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Redaktor naczelny przyjmuje codziennie .od srodziny 6-7 wieczorem.
Sekretarjat czynny od godz. 12-1 w poł. i od 6-7 wiecz,

gospodarczych

•

pocztowa uiszczona

Rok IV

P. premjer Stawek pl'ZY.iął wczoraj
Plan op?-nowania kryzysu składa się z przemysłu.
przedstawiciela jednej z agencyj publicy- dwćch części.
Kryzys w rolnictwie będzie zażegnany
' stycznych, któremu udzielił krótkiego wy
Jedna z nich dotyczy rolnictwa, drnga przez rozłofonie podatków na dogodne owiadu na te.mat za-mierzeń Rządu, zdąża.ią
cych do opanowania kryzysu gospodarczego w Polsce.
Zamierzenia te były omawiane na dwu
posiedzeniach Rady J\.Unistrów i ostateczoie będą uzgodnione na naradzie, która od
w
będzie się jeszcze przed świętami.
f{edakcja pisma podoficerskiego „\Via- a w krótkim czasie trzeba ich przerobić
rus" w składzie mjr. Quiriniego, starsze-I na zdatnego do pracy żołnierskie.i człowie
go wacl11histrza Pikicla, starszego wachm. ka ~ to nierazw głowie się mąci, czy to
AłlTfWl.0$1CIE
Witaczy11skicgo. tarsz go sierżanta Rad- si~ daje dobrze wykonać. demonstra~je w Nicei
k_ i . tarszc~, <:ierż. A !amczyka wpisała
! ola '.vtedy podofi~ra oli>rzymieje, roNICEA, 10.4. Wczoraj wieczorem gru- s1ę w Be.lwe~łcrzc do ks1~g1 aclresatow .z la Jego w wojsku staje się dużą i wielką.
pa, złożona z 30 osób, obrzuciła kamienia- wyrazami n~Jgł<,;bszcgo l~ołdu cli.a Marsw1- Wtedy każd~ minuta, jak w boju, jest dromi gmach konsulatu włoskiego, wybijając ~a .P1!st;dsk1ego, dołączając pro.sbę o przy- ga i zda się sii nie wystarczy, by wszystszyby. Dwuch agentów policji, którzy rzu ]o,;::1c h~1110rowego nu.111eru ".Wiarusa", o- \iego dokonać. Mówię, jak w boju, gdyż
cili się w pogoń zdołał-0 zatrzymać dwuch raz naigł\'bszc podm,;ko\\ arnc za wyrazy sobie dnie bojów wspominam, gdy dzień
z tej grupy. Zatrzymani odmawiają wszcl za~bęty, skr~:ślonc przez .Marsz~łka Pilsud bojów mijał, nocy niedosypiałem, by przekich wyjaśnień.
(PAT)
sk1cgo do pierwszego numeru pisma. myśleć prace następne i nigdy nie znam
Słowa wstępne, udzielone przez Mar- wypadku, bym sobie nie wyrzucał, że wszyszałka Piłsudskiego „ Wiarusowi" brzmią: stko, co należy zrobiłem. w Czechosłowacji
(-) Józef Piłsudski
„Kiedy co rok napływa do koszar tyPRAGA, 10.4. Do Trenczyńskich Cie- siące i tysiące młodych chłopców, co ani Delwcdc!·, 28 marca 1930 r."
„
plic przybył na kurację pan marszałek Se- z bronią, ani z ruchami, ani porządkiem
(ISKRA)
natu Szymański z małżonką.
.(PAT) wojskowym nigdy nic mieli do czynienia,
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ratami, udzielanie pożyczek pizes
Bank Rolny oraz· tranzakcje zbożowe z za,.

granicą.

z

Przemysł otrzyma możność korzystania
tał1szego kredytu oraz będzie zabezpie.

czo11y przez odpowiednie cła ochronne
przęd
konkurencją wyrobów zagranicznych.
Część bezrobotnych znajdzie zatrudnie
nie przy robotach inwestycyjnych, na któ
re preliminowano w roku bież. 475 milj.

t
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dla bezrobotnych

WARSZAWA, 10.4. Ministerstwo Pra-;
cy i Opiefr! Społecznej przekazało urzędom
wojewódzkim 1.275.000 złotych, tytułem
subwencji na zatrudnienie bezrobotnych w.
miesiący kwietniu.
(PAT)

SLUBOWAlllE
nowego prezydenta

Łotwy

RYGA, 10.4. Nowoobrany prezydent
Łotwy p. Albrecht l\wiesis złoży jutro o
godz. 10-e.i rano przysięgę, poczem obej·
mie urzędowanie..
(PAT)

y •skic . Zloczyńców nie wykryło
z ·przywód·ców
f

.

Echa mordu ·w

śródmieściu

Warszawy

Orissa 10 kwietnia.· -1 drażnieni studenci opuścili uczelnię i roz

WARSZAWA, 10.4. śledztwo w spra- I wolwerowe do ściany. Obsługa w sąsied·
Jeden z wybitnych leaderów kongresu poczęli manifestację na ulicach. Aresz- wie zuchwałego rabunku na l<antor ban- nich sklepach słyszała takie same suche
Gopalbandu ChaL.1<łhury został aresztowa- towano 14 osvh. (PAT)
kiera Centnerszwera zamordowanego w h'zaski, jak dnia krytycznego. Po doko.

ny w chwili, gdy prowadził grupę oi:hotBGmby 10 kwietnia.
ników na br~g morski, celem pogwałcenia
Około 200 ochotników. akcji nieposłu·
przepisów ustawy o monopolu solnym. l>o- szeństWa· cywillfego, w· tej liczbie
6·u
•
ep
'
muzułinanów, nabrało w . wią~ka
wody
-.---- morskiej, poczein' uaali się do pałacu kon
SCHUBElłT: ~' ~resu ~dfa dokońańia fabry~cji' soli. Zakandydatem na ambasadora mst~low~no tam 32 naczyn1.a dla fabryka<'Jl soh. (PAT)
•
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RZYM, 10.4. Prasa potwierdza

pogło-

~i o rychłetn ustąpieniu ambasadora niemieckiego w R~~mie barona Neurat_a, lctó. rego ma zastąp1c v. Schubert z mmister-

stwa spraw zagranicznych.
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czasie napadu na Krakowskiem Przedmie- naniu wiz.ii sklep zamlcnięto a klucze odda·
no wdowie.•
(PAT)
.. Dziś 'O godz. 2. 15 dokonano wizji tokalnej w lokalu ~antoru~ W wizji tej wzię
li:~ udział kier.owni4'.y" władz śledczych ·j kil"'AICS~I\ GOlłl«ll
!m oficerów policji. Po zdjęciu pieczęci
wraca di Rosji
przedstawiciele włatlz weszli do sklepu, a
Prasa
donosi
jakoby Maksym Gorkij
jeden z wywiadowców oddał 4 strzały remiał
opuście!
na
stałe
Włochy, udając się
u•
..,.
-1 ~~!!i!l!!!!~
do Moskwy, gdzie ma objąć stanowfako
zastępcy szefa komisarjatu oświaty,
ściu natrafia na poważne trudności.

sz

Bru~aln~. :występy ni~~iec~iego dyre~tora.

TlłZllill N E
ziemi w Kalifornji

SACRAMENTO, (KALIFORNJA) 10.4.
Lekkie wstrząsy seJsmiczne odczuto wczo..
Z DA~ICU
.wznieciły
raj w Kalłfotnji oraz zachodniej części sta
Polskiego •• .
·
· · przy ob"1edzi e.
·
h za1·• 1·dziano
nu Nevada.· Wstrząsy nłe wywołały naoOLKUSZ, 10 .4.' p o wc~9raJSzyc
go w t asn,w
•
W~rszawa 10 i.wietitię.\. sciach na terenie fębryki ,,Western" na·
Interwencja policji nie wyszła poza ra- gół większych szkód. Zawalił się jedynie
D~ia 10 kwietnia odbyło się, pod pi:ze stąpiło szybkie uspOl<ojenie. Fabryka roz- my• uprawnień. Po trzykt'otnem cofaniu się dom, przyczem dwie osoby odniosły rany.
~odructwe':l' p. pr~zesa _dr. 'Yr?hlewskię· poczęła dtiś normalną pracę.
przed napierającym tłumem policja obsyZajścia wczorajsze, wynikłe na tle za- pana kamieniami odłamkami żelaza zrobigo zwyczaJne po~edzeme miesięczne r:i·
POGlłZED
dy Banku, Polsk1e~_o. Po
w~s~~chamu p-0wiedzi redukcji personelu fabryki, mają ła przepisowy użytek z broni.
generała Unty
0
spi1lwo~n ?rrekcJI oraz konuSJl obec swoiste kulisy.
Na szczeście, strat w ludziach niema.
nym
połozeruu gospodarczem, rada za.łat.
.
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TALLIN,
10.4. W dniu dzisiejszym ocf„
-·1a s
d 1· 1· tra ·
h
Nienueck1e kierownictwo a ry
me
an J nego zrannyc 1 ro o ru ow, przewi t ~reg hspral"!"ła
a młn
°: ~ kłCYdJnlyc ! cie zy sięzbytniemi sympatjami swoch ro- wiezionego do szpitala, nie budzi żadnych był się pogrzeb gen. Unty. W pogrzebie
nas ęprue U(: wa 1 uzupe 1c s a mm1
.
.
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- 100 wieńców I"'!. in. od !)Oselstwa polsł<ie·
weg<>.
....
cząć dopiero 12 b. m. Aliści dyrektor „We cja~lt z dyrekcją fabryki uzy~·kać odwoła· c, ł tewskh„ ,<.> .i finlanzl Lgo o. z. atta·
ch'es wojskowych: polskiego, łotewskie•
SOSNOWIEC, 10.4. PO'lttr z-niszczył ls'ternu", Otto, na ż~d.anie delegacji pr~y~ nie zapowiedzianej redukcji, co. b~dzie naj
(PAT)
blektrownie w Sławkowie. Stratv znacz- spieszenia tych rozmów, kazał oświad- łepszem lekarstwem na usooko1eme umv- go 1 sowieckiego.
o
0
o
~oe.
JPAT)
czvć. że iro niettla w domu. iakkolwh)k wi- słów,..

odruch rozpaczy robotników

„HASŁO"

Str. 2

z dnia 11 kwietnia 1930 roku.

Cuda techniki

Konferencja morska
została zakończona

- .,
Konferencję
kończoną.

Londyn 10 kwietnia.
nia Francji i Włoch clo układu z
morskii można uważać za dojścia do porozumienia. (PATł„„ ,

Telefon, przy pomocy którego można
i słyszeć rozmówcę

I

chwilą

NOWY JORK, 10.4. Dokonane wczo-

.
.. .
.
W ostatniej chwili formuła interpreacji art. 16 paktu Ligi Narodów została
1arzucona.
Wobec nieustępliwości Włoch, które
mogą
iniemożliwiły Francji uczynienie redukeji 50 tysęcy ton obecnie ma zostać za.
na roboty sezonowe do Niemiec
warte porozumienie 5 mocarstw w sprawach technicznych i zawarcie klauzuli oWobec tego, że związki niemi'eckich pra dawno rekrutacji polskich robotników rol·
~raniczeń cyfrowego tonnażu trzech mo· codawców rolnych w niektórych okręgach nych do tych okręgów. Obecnie na skutek podjętych starań,
ta1Btw.
~iemiec północnych postanowiły zastosozwiązki
pracodawców niemieckich na teKlauzula obowiązywać będzie Amery- wać wobec polskich robotników rolnych
renie
Mecklenburg
- Strelitz, pow. pomorię, Anglję i. Japonj~. P~rozumienie tech daleko. niższe. st~wki zar~bkO\~e, . aniżeli
n1czne obowiązwać będzie 5 mocarstw, te, ktore pob1era1ą robotmcy 01em1eccy - skiego Demmin, oraz powiatów: Riigen,
pozostawiona zostanie możność przystąpie państwowy Urząd Emigracyjny zakazał nie Franzburg, Grimmen, Greifswald zmieniły poprzednią uchwałę co do płac polskich
,
---oOo~sezonowych robotni ków rolnych i płace te
zmieniły na korzyść robotników w ten spo
sób,że zrównały je ze stawkami zarobkowcmi niemieckich robotników rolnych. Urząd emigracyjny wystosował do Pań
drugi dzień rozpraw
stwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy
KATOWICE, 10.4. W dalszym ciągu na podstawie fotografji nie moze orzec okólnik, w którym uchyla zakaz rekrutacji
procesu przeciwko Ulitzowi przesłuchano ani o autentyczności ani i sfałszowaniu. robotników rolnych do wymienionych okrę
O godz. 20,2:> rozprawy
przerwano gów, ale utrzymuje zakaz ten w stosunku
kpt. Lisa, który powtórzył swe zeznania,
·
do powiatu Anklam. t Ytt ..-. .-... p.a
jakie złożył już przed sądem I instancji. do jutra. (PAT)
Obrona stara się osłabić wagę jego zeznań. Następnie zeznawał św. Ronge, dyr.
biura Volksbundu, wyjaśniając sprawę maazyny do pisania i liter polskich.
W dalszym ciągu procesu p1·zeciwko
Ulitzowi przystąpiono do ponownego prze
słuchania prof. Króla, który przedstawił
badanie fotograficzne inkryminowanego
UCHWALl&O
dokumentu, zawierającego podpis Uli~

-~ ·
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Proces U I i t·z a

WAL

widzie~

· ·b
1'8 J
pro Y z nowym aparatem, zwanym ikonofonem, dały znakomite rezultaty. Mia·
nowicie dwie osoby, znajdujące się w biurach, odległych odsiebie o półtorej mili,
rozmawiały wczoraj, jak przez telefon, mo
gąc jednocześnie widzieć obraz ruchomy
swego rozmówcy, poruszający się na ekranie wielkości 7X5 stóp. Zarówno wraże
nia słuchowe, jak i wzrokowe były najzupełniej wyraźne i czyste.
(PAT)
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przez granat
LWóW, 10.4. Wczoraj koło godz. 6-e}
wieczorem w budce kolejowej w miejscowości Wierczany, oddalonej o 6 kiłome·
trów od stacji w Stryju, nastąpił gwałtow·
ny wybuch.
Gdy zaalarmowani wybuchem miesz·
kańcy przybyli na miejsce, znaleźli w strasz
liwy sposób rozszarpane zwłoki budnika
Ukraińca, nazwiskiem Osip Kiba.
·
Nie ulega wątpliwości, że Ukrainie<
przygotowywał jakiś zamach polityczno •
sabotażowy w pobliżu Stryja.

E ZEBRANIE

IZBY lłZEĄIEŚLlllCZEI W &ODZI

WCZOllłAI lłEGULAfl\ltł EGZAĄIRÓW
IJ\ISTl1ZOW$1CICH I CZELADRICZ~CH

ba.

Podtrzymuje on pierwotne orzeczenie przed sądem I instancji, twierdząc,
że podpis na dokumencie poch.t>dzi od oskarżonego Ulitza.
Następnie przesłuchany był rzeczozna
wca prof. Bischoff, który oświadczył, iż
nie zmienia swego zdania w I instancji, że

WVlłOll llA TUICli
zatwierdzony
PRAGA, 10.4. Wyrok I instancji, skana 15 lat więzienia został
iatwierdzony przez sąd bratysławski
li W&tancji w całej pełni.
_(PAT)

W dniu wczorajszym odbyło się V Wal
ne Zebranie Izby Rzemieślniczej w lokalu własnym przy ul. Ewangelickiej 18.
Przewodniczył zebraniu
prezydent
!z~y p. ~ancisz;k Szwankowski, w asyscie panow radcow Noszenberga i Kozłowskiego jako assesorów. Sekretarzo;
wał r .. ~adyń~ki. Pro~ekt
regulaminu
egzammow nustrzowsk1ch referował dy.. :

~'":"-

.. '~..

~~

I

rektor Izby p. Ludwik Piekarski.
Referent przedstawił Walnemu
Zebraniu regulamin Komisji Egzaminacyj~
nej Mistrzowskiej i Czeladniczej
Izby
Rzemieślniczej w Łodzi dla samoistnych
rzemieślników, którny w dniu wejścia w
życie polskjej ustawy przemysłowej nie
posiadali i obecnie nie posiadają tytułu
czeladnika lub mistrza.

czą, bądź też zaświadczenie
właściwego
Urzędu Gminnego o samoistnem wyko
nywaniu rzemiosła przed dniem 15 grud·

'

zuj~cy Tukę

·BUDZETW

zniżone!

Berlin 10 kwietnia.
Od kilku tygodni główny i okręgowy
.d'Zędy ubezpie~eń rozpatrują preliminarze kas chorych i związków kasowych.
Okręgowy urząd ubezpieczeń zatwierdził
ju budżety około 90 procent, zaś główny
urząd ubezpieczeń zatwierdzi budżety o·
kręgowych związków kas chorych ·
w

Krakowie, Wilnie i Lwowie, oraz kas cho·
rych w Wi~e, Krakowie , Lwowie i Sosnowcu. Na zakończeniu znajduje się bada.nie budżetu kas chorych w Warszawie~ Po-znaniu i J,odzi.

Ceny
• •
miejsc

miejsc

Kas Chorych

I.

USTA ZBYT
CZERWONE
w

SIÓDME~-~
llmllBlllflllBl

PRZYKAZANIE
!iflllllliłlBll!mlllml!IBllBll
Reżyserja

FRANK BORZAGE
W rolach głównych:

Janet Gaynor,
Charles Farrell.

rewelacyjna premjera !

Wspaniały przedświąteczny dwuszlagierowy program

do łez paryska kino-sztuka salonowa pełna subtelnego wdzięku
i wyrafinowanej elegancji.

roli głównej:
subtelnie piękna
Uduchowiony poemat bezgraniczny
miłości i poświęcenia!
Film, który wzrusza do łez nawet
największych cyników!

zniżone!

----

Dziś

Wzruszająca

Projekt powyższy dotyczy przedewsz~
stkiem tych rzemieślników, którzy już
na 8 lat przed pojawieniem się uchwały
przemysłowej prowadzili własny zakład.
Po dyskusji, która ograniczyła
się
jednak tylko do kilku punktów uchwalono regulamin w całej rozciągłości.
Projekt powyższy przewiduje, iż kan·
dydat, który pragnie przystąpić do egzaminu musi przedstawić kartę rzemieślni·

FLORENCE VIDOR

Albert Conti, Lorełta Young i Matty Kemp. ·
II.

