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ŚledZ'łwo poUcy.i'ne

Ul

napadzie

rajsZylll prZ'eprow.a~()u.o rów;.. stępu.iących
okolictm~ciadr.
nież szereg rew~ji J .obławę, w JUllg wiedział, że Po Przed:~
wyniku ktÓl'e.l
ski ,posiada broń. Celem u.nl~
knięcia
ewentualnej strzelani.
ZATRŻYMANO 14 MĘZCZYZN
mogącej Z&alaJ"Dlowae
ny,
z pośród znanych poUeJi kasiaPOSTERUNEK POD BANł'Zy
KIEM POLSKUI,
ORAZ CZTERY KOBIETY.
sam
do pok....
W czorai w godzinscl1 JlOPO- wszedł on
roslawiając za
PrzedpelSlkiego,
łudn.łowych wład7,e śledcze zasobą otwarte d1VJWi I spytaJ łCG
trzymały .pOt'Uera bUliku Jnljnczy uie tyczy sobie herbaty.
sza Hoffmana.
Zanim p.. Przedpmki mążył
Zatrzymanie nastąpiło z teodpowi.edJzieć do pokoJII
go powodu, !te
WTARGNĘLI BANDYCI
, HOFFMAN 'ZMlENIŁ SWE

w sp:rado Banku Han-

wie włamania
dlowego w Łodzi, prowacłrone
niezmordowanie pod kierunkiem insp. Noska i naczełnika
wydziału śledczego Weyera,
ZATACZA CORAZ SZERSZE
KRĘGI.

W ciągu dnia wczoraJ~zego
ustalono cały szereg niesłycha
nie ciekawJOCh szczegółów, wie
ksza CQJęść których ze względu
na łoeząt!e się śled2·two trzyma
na .iest w .ścisłej tajemnicy.
WYDZIAŁ DAKTYI.OSKO_
PIJNY
łlrzędu śledezego pracuje od I'a
na do nocy nad makami, któte pozostawili włamywacze na
lDie.fscm.
Wydobyto na matło c1zienne wszystkie posiadane odciski
wą~awskich
kasiarzy,
istnle.le bowiem pewność, iż w
napaiblie na Buk Handlowy

rewolwerami w I'ękd.
Jung pł'osJł 8wydt kompa·
nów, by pobili V. Pl'zedpełsJdeNajpl'8wdopodobnieJ b~tlzlle ao, kt'orego szC!zerzc nłeo"w t .
on •jednak zwolniony,
gdyż ..... ·ł k '
'_.li.
k n łe ch'
IWhI ,. Mlarze .1C'ł~na
meb'lldno wymagać 0(1 7iHemle. I' t
'ć . zamkn ł'
.,
,
'l1
, l 'ego U<C'llyru
l
ę I ..
I!>0 starca, zeby mógł dokłaoo'le l
l.
b
nrf d
J ung s ......
Ir __
•
W silt.al' en. n e v
pamiętać swe zeznani~ złożopował mu ręce i n6.lli postronne w przysłwie 8ilne(o zdener- karni i w{'pchnał mu do ust
wowania.
klIka brudnyoh szmlftt.
Pl'z-emawfa ,równicź za nim
N a.łlepszym dowodem. jak
OTTO JUf '3,
nieskultelna 24-lełnia praca w
wzięli udział
silnic ~,powano nieS'Z<częsU ..
wotny Banku Handlowego w Łodzi, który w niedzielę wpu- Ranku Handlowym w Łodd,
SPECJALIŚCI STOŁECZNI.
wego kas,1eril ~.sł fakt. że do
ścił włamywaczy
do gmachu.
.lak również opin.in, inką si~
WskazuJe na to w pierwdnia dzisie.lszego ma J'any na
Fotograf ja powyi.sza zdQbyta została przez władze 'ledcze cieszy w te.i instymeji. Co się
Azym rzędzie precyzyjnoś~ rO'- po dłuższych wysilkach. Odkry to ją u fotografa u]h~nego,
r~lutch i nogach.
tyCllly uddału .Junga w banboty,. tą pochwalić się mogą który dokonuje masowo zdjęć r,··zechodniów na u1. Pioir.
.
.
Jak ustalono, powodem nlep
cłzIe, to obecme wyszły na law
T
•
do k
'
b Ył
iko.wskiej.
ledynie kasiarze waI'S'zawsey,
.
naw['ś et. .,unga
as.l~a
SENSACY.JNE
SZCZF.GÓLY.
fakt.
że
ten
asta~ni
·
stalł!
lE'Wra'
znani ze Iwej techoild nawet
J)r~~pNnvadzono
p1':~ałl!m
UstalonO', że Jung wpuśc.u . ('~ł ~.u mvag~ nu "~edb,",'.
,o ~a granicami państwa.
tu do czynienia z handą Sklr'lO
ohławę wśr~d łf'nzkie.i arysło- tanilyfó'w głównem we.iściem. nie się VI' pracy.
Policja jest zdania, że próCf.l; ną naprędce.
ISf-m ~:;.g stał na stl'uiy_ pod- Dzięki niezmordowanym W)
"fachowców" warszawskiclt w
Niezależnie od tego
pc,lie.1a kracji ka~b;~l 'e.~, lH"ZJr~::em
»apadzie brało udział
ARES-ZTO\V ACO 7 OSÓB
C~3S gd~ k~siarze. ząlmowa.Ji sUkom ł61:b:fde.i . poIie.U sled~
w dniu wcioraJszynt przepJ'oKILKU BANDYTÓW AD HOC wadziła w Łodzi sz<ere~ rewi- UÓi'C ~n' 2!Jłne ł.ętI.IJ rln.wie&ć i Sł~ otw:iei'amem kas.
cze.l. ist~'ie.łe Ulfdzie:ia, ~e banZORGANIZOWANYCH,
zji, wynik których tl'zymany swngo alibi.
UnieszkG'!Uiwienie
kasjera dyci zostaną Vi' na.~łiższynl CM
łna~e.i .mówiąc,. iż_miało. śię jest w naJgłęhszej ta.{emn-icy.
W WanF~lwie V,T ({nill WC2'O-1 Prz~dptł~'dego odbyło slę.w na sie schwytani,
ZEZNANIE,
złożone pierwszego dnia,
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noc, wraczono

malłSZ. ~ Zj1ft1 ~ń§~tie~1~

dekret D. Prez,denta Rzplitej
I

Jak wiadomo, senat miał się posiedzenie do.idzie do skutk"
7're.bl'aĆ dzisia.i o ~odz. 4-ej . po i że w trakcie teao posiedzeDZISIAJ O GODZINIE 12 CZERWCA 1930 R., W KTÓ- DZmŚCI).
lłOhldnill ci ogólnie panowało Inia dopieI'o odc~yłany zosła
•
III
...
A-IIN, 15 W NOCY .PRZYBYŁ REM P PREZYDENT ODRAprzypuszC'.tenie.
iż
pierwsze nie dekret odl·a(·z~.łący, Tym!llZl:Z:::-m::1~..:vIllllm~=~rC!:!5:l:1Z.:;;;~~"i.,Ol;..'.· • ·;:m:w~~1 (',zasem rząd nIe dopuścił do
DO MARSZAŁKA SENAT V P.
SZYMAŃSKIEGO SZEF BIURA
zebrania
izby
VI'
PRASOWEGO PREZESA BAli ostatnie.i chwili o dość ni<cZlwy.
OY MINISTRÓVł P. PXĘTAI{!
~
klej parze po północy Warsz. ko:r. "Głosu Pfrranll1e- ZYDENTA RZPLITEJ SYGNO- CZA SESJĘ NADZWYCZA..JNĄ
uego" (F) telefonuJe:
WANE W WILNIE DNIA 17 SENATU NA DNI 36 (TRZY-
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WRĘCZYŁ MARSZAŁKOWI
l
Pamiota)' _
O znaczku na ule o~wiatot'1g ~towauYSlenia Oświaty Robofninej S. O. R.
P. pnE-II"'_ _ _
____
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Wiado. o powszechnie, oZ Jak
fvielhleml trudnościamI wal~zyć
musi Polska go.sPo.darcza I jak
wcIął.
.leszcze dalecy .festeśmy
od tego, aby 'W światowym wyieigu praey ,zdobyć dobrą 19OZYo.łę·

W l'lęikich wa.l"imkaeh,
w
któ,'ych wn)adło gospodars.twu
polskiemu osiągać swoje eele l
walczyć o swo,ią przyszł{Jść, .test
m. hi. ~eden czynnik dlOuiosłv.

od którego zależy ~wyei(,'8twn.
Tym czynnikiem jest OPINJA
ŚW:JATA O POLSCE. Stąd po.- h'zeba, aby "Za opin.ia była praw
.. '. dziwa.
Stąd holeS!De odc.zur.ił'
fałszów. które pO.ławia.tą się w
I)l'asie zagranicme.i l obniźajq
w hlel·areh.~i gospodarstwa świa
towego czy to nasze gOS!lOOIl1'a.hvo kl·a.iowe, jako całość. czy
tei poszezeaólnc nasze Jednosł
ki gospodal'eze.
Leży przed nami .świeżo na,deszły do Ł6dzi nr. 24 Dismll
"Ole 'Wh' ts ehaf t", w~'chotlz!tlCe
go w Pradze Cz-eskiej. Numm'
ten zaw]era szó!ilh z kolei al'ły
kul z f'ykln "P6!~n - elu Plt(ł·
bIcm",
dO!y l'Z!}'-'Y łódz }(!':!o
Ił1"ZCmyslu ł hl (Un
oraz b:.mItowośei łód.zkiei.

Art. 'kuł hm rzcde ws"". 1i,Iki~Ul
OJ1l8win oga llq S:yhUłC.ic gospodarcza w łooz im re.tanie prz~·
m;ysłOWj;·1U.
Przedstawia ta w
iftpnsób

.iukna.~zaruie.!szy ł

w

tym samym kolai'ze widzi płOZ)"
szłość.

Nie mamy ze swe.i strony żadnych złudzeń co do srtuacJi gosJ~t)(larc;t;ej
krn.tll.
Ił
~\VłasU'JZa Ło<l'7.i. Wyda.ł2

WIJ))

się

jednak, że istnieją peWDł'
rzyn.nHd, których nie w61no pO
mi lUĆ, gdy !lię mówi o Łodzi. 'Sa
Idy mvrócić .uwag~ na to. li"
l'icżka t'JHn'oba, którą ,pl'zecho(!~lDlY, w każdym razie .zawiera
~: sobie w pewnej. mierze pił'-ł'
nr astki, uzdl'awiająee nasz organizm gospodarNy. Sła'!Je jednltstki giną. Dużo i'c h ,ies:re.zl.'
Z:.fłnie. Te. kUire l)rzełrwa.ią, be
da miały możuaść zdrowego isł
nicnJa. Nie wiemy, ile ieh 'Zosta
nię na placu, ale wiemy, że wola pr:retrwanja jest potężna, a
wysiłk.i - godne ipGdziwu. Eta.
st~'ezność żyerowa Łodzi ł
)I'zemysłu włókienniczego

I

l

eif!ikiei sytuacii, istniełą JedCzytamy np., że wielkie ban przemysło.wi. Wiado.mo., że mlenak momenly,
kt6re ehro.nia ki warszawskie grają w ŁodZ'i dzynnrodowe afillae.te finDusołódzką społeczność J(08poda.rczą podrzędną rolę. KaMy, kto. ZDJJ we banków warszawskich by6d defetyzmu? Jeżeli sami do.- łódzkie stosnn'ki, wie że TA~ naJmnic.i
nie są czynnikiem,
pusmzamy do. tego, że nasz pe- NIE JEST. Nies-tety, bilallse od- nad którym, z punktu widzenia
symizm 'W tak wielkich daw- działów banków warsl%:lwsW~h interesów żyeia gospo(la('czego.
kach przesącza się na łamy pru nie są mater.talem, do. ·które:tCl Łodzi, mo.Żllaby prze1ść do po_
sy xQJ(ranieznej, to połęfśujt>my Istnle.fe pnbli~ny wgląd. Dlat..· rządku dziennego. Nie s~dzimy
w ten spooób zło, wynika]a~ la go niema możności śeisłego. Pf1' też, aby fakt udzielenia w kilku
objekływnej sytuacji gospodar- równania
globalne i ważDww. 1 wypadkach bezpośrednic.h kr&gospodarcze.i dla Łodzi tych p~ dylów przemysłowi łódzkiemu
cze.t.
EkspOli pesymizmu jl1St lo gardliwie potraktowanych "od- przez kapitał wIoski staq,owił
szkodliwa robota.
działów" z łączną bilansową Q. dys:kwalifikac.tę moralną dIn
Więce.l jednak, niż ona, ude sług banków rdzennie łódzkicb I Banku Handlowego w WarszaMamy jednak bardzo pował i wIc, jak myśli aulo.r. Zbyt łatwo
rzsć muszą w omawlaoYDl arh
e
kwe nieśclsłe opinje o rposzcz - ne ~asłI~eźenla co do. śc!słOŚł'I Il'ozprawia się on zInstytueją,
gólnych łódzkich .iednostka,t'h wymienione.i tezy i nełeluośc1 ktÓTe.t rozwój stanowi lnlegralgOł>podarezycb, a zwłew.reza
.. .le .• Inspb'atorów.
Znane
Sił ną CZ(ŚĆ historji gospodarczej
sytuacji i roli pos~e~ólnve.'" wszak nader poważne pozycje I Polski XIX stulecia....
banków, z.nai-du.iqey~h sie w ł.J o kredyłuw, udzielanych przez t&>:I Z.
-l'i2m I. 7',(IZlWlenlem
' ..
rucsm_
dzi.
"podrzędne" banki lódzkie~u I ezyta sIę daIs.ze WYWODY AR~,.!!.~~~~~~~~!!~~~~!!~~~~::;:~ TYI{UŁU, DOTYCZĄCE BANKÓW ŁÓDZKICH.
Także i te
wywody nie ma.lą nic wspólne.
•
. go z poczuciem odpowiedzialnoKłopoŁy sercowe króla Karola wzmogą si~
ści i pow;ą(ą. Wprawdzie jest

I

II

e co wra a
I

BERLIN, 17 VI. Agł'ncl, ob~ ~c powrót Jej następuje zn zgo

'erwuJ~cy panią Lupescu dono dq. króla Karola, p. Lupescu po

(o
W razie deszczu kino zostaje w

Ceny miejsc

ciągu
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zniżone!

Ceny miejsc
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Od dziś monumentalna premjera!

Potężny

zniżone
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Ił.

Wielki przebój filmowy p. t.

ł

ZT

pisany

zupełnie jasno wy_
nika z .łego. detali, pod sugestją

• od godz. 8-10
a i od 10-12.ej.

kilku minut przeniesione do sali zimowej.

Ha \VnJJł~ie !~an~e mi!iua

jej

jest

dramat egzotyczny, rozgrywajl\cy się lir czasie starć ze zbuntow/lnemi Arab/lmi.
W filmie odtworzone Sil 2 niebywałym re/llizmem d/lntejskie sceny na tonącym okręcie.

.iest, jak to

~a~~i·Il~!6wn.

informatorów rdzennie lódskich. Dlaczego nie dali 001 wy...
razu tej prawdzie, że nawet w
ubeenej, niewątpliwie nadwyru

bll\fU' HalO

~~'::t~~~

tiina fłilD9S

rasowy

Alfons ryland.

90skonała

aaSłeen,ch!

ilustracJa muzyczna
pod kler. M. LlDAUI!RA.
Początek seans6w o godz. 4.30 p. p.
w s~boty i niedziele (I godz. 1.30.
Na pIerwszy seans ws_; ·;:lo;ie miejsca
f o 50 81'. -- 8i1ety ul~l n wf' WdM

faktycznych, Jak np. nlepr....
cb:lwy fakt,
je POD NADZo.
REM ZNAJDUJE SIĘ JEDN.{
Z NAJWIĘKSZYCH NASZYCH
FABRYK
BAWEł..mANYCH.
Zawiera teł artykuł kG uerel
nłerzem.owyeh uwag, dotyczą
eyeh rMnyeb Jednostek
darezyeh: schlebia JednJ1Dt JCłlł
uszczypliwy dla drugklh.
Skąd elę blwlI podobne nie§clałMeI I podobnie IlIIkI pozłom myMowy w .powatnym.
.tak się zdaje pijmłe't Mołe b,~
że autor artykułu, kt6ry mlerał
flfJobiście materjał informacyJny w Łodzi, pomylił niektóre
rzeczy, prawidłowo. mu ,podane
przez tute.łuy~h Informatorów.
To być może. Ale skąd alę bIorą inspiraeje wyraźnie stronnicze w swych Intencjach, a tM
g;kodllwe w swych akuJkach'
Sądzimy, je sprawę tę powla
na wY.tll.Śuić Izba przemysłowo
b andłowa w Łodzi oraz wolne
organizacje
g~e.
•
zwłasZCCla tutejszY zwl~ek baD
ków, tako Instytucje przeu'"
wlcielskie żyda ~ospod~o
kraJu na watnym od.cłQku ł6U
kim.
Ob.łektywizm I poczucie oc1po
wledziaIn0.4cl muszą eeehowa~

.-po-

kaMą Informae.fę gospodarczą,
zwłaszcza taką,

która daje rezo

zagranią.

