,,.
DZll 6

Opłata

Poniedziałek,

Nr. 103

REDAKCJA i ADMINISTRACJA,

ł.ódi,

poc.z towa uiszczona ryez•łtea

·dnia 14 kwietnia 1930 r.

Iii CERA 20 GlłOSZ~ Iii

Piotrkowska Nr. 15

Telefony: Redakcja 1-81·06, Administracja 1-63-66

-

ITlłOR
Rok IV

Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od srod_ziny 6-7 wieesorem
Sekrełarjat czynny od godz. 12-} w poł. i od 6-7 wiecz,

,
„
"SMIERC YOUNGOWI"

AG

Zwycięstwo rządu
BERLIN 13, 4. W pottiedziałek

Briininga pod znakiem _zapytania

W czasie ostatnich głosowań

Reich-

rząd O· I SZOsć,

wahającą się od

I

7 do 13 głosów, wzięli udział wszyscy posłowi c.:i

&fag przystąpi DO W CZVTANIA ustaw trzymywał TYLKO NIEZNACZNĄ WIĘK~ o ileby zatem w jutrzejszeni posiedzeniu nie jest wyklut*>ne, że RZĄD PONlóSLpodatkowych i agrarnych oręz ustawy o jun
BY PORAŻKĘ i AKTUALNEM STAŁOB1
_„ .
„
SIĘ ROZWIĄZAMIE REICHSTAGU.
ctittt między powyższemi dwoma ustawami.
Wzwiązkuztem zarząd frakcji
W kołach socjaldemokratycznych u·
trzymują, że wobec programu agrarn~go
1 o c j a 1 d e m o k r a t y c z n e j ZAWEZWAŁ TELEGRAFICZNIE SWYCH
Schielego, s o c j a t d e m o k r a c ł
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Wojewódzki zjazd delegatów

,C ZLONKóW, ABY PRZYBYLI NA JUObrońców
rRZEJSZE POSIEDZENIE REICHSTAGU
KIELCE 13, 4. Dziś odbył się woje-1
defilada przed gen. Góreckim.
w KOMPLECIE. Faktowi temu przypisują
W południe nastąpiło otwarcie zjazdu.
wódzki zjazd delegatów
duże znaczenie,
ponieważ fakt teo staPrzybyłych w imieniu rządu powitał wojeFederacji Polskich Związków
z w c i ę s t w o r z ą d u , uzysObrońców Ojczyzily.
woda Paciorkowski, w imieniu miasta prelwle w głosowaniu sobotniem POD ZNANa zjazd przybył prezes zarządu głównego zydenta Cichowskiego. Zjazd uchwalił
filEM ZAPYTANIA.
gen. Górecki._P-0 nabożeństwie zebrani U·
wysłać depesze chołdownicze
dali się na Grób Nieznanego żołnierza, na ręce Prezydenta Mościckiego i Marszał·
gdzie złożono wieńce. Następnie odbyła ka Piłsudskiego. (PAT)
· h - _..
się na placu: Marszalka. f'1 ~udskiego

Ojczyzny w Kielcach

Federacji Polskich Zw.
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między· Polską a · Holandją
HAGA, 13.4. W dniu wczorajszym pod
pisany został układ arbitrażowy między
Polską, a HoJandj~ Ze strony holender·
skiej układ podpisał minister Bela~
ze strony polskiej zaś - poseł Kttrzyń•
ski i naczelnik prof. Makowski.
(PAT}

Eugenjusz Kwiatkowski. Na czas
zgotowali dziennikarze z Ameryki łac1nsk1eJ
nieobecnoś·ci mit1Jstra Kwiatkowskiego kie„
·
·
:rownctwo ministerstwa obejmie p. wiceMADRYT 13, 4. G1'Upa dziennikarzy z
Wycieczka Żwiedziła w. towarzystwie
minister Józef Kożuchowski. (PAT!
Ameryki łacińskiej, która przybyła do Ma~ króla gotowe giuachy.
drytu, zwiedzała wczoraj roboty budowlaKról udzielał dziennikarzom różnych inemerytalna we Francji
ne w dzielnicy uniwersyteckiej.
formacyj, dotyc;zących przyszłego miasta
P ARYt, 13.4. Izba. deputowanych '
Dzeinnikarzy powitał minister oświaty, uniwersyteckieg9. Wieczorem na cześć dyskusji nad budżetem, nadesłanym
fJ• premjera z min.Matąszewskim
wkrótce przybył król, któremu zebrani dziennikarzy odbył się bankiet. (PAT)
przez Senat, postanowiła przywrócić 367i
WARSZAWA, 13.4. Dnia 13 bm. pan
głosami przeciwko 205 artykuł ustaw,Y.
zgotowali
gorącą owację.
I
premjer Sławek odbył konferencję z kiewyrównywujący automatycznie
emery.
-oOo-Townikiem ministerstwa Skarbu p. Matu.
tuty. Artykuł ten był zwalczany prze1
"Szewskim.
(PAT)
rząd. Kwestja zaufania wysuwana nie bJ
ła.
(PAT)
P·

inż.

·

nie mają powodu do obaw
o nowe wybory. (PAT)
BERLIN 13, 4. W nocy z soboty na
niedzielę nieznani sprawcy namalowali na
wszystkich brama~h ,Rei~hstagu czerwoną
farbą napisy „sMIERć YOUNOOWr.
(PA11
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USTAWA

ICOllPEQEllCIA

Kryzys polityczny

SCHUTZllURD

UIC&AD „

Manewry Rei·chsw
· ehry

dotyczących

t,jach
angto-sowieokiego zawarcia
układu tymczasowego
handlowego.
Układ ten będzie podstawą stałego trak/atu handlowego. Przewidywane jest zorł
•
iieanizowanie przedstawicielstwa handlowe-te·UZ
Samą
goZ.S. R. R. w Londynie na zasadach od· ,· Kato.wie~ .13 kwietnia.
powiadających systemowi mono.polu : han- r ,
~sta<trticli dJtiakh~ bawii w Opolu
dtu zewnętrzne..2:0. (~T)
d-ca 3 -ej dy.'!b;ji Reichswehry,,:_geu. von
Stiilpnadeł, J{tóremu pódlegają . oddziały
P'
•
....,
Refchswehry, stacjoMwane na
śląsku
w firmie B. Herse
Opolskim.
WARSZAWA 13, 4. Dzisiejszej nocy
Na cześć gen. von Stiilpn'ailel odbyło
() godz. 2-giej wybuchł pożar w maga:zy- się u dowódcy garnizonu opolskiego przy
nach koniekcji damskiej w Jimie B. Her· jęcie z udzht!em p:rzedsta w~cieli
lokalse. Pomimo energicznej akc.ii trzech od- nych wladz pm1stwuwyth, lmmunalnych,
działów straży ogniowej pożar udało się oraz miejrscowych 01·ganlz::i.cyj gospod.al'·
opanować dnpiero około 4 nad ranem. czych, p!1litycznych i wojskowych.
Wypadku z ludźmi nie było. Cz~ść gma- · Gri1. von SWlpnadel wygfosH · na przy
~~tała ~~_::- JPATt
ieciu tc;u dłuższe przemówienie, w kw-
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j nowisko socjalistów wobec ustaw agrar~ dziękuje regentowi Horthy'ema
BUDAPESZT, 13.4. Król włoski prze.
nych i agrarjuszy wobec tista:w socjalnych,
ponadto- trudności w osiągnięciu p<6rozu- słał regentowi ·Horthy1emu serdeczny te.
111ienia w sprawie ceł hodowlanych.
legraim, w którym dziękuje· za wtęczenie
Dziennik nExpress" pisze, pQdniesie- mu za pośrednictwem hr. Bethlena wy.
·ni.e ceł hodow.ianych bez ·równoczesnego sokiego odznaczenia węgierskiego i za.
wypowiedzenia umów handlowych z Pol~ pewnia o najserdeczniejszej sympatji dlf
ską i \JVęgrami był-0by bezcelowe. Zda- Węgier - własnej i narodu włoskiego.
(PAT)
niem pisma, nie rozstrzygnie się tej sprawy przed powrotem ministra Benesza z
Paryża. ·
(PAT)

PRAGA 13, 4. Sytuacja wewnętrznopolityczna w Czechosłowacji u~egła •v dą
gu dnia dzisiejszego znacznemu: ZdoSlr-zeniu.
·
· · .~' Parlament został rozpµszćzóny mi fer·
je świąteczne, mimo,· ·ze wedł1;1g poprzed-nich )!.apowiedzi miał- on jeszcze uchwalić
kilka przedłożeń w sprawie ustaw, mających się przyczynić dQ usunięcia kryzysu
anglo· sowiecki
ntOSKWA 13, 4. Ambasador sowiecki w rolnictwie oraz ustaw socjalnych.
Sytuację wytwarza nieprzychylne sta
.óolrolnikow porozumiał się z min. Hender--o0o--ronem we wszystkich zasadniczych kwes-

