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nosc w panicznym przestrachu ra·tuje

tworzy gabinet
LONDYN, 5. 6. Ponieważ król po wcze
rajszem przyjęciu dymisji premjera .Bałdwina na zamku Windsor, był przemęczo

się ucieczką

ne am_'żeli wybuchy ze zbocza wulkanu. E- wych J"ako też pociągów osobowych i· to- ny, przeto dziś przed południem przyjął
dopiero przewodniczącego Partji Pracv na
n_erg1czne zarz_ąd~enia wł~dz przyczyniły warowych znajduje się w pogotowiu dla specjalnPi audjencji, na której powierz.vł
dzmy :r;ia_ goaz1i;ę_ s11y ':"ybuchu WezuwJU się do uspokoJema ludnosci.
ewakuowania mieszkańców i dobytku. Po Mac Do~ldowi misję utworzenia nowego
sza. M1eJscowosc1 T;rz1?"r:-o, B~r;e zos~a:
Wid?k zagrożonych miejscowości rządek utrzymywany przez wojska i i mi rządu. Nowodesygnowany premJ'er oświad
iy ew?kuow~ne. Rowmez m1eJscowosc1 przypomina etapy na tyłach armij. Setki licję faszystowską pod dowództwem 2-ch
czył królowi Jerzemu, że przyjmuje miCamp1bello I Bascoreale są bezpośrednio samochodów ,furgonów i wozów ciężaro- generałów.
sję i przejmie obowiązki i utworzy gabi.
10;!1-~~!l~~~~~~~~~~l!l!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!
zagrozone.
t kt'orego s kła d prze dłozy
· k ro'lOWI· W
Vlczoraj późnym wieczorem zdawało .m.ww~~··~!!!!l.!'!!!~~~~!!!!1
-•-w·ew•
w
wm
ne'
się, że Wezuwjusz uspokoił się. Tymczaciągu trzech najbliższych dni a może już
sem w ciągu nocy powtórzyły się gwałtow
w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym.
ne wybuchy.
, ,
•
LONDYN, 5. 6. Jak się dowiaduje a.
Przy akompanjamencie głuchych huarszałka gencja Renl;era, Mac Donald zakomunikoków podziemnych zaczął wulkan wyrzu•
wał w dniu dzisiejszym królowi nazwiska
cać olbrzymie rozżarzone do czerwoności Serdeczn~ przyJ·ęcie rodaków z za Oceanu w Belwederze kilk? _czł?nkówPartji ~racy, ~o. których
'.>loki skalne, popiół i nowe masy lawy.
·
zwroc1ł się z propozycJą przyJęcia tek w
Potężny strumień ognistej lawy sze. WA~SZAVI( Ą
6. ~ycieczka najPoseł Cieplak w imieniu wycieczki n?wym ~abinecie, jedna~e }ista gabinetu
rokości 70 i głębokości 10 metrów posu- w1ększq orgamzacJI polsk1e1 w Ameryce złożył hołd p. Marszałkowi.
rue będzie ogłoszona dopoki Mac Donald
wn się cil}gfo naprzód.
Związku Narodowego Polskiego, rozpoP. Marszałek po przywitaniu się z nie przedstawi jej królowi.
(PAT)
Szybkość posuwania się lawy, wzrosła częła drugi dzień swego pobytu w War- prezydjum wycieczki otoczył się grupą
LONDYN, 5. 6. Na odbytem dzisiaj
z 2 do 10 metrów na minutę. Pierwsze szawie od wysłuchania uroczystej mszy, dzieci, które poraz pierwszy znalazły si~
domy miejscowości Terzigno są już zala- odprawionej przez ks. biskupa Szlagow- na ziemi swych ojców. Do grupy tej zebraniu komitetu wykonawczego Partjł
ne.
sk1ego, poczem zwiedziła Zamek
przyłączyły się również córeczki p. Mar- Pracy postanowiono zorganizować fnn..
Władze zarządziły ewakuacJę Terzi- . O godz. 5 popoł. przy dźwi„kach or- szalka. Gości zaproszono do dalszych sa- dusz zwycięstwa oraz podnieść akcję na
gno. Ludność tylko pod przymusem o- k1estry 21 pp. wycieczka udała się z po- lonów państwa Piłsudskich, gdzie gospo- rzecz amnestji w celu uczczenia faktu utworzenia drugiego gabinetu Labour Par
puszcza swoje domostwa.·
chodem do Belwederu. W Belwederze darze podejmowali ich herbatą.
ty.
Jest rzeczą pewną, że Snowden będzie
W:3ród płaczu dzieci i zawodzenia ko- v•ycieczk~ przyjęła p. marszałkoNa PiłO godz. 9 wieczorem główny komitet
h;et przynagfani przez karabinierów ładu sudska. Niebawem zjawił się p. Marsza· przyjęcia wydał na cześć wycieczki raut kanclerzem skarbu; co do teki ministra
spraw zagranicznych wymieniane są na:~ mieszb1ńcy swój skromny dobytek na łek Pjłsudski, powitany niebywale entu- w salonach Rady Miejskiej.
zwiska
Artura Hendersona i Thomas&
r.a samochody ci~żarowe, które przewożą zjastycznie.
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je w bezpieczne miejsce.
Władze nakazały pozatem ewakuację
f Campibello miejscowości Agino, zagrożone przez lawę.
Strumie,ń lawy w dolinie Cupazzio roz
a?;itlił się na dwa ramiona, z których jed
I•o posuwa się po połu..i"liowo- zachodnh~,
stoku góry w stronę Terzigno i Bascoreunieruchomieąiu
Rle, dru!','ie zaś z rn1,ieJszą s:tybkością. pły
nie w kier~nku miejscowości Campibello.
Nad Wezuwjuszem wznosi się olbrzymi niebosiężnej wysokości słup czarnego
Dzisiaj przybył do Pabjanie okręgowy
Pabjanice, 5. 6. (telef. od wł. koresp.) strajkującym, niektórzy z nich usiłowali
dymu, rzucr.jQc na wielkie połacie kraju
V./ ciniu wLzorajszym w firmie Kru- wedrzeć się do kantoru fabrycznego, wy inspektor pracy p. Wojtkiewicz, któcy od
rdz.'.:.we odblasld.
sche i En<ler zastrajkowało 3 tysiące ro- bijając przytem 3 szyby. Zarząd fabryki był konferencję z przedstawicielami ro
botników.
Dyrektor specjalnego obserwatorjum botników. Strajkujący domagali się od zaą,!armował policję.
Przybyli na miejsce policjanci wezwali
Na konferencji tej, której przewodnina. Wezuwjuszu prof. Maladra oświad- Zarządu fabryki pracy w ciągu 6 dni w
czył, iż erupcja wulkanu dochodzi do roz tygodniu zamiast dotychczasowych 3-ch zebranych do rozej.ścia się. Nie wszyscy czył Starosta Łaski - p. Wallas, deJegael
miarów nienotowanych od kilkudziesięciu albo też natychmiastov,·ego rozpoczęcia ur usłu~hali wezwania. W czasie usuwama postanowili przys~ąpić do pracy i prosić
lat. Istnieje jdnak nadzieja, iż nie doj- lopów. Zarząd fabryki nie przychylił się zgromadzonych przed fabryką rzesz jed- p. inspektora Wojtkiewicza o inte:rwenna z kobiet doznała lekkiego obrażenia cia cję przy realizowaniu wysuniętych żądań.
dzie do żywiołowej katastrofy, gdyż za- do żądań robotników.
Po konferencji odbyło się ogólne zebranłi
"iwyczaj erupcje z krateru są. mniej groź
Gdy delegacja zakomunikowała to ła (rana czoła).
•
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wszystkich robotników, którzy po wys.lu
chaniu delegatów przystąpili do pracy.

Minister Zaleski

konferował z Briandem
PARYŻ, 5. 6. - Minister Zaleski •
towarzystwie ministra Knolla, wyjechał w
dalszą drogę do Madrytu. Przed wyjaz·
dem
minister Zaleski złożył wizytę Brian•
Mordercą mógł być
dowi, z którym przeprowadził dłuższą dy·
NEUSTRELITZ, 5. 6. Na dzisiejszej jednak Wilhelm Nogens zeznał, że, wy- I zasadnić motywację tego wyroku z punk- skusj~ w sprawie zagadnień. znajduiącycb
rozprawie i:,rzesluchiwany był najstar- chodząc po jakiemś przesłuchaniu, matka tu widzeniv, naukowego. Dr. Hentig w cza się na porządku dziennym obrad Rady
szy brat obu głównych oskarżonych, Wil obu oskarżonych powiedziała do młodsze- się zeznań dzisiejszych opisał obszernie Ligi Narodów.
helm Ifog012s, 1dóry od dłuższego czasu go z nich, że August Nogens o mało co w jaki sposób doszedł do uzyskania zezerwo.ł ze s\voją rodziną. Zeznania Wilhel nie zdradził się w czasie zeznawania.
znań od Augusta Nogensa.
ma Nogensa obciążają poważnie młodsze
Zeznania Wilhelma Nogensa nie wnio
W zeznaniach Dr. von Hentiga wystąrektorem Uniwersytetu
go z oskarżonych, Fritza Nogensa, przy sly żadnych specjalnie nowych punktów, pił również moment, pozostający w ostrej
Warszawskiego
jcr.hlocz~~1wrn obciążeniu straconego Ja- któreby wyjaśniały sprawę.
sprzeczności· z zeznaniami prokuratora
W dniu 5 bm. odbyło się w sali posiekub0 v::;ld 'g"v.
Następnie przesłuchiwany był psy- Miillera. Dr. Hentig oświadczył bowiem,
V,'ilh„lm Nogcns stwierdził dzisiaj, że cholog s~dowy, dr. Hans Hentig, który powołując się na swoją przysięgę, że dzeń senatu akademickiego zebranie ogó
słyEL 2~ ro-·11opę, prowadzoną przedtem był doradcą naukowym radcy Steudinga, wbrew zaprzysiężonemu zezna.niu proku- ne profesorów Uniwersytetu Warszaw·
pomlQdzy Jakubowskim i Fritzem Nogen w czasie prowadzenia przezeń śledztwa, ratora Miillera, bynajmniej nie wymu- skiego w celu wyboru rektora na nowy
sem, w czasie której Jakubowski miał o- zmierzającego do rewizji procesu. Dr. szał zeznań na Auguście Nogensie i powo rok akademicki 1929 - 30. Rektorem wy
oiecywać Fritzoi.,vi Nogensowi 600 marek, Hentig miał za zadanie zbadać wyrok, łał się przytem na. zeznanie urzędników, brany został profesor zwyczajny ekonoicżcli będzie umiał milczeć. Jednocześnie Jwydany przeciwko Jakubowskiemu i u- .którzy byli obecni przy przesłuchiwaniu. mji społecznej Dr. Tadeusz Brzesk!....

nie

wykazał
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winy Jakubowskiego
tylko Nogens

Dr. Tadeusz Brzeski
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Najpi~kniejsza
1

Polka
z Ameryki

.

Niezręczny

przybyła na P. W. K.

tytułem

rekompensaty

BYTOM, 5. 6. Nadprezydent rejencji magistrat katowicki. Widocznie Niemcy
opolskiej dr. Lukaschek udzielił teatrowi dążą do zatuszowania skandalu opolskiepolskiemu w Katowicach subwencji w wy go, aby tern samem ułatwić w przyszłym
sokości 5000 marek.
sezonie występy niemieckich
zespołów
Powyższa suma ma być częściową re- teatralnych na terenie śląska polskiego.
kompensatą za subwencje udzielone nie-ł Prawicowa prasa niemiecka jest ogrom
mieckiemu teatrowi w Katowicach przez nie niezadowolona z czynu dra Lukaschka.

•
P. Prezydent Ojcem
chrzestnym
siódmego syna rodziny robotniczei
"

Małżonkom Włodkowskim zamieszka- mej pociechy męskiej państwa Włodkow
ZWle ZI
O z
łym w domu m1eJs
· · k'im przy u l'icy Le szno s ki ch b ę dzie
. P • P rezyd en t R zeczypospol'IW dniu 4 b. m. przybyła do Warszawy 105 w Warszawie urodził się 7-my syn. tej., który chrześniakowi swemu wręczy
ncieczka Polaków z Ameryki w liczbie
Według uświęconego zwyczaju, który w darze ksiażeczke Kas.Y Oszczedności na
Mó osób. Wycieczce przewodniczył p. stał się prawem, ojcem chrzestnym siód- 1000 zł.
Kowalczyk z Chicago. Na dworcu gości
•
zamorskich powitał prez. Izby handlowej
•olsko-amerykańskiej, p. Kotnowski. Dezłoto'
tegacja wycieczki będzie przyjęta przez
p1ęc10
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na
Zamku, prezesa klubu BB., płk. Sławka.
j nowe jednozłotówki niklowe
. W dniu jutrzejszym delegacja będzie
przyjęta w Belwederze przez p. MarszałMennica królewska w Brukseli wykoMennica państwowa w Warszawie wy
ka Piłsudskiego.
nała dla Rządu poslkiego 5 miljonów mo- konała już znaczną część tego zamówieZ Warszawy wycieczka udaje się do net srebrnych 5-złotówek, które będą w nia. Wykonane transporty dostarczane
Poznania na PWK., a później do Lodzi, niedługim czasie dostarczone do Warsza- są skarbowi Banku Polskiego. Całe zaKatowic, Kmkowa, Lwowa i Częstocho- wy pod specjalnym konwojem władz bez- mówienie ma być wykonane do roku przy
wy. (w)
pieczeństwa. Monety te były bite na stem szłego.
płach, dostarczonych przez mennicę pańNiezależnie od tego, bije mennica pan
yn ro a ~rzego
stwową w Warszawie. Nowe monety stwowa w Warszawie jednozłotowe mozłamał obojczyk
polskie mają 33 mm. średnicy, ważą 18 nety niklowe, które zastąpić mają będąLONDYN, 5. 6. _ Reuter donosi z gram?w. Jedna strona przedstawia orła ce obecnie w obiegu jednozłoto;ve mon~Vancouver, że trzeci syn króla Jerzego, polstkiego, ustataw?wkegb? twzoru, sbtro~a. od- ty bs:tebrne_. ,N_o wa ~o?etat, kktora będz1~
ks. Gloucester spadł z. konia.w czasie gry wro i:ia - pos c o Ie
wyo razaJące wy I. a w l 1OSCl 30 . ml J. sz u , . zaw1erac
w polo i ?legł zł~°!andiu oboiczyka. Stan zwyfc1ęWs~wtt~' według pięknego rysunku bdę?z1e 99 proc: naJczystszeg.? rudk~u. Bęchorego nu1 budzi za nych obaw. (PAT) pro . I iga.
zie ona rozmiaru 2 5 mm. sre rucy, waKrążki na bicie nowych srebrnych 5- gi 7 gramów. Nikiel ten, wraźliwy na
złotówek zostały nabyte w me:r..nicy kr6- magnes, jest bardzo trudny do podrabiaGIEŁDA
le:wskiej w Londynie, w. ~lości 15 miljo- nia, gdyż ~ałszrwe monety, wykonane rze
Warszawa, 5-go czerwca.
Dewizy. Belgja 123.9211.i; Kopenhaga now sztuk, z tego 10 m1lJ. dostarczono stopu, zawieraJącego cynę, lub crn.k. są
237.5211.i; Londyn 43.24 i trzy czwarte; mennicy państwowej w Warszawie, któ- bardzo łatwe do odróżnienia..
43.2411.i; Praga 26.40; Szwajcarja 171.65 ra ogółem wykonać ma 23 miljony monet. f
Sztokholm 238.42; Włochy 46.67; Paryż
34.8611.i.
Dolar w obrotach prywatnych 8.88%
Najnowsze opracowanie epokowego filmu świata
tubel złoty 4.58%; rubel srebrny 2.70; bilon srebrny 100 kopiejek 1.20; gram czy
stego złota 5.9244.
Papiery procentowe. 7 proc. poż. stabilizacyjna 92.00 (zł. 818.80) ; 4 proc.
według powieści Piotra Benoit.
poź. inwestycyjna 103.75 103.50; 5
W
rolach
głównych:
Stanisława Napiórkowska ł Jean Angelo
proc. państw. poż. premjowa dolarowa
74.00.
wkr6tce w kinie 11DALACE''
Akcje. Bank Po!ski 167.50; Bank Zw.
IP· zar. 78.50.
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Kilińskiego

