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Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od irodziuy 6-7 wiecxon.
Sekretariat czynny od godz. 12-1 'w łoł. i od 6-7 wieoz.

owi pracownicy przyjmowani nie będą - Roboty inwestycyjne
· zostaną ograniczone tylko do najważniejszych prac
SZCZffiDN'O jCIOWE ZAltZĄDZElllA P. - · · · 'ICUHll.A SĄ łłATUlł„ PlłZElłCIOWq
Komunikują nam z najlepiej poinformo.:.
tvanego źródła, że w związku z trudną sytuacją gospodarczą, polskie koleje państwowe odczuły dotkliwie zmniejszenie
się przewozu, a ce zatem idzie i spadek
wpływów gotówkowych.
Dla gospodarki kolejowej wynika stąd
konieczność zastosowania najdalej idących
oszczędności we wszystkich dziedzinach
i to tembardziej, że koleje polskie w myśl
powziętej przez sejm uchwały obowiązane są w roku budżetowym 1930-31 wpła
cić do skarbu państwa przeszło 91 miljonów złotych. Jak wiadomo -- koleje polskie już w roku ubiegłym nie mo&ły się
wywiązać z nałożonego na nie obowiązku
przekazania pewnych sum do kas slcarbo.wych, a to wskutek trudności komunikacyjnych i wydatków, związanych z wyjąt~
1rowo ciężką zimą.
Konieczność trzymania się ram budże
tu przedewszystkiem w wydatkach i konieczność wpłacania miesięcznie conajmniej
sumy 5-ciu, miljonów złotych do skarbu
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AUDJEllCIE

u p. p:remjera

Sławka

WARSZAWA, 7.N. Pan prezes Rady
Ministrów Walery Sławek przyjął w godzinach popołudniowych ministra rolnictwa Jante • Połczyńskiego, kierownika
ministerstwa skarbu p. Matuszewskiego,
a nast~pnie ministra S!)raw wewnętrznych - p. józewskiego.
(PAT)
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w sprawie potrzeb cerkwi
WARSZAWA, 7.IV. Posłowie z Bloku
Bezpartyjnego Bogustawski i Sechejda w
imieni1- ukraińskiej grupy posłów z BB
złożyli p. Prezesowi Rady Ministrów, mi·
nistrowi W. R. i O. P. i ministrowi Spraw
Wewnętrznych specjalny memorjał, tiaktujący o potrzebach cerkwi prawosławnej
w Polsce, a pr%edewszyatkiem omawiają„
cy konieczność obsadzenia archidjecezji
woły.bskłoj przez samodzielnego arcybisku„
~a. .
(PAT) •-

lłlAllD

na poczet przewidzianych w budżecie wpłat
całorocznych, sprawiła, że minister komunikacji, inż. Kilhn, na ostatniej konferenQi dyrektorów departamentu ministerstwa
i.Omunikacji wydał szereg daleko idących
zarządr.eń oszczędnościowych. Przedewszystkiem więc polecił przypomnieć wszystk!m okręgowym dyrekcjom
kolei zakaz przyjmowania nowego irersonetu.
Pozatem w dziedzinie polityki personal

nej polecił minister emerytować pracowników, którzy posiad~ją pełną wysługę
la~, a· nię wykazują się już dość wydajną
pracą. Na ich miejsce nie należy przyjmo-

ludzi.
Dowiadujemy

się dalej, że jako jedno
Dalszem zarządzeniem oszczędnoscio- z • ~rządzeń osz~ędnościowych, wydal
wem jest wprowadzenie 5-cio dniowego ty minister nakaz chwilowego nierozpoczynagodnia pracy w warsztatach kolejowych, nia jakichkolwiek nowych robót, któreby
przyczem wynagrodzenie płatne będzie tyl- wymagały przyjęcia nowych ludzi, lub .za: ia materjałów. Minister Kiillll po.
ko za 5 dni. Dzięki wprowadzeniu w żylecenie, aby nie kupowana mater- .
cie tej zmiany uda się uratować przed re
przypadkach, gdy kolej posiada
ego materjału~
reszcie minister polecił zawiadomić
okręgowe dyrekcje kolei, że mogą prowadzić tylko te roboty inwestycyjne, które
zarządzi ministerstwo komunikacji. .,.
Powyższe zarządzenia ministra komuPARY ż, 7.4. „Poślednija Nowosti" wy- i koło północy powrócił sam do poselstwa. nikacji są oczywiście natury przejściowej
stępują z sensacyjnem oskarżeniem posła
* * *
i mają na celu tak interes licznej rzeszy
Oskarżenie to bardzo przypomina spo- pracowników kolejowych, jak też i troskę
sowieiJkiego w Paryżu Dowgalewskiego,
zarzucając mu, iż własnym samochodem sób, w jaki komunista polski Leszczyński o sprawną pracę skomplikowanego orgawywiózł poza granicę Francji czekistkę Ja- dostał się do Od?.ńska.
nizntu kolejowego.
·
(ISKRA)'
nowiczową, zamieszaną w aferę porwania
Leszczyński, zbiegłszy z więzienia, udał !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gen. Kutiepowa.
się na Poroańską, skąd samochodem poseł
Ambasador Dowgalewski wyjechał wie stwa przewieziony został nad Wisłę, stąd
czorem o godz. 7-ej w samochodzie chronio zaś poseł sowiecki Wojkow osobiście prze
nym przez znak dyplomatyczny wraz z Ja- wiózł go w swojej słynuej motorówce na szefem gabinetu prezesa Rad'
· Ministrów
nowiczową w stron~. granicy_ belgijskiej teren wolnego miasta.
Radca legacyjny ambasady polskiej w
--~--Paryżu, min. Tadeusz Schłltzel mianąwany
został szefem gabinetu prezesa Rady Mi·
nistrów.
Min. Schiitzel objął urzędowanie w dniu
(ISKRA)
uc.hwaliło na .w ielki• wiecu m~eszkańców Spisza i Orawy 7-m.Yltl b. m.

wać następnych.

I

Por·wan·e

C. z e IH.i I S t y

zamieszanego w aferP Kutiepowa
I

"... SCHATZEL

Potępienie stanowiska opozycji

ZAKOPANE, 7.IV. W niedzielę, 6 b. m. lwi Płłsudskieinu Siad naprawą stosunków. Następnie uchwalono 1czotucje, za.
pewniające Marszałkowi Piłsuaskiemu lojalność i gotowość do współpracy olbr .~y
miej części społeczeństwa podhalańskiego,
Spisza i Orawy, w liczbie ok. 800 osób. ze S9isza i Orawy.
Na zebraniu ~rzemawiali posłowie: MaWysłano trzy depesze hołdownicze do
dej, Chyta, Zalewski i Gwiżdż. Wiec po- Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do Pawziął trzy rezolucje, potępiające demago- na Marszałka Piłsudskiego i do · prezesa
~iczne stanowisko centrolewu i wogóle ftady Ministrów pull(. Sławka.
(PAT)
opozycji, utnidniającej pracę Ą'larszałko_
"<'
odbył się w Nowym Targu wiec poselski
Bezpartyjnego Bloku Współpracy . z Rządem. Salę zapełniły olbrzymie tłumy obywateli z całego powiatu nowotarskiego,

-oOo-

Wielkie zlltiany · ·.

Smierć

FllC

dyrektora
IEDElłA

W dniu 6·ynt bm. zmarł na atak serca
dyrektor dep. weteryftaryjnego minister·
stwa rolnictwa, dr. Franciszek Fischoeder.
Zmarły był autorem całego polskiego
ustawodawstwa weterynaryjnego. Odzna·
czony był krzyżem oficerskim ł komandorskim orderu „Polonia Restituta„ oraz krzy·
żem komandorskim orderu Les:lł Honorowej.
(ISKRA)

IDIS .E•ElłWT6W

spraw wewnętrznych •
mu organa nadesła
ły do wydiiału osobowego mhtiat~rstwa
d(lne cyfrowe o łlo~cł funl<cjonarjuqy pnń·
BERLIN, 7.IV. Zapowiedziane. na świę-J
W związku z tem dziennik wskazuje, iż stwowych zemerytowanych w okresie od
ta Wielkiej Nocy zmiany na niemieckich w ostatnich czasach była mowa o zamie- 1 lii:>ca 1929 r. do 31 marca r. b.
(ISKRA}
plpcówkach dyplomatycznych zagranicą rzonem podniesieniu poselstwa nłemieckie
wyw-ołaty w tutejszych kołach dyplomatycz go w Warszawie do rangi ambasady, co
nych i polłtycznych niezwykłe zaintereso- jednak dotąd nie jest jeszcze pewne. WialłOTEITf
wanie.
domo tylko tyle - oświądcza „Vossische
wyborcze
, W s9rawie tej zamłeszc~a dziś „VQssi- Zeitung" - ze poseł Rauscher po 8-mio
b.ba I-sza 5ądu Najwy?;szeg<> rozpatcy„
,che Zeitung" bliższe komentarze. DU.en letnim pobycie w Warsiawie życzyłby sonik podkreśla, że zmarły minister spraw bie bardzo zmienić dotychci;asQwy zakres wała dzisiaj dalsie protesty wyborcze, a
.;ngranicznych Stresemann ptiy obsadza- Rwej działalności. Za iycią drą Streseman tnłanowicie dwie skargi pueciwko wyb&
niu zagranicznych placówek dyplomatycz. na poseł Rauscher wymi~niany był jako rQm do sejmu w okr. wyb. Nr. 64,- świę·
nych kierował sii; wyłącznie względami kandydąt na stanowisko podsekretarzą sta ciąny~Brasł~w-Dunitowiczt-Dzisna.
Sąd postanowił ogłosić orzeezenie swo
na · kwalifikacje osobiste kandydata, nie nu w urzędzie spraw za.granicznych w wy
je
w
rozpatrzonych sprawach w ooniedziacglądając się na ich wiek i liste. starszeń- padku powołania v. Schuberta na inne sta-

na niemieckich placówkach dyploma ycznych

Młnistentwo

nądziło,

by

podległe

Niepewny los ambasady w Warszawie

wyjeidża dziś df.> Londyn u
PARYt. 7.IV, Briand wyjeidża do LQn
dynu jutro.
(PAT)
PARYż, 7.IV. Rad!'!. ministrów na dzisiejszem 90siedzeniu jednomyślnie zaakcep
towała eks9ose Brianda z przebiegu narad
tondyńskich 1 9odczas których utrzymany
został w c~łości nieni.uuszony francuski
;;unkt widzeni~ we wsz.ystJdch poruszonych tam sprawach.
(PAT}
-----------------TĄLLIN, 7JV. Dowódca gąrnizou..
łallińskłego, gen. Unt, imni-Ony w czwartek włeczoremprzez nieznanego sprawcę ~_erroÓ'~ .zi,narLdziś - wieczorem o JS.20.
PAT · stw~J<
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dukcją poważną ilość pracowaików kolejowych działu wa1'$Złatowego, w którym
zna~uje si~ nadmiar około 5-ciu tysięcy
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Wyjazd polskiej ekipy do Nicei

Stalina przed upadkiem

zumienia ze Stalinem, chodzi obecnie jeDzisiaj o godzinie 2-ej po poł. wyjecha
dynie o formę polityczną. powrotu jego ła drogą przez Wiedeń i Medjolan do Nicei
do Moskwy.
drużyna jeźdźców polskich na międzynaro
Początkowo proponowane było
zu- dowe za·wody hippiczne. Do drużyny napełne upokorzenie się. Trocki jednak te- leżą: rtm. Królikiewicz - I p. szwol., rtm.
Kapuściński - 15 p. uł„ rtm. Skupiński mu się sprzeciwił.
Obecnie Stalin, zagrożony na swem 16 p. ut„ por. Szosland - 2 p. uł„ Strzałstanowisku, godzi się na
łagodniejszą kowski - 9 p. uł„ oraz po,r. Korytkowformę, spodziewając się od Trockiego po- ski 14 p. uł. parcia wobec rosnącej stale przeciw jeZawody mii;dzynaroclowe w Nicei rozgo dyktaturze opozycji.
poczynają się w dniu 19-ym b. 111. i obejMiastnikow twierdzi, że G. P. U. wie, mują około 10-ciu konkursów, które rozeiż posiada on dokumenty, sh\·ie1·dzające grane bi;dą w ciągu 12-tu dni. Tegoroczprawdziwość tych, twierdzeń i że w am- ny program konkursów jest niezwykle bobasadzie sowieckiej w Paryżu uknuty zo- gaty, a przyjazd do Nicei zapowiedziało
stał przeciw niemu plan porwania.
dotychczas 14-cie drużyn wojskowych, reRewelację śwe, zawarte w
artykule prezentujących pai1stwa Europy i AmeMiastnikow powtórzył na zgromadzeniu ryki. francuskich trickistów, wz.ywając ich do ,
Do najważniejszych konkursów należy
zdemaskowania Trockiego jako prowoka- przedewszystkiem ko11kurs o „Puhar Narotora i agenta Stalina.
1dów". Puhar ten jest zespołowym, t. zn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paryż 7 kwictnta.
W Pa..ryiu · ukazała się •ulotka, wydana przez zjednoczenie komunistów, zbiegłych z Sowietów przed terorem Stalina.
W ulotce tej ogłoszono sensacyjny artykuł Miastnikowa, byłego przywódcy opozycji robotniczej oraz mordercy w. ks.
Mikołaja Aleksandrowicza, dygnitarza so
wieckiego, aresztowanego następnie na
rozkaz Stalina i zbiegłego przez Persję
do Paryża.
Miastnikow w artykule swym oskarl:a Trockiego o prowadzenie podwójnej
g-ry i twierdzi, że pogodzenie się Trockiego ze Stalinem i jego powrót do Sowietów jest kwestją najbliższą czasu.
Trocki doszedł już do zupełnego poro,.- -~

--

Min. Kwiatkowski
w

zwycięstwa

Po nowe

Trocki ma ra o ac
dyktaturę

'Nr. tir

z dnia 8 kwietnia 1930 roku.

Łodzi

Rozruc y w lndjach

przybrały

charakter walki z monopolem solnym

Syn Ghandiego

Jlkim,

Dana będzie wspaniała traged'
wackiego „Mazepą".
· Całkowity dochód z przedstawi
kupionego przez Zw. Oficerów Rą>litej Pol

Aresztowanie
•
t
wywro
owca
d
'd R • h h

=yO!~~n~!~!i, ~°:~~niep~~~~~~=

wych
świątyniach
łódzkich ku czci poległycbw Obrońców
Ojczyzny.

kł'

ory prowa
.

łotewskiego

· RYGA, 7.IV. W dniu jutrzejszym sejm
ło!e~ski dokona. wyboru prezydenta republiki. Jak podaje prasa, między stronnietwami doszło do porozumienia, w wynilu którego prezydentem ma być wybrany
~emdals.
(PAT)

EPIDEl\IA

~

LWóW, 7.IV. W jednej ze szkół powszechnych "ybuchła _ epidemja ospy
!Wietrznej na którą zapadło kiłk dz' . t
dziec· 'b
koł ta
a iesią
ma być za_•, wo ee czego sz a
mkruęta. Władze sanitame poczyniły już
odpowiednie ki:<.>ki,_ ~ celu. zapobieżenia
dalszemu rozwiJantU się ep1demji.
.<PAT)

ZGON

pułk. Plesumsa
-RYGA, 7.IV. Łotewski attache wojsko-

*f w Warszawie pułk. Plesums, który po
przyjeździe do Rygi poddał się operacji
ślepej kiszki, pomimo udanej oi'!racji
'Zlllarł dziś.
<PAT)
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Komornik Sądu _Grodzkiego w Łodzi, JAN
~.ZY~OtySKI, zanneszkały w Łodzi przy ulicy

za na~użycia w Kasie Chorycb

Dziś w południ!~yd!n7ykz:~~ia.wy·

.

.
s m 1erc1
,

-- ~ ---

za zabójstwo

żony

Przemyśl 7 kwietnia.
. Dziś zapa:dł tu wyrok w procesie prz~
c1wko emerytowanemu majorowi Tadeuszowi Rylskiemu, oskarżonemu o zamordowanie swej żony. Sąd przysięgłych na
domaga się prokurator dla starszego Nogensa postawione
pytania odppwiedział 8 głosa·
BERLIN, 7.IV. W procesie rewizyjnym 4 lata ciężkiego więzienia, zaś dla matki mi „tak.„ 4 „nie". W-obec tego Rylski ska
Jakubowskie~? w Neustr~li~z ~adprokura- o?u .oskarżonych kary 7 lat ciężkiego wię- zany został na karę śmierci, na zasadzie
amnestji karę tę zmieniono na lJi ~
tor Weber zaządał kary sm1erc1 dla Augu- z1ema.
"(PAT}_
ciężkiego więzienia. (PAT)
sta Nogensa, dla Fritza No2ensa kary
--0---

•

N•1emcy SJP
• b ,· •

ronią

't
przed importem polskiego zbożą
.

·
·Berlin 7 kwietnia.
&abfnet Rzeszy na dzisiejszem posiedzeniu obradował nad przedstawiony i opracowanym przez ministra wyżywienia
Schielego programem agrarnym.
Program ujęty został w formy
o.bszernego
memorjału, który przewiduje m. in. ogólne podwyższenie cła na produkty agrarne i udzielenie ministrowi rolnictwa
specjalnych pełnomocnictw dla podwyższenia w okresie 3 miesięcy stawek celnch na pszenicę, żyto, jęczmień, owies i

I

groch.
Min. Schiele żąda w swym·~)rogramie
zastosowania certyfikatów wwozowych
również przy imporcie bydła i owiec orai
p-rzetworów kartoflanych, wprowadzenia
p!zymusowego przewiału, wydanie zakazu v•wozu mięsa mrożonego począwszy
od 1 l[p<:a b. r. Program domaga się dalej
ntrz-..rn&nia cen na r.ierogacizne vv wyso·
ko§ei 7f. mk. za centnar oraz i)rzyz.nan1,~
rnims•:'owi rolnictwa prawa do ns;aleni'.l
staw,•k celnych na n'crogariznę. (1:'AT)

1930 r.

OGŁOSZENIE.

L •T
W
~ A
llfZIERIA

rok w głośnej sprawie o nadużycia w poa
nańskiej kasie emerytalnej. W
wyniku
mumstyczne1, przeznaczonej spec1alme dla kilkutygodniowego procesu sąd okręgo
Reichswehry. Aresztowanie :Fridricha nastąpiło w chwili, kiedy na swej łodzi moto- wy wydał wyrok skazujący oskarżonego
rowej wybierai: się w celach tajemniczych Szymańskiego na 2 lata więzienia, pozo·
do Wrocławia. Na pokładzie łodzi skon- stałych 4 oskarżonych uniewinnił. PA'l'
fiskowano także wielki transJ>Ort druków
komunistycznych.
_(PAT}
ICAlłA Śłl\IElłCI
.