STANISLAW LAUTERBACH

•

Tryskająca rakietami humoru i niebywałych sytuacji komedja zdrady i omyłek. -

i dni

wywo.łuje też cały iłze

I'eg niewł.a.ściwyeh wrażeń

nans

Wielki szampański
program! p. Ł
Dziś

sldch, ale

w
srosunku do banków rdzennie
łódzkich - tem samem w Of!ól
ności podk6pu.le on zaufanie za
grauicy do banko.wo.śc1 srolley
przemysłowej Polski i tn w cza
sie, gdy sprawa .kredyt6-w ma
dla naszego przemysłu znaeze·
nie tak bardzo podstawo.we.
Gdy się prze~ omawiany
artykuł, a zwłaszcza pewnc jer
go ust~py, nabiera się prlEekonania. że pisany on jest nłetyle
z ogólnego, Jedynie tu właściwe
go- ,punktu widzenia, t. J. z wy
mości sprawy rynku pienięi-'
nego i t. p .• ile raczeJ' w ten snn..,..sób, że l\fAŁA INIELOJALNA
GŁOWA INSPIRATORA ŁÓDZ
KIEGO MIAŁA PRZED OCZy.
MA TYLKO JEDNĄ JAIL\S
BLISKĄ SOBIE INSTYTUCJą
I PRZEZ PRYZMAT JEJ INTE·
RESÓW
PODYKTOWAŁA
.fędna insłytue.ła, która zasłuży- SWE MYSLI CZESKIEMU AU.
la so.bie na pozytywny do niej
stosunek inspiratora, względnie TOROWL
autara artykułu, ale za to pozo.
W artykule omawJan)'JD jest .
stałe
potraktowane są w ten .ieszcze cały szeftłl nldelslo4e1

szq, z Piuyża, iż była przy ja- si&da bowiem na dworze wie]c.:iń!ka ks. I{arnla pl'lkujc się i lt:e wplvwv. a nawrl .. i.o~tra
wraz z o.tcem wyjeżdża do Bn- królewska. ks: Ileana jest Jej od
karesztu .
daną przyjne16łką.
ntrzyn111 je się przekonanie,
sposób, że artykuł poprostu pQ
.
.
mi.ta wszystko, 00 mogłoby da~
obJeklywną Ich charakterysty.
kę, natomiast sk.wapliwie podlueAla momenty,
które w 0Trzej pasażerowie samochodu zabici
ozach zagranicznego czytelnIka.,
NOWY JORK, 17 VI. Szybu- mi. Wskutek zderzenia !laInO- nle znająeego naszych stosunjący w oko~~cach Loby (stan In chód i samolot uległy strzask,,- ków, mogą rzucJć na te instytudiana) samolot zrnus7.ony b-ył niu.
c.fe ?lly refleks. AutOł' nie zna
w pewnej chwili do Ią.dowania
Z pod gruzów wydobyto żadnyoh ograniczeń w doborze
wskutek defektu motoru. Pod 3 zabitych pasażerów, jedne- swoich określeń l operuje nacza"! lądowania aparat zaha- go ciężko rannego oraz obu wet FAKTAMI, WYSSANYMI
czył o jadący na szosie (;amo- lotników, którzy odnieśli jedv Z PALCA.
chód osobo z czterema pasażer3 nie lekkie konŁuzTe.
Artykuł ten nJetylko więc de-

świata.

omawiany,

gl'adn.ie do ro.li po.drzędnej lóds
kir. oddtziały Instytucji warszaw

I

zJawiskiem, które ole (';z~to się
wldzi w historji gospoda1'eflle'J I
Artykuł
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MO TY BA KS
Uwaga:

Na

prze-

piękna

O 'I ·

W roii głównej As humoru Ameryk;

Jam

ho as.

Uwaga:

Od dzij (eng

wieł:zorowe s~aDse

miejs,a

E al

•

pr. 164 ,

Zasiłki

1S. VI -

dla robotników

częściowo

zatrudnionych

Warsz. kor. "Głosu P()rantelefonuje:
Minister pracy i opieki społecznej,
płk . Prystor nodpisał
rOliporządzenie o przyznaniu w
mies. czerwcu r. b. prawa do
pobierarnia zasiłków przez czę
ściowo zatrudnionych robotni·
ków, których zarobek tygodnio
wy z powodu og,raniczenia pro
dukcji nie przekIacza pełnego
umówionego za,rohku za 1 bądź
2 dni pracy.
Ro~porządzenie to stosuje się
do W\.~zystkich zakładów przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego.
ł1ego"

"GŁOS POlł.ARNT"

-

USO

JAK POLSKA ObU 1\ I ZBROKA ...
Za 60 milionów zlobch

Sprzeniewierzrl 1.500.000 zl.
Sensacyjne aresztowanie plenipotenta
hr. Zamoyskiego

Warsz. kOl', "Głosu poranne-I Lledtke podejrzany jest o
go" (Fr.) telefonu~:
sprzeniewierzenie na nlekoW dnin wczorajszym wła- rzyść hr. Zamoyskiego ~umy,
dze sadowe aresztowały pleni- .Ięgająeej półtora mlljona zło..
polenta hrabiego Tomasza Za- tych. Aresztowanie to wywoła
moyskiego, nie.takiego Zygmun lo w kolach , finansowych I
ta Uedtkego, Aresztowanie na przemYSłowych Warszawy wieI
stąpiło na pOlecenie warszaw- kle wrażenie, gdyż Liedtke był
skiego prok.urałO'ra P. Micha- ",łowiekiem w tyeh sferach
lowskiego.
l bardzo zDanym.

kupują

podejmowany
w Gdańsku

Sowiety

W8l'fjZ. koresp. "Głosu Porano
nego" (Fr.) telefonuje:
Sowiecka misia handlowa w
Warszawie finalizuje I'Okowauia z pr7.edstawiecielami huł
śląskich ,,Laura" ł ,,Bismarck"
w sprawie dostaw dla rządu
sowieckiego znacznego trans.

żelaza

polskiego

portu żelaza sztabowe..,. Suma
lej tranzakejl wyniesie półtora
mil.lona
funtów IQIterllngów,
ezyli pneszto 60 młljonów "Jotych.
Huły górDoślitSkie

uclsiełłly

sowietom kredytu weksloweJfv
Da sum~ 18 młljon6w zlntyeh

Warszawa b~z operg
Postawiono

ją zlikwidować

od

września

Wal'Sz. kor. "Gl. Por." lelef.: 1 września r. b. W dniu dslNa wClZol'ajszem posiedz!"Iliu siej6zym uchwala ta rozpalrykomisji flnan~owo - budżeto- wana będzie na plenum radS
zwiedzili urządzenia portowe i miasto
wej rady miejskiej m. W
miej8ki~j. Nie ulega wątpliwo
GDYNIA, 17 VI. (PAT). Dzi-I bucłbwie portu, jego znacze- wy zi!padła uchwala zlikwldo- śei, te posiedzenie to b~le
niU, ~rządzeniac?i t. d. Na- wanła opery warszawskiej od barcreo bu.ł'zJlwe.
siaj przybyła do Gdyni
cieczka
pubHcystów an.giel- c,tfW1lIe holoW1l1lkIem
goście
skich w U{!zbie 14 osób należą objechali port gdyl'iiSki i autoc~h do angielskiego' "Pen- busem miasto.
Clubu",
---Katastrofa na drodze z Morskiego Oka
Wycieczkę powitał dyrellof
w Jaszczurówce
"Żeglugi Polskiej" Rumel. RóGDANSK, 17,6. (PAT. Ubiegłej
wnież witali
angielskich pisa- niedzieli Związek polEkich pracow
ZAKOPA~~,.17 VI. (PAT)'-j n~d ~utem i wóz spadł do karzy delegaci z \Varszawv. CzłOlIl ników kupieckich w Gdańsku u' W dniu dzisle.JS~ym, wł'acała z lm~ll~t~go poto~u.,
kowie "Pen-Clubu" polskiego rządził wycieczkę do kąpieli mor' Morskiego Oka t~sowką wy:
Cu~'ZkJ~b obra.ze;n dcnJllał, k~.
Macie.i Wierzhiń5'ki i ~Iiec~y sk'ch
B k W
i k i li ~ioozka trzech ksu~zy. Na ostre.l Roman Karth, IzeJSzyeb zas ks.
JW ąsou.
czase ape
.
.. mer1sław Sze.rer.
.
se:rpentyme
w J as~uró wet', K aro IS'
zlguł a, ob'
al z .<s.
w
mor~
dwucb
czło~k6w
wycIec,
podczas
famy
w
pełnym
PC}
ki.
P{)wnieź
lekko
ranny
został
Z DortU wyciec~ka udała się
do urzędu morskiego, gdzie dy ki, na~ezącycb .do ZWIązku, 3 mfa· ~ie w dÓł ku mostowi nad towal'Zysząey im ks. Wlady4zofer sław Słt!denciki. Szofer wyszedł
rektor urzędu komandor Po- nowicle 20=letm Eryk Narau i 3~'1 Potnk.iem Olczys.kim,
letni
Seczen,
pochodzący
z
ŁodZI.
stracił
z
powodu
nagłego
de-- z katMt1'ofy cało.
zrnański i dr. Gieysztor informo
fektu w kierownicy panowanie
:wali przybyłych o post~pach w utonęło.

Literaci angielscJ • Gdrni

sowiecki
Dwsieienko

Poseł

I
. .---------.-;...

-- -.

!!.il'Sd-1

WY-t

GDAŃSK , 17 VI. (PAT}. Z okazji pobytu w Gdańsku ~o
wieckiego posła, w Warszawie
Antonowa Owsiejenki odbyło
się
w tutejszym generalnym
', wnsulacie sowieckim przyję
cie, ,';ydane przez sowieckiego
kOThSula generalnego dr. Kalitlę.

przyjęciu tern wziął ró:wnjeż m. in. udział komisaT'Z ge

W

neralny RzpliteJ w Gdafu;ku p.
.n. Strasburgier, prezyoent
Sahm, konsulowie pań,stw obcych l t. d.

Taksó"ka runela da Dotoku

laodzianin uton".

I
I
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Min.lwiatkowskiiedzie do Belgji
Zwiedzi obiedwie wystawy i b .....zle
~

nie będzie posłem
w Berlinie
Ze afer ołtejalDydl komunikajla.

ośrodki polskie

W!I'U. kor .• "Gbin POTaD-1 z~iedzenie wystaw. w 'A~werl1ego telefonUJe:
P.P i Liege OlU W1ZytaC.N p6lDowia:<Iu~my al~ .te w ao- skich o~odków emig;racyjnych
botę, dnIa ~8 b. m., o godz. 11 na tererue Belgii.
.
.. ano, wyjedzie do Belg,ii mini.' .
. _
der przemysłU i handlu, 1I1J.
~ otocZm;l1U muus~ In!.
KWiatkowskIego
uda I't alę:
Eugenjullz Kwi~tko~ki.
Minister int. Kwiatkowski dyr. departar:-'entu handlowego,
rewizytować będzie ministra p. SokołowskI, dyr. departamen
przemysłu, handlu i Dracy BeJ- tu. pr7pmy~owego, p. Dąbrow.
Kij, p. Helmana, !który latem SkI or~ radca radeuu Lyr<iA:u ubiegłego bawił w Polsce chowskI.
na wystawie pomańJskie}.
~owrót min. ini. Kwia,~owPro~ram podrMy
mln . .inż. sklego do Warszawy s.p odzlewa
KwiatkQWISkiego
dl'
Belgji ny jest w cn~u 7 lub 8 lipca
przewiduje pobJlł w Brukseli, r. b, (Isfkra)

Bgktaior (hi(alto

P. Skrzyl'iskl

wizytował

ł.e wueUde po,łoakJ, ukuuJ4ce
alf! od jakiegoś ezaaa w prute pPl_
sklej l DIemleckleJ o mającej au",
pić ni ba
i
Ji
AJe,.

I

e wem nom nac
p.
ksaadra Skrzyt\skiego na ataoowlSko posła polskiego w BerUnIe
są bezpodstawne.

Rzym-WarSzawa-

Bukareszt

Włochy propagują

Dawes ma oczyścić miasto z przestępców
LONDYN. 17 VI (Telf~r. wł,
.. Głosu POralllnlO1l0") .
"Daily Herald" opublikowało 10ZIDcJWę telefonem bp1. drutu z bawiącym chwilowo w
New Yorku posłem amerykań
skim w LondV'nie, Dawesem,
który, ja,k twierdzi pismo, może będzie musiał pOl"Zucić swe
chwilowe stanowis'ko, aby pod
jąć si~ niebezpieClZ'IlC{{o i tM1" _
ntlgo zadani a oczyszczenia Ima
~ta Chic~o z szumowin.
Po-

blok

NOWił

dobno za,p roponowallO D_weSt'
\Vi, aby zostal dyktatorem Chicago. Poseł miał oświaOc';Yć,
że g.otów
jest zastanowić sił
nad tego rodzaju propozycją.
Wydawca " Chicago T.ribunp.··
wyopowiedliał się w tej sp-rawie, że Dawes .jest istotnie odpvwiednim człowi.ekiem
do
pr,z cprowadzeni a oczyszczenia
Chjca~'). ktl,le posiada u siebie 10.000 wanwh przestęp·
cÓw.

rgla

(~Ina

RZYM, 17 VI. Prasa włoska
z dzie,nnikiem "Stampa' • na
podpisana przez prezydenta Hoovera
aele prowadzI kampanję na
WASZYNGTON, 17.6. (PAT) _ całym pośpiechem do portów amarseez otworzenia bloku Rzym Prezydent Hoover podpisał nową fykańskich, aby przybyć;przeó
• - Wa1Szawa - Bukareszt. u- taryfę celną.
tym terminem i oszczędzić w tu
okazją do wielkich demonstracji antypolskich siłując jednoeześnie p1'Zekon~
• *•
sJl'Osćb i,mporterom wiele tys5ęą
MIŃSK. 17 VI, W dniu 11 partyzantów w walikach a.rmji Rumun.tę, że z t. zw. małe., enWASZYNGTON, 17,6. (PAT) - ctolarów wydatk6w.
lipca r. b., w 10 rocznicę ofen- czerwonej, w kluhach ~wicc- tenły :państwo to nie ma nal- W chwili pod"isywania ustawy
* * •
zywy Tuchaczewskiego odbędą ki«:h odbędą się odczyty poświę nmłe.tszego pożytku.
taryfowej przez prezydenta Hoova
się w Miilliku i we wszystkich cone ofenzywie W?,isk .cze:wo_ Wloohy, Polska i Roma- ra, obecni byU sekretarz stanu
"Olimpic" ~ezie ładunek kor.
miastecz.kach na Białocusi so- nych. n~ Po~skę~ ulicamI m1asta, nja _ konkluduje ,,stampa"- Mellon i s'Ilereg Innych wybitnych nek francuskich i rękawiczek ..
wieckiej wielkie demonsJracje prze.idZIe WIelkI pochód z u - .
•
osobistości ze świata politycznego. gólnej wartości t DlnJ. do1ar6w.
kl·e
d ZIa
• ł em wOJS
. k a l' f obotDl'kóW, mają, ściśle blorąe, te same ID- Zebrani powitali
_lo
~...Ioaa.
a n t -.rnnls'
J I"~
' .
pOdpisywanie na k t órych to towara""
OIIC~
Powołana została s-'Peejalna pracujących w zakładach pań- teresy i zmierzają do łych sa. kI k '
ści cłowe, wrazie przybycia wparł
.komisja, która ma opracować stwowvch.
mych celów poliQ'CIlIlyeb.
us~wy gor4'Zemł o ba~ ~nu'. . do portu nowojorskiego, wyn~
program rocznicy. MiaA zy in.
Dzień 11 Jjjl'W'a uznany zos,iał
.
owa ustaw. a wc () Zł W zyCJP.
~
't"~
..Ałn
W ł k tó
d.l....
by 130,000 dol.
w Mińsku urządzona będzie wy za świeto i będzie wo.Iny od
o 1"'" ocy. Je e o rę w z ąl4 ~

Rocznica ofenz,., bollzewickiei

I

demO'Il&tru.ją~a udział

stawa,

18 komunistów

pracy.

lodzia podwodna na biegun
Ś miała

wyprawa podróżnika Wilkinsa

-I

WASZYNGTON. 17 VI.
(P AT).
Slean
Danenhower,
przedslawidel sir Hubert'!l, Wil
kins'a, znalllego podT6żnika 'tn'-, I.', L

,'OL

-'o .~"".",

,I,[. \~.( , ... :

:'i'i

"~""'.~,

-

Rmeryka zbroi
\V

powietrzu

-

,\ ,

się

WASZYNGTON, 17 VI.
(PAT). Departament stanu zamówił 322 samoloty, zaopa,t rzo
ne w przy,rządy do rzucania
ło-rped
za cen~ 827,:149 dolaMw'.

gielskiego, wniósł na Il"ęce larządu Shipping Beard poda.nie

w sprawie
wydania sir Wilkins'owi pozwolenia na użyde
wycofanej ze słuwy łodzi podwodnej P 12 do '''J'prtnvy do
bieguna półinocr.ego. O ile Ship
ping Beard zgodzi się na tę
propo!ycję,
łÓdi
pp~wodna
P 12, Z"" jdu.łąca się ooecnie w
porcie w Filade1fji odesłana
będzie do wd.r.sztatów
okręto.
wych, celem ,:runtowln ej p1rze,r 6bki

aresztowanych w Bra-

tisławie

PRAG~ 17,~.