...0„6„

„

grozi• w najbliższej przyszłości Czechosłowacji

urządza manewry terenowe
WIEDEN, 13.4. Dziś odbyły się w okolicach Wiednia manewry terenowe socjalistycznego Schutzbundu. Ze strony
wcjalistycznej oświadezają., że manewry
te były zarządzone ze względu na w:i:mo!;oni działalność_, Hdmwehry.
(PAT)

d
na _

•

granicą

l 1
po_
SJi{' .-

·; .
rem po omówieniu obecnej. sytuacji i>oli~
ty~ne~ i g~podarczej Nieniięc ~powi~d~!ał, ~e tegoroczne. mane~1-y . 3-eJ dyw~zJ_; Relchswehry. o~będą się na
te1:eme
poin.ocnyc!1 powrnto'~ śląska Opolskiego,
a więc tuz nad gram~ą polską.
Pr-ezydent regencji opolskiej, von Lukaschek powitał zapowiedź tę entuzjastycznie i złożył gen. von Stii.lpnadcl podz~ękowanie za przygotowanie
obrony
wschodnich granic Rzeszy „!Jrz~d napaści~ pańsh?a cśdennego" jak wyraził się
cfoslcwnic. Oskra)

STOECKLElł
na miejsce kanclerza Seipla

POSE&

. WIEDEN, 13.4. Po - ustąpieniu kano
clerza Seipla kierownictwo stronnictws
cltrześcijańsko • społeczne~o objął .po8el
Stoeckler.
(PAT) · .
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z;a zamordowanie dwóch k<>biet

ICARA

1

QUIMPER. 13.4. Sąd tutejszy e;kazał

na śmierć niejakiego Lefloche, · ktOry

w.

dniu 1 stycznia r. b. zamordował w O•
krutny sposób dwie kobiety, matkę i cór·
kę, p<l'czem dokonał na nich gwałtu i usi·
fował podpalić dom dla zatarcia śladów
zbrodni. Lefloche w wieku lat 15 zabU
już 8-letniego chłopca i był zesłany dei
kolonji lrarnvch do czasu pełnoletności.

•

Str. %

„lIASLO"
1

KlłOlllK.A
DZIS:
W alerjana ·

KWr.='CJEŃ.

14

Poniedziałek

'

-

Prof. Aleksander Briickner
Laureatem

JUTRO:
Anastazego

-·-

Ws. słońca
Zachód •

g.
g.

z dnia 14 kwietnia 1930 roku_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;..;.,...;.;.._ _1_m.
__1C_O.~~

W

niedzielę,

Nag~ody

dnia 13-go b. m., o godzi- prezydenta

Literackiej m.

Ziemięckiego

Komitet

wysłu

'lt•

Wręczenie

4 m. 47 nie 11-ej przed południem, o d b y ł o chał stojąc.
D yvI o m
6 m. 28 się posiedzenie Komitetu
Po zgłoszeniu i zmotywo.waniu kandy- b ę dz ie

N a g r o d y L i t e r a c k i e j m. Ł o · datów, KOMITET POSTANOWIŁ JED4 nt , 3 d z i n a r o k 1 9 3 O , zwołane w NOGŁOśNIE PRZYZNAć NAGRODĘ LITERACKĄ m. ŁODZI NA ROK 1930 p.
myśl Statutu celem wyboru laureata.
BRUCKNEROWI Przed przystąpieniem do obrad, p. ALEKSANDROWI
prezydent
Bronisław Ziemięcki wygłosił PROF. .UNiwERSYTETU BERLIŃSKIEGO,
Baczność
przemówienie ku uczczeniu pamięci ś. p. ZA CAŁOKSZTAŁT JEG9 DZIAŁALNO~
Urząd Wojewódzki w Łodzi otrzymał
prof. dr. J. Kalen~acha. Przemówienia p. śCI NA POLU LITERATURY POLSKIEJ.
A>szerny
okólnik Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w sprawie ulg wojskowych,
które mogą być stosowane przy poborze
~oc.znika 1909.
Okólnik zawiera postanowienie w sprawie udzielania odroczeń studentom i uczpotrwają
niom, jedynym żywicielom oraz poborowym, którzy w okresie poboru odziedziw dniu wczorajszym O, godzinie 10-ej bjanic oraz poseł Waszkiewicz.
~zyli po zmarłych rodzicach gospodarstwa
rano w lokalu przy ulicy Głównej Nr. 31,
Po referatach wywiązała się dłuższa
rolne łub inne warsztaty pracy. (w)
rozpoczął swe obrady
dyskusja, która ' przeciągnęła się do gowojewódzki zjazd N. P. R. -lewicy.
dziny 10-ej wieczorem.
Na zjazd przybyli licznie przedstawiWobec spóźnionej pory oraz konieczświąteczne
ciele organizacji N. P. R. z całego okręgu ności rozpatrzenia
niektórych ważniej
szkołach
łódzkiego. Zjazd otworzył prezes Łódzkiej szych spraw przewidzianych na porządku
W związku ;ze zbliżającemi się ferjami Organizacji mec. Fichna i powołał na dziennym obrad, zjazd z kon'ieczności
~kolnemi świąt Wielkiejnocy, iruratorJum przewodniczącego p. Dani'ńskiego b. J?OSła
został przedłużony
wydało aktualpe przypomnienie w sprawie na Sejm.
do dnia dzisiejszego.
:adawania prac młodzieży na święta.
W ciągu dnia wczorajszego wygłosili 1
W dniu dzisiejszym zJazd będzie obraKuratorjum przypomina, .że ferje prze- dłuższe referaty
dawał nad sprawami ustosunkowania się
maczone są na odpoczynek i z tego powona temat sytuacji w kraju
do polityki zagraniczne - niemieckiej i
du nie należy uczniów przeciążać pracami. i zagadnień ustosunkowania się N. P. R. rosyjskiej, oraz organizacji wewnętrznej
(w)
lewicy do innych grup politycznych, pp. partji. (s)
Fichna, inż. Wojewódzki, Tomczak z Pa-oooWschód k. g.
Z. księi)''a

5 m.

poborowi

Wojewódzki zjazd N.P.R-lewicy
Obrady

I

dwa dni

Ferje
w

~mierć przy pracy

W dniu wezorajszym w fabryce Ejtinp a przy ul. Radwańskiej miał miejsce
nieszczęśliwy wypadek, który pociągnął
za sobą życie ludzkie.
Jeden z robotników 30-letni Marjan Pititiski (Piaskowa 63) dotknął się przewodnika elektrycznego o wysokiem napięciu
i padł na miejscu rażony na śmierć prą
dem elektrycznym. Przy zwłokach wystalriono posterunek do zejścia władz sądowo
hlczych. (P)

Łodzi
Laureatowl

u o r a z N a g r o d y o d-

się--w myśl
po„
s t a n o w i e ń S t a t u t u - NA UROCZYSTEM POSIEDZENIU RADY MIEJ·
SKIEJ w DNIU 3 M A J A 1 9 3 O r.
W obradach Komitetu brali udział: pp.
P r o f • d r • J. C h r z a n o w s k i .
(Polska Akademja Umiejętności), kurator
Łódzkiego Okręgu Szkolnego - J. G a d o m s k i , P r o f • d r • · T. G r a b o w s k i
(Uniwersytet Poznański),
W a c I a w a O r u b i ń s k i (Tow.
Literatów i Dziennikarzy w Warszawie)
r e d • C z • G u m k o w s k i (Syndykat Dziennikarzy w Łodzi), prezes Rady Miejskiej i n ż. J. H o I c gr e b er,
docent dr. St. Kołaczkow
ski (Uniwersytet Jagielloński), . Le o n
Po mir owski
(Zw. Zawodowy ~i
teratów Polskich), ławnik P. Sm' o1 i k (Delegat Rady Miejskiej), p r of •
d r • J. U j e j s k i
(Uniw.ęrsytet
Warszawski), J. Wo ł os z y n o ws k i
(P• .E. _N.-'Club), oraz prezydent B.
Z i e tti i ę c k i • Obecny był również p.
o. dyrektora Zarządu miejskiego - M.
Kalinowski. Obradom przewodniczył prof.
J~ Chrzanowski, sekretarzował red. Cz.
Gumkowski. Protokuł prowad.ził w. z. kie·
rownika Oddziału Prasowe2.0 red. W.~ Pq
lecki.
·
· ·
..... · '
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OTWARCIE MIEJSKIEGO ·- MUZ~UM
HISTORJI i ·SZTUKI

