznych v,e Lwowie, ogłasza ni
mejszem konkurs kompozytorski na następu
j ącyd1 warunkach: 

1. Udział w konkursie brać mogą wyłą;cz
nie kompozytorzy pclscy. 

2. Kompozycje konkursowe mają być na-

1 

pisane na męski chór a capella lub ewentual
nie na męski chór z tow. trąb i winny być o
pracowane przystępnie. 

ap paaww<t!WQifrliiaL IW&& iii 

mi", „Starachowicami", „Protektą" i t. p., 
gdy na początku tworzenia się państwowości 
polskiej rząd chętnie dawał pieniądze na bu
dowę fabryk wagonów, amuruicji i t. p. 

Budowali fabryki nie fachowcy, zarobili 
różni pośredniicy na dostawie maszyn, a po
tem państwo musiało przyjmować długi za 
źle i nienowocześni·e urządzone i wybudowa
ne fabryki. 

Tak samo może być z piekarruami. 

Wobec powyższego dochodzimy do wn.io
sku, że: 

1) Municypalizacja p1ekarstwa w PoJ.s,ce 
jest niczem nie uzasadniona, prowadzona 
jest wbrew zasad-Om ustalonym przez najwy
bi.tn:iejszych ekonomistów komunalnych, któ 
rzy jednomyślnie uważają tę dzi!edzinę za nie
dającą się do inwesfowainia kapitałów gmin 
a um~astowieni1e piekairń za sprz;eczne z dio
świadcz.eniem samorządów na całym świecie. 

2) Prz.emysł piekarski, oplacający podatki 
i stanowiący ważną gałąź rzemi01Sła wfoien 
być zaisilny kapitałami rządowemi, na które 
zawsze da analogkzne zaibezpiec.zenie, jak 
samorządy i spółdzielnie, tembardzi·ej, że pro 
dukcja jego znaiduje się i tak pord kontrolą 
władz państwowych i samorządowych. 

3) Samoirząd nie może konkurować z płat 
tukami poda•tków i prncować w innych wa
runkach podatkowych i kredytowych, niż 
oni. Piekai·ni<e mi,ejskie wmny być traktowa
ne wobec teg-0, jako p.rzedsięhiorstwa sko
mercjalizowane, podlegają.ce tym sa,mym 
świadczeniom i podatkom, jak przemysł pry
watny • 

Artur Zabęski. 

3. Kompozycje konkursowe mają być u
trzymane w ducfo1 p.oważnym, dostosowanym 
do celu konkursu, a tekst kompozycji winien 
być zaczerpnięty z poezji polskiej, opiewają
cej bohaterskie wysiłki Narodu przy obronie 
Lwowa, względn1e Kresów Wschodnich lub 
wa:lki o niepodległość. 

4. Długość kompozycji przy wykonaniu 
jej nie może przehaczać 15 minut. 

5. Kompozycje konku~sowe, czytelnie na 
pisane, winny być oznaczone ~dłem, które 
musi być uwidocznione również na załączonej 
do manuskryptu, zapieczętowanej kopercie, 
zawierającej imię, nazwisko i a:dres kompo
zytora. 

6. Ostateczny termin nadsyłaaiia utworów 
upływa z dniem 15 sierpnia 1928 r. Nadesła
ne po tym terminie utwory nie będą brane 
pod uwagę. 

17. Dla najlepszych kompozycyj wyznaczo 
ne zostały 3 nagrody: pierwsza w wysokości 
300 zł., druga w wysokości 200 zł. i trzecia -
pochwalne uznanie. 

8. Kompozycje konkursowe nadsyłać na
leży na ręce prezesa Małopolsk. Zwią7.ku 
Tow. śpiewaczych i Muz., p. Tadeusza Hollin 
gera, Lwów, ul. Asnyk.a 1. 9. 

Wielka w cieczka 
naszych rodaków amerykańskich 

do Polski 
W lirpcu r. b. przybędzie ,do Polski około 

1000 naszych rodaków, azłOllków polskiego 
związku narodowe~, największej polskie.j or
ganizacji 'IN Stanach Ziednoczonycb. 

Wycieczka odpłynie z N<JWego JorlW olirę 
tern „Polonia„ Hnj~ Bałtycko-Amerykańskiej, 
utrzymuj ącej jedyną bezpośrednią komunika
cję m-0rską między Polską a Ameryką Półno
cną i przybędzie ·do Gdyni w dniu 8 lipca. 

Wycieczka pozostająoa pod protektora-

\ 

tern P. Pil'ezydenta Rzeazypospolitej Mościc
kiego, odwiedzi szereg miast po'lslcich, według 

. zgóry powziętej marszruty. 
W W aTszawie tworzy się już z :inicjatywy 

prezesa polsko - amerykańskiej Wby handlo
we j p. Kotnowskiego, wielki komitet przyję
cia rodaków z za oceanu. W skład tego komi
tetu wejdą nietylko przedstawiciele władz 
państwowych, lecz i delegacje licznych na-

1 

szych organizacyj , instytucyj i związków. 

Prace nad organizacją k<Xlllitetu przyjęcia 
są już w toku. -

Przyszły Kongres Euchary tyczny 
odbędzie si~ ~' Częstochowie 

Podejemy poniżej w ogólnym zarysie pro-1 
gram K-0ngresu Eucharystycznego, który od.t.,ę 
dzie się w dniach 7-9 września br. I 

Kongres rozpocznie się w piątek, dnia 7-go 
września wieczorem procesją eucharystyczną 

ze światłem po wałach jasnogórski-eh, następ
nie wygłoszone zostanie przemówienie. Naj
świętszy Sakrament będzie wystawiony p.rzed 
szczytem na adorację przez całą noc. 

\V sobotę, dnia 8 września po rannej mszy 
św. i po kazaniu odśpiewane będą przez rze
sze wiernych przed szczytem „Godzinki". Na 
stępnie od·praw'fone zostaną następujące nabo 

żeństwa z okolicznościowemi liazanl,ami: o 
:lodz. 10 dla młodzieży szkolnej, a o godz. 11 
suma pontyfikalna. 

Po południu odbę.dą się przed szczytem ze 
bra11ia poszczegó1 nych stanów: o godz 3 dla 
niewiast, o go·dz. 5 dla młodzieży i o godz. (1, 

dla mężczyzn i wygłoszone zostaiu1 od.po-
• 1 • , • • 

w 1earue przemow1ema. 

Dzień ten zakończy wielka procesja po wa 
łach, poczem Najświętszy Saiffament znów 
wystawiony będzie przed szczytem na adora.· 
c ję przez całą noc. 
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środa, 27 czerwca, Władysława Kr. W. 
Czwartek, 28 czerwca, Leona W. 

TEATRY. 
Miejski - Golem. 
Letni - Fenomenalna umowa. 
Popularny - Gejsz.a. 
Gong - Rakieta na księżyc. 

KINA: 
Apollo - Sonata Kreutzerows-ka. 
Corso - Sześć tygodni wśród apaszów. 
Czary - Handlarz z Amsterdamu. 
Dom Ludowy - Zew morza. 
Era - Iwonka. 
Grand-Kino - Za cześć kobiety. 
Luna - Okowy małżeństwa. 
Mimoza - Most śmierci. 
Odeon - Wieczny trójkąt. 
Oświatowy - Niechaj nas dziecko sądzi. 
Oaza - W szponach czerwonoskórych. 
Resursa - Księżna Ltfrza Koburska. 
Record- Tajemnka wymarłej wyspy. 
Spółdzielnia - Dzi~clwo krwi. 
Syrena - Moja żona. twoja żona. 
Sfinks - Biały buntownik. 
Venus - Noc grozy. 
Victoria - J(rwa.wa bliama.. 

ZARZĄD CECHU STOLARZY. 
l»"osi swych członków o wzięcie udziału in 
gremio w uroczystościach Kongresu Euchary
stycznego. 

Program w koruunikaiaoh ,,Resursy". 
ZARZĄD. 

OO MISTRZóW śLUSARZY I TOKARzy. 

Zarząd Cechu ślusarskiego i Tokarskiego 
przypomina Mi6trzom i podmistrzom tegoż 
cechu, iż dnia 29 czerwca o godzi.nte H rano 
odbędziie się wspólne nabożeństwo na inten
cję Patronów Cechu, oraz za zmarłych człon
ków w kaplicy Szkoły ~ł. 

Wym.ar.sz z „Resursy" z ork:testrą pnnktu
alnie o godz. 10 i pół rano. O gremjalne przy 
bycie uprasza 

Zarząd Cechu ślusarskiego 
f Tokarskiego. 

Nocne dyżury aptek 
Dm w nocy, dnia. '!J .czerwca ~ją 

następujące apteki: 
M. Lipiec (Piotrkowska 193), E. Miiller 

(P'totrkowska 46). W Groszkowski (Konstan
tynowska 15), K. Perelm.an (Cegielniana 64), 
H. Niewiarowski (Aleksandrowska 37), S. 
Jankielewicz (Stary Rynek 9). 

Wycieczka dziennikarzy 
do Estonji 

.W związku z obchodem 10-lecia niepodle
głości Estonji wyjechała z Polski wycieczka 
dziennikarzy polskich na zaproszenie kolegów 
estońskich. 

Z Łodii wyjechał ozłonek'. redakcji „Hasła 
Łódzkiego" red. M. Jagoszewski. 

Pobór do wojska 
Jutro, w czwariek, dnńia. 28 czerwca r. b. 

przed Komisjami Poborowemi win.ni · się sta-. 
wić następujący poborowi: 

Przed Komisję Poborową Nr. 1 
(Pomorska 18) 

Poborowi rocznika 190.7, zamieszkali w 
obrębie VIII Komisarjatu Policji Państwowej, 
o nazwiskach na litery: -

w od wa., z, ż, 
Przed Komisją Poborową Nr. 2 

(Ogrodowa 34). 