(PAT) - W Bratisławie dokonano sensacyjnego a·
resztowania 18 komunistów, oskar
łoaych o spisek kierowany z Mo'
skwy l zmierzający do przewrotu
komunistycznego na Słowaczyi.
nie.

Komisarz policji
ugodzony sztyletem
JAFFA, 17 VI. (PAT).W chwili, gdy policia loztporaszała tłum, zgromadzony przed
gmachem rządowym, komLsarz
polioeJi został ugodzony szt:vJelem. Stan ran.nego nie kst jeil
nak gromy.

Komuniści

",bili sub,

w konsulacie polskim w Hamburgu
BERLIN, 17 VI. (PAT}. - [scowe wszczęły docho(b~ni~.
W nocy z 16 na 17 b. Dl. mani Ur".ątl spraw ZBgl.'anłcz'.nyeh ze
festanei komunistyczni wybl'i swej strony oświad~zył post'}.
szyby w gmachu konsulatu pol stwu polskiemu! że władzt; nieskiego w Ha!ilbw-gu.
miec)cu~ pOoeZynlą wszystkIe na
Zawiadomione wład~,c mIeJ- leżne kł"oki.

nuskazany
znakomitego
malarza
za kryminalne sprawki
MELUN, 17,6. (PAT) - Sąd tutejszy wydał wyrok w sprawie
Jana Karola Mil1ct, wnuka słynn,,'
go malarza francuskiego Francis:e
ka Millet,
Jan Karol Mi1let skazany zoo
stał na rok więzienia oraz na kary

pieniężne

za bezprawne 'sprzedaw'l
nie powierzonych mu dzieł sztuk!
i wystawian!e czekó\v bez ,PolU"l' ,
cia.
Ponadto sąd ma rozpatrzeć spr:1
wę fabrykacjI ł sprzedaży falsyfi
I katów dzieł "'rallcłszka MiHeta .

t

ts.VI -

lai~rz d~wasÓlj~

Wia~omoi[i 1Jie11[e
.

-

abg ratowat

.Strejk profestacyjny
na robotach sezonowych
Jak się -1owiaduJemy, robot·
nicy sezonQwi, zorgan:~wani
obecnie w specjalnym związku
zawodowym, postanow:ili zoręanizować protestaeyjny .Jednogodzinny stre.jk przeciwko redukcji dni pracy na robotach.
Związek f!omaga się w wyda.nej o&tatnio odezwie załJru
dnienia wszystkich robotników
sezonowych w ciągu pełnego
tY'godnia. (1))

Pobór rocznika
1908 i 1909

Dziś

przed ko~
nr. 1 przy ul. Z~
'kątnej
82 mężczyźni
ror.znikn.
1909, zamieszkali na terenie 9 komisarjatu, których nazwiska z:tCzy
nają się od I. do O
Przed komisją poborową nr. 2
pIZy ul. Ogrodowej 34 mężczyźni
rocznika 1909, zamieszkali na tere~
nie 14 komisarjatu, których llazwi~
~ka zaczynają się x:a litery D F G
HL
Przed komisją poborową. nr. 3
przy Al. Kościuszki 21 mężczyźni
rocznik2, 1908 kat. B. uznani czasowo za niezdolnych <'lo służby woj~
skowej w maju ł czerwcu .1929 r.,
zamieszko na terenie 11 kon:ri;:;a.rja
tu, których nazwiska zt\'cz y nają.
si ę od A do Ł.
(p)
Jutro komisje poborowe nie u~
winni

,,"OS POKANNY- 1130-

się stawić

JrJisją poborową

tzędl.lj~.

OSOBISTE. Łodzianin Włodzi
mierz tadziewicz po ukończeniu
uniwersytetu Stefam.a BaJtorego w
Wilnie
otrzymał tytuł doktora.
w'8Zooh.nauk lekarskich.

Jak wiadomo, magistrat z.gier
ski wybudował w swoim czasie wiel'ką łamię, urząd~O'l1ą z
komfortem, według najnowuych wymogów, na miarę zachodnio - europejską. Na ceł
ten zużyto olhnzymią sumę, uzys'kaną
% pożyczki
europ.eJ--niej. Niestety z,gierzan .ie's t sto
cmnkowo mało, a tych, którzy
chcą się kąJpać-jeszcze mIllej.
Łaźnia i basen świecą stale
pustkami. Gdyby nie garstka
młodzieży łódZ!kiej amatorów pływania, którzy jeżdżą
stale do Zgierza dla uprawiania SIPOrtu wodnego, wpływy
luźni byłyby minimalne. W ten
sposób kolosalny wkład, wyło
żOIJly na budowę łaźni,
która

tę ewenłuamość

na

zgadzają

I

Oto mędrcy,

zasiadaJący

Specjalista
cborób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
eezenie światłem, badanie krwi
.
i wydzielin

INO

Andrzeja 5. łelef. 159-40

Dziś i dni następnych!
Szaleństwo młodości i miłóści.
reżysera

A. Feydera p. t.

SIU i[ia"

Wzruszajilcy dramat, ilustrujilcy dz:ieje
W roll gł6wneJ:
ulubieniec
publiczno~ci

młodego

l'Iit:bal (zet:how
Karina Bel
k~b~~~nlee fianoD l'Iodot
~t~tCio Dianlia loret

pl~kna

PiOSenKI

w JqZYKU

nIENIECKIM.

Dodatek dźwiękowy l aktualny polski
Pocziltelr seans6w i godz.

4.~,

6, 8, 10 wiec•.

. Widownia wentylowana Sposob8m nomoczBsnym

roztacza,jące
ność wś'r6d

!ię pomyś!l.nie ł
ożywioną działal

rzesz robotniczych,
Stowarzyszenie oświaty robotniczej (S. O. R.) przy łódzkiej
radzie zwili'zków zawodowych
(Piotrkowska 73) postanowiłtt
zwrócić się do ofiarności publicznej.
W dniu 19 czerwca odbędzie
się na ulicach i w lokalach 'P'tl
blicznych
m. Lod.zi
dzie6
Z/Ilaczka.
Stow"cz..,-szenie ~wiaty ro·
hotniezej 'pragnie wierzyć, ił
wszyscy, ktÓTym na sercu leży
uświadomienie
mM
pracują
cych, poprą usiłowania stowarzyszenia przez złożenie swe!
ofiary na oświate robotniCiZą.

'ofiary

ką

st~wach

podmiejskich

oddziału.

Posz11 1dwunia uwieI1
czone zostały skutkiem dopi~
ro po dwuch dniach.
Zwłok(
topielICa przewieziono do pg'O"
/
sektorium.
Drugi wypadek mial miejsce w gmi.nie Wiskitno, gdzie
w stawie- na t. zw. Młyn k u (obok Chojen) używał k ą'{?i eli 27 letni Józef Lewy, mieszkaniec
wsi Dąbrówka , pow. łódzkie
go. W pewnej chwiJi Lewy dostał kurczy, skutkiem czego
nie n1"J gąc pływać, poszedł na
dno. Nazajutrz, t. j. wczoraj,
trupa wydobył IV oddział stra
ży ogn:owej. (a)

w

S. Niewiaiski

Teatr' Świetlny

irai~

ral'nei i aspołecznej tranzakcjl.
Decyzja ta spotka się z aplauzem' nietviko społec·zemtwa
zgierskiego, ale i ł6dz.ki ego ,
które w szerokiej mierze korzy
sta z lasów w okolicach Zgie
rza, ia,k o celu swych ś>wiątece:
nyr,h wycieczek i spacerów.
Podobno magistrat zglC'l'ski
szuka innych instancji, lrtareby
mogły zaa;probować zamierlOue 7.hrod!nie. Wątpimy ied'\ak,
aby iak~kolwiek wł.ldza w Pol
s<:e zdecydowała się nil cuś po
dobnegu.
.

Pierwsże

•

genjalnego

na S. D. R•

Rozw:ija.iące

z lekkiem sercem ojczymowie m. Zgierza. Zapominają jednak. że lasy, które l tll:k zostały mocno wytrzebiGn\: liOd·
czas wojny, s-tano\Vią d'lbro
nietylko ich właściciehl, ale dobro puhlic:U1e. Dobrf'1l1 h'm nie
wolno [,oZlporząrlza~
według
swego widzimisię. Szerokie ma·
syLodzi i Zglerza, spl'agni!)ne
świeżego powietrza, cią.gną co
święto do rzadkich oaz zieleni.
Nie wolno ich pozbawiać jedynych płuc i źródeł wy tchnienia.
To też dobrze się stało, Ź(:'
władze wojewódzkie zairntereso
wały si~ handlem k:.Ś'.11ym zgier
skich "Haussmalllów" i postaDwie osoby zginęły w
wiły
swoje
decydujące
veto.
O.'
miała być przedsięhio:rstwem
Sezon letni zamacza się rok.
samowystarczalneID, a nawet pierając się [Ja ustawie o o- roczn,e pewną liczbą ofilllr ~
lasów,
pos-tanowiły
p,l'zynoszącem zyski,
nie pro- chronie
poś-ród szukających
om:eiwiecentuJe się, natomiast same od przeszkodzić teJ wysoce niemo- nia się w kąJpieli w róż,ńego ro
"'etki od pożyczonych na cele
dzaju !Stawach, saJ.zaw.kłlch ł
budowy sum sięgają roc.znie
wodfl~h bieżących.
Budyrń Dra Oetkera można dzie
kwoty 100 tysięcy złotych. W
\V '.:.-odzi zanotowano obce ·
ciom dać tyle, ile tylko zapragnQ.,
związku
z powvż:szem maginic
dwa pierv.:sze. w tytn ro ,
gdTt są bardzo łatwo straWili' i nio
zgierski znalazł się w svtuacji
zwykle pożywne. Przytem ·f:>T....~ I;Jal· 1<" wypadJd zatooięcia. Miano ·
nad wyraz trudnej; poniewa.ż nie ważne są. zawarte w budyniach wicie kąpi.ący się w stawie na
kredyt krajowy Jest zaró'Wno Dra Oetkera sole mineralne, Ilpar- Stokach w niedzielę ubiegłą
trudny do uzys.kania, jak ko- te na najnowszych barla.niadl llau~ młodzieniec w wieku lat 21,
sztowny, a rząd również nie kowych, a potrzebne do rozwojl Ciesinkiewicz Henryk utonął.
widzi moŻ'ności przyjścia z po cia.ła i krwi. Znakomit.e ip,gllminy. ObeCtui na brzegu świadkowie
mocą kasie miejs.kie';,
pr·z eto fJollUdzaj ą ce apetyt nMvet u iI.<l!'o' wypadku zawiadomHi straż 0magistrat zaczął szukać imnej &lych, sprawiają przez swe uoJatJd gn; ową, która wydelegowała na
drogi do wybrnięcia z krytycz jak mleko i cukior, że aZi"·, i są. mie,jsce kilku stTaźa1kÓw z X
syte i nabywają sił. Najwięk~zą
nej sytuacJi. I wyhrnt ją n ajradość dzieciom
spraWi(; Ulotn:!.
hardziej niefortunnie,
się

tylko, przez przyrządzanie im czę
sto smacznych budyni
Oetkem.
rua2istracie m. Zgier.za, posta- Jak wiadomo, otrzymać motua buNOCNE DYŻURY APTEK. Dziś nowili wystawit na sprzedaf dynie Dra Oetkerp, wobec wj!f}lUe<'
w nocy dyżurują następujące apt.e"
ma.ią~k miejski na.twiękYly go obmiu w O(lnOSlrveh skłarlacll
ki: L. Pawłowskiego (Piotrkowska
skarb, ja'k im roz.pOlr.t~a.ją - z"ws~e świeie.
807); S. Ha.mburga. (Gł6wn.a. 50);
MS
B. Głuch'Jwskiego (Narutowicza lasy.
Ale i na las jatko ta:ki tl'ludno
4); J. Sitkiewicza (Kopernika 26);
Dr. med. . 3243
A. Charemzy (Pomorska 10); A. Po jest ~naleźć nabywców, chyba
tasza (Plac Kościelny 10).
że się go pozwoli wyrąbać. I

Arcydzieło

las

Unanle miejllile

zaarołoDe

zn czka

Dzień

Przyjmuje od 8-11 i od 5-9 wiecz
w niedziele i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań

Dr. med.
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Rfl(

Dziś

dni następnych!
-I.

,,~ie'