BERLIN , 7.IV• Aresztowano w Berlinie
pod zarzutem drukowania i kolportowania
wśród Reichswehry druków o anarchistycznej treści - Ernesta Fridricha, wydawcę tygodnika pod tytułem „Czarny Sztan~ar" i założyciela t. Z)V. muzeum antywoJennego; w czasie rewizji w mieszkaniu
Fridricha wykryto cały skład bibułv ko-o0o--

W~IBÓlł

ospy wietrznej we Lwowie

aresztowany

BOMBAY, . 7.IV. Manilal Kothati, je-1 o ile zniesionoby podatek od soli.
den z adjutantów Ghandi'ego oraż część
(PAT)
SURAT, 7.IV. Drugi syn Ghandi'ego
55 ochotników, którzy nieśli po 5 funtów
soli zostali aresztowani w Viramgan, w od udał się do Bhimrad, ażeby stanąć na czeległości 40 mil od Ahmedabad, sól zaś w le wolontarjuszy, których prowadził jego
stała skonfiskowana.
brat, aresztowany wczoraj przez policję.
Syna Ghandi'ego oraz killm innych
(PAT)
ochotników aresztowano w wiosce BhilnDANDJI, 7.IV. Jak się dowiaduje agen·rad.
(PAT)
cja Reutera, Ghandi zamierza skłonić swo
DANDJI, 7.IV. Przemawiając tu na ze- ich zwolenników do podpisania zobowiąbraniu, zorganizowanem wczoraj wieczo- zania, że będą używali tyl)<;o soli, zdobyrem, Ghandi wyrażał się z u~naniem o po- tej drogą kontrabandy.
(PAT)
licji, która konfiskowała sól, za uprzejme
HANOll, 7.IV. Agence lndo - Pacifique
·ej zachowanie się względem wolnotarju- podaje, że władze odrzudły odwołanie
,y. Ghandi dodał, że złożyłby gratula- 84-ech osób, skazanych za zajścia pod Zen
rządowi i ugiąłby się przed wicekrólem bay na karę śmierci.
(PAT)
•
--o0o•

.
Zgodrue z naszą zapowiedzią przyby"'a dzi~ do.f.?dzi ~buster Przemysłu i Han
dlu - p. mz. Kw1attrowski.
P. minister zaszczyci swą obecnością
dzisiejsze przedstawienie w Teatr~ Miej-

prezydenta

został

wygrywa go drużyna danego państwa, ja·
ko całość bez względu na jej skład osobowy. Dotychczas puhar ten dwa razy już
zdobyła drużyna polska. Jeżeli uda się jei
zdobyć go raz jeszcze - „Puhar Naro:
dów" przejdzie na własność tej drużyny,
podobnie, jak to stało się z analogicznym
puharem w New Yorku. Druga wielka nagroda, to „Puhar miG
sta Nicei", który jest puharem indywidua)
nym, przeznaczonym dla jeźdźca a nie dla
zespołu.
Obecnie puhar ten znajduje się
w rękach jeźdźca francuskiego, a w latach
poprzednich zdobyty był dwukrotnie przez
rim. Królikiewicza i jeden raz przez por.
Szoslanda. O ile i ten puhar zdobędzie
rtm. Królikiewicz po raz trzeci - zachowa
go na własność. Ponadto do większych nagród należy
„Puhar księżnej d'Aosta", który jest również puharem indywidualnym, a był już
raz zdobyty przez rtm. KrólikiewiczL
. Nagroda ofiarowana przez polskie mimsterstwo spraw woj~kowych znajduje si~
obecni~ w rękach jeźdźca chilijskiego, a poprzedmo zdobyta była dwukrotnie przez
i:źdźców hiszpańskich,
którzy postarają
się na ko_nkursach tegorocznych zdobyć ją
ostateczme.
Bezpośrednio po zawodach nicejskich
o?bę_dą się
mię?zynarodowe
zawody
hippiczne w Rzymie. Nie jest dotąd zdecydowane, czy drużyna polska weźmie w
nich udział. Byłoby to jednak nader pożą
dane. ze w~gl~d~ na zasłużoną opinję, jaką cieszą się 3ezdZcy nasi na całym świe
cie, na do.niosłą rolę propagandową, jaką
odgrywa ich udział w międzynarodowych
k?nkurs!łch, wieńczony przeważnie zwycięstwem, oraz dlatego również, że dzię~
ki udziałowi jeźdźców polskich w konkursach rzymskich możnaby na letnie konkm
sy hippiczne w Warszawie ściągnąć świeł
nych jeźdźców włoskich. (ISKRA)

Pociąg wyleciał

~1enkie~cza 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, ze w dJ?iu 15 kwietnia 1930 r. od godz.
10 n;.no w Łodzi przy ul. Andrzeja Nr. 11 odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego
Tokio 7 kwietnia.
rucho~ości, na.leżących do Lazara l\larguliesa i
W pobliżu miejscowości Oytakyuszu
1kladających filę z mebli i patefonu, oszacowa'J.ych na sumę zł. 100 i 400 i 100 i 100 i 100.
wydarzyła się kata.strefa kolejowa.
17
L6dź, dnre 28 marca 1930 r.
osób zostało zabitych, 7 odniosło poważ
Komornik (-) JAN RZYMOWSKI.
ne rany. Jak. się dowiadujems: w ostat-

w powietrze

17 osób zabitych, 7 ciężko rannych
niej chwlli cały pociąg wyleciaf w powietrze, ponieważ w węglu, wrzuconym na
palenisko parowozu znajdowała się znaczna ilość dynamitu.

.,•••,•••
llOWOŚĆ!
llOWOŚĆ!

wieczny akumulator
do RADJA
125 zł. nadaje się do każ
dego odbiornika .
Odpada koszt ładowania, niema
kłopotu w noszeniem do firmy

POLSICIE lłADIO
Inż. J. Krzyżanowski i S-ka

..••••.•.„„
Andrzeja Nr. 4
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Pamiętajmy

o potrzebach

Straży Ogniow~i~
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angielskim, francuskim, włoskim, belgijskimi nawet - amerykańskim. Weźmy pod
uwagę cyfry: w r. 1926 przywóz fabrykatów gotowych z Niemiec do Polski wyniósł
zaledwie 363 miljonów zł. - w r. 1927 736 milj. zł., - w r. 1928 wzrósł jeszcze
na 903 milj. zł. - by w pierwszych 11
miesiącach roku 1929 osiągnąć 793 milj.
zł. Jeteli Chodzi o nasz wywóz do Niemiec, to udział polskiego eksportu w imporcie niemieckim jest znacznie mniejszy,
na co wskazują następujące cyfry: w r.
1926 - 568 miljonów zł., - w r. 1927

analiza rozwoju gospodarczego powojennych Niemiec doprowadza nas
do kilku wytycznych, niezmiernie d?niosłych z punktu widzenia interesów życia
gospodarczego w Polsce.
W ciągu ostatnich pięciu lat handel
,13granłczny Niemiec
wzrasta corocznie
:prawie o jeden miljard marek. Pomimo iż
kolejne lata od r. 1925 do r. 1928 dały ujemne salda bilansu handlowego, to już
.w r. ub. nastąpiła znaczna Poprawa, wykazując nadwyżkę wywozu nad przywozem w sumie kilkudziesięciu miljonów marek. Cyfrowo da się to zilustrować w ten
sposób, że stosunek procentowy wywozu do przywozu w roku 1913 przedstawiał
_ 90,9% a w roku 1917 - 85,7%. Chociaż więc w opinji niemieckiej prteważają naogół komentarze pesymistyczne co
do poprawy bilansu hatldlowego, to jednak
szanse wzrostu
eksportu przedstawiają
się lepiej, niż możliwość zmniejszenia im-
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804 milj. zł., - w r. 1928 - 858 milj.1 możliwościami dużego wzrostu napięcja
zł., a w ciągu pierwszych 11 miesięcy r. dotychczasowej ekspansji
gospodarczej
Niemiec do Polski.
1929 - 802 milj. zł.
Z powyższych danych wynika, że o
To też jak z jednej strony spoleczeńile polska ekspensja gospodarcza do Nie- stwo polskie winno unikać kupowania tomiec osiągnęła w ciągu ostatnich paru warów niemieckich takich, które są wylat pewien równomierny poziom, o tyle nie- rabiane u nas w kraju, to z dtugiej strony
miecka - ujawnia wybitnie tendencję roz- na naszym przemyśle, handlu i rzemiośle
wojową· Pamiętajmy przytem, że działo Cll\żY OBOWI1\ZEK STAWIENIA JAKsię to w okresie wojny celnej. Obecnie, po -NAJSILNIEJSZEGO OPORU PRóBIE ZAlikwidacji bojowych stawek celnych i po tANIA NASZEGO RYNKU WEWNĘRZNE
udzieleniu Niemcom klauzuli największego GO P\łZEZ WYROB~ ~.RZEMYSŁU NIEJózef B•• ,
uprzywilejowania, musimy się liczyć l TMIECKlEGO. I
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Po nie czasIe

'\)Ortu.
Poprawa ta nastąpiła dzięki dwom
tzynnikom: - ograniczettiu przywozu towarów obcych, - oraz: zwiększeniu się
~artości wywiezionych towarów. Charakt sty
. t że w miarę rozwoJ'u po_
.ery czne Jes,
.
_
'i}'czek zagranicznych w ~lemcLech? zwłaszcza długoterminowych, Import ruemiecki wykazywał wybitną tendencję zwyżko'yvą. Tak np. w roku ubiegłym Niemcy nie
nyskały większych poży~zek zagrankz.
. .
..
nych, wobec. cUgQ zmmeJszył s~ę unporl
,., porównamu do lat poprzedruch, a co
)Ozwoliło im zamknąć bilans handlowy za
leo rok nieznaczną nadwyżką wywozu nad
-.
przywozem.
To też agent generalny w raporcie z lipta 1929 roku, orzekł, że wielka redukcja w ujemnym bilansie handlowym była
"zapewne najważniejszym czyynikiem han\:iłowego rozwoju Rzesz.y Niemieckier' w

Klęska

kolektywizacji w Rosji Sowieckiej

Władza sowiecka znajduje si"
w tak ciężkiej sytuacji,
jakiej nie pamiętają w Rosji od lat 1921~ t. j. od lat głodu i powszechnego rozstroju gospodarczego. Katastrofalne zała.manie się kolektywizacji wsi, po którem
musi nastąpić bankructwo "piatilet~"
prz:mysłowej, wytworzyło. atmosferę UCISku l terroru, przypommaJącą czasy t,WOjel1nego Komunizmu".
Mimo te wszystkie trudności wewnętrzne, władza sowiecka okazuje w dalszym
ciąg~ ~iesłych~l1ą ,,:rażli:vo~ć na o~inł~
"kapltahst~czneJ, burz~azYlneJ zagran~cy..
ZaledWie zataiło SIę fatalne '\vrazel11e
wydalenia z Rosji nadwołżańskich kolonistów-Niemców, którzy w drodze do Kanady - przez całą Europę - więcej łachmanami i wynędzniałą postacią, niż U5tnemi relacjami, świadczyli o historycznym
eksperymencie kolektywizacji, - a już ze
wszystkich granic sowieckiego państwa
zaczęły napływać wiadomości o
masowych ucieczkach chłopów
poza granice własnego kraju. Z Turkiestanu uciekano do Persji i do Chin, z
Ukrainy do Rumunji, z gub. Witebskiej,
Smoleńskiej i Północnego Okręgu Leningradu do Łotwy i Estonji, z Karelji do
Finlandji i wreszcie z Białejrusi Sowieckiej w granic: Rze,c~pospo!itej P~lskiej.
Ten ?st~tm wła.sm: odcmek, BI~łoruskI, specjalme - Wldac - zabolał klerowników propagandy sowieckiej.

Pismo sowieckie "Raboczyj" (z 9. III),
prasy polskiej o uciekinierach z 1SSR do Polski, nazywa je
"nowym objawem antysowieckiej kampa.nji w Polsce". Jeszcze dalej posuwa się
w b-ezceremonjalnem odwracaniu prawdy
"Zwiezda" (z 9, III), donosząc w "depeszy z Warszawy", iż na czele kampanji
antysowieckiej stoi rzekomo ... polski mini ster Spraw Wewnętrznych (sic!), a
wiadomości o nieszczęsnych uciekinierach
są poprostu ... "legendą oficjalnej agencji
telegraficznej" ...
Kilkaset rodzin, zbiegłych w granice
Polski, - to tylko "legenda!"
Prasie sowieckiej tak się spieszyło do
"zbagatelizowania" i "zatuszowania" nieprzyjemnej sprawy, jaką jest masowa ucieczka obywateli z własnego kraju, iż
czasopismo "Sowiecka Białoruś" (z 14.
III,) w "depeszy z Warszawy" zapewnia
nawet, iż... "w
Warszawie musiano
przyznać, że wiadomości o uciekinierach
z Rosji są nieprawdziwe".
Mimo gwałtowne ł kategoryczne zaprzeczenia faktom ucieczki chłopców do
Polski, - prasa sowiecko-białoruska musi się z konieczności zajmować przyczynami tej ucieczki, związanej
ze skutkami kolektywizacji.
Jakkolwiek ton pism białoruskich i ukralelskich jest mniej alarmujący od tonu
prasy wielkorosyjskiej;" bijącej wielkiemi
~ytułami na alarm z powodu kampanji
.omawiając wiadomości

siewnej, ,- oraz jakkolwiek umiarkowanie
i optymizm białoruskich dzienników zabardzo już trą9 urzędowem "na Szipce.
- spokój", ~ to jednak klęska k-Qlektywizacji nie .daje się 4fryć.
W mosl!i6Wskiej "Prawdzie'~ (z 25,
III.) pisze 'już otwarcie, iż przeprowadzając kolektywizację

"głupcy ("gołowotiu

py" wydawali idjotyczne zarządzenia",
stosowali przymus fizyczny, a podniecając się tempem kolektywizacji, poszli pc
linji
najmniejszego oporu stosowania
środków administracyjnych" •
"Matołki czytamy w artykule S. Kryło
wa - wzmocnili demagogję "kułaków"
nieograniczonem komunizowaniem całego
inwentarza chłopskiego aż do ptactwa domowego włącznie. Matołek taki - a była
ich widać przewaga, jeśli Stalin wystą
pił przeciw nim w głośnym artykule .
"uspołeczniał" nietylko chałupę z ogród.
kiem, ale
odbierał dzieciom mleko - zabierając do komuny jedyną krowę"_
Pismo "Sowiecka Białoruś" w nieco
ostrożniejszy sposób, niemniej jednak stanowczo, stwierdza klęskę kolektywizacji
na Białej Rusi. Pisze w numerze z II, III.,
toku 1927 i 1928.
iż
"na dzień l-go marca stan siewów wioEkspansja gospodarcza Niemiec w roku
jest niezadawalający, a w szczesennych
1929 dosięgła ponownie poziomu z roku
gólności niedostateczną jest kwest ja ma1913 i wykazuje już stałe tendencje zwyższyn rolniczychi traktorów".
kowe. Składa się na to szereg czynników
Wspomniane już czasopismo "Rabotur
d' 1 Idó b
. .•.
czyj" z 9. III, donosi o zauważonych fakna y zasa rucze, z
ryc naJwaz":IeJszytO jest moment zwolnienia ~iemiec od !!!!!!!I!!!!!!!I!!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!!I!!!!~!!!!!!I!!!!~~!!!!!!I!!!!~~!!!!!!I!!!!~!!!!!!!~!!!!!!I!!!!~~!!!!!!I!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!I!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!!!~ tach pótajemnej agitacji wśród chłopstwa
za występowaniem z "kołchozów". Jak
tastrzeżeń, wynikających z traktatu werwiadomo,z komuny można wystąpić, alp
salskiego, o
w stosunku
oddany kawałek ziemi
Iio nich klauzulę największego uprzywilejonie jest przytem zwracan1
wła~cicielowi.
"ania.
narodo~o-państwowy
"Zwiezda" otwarcie głosi odwrót ,
Dla zdobycia nowych europejskich i _ Przywódca chrześcijańskiego
ruchu stwo do tych walk, umożliwiających tylko frontu kolektywizacji, wysuwając hasło
tamorskich rynków zbytu Niemcy podej- młodzieży w Chinach dr. Koo ogłosił nie- dostęp do kraju ingerencjom obcym,
"arteli", jako zasadniczej formy gospomują nieustanne bardzo wytężone zabie- dawno w Genewie ciekawą rozprawę na krystalizuje się w obecnej chwili
darstwa kolektywnego.
~, a dzięki intensywności starań, bez- temat
pozapartyjny ruch narodowo.
Pismo "Arka" z 15, III, potwierdzająe,
iż "przy urzeczywistnianiu kolektywizacJ~
Nzględności w stosowaniu środków i uporenesansu politycznego
'.
państwowy,
~wi w dążeniu do wytkniętego celu _ zo- na gruncie chińskim, gdzie dokonywują oparty m. in. o chrześcijańskie związki dopuszczano się przymusu", domaga się,
się ogromnie doniosłe przemiany w sposo- młodzieży chińskiej. Celem zasadniczym ażeby wywłaszczanym chłopom pozosta~taty one w większej części uwieńczone bach publicznego wyślenia.
. tego ruchu jest aktywna polityka zagra- wiano na własność prywatną ... jedną krollomyślnemi dla Niemiec wynikami.
Part je stoją ciągle jeszcze w ogmu niczna, zmierzająca do stwor,zenia wiel- wę·
Wysoki poziom przemysłu niemiec· gwałtownych walk wzajemnych. Słynny kiego
Z tego więc piekła kolektywizacji I kC)
munizowania izb i cRałup, gdzie dyskutu·
kiego objaśnia dostatecznie fakt, że w ek- "Koomiontang", stworzony przez "dykta·
związku narodów mongolskich
t tora Chin" Sun Vat Sena, który miał 0- Dalekiego Wschodu, zdolnych na podsta- je się jeszcze prawo człowieka do jednej
sporcie niemieckim uder~a przedewszys - pierać się na narodowym demokratyźmie, ;Nie własnych sił przeciwstawić się coraz krowy, zdołało uciec poprzez kordony zakien1 wywóz prz~tw?rów gotowych. Dzi!- ~Iyrodnieje, nie mogąc zrealizować swyCtl silniej wzmagającemu się narodowi So- ledwie kilkaset rodzin, a więc drobny proki pomocy kapttąlow obcych (amerykan.- haseł i wpadając mimowoli w coraz wy- "ietów. Celem wewn ę trznym jest skon- cent.
skich) przemysł niemiecki zdolał przepro- . raźniejszą iależność od przemożnych wpły- solidowanie żywiołów narodowych chińTa mała garstka nie daje spokoju
i spędza sen z powiek
wadzić W całej rozciągłości racjonalizację wów agitacji kor:nunistycznej, .
skich dla pracy organicznej, mającej
~rodkó\V wytwórczych co znakomicie
szerzonej przez bolszewJę. .
wydobyć na jaw wszystkie siły narodowe kierownikom sowieckiej propagandy. Z..,ar
twienia "odpowiedzialnych robotników pra~ ty ęł
ułatwi nie sp' ełmema zasadnł- Te groźną dla partji sytuację .uslłowała
dla wytworzenia samoistnego
wp n o na
e
ratować wdowa po Sun Vat Senle, stwa- i ni e zależnego od obcych wpływów pań~ sy i polityki" są zupełnie zrozumiałe, ,czycb zadań handlu eksportowego. Pru· rzając t. zw_ "Trzecią Partję", która jed- stwa. Ostrze akcji tego ruchu skierowane ale pocM: uciekać się do opowieści, it
"!iętna wartość wyrobÓW gotowych wynio· nak stała się wkrótce przyczyną jeszcze jest zwłaszcza przeciw Sowietom. Ruch kilkaset zbiegłych do Polski rodzin mogM
sła w roku 1929 _ 820 miljonów mareł<" większego zamieszania i wywołała jako re- znajduje oparcie nietylko wśród coraz z niczego wyczarować intryga... PolskieJ
to w porównaniU z 550 miljonami marek z akcję powstania wyra,źnej par.tji ko: liczniejszych
zwolenników,
zwłaszcza Agencji Telegraficznej?
Gniew jest tembardziej niezrozumiały\
roku 1925 _ stanowi obJ'aw dużego roz- munis~ycznej. Te trz~, .g!owne p~rtJe, t: ł; wśród młodzieży na terenie samych Chin,
Koom!Ontang, komumscl I "TrzeCIa PartJa ale szuka również dostępów do chrześci i:i: 7.bicgów internowano. Nie mieli więc
woju. Rozwój ten ma wciąż tendencję wy- •
walczą z sobą wzajemnie
ja?skiego ruchu n!łodzieży ~a . gruncie styczności z ludnością chłopską w pogra
"Unie zwyikową.
zażarcie, wciągając w grę rów.niei szer~g mlędzyn~rodowym I . stworzył lUZ bogatą hicznych powiatach.
Towarzyszom komisarzom w Mińskt.
Jest rzeczą zupełnie zrozumiała, że ek- drobnych stronnictw i partYJek, o~ ~t?- ' własną llteraturę polttyczną.
zależy
jednak widocznie bardziej na uBpansja gospodarcza Niemiec kieruje ąię rych roi się w Chinach. Jako przeclwlentrzymywaniu wśród polskich chłopów kreszczególnię na Wschód, i<lzie nie napotyka
sowych niezmąco nej wiary w "dobrodziej~a równie wysoki poziom przemysłu,-·
stwa" dyktatury sowieckiej, - nii na kil.
kuset rodzinach jakob Y "koniokradów"'-' l
podczas gdy na Zachodzie zmuszona jest
"kontrabandzistów", "",
walczyć z niemniej wysoko rozwiniętym i

