HASŁO

GOSPODARCZE

DZIS 10 STRON
Opłata

Nr. 112

Piątek,

REDAKCJA i ADMINISTRACJA,

Łód:!,

Piotrkowska Nr. 15

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

Wł

'

pocztowa ui•zczona ryczałtea

dnia 25 kwietnia 1930 r.

Iii CENA 20 Glłosz.-lil

T

-,

Rok IV

Redaktor nacz:elny przyjmuje codziennie od rodziny 6--7 wieclOJ'em
Sekrełarjat czynny od godz. 12-1 w poł. i od 6--7 wiecz.

IŁ

'•

W
DNIU
DZISIEJSZYM DZIATWY SZKOLNEJ NIE-,KAMI HOŁDU SERC I ODDA- JESTAT PAŃSTWA NA SOBIE
PRZYJEŻDŻA DO ŁODZI PIAS- CHAJ BĘDĄ WIADOMEMI ZNANIA Dl.TSZ,TE~U, KTóRY MA- DŹWIGA. NIEMA MIESZKAŃ·
TUN NAJWYŻSZEGO MAJESTATU RZECZYPOSPOLITEJ,
PREZYDENT IGNACY
MOŚCICKI. DZIEJE SIĘ TO JUŻ
. PORAZ DRUGI.
MIASTO KOMINÓW FABRYCZNYCH, CENTRUM GORĄCZKOWEJ PRACY, OśRO
DEK ZGIĘTYCH OD TRUDU GRZBIETÓW
ROBOTNICZYCH WITA GŁOWĘ PAŃ
STWA Z NAJWYŻSZYM SZACUNKIEM. W CZASIE OSTREGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO, GDY TYSIĄCE ŁODZIAN
NIEMA NA CHLEB SUCHY,
GDY DZIESIĄTKI TYSIĘCY
DŁAWI BEZROBOCIE, BIEGNĄ
SERCA MIESZKAŃCÓW KU
WŁODARZOWI PAŃSTWA Z
:WYRAZAMI MIŁOŚCI I PRZY.WIĄZANIA JAKO KU TEMU, KTóRY PRACOWITE ŻY
CIE SWOJE POśWIĘCAŁZAW
SZE POLSCE, KTÓRY ROZUMIE NIEDOSTATEK I NĘDZĘ
1 KTóRY WSZYSTKIE SIŁY,
WYTĘŻA, BY NIEDOLI ROBOTNIKA WYDATNIE ULŻYĆ._
ŁóDź WYSTĘPUJE DZIŚ W UROCZYSTYCH SZATACH, CHORĄGWIE
NARODOWE, ZIELEŃ, KWIATY, TŁUMY ROZENTUZJAZMOWANYCH MIESZ
KAACóW I MORZE GLóW

CA MIASTA ŁODZI BEZ WZGLĘ
DU NA NARODOWOść, WYZNANIE I OSOBISTE PRZEKONANIA, KTóRYBY DZISIEJSZEGO DNIA NIE .UWAżAŁ ZA
WYJĄTKOWO
UROCZYSTY.
WZYSTKICH OBYWATELI OGARNIA JEDNA MYśL, WSZYSTJ{IMI KIERUJE JEDNO UCZU
CIE.
OBECNOŚĆ PANA PREZYDENTA W MIEśCIE PRACY
NIECH NAM BĘDZIE ZACHĘ
TĄ W CZASIE ZMAGANIA SIĘ:

.

ZE

ZŁĄ DOLĄ.

NIECH NAM BĘDZIE ZA·
W NAJCIĘŻSZYCH CZA
ISACH, JAKIE POLSKA NIEPODLEGŁA
GOSPODARCZO
CHĘTĄ

PRZEŻYWA.

JAKIE DLA usu„
NIĘCIA ZŁA OFIARNIE NA
OŁTARZU DOBRA OGÓLNEGO
SKŁADAMY, NIECH ŚWIAD
CZĄ O NIEWYGASAJĄCYM NIGDY PATRJOTYźMIE MIAS'rA
WYSIŁKI,

·

ŁODZI!

ODDAJĄC NALEŻNY PIOŁD

NAJWYŻSZEMU

MAJESTATOWI POLSKI, ZWRACAMY SI~
DO PANA PREZYDENTA Z SE&DECZNYM,
Sl"ARO POLSKIM
OKRZYKIEM: WITAJ NAM, WI•
TAJ, MIŁY HOSPODYNIE!