Ćw}czenia nauczycieli
roczn. 1905

ł

1906

M. S. Wojsk. komunikuje, że w ro'kt
na 8 tygodnio
we wyszkolenie od 5 lip~25 sierpnia na1
uczyciele szkół powszechnych roczników.,
1905, 1906, którzy zostali' zaliczeni do~ re- :
zerwy. Karty powołania otrzymają ci nau
czyciele od właściwych
powiatowych.,
komendantów uzupełnien w czerwcu rb. ·
Uchylanie się od odbycia tego wyszko
lenia powoduje niezwłoczne wcielenie do
wojska, celem odbycia całkowitego okresu służby czynnej, niezależnie od odpowie
dzialności karnej za uchylanie się od służ
by wojskowej.
bieżącym zostaną powołani

za skandal w Opolu

360 Polaków z Ameryki
Ł

manewr nie1niecki

5 tys:i marek

Los Angelos - jak zresztą wszystkie
iline miasta amerykańskie wybrało V/
tYTI!..rok? swą ~ólowę pię~ności.
.
. '-' posród tysięcy czaruJących w~z1ę.kiem I urodą kandydatek - palmę pierw
szeń~twa i tytuł najpiękniejszej kobiety
światowej stolicy f}lmu zdobyła Polka-;Jani_na Korecka, ktora ma 19 lat. Urodzila s1ę w Ameryce.
Obecnie Miss Angelos - Janina Korec
fca wraz z ojcem przybyła do Warszawy
w wycieczce Polaków amerykańskich, zor
ganizowanvcb w Zwiazku Narodowvm
Polskim.
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Uznanie czeskiego min.
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POZNAŃ, 5. 6. - Wczoraj wieczo•
rem przybył do Poznan1'a samochodem
czechosłowacki minister komunikacji Naj:
man w towarzystwie radcy ministerjalnego
dyrektora Turka. Minister Najman, dzieląc się pierwszemi wrażeniami z wystawy,
zaznaczył, że nie spodziewał się, by Powszechna Wystawa Krajowa miała tak
wielkie ramy i była tak imponującą.
Jutro w południe minister Najman o.
puszcza Poznań i udaje si~ przez Gniezno
i Bydgoszcz do Gdyni, skąd przez Berlin
_w_r_ac_a_d_o_P_ra...;g_i·---------

T

umiej walk francuskich
W cyrku

WEISS - POGRZEB.A:.
Do przerwy przewaga Weisa, który w .
12 minucie zwycięża paradą z tylnego .
pasa.
WALUSZEWSKI _ ŚPIEWACZEK.
Walka obfituje w momenty bardzo
ciekawe. śpiewaczek jak zwykle, walczy
brutalnie. Podczas walki bije, kopia i gry
zie słabs
d . b.
. .k p
bliczność z~~o 0 s~e ie ~[zec1 w:-i 1 a. uz walk i Wm~g8: s:;;_. wy. uczem~ J:>rutala
sem z~cięża Śelew~~~~e prze mm pa·
SZTEKKPER
•
- KRAUS.
Sztekker walczy stylowo. Kraus bi·utalnie. Po odgwizdaniu końca walki Kraus
zaat.akowałSztckket·a. Sztekker broni ac s1P
chwycił Krausa i rzucił go na obie łopat.
ki.
Sędzia nie uznał zwycięstwa, poniewał
było odniesione po odgwizdaniu końca
walki. Sprawę tę arbiter skjeruje do Zw.
• •1
do rozstrzygnięcia.
KOEHLER - SCHACHTSCHNEIDER.
Fizyczna przewaga Koehlera, lecs
Schachtschneider technicznie lepszy. Wal
ka ładna i spokojna. W 17 minucie zwy
cięża Koehler.
·

i dni

następnych!

ŻONY· SZA

Dramat życiowo-erotyczny wytwórni Francuskiej „Markusfilm"
W rolach głównych:

piękna SUZY

VERNON,
RUDOLF WE AER
OLA FIORD -i HENRI EDWARD.
znany

Następny
Początek

program: „NA STOKACH CYTADELI"

seansów w dni powszednie o godz.: 5,20, 7,15 i 9; w dni

świąteczne

o godz. 3, 5, 7

9.
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W ubiegłą niedzielę i poniedziałek
Lwów stał się widownią burzliwYch mjść
na tle religijnem.
Na kogo spada wina wywołania tych
pożałowania godnych zaburzeń i co dalo
początek żywiołowemu odruchowi ludności katolickiej stolicy kresowej a głów~
nie jej młodzieży akademickiej?
Wedlu$ dotychczasowych wiadomości
prasowych i relacji urzędowej. Agencji
Telegraficznej geneza wypadków i ich
przebieg przedstawia się następująco:
W chwili gdy w niedzielę przed poluflłniem procesja Bożego Ciała dążąc z kościoła św. Anny przechodziła. ulicą Zygmuntowską, z -0kien kamienicy, w której mieści się prywatne żydowskie gimna
zjum żeńskie i męskie rozległy się nagle
śpiewy, krzyki i gwizdy a na głowy kroaących w procesji pobożnych posypały
się odłamki tynku, cegieł i zeschłych o·
gryzków chleba.
Sprowokowany w ten sposób tłQm 7.a·
tnierzył rzucić się do bramy kamienicy,
przeszkodziła. jednak w tern policja, która
do ekscesów nie dopuściła zamykając dostęp do kamienicy od strony także ulicy
Gródeckiej.
Oburzenie tlumu spotęgowało się jeszae bardziej, gdy rozeszła się wieść, że dy
rektor gimnazjum, do którego udała się
delegacja biorących udział w procesji celem zażądania satysfakcji za znieważenie
łłrocesji odmówi1 dania satysfakcji.
Wieść o tych zajściach lotem błyskawicy rozeszła się po mieście, budząc z powodu tego niepoczytalnego wybryku mło
dzieży żydowskiej ogólne oburzenie, które
następnego dnia t. j w poniedziałek zna.
lazło
w ~zeregudemonstracy~! ~ał
towmeJs~yc~ Jes~e zab~~eń, aruzeli t~
było w medzi.elę. MianowiCie o godz. 11-eJ
przed południem tłum, w którym przeważała młodzież akademicka przybył przed
budynek gimnazjum żydowsldego przy ulicy Zygmuntowskiej i rozpoczął demonstrować. Na. demonstrujących posypał
się, wedle relacji prasy lwowskiej, z okien
grad kamieni, następnie zaś młodzież żydowska matakowała demonstrantów.
Przyszło do bójki, w której udział wzięły
tłumy publiczności. Policja konna ł piesm przybyła wkrótce na miejsce walki,
rozproszyła. tłum, i mmknęła ulicę Gródecką, dokonując przytem licznych aresz
towa.ń.
Przez całą godzinę mrówno komunikacja kołowa, tramwajowa, jak i ruch
pie8zy były na tej ulicr wstrzymane.
Na tem się jednak nie skończyło.
Około godz. 6-tej popołudniu zebrał się
na pl. Marjackim tłum liczący kilkaset osób, z przewagą młodzieży akademickiej.
Demonstranci udali się najpierw na ul.
Szajnochy, gdzie mieści się bóźnica i tutaj
wybili wiele szyb.
W dalszym ciągu tłum ruszył na 1iL
.Kościuszki, gdzie w domu żydowskiego
koła akademickiego Emunah wYbito rówllież szyby.
Stąd pochód skierował się na ul. Pod
wale, gdzie znajduje się redakcja i drukarnia sjonistycznej "Chwili".

:wrraz

Następnie grupa akademików, zef>:rawszy się na ul. Zygmuntowskiej, wtarg

Str.

zaciera
wodą

na młyn propagandy

bić odpowiedzialnem, zwłasuza. że istnieje przypuszczenie, że w aranżowaniu tego
wybryku brały żywy udział żydowskie
żywioły
komunistyczne, korzystające,
jak wiadomo, z każdej sposobności, celem
wYWołania zamieszek i łowienia ryb w
mętnej wodzie.
społeczeństwo żydowskie przejęte
było wybrykiem smarkaterji, że odczuło
ono żywo krzywdę, jaką niepoczytalne
młode umysły wyrządziły ludności katolickiej, tego dowodem, że, rabini lwowscy
zjawili się zaraz w poniedziałek w kapitule rzymsko • katolickiej, wyrażając swoje ubolewanie z powodu wybryków żydow
skiej młodzieży i zapowiadając, że do kapituły przybędzie delegacja rodziców mło
dzieży uczęszczającej do gimnazjum ży-

te

dowskiego c~lem wyrażenie również swego ubolewarua.
W ciągu wtorku młodzież akademicka
urządziła w różnych punktach miasta
kilka zebrań, na których omawiano sta-

nowisko młodZieży wobec wytworzonej
sytuacji.
, . , Wobec jednak potępienia wybryku
przez społeczeństwo żydowskie, wobec
zapowiedzi ze strony władz państwowych
energicznego przeprowadzenia śledztwa
i przykładnego ukarania winnych, życzyć
by należało. aby umySły młodzieży jak
najprędzej się uspokoiły, aby podniecony
nastrój. ludności lwowskiej czemprędzej
ustąpił normalnemu biegowi życia.
Niezadługo Rada Ligi Narodów zbierze się w Madrycie, _gdzie na porządku
dziennym znajduje się również kilka
spraw polskich i p. Stresemann nie omieszka wykorzystać momentu, ~by wskazać
na Polskę, jako na państwo, które nie ma
Pl'awa ujmować się za mniejszością polską
w ~iemczech~ ~kor? ~m u siebie prześladuJe ona mrueJszosc1 narodowe.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że wro
ga nam prasa niemiecka - w ślad za żydowską prasą nacjonalistyczną w Polsce

Zbrodnicza pruska
Awans dla

edłu

temi
.„
t
związku z
m3sciam w
g
doniesienia Polskiej Agencji Telegraficz"eJ· aresztowano ogółem około 40 oso'b,
"
przeważnie akademików, pod zarzutem
zbrodni zakłócania spokoju publicznego.
~.· ~ •
Taki jest mniej więcej przebieg zajść,
t którego okazuje się, że ludność katolicka
Lwowa została faktycznie sprowokowana
pr~ młodzież żydowską. Za to całego
społeczeństwa żt_dowsJdego nie .wolno ro-

antypolski~i

- rozdmucha zajścia Jwowskfo do cH·-·:;-.,mich rozmiarów, przedstawiaj:}c je Jl!:~
prowokację ze &trony polskiej i ';rykoi:zy
stując je dla celów a~tacji przedw nam.
Dlatego też, rozumiejąc uajzupełnfoj n.burzenie młodzieży naszej, tak gnrąc111
przyjmującą do serca, każdą wyrz~dmną
uczuciom polskim krzywdę, należy, jak
już powyżej powiedzieliśmy, życzyć snbie
powstrzymała się od dalszych wystą
pień, nie licującyclt z powag<} chwili i wy
miar sprawiedliwości za wybryk młodzie
ży żydowskiej pozostawiła władzom, do
tego powołanym.

aby

me

Pamiętajmy, że wrogowie na.si
śpią - oni czuwają, by na każdym kr<łko,
przy każdej sposobności zaszkodzić Pol·
sce, by powagę jej obniżyć w oczach za.

granicy.
Stresemann z
z

pewnością

zaciera

ręlfJ

l""do~r.L.

Wal.

bezczelność

sprawców napaści na artystów
polskich w ąpolu

u•1•••1c•K&
11'94' -,an
•
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pienią się, gdy usłyszą słowo „Polak", a
milczenie władz niemieckich, będące po·
nieką.d aprobatą, rozzuchwala Ąakatę.
Całe społeczeństwo polskie w szeregu
wieców napiętnowało barbarzyństwo nacjonalistów niemieckich, domagając się
zadośćuczynienia. Nic też więc dziwnego, że po oświadczeniu władz niemieckich,
iż sprawcy zajść opolskich będą przykła-
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dnie .ukarani, z niecierpiiwością oesellwano u nas na wyrok.
Sprawiedliwość niemiecka atoli Jcro.
czy „swoistemi'' drogami, dowodem tego,
toczący się obecnie proces o rehabilitacjt
niewinnie skazanego na śm~erć robotnika
polskiego, Jakubowskiego, również i w •
stosunku do „pałkarzy" opolskich Temlo
da niemiecka kierowała się jakiemiś ubocznemi względami.
Jak doniosło wczorajsze „Hasło'', pl'Hd
sądem ławniczym w Opolu odbyła się ttA:
prawa przeciwko 10 sprawcom napadu
na zespół opery katowickiej. Sąd, po
dłuższej naradzie skazał oskarżonych. na
2 tygodnie więzienia każdego.
·
J estto bardzo łagodny wyrok, .ale nłę
tu należy szukać meritum sprawy.
10 podsądnych, którzy stawali przed
sądem ławniczym w Opolu, to ludzie mb
dzi, w wieku od 20 do 23 lat, i nie oni ponoszą główną winę za zajścia.. Byli om
jedynie narzędziem w ręku dz).ałaczy nacjonalistycznych, wyzyskujących młodzież dla swoich celów.
Największą odpowiedzialność za ba?'
barzyńskie ekscesy ponoszą te jednostkI,
które do nich podburzały, oraz ci, co mogąc niedopuścić do masakry artystów poJ
skich, zachowali karygodną biernoM t. j. policja opolska.
·
I gdy cały świat cywilizowany dowłi6
dział się .o kulturze pruskiej, której tYJ)owym objawem była bezprzykładna m~
kra artystów polskich w Opólu, wł~zie
niemieckie, chcąc zatuszować pierwsz<:
wrażenie, ogłosiły, że winni niedablstwa
urzędnicy policji poniosą odpowi".::dni:
karę.

•

Rotmistrz v. Wedel
narzeczony księżniczki

1

v. Monroy
nęła do gmachu gimnazjum żydowskiego
demolując częściowo doszczętnie urządzeJak już „Hasło' pisało aresztowano w Berlinie księżniczkę v. Monroy, która
nie, przyczem przyszło do bójki między ciotce swojej hr. Hermesberg miała ukraść drogocenną biżuterję. Po jej areszto~
młodzieżą katolicką a żydowską. W kilka w„.,..;u ... „ ...zeczony J·eJ·, rotmistrz v. Wedel odebrał sobie życie.
. ..
naście minut później w podobny sposób .......... ,.._,
?Ademolowany został także dom żydowskiej
młodzieży akademickiej przy ul. św. Teresyw.

ręce

głównych

Głośnem echem nietylko w kraju, ale
i zagranicą odbiła się sprawa krwawej
masakry artystów opery polskiej w Opolu. Ekscesy tego rodzaju, oraz wrogie manifestacje przeciwko wszystkiemu,
co tchnie .polskością, nie są w Niemczech
rzadkością; przeciwnie - są na porządku dziennym. Podburza do nich cała pra
sa nacjonalistyczna, której matadorzy

Jtsiężniczka HeJj!:a.

s

Jak wygląda ta kara, okazuje się ~ecnie. Oto dwaj najbardziej winni urzędnicy policji opolskiej, mjr. Starke i mjr.
Gilgenheim, których w pierwszych chwi·
li zawieszono w czynnościach, obecnie_~·
stali przeniesieni do Raciborza na wy~ze
t
· k
s a:nowis a.
'
· Major Starke ze zwykłego urzędnika
awansował na naczelnika policji w Raci·

Potr"0'1·ne morderstwo •• samobo'·1stwo ~~~;c~ajor

zaś został je~

Gilgenheim
Rząd pruski chce im widocznie da-4
d n1•ka aust rJac
• k•1ego
nowe pole do popisu.
wysok•1ego urz~
· eł.
· t uczciwy
~
Fakt ten oburzy1 nawe
·
l
d b ł
Niemców, czego dowodem jest artykuł
WIEDEN 5. 6. Wysoki urzędnik pocz- go maiżeństwa, poczem sam o e ra so· pis.ma opolskiego „Freiheit", z dnia 23-go
towej kasy oszczędności, radca minister- bie życie.
maja, które w gorących słowach po~ępia
jalny dr. Siemann. zamieszkały przy EliPrzyczyny tego tragicznego czynu są tego rodzaju zarządzenie.
sabetstrasse, zastrzelił swoją 30-letnią żo- nieznane, podobno dr. Siemann znajdował
n"' 11-letniego syna z pierwszego mał- się w opłakanem położeniu finansowem.
Zaiste bezczelność pruska nie ma ·gra.
-co
k
'"';,.._
.
.
Li.
· eństwa
i 6-miesi"czne dziec o z drugie· · (ATE\
· ·
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Błędy polityki zbo · owomapro 1 ac 'JDeJ
Szerokie warstwy
Stopień zainteresowania
szerszych
sfer ludn-0ści miejskiej naszego kraju zagadnieniami gospodarczemi, dotyczącemi
rolnictwa, jest naogół stosunkowo mały,
w każdym razie znacznie mniejszy, aniżeli by to wynikało z nas:r.ej struktury go
spodarczej, jako kraju rolniczo - przemy
słowego. Są jednak momenty, w których
sfery przemysłowo - handlowe nie mogą
tak łatwo przejść do porządku dziennego
nad sytuacją, w jakiej się rolnictwo znajduje. Taki właśnie moment przeżywamy
obecnie, kiedy kryzys, jaki przechodzi
rolnictwo, a co zatem idzie, znacznie
zmniejszona siła nabywcza ludności rolni
czej, odbija się bardzo ujemnie na konj unkturze w przemyśle i handlu i to w
chwili, kiedy przy braku konjunktur eks
portowych kwestja pojemności rynku wewnętrznego · jest kwestj ą żywotną.
Dyskusja, jaka ostatnio na temat kry
1Ysu w rolnictwie się wyłoniła, nasuwa
poważne refleksje i zmusza nas do rewizji stosowanej ostatnio polityki zbożowo
aprowizacyjnej, która kryzysu wprawdzie nie wywołała, ale w znacznej i niepożądanej mierze go zaostrzyła, co w
naszych warunkach finansowych tern silniej daje się odczuwać.
W dobie liberalnej polityki zbożowej
zaobserwowano ujemny objaw, że wywożąc zboże po żniwach po niskich stosunkowo cenach zagranieę, zmuszeni jesteś
my do importu zboża na przednówku po
cenach znacznie wyższych. Wyniki tej
obserwacji skłoniły nasze czynniki miarodajne do rewizji liberalnej polityki zbo
iowej, a drogą redukcji logicznej doszły
one do wniosku, że należy po żniwach
iahamować wywóz zboża, aby ewentual-

Rozwój wybrzeża
polskiego
W tych dniach odbyły się w Orłowie
ł Gdyni, pod przewodnictwem naczelnika
wydziału portowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, inż. Łęgowskiego, posiedzenia stałej komisji międzyministerjal
nej do spraw rozwoju wybrzeża, oraz por
tu i miasta Gdyni.
Posiedzenie w Orłowde poświęcone było sprawie utworzenia tam letniska nadmorskiegot odpowiadającego współczes
nym wymaganiom kulturalnym, jak również zagadnieniom, związanym z rozwojem. Helu, J astanń i Pucka.
Komisja w Gdyni obradowała nad
sprawą budowy mieszkań dla robotników
1 przydzielenia terenu dla spółdzielni mieakaniowych, oraz nad szeregiem aktualnych spraw dla Gdyni, jak sprawy poczt.owe, różnych niedomagań w mieście itd.