Górą kawalerski stan
Arcywesoła komedja pełna niebywałych sugestyj dowcipu i humoru

W roli głównej as humoru Ameryki

CHESTER CONKLIN.
MUZYKA M. LIDAUERA.
Na pierwszy seans o godz. 4-ej po poł. wszystkie miejsca po 40 gr.

nia 1927 roku.
Jeżeli kandydat .posiada tytuł czelad·
nika, winien załączyć do podania świade·
ctwo czeladnicze ·1ub inny
dokument,
stwierdzający prawo używania przez kan
dydata tytułu czeladnika.
Komisja Egzaminacyjna dla kandyda·
składa
tów na czeladników i mistrzów
się: z mistrza danego rzemiosła
jako
przewodniczącego lub osoby z wyższem
wykształceniem technicznem, zatrudniX>nej zawodowo jako nauczyciel lub zaj·
mującej stanowisko kierownicze w przed
siębiorstwie przemysłowem.

Członkowie Komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za swe czynna·
ści w wysokości ustalonej budżetem Iz.

by, z taks egzaminacyjnych.
dla
Program egzaminu obejmuje:
kandydata na czeladnika ogólne wiadomo·
ści, niezbędne dla czeladnika w danym za.
kandydata
wodzie rzemieślniczym; dla
na mistrza omówienie technicznego WY·
konania robót wytwarzanych w warszta.
cie kandydata.
O dopuszczeniu do egzaminu decyda
je Prezydent Izby w porozumieniu z prze•
wodniczącym Komisji
Egzaminacyjnej.
W wypadku odmownej decyzji Prezydenta kandydat ma prawo odwołać się w cią
gu 14 tlni, licząc od dnia następnego po
otrzymaniu decyzji na piśmie do Zarządłl
Izby, który decyduje ostatecznie.
W razie pomyślnego wyniku egzam1nt.
kandydat otrzymuje od Przewodniczącego
Komisji świadectwo czeladnicze lub dyplom mistl"zowski.
W razie niepomyślnego wyniku egza·
minu Komisja Egzaminacyjna ustala termin, przed którego upływem kandydat
nie może poddać się ponownemu eg'1;ami·
nowi.
Kandydat, który 3-krotnie nie zdał egzaminu, nie może być wogóle dopuszczo
ny do egzaminu.
W dalszym ciągu przeprowadzone Zó
stały jeszcze uzupełniające wybory
do
komisji egzaminacyjnych, poczem posif>
dzenie zamknięto.
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Podpisanie przez Polskę umowy likwiJacyjnej , a wśład ta nią traktatu han.
dlowego z Niemcami uważane było za objaw powrotu stosunków . do normalnego,
pokojowego współżycia sąsiedzkiego obu
państw. Szczególnie dużo obiecywano sobie po podpisaniu umqwy handlowej, która umożliwia nawiązanie szel'egu bezpO··
średnich nici w dziedzinie życia gospodarctego. Wiadomo bowiem, że interes
.handlowy nietylko unika zaostrzania sto~
sunków, lecz przeciwnie ułatwia wzajemne
poznanie się, wpływając wydatnie na
, wytworzenie nastrojów pokojow7ch. Pojęty w czystem znaczeniu zarobkowem ha~
del nieuznaje bowietn interesu politycznego. Najlepiej uwydatnia się to zawsze podczas wojny, jak to np. miało m1e1sce
podczas ostatniej Wielkiej Wojny, kiedy
angielski przemysł dostarczał swych wyrobów do Niemiec za pośrednictwem Ho-

:3Zczęścic

ogron1na większość kapitału polskiego i życia gospodarczego wydobyła
się już od lat kilku z pod zgubnego dla jej
interesów wpływu demugogji. em!ecl;iej.
W Niemczech jednak szowinizm w daiszym
ciągu wyzyskuje kapitalizm dla swych celów. Os~atnie przcgrnpowanie w parła·
mencie niem!eckim i oparcie slę nowe~o
rządu o stronnictwa pl'awicy, a między
innemi o skrajną grup~ reakcyjną Hugenberga, pociągnęło za 1mbą odroczenie
ratyfikacji i wprowadzenia w życie traktatu handlowego, czego się głośno i bez ukrywania domagają niemieckie stronnictwa
prawicowe. Wś!ad za tern PRZEMYSŁ i
WIELI\IE FIRMY NIEMlECKIE OTRZY-

G

MALY l>\'REKTWY SABOTO\VANJA STO
Odwleczenie tego momentu może byc
SUNKó Tl/ GOSPODARCZYCH z POLSI<Ą. przez nas uważane tylko za pozyskanie

ma Polski odroczenie wejścia w życie
umowy harnHowcj z Nientcami nie jest atali ta!\ bolesn , jak właśnie dla Niemiec.
Tak1 jak w czasie wojny cetncj, która
faktycznie· Jeszcze Si!) nie załmńc-zyła, musimy w dalszym ciągu wytę~yć swe siły,
aby przebudować stn.!łdurę mu!zcgo
hancilu zagranicznego i naszej \.vytwórczosc1, zesp~lać przetilysl Górnego śląska i Pomorze z całoksztat ·em życia gospodarczego Polski, by po rzeczywistem zakończeniu wojny eelnej jalmajskuteczniej
wytrzymać ekspattsję gospodarczą i konkurencję niemieckiego p1•zemysłu.

0

ą

czasu do tem lepszego przygotowania się
obrot1nego, a ponowne przejawienie się
wpływów hakatystycznych w polityce gospodarczej Niemiec staje się dla nas wska·
zówką, że w późniejszych stosunkach gospodarczych !!ie możemy liczyć na lojalną
współpracę, lecz że musimy być przygotowarti na to, iż polityczne hasła niemieckie nacjonalizmu znajdą oddźwięk równiei
i w posunięciach gospodarczych niemieckiego kapitału, - ilekroć nacjonalizm tego
zażąd:i..

.,,~

Józef B.

r

c

znalaz· ł ' SI„ &:li nad

landji czy też Szwecji, a naodwrót przemysł niemiecki
umieszczał
swe towary
na rynku angielskim za pośrednictwem
Ostatnia enuncjacja Stalina o kolektyłych samych lub innych państw t. zw. nc- wizacji rolnictwa rzuca niewątpliwe i
Lrtrałnych. Ktoś powi~dział nawet, że na charakterystyczne śwatło
neuttatności podczas masowej zawieruchy
na zagmatwaną sytuacjlj
wojennej państwo może tyle samo albo
wewnętrzną
w Sowietach. Jest to już czwarte \\ystą,cooajmniej niemal tyle zar-0bić, ile i na wy- pienie dyktatora suvvieckiego w przeciQgranej wojnie. Zdanie to zdaje się posia- gu mniejwięcej trzech miesięcy, a jest
dać wiele słuszności ·tcmbardziej, że pań- przeceż faktem ogólnie znanym, że Stalin
6two neutralne, jako pośrednik handlowy uchodzi za człowieka ~ unikającego przeposiada p wność swego zarobku, _ pod- mówie11 i artykułów. Widocznie jakie~
bardzo ważne okoliczności zmu~iłY przeczas gdy państwo wojujące obliczać musi biegłego Gruzina do przerwania milczeryzyko
na wypadek przegranej. Tern nia i przemówienia do mas.
niemniej jednak rozwój życia gospodar·
Obszerny artykuł Stalina jest właściczego i jego dobrobyt wymagają spokoj- wie odpowiedzią na mnóstwo zapytań,
nycłt warunków pracy i pewnych Uflota- nadsyłanych dyktatorowi sowieckiemu 1v
bilizowany~h na czas dłuższy _stosunków. związku z przeprowadzeniem kolekty•vizacji rolnictwa. Jak wiadomo, dekret o
Zdawaćby się więc mogło, że jaknaj- zniszczeniu „kułaków" i zastąpieniu in,aybsze wprowadzenie w życie podpisane- dywdualnych form gospodarki rolnej
go traktatu handlowego będzie dla Nie- przez formy kolektyvme został wydany
ntiee, jako państwa wysoce uprzemysło- przed kilku miesiącami. Kolektywizacja
wioncgo i posiadającego silnie rozbudowav rolnictwa stanowiła część integralną, słyu
nego „pięcioletniego planu gospodarczeny aparat gospodarczy, --- korzystne i g0" Sowietów. I oto obecnie właśnie największy autorytet komuni:z;mu, Stalin,
niezmiernie potrzebne.
W najgłębszej istocie sprawy_ jest to czyni obrachunek z wyników
/aktem. Niestety jednak również faktem
komunistycznej reformy l'Olnej.
jest i to, że niemiecka gospodarka, w ogółnem ujęciu skapitalizowana w rękach nieącznej ilościowo grupy ludzi - idzie właśn!e na pasku haseł politycznych. Kapitał
niemiecki niestety, już niejednokrotnie dał
d
owody swej solidamości z idoołogją szowit1i..tmu niemieckiego. Dziś ponownie do·
kumentuje swe uzależnienie od aktualnych
żądań politycznych wojującego nacjonalizmu. Duch kapitału niemieckiego i sfer
gospodarczych przenikniętY. jest jeszcze z
czasów przedwojennych imperjalizmem
zaborczym, gdyż tylko ta idcologja daw~ła największe g\varancJc dalszego, szeroldego, pewnego i szybkiego rozwoju skapitalizowanych bogactw. Po dziś dzień
kapitał niemiecki nie może otrząsnąć się
. ,_ tego nastroju, z jakim się zżył przez
tylu lat. I dziś w ślad za wskazaniami haseł nacjonalizmu, prowadzącego obecnie
p-0lityczną rozgrywkę wewnątrz państwa o
„rząd dusz" narodu niemieckiego, wbrew własnemu oczywistemu interesowi
zwalcza szybkie nawiązanie nom1ałnych,
poko.fowych stosunków gospodarczych z
1
Polską. Watka i judzenie przeciw Polsce
/potrzebne jest resztkom rozbitego przez
przegraną wojnę stronnictwa
szowinł
styczno - imperjalistycznego, potrzebne jest
do wygr)"vania demagogicznych argumentów o rxekomej „zdradzie interesu narodowego" przez żywioły, pragnące spokojnej
pracy.
Dokładnie taką samą„ niemal jota w
fotę, taktykę uprawia i polski nacjonalizm 11oJ tldandar.:1:1111 strnrttiich naro.tu,'WYch _i wszystkich jej przY!2._udówck. Na
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powstały, - a znaczn1. część włościań~
stwa zil.częla wrogo odnosić się nietylko
do kolektywizacji, lecz i do całego ustroju sowieckiego. Nacisk., administracyjny
wywołał niebywały zamęt wśród ludności wiejskiej. „Znaczna część komunistów,
- pisze Stali.n, - zagalopowała się i, nie
uwzględniając wymogów życia, chciała w
drodze nacisku administ'ra~yjnego uspolecznić ustrój rnlny, który przeciei ukła
dał sic;i w przeciągu całych wieków''.
„G[llopujący komunizm twi 0 rdzi dolej
Stalin - zapomniał o głównej zasadzie
Lenina, która głosi, że naturalnym sojusz
nikiem robotnika jest włościanin małorol
ny i średnio zamożny (t. zw. „seredniak") Na tern przymietzu proletarjat~1
z wielomiljonową. masą średnio zamożnego włościaństwa zbudował Lenin cały system polityki agrarnej Sowietów. Bezwzględność z jaką władze :sowieckie przeprowadzały kolekty\.vizację rolnictwa naruszyła tę zasadę i pchnęła wielkie masy
rolników, a w tej liczbie i średnio zamoż~
nych,
w sżeregi wrogów komuniz1'm".
Pod hasłem zniszczenia „kułaków",
jako klasy, wywłaszczono nietylko „kułaków';', lecz wogóle włościan, dowol11ie za.liczonych do ,;wrogów ustroju sowieckiego". W ten sposób w liczbie wywłaszcza.
nych .znaleźli się również włościanie średnio zamożni, a nawet małorolni. Samo
pojęcie „kułaka" nie zostało bowiem ustalone w ustawodawstwie sowieckiem. Stad
więc władze lokalne nadały temu pojęciu
treść dowolną. według swego własnego
upodobania. W jakich miejscowościach

włościan,
dziesięcin;}-·,

ta „h1lakó\v'' uznaoo

posiada•
- w innych znowu za oznakę pn:ynalei.ności do ·
kategorji „kul1l.k6w" uznano fakt posiadania. np. masz;i,rny do szycia i t. p. s~~ t e
fakty autentyczne. Najważniej sz•. jcch.w k
j~cych więcej niż

3

że okoliczi10ścią, wywołująq

wrogie u ·posobienie wio ~cian,
jest to, ie kolektywizacja objęia nietylk.)
środki produkcJi t. zn. ziemię i in;ren·
tarz, lecz również budynki go~'l)Oda rcze,
chaty, a nawet przedmioty domowego u
żytku jal"; poduszki, łóżlm, naczynia lnchenne i t. d.
Kosztem zrujnowania g-ospodarst
włościańskich chcieli komuniści ub'vorz
komuny rolne. A jednak - jak zaznac
Stalin, ..-- więk;>zość nowopowsU łych k
mun rolnych składa. się z „mnrt,, :,.1.
dusz" t. zn. istnieje tylko na papierz€,
nie w rzeczywistości. - „:Miesiąc ten
uważaliśmy, pisze Stalin, - że 6C
gospodarstw kolektyv.rizowano. Dzisiaj ,,
kaznło się faktem niewątpliwy111 i oc„. wistym, że winniśrny być zud.owoleni, j '
żeli liczba skolektywizowanych
goSlJJ
darstw wynosi 40%''. A więc satn ~talia
uznaje klęskę kolektywizacji
i fałsz „triumfującej ' statystyki sowiec·
Chcąc skolektywizować jalmajwiększ11
kiej, która jeszcze .niedawno donosiła u
liczbę gospodarstw włościm1skich, wła„zwycięstwie ·omunizmu na froncie kodze - jak stwierdza Stalin - stosowalektywizacji''. Utworzone w drodze przy
ły przymus administracyjny,
mt1su i teront komuny rolne - staly si~
oraz teror
martwemi duszami'' komunizmu,
względem ludności. W ten sposób założoJakie wnioski wysnuwa Stalin z obc~
no w drodze biurokratycznej dziesi~1tki
nej sytuacji w Sowietach. „Trudno Jest
tysięcy kolektywów rolnych, którn je<l- mówi on, - powstrzymać obłędny
i~ak równie szybko rozpadły się, · jak i
bieg ludzi, którzy bez opamiętania stacza
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'l!l!l!!!~~~~l!!!'!.I!!!~~~~~~ ją. się w prz.epaść". Partja komunistyczna jednakże, zdarriem Stalina, posiada odstateczny autorytet, ażeby położyć kres
obłędowi, który ogarnął szeregi reforn.ut.torów komunistycznych. „Nic należy v. ięc
w
zapominać, - twierdzi Stalin, - że ].,,ażda ofensywa wymaga chwilowego odpowewnęłrznyc
czynku Ciperedyszki"), aby
U1110Cl1JC
Korespondencja własna „Hasła Łódzkiego"
zdobyte dotychczas pozycje. Wojska polWicdt>f1 w kwietniu :t,9:JO r.
dowc~T protestowali w o, try sposć1b prze- dde w r. 1920 ~aniccha~y tej zasarlj: i to
W i1ienvszym tygodniu miesi<!ca kwiet c:wl·o wygóro\vanym wymiarom l,\ldat- byl~ prz;vczJ-'.n~ ~eh chw1lQwcgo odwrotu.
nia zakończyła siQ w parlamencie austrja- ków wicdel'iskic.i socjalistycznej Jlady WoJska so~1eck1e ~v. tym samym· rokL~ u:
ckim zacięta walka o niezmiernie waŻill<! Ivlicj skiej. O t ej sam f;'j porze w innej czę- legły temur. błędo~1 ·1 rl_ll:.l.teg<;> z nad \~~; sly
dla dalszego rozwoju państwa ustawę. ści miasta prntestowali socjalistyczni i·o- w popłochu i:zuc1ły .się do. udecz~1. Z
\Viększo 'ci:1 80 głosów stl'onnictw mies.z- botnicy przeciwko zl>yt wysokim llOdat- ~yc!t przyklado~ St~luY w_:vc1ąga. wn~osek, .
czańskich przeciwko 69 g 1osom socjal-de- kom pai'1stwowym, wyznaczonym przez ze i "': kolektyw1zacJ1 1·olmctwa nalczy sto
mokratów Rada Narodowa przyjęła .t. 111ieszczai1sk11 większość rz<idomt. a na sowac taktykę
zw.
killrn mniej::-zych zebraniach komuniści 1
,,umocnienia zdobytych
ustawę przeciwko tcrorowi,
iccld1scy założyli protest uroczysty
pozycyj",
odrzucając równocześnie tc1 samą ilością prz>:!ciwko wszelkiego wogólc świadczc- t. j. odrzudć hipnozę liczb, która nie odgłosów wszystkie poprawki, zglcszo1w niom imblicznym. A kiedy najrozmaitsze powiadają istotnemu stanowi rzeczy, a
przez socjalistów. Wynik głosowania przy warstwy ludności dawały w ten sposób natomiast Ilówstrzymać rozpadanie się
jęli socjol-demokraci wzburzonemi okrzy.. \\:yraz s~wemu oburzeniu
komun rolnych umocnić je, zorganizować
kami, pozatem jednak spokoju na sa1i
z powodu zrirządzeń podatkowych
pracę kolektywów rolnych i dopiero po użadnemi nierJożąclanemi
ekscesami 11ie poszczególnych g;rup l'Z<)dzących, ptZ\:Z u- mocnieniu 1wowadzić dalsią ·ofehS1WQ na
zakłócali. Na uchwaleniu ustawy przeciw lice stolicy narlduna.iskiej wzeciągal ory- froncie kolektywizacji„.
ko tcrorowi skończyły się prace zimow~ 1Iinalny pochód: ponad 1000 taksówek
W ten sl)osób Stalin zapo\vicdział ~
parlamentu ·wiedeńskiego, który w pool- no:wwało si~ ż.ółwiin kroki0m przez oży- ,.pcreclyszkę". Należy. jcdnnk bardzo po.,.
wie kwietnia
wione ulice 111iasw, wiozl!c plakaty z napi- wnżnic w11tpić, czy ten rzekomo tylko
rozpccznk swą. sesk 'letnią.
s· mi, prolcstufocemi przeciwko zbyt wy- „talcLyczny'' krok, oparty na bczkrytycZ·
W ubiegłą niedzielę przed ratuszem gó1·owan~'m podatkom gminnym. Tak nem naśladownictwie Lenina, umocni
wiedef1skim ocll>ył s!ę wielki wiec pu- wi ę c atmosfera w Wiedniu byłci. w ubiegł<.}. istotnie komunizm i· czy umożlh'<i powbli<·zny przy udzial~
uiedziel:
·
slt·.zylm mie gahmj ,!1.:ego komunizmu od
około 20.000 osi'ib.
t a'!2doWana del.t -ye~hością,
śmiert c łn .Q'O ::ikok u w prz:epa :ć.
11qj,tór:rm rzemie~lnicy i drohni orzemy- 1ktura na szcz~· ście nic wyładowała sic.
Dr. 1\1, Kowalewski.
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DZIS:
Leona
JUTRO:
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z dnia 11 kwietnia 1930 roku.