-71
W:r;ru~zający ~o l~z dra~at 1I1J
lItłD"i

z udZiałem mellrownaneJ

~~~~ liałł,

JL

pll:
..,

'R: l

'li
IIL,

JIl,

Cooper imn~f:~!:~ Louis Wolheima

LUPE VE!..EZ Odśpiewa pełne nastroju, czarujące pieśni
meksykańskie. Ponadto słynnil .pleśń wiek6w" śpiewllj~
treperzy w lasach i wśród dziczy gór skalistych.

-II.SENSACJA SEZONU BIEŻĄCEGO!

•

JEDNA NO C W PAŃ,STWIE

uOui. Pro

III

SPECJALISTA

Chor6b sk6rn. i wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapja.
Południowa 28 tel. 201-93
Od 8-11 rano, i 6-9 w.
W niedziele od 9-2
Dla niezamożnych ceny lecznic.

Dr.

med~

SILBER T OM
ZIELONA 11

Tel. 113·42
.lePIII l WDnUyaIDI.
Usuwanie SJlpec~oych włos6w elektra1i1Q. Leccenie LamPQ Kwa.cow~.
IIhafłłllr

Pray;mule od " do 8 p. -p
Pnllie od ~5. Nledalele od 0-,.
Dla nlezamoinych ceny lecznic•

............

za-lo 1101

Pamielal ozoanku na [ele otwiato.! StowarIJlInia Olwiaty Robotniuej S. o. R.

.

~~

Pierwszy polski film rewjowy, oparty na or~l!inalnych ~dięc:ach
w teatrze warszawskim .QUI PRO QUO . - UdZiał blOTI\:

Zimińska, Górska,
Lawiński.

Jarossy,

Dymsza,

Nie

Drze.ciai . j i
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Każdy

•

uJeie

!
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WSlystkim, którz.y oddali ostatnh,

mieszkaniec powinien ofiarować przynajmniej
na pokrycie deficytu

nueej naj-

B. P.

a niGw I

ł6dzkll straż

puysł1ifę

ukochańszej

gini Zem

złotówkę

I

a w szczególności p. D-rowi M. Taubemu składamy fil ckOłą
serdeczne "Bóg zapłać'

.

Stroik na

Rod _
lilia

Od kilku lat już straż ognio- złotych. Zarząd straży ognio.
W dniu w(!Zora.jszym oohyła
wa boryka się z szalonemi trud wej zaając sobie spra wę, że po- się w lokalu zarządu straży kon

noseJami
natury finansowej,
które uniemoiliwiają nieŁylko
d::tlszy jej rozwój, lec·z zmUS7.:1·
ią zarząd straży do zlikwidowa
nia kilku stałych oddziałów.
Jednym z powodów katastrn
fajnego połoienia straży .}est
d7!Wna obojętnoś{;
społeczeń
stwa.
Chcąc zaradzić katastrofalne)
sytuacji
zarząd straży 0Rlninwej urządził w niedzielę zabaw~
w .. Heleuowie", lecz zysk z te'
zabawy był tylko kroplą w mofZU ogólnych wydatkó",.
Dalszym etapem zaradzenia
ciężkiej sytuacji będzie ul'lządzt
nie łygoooia strażaka.
\Vsponmiany tydzień
odbę
dzie się w okresie od 22 do 29
czerwca, a uzyskane'/. tygodnia'
tclZo kwoty pójdą na pokrycie
deficytu, wynoszącego 6!lO.OOO

mimo niepewne.go .lutra l placów,k i
schodzić mu niewolno
zwraea siG z apelem do ogółu
mieszkall'Có'W Łodzi, by choć 'na
utl'lzvmanie straży złożyli .lenną
7łotówkę rocznie, kwotę tak ma
lą, że nawet naJbiedniejSzv rooże Ją wpladć. Suma osiągnięta
z tej składki da możno§{: pokry
cia deficytu.
Od dnia 22 b. m. do w'sz)'l5tkich mieszkalIców Łodzi, do
wszystkich .Iókalorów
7glo~zą
się włnśdciele domów i rzadcy
z listą składek na rzecz "Straży
Og.niowej". Nik.t nie powinien
wykrę<;ać się od tego obowią7ku, nikt nie powinien się COflląĆ
od złożC11ia
tej składki, by
przyi·~ć z pomocą instytucji, zadaniem k·t órej jest obrona żv
cia i mienia ollółu sDoł(,c7.f.>ń5t",'" ,

niejij

-II n I
Na dworcu

Kaliskim
nastąpiło

w tajemniczy
wykolejenie

sposób

dniu onegdajszym na sta- I wych ,>kładó s uzbrojenia nr. 4
c,li Łódź - Kaliska, na torze nr. do składnicy rejoił:n,,'cj w .Ta·
34-36. miało miejsce wykolejc rodnie. Wykolejenie nastąpił:j
nie się dW'1lch wagonów. Wy- podczas przetaczania
wago.
kole,renie się wspomnianych nów. Drugi z wykoJc,ion ,,·ch wu
,,'agonów, szczególnie zaś wago SNllÓW zawierał ładunek w~gla.
nu IJlr. 131486, mogło spowooo
Wl"'.dze ,policyjne pozo, tawiwać skutki wręc,z katastrofal- Iy wykolejony wagon 1. llmune. Wa20Il ten hvl naładowtł. mcją w tern samem połoił!niu,
w j!łkiem go maIazły, y:.(X!7Cm
nv amunicją.

w

Zaalarmowan V doniesieniem
o wypadku VI kom. P. P., po~terunek P_ P. na ~tacłi LódiKaJmka ł władze kole.towe delegowały na miejiSce wypadku
posterunkQwyeh i urzędników.
Oględziny
miejsca katastrofy
us'taliły, iż wagon, zawierający
.. municję, wYWT6cił .ię ~.!l tor,
przyczem dozlJlal tak powaŻD)ch usz.kodzefl, ii przez powstałe wskutek tegC' dziury wi
'd oczne były pociski a rmamie,
&tanowią.ce
~ęść zawartoki

powiaJomiłY

żandannerję,

u-

raz właściwe władze wo.;Skowe,
celem ostroi.nego przeładowa
nia amunicji. \"edle ,~pll1 ,ii
WO,łskowych
cZylmików
techlJlkz'l1ych, silniejszy wsI/ "~!\
spowodQwutby
hezwą.tphmia
wybllch. który móglby być w
s\vych .~kul·kach katastrofalny.
Prowadzooe o.becnie w
wie tcj śledztwo ma na celu ustalenie właściwego !>pra \"'~y
katastrofy. Jak dotąd pod('Jrze
nie pada na ustawiacza wagonów stacJi Łódź - KIlI:~ka, nic~ansportu.
jakiego Dziedzica. DochodzeJak ustalono, transport arou nie prowadzone ' jc-st wspólnie
licji był skierowany li! o'kręgo- przez żandarmerję i policję. ta)

spna

'-sxy Dźwiękowy
Kino-Teatr w Łodzi

Dziś
Wielkie

i dni

fcrencJa, w której udział WTlę
li przcdsta wiciele
l'połec7.f'ń·
sLwa, zwiazku właśdcitł!i nieruchomości i t. d.
Pierwszy referat wygłosił wiccprpzes straży ogniowej dyr.
Wolczvli.ski, który wskazał. że
szc.z egó1nie właściciele nierucho
milki nie dba flt wcale o utrzymanie przv żvciu te,j placówki,
J
gdyż nie płacą żadnych składek
na utrzymanie l'cj,

·~tu~ja , na~ ~an~łem włó 'i2DuklY
rozpoczyna w Łodzi instytut do badania konjunktur

Podczas kiedy przemysł na
mocv
specjalnego zezwolenia
dolicza 15 proc. do polis aseklJrac\'Tnvch na rzecz straży, wtaśdciele nieruchomości. aczkol.
WIek w SWO:m czasie prZ\T7/'kli opodatkować się,
cdelll
przyjścia z pomoca slmżv Q,
f.{uiowPj, nic nie ~zynią w tym
kierunku.
Referat dyr. WOJczYllskiego
wywolał bardzo ożywioną dy
skusję, w którcl udział wzi(:Ii
w zyscy obecni na Zebral!ill
W konkluzji
postano vi,ono
"wróc;ć się z apelem do wtaści.
cieJi nieruchomośd, l)\. opodrrt!wwali się dobrowolnie w wyso
kO!lci 2 zt. mipsi l.:cznie. \V ten
spf)~ń,h l'zvska si~ kv.'ot(:
t vsi~c\" zto: '!eh rOCl.ilie.

no

Jetl.ł1Cl('.7.eŚn;c

zarz:!d y,ln17.\'
7.wró-cit się do obecnego na pn·
siedzeniu pren'sa Z \\ri f! T. l;: U wt:,:<·
ścieit'l i

uierucho11lo~ci

p.

Kl11~'

pl'ośl)}}, hv ~kładka
ta
była śchłgana razem n' skiadk:~
lla rz~z stowarZySzeniu.

kowa

'I

I

Jak donosiliśmy, w dniu 16 1 przemys'~em, ilośdo~:v przeb. m. odbyła się w illlie prze~ rost !~andlu,. rola ,W~l w. koomysiowo _ handlowej w ŁodZI SUU1C.l'l tkamn włOK l &n:nłNyc h
lconferencja z udziałem deIe- i t. et
.
b d . k
gat&w lllStytutu a ama onZ zal'}adnień, Iwię2anych z
junktul' go..~podarczych i cen, obei:nym kryzysem
J)Qd'lilllIlO
,
.. I' t.<..,1 k' h
•
ji
przecstawICle l
utUl lC
zne- rozważaniom stan Ii'kwid~.
szeIl kltpieckkh or~z kilkuna- zapas6w na składach oraz jno~
stu os6b, repl'ezell,tu}ą~ych. hur żliwość powrotu do narmalŁowy h8:ndel. wł6klenmczy. nych .s~osunków kredytowych
Konf~l'enCJa mIała ' na celu za:. w handlu włókienniczym. S'Zcze
początkowanie
badań
:nad <Talnie obszernie wyświetlono
s-trukturą handlu włókiennicze- także doniosłą rolę, jaką odgry
go na terenie m. Łoazi. Ponad WQ w przemyśle i handlu łó<k
to przedmiot~m konferencji by kim prywatny rynek pienię
łv zagadniema, ZWIązane z o- żuy, przyczem położono nahecną sytuacją handlu wM- cislk na KDUiei!alność uWz.;.flę~
kiennkzego.
dniarnia przez władze ska.rbo.
\V toku wyczerpującej dysku W~ przy wymiu,rze podatku do
"ji omowlOllo. metodo1~glc~e chodowego tak donio~h w
podstawy proJektowane I ank1(' IC'<.lzkim okf(~u kosztów z t,ty i ustalo'llo szereg kOJ~kret- tulu -lyskonła P'I'ywame«o,
Ill\"cl> kwe.! t.ji, ldórym iJoświę
w dniu 17 b. m. deł~aci Not"olla będzie szc7.egÓJowa \Iwa·
badania kOll.~lł!
ga 'tv trakcie zainicjowanych stytutu
badaJl. Do problemów tego ro· góspodal'cz~h i cen ~
dzajll. zaliczono VI' rlerws!ym "zereg indvwidualuvch 1I~ł
~·zę dz!e
spr~w'y
n8stt:PllFł~e: l'cncji z firmami hurtowemi. I
J!tc"
W;8 ~ne ~rodkl ohm·to\·c kUPIec detalicZl1ł'rni, f\O'l:poeJl.
[I"" kred"t dla h(\Jl(llu 't..s,pół- ten sDOs6.b meryt()l'flClme ~
''''' , J"
,'.
:
lm.~a nandlU wtoklenn}('):ego z a,ukietowe.
---------

In~lttir

'J ba

wyskoczył oknem
7arz<1d straż\
postanowił ogłaszać w j)isIDarh
W dniu \yczora.jszym okola go·
Skok jeg.) był faU\lny, poniewał
na,odska tych w!a"cici<.'li nil'- dzim' n \y 110(,~· no baru Udzia" spadają.c prpzgniótł cti)"m cię'Ż4l'"
ruchomo~cł· którzy d"!HO\' 'll- iowego pr7.y ul. ]"'io1rkow"kiej pay rem cór~ Koryntu. Pomimo to pija.
nic opodatkują się·
b"ło eztcrech o<;obników, którzy za ny zerwa~y się równe nogi lT,U·
Następnie postanowiono l.wr6 j~,,5ZY gtolik 11a piel'wl'.zem pfętn-e dł Się do ucieczki.
cić się do magistntu
i radv k:tz:\li !';oh;p nodać wódki' i zaką...
WłtaM.ir.iel
btlTll
Uu.zia!ł~wefifG
mi ejski~j
~a ~~śrcdn ~ct':. ~'lll ~ki, Po rY'pi~'in
kilim butel"k złożył odpo ,'iednie Za.nlf~ldowa~ie
wS~YS!klCh frak.c.ll radZl~ckl!'h Wó(lki i sjJ'ożyein uiezlic7,Ouej ilo;{(:i W VIT komi8arjacif' policji, pod'ttjąe
Z proshą o wyasygnO\"alllf' . uo- z:~ką~t'k. trzej bic~iadniev wyszli j!3dnocze~nie rysopisy pomyl'ło~·y('b
dałkowego ;edllOra7.0\Yc a o łun' ..
. .'
.
. ' "ZarZtld·z l'cst,mracJI.
])()ZoS
dUS111 na rzecz
strazy.
.
.
. . t.lW 1<lJ<lĆ czwar
.. g(;~ei -akrohatÓw.
P'Jlitja w;;zcz(;la dochonzellie.
wyraził przytem nadzieję,
Żf' tego, llaJha,rd~IE'J pIJanego na mH'J"
obecny magistrat. który laWSZ(\ scu .
nawet w naj.kTyiyczlliei-szej syOkoło 2~e.i ,,, nopy ki!"uy ba.r
DR.
tuacji :majdu,ie pieniąd.tt,
na amykano kelner zwrócit tiię do
.>piekę spOłeczną. bezrohotnych śpiącego gościa z rachunkiem. Ten
i t. d. nie pozwoli zamrzeć tak ffiomentalnie otrzf'ź\Viał i rzucił si!')
l
wai;'nej instytuc,fi,
jaką jest ku drzwiom. Tu jednak zastąpiło
MONIUSZKi 11
straż.
mu wyjście trzech kelnerów.
TELEFON 163-22
Do załatwienia tej sprawy upoważniono wiceprezesa straży
Widzą.c odwrót odcięty, poijany ChOl'oby skórne i we~erycz"e.
p. 'Volczyl1skiego.
pnesa,<lził dwa stoliki, otworzył
elektroterapja
Na tem k<>D'fere.ncj(~ zakoń- okno i wyskoczył z pierwszego pię PrZfl:nuje od 8-10 i od ,5-8 w.
tra na uUcę.
V1f nieck. od 10
12

Uczestnik Qibacji

Jeclnoczpśnif'

I

PRZECUDNA OPERETKA
nast~Dn,ch!

arcydzieło dźwi~kowe

'

p. t;

OC 1\

wedlug powieści genjalnego piewcy morza Claude Farrlre'a

nUf

MIKOŁAJ

SUSANIN
DONALD REED
PAUL LUKAS

Początek seansów o godz. 6, 8 i 10 w.
Aparaty dźwi~kowe systemu "Westem-Electric·

skara
-

Czar melodJI I roman_ów

cygańs-kieh

Imponujący

r

przepych wystawy!
Rewelacja ruchu, dźwięku I harmonji!

I

.,SŁOe

t8 VI -

GŁOS RADJOWY

kI

Koła dośl\'tadczonych

PORANNr -

TEATR. MUZYKA i SZT A
S
O
P
U
I
a
r
y
z
u
Jer
a
d)
D
r::?~~~le!i:W:~~~~~b:
I
. • •

wini Teatr Miejaki dm 8,30

radjoama

chową literaturę zagra.nl~:.ul~. żeby

co

poruszają membranę &łuchaw.

łorów - lampkowiczów, których się Q tern przekonać.
Id! A więc prawdziwa energJa z
wdzjęcznem zadaD.'Jem na czasie
W Polsce zaś najlepszym dO'w6' przestworza."
wyslkma daleko
byłoby p0.\lularyzowanje
radja,
Rader sceptycznie Z<'patrują Idę
l1a odbiór detektorowy, - ci zaś,
którzyby z ochotą zabrali się do
tej sprawy, - a więc nowicjusze,
uie w1edzą wcale o takip.j możliwo

dem jest dwudetektorowy nd-,
biorn.ik pomy5lu
Podblelski.e>
go.
Wprawdzie cena jegO' jest nieco
wysoh:a: 160 do 180 zł., jeżeli jed'
nak zważyć, że aparat ten daje l'ł
~ci.
miejscu stacji nadawczeJ odbiór
Pierwsi uważają detektor za lo, na głośnik, zaś na prowincji wyśmle
lzem był przed pięciu laty (lecz l!ity odbiór na duchawki. fil ch)"
nie dziŚ), a więc za typowy odbior ba nicze~o wlecej ule DlOŻnl\ wyflik w miejscu stacji nadawclej, magać..
Lecz wzrastająca z każdym
- drudzy zaś, nie wiedząc G te·
raźniejszych mo71iwośr-lach. J!fze' dniem moc stacji na.llawczyeb u'
szą przesądem, że radło tO' niebr mouiwia już dziś odbiór na prowin
wały luksus i że do odbioru cho- rji i znacznie prym.itywnieszemi
eiażby jednej stacji trzeba zaraz środkami. Do tych eksperymetów
uzywać nale2;y zwojnicy cyli'ldry.
Wielolampowego aparatu.
•
W celu unaocznienia