Poborowi roczniika 1907, za.mieszkal!i. w 
obrębie Komisatja.tów PoHcji L IV, X, XII 
i .XIV, k1óro/ z ważny<:h powod<>:w (choroba) 
me przybyli w oznacz.onym czasre na komi- I 
·je poborowe. · 

Przed Komisją Poborową Nr. 3 
(Zakątna 82). 

Poborowi roczników od 1883 do 1904 włą 
cznie, zamieszkali w obrębie Komisar}atów 
Polkii I, IV, VI, VII, X, XII, XIII i XIV, któ
rzy d-O'tychc7,as nie .stawali przed komisję po
borową i nie mają uregulowanego sto.st.in.ku 
do służby wojskowej. 

Wszyscy wyżej wymienieni winni stawić 
się na Komis1e Poborowe punktualnie o go
dziwe 8~cj rano w stanie trzeźwym, czysto 
umyci, z dowodami osobistemi lub zaś-..viad
czeniami, wydanemi przez Komisarjaty Poli
cyjne, stwierdzającemi tożsamość osoby, po
siadanemi kartami odroczeń słt1Zby wojsko
wej oraz zaświadczeniami rejestracyjnemi, 
wystawionemi przez Magistrat m. Łodzi. 

„Ha.sło Łódz1de" z &ma Z7 czerwca 1928 r. 

al on padł na przec o dnia 
Rannego po daremny.eh trudach umieszczenia w szpitalu 

przewieziono do domu 
Wczoraj w południe mieszkańcy domu 

przy ul. Cegielnianej 24 zostali zaalarmowa
ni donośnym hukiem, który rozległ się na u
licy. Jednocześnie dały się słyszeć krzyki 
przechodniów. - w MS 

Jak się okazało zarwał się i spsdł na chod 
nik balkon na I-em piętrze, przygniatając so
bą 21-letniego przechodnia Aha Abramowi
cza, zamieszkałego przy ut Nowo-Cegielnia
nej 7. . ..... • WWWJ 43 

Stra·f w zakładach Poznańskiego zaostrzony 
Groźba nieuruchomienia całej fabryki 

Jak już donosi1iśmy, w dniu wczora.j.szym 
zastrajkowali robotnicy przędzalni fabryki 
Towairzystwa Akcyjnego I. K. Poznański 
przy ul. Ogrodowej, wskutek zniesi-ertl.a ob
sługi wrneciooiM1ek, która to reoTganizacja 
pracy odbiła się ujemnie na robotnika.eh. 

Wczoraj na tereme fabryk~ odbyło się ze
branie ro:botn.i:ków, na którem de'legaci zło
żyli sprawozdani'e z konferencji, odbytej z 
przedstawicielami zanąoo finny w inspekto
rncW pracy, która dała wyrok nega:lywny. 

W przemów:ieniacb swych delegaci pod
kreślali, że z.niesiecie obsługi wrzeciomar.e-k 

w przędzalni niema bynatmni·ej na celu ra
tjanalnej !'eorganizatji pracy, lecz zwiększ.E'...
nie zysków firmy przez obciążenie robotni
ków nad.mierną pracą, co właściwie łest po
gwałceniem obowiązującego cenn.ilka płac. 

Po dłuższej burzliwej dyskusji, zebrani 
robotnicy postanowjjli nie przystępować do 
pracy do chwHi, k~edy a<l.L'1.iru·stracja niie cof
nie sw,ego zaxz.ądzenda. W skutek strajku w 
przędzalni tmiieruchamiona została t!kalnia, a 
jeśli mark potrwa dłużej, również stanie wy
k ończalmia. 

Straszne skutki niedozoru rodzicielskiego 
Czworo dzieci padło ofiarą nieszczęśliwych wypadków 

Dzień wczorajszy obfitował w wypadki, 
spowodowane brakiem dozoru nad dziećmi. 
Po.mimo licznych ostrzeżeń, zarówno ze stro
ny władz policyjnych ja1k i prasy, mieszkań
cy Łodzi nadal pozwala:j ą swym dzieciom ba
wić się bez opieki na ulicy, skutkiem czego 
dostają się one po:d koła W'OZÓW i samocho
dów. 

:I'ak samo zaipominają rodzice o tern, że 
n:ie na>lefy porostawiać dzieci na parapetach 
okien, z których mogą spaść na bruk i po
stradać życie. 

Oto co wczoraj za.notowała kronika rpogo
towia raiunkawego: 

Przed domem Nr. 7 przy ul. Zagajn:ikawej 
bawiła się na jezdni '.7-letnia Zofja Graczyk 
zamieszkała w tymże domu. 

";W pewnej chwili wstała najeclia.na przez 
wóz ciężarowy. N:i.esT.CZęśliwe dziecko uległo 
ciężkim obrażeniom, tak, że zaszła kooieo:z
ność wezwania pogotowia ratunkowego, któ
rego lekarz po udzieleniu d.z.ieoku }}ierwszej 

pomocy, polecił przewieźć je do miesz:k:ania 
rodziców. 

Tak sam.o bawiąca się przed domem przy 
ul. Konstantynowskiej 68, 7-letnia Dora Ino
włocka została przejechana przez wóz. Po 
udzieleniu dziewczynce pomocy, przeniesiono 
ją do mieszkania rodziców. 

Przy roiegu ulfoy Nowomiejskiej i Stare
go Rynku pod. koła samochodu d'06tała się 
9-1-etnia Frania Robsztajn, zamieszkała przy 
uf. Wolborskiej Nr. 22. Dziewczynka uległa 
tak silnym potłuczeniom. że musiano do niej 
za.wezwa-ć pogotowie ratunkowe. 

Lekarz po udzieleniu dziewc.zyn.ce pierw
szej pomocy przewiózł ją w stanie osłabio
nym do dom.u. 

Straszny wypadek: za~ł przy ul. Zaiwi
szy 30. Ba:wiąicy się na parapecie okna 2-letni 
Mordka Bubka, wychyliwszy się zbytnio, 
spadł z wy60kości 11'-go piętra na podwórze. 

Dziecko uległo wstrząsowi mózgu i zła
maniu lewej nogi. W stanie beznadziei nym 
przewieziono je do sz;p]tala .Aruiy Marjii. 

Piekarze domagają si~ rewizji kalkulacji 
cen chleba 

Delegacja cechu pieK°arzy warszawskicli nosi 30 procent, obecna kalkUJlacja przewidu
złożyła do min. spraw wewnętrznych i kom. je w tej mierze 35 procent. 
rządu m. stoł. Warszawy memorjal, dom.aga- W;resz.cie piekarze liczą 1 procent manca 
jący się rewizji kalkulacji cen chleba. z powodu roxkurzania mąki. Manco to nie 

I d 
. ł 

5 
jest w obecnej kalkulacji wcale uwzglę.d

Dawniej kal~ulacja ta u_wzg ~ rua a . J nione. 
pr~cent zysku p_;ekarzy, obecnie zas przewi- W konkluzji petenci proszą o opracowanie 
duie ona tylko .;, procent. nowej kalkulacji, która uwzlgędniałaby wszy-

:Wartość za-said.niczego 'Przypieku mąki wy- stkie te momenty. 

Groźna konkurencja dla łódzkich kin 
Magistrat projektuje budowę kinematografu oświatowego 

mającego pomieścić 1500 osób 

\l/idząc to przechodnie wszczęli alarmf 
na którego skutek przybiegło na miejsce kil
ku poslernnkowych. 

Posierunkowi ci przy pomocy kilku osób' 
cywilnych podnieśli urwany balkon i wydo
byli broczącego krwią ciężko poranionego 
Abramowicza, 

Po paru minutach przybyło na miejsce 
nieszczęśliwego wypadku zawezwane przez 
policję pogotowie Kasy Chorych, którego le
karz udzielił nieszczęśliwemu przechotlniowi 
pie1„wszej pomocy. 

Ponieważ lekarz śpieszył się do innego 
wypa<lku pozo::.ławił rannego na miejscu, po
lecając wezwać pogotowie ratunkowe miej
skie w celu przewiezienia rannego do szpita
la. Pomimo wezwania, pogotowie ratunko
we miejskie nie przybyło, gdyż było zajęte w 
mieście, 

Wobec tego, zawezwano ponownie pogo
towie Kasy Ch(\rych, które przybyło i odwfo
zło rannego do szpitala św. Józefa. Tu jed
nakże okazało się, że niema miejsca, wobec 
Cl:ego odwie:tiono Abramowicza do szpitala 
małż, Poznańskich. I tu jednakże nie było 
gd:tie rannego u.lokować, to też ostatecznie 
odwieziono go do domu. 

Z pole~enia władz poHcyjnych efom przy 
ul. Cegielnianej 24 został ogrodzony deskami, 
zachodzi bo·wiem obawa, iż równici: drugi bal 
kon może stę urwać i spowodować nieszczę
tHlwv wypadek. 

Wfaściciel domu H. Piekielny został po. 
ciągnięty przez policję do odpowiedzialno
ści. 

Warunki pożyczki dla Łodzi 
są nieustalone 

Warunki pożyc~ki, któcą miasto ma otrzy
mać z Banku Gospodarstw& Krajowego w wy

. ookości 26 i pół mil j ona złofych na poczet po
życzki amerykańskiej, nie są w szczegółach 
ustalone. W każ<lym bą.dź razie warunki te, 
o ile chodzi o oprocenfowanie, nie będą 1-!oc· 
sze od warunków pożyczki amerykańskiej. 