Nowy rekord przeładunku
portowego w Gdyni
O niezwykle szybkim rozwoju portu
gdyńskiego świadczy najwymowniej fakt,
ie każdy ndemal dzień stanowi nowy reIJ;ord pod względem ilości dokonanego
przeładµnku. Nadzwyczajny rekord stanowi dzień 31 ub. m., w którym obrót por
łiowy wyniósł 13.479 tonn, z tego na eksport 9.449 tonn (wyłącznie węgiel eks-

portowy), a import: ryżu 1145 tonn, tomasyna 580 t., złom :ielazny 650 t. i fosfaty 1680 tonn. Dotychczasowy rekordowy przeładunek dzienny wynosił zaledwie ponad 10 tys. tonn. Dzięki instalowaniu coraz to nowych urządzeń przeła1łunkowych, oraz stałemu rozszerzeniu
portu, obrót portowy Gdyni stale wzra..
sta.
Port w Gdyni odgrywa juz w naszym
eksporcie wybitną rolę. Gdybyśmy nawet zrezygnowali z dalszego rozwoju por
'?•a obrót przeładunkowy z 31 maja miał
•~ę nadal ut~ać, wówr;a.;; <>?ró~ ~ie31ęczny wymosłby około ew1erc miłjona
tonn, a roczny ponad 4 miljony tonn.
.Tes~ to już dość powa~_cyfra i już przy
takich obro?1ch Gdyma J_akQ polt pdgry-

wałabY, dom~ ~

ludności

rolniczej

o

•

przezywają

ną nadwyżkę na przednówku sprzedać
wyższych cenach zagranicy.

po konj unkturalnym, za który nikt winy po
nosić nie może, o tyle zbyt pochopna i
Zapomniano tylko o jednem, że odwró prostolinijna polityka zbożowo - aprowicenie tezy, która się okazała błędną, nie zacyjna, stosowana w roku ostatnim, naoznacza jeszcze kroczenia po właściwej raziła rolnictwo na ogromne straty, a co
drodie, albowiem życie gospodarcze jest zatem idzie, uczczupliła znacznie możli
tak skomplikowane, a na konjunktury wości wyzyskania rynku wewnętrznego
przez przemysł i handel, przyczyniając
składa się tyle przewidzialnych i nieprzewidzialnych czynników, iż stosowanie tyl się do zaostrzenia ogólno gospodarczego
ko zasad logiki bez uwzględnienia mo- kryzysu w kraj u.
Doświadczenia ostatniej doby prowamentów konjunkturalnych prowadzi czę
dzą do wniosku, że polityka nieprzemystokroć na manowce. Nie pozwolono i·ol
nictwu wywozić zboża po cenach znacznie ślanych eksperymentów musi w przyszło
ści być zaniechana, o ile zaś z punktu wiwyższych od dzisiejszych, aby dziś otwie
dzenia
państwowego ma być uczyniony
rać zagranicę w chwili niepomyślnych cen
wyłom w polityce liberalizmu gospodari bardzo małego popytu.
czego, muszą być poczynione kroki i zmo
O ile więc spadek cen zboża na ryn- bilizowane środki. które pozwolą na przy
kach światowych jest wynikiem czysto jęcie ryzyka tych poczynań przez pań• Wf

&

W*WN·

N

Plugawe pióra pismaków
nawołują

Jest to pierwsza polska wystawa powszechna w odrodzouej Ojczyźnie, która
wspólnemi siłami całego społeczeństwa
obrazuje całkowicie życie polskie we
wszystkich jego dziedzinach, ze szczególnem uwzględnieniem dorobku naszego z
ostatniego 10-lecia.

Powszechna Wystawa Krajowa, jako
manifestacja twórczych sił Polski jest
widomym pomnikiem zjednoczenia ziem
do niedawna rozdartej Ojczyzny.
Na przełomie zati~m dwu dziesięciole
ci w życiu państwa, Powszechna Wystawa Krajowa stanęła, jako rzetelny rachu
nek sumienia z prze.:izłości oraz wyraźny
drogowskaz na przy.:izłość.
I jak szereg wy.:itaw polskich w cza-

••

IDllJODOW złotych

redukcja inwestycyj na kolejach polskich
kolejowy nie przeprowadzi pewnej części
projektowanych w tym roku inwestycyj.
Ogólna suma kosztów tych zaniechanych inwestycyj wynieść ma 76 milj. zł.
Chodzi tu głównie o budowę gmachów,
ramp i mostów. Natomiast budowa rozpoczętych linij, a mianowicie Bydgoszcz
- Gdynia oraz Druj a - Woropaj ewo bę
dzie kontytnuowana. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kolejnictwie
czą.
W Ministerstwie Komunikacji zapa- wymagać będzie, oczyw1scie, aprobaty
dła też, jak słychać, decyzja, iż zarząd min. Skarbu i Rady Ministrów.

Budżet państwa na rok bieżący ustala sumę wydatków inwestycyjnych w ko
lejnictwie polskiem na 276 miljonów zło
tych.
Czynniki fachowe zwróciły jednak uwagę na konieczność oszczędności i zażąda
ły zaniechania przeprowadzenia pewnych
inwestycyj w roku budżetowym 1929-30,
a to z uwagi na ogólną sytuację gospodar

Komisje państwowe do badania mąki i pieczywa
Rozporządzenie

Min. Spraw

„Monitor Polski' z dnia 4 b. m. ogłarozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych, na którego mocy zostały powołane przy ministrze Spraw Wewn. główna komisja do badania mąki i pieczywa,
zaś przy wojewodach (komisarzu rządu
na m. st. Warszawę) - wojewódzkie komisje do badania mąki i pieczywa.
Do zakresu prac głównej komisji należy wydawanie opinji w charakterze czyn
nika fachowego przy regulowaniu przemiału zbóż·chlebowych i wypieku.
Do zakresu prac komisyj wojewódzkieh należy w dziedzinie młynarstwa:
współdziałanie z władzami naczelnemi w
wykonywaniu nadzoru nad produkcją
młynarską pod względem przestrzegania
sza

-

hakały
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stwo, aby nie narażać lekkomyślnie szerokich warstw ludności rolniczej na w strzą
sy, jakich obecnie jesteśmy świadkami.
Jeżeli postulatem na przyszło:§ć jest
większa ostrożność przy stosowaniu t ych,
czy innych zasad polityki zbożowej, to w
chwili obecnej cały wysiłek czynników
miarodajnych winien iść w tym kierunku,
aby przez odpowiednią. akcję :finansową
przyjść rolnictwu z doraźną pomocą i pozwolić przetrzymać kryzys. że sytuacja
jest poważna, wynika już choćby z faktu, iż w Poznańskiem, stojącem pod
względem kultury rolniczej bardzQ wysoko, a zajmującem u nas czołowe miejsce,
większa jest podaż majątków rolnych,
których właściciele, ...,,,;obec braku śrotl
ków finansowych, znajdują się w bardzo
trudnem położeniu.
Stk.

pruskiej

do bojkotu Powsz. Wyst. Krajowej w Poznaniu

W 10-lecie niepodległości Polska stwo
rzyła wielkie i potężne działo Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu.

o

dotkliwy kryzys

Węwnetrznych

żytku; pięciu rzeczoznawców, powoła
nych przez min. Spraw Wewnętrznych, z
których jeden praktyczny znawca piekar
stwa i trzech przedstawicieli nauki.
W skład wojewódzkich komisyj do
badania mąki i chleba wchodzą: wojewoda (komisarz rządu na m. st. Warszawę)
jako przewodniczący; trzej urzędnicy, wy
znaczeni przez wojewodę, z których jeden
pełni obowiązki sekretarza; rzeczoznawca
przemysłu młynarskiego, powoływany

miarę

w

sie niewoli krzepił ducha narodo·,vego l
był świadectwem
7.yv10tności
i eneL"gji
Polaków-, pozbawion ych wolno ś ci politycz
nej, tak dzisiaj l'owszechna Wystnwa
Krajowa w Poznaniu jest wobec ca~ego
świata dowodem, że wbrew· zn:wisb ym
podszeptom wrogów naród polsld mo ·,c i
umie korzystać z niepodległości, Jd/irą
wywalczył sobie krwią i ofiarą pokobł1.
Cała też bezstronna opinj n. zagTo.n:czna darzy podziwem i uznanbm Powszsch
ną Wystawę Krajową w Poznaniu. „Hasło" niejednokrotnie dzieliło się i dzieli ze
swoimi Czytelnikami dodatniemi wr~±e
niami szeregu wybitnych przedstawicieli
państw zagranicznych.
Ten podziw i uznanie kłuje w oczy
szczególnie nacjonalistów niemieckich.
Nie mogąc po'godzić się z faktem, ż~
Polska dała wymowny dovvód swej t~ Ż~'·
zny gospodarczej i kulturnlnej i to w-łaś·
nie na terenie byłego zaboru niemiecTd3·
go, szowinistyczna prasa ni2miecka stara
się wszelkiemi sposobami obniżyć wartość wystawy, aby zniechęcić swoich czy
telników do odwiedzenia Poznania..
Na szczególności jaskrawy wybryk pozwoliła sobie gazeta „Schlawer Zeitung",
wychodząca w Szczecinie.
Konsulat polski w Szczecinie przesłał
do redakcyj dzienników zredagowane w
języku niemieckim zawiadomienie o otwarciu wystawy. Wystarczyło to, aby
wymieniony dziennik doprowadzić do furji. W specjalnym artykule nazwał on
ten krok konsulatu po1skiego „bezwstyd.
nem zuchwalstwem", rzucając równocześnie szereg obelg i oszczerstw na Polskę.
Szczególnie drażni tę gazetę fakt, że
napisy na wystawie umieszczono w języ
ku polskim i francuskim, a nie w niemieckim.
„Oto, jak traktują Niemców na
zrabowanych terenach!" - dodaje kornicz
ny już w swem zacietrzewieniu Niemiec.
„Przestrzegamy usilnie, aby żadna
stopa niemiecka nie postała na tej wy·
stawie!" - brzmią ostatnie słowa arty.

potrzeby przez wojewodę; rzeczoznawca przemysu piekarskiego, powoły
wany, jak wyżej.
, kułu.
Duch ślepej nienawiści i mściwa żą.
Wydatki komisji pokrywane będą z
kredytów, przewidzianych na ten cel w dza odwetu przemawia z tych brutalbudżecie Ministerstwa Soraw W P..wnetrz- nych słów nacfonalistv niemieckie!ro.
jakośei przemiału, w myśl obowiązują- nych.
cych przepisów; praktyczne badanie surowców i produktów przemiału; w dzie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dzinie piekarstwa: współudział w akcji
mechanizowania piekarń, w nadzorze nad
Dziś i dni następnych f
stanem sanitarnym piekarń i ~akładów
przerabiających mąkę, oraz ulepszania jaNajpotężnieiszy prz~bój o:Sta~niej doby!
kości pieczywa:
W skład głównej komisji wchodza: lli
przewodniczący - wyznaczony przez m"i- I
nistra Spraw Wewnętrznych, z pośród urzędników MSW, trzej urzędnicy MSW.,
to epokowy dramat,
z których jeden pełni obowia.zki sekretaktórego treścią jest
rza komisji; jeden delegat 'inin. RolnicDzieje czarnego kapłana rozpusty od początku jego szarlatanerii aż do nikczemnej śmierci
twa; jeden delegat min. Przemysłu i Han
W rolach głównych: JACK TREVOR i DIANA KARENNE.
dlu; dyrektorowie państwowych zakłaOrkiestra powiększona! Na pierwszy seans codzien. od 4.30-6 pp., w sob. i niedz. od 12-3 pp.
• badania ż-u_:wn.....U.i
r zedmiotów_ _U- iimw•s•zllys·t·kille•m•111i·~.·smcallllilp•o•S•Ollig•r•
.•u.w11
agl!a•:·K-in•omwaoligilrmo•d•z•ili'leilt
·w-ramzmie-ni11eiJpoligimolldilyllsll!lellan
s11e!Bin!'!'a"stla:::Ji~
.
• „. „~ i p_
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Roberta.

Wzrost kosztów utrzymania
o 1,23 proc.
W dniu wczorajszym pod przewodnictwem dr. Skalskiego odbyło się posiedze
nie lokalnej komisji do badania zmian kosztów utrzymania.
Komisja ustaliła, że w maju, w po·
równaniu z kwietniem koszta utrzymania
rodziny robotniczej wzrosły o 1,23%. (b)

związek

Nowy

na terenie
Kasy Chorych

czerwca: 1929 roku.

szkolnictwa miejskiego

dokształcający

Staraniem Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m. Łodzi zorganizowany
został w r. b. kurs dokształcający dla wy
chowawczyń przedszkoli miejskich oraz
społecznych, subsydjowanych przez miasto. Kurs miał na celu zaznajomienie wy
ohowawczyń z nowemi metodami wychowania przedszkolrtego oraz pogłębienie ich
wiadomo~ci w dziedzinie psychologji i higjeny dziecka oraz przedmiotów specjalnych.
Kwalifikacje wychowawczyń przed~
sz~oli są naogół nierównomierne, to też
kurs dokształcający w tym dziale wychowania był palącą potrzebą na terenie Ło
dzi. Kurs trwał 5 miesięcy od 5 listopada
1928 roku do 1-gó kwietnia 1929 roku.
Zajęćia odbywnły się w god:z.inach pomię
dzy 5-tą a 8-mą. Wykłady były prowadzo
ne systemem seminaryjnym, wiele czasu
poświęcono dyskusjom.
Słuchaczki pi'Zechodząc wprost t kursu do warsztatu swej pracy, miały moż-

dla

wycł1owawczyń

ność

eksperymentalnie rozwiązywać trud
niejsze zagadnienia wychowawcz~, poruszane na wykładach.
Wykłady obejmowały następujące działy: psychologja dzieckn, higjena dzt~cka,
rtliitoda dr, Marji Montassorl, przedezkole a szkoła powszechna, rola sztt1ki w ży
ciu dziecka, rysnnek1 wycinll.nki, modalo~
wanie, umuzykalnienie: rytmika, płasty~
ka, solfeggio, czytelnictwo i literatura
dziecięca, nauka obywatelska. Ponadto
słuchaczki kursu zwied~iły szereg instytucyj: jak Przedszkola Miejskie, Miejską
Pracownię Psychologiczną, Miejskie Wy·
pożycż&lnie Książek dla b:tieći, w celu za
znajomienia się z ich metodami prncy.
Kurs był bez.płatny i obowiązujący dla
wychowawczyń przedszkoli miejskich l
subsydjowanych, poza. tern miał na celu
przygotowanie kadr pracowniczek dla
przedszkoli miejskich, które w najbliż
szym czasie me.ją być otwarte.
Kandydatek na kurs zgłosiło się znacz
4

nie więcej, nit można było przyfoć. Ogó~
na liczba przyj~tych wynosiła 65 o..:ób.
Wykłady teoretyczne odbywały się dla całego zespołu nłnchaczek; przy praktyczt\ych z~jęckch kurg zos'bctł podzielony na
dwa. równolag% d~lały. Pomimo przemę
ctcnia słuchacżek, co było nieunilmione,
1n tensywnoś:J pracy na kursie trwała do
1

•

iWilCa.