Łodzi

otwarcie szpitala Kasy Chorych w

ws. słońca g. 5 m. l
Zachód „ g. 18 m. 16

I sterstwa Pracy i Op. Społ. zawiadamiające,
Przed paru dniami donosiliśmy, że ko- ·Jenie nazwanie nowego szpitala
że Pan Prezydent Rzeczypospolitej
imieniem Pana Prezydenta
misarz Okręgowego Związku Kas Chorych
Z.
księżyc a
4 n1 3 p. Łopuszański, zwrócił się
zgodził się
oraz o zaszczycenie uroczystości otwarcia
tego szpitala swoją obecnością, która ma na nazwanie Okręgowego Szpitala Kas Cho
za pośrednictwem Ministra Pracy
rych przy ulicy Zagajnikowej, Swem Imieodbyć się w bież. miesiącu.
p. Prystora,
W dniu wczorajszym Okręgowy Zwią niem.
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prot.
Jednocześnie Pan Prezydent podał do
Ignacego Mościckiego, z prośbą o zezwo- zek Kas Chorych otrzymał pil'imo z Miniwiadomości Panu Ministrowi Pracy i Op.
jutro, w sobotę odbędzie · się w lo~a~u
Społ., iż
przy ul. PomorsRiej 18 dodatkowa kom1s1a
zaszczyci Swą obecnością
poborowa dla tych z rocznika 1908 i staruroczyst0ść otwarcia wymienionego szp~
szych, którzy dotychczas nie stawali na ko
tala, o ile mu na to czas pozwoli, w prze·
misji i nie mają uręgulowanego stosunku
ciwnym razie wyśle na uroczystość Swefo służby wojskowej.
Urzędzie
g~ przedstawiciela.
Na komisję winni stawić się zamieszW związku z tern w Okr. Zw. Kas Cho~ali na terenie komisarjatów policji 2, 3, 5,
W Urzędzie Wojewódzkim ustalono
Interesanci zgłaszający się poza powy8, 9, 1 l o ile otrzymali wezwania p; dtro- następujące godziny przyjęć dla zgłaszają- żej wskazanemi dniami przyjmowani będą rych
czynione są przygotowania,
cx_ch się osób, stron i delegacji;
w wypadkach wyjątkowej wagi.
r;:twa grodzkiego.
L(b )_
·
Zamiejscowe delegacje, pragn.ące swe celem godnego przyjęcia Głowy Państwa,
~RZ Y JM UJ Ą :
sprawy przedstawić w Urzędzie Woje- jakoteż całego szeregu osobistości ze sfer·
Godziny handlu przed
wódzkim: Wojewodzie, w zastępstwie: rząd2.ących i świata naukowego.
Termin otwarcia i poświęcenia szpita·
Wojewoda - wtorki i czwartki - w Wicewojewodzie, lub Naczelnikom Wydzia
świętami wielkanocnemi
łów zgłaszać się winny dopiero po otrzyma 1a przy ulicy Zagajnikowcj wyznaczono
W nadchodzącą niedzielę, stosownie godzinach 12-14.
na dzień 27b. m.
Wicewojewoda - codziennie od godz. niu zawiadomienia o dniu i godzinie przydo rozporządzenia Lódzkiego Starostwa
jęca, które wyjednywać należy za pośred Na uroczystość otwarcia przybędą do Ło·
11-13
w
soboty
od
11-12.
Grodzkiego, wszystkie sklepy spożywcze,
dzi pp. Ministrowie Pracy i Op. Społ. oraz
Naczelnicy Wydziału i insp. - codzien- nictwem odnośnee:o Starosty.
oraz handlu artykułami pierwszej potrze
Przemysłu i Ha11dlu. Pozatem przybędzie
nie
od
godz.
11-13.
hy, czynne będą od g:odziny_ 13-ej do
do
Łodzi kilku dyrektorów poszczególnycl~
-oUO---<
18-ej.
departamentów Ministerstw dyrektorzy
W wielką sobotę wszystkie
wyżej
wszystkich Kas Chorych całego Wojewódz
wymienione zakłady sprzedaży otwarte
twa
łódzkiego, oraz reprezentanci
innych
będą tylko do godziny: 18-ej ..(s),
Okr. należy zaznaczyć, że gmach okręgowe
go szpitala Kas Chorych,
PIĄTEK

W schód k. g.

ar·

5 m.

Dodatkowa komisja
poborowa

przyjęć

Godziny
w

Wojewódzkim

I

Obniżenie

Budżet

Kasy Chorych
w Łodzi

W piątek i sobotę odbędzie się zatwier
dzenie budżetu Łódzkiej Kasy Chorych
w Głównym Urzędzie Ubezpieczeń w W ar
szawie. W sprawie tej udaje się do stoliKomisarz Kasy Chorych p. Łopuszański,
·S naczelnym lekarzem Dr. Bogusławskim.

Nadzwyczajne Ogólne
Zebranie majstrów
fabrycznych

za

zdjęcia

roentgenowskie

Przesunięcie terminu.~~~~~~

2eromskiego 74 odbędzie się NadzwyczajOgólne zebranie członków Związku Maj
strów Fabrycznych.
(P ),
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wcielenia do szeregów
Zarządzenie

Jak się dowiadujemy biuro wojskowe magistratu m. Łodzi otrzymało następujące zarzą
W związku z zapowiedzianym na dzień dzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych z dn.
r. L. dz. l/pob. w sprawie
jutrzejszy przyjazdem do Łodzi posła Ja- 16. L 1930
przesunięcia terminu wcielenia
worskiego poczęły krążyć w naszem mie- do szeregów na rok szkolny 1930/31.
lcie pogłoski o rzekomych nieporozumieZ dniem 1 lipca 1930 r. powiatowi komenniach w łonie P. P. S. dawnej Frakcji Re- danci uzupełnieni będą, udzielali następującym
grupom poborowym przesunięć terminu wcielewolucyjnej.
nia do szeregów z terminem ważności do dnia
Wobec powyższego upoważnieni jesteś 1 lipca 1931 r. na warunkach niżej określonych:
ny, ze źródeł kompetentnych do stwierdze
I. Poborowi rocznika 1904 i 1905, którzy po·
nia, że pogłoski powyższe nie odpowiada- siadają warunki do
skróconej służby wojskowej
ją całkowicie prawdzie.
(art. 49 ustawy o powszechnym obowiązku woj
skowym), są zwyczajnymi (rzeczywistymi) studentami, względnie słuchaczami wyższych zalódź
n6wą gazownię kładów
naukowych wyszczególnionych w Dzien
Jak wiadomo, dotychczasowa gazownia niku Ustaw Nr. 34 z r. 1929, oraz w dodatko~iejska w zupełności nie odpowiada prze- wych ogólnikach Ministerstwa Wyznań Religijznaczeniu, a z powodu staromodnys urzą nych i Oświecenia Publicznego, i w roku S7..kolnym 1930/31 pozostaje
dzeń kalkulacji gazu przy obecnem zapoim ostatni rok
trzebowaniu jest bardzo wysoką, a mimo do ukończenia wyższych studjów winni do ,dnia
30 czerwca 1930 r., jako terminu bezwzględnie
to gazownia nie przynosi dochodów.
Magistrat przez dłuższy czas zastana- ostatecznego, wnieść do powiatowej Komendy
Uzupełnień podanie
o przesunięcie terminu
Kiał się nad tą sprawą i wreszcie doszedł
wcielenia do szeregów na rok szkolny 1930/31,
do przekonania, iż należy wybudować no- a do podania dołączyć:
wą gazownię.
1) zaświadczenie
Obecnie jak się dowiadujemy, plan buwyższego zakładu naukowego,
dowy nowej gazowni miejskiej został już stwierdzające, że petentowi w roku szkolnym
pn:ez magistrat opracowany według wzo- 1930/31 pozostaje ostatni rok do ukończenia
studjów.
rów zagranicznych i wkrótce stanie się wyższych
2) oraz urodzeni w r. 1905 - dowód udzieaktualna sprawa rozpisania konkursu, na lonego i na rok 1929/30 odroczenia służby wojskowej z art. 61/2 ustawy o powszechnym obobudowe tei gazowni. ·
'. (b }.
wiązku wojskowym; urodzeni w r. 1904 - doWł
ł
łł
wód udzielonego im przesunięcia wcielenia do
szeregów w i·oku szkolnym 1929/30.
3) zaświadczenie o udziale w pracach
W
USZJnle
przysposobienia wojskowego
k się dowiaduj· emy w miesiącu czerw lub wychowania fizycznego wzgl. 0 przynależności do jednego ze środków przysp.
wojsk.
CU w Tuszynie odsłonięty zostanie pomnik wystawionego przez powiatowego komendanta
Władysława Jagiełły jest to dzieło artysty- przysp. wojsk. Od przedłożenia tego zaświadczerzeźbiarza Lubelskiego.
nia wolni są: stypendyści Ministerstwa Spraw
Pomnik, który stanie w Tuszy·nie wyo- Wojskowych
i studenci szkół zagranicznych.
II. Drngą grupę stanowią poborowi roczniprażać będzie p0piersie J.agicłły odlane ka 1904/5 odbywający
z bronzu. Odlewu w bronz1e dokonał znastudja teologiczne.
ny w Łodzi inżynier Wagner. Na uroczy- , Osoby te powi.nn7 najda_lej do. &111a 30 cznwstości odsłonięcia pomnika przybędą do-, 1ca 1.9 ~ 0 r. zł~zyc do powrntow~J ko.mendy mmsto'ni
· ·
W
·
· ·d t
pełmen •podame wraz z załaczmkami na warunJ • goscie z · arszawy 1 WOJ.ewo z wa kach takich samych, jak poborowi grupy 1-szej.
~zkj~zo. .
zaświad-·
1 (w) _ Qsob~~Jc wolne sa._nd. ru:zedkla<l:mia

Pomni•k

został całkowicie już wykończony

Na wczorajszem posiedzeniu Magistra- 1żołądka i jelit, albo jelit - zł. 36. Opłaty zainstalowano w nim wszystkie niezbędne
tu postanowiono obniżyć dotychczasowe Fa zdjęcia ustalono w normach od 6-ciu do instrumenty i ~paraty lekarskie, zastosowa·
opłaty za prześwietlenie i zdjęcia w miej- 50-ciu złotych.
ni; do najnowocześniejszych zabiegów me·
Równocześnie Magistrat
postanowił pycznych.
.
skich gabinetach roentgenowskich przedętzwalniać od powyższych opłat częsc10wo . Szpital ten będzie jednym
nie o 20 proc.
Opłaty za prześwietlenia ustalono na- tub całkowicie ubogich mieszkańców m. ,
z największych szpitali w Polsce,
stępujące: za prześwietlenie płuc zł. 6, ŁocJ~
wybudowanych kosztem Kas Chorych a
serca - zł. 6, żołądka _(bez jelit) zł. 25,
1._ urządzonym na modłę europejską.
_(s}

.

W niedzielę dnia 13 bm. o godz. l O-ej
amo w sali kina „Przedwiośnie" przy ul.

Nieprawdziwe

opiat

Ministerstwa Spraw Wojskowych

czeń

"'

o przynależności do P. W. lub W. F.
III. Wreszcie poborowi roczników 1907 /8,
którzy jako uczniowie ostatniej klasy szkół, wy
mienionych w ustępie 1. art. 61 ustawy (Dz. U.
R. P. z r. 1929 nr. 34 poz. 315) nie zostali dopuszczeni do egzaminu dojrzałości (końcowe
go) lub też egzaminu nie zdali, a władze szkolne zezwoliły im na powtórzenie ostatniej klasy (kursu) lub ponowne przystąpienie do tego
egzaminu, winny złożyć
do dnia 30 czerwca 1930 r.
do powiatowej komendy uzupełnień podanie o
przesunięcie terminu wcielenia i dołączyć następujące załączniki:

l}

zaświadczenie odnośnej władzy

szkolnej,
przytoczone okoliczności
z ewentualnym podaniem terminu następnego
dopuszczenia kandydata ~o zdawania egzaminu
dojrzałości (końcowego) ;
2) oraz urodzeni w r. 1907, dowód udzielonego im przesunięcia terminu wcielenia do szeregów w roku szkolnym 1929-30. Urodzeni w r.
1908 - do udzielonego im na rok 1929 odroczestwierdzające powyżej

nia służby wojskowej z art. 61 ustawy o pow•
szechnym obowiązku wojskowym;
3) zaświadczenie o udzielanie w pracach
przysposobienia wojskowego lub
wychowania
fizycznego wzgl. o przynależności do jednego 1
ośrodków przysposobienia wojskowego,
wysta·
wione przez powiatowego komendanta przysp.
wojsk.
Do uczniów
.
cywilnych szkOł lotniczych
stosowane będą przesunięcia terminu wcielenia
do szeregów w rozmiarze i na warunkach przewidzianych w Rozk. M.S.W. z dnia 12-I-1927 r.
Podania o przesunięciu terminu wcielenia osób
nie wyszczególnion~rch w zarządzeniu względ
nie nie posiadających wymaganych warunków
również podania wniesione po terminie, prośby
o przesunięcia dla uzyskania doktoratu zdawanie specjalnych egzaminów, odbycia aplikacji
sądowej, nostryfikacji zagranicznych i t. p. załatwiane będą odmownie. Decyzje powiatowych
komendatnów są ostateczne i o decyzji odmownej nie przysługują żadne odwołania. (w)

Z Instytutu Rzemieślniczego

Zakończenie

Kursu Nauk Zawodowych i Społecznych
w Tomaszowie Mazowieckim .

W d mu
· 6 b . m. odb yo
ł
·
t
· ł
1 k'
ł ·
się uroczys e nuos a po s iego wyg oslli p. p. dyr. An·
zakoficzenie Kursu Nauk Zawoduwo-Spo- toniewicz, prezydent Smulski, kierownik
łecznych
Fr. Pawlik i prezes Resursy Kurowski.
dla czeladników rzemieślniczych,
Na kursie były wykładane nastę1)ll,,i· a.·
zorganizowanego rzez Instytut Rzemie- !ce przedmioty: korespondencja rzemie·
ślniczy w Tomaszowie Mazowieckim.
ślnicza, księgowość, kalkulacja, geografja
W zakończeniu wzięli udział przedsta- gospodarcza i nauka obywatelstwa. Kurs
wiciele szerokich sfer tego miasta, a m. ukończyło 33 słuchaczy.
in. prezydent miasta Tomaszowa Maz„
Absolwent kursu p. Rzęczkows~i Jan
p. Smulski, prezes Resursy Rzemieślni- podziękował w imieniu słuchaczy p. dyr.
czej, p. Kurowski, delegat Instytutu Rze- Antoniewiczowi za troskliwą opiekę i ży. 'l .
1· , , .
f S nop k owi..i s·iwemu
mies
mczego, p. k.ierowm.k F r. p awl'k
1 -, cz iwosc i p. p. pro .
dyr. Państwowego Seminarjum Nauczy- za piękną poświęcenia pracę.
cielskiego, p. dr. T. Antoniewicz, prezesi
W podniosłym nastroju i z wiarą, ŻE
wszystkich cechów i wykładowcy: p. p. rzemiosło odrodzi się przez wiedzę grunprof. Snopek i prof. Siwy.
towną, rozchodzili się młodzi rzemieślnip·
, . .
.
~ę~n~ przemowiema o roh młodego cy, unosząc w sobie iskrę vrzyszłego ogni
rzel!11eslmka w :oracy_nad odbudowa rze~ s:\_{a wiedzy,

„HASŁO"

Nr. 100

z dnia 11 kwietnia 1930 roku.

Str. 5

Egzaminy ·czeladnicze·· mistrzowskie
przed komisjami Izby
Na zasadzie art. 170 Rozporządzenia
frezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7
ezerwca 1927 r. o prawie przemysłowem
(Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) oraz odo.ośnych uchwał Izby Rzemieślniczej zostały powołane · do życia KOMISJE EG~INACYJNE CZELADNICZE.
Do egzaminu na czeladnika mogą być
w myśl obowiązujących rozporządzeń dopuszczeni terminatorzy oraz pomocnicy
odpowiadający następującym warunkom:
1) Odbyli zgodnie przepisową naukę
w rzemiośle, trwającą nie mniej jak 3 lata u mistrza rzemieślniczego lub też u osób karzystających z prawa trzymania
uczni w okresie przejściowym, t. j. do
dnia 15 grudnia 1930 r. a mianowicie:
a) u osób, które po złożeniu z wynikiem pomyślnym egzaminu na czeladnika pracowały przynajmniej 5 lat w danym rodzaju lub gałęzi rzemiosła (art.
149 U. P.), b) u osób, które przynajmniej 8 lat wykonywały samoistnie rzemiosło danego rodzaju lub gałęzi
(art.
149 U. P.).
2) Posiadają świadectwa ukończenia
iiauki w PUBLICZNEJ (:MIEJSKIEJ)
SZKOLE DOKSZTALCAJĄCEJ ZAWODOWEJ.
Podania o dopuszczenie do egzaminu
(zgodnie z art. 155 U. P.) należy kierować WYLĄCZNIE do biura Izby Rzemieślniczej w Lodzi (Ewangelicka
Nr.
t8).
Do podania należy dołączyć:
L własnoręcznie napisany krótki ży
liorys kandydata.
2. metry kę urodzenia,
3. świadectwo ukończenia nauki rzeniosła, lub też świadectwo, stwierdzające
przebyty czas nauki (zasadnicze 3 lata)
wystawione przez mistrza, u którego się
odbywała nauka, przyczem o ile
dany
mistrz jest członkiem Cechu, to i świa
dectwo ukończenia nauki wystawione
przez Cech, o ile zaś .dany mistrz nie jest
członkiem Cechu poświadczenie Magistra··
tu względnie Urzędu Gminnego, stwiertlzaj ące prawo tegoż do kształcenia uczniów (Izba może na mocy art. 152 w wyiątkowych WYPadkach pozwolić uczniowi
na zakończenie terminu przed upływem
przepisowego czasu nauki).
4. świadectwo szkolne ukończenia nauki w publicznej (miejskiej) szkole dokształcającej zawodowej,
5. taksę egzaminacyjną w wysokości
zł. 25. - plus zł. 7, - na dyplom.
Kandydaci odpowiadający wszystkim
warunkom wyżej podanym, zgłaszający
się do egzaminów, kierowani będą ·do najbliższych Komisyj Egzaminacyjnych Czeladniczych, których sied:z.iby ustalono dla
zawodów liczniej reprezentowanych WE
WSZYSTKICH MIASTACH POWIATOWYCH ORAZ w CALYM SZEREGL'
.MIAST MNIEJSZYCH, a dla wszystkich
~awodów rzemieślniczych ustanowiono Ko
misje w Lodzi.
O przyjęciu kandydatów do egzaminu oraz o dacie· egzaminu będą kandydaci powiadomieni drogą listową.
UW AGA: Kandydaci do egzaminów czeladniczych z miejscowości, w których
nie istnieją dokształcające szkoły zawodowe i którzy szkoły takiej nie ukończyli
z przyczyn uznanych za wystarczające
mogą być douszczeni do egzaminu czeladniczego, po przedniem zdaniu egzaminu
przed Komisją dla Eksternów przy Kuratorjum, z azkresu szkoły dokształcającej
~awodowej.