Doniosły ,dzień w

Życiu

Łodzi

.kulturalnej

W dniu wczorajszym w gmachu Magi-1 uroczystcść
·
$atu przy Placu Wolności l, odbyła. się
otwarcia muzeum sztuki,

złożone przeważnie ze zbiorów Bartoszewiczów, ofiarowanych naszemu miastu.
zwłoki
Na uroczystość przybyli gen. OlszynaWilczyński, naczelnik wydz. woj. Tymieniecki, starosta grodzki Dychdalewicz,
Wj dniu wczorajszy.m zaalóumowano
starosta Rżewski, nacz. dr. Skalski, prezypo~runek policji na Widzewie wiadomodent Ziemięcki, wiceprezydenci: Rapalski i
!6cią o znalezieniu na przedmieściu WidzeWielii1ski, prezes rady miejskiej Holcgre1 członków chóru pod gruzami estrady ·
w.a tmpa nieznanego męzczyzna. Policja
ber, wiceprezes Wolczyński, radni i ław·
P9 przybyciu na miejsce znalazła przy
W dniu wczorajszym w sali Filharmo-1 ciężkie uszkodzenia 27-let~ia Sara Sta- nicy, przedstawiciele malarzy łódzkich, in·
zwłokach flaszeczkę z esencją octową.
nji przy ul. Narutowicza Nr. 20, odbywa- szewska (Brzezińska 14), złamanie obu ttytucyj społecznych, prasa i zaproszeni
Przy samobójcy nie znaleziono żad- ła się akademja ku czci Mendelsona, urzą- 1nóg, 18-letnia Hana Adamowicz (Pieprzo- goście.
llj'dl papierów., mimo to policji udało się dzona z inicjatywy żydowskiego stowarzy- wa 8), złamanie nóg i ręki, oraz 20-letnia
Prezydent Ziemięcki wygłosił dłuższt
ltSłałić tożsamość denata, którym okazał szenia robotniczego Bund. W programie Ruchla Szenwar (Zawiszy 26,) które po przemówienie · o historji zbiorów Barfo·
1ię mieszkaniec Widżewa Kazimierz Ba- między innemi przewidziany był
nałożeniu opatrunków przewieziono do szewiczów,
&hJski.
koncert chóru robotniczego.
szpitala. Lżejsze uszkodzenia ciała odniopodarowanych qiiastu
Zwłoki jego przewieziono do prosekto„ Ody około godziny 13-ej chór w liczbie sły26-letnia Sala Hochbaum: (Pomorska
•m mi*kiego . .(P).
kilkunastu osób, wszedł na podjum, za- 29), 26-letnia Małka Fafner (Limanow- i o tym zaczątku miejskiego muzeun
.
, mierzając rozpocząć koncert, nagle roz- skiego 13), 22-letnia Regina Berli11ska sztuki które w przyszłości będzie godnew
._
dyżury
legł się złowrogi trzask i przegniłe deski (Zgierska 43), 20-letnia Freda Szofer (Pił- dr~giego w Polsce miasta.
Oddając
społeczeństwu
nowy
przyby.
.
.
.
.
oraz belki nie wytrzymawszy ciężaru zgra. sudskiego 2), 18-letnia Zła ta Lajb (PoDm dy.zun!Jł apteki L. Pawłowski (Piotr~ 'madzonych
łudniowa 27) 18-letnia Chaja Fiszerman tek sztuki i kultury, prezydent Zie·mięcki
łlnfska 30"7). S. Hamburga (Główna 50), . B.
( Krzyzowa
·
2 )' , 1· 16- Ie tma
· Gen1a
· ·W a ks~ przeciął symboliczną wstęgę i zebrani
Głnd:towskiego (Narutowicza 4 ) J S'tk·
run ęły w g łąb ,
weszli do sali muzeum · by podziwiać ni'·
(f:Copemika 26-), A. Charemzy. (p~in:rsi:~~)a grzebiąc 10 osób z pośród członków chó- man (Szkolna 13).
:.
A. Potasza (P1ae Kościelny 10).
(p)
' ru. Na sali powstała panika i zamieszanie.
Wszystkim poszkodowanym udzieliło gromad.zone tam dzieła„
Po chwilowem oszołomieniu, widzowie pomocy pogotowie ratunkowe, przyczem
Ławnik - wydziału oświaty L kultury
eJesłraCJa
rzucili się
[przewieziono niektórych z nich do domu. Smolik wygłosił do zebranych przemó·
W d · dz' · .
. .
.
na pomoc rannym
Natychmiast po katastrofie, akademja .wienie w którem skreślił historję pośzcze·
JO
Plmu ~s~~Jszymdbo g~dzi~ie 8-eJ ra- ;i wezwali pogotowie ratunkowe oraz zawia- została przez organizatorów rozwiązana i gólnych obrazów i ich tworców.
,i;ia ac.u a er~ o ędz1e się P!zegląd domili V kom. P. P.
uczestnicy rozeszli się. ( s)
kont roczn~k 19~6 1 sfa.rs~ych, ktore dopośród poszkodowanych odnieśli bardzo
*
*
tychczas ~17 mag kart re1estracyjnych.
--oOo-wczora1 z okazji otwarcia mtizeurn
. Wła~crele koni wymienionych, zamiejskiego Magistrat otrzymał szereg de:pesz i listów. ~ueszkah
na terenie wszystkich komisa~zyn
.fjatów m. Łodzi, winni w oznaczonej goMiędzy innymi .nadesłali depesze: pre•
dzinie dostarczyć konie do przeO'lądu. Nie
zydent Warszawy Słomiński, dyrektor 111-ast@sujący się do obowiązku reje~trcji woj~ ?ł1nlla t•ełowane1
~eum narodowego w Warszawi e, dyrektm
skowęj koni, ulegną karze w drodze ad11.1.&
&
departamentu sztuki ministerstw a w. r. i
o. p., archiwum bibl. i muzeum archidje·
młnistracyjnej. <s>
męża otruła się
c:ezij poznańsKiej, wydział sztuk pięk11§r cła
uniwersytetu wilet1skiego i . t. d. (b)
•
W domu przy ulicy Nowo-Zarzewskiej I i począł ją bić .
Nr. 34, zamieszkują · Józef i Józefa małżonSmoczyńska prosiła go, by ze wzglęNa. p~echodząceg? ulicą Pomorską, kawie Smoczy11scy. Pożycie Smoczyńskich du na obecność obcych zaprzestał awantuPATlłlAlłCHA
Kuczynskiego, 26-Ietmego robotnika za- nie należało do zbyt szczęśliwych,
ry, lecz rozgniewany pijak dalej znęcał
kościoła prawosławnego •·
mh~szkałego przy ulicy Pomorskiej 86
z powodu nałogu pijaństwa
się nad bezbronną. kobietą.
Białogród 13 kwietnia.
napadł nieujawniony dotychczas sprawca'
Smoczyński bardzo często upijał się i
Gdy kilku z pośród obecnych stanęło w
Dziś
konsyljum,
złożone z
wszyst•
który zadał mtt kilka ran kłutych noże~ przychodząc w stanie pijanym wszc:t.ynał obronie katowanej, ta korzystając z chwiw bczuch.. .
.
awanturę z żoną,
!owej nieuwagi, chwyciła butelkę z kwasem kich biskupów ko,~cioła prawosławnego ;
wielu duchownych i · dygnitarzy państwo·
. Kaczynsk1 padł nieprzytomny na ziektórą bił.
karbolowym
'\\'ych obrało nowego patrjarchę
serh·
aMę. Wezwany łekarz pogotowia ratunko- . W ·dniu wczorajszym w mieszkaniu Smoi wypiła jej zawartość.
kan·
wego po nałożeniu opatrunku przewiózł. czy11skich odbywała się libacja, w czasie
Wezwany lekarz pogotowia po udzie- skiego. Zgromadzenie wysunęło 3
rannego do szpitala św. Józefo. Sprawcę l' której Smoczyński będąc już w stanie pod-, leniu pierwszej pomocy przewiózł chorą w dydatów, z paśród których król Aleksan;><>$za.kuje poł~a._ .(s).
chmielonym,
stanie beznadziejnym do szpitala w Rado- der desyg-nował bisktJp'l. Varnava, jako
nowego patrjarch~ (PAT).
rzucił się na żon~
goszczu. .( s ).
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W ksiąieczkacb wojskowych
nie wolno robić żadnych
adnotacyj