\Vybory do Rady Kasy 
Chorych 

odbędą si~ w październiku 
Wybory do Rady Kasy Chorych odbędą 

się w pierwszej połowie października. 
Dokładny termin wyborów wyznaczony 

zostanie w najbliższych dniach. 

Zapasy mąki rt Łodzi 
wystarczą prawie do nowych 

zbiorów 
W ob-ee stałego nadchodzecia do Ło-cLzii 

transportów kontyngentów państwowych, 
Wydział gospodarczy Magistratu posiada o
becnie zapas mą.ki tak znacz.ny, iż umożliwi
ło to regulowanie cen rynkowyich niemal aź 
do czasu wprowadzen.ila na ryll'ek mąkli z n-0· 
wych zbi.orów. 

Co usłyszymy dziś 
przez radjo 

(Pro!Jram wars?'awski, lala 1111 ). 

śRODA, 27-go czerwca. 
Obejmując stanowisko ławnika wydziału biibljoteki, sati wyk~adowej ~ świetl±cy dla Godz. 13.00 Sygnał czasu, liejnał z W.ieży 

Oświaty i Kultury, profesor Przedaw Smo- tych osób, które ukończywszy 7 klas szkoły Marjackiej w Kraikowie, komunikat lotni-
li1k, zaipoznał się z pozostawionym prrez swe powsz.echnej nie mają wanmków po temu, czo-meteorologiczny. 
go poprzednika dr. Kopcińskiego, planem by kontynuować pracę nad sobą. 15.00 Komunikaty: meteorologiczny, gospo-
wielldego kina -oświatowego, obliczonego na Pan ławnik prof. Smolik postanowił zre- darczy, samorządowy, oraz nadprogram. 
1500 widzów. Wiel'ki ten gmach stanąłby na aliiz.iować wi;elkj plan swego poprredtttilka ii 16.00-16.25 Odczyt p. t. Koilonje rohotnicze1 
miejscu dzisie}szego kina Oświatowego na. zwróci:b się do Mag:i.sitratu z wnioskiem 0 wy- wygł. p. Kazimierz Korniłowicz. 
Wodtnym Rynku, zajmując przestrzeń o wiie- asygnowanie 700,000 zł. w charaikterze po- 16.25-16.40 Nadprogram, komunikaty. 
le wrększą. życzki ?JWrotnej na. budowę nowego gmachu 16.40-17.05 Skr.zynka pocztowa, korespon-

Byłoby to kino, urz.ąd~one na wzór kino- kina oświatowego. dencję bieżącą omówi dr. Ma<rjan Stępow-
teaitrów zaichodnio-europejskich, w które:m Pan ł.awn:i:k w motywach wniosku swego ski. 
byłyby wyświetlMte pierwsrorzędne obrazy podkreśla. :iż pożyczka powyższa w sfosttn- 17.20-17.45 Odczyt p. t. Zwii.erzęta domowe. 
o treści wpływającej dodatn;i.o na podni1esie- kowo którtkim czasie wpłynęłaby zpowro- a ~drowie ludzkie, wygł. dr. Karłowski. 
nie kultury wśród robotników łódzkich. tem do Kasy Miejslkiej., gdyż kino Oświato- 17.45-18.15 Program dla młodzieży. Trans-

Niezaletni:e od seansów świetlnych, w we, jaJko przed&i.ębi'O'l'stwo dochodowe będzie misja z Krakowa. 
miiaxę potrzeby odbywałyby się w tej samej się amortyzować. 18.15-18.55 Koncert orkiestry P. R. pod dyr. 
saH przed.stawienia teatralne. Byłyby grane Józefa Ozimińskiego. 
te same sztuk.i, co i w Teatrze Miajslcim, w Jaik się dowiadujemy, wniosek' pana law- 19.05-19.15 Komunikat rolniczy. 
tej samej obsadiz:iie przez co umożliwionoby Irilka Smoliika został przychylnie przyjęty 19.15-19.35 &QZlllaitości. 
tym sferom ludności, które nie są w możności pr_zez prezyd~, Magistrat~. i będzie i:rzed- I 19.35-20.00 Od<:zyt rp. t. ~ycieczlci w Tatry 
opłacać naw.et jednego zlotego za bilet ~oo.em rozwazan na najblizszem poSiedze- i Pieniny, wygł. p. Orłowicz. 
wstępu. oglądanie tych samych sztuk na kló- ruu. 20.00-20.30 Odczyt p. t. Prezydent Ray-
re uczęszcza ludność zamożniejsza naszego W razie zgody Magistratu na wyasygno- mond Poin<:are, wygł. sen. St. Posner. 
miasta. wame wymienionej pożyczki, roboty przy bu 20.30 Transmisja z Poznania. W przerwie 

Za wstęp na wido~.rnię teatru, mieszczą- I dowie nowego gmachu kima Oświai:owego na biul. Messager Polonai>S w jęz. franc. 
cego się w. przyiszłem kinie oświaiowem, ro- Wodnym Rynku będą rozpoczęte jeszcze w 22.00-22.05 Sygnał czasu, komunikat lotni-
batnicy płaciliby zaledwie kilkadztesiąt gro- roku bieżącym i prowadzone w takiiem tern- czo-meteorologiczny. 
szy. p~e, by przy końcu roku, mury nowozniesio- 22.05-22.20 Komunikaty PAT. 

W tymże samym gmachu urzącLzonoby nego gmachu zostały doprowadzone pod 22.20-22.30 Komunikaty: policyjny, swrto-
boczne ubikacje na )>omie..'>Zczenie czytelni, dach. wy, nadprogram. 
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Apel do chrzełclJansklch 
organizacyj robotniczych 

Stowarzyszenie Robotników Chrześcijań
skich, Chrześcijańskie Związki, ~.aiwodowe i 
inne organizacje ruchu c:lmzeSC1·1ańsko-spo
łecznego w ŁocWi, w,z~ai ą swoioh czł?nk?w 
;ii sympatyków do obowiązkowego stawienmc
iwa w nadchodzącą niedzielę, t. j. dnia 1-go 
lip<:a r. b. o godzinie i7-ej (siódmej) rano w 
Domu Ludowym, przy U!licy Przejazd Nrr. 34, 
skąd ze sztandMami wyruiszy pochód na Uro-
cz.yiste nabożeństwo. . 

W przeddzień, t. j. w sobotę, d.ma 30-go 
czerwca r. b. o godzinie (7-ej wieczorem orga
nizacje chrześcijasko-społeczne witać będą 
w murach Domu Ludowego przy ulicy Prze
jazd 34 J, E. X. Arą:biskupa Ma.rmaggi'e~, 
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ktory 
przez lat diwadzi~ do chwili przyby~ ?o 
Polski pd"aoował 1ako patron robotnikow 
chrześcijańskich w Rzymie, w t. zw. dzielni
cy Z~brze. W częś~ muzycz1?-o-wokail~ej 
pTzyjmie łaskawy udział Tow. $p1~acze tm. 
Moniu:s7Jki i orkiestra Stowarzyszerua R11bat
n:i.ków Chrześcijańskich w ŁO!dzi. Powita 
Nu1lCjnsza Apostolskiego Patron Główny Sto· 
wairzyszenia X. kan. Rybus i Prezes Stowarzy 
szenia Robotników Chrześcijański:ch, Wł. 
Adamski i M. Pawla:k. 

Komunikat 
Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa" w 

Łodzi, komuniikuje zgruip.owa1I1ym w niem ce
chom, gospodom c·zeladniiczym i koo-poracjom 
program udziału w uroczystościach KOllgresu 
Eucharystyczneg<>. 

W piątek, 29 czeTWca zbiórka cechów ze 
sztandM"ami o godz. 10 rano w Katedirze. 

Gos.pody czelaidnicze wysyłają swe delega 
de ze sztandarami na dworzec kaliski punktu 
a'lnie o godzinie 9,30 rano tak samo cechy po
siadające dwa sztandary, wysyłają jeden z 
nich. 

W sobotę, 30 czerwca o godz. 5 pp. zbiór
ka delegacyj ze sztandarami w „Resursie", 
gdzie odbędzie się uroczysta aikademja dla 
ucrozenia bytności delegata papieskiego J. E. 
ks. arcybiskupa Marmaggi'ego. ' 

W niedzielę 1 lipca punktualnie o godz. 7 
rano zbiórka ze sztandarami w „Resursie", 
skąd nastąpi wymarsz z orkiesłt'ą dla wzięcia 
udziału w procesji. 

Zarząd. 

Ponowna inspekcja 
sanitarna piekarń 

Komisje sanifarne ponownre przeprowa
dzą inspekcję tych plie'karn łódzkich, co do 
których zastosowano sankcje karne za anty
sanitamy stan. Komisje te będą miały za 
zadanie skontrolowanie czy piiekarnie te w
stały od.remontowane i czy ich stan sanitar
ny nie pozosfawia już nic do życzenia. 

Właściciele tych zakładów pieka1'8'kfoh, 
które zostaną uznane przez komisje za odpo 
wiadające swemu zadaniu, będą miały pra
wo uzyskać w urzędzie przemysłowym kon
cesje na daJ.sze prowadzenie, te z.a.ś, które w 
dalszym ciągu nie będą posiadały odpowied
niego urządizema, dająceg-0 gwMancję higje
nicznego wypieku cblieba, będą w dniu 1 lip
ca beza:pela-cyjnie zamknięte. 

Ze Związku Of lcerów 
Rezerwy R. P. 

W dniu 1.7 i 18 czerwca b. r. w Zjeźdz.ie 
Delegatów Zw. Ofic. Rez. R. P. w Toruniu, 
wziął udział Okręg tutejszy, wysyłając swych 
czterech delegatów. Na Zjeździe powzięto 
szereg rezolucyj, ktfue .zireaHzowane będą w 
jaknajkirótszym czasie. Między innemi zawią
zanym będzie Komitet Fundacji tablic pamiąt 
kowych ze spisem poległych na polu chwały 
w latach 1914-1920 r., oHcerów i szereg<>
wych W. P. 