• • •
Egzaminy mistrzowskie DLA RZEMIEśLNIKóW WSZYSTKICH ZAWODóW przed Komisjami Egzaminacyjnemi Mistrzowskierni przy Izbie Rzemieślniczej w Lodzi ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
w NAJBLiż~ZYCH DNIACH.
Komisje Egzaminacyjne Mistrzowskie
dla wszystkich zawodów znajdują się w

Ostatnie słowo techniki
Akumulatory

Rzemieślniczej w

lodzi

Łodzi. Podania do egzaminów należy ki~-1rodzaju rzemiosła,
rować pod adresem Izby Rzemieślniczej
5. świadectwo szkół przemysłowych,
w Lodzi, ul. Ewangelicka Nr. 18.
do których aknclydat uczęszczał, lub kurDo podania należy dołączyć:
sów zawodowych,
6. taksę egzaminacyjną w wysokości
1. własnoręcznie napisany krótki życiorys kandydata,
75 zł.
10 zł. tytułem opłaty za druki.
2. świadectwo złożenia egzaminu czeKandydaci, którzy zdadzą egzamin
ladniczego,
mistrzowski z pomyślnym wynikiem o3. metrykę urodzenia,
tn;ymują dyplom i tytuJ mist.,.„ ..,,<:JdP"'Q
4. świadectwo conajmniej trzyletniej zawoduc
pracy w charakt~rze czeladnika w danym
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Wojew '·dzki Zja.zd Kierov1ników
P. W. i W. F.
Zjednoczenia Polskre„ Niłodzieiy Pracującej „Orlę" w ł..odzi
Zarząd Wojewódzki łącznie z Komendą Okręgu P. W. i W. F. „Orlę" pragnąc
potęgować działalność na polu
sportowem P. W. i W. F. zwołał

obszernym referatem z dziedziny P. W. i
wygłoszonym przez Inspektora P.
W. D. O. K. IV p. Mjra Nawrockiego oraz referatem czysto sportowym _wygło
szonym przez Wice Prezesa
Wydziału
Wykonawczego „Orlęcia" z Warszavry
Kol. Labentowicza Aleksego.
Po referatach
zlożyli sprawozdania
Kierownicy poszczególnych Kół tak w Ło
dzi jak ·i na prowincji. Następnie wyło
niła się długa dyskusja nad dalszym etapem prac na polu sportowym.
Z treści sprawozdań jako też toku obrad wynika, że Zjednoczenie w tej dziedzinie prac

W. F.

w dniu 6-go kwietnia r. b.
do Lodzi Wojewódzki Zjazd Kierowników P. W. i K. F. Celem Zjazdu było zapoznanie si ęz dotychczasową działalno
ścią na terenie Kół „Orlęcia" jak również ułożenie pewnego
planu pmc na przyszość.
Zjazd odbył się przy bardzo licznym udzia
le przedstawicieli Kół „Orlęda" na prowincji, a m. z Piotrkowa, Pabjanic, Ozorkowa, Zelowa, Zgierza, Konstantynowa, Brzezin, Tomaszowa, Kalisza, Zduń·
poczyniło duże postępy
skiej-Woli i Łęczycy.
Obrady Zjazdu rozpoczęły się o godz. i· rokuje dalszy pomyślny rozkwit.
Zjazd zakończono o godzinie 15.30.
11-ej w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 91
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Świąteczna bomba kino·teatrru S Y R E N A
To wspaniały podwójny program!

Bohaterowie śmiechu

: PAT i PATACHON ·:
DZIEWCZĘ CYRKU

-

II film

Wkrótce

Wielki film obyczajowy

CHICAGO

oraz

·--

Awantura Turecka
w podwójnym p rog-ramie.

Wyskoczyła z drugiego piętra na bruk
chroniąc się

przed tajemniczymi prześladowcami

Popierajmy wytwórczość
krajową
W siedzibie Izby Przemysłowo - Han·
dlowej odbyła się konferencja w sprawie
zorganizowania czternastodniowej akcji po
pierania wytwórczości krajowej.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Izby w osobach wiceprezesa Babiackiego i dyr. Bajera oraz przedstawiciele wszystkich organizacji przemysłowych
i kupieckich.
Okres propagandy odbędzie się od 71
b. m. do 10 maja i weźmie w tern udział
całe kupiectwo łódzkie i przemysł.
Poza propagandą w prasie, kinach i
przez plakaty uliczne, wszystkie sklepy poświęcą część wystaw dla rozpowszecłmia
nia wyrobów krajowych.
(b)

Akcja odszczurzania miasta
Wobec tego, że nie wszyscy zobowiązani do
wyłożenia trutek na szczury na posesjach i w
przedsiębiorstwach zdążyli je nabyć Wydzial
Zdrowotności Publicznej
przedłużył
sprzedai
wspomnianych trutek do dnia 12-go b. m„ włfr
cznie (t. j. do soboty), do godziny 14-ej. Jednocześnie Wydział Zdrowotności Publicznej przypomina, iż nabytą t:rutkę należy rozłożyć 11-go
kwietnia r. b. wiecaorem, ci zaś, którzy nabędą
trutkę w sobotę, powinni ją rozłożyć tegoż dnia

wieczorem.
W poniedziałek, dnia 14-go kwietnia r. b.
specjalne Komisje sprawdzać będą wyniki przea
sięwziętej akcji i zarazem spisywać protokuly
tym, którzy obowiązani byli trutke nab:vc i roz·
łożyć a nie uczynili tego.

Ze Związku Legjonistów
Związek Legjonistów zawiadamia, ie
dnia 15 b. m. o godz. 19 ·m. 30 odbędzie
się w lokalu własnym Narutowicza 45 zebranie informacyjne. Referat o sytuacji po
litycznej wygłosi ob. Lipiński.
Zarząd prosi o przybycie
wszystkich
członków.

Wieczór dyskusyjny
Onegdaj wieczór w lokalu
stow.
Skarbowców odbył się wieczór dyskusyj.
ny zorganizowany przez radę
grodzką
B. B. W. i R.
·
Pp. adwokat Fichna i dr. BerkowiC7
wygłosili referaty n. t. „Prawda o prze.
sileniu rządowem", oraz „Cztery tezy
Marszałka Piłsudskiego".
Po referatach wywiązała się

dłuższa

dyskusja na temat obecnej sytuacji po.
litycznej i gospodarczej w kraju, (b)

Ze

Związku Akademickich
Kół Łodzian w Wilnie

Staraniem Akademickiego Koła Ło
dzian w Wilnie, w niedzielę, dnia 13 kwiet
nia, o godz. 12-ej w poł„ w lokalu Związ
ku Harcerstwa Łódzkiego, Ewangelicka 9,
p. St. Ochocki, prezes Wileńskiego Komi.
tetu Akademickiego, wygłosi dla starszej
młodzieży odczyt p. t.: „życie młodzieży
akademickiej na uczelniach polskich". Temat niezmiernie aktualny dla młidzie~y.
wstępującej
na wyższe uczelnie. Wstęp

W dniu wczorajszym Pabjanice były te-1 do drzwi i po chwili
renem niezwykle rzadkiego wypadku, któdeski zaczęły już trzeszczeć.
ry na szczęście zakończył się szczęśliwie.
Wówczas przerażona dziewczyna wi- bezpłatny.
Przy ul. Łąkowej Nr. 45 w Pabjanicach dząc iż krzyk i wołanie o pomoc nie odnomieszka w jednopokojowem mieszkaniu
szą skutku
·
Zwyczajny Okręgowy Zjazd
23-letnia Marja Andrejewtta. ·
wyskoczyła z drugiego piętra
delegatów Zw. Strzeleckiego
Wczoraj wieczorem Andrejewna wraca- na ulicę.
jąc do don:iu zauważyła
Na szczęście dziewciyna zaplątała się
Okręgu Łódzkiego
trzech osobników
w druty telefoniczne i dzięki temu, · szczęidących krok w krok za nią.
śliwie „wylądowała" na bruk nie odnosząc
W dniu 13 kwietnia br. o godz. 10-~
Dziewczyna przyśpieszyła kroku i wpażadnych obrażeń cielesnych.
w sali Rady Miejskiej miasta Łodzi odbędła do mieszkania przed prześladowcami. Krzyk dziewczyny zaalarmował wkońcu dzie się Zwyczajny Okręgowy Zjazd DeleNastępnie zamknęła drzwi
policję, która przybyła na miejsce. Tajem- g~tów Związku Strzeleckiego Okręgu Łód1
na ·klucz i łańcuch.
niczych jednak napastników nie zastała. kiego, w celu wyboru nowych władz okręOkazało się jednak iż prześladowcy ani Dochodzenie w toku. (p)
Igowych na r?k 193.0.
.
myślą ustąpić zaczęli się bowiem dobijać
Na powyzszy ·Z1azd przybywają dek·
'
--ooogaci z przeszło 300 Oddziałów Związku
Strzeleckiego reprezentujący zgórą 13 ty-

Arłys

yczne imprezy
Białego Krzyża

. Jak już do~osiliśmy, Bi~ły Krzyż w.naj
czasie przystępuje do orgamzowania szeregu imprez artystycznych. CeIem ich jest ściślejsza współpraca kultura!
na społeczeństwa miejscowego ze sferami
miejscowemi.
Wychodząc z założenia, że najczulszym
i najwrażliwszym przewodnikiem sympatji są serca dziecięce, Biały Krzyż pierw
szą swą artystyczną imprezę organizuje dla
łódzkiego społeczeństwa milusińskich. Zbli
ża się wiosna okres radosny, słoneczny
i wesołości. Dzieci i wiosna są największą
radością łódzką.
Dzieciom i wiośnie poświęcić należy jaknajwięcej uwagi. Pierw
sza impreza Białego Krzyża zwróci uwa!le
bhższym

1szer~kich i wesoły.eh.sfer dz~ecięcy.ch,.gdyż

będzie to hołd dz1ec1 dla w10sny i w10sny
dla dzieci.
Szczegóły tej ciekawej wiosenuej imprezy podane zostaną w najbliższej przysz

łości.
~!llll!l!!!~!!!!!l!!l!!!!!l!!l~!!!!!l!!l!!lll!!!!!!l!!!!!l!!!!!!l!!l!!!!!!l!!!~l!l!l!!~~~~11t~MM!I!!!!!

Odczyt Czerwonego Krzyża
Staraniem Czerwonego Krzyża w niednia 13 b. m. o godz. 12 min. 30
w sali Polskiej Y.M.C.A„ Piotrkow
ska 89, pan dr. Lamentowski wygłosi odczyt n. t. „Lampa kwarcowa, jako czynnik społeczny''.
Wejście bezpłatne na. odcr.vt„
dzielę,
w poł.

sięcy członków.

Zjazd zaszczycą swą obecnością przedstawiciele miejscowych władz Państwo:.
wych oraz szereg zaproszonych gości - syrr
patyków Związku Strzeleckiego. -

Detektory od

zł.

l\tf

komplet z anteną i słuchawką
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Afera poborowa przed

Sądem

Przew.: Na poprzedniej
rozprawie
Ponieławie oskar- się na dolegliwości wewnętrzne.
Wojskowego w Łodzi
za- waż żadnego podejrzenia nie miałem, ba- miał pan lepszą pamięć, gdyż jak pan
1siadł porucznik dr. Antoni Labega
lat dałem go też w tym kierunku, nie wie- twierdzi zapłacił pan za nie.
Oskarż. : Przypuszczam, że żona za nie
dząc, że został przysłany na oddział chi32
zapłaciła.
rurgiczny.
eskarżony o nadużycia. poborowe.
Przew.: Cz,y pan słyszał, że Bęczkow
Przew.: Czy pan Elssnera znał Drzed
ska
jest macherką'?
jego
do
szpitala?
przybyciem
Rzekomy rolnik
Oskarż. Wtedy nie, dopiero
później
Oskarż.: Nie.
Akt oskarżenia zarzuca mu, iż w dniu
Przew.: Ozy pan rozmawiał z kimś w się dowiedziałem.
f lipca 1927 roku, jako lekarz ordynują jego sprawie?
Przew.: Kiedy i jak?
cy w szpitalu okręgowym w Łodzi umyOskarż. Dowie~ziałem się w
maj u
Oskarż. Nie.
,§lnie w celach zysku orzekł, iż poborowy
Przew.: Jaką chorobę pan skonstato- 1928 roku, od pułk. Miłodorowskiego, iż
Egon Elsner
jakaś żydówka z Piotrkowa kręci się mię
wał u niego?
jest niezdolny do służby wojskowej
. Oskarż.: Ze słów jego wynikało, że dzy lekarzami wojskowemi i proponuje
i dał mu kat. C 2.
jest chory na cukrzycę, wobec czego za- im brudne interesy.
W lecie roku 1927 przyjął od pośred rządziłem analizę krwi i moczu, oraz trePrzew. Prokurator: Z czego składały
Jiczki Chudesy Bęczkowskiej 150 dola- ści żołądka.
się dochody oskarżonego?
tów. Poborowy Elsner przed poborem wpi
Przew.: Czy pan robił analizę?
Oskarż.: Z pensji i różnych zastępstw
.sany został do spisu poborowych gm. Ła
Oskarż.: Nie przypominam S'obie do- w szpitalach.
zisko, chociaż w gminie tej nigdy
nie kładnie czy ja robiłem, prawdopodobnie
Prokurator: Czy pan grał w karty?
mieszkał.
nie, gdyż primo byłem wówczas zajęty, a
.Oskarż.: Grałem kilka razy w kasyPozatem podano, iż poborowy Elsner powtóre bardzo rzadko robiłem an-a.lizy. nie oficerskim, a w 1927 roku wygrałem
iest z zawodu rolnikiem i posiada wyPrzew.: A dlaczego pan na poprzed- nawet 500 zł.
kształcenie elementarne.
niej rozprawie przyznał się, iż jedną ana
Prokurator: A w Piotrkowie
pan
Komisja poborowa odesłała Elsnera lizę pan robił?
grał?
do szpitala w Łodzi, a w karcie służbo
Oskarż.; Ja tego nie
powiedziałem,
Oskarż .. owszem grałem.
wej napisano mu: „Zbadanie stawu bio- ja tylko nie wykluczałem możliwości, że
Prokurator: Wygrał pan tam?
drowego''.
tak mogło być.
Oskarż.: Nie, ale i nie przegrałem.
Ordynatorem w szpitalu był oskarżo
Prze w.: Czy oprócz analizy treści żo
Prokur.: Na jakie sumy były transany, kLóry zamiast badać prawy staw bio- łądka miał pan jeszcze jakieś podstawy,
kcje z Bęczkowską?
:irowy Elsnera zaczął się doszukiwać roz do zakwalifikowania Elssnera do kat.
Oskarż.: To były raty miesięczne od
maitych chorób wewnętrznych.
,,C''.
10 do 20 zł.
Treść żoładka Elsnera była
badana
Oskarż.: Nie więcej danych nie miaProkur.: Czy pan jej wszystko zapła
.łv. ukrotnie, przyczein ob yd wie analizy łem.
cił?
wykazały „wolny kwas solny", skutkiem
Przew.: Jakiemi przepisami san. 5-24
Oskarż.: Nie jestem jeszcze jej wiczego vskarżony
kierował się pan dając mu kat. „C"?
nien.
dał mu kat. „C''.
Na tern kończy się badanie oskarżone
Poborowy Elssner na śledztwie rzyf
•
go.
Po małej przerwie sąd przystępuje do
, ~al się, iż przy pomocy Bęczkowskiej,
no aCJa na arcie badania
świadków.
'której dał 750 dolarów w marcu 1927 rosłużbo"K\ej
Jako pierwszy zeznaje Zygmunt Czeku został z wojska zwolniony,
poczem
Oskarż.: Jest tam taki paragraf, któ- szek naczelnik kancelarji starostwa w
powrócił ~o, ~zwajcarji, gdzie st~djował. ry mówi że brak kwasu solnego powodu- Brzezinach, którego zeznania nic nowego
Poruc..,mk dr. Lab~ga został p1zed pe- je zwolnienie.
do sprawy nie wnoszą. Drugim świadkiem
~1~.r:i czas~m .w ~odzi skaza~y .na 2 lata.
Przew. Ale przepisy san. 5-24, zabra- jest major Wacław Olszewski, -st. ordy
~1<,:zk1ego ~ięzicma. z pozbawiemem praw niają w takich wypadkach dawać
kat. nator w szpitalu, którego porucznik La1 wydalemem z woJska. 9d :ivyroku te~o „C".
bega przez dłuższy czas zastępował
odwołał sę do Sądu .NaJwyzsz~go, ktoOskarż.: Nie wiedziałem, iż te prze1
~Y ~~~a;.ę skaso wał przesłał Ją do są- pisy dotyczą szpitali, sądziłem, iż są to
Zeznanie
u o. z iego, ce em ponownego
rozpa- przepisy dla kQmisji poborowych.
trzema.
Przew.: Jak tv było dalej z Elssnemjra Olszewskiego
Rozprawie przewodniczył
pułk. Or- rem?
l\faJor Olszewski zeznaje, iż poruczaki, oskarżał prokurator kpt. Mitowski,
Oskarż. Przedstawiłem stan chorobo- nik Labega był w czynnościach swoich
bronił oskarżonego adw. Szurlej z War- wy i podstawy, któremi się kierowałem ograniczony, gdy
szawy.
pułk. Gurcmanowi komendantowi szpitabez porozumienia z komendantem
Oskarżony do winy się nie przyzna- la, który podpisał decyzję.
szpitala
je. wyjaśniając, że kat. „C" dał, ale laPrzew.: A następnie?
, nie mógł wystawiać kategorji. Następnie
pówki żadnej nie brał.
Oskarż. Fastępnie wypisałem ii,-:-boro· stwierdza, iż porucznik Labega w1men
wemu kartę zwolnienia z kat. „C''.
hył kartę poborowego obejrzeć, bo choć
W szpitalu·
Przewodniczący (przegtą.Ja akta) Pa- nie ma specjalnego przepisu był rozkaz
Przew.: Kiedy został pan przydzielony nie poruczniku, pan mówi, iż karty, na szefa sanitarnego, a 0 rnzkazie tym poktórej napisane było badanie scawu bio- rucznik Labcga musiał wiedzieć.
do szpitala w charakterze ordynatora?
Przewod.: Czy pan zna Elssnera, lub
Oskarż.: W styczniu 1927. A 1 lipca której napise.ne było badanie sta" u J1iou.stępowałem faktycznie st. ordynatora drowego pan nie widział, a tu jest napi- Bęczkowską?
św.: Nie.
m.ajora Olszewskiego, którego na papie- sane
własną pana ręką,
rze zastępował inny oficer.
Kategorji
Prokur. Czy były wypadki, by świa
~ nie kwahfikowałem; lecz porozumie na tej samej karcie brak kwasu 'Olnego. dek przy badaniach poborowych dawał
Oskarż.: Możliwe, że ja to pisałem w kategorję „C".
wałem się :z pułk. Gurcmanem.
P1:zew.: Czy pan porozumiewał się z P. K. U., gdyż w szpitalu, ja nigdy nie
św.: Prawie że wykluczone.
pułk. Gurcmanem przed
wystawieniem pisałem na tej karcie.
Adw. Szurlej: Czy panowie uważali
Przew.: To jest tak możliwe, jak ja brak kwasu solnego za niegroźną chorokategorji czy też po.
Oskarż.: P.rzed. Zwykle objaśniałem teraz mogę być w Pekinie. Chudesę Bęcz bę?
1anu pułkowniko-wi objaWY chorobowe i kowską pan znał?
św.: Nie. Była to choroba, która się
pan pułkownik stale się ze mną zgadzał,
może zmieniać.
tylko w wypadkach chorób płucnych sam Poznanie Bęczkowską
Adw. Szurlej: Czy wtedy kiedy pan
badał poborowych.
Oskarż.: Tak jest, poznałem ją u sie- dawał kategorję, czy był pan zawsze pew
Przeww: Czy kiedy pan do
szpitala bie w domu, jak załatwiała interesa han- nym siebie.
przyszedł Elssn.er już tam był?
dlowe z moją żoną.
·
św.: Nie nieraz się zdarzało, że byłem
niezupełnie pewny.
Oskarż.: Nie przypominam oobie doPrzewod.: Kiedy ją pan poznał?
Adw. Szurlej stawia wniosek o zbadakia.dnie.
Oskarż.: W kwietniu .1927 roku.
Przew.: W jakim charakterze przy- nie księgi orzeczeń szpitala dla zbadaPrzew.:,.A może pan sobie przypornizakwalifikowana
.na, jak 1io było z tym Elssnerem?
chodziła do pana mieszkania, względnie. nia jaka ilość została
Oskar.i.; Kiedym wszedł na salę za- do szpitala.
do kat. „C" przy tych samych objawach
.meldowano mi ilość chorych i ich stan.
Oska1·ż. Ona przychodziła do wielu ofi- chorobowych .
Sąd wniosek obrony przyjąt
'lwykle badałem naprzód nowych cho- cerów, którym sprzedawała na raty. Dla
l'Yeh. t.o też sostrzegłszy nowe nazwisko mego syna szyła płaszcz i ubranie, ~onie
Elssnera wywołałem go i zbadałem.
mojej zaś bieliznę i różne inne rzeczy.
Malwersacje
PJ:zew.: Pan nie widział karty służboPrzewod.: Czy on.a zwracała się do
kł!lprala Dydaka
wej (badania stanu biOOrowego) 1;
pana z jakiemiś propozycjami?
Oskarż.: Nie widziałem.
Oskarż.; Nie.
Następnie zaczyna zeznawać
major
Pu.ew.: Czy wiadomo panu, że nie
Przew.: 150 dolarów od niej pan do- dr. żółlrowski kierownik odziału bakteW-Ołno badać poborowego bez karty?
stał?
rj ologicznego w szpitalu.
Oskar.i.: Widziałem napisane oddział
Oskarż: Nie.
,
świadek stwierdza, iż niezna środka,
wewnętrzny - to wystarczyło dla mnie. 1
Przew.: Poco Chudesa Bęcz,kow::;ka, którego zużycie wpłynęłoby na symuloPrzew.: Dlaczego pan tej karty nic handla'rka galanterji przynosiła panu do wanie braku kwa.c:;u solnego w żołądku.
szukał·?
• mieszkania ryhy ·?
Pnew.: Zna pan Chudege Be ·zkow, '
J.u].,, lu>.i.u-~ J.:),wĄ<>k.!6.
Oskiarż.: Poborowy -~lssner ---~'k.adyl
Os~_Nj..a..t.> u.i~.u,it;> ~