żimnej

Szklanka

810\!~":~wi~~?! ~~!aa!~J ;!!:anłury

' Podczas zeszłorocznych zebrań kong;oinych rezer\vistów i pospolitaków zapważono że w ich książkach wojskowych
czynione były różne adnotacje i wpisy
przez urzędników stanu cywilnego, or~any P. P. i rządców domów.
. Ulica ~~gist~acka była w dniu wczoWobec tego Ministerstwo Spraw Woj- raJszym WJ owmą .
skowych wyjaśniło obecnie, że wymie·
. . krwawe1 awantury,
mone wyżej organy i urzędy nie mają wynikłej z błahego powodu. Oknem z miesz
p. Wajsa, przy ulicy Magistrackiej
prawa czynić jakichkolwiek wpisów do kania
16 poło·
2 · t
książeczek wojskowych.
'
z0 nym na
p1ę r~e
wyglądała słuząca.
Poza władzami wojskowemi mogą jeJynie urzędy gminne (magistraty), w
specjalnie nato prowadzonych rubrykach,
czynić adnotacje o dokonaniu meldunków
wojskowych. (w)
•

I

•

Właścicieli
Nieruchomości

wypadło

Magistrat m. .ł.Jodzi jako pierwsza
instancja przemysłowa zwrócił się do
Izby Przemysłowo-Handlowej z projektem. zatwierdtenia nowej taryfy dla kominiarzy. Sprawa ta je:;t obecnie przedmiotem obrad, po wysłuchaniu opinji ze
stron przedstawicieli nieruchomości, będzie ostatecznie rozstrzygnięty. .(w)

SŁUCHAWKI

~

>
Ili:'

wszelkie akcesorja J:"adj owe
poleca najtaniej

~

Bluro Agenturowo • )Combowe i<

=

Sp.aa.o.

(Konstantynowska)
Tel. 190-73
.

podwórze
zywszy
. poczęła wzywa~ pomocy.
Na krzyk jej przybył dozorca d·omu
Dżong, który zwrócił się do osobników
by natychmiast zaprzestali szturmu dd
drzwi mieszkania Wajsa.
W odpowiedzi rzucili się oni na do·

1

•

piętra

zorcę,

d~iecko

przechyliło

się

i

utraciwszy
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wiado- konali rewizji. Rewizja jednak ni& int.
lokatora tegoż udowodniła.
tern że na Chojnach przy: ulicy Kościuszki domu Stanisława Patory
Z mieszkania Patory policjanci IK1ali
2 mieści się
ukryty jest przemyt,
się do mieszka..'lia inneg'O lokatora tegoi
centrala przemytnicza
wysłał na miejsce trzech policjantów st. domu Władysława Jacha, lecz i tu prze..
do której pr.wmycają z zagranicy szereg post. Szymańskiego, st. post. Raka ~raz prowadzona ·;rewizja
rozmaitych towarów, a przedewszystkiem post Zielińskiego.
nie dała żadnych wyników.
tytoń. W dniu wczorajszym komendant
Policjanci po przybyciu na miejsce
Wówczas policjanci podzielili si~ :na
posterunku na Chojna.eh st. przod. Zy- udali się do mieszkania Patory, gdzie do- dwie części. Post. Szymański został na
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ podwórzu, pozostali zaś dwaj udali się na
„KSIĘżNICZKA na GROCHU".
dalsze rewizje.
w poniedziałek świąteczny dn. 21-go 0 g.
W trakcie przeprowadzania rewizJi
TEATlł
12-ej w poł. dana będzie bajka sceniczna p. t. usłyszeli gwizdek alarmowy wobec czego
---o0o-,,K~ężnic~ka na groc~u w 4-ch aktach z pro- pospieszyli na podwórze.
TEATR POPULARNY.
logiem,
~ersz;~ napisana. prz~z R~usa, wedTu zauważyli iż post. Szymański dobi·
Ogrodowa Nr. ·1s.
ług znaneJ basru Andersena. W1d0Wlsko to hę- •
· d d
·
t
· pod •
„ZACZAROWANE KOLO'.
dZie miało charakter hołdu dla wielkiego dufi- Ja Slę O ~.:us ępu ~a ,
';70rz~.
Dziś, poniedział'ek, wtorek, i środa przepię skiego bajkopisarza, którego 125-letnią roczniOkazało się iz zaqwazył on Jakąs k0<
kna ferjowo ujęta baśń dramatyczna L. Rydla cę urodzin obchodzi obecnie cały świat kultu- bietę, która wyszła z mieS7ikania Patory
,,Zaczarowane koło", która swym walorom scez paczką w ręku i następnie
nicznYni i doskonałej grze artystów zdobyła ralny.

I SZTUICA

od

wśród łódzkich melomanów.
„DZIELWYA'Wo~ 5Pz'wEJK".
Zbucki kończy swą świąteczną aDziś w poniedziałek o godz. 4 popołudniu
naszej publiczności wspaniały wode,,Dzielny Wojak
wil ze śpiewami i tańcami „Wakacje małżeń po cenach najniższych
Szwejk".
skie".
„DZIWNE WĘDRóWKI SALVERMOSERA".
„IWPCIUSZEK".
Dziś w po~~~ziałek o godz. 8.30 :meczorem
lłarwna bajka ,,Kopciuszek", kt6ra ku ucie po cenach naJruzszych groteska „Dziwne węsze dziatwy wróciła na scenę, dana będzie jesz- drówki Salvermosera".
cze dziś, poniełek i wtorek o godz. ·4.20 popoł.
Ceny najniższe.
„PERFUMY MOJEJ żONY".
już we środę premjęra komedji L. Lenza p.
TEATR "".„,.,....
•YNY
t. ' ,Perfumy moJ·eJ· z·on""
3 • obfitu·
AAJR-"'n.n..o..
;iące·J w arcyza„KOBIETA z ELEGANCKIEGO śWIATA".
bawne ,,Qui pro Quo".
Dziś .poniedziałek o godz. 4.30 po południu Obsadę tworzą: Grywińska, żabczyńska,
i 8.30 wieczorem oraz wtorek i środa wyborowa, Krzywicka, Znicz, Brodniewicz, Krotke. Reżyskrząca humorem i wesołością komedja z. seruje K. Tatarkiewicz.
Geyera „Kobietka z eleganckiego świata „W
Bilety do nabycia w kasie zamawiań Piotrwykonaniu: Dahnelówny, Kędzierskiej, Trap- komska '14 od 10 rano do 7 wieczorem bez
szówny, Michalaka., śeibora i Staszewskiego. przerwy.

Reżyser
trakcję dla

,

.

Dla ociemniałych „mówią.ca książka"
będzie prawdziwem błogosławieństwem.
Powstaną mówiące bibljoteki; możliwe
będzie utrwalenie głosu aut~ odczytującego głośno swe utwory„
Powstanie nowa gałąi
przemysłu,
która prawdopodobnie osiągnie .to, aego
nie zdołało dokonać nawet radjo, a mianowicie ~ do lamllSL gramo:fo-

w~~ d~ ustęp~.

.

\Yspoln.em~ ~1ł~ drzwi 'Ył"''a~ono

polkJanci UJęh kobietę w chwili kiedy
paczki tytoniu do ustępu.
Tytoń w ilości
25 kilogramów
.
,
odebrano, a kobietę ową która okazałt\
się niejaka Rutkowska aresztowano.
Podczas prowadeznia jej do komisarJ'ata nastąpi·ły nieprzewidziane wypadki.
Oto przed domem zebrał się tłum w

l

wrzucała

li~bie 500 osób, który począł wznosić

wrogie okrzyki i wkońcu zaatakował policjantów.

Napa.~ udało

.
61{;

odbić aresztowaną. Rutkowską

Epokowy· wynaIazek francus
' ki ~kilo
z

~l~

.. ·:

-~·

wiadomośd o mości, .że w mieszkaniu

Kategorja druga obejmuje nieruchomości, których czynsz. komorniany przeBerlin, 13 kwietnia.
kroczył w połowie 100% . stawkę czynszu •
Paryża donoszą o pmwdziwie epokoprzedwojennego. Stawka dla tej kategorji wym wjnał3zku francuskim.
nieruchomości wynosi 125% państwowe:Jest nim ,,mówiąai. książka• - mała . skrzynka z minjaturową aparaturą. ago podatku od nieruchomości. ( s)
nalogiczną do zastosowanej w
filmach
dźwiękowych. Skrzynka połączona z konDzU, 1łlebrwałe produkcje taktem elektrycznym odtwarza
elektrocyrkowe z pogromc*l
magnetycznie utrwalony: na taŚIDia s.talo„KORONA" Paater Paolino Easerto wej głos i dźwi~

CYlłK

.

szereg przemytników pod kluczem

.em dzi·si"ej"szym Magi"strat. m. ŁoZ dni
dzi zarządził rozesłanie .nakazów płatnic1.1ych na podatek od nieruchomości. Nakazy te obejmują wszystkie nieruchomo.
\ci na terenie Łodzi, które są podzielone
na dwie kategorje.'
.
·
Pierwsza kategorja obejmuje nieruchoAioścl, w których . połowa ogólnych wpływćw przypada na lokale pełnym ko0
mornem. Podatek dla tej kategorji przewidziany jest przy sumje. .2,000 zł. komornego w wy'sokośd 25%. ogólnej należności państwowego podatku, przy sua po- .