Na Zjeździe Prezesem Zwiąiziku wybrano 
na miejsce ustępującego po trzech latach 
funkcji płk. rez. Szurleja, Mfoistra komunika 
cji rtm. rez. Pawła Romockiego. 

Dnia 21 czerwca~ r. odbyło się informa
cyjne zebranie z.awiązanego Legjonu, w skład 
którego zostały przyjęte następujące organi
z.acje: Zw. Of. Rez. R. P., Zw. Inwalidów, Zw. 
Hallerczyków, Zw. Dowborczyków, zaś Zw. 
PodoHc. Rezerwy wyczekuje odpowiednich 
instrukcyj swych władz centralnych. 

Urnozystość podpisania aktu założenia Le
gjonu od1będzie się po feTjaclt letnich. 

W skład organizacyjnej Komisji Legj0nu 
wchodzi ppłk. rez. M. Dienst'l-Dąbrowa-Zw. 
Of. Rez. R. P., p. Franciszek Pawlak, prezes 
Zw. Inwalidów oraz M. Łabudz.iński. 

Adres Legjonu: „Związek Inwalidów w 
to~". 

·„Hasło Lód:zJkie" z dnia Z1 czerwca 1928 r. 

Przed wielkiem świętem 
katolickiej Łodzi 

W skazówki Komitetu Diecezjalnego Kongresu 
Eueharystycznego 

O porządek w czasie pochodu. 

Uczestnicy procesji winni zastosować się 
do zarządzeń osób, utrzymujących porządek 
w czasie procesjL Organizacje, biorące udział 
w procesji winny z.ająć te miejsca, które zo
staną wskazane. POTządek utrzymywać bę
dą: organa bez,pieczeństwa publicznego i 
członkowie sekcji pochodowej, mający opaski 
biało - czerwone na ręku. 

Ruch uliczny w czasie pochodu. 

Ruch na ulicach, ktfuemi ma przechodzić 
procesja, zostanie zamknięty przez polkję 
z pozostawieniem publiczności na chodni
kach w sposób nasiępujący: na uHcy Nowo· 
miejskiej od rynku Bałuckiego do PJa.cu Wol
ności, na Placu Kościelnym i Placu Hallem 
o godzinie !7-ej; na. ~olacu Wolności, ulicy Kon 
stantynowskiej od Placu Wolności do ulicy 
Lesz.no i na ulicy Leszno do ulicy K'Ollstant-y
nowskiej do Placu Hal'lera o godzinie 8 i pół; 
na ulicy 6-go Sierpnia, Piotrkowskiej, od' 6-go 
Sierpnia do Sieradzkiej o godzinie 11-ej. 

Pochód. 

Dnia 1-go lipca nabożeństwo w kościele 
Najśw. Marji Panny odprawione będzie o 
godzinie 8-ej pr,zez J. E. Ks. Nuncjusza Mar
maggi'ego, poczem wyruiszy procesja na Pfac 
Hallera. Organizacje miejscowe, biorące 
udział w procesji, powinny przybyć .na ulicę 
Nowomiejską przed gocfainą 7-mą i stanąć 
tam w miejscu wyznaicronem w szeregach po 
8 osób; na czele pl"Ocesji będzie kompanja ho
norowa wojiska, za nią organizacje, nastę
pnie duchowieństwo, celebrans, praedsfawi
ciele władzy i osoby, posiadające karty wstę
pu, ~ymienione w niniejszym punkcie, za ni
mi kompanja wojskowa, ktfua jedoocześnie 
utworzy szpalery z obu stron celebrującego 
i będących bezpośrednio za nimi; za kompa
nją woj~ka będzie szła publiczność nieskupio
na w OTganizacjach, którą będą przedzielać 
kord-ony na szerok-ość całej ulicy złożone 
z członków organizacji robotników chrześc. 

Pielgrzymki. 

cy Nowomiejskiej będzie ustawiona w iden
tyczny sposób; przy oHarzu zajmie miejsce 
·duchowieństwo; za nim przedstawiciele władz 
za nimi obydwie kompanje wojska. 

Odmarsz z Placu Hallera. 

Po skończeniu kazania niezwłocznie ruszy 
procesja z Placu Hallera, wychodząc w ul. 
6-go Sierpnia pojedyńczemi kolumnami w po
rządku następującym: kompanja wojska, piel 
grzymki zamiejscowe, procesja przybyła z ul. 
Nowomiejskiej w dotychczasowym porządku; 
za drugą kompanją wojska będzie szła pu
bliczność niezorganizowana przedzielona kor 
donami, jak uprrzednio. 

Rozwiązanie pochodu. 

Cała procesja. za wyjątkiem celebrujące· 
go, duchowieństwa i przedstaw ieli władzy 
dojdzie bez zatrzymania ulicą Piotrkowską do 
ulicy Ks. Skargi i Wornnicza i tam poszcze
gólne organizacje skręcą w wymienione ulice, 
powiracając po rozwiązaniu ulicami równole
głemi do ulicy Piotrkowskiej. 

Organizatorzy „ 
Zorganizowanie po.szczególnych częsc1 

procesji powi1erzono następującym osobom: 
ustawienie organiiizacyj miejscowy.eh przy ko
ściele N. M. P. i doprowadzer..i.e tej P'rocesji 
d-0 Placu Hallera - P. Knapskiemu; ustawie
nie pielgrzymek zamiejscowych na Placu Hal 
Jera i odprnwadzenie procesji do Katedry 
P. P. Dyr. Wokzyńskiemu, Pułk. Walicki,e
mu i Dyr. WasZ'kiewioezowi; rozwiązanie pro 
cesji P. Kopczyńskiemu. 

Koncert w sali OO. Salezjanów. 
W sobotę, dniia 30 czerwca o godz. 21-ej 

w sali 00. Salezjanów przy ul. Wodnej z ra
cji D. K. E. odbędzie się koncert religijny, 
zorgamzowany przez poważne zespoły muzy 
czne naszego miasta. Ceny biletów bardzo 
nisk~e. 

Dalsze zgłoszenia w pochodzie. 
40. Towairzystwo „Przyszłość" 
41. Związek Niższych Funkcfe>narjuszów 

Jednocześnie pielgrzymki przy.byłe z po
za Łodzi będą UJStawione na Pila.cu HaUera 42. 
dziekanatami w porządku przybycia w kolum· 43. 
nach po 8 ludzi w szeregu. Miejsca ustawie-

1

44. 
nia kolumn oznaczy się wapnem; pomiędzy 45. 
kolumnami będą pozostawione przejścia sze- 46. 
rokości 2-ch kroków; procesja przybyła z uli-

Państwowy<:h (Koło w Łodzi). 
Ziiemilanki Wieluńsikiie. 
Krucjata Eucharystyczna - Wieluń. 
Związek Majstrów Fabrycmych. 
Towarzvstwo Moniuszki. 
Katolicki Związek Polek - Warszawa. 

Sekretarjat Jeneralny. 

Zakończenie roku szkolnego 
w miejskich szkołach zawodowych dokształcających 
W ni'C·dziielę, drua 24 bm. stara.niem Wy- dzitł 41 szkół zawodowych dokształcający.eh 

dzdału Oświaty i Kultury o godz. 11-ej ramo o 217 odrdziiałaich oraz 8 szkół powszechnych 
odbyła się w Teatrze Miejskim uroczystość wiec„ornych o 32 oddzi'ałach. W szkołach 
zakończe.nia roku szkolnego w miejskich tych kształcił.o się ogółem 6,654 uczniów płci 
szkołach zawodowych d11kształcających i oboj.{!a. świadectwa ukończenia s·z.koły za
powszechnych wieczornych. Uroczystość po- wodowej otrzymało 637 uczniów, zaś szkoły 
przed.zona została nabożeństwem, odprawio- wieczorowej - 169 uczniów. 
nem o godz. 9 rano w katedrze św. Sta,nisła- Po przemówieniach przedstawici·eli ce-
wa Kostki. chów - mistrzów pp. Koa-czaka i JakuOCa, 

Akt zamknięcia roku szkolnego w obe'C- p. ławnika Wydziału Oświaty i Kultury, pro
n-0ści władz samorządowych, szkolnych abi.- fesora P. Smolika, oraz dwuch uczniów-aibi
tutjentów oraz zaprosz.onych osób, zagaił kie turjentów, na zakończenie uroczystości na
rownik nU!ejiskiego szkolnictwa wieczornego, stąpił dział ax.tyistyczmy w wykonaniu a.!l'L 
prof. K. Tomaszewski, który jed!nocz.eśni'e Teactru Mfoj.skiego pp. J. Morskiej, J. Mroziń 
złożył ogólnie sprawozdanie z działalności I slciego (deklamacje) ornz kwintetu, w ()ISO

sz:kół zaW{)dowych i wieczornych pow~e-

1 
bach pip. Pietruszki, B. Rotstadtówny, L. Po

chnych. Ze sprawozdania wynilka, że samo- znańskiego, pTof. Oelhey'a i dyr. T. Rydera. 
rząd łódzki w roku szkolnym 1927 /28 prawa-

F 

S111it dzień na a .a 

I 
w kronice policji z pogotowza 

Pod kołami parowozu. Ofiara nieostro!ności. Nieszczęśliwy wypadek 
przy budowie kanalizacji. 

skiej 85, będąc pijany, dostał się pod wóz, 
przyczem uległ złamaniu leweg-0 ramienia. -
Zawezwa:ny lekarz pogotowia ratunkowego 
przewiózł go do szpitala św. Józefa, 

* * * 

18-letni Jan Kołodziejczyk, widząc nad.jeż 
dżający pociąg na st. Łódź-KaHska, usiłował 
przebiec przez tor. Nie zdążył jednalk i pchnię 
ty zo.sta~ przez bufor parowozu z taką siłą, że 
upadł w odległości paru metrów od it-oru, przy 
czem uległ wstrz<isowi mózgu ii ogólnym cięż-
kim potłuczeniom. Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ w dniu 

Do nieprzytomnego zawezwano pogotowie wczorajszym 23-lełni Antoni Werner, .zarniesz 
ratunkowe, którego lekarz przewiózł go w sfa. kały przy ul. Pięknej 35, robotnik kanaliza
nie beznadziejnym do szpiitafa św. Józefa. I cyjny. Zajętemu pracą w kainale, spa·dło na 

• * * głowę z dość znacznej wysokości ciężkie wia-
&o. Werner uległ rozbiciu głowy i do broczą

Tak samo ofiarą własnej nieostrożności I cego krwią zawezwano pogotowie ratun.kowe, 
padł 48-letni Ja:kuib Ingerczyk, zamiesz:kały ktrego lekarz po udzieleniu pierwszej pomocy 
przy ul. _Ogi-od.owej• S. który na ulicy M&rysiń przewiózł go w stanie dość ciężkim do domu. 