I.

Renesans POlł-tyczn
" y w Chl-nach

ograniczających

Pozapartyjny ruch

również

zracjonaUzowadym

przemysłem

Kupujcie Wyroby Krajowe!!!

J.O"8kL
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Magi trat obci

Teatrom Popularnym

wstrzymując wypłatę

za

19~,~

rok

My Wam to przypomnimy
przy wyborach!

„Równouprawnienie"
większości

Połowiczne

subsydjum
dla Teatru Popularnego

Do akt. Nr. 909 - 1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Ładzi JAN
.tWY~O~KI, zamfoszkały w Łodzi pr;y ulicy
ł!ienki~cza 67, na zasądzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, ze w ~u 15 kwietnia 1930 r. od godz.
\O ran? w. Łodzi prz"t ul. Al. Kościuszki Nr. lCi I
o~e, s!ę sprz.edaz z przetargu p11bliez-neg(•
rue~omosc1, nalezącyeh do Cha.ima Rozencweig~ 1 składaj~ych się z 3-ch warsztatów tkacmechan1cznych, oszacowanych na sum.I) zł.

r:

ł..ód!, dnia 31. marca 1930 r.
Komornik (-) JAN RZYMOWSKI.

Po olbrzymich powodziach w południowej Francji i Hiszpanji katastrofalne desz
cze nawiedziły Portugalję. Ilustracja na sza przedstawia iedno z zalanych miasteczek nad rzeką Gwadalquiwirem.

Uduchowiony poemat bezgraniczny miłości i poświęcenia !
Film, który w~rusza do łez nawet największych cyników!

DZIŚ PREMJERA !

Reży~erja FRANK BORZAGE.

W rolach
Orkic'stra symfoniczna pod

batutą

Sz. BAJGELMANA

głównych:

J.

Janet Gaynor, Charles Farrell
,,
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8

Marii

-·-

fa~h~~ońc:

WTOREK

5
:.- 1s

.

i:;.1~ Piąty

Wsch6d k. g. I!• 5 m.
Z.
księiyc a
4 na , 3

• ł
Usob IS e
Ppłk. dypl. Walawski Stanisław został

tJt2eniesiony wskutek własnej prośby i tt~
)Odstawie przeprowadzonej superrewizji
stan spoczynku.
Ppłk. Watawski objął stanowisko na~etnego redaktora „Hasła Łódzkiego".

w

Ł

•

Pamięci bo bałerów •• odz1an

Związek Oficerów Rezerwy na Okręg
lódzki podjął piękną myśl zawieszenia na
świątyniach łódzkich wszystkich wyznań
tablic marmurowych poległych Łodzian w
walkach o Niepodległość Polski. Będzie
to wprost epokowa rzecz, droga sercu
Łodzi au, pamiątka z czasów osobliwych, a
wykonana przez znanego artystę - rzeźbiarza Konopkę.
Oficerowie Rezerwy, jako duchowni
przewodnicy, uważają wprost za swój obo
wiązek uwiecznienia nazwisk poległych bohaterów, opodatkowali się na ten cel, a jed
nocześnie szukają dróg za~llenia funduszów.
W tym celu, dziś we wtorek, drtła 8
kwietnia b. r. o godz. 8 min. 30 wiecz. w
•Teatrze Miejskim wystawiony jest „Mazepa" Juljusza. Słowacldego w doborowej
obsadzie z dyr. Karolem Adwentowiczem
na czele, co każe sądzić, fo całe społeczeń
stwo łódzkie ze wszechmiar poprze tę szla
chetnq imprezę Oficerów Rezerwy.
Przedstawienie poprzedzi hymn narodo
wy i okolicznościowe puemówiertie pre·
zesa Związku. -

Nowe cztery kina
dźwi~kowe
Jal( się dowtaduje111y w najbliższym
czasie ws:tystkie klha w ~r6dmieściu wyś

wietlać będą

tylko

filfl\y

Str. I

dzwiękowe

i

przed. Sąd~m. Wojskowym

..

dz1en procesu przeciwko mjrowi Woloszynowskiemu

Przew. - Kiedy . ś.~iadek
~tawał h~ poborowym da~aĆ te kategorje,
pierwszy raz na komisji poborowej?
które potem zostały zmienione
przez
Wczorajsz;v: dzień w pr<><:esie mjr.
świadek. Po raz pierwszy w 1927 r. kolnisję rozpoznawczą,
Wołosz~n°"'.skiego rozpoczął się od prze- otrzymałem kategorję B.
Adw. Landau (do rzeczoznawców) _
słuc~ama ,Pi.erwszego zawez~anego z noPrzew. Kiedy p<> raz drugi?
Jaka :rómica i c2y powazna. jest mlędz
wycn 14 swiadków - MOJzESZA KANW 1928 r.
kateB a C? Czy jest
ab;
T?RA~
. ..
. gorJę D.
.
.
, .
poborowi dostali na 1'ierwszej komisji
. $wiadek zeznaje, ze stawał na komiPrzew. Jaki lekarz woJskowy swiadka
C na drugiej D
sję pobor~wą
.
"
badał ~ówczas? ,
.
i co )e~t .przyczyną zmiany kategorji\
gdzie dostał k~tegorJę „D. • , .
świadek. Doktór Wołoszynowsk1.
Na jakieJ podstawie komisja rozpoznaw.
Po pewnym cz.~ie został, powtorme
Pr~ew. Czy świadek zna dr. Wołoszy- cza dawała poborowyin takie kategorje,
~ezwany na. komisję,, n.a ~torej dostał nowsk:ego?
..
.
~rych w priepisach sa.n. 5-24
wo óls
Jednak ku swemu zdz1w1en1u
świadek. Znam go z widzenia. Jestem me ma.
g
.
~at. "~~·.·
. . .' kelnerem w Tivoli i dr. Wołoszynowski.
Prokurator (do oskarżonego) - Czy
Na pie;i-wszej ko:n1sJi badał go Jalns de nas przychodził.
panu było wiadornem że podczas poboru
le_karz w_oJsk~wy ktorego poznać jednak
Przew. Czy robił świadek jakieś stara- nie wolno wykonywać praktyki
lekarme będzie mogł.
nia celem Zwolnienia się z wojska?
skiej?
Bęczkowsk~ej. ani Lengi nie zna.
świadek. Nie żadnych starań nie roOskarżony. Wiadomem mi iż w czasi~
Następny swia?ek KOPEL ~IASEC- biłem.
właściwego poboru nie wolno. Ale ja by„
Kl z~znaJe podobme do poprze?~~ego.
Przew. Czy świadek stawał
jeszcze łem członkiem dodatkowej komisji.
Pierwsz~ razem na komis] i dostał kiedyś przed komisją poborową?
.
Proku:Fator prosi o· za.wezwanie puł·
kat. _E. ~rugun razem D.
„Macherów''
świadek. Owszem po jakimś czasie kownika Miłodrowskiego celem stwierdzewogole.m: zna .
zawezwano mnie na komisję rozpoznaw- n.ia czy pouczał on oskarżonego iż w cza..
1 ~e panuęta kt~ go badał.
czą i otrzymałem wtedy kat. A.
sie poboru
Trzeci z rzędu
śWladek
~HAIM
Przew. Czy świadek zna
Bęczkow·
nie wolno vkonywać pra~tyki
SZ~U~ZKOWICZ dostą,wał ko~eJno ha ską czy też niejakiego Lengę?
. .
lekarskiej
komi~Jach poborowyc~ ,~a~egorję D, B,
świadek. Nie.
i ~a~ postępować w wypadkach nieprzei
C. Nikogo z „i;1 a~herow me zna.
Prok. Czy rachunki płacone
przez w1dz!anych pnez san. 5-24,
następnie
Następn:y swiadek
JUDA GOLD- mjr. Wołoszynowskiego były wysokie?
prosi o zawezwanie świadka. mjr. 01STEIN _a~ cztery r~zy był na konii~ji oświadek. ~rednie od 25 do 40 zł.
szewskiego z okr. szpitala w Łodzi, mjr.
trzytnuJąC ,k~!eg?rj~
~· C. D. Nikogo
Prokur. A niezdarzały się
wypadki dr-, Kona z 31 pułku Strz. Kan. dr. ta„
z „macherow rowmez me zna.
większych rachunków'?
dynsklego z urzędu wojewódzkiego.
Steigerunan Jerzy,
ALTMAN CAświadek. Ni~ t>rZYl)Qrrtinam !lobie.
Wszyscy ci brali udział w komisjach roz.
LEL, Flotek Leon, kolejni trzej
dalsi
poznawczych i tnaja stwierdzić dlacze5wiadkowie zeznawali iak ich poprzedni·
świadkowie
go dawali poborowyin tukie
ka.terorje
cy.
jakie w przepisach san. 5-24
Następnie przewodniczący odczytuje
nie są prz~widzłane.
kilka dokumentów śledztwa am. in. pisAdw. L1111dau zgadza. !!i~ na r>owoła.•
mJ·r. Wołoszynowskie.g'""" mo komisji rozponawczej SteigE!rt
nie płk. Miłodrowskiego co do pozosta..
otriyinał kategorj„ A.
łych zaś nie ~gadza si~ gdy~ 2daniem je-Następnie ~eznawać taczyna SOBOPotem pr~ewodtiiczący zadaje biegłym go w1jaśrtić to mają. bit?gli któny są na
LEWSKl STANISLAW lat 24 z tawodu następujące pytanie:
roz.pra.wie.
kelne1•, pracujący w Tivoli.
Czy oskarżo11y był upoważniony badaSąd po naradzie i>osta.nAwi& priyćhY·

Zmiana kategoryj

.

~wiadek.

otrzymałem

kategorj~

możliwe

J?·

Nowi

Rachunki . .

i*

lić się

Wypłaty dl" ~

•b•
d
•
•
h
naJ Ie DleJSZYC rtyc~t~~!i~f~~~a~~~ą~~~1kó:ÓMłnn~

do wniosku prokuratora
i J:1oBtanowił zawezwa6 ws~y~tkłcl't tąda-

już cztery kirta prietabłają swe urządzenia
ł
prterw~. teleni zaw~wartia §wil:1dk6w.
i pertraktują w sprawie nabycia maszyn.
rozpoczną Slf~ W
C O
Pó wznowiehiu obrad Mznaj~ jake
Zartiechanie wyśw!eth1nia filmów nieKomitet Ni(l5ienia Pomocy Najbi~dniej-t
pierwszy pułk. Miłodrowski.
mych tłumaczy si~ tern, że o~Łatnlo brak
szym
zawiadamia,
że
dnia
10
b.
m.
t.
j.
w
W
interesie
zainteresowanych
wskazał
jest dobrych filmów rtierrtych gdy~ są nadchodzący czwartek ro:tpoczytta się drl! nem jest przestrzeganie kolejności wypłat
J
one rzadkością, a te które jeszcie ~ą pro"
ga
serja
wypłat
W następuj.ącej kOleJnoścl: i Zwra~ani~ Uwagi na wyżej Wskazany poWOIDO
dukowane kosztują prawie tyle co dźwię·

na

dh d

ZC\CY czwar e

k

W

\<:owe. (b)

Dnia
„

Pewny akumuiator

samochodowy tylko

PETEA
Zachorowania na oboroby
zakaźne

, W_ciągu

ubiegłego trgodnia, t. j.

od
do · dnia 3 kwietnia r. b.
włącznie, głoszono do Wydziału Zdrowotności Publi~znej następujące przyj)adki
chofób zakaznych: duf brzuszny 5 przypadk6w {w ty~oaniu poprzednim 3 prtypapadki), płonica '.38 przypadków (52),
błonica 32 przypadków (37, rMa 4 przypadki ( 1) 1 gorączka połtgow:i 1 pnypadek ( 11), odra 88 praypadkow (62),
lctrzusiec 6 przypadków (8) 1 ospa wietrzfHl
O przypadków (8).
Ogółem z:irtotowano w tygod11łu ubf e„
głym 183 przypadków (w tygodniu poµrzednlm 182 przypadkówh
..1111a 30 marca

Wydawanie numerów do
wozów i wózków ręcznych
Urząd Przefhyśłowy

I-ej Instllncji (Mapodaje do wiadgrnoś~i
;:głQSzlijąeych się do Oddziału Ruchu Kti·
lowego po numety da woz6w1 platform, rll•
;;orek oraz Wózków ręczrtych 1 iż przy otnymywanlu rtumerów rtalezy przedłożyć
potwietc:Uenie :i:głgeienia reitlitraG}'jnego
.JJizeds!s_b~9rstw.a- ;/

,,
,,

„

wypłaty najbiedniejszym
midek wypłat celem nieutrudniania pracy
10 bm. na litery: A, B, C, L E. organom wyph1caj4cym.
11 bm.
„
I'\ Oł H, l, J.
Przy nirtlej11i:em utuacia si~, te wiado12 bm.
„
K.
mość podarta w ponłed:dałkowej pt1:1eie 'po14 bm.
,,
L, Ł, M, N.
rartrtej, Jakoby miały być wypłacone naj::15 bm.
„
O, P, R.
biedrt1ejszym podwójne zapomogi, nie jest
bm.
„ S.
ścisła.
17 brtl.
„ T, U, W, Z.
--ooo-

„ ta
„

e

rozczar Wanie
re
k
rzy
P
Znaczna wygra11a -

• k
,:
czasie om sy

dodatkowych

jest

Wołoszynowskiego, &Ił w czasie
nie wolno }:lrnktykowaó?

pobOru

prakłykowaJ'
-.
Przew. Czy świadek lJO\lCzał majora
św. Z&Wł1.~ pouczałem,

a

na1tęl)tti!

celem unietrtożliwienia pr11ktyki lekanom
wysyłałem ich do mieJSCOWQŚci,
gdzie
ich ~ethang,
Prol\urator. Czy 1 fiś dodatkowych komiio!nj:ch file wolno było pta.ktykowa.ć?
8~. Na dodatkoW)·ch ie j!st w~bron

tarłem prłmaprłlłsowym
Następfih! zezrtM.je świade~ m11jot 01~zewski.
.i ...„ op i·JM•
PrE~W Pa.fi bl'idał
E:>@re55Jt'~~o • dal·
w d. ńm· 1 k wie· t ni a r. u. w sa1-ortaoh \na ,.ce1e f;l"„tt
kupc~ ~erstera przy ul. WechodnieJ 67
Raa?ś6 ob?jga nowożeńców nie ,m~a„ mu kat~go j c·1 dz ,11 !'li8"'a~ kl l'~ al
M

odbły się

ła gramc. Zrana, gdy ptzyszłó otrzezwie• „
~ r ~ " • ei;. ? ...nie Roz@n Ud~ł się do kolektury Erat- lJ, z) us.a!amu kateg~rJl. .

hu~żrte mślubiny

J:1

e w

. .
św. Kierowałem tnę W~J8'tmm1em de~
partamentu sanitarnego, przewidujiieego
1 różne obj a.wy ehorob~we które nallliy zakat, „C", acikdlwiek niema tego
w przepisach sah. V-~4.
Adw. Landau 1 W którym roku wyja,.
· n· t .-.„
ł
d
,
·
1
::iu e ie
o zo&~a o wy ane .
Nie pAmiętam.
Adw. Laitdau. W jaki sposób wyJ•
stli~nle to dochodiłłó d5 pAnów lekarz ?
ew. Przez tózkaz szpitalny.
y

· ·
· 1
t
t ·
1
d· ·
t' k' · t
, k' ·
cor. i Jego Gith z wiec~ sympa ycznym 8z aJIIla; ce em po Jęcia
go ow i i u
Olkiem Ro.zenem (11 L;sto?ada _36) • .
spotkał go
_
,
Ok
los
1
sam .
i~ cm z g e . ry
a.J sz
a . inę
.
. ~ e.
na, ptzy ulicy Narutowicza 31,
.
m_e padła zadna wyg~a~a,
„
donoszącym o wygrańej
a
rtadtifiliat złego kolektor oswiadczył, iz
·
· k
dł
· .J
l" ·
· d · ·
w sumie 75,000 zł., Ja a ~rzyp~ a rze- o zau11~ lS~ie z, zawia om1emem o wykomo na los będą.cy w pos1adamu pana graneJ. me m~ Wl~. . ,. --· ,
_
młodego. .
•
„ .
Rozen .po~i~ając .rh111owy hst kot~Zebrą.ni pr~erwah oczyw1scie ~~OC'.l'.!Y- ktury ~ pieczęcią i J!OdpISl'!Ih1 _, _kiel'uj~
sty obrzęd, zas pan młody, wy'płacic po- tsI?rnwę do Ut~ędtt Pro~~r~t~~~kiegd .. J.~Prokurator (do pułk. Miłodrowskieo
słańcow1 60 zł. za fatygę, pocze~
ki będzie w~?Ik spra.wy, okaze naabhz- go) Czy było takie wyjaśnitnie depa:rta.prz-eznaczył 1 ~OO złotych
sza przyazłosc. s)
mruitu?
- -·Sw. Owszem było i ja ten rozkaz podałem do wiadomości ' ws2lystkim
leka.
nom
wojskowym.
Do
Zeznania świadków dl'. Kon~ i tao

ł ~c~~a~~et~~z~dk lakf~bm i;f;~~ył

:-j.