Be~imienna ankieb. wśród słuchaczek,
zorganizowana, przez kierownictwo kursu
pod kortiec W;V'kładóvr, na temat wrażefl~
trudności, kottyśd z kutau oraz dezyde·
tatów na przyazłoM, wylw.zała w 80 proc.
odpowiedzi, że kurs był ogromnym bodź
cem do samodzielnsj pracy oraz studjów
pogłębił zrozumienie tfoszy dziecka, wpły
nął na. całkowitą zmim1ę metody pracy w
tJrieds~kolu. Wiele głosów wypowiedziało
się za tern, by podobne kursy odbywały
się co pewien czas, są bowiem bodźcem do
praćy tw6rezej, pobud:tają.c inicjatyw~
wychowawetyfi.

,... . I....
aql~~:;~;.fą:~~ę°J~:~: Tydzień Spółdzielczości
Na terenie Kasy Chorych cZłonkowie
trakcji :rewolucyj.nej PPS podjęli inicjatywę woźerria nowego związku pracow·

t

amzem

A

''WP

S1edmba związku znaJduJe się przy ..
ul Piotrkowskiej nr. 73 w fokalu L6dzkiej
Rady Związków Zawodowych.
(w)

• ł 25
I.ekarst wa zdro'.'la
y o proc.
Jak się dowiadujemy w dniu wc:zoraj
!SYID podniesiona została urzędowa ta.kea
„....,,.,k
___ ,_
""'
· 1 k'
Pod"'ł""' i:l.nl.l\.a za sporzą-uzeme e ow.
wyżk:l. ta dotyczy wyłącznie opłat za ma·
llipułacje przy wykonywaniu leke.rsb.v
ł wy.nosi 25% opłat dotychczasowych.
W związku z powyższem organizacje
farmaceutyczne postanowiły
wznowić
swe żądania podwyzkowe.
(p)

Pobór rocznika 1908

W dniu dzisiejszym do !)rli1:.glądu wo)

śowego winni się stawić:

Przed koml.SJ·ą poborową N„.... 1 (Po·
morska. IB) poborowi rocznik.a 1~08, za
mieszkali w obrębie 5-go komisarjatu po•
~, o nazwiskach na litery: P, Z.
Przed komisją poborową nr. 2, (Ogro
dowa. 34)„ poborov.i rocznika 1908, zamieszkali w obrębie 10-go komi~rjatu
policji, o nazwiskach na litery: H, I, J,
K, L.
.
Przed komisją poborową nr. S .(Za-

przedszkoli

:;

w lodzi

Udział w rochodzie spółdzielczym zgło
Zgodnie ze zwyczajem dorocznym - trwającym obeenie Tygodniem Propagansiły dotychczas następujące organizacje:
polscy obchodzą od dn. 2 do 9 dowym.
1. Dziewięć Spółdzielni Spożywców w
czerwca włącznie ,,Tydzień Spółdzielczo
ści"' poświęcony propagandzie idei spół- PROGRAM OBCHODU śWięTA SPóL- Lodzi
DZIEtCZEGO.
2. Związki Znwodowe Robotnicze i
dzielczości.
AkcJ·ą propagandową w całym kraju
Sobota - 8 czerwca o godz. 19-ej Pracowników Umysłowych.
3. Zjednoczenie Polskiej Młodzieży
kieruje centralny komitet, który rozr-zu- capstrzyk na ulicach miasta.
Prac.
11 0r1ę'' 1 TUR i inne organizacje mło
cił mnóstwo druków, wyjaśniających rolę
Niedziela 9 czerwca o godz. 8 rano
i znaczenie spółdzielczości, oraz zorgani- zbiórki dzielnicami w następujących punk dzie~y.
4. Spółdzielnia Uczniowskie.
zował specjalne obchody, mające uświado tach: I Dzielnica Radogoszcz - ałuty5. Spółdzielnie Kredytowe, Mlec2at:·ski~
roić s~erokie rzesze ludności, że ruch spół na l?ynku Bahtck.im.
i
Mieszkaniowe.
dziekzyi potrafi w wielu dziedzinach ży~
II Dzielnica Koziny - Pbznańskiego ..........
cia społecznego i gospodarczego stworzyć na ul. Ogrodowej przed Teatrem.
PROGRAM UROCZYSTEJ AKADEMJt
prawdziwie cenne wartości materjalne i
III Dzielnica Górna - na placu Rey~ SPóLDZmLCZEJ W DN. 9 CZERWCA
moralne. w odezwach propagandowych monta.
o GODZ. 17-ej (5-ej) popołudniu.
podkreslono, że w ~l~lsc~ spóid'Ziklpie ?~
IV Dzielnica Widzew - na ul. Roki...
Akademja Spółdzielcza odbędzie się Vf
bejmują około 3 mi Jonow. cz~ ow, ;~ cińskiej nr. 93.
letnienl Kinie Spółdzielni Ptacownikó"
cały kraj pokrywa sięodsrec1ą :t.UrvWYC
1
V Dzielnica Zarzew - na. ui. w·acław"'« Komunialnych .i społecznych pl'ZY. ul• s·ien
h kt •
żywych komórek gosp arezyc ' ore za przed „Dźwign~'· ·
kiewicza 40, Początek <> godz. 5 popołubliźniają rany organizmu społecznego po
Z wymienionych punktów dzielnice dniu.
'Wielkiej wojennej zawiet'USze, twortą i wyruszają o godz. 9 rano na Wodny RyPrzemawiać będzie Dyrektor Z"Wiązku
podsycają bujne ~drowe życie gospodarcze nek, gdzie nastąpi otwarcie uroczystości, SpółdzMni Spoty-wców R1leczypospolitej
1 społeczne naro u.
poczem pochód wyruszy ulicami: Główną, Polskiej p. M. Rapacki. Udział wezmą
W Łodzi wszy.stkie organizacje spół- Piotrkowską i Zieloną na Zielony Rynek, chóry T-wa śpiew. im. St. Moniuski pod
dzielcze mobilizują obchody propagando- gdzie przemawiać będą pp. Wojewódzki, kierunkiem dyr. Kotkowskiego, występ'
·we specjalnie na ~ień 9 czerwca r, b. po Walczak i inni poczem nastąpi rozwiąza- a:rtystów Teatru Miejskiego itp.
przedzony omawianym już przez nas i nie pochodu.
Tydzień jednania t!;p6łdzielców zbliża