W dniu wczorajszym na

fżonych Sądu
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Wojskowym w

św.: Bęczkowskiej

nie znam, Dydaka

znałem.

Przew.: Czy pan był w koleżeńskich
stosunkach z oskadonym i czy wiedział
pan, że gra on w karty?
św.: Byłem u niego dwa razy. Wiem
o tern, że grał w karty, ale nie hazardownie. Wiem o tern, iż prowadził bardzo spo
kojny tryb życia i nie hulał.
Prokur.: Czy ordynatorzy podpisy·
wali wszystkie analizy w pańsJ-iej nieobecności, czy też tyl rn w wypadkach nagłych?

św.: Tylko
Oskarżony
j or nie wie, iż

w wypadkach nagłych.
do świadka: Czy pan makapral Dydak robił jakieś
malwersacje na oddziale bakterjologicznym?
św.: Dowiedziałem się o tern, od puł
kownika l\iiłodrowskiego.

Główna

s li·ęiyna ·

Następnie zaczyna zcznawa4

świadek

Chudesa Bęczkowska.
Przyznaje się, że znała porucznika La
begę a zna go stąd, że żonie jego sprzedawała 1·óżne towary. \i 'szystko pozatem
jest kłamstwem.
Przewod.: Czy pani zna Elssnera?
św.: Owszem poznałam go w Tomaszt>
wie.
P1·zew.: Czy świadek dał oskarżone·
mu 150 dolarów?
św.: żadnych pieniędzy nie dawałam.
św.: A nie prosiła pana
porucznika
Labegi, aby Elssnera badał łagodniej.
św.: Nic podobnego, ja prnwie nigdJ
nic rozmawiałam z porucznikiem Labe·
gci.

P1zew.: A ryby pru1i dn.ła p. Labegoa
wej 'l
św.: Owszem.
Przew.: Czy świadek Dydaka zna?
św.: Poznałam jego żonę w pociągu,
a potem jego samego. Dydak wygaduje
na mnie, żeby się ratować. Ja jestem niewinna i tak samo porucznik
Labega,
Winni są tylko ci co na nas źle mówią Dy
dak i Płachciński. Ja teraz milczę, ale
na mojej spravvie to ja wszystko powiem.
Tu nie mam co wyjaśniać, gdyż doktór
Labega jest tylko niewinną ofiarą.
Przew.: Czy za rosyjskich
czasów
świadek był macherką poborową?
św.:

Nigdy.
Przew.: Czy pani była świadkiem
sądzie przed kilkoma dniami ?

w

św.: Byłam.

powiedział major
łoszynowski.
św.: Kłamał, gdyż ja go wcale

Prokur.: A co

Wo•
nie

znam.
Następnie zeznaje sędzia Grzyś, który
iż Elssner na ·badaniu u niego
przyznał si~, iż za pośrednictwem Bęczkow
skiej został zameldowany w
powiecie

opowiada,

brzezińskim i tu stawał na komisję poborową. Gdy wi·ócił do Łodzi Bęczkow
ska powiedziała, mu, iż i1ójdzie do szpitala
gdyż w szpitalu ma znajomego lekarza.
Przed a1rn.lizą kapral Dydak dał mu jakieś proszki, któ ·e zażył.
Pro!~ur.: Cz,y Elssner
skarżył
się
przed panem sędzią, iż na żandarmel']i
zmuszano go o składanie zeznań?
św.: Mówił tylko, iż żandarmerja mu
groziła„

Po złożeniu zeznań. przez
sędzieg<1
Grzysia przewodniczący rozprawy zamknął posiedzenie.
Dalszy ciąg bada~ia świadków dziś ra·
no. Rozprawa potrwa najprawdopodobniej 3 dni. (p)

o grzeb
śp.J. Woyciecbowskiego
Dzisiaj, , t. j. dnia 11 b. m. o godz. 3.30
odbc;dzie siQ tra:1sportacja zwłok ś. p. Jana Woyciechowskiego, naczelnika Wydziału Pracy i Opieki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, z rampy kolejoWl'j Dworca l·ahrycznego na Stary:, CmenA.rn
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„HASŁO''

z dnia 11 kwietnia 1930

TEATR MIEJSKI.
„ORFEUSZ W PIEKLE.-.
Dziś w }Jiątck po cenach popularnych ostatnie
---o0o-przedstawienie wielkiej opero-rewji „Orfeusz w pie·
1'EATR POPULARN1'.
kle".
Ogrodowa Nr. 18.
„DZIWNE WĘDRóWIK SALVERMOSERA".
,ZACZAROWANE KOLO''
Jutro w sobott' o godz. 4-ej po południu po ce·
Dziś, p.iQtek, sobota g. 4,30 popoł. i wi,ecz. oraz nach najniższych groteska „Dziwne wędrówki Sal·
llit:dziela
ciesz!Jca się wielkim powodzeniem verwoscra".
barwnie, widowiskowo ujęta baśń dramatyczna L.
Rydla ,,Zaczarowane koło", w której laury zbiera·
„HAMLET".
it:Bronowska, Pilarska, Paczkówna, Waczyńska, Gó·
Jutro w sobotę o godz. 8,30 wieczorem premje·
rowski, Borowicz, Matuszkiewicz, Madaliński, Pn· ra „Hamleta" \V. Szekspira, arcydzieła literntu dra·
chalski, Skorasiński, Woźnik, W archałowski i L. mat. tiwiata z dyr. K. Adwentowiczem w roli tytli·
Zbucki.
łowej, w re:i:yse1·ji i iusceniza<"ji E. Wiercińskiego.
Wpróbach pod kierunkiem rei. L. Zbuckiego Dalszą obsadę tworzą: Dunajewska, Niedźwiecka,
DOwa atrakcja dla naszych milusińskich, piękna, we· Trembińska, Kijowski, Lenk, Damięcki, Brodnie·
10ła bajka ,.Jaś psotnikiem i Baba Jaga''.
wicz, Butkiewicz, Korczyński, W oszczerowicz, Dę·
bowiez, Łabędzki, Chodecki, Hajduga, Dąbrowski,
OPERA w TEATRZE GEYEROWSKIM
Gurynowicz.
Piotrkowska 295.
Zupełnie nowa oparawa sceniczna. Dekoracje: K.
W niedzielę dwa wys tępy znanej warszawskiej Mackiewicz. Kierownictwo muzyczne Z. Białostocki.
Bilety do nabycia w kasie zamawiań Piotrkowska
6pery objazdowej Dr. T. Wierzbickiego: godz. 4,20
74,od 10 rano do 7-ej wieczorem bez przerwy.
t>opoŁ
arcydzieło St. l\Ioniuszki „Halka" o godz.
•
8,30 wiecz. opera Bizeta „Carmen". Własna powięk·
szona orkiestra, chóry, pierwszorzędne siły odCO USŁYSZYMY
twórcze. Ceny11iskie. Bilety do nabycia w kasie
'!lll wieiscu.
PRZEZ RADJO
PROGRAM POLSKIEGO RADJA
TEATR KAMERALNY
na sobotę, dnia 12-go b. m.:
Dziś, piątek z powodu generalnej próby „Kobiet·
STAŁE AUDYCJE: Sygnał czasu
11.58 i
.li z ele.11;anckicgo świata" nrzedstawicnio zawieszo19.58 na wszystkie stacje. W Warszawie: 13.10
~
komunikat meteorologiczny, 15.00 kom. gospodarczy.
ł'lIBMJERA.
WARSZAWA: 12.10 - 13.10 Muzyka gram.
- „KOBIETKI z ELEGANCKIEGO śWIATA".
Jutro, sobota, premjera wesołej współczesnej ko. 15.15 Odczyt dla maturzystów p. t.: Napoleon,
medji salonowej Zygfryda Geyera „Kobietki z e· a Polska oraz Aleksander Fredro. 16.15 .K..1cik
17.15 Muzyka gramof.
leganckiego ihviata" w przekładzie Marcelego Wi- Artyst yczny. 16.30 leckiego. Udzial bioriJ Dohnelówna, M. Kędzier· 17.45 Słuchow. dla młodzieży. 18.45 Rozmaitoś·
ska-Rozwadowiczowa, F. Trapezówna, St. Micha. ci. 19.25 - 19.40 Plyty gramof. 20.00 Feljeton
lak, W. Ścibor i Wł. Staszewski. Reżyserja Wacława p. t.: Na pierwszej warcie. 20.15 Koncert pośw.
twórczości Henryka Wieniawskiego. 21.05 MuŚcibiora. Dekoracje E. Piełkiewicza.
W niedzielę i w poniedziałek po dwa razy pow· zyka le~tlrn. 22.00 Feljeton p. t.: Poszukiwacze
djamentów. 22.25 Ostatnia Fala. 23.00 - 24.00
tórzenie „Kobietki z eleganckiego świata.
W próbach: ,bajka p. t. „Księżniczka na grochu" Muz. tan.
KRAKóW: 12.05 - 13.10 Koncert gram.
podług Andersena, wierszem w 4-ch aktach napisa15.15 - 16.00 Transm. z Warszawy, 16.15 na przez Remusa.
16.40 Lekcja angielskiego. 16.40 - 17.15 Koncert gram. 17.15 - 17.40 Odczyt p. t.: Walka
„WIOSNA IDZIE".
Wielka rewja mód zapowiedziana na 13 li. m. z alkoholizmem i leczenie alkoholików. 17.45
"" Filharmonji o godz. 12-ej wpoł zapowiada się re- Sluchow. z Warsz. 19.25 - 19.50 Przegląd polityki zagr. 20.15 - 22.15 Koncert z Warsz. 23.00
welacyjnie.
Najznakomitsze firmy zaprezentują rewelacyjne - 24.00 Muzyka tan.
, POZNAŃ: 13.05 14.00 Knncert gramof.
1Dodele paryskie.
Nad cało~dą czuwa reż. K. Tatarkiewicz z całym 16.45 - 17.05 Kurs ang. 17.05 - 17.25 Odczyt
o dziennikarstwie. 17.25 - 17.45 Silva rerum.
1astępem artysiek i artystów Teatru Miejskiego.
17.45 - 18.45
Slucho"\\'isko dla młodzieży.
Szczegóły w afiszach.
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18.55 - 19.0 żywe słowo. 19.20 - 19.50 Recital
organowy. 20.00 20.15 Gawęda reporterska.
20.15 - 20.30 Ze świata kobiecego. 20.30 22.00 Koncert z Warszawy. 22.15 - 24.00 Muz.
tan. 24.00 - 02.00 Koncert nocny.
KATOWICE: 12.05 - 13.00 Koncert gram.
16.20 - 17. 10 Kom:ert gram. 17.45 - 18.45
Słuchow. z Warszawy. 19.05 19.20 Odcinek
powieściowy. 19.20 19.30 Intermezzo muz.
19.30 - 19.55 Pierwszy poeta Francji, Franciszek Villon. 20.00 - 20.15 Zwierzęta w służbie
nauki. 20.15 - 22.15 Muzyka lekka. 23.00 34.00 Muzyka lekka.
WILNO:
12.05 - 13.10 Muzyka gram.
15.15 - 16.00 Transm. z Warszawy. 16.05 16.15 Co nas boli? wędrówka po mieście. 16.15
- 17.00 Popis orkiestr szkół średnich. 17.15 17.40 Rekolekcje radjowe. 17.45 - 18.45 Słu
chowisko dla dzieci. 18.45 - 18.55 Nieco poezji
18.55 - 19.15 W świetle rampy. 19.50 - 20.15
Zszerokiego świata. 20.15 - 23.00 Koncert
i kom. z Warszawy. 23.00 -2 4.00
Muzyka
ŁóDź: 12.30 13.30 Muzyka z płyt gramofonowych. Gramofon i płyty z firmy Klingbeil,
Łódź, ul. Piotrkowska. 15.15 Odczyt dla maturzystów szkół średnich p. t. „Napoleon a Polska" - wygl. prof. H. Mościcki. 15.35 Odczyt
dla amturzystów szkół średnich p. t. ,,Aleksander Fredro" - wygl. p. St. Adamczewski. 16.15
Kącik artystyczny L. S. G. 16.30 Muzyka z p~t
gramofonowych. 17.05 17.25 Odczyt z Poznarua
z cyklu o dziennikarstwie. 17.25 Komunikat gospodarczy 17.45 Słuchowisko z Warsz~'? dla
młodzieży i dzieci starszych p. t. „P63dźmy za
Nim" opracowała Janina Gillówna na tle ~~we
li H. Sienkiewicza. 18.55 - 19.20 Transnus;ia z
Poznania „żywe słowo" wygŁ art. dram. S.
Wysocka. 19.20 - 19.50 Z Poznania Recital
organowy prof. I. Pawlaka. 19.50 - 20.00. Z
Poznania, Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki. 20.00 - 20.30 Odczyt z Krakowa „Zwierzęta w służbie nauki" - dr. Kaz.
Simm. 20.30 Koncert wieczorny z Warszawy.
22.00 Feljeton „Poszukiwacze djament6w" wygłosi prof. Walery Goetel. 22.15 Komunikaty. 2225 „Ostatnia Fala" - wygl. red. J. Piotrowski. 22.35 P.A.T. 23.00 - 24.00 Muz.vka z
Hotelu „Bristol" w Warszawie.
DtwręKOWE „GRAND KINO-.
INAUGURACJA SEZONU. PIESNIARZ PARYŻA
Z J.IAURYCYM CHEVALIER.
Na inaugurucję sezonu diwiękowesro „Grand
Kina" wybrano ,,Pieśniarza Paryża" :r. Maurycym
Chevalier, który debiutował 1<t kreację w amerr·
kańskim filmie diwi~kowym. Wybór szczęśliwy, bo
Maurice · Chevalier, doniedawna ulubieniec Paryża,
tt
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dziś świecie,

dzielci „talkiesom" - popularny na całym
posiada dar pozyskania sympatii i niewqt·
pliwie zdobędzie Łódź, jak zdobył Paryż, Lon·
dyn, New Jork i Warszawf. Chevalier, jak Jol.son.
jest śpiewakiem „Ekspresjonistycznym" o nieby:
wale wyrazistej mimice i sile oddziaływania na au·
dytorjum; różni się jedne.Tc od ,,śpiewaka Jazz.
bandu" nastrojonego przeważnie na nutę smętną
i ikliwo. Maurice Chevalier jest dzieckiem szcz„.
ścia: kipi«ca radość życia tryska z każdesro spof·
r:eNUa, każdego uśmiechu, kaódego gestu; jego [i.
rylra jesł zawsze podszyta humorem, a nawet pieśń
miłosną przyprawia ten Gavroche XX-go wieku ja·
kqś pointt; śmiechu, jakimś pieprzypiem „fa111a:.:ji'',
w której :n.awca literatury francuskiej łacno dos'u
ka się i Villona i Rabalai'a i Golasa Breugnona.