:iet·~a~· ~: ~~~:tciodatku,

.

P"'*

llilililiiilliiiiiiiiiiiim„ wielki sukces

Sciąganie · podatku
nieruchomości

-~.

na Chojnach
mywała lronfidencjonalpe

RADJO ··
DETEKTORY.
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Od -dłttższego już czasu policja otrzy-1gmunt Kurpiński po otrzymaniu

NA RATYUt

nWestfalja"

•

ł ?a gorę, pragnąc, ,,porachowa(

. „

się ze s uzącą. Ta przestraszona zamknęła
'drzwi na klucz i otwor
okn0 00

I

·. Ksiąłeczki dla dezorców
··
„
domowych .

Ł6dt,

't,....

kobiety. Służąca oblała wodą tow.an zk
'f!lężczyzn którzy należąc do sferyysno:
·
·k · '
~~~:;;.;;'' rozs~erdzili się i rzucili się po

f>ijąc go · rurką żelazną.
Z
pomoc.ą pośpieszyfa mu żona, którą na·
rownowagę
'
pastnicy również poturbowali.
spadło na bruk podwórza,
Zaalai:mowana
przez
lokatorów
domu
doznając bardzo ciężkich uszkodzeń ciała.
Wezwany lekarz pogotowia ratunkowe- policja, przybyła na miejsc.e i zatrzymała
go, po nałożeniu opatrunku, przewiózł ran- obu napastników których przeprowadzone
ne dziecko w stanie agonji do szpitala do V kom. p. p.
Wówczas zebrało się kilkunastu koleAnny Marji.
gów
aresztowanych, którzy przyjęli groźna
Rodziców pociągnięto do odpowiefunkcjonarjuszy policji 1
dzialności, za pozostawienie dziecka bez postawę wobec
że
zmuszeni
byli
oni użyć broni. Spitak
opieki. (s),
sano protokuł dw0m osobnikom,
.
oraz areszt-0wano trzec~
za czynny opór władzy.
Wszystkich 5 zatrzymano do czasu U•
kończenia
dochodzenia i osadzono w V
Do
1
kom. p. p. Mimo to towarzysze aresztowanych gromadzili się w okolicy miejsca aP+
wantury, grożąc
W nzie późnego doręczenia lub nieotrzymania pisma prosimł:
krwawą zemstą służącej,
P. T. PJ:"enumeratorów zawiadamiać administracj~ .H a s ł a'
z przyczyny której wynikła bójka
teL 163-66.

taryfa

~

•

oknem z drugiego

W domu przy ut Dolno-Wschodniej
Na odbytem posiedzeniu w Staro- 2, w dniu wczorajszym w godzinach wiestwie Grodzkiem w sprawie przyłączenia czornych zdarzył się
domów do ogólnej sieci . kanalizacyjnej,
nieszczęśliwy wypadek
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomoś spowodowany przez nieroztoczenie należyci wystąpiło do Ministerstwa Skarbu z tego dozo~u nad dzi~ckiem. 2~letnia Eryka
;memorjałem prosżąc o przyznanie im Botk.e, cork~
z~mieszkałego tamże rokrótko terminowych pożyczek na Dowyż botmka, bawiła się
.
sze cele. .(w),
,°:'1 parap~c1e okna,
I
n~ wysokosc1 2-go piętra, pod opieką matNowa
kominiarska ki. Ody ta w pewnej chwili oddaliła się,

Na ostatniem posiedzeniu kom~sji ~z
jemC'7.ej, między innemi uchwalono wprowaJ.zić specjalne książeczki: obraehunkowe dla dozorców domowych.
Centralne Stowarzyszenie Właścicieli
Nieruchomości opracowało wzór tych
miąźeczek, które wkrótce oddane bedą.
dozorcom do użytku.
(w).

W pewnym momencie złośliwa dziewczyna. uplanowała dość głupi żart. Oto
przymosła szklankę wody i czatowała
przechodniów by sprawi'ć im
na
prz~dwczesny dyngus
·
•
Pierwszymi, którzy przypadli jej do gustu
byli dwaj mężczyźni idący w towarzystwi~

2-letnie dziecko

Petycja Stow.

-=

wody

i odebrać skonfiskowany tytoń. Jedna).
jednemu z policjantów udało się prawie
tytoniu
w

ukryć rękawie płasz·

W godzinę później do wspomnianego,
domu udał się silniejszy liczebnie oddział policji, który aresztował Stanisła
wa Patorę oraz żonę jego, Władysławn
Jacha z żoną, Rutkowskiego z żoną, Grod
ka z żoną oraz Głownika. "' ,.,.. „ ..... „ ,._„„ v
Wszystkich aresztowanych przewie·
ziono pod silną eskortą do wydziału
śledczego przy ul Kilińskiego 152 gd.zi~
osadzono icll. w areszcie do dyspozycji sę<kiego śl~

~
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Koncertowa gra

wicemistrza Polski

GARBARNIA . 5:1 (3:1)
łodzian

przynosi im

zwycięstwo

Zwycięzcy przewyższyli gości pod każ I usposobionemu atakowi,.
Trudno tutaj
względem Grali niezwykle ambitnie; kogoś wyróżnić, gdyż cała piątka grała
i taktycznie bez zarzutu. kon~ertowo w pierwszej połowie. Tatlerozmaitym przypuszczeniom i zeszłorocz- Wszystkie linje pracowały z jednakowem usiewicz miał bardzo dobrych łączników
nym wynikom druż)Glla Garbarni zeszła natężeniem cały zespół wyrównany; nie w Królu i Kubiku. Gracze ci ze skrzydłoz boiska pokonana w stosunku, takim, posiadał słabego punktu.
wyroi
przeprow~zali
ładne
akjaki jej się od początku pobytu w lidze
Zwycięstwo tak wysokie zawdzięczają cje. Doskonałym biegom Durki i Feji odnie zdarzył. Każdy sądził, że po klęsce z gospodarze przedewszystkiem doskonale powiadała myśl i rozwaga Kubika oraz
Warszawianką
krakowianie „przyszli''
do siebie i walka czerwonych będzie · na-

Pierwsza wizyta wicemistrza Polski
„ naszem
dla niego pod dym
niekorzystnie. Wbrew technicznie

mieście wypadła
każdym względem

prawdę ciętka. Nie spodziewał się nikt
takiego wyniku, skoro widział tydzień temu niedyspozycję strzałową ataku L. K.
S-u. Spodziewaliśmy się gry niezwykle
ambitnej ze strony gospodarzy, ale nigdy
byś:ny nie przysądzili takiego wyniku. Tymczasem L. K. S. <iprawi~ swym
zwolennikom miłą niespodziankę, a Garbarnia zawód tym wszystkim, którz.v Ją
uznawali jako „moralnego mistrza Pcilski''. Porównując grę tej samej druży11y
z przed roku, nie chce się poprostu wierzyć, aby ten sam zespół mógł tak słabo
grać. Wynik wczorajszy jest sprawiedliwym odźwierciedleniem przebiegu gry.
Nawet stosunek wyższy odpowiadałby, ustosunkowania się sił obu przeciwników.
Goś~ie przegrali zupełnie zasłużenie,
pokazuj ąc grę niezwykle słabą we wszystkich linjach. Inna rzecz, że natrafili
i~a doskonały dzień gosvodarzy i musieli
~ '·'• a lJrzytem źle orJ·entuJ·ący się w wy!Jiegach, nie może jednak ponosić winy
• za strzelone bramki, które zdobyte zostały z bliskiej odległości. z obrońców lepszy
Konkiewicz, z dość dobrym wykopem,
Jesionka zaś znacznie słabszy. Gorszą
linją
jeszsze od obrony okazała się pomoc
gości, która w żaden sposób nie mogła
powstrzymać naporu gospodarzy. środkowy pomocnik bardzo słaby, boczni lepsi,
~ecz nie wiele. Nagraba rozegrał się w
drugiej poł'Owie.
Linja ataku bez Smoczka wypadła
bardzo blado. Postrach wszystkich tyłów
drużyn ligowych zeszłego roku, tym razem nie mógł się podobać. Widocznie
brak Smoczka dał się tak dotkliwie odczuć. Ąkcje nie kleiły si~, podania nie były dokładne i brak im było jakiejś celo:wości. Rechowicz, który miał z powodzemilem zastąpić Smoczka nie pokazał nic
ł gdY'bY na jego miejsce był wystąpił inny gr~cz, to napad zyskałby z pewnością
na spoistości. Pazurek ciężki, Joksz rumliwszy, lecz obaj słabi. Najlepszy Bator
na lewem skrzydle, Mazur nieszc~ególny.

Mecze A klasowe

Zawody powyższych zespołów w hazenie zakończyły się przegraną, mistrza
Polski. Drużyna H. K. S-u odńiosła zwy~

Hakoah-Widzew
W. K. S.-Uniol'i

cięstwo całkiem zasłużenie,
groźnego przeciwniika.

L. K. S. I B.-Bieg
Bu:rza.--L. T. S. G. I B
W. K. S. - Union
1:1

Mecz bokserski· Austr·1a -- poIska 8: 8

Mecz

Nowy z

rr..drak

wzbroałoay

aatoryzowany przekład j&11łay Sufkow•klej •.

Nr. 59

kiwnięcie głową

(P)

G:!

1·erczy

dzW• p0 I• zW• sport owych

Oho! Wiedzą są.siedzi, jak kto siedzi. Uśmiechnęła
lekko. - Mówia.c moim j„zy_
kiem, pułkowniku, ta
~
para jest amoroeo.
- Tak - rzekł Antoni - ale od jak dawna i w jakim stopniu?