!
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P. PREZYDENT ·ZP.L TEJ· W t ·ODZI

Dostojny Gość weźmie dziś udział w .otwarciu szpitala Kasy Chorych
W dniu dzisiejszym. pr~bywa do m.
Pan Prezydent
&ecZypospolitej
celem wzięcia udziału w
poświęceniu
gmachu szpitala Okręgowego
Zwią%ku
Kas Chorych, nazwanego imieniem Pana
Prezydenta.
Pobyt Dostojnego Gościa w m. ł.io·
dzi nosi charakter półoficjalny i obllCIO·
ny jest na kilka godzin.
Pan Prezydent przybywa A
Spały
samochodem. Na granicy województwa
łódzkiego powita Pana
Prezydenta p.
Wojewoda. Na granicach powiatów będą spotykać Dostojnego G-Oścla
staro·
stowie danych powiatów.
Społeczeństwo łódzkie wykazało wieiŁodzi

Młodzież

kie przywiązanie do Głowy
Państwa
przez samorzutne przygotowanie przyjęcia Pana Prezydenta. Związki, cechy, organizacje społeczne gromadzą
swych
członków wzdłuż ulic, którenti
będzie
przejeżdżał Pan Prezydent.
Właściciele
nieruchomości postanowili należycie dekorować domy. Młodzież szk"ólna tworzy
szpaler wzdłuż ulit Prez. Narutowicza i
Piotrkowskiej.
Ulkę Narutowićza do ulicy Zagajnikowej obsadzi tnłcdzież szkół średnich i
seminarjów nauczycielskich.
Obie strony ulicy Zagajnikowej
do
gmachu szpitala im. Prez. Mościckiego,
wypełnią członkowie organizacyj zawodo

I

wych.
Przed gmachem szpitala powita Pana
Prezydenta kompanja honorowa 28
p.
strz. kan., u bram szpitalnych p. prezydent m. Lodzi - Ziem.ięcki, w hallu zaś
komisarz Lopuszańsld w , towarzystwie
przedstawici!tli .po.szczeg6lłlych Kas Chorych województ'\Va łódzkiego, ' poczem od
bę~Zie sił · uro~zysla, ~, celeb1·owana
przez J. E. ks. bisk~pa dr. Tymieąieckiego. "'
.
.
..
Po-ł pośWięceniu ~zpitała, którego do·
kona równie--.l ks. „biskup i krótkith przemówieniach nastąpi uroczyste otwarrie
gmachu szpitala.
Pan Prezydent w tcwarzystwiE" Pana

Wojewody Jaszczotta, oprowadzony przez
komisa.n.a Lopuszańskiego zwiedzi sq>i·tal.

UL111711a

Po skończeniu uroczystości
się półóficjalna częśC: pobytu Pana,, P.ray
den ta w m. Łodzi i dalsą pGbyt ~dde

miał charakter pcywe.~y, na 1kutek cz•
go żadne delegacje i petrcje. . pnyjnto•
wane nie będą.
.
Zaznacza się, że Pan Prezydent był
gościem m. Lodzi przed dwoma łaty, a
ohecuie pobyt Głowy Państwa w uasam
mieście jest jedynie ściśle związany z u·
roczystością }><)Święct>rtia
pierwszego

(Dokończenie

na str. 2•ej.)

szkQlna do szeregów na powitanie P. Prezydenta Rzecz1pos_politej
,
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ŁODZI

P. PREZYDENT RZPLITEJ W
stwa i w 'tym celu na granicy powiatu łódz
kiego, na szosie Tomaszowskiej, którą bę
dzie przejeżdżał Pan Prezydent wzniesiona
zostanie brama tryumfalna.
Poza tem okoliczna ludność na szlaku

przejazdu Pana Prezydenta udekoruje w
ZBIOlłlCA
dniu dzisiejszym chaty i osiedla.
Legjonistów
U granic powiatu Łódzkiego, powita
Pana Prezydenta, łódzki starosta p. Rżew
Celem wzięcia udziału w powitaniu Puski.
na Prezydenta uprasza się członków Związ
!!1:11!!~~~~~1!1!!!!'!~~~1!!1!!!11~~~~~~!'!1!!!!1!!!!!!!!1.!~l!l!!!!!!!~!!!!!l!lll!!!!!!!!!~!!!!l!~l!!!!!'!!li!!!!'I!!~~~~ ku Legjonistów Polskich o jaknajliczniejsze przybycie na zbiórkę w dniu dzisiejszym o godz. 9 m. 30 do lokalu Zwiazku
ul. Prez. Narutowicza 45.