PRZERABIANIE APARATÓW

~Dv

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

~

T. Nonas
Łódź

ul. Piotrkowska 190
Tel. 162·33.

Porady techniczne udziela bezpłatnie.
ŁADOWANIE

Ze

AKUMULATOROW

Związku

Oficerów
Rezerwy

.W dniu 12 i 13 b. m. odbędzie się w
Warszawie zjazd Prezesów Okręgów i
Przewodniczących Okręgowych Komisyj
W. F. P. W. Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej, który w związku
z obroną Państwa ma na celu usprawnienie pracy tak w dziedzinie W. F. P. W.,
jak i wyszkolenie oraz organizacji ogólnej.
Na zjazd ten z Łodzi wyjeżdżają viccdyrektor B. O. Kr. i Prezes tut. Okręgu Zw.
Oficerów Rezerwy kpt. rez. Dr. j. Chodaczka oraz por. rez. L. Kruppe.
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Dziś, w 30 (ostatnim) dniu ciagnienia 902 55 10012 17 52 69 387 4 75 536 91 95 660 79041 58 143 212 78 355 81 404 13 18 31 82 590 828 56 978 146258 332 34 63 412 710 87 900
695 907 73 8190 80107 10 65 316 487 92 503 88 147140 48 217 464 703 42 94 148016 242 389 544
5-ej kiasy 20-ej polskiej loterji pa1istwo 771 952 70 11114 339 463 514 711 35 927
12063 210 437 'i'l 629 707 13244 94 333 91 614 J607 18 720 26 831 62 973 81021 436 54 57 63 83 612 98 149117 73 212 46 57 94 305 15 ·~
wej, główniejsze wygrane padły na nu- 90 759 839 903 14054 62 73 331 774 819 912 30 J583 95 635 55 723 803 64 906 55 68 82082 309 53 555 610 851 61.
mery następują.ce:
15164 276 324 423 38 97 524 705 16 73 864 905 97 449 71 600 1 26 709 92 878 905 24 28 83001
150027 111 26 57 82 97 262 483 553 91 707
1) Premja zł. 250,000
zł•. 15,000 46 88 16028 108 76 99 344 471 521 95 601 2 601174 242 573 97 600 716 65 861 922 30 84116 68 99 801 18 37 83 911 32 151045 412 561 807
80 85 945 69 84 17098 120 55 96· 206 65 329 4C 88 217 18 30 41 84 335 574 643 73i 44 85036 68 152015 35 99 116 420 501 73 719 31 55 60
padła na Nr. 11415.
- ·
442 638 56 64 755 999 18061 67 100 13 597 65& 19 217 Si 78 90 461 532 46 671 942 44 93 86107 875 9'.36 153111 32 223 87 88 321 418 63 89 519
2) Premja zł. 150,000 .+ zl. 500 padła 861 64 19024 94 114 283 87 321 73 89 438 532 2;; 99 223 355 469 98 620 31 95 970 87050 57 236 20 59 67 608 757 928 40 154123 2i 69 370 490
\ła Nr. 104742.
78 620 74 85 732 87 873 20009 25 54 93
145 522 45 682 703 76 87 830 968 88036 48 203 414 97 561 603 5 745 869 99 941 68 15506-J, 237 442
255 302 87 450 69 575 93 657 'l08 19 944 21006 63 701 29 74 805 42 53 61 983 89017 44 123 94 572 98 700843 46 920 45 156082 167 208 66
Zł. 13,000 na Nr. 52433.
41 131 246 331 571 655 898 997 22023 54 174 222 50 311 434 563 634 53 56 725 810 999 90028 67 319 86 474 634 95 703 866 157002 162 68 88
Zł. 10,000 na Nr. 143497.
4..0 43 341 60 63 486 517 603 'q21 24 46 843 94 7 98 165 88 205 337 63 752 91128 331 454 71 630 216 26 38 78 321 450 89 557 636 81 92 914 94
Zł. 5,000 na Nr. 6283.
23301 4 88 468 514 628 776 821 34 24065 113 71 37 43 713 807 86 92054 63 183 257 342 45 465 158048 188 420 504 683 732 868 991 159034 125 231
Po zł. 3,000 na N-ry: 15363 63549 210 12 30 336 44 404 29 76 537 80 630 703 :;1 661 822 932 93012 218 393 466 872 931 94148 270 307 26 531 623 703 40 65 802 70 160010 20'i
179004 806 28 908.
77 346 54 435 46 95007 81 223 380 447 84 605 327 30 64 422 24 66 516 63 733 n 85 837 9:>1
/6195 94496 106493 . 169538

+

1~7588.
Po zł.
Po zł.

2,000 na N-ry: 102907 185515.
1,000 na N-ry 20923 33629

46632 53835 62425 77967 82768

90785

91831 93479 99420 106121 127377 158588
160552 169632 175560 190760
199445

203167.
Po zl'. 600 na N-ry.: 19216 32308
88377
106608 111428 154868 163369 193956 203832.
Po 500 zł. ł\1·. Nr.: 908 1226 1842 3712 6085
6500 6653 6714 9633. 11180 12379 13536 14097
20672
15184 164i4 16548 17389 19759 20029
23484 23508 23782 24694 27037 27424 27646
27837 31770 31794 319°"1 32550 33099 34246
4359~
35600 37695 38447 38683 42041 43287
43491 48213 4!>559 51330 52181
54065 559S5
62525 63678 64 785 64888 66543 66988
'12783
73509 73678 74799 74807 75073 75279
75636
77982 79076 79654 79669 80130 81360
81566
82292 84899 85476 85831 86576 87434 88778
90665 91144 91317 92963 93542 94689 94863
95356 96097 100468 100566 101863
102619
104065 105005 106791 107291 107415
108223
108377 109032 109833 110104 110574 112465
112914 114526 115569 116117 117523
125383
126123 126405 128078 128768 129521 129912
130907 132193 133241 133342 135793
135939
136509 136911 137076 137388 137496 138864
139351 142260 142316 143538 143559 143842
146588 150978 151379 151764 152098
152349
153771 156790 157123 159950 160893 160940
162551 168396 16!)680 171118 172354
172702
172971 172984 173452 174379 1769~9 177364
177384 177 490 178490 179468 180271 181865
181893 182564 184890 185992 186807 187135
187718 188886 189438 190049 190096 192739
193003 193911 195108 195520
195823 200355
200652 201071 201875 202265 293711 203936
204413 205449 206876 207000.
PO 250 ZŁOTYCH WYGRAŁY NUMERY
NASTĘPUJĄCE:

30 59 62 97 181 99 301 20 631 755 62 807 35
.!098 239 '16 346 521 60 636 728 814 40 55 985
2026 125 69 291 97 387 428 504 99 659 718 61
805 925 3095 113 224 80 320 22 -026 643 71 737
68 835 61 87 990 4005 7 86 265 328 38 496 530
54 55 646 65 722 812 28 5050 150 293 355 09 34
64 ~20 30 9 755 73 81 822 914 67 75 6207 325
482 613 83 903 7121 69 70 75 99 207 325 33 728
932 84 8142 231 42 58 323 41 620 65 738 61 824
ł;i.9~6...a.S...&i.~21~-41,W,„.6i!U~&5~18 _

25012 53 81 91 106 57 62 331 85 414 28 543
96034 136 323 36 542 51 '02 7 75 880 92 6
45
21004 170 209 477 506 680 816 926 36 28054 68
75 116 335 443 625 80 746 810 28 29006 44
75
120 374 520 78 603 7 76 716 819 942 57 30050
105 47 310 11 50 460 99 500 616 57 762 915 40
31121 34Q 445 629 710 83 903 16 32163 215 84
436 37 66 68 164 80 656 67 832 989 33055 228
33 494 526 93 697 854 91 34000 143 832 3516.J
445 531 44 97 786 915 36084 599 961 80 37161
S6 673 741 58 885 38111 302 10 68 529 36 613
728 912 76 39022 44 380 409 58 543 646 82 86~
97 40156 260 399 5-19 518 21 75 640 709 979
41062 315 446 506 641 64 756 87 878 42084 92
108 203 324 406 652 53. 65 711 24 35 830 54 86
89 99 43089 207 12 38 58 456 546 72 706 92 831
76 90 990 44050 65 96 144 88 332 61 500 47 95
729 45001 214 38 56 306 29 406 59 86 612 87 88
701 30 91 881 953 46108 43 63 84 323 532 56
613 87 788 855 62 990 470072 96 191 216 307 88
422 32 503 52 95 98 754 885 48023 237 73 86 96
99 458 512 627 91 708 844 68 918 19 49033 69
118 78 235 306 29 77 489 601 44 712 26 802 67
932 76.
50057 124 81 320 40 492 640 48 796 805 43
77 908 51036 88 156 237 46 356 78 411 13 95 503
755' 878 52010 259 318 27 57 88 472 555 94 831
54 69 53004 77 101 236 520 49 70 86 641 65 728
84 999 54012 61 247 375 582 659 72 98 858 61
959 78 55081 127 90 258 70 71 300 77 487 532 71
626 48 743 43 71 881 56298 350 77 88 447 532
697 716 811 23 89 57120 315 91 596 756 61 76
58009 402 524 708 24 866 59005 165 264 334 440
89 520 688 703 93 870 60033 141 211 16 72 332
79 505 99 622 30 770 842 957 61018 172 386 98
454 62 546 672 77 721 804 92 98 921 62089 133
76 201 424 55 67 82 505 29 612 762 824 85 87
63041 88 156 394 4 77 95 558 617 30 58 704 93
863 932 64138 297 357 76 514 23 682 780 81
860 976 65147 98 241 61 379 450 530 38 618 731
88 872 66209 369 435 509 21 69 626 87 88 702
99 891 67025 43 136 67 80 82 419 22 617 83 810
68219 25 40 65 445 643 783 836 69007 14 123
47 77 294 339 500 671 735 73 851 80
974 75
70039 43 127 61 270 384 434 60 652 71057 575
651 714 69 85 72028 83 127 281 374 512 49 61
620 48 63 82 780 849 984 73016 124 49 54 206
60 330 479 506 8 82 656 77 749 68 812 53 72
74025 187 251 473 83 85 518 609 14 711 815 53
929.
75045 179 91 94 230 555 625 78 864 96 937
76128 34 63 370 412 526 635 84 814 69 87 906
77060 456 82 •;o 549 53 55 90 64J 865 984 78044
;;a. J.ll-24.2_31~-99 511 99 607, ..JOhQI} ::fJ!U.:;~

896 945 96002 101 11 23 51 208 326 73 445 514
_i05 839 982 97155 255 394 581 652 88 95 705
62. 69 82 830 83 98057 80 220 29 70 310 87 402
77 685 728 859 63 99060 111 18 42 99 208 380
674 889 96 923 66
•
100202 366 403 84 518 618 44 702 78 810
21 946 101026 107 212 400 40 41 537 40 66 668
70 712 909 65 102025 68 81 190 277 97 315 :12
69 408 49 94 562 82 89 615 720 95 868 906 103201
86 487 835 79 933 63 104052 53 332 67 427 515 39
58 623 49 703 32 888 910 91 105071 78 142 418 65
691 738 867 961 106103 346 518 771 802 915 61
107034 48 94 96 116 70 78 233 76 93 362 88
769 816 108040 132 342 45 88 464 86 581 99 612
H 35 80 757 58 80 814 39 94 907 42 109072
170 81 370 408 42 50 65 72 672 778 897 110046
158 200 7 22 28 505 627 37 753 950 64 65 111169
23G 44 53 317 32 401 90 562 81 720 950 99
112036 131 251 360 418 97 633 732 33 56 113055
187 325 46 466 514 30 640 43 95 743 44 866 952
58 114030 46 233 72 81 389 404 562 648 7.55
861 990 115268 89 389 433 582 910 14 58 116049
450 882 92 910 18 86 117137 76 272 424 765
856 940 118109 28 304 83 410 46 539 85 88 603
796 801 119002 236 330 52 57 60 69 421 670 700
74 120178 83 280 331 424 41 532 601 727 44 94
121068 139 236 49 498 520 45 52 670 856 72 928
122064 130 46 94 200 90 348 484 521 36 637 702
821 33 84 982 123072 112 22 91 208 45 542 89
613 71 124097 131 92 306 451 62 80 565 .71 613
37 38 759 946 73.
125183 89 97 224 38 332 500 625 830 49 914
72 126191 98 383 446 526 75 682 773 970 127036
40 67 236 354 474 617 19 59 752 62 67 69 921
40 69 128164 229 34 79 319 61 79 424 93 517
626 70 84 729 53 840 957 129074 106 36 87
95 348 50 62 446 563 625 47 859 82 918 130042
139 229 72 427 590 95 633 87 751 62 802 30
34 68 986 131055 264 301 75 466 500 646 779
935 132043 114 73 386 510 614 48 766 90 820
71 973 133048 107 32 71 222 91 310 607 84
811 38 94 991 134022 35 180 463 580 84. 680 93
710 49 881 135194 208 69 511 47 661 63 705 848
136098 123 254 440 557 601 7 35 870 82 927
55 72 74 97 137110 56 324 80 436 543 52 643
765 970 138414 540 47 824 92 139046 149 69
246 48 65 334 571 84 96 97 606 14 87 727 96 99
801 956 75 76 90 140076 161 230 65 71 312 43
73 497 524 759 74 80 86 88 864 972 141035 353
406 510 46 72 611 767 829 68 978 142002 30
48 53 168 343 44:; 52 91 566 86 629 66 765
832 64 960 1'13083 147 242 501 607 786 816 18
89 141100 20 39 226 39 48 95 398 111 861 921
115150__ 82 , 83 _3JL39 __9$ 554 - &4 644~ - ~ .:,442

56 161059 137 243 82 342 43 425 662 82 871
938 162024 98 214 344 473 83 715 65 70 886
163064 216 358 428 60 504 96 601 85 722 70 834
64 914 16 88 164211 12 327 410 594 605 16 99
732 60 803 19 970 84 97 165075 77 170 291
429 509 27 33 99 605 .49 87 95 700 50 78 85.J
914 19 36 67 166118 26 62 89 285 97 360 41;
70 98 555 65 663 71 739 69 897 167104 277 ~29
63 69 795 932 168006 75 82 123 27 97 4·16 83
506 14 653 750 62 76 838 46 169124 88 329 91
520 39 57 863 901 15 41 82 170118 35 282 310
471 83 517 51 75 766 842 84 171056 264 301 26
69 73 546 740 96 873 903 55 69 79 172032 3~
109 49 58 12 259 397 451 512 15 640 760 an.
846 86 97 919 55 70 173094 107 11 207 303
32 47 436 567 604 29 W7 52 759 816 975 85 91
174097 227 66 93 301 27 405 19 66 528 675 753
814 921 38 54 98.
175023 28 77 146 75 287 321 32 453 80 :550 21
89 612 782 84 7 176007 17 38 51 84 159 81 260
89 98 407 8 14 545 55 87 660 701 907 25 177037
220 58 98 342 45 48 402 24 529 670 749 819
78 88 982 178096 219 40 83 463 87 535 652 62
842 58 93 179043 104 274 433 879 901 180129 215
73 400 612 86 791 181102 91 313 478 500 98 182013
34 40 88 324 26 56 507 70 658 722 911 183006
23 145 238 84 384 531 35 737 56 865 921 22 78
184046 135 68 277 366 520 96 815 41 76 97 l
185068 145 269 359 71 429 72 585 717 28 31
932 46 186012 33 153 65 70 227 379 592 627
708 836 942 187036 58 145 378 453 517 52 7,1
606 710 44 66 846 188054 66 94 128 334 633 67
744 929 189147 329 681 913 40 43 190009 44 53
56 oo 85 no 52
79 so 214 303 13 414 47
57 506 84 628 49 92 710 65 814 93 191021 51
196 282 423 43 622 38 759 936 192335 58 86
475 89 96 524 70 682 813 903 97 193011 57 59 70
257 439 618 725 194097 119 78 501 662 97 805 33
45 62 69 76 195118 95 269 346 51 76 84 460
724 29 894 925 29 70 196035 37 42 102 16 254 306
621 54 877 89 197084 151 56 202 28 69 339 448
70 768 76 842 198114 28 33 ~4l !Il 300 76 436
577 835 36 62 944 58 199046 74 91 111 336 42i
89 644 753 57 846 902.
200000 184 254 59 73 380 815 iO 90 932 57 92
201516 62 651 797 202018 90 124 27 49 54 257 361
455 68 671 721 40 57 203198 229 44 491 747 93
961 204057 96 186 205 422 500 13 26 85 600 23
912 37 205178 333 50 627 73 770 81 97 838 !)9
953 206000 100 399 410 82 692 935 207299 3llf.
422 534 84 717 81 208124 81 361 427 687 89 7;4
814 94 900 13 78 209077 78 I 56 3 t 87 l 12 26
H 478 506 37 78 763 79 907.

n
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1930 roku.

GOSPODARCZE

o

WĘG

NIESPODZIANKI

Konjutlktura węglowa pozostaje w o- JESZCze STOPNIU DLA HURTOWNl· jsamem l konsumcja węgla niewielka, więc czne straty przy realizacji swych zapasów
statnich czasach ciągle pod. znakiem nie- KOW WĘGLOWYCH, KTóRZY LICZĄC w rezultacie ze składów .tych ba.rdzo ni7- i d<>chodzą w ten sposób do wniosku, ie '
spodzianek. Pierwszą taką ftlespodtłanką NA POWTóRZENIE SIĘ ZESZ~OROCZ· wiele .ubyło, a hurtownicy łamią_ sob1~ powinni wobec tego zlikwidować je jak
był znaczny wzrost popytu na węgiel na
SERJI 30 -OWYCH MROZoW, ZA- obecnie głowę nad tern, co począc t tem1 najśpieszniej w celu ograniczenia tych
strat.
wiosn i w lecie ub. t. t. j. w ftlatłwym na- PE NIU SWE SKŁADY WĘGLEM Aż wielkiemi zapasami węgla.
Hurtow1!icY ~wiem, którz~ .w jesieni
Czy polityka ta utrzyma się długn n?
0 ół iezottie, kiedy normalnie zaP<>łrze- ~„DO PĘKNil~~lA''. A że tak ~'!low oba- .
b~wanie węgla spada do minimałttych roz- wie przed temt mrozami zapełnili swe skła· a z początk1ettt zamy nagromadz1h znaczne rynku węglowym okai:e najbliZsza przyszmiarów. Przemysł węglowy :tdaWłlł sobie dy ich przemysłO"".i czy prywatni odbiorcy, zapasy wę~la, żyją pod .wpływem.tych po- łość.
wprawdzie sprawę z tego, żE SKUTKIEM zima zaś była WYJąłkowo łagodna, a tent· głosek w c1ągłeJ obawie, ze pó11losą zna1 ~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~
SZCZEGóLNIE OSTREJ ZIMY i POWSTA

NEl

ŁYCH w OKRESIE NAJWIĘKSZYCH MRO
ZóW TRUDNOśCI TRANSPORTOWYCH
ZA,PASY WĘGLA u WSZELKIEGO RO-

Odroczenie· wypłat

DZAJU KONSUMENTÓW BYŁY.NA WYCZERPANIU, lecz przypuszczał, ze zapasy
te będą odnawiane względnie uzupełniane
dopiero,
jesieftł.
Tymczasem
pod jak zwykle,
sui w
generis
pauikl,
kt6- _______111m_.......

uzyskały

_„...________

w{lłyWem

.....