Nr. 1'16 

Teatr 11nuaa 4 
TEATR MIEJSKI. 

Premjera „Golema". 

Dziś w teatrze przy ul. Cegielni·anei o
statnia sensacja obecnego sezonu - premie
ra głośnej legendy żyoowskrej o człowi-eku z 
gliny p. t. „Golem". Według ;manego poety 
żydowskiego H. Leiwika. 

Sparafrazawał Andrzej Marek, który rów 
n~eż sztukę wyreżyserował. 

Postać tytułową odtwall"za utalentowany 
artysta nasz;ego zespołu. Ka.zdmiierz Kijowski, 
który rolę tę z wielkim powod2Jeniem kreo
wał ostatnio w W ar-szaiwie. W roli Ra.bi 
Maihrała - Jan Boneclci, Tauchuma - Jerzy 
Woskowski. W innych: M. Dą,browska, Ka
rnlina Lubieńska, Rodowiczowa, Korzelsika, 
Tatarkiewi'Czówna, Chodecki, Damięcki, Gu
rynowi.cz, Kliszewski, Lubicz-Li:sowski (To
deus), Łabędzki, Szacki, Taitarski. Nadto 
bi1erze udzńał Liczny '.{>Oczet sił pomocniiczycb 

, i statystów, oraz chór synag.ogi po·d ki•erun· 
kiem S. Dargużańskieg-0. 

Dekoracje Konstantego Mackiewicza. 
Kositjumy specjalnie rabione do wairszaw• 

skiej inscenizacji przez znanego art. mall. Z 
Pronaszkę. 

Początek o g<>dz. 8 m. 45 (trzy na dzie
wiątą). 

Pozostałe bilety od 10 rano w Cukierni 
Gostomskiego- do godz. !7-ej, od godz. 7 m. 
30 w kasi'e teatru przy ul. Cegielnianej. 

Zainteresowanie ogromne. 

TEATR LETNI 
W OGRODZIE STASZICA 

gra od wczOTaj pr.zez kilka wieczorów kapitał
ną fa ··sę amerykańską „Fenomenalna umowa„ 
z pp.: Niedziałkowską. Niemirzanką, Tatar
kiew"iczówną, Brodniewiczem, F ahisiakiJem. 
Krzemieńskim, Mrn.z.ińskim, Szubertem i Kon 
stantym Tatarkiewi.czem. 

W próbach pod kierunkiem rez. K. Tatar-. 
kiewicza aktualna łódzka rewja Gustawa Wi 
sercuga p. t. „ T a;k, t-o jest Łódź". 

Premjera w końcu tyg.odn,ia.. 

TEATR POPULARNY 
Ogrodowa Nr. 18. 

Jeszcze tylko cztery przedstawienia me
lodyjnej operetki „Gejsza" przy udziale zna
komitych tancerclc s:iósbr Prince, poczem ustę
pt11je miejsca arcyzaba"Mnej krotochwili „Co 
on robi w nocy"• z pp. Bieleckim, B!skttpską, 
Sobotkowską, Góreokiim. Szafrańdcim w ro
lach cmłowyoh. 

Bilety od 3 zł. do ~ gr. do na~cia. w obu 
kasaoh teatru. 

LETNI TEATR UT.-'ARL „GONG
w ogródku Cegielttiana 16. 

Rewja „Rakieta na księżyc" jest ai1du.a.1.n.ą 
satyrą na Łódź dzisiejszą. Cięty, błyskotliwy 
djafog rewji i jej figlarnie rozbryka.na piosen. 
ka nie oszozędza,ją nikogo i niozego. Na sym
patycznej ~nie „Gongu" pnesuwa się sze
reg popularnych w naszem mieście typów. -
Któż w Lodzi nie zna mecenasa Kobyłki-ewi
cza, radnego Smialera, prezydenta M:ielińskie 
go i wielu innych? Dla Cz. Slron:iecznego rola 
Salomona Liszaja, przypaidkowego redaktora 
jest jedną z jego najlepszych kreacyj. W ro· 

I 
lach kobiecych prym dzierżą pp. Buczyńska.. 
Runowiecka, Madrziarówna i Hryniewiecka. 

Codziennie dwa przedstawienia o godzinie 
8-ej i _lO-ej. 

Ulgi podatkowe 
dla niektórych płatników 

PrzymU!SOWe egzekwowa.nie nale~ 
z tytułu podatku obrorowego przez władze 
skarbowe, odbywa się w dalszym ciągu we 
wzmożonem tempie. 

Władze skarbowe jednak w zrozum~niu 
ciężkiej sytuacji płatników w okresie między
sezonowym przy.znają zasługującym na u
względnienie płatnikom uJ.gi w formie rat i 
ulg<>wej sfa.wki iprocentowej na zwłokę . 

Magistrat wyda &O tys. zł. 
na sporządzenie kartoteki 

podatkowej 
Ponieważ dotychczasowy wymiar podatktt 

od lokali i nieruchomości nie opierał się na 
stałych danych, które wykluczałyby możli
wość niencjonal.neg-0 wymiaru, wydział po
datkowy wykorzystując odnośną pozycję w 
budżecie na rok 28/29 w kwocie 60 tysięcy 
złotych, przystępuje do założenia kartotek1 
podatkowej. 

Kart-oteka ta, z.awierająca wszystkie dane 
dotyczące nieruchomości i lokali, stanowić bę
dzie trwałą podstawę przy określaniu wyso
kości podatku i wy.kluczy płynność wymiaru. 

Do sporzl\!dizenia jej powołani zostaną 
specjalni stali urzędnicy, przyczem zastoso
wany zostanie surowy ryg.or w razie ustalenia 
jakichkolwiek niedokładności w sporządzeniu 
poszczególnych list kartotek!. 
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Brońcie nas przed ślepotą! o dozór nad artykułami tywnośd 
Błagalna prośba mieszkańców, narażonych na utratę wzroku Dotkliwe kary za fabrykowanie lub podrabianie 

środków spożywczych 
Od jednego z czytelników otrzymujemy Pył ten jest istną plagą dla mieszlia.ńc6w 

tt.astępujący list z prośbą o um~szczenie: tych dzielnic miasta, w który-eh znajdują się Z chi.łam 22--go & m. weszło w życle mi klem. Równie naJieży na:zwd ~ dła zdrowia 1ttdizf i Me:mąt mąkę j atr;;; W swoim czasie władze administracyjne liczne cegielnie. całem terytotjum. Rzpłitej Pols'..ciej z wyjąt-
.wydały rozporz<!!dzenie, reguhijąoe sposób Pokrywa on grubą warmwą wszystkie pło- klem woj. ślą.Skiego rozporządzenie Pr.ezy-
transportowania cegły. - ty. mury, pola, szyby, przez s.zipary p:rzedo- denta Rzeczypospolitej z cłma 22 ntMca 1928 

staje się do mieszkań, uniemożliwia otwiera- roku „o dooorze naid arlyku.łami żywności i! 

ze zboża spleśniałego, z tyt.a. mniecz,sze;m..' 
nego SJ>Oll1"szeDl, kuchy ~ ~ 
tie ze sp1eśmałego ziairna :r.zepadm i :t. d. środ
kiem żywnościowym ,,zepsutym• nazwać na.
leży stęchłą mąk~ otręby, kuchy l t. cL, s;et. 
czałe masło, stęchłe jaja, sfermentowane młe 
ko, zepsute mięso, ryby i t„ p. 