sobie, w cznej, z nawinIętym na szłdelcie
jaki sposób powstały te wykręco> eześcitt sztabek -ebonilłowych gOI'
'te pojęcia" przejdźmy naprędce tym drutem t mm. Obok zwolnicy
hlstorję rozwoju radia. ule zraża. tej włyJ~a Stę dla zwiększenia za·
jąc się prz~em lapidarnym tonem kresu na fale długie, zwykłe ko.
(zważywszy, iż uwagi te przpzna< mórkowe lub inne zwojnice. Cał)'
~zone są również dla now=cju> 'lbwÓil dostraja sie JlowietrznyJU
5zówl.
kondensatorem obrotowym 500 cm
Pierws:!e stacjI" n.adawcz~, Icl<';< oraz ndpowiedn·emi ,,-tycz~~aIllJ.
te powstały temu sześć do ośmiu Na.ldro~szYm pr7yr7.ąd~m są s'u·
lat w państwach Zach. EmollY, ChllWki, kt6rc mu~zą być dnłm>,
nadawały bardzo n~kf.ą
energIę nawet brlfzo d~bre, gdy chod:d
ho zaledwIe ćwi"rć, pół, najwyieJ o cd~ićr daleldch stal!ji.
całegO' kWta. Miarą donośności
WIęC p.rzynajmu!el w cenie 2l
takiej stacji był llajzwykte!sly - 25 zł., zato sam deteldor może
aparat, t. zw. detektorowy. Apar~ być jak najzwyldejs'!:y, w cellte
tem tym można było słuchać stacji 4 do 5 zł. Inne akcennrja są sto\V odle~ł()kl 10 - 20 klm. te zd sunkowo tanie.
Cale urządzenie
fale rozchodzą aię dnokofa. wl~ wyniesie ~ec, razem z anteną
IV kole O tym promjeniu. Tell ob. (zewnętrzna!), cewkami i t. p. !'iO
IIzar zajmują zwykle wtększe mia do 60 zł. Mowa tu o specjalnym
'lia wr:1Z % J)fZedmieściamł i okrp,: układzi~, daleko na prowincJ~ w
,iem.
pobliżu bowiem Iłtacji nadawczeł
Mieszkaniec innego miasta~ nIe' cena zmniejsza siQ.
mającego stacji nadawczej, lub
Poza tem podane ceny rozumie·
prowincjI, musiał ttZywać lampo' ,ią się prry budowie własnoręcznej.
wego Aparatu, i to Im dalej od Golowe aparaty są :Jawsze o 30 stacji nadawczej, tem więcej lamp, 40 proc. droższe. Zresztl! przemysł
a więc tem kosztowniejszego aOJa' r.!e wyr:tbia takich &pecjaltll'cla
l'atu. Używać go musiał tak~ aparatów.
Sęk w tem, g., aparat takl musJ
ten, kto, mieszkając wprawdzie
w mie~ie stacji nadawcr.ej,
wykazywać jak najmniejsze stras
chciał słucbać Z31Uanianych a,l' ty; detektor bowiem to nie lampa.
dycjL
żeby go sobie moina powetować
Z czasem jednak ałacje radjo real.cja,. A więc ,.PGlWietrzue" cew
we poszczególnych państw poczęły ki cylindryCzne z gołego (\I'ub
zwiększać swą mQc, tak, że juz po i t. p. Olbrzymią rolę odgrywają
dwucb latach istnl~nia by.y w antena I w:iemnll'~. Nie~ - jaJe
dziesięciQ a nawet dwadzieścia- to sie ma przy lampowych ap~l'a'
kroć slrniej~e. Lecz tO' nie przy' tach dwu"roroienlowa antena.
czyniło się zbytnio du propagandy o dtu~ości promienia 20 m. - jest
detektora. Bowiem dla dotychcal' ideałem. lec~ jedno!}romiemo'lVa
sowych posiadaczy aparatów lam- t. zw. L'antena i stanowczo dJIl'"
powych powr6t do detektora był sza.
wykluczony. Zresztą jednym łch
Długość moiR ~2l.Iiało d~hodzlć
;portem było teraz "polowanie" do 100 (stul metrów. Antena taka
za jaknajodleglejszemi stacjarnJ. ole okazuje wcale działa:tia kierun
Oprócz t~g() zjawiła stę nowa kO'wego - w przeciwieństwie do
ani też
kwestja jak zdobyć najczysłszy od lampowego aparału~ ~iór na gło§nlk.
skłonności do długich fal, a tylko
Nie dziw więc, ~ wśród tych maksymum energji.
okGlIeznoAel ustałSł się pogląd,' Rzecz bowIem ma się tak. Każ
u detektor~ to sobie zwykły, bar- dy, chnciazby prymitywny aparat
d:ro skromny aparacik, prze::rtaczo lampowy potrzebuje dO' urucho<
fJy chyba dla mias-t, w kt6rych są mienia pewnego źródła własnej
stacje
nadaWCze. Pogląd
ten energji, a więc baterJ; Zarzenia
wszedł jak norma różnycb ezaso- oraz anodoweJ.
podręcznik6w, książek Itp.
Nie energja nadchodzących fal
ak 7le nawet nGmi autorzy, ople- porusza membranę słuchawkl tył=
tając się na tych tródłacb, każą ko energja anodówki. Zatem' apao
mu daJeJ pokułO'wa~
rat lampowy z pun!{tu widzerua
Ale nie wszyscy rad}oamatorzy za odbieralnej energji nie jest właści
pomnieli o osieroconym dedektorze wie "odbiGrnikiem" widealnem
Byli i łacy, którym zestawienie znaczeniu słowa tego, lecz tyUm
różnych schematów lampowych lelais, co przy pomocy własnej
oraz innne "postępowe" zajęcie energji drga coprawda w takcie
uie przeszkadzały wcale '" równo nadchodzących faL
czesnem eksperymentowaniw na
A teraz znana, lecz nie tak bardetektorze.
dzo świadoma, w!adomoś~: w WY'
Otrzymane wyniki były naoJ1;ól padku naszego detektora są to
'"ietne. Wystarczy przeojlzeć fa. rzeczywiście wył~zllie tylko fale,

fsm,.

Nr. 1M

1930

'ta.

od nas z błyskawiczną
Gciera się G naszą antenę .•• Wywołuje w niej indukcyj,
ne prądy tej samej
szybkości
drgań. I chociaż słabe one, bardzo
słabe, tO' jednak posłuszne GdWlecz
nym prawom tej dziwnej i cudnej
zarazem przyrody, - migają z za'
wrotną szybkością tam i z powrotern; przechodzą siczkarnię - detektor, która ucina im nogi; jak.
też bez nóg drapać się do góry?
Przeciskają się wi~ biedaki przez
cieniluteńki lM'uclk 4000-omowych
szpul słuchawek iM, idą spać do
ziemi.
A stary czasown1.k - człGwiek
słyszy to prz.eciskanie się, to przekradauie iM. cieszy się. Dla niego
bowiem płacz l jęk elektronów

"ŻydO'wski

Teatr Park Staszica

dziś

z po·
pisem gimnastvcznO' -poliQdl·l .
f
wym
a zas! ema 'unduszóf\v
tego poż'!'te-cxneg0 stowarz','sze·
nia.
-

9.00

"Tylko u nas"

gdzieś

szybkością

wę ogrodową, polączoną

Król Lear"

,J

•
MIEJSKI TEATR LETNL
Dziś i jutro po raz drugi i trzeci
sensacyjna. sztuka. Gordina. p. t.
"Żydowski król Lear".

TEATR REWJI W PARKU
STASZICA.
Dziś l codziennie Q godz. 90aej
ka1Jii.talna rft!'l;ja p. t· "Tylko u nas"
Znakomita. para baletowa Kamiń~
ska i Cywiński 'zdobyła rekordowe
wprost powodzenie. Między i!nnemi
w programie: "Usta zbyt m:erwone", w którym biorą udział pary
miłosne od Adama i Ewy, kapital
na parodja słynnego zespołu REl'"
wellersów, "Muzyka z powietrza",
Muzyka. Z.
"Wielcy łodzianie".
Białostockiego.
Reżyserja. K. T3ł>
najwspania1szą muzykę utworzyć
może... A czasami to bywa, że się tarkiewicza.
PowrM tramwajami zapeWlliony.
roześmieje na cafe gardrł'o~ udało

Artyści
na

warszawscy

zdjęcia filmowe
do Paryża

We wtorek, 17 b. m. Ryszard Ordo ParyZa, aby
tam objąć reżyserję polskiej wer3ji
filmu "Tajemnica lekarza". Do obrazów tegO' filmu zaangażowano
następujących artystów warszaw'
sluch: Marję Gorczyńską, JunoszeStępowskiego, Ludwika Solskiego,
Zbyszka Sawana i Owerłę.
PonadtO' zaangazowano HaIiuQ
BM1czównę, znaną artystkę scenic1
ną i filmową QTaz lO-letnią 7.()Si~
S. z Warszawy, wychowankę szI,cty baletowej Tacjanny Wysockiej
dyński wyjechał

fIIarleR8 Diefrich

mu się bowiem je złapać w odleTEATR POPULARNY
głości tysiąc klm. od "ula".
Dziś i dni następnych przyjmo~
To dla poetów! Kto chce "pro- wana gorąco przez rozbawioną pu·
zy", ten się domyśli, że detektor bliczność kapitalna rewja. w 14-<tu
pracnje )1kosztem" różnych en er' (.brazach "My motemy też".
gji: niemieckiej, węgierskiej, ru'
muńskie:i i t. d., jest więc istnym POPIS GIMNASTYCZNO p,komunm.tą~
Aparat ~!IłDlPOWY SPORTOWY "BAR-KOCHBY".
zaś kosztem... własnej kieszeni".
N ajruchl i wsze
towarzystwo
L. L.
gimnastycznt. - sportowe "Bar••- - - - - - - - -

l

(o UJłY~lJmy ~lH i iutro Jnel ra~jo 1
DZIŚ
21.30 - 22.10. K.oncert popular
11.58 -12.05. Sygnał cz~u
ny s Wa.rszawy.
12.05 -13.15. Muzyka
z płyt
22.10 -22.25. Kazimierz Wie<'
gramofonowych.
rzyński: "Międzynarodowy 50
16.10 -16.15. Odczytanie projusz literatów przed kongr~
gramu dziennego i repertuar te3ł'
sem Pen-klubów w Wareza,.
wie". (Tra.nsm. I Warszawy).
trów i kin.
dla.
16.15 - 16.40. Program
22.25 - 24.00. Komunikaty me
dzieci (tra.n.s~ja. I Wars'lov teorolog1icznYb po,lcyjny, spo~
wy).
wy i inne, oraz muzyka tanecz
płyt
16.45 -17.. 15. Muzyka 21
na z Warszawy.
gramofonowych.
JUTRO
17.15 -17.40. Wśród
kSł~ek
10~15 NabOŻieńshvo s' btedry
- przegląd najnowszych wy pozna.ńskiej.
dawnictw omówi prof. H. MI)
12,10 Muzyka. z ' ~t gramt>fo~
ścieki. Tr. z W~.
I! owych.
17.45 - 18.45. Koncert PO"
15,00 Muzyka lekka.
południowy. Utwory J. Strau
17,05 Odczyt z Warszawy.
8sa. Wykonawcy: Orkiestra
17,30 Tr:rnsmisja z Warszawy
Pol. Radja pod dyr. J.
Ozi- koncertu solistów.
Wykonawcy:
mińskiego.
Włodzimierz
Bielajew (skrzyp.),
18,45-19,25 Rozmaitości i ko~ Umberto Mnnez (tenor) i prof. L.
munikat gospodarczy Izby Urstein (akomp.).
Handlowo .. Przemysłowej w
19.15 Wiadomosci przyjemne
Łodzi.

pożyteczne.

19.40 - 20.00. RadjokronikarDr. Marjan Stępowski trans.
misja z Warszawy)
Sygnał
C?;asu. Por. Karol Koimińskł:
"Alarm".
20.15 - 20.30. Koncert muzyki
lekkiej z Poznania. Wykonaw
cy: Orkiestra 14 PAP pod dyr
kapelmistrza pulku l solista
Józef KręglewskI..
19.25. - 19.40. Prasowy dzien4
nik radjowy, ~trM1Sm. z Warszawy).

19.30 Płyty gramofonowe.
19,45 Odczyt z Warszawy.•J.
Wroczyfnski: "Wycieczka do Czar
nolasu".
20,00 J. Oryniyna: ,,Pięknb 113ft
&zych mieszkań".
20,15 Koncert popularny z D()!i4
ny Szwacarskiej.
21,30 SłuchoWisko z Krakowa..
22,15 K()munikaty: meteorolog.•
policyjny, sportowy i inne, })'Oczem
muzyka. taneczna. ,z kawia,rni "GlV
strooomja".

KOBIETA, która kocha sercem ...
KOBIETA. która kocha zmysłami

(armen Boni l Nina l'Iants
w

pot~~nym

"MIASTO
Z

arcydziele erotycznem

MIŁOśCI"

IWANEM PETROWICZEM

WI" t(e kino ,,(ZJlII1'''

uła1en"towana artystka niemiec·
udała się do Ameryki, gdzie

ka

została zaangażowana

do jed.
wytwórni ,.
Hollywood.

większych

nej z

Trochę

humoru

OBOWIĄZEK.

Szef powiedział jakJś dowcl~
Wszyscy pracownicy śmieją si~
gloś<no, tylko młody praktykant
pozostaje poważmy. Gdy buchaJ
ter zapytał go dlaczego się ni«
śmieje. rzekł:
- Nie potrzebuj~ $ię śmiać...
bo
od pier~'ISzego
od.chodzft

z biura.

STOPNIOWANIE.
idzie para nall
rzeczonych. Na drodze leży kaBoczną ulicą

mień.

-

Ostroi:nie, kochanie, kamówi slod·'
kim głosem narzecz()lly.
W rok po ślubie przechod.ziłł
tą samą ulicą,
a ten sam kamień leżał w dalszym cią' gu.
mień na drodze -

Młoda małżonka potknęła się

o >Diego:
- Nie widzisz,

że kamic ii
źy, patrzże. którędy idziesz i
ważajl strofuje ją mąż

leupo

mentorsku.
Po pięciu latach znów stli
. t.ą samą ulicą i znów się pani
I potknęła o kamień, a mąż na

to:

lroI-Takiego
Jakie łazisz, ' lepa niezdawielkiego kamienia
nie widzisz!

-

na

Zapisujcie
CZ' on~ó

się

L. .P.P.

y

.,G10S PORANNY"
ł..ÓDŹ
18 czerwca 1930 r.

uniosle k

D ie

toczyły się

Nowe

wladz~

.Stowarzyszenia kupców m.
tV dniu 14 b. m. odbyłio się
w :-towarzyszeniu kup~&w m.
LlOdzi
walne
zgromadzenie
członków s1owarzyszenia.
Przewodniczył sędzia ha'l1dlo
wy Maurycy Saks w asyste.ncji
Pp. Wf. Mar;!l'UIiesa i M. Sapira, sekretarzowali (),r. Z. ~bi\lagel i mgr. Rzepkowicz.
Siprawozdanie z działalności
tarządu sekcji i agend stowarzys1z enia złożył prezes dr. J6zef Sach's, sprawozdanie ' kaso·
we skarbruk
org:milZ'a cji,
radca Ja:kób Hertz.
Po uchwaleniu budżetu na
rok 1930 wywią)Zala się dyskus.la w s'P"awie przymusu nale:iearl~ członków stowarzyszenia
0,0 kasy wzaJemnej pomocy '111\
wypade,k śmierci. OdnoŚlIlie te
~ p1lnktu
zebrani uchwwJili
zwrócić się z proś.bą do zaTZą'b

o

Łodzi

zebrania człOlIlków, celem Zlnia
ny odpowiedniego punktu sta
tutu.
Ostatni
punkt
porządku
dzieDJIlego - W)'Ib-ór wiłudz prrzy
niósł !Ilastępu.łące wyniki:
Zarząd stanowią pp.: Berkow1cz Daniel, Małach{)IWski Hila.ry, Ryzenberg Adam,
Dł'.
Sachs Józef, Szlam Juljus'z,
dl'.
\Vyszewiańs1ki
Szymon,
Weinstein Izydor, imi'grod Her
man, Chari Piat.r, radca izby
P.-H., ill1ż. Gross Oskar, s~dzia
hand'}' i radca i.zby P.-H., Krotos'zyński
Zygmunt, Mokrski
Leon, radca izhy P.-H., Monitz
Kazimierz, sędzia handI.
Zastępcy:
Blumberg SIlJOmon, Kagan IiSet1", Kon Abr~:n,
Lip.man ;Herman, ['adca izby
P .-H., Lipnowski Chlllm, Ober
lander '&n~1, Ry'g ler Adolf. dr.
WarszaW\Ski Zygmunt.

JlWołanie nad~ajnegu

(zar. lil_.
zamiast wykazów protestów wekslowych
Łódzka

iZiba przemysłowo .
llandlawa, z inicjatyw V izhy
war,.szaws~iej, przys.tę;puje do o
pr::\cowall1la dokładnyc,h, ściśle
ustalonych t. zw, "c'Zarny~h
tist·~.
zawieraj.,ąeych nazwiska
kupców, którzy nagminnie do'PusZlCzają $wo.ie weksle do pro