N

-trzy firmY

9*9i!§+.WRMMAWM

wywołało wspotttnienłe niedawnych
Sąd ogłosił upadłość Joewowi Kadyszowi
mrozów i niedostatecznych na tea -wypadek przygotowań naszych kolei, koostt·
Wkollcu lut~go ~· r. fltma „BRAUN przy ulicy Ce_glclnian,cj. 31;. trudni się wy L Przcclsi~biorstwo istniej~ ou 1914 roku
menci już na wiosnę i w lecie prz~stąpili ( FA~RYKANT" ;vniosła poda1~le ~ ód'.ó- l'obcm towarow w!ok1~n111czych na tu- i posiada charakter spółki firmowej. Bielo odnawiania wyczerpanych zapasow.
czen1e wypłat. Firma ma swoją ~edz1bę dzych warsztatach oraz ich sprzMażą.
la1:s sprowadiohy przez biegłego wykaByła to niespodzianka, ale - jak Wi·
ZUJe W ZAMKNIĘCIU 925.000. ZL. l\:api·
dzimy - niespodzianka ta znajdowała
e
I/I>
tału włas1tcgo posiada firma 2.000 zt., zorą

I

Ek

~~ś;ieła::~Jr~g~~~śn;:~=~ł A:yra:

śnienie dla tej pierwszej ttiespodzianki>
a jut stanął w~c drugiej •. Zdawało
się że po 2, 3 tmesaącach tak &dttego popytu na węgiel, i to W miesiącach letttiCh,
gdy faktyczna konsumcja węgla jest ttosunkowo niewielka, wszystkie wyczerpane
zapasy będą odnowione a składy z:apełtlk>•
ne, a temsamem w jesieni zapotrzebowanie węgla powróci do swych rtormałttych
granie, ~ nawet wobec stale piogmz.aję~ej
się konjunłdury gospodarczej w krlljll ulegnie w por-Ownaniu z rokiem ubiegłym
pewnemu zmmejszeoiu. Tymczasem zbyt
węgla w ciągu jesieni i z p0czątkiem tinty
nietylko się nie zmniejszył, lecx pneciw"\J.ic wykazał bardzo z11aczoy warost.
w ten sposób zarówno składy kołejo„

k• h
sporł I b1
e
1
s
Ic
to
w
aro
w
•
h
w o„ k.1enn1czyc
.

W młesiąCU

W mareu r. b-. wjrwieiiono i okręgu
Bielsk-Biała ogółem 21.533 kg, cv.•;aró,\·
włóki~nniczych
wartości 966.090 zł.,
:r. cz~go w~11iMych kol~rowych 20.26;;
kg. na sumę 938.600 zł„ a. tkanin pó!wełnianych kolorowych 1.268 k,t. wurt.
2'7.490 ał. Ekspo1-t zmniej$zył się zat1 m
w porównaniu z at1aloglczn~.tm ok1esn1n
r. ub. o 16.02,1 kr.
wartości 7S8.81 ił.
Pt~yczyrtlf: tak 1n.a<!zneg~ ~padk11 ekspol'•
"'e i przedsiębiorstw o cłtarakterte my- t ujMt brak tm1owy handlowt;ij t Gt~cją,
ceczności publicznej, jak i składy
przed· Turoją i Egip~m, oraz; ma.Jł!ce wkr6ke
siębiorstw przemysłowydt•
hartdlatzy - naśtąpiĆ wyga3ni~oie urnowy z Rumunją,
hurtowników i prywatnych konsumtotów eo wy;wołało -

b.

r.

marCU

Eks11ort matetjał6w bielskich w pi~rw
i'. b. z11111iejs!tył się w po-

zym kwartale

równaniu z tym samym okre:!cm 1929 r.
o 44.000 kg.

wartośti 2.653.900 zł.

W szćzególności spadł wywóz do krajów
północnych i b~łtyck1ch, Niemiec, Anglji,
Ameryki i 1\a Daleki Wschód - o 8.800
gk. wart. 275.800 zł., następnie do Au5trji, Węgier, Jugo ·lawji i Czechosłowa·
cji o .200 kg. wart. Ś73.100 tł., dó Szwaj
cni-ji, Włoch, Francji i BeJ.a-j~f o 6.900 kg.
tla stunę 4.49.GOO zł„ do kr&Jow bałkań
skich., o 7.60f0 kg, wart. 490.000 zł.._ na
BUsk1 Wischod o 1.6000 kg-. wart. 15o.300
zapełniły się zna~nie póńBd zwyczajną
·
dut.'J, powśclągliwM~
zł. i do Marokka i Egiptu ó 10.900 kg.
normę, a wszystko to w oczekhvanlu 9f0„ w łtan.~akcjach z P'(Jwyższeml rynka.mi wart. 410.100 zf.
gji źimy.
zbytu.

· .I TU NASTĄPIŁA NOWA NIESPO·
DZlANKA, BO PRZYSZŁA ZIMA NIBTYL·
KO NIE SROGA, JAK POWSZECHNIE 0CZEKIWANO, LECZ ŁAGODNffiJSZA, Niż
KIEDYKOLWIEK w LATACH .OSTATNICH. To też gdy do połowy styczni
nietylko srogich, ale wog6Ie · iadfiyclt
mrozów nie było widać, popyt ńa węgiel,
który do tej chwili utrzymywał się przu
1ługłe miesiące
na wysokim potłontle
spadał niemal z dnia na dzień do potiomu
ial< n iebywalenłskiego. jakiego jl1Z daWttO
polski przemysł węglowy oie norował. W
ciągu roku 1922 tak się już przyzwyaajo..
no do pomyślnej konjunktury węglowej,
która utrzymywało się prawie pł'Ze! ~ty
rok mimo state wzrastającej depmji
podarczeJ w kraju, że nikt prawie nie
przypuszczał, by mogła ooa ulec llłl~łt

ros-

I

gwał owtt~ntu załamaniu.

~~;,~1~~~~ i s: 1~~~~~~~~l~~z~:eakty:,~~10z~~~

tone wyłącznie z pozycyj półpłynnych i
płynnych, /.\wśród nich kasa i weksle w
portfelu wynoszą 15.000 zł„
towary
565.000 Zł„ dłużnicy z otwartego rachunku 250.000 zł„ ogókm 925.000 zł. Ponieważ jerltlak większość stanowią pozycje,
które dla swego upłynnienia wymagają cza ·
su na spicnic;żcnic ich, przeto Sąd, uwając sanacj~ za możliwą pod warunkiem udzielenia odrocz~nia wypłat, przychylił się
do prośby petentów i ustanowił nadzór nact
kh prtedsj~biorstwcm do dnia 5 lipca br.
Sędzią Komisarzem mianował s. h. Kujawskicgo, nadzorcami - ap!. actw. Atlolfs
f'Aiirl.owicza i kupca Bucharjcrn..

*

*

*

Nast~pnic S;!d udzielił Odroczenia finniłi
BŁAWAT". Firma istni(!je od 27

,,HIRSZ

lat; mieści siQ przy ul. 28 pułku Strzelców
Kaniowskich Nr. 27. Właściciel trudni si~
oddawaniem materjału na pończochy cha·
łup11iko111, a czc;ściowo wyrobem po1'iczocil
na własnych warsztatach oraz sprzedażą
.
gotowych wyrobów.
Przyczyną trudności finansowych stał)'
się liczn~ odroczenia
wypłat,
udzielane
nołab:tik• łaandlowca
klijcntom Bławata, którzy w ten sposób
zarywali go i zmusili wk0t1cu, aby sam zło
SĄł> 1>1\Zll.:M\"Sl.IOWY w GD'YNl'.
ldy!lMhtOwę ponłi@'j
usia"IVowt1go maxhnum
W G<ł:\nl1 powr;tAje w Mjbli!lizym ćża~ie 111\d (1::1%). I tak w w~fjątkowycli wypadkach, gdy żył prośbQ o udzielenie rnu nadzoru. Ogól
112.000 zł.,
PtHl'l'ly!lłowy1 oparty na :statueit!, pnyjęty1n matotjał w~kslówy jest pictw~rot~dny banki na suma aktywów wynosiła
pne1t tadt miejek4 W' Gd~rtl. Ma. on ~a oolu ła· obnitajl\ stoP<;: dyskontow~ nawet do 8%.
długi~ 81.000 zł., kapitał 30.000 zł.
gcdzeni & spotów ponrledzt p:tącoda-weaml ~ pra·
Sąd udzielił odroczenia wypłat Hirszo
cobif>tcłnti.
l>ALSZA KARTELIZACJA PRZEMYSLU
wi Bławatowi do dnia 5 lipca b. r. Sędzią
NAFTOWEGO.
l'OLSK~ FABRYKA GAśNłC:
8 b. m. rozpoczr:ły si~ we Lwowie óbtad~: Komisarzem mianował s. h. Feliki;a Gold·
111 W~tszMvfo powstała pierwsza. pol~ka fa- polskiego syndykatu na:ftowtigo. Oma\l'iana bę sztajna, nadzorcami a. aqw. Rudolfa Pohla

-ooo-

z

bt1ka ga&nić pod na.iwą ,,Zaklady :Przemyslowf!
O~in" Wyrabłająa aparaty te według patl!ń·
tt&"'if ł.tii. duplłcki~go #ył;tcml~ z krajowych
matetjaM"'.

dzio

tówl'lież

sprawa

przystąpienia

do

umowy i kupca Salomona Altmana..

S~'lldykackiej niniejszych zakładów
rafineryjnych. Jak dotąd przystąpiły do kal'teiu dwie rafincrje Gdfflów i raflnerja Habera w Stanisła·

G$~e ;,™lfin•t maliiły ju~ sz~rokie za·
lttóeoltanl~ W' kraju, Zat~ąd fabryki nawiątał
~ta'tnło lront.Akt s :l'lrtnarnt zagt4l'lit~1imi l
Jm lltl<izieja.. ~ Jut VI kt6tk1l'ft· czasia polskio
al.śnice ubtą się na rynkach t>btych.

wewie, lwowskie „Gaty

Ziemrte'1,

„Krosno" i

n'.Ę:;ka.". Obecnie żhliźają. się ku zakończeniu rokowani~ z rafincrją b·ci Ilaekcnrothów w l3ole-

chowle,

*

*

Trzecia firma, której udzielono odroczc
nia wypłat byli to tiB - CIA P. I M.
SZWALBE". Pod fir111ą tą jest prowadzo11y zna'lly w Łc>dzi sklep konfekcji przy ul.
Piotrkowskiej 85. Przedsiębiorstwo istuie

POWSTANIE ZWIĄZKU SYNDYKATóW
je od 21 lat.
W następstwie ~ałamania sł~ kM1U8kENl:żtU. ~'t'OPY 'J)YsK'.ONTO\fE.t
FlERZA i PtlClłU.
1
Bilans sprawdzony przez biegłych zam
tury wydobycie węgła zaczęło się 8zybtro
w, BANKACH PłfYWA'1 NYCH.
Wtyćh tlniMh odbyło si~ w Wartizawł~ ze·
Ł~eżn1e a; obtti!lle~iem stopy dyskontowej Ban branle rrzedstawici~li 15 ()tga.nizac. j ek3por- knięty jest sumą 465.000 zł„ skład towazmniejszać. W ciągu dwóch pietws1ych
miesięcy b. r. było ono w kopalttłac:h fót· kli Po1sk1~o, b4!lnlri plJ>Watfie okazu.ją r6wnid terów pierza. i puchu z całej Polski, na którem rów) obliczony bardzo ostrożnic 1 z oblicze
tendC!l'lcJt d<t zilitki s~oPf dl•l!konto,~ej._ Zgt1dnte Mstał ltkofist~.-tuow~n.y- „Związek syndykatów
nieht ewentualnych strat przedstawia war
1ośtąskich o przeszłó 300.000 ł. mttłejsze a w~ogMu h~la banki n~s2e obtuaa.J\ stop\l eki;pottet•6w p1er11a i puchu Rzplitej".
tość 355.000 zł„ dłużnicy 60.000 zł.
niż w tym samym okr~sie toku db. Odbiło
-nł':>o---"Obydwie te pozycje, nielicząc drobniej5ię to na zapasa~h WłKła ba kopalniach,
s:i:ych, pakrywają w zupełności zadłuźe
które z 720, 778 t. xwłękseył sit w ciągu 2
nie, wynoszące 400.000 zł. kapitału włas
mieftłęcy do 11269,066 t.6 t. j. l'tllWte o
550,000 t.1 a w pOł<>Wie rtuttca dottły d
nago posiaaa firtna - GO.OOO.
I Uta. Dolar gotó...,.k.owy w ohrotaołi pó:&agieldb·
niebywałej i rekord-Owej cyfry 1,340,~80
Sąd Udzielił nadzoru do dnia 8 lipca
płai:ić
wyoh - 8.00. Za rubla złotego chciano
t Znaczenie tego faktu trozdfttiemy do·
r.
b.,
Sędzią Komisarzem mianował s. h.
WALUTY.
4,10. Gram c~"Stego złota 5.924.
piero, jeżeli Uprzytootnłnty ~łe, !e w
Teodora Kujawskiego, nadzorami - kup'ipcu 1925 roku, a więc w ółłóra tnf~ilł
ców Gustawa Knocha ~ Piotrkowska 87.
PAPIERY PROCBNTOWE.
ca pt> wybuthu wojny celnej z Niemcamł,
DEWIZY.
4 proc. poż. inwestycyjna 122,75 - 122,25; Artl.lra Rapoporta - Piotrkowska 15.
zapasy węgla na zwałach osł~ntły naj•
Il proć. pafuihv. poi. premjowa. dolatówa 75,75
*
•
*
t lfjl!. 1aua.
- 'ló,50; 5 proc. konwersyjna M.M; 8 proc.
wyższy w ciągu tej wojny p<ttfont ty•
liólandja a5s.M.
Sąd
Handlowy
ogło
8
ił
ponadto
upadłoś~
L. Z. Łodzi 70,00; 8 proc. Knllsza 66,75.
kopenhaga 238,85.
frą 1,171,580 t. Tflk więc zapasy węgla
JOEWOWI
KADYSZOWI,
zam.
przy ul.
tondyń 43,3:J.
tta zwałach kopalń na Górnym 'śląsku byNowomiejskiej 26. Wyrok wydano na żą~
Nowy Jork s.908.
AKCJE.
ły w połowie tttatca b. t. o około 170,000
Nowy Jork (kabel) 8,921.
Bank handlowy 117100; Bank Polski 167,50 danie wierzycieli. Datę otwarcia upadło·
t wyższe niż w okresie najgorsżef depre„
Paryż 34.00 i % •
168.2i> - 168.00; Siła i światło 97,00 - 102,00; ści oznaczono początkowo na dzień 21 Ju•.
sji, wywoła~j W(łjt\ą utnę.
ł;n>ga ~~.41 i łii.
Wul's~. 'l\iw. fabr, c\tkra ~7,50 ; Wyiloh.a 18!,J,5G;
!!li;-w'4eal'ja ~·72,11t:.
Kelejki dojazdowe "l't,00; Węgiel 54,\10; 1.ilpup tego Hł30 'rOkU t. j. dtień zawiesi enia wy.
.N głe zt\łatnattie się kOftjutlktur:Y' w~ ~

Glii.DA

.(łowej. było przykrą ni~spodzianką nietyt-

D ~-~ló--~~~-

W~\lch! 4?,'77.
Wteden 125,cl9.

25,50; Or1tTowiec 70,00 - G8,0U ...... tl~ ,00; Stara· płat; St.;dzią Komis ~u·zem mi :.mowano . łt.
Ja-kóba Hertza, kuratorem a. atlw. Kazirni
chuwicc 20,50; Haberbusch 108 -.lO!l.

Q~_c.>tf. Zna&Z?iie wicks.ze. T.J>l"l'l~c:W. nici!'~·

·

!

_tz.l ł~\11 .

„Q.

J

,,HASLO'' z dnia 11 kwietnia 1930 rok'ca.

Nr. ltJo

Dziś

uroczysta premjera !

•

Na

'"lr••
_,

•

1ąaugurac1ę

dźwiękowego

kina

odegrany zostanie najnowszy film

•

Pieśniarz
100 proc.
W roli głównej:
niezrównany pieśniarz

Początek .seansów o godz. 4, 6,
8 i 10 wiecz. W sobot~ i niedz.
o 12-ej. Passepartout i bilety
ulgowe bezwzgl"dnie nieważne.

Reżyserował

"

dźwiękowy

MAURICE
CHEMALllHID
...
W'
lli1S9

twórca „Upadłego Anioła" Richard Wallace
będzie

na aparatach dźwi~kowych systemu
WESTERN-ELECTRIC.

L§]l'§ll§l(§'lliJ [§J[§ll'§j~l§ll§lelf§lmll!J (§)

KINO-TEATR

CASINO"
Dziś

1042

UNA

po raz ostatni !

Dziś i dni następnych
Wspaniała para kochanków

Mikołaj
podług

film

.,..

Film demonstrowany

EEI

aryza

głównych :

Michał Wiktor V arconyi
Agne.s Petersen • Mo:duchinowa
Eag. Bodo, Paweł Owerłło.

ostatni o g. 10 wie cz.

Ceny miejsc na pierwszy seans od 1 zł., w aob.
niedz. i świ~Ła od godz. 12-ej do 3-ej po poi.
wozystkie miejB11 po 1 zł. i 50 gr.

zł.

film dzikich stepów
P• t.

sensac!i porywający film z życia
DALEKIEGO WSCHODU.
W roli głównej słynny cowboy, bohater
licznych filmów sensacyjn. niepokonany

TOM TYLER

FRANK DARRO.
Początek seansów o 4 pp. w sob. niedz.
o godz. 12 poł.
Na pierwszy seans
wszystkie miejsca po 50 gr.

Potężny

Pr~i!l:~k:

·.~.