Według tego r-0~orządzenia, każdy wóz. nie okien, oślepia mieszkańców, krt&izy tyją przedmiotami: utytku". 
naładowany cegłą, wytwarzającą w czasie w ciągłej udręce; przeklinając myśl osiedle- Rozdział 1-szy o posta.inowie:tńaich og61-
przewożenia masy pyłu, powinien J>Y'ć nak.ry- nia się na krańcach miasta. ny.eh dot'YICZY określenia. sfery zestosow.ama 
ty mokremi szmatami. - Mieszkańcy ci przez cały tydzień naraże- Pl7JePigó-w niniejszego roZJPO!"zą<lzenia., a m-

W czasie zastoju w budownictwie z.e.pom- ni są na ciągłe przebywanie w dusznych mie· ra:zem wymien:Da. uprawnienia ministra. spraw 
niano widocznie o tern zarządzeniu i dzisiaj szkaniach. wewnętrznych w zakresie wy.dawania W' po.
dziesięt.1-ti woww ciągną ulicami, wzniecając Dzieci ich nie mogą wyjść na ulkę, aby rozumienhl z za:int-eresowanymi ministrami 
tumany pyłu ceglanego, nie:zmiernie szkodH- się nie narazić na ka!łeclw-0 zasypanrem oczu I zarządzeń zapobiegawczych w celu ochrony 
we~o dl~ oczu. pyłem ceglanym. zdr-OIW~ publicznej. Szereg arlykułów1 
~~~~~~~~~~~2!·~~~-~~~w Władze n.ie pow:iinny pozostać głuc& na objętych nin.liejsxym. rozdziałem, określa ce. 

Arly<kttłean podrobiOD'j!m naile:ży Dar1Ms 
taki, który posiada tylko poror., • zaś istoi
rxy sk1'ad., istotną własność lub istotną, war. 
rość odżywczą ~ iteż użytkową właściwego 
produktu. 

Wr:es?JOie, ja1m arlyłtuł sfałs-mwany. na
leży zakwalifikować każdy artykuł, gdy dod 
dodano jakiekolwiek ciało, zmieniające jego 
skład, własność lub wartość odżywczą czy, 
użytkową, lub t.eż odidzJiałyiwujące na jego 
skła,d, wartość Lub własność, chociażby cb
dlirhek ten był nieszkodliwy dla zdrowia luo 
niemniej:Szej warlości odfywczej czy też u
żytkowej. Np. więc sfałszowanie mąki pszen
nej mąką jęczmienną., mfałs.zowanie mlek.a 
pełn.ego prz.ez dodatek wody łub mleka .zbie
ranego. zafałszowanie masła tłtt&2Jeza.nń cbe.. 
mic:znemi, .roślinne.mi: lub zwierzęcemi. do-1 
nńeszka do kuchów rzepak-0wych, lclanycllJ 
i t. p. nais.iion ;ill:mych roślm, jak np. k:abki, 
garczy.cy polnej i! t. p. 

o dostateczną ilość ławek 
w parkach 

starają się radni miejscy 

Grono radnych postanowi.ł:o na najbliiż-. 
szem posiedzeniu Rady Mi>ejskiej zgłosić in
terpelację w s:prawie niedostatecznej ilości 
ławek w pa!l'lkach Sien:kiiewi-cza i Poniafow
skiego, skutkiem czego te sfery ltt<lności na
szego miasta, które nie mogą sobie pozwoli'Ć 
na wyjctzd na wieś, mają uniemożliwi!one ko
rzystanii.e ze św:ieżego powi-etrza w paT>k.a:ch 
miejskich. 

Jednocześnie ci sami radni w swej inter
pelacji poruszą sprrawę braku oświietlenia w 
parku Poniatowskiego przez co już o godzi
nie 9-ej wiec~em doZO'l"Cy wypraszają spa
cerujących, zaś dłuższe przebywa.nie w ogro
dzie i'esi możl:hNe tylko dla· tych osób, które 
mogą sobie pozwolić na przes.iadywanie w 
mleczarni pa.rkowej. 

GEŁDY 

OFICJALNA GIEl.D.A WARSZA WSXA

Warszawa, dnia 26 czerwca 1928 r. 

AKCJE. 

Dole:rćwka - 85,50 
Bank Polski - 180 
Bank Handlowy - 117 
Bank Dysi<ontowy - 138 
Bank Zw. Sp. Zarob. - 83 
Cukier - 67 
Firlej - 65 
W~giel - 96 
Lilpop - 35 
.'-todrzejów - 45 
Starachowice - 55 
Borkowski - 15 
Spirytus - 38 

Tendencjz: przeważnie słabsza. 

Kurs urz~dowy 1 grama czystego zlata równa 
&it:; 59244. Kurs obliczeniowy 100. w zlocie równa 
się 172. Dolar w obrotach prywatnych 8891/2. 
Rubel zloty 4 6711"!. Rybel srebrny 2 95. Rubel 
w bilon' e ro:s. l 35. 

F. Oerstaecker 

wołanie mieszkańców, narażonych na śle- chy środków żywnościowych łub p.rzednńo-
potę. t&w użytku, gdy są one „szkodliwe dla zdro-

Udręozeni obywatele kq-ań-ców mają nie· wia", „zepsute", „podrobione", „sfałszowa• 
płonną nadzieję, że władze przypomną pod- ne" lub „fałszywie oznaczone". Na za.saidizie 
władnym sobie organom o ścisłem przestrze- ty.eh określeń można więc np. ustalić, że 
gani.u przep-isóv~, o~ą.izujących wmniców szlkodliwem dla. zd.rawia będz~e mlieko, zapra-
przy przewożeruu cegieł. wilOlle chentllkaljami, masilrującemi stan jego 

MJniewicz kwasowości., powodujące zaburzenia żołąd-
Braterska {7. kcnve u niemowląt, odfywłanych taldem mle-

&&WQMZSI@ „ 1UA# 2*Glt w „ .. m w 

Wykrycie olbrzymiej kradzieży 
Skradzione rzeczy znaleziono u zamożnego gospodarza 

Pr:zed pMu dniam~ dolkonano wielkie~ kra 
dzieży drogocennych futer, broni i zastaw w 
majątku Bełzatka, pmviatu piotrkowskiego i 
za wy.krycie kradzieży wyznaczono nag-rodę 
pieniężną. 

Onegdaj udało się p.oliicji wykry-ć spraw
ców kradzieży. 

Policja na podstawie zebranego materiału 
udała się do wsi Piekarki, Km:.ierogi i Stra-

dzewa i w rezultacie u gospodarza 20-mO'l'
g.owego mają:tku Fra.111dszka Staszaka, znale
ziono pochodzące z kradzieży sztucery, du
beltówki, a w zbożu w odległości pół kilo
metra znalezfono becz.kę, w której schowane 
były futra, obuwie :i srebro. 

Sprawców kradzieży osadzono w are&z
cie, a poHcja otrzymała wyznacwną nagrodę. 

HASŁO SPORTOWE 
iedeńska ,,Hertha'' Łodzi 

W dniu 4 lipca rozegra mecz z Ł. K. S-em 
(C-SJ Dawia'dui~my . . się, że w zwią'ł':Kn z 

poniesionemi przez Ł. K. S. stral.a.mi na zawo 
dach Ł. K. S.-„Hertha" (Wiedeń) z powQ<J.u 
dwudnk>wej niepogody, ,,Hertha" odjeżdża
jąc, przyrzekła Ł. K.. S., że w razie wolnego 
i aikiegokolwiek terminu, zawiia do Łodzi za 
stosunkowo niższą cenę, niż wówczas i roze
gra dodatkowy mecz w Łodzi. Ponieważ obec
nie „Hertha' zastała zaproszona na tournee 
do Łotwy, skierowała list do zarządu Ł. K. S. 
w którym donosi, że chętnie rozegra w prze
jeździe mecz z Ł. K. S. w dniu 4 lipca (dzień 
roboczy}. Ł. K. S. wyraził zgodę na wspom
nianą propozycję, jednak wszczął pertrakta
cje co do warunków finansowych. 

Jest p~wncm, że mecz ten dojdzie do skut 
ku i publiczność nasza będzie mogła jeszcze 
raz obejrzeć grę doskonałej wiedeńskiej dru
żyny, która pozostawiła w Łodzi niezatarte 
wrażenie. 

Również na prośbę „Vienny" wiedeńskiej 
Ł. K. S. w:::zczął petraktacje co do rozegrania 

31) 

OpracoUJał 

Roman Zrębowicz 

w Łodzi dwucn meczów. Spodziewać się nale· 
ży, że Łódź ujrzy „Viennę" jeszcze w ciągu 
miesią<:a lipca r. b. 

Wyścigi szosowe 
Radogoskiego Tow. Gimn. 

W niedzielę, 1 Hpca Radogoskie T. G. or
ganizuje na szosie Krzywic-Stryków mię
dzyklubowe wyścigi kdlarskie o następują
cym programie: 

1) bieg juniorów na 15 klm. dla wszyst
kich chętnych; 

2} · bieg główny na 30 klm. dla zrze
szonych; 

3) bieg tll!l'ystycz.ny na 10 klm. dla wszyst
kich chętnych; 

4) bieg na 15 klm. dla n:ieposia<lającyoh 
pierwszych nagród; 

S} bieg dla pań na 6 klm. 
Start i meta na Krzywiu. Początelt zaWQ

dów o godz. 8.30 rano. Zapisy na starcie. 

łjMl ..... 

- Kazia.łam go przywołać - odparła Po· 
mare -- on jest nietylko misjonarzem, lecz i 
konsulem Beretanji. 

Ro~dziiał 2-gi dotyczy organizacji dozoru 
nad artykułami żywności i przedmiotami u
żytku. Art. 9 ustala, :iż przy mdnistrze spraw 
wewnętrznych tworzy się Radę do spraw do
zoru nad artykułami żywności i przedmiota
mi użytku, jako organ rzeczoznawczy i do
radczy. Do wykonywania dozoru powołane 
są wojewódzkie i powiatowe oi'gany admini· 