spółdzielcy

~~a8~,p~oro~ro~nib~Mbl~~-~
- ~~~~~-~~~~~~~~~~~-~·~,~~~~~~~~~~~~~~8 ·hbftro~!
"B", uznani za czasowo niezdolnych do ~
'
Czyś za.l)isa.ł się ju:li do spółdzielni!

służby wojskowej w maju i czerwcu 1927
roku. zamieszkali w obrębie 5-go komisarjatu pollcji, o na-zwi5kach na litsry:
od A do z włącznie.
Jutro winni się stawić:
Przed koinisją pobon1w~ m. '1! ;(Poin.orska 18), poborowi roc:m~irn. 1"908, zamieszka.li w obrębie 5-go komisarjatu po.
licji 0 naziwskach na litery: T, u, w.
Przed komisją poborową Nr. 2 "(Ogro
dowa 34) __ poborowi rocznika 1908, Z".·
mieszkałi w obrębie 10 komisar~.i po.
licji 0 nazwiskach na litery; M, N. o, P,
R.
Przed komisją. poborową nr. 3 '.(Zafto:itna 82), poborowi rocznika 1906 kat.
·~
B", uznani za czasowo niezdolnych do
''służby woJ'skoweJ· w maJ·u i czerwcu 1927
r. zamieszkali w obrębie 9-go i 11-'""o
komi
6
sa"!."jatów policJ'i o nazwiskach na litery:
od A do Z włącznie. .(w).
.!.
ap ł e k
N._ocne d vz.ury
~

Dziś VI nocy d'yiarują następu)ące
onteki": S-rów WóJ'c1'ckieao ' (N"pići ...ko~·.'·
~1J
e-.
„
skiego 27), W... Dahiel€ckiego (Piotrkow
dm 127), P. Ilnickieg(},iJ. Cymera (Wóletańska 37), 8-l"ÓW' LE!nwebra. (Pl. Wolności 2), S-rów Hartmana. '(l\'Iłynarska 1),
J. Kaha.na (Aleksandrowska Sl),
Pozatem stale dyżurują następujące
anteki~ A. Sadowskiej tZgierska·67); H.
1Juifrie11?icza (Zgierska 97) 1 A. Szym.ań·
75), z. Górzyckie
ilciego (r ...
go ,(Przej.azd 59), A. Bussego ('Rzgowska
L

.tędzalniana

59)..

:<w)t

·
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W y d ziału
Ogólne zebranie cz onk ów
podmistrzOWS iegO

przy Ce c bu f Ot O g' raf ÓW

Propaganda jednania nowych spółdziel·
ców !Zbłłta się ku koocow!. Korzystajcie
~atent z tych po:ziostałych kilku dni i za.pisujcie się do spółdzielni.

MIEJSCA ZAPISU NOWYCH CZLON·
KóW SPó'LlJZIEL:N'I:
C:tynne biura Spółdzielni:
.
l) Powszechnej Spółdzielni SpożyW~
ców Ogrodowa 72.
2 ) Widzewska Spółd. Spo~ywców, Rokicińaka 93 .
3 ) „Wielu•• Spółd. Sl'Ożywców, RokJ.ciń
ska 65 .
4 ) „Dźwignia" Spółd:ll. Spożywców,
W"cł""'a. 9 ,
<> "'"
5) Spo'łdt. Pracow. KoleJ·owych Stacja
~ 1:.dz' • Knliskil.
:i..:u
6) 1,s1·1a." Natutowićza. 52.
7) .,Posie·w" Przejazd 84.
·
8) Pow"zochtla Robotnicza Snółdz.
"
Spożywców, Południowfl. 20.
9) uMłot' CmantatM. 5.
101
kt •
d · ( kl ' ) w
orn~
· purt ow sprze at?Jy s epow
centi•um miasta, głównie na pcryferjach.

Onegdaj w lokalu Starszego Cechu I Łukasiewicz, ~ycząc nowopowstającemu
Fotograf-ów, p. H. Konarzewskiego, odby- Wydziałowi owocnej pracy. wyjaśnił prało się ogólne zebranie członków wydziah1 wne znaczenie organizacji na zasadzie opodmistrzowskiego przy Cechu; w celu bowiązuj4cej ustawy przemysłowej.
ostatecznego ukonstytuowania się wyNastępnym punktem porządku dzien•
działu. Na zebraniu„ z ramienia Wydzia- nego były wybory Zlłrządu Wydziału. Do
ł'U Przemysłowego p:r2y magistracie m. Zarządu, przez tajne głosowanie, wybraŁodżi, obecrty był dr. Łukasiewicz.
no: p. Nikodema Oberskiego na prezesa,
p. Władysława Wilczewskiego na viceZebranie zagaił Starszy Cechu, p. KóOttona N eumana na sek ret aprezesa, p.
narzewskł, wyjaśniając zgromadwnym
E
· wąsowiczownę
· '
rza, p. ugeTIJę
na zas t ęp
·
kr t
L.
ń.8 k'
J
znaczenie Wydziału podmistrzowskiego
·
czymę se e arza, p.
ipciy
lego ana
oraz jego roli w pracy nad podniesieniem na sk arbm·ka, p. R yszard a K oa t a na za„
~awod'lt fotograficznego, który od kilku t
k b 'k
l e~ s ępcę
S ar m a.
lat, d21ięki
niezdrowej
konkuren(!ji
dy
w
· k ach zeb rama
· U·
wo1nych wn1os
_
tant6w, stra.cił na znaczeniu i podupadł
h
l'ł
·
kt
dta
Ce
h
N c wa I o pro,e .., rszego
o u, p. H .
materjalnie i poeżem, udzielił głosu P· i· Konarzewskiego o założeniu przy Cechu
kódem.owi Oberskiemtt, który wygłosił
•
dot1,·
. d . ł l podmistrzow. fotografów kasy zapomogo
sprawożdanrn 21
.reh<!zasoweJ zia a. - wej. Wniosek hm został przyjęty i spot
ności zarządu tymczasowego Wydziału kał się z ogólnem uznaniem. Wreszcie MD~
NAPIĘCIU AKCJI PfiOP AGAN
pod.mistrzów, wzywając zebra.hych do postanowiono, ~e niefachowey, nie posia-. DOW:ElJ NA PIEltWSZEM MIEJSCU.
wspólnej i solidarnej pracy w realizacji
·
·
ł-•
•
od
da;ący' św1adec1A"V z ukonczema
powied
~miało juz dl:isiaj można stwierdzić,
zadań. Wydziału.
niej praktyki - nie będą do Cechu przyj że napięcie akcji propagandówej na rzecz
Imieniem Wydz. Przemysłowego. dr. mowa.ni.
spółdzielczości - w Łodzi jest specjalni~
~11!!!!1!1!~==~-~~~!!!!i!ll!~~=~~~~~~*~-~!i!!!i!!!•~·l!!!!!!!!'•~·IC~~-l!!!!'~~~!l!!!l!ll~~~~·~~-~ silne. Łódź w tt>j akcji propagandoweJ
·
·
prMduje I Tego impetu i rozmachu, zapalu i entuzja.l'!mu, jaki cechuje
propagandową łódzką - niema nigdzie.
Iony winny być bogate i obfite r

w

Czy' zw1·edz1·1-e·s" P.W.• K. ?
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Każdy

rybak

Czarno - białe

może być

dobry111 prezydentem

bliźnię_ła

Jeden, czy dwóch ojców?
Z Bagdadu donoszą o fenomenalnym ków, którzy twierdzą, że odchylenia w
wypadku urodzenia się dwojga bliźniąt, prawidłach dziedziczności nie odnoszą się
z których jedno jest białe, a drugie czar- do zasadniczych cech ras lud-zkich. Znne. Wiadomość ta nie jest bynajmniej chodzi tu bowiem zjawisko mieszania ras
sensacją zbliżającego się sezonu ogórko- i nigdy się jeszcze nie zdarzyło, ażeby
wego w rodzaju węża morskiego, ale isto- dzieci mulatów były albo biafo, albo czartnym faktem, który, zresztą., zdarza się ne.
w świecie nie po raz pierwszy i był już
Mieszane bliźnięta wywołały polemi~
nawet roztrząsany przez naukę. ·
kę w ~wiecie naukowym.
Teo:d a „po..
Nurnberger, który poświęcił p.roble- dwójnego ojcostwa" ·znajduje ró wnie!
mowi bliźniąt, należących do dwóch róż- swych zwolenników. Okazuje się, jz po.
nych ras, specjalną rozprawę, przychodzi dejrzcnie takiego pl·zypadku zachodzi
do wniosku, iż osobliwe przypuszczenie, także czasan1i prŻu
,} u.ro:lz~miu bli<>.1'·di.
jakoby dzieci takie musiały mieć dwóch bliźniąt, chociaż wtedy różnica rniędey
ojców, murzyna i białego - niema podr i1iemi nie jes t tak widoczna. Wakk przy
·
·
· d nego tacza fakt, iż pewna Kl'eolka tE·odz ifa
stawy. Natomiast
maJą
one Je
·
, trojaczki, z których jedno byJo bial31
wspólnego ojca, a różnica w barwie s1rn.
.
• :r
, ·
drugie bruri.atne; ;ł. trzecie czarne.
1-. 8
ry wynika z prawideł dziedzicznosci. ·
klinice położniczej w ~onachjum zdar:r.yl
Ku tej teorji skłania się także uczony się wypadek · urodzenia miesz::mych bllli- ·
Hohleder, jakkolwiek ma on przeciwni-. ni~t k~uka.zko - mongolski cli.

Jak Amerykanie tłumaczą sobie swoją
predylekcję wybierania rybaków
na wodzów narodu
Rybołóstwo jest sportem, uprawia już
pt"zez niejednego z prezydentów Stanów
Zjednoczonych. Grover Cleveland był
dwukrotnie odwoływany od sieci i wędki
do spełnienia ciężkich obowiązków, Roo·
sevelt, z równyrr.. zapałem polował na gru
bego zwierza jak ~ czatował na pstrągi
nad strumykiem; Calvin Coolidge był też
zybakiem, a obecnie jest nim p. Hoover.
Amerykanie tłumaczą. sobie predylekeję wybierania 1·ybaków na wodzów narodu tern, że zawód ten jest najodpowiedniejszem przygotowaniem do zawodu prezydenta.
Prezydent musi być cierpliwy i wyc:rwały, taktowny i zręczny, milczący
przy robocie, wraźliw~- na każde porusze
nie, świadomy z której strony wiatr wieje, niczem nie zrażony, zapobiegawczy w

Sn. 5

razie potrzeby, skromny w powodzeniu,
spokojny podczas klęski. Musi być tym,
który kieruje łodzią. Czyż wszystkiego
tego nie nauczy się w zawodzie rybaka?

Prezydent Hoover, objąwszy swój urząd, nie złożył jednak węlki. Swego
czasu p. Hoove~ tłumaczył, że stara się
zawsze utrzymać w odpowiedniej kondyCJ·i·, byc' zawsze gotowym do spełni·enia obowią.zków i podjęcia odpowiedzialności.
Ale musi mieć przytem jakąś rozrywkę.
„Nie piję, powiada prezydent, nie obj adam się, nie tracę energji, kręcąc się w
kółko - natomiast ide łowić ryby". Roz
rywka dość wyczerpująca. Trzeba wstać
o świcie, brodzić przez strumień w butach po pas, nieraz n&pcłnionych lodowa- Dodatni wpływ sziioły na cb.ali·akter dziecka
tą wodą. i niezmiernie ciężkich, drapać się
.i'
-· · h k ł h
Gazety węg1ers1ue podaJą. opis rzad-j zaJsc1e, gdyby me policjant, ktory. i;J&W1r
po s11s1nc s a ac •
.
.
k.
N
·
·
·
·
dk
·
-'ldej odwagi 5-letnieJ dziewczyn i.
a się nareszcie na mieJscu wypa u i Svr
placu Kalmanter, dookoła wozu z węglem sał protoln1ł.
·
zgromadził się tłum gapiów, przyglądaW komisarjacie policji, 11a pyta~
jąc się, jak woźnica okładał batem zmę- dyżurnego przodo~vrdlm, .kto dziewczyiio
czonego konia, który nie mógł ruszyć z kę nauczył tak pięknych zasad; odparła 1
miejsca. Nagle z tłumu wyskoczyła 5- dumą., że chodzi do szkoly, gdzie jej ko.
Szmaragdy wypierają rubiny
letnia dziewczynka, Ilonka Kalasz, i za. chana nauczycielka Margit - neni (neni
Do niedawna rubiny były kamieniem na nich podobizną tE:j wielkiej królowej. słoniła konia w momencie, kiedy bat świ - znaczy po węgiersku ciocia, tak r.wy.
mody, lecz obecnie musiałY, ustąpić miej- Pierścienie te, zdaniem historyków, ofia- · ~ ' w powietrzu i miał znów spaść na kle mianują dzieci nauczycielki) uczy
rowywane były posłom państw obcych, w
sca szmaragdom.
ki:'.-· : zwierzęcia.
wszy~tkic dzie\'>~ czynki, aby stawały. w, Oo
Szmaragd jest łupki i łatwo się rysu- dowód łaski i szczególnego uznania.
- Pan nie ma prawa bić nieszczęśli b::i:onie uciś:nionych.
'je, tracąc na przezroczystości, wobec cze
Obecnie największe kopalnie szmaraggo kamienfo „be~ skazy'' są. bardzo dro- dów zrn1jdują się w Kolumbji i Wenezue- wego konia. Koaie tak jak i ludzie cier- ·Margit - neni dostała przez telefon po"'
c!nvałę policji, a op::.-ócz tego, ku jej Wicl
gie i wyżej cenione od rubinów i djamen li; szczególnie piękne okazy c'.obywane są. pią. Ten koń jest przccią żony pracą!
tów. Szmargd był ulubionym klejnotem w pobliżu Santa Fe. Jednak i w dawkier.nu zcluni.ieniu, ·na drugi dzień żrana
Bezmyślny przed chwilą. tłum otoczy}
nych minach Egiptu znajdywane sa dziś
stare&'Q Egiptu.
zjawił się w szk~le ów węB;larz i przy~
jeszcze
szmaragdy
dużej wartości. •
w mgnieniu oka woźni cę i zabierał się do rzekł pod sło\•;cm honoru, że i~igdy ju.i
Odkryte medaw:no 'kopalnie tego cenPrzed paru laty morze śródziemne zło pokiereszo'Nania go. Wtedy 5-fotnia I- nie uderzy w swem .życiu żadnego konia,
Mgo minerału są tak wielkie, że musiały
ongiś zatrudniać setki kopaczów; być mo żyło nieoczekiwany dar, wyrzucając na lonka zasłoniła S\' ofo osobą woźni cę i zaprosi tylko, by mu -pozwolono uścis1ta6
że, że więcej, aniżeli zatrudniają obecnie brzeg pod Aleksandrją wielką ilość tych ,..,-ołała:
dzielną Ilonkę, która potrafiła bronić
kopalnie djamentów w Ą.f.ryce Południo pięknych kamieni, spławionych prawdoNie
macie
prawa
go
bić,
jest'
was
zwierzęta p1:zed człowiekiem, a czło'rieka
podobnie wraz z :m11łem Nilu z kopalń
wej.
za wielu na jednego.
Górnego Egiptu.
przeą !udź:µii.
Wiele pierścieni z czas6w Kleopatry
Nie.wiadomo, czem skończyłoby się to
wysadzanych jest szmaragdami z wyrytą

Kamień

1

Odwaga

I

. .. . .

„·

· ·· ·· · .

- Niech pan si~ postawi V.i mojem położeniu. Umi~
ram ze strachu.
tego,
ci
panowie niewiele
- Więc nie ma pani pojęcia, dokąd ?.„
- Nie chce powiedzieć,
że nie śmiem nic mówić - Nz.jmnie,iszego, 1)anie sę~zio ! . .
.
jąkał Sosthene: - ale boję się powiedzieć to, co chcę
Jeszcze
tego
brakowało!
zav·ołał
s~rl7!n. zu„
powiedzieć ...
- Powiedz pan już, do djabła ! - zawołał J?ebou;:~. pe!nie zbity z. tropu.

3I
mi::::.:

·, ·

„;,

Kleopatry
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.iej dziewczynki

~~d~~~~a~do~~~~.

że

dzi;-p!~d~~t1;, fe1:~a:.~lby,

więcej

EudgoenuJsułsuz"'

XVII.
kuzbyn
wiOjciec Boi.,1gnard, główny gra arz,
e.
PRZYGODY PISARZA ALANOY,
- Kto się denerwuje? przerwał Debourg.
rzekł dozorca cmentarza.
:Może ja?!
- Nie to chcę powiedzieć, ale pan Bougnard też w.iTego samego dnia po połl,ldniu· J)ebourg, wzi·usiaj~e
- Ja - odparł z wielką delikatnością łagodnie pro- dział pana Valby. Więc nie chcę nic radzić ... ale zdaJ·~ ramionami, czytał artykuły, których gazety były pdr.e.
kurator. - 'Ale nie o to chodzi. Chciałem panu zwró- się, że trzeba szukać pana Valby.
„Trójkolorowa Gwiazda" ~odawała gołe fakty bez
cić uwagę, że wypadek jest wyjątkowy. Jak pan s~u- Jakie to proste - jęknął Debourg.
.komentarzy. ·
sznie móvvi, nie może być mowy o zmartwychwstamu.
W tej chwili usłyszano jakieś krzyki, dobiegające
„Brabantczyk", prze~iwnie - w caej his lm·ji wiCzasy cudów już minęły. Ale czy nie uważa pan, że z głównej alei. Robotnicy, którzy otaczali sędziego dział tylko mistyfikację fakira Aranida, któi:y w ~a
ten dzielny chłopiec - wskazał na Sosthene'a - może śledczeo-o, odsuneli sie, aby dać przejście jakimś dwo.i- stępnym tygodniu miał wystąpić w Królewskim Cyrk.
mieć rację?
gu ludtiom zdyszanym i drżą.cym ze wzruszenia. Męż„Konserwator" był innego zdania:
Widząc straszną minę sędziego, dodał pośpiesznie: czyzną. był Alanoy.
„Ten Valby, wychodzący -z grobu" - pisał. „Wstr cJ·
- Panie sędzio, - zawołał - przyprowadzam pa„ ny żart, · którego celem jest· -rozsiewanie paniki wśr<?r'.
- ...:pod pewnym względem.
nu tę panią, która jest służą.cą pana Valby i któ:·a„ ..
- Wierzy pan w katalepsję?.
ludności. Nie wątpimy, że umaczali w tern ręce fr&.~·~ ·-- Dlaczego nie?
- Wi. .• widziałam mego pana ... - wykrztusiła '!:>te- masoni !"
.
- Niech pain mi wytłumaczy zatem. ~ ·;:;ypuśćmy, dna kobieta, bliska omdlenia.
„Eeho Kapitału'' wyrażało ·swój gniew· w ten S:Pflźe zmarły się obudził; ale w jaki sposób wydostał się
- Gdzie? - ryknął Debourg,
sób:
z tej dziury? Przypuśćmy, że morderstwo Valby'ego
_.W domu.
„Ha ! Ha! Zmartwychwstanie!· . Pozwólcie nam &i~
było symulowane, aby opóźnić poszukiwania policji do
- Poznała go pani? To napewno on?
uśmiać!, Ha! ha!. Naiwni ci, którzy w tej profonac.jj
pewnego czasu, zanim morderca nie ucieknie. Pocho- Tak, proszę pana.
nie widzą dzieła ezerwonyeh soc-jałistów. -wrogów bur~
wano go i po kilku dniach jego wspólnicy przyszl:, aby
- Och, Boże, moja głowa! - jęczał Debourg.
żuazji !" ·
go uwolnić z niewygodnego locum. śledztwo gubi się Co mówił?
„Proletarj usz Brukselski•• trąbił:·
w domysłach. Mówi się o niesłyszanych fenomenach.
- Powiedział: „Dzieńdobry, Felicjo, jak się masz?" , · „I tym razem tez proletarjat jest of'mrą nikczemni'!·
A mnie się zdaje, panie Destrier, że ostatnie wydarze- Gdyż musi pan wiedzieć, że nazywam się Felicja. Ro- go kapitalizmu. Za ma:ło ciągnąć zyski z nędzy robotnia odebrały panu zdrowy rozsądek.
zur;nie pan, że wzruszenie nie pozwoliło mi odpowie- nika, za mało . głodzić lud! ;Ni'ena:sycona burżuazja chce
Prokurator zaczerwienił się ze złości.