~~ło prz::~~:7~o~a

~~ff'o

llezać d~

„

aw.

o -6w

gistrat m. Łodzi)

d)'Aakl@go

1Joktywfij~ się całkowicie

p
W rar.ie "·"·
fu~inege d9n'i~:hmia
lub nieótrzfman.ia pisma próSim~
P. 1'. Prenumeratorów zaw1aaam..ta~ admfnistracię „H a 1 ł a

z :l@lnaniami

tel. 163-66.

krtięty.

Dziś

•
„

dr. Oiliewskiego.

Na tem pr:iew6d

1ozpocznie

~- 1 ~tron. (t>l

&ądówy został tafnc

się

vrzemówienie

bi~
'·~
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Zemsta zdradzanej ·żony
Półtora

roku

więzienia

.N"r. 97

z dnia S kwietnia 1930 roku.

za podpalenie

Nadesłane

Ze Stowarzyszenia Drobny~h Kupców
Polsk1·ch w lodzi·

Sąd

po zbadaniu sprawy skazał Marjan
1· Przemysłowco'w
na półtora roku więzienia, zamie
~
\>łatkowa
niającego dom poprawy.
„Na zebraniu Komisji Międzyzwiązko- było żadnej Komisji Międzyzwiązkowe)
oskarżona o podpalenie.
Powództwo cywilne ze strony męża po wej w dniu 3 kwi_etnia r. b. 1930, sh~ie:·- - że pierwszą i jedyną tego rodzaju orSzczegóły sprawy przedstawiają się na- zostawiono bez rozpoznania.
(p)
dziw~zy, że do d111a 23 ub. m. w Łodzi me ganizacją jest tylko Komisja, która powstępująco:
stała na terenie Stow. Drob. Kupc. i Przem.
W sam dzie1'i Bożego Narodzenia wyPolski w Łodzi ul. Andrzeja Nr. 34, a
ouchł pożar w zabudowaniach gospodarwięc i że wszelkie pogłoski głoszące jaskich Ignacego Płatka we wsi Podstocze.
koby w owym czasie już funkcjonowała
Pomimo natychmiastowego ratunku spło
inna tego typu organizacja, są nie zgodnął
•1e z prawdą - postanowiono wysłać do
Stowariyszenia „Rodziny Policyjnej"
cały żywy i martwy inwentarz.
wszystkich stowarzysze1'i, które zgłosiły
Straty wyniosły przeszło 20 tysięcy
.W niedzielę, dnia 6 kwietnia br. odbyło browska, ponadto obecne były panie, swój akces i należą do Komisji Między
1łotych.
się w lokalu dawnej świetlicy policyjnej wchodzące: w skład zarządów poszczegól- związkowej Drobnego Kupiectwa założo·
W niespełna godzinę po wybuchu po- przy ul. Żeromskiego 88 uroczyste otwar- nych kół „Rodziny Policyjnej" w Łodzi nej przy ulicy Andrzeja 34, następujące za~
żaru na posterunek policji zgłosiła się żo
cie przedszkola stowarzyszenia „Rodziny oraz zaproszeni goście, ohcerowie Policji wiadomienie.
na Płatka Marjanna i zeznała, że ona wła Policyjnej·'. Poświgcenia dokonał ks. pra- i szeregowi. Po wygłoszeniu przemówieil
Wobec pojawienia się pogłosek poda·
śnie podpaliła zabudowania, chcąc się zełat Kaczyński, który wygłosi ł do dziatwy przez p. Komisarzową Tarwidową, Komen jących do wiadomości ogółu, że kupcy hurrf1ścić na mężu,
podniosłe przemówienie.
danta Wojewódzkiego Inspektora p. Tor- townicy już dawniej stworzyli Komish
który ją bił,
W uroczystości wziął udział z ramienia wińskiego i p. Inspe~torową Dąbrowską, Międzyzwiązkową, a do której obecnie mamaltretował, a pozatem chciał ją otruć, by
Pana Wojewody Pan Naczelnik Dr. Skal- dzieci z przedszkola wygłosiły szereg wier ją doprosić i pozostałe organizacje kupozbyć się jej.
-ski, Kllratorjum szkolne okręgu łódzkiego szyków i odegrały milutki utwór scenicz- pieckie jest nie zgodne z prawdą. Komisja
Pozatem zeznała, że mąż jej
reprezentował p. Naczelnik Szulc, a sfery ny, który był przyjęty z dużym aplauzem Międzyzwiązkowa na zebraniu odbytem w
miał kochankę
wojskowe p. Pułkownik Haberling. Za- przez obecnych.
. dniu 3 b. m. uznała, że celem tego rodzaju
Aiejaką Marjannę Kłuskównę w sąsiedniej
rząd Naczelny Rodziny Policyjnej w WarDo przedszkola u.częszcza okoh:i 40 dz1e poczyna1'i jest chęć rozbicia naszej Komisji
wsi, z którą utrzymywał stosunek miłosny szawie reprezentowała p. Inspektorowa Dą- ci policjantów łódzkich.
Międzyzwiązkowej Drobnego Kupiectwa, a
1
od kilku lat.
-O~
więc jego zjednoczenia się i dla tego po. świadkowie zeznali, że Płatek przed
stanowiła zawiadomić W. Panów, że
ślubem był biedny, a wzbogacił się jedygdyby
nadeszło zaproszenie do W. Panów
nie
zapraszające Ich na posied1,:enie tej nowe,i
po••gowi,
mającej się stworzyć Komisji iż w tym
który mu wniosła żona. Pozatem zeznakł
p
ł
zebraniu
udziału
nie
weźmiemy.
nia świadków były bardzo pochlebne dla
w
Prosimy więc W. Panów o zastosowaoskarżonej, gdyż świadkowie stwierdzili,
nie się do powyższej uchwały prezydjum
iż Płatek maltretował w wyrafinowany spo
W dniu wczorajszym zakłady przemy- I tkalnie w ciągu 2-3 a częściowo 4 dni w Komisji.
s•ó!!!!!!b~sw~t"l!!!!żl!!!!o~n~ę.!!li!!ll!~llll!l!!!!!!!!l!!'l!!~!!!!!!!!ll!!ll!!!!!!!!l!!l!l!!!!!!llll!I!!!!!~ słowe Scheiblera i Grohmana zapoczątko tygodniu oraz przędzalnie w ciąg u 5 Jednocześnie komunikujemy, że wobec
wały tytułem próby pewien
ekspery- dn.
. zbliżających się świąt następne posiedzement, polegający na zatrudnieniu robotZaznaczyć wypada, że okres próby teJ nie Komisji postanowiono zwołać w koń·
Swięcone
celem inowacji wybrano specjalnie na tydzień cu kwietnia.
ników w ciągu całego tygodnia,
dla najbiedniejszych dzieci skalkulowania, czy tym sposobem nie ob- przedświą.~eczny by dać tern możność ro- Prosząc jednoczesnie o zastosowanie
botnikom uzyskania większych zarobków i>ię do powyższej uchwały, kreślimy się
Na ostatniem posiedzeniu Komitetu niżą się kos~t aprodukcji.
z poważaniem
p
dl
N
'b"ed
·
Zakłady
te
dotychczas
były
czynne:
na święta. (s)·
. · ·
Nies1ema
omocy a
aJ i neJ szyc11
Prezydjum Komisji Międzyzwiązkowej••,
(sekcja dożywiania dzieci w szkołach
~
Pow~zechi:iych),
postanowi?n?
w
ok~e~ie
feryJ Wielkanocnych dzieciom naJbie-..
W dniu wczorajszym na ławie oskarżo
Okregowego zasiadła Marjanna

~ych Sądu

nę Płatek

I

Uroczyste otwarcie przedszkola

dzięki

6-cio
dniowy
tydzień pracy
z
d h
h Scheiblera
a

a ac

rzemys owyc
i Grohmana

=

I KINOMJMOZATEATR

· dniejszym, które otrzymywały śniadania
w szkołac~, wyd3:? święcone. w postaci
1 strucelki, ~~ k11ograma kiełbasy oraz
jajka. .
,
Komitet rownocześ,nie zwrócił się do
kierowników szkół powszechnych, aby
święcone powyższe wydali tym dzieciom,
które korzystały ze śniaclal'! w dzie1'i wie1&iej soboty, tj. dnia 19 b. m.
( s)

Dziś

w godzinach porannych

aL Wschodniej

został

pokłuty

UL.

KILIŃSKIEGO

Od wtorku, dn. 8 do

e

w rolach głównych: P A T i P A T A C H O N. Arcywe
komedja, zrealizowana podczas specjalnej ekspedycji do
Afryki.

soła

przez niewykrytych dotychczas spraw-

Następny

ców, 60-letni Jankiel Jakubowicz, niewia-

W najbliższą. niedzielę odbędzie się
komitetu literackiej

11 Łodzi posied~nie
nagrody m. Łodzi.

Komitet ustali komu nagrodę przymać, natomiast wręczenie nagrody laureatowi odbędzie się na uroczystem posiedzeniu ;rady n:Di:>iskiej w dniu 3 maja.
(b)

•:• S&OiCE •:•
Napiórkowskiego
Dziś

i dni

?3

następnych

W apaniały film polski !

Przedwiośnie
mlfmllmlmifl!BllfB11
według słynnej powieści

STEFANA ŻEROMSKIEGO
W rol. głównych:

Zbyszko Sawau
Stefan Jaracz
Bogusław Samborski
Marja Gorczyńska
i inni

I

WSROD LUDOZERCOW

na

Nagroda literacka m. Łodzi

526

poniedziałku; dn. 14 kwietnia 1930 r. wł.

fi

nożami

domego miejsca zamieszkania, lekarz Pogotowia Ratunkowego przewiózł go do
szpitala przy zbi&rni miejskiej. ,{w)

Nr. 178

PATiPATACHON
l

Napad na 60-letniego
staruszka

Walne zgromadzenie
Oddziału Łódzkiego P. C. K.

iii

program:

Białe

Noce
·Piotrogradu

Ustanie prawa do
dla pracowników

zasiłku

umysłowych

Prawo pracownika. umysłowego do PO·· do zasiłku, 3) pobierający zasiłek otrzybierania zasiłku w razie braku pracy u- ma odpowiednie zajęcie. W wypadku pod
staje wedle artykułu 56, 57, 17, 18, 19, 2, można żądać przedłużenia okresu zasil
rozp. Prez. Rzeczypospolitej, z dnia kowego, ale nie więcej niż 4 miesiące
24-11 27 r. 1) pobierający zasiłek sta- i to tylko o ile Statut Zakładu Ubezpienie się niezdolny do pracy, 2) jeśli upły- czeń pracowników umysłowych przewidunęło 6 miesięcy od dnia powstania prawa Ije możność takiego przedłuż~nia.
(w)
- - - 0 ---- · -

Wypłata
za

zapomogi zimowej
miesiąc

Magistrat m. Łodzi podaje do wiadoosób zainteresowanych, że w dniu
31 marca r. b., rozpoczęła się wypłata zaI pomogi zimowej za miesiąc marzec r. b.
Wypłata zapomogi odbywa
się w Iokalu Urzędu Zasiłkowego: dla bezrobotnych, zarejestrowanych w I Ocldz. P. U. P.
P. przy ul. Piotrkowskiej 212, dla bezrobotnych, zarejestrowanych w Il Odclz. P.
U. P. P. przy ul. Piotrkowskiej 273, w godzinach od 10-ej do 14-ej według następumości

jącego porządku:
Dziś, wtorek, dnia

8 kvvietnia r.

~.litery:

marzec r. b.
N. O.
dnia 9 kwietnia r. b. litery: ..;.,,..
P. R.
Czwartek, dnia 10 kwietnia r. b. litery
S.
Piątek, dnia 11 kwietnia r. b. litery:
T. U.
Sobota, dnia 12 kwietnia r. b., litery:
W. Z. ż.
Bezrobotny, zgłaszając się po zapomogę, powinien okazać: 1) dowód osobisty,
względnie i·nne urzędowe zaświadczenie toż
samości, 2) legitymację P. U. P. P.
środa,

Ważne dla poborowych

rocznika 1909
W związku ze zbliżającym się pobo
rem rocznika 1909 władze wojskowe wyjaśniły sprawę igłoszenia się poborowych, przebywających zagranicą.
Poborowi, którzy w okł·esie poboru
przebywają. zagranicą. za wiedzą.
władz
polskich winni zameldować się w najbliższym konsulacie polskim i wnieść po·
danie o odroczenie stawiennctwa.
Zwykle take odroczenia wydają wła.·
dze wojskowe na okres bezterminowy.
O ile poborowy, korzystający z odroczenia przybędzie nawet na krótki okres do
kraju, musi się zgłosić na komisję poborową i odbyć służbę wojskową., a gdy
rocznik jego przeniesiony już został do
rezerwy, zostaje i on automatycznie
przeniesiony do rezerwy.
(b)
PRZERABIANIE AP ARATÓW

~Dt>:

~

Listy pochwal
ne i podzięko
wania od naby
wców za detektory nabyte
w firmie

T. Nonas
Łódź

ul. Piotrkowska 190
Tel. 162·33.

Początek w dal

powszednie od gqdz. 5/7 i 9,
soboty o 3 niedziele i święta o l W ni edziele
na pierwszy seans wuysUcic miejsca po 40 groszy

W czwartek, dnia lOgo b. m. w sali
Piotrkowski\ 96, o godz. 8-eJ
wiecz. odbędzie się Walne Zgromadzenie
Oddziału Łódzkiego Czerwonego Krzyża.
Społeczeństwo powinno dać wyraz swemu
zainteresowaniu dla wielostronnej działal
ności P. C. K • na gruncie łódzkim przez
liczny udział w Walnym Zgromadzeniu
Instytutucji, na którym każdy członek
Czerwonego Krzyża będzie miał możność
ścisłego zapoznania się z pracą Oddziału
Łódzkiezo P.C.K.
Giełdy,

Popier~icie

Polski Czerwony

Krzyż

Porady techniczne udziela bezpłatnie.
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Nr. 97.
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„HASLO" z dnia 8 kwietnia 1930 roku.

Ferje wielkanocne
w szkołach
Jak się dowiadujemy święta w szkołach powszechnych jak i średnich rozpoczną się w dniu 15 b. m. i trwać będą.
do dnia 28 b. m. włącznie.
Ferje świąteczne w szkołach dla dzieli wyznania moj żes:zowego rozpoczną. się
już od dnia 11 bm. i trwać będą również
do dnia 28 b. m.
(s)

Budżet

m. Kalisza
zatwierdzony

W wczorajszym bawili w Łodzi przed
Jtawiciele samorządu m. Kalisza, którzy
wyjaśniali odnośne pozycje w preliminarzu budżetowym na rok 1930/31.
Po uskutecznieniu nieznacznych poftrawek budżet samorządu kaliskiego został przez Urząd Wojewódzki zatwierclzony.
(s)

Krewki

.-u

MNl!!

w

M.IDI
. •st• p·ra cy I• o P•.spoI• }1-gow

• d Y rozpoczną
·
•
b ł •
ł
„
Kle
Się ro O YIDWeS ycyJne W

W bramie domu przy ulicy Kamiennej
Nr. 7, w dniu wczorajszym miał miejsce
wypadek, !<tóry zakończył się krwawo.
Pomiędzy zamieszkałymi
tamże rzeź
Wojdysławskim, a żoną jego 27-letnią Fajgą wynikła sprzeczka, w czasie
której krewki mąż dotkliwie poturbował
zonę przyczem kopnięciem w brzuch spowodował krwotok
wewnętrzny,
tak że
musiano zawezwać pogotowie ratunkowe.

nikiem

Ł

O

d Zl•

Delegacja związku chrześcijańskiego
Delegacja poruszyła następnie sprawę
udała się do Ministerstwa Pracy w sprawie robót sezonowych magistrackich, oraz
robót inwestycyjnych w Łodzi, zapowie- sprawę powiększenia cła na wyroby kadianych przez ministra Prystora podczas mieniarsko-rzeźbiarskie, gdyż w tym zajego pobytu w Łodzi. W ministerstwie wodzie
dyrektor departamentu oświadczył, że plan
panuje wielkie bezrobocie
robót inwestycyjnych jest w opracowaniu
wkrótce zostanie ttkończony.
Termin rozpoczęcia robót ministerstwo
nie może ustalić gdyż zależne jest to
od funduszów,
które na ten cel zostaną wyasygnowane.
Co się tyczy poruszonej następnie sprawy
.
,
·
z_astłków doraznych,
.
dla tych, ktorzy prawo to wyczerpah to
·n;inis.te:stwo zajmie się t~ spr~~ą, _ja~
rowmez sprawą pomocy zywnosc10weJ 1
odzieżowej.

mężulek

składania wykazów
dzieci w wieku szkolnem

Termin

Delegacja robotników

z powodu masowego importu. Ministerstwo
obiecało wszystkiemi sprawami Łodzi zająć się energicznie. Następnie delegacja
złożyła odpowiednie memorjały w Ministerstwie Robót Publicznych, w Ministerstwie Handlu i Przemysłu oraz u prezesa
Rady Ministrów.
Ta sama delegacja następnie przyjęta
•ostała przez p. wojewodę Jaszczołta,
który obiecał zawarte w memorjałach postulaty poprzeć w całej rozciągłości u czynnikó rządowych. (b)