szła do wykazu nieuczciwych
płatników. natomiast dziesiątki
firm, które operuJą wystawcami grzecznościowymi, .iakkoJwiek dopusz>czają
weksle do
protestu w odnoŚiI1ych wy-

I

wpłynęły

władz
Łodzi

Firma "Tlliele i Scheel" wniosła
podanie o udzielenie jej odroczend:a.
wypłat. Przedsiębiorstwo ma eha~
przemysłowo. handlowej w Ło{hł lakter spółki firmowej, jest ono
przed wyjazdem do Warszawy, re' wfliPółwłasnością Ferdynanda i MaprezentalIci
sfer gospodarczych tyldy Thielów oraz Ottona i Emila
t.octzi postanowili. aby w kwestJi Scheelów.
zmiany
granic
województwa
Spółka posia.da fąbrykę poń·
łódzkiego
zrezygnować ewen- cz (') ch, a ponadto trudni się ubocz·
tuaInie z przyłączenia do obs'/:aru nie wyrobem trykotaży. Fabryk:=t
wo,iewórlztwa łódzkiego Zawiercia, jest rozmieszczona W' 3-ch p1lJlk~
natomiast domagać się stanowczo tach: przy Al. I Maja 14l przy ul.
wcielenia w o~szar naszego woje- Kopernika 53a i przy ul. Wólczań~
k
12 gd.
.
'ed·b
wództwa Czętochowf.
_ fi iej
7,
Zle też Jest SI Zl a
Druga konferencja odbyła się w dyrekcji. Przedsiębions1wo to istnie
ministerstwie skarbu ł dotye~yła je od 30 lat; zatrudnia 160 robotni..
szeregu zagadnień z dziedziny po' ków, w bilami e wykazuje miljon
datkowej, mi~dzy innemi niezmier szeŚĆset tj'1Slięcy złotych, ~8JŻy
nie aktualnej dla Łodzikwestji opu w[ęc do większych.
Jako przyczynę trwdJnooci, poza
datkowania przedstawicieli firm
zagr,anicznych oraz 'Obostrzeń- -sto- ,Kryzysem gospo darczym W'Sk aZMlO
sowanych przez władze skarbowI' również 4-0 miesięczny strejk ro"
w Łodzi pny udzielaniu ulg w borill1ików, który miał miejsce W' po
związku z okólnildem o stawce czątkach b. roku. Strat powstałych
przedsię~ 'IV tych warunkach nie udalo snę
jednoprocentowej dla
biorstw hurtowych nieprowadząs wyrównać, pomimo to że sezon
dzących kSiąg, o czem donosiliśmy obecny jest już w pe1tni i pomimo,
we wczl.lrajszym numerze l'I>GJiosu że fabryka firmy petentki pracuje
Porannego". W konferencji tej błó rZfZściwo na dWli\e zmiaillY.
rą udział z ramienia wladz miniKapitał wiliasny przedsiębioI1st-wa
strowie Matuszewski i Grodyński, wynosi 430,000,- zł., d.J;ugi. Z3f>
z ramienia zaś ł6dzłdej izby prze' bezpieczone llipoteczThie - 310,000
mysłowo _ handlowej wiceprezes \ 71. Pozostaje tedy jako dług plynar. Sachs, wicedyrektor Sand oraz' ny 445,000 zł., I otwartego ra"
radca Roszak.
chunku 410,000 zl, z akcept6w
'"'!!!:::!!~!!!!:!~!!!!!!!!!!! oraz 25,000 zł. podatkóW' - razem
..
.' tedy: 880,000 zł., natomiast aktywa

I

P.K.O.

zniżyła,

.zrwiąxku J: obni~emOOl

,.

dniu 12 b. m. oficjalne, stopy
dyskontowej przez Bank POO-

s.k::! z 7 na 6.5 proc. pocztowa
kasa os zez ędno ooi z dniem 16
obniżyła stopę pl'ocen""
przy skhpie
weksli do 6 proc. w stosunku
rocznym, t. j. p6ł proc. niżej
od stupy dyskontowe.i Banku

b.

ID.

wą.

Prz,siegl,
próbobiorca
zbozoWl" II
ustalony
na
przez

warszawską giełdę Dziś

stosoV'aną

zbożowo-towarową

w

II
i dni

następnych!

Arcypikantna komedja i łzawiące
bomby śmiechu!
Najodpowiedniejszy film dla stra-'
pionych łodzian!
Z rozkoszną
piękną

czasach ostatnich docho- cjaluY'C·h z'leceń da wydawani.a
łódz,kich kupcó·w zbo oceny dokonanej tranzakcji.
iowych do częstych niClporoz.u
Aby kwe'S,tję tę łlI'f\~llIOwa~
mień na tle niedopeJ::ni.el!ua wa ~worzono w Łodzi i:n,stytucj~
t"Ull!ków dostawy, w tym sen- przysięgłego pl'óbobior<:v Wd.r·
aie. iż kupiec. zamawiający to,. Jtzawskiej giełdy zbożowo • towar wysokogatUJn.kowy, otrzy- warowej.
anuje towar niż'szego Kahmkh.
Funkcje przysięgłego próboPoszkodow8lIlY
ttomaJ:a I"ie billrey warszawska giełda zboWÓWCZ31S aJbo wymiany otrzy- zowo _ towarowa powierzyła tu
manego towaru na ~ądally, aT· t~j.,zemu agen.towi zbożowemu,
bo też wyróWll1ania r6-tnicy, po p. ArntonicJllIU Kuli, przyc.zem
WlStałei w zwią' Mu
z d.osłar- zakres .iego działaLności obej.czeniem gorszego towaru. W IDu.ie zar6W'11o :Lódt. }'.łk i prowypadkach takich bad.ź sarn wi,ncjonalne
ośrodki okręgu
_N_A_D_P..
R_O_G_R~
poszkod~any, bądź obie s'tro- łó<!zJkiego.
Obecnie
decyzje
Fenomenalny wirtuoz Bernardo de
ny, zwraca.ją się do kompe- przysięgłego próbobiorcy uwaPace odegra .ClIprice Viennois"
ten.tnego rzeczoznawcy w oso- żane będą w wypadkach .nie Kreislera, nBridal Pose OVE:rture"
~nt Goes Like This"
bie age .... ta zbożowego o wyda- właściwe.~o wypetnien;1l zobo
nie opil"~i. Opin.ie takie jednak wiaozań, wynikających z Q<;\ko· Początek w dni powszednie o godz.
że doty~~zas nie by tv uważa'j nanych zamówień, za . bez4pela (I. ej po poł., w soboty, niedziele i
święta o godz. 3.30 po poło 1575
ne za bezsporne, boWlem dany cvme i miarodajne dla stro-n
agent zbożowy nie posiadał on obu.
(am
••••••••••••••• A ••••••••

azi wśród

ies

I

• * '"
Równocześnie wtnieśli piOdani~

o odroczenie wypłat bracia Rabin"
7.onowie, wiaściciele firmy "M. ł
Sza Rabinzou" przy ul. Piotrkowf,kiej 45.

Przedsiębiorstw'o to trudni się
handlem manufakturą· Istnieje ono
od 1912 roku, a w 1923 roku po
p'rzySitąlpieniu doń drugiego z bra,.
ci zostalo przeksztalcone na &półkę·

Bilans wykazuje

sumę 650,000

zł. w zamknięciu. K3Jpital wła..."ID.Y

wynosi 60,000 zł., resztę pasywóW'
t. j, 590,000 zł. stanowią: krótkoter·
miillowe zobowiązania; po &tron[~
aktywów skład towaróW' ocenion/J
na 460,000 zł., co wraz z należno
ściami od d]Jużników firmy, nielic~
nemi, bo wynoszą.cemi 40,000 zl.,
podJlOlSd ogólną sumę pozycji pół
płYlIlillych do 500,000 zł. pozosta"
jąc o 90,000 zł. poniżej zobowiązań
finny. Na pokrycie tego niedoboru pos.iada firma nieruchomość, oee
nioną! na. 110,000 zł. orM kilka
drobmejszych pozycji.

,nek lJienieio!l

banki

%niżą stopę

W

choć Z1UJpeł~ie wysrt;arczaj~ce nietylko do wyrównania bilmsu, ale
naw~ do dużej nadwy'i.ki, są wybitnie unieruchomione:
pozycje
płynne i półpłynne wym08'Zll! 25<1
tY1Stięcy zł., reS7Jtę 1,350,000 7.ł. j
t. j. % bilaJ1su stanowią pozycje
r.ieplynne.

-------

Kredyt tanieje .

Diwcekow, Kinoteatr

Łódź

r.

na ostatniej sesji do sądu okręgowego

centralnych,

kazach nieuczciw"'ch phtni- Pols'kieąo.
ków nie figurują, 'wprowadzaNa najblitszem p-osi edzenhl
testu.
jąe w błąd
sfeiry udzi~lajq('.e reprezentant6v.- związku banInicjatywa w tym kienmku kr~dvtu.
ków w Polsce rozpatrywany be
jest hardzo wskazana, a to ee"Czarne listy" w hbie przelem wvelimilllowania nadużyć, mysłowo - handlowej będą za- dzie proJekt obniżenia przez
jakie wkradły się w &'POOobłe ..... ieraly ściśJe opraCOWllHV wv- banki akcy.jne sławek procensporządania wykazów
prołe. kaz firm
Iliiepewnych, który towycil od wkl'l:'d6w. (ag)
$ltowa.nvch weksli, bowiem zda będzie najzupeŁniej W~s.tal'cza
r:zało się, iż firma,
która wc· ją'cy i miaroda jny d~a zorjento ~@@@@@@@@@@
ks.Ja swego w porę odszukać nie w ani a. się czy jakaś firma zamogla, wykupywała protest l sługu,ie .na kredy,t , lub nic. (a,)

został

ŁÓDŹ
18 czerwca 1390

Wił podania onadzór

wczoraj między przedstawicielami
a delegatami sfer gospodarczych

Na dzień wczorajszy przedstawi Państwie Polskiem, p. Srzednicki.
tiele sfer gospodarczych naszego dyrektor izby przemysłowo. han.
miasta zaproszeni zostali do War' dlowej, p. Bajer, dyrektor kra.lo.
szawy na dwie. konferencje. Pierw wego związku przm:ysłu włókienni
sza z nich - jak już donosiliśmy czego. p. Pawłowsk~ prezes słowa
- w prezydjum rady ministrów rzyszenia kupców m. Łodzi (Piotr'
ł ma na celu rozpatrzenie projektu kowska 73) dr. Józef Sacbs, dl'_
ewent. zmian granie woJewództwa .JuI,jusz Bornel i szereg innych.
16dzki~o. Na posiedzenie to udali Zaznaczyć na~eiy, iż na posied;f.e
sie z Łodzi m. in. dyrektor zWiaz-lniu zaproszonych przedstawic;eli
'k·
lód
zkicb, odbyłem w siedzibie izby
k u przemysłu w ło lelmiczego w

"GlOS PORANiłY

8 proc m. Warszawy fI5.fM
8 proc. m. Częstochowy 67,50
pieni~!nej w Łodzi
8 proc m. KaliS'La 6S
Dolary 8,8775 - 8,88
8 proc. m. Lublina 68
5 proc. pot. kcmwersyjn& apneco
6 proc. obI. po?;, koIlW'. m. Wał
da~ 65,00, kupno 64,150
ezaW)' I 1926 r. 58.
4 proc. potyczka inweM. spn;eBAWEŁNA
dat 112,50, k1uipno 119,LIVERPOOL
Bawełna amerY'.
Tendecja utrzymana.
kańska zamknięcie:
Ceduła giełdy pieniężnej
styczeń 6.95, luty 7,00, marzeC!
7.04, kwiecień 7.06,
maj
6,00
warszawskiej
czerwiec 7.09, lipiec 7.05, sierpie1i
GOTÓWKA
październik
7,01, wrzesień 6.97,
Dolary 8.88.50
6.94,
listopad
6,94,
listopad
6,93
CZEKI.
grudzień 6.94, loco 7~55.
Belgja 124,45.
LIVERPOOL. Baweltna egipska~
Buda.peszt 156.05.
styczeń 11.28, marzec 11.40, maj
Bukareszt 5.30.50.
11.54, grudzień 11.15, loco 12.43.
Gdańsk 173.25.
Bawełna eALEKSANDRJA.
Holandja 358.75.
gipska:
Kopenhaga 238.70.
sakelIaridis: styczeń 22.73, ma.
Londyn 43.33.50,
rzec 23,08, lipiec 28,00,
listopad
N. Jork 8.91.
22.56.
Pa.ryt 35.01.
3Jshmouni: luty 15,90, kwiecieJ\
Prago<\. 26,45
16)20
czerwi',ec
i19,80, iSierpileń
Szwajcarja 172,75
16,20, październik 15.28, grudzieD
Sztokholm 239,51
15,55.
Włochy 46,73
NOWY JORK. Bawełna ameryl
Wiedeń 125,86
kanska:
Berlin 212,78
zamknięcie: styczeń 12.92, lut1
PAPIERY PAŃSTWOWE I LI
13,01,
marzec
13.11,
kwiecień
STY ZASTAWNE
13,17, maj 13,25, paź.dziernik 12,75
Polski 168
listopad 12,80, gmdzień 12,94, kon
Z'U'obkowy 72,50
trakty: styczeń 13,13,
czerwiea
Cultier 32,50
13,20, lipiec 13,34, sierpień 12,95
Siła i świrutło 85,wrzesjeń 12,95, październik 13,00
Chodorów 140,listopad 13,03, grudzień 13,10, loLilpap 27,75
co 13;45.
AKCJE
NOWY OR.EAN. Bawełna amer1
InweStycyjna 111
kańska:
Dolarówka 63,50
styczeń 12.93, marzec 13,10, maj
5 proc. konwersyjna 55,50
13,.2U,
lipie(~
13.00,październik
6 proc dolarowa 76
12,78, grudzień 12,94, loco 12,60.
as . . '=--U.l8$łW OJ~
7 proc. stabilizacyjna 86
aUi_CS
I
8 proc. listy zastaw. Banku G
zapominał.,
KrajowE'go 94
8 proc. obI. B. G. K budowlan~
(i~~
f,3
4 i pół pr. ziemskie zł. 55.16

Ceduła urzędowa giełdy

Nif

o Dojen.iu
zwie z.i

.,GlOS PORANNY"

"GlOS PORANNY"

1.0DŹ

t.ÓDZ
'S czerwca 1930 r.

18 czerwca 1980 r.

t nnisowy

"

Polska-Austrja
W na!lchodzącą sobotę ropoczyna się w Krakowie kóbie
ey mecz tennisowy między reprezentac.jami Austr.ii i Polski.
Mecz ten rozeg~l'any zoshmle sy
stemem walk o puhar Davisa, t. j. cztery shgle i jeden
double. Z ramienia P. Z. L. T.
mecz organizujP. A. Z. S. kra·
kowski.

~ tatku "Dar Pomorza.", cieszyć się

Pomorski Automobilklub orga,TJiznje w dn. 28 - 29 czerwca rb.
"Zjazd nad morze" pod protekto~
l'atem p. prezydent.a R.zplitej.
Zjazd ten, urządzany w 10"lecie
odzyskania przez Polskę dostępu
do morza i: przypadają.cy na dzień
podniesienia ha;ndery polskiej na,

będzie

sportow 14:6, 6:4, zdobywa.tąe

zasłużonem

powodzeniJem.
Organizatorzy zjazdu przewiduj~ udział w nim równiei. i niesto"
,~arzyszouych posiadaczy samocho
dów osobowych pod. warunkiem
zgłoszenia się przez jeden z klu~
b6w automobilowych w Polsce, 3>
niewysokie wpisowe w sumie 30
złotych od maszyny, zachęci niewątpliwie naJSzych automobilist6w
do jaknajliczniejszego obesła,nia te
go zjazdu. .
Regulamin tego zjazdu otrzy"
mać moina we wszyst1dch kluba.ch
automobilowych. Trasa zjazdu do
Bydgoszczy - dowolna - prowa.dzi od Bydgoszczy przez polać Po
morza izw. Kaszubską Szwajcarję,
dla pokazall1ia tu;rys-tyczn.ego PO<"
morza, podczas g'dy drugi dzieD
zjazdu przewiduje zwiedzanie stocz
ni gdańskiej, Grudziądza wraz z
jego najwięk,szemi fabrykami i Torunia, gdzie nastlWuje rozwiąz8."
nie zjazdu.

w strefie europejSkiej puharu Davisa
pierwą

~w s~dizIewano. SI.ę P!Ł..ws~ech punkt. Jednakże ąustraIijezy
me, ze d~ walkI fm.alowe_l ~ kom nie łatwo będzie zdobyć
puhar Dav168 w liOłrefle europel ie,,~cT.e dwa punkty i powszech
Slkie.i słaną Austral,ia przeciwko nie spodziewają się zwycl~twa

Japonjl. Jednakże wbrew OC~
kiwa,n in l'01Jgrywki półfinałowe na I'mJi~ zapowiadają folię
lIupebtie inaczej. - 000 przełle.
wszystklem w walce AqstraJ.ii
łH'Zeeiwko Włochom ple'I"\VWLy
dzień przyniósł Włoohom dwa
punkty, a mianowicie po nie~ykIe zaciętej walre de Morpu~o
~yciężył
Orawforda