wielkieg-0 szpifala Okr. Zw. Kas
Cho·
tych na terenie Rzeczypospolitej.
W dniu wczorajszym przybyli do naszego miasta liczni przedstawiciele świa
ta naukowego, Kas Chorych oraz poszczególnych ministerstw. Pozatem przybyło również kilkunastu posłów i senato
rów, którzy wezmą udział w uroczysto·
Qei poświęcenia szpitala.
·

Demonstracje ·bezrobotnych

PlłZVB.-CIE
p. min. Prysto1·a

w Piotrkowie i Częstochowie

PIOTRKóW, 24.4. Na skutek agitacji do rozdziału między bezrobotnych i pienię
komunistycznej i uchwał jakie za!>adły w dzy tych nie chciał rozdzielić. ,(PAT)
l3llO przybędzie do naszego miasta Mini dniu wczorajszym na zebraniu PPS - Le$ter Pracy i Op. Spoi. p. Prystor w to- wicy grupy bezrobotnych usił-0wały w
CZĘSTOCHOWA, 24.4. Na skutek ogło
warzystwie Dyrektora Głównego Urzę· dniu dzisiejszym urządzić najście na ma- szenia przez PUPP, że posiada 60 posad
gistrat. Zarząd miasta, powiadomiony o dla bezrobotnych, zgromadziło się wczoraj
du ~bezpieczeń o. Goetla.
zamierzeniach komunistów, zwrócił się o przed lokalem PUPP około 100 bezrobotinterwencję do policji,
która obsadziła nych, którzy natarczywie poczęli domagać
DlłEZfDEłłT
gmach magistratu. Patrole policyjne roz- się pracy, usiłując wedrzeć się do lokalu.
w Rudzie Pabjan!cldej
proszyły gromadzących się demonstrantów. W chwilę, kiedy policja wstrzymywała bez
l'aa Prezydent w drodze do Łodzi za- Do żadnych poważniejszych zajść nie do- robotnych, jeden z osobników uderzył potrzyma się w Rudzie Pabjaniokiej, gdzie szło.
licjanta cegłą w ramię, chcąc w ten spo{)rzywita Go burmistrz Łatkowski w otoGłównym powodem demonstracji była sób wywołać zajście. Dzięki zimnej krwi
czeniu przedstawicieli miasta.
fałszywa pogłoska,
jakoby magistrat policji do zajść nie doszło. Bezrobotni roPrzy dźwiękach hymnu narodowego otrzymał od rządu większą sume oieniędzy zeszli się spok~inie.
_(PAT)
i>an Prezydent otrzyma kwiaty od obywa'-o0oteli miasta i po przywitaniu się z przedstawicielami władz ruszy do Łodzi w towarzystwie w-0jewody jaszczołta, gen. Małachowskiego i swych' adjutantów.
(b)

W dniu dzisiejszym

„ godzinie 1O-ej

o.

nle

Ludność powiatu Łódzkiego s.amorzutpostanowiła oddać hołd Głowie Pań-
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P• premjera Sławka

WARSZAWA, 24.4. Pan premjer Waprzyjął w dniu dzisiejszym
'delegację związku muzyków, następnie
pana Władysława Studnickiego, zkolei zaś
delegację cechów budowlanych z posłem
~nopczyńskim na czele.
(PAT)
tery Sławek
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W szpitalu im. Prez. l\'łóścickiego
Wczoraj przybyła do szpitala Okr. Zw.
Kas Chorych komisja celem odbioru. urządzeń szpitalnych.
W obecności komisarza p. Łopuszańskiego, dyr. Rajskiego i dr. Tomaszewicza dokonano komisyjnego odbioru szpitala i zatwierdzono odbiór w specjalnym pro
cokuie, który nrzesłany zostanie władzom
nadzorczym-.