--·B---

Przyznanie czwartej raty zasiłku
dla bezrobotnych w miastach powiatu

I

Zmniejszenie

używane
języki

Najbardziej

się

świętami

konsumcji

zaopatrzony w towar, ponieważ fabryki
krajowe mogą śmiało pokryć
cztery razy większe zapotrzebowarue,
niż wynosi normalna zdolność konsumcyjna
rynku.
Import drożdży zagranicznych, zwła
szcza czeskich, który jeszcze na początku
r. b. był bardzo wielki, zmniejszył się
znacznie, wskutek zawarcia porozumienia
między producentami polskimi a czeskorabatów od 2 do 10%,
Również
import drożdży
zależnie od ilości stale pobieranego towa- słowackimi.
ru. Tegoroczny sezon · zapowiada się niemieckich, w razie wejścia w życie trakznacznie gorzej, lliż w roku poprzednim. tatu handlowego polsko-niemieckiego,
Kryzys gospodarczy bowiem nie ominął
nie grozi nam,
i teg-0 działu; konsumcja, wskutek ogól- ponieważ i w tym wypadku została już
zawarta umowa prywatna między fabrynego zubożenia ludności,
kantami Polski i Niemiec,..
zmniejszyła się bardzo silnie.
Rynek będzie w tym roku w zupełności

przedświąteczny
sprzedaży drożdży w burcie
już ~ię rozpoczął. Cena faoryczna •;,1 ynos
Najbardziej
rozpowszechnionym na 4 zł. za 1 kg. franco stacja
c.Libiorcz 1
twiecie językiem europejskim jest język łącznie z podatkiem konsumcyj11yn;. Zrzc
angielski. Mówi nim, jako swoim włas szenie Fabrykantów
Oru'ljzy
t1dziel.1
nym językie·m ojczystym 160 miljonów Ju- wszystkim firmom sprzedahc} m drr,żdż :.
dzi. Drugie miejsce - pomiędzy europej- które były zarej•;Str(~Wane f.r.:-ed puwsta
skiemi, - zajmuje język niemiecki, którym niem Zr2;'.:;i.enia,

mówi 92 miljony Judzi. Trzecie - hiszktórym mówi 81 miljonów ludzi
( t. j. poza Hiszpan ją również cała Ameryka Południowa i środkowa). Dalej na:stępuje rosyjski: 76 miljonów, włoski:
47 miljonów, - francuski: 46 miljonów,
- portugalski (wraz z Brazylją): 37 miljonów, - polski: 26 miljonów, - rumuń
ski: 14 miljonów, - węgierski: 11 miljonów, - czeski: 8 milj<Ynów. Jeśli chodzi
o języki poza-europejski~, to najbardziej
rozpowszechnionym z nich jest język chiń
ski, którym mówi przeszło 400 miljonów
'udzi. Różnemi narzeczami hinduskiemi
mówią 244 miljony, japońskim i koreańskim 88 miljonów, arabskim 22 miljony.
pański,

MIEJSKI

Kinematograf

Oświatowy

Od wtorku, dnia 8-go do poniedziałku,
dnia 14-go kwietnia 1930 r.
DLA DOROSŁYCH:

HRABIA~

CAGLIOSTRO
Dramat

w 12-tu aktach na tle
Alekundra Dumasa
DLA MŁODZIEŻY:

powieści

księżycu

seansów dla dorosł. o godz. 18.45
21, w sob. i niedz. 16.45, 18,45 i 21.
Początek seansów dla młodz. o godz. 15-ej
i 17, w soboty i niedz. o 13 i 15-ej.
Ceny miejsc dla dor.: I. m. 70 gr., li. 60, III. 30
Ceny miejsc dła młodz.: I.m. 25 gr., Il. 20, III.10
#',~
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aptek

dyżury

M. Lipca (Piotrkowska 193), M. Millera
(Piotrkowska 46), W. Groszkowskiego (11-go
Listopada 15) A. Perelmana (Cegielniana 64),
H. Niewiarowskiego (Limanowskiei?o ~7), S.
Jankielewicza (Stary Rynek 9).

Prezydent Ziemięcki chory
Jak się dowiadujemy prezydent m. to.dzi poseł Ziemięcki zaniemógł i od kilku
dni nieopuszcza już łóżka.
Wątpliwem jest czy prezydent Ziemięc.
ki w bieżącym tygodniu wróci do urzedo
wania.
(p)

sprzedają

Polsce

wyprodukowaną u nas
blachę
Duże poruszenie wśród naszych sfer
hutniczych wywołał nowy manewr stra"egiczny handlowych polityków sowieckich, jaki miał miejsce pog.czas odbytych
ostatnio przetargów na dostawę blachy
dla Lotwy. Przedstawicie1e polskich hut
również wzięli udział w tym dość znacznym przetargu i oferta ich miała wszelkie widoki powodzenia. Prawie nie ulega
ło wątplwości, że nasze hut; zamówienie
otrzymają. Tymczasem w ostatniej chwili agenci Sowietów zaofiarowali •
dostawę blachy
po cenie o wiele niższej, w wyniku ezegt
otrzymali dostawę. Jednakże istnieje podejrzenie, oparte na bardzo mocnych podstawach, że zaofiarowana przez Sowiety
Łotwie blacha jest blachą polską,
wyprodukowaną. przez nasze huty i dostarczoną Sowietom na ulgowych warunkach
kredytowych. Pierwszy transport owej
blachy, jak ró\'rnież stali, żelaza i t. p. wy
słały nas-ze huty do Sowietów w styczniu
r. b., finansując w ten sposób nieświado
mie zagranicą akcję ich polityki handlowej. Takie metody, nie raz pierwszy już
zresztą przez agentów sowieckich stoso·
wane, a przypominające politykę bankrutów, wywołały zrozumiałe zaniepokojenie
naszych sfer hutniczych, których przedstawiciele zwrócili się do czynników miarodajnych z prośbą. o zbadanie tej sprawy. (ISKRA)

I

I
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Obrady zjazdu naczelników Novoi!ll
Urzędów Skarbowych
I wyraźnie, głośno
grające głoś- i-zostaną ukończone w dniu dzisiejszym
W dniu wczorajszym pod przewodnictwem naczelnika II wydziału Izby Skarbowej w Lodzi, p. Sidorskiego
rozpoczął obrady
zjazd naczelników wszystkich urzędów
skarbowych na terenie województwa łódz
kiego.
Przedmiotem obrad były kwestje
uprawnienia prac skarbowych
oraz taktyka, urzędów przy wymiarze po
datków państwowych.
W wyniku konferencji postanowiono
stosować ograniczenia represyj wobec
płatników lojalnych, natomiast wobec

złośliwe tendencje
przy płaceniu podatków, postępowiić
sposób bezwzględny.
Obrady zjakdu potrwają dwa dni i iza
kończone zostaną prawdopodobnie w dniu
dzisiefa~Yrn.
(s)
.

DETEKTORY,
nik

na
i czysto,

:

I

s Pr ze da ie na dogodnych
warunkach

948

R

1I~
=--~

d• a I d• d
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Piotrkowska 61, tel. 159-02
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Bank

Rzemieślników Łódzkich
w Łodzi
Sp6łdzielnia

DLA GDYNI.
Ministerstwo Skarbu udzieliło Magi:>tratowi m.
Gdyni za pośrednictwem P. K. O. 3Y:i rniljona zło·
tych pożyczki na pokrycie budżetu inwestycyjnego
t:a rok 1928/29. Na poczet tej sumy wpłynął obec·
nie 1 miljon zł.
KURS POŻYCZEK POLSKICii
W NOWYM JORKU.
Dalsza poprawa kursu pożyczek polskic11 w
wym Jorku. Na giełdzie New Jorku poeyczka
lona osiągnęła kurs 96, stabilizacyjna 86 i
-~:;:;:; m • .WarSZllw.Y 82. ~órnośląska .79 i

I
1
II

w

POŻYCZKA

Początek

'

-000-

Łódź,

niepodległość

Kobieta na

Sezon

płatników ujawniających

Ał\ElłYKA

Dzioje walk o wolność i
Ameryki
Następny progr.:

Nocne

Sowjety

prac
Ligi Narodów"

przed

rK. K.

łódzkiego

W dniu wczorajszym interwenjowała Pracy i Op. Społ. w wysokości
w Urzędzie Wojew6dzkim
delegacja
100 tysięcy złotyc~
miast powiatu łódzkiego, w osobach bur- dla miast powiatu łódzkiego.
mistrzów miast Zgierza, Aleksandrowa,
Interwencja
burmistrzów
została
Konstantynowa i Rudy Pabjanickiej, któ !)rzychylnie rozpatrzona. przez Urząd
Przybyły lekarz po udzieleniu pierwszej ra rzedłożyła naczelnikowi wydziału pra- Wojewódzki i jak się dowiadujemy czwar
pomocy przewiózł chorą do szpitala. (s) cy i op. społ. p. Wojciechowskiemu
ta rata zasiłku państwowego zostanie w
ciężkie położenie bezrobotnych
najbliższych dniach
tych miast, wobec wzrastającego kryzywypłacona
„Dziesięciolecie
su i prosiła o przyznanie czwartej raty samorzą.dom po~zczególnych miast pozasiłku państwowego dla
bezrobotnych, wiatu.
{s).
W środę dnia 9 kwietnia r. b. o godz. przyznanego swego czasu przez Min.
---E>1--~ pp. w auli Męskiego Gimnazjum Miejskiego (Sienkiewicza Nr. 46), pani dr. G.
Missalowa wygłosi odczyt p. t.: „Dziesię
ciolecie prac Ligi Narodów". Bilety w ceuie 30 gr. i 1 zł. przy wejściu.

Drożdże

dniu jutrzejszym, t. j. w środę, dnia
kwietnia, o godzinie 12-ej w połudf1ie, upływa termin składania przez wła.
ścicieli względpie rządców domów wypełnionych wykazów dzieci, urodzonych w .
latach 1916-1923, .a zamieszkujących w
danych domach.
Winni niezastosowania się do rozpo·
rządzenia o składaniu wykazów dzieci w
wiel!u szkolnym pociągaąi będą do odpo~wiedzialności karno-sądowej z art. 1388

ul.

z ogr. odp.

Kilińskiego

(gmach Towarzystwa

123

Rzemieślniczego

"Resursa")

przyjmuje
wkłady oszcz'ędnos'c1•owe od
jednCfO złotego. za oprocentowamem, terminowe 1 na

kazde
No·

1003

Dil·

ządanie

Załatwia

oraz zapisy na

udziałowców

Banku.

wszelkie operacje bankowe.

trzy
trzy
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,BASLO" z dnia 8 kwiatni.J. 1930 ro.ku.
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TEATR MIEJSK.L
„MAZEPA".
Dziś we wtor~k o godz.
8,30 wieczorem
.,Maaepa" Juljusza Słowackiego.
Przedstawip.nio zaku{liona vrzez Zwinek Oficerów.
„WARSZAWSKA SZOPKA POLITYCZNA".
Głośna, jedyna w swoim rodzaju „Szopka
Warszawska" rewja kukiełkowa aktualna-polityczna, pióra najsławniejszych dziś humorystów: Hemara, Lecnonia, Słonimskiego i Tuwima gościć będzie w Teatrze Miejskim w Łodzi
tylko dwa dni a to: we środę 9 i czwartek 10
b. m. o godz. 8 i 10 wieczorem.
Najpopularniejsze postade ze świata polity;snego w krzywem zwierciadle. Szopka. Waruawska bawiła przez szereg miesięcy W arszaw1:, zyskując niebywałe powodzenie. Tekst od·
twarzajlł artyści dram.
TeatN Narodowego
1, Polskiego w Warszawie.
,ORFEUSZ W PU:KLE".
' W pia.tek l)o cenach popularnych „Orfeusz w
l>iekle".
..,HAMLET". . w sobotę wchodzi na afisz Teatru MiejJkiego arcydzieło W. Szekspira „Hamlet", w
reżyserji i inscenizacji Edmunda Wiercińskie
Już

v;o.

Nowa oprawa sceniczna i dekoracje K. Mackiewicza 74, od 1A r = da. '1 -ozieczorem bez
l>rzei:wY•
T.eATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr. 18.
'\ ..,
„ZACZAROWANE KOLO".
Dziś, wtorek
dla związków robotniczych
• dni następne wielka ferjowa ujęta baśń dramatyczna Lucjana Rydla „Zaczarowane Koło",
której wystawienie wzbudziło w mieście zrozumiałe zainteresowanie. Udział biorą; Pilarska,
.Paczkówna, Waczyńska, Górowski, Matuszkiewicz, Madaliński, Puchalski, Skorasińskii, W oż
Qik,. W archałowski i reżyser 11ztuki L. Zbucki.
„ZACZAROWANE KOLO~,
dla azkól
dane będzie po cenach najniższych we czwar'.ek o godz. 4-ej po poł.
TEATR KAMERALNY
OSTATNIE WYSTĘ:BY EUGENJUSZA BODO.
Dziś, wtorek i środa ostatnie występy utalento·
wanego artysty warszawskiego Eugenjusia Bodo,
który kreuje tytułowo rolę wtrueuj11cej 1mt1tykań 0
sko • żydowskiej sztuce S. Raphaebona „SpJewak
Jaubandowy". W innych rolach: Buczyńika, Fa·--

„

dzieci. 17.45 - 18.45 Konc. solistów. 18.55 -j
19.05 Hupścik mówi. 19.05 - 19.26 Silva re,:;
rum. 19.26 - 10.45 Wychowanie fizyczne. 19.40>
- 20.05 Feljeton literacki. 20.05 - 20.30 O·
brazki współczesnej Turcji. 20.30 - 22.0ll Wieczór w Neapolu. 2~.15 - 24.00 Muz. tan.
KATOW1CE: 12.05 - 18.00 Koncert gram.
16.15 - 16.45 Program z Krak. 16.45 - 17.15
Koncert gram. 17.15 - 17.45 Insurekcja Koś·
ciuszkowska w Trylogji Reymonta. 17.45 18.45 Koncert z Warszawy. 18.46 - 19.05 Rozmaitości. 19.05 19.20 Odcinek powieściowy. 19.20
- 19.45 Gospodyni śląska. 20.05 - 20.30 Dzieci w przyrodzie. 20.30 - 22.10 Koncert wie~
czorny. 22.10 - 22.35 Feljeton z Warszawy.
23.00 Skrzynka poczt.
WILNO: 12.05 - 13.10 Muzyka gramof.
15.15 - 16.00 Transm. z Warszawy. 16.05 16.30 Mała skrzyneczka. 16,30 - 17.00 Koncert
gramof. 17.15 - 17.40 Rekolekcje radjowe.
Do
akt.
Nr.
651
1930
r.
17.45 Koncert z Warsz. 18.46 - 19.06 PogadanDo akt. Nr. 106 - 1930 r.
o GL oSzENI E
ka muz. 19.05 - 19.30 Aud. wesoła 19.30 OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, LEO- 19.45 Lekcja włosk. 0.05 - 20.30 Przegląd fil.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, STE ·
FAN ZAJKOWSK1, zamieszkały w Łodzi prl'ly NARD NABOROWSKI, zamieszkały w Łodzi mowy. 20.30 - 23.00 Transm. z Warszawy.
- 24.00 Muz. lekka.
ul. Traugutta Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. przy ul. Głównej Nr. l7, na zasadzie art. l0 3 0 23.00
LWóW: 12.05 - 12.00 Koncert gramofono·
P. C. ogłasza, Żi w dniu 15 kwietnia 1930
r. U. P. C. ogłasza, że w dniu ~4 kwietnia 1930
od godz. 10 r,ano w Łodzi przy ul. Sienkiewi- r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Wegnera wy. 17.45 Koncert z aWrsz. 19.00 Rozmaitości.
cza 40 odbędzie się sprzedaż z przetargu publi- 4 i Rzgowskiej 59 odbędzie się sprzedaż z prze 20.05 - 24.10 Koncert z Warsz.
do
ŁóDt: 12.30 - 13.30 Muzyka z płyt gra·
cznego ruchomości, należących do Izraela W ald targu publicznego ruchomości, należących
się z 10-ciu mofonowych. Gramofon i płyty z firmy Klingmana i składających się z mebli, oszacowanych Zygmunta Frycze i składających
\\łarsztat6w mechanicznych (krosna), 2-ch mo- beil, Łódź, ul. Piotrkowska. 15.15 Odczyt dla
na sumę zł. 600.
torów elektrycznych i gazy hygroskopijnej, o- maturzystów p. t. „Parlamentaryzm angielski"
:t.ódź, dnia 4 kwietnia 1930 r.
- wygłosi prof. Z. Denter. 15.85 Odczyt z cyKomornik (-) STEFAN ZAJKOWSKI. szacowanych na sumę zł. 5600.
Łódź dnia 25 marca 1930 r.
- lu wykładów dla maturzystów „Powstanie Ko3
K~mornik (-) LEONARD NABOROWSKI. cmszkowskie i upadek Polski" - wygł. prof.
Do akt. Nr. 59.2 - 1930 r.
H. Moś::icki, 16.15 Transmisja z Krakowa dla
O GŁOSZENIE.
dzieci młodszych „Kamienn~ serduszka" Marji
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYG- Do akt. Nr. 713 - 1930 r.
OGL OSZ E N I E
Dymowskiej. 16.45 Muzyka z płyt "g ramofonoMUNT MAKOWSKI, zamieszkały w Łodzi
Komornik Sądu
Grodzkiego w
Łodzi, wych. 17.4.5 Koncert popołudniowy. 18.45 Komupl'zy ul. Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 23 kwietnia LEONARD NABOROWSKI, zamieszkały w Ło- nikat gospodarczy. H>.05 - 19.30 Transmisja z
1930 roku od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. dzi przy ul. Głównej Nr. 17, na zasadzie art. Wilna. Wesoła audycja „eJstem rabusiem",'
Głowackiego Nr. 5 odbędzie się sprzedaż z prze- 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 2 maja 1930 19_.58 Sygnał . czasu z. Obse1·watorjum Astrono•
targu publicznego ruehomości, należących tło r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Pabjanic- miczncgo w ~~rszawie. 20.00_ Odczy~ie __p1·0~
firmy „St. Dorejski i Al. Mirowski" i składa kiej 30 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- gramu n~ dzien następny. :Wi~d~m~sci b1ezące.
Juljana 20.15 Fel3eton p. t. Sylwetki piomerow - wygł.
jących się z piły taśmowej i 6 krzeseł, oszaco- bliczneo-o ruchomości należ!lcych do
Segert: i składający~h się z maszyny do szy- St. Malesse. 20.30 Koncert wieczorny z War-wanych na sumę zł. 2100.
cia i mebli oszacowanych na sumę zł. 550.
szawy. 21.10 Kwadrans literacki. G. Zapolska
Łódź dnia 7 kwietnia 1930 r.
„Dwaj ludzie". 21.25 Dalszy ciąg koncertu.
Komornik (-) ZYGMUNT MAKOWSKI. Łódź dnia' 3 kwietnia 1930 r.
'Komornik: LEONARD· NABOROWSKI.
22.10 Feljeton p. t. ,,Jak zostałem lTharzem w
niewoli"' - wygt p. T. Teslar. 22.25 „Ostatnio
Nr. 605-30 r.
Fab" - wygłosi red. J. Piotrowski. 22.35 P.
Do akt, Nr. 390 - 1930 r.
OBWIESZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYG- A. T. 23.00 - 24.QO Muzyka taneczna z Hot.e<
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi ,,XVI"
rewiru RAFAŁ SAKKIŁARI, zamieszkały w MUNT MAKOWSKI, zamieszkały w Łodzi lu „Bristol" w W ar szawie.
Łodzi, przy ulicy Karola 30, na zasadzie 1030 przy ul. Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art.
ZAGRANICZNE: 20.00 Praga. Koncert Fifo,
art. Post. cywiln., ogłasza że w dniu 15 h-wiet- 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 17 kwietnia 20.00 .Langenberg. Car i cieśla - opera konricz
nia 1930 r. od godz. 10 rano w domu Nr.
56 1930 roku od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. na. 20.00. Wiedeń. Koncert symf. 20.15 Kopenz haga. Koncert symf. 20.20 Królewiec. Koncert
przy ul. Radwańskiej odbędzie się licytacia ru- Brzezil1skiej Nr. 50 odbędzie się sprzedaż
chomości należących do f.: „L.
Kempiński", przetargu publicznego ruchomości, należących symf. 20.30 Lipsk. Vont Teufel geholt sztuskładających się z mebli, oszacowanych na zł. do firmy „Cytryn" i składających się z kasy ka Knuta Hamsuna. 20.80 Berlin.
Rausch żelaznej i 2-ch maszyn do gumowania
sztuk. komedja Strindberga. 21.02 Rzym. Koncert
425.
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzany oszacowanych na sumę zł. 12,100.
symf. 21.15 Londyn. (National). Wyspa zacza•
Łód~, dnia 4 kwietnia 1980 r.
być może w dniu licytacji.
rowana - operetka. 21.30 Sztutgart. :Koncero;
Komoritłk (-) ZYGMUNT MAKOWSKI. 22.40 Londyn (National). Recital W. LandowŁódź, dnia 25 marca 1930 r.
Komornik (-) RAFAL SAKKILARI.
skiej.
,
_.
-·
.
. .
_,_.
.•
•
·:·.
......-. (• • • : „
; .•. •.
. ,,.._ .••• ,, '.
'
. - .
...... „ , „ - - 4•• -:
„