Złota gł6wka pochyliła się gestem namy:;łu.
- Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Jak tylko
pamię~n, mieli się ku sobie, ale wyraźny wybueh miłości .nastąpił dopiero przed ja.kiemś trzema miesiącami
To nie ~naczy, żeby się z tern afiszowali w bim"Ze. O,
nie! Ale ~ie .je.s.tem
sma~kata! na jaką wygląd~.„ ~1ę~J me ~w~.em, bo me ":le~. Pyta.. p~łkownile, „w J!'k~ stop~1u.? Na to, to.Juz z~p~~ me·.mogę <>?powiedzieć: Jezeh p~ che; się dow1edziec: moJego
osobistego zdama, to PoWiem, ze, według mme, Holroydówna jest - no, -cnotliwa dama. O„ tak.„ Urwa-

I

.się

.,
. Mała główka wykonała energiczny ,gest, któregoby
się nie powstydził doświadczony i mądry mężczyzna.
:- Dobrz_e! - ~~i oparł ręce na kolanach. _
Ch~1ałbym 1nę dowiedzieć, w ja.kich stosunkach z Lin„.'
z sr Albertem była panna Holiryod i w jakich jest z
pa.nem Dnfrmnem. Ni~ pani tt$śli tylko o· t~ 0 co
pani4 pytam, nie wydągajęc dalM;ych wnioaków.
ła..

En-erg.iczne, eywe

W obronie o Gałeckim można pisać tyl
ko w samych s.uperlatyw~ch. Gracz ten
był na całem boisku. Cyll Mabszy. }lila
wiele pracy nie miał.
W pierwsiej porowie przygniającą
przewagę mają czerwoni dzięki koncertowej grze całego ataku. Już w 8 minucie
Kubik przedziera się przez pomoc, wysu.
wa ładnie Durce, który silnym strz
łem zdobywa prowadzenie. Pnewaga ;
K. S-u wzrasta i znów atak prawą stror.
zakończony kornerem, którego bije Da
ka, a Tadeusiewicz z.dobywa drugą bran
kę w 17 minucie.
Po ładnej kombinacji Feja, Król, Kl
bi.k, ten ostatni oddaje piłkę Królow
który zdobywa trzecią bramkę już w; 2
miinucie gr~.
.
.
Czerw
Ik
a
wnika.
.
~mi e cew: zą przeci
'
45
rnmucie .atak lewą stroną Garba.n
powstr~ymu3e ręką 1:1:1' polu karnem
Gał k 1 R t ka.
b
Mazur 7.dob
.ee : zu
rny IJe
•
Y"'
waJąc Jedyną.bramk~
dla
swy~
baryv.
1

1

(u THE WHITE CROW")

ma.

źle.

.
.
Mecz h?ksel's~1 . Polska. - Aus.trJa grywa na punkty z Gutfreundem (A).
-z.akońc~ył się wynikiem S:8. Wyniki PoWaga półśrednia: Arski (P) odnosi
szezegolne:
.
zwycięstwo priez k-o w trzeciej rundzie
Waga. musza: Kuschner (A) wygry- nad Magyarem, który zresztą okazał nadw~ v~lkowerem z powodu choroby For- wagWę.aga s'rednia: Rauter (A)_ biJ'e na
lanskiego.
.
.
.
.
. \Yaga k~gucia: Lmdenheim (A) b1- punkty Majchrzyckiego (P).
Je meznaczm.e, na punkty_Stępmaka (P).
Waga półciężka: Laub (A) wy~ywa
rzewski'm (P).
Kona
Z
G
ko
W
. aga pwr wa:
orny ~grywa
wielką przewagą punktów z Siegertem
Waga ciężka: Stibbe (P) wygrywa
(A).
z Anderschnitzem (A) z powodu konWaga lekka: Seweryniak
~ tuzji i odstąpienia od dalszej walki.
Prz!'~-A=. 5~:.teG~1:'~
ki nie dopuszcza zupełnie do strzału.
~zerm
·
Tym.c.zasem Ł. K. S. ' nie próżnuje. Zn6w
atak prawą. stroną i strzał Króla ~
nie w siatce gości.
.
Garbarnia stara się zmienić rezultat.
WARSZAWA. 13.4. Mecz szermierki 8:8, wobec .k~nystnego dl~ Polsk·1 sto- lecz bezskutecznie, gdy gospodarze sta~
Polska-Czechosłowacja przyniósł zwycię- su.nki: p~h!11ęc 62 :59, zwycięstwo w sza- niepokoją jej bramkę. Ki"ól w 89 minucid
st"\\-'Q .w stos':lnku 2:0 .• W szpa.d'Gie zespół bli rowniez zostało przyzna~e . Pols_ce.
otrzymuje piłkę z pomocy, bramkarz WY!'
polski pokonał Czechow 10 :6. W szabh
biega, Król oddaje Feji, kt61'Y, p.ią}I\
·
-C!>
.
bramkę strzela dla czerwonych.
Drużyny w następujących składacht
.. cznidk
arzą
GJear_.barnkaia:_WoNjca1gr'eeahbaowski,WKo
.~e~~
.• __,
1
8 1011
Zarzad ZZ ukonstytuował się w pią- datu - płk. Bobkowski, komitet olimpij· Augustyniak, Mazur, Joksz, Rechowicz..
tek na posiedzelliu pod przedownictwem ski - płk. Glabisz (prezes), radca Fo- Pazurek, Bator.
'
płk. Ulrycha w nast. składzie: pre"Zes - ryś, mjr. Sterba, kpt. Kurleto i red. Sili. K. S.: Mila-Cyl4 Gałecld-Jasiń,
płk. Ulrych, wicepre'l.esi - płk. Glabisz, korski, referat organizacyjno-regulamino ski, Trzmiela., Pegza.-Feja, Król, Tadeu.'
dr. Orłowicz i inż. Loth, sekr. gen. rad- wy - radca Foryś, zagraniczny - ppłk. siewicz, Kubik O., Durka.
ca W. Foryś, zast. sekr. - dr. Woja- Glabisz, kobiecy - K. Muszałówna, proSęd.2iia p. Paczkowski niepewny. ·
kowski, skarbnik - inż. Dąmbski, zast. pagandowo-wydawniczy - kpt. Kurleto i
Publiczności około 2.500 osób. 1 ~
skarb. - p. Leślewicz, członek bez man- jako zastępca red. Sikorski.
B. S-ekf.

ZEMSTA DETEKTYWA
L_

Orka.n-Turyści

--oOo--

PIDUP MACDONALD

1

pokonując

1 :O

1 :1
3 :2
4:1
3 :O

strzał Króla. Cała piątka pokazała się '
najlepszej strony i wszyscy gracze ze.
społowo zadziwili swą celową pracę. Fej.l
grał zbyt egoistycznie.
Obok ataku dobrze
grała pomoc
Trzmiela mimo, że grał pierwszy poważ,
niej.szy mooz w sezonie wypadł dob~
Jasiński jak zwykle doskonały, Pegzt
także pracowity. Pomoc wypierała at.al
i grała ofensywnie, jak defensywnie nie.

1 chwila milcze-

"ta:ka

- Czy to samo da

się powiedzi~

1 1

się zrobić to samo.
słowa rzekła stanowczym głosem:,
- Nie lubię tego draba t Nigdy nie lubiłam, ni~
nie polubię, i nigdy ne mogłabym połubić!.- •• .Ale :b

wie. Ja postaram

Na t.e

nie znaczy, żeby on.„.
Antoni .podniósł ręke, uśmiechając się mimowoli. ·
- Dosyć. Ma pa.ni tylko.„ ••
- Wiem. Odpowiadać na pytania. P.roszę. nie(
pan mów.i•
- Jeszcze pani nie odpowiedziała na t&mt~
- Co? - Aha! O si? Albercie. - Spojrzała. ~
na. detektywa. prawie z oburzeniem. - Ech, pułkownit
ku, jeżeli pułkownik insynuuje, że międey: HolroY.~
ną i szefem było coś talki.ego.Antoni potr.tąsn~ głową..
- Panno Netto, nie trzyma s.ięc pani reguły• .:Ja..-nif
insynuuje; ja pytam.
·

o druriej atro-

Wykonała.

niecie-pliwy nwh. głową..

Nieheskie owy pociemniały od głębokiego namy~ nioe? - podsunął Antoni.
- Tak, tak. Więc moja. odPowiedź jest;: nie. Nies
słu.
O nim l - Potrząsnęła enetgicznłe głową. - Zre- nie, i .nie. Wł$ z wszeI1d) pewnością. i może mi pan
-!h·są,pytanial O, pułkownik umie pyW!
sztą mężczyjni to oo innego. A zwłss2cza. on.„
wierzyć. Wiem. On nie był taki.. I ona też nie... Bia!~
- Idzie <>~e rzeczy - odparł detektyw._ Nikt
Najwid~niej Du!.resne nie był ~j.ą.ey dla wszy. «IOło roochrourzyło s.ię nagle. Px2leprasza.m, ta.ka
c odrobiną t>le::iu w gib~ nie lt'Ztllłłby moi~h pytań ża. stkich prze<.tstawici lek płci p-ięknej. Antoni
ył u• jot jeltem pnplm. Dalej, pułko.wn.iktft"
zwskre płotkarskie wścimitw<>.
~miech.
Ant<mi znó'1!f ~ uśm~n4L
Roześmiała si~ daj~c mu do po.inania, że tQ rozu·
- Nie lubi ro patli? - rzekł dość niegnecźnie.
,__... Prawdopodobnie ~\dyłem .~obl~hfla:lfllfew pan\
tnie. Nagle m~ła twarzyczka spowazn.iała i z dzie~inn~
~ Sp,odzieWałam &ię tego pytania, p.ułlmwiłru ..._, ~:oekł. - Je~e Jedtm. ~ -mi .~ kw~ ~ła. się .w nieruniej czatlljąc::i. twa~ zMll.ac~yła z półu-śmieehefl.L....-.. O, wiem jut, jaki PM; , .• „„
.
J
-··· ·
-spry:hiej kóbi~ty.
.
'
•
j~~t.
,.
.
~
- , Sheila !Iolr~! Dufresne my~l:tr la nikt iue wie
....... MU!~~ - odt?Arł Anł.onł. _ - N&tich-pam-:nte
~ łeh- ta3enmiey.
it6bie mr&le!, a.u~ tak nie jest. pomirla., ł.e ma ~·.1:19te lapomniee o. maeJ- ~

„.I·

--,-

1°'
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włącznie

dnia 14 kwietnia 1930 roku
tytułem

Ewenement sezonu 1930 r. Nadzwyczajny _program pod

DJABLICA Z TRYPOLIS
Potężny

Pr~:J~!k:

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

~~:;~: GlllA ĄAllES
Posi~lc':~ ALFęBS FlłVLARD i AllDllłE