stracji ogólnej oraz organy komunalne, usta
nowione w myśl p~sów art. 17. Dla ce
lów, związain.ych z wykonywaniem dozoru 
przez wŁadze, powołane są państwowe za
kłady hadiama żywności: i pr.zechniotów ttżyt. , 
k:u, których fachowe organy nctrówni. z fa
chowymi organami. dozoru mają być uważa
ne za równe biegłym sądO'\v-ym. ' W wyipa.d
k&:h, w których państwowy zaikład. ba:dania 
żywności ii przedmiotów użytku stwiercW 
istotę czy~m karalnego, winien wnieść do
niesienie do właściwych władz wymiaru spra 
wiedliwoścl. 

Rozdział 3-cl obejmttj!e postanowienia kar 
ne. Pootanowietńa. te są baTdrzo 9Ul"O'W~ i 
pr~widują za rozmaite ~ przekToczieó. 
kary w pustaci pozbawienia wolności, grzyw
ny pieniężnej, lub nawet pozbawienia prawa 
prowadzenia przedsiębiorstwa. Dla charak
terystyki przytoczyć należy treść artyku
łu 34: 

„Wim.ny: a) niezachowania należytiej czy
stośd przy wyrobie, sprzedaży, wprowadza
niu w obi-cg lub przechowywaniu w tym celu 
airtykułów żywności i śrpdków kosmetycz
nych, przeznaczonych do obiegu; b) dopu
szczania do czynności, wymienionych w ust. 
a) oso-by, dotkniętej chorobą zanźHwą lub 
wzbudzającej wstręt - będzie karany pozba 
wieniem wolności do trzech miesięcy i grzy
wną do pięciuset złotych lub jedną z tych 
kar. 

- Przenig,dy w życiu! - zawołała Poma· 
re i tupnęłia. nogą o podfogę. 

- A więc z.mtJ:Szasz mnie do użycia gwał
tu. Pomyśl tylko, Pomare, że z chwilą gdy to 
nastąpi, ty przestaniesz panować; a wówczas 
kraj twój traci opiekę Francji i staje się zie
mią z<l:obytąt z którą zwycięzca co eh.ce, mo-

Romans z mórz poladniowvch 

- A więc dwupłciowi.ee - zauważył Fran 
cuz - nie mam nic wspólnego ani z jedną a
ni z drugą jego płcią; odpraw go więc, lub też 
ja odej•dę, a wtedy konsekwencje tego nro
żesz sobie samej przypisać. że uczynić. 

- Joranna, Peti-Tua - rzekła królowa 
poważnie, podając mu rękę, jednak n;e bez ak 
centu obrażonej próżności i zak!opotania. -
Przynosisz mi pokój, czy wojnę? Przyszedłeś 
jeszcze raz męczyć biedną, słabą kobietę, czy 
też posłał cię twój król z istotnie przyjaznem 
słowem, Jorann.a? 

-- Przynoszę ci pokój, Pomare, - oświad 
czył życzliwie Du-Petit-Thours, trzyqiaj~c cią 
gle jej rękę - pokój i przyjaźń, o ile tylko 
~echccsz. 

- Mów dalej - rzekła 1 rólowa. 

- A więc, wiesz co zaszło - ciągnął da· 
lej admirał . - Obraziłaś francuską flagę i 
złamałaś zawarte układy. Chcemy to puścić w 
niepami~ć, musisz jednak wreszcie, w myśl 
zaciągniętych zobowiązań, uznać protektorat 
francuski, i na znak tego ściągnąć chorągiew 
tahitańską. 

- On będzie czekał, muszę się z nim po-
- Królowa Wiiktorja posiada również roz rozumieć _ rzekła Pomare _ a poza.tem nie 

- Nie pozwolę sobie grozić! - zawołała 
krolowa. 

winiętą flagę, i nikt jej tego nie ośmieli się za- masz mi nic do zakomunilkowania?, 
bronić - zawołał.a P·omare, ...,,,,..,.+arza1' ąc ar- - Dlatego ciebie prosiłem, Pomare, -

• 1'""• - Nic więcej? - zawołał zdwni'Óny a:dmi kł .J_• _1 .J. „ 
gumenty Pritchard.ia. rze aU11u1'ri:111 zuuszonym gwsem - prosi-

rał - kobieto, to jest aż nad-to do.syć, prze- ł b · · 1· · 
- Ach, dziecinnada - rzucił nie bez zło- em w rew two1e1 wo i, pomeważ szanuję cie 

cież to dotyczy całego twego państwa. bi · koch · k k ści Du-Zetit-Thours _co my tu mamy wspól- e 1 am two1e pię ne państwo, tóre mo 

kr 1 W 1 • d Nie możesz mi go zabrać - wykrzyknęła że być zniszczone. Nie nnusza1· mm'e do gwał· nego z ó ową iKtor1ą; ona jest ostate~- ~ ... 
nie potężna aby swoich praw bronić! Kto ci królowa, a oczy jej zapłonęły gniewem - Pi· tu. 

1 d ł 1 ł k ritati. sam oświadczył1 że Anglja o~oni mnie - A i'eśli nie? 
wogó e po suną ten sza ony pomys , . tóry 
nic pożytecznego :nri.e przyniesie, lecz wręcz przed wrogami. - Głup.iai koza·- szepnął Francuz ze zło-
może wywołać dla ciebie fatalne konsekwen- - Daj Boże, żebyś si:ę nauczyła tyJ'.l© swo ścią, wykręcając się na pięcie - a więc po-
cje. icn nieprzyjaciół poznawać - ostrzegawczo noś konseikwencje. Mimo to, daje ci jeszcze 

W tym mcmenoie ucllyliły się lekko drzwi, zauważył Fra.ncuz,-ale mój czas jest wymie- czas do namysłu do jutrzejszego ranka - do· 
i jeden z Einanów zaanonsawał przybycie rzony. Odpowiedz mi więc prosto, w oztery d.ał po krótkiem zastanowiemu. Jeśli jednak 
„hoda Piritati", kt6ry życzy sabie z królową oczy, czy. c~c~z spełnić moje zarzą«łzenia1. I po j:U~rzejszym, sygnało~ wystrzale nie 
pomówić. - A 1ak1ez są onei --- zapytała P.omare. pOWteJe z twego domu troibarwna flaga, na-

- Odpraw go, wahine - zawołał ostro - Zupełnie proste, uznanie naszych ukła- I tenczas przy:pisz sopie samej nader boles~ 
Du-Petit-Thours - mamy tu zbyt poważne I dów - odparrł Du-Petit-Thours - a na do- następstwa. 
sprawy do omówienia, nie potrze):>Ujemy kle- wód tego ściągniesz swą f.lagę i wywiesisz na-

1
1 Niebawem łódź admirała pomknęła szyb.. 

chy, odpraw~ więcl , szą trój~arwną. ko w stronę „la Reiine Blanche", ld. c~ DJ~ 



I 
I 

I 

Str. 8 &. 176 

Dziś 
i dni następnych 
====--===::::::=":.':.':.':.:::=:::::::::: 
Początek seansów o godz. 41/z 
popoi., w niedziele, soboty 
i świ~ta od godz. 1-ej popoi. 
W niedziele, soboty I śwl~ta 
na pierwszy seans ceny miejsc 
--~---~~--~..!:.~ll.r_. __ _ 

Magistrat 

Wielki podwójny program I 
I. Wielki dramat uczciwych łudzi! 

Tregedja kobiety uczciwej i jej walka z kobiet~ 
zdradza ją Cli 

Za cześć kobiety 
W rolach głównych: 

John crałOfOrd, Francis Bohsman Jr. 
li. Dawno niewidziana ulubiona artystka Ml\RION 
Dl\VIES w dowcipnym figlarnym i niezwykle 

wesołym filmie z życia holenderskiego p. t. 

CZERWONY MŁYN 
Duchy, strachy I miłość oto zagadnienie i treść tego filmu 
Partnerami jej są: George Siegman i Karol Dane. 

-
m. Oieahoainka 

Niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że wbrew rozsiewanym fał
szywym wiadomościom o braku wolnych mieszkań i wysokich cenach ca takowe 
w Ciechocinku - dotychczas są jeszcze wolne pokoje w różnych punktach naszego 
zdrojowiska. Mimo wzrastającej z dnia na dzień frekwencji gości kąpielowych 
ceny lokali są bardzo przystępne. 

Osoby, rozpowszechniające niezgodne z prawdą szkodliwe wiadomości 
o Ciechocinku będą na zasadzie odnośnych przepisów pociągane do odpowie
dzialności karno-sądowej. 

Burmistrz m. Ciechocinka 

Andrzej Koperkiewicz. 

Dokt6r 

Klinger 
Choroby wen•rY.· 
czne, sk6rne I wło

sów 
lecz•nle lampaa 

kwwcowaa 
Andrzeja .Nil 2. 

Tel. 32-28. 
Godziny przyj~ć: od 
1.30 - 2.30 dla Pań 
od 6- 8 dla panów, 
W niedziele i świ~ta 
498 od 10-12. 

Dr. med, 

I 
J. Silberstrom 

Zielona 11 
Choroby skórne 

I i weneryczne 
Usuwanie szpecą-

cych włosów 
elektrolizą. 

Leczenie lampą 
kwarcową. 

Przyjmuje od 4-8, 
Niedziele 9-1, 

panie od 4-5 popoi. 
Dla niezamożnych 

ceny lecznic. 

W celu spopularyzowr:mia Papierów Państwowych i umożli
wienia szerszym sferom wzięcia udziału w nabywaniu ich Okazja! 

Dziś I dni 
nasteonvtb 

Dziś I dni 
nasteenvcb 

Trzeci podwójll~ program! 
2 wielkie szlagiery w jednym programie 23 akt. 

obrez: ttRomans uwodzicielki'' 