leńska, Tr1psz6wna, Daniłowicz, Melina, Michalak t 19,12 Slfrzynka poc~t.-roln. 19.25 - 19_.40. P~y
Pluciński Staszewski i Scibor. Ceny zniżone.
ty gram. 20.15 l<'elJeton P• t.; Sylwetki piom~We e~wartek cz~łć zespołu Teatru Kameralne· rów. 20.30 Koncert solistów. 21.10 Kwadrans lit.
go wyjeżdża do Warszawy ze „śpiewakiem Jazz- 21.25 D. C. koncertu ..22.10_ Feljeton p. t.:. Jak zo
bandowym" w tirób1ch efektowna komedia współ- stałem lekarzem w niewoli. 22.25 Ostatnia Fala.
czeen1 „Ta, której azukamy".
28.00 - 24.00 Muzyka tan.
KRAKóW: 12.05 - 13.10 Koncert gramof.
15.15 - 16.00 Transm. z Warszawy. 16.15 CO USŁYSZYMY
16.45 Aud. dla dzieci. 1645 - 17.15 Koncert
gram. 17.15 - 17.40 Odczyt p. t.: J. M. Rilke.
PRZEZ RADJO
.L 7.45 Koncert z Warszawy. 18.45 Kwadrans
na środę, dnia 9-go b. m.:
har:. 19.25 - 19.50 Rola sądownictwa w życiu
WARSZAWA: 12.10 - 13.10 Muzyka gram. społecznem. 20.05 - 21.05 Koncert wieczorny.
15.15 Odczyt dla maturzystów p. t.: Parlamen- 21.10 Kwadrans liter. z Warsz. 21.25 D. c. kontaryzm angielski oraz Powstanie Kościuszkow certu. 22.10 - 23.00 Feljeton i kom. z Warsz.
skie i upadek Polski. 16.15 Transm. z Krak. 23.00 - 24.00 Muzyka tan.
POZNAŃ; 13.05 14.00 Konc. gram. 16.55
16.46 - 17.15 Muzyka gram. 17.15 O zawieraniu umów międzynarodowych. 17.44 Koncert ~ 17.15 Pogad. franc. 13.75 - 17.45 Aud. dla
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„HASLO" z dnia 8 kwietnia 1930 roku.

Samowładczy
biczował

lStt. 9

Mormonów~~.~
s · azywal na śmierć poddanych

król

narzeczonych i

porywał

kobiety do swego haremu

I mąż zaprotestowali, skazywał ich na U.
Pewnego dnia ogłosił, że wszelkie ma- I się trzymał,
szynki do robienia kawy i czajniki są wyzostanie pUbficznie wychłostany.
rę mierci przez powieszenie.
nalazkiem djabelskim i kazał je wrzucić
Publiczne chłosty stosował z prawdzi.->o 8 latach tych rządów włach:e ame„świętymi ostatnich dni",
wem zamiłowaniem, poddając im przede- ryl,a11skie wysłały przeciw Strangowi oDbchodzi właśnie w tych dniach setną do wody.
Potem obwieścił, ża na małżeństwo wszystkiem pary narzeczonych. Do swego kręt wojenny. Było to już niepotrzebnie,
rocznicę swego istnienia.
gdyż Strang
Pod naciskiem surowych praw amery- konieczne jest jego pozwolenie i że pan- haremu
porywał bez ceremonji
,
zginął z rąk dwu Mormonów,
kańskich Mormoni wyrzekli się posiadania na młoda musi nosić białe pantalony, sięwielu żon, a przykazanie o wieloże11stwie, gające aż do stóp, a kto tego nie będzie . kobiety i dziewczęta, a jeżeli ojciec lub wychłostanych z jego rozkazu.
„bez którego nie może być zbawienia",
spełniają w ten sposób, iż każdy Mormon
zawiera duchowe śluby
t kobietami w niebie, dawno zmarłemi
przedewszystkiem z kobietami sła:wnemi
w historji.
Jeden więc zaślubia Marję Antoninę,
Jciętą na gilotynie królowę francuską, inny królowę Elżbietę angielską, Marję Stuart, albo Julję, kochankę szekspirowskiechińskiego
go Romea.
Jeżeli więc dziś wśród Mormonów są
W wielkim amerykańskim cyrku wę- weng rzucał w jej stronę
nią jego towarzyszką, zdarzył się rai
możliwe
drownym, który w przejeździe dawał
ostremi sztyletami
wypadek, iż nóż rzucony przebił dziewtakie niedorzeczności,
tak zręcznie i tak celnie, że dwieście bły- czynie ramię.
przedstawienia w Filadelfji, zdarzył się
można sobie ich wyobrazić
w czasach,
wstrząsający dramat,
szczących noży, utkwiwszy w drewnianej
Zraniona twierdziła, że to był
kiedy rządy ameryka11skie o nich się nie na który publiczność patrzała w przekona- 1ścianie, tworzyło ramy ściśle przylegające
zamach morderczy
troszczyły. Wtedy
dochodziło do obłędu hitt, że widzi tylko zręczną sztukę cyrko- do postaci tancerki.
ze strony zazdrosnego Chińczyka i zati do
wą.
Marion Robert była przez pewien karżyła go do sądu, gdzie jednakże kuglaniemaskowanej nieraz zbrodni.
Głównym punktem programu przedsta- czas
rzowi nic udowodnić nie można było,
Najjaskrawszym tego przykładem jest wień w tym cyrku była para artystów.
jedną z najpiękniejszych
że wykręcił się tylko jednym rokiem wię
historja Jessego Stranga, który przez Chińczyk Wupeiweng i prześliczna tancer- statystek filmowych w Hollywood, ale po- zienia.
8 lat rządził nad „Bobrową Wyspą", na ka, Marion Robert z Nowego jo1ku. Wspól- rzuciła to zajęcie dla korzystniejs1~j pro··
Spółka Wupeiwenga z Mańon Robert
\eziorze Michigan,
na ich produkcja polegała na tern, że po pozycji ze strony Wupeiweng.a.
zaczęła się od tego, że Chi,ńczyk
jako król absolutny i okrutny.
Nie odstraszył jej od tego kroku fakt,
licznych ewolucjach tanecznych, Marion
zakochał się szalenie
Urodzony w roku 1844 w stanie nowo- Robert stawała u stóp szafotu, a Wupei- że przy produkcjach Chińczyka z poprzed- w swojej partnerce, ale z podsłuchanej roz.
forskim, Strang był typowym awanturnimowy, właśnie w Filadelfji, dowiedział
kiem_ Próbował
rozmaitych zawodów,
się, że ona kocha się w pięknym akrobawędrował z miejsca na miejsce, aż wreszo
cie z tego samego cyrku, Woodrowie Niełcie
z~tknął się z Monnonamł
'
sonie.
Kiedy wi~c nie przeczuwająca niczego
i przyszedł do przekonania, że jest to coś
tancerka stanęła wieczorem pod szafotem
gorliwego zwolennika
i kiedy
rzecz·
Zdłożyciela sekty, Joe'go Smitha, a po je- mp•o+•ł''
WA •a&WWIW WUJ
drw.na, t że .trafiały, nie t~kd,' {ak zwbykl~
go śmierci chciał zostać jego następcą.
a e ze s opmowo przygwaz za y u ranie
Ponieważ zaś Smithowi niby to aniowę.::;ierskim
tancerki do drewnianej ściany, nie raniąc
·
· ·1· ł ·
bi
jednakże jej samej.
Iowie przymcs 1 z ote ta ice z przykazaNa1·wybitnie1'szy dziennik budapeszteńLiczni świadkowie zapewniaJ·ą, że w
ni<.:mi mo 110 • J · 1 •
t
d
Publiczność biła oklaski, a kiedy w rę0
imiary, p;~ezns 1~~~ :~' 0~1 .P em cu owne o- ski „Pester Lloyd" przyniósł w tych dniach nawiedzony~ domu, w pewnych chwi- ku Chińczyka pozostał jeden tylko nót,
, . b ł
Jf b t
wiadomość z Debreczyna, że krąży tam lach, przedmioty i meble stoją
kuglarz zbliżył się do unieruchomione]'
poe:łoska,
kto· re1· wszyscy daJ·ą wiarą, a
tak mocno na po dłodze,
il • ł
d c.ioc
t
· Y ana 1a e ą,
r „
~
tancerki
i z uśmiechem na ustach, przezna0
"~~~h b~7:{
Y"".ac 1.P~~wc Y re igiJ~~1 z . - która powiada, że w pewnym niezamiesz- że ich ruszyć z miejsca nie można. Do- czonym dla publiczności, szepnął do niej
1
. a . ' w~ę~
ran.g~ .zaczę nawie- kałym domu, stojącym pośrodku cmen- zorczyni zaś, mieszkająca '.v suterenach 'przez zęby:
clzac ,,amołow;e , przymesli mu, dla od- t
. · ·
·
n!esamowit~go do".1u 0 P?Wiada, iż chcąc
- Przysięgnij, że mi zawsze będziesi
miany, miedziane tablice
arza, P 0}awia1ą ~ię
i rozmaite listy z nieba.
dziwaczne 1 okropne strachys
s1_ę raz udac do m1esz.~ama yarterowego, wierna, bo inaczej tym oto nożem
Przy wyborach jednak, jako następ-I
Wielu _ludzi twierdzi, że o~oło półf1:~- me mogła tego uczyn'.c, gdyz
przewiercę twój mózg!.„
ca Smith'a, wyszedł Brigham Joung, a o- cy słysz7h . w. ~ym domu mesamow1ią .
p~łoga faloyvała ~d nb:
- Dobrze,
przysięgam, - szepnęła
brażony Strang zebrał garstkę wiernych. muzykę t w1dz1eh
Jak gdyby była pow1erzchmą moi:za.
przerażona dziewczyna, poczem ostatni
udał się na „Wyspę Bobrową", ujarzmił
upiory, pozbawione głowyf
Z . niedzieli na poniedziałek odbywała nóż świsnął w powietrzu i utkwił tuż ponad
mieszkających tam rybaków,
pokonał w a odziane w długie powiewne szaty białe, się prawdziwa wędrówka narodów do o- jej głową. ·
walce wyprawę przeciwko sobie, podjętą upiory te w pokojach owego domu u- wego domu, który należy do wdowy po
Tego samego dnia jednakie Marion
rz!dzały tańce, łkając przytem przejmu- pewnym pastorze. Owej nocy
Robert
przez rybaków z lądu i kazał c;ię
ukoronować na królu.
jąco.
obozowało około 500 ludzi
uciekła z cyrku z akrobatą,
Jako król, okazał ~i~ lJezwzglęnym
Pod wpływem tych pogłosek część na cmentarzu, chcąc zobaczyć dziwne zja- a następnego ranka znaleziono Chińczyh
~a1-;iowładcą, wydawał niedorźeczne roz- ludności Debreczyna ogarnęła formalna wiska. Dopiero poi'cJa wrni(::sza?a się w nieżywego, z raną postrzałową w sercu i
histerja.
całą sprawę i rozpędziła to zbiegowisko.
z rewolwerem w dłoni.
kazy, nakazywał najokrutniejsze kary.
w•se =
Xi*
Amerykańska

sekta Mormonów, nazy-

naj i!ca sama siebie

Pod ostrzami rzucanych nożów
przysięgła mu Wierność i••• uciekła
Dramat kuglarza

i tancerki cyrkowej

tu

„

d'.a tY~:~~~ł więc

„

T a n c.e u p I o r o w
b e z g I o' w

zaczęły padać noże,.stała się

Dziwne zjawiska na cmentarzu

f

:...~~~~~~~~~~~~~~~gf drugą stronę J ermyn Street i wpadł do trafiki
Przedrak
PHILIP MACDONAJ,D
diopoulosa ską.d zatelefonował na Kensington.
wsbronioay

I

głooo i powitawszy uprzejmie goscia, znikła.
Najwidoczniej chronicma omdlałość nie szła u niej w
parze z brakiem taktu.
Antoni wstał posadzony na krześle i poczęstowany
przemocą popierosem. Młoda gosposia usiadła nawprost
niego.
- Pulkowniku, nie wie~ jak wyrazić radość z za.
szczytu, jaki mnie spotkał: - Pochyliła się skwapliwie
ku przodowi, czekając na pytanie. Jednocześnie zdjęł~
z głowy mały obcisły kapelusik i krótkie jasne włosy
rozsypały srię we wdzięeZiilym półnieładzie.

R. Stra- cz:onego

- Czy panna Fanthorpe jest w domu?
- Nie odpowiedział znużony głos kobiecy.
I
Antoni wyjaśnił, kim jest i dlaczego dzwoni.
- Chciałbym się porozumieć z paną Fanthorpe mo(u THE WHITE CROW")
żliwie prędko. Bardzo ważna sprawa. Oby pani wie,
autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej.
gdzie mógłbym ją znaleźć?
Nr. 55
Zmęczony głos ożywił się trochę i powiedział, że o
He mu wiadomo, Netta będzie za pół godziny w domu.
- Tak go nazwałem. Może się inaczej nazywa, ale Może pan pułkownik będzie łaskaw wpaść do itd. itd.
nie powinien. Simpkinson jest obecnie moim cieniem.
- Dziękuję - odpowiedział Antoni. - Wpadnę. Antoni uśmiechnął się.
_ Tak? _ rzekł Antoni, postanawiając w myśli, że I pojechał załatwić kilka sprawunków. W oznaczonym
- Uprzejmie z pani strony, że mnie pani w tel
owie Pike'owi 0 rzucającym się w oczy wyglądzie „Simp- czasie znalarz;ł się na oznaczonem miejscu i bez trudu sposób traktuje. Niekażdyby tak nostąpiŁ To, z czę~
kinsona". _Nie będę pana dłużej zatrzymwał. _ Skie- odszukał wskazany numer (3, Baring Place). Dom był przychodzę, tnie ma nic wspóklego z mdoś~
wał się ku d;rzwiom.
wielki i brzydki o niewygodnych, źle oświetlonych schoPoruszyła małą rączką.
·
Dufresne otworzył je i rzekł:
dach.
- Afe z pewnością jest interesujące.
_ Nie na wie1e się przydałem, co!
Wbiegł na górę i zatrzymał się przed drzwiami, oznaAntoni spojl"fl.'al na swój papieros. Nie znosi1 tegt
t
· sł
- ·
czonemi ;rzymską piątką.
gatunku
tytoniu, lecz wypadało m uudawać, że pali. Po
·
emi owy wyszedł za gościem do przedpolfoJU.
Otworzyła sama Netta Fanthorpe. Przyjęła go barchwili namysłu rzekł:
Antoni zaczął kłaść płaszcz.
_Zależy_ odpowiedział_ jak się na to zapatry- dzo ~:nile i pomimo protestów, zmusiła do zdjęcia płasz- Brz.edewszystkiem muszę się rZ-Orjentować w te~~
c~
renie. Czy utmymuje pani przyjacielskie stosunki
z
· Dufresne zmarszczył gniewnie c;wło.
·
, -:- Ch~aź sama jeszcze ?i.e zdjęłai;i .swe~o - i·~- panną Ho1royd lub rz; panem Dufresne·~ poza biurem?
- Jak się kto zaipatruje? _ warknął. _Ja, czy pan, 1zesnuała się._ - Tylko co wrociłam. Pansk1e pół godziSpojrzała zdziwiona.
e:zy ktokolwiek?
ny, pułkowniku!
- Nie - odrzekła. - Zupełnie m Widujemy si~
Anton; sięgnął po kapelusz.
Wprowadziła gościa do dużego pokoju, którego u.me~ tylko w godzinach pracy.
- Kogo pan woli - odpowiedział uprzejmie. - Do blowanie składało się z wygodnych krzesełek, ogromneJ
- Dobrze. - Ton Anwniego stal się prędki i zdesofy, paru stolików· i gramofonu. Na ścianach widnia- cydowany.
'Wid7lenial
4.
ły małe trójkątne chorągiewki, iu i ówdzie walały się
- Muszę się odnieść do pani dyskrecii, panno Net.
Wsiadł do samochodu i spojrzał na zegarek. Nagle książki• , ogień gazowy udawał dzielnie kominek.
to. Bę\łę prosił, żeby pani całą. naS'Lą roomowę zachow~~
tza.k~ ~~~J;npwrotem na . chodnikL-- ~~~.ęd,ł _na
Z sof'.y~ ~osJ:a_się_. dluR:3;, ~czarna właścicielka zme.- ł~ tylko dla siebie~
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AStO GOSPODARCZE
ZBYT

Sł.A.BE

TEMPO

naszej akcji kapitalizacyjnej
:Zastanowienie się nad konjunktUJ'ą go
poszczegóinych krajów świata
kult uralnego doprowadza do wniosku, żE
CALY śWIAT PRZEŻYWA OBECNIE
KRYZYS, którego rozpięcie jest różne w
pc-szczególnch państwach w zależności od
różnych przyceyn i zjaw;sk.
Defetyści polscy biadają i nad kryzy.sem, panującym w Polsce. Nie chcą zrozumieć, że i Polska, należąc do krajów,
biorących czynny
udtiał w ogólnym
w.:zechświatowym obrocie wymiany; dóbr,
nt u s i z k o n i e c z n o ś c i
prze·
iywać skut ki powszechnego zjawiska go·
spodarczego. że natomiast w młodym pań
stwowym organimme o nieskoordynowanej jeszcze i niezupełnie jednolitej strukturze g·ospodarczej, jak Połs~, po w o·
spodarczą

d w a ć m u z łł zjawiska kryzyso;:z:C::~e~:~e~
dotkliwsze objawyt toć
8

0

nów złotych).
Istnieją wszelkie znamiona, że w Pols.ce WKROCZYLiśMY JUż w OKRES
POKRYZYSOWY. Niezadługo też i nastroje pesymistyczne samego społeczeń
stwa pod wpływem odradzającego się ży
cia gospodarczego i jeg-0 zdrowych objawów ustąpią i nadejdzie, jak zwykle w takich momentach, reakcja tem silniejsza,
im silniejsza była depresja.
Trzeba więc zwrócić baczną uwagę na
zestawiony powyżej obraz cyfr, gdyż ich
wymowa jest a ż n a z b y t w y r a ź

NAKAZY SPOLECZNE dla
ugółu społeczeństwa polskiego, - nakazy, od zrealizowania których zależY, w ttuiej mie1-ze stępienie ostna wielu ~1
czek polskiego życia gospodarczego.
Dlatego też rządy; p0majowe starają
się na każdym kri>kU apelować do szerohich mas społeczeństwa w kierunku
przyzwyczajenia d o s y s t e m a t yc z 11 e j o s z c z ę d n o ś c i i wpływa·
nia przez, to na p_roces kapita.IU.acji wewa~trznej.