Ostatni ulgowy

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.1.'.>,
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9 •

słodka, wiośniana

tydzień!

pełna wdzięku

i

dźwiękowy

1-szy

ł.o,~:;:j

Kine>teatr w

IPI.Ili ID

Dwie gwiazdy

I

o~·

110•.

111'11111111111 1111111111

KJNoCZAlłY TEATR
następnych

1929 r.

LIARA HAID,
•

Dm l dni

okrętowej

? 08 ?••o ?

•• o

20. NARUTOWICZA 20

ulubienica

Dziś

Łodzi

i dni

następnych!

aa wszystkie seanse miejsca

po

50

gr. i I

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

zł.

.~scusacyjny film dzikich stepów
p. t.

::.:':y t~~ Zygfryd Arno

NA TROPIE
PRZESTĘPCY
Pełen

wystąpią

sensac!i ~rywający film z życia
DALEKIEGO WSCHODU

W-rciłi głównej słynny
łicn.ych

śmiechu

bombie

„Spiewak
· bd''
-iazz
an u

i humoru

KSIĘZNICZKA JAZZBANDU

cowboy, bohater

filmów sensacyjn. niepokonany

TOM TYLER
Gr.all

szampańskiej

w

jako

:..„

:..~ t'•:

"

< ... .-
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~

, :-. I

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

.t

jego jcnomenalny partner 8-letni

FRANK DARRO.

Świąteczny program kina „PALA CE"

Pocz"tek seansów o 4 pp. w sob. niedz.
o ~ 12 poł.
Na pierwny seans
wszystkie miejsca po 50 gr.

1111111111
Teatr

Dziś

świetlny

i dni

następnych

wielki film

WIĘZIEŃ Z WYSPY ŚW. HELENY

PRZEDWIOSNIE
Żeromskiego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, ~. 16, do rogu Kopernika i Zeromskie.go

Dramat, ukazujący ostatnią tragiczną m.iłość Boga Wojny ku uwięzionej Angielce.

:ió;~~~h~

Ceny miejsc 1-1 d. Il-75 gr. Ill 5'! gr„ na .Pie_rw_szy seans wszystlcio miejsca po 50 gr.
Pocz~tek o godz. 4 pp. w soboty, n1edz1ele • sw•ęta o godz. 2 pp. Passe-perloul bilety
1038 wolnego wejścia w sob. i niedz. nie ważne. Pierwszorzędny Eespół muzyczny.

WERNER KRAUSS i ALBERT BASSERMANNo

Reżyserja znakomitego LUPU PICK. Scenarjusz: genjaluego ABLA GANCEA.
Arcydzieło to zostało stworzone pg. najnowszych dokumentów historycznych, dotyczących epilogu dziejów Napoleona.

....__.__...__.....-r:maamm.-....._,.

~----------------imm~•.__.._.

I

Dziś premjera! Do środy włącznie!

KOŁ •NI REJ
Tragedja łez i bólu z ghetta żydowskiego pg.
noweli Feliksa Saetena. W roli gl.
sławy

~

NAJWYT\YORNIEJSZE .

~
„CASiNO„
___I
Dziś powtółzenie premf ery
Pierwszego polskiego filmu

dźwiękowego

ĄO

ALINO Ć

-

Mówią

Z a p o 1 s k: i e j.
śpiewają i gwiźdźą -

zł.

Detektory od
komplet z

od

anteną

zł.

świata

światowej

Pecz. seansów niedziela i poniedziałek o godz.
12-ej, wtorek i środę o godz. 5-ej.
W niedzielę i poniedziałek od godz. 12-3-ej
p. p., a we wtorek i środę przez cały wieczór
CENY MIEJSC 30 i 50 gr.

8.50

i słuchawką
części

ul. Piotrkowska 88 (w podwórzu
tel. 15-340
PRZERABIANIE APARATÓW

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

Dela Lipińska
Ludwik Fl!'itsche
Tadeusz Wesołowski
i inni
Pierwsze słowo polskie
z ekranu wygłosi

KINO

992

,;RADi OLA"

(Mis Polonia 1930 r.)

GRAND

26.-

Radjoaparaty i

ZOFJA BATYCKA

Dziś

i dni następnych
Wspaniała para kochanków

Mikołaj

Rimski

====i==:;

Elza Temary
w najlepszej swej kreacji

DLATEGO ŻE
CIĘ KOCHAM
Dramat wielkiej miłości i poświęcenia.
Realizacja chluby Francji Ch. Burgueta

Łódź

ul. Piotrkowska 190
Tel. 162-33.

Porady techniczne udziela

bezpłatnie

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW .

Dziś

Na

i dni

następnych

inaugurację
dźwiękowego

kina

odegrany zostanie najnowszy film

Pieśniarz
Paryża
100 proc.

w roli

rłównej:

dźw~kOWJ'

niezrównany

film
pieśnisrz

Maurice Chevalier

Reżyserował

twórca "Upadłego Anioła"

Richard Wallace.

Wspaniała ilustracja .muzyczna orlde1try ~ymfooi

Film demonstrowany będzie na aparatach dźwiękowych systemu Westen1.
Electric.

ostatni o g. 10 wie cz.

Pocz, seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 w.
Passe partout i bilety ulgowe bez-

c7.nej pod dyrelt.cją A . CZUDNOWSKIEGO
Poe ZĄtek seansów o godz. 4-ej popoł., w soboty
nledz. i świi;t.a o rodz. 12-ej w południc

JÓZEF WĘGRZYN
Partytura muzyczna Ludomira Różyc
kiego przy współdziale Bronisława
Szulca. - Najnowsze amerykańskie
aparaty dźwiękowe „Wester Electrfo"
Pocz. o g. 2, 4, 6, ~. 1<1.l•) wi ~c . Bilety ulgov1e i p.:?.s.;eparlout 11i e waż„"

całego

komedja

tragik RUDOLF SCHir.DKRAUT.

PANI DULSKIEJ
pg. G.

amerykańska

PONADTO: Wielka
oraz Tygodniki z

Ceny miejsc na pierwszy seans od 1 zł. , w sob,
niedz. i święta od godz. 12-ej do 3-ej !>• poi.
wszystkie miejsa po 1 r:ł. i SO gr.

wględnie nieważne.

mnmr.eJ l§lii1 lmliJ reJffłl§l i§lmJ (§]1§1fm121
lliWłl

11•11111111
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„HASŁO"

11t

z dnia. 14 kwl.etnia 1930 roku..

świąteczny

- - Wielki

program!

DZIS PREMJERA !
o

z ·CIA

wg. nieśmiertelnej powieści Stefana Żeron1skiego

N

W rolach.'
głównych:

•

EY

A

Adam Brodzisz

I

••cSZEWCY•.•
Skóry-Hurt i Detal

-miejsc
Ceny

(specjalność:

• •
m1e1sc

zniżone!

Wielki wybó; wózków dziecinnych
krajowych zagranicznych łóżek metalowych; wyżymaczki amerykańskie
materace wyściełane oraz materace
sprężenowe
hygieniczne „Patent" do
łóżekp odług miary nabyć
meblowych
można najtaniej i na najdogodniejszych warunkach w fabrycznych skład zie

zniżone!
Dziś

i dni następnych I
Wspaniały przedświąteczny dwuszlagierowy

program

I.
łez

do

roli. głó~nej:
subtelme piękna

w

paryska kino-sztuka salonowa pełna subtelnego
i wyrafinowanej elegancji.

Łódź

Nowość!!!

G68'Ą ICAWALElłSICI STAN
w

roli gł9wnej =
as humoru Ameryki

___,...__,...,..,...,,,._. o godz. 4-ej po

poł.

wszystkie miejsca po

·KINoMIMOZATEAT~

POLSKIE

r

w rolach główf\i'ch: P A T i P A T A C H O N. Arcywe
soła komedja, zrealizowana podczas specjalnej ekspedycji do
Afryki.
program:

MIEJSKI

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

ABIA~

AGLIOSTRO
w 12-tu aktach

na tle
Aleksandra Dumasa

powieści

Białe

Noce
Piotrogradu

1111111 li
•:• l&OiCE •:.-1
Napiórkowskiego 28
Dziś

i dni

Wspaniały

.

lłVKA

niepodległość

Kobieta na

~aięiycu

Początek

seansów dla dorosł. o irodz. 18.45
21, w sob. i niedz. 16.45, 18,45 i 21.
Początek seansów dla młodz. o godz. 15-ej
i 17, w soboty i niedz. o 13 i 15-ej.
Ceny miejsc dla dor.: I. m. 70 ~rr., li. 60, lll. 30
Ceny miejsc dla mlodz.: l.m. 25 gr., 11. 20, 111.10

- Redaktor nacze~ny;

28

Elektroterapja.

28

Od 8-10 rano, 12-2 i 5-8,30 wiecz.
w niedzielcc ocJ 9-2 pp.
729
Dla niezamoi11ych ceay lea•lłc.

Dr. med.

J.

SADOKIERSKI
stomatolog

chłrurgja szczęk,

jamy
uatnej i plastyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 114-20

HALLO J

łl "C<"I
~O\..S ~

J

następnych

film polski!

rmmrmm111m11M111i11m1mm
STEFANA -ŻEROMSKIEGO
głównych:

NOWOOTWORZONA FABRYKA
MEBLI GIĘTYCH

VI EN POL"

''·

Zbyszko Sawan
Stefan Jarącz
Bo~·usław Samborski
Marja Gorczyńska

poleca

b o

oraz

a t

y

wy-

ws:ystko w zakres

giętych

mebli wchodz11ce.

Łódź,

i inni

ul. Zawadzka S

Poczqtek w dai pown."d,nie fi>d 1:od:r. 5.7 i 9.
aoboty G 3 niedzielo i święta <.ł 1 W nii:dzitt I
na pierwszy St!a.ni wszystkie miejsca po 40 grotiy
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bór krzeseł, foteli, taboretek i róinych stolików