15:1. 6:2, 6:4. 3:6, 6:4. Niemniej
ciężką walkę miał de Stefani,
który 21Wycłężył Hopmana 6:3,
J:&. '1:ó, 6:2. Następnego dnia
a1J8btalljska para Hopman -

l

do Tallina
W dniu wczOTajslym wyjel Warszawy
lekJ,.,o,ttJe·
tyczna reprezentacja Polsk i na
trójmecz Pols.ka - Łotwa Estonja w Tallinie. W skład
reprezenbc.li Polskł wesdi na"t~u.iący zawodnicy: Sikorski.
Szenajch, Bieniakowski, Piechocki, Lesick, Mel1ro, Kusociń
ski, Kabut. Nowosiel5ki, Zajusz, Ad!llDJC.zak, Ma.jt.kowski,
Hel.jasz, Gejz:ik, Slydło~ki i
Górski. KieroWlOikiem ekspedyeji jest p. Weintal.

winni tłumnie zgłosić si~ automobiliści łódzcy

pÓllioa .OW~
,w szero!dch sfel'?ch

bekkoatleci POlSCY

Z~"

VI sabut, maGZ

Włoch.

Równieri sytuacja Japon]i nit'
tak świetna. Pierwszego
dnia Memzel pobił świetnego ja
pońc·zyka Haradę 9:11, 6:3, 7:'5,
6:1,
zdobywając
pierwszy
punkt dla czechów. WaTha
Othy z Koźeluehem 1JOst.ła
przerw:m8 z pnwodu r,lemnoścl
przy słanie 6:4, 4:6, 6:4 dla .tapoń~~ka, kłóry td następne
1(0 dOla wygrał czwnrtego se·
ta 1:5, usłanawia.iąe w ten spo
sób stosunek 1:1. Zwycięstwo
,WW..d pobiła parę MOI"pUl'gO Japonjl daleko nie ~iest jeszeze
- GasUnł w ałolmnku 1:'7, 9:1, Z'apewnione.
jest

chała

Ł6dzki Automobilklub

szykuje
do "Zjazdu nad morze" z wła.
śt'iwą mu energją.. Łódź postanowi
la. walczyć o pierw.szą nagrodę,
ofiarow:l.ną przez
p. prezydenta
Rzplitej dla klubu, który przez
wszystkich przez siebie z~oszo.
nych zawodników, tak członków,
jak i nieczłonków kluhu, uzyska
się

największą ogólną

ilość

przeby~

tych kilom(,trów.
W dniu wczora.jszym

I01.poCZęto

POlADNIA

przyjmować zgłoszenia

na "Zjazd
nad morze".
Pierwszego
dwa
wpiynęła już imponują.ca liczba
tI zynastu za.wodników, a. mianom.
0ie dr. Schweitzer, Fibiger, SZ3,l"
fenberg, Czylingarjan, Teodor Ha"
drian, Michalkiewk-z, int. Neufeld,
Jerzy Mandelitort, dr. Grobma.n.
JiIeyerhoff, Neugebauer, GębaJi.iki i
Aleks. Schicht.
Ugta
zgłOSZ€l'1
wzrośnie bezwątpienia.

w

WI"I~~l~~I[lnn
.Lekarzy-specjalistów

Zawadzka 1
TEL.

11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-~ pp,
leczenie chorób
wenerycznych i skórnych

cią::,"U lla~

blitszych dni.

Wszyscy uczesni'::y otrzymują,
w myśl regulaminu, a.rJtystyczDi'3
wykon3Jne plakiety, & pozatem
wyznaczono szereg Illl{;TOO, mię"
dzy innemi p. prezydenta. Rzplitej,
minlmra przemysłu i handlu, woje
wody' pomorskiego, Dl. Bydgoszczy

205-~8

CIIynna od 8 rano d@ 9 wieu.

Badanie krwi i wydzielin na
:lvfilis i tryper.

Do\\>;aduJemy się, że były
bramkarz kl. TUf'VsMw, B.apo·

t~

Kon8ulłscje znauroIagIem

DoM, orlobywaJący słuźbp. w Kra

kowie, zwolniony zostaje w na ~
blitszym czasie ze służby wojskowej i zasili ponowni!' dru·
1y:nę Turyst6w. W KIak.owic
Rapoport RI"Ywal w drul.f1lłe

I urologiem
Gr.binet SwiaUo-loor:nicey
Rosmet}'ka lekarska
Odd.ielnll. poc.ekalni&. dla. Kobiet
PORADA 3 Zł. 3Z36

Wawel.

J

•

Par, Halanów Ia.Z.T.Ii.S. "BAR-KOCHB""
urząd7.a jutro

Wił!1

poł~e&on• •

ą

w czwartek, dn. 19 czerwca r. b. o g. 2 po poło

wc

la

ero

popisem Glmnastyczno·Sportowym. - 2 orkiestry. - Iluminacja parku. - Moc atrakcji. - Fantowa loterja~co drugi 10Sl
wygrywa, Cena losu 50 gr. - Własny bu!~t na miejscu. - Bilety w cenie zł. 1.50 gr., dla dzieci i uczącej .itl r.nlolłzieły gr. 50 .

•

1905 - XXV -1930
ŁODZI,

Do akt.
Nr. 812-18

Ogłoszenie

UL. PRZEJAZD 12

-

TELEF. 157-91,

Komornik Blldu
Grodzkiego
w Łodzi

Zawiadamiam, że w dniu 19·ym czerwca 1930 roku punktualnie o godzinie 8·ej wieczór Kursy obchodzić będą w Sali Łódzkiego
Towarzystwa Śpiewaczego, ul. Piotrkowska Nr. 243, dwudziesto·
pi~cioletni jubileusz swego istnienia w Łodzi.
Na ~. uroczystość mam zaszczyt zaprosić niniejszem szanowne
słuchaczki l szanownych słuchaczy, którzy przez ten czas uczęszczali
i tych, którzy obecnie uczęszczają na moje Kursy Handlowe.
?nienne. bilety wstępu be~płatnego na ,uroczystość Kancelarja
Kurs.ow ~PrzeJazd ~r. 12) wyda]e do 1S'go czerwca r. b. włącznie,
oodzIenDle od godzmy 9-1 pp. i od godziny 3-9 w.

Kierownik kurs6w I. Mantinband.

'-----------------------------,

Do akt.
Nr. 1338-30 r.

O,łOnfOie.

Do alct.
Nr. 1893/30 r.

Do łlkt.
Nr. 900130

Ogłoszenie. 0Ałoszenie.

Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło·
Komornik S"du
d.i Leonard Na.Grodzkiego w t.oborowski,
dzi, Stanisław
18mies.kały ..
Dulkowski
Łowi,
przy ul.
zamieszkaly w
Głównej 17, na
Łodzi przy u,.
aasadzie art. 1030 Gdańskiej Nr. 6,
Uet. Poet. Oyw.
na zasadzie
OgtBSZa,
art. 1030 U. P. C.
:ae w dniu
ogłasza, te w dniu
l lipca
26 czerwca 1930 r.
1930. roku ~ go· od godz. 10 rano
d_iny 10'ej rano w Łodzi przy ul.
• Łodzi, PPJry ul. 6-go Sierpnia 2S
Suwalskiej 25
odbędzie sięsprzeodbędzie 8i~ sprze' dllŹ z przetargu
da~ przez licytację publicznego
rurucł,omośei nale- chomości, nale!llżących do
cych do
firmy • Wiktor
Hersza Rotberga
Machal Kun8tler" i składajl\cych się
i składaj,eych eię
z 4 krosien
.II pa.pieru w
tkackich
r6inych kolorach oszacowanych na
ocenionych na
sumę Zł. 850...urnę :d. 1800.Łódi, d. 5.6.30
tódi, 13.6. 30 r.
Komomik
~oJnit
J,. N.borowld
Sł. Oulko,,",kf

dnia Z8 czę,rwca 19S0 r:
(ala lódź szal~: e

Pamiętajcie

Ogłoszenie.

KORSY BAIOLOWE I. MABTlnBłIOł
W

•

Komornik
Slldu Grodzkiego
w Łodzi, Stefan
Zejkowski, um.
w Łodzi, przy ul.
Traugutta 10
na zasedzie art.
1030 U. P. C. ogłaszB, że w dniu
25 czerwCa 1930
od godz. 10 rano
w Łodzi przy ul.
SienkiewicIII 61
odbędzie się

Do akt. NI'. 2844/29
Ogłoszenie.

Komornik Sl\du
Grodzkiego" t.o.
chi, K. Suzin, zam,
przy ul. Mielczar·
ekiego
Nr. 14. nas.sadzie
art. 1030 UPC. ogłassa, że dnia
24 czerwce
1930 r. od g. 10 r.
w lochi przy ul.

Komo~nik
~. Za'~kł

f.6dt, 16.6,30 r.
Komornik

A. Łllgodziński

Komornik Slldu
Grodzkiego w Łodzi, Stefan G6rski
zamieszko wŁodzi,
przy ul. Sienkiewi·
cza 9, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, te

RutynowanJ

sprf~:F:; ~~.e- ~~:J:td:;:J~~t
DU[HRllfR
P6łnocnej
U Ił
23

odbędzie się sprze l'Pllv;mule nil

J

Pamiętaicie

110I!lporz~dzanie
dziny wieczorowe
bilansów ewt!. stole
prowadzenie ksilliJ
h dl
h
lin owyc.
Pierwszorzędne

referencje.

.
Łask. IlIło~en:a
pod "BllansJstll .

r.lI

...,

•

dnia Z8 czerwca 1930 r.

w Jolj

z mebli
oSlllcowanych na
sumę zł. 508.-

Ogłoszenie.

dat ~ przetar~u
pubhcz~ego ru
chomo§cl, nale~ll'
cMychdd,o
en a
Gliksmena
i skłedają,cych się
II mebli i m~zyny do szycIa
oszacowanych na
sumę d. 700.Ł6d:f, d. 14.6.30
Komornik:
_
S.G~i

na Najwiekszej Zabawie Sezonu
Żydowskiego Związku Inwalidów
Wojennych, Wdów i Sierot m. Łodzi

składaj,\cych się

Doakt. Nr. 1112/29

targu publicznego

"orzc1iat z przeruchomości,
!;1rgu publicznego
należących do
fuchom~ci, nele·
Henryka Berndta
żll4."Ych do
i składajl\Cych Bi~
Jakuba Oawida
z tokarni 4-ro
Kempiń~"iego
metrowej
i skłe.Jaiąc,~h się
oszacowanej na
z 3 warszt~'łów sumll sł. 700.tbcL:lch
Ł6dź 146 1930 r
medumlczuych
, . .
.
II
h
Komornik
o:~~:t.tI:o-na
K. 8usin
Ł6dt, d.14.6.S0 r.

I

Adam Łegodziński
zem. w Łodzi
przy ul. Kilińskie
go 55, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
~e w dniu
2S czerwca
1930 r. od godz.
lO-ej ranO w Łodzi
przy ul.
Tramwajowej 3
odb~dzie sic:
spuedaż z prze·
targu publicznego
ruchomości nale·
~I\cych do
Jak6ba Frenkle

•

DO.~~.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Do a.kt.

~r. 1419~193G

Do aM. Xr. 1685--1930 r.

r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Komornik Sądu Grodzkiegu w
Lodzi, Adam Ła.godziński, zamie z
ka.ły w Łodzi, przy ul. Kilińskiego
Nr. 55, na. zasadzie art. 1030 U. P.
C. ogłasza, że w dniu 2-5 czerwca
1930 r. od godz. 10 rano w Łodzi
przy ul. N31"Utowicz:t 49. Pomorskiej 41,,8, i Orla. 9 odłJętizie się
sprzedat z przetai'gu Jlubliczne~
go ruchomości,
należących
do
Józefa l Sary malż. Birencwajg,
Mordki - Lewi i Laji mili. Szyper i Berka vel Bor~" a 'W ()robiej~
czyka i składają.eyr,h sip; z JlwhP .
oszacow'anych na i'.\un(l zl. 15.023
plu8 2500,- pltls 1040)~ .
LbM. n"ja 6 l'ZPl'\na HI;30 r.

Komornik Sądu Grodzkiego w
Lodzi, Adam Lagodziliski. z<lD1ie"'z
kały w Lodzi, przy ul. Kilińskiego

Knmnl'nik:

La2:ndziń!<ld-

~r.

55: na zasl.ldzie art. 1030 U. P.
C, O~łaszR; 'LI" w dnill ~5 e.z<.>rwc3,
1930 roku od godz. 10 nmo w Lo'
dzi przy ul. Piotrkowskiej 56 od1J(~
dzie się , przooaż z P'''7.t tal'g'1l Pllhliczneg o r\\c110.lIl()~ ('i. li :'! ( 7.:1 ( : dl
do :Manr~ ergo H .. , d,"
i ..1 '.I(l .! l

cyeh

;;it~

z ::?

~ ztl"

to"

I

\\ ,' "j ;l<

;'J'Jtyd, _

L uM,;

tl lI "

;;.

II

r.

l~ f'; ..~ ;]!, : Ła~odzińtd:l

1!1'.

18.Vl. -
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aŁOS PORA"NNY -

1930

i~ składa, · e

oskonale;

ary

dziś przYfol~ Hala budyń Oetkera. Oczekuię przybyci;- <;l.czeg6ły o znakomitym aparacie do pie\!:tcola "Cud ku1101", 7.apomocą którego można piet', smaźyć i gotować na
przyjaciułki mej z dziećmi, przepadającemi s'ę za budvnicn
\alym płomyku gdZOW'v m lub prymusie. W nowem zupdnie
czekoladoVlym. Tak, tak, budvnie Oetkera lubią wszystki
dzieci, C\ także doro~łi: Dra OltkerJt pro.s~ki bu - ;>racowanlu ukazało się wydanie C .. si< tkl ku harskiej
dyni.
; zawierają sole mineralne, niezbędne dla roz )ra Oetkera. Wszystkie pan:e gospodynie a szczególnie poli krwi. Ouio no Nych sposobów do przyrzą- : zlltkująct, znajdą w niej doskonałą pomoc.
"'oit'

na

I.an·a budyni oraz pieczenia plack6w, tortóVl l.lczoe kolorowe tablice u%uptłn'ają zbi6r około 500 T)rzepilów gotowania,
wszelkich ciastek zawierd n'Jwa k'\iążka ,;cr.l~Jlia i konserwowauia. Ksiąt1.ę tę o ob;ęŁości 150 slron d ulw, naby~
~ recept ,· mi łJra Oetkera wydanie F, którą notIl. wnęcłzi.. • w razie W}czerpania za a.dest niem 8D grouy
otrzymać można za 40 groszy w znaczkach. w znaczkach wprert u mnie.

Dr. Auqust Oetker, Oliwa.

W ksiażer.:I!!e tej z '1(lj'll1ia si~ także bliżs7.e

eN

łeszczenie.

H
e
r man f ił Ust i ·kił"
SpOtka AkCl'ina

PnemJ!ł \Vłó~Iennł[lJ

tt

Kurator Masy Upadłości firmy "Spółka
Akcyjna dla Handlu i Wyrobu Towarów Jedwabnych i Bawelpianych Maurycy TAillIAN"
w Łodzi podaje niniejszem do publicznej wiadomośoi, że, sŁoso'wnie do zarządzenia p. Sę
dziego-Komisarza, termin zebrania wierzycieli
Stan czynny
w przedmiocie wysłuchania sprawozdania Kuratora Masy oraz wyboru kandydatów na Syn- Rach unek Kasy
36.717.84
zł.
•
dyka Tymczasowego odroczony został na dzień
1.095.90
Dewiz.
20 czerwca 1930 r. godz. 11 rano (w gmachu
"
0'00 10 pubI.
4.957.31
Papie
n
Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Żerom8kie
113.968.70
Weksli
KO Nr. 115, sala 57a).
"
12.902.24
walutowych
"
Kurat.or Upadłości
Bieżący
w Banku "
588.39
( -) EDWARD KRUKOWSKI
PolskiI11
Ol
2.690.42
Adwokat.
Bieżący w P. K. O.
"!I
8.231.91
,."
Banków
~737
Łódź, dn. 14 czerwca 1930 r.
Udziału w
Spół"
2.500.,.
dzielniach
,.
706.356.55
Maszyn
•
"
442.139.64
Nieruchomości .
"
Syndyk tymczasowy masy upadłości A.
Urządzenia Biuro..
.Brzezińskiego na mocy art. 502 K. H. wzywa
, ,
17.516.68
wego
wierzycieli powyższej upadłości, aby w terminie
:UlO.Inwentarza
li
40-dniowym od daty niniejszego obwieszczenia
565.878.91
Przędzy remanent
!l o
"l'
stawili 8ię osobiście lub przez pełnomocników
,.
646.898.28
Towarów
"
:I dowodami, usprawiedliwiającemi ich wierzyFunduszu Berobo"
telności w kancelarji jego w Łodzi przy ul.
537.68
cia
· ·
Narutowicza Nr. 3, tel. 185-74 w godzinach od
128.946.70
Sum PJzechodnich "
"
6 do 7 wiecz. i oświadczyli, z jakiego tytułu i
" 608.261'3.29
Dłużników
Ol
li
do jakiej sumy Sił wierzycielami masy upadłości.
61.941.49
Strat i Zysków •
Sprawdzenie wierzytelności nt\ mocy art. 503
zł. 3.264.546.93
K. H. nastąpi w obecności SQdziego Komisarza
dnia 18 sierpnia 1930 r. o godz. ·12 w poło w
Sądzie Ukręgowym w Łodzi w Wydziale HanRacbunek Strat I ZJsk6w
dlowym Plac D~browskiego 5 pokój 15.
Syndyk tymczasowy
Spisano:
G59D
adwokat A. KALECKI
Pensja Zarządu 104.400.Ł6dź, ul. Narutowicza 3.
personelu 168.999.40 zł.
273.399.40
414.095.01
Procentów i Prowizji •
"
103.597.76
Podatków.
to
•
Gabinet kosmetyki leczniczej