Od tego bowiem procesu zależy w zna.
komitej mierze realizacja finansowa wieJu. doniosłych zamierzeń gospodarczycll,
kulturalnych i społecznych zarówno ną_..
du polskiego jak i s'amorządów polskich.
Od tempa ~ jego ZALEiY ODBUDOWA MOCARSTWOWEGO ZNACZENIA
POLSKI.
_.....,_ · ~

Sięgnijmy do cyfr.

_

_

,'.

Stan . oszczędności w Polsce wynosił
A dzień 31 grudnia 1929 r •
... . . ,
w P. K • o.... . . ,. . . .. i72,9 milj. ,i.
w Kasach Oszczędilości. 319,2 milj. zL
w spółdzielniach kredyt. 47.'4 milj. zł.
-

..:1aA..

Razem
539,5 milj. zł.
.Jeżeli uwzględnimy fakt, że społeczeń·
Awo polskie mogło rozpocząć akcję OSZ·
czędnościową dopiero 9d 1923 roku, to
okazu je się, w ciągu sześciu lat zaoszcz""'
dzono w Polsce powojennej kwotę, która
przeliczona np. na marki niemieckie dała-

n1y w dziedzinie oszczędn.ościowej bić n:t
alar.m. TEMPO NASZEJ Al{CJI KAPITALIZACYJNEJ JEST ZBYT SLABE:
- 90 miljonów złotych rocznie - wobec
3,375 miljonów złotych w NiemczechI
Wszak nie jest przesadą twierdzenie,
że cała nasza przyszłość gospodarcza i na .
sze bezpieczeństwo, nasze znaczenie mię
dzynarodowe, rozwój kultury i cywilim·
cji - ZALEżĄ OD TEGO, ILE i w JA· .
KIEM TEMPIE ZAOSZCZ~DZIMY.

w. śr.

CZTERY NOWE UPADŁOŚCI

=!iiiE5iii -ogłOSI•1 W
• ł ffandlowy SądUOk ręgowego Wt Odzi :
. ydZia
;

stąd jednak WPLYWAJ~ BARDZO

POWAŻNE

na i niedwuznaczna.
Ostatnio na famach fachowych ~Y·
dawnictw niemieckich rozpoczęła się zy·
wa wymiana opinji najwybitniejszyc11
ekonomstów niemieckich na temat właś11ie tempa akcji oszczędnościowej. Uczeni bowiem uważa.ją, że społeczeństwo nie
mieckie oszczędza niezbyt skrupulatnie,
gdż kapitalizacja roczna w tempie półto
ra miljarda marek jest niewystarczająca
do narodu niemieckiego i nie odpowiada
celom i zadaniom Rzeszy.
Tembardziej więc my, Polacy, musi-

Upadłych

oddano pod dozór policJ·i

Na ostatniej sesji Wydziału Handlowe-1 na dzień 1 kwietnia 1930 r., STANOWIĄ
go ogłoszono następujące upadłości:
SUMĘ 162.230 ZŁ., po stronie aktywów
EDWINOWI BUCHOLZOWI prowa- zaś, maszyny i urządzenia fabryczne przeddzącemu przedsiębiorstwo pod firmą „Me stawiają sumę 58.388,75 zł„ dłużnicy chaniczny Zakłaa Powroiniczy E. Bu- 2.476,63 zł„ weksle protestowane - 3.850
c:holtz" w Łodzi przy ul. Kilińskiego 145, zł„ banki - 2.800 zł., oraz straty wynoszą
ogłoszono upadłość na własną prośbę.
93.710,23 zł.
Od szeregu lat Bucholz prowadził poSąd ogłosił upadłość, chwilę otwarcia
wyższe przedsiębiorstwo, które na począt- oznaczając tymczasowo na dzień 5 kwietku dobrze prosperowało, lecz od kilku lat nia 1930 r. Sędzią Komisarzem mianowadawał się odczuwać brak kapitałµ obroto- no S. H. Józefa Jabłkowskiego, a kuratoweĘo, któ~y zmuszał i:ucholtza do zacią- rem apl. adw. Witolda Kotowskiego.
gama drogich kredytow dyskontowych,
BUCHOLTZA ODDANO POD OOZóR
U PRYWATNYCH DYSKONTE~óW.
J>OLICJL
• W ten sposóó .w ~ląĘu o.statmch lat :nu
* * *
siał Bucholtz pomeśc w11:llk1e straty które
SZLAMIE ROZNEROWI I ENDZELOpochłonęły nietylko jego kapitał obrotowy, Wł ROZNEROWl prowadzącym wspólleez i kapitał inwestowany w przedsiębior- nie przedsiębiorstwo sprzedaży tłuszczu ja
stwie. Również straty poniesione w związ dalnego w sklepach, a mianowicie: w Ło
ku z · niew,rpłacalnością niektórych Bu- dzi przy ul. Cegielnianej 64 i 6-go Sierpcholtza odbiorców, pogorszyły w znacznym nia 10, ogłoszono upadłość na żądanie
stopniu stan jego interesów.
czterech firm wierzycielek.
Obecnie . niektór~y wierzyciele BucholRoznerowie h:tndlowali w ten sposób,
tza uzy~kah 'Yyrok1 s.ądowe i skierowali że towary kupowali razem i sprzedawali
egze~~c1e do Jego małątku,. c~ może po- razem, należność zaś pokrywali w ten
zhaw1c pozostałych w1erzyc1eh wszelkich sposób, że jeden z braci podpisywał weksle
wid~ków .odebrania chociażbY, części ich ~ako wystawca, DRUGI ZAś ŻYROWAŁ.
nal~zności:
.
1Towary zamawiane przez jednego ze
Zobow1ązan~a B~cholza według załączo ·.wspólników przesyłali bądź do jednego,
nego do podama bilansu, sporządzonego · bądź do drugiego sklepu. w ostatnich

z notatn•k
1 a

h andl owca

c~a_sach R~znerowie nabrali u najpowaź„
111e1szych firm w branży tłuszczu jadalnego olbrz)'.'mie zapasy towaru, które pokryli
wekslami. Towary te przenieśli do jednego sklepu, który zamknęli, następnie TOWAR WYWIEźLI, A SAMI ZBIEOLI. za.:.
łączony.eh .do pod~nia weksli wynika, że _
pretens1e firm - wierzycielek ogłaszających
upadłość, oprócz weksli będących w obiegu, sięgają kwoty 3.000 zł.
, _W tych wa.r~nkach Sąd ogłosił upad„ ·.

z

łosc, posta11aw1aiąc zastosować względem

upa~łych Ro:nerów DOZóR POLICJI.
Chwilę otwarcia upadłości oznaczono tym~ ·
czas?wo na dz~eń 3 lutego 1930 r. Sędzią
komisarzem mianowano s. H. Kazimierzt
Monitza, a kuratorem apl. adw. Henryka
Wolmana.

BERNARDOWI KOSSOWSKIEMU pro.

wadząc~mu sprzedaż wyrobów jedwabnych
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 14, ogłoszono up.a~łość na ~ądani~ Maurycego Fer.

stera 1 firmy „S. 1 M. Emfeld" w KrakowieJ
W maju r. ub. Kossowski uzyskał w tu .
tejszym Sądzie Okręgowym ODROCZENIE
WYPŁAT, następnie w sierpniu tegoż ro·
ku Sąd zarząd?.ił otwarcie postępowania1
układowego, oraz w dniu l kwietnia 1930
r. Sąd za~wierd~ił układ zawarty międzY)
Kossowskim a Jego wierzycielami w dniu
2 lutego r. b„ na warunkach, że Kossowski
zaPł ac1· 7oa1..
h ·
I •
·
fo swyc w1erzyte nosci W CJĄ„
GU 2 LAT W RATACH KWARTALNYCH.'
w n;1ę. d zyczas1e.
. K
.
•
ossowski, jak podają
w1erzyc1ele, w trakcie trwania nadzoru W'Ji
dawał świeże zobowiązania, nawet opatrzo
ne pieczęcią nadzoru sądowego i zaraz tak
ne pieczęcią nadzoru sądowego i zaraz ta~
kowe DOPUśCIL DO PROTESTU.
:
Sąd ogłosił upadłość, chwilę otwarcia
oznaczając tymczasowo na dzień 28 lutego
1930 r., Sędzią Komisarzem mianowana
S. H. Władysława Oordowskiego, a kuratorem ap!. adw. Jakóba Apta.
KOSSOWSKIEOO ODDANO
POil
DOZóR POLIC.Jl.

by nam skr?mną sumę 250 miljon6w POSIEDZENIE KOMISJI RACJANOLIZACJI
mar_ek. niem~eckich.• Dlaclego ro.bim tu to
- . IZBIE PRZEM.-HANDL.
dniej i Południowej Polski wniosło tnentorjał
ł ? D~
k
„
do Ministerstwa Skarbu o wydanie okólnika in·
\V as me P?rownarue
tego, ze S romPosiedzenie komisji racjonalizacji w War· terpretacyjnego do urzędów skarbowych, na·
ny w swoi~h ramac;.h~ stan oszczędności W szawskiej Izbie Przem.-Handlowej, które zo- kazującego potrącanie odsetek dyskontowych,
P?lsce ~abiera własciwego wyrazu w, J.?O• stało naznaczone na piątek 4 b. lll.. wo~ bra- względnie prolongacyjnych od dochodu brutto
!0 ~naru~ ze stanem akcji .~nosoo- ku quorum nie doszło do skutku. Nowy termin przy; wymiarze podatku obrotowego.
: eJ w ~iei:czec~, tw ~~al u •• k ta 8 Y- posiedzenia nie iostał naznaczony.
1
zn e J
a P
a 1 z a c J 1 w e W·
) ILUSTRACJE
CYFROWE PRZESILENIA.
n ę~ r z n e }•
- NQWELIZACJA USTAWY O OGRANICZEW c>kręgu łódzkim było w całym roku
styczniu 1924 roku stan oszczędnośNIACH w SPRZEDAtY NAPOJóW
1928-ym 98 sądowych nadzorów i upadfości, w
ei niemieckich równał się zeru. Inflacja
:ALKOHOLOWYCH ORAZ USTAWY
całym roku 1929-ym - 828, w styczniu r. 1930
zniszczyła wszelkie zasoby. Dnia. .7 kwlet•
O PAŃSTWOWYM MONOPOLU
- 100 i w lutym r. b. - 100.
.
nia 1925 r. uzbierano pierwszy ltdłjan(.
SPIRYTUSOWYM.
.
Trwało
tó 16 miesirey. Drugi miljard ZOIzb"'. Przemysłowo-Handlowe „aJ'muJ'ą *ię
PRZEJśCIE
"...,EWSTT""Go· PR~stał zebrany do_ ........... 1926 r t ·
•
"·
"
„
&a.i.
~~
..,..,,,.„„~
Wreszcie ogłoszono upadłość USZE-'
SŁU TYTONIOWEGO w RĘCE
ROWI BORENSZTEJNOWI, właśclciel_J·
gu dwunastu mi;{:."""'y "'--ecł. _·11~· 'Wd Cblął- obecnie przygotowaniem wnfosków do noweli"'~ • .1.n.
muJal'
Y zncji usta.wy o ograniczeniach w sprzedaży na·
FRANCUSKIE
.,,...,J
zaoszczędzony już w ciągu dziewięciu
.
·
wi. przędzalni w Łodzi przy ul. Napiórkow
miesięcy, czwatty po Upłjrwle sześciu lnie poJÓW alkol!olowych _oraz UataWY. o Państwo•
Prasa. litewska.. podaje, iż większość akcyj slciego 46, na żądanie Wierzyciela Józefa
piąty
• · • · h , szo·
• .\V'fm Monopolu SpirytuaoW'3'tJ].
jednej ż największyeh litewskich fabryk tytonio Tabakmana.
,
Sł .."~",
po s'edmi
1
u nues1ącac
st.Y po. sz.~iu ml.~siącach., si.ód.my po pię: POTRĄCANIE ODSETEK D.YSKONTOWYCH wych pl'żeszła we francttskie ręce, wobec czego
Borensztejn pozostawał w sto.sunkach
_
syndy~a.t fabryka.n.1;9\0' .tytonio...,...ch ma się roz- handlowych z Tab k
· · ·
c1!1 ~ueSJącac h , 1. osm. y rowm.ez po pięciu
OD DOCBoDn BRU.TTO PRZY
~„
a ma11em t w1men mu
ui
paść.
Pomimo
tego,
sam
pl'%emysł
tytoniowy
z
wekslu
zaprotestowanego
3
OOO - t p ·
WYMIARZE PODATKU OBROTOWEGO
.
m.
o.n nes~ą?t<:h , a dZiewtąty mll,Jard po sied •
mltt miemącach. Tak więc na dzień 31 gru
•
może t_ra.fi~ W obce _rece.
mimo, iż Borensztejn kilkakrotnie obiecy4
dnia 1929 roku stan oszcztdnoścł W Nient
Zrzeszenie Związk"ów Przemysłowych Zacho·
wał po.kry~ wsp.o~nianą należ:i?ść, to jedezech w ka h
d • •
h
-oG'o
.
nak ob1etmcy te1 me wykonał, i Jak się oka·
.
sac
oszczę nosc10wyc 'WyWieden
- , 125,~2 ·e1 '
nj6$ł 9 015 6 miljono'w marek s t t
-•Il» &
zuje to Borenszte1'na zobowiązania SIĘGA·
• '
• ą O •
Obroty średnie. Tendencja dla dewiz euro- J
M
:w. „typowe oszeZędnooci", jak je podaje
Warszawa 7-go kwietnia.
pejskich imocniejsza. Dolar gotówkowy w obro- Ą
.Y ISO.OOO ZŁ., .a aktywa jego sta·
oficjalne wydawnictwo
statystyczne
W ALUTY· I DEWIZY.
tach pozagiełdowych - 8.904. Za. rubli złote- nowią h tylko urządzenie przędzalni, skła4
„Wirtschaft und Statistik'. Oszczędności,
Dolary Stanów Zjedn. 8 90.
go żądano 4,70. W obrotach prywatnych: rubel dające się z 4-ch zespołów.
tleponowane w brutkach i spółdzielniach
Belgja 124,50
'
srebrny 2,10; ~oo koP.iejek bilonu srebrnego
W tych warunkach Sąd ogłosił upad,
drobn ego kredvtu, nię są w1'ęe \tW"'glę·
Budapeszt 155,85
1,03. Gram czystego ~łota 5.9244. W obrotach łość, chwilę otwarcia oznacza1'ąc tymcza- '
"
..,
Holandja 358,12
międzybankowych: Berlin 212.90.
'
l
d1!1one w tej s tat ystyce. Pnyi•ost mtem
Kopenhaga 239,00
,
sowo na dzień 1 u tego I 930 r., Sędzią Ko·
oszczędności w Niemczech odbywał się. Londyn 43,89
Bank dY8kónto~'.AK~I~;oa: Dahk, -- Polski' m1sarzem mianowano S. H. Aleksandra Hei~ ,
przeciętnie w tempie Po półtora 1n11ja.rda
No~ Jork .8.~8
167,50i Bank ·Zw. $p. zar. 78,50; Siła i . świa- mana, a Kuratorem aP,I. adw. Natana. Gryrr
marek rocznie, - w Polsce natomiast po
Paryz. 34,91 1 ,4
tło 97 ,oo - 96,00: Firley 86,50; Węgiel 54.00 i berJtó
~eści_mjJ~ó\tlmargki,LJ!O. .~ ~jo-. .·~ ~r,_~
; ~,/
l.~~J~N,~:.~~o~ 20„r~~aaRE~EJN!,-ODDANG-.fOD- DO;-
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ODEON

Przejazd 2

film

miłości

Str.

Przejazd 2

co

Zielona 2

DZIŚ
Potężny

dnia 8 kwietnia 1930 roku.

NASTĘPNYCH!