dzieć. Poszedł prosto do sypialni, zamknął się na kwa- osłabić jeszcze jego rozum i zaćmić umysł przez pluga- Zdaje się, że pan chce się pogniewać, panie pro- drans, potem wszedł do gabinetu i wreszcie oświadczył wy podstęp. Ostatnia godzina cwybije niedługo ! Klasa
kuratorze! Ale niech ·pan pomyśli przez ch'wilę. Wie mi: „Wyjeżdżam, nie wrócę zapewne wcześniej, niż za robotnicza budzi się. Biada wam„ . bezczelni burżuje,
ran, że robiono sekcję zwłok, skąd więc może być mo- miesiąc. Bądź spokojna. Zostawiam ci pieniądze". I gdy tłum złowrogi dopadnie:waszych luksusowych miewa o letargu:?
dał mi banknot tysiącfrankowy. Wychodzą.c dodał: szkań i .w rzuci was, drżących .z.trwogi, do więzieil, gdzie
DestrieJ.· spuścił nos, Sostłiene Piment miał chę~ sięj„Pamiętaj nakręcić zegar w gabinecie".
jęczy tylu niewinnych. Tak samo jak was, nie boimy
wymknąć, kuzyn Eugenjusz uśmiechnął się zagadkowo,
- Dokąd wyjechał?
się w.a.szych :Vałbych, strachów .na '\'l'"'<lÓle, z któ ... ych
'1. Renard był dalej niewzruszony. Co zaś do ojca Boug- Nie powiedział mi.
; kpi sobie uświadomiooy: prołetarjat".
„1„.
"'
'.ard, to słuchał or. dalej tej dyskusjj, nie rozumiejąc
- Nie spytała pani'?
(f:). e. n.)
••.
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Robert Geyer . . . prezesem

Str. 1

Pożar

przy ul. Zachodniej 20

W dniu wczorajszym o O'Odzinie 10-ei
l·ano przy ulicy Zachodniej 20 nu pierw:
szem piętrze w mieszkaniu Brauna wy.
buchł pożar. Pożar powstał w mieszkaniu
zamkniętem podczas nieobecności właści
ciela mieszkania, wskutek porzucenia niezgaszonej zapałki. Dopiero lokatorzy domu zauważyli wydobywający się przez
nastąpiło
między
okna dym, i zaalarmowali straż ogniow~.
Na miejsce pożaru przybył I oddział
przemysłowcami
straży. Ogień ugaszono po }r6tkiP.j i ene1
(w)
Wczoraj popołudniu w sali Tow. KrePo przyjęciu sprawozdania Izba po- wołać komisję mandatową, złożoną z 21 gicznej akcji ratowniczej.
dytowego m. Łodzi odbyło się plenarne stanowiła powiększyć liczbę radców sek- członków,
któraby
dokonała wyboru
piętra
posiedzenie Izby Przemysłowo-Handlowej. cji Przemysłowej z 36 na 42.
członków 12 komisyj Izby Przemysłowo
Zebranie zagaił wiceprezes dr. Sachs i po
Następnie przystąpiono do wyborów Handlowej.
odczytaniu przez referenta Słupczyńskie prezesa i wiceprezesów.
Do komisji zostali wy'brani z sekcji
Onegdaj o północy stróż nocny doniu
go protokółu z poprzedniego zebrania
Na prezesa złożono jedną tylko kan- Handlowej: Horodyński, Rosiak, Sobolewzdał sprawozdanie z działalności Izby. dydaturę ~oberta Geyera, . która też zo- ski, Frankus, KonarzewskJ. Gross, Hal- przy ulicy Piotrkowskiej nr. 25 zr.mvażył leżące na drugim podwórzu ciało mło·
Ze sprawozdania wynika, że pierwsze stała przy1ęta 54 głosami na 61 obec- pern, Bromberg, Rozenber2' i Berger.
dej
kobiety. Twarz nieszczęśliwej była
plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Han nych.
k ··
·
Wiceprezesami sekcji Przemysłowej
Z se cp Przemysłowe]:
tak zniekształcona, iż dozorca nie mógł
dlowej w Łodzi odbyło się 27 lutego br.
Na zebraniu tern wyłonione zostały 3 ko- zostali: p. Henryk Barciński i p. Edward ,
Scheibler, dr. Bornet, dr. Barciński, rozpoznać trupa.
Po skomunikowaniu się z szeregie:rr
misie niestałe: gospodarczo-lokalowa, bu- Babiacki.
Józef Kon, Bibergal, Rozen, Arnet, Oberdżetowa i statutowo-regulaminowa.
lokatorów ustalono, iż jest to trup lokaW końcu posiedzenia uchwalono po- 1man, Wilde, D. Fuks , Hirszberg•.
15 marca na posiedzeniu Prezydjum
torki tego domu niejakiej Szejwy DawiIUl wniosek p. prezesa Geyera został wydowicz, która zamieszkiwała u brata swo
brany urzędującym wiceprezesem Izby Dr.
jego Noecha Dawidowicza.
Józef Sachs. Na posiedzeniu tern złożyli
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło,
mandaty pp. prezes Geyer oraz wicepreiż siostra Dawidowicza od dłuższego czazes sekcji Przemysłowej Henryk Barciński
su cierpiała na rozstrój nerwowy. Gdr
To samo uskutecznił w 8 dni późnie;
wczoraj
wieczorem opuszczała ona miesz.
członków
drugi wiceprezes sekcji Przemysłowej p.
kanie doszło do sprzeczki ze służącą są
Edward Babiacki. Wskutek tych okoliczsiadki na tle nieporządókw w sieni..
Przemysłowców Chrześcijan
ności prezydjum Izby zostało zdekompleDawidowiczówna zdenerwowana kłót
W piątek, dn. 31 maja r. b. o godz. w dniu 14 czerwca 1929 r., ważnego bez nią wyszła na ulicę i po kilku godzinach
towane. Pomimo tego prezydjum doceniając trudną sytuację, starała się w po- 8,30 wieczorem, odbyło się w lokalu względu na ilość obecnych.
wróciła do domu; nie udała się jednak do
Budżet na 1929 r. referuje dyrektor mieszkania, lecz przez kilka minut choczuciu ciążącej na niem odpowiedzialno- własnym przy ul. Piotrkowskiej 113, raczStowarzyszenia biura p. Stefan Naruszkiewicz. Zebrani dziła po schodach poprzecznej klatkf
ści skierować na właściwe tory bieg spraw, ne zebranie członków
związanych z organizacją biura.
Polskich Kupców i Przemysłowców Chrze- po wysłuchaniu szczegółowych pozycyj schodowej w drugim podwórzu.
wpływów i wydatków preliminowanych
W dniu 18 marca prezydjum wprowa- ścijan.
W pewnym momencie Dawidowiczów
Zebranie zagaił prezes Zarządu p. na 1929 r„ ogólny budżet na 1929 r. za. na szybko weszła na 4 piętro klatki seho
dziło w urzędowanie mianowanego przez
min. Przemysłu i Handlu dyrektora inż. Zygmunt Fiedler, wzywając do uczczenia twierdzili.
dowej i skoczyła w dół.
W związku z zatwierdzeniem budżetu,
Ka1ola Bajera. - W międzyczasie pra- pamięci zmarłego w 1929 r, długoletniego
Samobójstwo Dawidowiczówny wywo
cowały trzy komisje. Komisja gospodar- członka Zarządu, ś. p. Arkadjusza Jusz~ Walne Zebranie zatwierdza również wniołało wstrząsające wrażenie. Przy trupie
czo-lokalowa wynajęła fokal przy ul. Tar- kiewicza, jak również zmarłych w 1928 r. sek Zarządu w sprawie podwyższenia od wystawiono posterunek policyjny aż dr
gowej 63. Komisja budżetowa rozpatry- członków ś. p. Adolfa Bertholda, Józefy 1 lipca 1929 r. składek członkowskich, a
czasu zejścia władz sądowo -lekarskich_
wała budżet Izby na r. 29. Komisja sta- Michalskiej, Adama Wojciechowskiego. mianowicie: od świadectw I kategorii zł.
Następnie
w
długiem
przemówieniu
podał
25,
od
II
kateg.
zł.
20,
od
III
kateg.
zł.
tutowo-regulaminowa opracowała drugą
Kradzieże
część statutu Izby i regulamin posiedzeń rzeczowej krytyce ciężkie warunki, w ja- 12 kwartalnie.
kich
egzystuje
kupiectwo,
przeciążone
Przeprowadzone
w
tajnem
głosowaniu
Z
mieszkania
Grinberga Abrama przy
~lenarnych.
W tym okresie działalności prezydjum podatkami i odczuwające złą konjukturę, uzupełniające wybory na miejsce ust.ępu- ul. Pomorskiej nr. 101 skradziono różn4
i dyrekcji skoplikowany został personel czego wynikiem są coraz częściej ogła- jących z kadencji członków Zarządu, dały garderobę wartości 1000 zł.
następujący rezultat:
Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i C. '
Lit:by, który składa się obecnie z 10 urzęd szane nadzory sądowe i upadłości.
Na przewodniczącego zebrania wybraDo Zarządu - p. Zygmunt Fiedler gielnianej skradziono Klajmanowi Maje.
ników i 4 niższych funkcjonarjuszy. Celem zapewnienia działalności Izby wyjed- no przez aklamację p. Aleksandra Ko- (ponowr.ie), p. Władysław Kościelniak rowi porfel Z kieszeni zawierający 1495
nano od min. Przemysłu i Ha~dlu zalicz- złowskiego, który powołał na asesorów (ponownie), oraz pp. Marian Kołodziejski złotych.
Fajngelbaum EF, zam. przy uilcy Wdl
1icę na poczet przysługuiących Izbie przy- pp. Józefa Wolsk!ego oraz p, Władysława i Gustaw Ignatowicz, jako zastępcy członszłych wpływów w wysokości 150.000 zł. Kisielewicza, delegata Oddziału Stewa- ków Zarządu -pp. Adolf Wahl, Józef Krau- czańskiej nr. 7, skradziono 10 skórek ka19 kwietnia Izba przystąpiła do związ rzyszenia w Zduńskiej Woli, na sekreta- ze, Władysław Rymkiewicz, Aloizy Heine, rakułowych wartości ;1780 zł.
Kazimierz Bogusławski, Stanisław ChodZ wagonu na stacji Łódź - Fabryczna.
ku Izb Przemysłowo-Handlowych R. P. rza zaś p. J. Rzeszutka.
niewykryci sprawcy skradli jedną belf)
Z obszernie ułożonego sprawozdania kowski.
wzięła czynny udział w zjeździe Izb, poPrzez aklamację wybrano do Komisji ,itkaniny bawełnianej wagi 80 kilo wartoświęconym ustaleniu
najaktualniejszych Zarządu za 1928 r. zebrani dowiadują się
dezyderatów sfer gospogarczych. Z waż o najważniejszych pracach władz Stewa- Rewizyjnej jako członków: pp'. Franciszka śei 495 zł„ będącą własnością Biura Eks
niejszych prac Izby w pierwszym orga- rzyszenia, mianowicie: 1) ustosunkowanie Glugłę, Cezarjusza Borysławskiego, Tade- pedycyjnego Ch. A. Domigiera (ul. Piotr
nizacyjnym okresie działalności Izby na się do spraw podatkowych, 2) współudział usza Josta, jako zastępców członków Ko- kowska 18).
Na dworcu Łódź - Kaliska skradziono
podkreślenie zasługują uwieńczone po- w organizowaniu Izby Przemysłowo-Han- misji Rewizyjnej: pp. Teodora Kujawskie5 worków pszenicy wartości 250 zł., wła
myślnym wynikiem zabiegi w sprawie dlowei w Łodzi, 3) opracowywanie me„ go, Józefa ~o!skiego, Ernesta Schla?sa.
Na chorązych powołano pp.: Jozefa sność Różańskiego -Kazimierza
przyznania Izbie własnej reprezentacji w morjałów do władz w aKtualnych spra·
Centralnej Komisji Przywozowej w War- wach, 4) reagowanie w formie protestów Stadnickiego, Wojciecha Kowalskiego, na
szawie. W parę dni później Izba wzięła na objawy niedomagań życia gospodar- zastępców: Józefa Gajewicza, Gustawa
udział w osobie swego delegata w posie- czego, 5) przejawy działalności Stewa· Ignatowicza.
W związku z artykułem p. t. „RobotDo Komisji Arbitrów wyhl"ano człon
dzeniu CKP i w konsekwencji uzyskała rzyszenia na zewnątrz i praca kulturalnodla większości towarów podlegających oświatowa w formie odczytów, 6) praca ków: pp. Edmm1da Bogdańskiego, Karola nicy potępiają gospodarkę Magistratu
reglamentacji procent większy od dawniej- wewnętrzna w biurze Stowarzyszenia, 7) Borkowskiego, Franciszka Gluglę, Stani- łódzkiego", zamieszczonym w nr. 148 „Ha
szych norm przydziału. Rozdział kontygen- działalność sekcyj i oddziałów prowincjo- sława Hamburga, Cezarjusza Borysław sła Łódzkiego" powołując się na przepiskiego, Józefa Jabłkowskiego, Aleksandra sy prasowe - Magistrat uprasza o opubli
tów wyznaczonych dla okręgu łódzkiego, nalnych Stowarzyszenia.
Po przyjęciu rocznego bilansu - pro- Kozłowskiego, Stanisława Miszewskiego, kowanie następującego sprostowania:
Izba poruczyła czynnikom gospodarczym.
Nieprawdą jest, jakoby pensje, pobieDyrekcja Izby rozpisała w własnej in- tokuł Komisji Rewizyjnej, stwierdzający Władysława Rymkiewicza, Ernesta Schlabcjatywy szereg ankiet dotyczących spraw zgodność bilansu z księgami Stowarzy- sa, Ferdynanda Rauscha, Adolfa Wahla, rane przez członków Magistratu m. Łodzi
podatkowych, kredytowych, komunalnych. szenia, odczytuje członek Komisji p. Ce- na zastępców czfonków Komisji Arbitrów: były „wygórowane". Prawdą natomiast
pp. Kazimierza Bogusławskiego, Witolda jest, iż wysokość tych pensyj uzgodniona
W końcu dla charakterystyki dotych- zarjusz Borysławski.
Umieszczony w porządku dziennym Bartoszewicza, Edmunda Ende, Jana Szcze- jest ściśle uchwałami Rady Miejskiej z
~zasowej działalności Izby zaznaczyć należy, iż ogółem wpłynęło do Izby 557 punkt „zatwierdzenie nowego statutu", pańskiego, Teodora Kujawski·ego, Jana przepisami Rozporządzenia Prezydenta
Rzplitej z dnia 30. XII - 1924 r. o dosto
pism, wyszło zaś 145. Ponadto referat wobec niedostatecznej ilości członków do Macińskiego.
W wolnych wnioskach p. Marjan Ko- sowaniu uposażenia członków zarządu i
prasowy Izby, który podjął swą działal powzięcia uchwały o zmianie statutu, •
ność w drugiej dekadzie kwietnia rb. ro- wymagana obecność na zebraniu jedna łodziejski, porusza aktualną sprawę sto- pracowników związków komunalnych do
zesłał dotychczas 1700 egem plarz y infor- piąta wszystkich członków Stowarzysze- sunku klienteli do kupców, co nieraz da- uposażenia funkcjonarjuszów państwo·
macyjnych do pism łódzkich, prowincjo- nia, stosownie do wyjaśnienia p. prezesa wało miejscowej prasie powód do zajmo- wych („Dz. U. R. P. „ Nr. 118 ex 1924 r.
nalnych i stołecznych oraz do organizacyj Zygmunta Fiedlera, zostaje odłożony do wania w stosunku do kupiectwa niezbyt poz. 1073), które to Rozporządzenie wy.
gospodarczych okręgu i wszystkich or- następnego drugiego Walnego Zebrania życzliwego stosunku.
łącza wszelką dow-Olność w usta.laniu 'WY•
ganizacyj i biur prasowych.
sokości uposażeń członków zarządów kt>Na podstawie powyższych danych
munalnych. Co się tyczy pensyj członków
stwierdzić można, iż okres wstępnych
obecnego zarządu m. Łodzi, pobory ich w
prac organizacyjnych Izby uważać należy
stosunku do poborów członków poprzedw głównych zarysach za ukończony.
niego Magistratu uległy bardzo drobnym
zmianom w granicach powołanego wyżej
•
Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej, stoJak stwierdził Wydział Plantacyj Miej leży postawić pod pręgierz opinji publicz sownie do zmian, zaszłych w międ~ycza
Nabożeństwo adoracyjne
skich - jednej z nocy ubiegłych jakiś nej i -jednocześnie - wezwać wszyst- sie w uposażeniu fun.kcjonarjuszów pań·
Dnia 7 czerwca, jako w pierwszy pią przechodzień, zapewne w stanie nietrzeź kich obywateli miasta do zdwojenia o- stwowych, zaś pensja obecnego Prezyden
tek miesiąca, w dzień Serca Jezusowego, wym, pozdzierał nożem korę ze wszyst- pieki nad drzewostanem ulicznym, będą ta miasta zmniejszyła się nawet o ~.
161,08, ze względu na jego zmniejszony_
odbędzie się w kaplicy S. S. Urszulanek kich drzewek, zasadzonych przez Magi- cym tak piękną i pożyteczną ozdobą jedS. J. K. przy ul. Czerwonej Nr. 6 o godz. strat na ul. żeromskiego, na przestrzeni nostajnych w charakterze, mało pociąga dodatek ekonomiczny (rodzinny).
Wiceprezydent
jących sw~ch wyglądem - ulic Łodzi.
19 nabożeństwo adoracy:-_;;. z konferen- od ul. Andrzeja do Konstantynowskiej.
Dr. E. Wielińsld
Ten
akt
niesłychanego
zdziczenia
nacją dla inteli.iz:encii.
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ROZRYWKA i ODPOCZYNEK PO PRACY

KIN.O

TEATR
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TEATRY
Teatr
Teatr
Teatr
•rcatr

Miejski - Wiśniowy sad
Kameralny - Gorączka naftJ
l„etni - Kwadratura koła
Popularny - Ksii;żna Czardagza

CO

GRAJĄ

W KINACH

Apono - żar miłości
Ca;iitol - Wesoła wojna
Casino - Sportowiec z miłośó
C(lri:;o - Piraci pustyni
Gzary - Zagłada Rosji
Dom T„udowy - Czarna Venus
F,ra · - śvliat bez kobiet
Grand IGuo - Rekordzistka
Luna - Muzułmanka
Mimoza - Awantura arabska
Otleon - Czyja jest moja żona~
Palnce - Wiosenna miłość
Resursa - żony szalone
Spółdzielnia Joanna d'Arc
Słońce „Prawo silniejszego"
Splemłid Gehenna pasie1·bicy
VenWJ - Tajemnica wulkaJ,l.u
Vł toria Egzotyczna kochanka
Wodewil - Harry Peel „Panika"