37.840.35
Opłaty stemplowej i porto
to
12.552.34
Asekuracji
I toaletowej
3248
" 192.01)8.44
Kosztów Handlowych
Abaolw.nlkl wyd&. lekarsk. unlw.Od••klego
4.715.95
Różnic kursowych
l'
,.
111.629.52
Straty na Dłużnikach •

BI LAN na 31·

.

·· ·

..
..

· ·

ił ;1

iUe I d,i

PRZEJAZD 1,

.1
O

·

Do lodów dodaje się
wodę sodową i wafle

Urm
!II

r

·

zł.

~

chlrurgJa azczqk I Jamy u8tn_J,
regulocJa zęb6w
RenłgsnodjsgJnoat,ka

uL PlarrkowlilD I~, -'aL tlł-iO.
Ordynuje 3-7

5236

268.47

"
"

414.48
750.965.23
176.370.60

· · .

Wierzycieli
Sum przechodnich

--

na 31-go

zł.
&E._

gru~l!;a

Zwrot sum spisanych na straty d.
Przeniesienie Kapitału Zasoboweg-o
o
• "
Zysk na towarach
•

.. . ·

·

6.060.50

"

zł.

Przeniesienie straty na 1930 r.

"
zł.

=

"N I , OL"

wod7,ie, wyszczotkuj
brudne ubranie, a po
wyprasowamu bę
dziesz miał
W

uporczywsze

plamy,

ożywia dawną

barwę

i apret. tkaniny
Cena 1 pudełka Zł. 1.50
Do nabycia wszędzie.

łKA LECZ .NICA
leksrsy speelaJl.'6w
prsy Górnym Rynku

~Iotrkowska

294, tel. 12S-89

(przy przystanku trllmw. pabjanickich,
Czynna od lO-ej rano do 7-ej wiec%.
\.II niedeiele i ~\.IIi~ta do 2-ej po pol
Ws.ys'kie spacJalnoś::1 i dEln~y
styka. KąpIele świetlne, lam;la
kwarcowa, alaktrylla:ja, Roen'łaan
ncc.plenla, analIsi' (mo::,", t:alu
krwi, plwocin, wydzielin Ił:!.) Ope.

i kl.
dla

73,000.1.008.886.78
1,087.947.28
61.941.49

CENY PORODU

sprJedai z przetargu publicznego
ruchomo§ci najeż"cych do
firmy .M. Lajz..
rowicz~

składaJ

cych sI,
z mebli
o9lacowanycn na
sumę zł. 1150.Łódź, 6.6.30 r.
Komornik
A. Łagodziński

1.149.888.77

SZIlOltł
inteligencji
FRE!BLOW ~KIJ

żyd.

(ZAKŁAD

I Ka[eneł~on· iła[~umoW
ul. Pomorska 20
(tel. 183-40).

Zapisy w g. od 4-7 pop.
Kancelarja przyjmuje zapisy chłop
ców i dziewcząt
w wieku az!<olnym
Do klasy przygotow. (Ao) dzieci
od 5 1/a lat.
Do przedszkola dzieci od 3-7 lat.
Język wykładowy

w szkole i przedpolakl.
Dla chłopc6w powiększony kurs
hebrojskiego i pr.l:edmiot6w re"
ligii żyd. pod kierownictwem
I. B. Kacenehona.
Dla dzIewcząt rytmika, tańce,
plastyka w zakresie szk6ł tanecznych pod kier. lIit fachowych
szkolu -

Na dC{pdnVoh

warunkaohl
Whlld wybór
wOlików dllłoom
nyoh IuCljowytlh I
sBlłIQIllcanycb

popału-

dnło1Ul
Sikała

E50°1
do

o

ulgi

z. D TY

06·

~ek meltllowyoh
wY~TmDeleJt BtIlerylta.ńęltłch. m~'9-

..noy W1óc!e1lm)'oh
OlllEmaterac.,.
sprQi;ynowych
"P ata n'"
dl>
meblowych ł6'ek
po1lag mi&ty.
Nabyć moina w
łAbrycllnrm BkladJd.e
324g

"OOBBOPOL

It

Ł6dt,

Dla dzieci słabych fizycznie oru
nlezarr.otnych

PloirkowIlka 7S
w podwór.u,
tel. 11i8-6t .

popołu-

dnlm~iI

Ircb!C·.vka

Chorobr nera., Ogrodowa 10, tel. 213-57
323-7
Dr med.
pgcherlla I d,ó"
I I II klasa
mocaowvoh.
Pr. Nflru'owloaa
2D (Ds:lelna)
racja, opatrunl<i.
UROLOG
nRd matką i dzieckiem.
Willyty na miasto. Porada 4 zł.
lelefon 144-10.
Choroby
ne!o ' ~ . O Q·~~.C?ZU j dr6g
Porada dentystyczna oraE wane
PlIJgJmujo
moczowych
od 1-e i 4-8 ., na n-ej klasie wraz z zabiegami ,ologlo.na dla' chorób s.órnvc:h Plramowloza Nr. 2 Talef. 148-95
i wenerycznych
<łada prąjQ6 od g- 10 l od • - •
200 zł.
. • ~&.OTE.

Op I EKA LEKAR S KA

Łodzi

Adam Łagodzińsld
zam. w Łodzi
przy ul. Kilińskie
go 55, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
te w dniu
25 czerwca
19aO r. od godz.
lO-ej ranO w Łodzi
przy ul.
Skwerowej 10
odbędzie się

"M i t o 1" usuwa naj-

to pralnia chemiczna.
u siebie w domu.

1929 r·

1.149.888. 77

Rozpuść

3.264.546.93
_ _ 5 _ 4 __ _

------

nowy ~arnitllrłł

adni,el·~rrbl·
IRAf!I~iJ
"S~AcN'Au:to"
Dun Ij dR

STOMATOLOG

.··

,.

w

~

· .'

- M I TO 1:'

_-----e KLI

8.992.55

"

Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi, Stefan Górski
zamieszko wŁodzi,
przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, te
w dn. 24 czerwca
1930 r. od g.10 r.
w Łodzi, przy ul.
Pomorskiej 4
odh<:dzie się sprze
dat z przetargu
publicznego rl,;chomości, nllleil\'
cych do
Samuela Lewina
i skłlldail\cych się
z mebli
oszacowanych IHI
sumę zł. 625.L6d:t, d. 16,8.30 r.
Komornik:
S.GÓrski
Do akt.
Nr. 91-30
O;i?Jłoszenie.
Komornik Sl\dll
GrodzIciego

..

TEL. 133-72 i 20);1-87

Parcia 1 zł. Pól arc-. 50

937.500,390.035.60

n

~

· · · ··
····

-

"

·

Umysł.

,.
,.

zł.

.
·

·

-

[OKllRNłA ti~M~un!HI(~~ II

.
.
..

..

··

·

·

.

cery, uluwanie brodawek, Jmars.elek, piegów, wqgldw i innych defekt6w. Masał
kosmetyczny. Maski parafinowe, baJoamlclIne
I In. Utrzymywanie włosów I usuwanie łuplełu ete.
UWAGA: Usuwanie bezpowrotne ł bez ładnych AladOw upeclłcych włosów wy,qtkowlI
melodq.
aoclsln, prJ,ję& od 10-2 ppoł. i od 4-8 wiec ••

Rachunek Kapitału Akcyjnego
Amortyzacii .
Rezerwy Podatkowei . . . . . .
10 O/o Pod. od kapitaIów i rent.
Zakł.
Ubezp. Prac.
Ol

- ..

..

Plol~gnowanle

Stan bierny

..
..

·· ··

.·

lBf, Zielona ]7.

gru nis 1929 r ·ku

· ·

· ··

l. SI

Łodzi

Doakt. Nr. 1470/30
09łoszenie.

ER

DR.

specl!llinła
t

.t ~ ~

':: ~l !

chor'" ~
\ "\ .......

..;- ~J il y : ~ 1

NAWROT 7.

TeL li8-07,
od 10-181 od.,...

"

tS. VI. -

19~O

GlAOa POltANln -

Wiel~ D~~w~inJ pro~ram, laVli~raj~[y
-L-

-ll.Aleksandra

Niezrównana pełna czam i temperamentu ulubienica 'publiczności

t
Dramatyczne przeżycia pi~knej kobiety, którą 'prześladowało
pi~tno przeszłości zmazaneJ przez wielką miłość.

W~ "iiiOŚĆ

uwodzicielka ekranu

w

przepięknym

romantycznym filmie

czy

OJE

' Film ten pozwala M~uji Korda' wykazać cały swój wdzięk W
przepięknych , toaletach, ' ętyli,zpwanych specjalnie dla niej przez
znanego malarza : Re.xa. Swietnie skonstruowany scellarjusz
wiąże znakomicie motyw namiętności, jaką otac7.ają piękną
kobietę dwaj mężczyźni: mąt i dawny kochanek. W powodzi
intryg, k,tórezrzucają ją. z piedestał!l ~ szanowanej kobiety na.
bruk, Marja Korda porywa i zachwyca.

Wspaniała

-

ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej
pod dyrekcją LEONA KANTORA.

Ceny miejsc zniżone: od zł 1.- do zł, 2,-, na pierw"
szy seans wszystkie miejsca po l.- zł., w soboty i niedziele 9d godz. 12-ej do 3-ej po poło 50 gr. i L- zł

Z prawami Gimnazj6w

Państwowych

GIMNAZJUM HUMANISTYCZNi NESKIE

I. KACENELSON

Magistrat - Wydział Budownictwa ogła
niniejszem przetarg na roboty: szklarskie,
TEL. 151-79.
CEGIELNIANA 28
malarskie (budowlane i inwentarza) i zduńskie,
Kancelllrie przyjmuje zgłoszenie uczni6w nil nowy rok szkolny
w związku z przeprowadzeniem dorocznego
codziennie w godz. 9-2 i !j-7.
remontu w szkołach powszechnych.
5738
Dyrekcja.
Przetarg odbędzie się' w sposób ofertowy,
pisemny.
Warunki przetargu oraz ślepe kosztorysy
otrzymać motna w Oddziale Technicznym,
Plac Wolności 14, m pił}tro, pokó.i 49.
.
Oferty składać nalały w Wydziale Budownictwa, Plac Wolności 14, m' piętro, pokój
44, do dnia 25 czerwca 1930 roku do godz'.
tańczyć mozna bez zmęczenia,
l~-ei
kopertach podwójnych, zalakowanych
jeżeli się używa
pleczł}cl~ firmową z napisem "Oferta do
przetargu, mającego slą odblf"ć dnia
25 czerwca 1930 roku na doroczny
remont szkół powszechnych" i podaniem nazwy firmy wraz z adresem.
Wewnętrzna Koperta powinna zawiera& saDostać w ,aptekach, składach
ofertę, zewnętrzna zaś prócz wspomnianej
koperty takte dowóa. zł().żenit. wadjum_,_d.9 _ge- ,
aptecznych i perfumerjach
pozytu Kasy :Miejskiej w wysok,ości:
dla ~obót szklarskich _ zł. , :WO.,.
,. malarskich '" 300.'Ił
"zduD.skich
.. 300.-:BiM" l~"n
Dr. med.
łZa

=

DDDZI

w:

Soli do nóg

ANI

m,

I

I II ~ l' l f

Wadjum
składaćnastąpi
nale~yw wdniu
gotowiźnie.
~głO!lenl'a
' ~ne
Otwarc~e ofert
25 czerwca '
, , ~ro
1930 roku Q godz.12-ej w pomienionym .Wy'
'
dziale, w obecności oferentów lub ' ich pełnO'- ' BIliJPIIitW4 '
~.
mocników.
'

Mail-strat m. lad ••
-.
..

51.5

,M""islrat :~.-. l 'odzi, -;

poszukuje w granicach , Miai'lta 'dwóch lokali,
z ' 2-3 dużych i jasnych
881 oraz 3 mniejszych przyległych ubikacyj.
,
OfertY,i wraz z planami orjentacyiI)emi i.
tvysokością : czynsz,u składać należy w biurie
Wydziału Gb!lpoda!czego przy ul. Narutowicza'
65, pokój 9, w ~erminie do dnia 31 lipca ,1930
roku.
5727-1
,

.D'I .

I

Dru~bin
przyjmuje, - oą

.10-;12 , , \:

• K1 n.8 c''e"~' ,.' ł"go ,Sierpnia ...15117
,
CHORYCH
'.8

'.

I

tel. 153-10.

PRztCHODZĄCYCłI

j

RADJOPOGOTOWIE
183-40, Pomor~ka 20, wszelkie ' zle
cenia radjowe do

ekładających się każdy

miłosnym

~. wieC~~~~2

IWONICZ

.I..,

Choroby

na

s~órne

.

i wenerycllne

U L. N A W R O T 2
TELEFON 179-09
do 10 I. i od 4 - 8 wie~
w niadtńelę od 11 - 2 po południu
Dla pań !!pac. od godr.;. 4-5
po poŁo dla nieIlIIDlO~Vcb.
CBNY LBCZlNIC.
3,~4
~mQjo

pehSjonat"Z~owie~' dla dorosłych

i dzieci. IIrrorInacje
, ,

D
K

c ,

DETEKTORY

miejscu. .

1207~10 najlepsze

odbiory, n,ajtańaze
NarutowlJcza

"Watt",
tel 190,38.

dlIo:
BIŻUTERJA,

zegllrki na ' raty, ceny gotówkowe.
.Precios~", Piotrkowskll 123, w po5342-13
dwórzu. '

POKOJU

bez mebli przy inteligentnej rodzinie lub wprost od gospodarza poMOTOCYKL
szukuję. Oferty sub "Pokój"
do
:Z l kos~e!U na ęhpllzie mało uży admin. "Głosu".
5747

wany kupię. , Łaskawe oferty
' sub. "Natychmiast"
1220-3

POKOJE

•

Magistrat m. Łodzi oglasza konkurs na
stanowisko kierownika Miejs;dej Szkoły Pracy,
będącej jednocześnie
szkołą
ćwiczeń
przy
Miejskiem Seminarjum Nauczycielskiern Zeń
skiem.
Prócz kierowrllctwa pedagogicznego i admi·
nistracji Miejską. Szkołą Pracy kierownik obo
wiązany jest objąć za osobnem wynagrodzeniem
lekcje metodyki pierwszych lat nauczania w
wymienionem Seminarjum w wymiarze 12 go·
dzin tygodniowo.
Do powyższego stanowiska prócz wynagro<
dzenia' według norm, przewidzianych odnośne
mi ustawami dla nauczycieli szkół ćwiczeń
wraz z 150f0-wym dodatkiem komunalnym, przy·
wiązane jest mieszkanie służbowe przy szkole.
Należ1cie udokumentowane podania skła
dać należy w biurze Wydziału Oświaty i Kultury Magiatratu m. Łodzi ul. Piramowicza 10,
I piętro do dnia 25 czerwca 1930 _roku.
5725 .

~lloszen~e."
U~JlV
Nadzorca Sądowy l'irmy "Chawkin, Tow i
Sztylerman u w Łodzi, przy u1. Piotrkowskie)
Nr. 64 - stosownie do art. 40 Rozp. Prezydenta ' o zapobieganiu upadło ~ci - wyznacza
termin. sprav;' dzenia 1\ierzytelności celem ustalenia listy wierzycieli na dzień 22 lipca 1930 r.
o godz. 12 w pał. w Sądzie Okręgowym W
Łodzi, przy' Placu Dąbrowskiego, w Wydziale
Handlowym, pokój Nr. 15, Sprawdzenie wie:
rzyteillosci odbywać się będzie stosownie do
postanowienia art. 41 ust. l wspomnianego
Rozporządzenia.
Wyłożenie listy sprawdzonych i przyjętych
wierzycieli nastąpi dnia 5 sierpnia 1930 r. o
godz. 12-ej w kaocelarji Wydziału Handlowego
::lądu Okręgowego w f;odzi.
W ciągu 7 ' dni od daty wyłożenia listy
osoby zainteresowane mogąz3'4karżyć postanowienia nadzorcy sądo)V-ego co do wciągnięcia
lub odmowy wciąg-ni(?cia wierzytelności na list~
do Sędziego·Komisaria.

Nadzorca

sądowy:

D. KONARSKI.

5736

--------~------------------------------~--~

wneblowane, bez mebli, ł$Jl"owe,
POKóJ z KUCHNIĄ.
z klatki schodowej, poszukuje i
poszukiwany od zaraz. Oferty
klasa na do adm. "GI. Por." pod "Tp." poleca biuro "Polruch" lAl. Koś
5518
5627-3 duki '1:1, h., parter, telef. 141-01.

CENY LE'CZNIC.
II

Pr~y Klinie., została uruchomiona

porody i operacje.

"'BlI.Mftr~ta miesięc~nII "Gł~su Pora!,nego'" :re wszystkiemi. doIllIlłiln... II
dlltkaml wynosI w ŁodZI zł. 5.60, za odnoszeme.o grosz". , przesyłki\ pocztoW(\ w kraj)! - zł. 6.50' zagranic" - al. 10.-

P

=

za wiersz milimetrowy l-s2<paltowy (strona 5 szpalt): I-sza strona 1 d" w te!{śc:.e 50 gr.,
liii
nadesłane po tekście 40 gr.; nekrologi do 150 wierszy 30 gr., wyżej - 40 gr. Zwyczajne
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. za wyraz; najmniejsze ogłoszenie zł. 1.5v gr. Pos.zukiwanie pracy 10 gr.
ŻII wyraz; nllimniejsze d. 1.20 gr. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zl. Ogłoszenia zamiejscowe obliC2ane są o 50 proc. drożej, firm zagranicznych o 100 proc.
-
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Piotrkowska 101.