DNI

ZlllWCZ~

Sensacja

FA

Nad program

IA

Nad program

FAQSA

Nad program:

i dill

miejsca

dźwiękowy

KINO-TEATR

Kinoteatr w

$PLEID

1042

20. NARUTOWICZA 20

Dziś

I dni

·. Douglas Mac Lean i Sue Carrol
Nad program

Nad program:

tegoro~znej

FA Ił I A

Nad program

produkcji 1930 r.

lłUCICIEL''

w przebojowym
arcyfilmie p. t.

a l§lfmmJ[§J(§ll§]ISJ~[§]l§Jł§lmlmJl§JIEJ
l•azy

głównych'.

W rolach

eidt i Mary Philbin

następnych!

Na pierwszy

Sensacja

Z DAĄASZKU

:

Najnowszy film

~O-TEA~.
~··~

Dziś

głównych

Slim, ·Karol Dane, · George K. Arthur,
Louise L 'orraine.

01.IVE BOQDEN

,,

Sensacja

A GWAl.T
W rolach

+:+

41łCYZl.ODZllll

DZIECKO

z udziałem uroczej Australijki

Zielona 2
'~---

Świetna komedja p. t.

i zemsty p. t.

SO

l1

następnych l
Dziś i dni następnych
Najbardziej współczesny f;im

Najwspanialszy przebój sezonu.
Genjalny śpiewak i artysta fi nowy

AL JOLSON
jako

„Spiewak
jazzbandu"

Wielki dran:at, będący bolesną satyrą
na nasze roztańczone i hołdujące zasadom wolnej miłości młode pokolenie.
Tragedja młodych serc dziewczęcy;:h,
które po dmcingach i garconierach zło
tych młodzieńców szukają ujścia dla
swego żywiołowego temperamntu:
W rolach głównych fascynujący zespół

Historja życia artysty, który wyrwany z murów tradycji Gbetta zdobył

Joan Crawford, Anina
Page i Nila Asther

największą sławę.

ostatni o g. 10 wie cz.

I

Ceny miejsc na pierwszy seans od 1 zł., w sob.
niedz. i święta od godz. 12-ej do 3-ej po poi.
wszystkie micjsa po 1 zł. i SO gr.

podług

sensacyjna premjera !

u••••••••••••••••mlilU•a
sypialnego
·······••11•11••

Walka dwóch serdecznych przyjaciół
o ukochaną kobietę.
Historja wszechpotężnej miłości, druzgoczącej wszelkie przeszkody i zapcry.

W rolach

głównych

Michał Wiktor

według powieści

uKobieta, za

I

:

kochając.

Varconyi

Dzieje kochanka - mordercy,
W rolach głównych:

MARLENA DIETRICH
i FRITZ KORTNER

dokonano w Warszawie, Wiedniu
Budapeszcie i Nicei.

Ostatni ulgowy

którą się tęskni"

Film ilustruje tragedję męiczyrny, który dla majątku poślubił kobietę nie

Agnes Petersen • Moziuchinowa
Eug. Bodo,, Paweł Owerłło.
Zdjęć

i dni następnych

Znajoma z wagonu

popularnej powieści
M. Srokowskiego

Początek szansów o godz. 4-ej.
Orkiestra pod batutą R. KANTORA.
Passepartou i bilety ulgowe nie ważne.

I
IJ'
!HB'f*'l"'PNU'8ił"'

L'-.

1§11§1 l§ll§JIE [!lmJmJ~[2łiilmJrelmll§lreJ

Dziś

Dziś

Wielki dramat erotyczny r

mmllfmlm!lmlllllmlfllm

Wspaniała

ilustracja muzyczna orkiestry symfoni
czncj pod dyrekcją A. CZUDNOWSKIEGO
Poez:ątek seansów o godz. 4-ej popoł., w soboty
niedz. i święta o godz. 12-ej w południe

KINO .

CIAŁA

KULT

słynnej

wytwórni Metro-Goldwin-Mayer

Kobiety nie
do małżeństwa

i"c~~.~~?"

$

GRAND

~

tydzień!

Na wszystkie seanse miejsca po 50 gr. i 1 zł.

Arcysensacyjny film dzikich stepów

Początek

seansów o godz. 4-ej po
w soboty i niedziele o godz.
12-ej w południe. Na pierwszy seans
wzystkie miejsca po 50 gr.
poł.,

r.-

NA TROP E·PRZESTĘPC
Pełen

W roli

głównej słynny

sensacyjnych,
niepokonany

sensacji porywajacy film z

cowboy, bohater licznych filmów

TOM TYLER

życia

DALEKIEGO ZACHODU.
oraz jego fenomenalny partner 8-mio letni

FRANK DARRO

Od wtorku, dnia 8 do poniedziałku, dnia 14 kwietnia 1930 roku
Ewenement sezonu 1930 r. Nadzwyczajny program pod tytułem

włącznie

DJABLICA Z RYPOLISU
Potężny

Pr~~~J!~k:

dramat salonowo-erotyczny na tle największej katastrofy okrętowej 1929 r.
W rolach głównych :

LIAllA HAID1 ~~~:~; GIHA ĄAlłES
Pos;fę k:; ALPOM$ FlłWLAfłD i AllDlłE •••.
0

--

Następny

?

••• oo

program: - -

?••o ?•ee

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.

„HASŁO"

Str. 12

z dnia 8

IL 11\AlłlłOWICZ

Najnowsze fasony

G&6WllA 6

Zawiadamiam Szan. Klijentelę i i
mój sklep obuwia zostaje przeniesiony
z ul. GŁÓWNEJ Nr. 1 na uL

ctowNĄ
rach zł•

~izl. ~.-

w kolo•

3.t':te-

CENY KONKURENCYJNE!

Żeromskiego 74-76.

Dojazd tn1mwajami 5, 6, 8, 9, 16, do rogu Kopernika i Zeromskiego

Dramat,

1 al.iae I-1 •ł. ll-75 gr. Ili 50 gr. a.a pierwszy seans wszystkie m.iejaca po 50 rr.
Pccz 11tek o godz. 4 l?P· w soboty, niedził>lo i lwięta o rodz. 2 PP• Paaae-parlout bilety
1038 wolnego wejścia w sob. i niedz. nio ważne. Fierwszorzędny 1eap6ł a:iuzyczny.

Do akt. Nr. 2401 -

1929 r.
O GL OS ZE N IE.
· Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego -w Ło
dzi, STAłilSŁAW STOPCZY?ilSKI,
zamieszkały w Łodzi przy ul. 11-go Listopada. Nr. 51,
na zasadzie art. 1080 U. P. C. ogłasza, że w
w
dniu 15 kwietnia 1980 r. od godz. 10 rano
Lodzi przy ul. Zgierskiej 121 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Ferdynanda Mullera i
składających
się z mebli, oszacowanych na sumę zŁ 540.
Łódź, dnia 31 marca 1930 r.
Ko,m ornik (-) STANISŁAW STOPCZYŃSKI.

Do akt. Nr. 547 -

O G

PANTOFEL sportowr

od

26.-

Ł

ukazujĄcy ostatnią tragiczną miłość

to

Reżyserja znakomitego LUPU PICK. Scenarjuaz: genjaluego ABLA GANCEA.
zostało stworzone pg. najnowszych dokumentów historycznych, dotycz,nch epilogu dziejów

Do akt. Nr. 563 -

1930 r.

1980 r.

O G LO SZENIE.

O S ZE N IE.

Do akt. Nr. 2219 - 1929 r.
O GL OS ZE N IE.
Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, STANISLAW STOFCZY~SKI,
zam1es:i~ały w Łodii przy ul. ll-go Listopada. Nr. 51,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w
dniu 25 kwietnia 1980 r. od godz. 10 rano w
Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 37
odbędzi·~
się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Kinematografu
„Syrena" i
składających się z filharmonji i 400 krze$eł, osz:.
cowanych na sumę zł. 1000.
Łódź, dnia 29 marca 1930 r.
Komornik (-) STANISŁAW STOPCZYŃSKI.

Do akt. Nr. 102 - 1980 r.
O GL OS ZE N IE. ·
Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, STANISŁAW STOPCZY:RSKI,
zamieszkały w Łodzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51,
na zasadzie art. 1080 U. P. C. ogłasza, że w
dni11 6 maja 1930 r. od godz. 10 rano w Łodzi
przy ul. Zgierskiej 50 odbędzie się sprzedaż z
przetargu publicznego ruchomości,
należących
do Szlamy Bergera i składających się z kasy ogniotrwałej i 20 beczek cementu, oszacowanYch
na sumę zŁ 500.
Łódź, dnia 27 marca 1930 r.
Komornik (-) STANISLAW STOPCZYŃSKI.

RZ EWKA

PĄlłKOWE

ROiE

krsewy. rośliny zimotrwał~ l wszelkie rozsady
poleca w wielkim wyborze

Jerzy Kołaczkowski, Zakład ogrodniczy
--·-Reda~or _naczelny: - Stanisław
.

·~

q

Walawski. ...

STANISŁAW STOPCZY~SKI,

dniu 25 kwietnia 1980 r. od godz. 10 rano w
Łodzi przy ul. Borysza Nr. 9 odbędzie
się
sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
należących do Abrama Godcsa i
składających
się z 2-ch krosien jedwabnych mechanicznych,
oszacowanych na sumę zł. 3000.
Łódź dnia 21 marca 1930 r.
Komornik (-) STANISLAW STOPCZYŃSKl

detaliczna sprzeda%
na wodc;)

trwałych

Nasiona
WO&ICOWVSICI
Cegielniana 25 tel.126·87
Spee.Jall•ta chor6b skórnych
I wenerycznych
635
LECZENIE ŚWIATtEM (lampą kwar-

Ogłoszenia

drobne

n&l,ftaał~j

I na najdogod„
warunkach w fabry·
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akład zie

„DOBROPOL"

Łódź

Piotrkowska 73
w podwórzu, tel. 1-58·61
1002

•1•••••
·Dr.

męd.

lł6ŻA1Ellł
J>i:łolna

9.

tęl. ~8-96

Choroby skórne weneryczne
·
ł mocs_qplciawe.

•••1•••
Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Lecz~l\i9
lamp' kwarcową. Oddzielna poczekalnia
dla pań. DJ11 pąń od ;3-5 pp.
1028
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• 1· Ó
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•
,
•
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od 11 ....-.12 i 2 - 3 pp. przyjmuj e kobieta. lekarz
lec~enie chorób we1u1ryc;~nyoh
mof;lzopł~iowych I •kól.'uych
13ą\iapie krwi i wydiielio łlp
syf ilis i tryper
Konsq\tocje z neurologiem
i urologiem
Gąbioet Swiatło-Lec1niczy
Kosmetyka lekarska
OdtJzit1lu po1,1uklllnia dla lc;9biot
1025
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Spółka ~Wydawnłcza

Sp. z o. o;

Odbito ~ clrukami ul. Piotrkowtka_!i.l

Sprzedam

za 1600 zł. domek
nowy na rozbiórkę
i takowe buduję w
Sokolnikach, letni-1
ska, Sierakowskie .I
go 93.
843

Do wydzieria·
wienia

zakład fryzjerski w
Głownie koło towi-

wicza, ul. Swobo·
da 9, Fr. NajmanJ
wiadomość na miej84a,·
scu.

warzywne, pastewne, wszelkiego rodzaju kwiaty - pierw·
szorz~dnych, krajowych i zagranicznych pielc;gnacji nasion oraz Poszukuję
sztuczne nawozy poleca
3 tysi"ce dolarów

111111111

Skład apteczny i nasion

D. PILC

cową). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp.
Wielki w!bór wózków dziecinnych
w uiędzii:le i $wiiit' 9-1
1Łódź, Plac ReymoJ;lta (Górny
krajowyqh zag1anicz·ny1:h 161\ek m talowych; wyżymaczki amerykańskie Dla pań od 5-6 eddzielna poczekalnia 902 Rynek) 5j6, tel. 187-00.
m;,.teraet wyściełane ·oraz m11t eracl!
spręłenowe
hygieniczne „Patent" do
meblowyQh łlżelcp odług miary nabyć
moł11a

zami~sz

w ł.odzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
1006
tel. 1.58-38
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kały

poleca:

Dla Tych, kłórzy nie majll posady a 121 pełni
inicjatywy i dąłeń ku lepszemu jutru ! ! I

OWOCOWE

Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Ł0&

•fai.,

zelówek

DOKTOR Med.

t . lakonłcz

1930 r.

OGl.iOSZENIE.

(specialność:

ul. Zawadzka 5

Oferly pod .„Przystąpię od
pistt1a.

Do akt. "Nr. 548 -

Skóry-Hurt i Detal

Łódi,

muszą być bardio konkretne

Napoleona.

Do akt. Nr. 216 - 1930 r.
O GL OS ZE N IE.
Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Ło•
dzi, STANISŁAW STOPCZYŃSKI,
zatniesz·
kały w Łodzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w
dniu 28 kwietnia 1980 r. od godz. 10 rano w
Łodzi przy ul. Zgierskiej Nr. 73 odbędzie
się
sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
należących do Izraela Lajbusia Krakowskiego i
składających się z schlichtmaszyny, oszacowanych na sumę zł. 2800.
Łódź, dnia 26 marca 1930 r.
K1>mornik (-) STANISŁAW STOPCZYŃSKL

..oSZEWCY••.

poleca b o g a t y wyb6r krzeseł, foteli, taboretcik i różnych stolików
oraz wszy11tko w zakres
giętych mebli wchodzące.

Oc:i: kuJq . ofert oct l\\dił nitprawd~ pou:ukui'l·

Angielce.

Arcydzieło

Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Lozamie~z
dzi, STANISŁAW STOPCZYŃSKI,
kały w Łodzi przy' ul. 11-go Listopada Nr. 51,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w
dniu 25 kwietnia 1930 r. od godz. 10 rano w
Łodzi przy ul. Bazamej Nr. 2
odbędzie
sif?
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości,
należących do Władysława Suwalskiego i s1dadających się z mebli, oszacowanych na
sum~
zl. 575.
Łódź dnia 21 marca 1930 r.
Komornik (-) STANISLAW STOPCZYŃSKI.

ez.yatero nsku i-pensj~.

uwięzionej

Boga Wojny ku

Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Lodzi, STANISŁAW STOPCZYŃSKI,
zamiei;zkały w Łodzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 51,
na zasadzie art. 1080 U. P. C. ogłasza, że w
dniu 25 kwietnia 1930 r. od godz. 10 rano w
Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej Nr. 111 odbę·
dzie się sprzedaż z przetargµ publicznego · ru:
chomości, należących do Szaji
Fridlendera ;
składających się z samochodu firmy:
„Studebacker", oszacowanych na sumę zł. 5000.
Łódź dnia 21 marca 1930 r.
Komornik (-) STANISLAW STOPCZYŃSKI.

Szukam pracownika względnie wspólnika, czło.
wieka inteligentnego, najchętniej buchaltera, do
interesu naprawdę dobrego i mającego ogromną
przyszłość. Biuro obecnie się rozwija i to i każdym
dniem coraz w szybszym tempie. Klijenci nowi
itale przybywają. Praca ·ie~t bardzo , :i:ajmuj,c~
i oirqmnie ciek'awa.
Jako. prac;owniltowL- dam., pensję i pewion
procent o.cF·sumy złozoricj ' w mohn interesie (qii·
nimuin Zł. 1500.
Jako w1p6lnik lcandyd•t obowi,zany iest wni ić
do interesu Zł. 4000 w zamian dostanie 15 procent

od 32.50 do 35.30

WERNER KRAUSS i ALBERT BASSERMANN.

,,VIENJ>OL"

niezrozumiałych

31.-

~ó;~~~li~

NOWOOTWORZONA FABRYKA
MEBLI GIĘTYCH

cych pr~cy. Oferty
i ob 1erne. Zgłoszeń
'lych nie roipab;uję.
zaru" do ninieiszego

do

QSKIE PANTOFLE
lak. bronzowe, czarne, s~e

WIĘZIEŃ _Z WYSPY ŚW. HELENY

PRZEDWIOSNIE

Do akt. Nr. 566 - 1930 r.
O G LO S Z.EN IE.
Komornik 10 rewiru Sądu Grodzkiego w Ło-.
<lzi, STANISŁAW STOPCZYŃSKI,
zamii!szkały w Łodzi przy uL 11-go Listopada Nr. 51,
na zasadzie art. 1030. U. P. C. ogłasza, że w
dnju 25 kwietnia 1930 r. od godz. 10 rano w
Łodzi przy ul. Cereckiego 11-15 odbędzie
się
sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
należących do Firmy „Weinstein Joel i
Majerczak Michał" i składających się z 7-miu kadzi
drewnianych, 2 rolwag i innych przedmiotów.
oszacowanych na sumę zt 530.
Łódź, dnia 28 marca 1930 r.
.
Komornik (-) STANISŁAW STOPCZYŃSKI.

G&6WRA 6

Dawno realizowana premjera wielkiego filmu

Teatr· świetlny

c..

Najnowsze fasony

Nr.6 ctowNĄ

Posiadam wielki wybór rożnego obuwia
najnowszych fasonów ze skór zagranicz·
nych i krajowych

:PAJITOFEL spacerowy

PAHTO'-EL

k>'1k~:::~ 1930 rolfu.

„ ••.••••

pożyczki na pie~
szy numer hipoteki
Zgłoszenia i infor·
macie do admin'"

„Hil.~ła"

llllll&ll
Potrzenba

młoda

panienka lub
do•
brze na fortepianie
do cirkiotrJ ama·
Hallo!
16;l.so „Po.rotowia toralcloj, Wólnań
krawieckie Kierna" Zeromskieio 91, ska 97, m. 19. 83~
sklep narQtnJ· Moll't;lltalruo odświeża
2'<1rnltur n1 .r.
1\łknlq i~ ił. 2.so,
Chłopiec
palto za ~ł. 3.-, łącznię z o.debraniem
j Qgefł!\nl(IJll,
~pFe&sem pierze, far- z ukońozon11mi '1-m•
buje, przerabia, nicuje, sztu1;1nie ceruje. oddziął11mi znajd:aie'
~arb~jemy i pi'!ri1emy futra ~pqsobem Zi!i~ęie w Drukarni
I1pskiw.
782 Pllóstwowej w !:,9.1
dzi, ul. Piotrkowslq,
85 w charakterni!
gońca
97~

HALLO I

chłopiec grający

Dzwoń teł.

3.-,

LLElł
Choroby s:kórn i wenei".
ni. Nawl'oł 2. Tel. 179-89

9e~kowicz Rub~:
l~lic!i,

Łodzi,

zgubił

zam.

"f

µ\,f {ljf{a 2.'t

jsi1li1tczk'

wojskową
rpęznl~ł
1889 wydaną prze:c

r. K. U. tódź·mii;1~"
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań ap•eialne etę. legitymację z"godz. 3-4 po poł., w niedz. od ll-2 pp. pell!ogow~ i różne>
Dla niiizamożqych ceny lec~1\ic, 106l dokum•nty.
~6'
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