~~~~~~~~~~~~~~

Stanisław Walawski.

diatermją.

Południowa

Hallo! Dzwoń teł. 16~-30 „Pogotowia
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep naroiny. Morrentalnie odświeża
• ł S • tł L
• I garnitur ra .:z:ł. 3.-, suknię za zł. 2.80,
Ga b1ne
w1a o- ecirn1czyl palto za zł. 3.-. łącznię z odebraniem
Kosmetyka lekarska
I i odesłaniem. Expressem pierze, farOddzielna poczekalnia dla kobiet
buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
....,
___
_____
782
1025
PORADA
3_
zł._ __ , lipslcim.
Farbujemy i picr.:z:omy futra sposobem

Przedwiośnie
W rol.

ul.

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 lłd
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

według słynnej powieści

Dzioje walk o wolność i
Ameryki
Następny progr.:

Leczenie

i S-ka

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

WSROD LUDOZERCOW
Następny

Choroby skórne i weneryczne.

Poradnia
Wenerologiczna

TiPATACHON

'

zł.

Andrzeja Nr. 4

526

•

B+ PILC

obsługa łatwa

inż.J.Krzyżanewski

do poniedziałku; dn. 14 kwietnia 1930 r. wł.

r

apteczny i nasion

REI
CHER
RADJO

Cena 1200

V

Skład

E~~~D

Wykonanie luksusowe,

UL. KILIŃSKIEGO Nr. 178

·krajowych · i zagra-

Radjo-odbiornik całkowicie ekranowan v dający bezwzględnie wszystkie Łódż, Plac Reymonta (Górny
stacje Europy od 5 rauo do późnej nocy. 902 Rynek) Sj6, tel. 187-00.
System amerykański 3 wysokie częlito·
tliwości, dwa wzmocnienia odbiór bardzo głośny. Kompletny z dwoma lameami ekranowymi i l:impami złotej 5erji.
Działa również bez anteny.

MUZYKA M. LIDAUERA.

~~---__,.,....:.....

szorzędnych,

EKRANIOLA

sytuacji dowcipu i humoru

Chester Conkli· n

w
roli głównej:
as humoru Ameryki

warzywne, paatewne, wszelkiego rodzaju kwiaty - pierw-

Nowość!!!
nicznych pielęgnacji nasion oraz
Nowość Ili
sztuczne nawozy poleca

1

pełna niebywałych

Nasiona

1002

••••

wdzi~ku

FlorenceV1· dor t Albert
~onti, Lorettta
Young Matty Kemp

komedja

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38
1006

Piotrkow5ha 73

w podwórzu, tel. 1-58-61

II.

Arcywesoła

poleca:

nDOBROPOL"

STA ZBYT CZERWONE

\X/zruszająca

detaliczna spnedai
na wodę)

trwałych

zelówek

Piotrkowska~-'
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3.000
dolarów
·-...re
poiycz.ki poszukuje

~
I o.~
.c;ii'<l'i:i.o

I~
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o...,·-

na pierwszy numer

a
nieruchpl:J ... Q"O~ hipoteki
mości _połoźone w
„Q~

P~szukuję

Łod:ii. Zgłoszenia i
informacje do admin. „Hasła"

Przyjmuje

posady na wyja:i:d
do dzieci wiado· Szycie i przer6bki,
mość w administ- uł. Ba:zarna 8, lewa
racji „HasłaH 849 oficyna, parter.

Re~aktor

odoow.;. Ad.am ż.uczkiewicz