Wielki dramat życiowy w 12 aktach. 

W rolach głównych LYA de PUTTI, BU.I LYON, LOIS MORAN i in. 
Tr115lczne przeżycia mężczyzny który w przeddzięń złożenia ślubów zakon· 
nych wyszedł z klasztoru i w wirze zabaw wpadł w sidła damy z półśw. 

11. obraz: „Moja żona-twoja żona" 
(BID BEBTS) 

Komedja salon. sens11cyjne w li 11kt. w rol11ch głównych najftowszy zna
komity komik, wzbudzający wybuchy śmiechu. Eddie Cantor oraz 

Ciara Bow, Larrr Grar, Billie Dove i inni. 
Sala mech. wentyl. I ochlodz. Orkiestra symfon. pod bat. p. Pi. Fajnera. 
Począt, seans. w dni powsz. o godz. 5·ej pp., w soboty i święta o godz, 
1-ej pp„ w sobotę i święta od godz. 1-130 pp .• oraz w poniedziałki dla 

sfery pracujqcej ceny miejc dl11 dorosłych 60 gr„ dla dzieci 30 gr. 
\..Wkrótce l „Najsprytniejszy zło~lej łwlata" (LUCJl\NO f\LBERTINf)J 

f Dr DDnCHln 1 z:;.:::. 11110101 posady I 
Sp:cjallsta chor6b oczu I Datyner Potrzebni 

6 Ił d k j U I ślusM'ze na roboty powr c o ra u ro og pończosznicze i 
przyjmuje poniedziałki, wtorki, Choroby nerek, pę- chłopcy do terminu. 
środy i czw11rtkl od 10-1 I od cherza i dreg mo· Zgłaszać si~ Kllló· 

519 

4-7 po poi. czowych. sklego !U 129. 628 
ul. Moniuszki 1 Przyjmuje od 1-2 

Telefon 9-97. i od 6-8 wiecz. Potrzebny 

Dr. med. 

Piramowicza 11 chtlłplec do prakty1t1 
(dawn. Olgińska) stolarsktej. łiawrot 

Hi 34, S. Ratajczyk. 

Przv ul. o 2 rod o'° e J nr. z& lirzugorz Rozanberg BARK HAłłDbD\JJY w faDDZI 
Tel. 48-95. 629 

525 

---ł~Róin-e~I 
Spełka fikcyjna, 

Aleje Kościuszki 15, 

nabywa DOLARÓWKI na rachunek osób trzecich za minimalną 
wpłatą, przyczem od chwili wpłacenia zadatku prawo do ewen
tualnej wygranej całkowicie przechodzi na nabywcę. 401 

w podwórzu li piętro 

u A. Przybycina 
410 można dostać 

Obrazv, lustra, landsza ftv 
za wkładem 6 i 10 zł. 

po 2 złote i po 5 złot. tygodniowo. 

Spec. chor. żołądka, kiszek, 
wątroby I wewnętrzne 

Gdańska 44 (Długa) telef. 24-44. 
Przyjmuje od 10.30-12.30 i od 7-8.30 

Niedziela od 10-1-ej. 

Dr. med. 324 

Dr. med. 

LUBICZ i19m~!,~!. 
długoki ł 8 s~ 

Cegielniana 43 kości. Oferty do 
r el 41-32. -ad.mm. niniejszego 

pisma pod .a. L. •• 

Dwa 

\E.l!i&1m~-------=-------------------- n<itOK>iC>RilCMOtc>iCil<iOK>i STUPEL 
Specjalista ch0ł'6b 

:1k6rnych, wea.
rycznych I mocn>

płclowych. garaże samochodo
we. drewniaay ba
dJQ8k do wynaj~la 
Stenklewkn » 25. 
Sklep. 617 

I •, 

r Kino RESURSA 
Kilińskiego Nr. 123. -Od wtorku, dnia 26-go czerwca do poniedziałku 

dnia 2-go lipca 1928 r. włącznie 

Wielki wspaniały program! 

Ksi~żnn Luizl Koburska 1 
~ 

(Romans córki królewskiej) 
ROLE GŁOWNE KREUJf\: 

Erna Morena 
i Eug. Neufeld 

······-··-···-····-·-·-···------·-·------····-------·------------··-····· 
Nf\STĘPNY 
PROGRF\M: Wykolejeni ..... 

Początek seansów w dni powszednie o g. 5,30, 7,15 i 9; 
203 w dni świąteczne o godz. 3. 5, 7 i 9. 

-

Akuszerka 

Nałwletlani• tam
P'ł kwarcow'" 

Prz:yjmuje od godz. 
8 do 10 rano I od 

godz. 5-8 wiecz. 
Dla pań od 3-5 od
dzielna poczekalnia. 

Dr. med. 

"!!_ ll •. I· G„ Salimonowa 
~ ul. Szkolna 12 J. Bette 

Nieiski Kinemntogrnl Oświatowy ...... „ ... „„~„„„ .... 1111!11„„ 
•ODNY RYNEK (róg Rokicińskiej) 

Dojazd tramwajami N! 16 i 10. Tel. 18-26. 

Od wtorku, dn. 26-go czerwca do po· 
n1edziałku, dn. 2-go lipca 1928 r. wł. 

Dla dorosłych pocz.ątek seansów 
o godz. 18. 20 i 22. - Program N2 23 

Niechaj nas 
dziecko sądzi 

Dla młodzieży pocz. seansów o g. 14 i 16 

Trzej uczciwi hułtaje 
Dramat w 9 aktach. 

Przyjmuje zamówienia. 323 

Podmajstrzy budowlany 

Choroby wew
nętrzne ł dzled 

Piotrkowska 6 
znairicy kreślarstwo budowlane po- Tel. 44-95. 
szukuje posady. Specjalność bu· Przyjmuje od godz. 
dowie wysoki!. Oferty do admini· 

':ms•t•ra•cmj imH11ams•ła_Ł.ó11dz•k•i•eg,111o-po11d„wZ11d111o11tn111y111•ia!t 
8

- 11 
1 

od 4-i:. 

Potrzebni c~łopcy 
do ulicznej sprzedaży gazet na ty
godniówkę zł. 20. Zgłaszać się 
ul. Piotrkowska Nr. 85, li wejście, 
w maszynie, od godz. 5-8 rano. 

ou1oszanl1 dr1b11 

I Kuono I sorzedai 
~ 

Pianino 

(l życia poszukiwaczy złota) 
Ceny miejsc dla ml o dz.: 1·25, 11·20, Ilł· 10 gr. ill'U;O;c)liC)l(JrłJliOia:lcJIC;Oi()liC 

używane Se 11 er a 
ora:r: nowe na raty 
roczne sprzedaje 
Chodkowski, Sien
kiewicza 25. 617 

-------
Ceny miejsc dla dorosł.: 1-70, 11-60, 111-30 gr· 

W poczekalniach kina codz. do godz. 22 Panie - Panowie Sprzedam 
201 audycje radjofonic zne. 

Czy jesteś członkiem L. O. P. P.? li 
inteligentni na dobrą prowLtję potrzebni. 
Zgłaszać się Łódzka f\gencja Wydawniczo
·-<ekiamowa, Piotrkowska 85, od 10 - 13 

I 16 - 18. 

muz1n~ do rękawi
czek firmy Singer, 
wrocławska 15, przy 
ul.Rleksandrowsklej 
fałkowska. 630 

Praktyczny 
Informator 

dła posiadaczy we
ksli, nowe ó-te .,_ 
danie omawia spn· 
wy wekslowe, stem
plowe. bankowe, po
cztowe przepisy In· 
kasowe I aktualnłl 
sprawę przedawnie• 
nia weksli, or&& po
daje wykaz7 b1tnków 
Do nabyc 111 w księ
garniach. 564 

Leonowi Pawlako
wi. Nal'iórkow· 

skiego 79. skradzio· 
no ksliiżec&kę woj· 
skowii wydaną w I'. 
K. U. w Sierad-z:u. 

PoszukuJe 
pokój z kuchnlii hm 
dwa w śródmieściu 
oferty pod .M. W." 
do adm. Hasła. 

Okazja! 
śniadania reklamo
we po 50 gr. Wyda
je restauracja, ulica 
Traugutta 11. 564 -------
1 

Zgubione I 
dokumenty 

Marksówna l\noa 
zagubiła letnie 

palto jasne. Łaska
wy :inaiazc11 zechce 
odnieść za wynagro
dzeniem. Gdańska 
nr. 152. 63/: 

.,,_._,, ______ ...., ______ ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENY PRENUMERRTY: 

W Łod;ti z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym miesięcznie zł. 2.60 

Zemiejscow~ • 3.-

Zagranica „ • 5.70 

Odnoszenie do domu • • 0.40 

Prenumeratę można przerwać tylko l·go i 15-go każdego miesiąca. 

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65.210 

Redaktor nac"elny: Stanisław Paciorkowski. 

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH: 
Przed tekstem 50 groszy za wiersz milimetr. 1 lam. (strona 4 łamy) 
W tekście 40 „ 1 „ 4 • 
Nadesłane 30 • 1 • • 4 „ 
Za tekstem 30 1 „ 4 • 
Nekrologi 30 „ • 1 • 4 • 
Komunikaty 30 • „ 1 • 4 „ 
Zwyczajne 8 „ 1 • „ 10 łamów 
Drobne 10 gr., poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze 
oslosz. 50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz, 7 wiecz. o 300to drożej. 

Ogłoszenia w czerwonym kolorze 30 proc. drożej. 

Wydawca: Towarzystwo Rzemieślnicze .Kesursa" w Łodzi. 
Drukarnia Państwowa w Łodzi, Piotrkowska Nr. 85. 

Ogłoszenia firm :iamiejscowych, chociażby posiadających filje 
w Łodzi. a centrale gdzieindziej. o 500/o drożej od cen miejscowyc;lt. 

Firmy zagraniczne o 1000/o drożej. 
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogło• 

szenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. 
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów i ofiar ad ,nlnistracja 

ni~ odpowiada. 
f\rtykuty, nadesłane bez oznaczenia honorarjum, uważane są 

za bezpłatne, 
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconych redakcja nie 

zwraca. 

RedaKtor odpowiedzialny: Michai Walter. 