'

1-: ·; '"'"

'-•' •

.•

-:~

MIEJSKI

Kinematograf

Oświatowy

dramat salonowo-erntyczny na tle największej katastrofy
W rolach głównych:

MWH"

słodka, wiośniana

HRABIA~
w 12-tu aktach na tle powieści
Aleksandra Dumasa

~::ny t~~?k

DLA MŁODZIEŻY:

AĄElłYICA

wystąpią

Dzioje walk o wolność i niepodległość
Ameryki
Następny progr.:
Kobieta na k11i~iycu

' ·~.:

~

••

~ •

I•

'

'

i

pełna wdzięku

ulubienica

Łodzi

w

Zygfryd Arno

szampańskiej

bombie

śmiechu

i humoru

Zbyszko Sawan
Stefan Jaracz
Bogusław Samborski
Marja Gorczy:ńska
i inni
Pocz11tek w dni powszednie od godz. 5,7 i 9,
1oboty • 3 niedziele i iw it;ta o 1 W łłiedsiel
na pierwszy seans wszystkie miejsca po 4D grossy

?

•• • oo

?
•

03

?

•••

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

1-szy

diwiękowy

Kinoteatr w Łodzi

IPLE DID
20.

Dziś

NARUTOWICZA

20

i dni następny~h I

Najwspanialszy przebój sezonu.
Genjalny śpiewak i artysta fil mowy

ALJOLSON
„Spiewak
_jazzbandu"
jako

Historja życia artysty, który wyrwany z murów tradycji Ghetta zdobył
największą sławę.

Świąteczny program kina „PALACE"

I

11111111111111

11111111

Największy film DZWIĘKOWY świata

A

not;.

1

'i8A5

21, w sob. i niedz. 16.45, 18,45 i 21,
Początek seansów dla młodz. o i'Odz, 15-ej
i 17, w soboty i niedz. o 13 i 15-e~
Ceny miejsc dh. dor.: Lm. 70 gr„ II. 60, Ili. 30
Ceny n.W.ejsc dla rn.łodz.: l.m, 25 gr., Il.20, III.10
'

tri

A-N-N-Y 0-N-D-R-A

CAGLIOSTRO

'/

M*HM

9

Dwie gwiazdy

DOROSŁYCH:

Początek seansów dla dorosł. o godz.

1929 r.

111111111111 ·1111116łllllllllllllllłlllllll

poniedziałku,

Dramat

STEFANA ŻEROMSKIEGO
W rol. głównych:

włącznie

LIAllA HAID, ~~:;~; GINA ĄAllES
Pos;~'k:; ALFOllS Flł„LAllD i AllDlłE

-----------=-----------------0 d wtorku, dnia 8-go do
<;Inia 14-go kwietnia 1930 r.
DLA

okrętowej

A

I

an~~~~mm 1~

1§1 [§) [§]l§l[Wl§][§] lilffil§l i§)[§I[§) 1§11§1(21

DJABLICA Z TRYPOLISU
•••• "

film polski!

Przedwiośnie

oraz jego jcnomenalny partner 8-letni

do poniedzia!ku, dnia 14 kwietnia 1930 roku
Ewenement sezonu 1930 r. Nadzwyczajny program pod tytułem

• ' • '. . „4 .

następnych

i dni

Wspa~iały

Pełen

ilustracja muzyczna orkiestry symfoni
cznej pod dyrekcj11 A. CZUDNOWSKIEGO
Poe •11tek oeanoów o godz. 4-ej popoł., w aoboty
niedz. i święta o zodz. 12-•J w południo

Początek seansów o godz. 4.30, w sob.
i niedz. o godz. 12-ej w poł. Ceny
c:; miejsc na I. seans wszystkie po 1 zł.
~ Orkiestra pod batutą P• L. KANTORA

Dziś

tydzień !

PRZESTĘPCY

Wspaniała

Budapeszcie i Nicei.

Napiórkowskiego 23

I

NA TROP-I E

Dramat wielkiej miłości i poświęcenia.
Realizacja chluby Francji Ch. Burgueta

Z<łjc:ć dokonano w Warszawie, Wiedniu

następnych

f 0 gr. i I

Arcyscnsacyjny

DLATEGO ŻE
CIĘ KOCHAM

Historja wuechpotc:żnej miłoścj, druzgoczącej wszelkie przeszkody i zapory.

W rolach

po

w najlepszej swej kreacji

o ukochaną kobietę.

i dni

Ostatni ulgowy

Rimski

Elza Temary

W alka dwóch serdecznych przyjaciół

Dziś

.:• Ił.ORCE •:•

na wszystkie seanse miejsca

===i===

popularnej powieści
M. Srokowskiego

KINoCZAlłY TEATR

„ ,,HA5LO" z Clnia

Str. lt'f

11 kmetrua ~O foku.

„------------lllTlllllllle•a•tr-6•w~łe•ł•l•n•y----i----------mm~-:D~z~li~I

WIĘZIEŃ

PRZEDWIOSNIE
Żeromskiego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, '), 16, do rogu Koper·
nika i Zeromakiego

ną.atc;pnych

Dramat, ukazuj~cy ostatnią tragiczną m1łosc Boga Woiny ku uw1ęz1one1 Angielce.

:ó;:;~h:

Arcydzieło

to

Reiyser1'a znakomitego LUPU PICK. Sc.enar.1un; gen1aluego ABLA GA.NCEA•.. •
hd k
t
h t
h d t
h
I
d
N
J
stworzone pg. najnows:i:yc o umen ow IS orycznyc ' o yczącyc epl ogu z1e1ow apo eona.

zostało

IL

Do aoboty cln. U b1etni•
1ewelae7jn)'. podwójnI

progrąm.

Bomba !miechu i humoru

L

' .. .... ·:~ • ' ·~......!..-

HAROLD LLOYD

z r;enjaln, tngiczk11 BARBARĄ LA MARR.
Dramat omuty na tle polityki Włoch i walki
f asz)'it6w z bolszewizmem.

PECHOW EC

DAM ŁAGODZrnSKI,

w Łodzi,

Komornik Sądu Grodzkiego 1'i" Łodzi, JAN
JABCzyK, zamieszkały w Łodzi przy ul. Południowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030
U. P.
C. ogłasza, że w dniu 29 kwietnia 1930 r. od
godz. 10 rano w Łodzi przy ul.
Aleksandryjskiej Nr. 29 i Oblęgorskiej Nr. 6 odbędzie się
sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości,
należąych do Stefana Lisika i
składających
się z 2-ch szkieletów karoserji pasażerekich i me
bli domowych, oszaco•vanych na sumę zł. 1410.
Łódź, dnia 8 kwietnia 1930 r.
Komornik (-) JAN JABCZYK.

A·

w Łodzi
przy ul. Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 16 maja 1930
r. od godz. 10 rano w Lodzi przy ul. Kilif1skiego 44 odbędzie się sprzedaż z przetargu publiUszera
cznego ruchomości, należących do
Bomsteina i składających się z mebli. oezacow:1.nych na sumę zł. 2100.
Łódź, dnia 7 kwietnia 1930 r.
Komornik (-) ADAM LAGODZIŃSKI.

----~~~--------~~------......:;__

________

zamieszkały

~.;__:-

J.

EDMUND WASILEWSKI
Leondhardta i Bielskich

Wielki wyhór w6zków dziecinnych
krajowych zagranicznych łóżek metalowych; wyżymaczki amerykańskie
materace wyściełane oraz materace
sprę:i:enowe
hygieniczne „Patent" do
łćżekp odług miary nabyć
meblowych
można najtaniej i na najdogod·
nłejezych
warunkach w fabrycznych skład zie

na

płaszcze
oraz jedwabie

949

lekkie wełny.

Komornik (--) LEON WĄSOWSKt

1930 :i:.

OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grndzkiego w Łodzi, A•
DAM ŁAGODZIN'SKI, zamieszkały w Łodzi
przy ul. Kilii'1skiego Nr. 55, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 7 maja 1930
r. od godz. 10 rano w Lodzi przy ul. Tramwajowej 3 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu·
.Janiny
blicznego rn~horności, należących <lo
Smolarkowej i składających sil) z mebli, oszacowanych na sumę zł. 800.
Łódź, dnia 8 kwietnia 1930 r.
Komornik {-) ADAM LAGODZIŃSKI.

Dr. med.

SADOKIERSKI
stomatolog

chirurgja szcz~k, jamy
ustnej i plastyka
regulacja zębów

PIOTRKOWSKA 152. TEL. 144-64
Poleca w wielkim wyborze towary z fabryki

•
ew
Do akt. Nr. V25 - 1930 aee•
r._
OGLOSZENIE.
Komornik VI rewiru Sądu Grodzkiego ._
Łodzi, LEON WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. Wólczańskiej 10, na zasadzie art.
1030 U. P. C., ogłasza, że w dniu 2V kwietnia
1930 r. o godz. 10 rano w Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 24 odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego ruchomości, należących do Dawida Bodzechowskiego i składających się z mebli,
oszacowanych na sumę zł. 660.
Łódź, dnia 10 kwietnia 1930 r.

Do ahi;. Nr. 257 -

OGLOSZENIE.

·Do akt. Nr. 1108 - 1980 r.
OGZ.OSZENIE.
Komornik S~du Grodzkiego

t

lBlllt_ _ _ _ _ _..,..._ _ _ _~1--~~--llEDDlillD!mmllmll

.. . - • • - - - - - - - - - - - · · - Do akt. Nr. 1083 - 1930 r.
1930 r.
OGLOSZENIE.
OGLOSZENIE.
_
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, A·
Komornik S!ldu Grodzkiego w Łodzi, JAN
J ABCZYK, zamieszkały w Lodzi przy ul. Po- DAM ŁAGODZffl'SKI, zamieszkały w Lodzi
łudniowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030
U. P. przy ul. Kili11skiego Nr. 55, na zasadzie art.
C. ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 1930 r. od 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 6 maja 1930
godz. 10 rano w Lodzi przy ul. Stary Rynek Nr. r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Piotrkow3 odbędzie się sprzedaż z przetargu publiczne- skiej 56 odbędzie się sprzedaż z przetargu puAbrama
go ruchomości, należących do Mozesa vel Mosz- blicznego n1chomości, należących do
się z Wajsmana i składających siQ 3 sztuk towaru,
ka-Jakóba Feiersteina i składajllcych
10-ciu work6w kawy, 10-ciu skrzynek sardynek oszacowanych na sumę zł. 900.
i 2-ch skrzyń herbaty, oszacowanych na sumę Łódź, dnia 4 kwietnia 1930 r.
zł. 5944.
Komornik (-) ADAM LAGODZIŃSKI.
Uidź, dnia 10 marca 1930 r.
Ko1Mrnik (-) JAN JABCZYK.
Do akt. Nr. 2273 - 1929 r.

O G t O S ZE N IE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi ZYG.MCNT MAKOWSKI, zamieszkały w
Łodzi
przy ul. Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, te w dniu 18 maja 1930
r. od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Głowackie
go Nr. 18-20 odbędzie się sprzedaż z przetargu
publicznego ruchomości, nale~ących do
fir.
,,Cegielnia Bałuty i Ska" i składających się z
rno desek żelaznych, oszacowanych na 1umę
ił. 1000.
Ł ódź, dnia 7 kwietnia 1930 f.
l{omornik (-) ZYGMUNT MAKOWSKI.

„. .,."..

program od niedzieli dn. 13 do czwartku
dn. 17 kwietnia włącznie. Tragedja łez i bólu
z ghetta żydowskiego podług noweli FELIKSA
.lELDENA „KOL. NIDREI" w roli glównej 6wiatow.-j bławy tragik RUDOLF SCHII.DKRAl.:'f.

Do akt. Nr. 897 -

Do akt. Nr. 648 - 1930' r.

'. ~• •

Następny

p. t.

Wieczne Miasto

garnitury,

wielki

WER NER KRAUSS
BASSERMANN•
. l• ALBERT
.
.

h

Coo;r mi•i•• 1-1 U. tt-15 11'· tlI 50 V· aa pierwszy sea.n1 wszyatkie miejaea po SO'"
Po~Ątek 0 rodz, 4 pp. w aobot;r, niedziele i ńrięta o rodz. 2 pp. Paase·partout bilety
10S8 wolnezo wejścia w aoł>. I niedz. nie waine. Fierwszorzędny uapół muzyczny.

Do akt. Nr. 1161 - 19?0 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w l.odzi, A·
DAM ŁAGODZrnSKI, zamieszkały w Łodzi
przy ul. Kilińskiego Nr. 65, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogłasza, że w dnitt 16 maja 1980
r. od godz. 10 rano w Łodzi przy uł. Na.rutowicza 13 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Eli Rozenowicza i skła<lających się :i: maszyny drukar-·
skiej mechanicznej, oszacowanych na sumę zł.
520.
Ló dź, dnia 8 kwietnia 1930 r.
Komornik (-) ADAM ŁAGODZI~SKI.

fłlm

zWYSP.V ŚW. HELENY
...._
dni

rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 114-20

Do 11kt. Nr. !920
i inne.

Ogłoszenie ,
Komornik Sądu
Grodzkiego w to.
dzj, Bro n isław Pin·
gielski, zamieszkały
w Łodzi, pr'ZY ul.
Południowej N r. 20
na zasad zie nrt.1030

U. P.

C.ogłasza,ie

w dniu 15 kwietnia
1930 r. od godz. 10
rano w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej
Choroby skórne i wener. Nr.
218 odbędzie si~
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89 sprzedaż z przetar
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spacjalne gu publicznego ru•
Łód' Piotrkowska 73
100 2 godz. 3-4 pe poł., w 1uedz. od 11-2 pp. chomości, n a leią·
w podwórzu, tel. 1-58·61
Dla niezamożnych ceny lecznic. 1063 "cych do firmy „Bel·
ting", składających
się: z maszyny do
DR. MED.
wyro bu podwójnych
płoch, do krosien
mechanicznych occ
nionej 2220 zł.,osiem
•
dziesięciu klgr. pilccrów (poganiaczy
czołenkowych) oce·
I
Choroby sk6rne i weneryczne. nionych 700 zł.,
Leczenie diatermią. Elektroterapja.
kg. skóry Belgijs.
J
kiej na pasy rnaszy
Cena 125 zł. nadaje się do każ
Południowa
nowe ocen. 715 zł
dego odbiornika
Od 8-10 rano, 12-2 i 5-8,30 wiecz.
z 55 kg, takiejż'
w niedzielę od 9-2 pp.
Odpada koszt ładowania, niema
729 skóry ocenionej 71 8
Dla niezamożnych ceny lecznic.
kłopotu w noszeniem do firmy
zł. i 43 kg. takiejż5
skóry oszacow~ne•
na sumę Zł. 569 /
Łódź, dnia 8.l'V
193() r-

"DOBROPOL"

.

Li

J
I

Zakład Tapłcer•ko•DekoruyJny

SZKŁO

K. R. TERSCHMANN ICOWOŚĆ!

OKIENNE

ŁÓDZ,

ul. Gdańska Nr. 65 (Długa) 1011
Wielki wybór kanap, Foteli klubow1c~, ~apczanó:V i k:ze~eł.
PrzyJmuie wsz;elk~e przerobk1.
Robota pierwszori:ędna, dogodne waru nk

ornamentowe, sunwe, matowe oru nklerue budowli

diamenty do ranię«. szkła poleca po cenach niskich

J. OLEJNICZAK,

~~. u

U W A G A : Szkł• impektowe w wielkini wyborze. -

~~~11111111111111---„„„„„„„„„„..i~

HALLO!

Dzwoń teł. 16~-30

"Pogotowia
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Morrentalnie odświeża
garnitur ra :d. 3.-, suknię za zł, 2.80,
palto za zł. 3.-, łączni~ z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje,!;pr:r:erabia, nicuje, ntucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
782

NOWOOTWORZONA FABRYKA
MEBLI GIĘTYCH

,,VIENPOL"
.

poleca

Skóry-Hurt i Detal

retek i różnych 1toliJców
w1zy1tko

WleCZDJ a

w zakres

(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

giętych mebli wehod15ce.

poleca a
Spółka Szewców
Pionkowska 79
tel. 1.58-38

Łódi,
ul, Zawadzka 5

„ ~TY.1
Wł.oda a niedziela„ cfocfaW- iłufnrwd„ .._ .a. 4.10
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W tekście
Nadesłaae

.

•

.._,_,..-. IHha prźenrać tyl&e 1i15 - ~"mi•a: ~

~o ~.awe_„

Umu)ator

do RAD A

POLSICIE lłADIO I
łoi~ J. Krzyzanowski i S·ka
Andrzeja Nr. 4

1028

warzywne, pastewne, wszelkiego rodzaju kwiaty - pierwszorzędnych; krajowych i zagranicznych pielęgnacji nasion oraz
sztuczne l'lawozy poleca

Skład
Łódż,

- ~.....~„o.„. ~·„.!._~to

·

,

apteczny i nasion

a •. PILC

Plac Reymonta (Górny

CINY OGł.OSZE~ liłllJIC:OWYCH a
SO fT• :i:a wiern 1 milim. 1 łam. (strona 4
40
12
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•
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1
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„
„

ss·

28

Poradnia
Wenerologiczna
Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Czynna od 8 rano do 9 wiecz .
w niedziele i święta 9 - 2 pp
od 11 -12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin ncł
syfilis i tryper
Kon.ault~cje t neurologiem
i urologiem

Gabinet Swiatło-Lec7niczy
Kou11etyka lekarska
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

KQMQRNJK
Bronisfaw

Płnglelakl

1111 li
3.000
dola:ró,,.
poiyc:tki poszukuje
na pierwszy numer
hipde '.ci nieruchomości połoźone w
ŁoJzi, Zgłoszenia i
informacje do ad·
min. „Hasła"

PrzvJ·muJ·
e
J,
szycie i przeróbki,

ul. Baznrna 8, lewa
PORADA 3 ł
Rynek) 516, 1 teł. 1~8~7,:·00~·---=1=02=5==========Z==•==~~of~ic:!y~na~1.2p~a~rt;,e'.::,r._
łamy)

„
4 •
(10 łamów)
Nekrolori do 150 wierUJ' pó 30 , frl w:yieł po 40 fr. :ta 1 wieru
1 .111ttnn. (strona .4 łamy). Drobne Oirłoszenia 15 gr. za słowo.
Najmmejnc: oaJoazenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 lifr. za słowo
Z'll!ycza~e

EDWARD

ul.

902

z.iWeisoewa

k

••QSZEWCY.„ Nasiona

b o ł!' a t y wr-

bór krzeseł, fotełi, tabooi:at

łlOWOjĆJ

1 •
1.„

Majtluaiej.ne otłonbie :d.1.20.

Ogłouenl& firm zamilJjscowych, cho::iaiby posiadajllcych filjo
w Lod;i:i, a centrałe lifdzieandiiej, o 50 proc. droiej od cen miej•

Firnty zagraniczu o 100 procent d:roiej. Każda nowa
wszystkie już przyj~te ogłoszeni:i do zmiany
cen bez uprzedniego zawiadomieni:i.. Za terminowy druk ogłoszeń,
komullikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uwaza , e st
za beipłatae.
• Rql.iopl11Qw u.ró'Wao 11iytych jale i edrzuconyola redaki(
.U. nrrae&.
scowych.

podwyżka · obowiązuje
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