Zzchęta Zahia, c6rka Szeik&

-oTEATR MIEJSKI.
OSTATNIE WYSTWY
TEATRUi STANISl.AWSKIEGO.

Entuzjastycznie przyjmowana przez publiczpraska grupa Moskiewskiego Teatru Sta.n!sławskiego kończy za parę dni swą go.§clnę w

D06ć

ł.odzi.

Dzi§, czwartek, grany

będzie

po raz trzeci
sad" Czechowa

WIDOWISI<A

.:

tylko trzy przedstawienia melodyjne.i i pełnej j
szampańskiego humoru operetki w 3-ch aktach
„Księżniczka Czardasza" w premjerowej obsadzie ról. Bilety n~bywać można w kasie na miej'
'scu. Piotrkowska 295.
FESTYN HARCERSKI.
Zapowiedziany' na ub. niedzielę festyn harcerski w pa..rku „Hele;,.owie" z powdu złej pogody zostal odwołany i odbędzie si~ w sobotę,
dnia 8 b. m.
Brać harcerska, ciesząca się powszechną sym
patją społeczeństwa„ dokłada wszelkich starań,
by program festynu wypadł jak najokazalej a
publiczność wyniosła miłe z zabawy wrażenie.
· Liczne niespodzłanki, jakie wymyślili bogaci
w pomysły nasi młodzi obyWatele, uczynią sobotni f~fyn gwoździem sezonu. Nie uchylamy
narazie rąbka tajeµmicy, lecz dzielimy się wieścią·, iż festyn będzie cudem dnia i nocy letniej.
Początek festynu o godz. 3-ej popoł.
Podc;i:as zabawy koncertować będą dwie orkiestry.
„KARNAWAŁ WśRóD

KWIATóW".

przełożony z poprzedniej niedzieli na dzień 9-go
cze:i:wca zapowiada się imponująco. Zespół na·
szych artystów - poza !zeregiem oryginalnych
niespodzi~ek, przygotowuje specjalny program
kabaretowy-, W czasie konkursów tanecznych wybraną ~ostanie „Miss Wiosna".
Początek o godz. 5 popoł.
·
O godz. 12 w poł. tegoż dnia. wielka zabawa
dla dzieci p. n. „Dzieci w słańcu". Mnóstwo zabaw: i gier dziecinnych jak i wielkie przedsta·
wienie dla dzieci przygotowuje reż. Konstanty
Tatarkiewicz wraz z całym zespołem artystów.
. Bliższych informacyj udziela Teatr Miejski
od 2 - 3 po poł„ telefon 116.

I ostatni przepiękny „Wiśniowy
po cenach zniżonych.
Jutro uroczyste przedstawienie dla . uczczeala 100-lecia urodzin Tołstoja. Dana będzie o~
tnia premjera rosyjska: „Potęga ciemno~.
W sobotę wieczorem po raz dl'Ugi gło~a
atuka Czechowa „Wujaszek Wania".
W niedzielę dwa przedstawienia: o godz. 4
popołudniu wesoła komedja Gogola „Ożenek".
Wieczorem sensacyjna sztuka w 7-miu obrasach „Bracia Karamazow''.
w poniedziałek rożegnalne przedstawienie
ł'eatru Stanisławskiego:
dany będzie „tywy
trup" Tołstoja.
.
W nocy z dnia 13 na 14 stycznia r.b.
Bilety na powyższe przedstawienia są juz ni~ani sprawcy dostawszy się za pornodo nabycia w Kasie Zamawiań w cukierni Go- cą drabiny przez wybicie szyby w dachu
stomskiego.
do budynku ·fabrycznego firmy Allart i
Rousseau przy ulicy Kątnej 19 dokonali
„OSTATNIA ZASLONA".
We wtorek Teatr Miejski występuje z pre- tam kradzieży białej przędzy wartości
4ll1erą sensacyjnej angielsldi?~ c:-z.tu)ci ~ W . Whe 4000 zł. na szkodę firmy.
atley'a „Ostatnia. zasłona".
Zawiadomiona o powyższej kradzieży
policja wszczęła dochodzenie w celu wyTEATR KAMERALNY.
krycia sprawców. W toku śledztwa stwier
DzłA ostatnie przedstawienie arcywesoleJ ko dzono, iż złoczyńcy przedostali się na temedji amerykańskiej „Gorączka nafty''.
rytorjum fabryczne firmy· Allart i RousJutro premjera sensacyjnego „scenarjusza seau, przeskoczywszy uprzednio dwa par
egzotycznego" H. Bachwitza „Yoshiwara" z :Elą kany, oddzielające wymienioną posesję
Dziewońską w popisowej roli kobiecej oraz K. od sąsiednich, przyczem skradzioną przę
Kijowskim. i l!. Meliną w gł6v.'1lych rolach mę dzę wywieźli resorką, o czem świadczyły
~kich.
zatarte ślady kół. Przy budynku fabrycz
TEATR LETNI W PARKU STASZICA. nym znaleziono łom oraz sznury.
Wobec tego, że w sąsiedztwie przy ul.
Dziś i do poniedziału włącznie grana będzie
Nowo-Kątnej
nr. 1 mieszkała kochanka
wesoła farsa rosyjska W. Katajewa „Kwadratuzn~nego policji złodzieja Korzeckiego, Ąrs. koła".
·
polonja Urbaniak; urząd śledczy wydelePoczątek o godz. 9 wiecżorem.
F'owró.t tramwajam izapewn.ion'!l- .

Echa

„MISS

LóDź".

wtorek premjera arcywesołej, aktualno~cj krotochwili urozmafoonej śpiewttmi i
bmesmi pióra Konstantego Tatarkiewicza i Fe- ·
!iksa „Miss Łódź".
·

TEATR POPULARNY•.
(Ogrodowa 18)
Dziś w czw::.:tek i jutro w piątek o godz.
S.!JO wiecz. ostatnie dwa przedstawienia pięknej
i melodyjnej operetki w 3 aktach „Księżniczka
Czardasza". W sobotę premjera sensacyjnego
"1\elodramatu „30 lat życia szulera" z p. Wernisqwną, Wojciechowskim i B0lkowskim w rolach
g\ównych, reżyseruje St. Dębicz. Bilety na
wszystkie przedstawienia sprzedaje kasa od 9
r:mo bez przerwy do 10 wiecz.
TEATR W SALI GEYERA

PlłXEZ lłADJO
PROGRA.łl

Kino"

„Rekordzistka"
Typ filmu sportowego, w którYID najświet
niejsze triumfy święci cudowna Bebe Daniels.
Tym razem osiąga ona rekord pływacki pod
kierownictwem autentl'cznej Gertrudy Ederle,
która nie o wiele gorzej czuje się przed objektywem niż w wodzie. Film „Rekordzistka" odznacza się niezawodnemi metodami realizacji i optymizmu, podsyca we wszystkich kopciuszkach
nadzieję, że w ciągu sześciu
tygodni zdołają
przedzierzgnąć się w gwiazdy sportowe. Dla adeptek ekranu płynie stąd inna, prawdziwa nauka: dzięki sportowi Bebe Daniels osiąga rekord
trwałości stanowiska zdobytego w świecie filmowym.

-0-

„Luna"
„Muzułmanka"
pośród

realizatorów film6w egzotycznyeh,
francuscy
wyróżniają się stosunkowo najbardziej realist-rcznem potraktowaniem tematu, dzięki m4zkom
politycznym Francji z jej afrykańskiemi kolonjami. Podobnie i w „Muzułmance" z zadowo·
leniem odnotowujemy brak elementu maskaradowego. Przepiękny ten dramat wscho~ na
tle tajemnic haremoW)'ch otrzymał doskonałą
obsadę artystyczną. W roli muzułmanki Jaśmi
ny wystąpiła prześliczna Huguetta Duffos, w
roli doktora Grandie - niezrównany- artysta
paryski Leon Mathot. Całość niezmiernie barwna i zajmująca.
Z

szczególniej

afrykańskich, reżyserzy

sąd

drużynie.

Służba

konduktorska innego pociągu,

dążącego w przeciwnym kierunku t. j. do

-

Popieraj budowę szpitala
Czerwonego Krzyża.

wyprawy

na 2 lata domu poprawy

gował do niej swych fnukcjonarjuszy ce
Zbadany w charakterze oskarżonego
Iem przeprowadzenia u niej rewizji.
Antoni Kłys przyznał się do winy dokonanania wspólnie z innemi kradzieży na
Gdy funkcjonarjusze wkroczyli do szkodę firmy Allart i Rousseau, przy.
mieszkania jej zastano tam dozorcę tego czem wyjaśnił, że na żądanie Korzeckiego
domu Zygmunta Kolińskiego, oraz znane i Przeżdzienka stanął na straży podczas
go złodzieja Antoniego Kłysa. i dwóch pa dokonywania kradzieży przędzy przez
serów Godela Milsteina i Bencjona Brand ni'ch.

k
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~a~ ra;cząc~cr ~ię wódką i ~a·kąs b~1 • rzy
Następnie po przerzuceniu worków
sciame ~as ezało 7 ~or~ow z iałą ~r~ę- przez płot ułożyli takowe na furmankę
dzą~ I:tora przy. o~azamu przedstawlcl~- i w trójkę pocląiyli za furmanką w stron~
~0 ~ 1 firmy, ~llart 1 Rou~seau okazała się ulicy Nowo-Kątnej, gdzie w mieszkaniu

własno.scią. Wszystkich obecnych ,are
sztowano 1 doprowadz_ono do urzędu sled
czego na przesłuchanie.
Janina Urbaniak zeznała, że dnia 15
stycznia przyszedł rl<> siostry jej Apolonji
niejaki Korzecki zaś dnia 14 stycznia o
godz. 4 nad ranem ten sam przyszedł w
towarzystwie Aleksandra Prze~dzienka,
przyczem Korzecki rozmawiał po cichu z
JeJ

Apolonją.

Kolii1skiej owe worki zostały złożone. K@
rzecki i Przeździeli pozostawiwszy go 'f<.'
mieszkaniu dozorczyni udali się do miasta, zaznaczając, że idą po kupca.
W międzyczasie przybyli po uprzedniem skomunikowaniu się Godel Milstein
i Bencjon Brandt w celu kupna prz~dzy.
W trakcie tego przybyła policja i wszystkich aresztowała.
W trakcie dochodzenia stwierdzono, że
Przeździenek jest niebezpiecznym notorycznym złodiiejem, który odsiadywał już ·
kilkuletnie kary więzienia za kradzieże

z

włam.'ł.niem.

W dniu wczorajszym stanęli przed są
dem okręgowym oskarżeni w tej sprawie
Antoni Kłys, Apolonja Urbaniak, Janina
i Zygmunt Kolińscy, Godel Milstein, BenRannego Derlatk~ zabrano do Koluszek, cjon Brandt, Aleksander Przeździenek i
gdzie lekarz rejonowy nałożył mu opatru Józef Korzecki. Sprawę powyższą rozpatrywał sędzia Kozłowski w a.sy~tencji sę
nek.
W ciągu 12-tu godzin hamuJcowy nie dziów Feita i Łozińskiego. Po ukończeniu
odzyskał przytomności i dopiero wieczo- przewodu sądowego oraz wysłuchaniu
rem wyjaśnił, iż podczas biegu pociągu ja przemówień prokuratora Chawłowskiego
cyś nieznani sprawcy rzucali weń kamie- i obrońców oskarżonych, sąd skazał 36-let
niami. Trafiony w głowę, stracił przy. niego Antoniego Kłysa i 31-letniego J6ze
fa Korzeckiego na 2 lata domu poprawy
tomność i wypadł z budki hamulcowej.
każdego, 27-letnią Apolonję Urbaniak i
Zawiadomione o powyższym wypadku 30-letnią Janinę Kolińską na 5 miesięcy
władze policyjne i kolejowe wszczęły ener więzienia każdą, pozostałych oskarżonych
giczne dochodzenie w kierunku ujawnie- wskutek braltr dowodów winy uniewinnia winnych sprawców napadu na hamul. ml.
,(p)

głowę w czasie
· wypadł na tor

W dniu onegdajszym z pociągu towarowego nr. 195 idącego z Koluszek do
Piotr~owa wypadł z budki, znajdujacej
się przy wagonie, hamulcowy Francis'.zek
Derlatka, lat . 48, należący do drużyny
konduktorski' eJ· w Pi'otrlrow1'e. N1'eobec'
ność jego.. spostrzeżono dopiero na stacji
Piotrków pr;i.:y zdawaniu pociągu innej

11ytetu poznańskiego.
18.00 Komunikaty.
15.10 Odczyt p. t. „O urzędowych publikacjach
prawnych" - wygł. Ludwik Krajewski.
16.35 „Przegląd polityki zagranicznej za mies.
maj" - wygł. dr. Jan Grzymała-Grabowiecki.
16.00 Komunikaty.
16.15 Program dla młcdzieży z Krakowa.
17.00 „Wśród książek" - przegląd najnowszycl.
wydawnictw omówi prof. Henryk Mościcki.
17.25 Odczyt p. t. „Administracja stolicy, a
przyszła.
organizacja m. WarszawY,4' wygł. inż. Kazimierz Windakiewicz.
17.65 Koncert popołudniowy.
18.50 ,,Rozmaitości"
19.15 Odczyt p. t. „Co to jest ściółka torfowa,
jej wlasności I spos6b zastosowania" - wygł.
łnź. Bolesław Pruszkowski.
Komunikat tow. zachęty do Hodowli Kont
w Polsce.
19.40 Nadprogram, komunikaty.
19.56 Sygnał czasu.
20.30 Transmisja koncertu z Doliny Szwajcarskiej pod dyr. Kazimierza Wiłkomirskiego21.15 Transmisja. słuchowiska z Krakowa.
22.00 Komunikaty.
23.00 Transmisja muzyki tanecznej.
...
.
. .
.. . . _., .. " .

złodziejskiej

· Napad na ha01ulcowego
Raniony kamieniem w

STACJI W ARSZA WSIUEJ.
FALA 1935.
Czwartek, 6 czerwca.
11.00 Zjazd literacki. Transmisja z auli uniwel'e

w firmie Allart, Rousseau & Co

zostali skazani przez

~. e

CO US&fłZYĄV DZii
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„Grand

RADJO .
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Kłi'IA

kradzieży

Przywódcy

mm

Koluszek spostrzegła Derlatkę, leżącego
Piotrkowska :ł95.
obok toru na szlaku Rokiciny - Koluszki
W sobotę 8 czerwca o godz. 8.30 wiecz. i w w stanie nieprzytomnym wskutek cieżtilbdzłel~ ·9 Q godz. 4.30 pop pot i S.30 :w.iec;z;. kich -0brażeń gloWY.,.
cowego.

pociągu

biegu

·
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Lekkoat!~tyczne mistrzostwa SIClłZVlllCA
D. O. K. IV.
Ó

W dniu 22 b. m. odbędą się na boisku W. K. S-u lekkoatletyczne mistrzostwa D. O. K. IV. W zawodach wezmą
Otrzymaliśmy następujący list, s pro.
Jak się dowiadujemy w dniach 22 i
udział mistrze wszystkich pułków i od- śbą o umieszczenie.
_
23 bm. odbędą się w Warszawie midziałów
wojskowych,
stacjonujących
na
Szanowny
Panie
Redaktorze!
strzostwa szermiercze Polski z udziałem
najlepszych szermierzy wojskowych i cy- terenie D. O. K. IV.
Uprzejmie prosimy Pana Redaktora o
wilnych z całej Polski. Łódź reprezentołaskawe
umieszczenie w swem poczytnem
Zjazd przewodniczących piśmie, możliwie
wać będą na zawodach tych pp.: por.
w dziale sportowym, naKuźnicki, por. rez. Rimler i świetnie się
i
sekretarzy
st~pującego sprostowania:
zapowiadający młody szermierz absolwent
W czwartkowym numerze „Łódzkiego
jednej ze szkół średnich w Łodzi Mirow- Powiałow. Kom. W. F. i P. W.
Dziś
ski.
W dniu 14 czerwca odbędzie się w Echa" z dnia 30 maja r. b. w dziale sporM
szkół
Łodzi zjazd wszystkich przewodniczących towym ukazał się artykuł p. t. „Gracz 1
i sekretarzy miejskich i gminnych komi- fałszywem nazwiskiem" (Ciekawa afera
na boisku D. O. K.
tetów wychow. fizycznego, zwołany przez sportowa), w którym powiedziano, iż w
starostę Rżewskiego. Zjazd ma na celu barwach \irużyny T. G. Sokół (Zgierz)
Dziś, o godz. 5 po południu, na boisku
omówienie najżywotniejszych spraw wy- na meczu o mistrzostwo z WKS-em mła?
sportowem D. O. K. na placu Hallera,
Jak już donosiliśmy, odbędą się w Ło chowania fizycznego i przyso. wojsko- brać udział gracz z klubu Oratorjum pod
odbędą się popisy gimnastyczne młodzie
f ałszywem nazwiskiem.
ży szkół powszechnych m. Łodzi, jako dzi w nadchodzącą sobotę i niedzielę wego.
uroczyste zakończenie święta wychowania mistrzostwa atletyczne Polski w podnoAutor tegoż artykułu powołuje się na
szeniu ciężarów i zapasach. Zawody odfizycznego.
osobę sędziego, p. Langego, który, po
będą
się
w
sali
KI.
Sp.
Zjednoczone
przy
Występ zapowiada się nadzwyczaj imskończonych zawodach, miał podobno uw
ponująco, ćwiczyć będzie około 2 tysięcy ul. Przędzalnianej. Zawodnicy z całej Poldać się do szatni graczy Sokoła, by spraski przyjeżdżają do Łodzi w sobotę. W
dzieci.
z Finlandją
wdzić prawdziwość tego faktu, „lecz za.
piątek
odbędzie
się
zjazd
delegatów
poNa program złożą się: korowody, gimW pierwszym dniu meczu tennisowego interesowanego osobnika już nie było nastyka drużyny męskiej i żeńskiej, ćwi· szczególnych związków okręgowych. Dla
Polska
- Finlandja w Warszawie, Mar- zdążył się już ulotnić„.
zwycięzców
przeznaczono
cały
szereg
naczenia wolne, gry sportowe, lekkoatletyka,
szewski
pokonał finlandczyka Gremhalma
gród.
Kwatery
dla
przyjeżdżających
zaWobec powyższego, w imię prawdy,
zabawy i ćwiczenia tańcami.
6:0,
6:3,
6:3.
wodników
udzielił
bezpłatnie
31
p.
s.
k.
kategorycznie oświadczamy, iż nieprawKomitet Wychowania Fizycznego chcąc
dą jest, jakoby jakikolwiek gracz obey
nprzystępnić udział szerokim masom lubrał udział w naszych barwach. _
dowym, wyznaczył bardzo niskie ceny
Nstępu po 25 i 50 gr.
Zapytujemy również p. sędziego LanPamiętajcie
gego, czy prawdą jest, że po skoliczonym
Chojńach.
meczu udał się do szatni Sokoła?
nadchodzącą
Jednocześnie z przykrością stwierdzi~
sobotę
niedzielę
musimy, że tak poczytne pismo, za jakie
lekkoatletyczne mistrzostwa
przynajmniej uchodzi „Echo'", mogło uokręgowe
mieścić tego rodzaju kłamliwe artykuły
godzące w nieposzlakowar..e imię Towanadchodzącą sobotę i nielzielę orsię
rzystwa,
bez uprzedniego sprn.v•dz;mia
r~nbaje Ł~z~ Zw4rek Lekkoatlcly~ny ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mistrzostwa okręgowe. Zawody odbędą 1
prawdziwości faktu.
się w Pabjanicach. Przewidziane są zaNie przypuszczaliśmy ani na chwilę.
wody we wszystkich konkurencjach dla
że dział sportowy „Echa", pozostający
pań i panów.
pod kierownictwem fachowego korespon.
denta sportowego, okaże się tak mało fa,.
wynikające
zatruć
Wyścig górski
chowyro.
Bardzo wielu rzemieślników nie prze- ciani robotnicy są naogół mniej odporni
Czy korespondent sportowy, używszy
aa Krzyżówce pod Krynicą strzega najważniejszych ostrożności prz;r na zatrucie ołowiem. Alkohol i nikotyna wyrażenia
w. wspomnianym artykule „Cie
wykonywaniu swych prac zawodowych, zmniejszają znacznie odporność na wszel
. Dnia 2 czerwca odbył się wyścig gór- chociaż następstwa tego są nieraz bar- kiego rodzaju zatrucia. Doskonale nato- kawa afera sportowa", zdawał sobie dokładnie sprawę ze znaczenia tego wyraski na Krzyżówce pod Krynicą. Wyścig
dzo zgubne dla ich zdrowia. Mamy tutaj miast działają przeciwko temu ~iebez
odbył się przy pięknej pogodzie i wielżenia i że tym sposobem rzuca poważne
kim udziale publiczności. Startowały sa- na myśli przedewszystkiem cierpienia, pieczeństwu większe ilości spożywanego poszlaki na Towarzystwo, nielicują~
mleka i tłuszczu. Cierpienia powstałe na wcale z powagą „F~chowego korespon·mochody wyścigowe i sportowe. Zwycię wynikające na tle zatruć.
Do
najpospolitszych
wypadków
nalepowyższem
tle, objawiają się ciemnem za- denta".
iył w klasyfikacji ogólnej p. Jan Ripper
na sam. Bugatti, osiągając czas 2 min 25 ży zatrucie ołowiem, który nie jest wła- barwieniem dziąseł, kolkami, białkami w
W końcu nadmieniamy, iż niez~leźnłe
sek., drugi p. Henryk Liefeld na sam. ściwą trucizną, lecz tworzy szkodliwe moczu, chorobą nerek i wreszcie groźnym
od
niniejszego
wyjaśnienia, za rozsiewaAustro-Daimler, trzeci p. Stanisław Szwarc· związki z tlenem. Tak zwana „minja", bezwładem kończyn.
nie
kłamliwych
i uwłaczających honorowi
Z innej dziedziny szkodliwy dla zdro&tein na sam. Bugatti, czwarty p. J. Ko- używana często do malowania pierwszej
naszego
Towarzystwa
insynu;i.cyj, przewarstwy
i
do
kitowania,
barwy
czerwono
wia
jest
kwas
siarkowy,
używany
do
aku
łaczkowski na sam. Zbrojówka, piąty p.
Bogucki na sam. Bugatti, szósty p. hr. pomarańczowej, jest substancją trującą. mulatorów, czyszczenia metali, do bajco- ciwko Redakcji „Echa" wystąpiliśmy na
Tarnowska na sam. Fiat, siódmy p. Janu- Jeszcze bardziej niebezpieczna jest biel wania, jak również kwas solny, którym drogę sądową.
szkowski na sam. Alfa Romeo, ósmy p. ołowiana, czyli biały proszek, 'Ilierozpusz- posługujemy się przy lutowaniu i oczyRacz przyjąć, Sz. Panie Redaktorze,
. wyrazy głębokiego szacunku i pows,ża
Wanicki na Lańci, dziewiąty p. Kołacz czalny w wodzie, używany do farb, gla- szczaniu utlenionej powierzch~i.
W tych wypadkach zatrucie orgamz- nia.
kowski na sam. Zbrojówka, dziesiąty p. zur, emalji, kitów, lakierów itd., WiękA. [)ygat na sam. Tatra.
szość białych farb zawiera biel ołowianą, mu powstaje przez przewody oddechowe,
Za Zarząd T. G. „Sokół" w Zgierzu
Wyścig organizowały trzy kluby po- chociaż możnaby ją zastapić przez nie- wskutek nagromadzenia się znacznej ilołudniowe: Krakowski, Małopolski i Sląski szkodliwą dla zdrowia biel cynkową. Za- ści opar?w, obu_ wymie1~.ionyc~ kw~sów. Sekretarz:
Prezes:
Automobil-Klub.
Fr. Andrzejak
trucie odbywa się najczęściej przez bło- Dale~o Jednak w1ęks~e m~bezp1eczenstv:o B. Podgórski
Organizacja wykazała pewne braki, co nę śluzową i przez ranki w skórze.
grozi wskutek bezposredmego poparzenia
kwasem. Dlatego też przy rozcieńczaniu
.aałefy usprawiedliwić oddaleniem KryniDlatego też wszędzie, gdzie mamy do - nigdy nie należy dolewać wody, lecz za
cy od siedzib Klubów. Podczas treningu
uległ ciężkiemu wypadkowi znany w Ło czynienia ze związkami ołowiu, należy za wsze najpierw wlewać kwas do wody, w
ilzi kierowca p. Edward Zawidowski, chowywać ścisłą czystość rąk i twarzy. przeciwnym bowiem razie trująca substan
którego sam. Bugatti uległ znacznym usz- Należy pamiętać o tern, że spożywanie cja pryska na wszystkie strony, powodu6
PRZEJAZD 3ł
kodzeniom, oraz łodzianin p. Leopold pokarmów i palenie w takim warsztacie jąc bardzo łatwo oparzenie twarzy, lub'
Dziś i dni naatępn;.ych !
Gerhard, który pokaleczył sobie obie rę pracy, jest niebezpieczne. Albowiem pył nawet uszkodzenie oka.
ce chcąc zatrzymać staczający się w ołowiany z łatwością dostaje się przez uW miejsce, gdzie kropla kwasu padła
Przepyszny film p. t.
sta do wnętrza organizmu. Rzemieślnicy na skórę, tworzą się małe ranki, które po
przepaść sam. Voisin.
Łódzki Automobil-Klub reprezentowali nie powinni nigdy rozcierać farb na su- krótkim czasie zaczynają ropieć. Należy
9p.: inż. Karol Kauczyński, Kazimierz cho, gdyż mogą one zawierać ołów, - je obmyć natychmiast rozczynem sody,
Wspaniały dramat zrealizowany podług
P.oznański, Jan Holtz, Wilhelm Kiihn, Le- choćby w pewnym procencie. Najprak- któJi0. działa najskuteczniej. W razie zaś
powieści naipop. pisarza Mauryc:eio Dekobry
t)pold Gerhard i p. Halina Poznańska.
tyczniejsze do użycia są farby w postaci dostania się kwasu do wnętrza, jako śro
W roli głównej twórczyni charlestona
Po wyścigach odbyło się rozdanie ciasta.
słynna gwiazda teatrów paryskich, czarująca
dek zapobiegający zaleca się paloną mapięknych nagróg w sali domu Zdrojowego.
JÓZEFINA BAKER
Również czcionki w zecerniach zawie- gnezję, słodkie mleko, lub też wodę waUroczystość tę zaszczycili swoją obecno- rają. znaczny procent ołowiu i pył wydopienną.
Ceny miejsc: W dni powszednie na wszystkie
ścią reprezentaci władz, przedstawiciele stający się z nich w czasie pracy, może
Wreszcie najpospolitsze zatrucia poseanse, zaś w soboty, niedziele i świE;ta od
klubów, oraz wielka ilość gości.
godz. 1-3 pp I m. 75 gr„ Il 40 gr., III 30 gr.
powodować zatrucie ołowiem. Obowiazu- woduje alkohol metylowy, używany do
jące w tej mierze przepisy prawne n~ka wyrobu lakierów, pokostów, farb itd.
W soboty, niedziele i świł(ta od godz. 3 PP•
zują ściany i sufit w zecerniach bielić Szkodliwe substancje dostają się do orga
I miejsce 9Q gr„ Il m. 50 gr. III m .40 gr.
W poniedzałki kino czynne.
wapnem przynajmniej raz w roku i co- nizmu przez oddech, przez skórę i błony
jesteś
członkiem dziennie
wycierać podłogę na mokro.
śluzowe, wywołując objawy, jak nadmierCzerwonego Krzyża?
Zauważono również, na podstawie wie ną wrażliwość na światło, osłabienie wzrololetnich doświadczeń, że kobiety i młodo ku i ból głowy.
W dniach 28 i 29 czerwca odbędzie
się w Spale wielkie święto sportowe,
które organizuje Okręgowy Urząd Wychowania fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego przy D. O. K. IV. Wraz
z gośćmi przewidziany jest udział od 8
do 10 tysięcy osób. Wielkim zawodom
i popisom przyglądać się będzie p. Prezydent Rzeczypospolitej.

na szermierczych
mistrzostwach Polski

DO LIST W

popisy sportowe
powszechnych

Przed mistrzostwami
atletycznemi Polski

Polska prowadzi 1 : O
meczu tennisowym

o budowie szpitala O. O.
Bonifratrów na

·W

i

Czeka Was wielka niespodzianka w dniu
23 czerwca r. b.
Spotkamy
wszyscy w Juljanowie.

w

()

zdrowie

Cierpienia,

rze1Dieślnika
na tle
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DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH!

Jeden z najpiękniejszych poematów Wschodu!

''

UZUŁ
Opowieśt5

W rol.

gł.:

tęsknocie

krwi i pożądaniu na tle koronkowych pałaców

i niezrów·
na:11y

HUGUETTE DUFLOS

przepiękna

Wspaniała

PO<.'.zątek
19

o

''

(Romans

w Ha1°emie)

przepychu Wschodu.

LEON MA Tli OT

llustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod kierunkiem A. CZUDNO\VSKi'EGO

przedst. o godz. 4-ej pp., w sob. i niedz. o g. 12-ei w poł., ostatniego o godz. 10-ej wiecz. Ceny miejsc na I seans od 1 zł., w soboty, niedziele
i święta wszystkie miejsca od godz. 12-ej do 3-ej po poł., po 50 gr. i 1 zł.

a
DZIŚ

Wielki

niebywały

I DNI NASTĘPNYCH!
Koncert gey 5 gwiazd ekranu!

podwójny program!
11.

I.

Nieszczęśliwe
(Wino, kobiety i
W rolach

głównych:

kobiety

śpiew)

5 glfl·iazd ekranu

IGO SYM. Carmen Boni, Hans Junl~er·
Na pierwszy seans codzien. od 4.30-6 pp., w sob.
i niedz. od 2-4 pp. wszyst. miejsca po 50 gr. i 1 zŁ

Szampańska

179

GIMNAZJUM ŻEŃSKIE

R.

Dlł+ HELLElł

J. OLEJNICZAK, ~Pcs'!~a 14
UWAGA:

~

łoradnia

Wenerologiczna

~

od 8 rano do 9 wiecz.
" nie.dziele i święta 9 - 2 pp.
:od 11-12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
'leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

Gabinet Światło-Lec7niczy
Kosmetyka lekarska

OddziP-lna poczekalnia dla kobiet
148
PORADA 3 zł.

Porada 4

3

Potrzebni

Dzlelna 9, tel. 28-98
Ch~roby

skórne weneryczne

i

r::~o·

czopłciowe.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
hmpą kwarcową. Oddzielna poczekalnia
r:la pań. Dla pań od 3-5 pp.
149

akwizytorzy
na

wysoką prowizję

tylko 1 i IS

"

każdego miesiąca

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65,210

wyborze.

20,000

pożyczki poszukuje poważna chrześci.
iańska firma, przemysłowo-handlowa w
Łodzi. Procent od umowy. Gwarancfa
pewna. Sum:i. może być zabezpieczona

w dolarach. Oferty pod „SOLIDNY"
do skrzynki Stowarzyszenia Polskich
Kupców i Przemysłowców Chrieścijan
w Łodzi, Piotrkowska 113, prawa ofi141
cyna, II. wejście.

Makulatura
do sprzedania
Wiadomość

w Administracji.

powrócił
ordynuje w chorobach dzieci
od 3 i pół do 5-ej pp.

uL Sienkiewicza 61

własnej,

wynajęcia
od zaraz

·pokój z kuchnią
wprcst od gospodarza
Wiadomość ostatni przystanek
Juljanów, za szpitalem, willa Nowaka, posesja 6.
10

L piqtro, front, teL 10-20.

Do akt Nr. 645
1929 r.

I

Ogłoszenie
Komornik S1du
Grodzkiego VI r~
.-iiru w Łodzi, St·~
fa'l. Gjrski, zamiesz~at/ ~ ~od.zi przy
;il. S1~n1<1ew1.c2a 9,
aa zas'.ldzie '.lrt.103J
Uat. Po;;t. C;w. ogł-tna, że w dah1
18 c:i:er.vca 1929 r.,
od godz. 10-ej rano w Łodzi, przy
u!. W scl1odnfoj 35 1
oabt<dzie si1' spn:cdaż przez licyt::icj,
ruchomości, należą

cych do Arona Blaj;vajsa, sktadających
3i~ z 25-ciu palt
damskich, letnich,
ocenionych na sum::
475 zł.
Łódź, dnia 13-go
'.Ilaja 1929 r.
KOMORNIK
~. G~rski.

OdbHo w drukami

Do

184

B. Knichowiecki

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH 1
Na I-ej strouie 50 gr. za wiersz milimetr. 1 łam (strona 4 łamy)
W tekście
40 „
1 „
„ 4
Za tekstem
30 „
1 „
4 „
Nekrologi
30 „
1 „
„ 4 „
Zwyczajne
10 „
„
„
1 „
„(10 łamów)
Drobne 10 gr., poszukiwanie pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
ogłoszenie 50 gr. Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wiecz. 30 proc.
drożej. Ogłoszenia w czerwonym kolorze 30 procent drożej.
Ogłoszenia akcydensowe 30 proce~t droiej.

Wydawea: Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa" w todzi.

wiełldm

Dr.

Oferty do adm. pod „R. H."

CENY PRENUMERATY 1
W Łodzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mies. zł. 4.iO
Zamiejscowa
„
• " 5.„
Zagraniczna
„
„ „ 8."
Odnoszenie do domu
" 0.40
Prenume1·atę można przerwać

Ogłoszenie.

Komornik S.ądu
Grodzkiego w Ło.
dzi I rewiru, Leo·
nard Naborowski,
zamieszkały w Ło
dzi, przy ul. Głów
nej 17, na zasadzie
art. 1030 U. P. C.
ogłas;za, ie w dnL
14 czerwca 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ulicy
Sosnowej Nr. 9,
odbc:_dzie się sprzedaż przez licytacj,
ruchomości należą ruchomości,
nabnerologiczna
cy~h
do Da.wida Źących do Ch(l.Skla
dla chor. skórnych,
zł
i Zeni małż. Myśli D.ziałows~iego, skb
150
Wenerycznych
•
bur~kich, slc;ładaj~ dahcych si~ z warcych sią z różn:yc'.1 sztat jw, przędzy,
145 mebli, ocenionych ocenioaych na sum~
Doktór
na sumę 847 zł.
1832 zł.
Ł-5dź, dnia 5-go
Łódi, dnia 3-g')
:z~rwca 1929 r.
czerwca i929 r.
choroby weneryczne, skórne i włosów KOMORNIK
KOMORNIK
(-) L. Naborow Jki. (-) L. Naborowski.
ANDRZEJA 2, TEL. 32·28
Leczenie lampą kwarcową, analizy krwi
i wydzielin. Przyjmuje ccdzien. od 8-10
i 4-8 w. w niedziele i świ:;ta od 10-12.
Oddzielna poczekalnia dl!l paii.
Od 1-2 w Lecznicy (Piotrkowska 62).

53

inspektowe •

Do akt Nr. 576,
Do akt Nr. 829
577, 578 i 579129 r.
1929 r.

lekarzy specjalistów

Dr. med.

„„,..... „=... iAtłE~

Szkło

183

Zł.

aaasaa:sa••••

Ogłoszenie.
Komornik Sądu
ul. Nawrot 2. Tel. 79-89
przy G6rnym Rynku
Grodzkiego m. Ło
o 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne .Piotrkowska 294, tel. 22-89 dzi I rewiru, Leodz. 3-6 po poł., w niedz. od 11-2 pp. :>rzy przystanku tramwajów pJ1.bjanickich onard Naborowski,
la nieHIDożnych ceny lecznic. 14' !Zynna od 10 rano do 7 wiecz. w nie- zamieszkaływtodzi
lziele i święta do 2 po poŁ Wszystkie przy ul. Głównej 17
;pecjalności
i dentystyka.
Kąpiele na zasadzie art.1030
~wietlne, lampa kwarcowa, elektryczna, Ust. Post. C.yw. oRoentgen, uczepienia, analizy (moczu głasza, że w dniu
kału. krwi, plwocin, wydzielin ito.) ope- 13 czerwca 1929 r.,
racje, opatrunki, wizyty na miasto.
od godz. 10-ej rano
w Łodzi, przy ulicy
Rokicińskiej Nr. 43,
zł.
Lekarzy Specjalistów
odbC<dzie si~ sprzePoradnia dentystyczna i we- daż przez licytacj.~
aL Zawadzka Nr. 1

t Choroby skórne i wener.

OKIENNE

ornamentowe, surowe, matowe ouz szklenie hadowU,
diamenty do rznięcia szkła poleca po cenach aiskich

czerwca.

LECZ NI CA

Muzyka M. LIDAUERA.

SZKŁO

Konopczyńskiej „ Sobolewskiej
Egzanµny wstępne
terminie dnia 27 maja, w drugim

man, Betty Astor, Gustaw Frohlich.

8-aktowa farsa.

Piotrkowska 15.

Ogłoszan~a f Różne
drobne _
_
Zgubiono
Kupno
l

sprzedaż

· Biżuterja
Do sprzedania

ULE

wara za wskie
z nadstawkami i
podkanniaczkami w
nodze, z pszczołami
iuh bez orai: miodarki, maski, pod ku.
rzacze, własna wi;;ża

Wyi:wórnia uli
Juljuaza i1.

Miź,

168

zegarki na raty, ceny gotówkowe „Prceiosa". Piotrkowska
123, w podwónu.
170

matrykuł~ wydaną
~rzez
gimnazjum

To maszewskiego na
Z. Kupczyński.
.
57

imię

~--···
Zagubiono

świadectwo
pracy,
wydane przez Widzews!q Manufa'.i:Biżułerję turę
na imię Hipop
kupuję, peiu\ warlita Mospinek.
55
tQsĆ płacę. Solidne
traktowanie. „Pre.
ciosa~ Piotrk.o\pkn
Pr~ybłąkał
123, w podworzu.
169 się wyżeł maści siwej w bronzowe ła
ty, ozon krótki z
Sprzedaż 1.:askicm. na ilzyi.
starycil gazet po !Jo odebrania i:a
cenach kol!kt1ri:n- v!ynagrodzeniem ul.
eyjnych, Trornpkow- \V aoienna 3, "
. ., . . '-> -.
ski, S~<b<lowa 23.

Ogłoszenia firm zamiejscow1ch, cho~iai:by po3iadających ~il ja
w Łodzi, a c~ntrałe gdzieindziej, o 5J proc. d~o~ej od ~en m1e1scowych. firmy za.graniczne o lOJ proc'!nt d7o?eJ. . K:i.·Lda n.owa
podwyżka obowiązuje ws:i:y~i:!ti':! jui przyhte ogłoszeu1a do zm1an_Y
cen bez uprzedniego zawi:idomienia. Za termin'.>Wj druk ogtos~e::i,
komunikatów i ofiar adminilitrn;;ja nie od;>owiada.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia ho ner -t••ium, uważane ' '
za bezpłatne.
Rękopis6w zarówno użytych jak i odrzucony:>h redakcja
nie zwraca.

Redaktor odpowiedzialny: Adam Żuemkłewłez.