W ślad za Polską protesłlkją inne kraje
.
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Straszliwy · wybuch
4 robotników zabitych, 70 rannych

~m

W~IAZD DEVE.- A
do Paryża i Bukaresztu

WARSZAWA, 24.4. Sąd Okręgowy w
Warszawie, na wniosek Prokuratury, postawiony z polecenia ministra Sprawiedliwości, jako naczelnego prokuratora, uchy
l.ił zajęcie czasopisma „Robotnik" z dnia
24 bm., dokonane z powodu artykułu p. t.
„Sprawa honorowa p. Cara i list tow. LiebennaQISa°"
(PAT)

Eugenjusz Łopuszański

.

LEODJUM, 24.4 W miejscowości Ougrr trów, przyczem zabity został 1 robotnik.
pod LeoJjum miała miejsce w jednej z hut
Gazy zapełniły terytorjum zakładów,
eksplozja
rezerwoaru
z
amoniakiem
objęsiejąc
panikę. Skutkiem zatrucia gazami
P. minister Prystor wezwał wszystkich
fl!Ojewodów do Warszawy na konferencję, tości 50 metrów sześć. Z powodu siły wy- .S robotników poniosło śmierć, 70 jest lżej
buch u rezerwoar został rozerwany na dwie lub ciężej rannych, w czem t O bardzo
mającą na celu niesienie pomocy dziatwie
(PAT)
uzkolnej w czasie nadchockących wakacyj. części, odrzucone na odległość 100 me- 1ciężko.

UCH~LERIE
konfiskaty „Robotnika"

. Zarząd LZOPN·u wezwał kluby . pilkarskie, zrzeszone w związku piłki noi·
nej, by w dniu . dzisiejszym licznie stawili się do ogólnej zbiórki w celu powi·
tania p. Prezydenta
Rzeczypospolitej.
Zbiórka stowarzysztm sportowych odbę
dzie się o godz. 10 tano w uarku
im.
Staszica.

ze wobec ~ego, 1z _powrot .numstra Schieleg~ ocze~wany Jest dop1e~o 30 b.
m.
proJekta'llll nowych podwyzek
celnych
gabinet Rzeszy zajmie się dopiero
w
pierwszych dniach maja.
Berlin 24 kwietnia.
W związku z informacjami prasy nie
mieckiej o oczekiwanej w dniach najbliż
'szych wizycie posła niemieckiego ~u
'schera u ministra Zaleskiego - kom.u'nikują u miarodajnych źródeł, że
minister Rauscher nie otrzymywał od rządu
niemieckiego żadnych zleceń do
podejKomisarz Rządowy pkręgowego Związ
'mowania na nowo żadnych rokowań
w
sprawie ostatniej noty polskiej. Na no· ku Kas Chorych Województwa Łódzkiego,
'tę polską rząd niemiecki odpowie drogą dzięki, którego energji i zdolnościom orga
nizacyjnym oddany zostaje do użytku pumieck~ prasę ~n~ormacjami dotyczą.ce~i pisemną. (PAT)
blicznego Szpital Okr. Związku Kas Cho·
dalszeJ podwyzki ceł agrarnych, podaJą,
rych przy ul. Zagajnikowej w Łodzi.
o0o-.--

Berlm_ 2_4 kw1etma.
· Po ~głoszemu w. Berlrme_ przez sze_'reg panstw protesiow przeciwko podwyz
'ce niemieckich ceł agrarnych przyłączył
.się obecnie do tych protestów rząd
litewski, podejmując za
pośrednictwem
posła Sidzikausklasa kroki dyplomatyczne. Rząd litewski podkreśla, że utrzyma
nie nowych niemieckich ceł agrarnych
może wpłynąć niekorzystnie na
rozwój
stosunków między Litwą a Rzeszą.
W związku z tern podkreślają, że pro
test litewski zwraca się głównie przeciw'ko podwyżce cła na trzodę chlewną.
Berlin 24 kwietnia.
W związku z ogłaszanemi przez nie.

ICOllFElłErłCIA
1Vojewodów w Warszawie

w tych dniach wyjechał do Paryża i
6ukaresztu doradca finansowy Rządu Polskiego p. ·Charles D~ey, gdzie przeprowadzi szereg konferencyj z przedstawicielami tamtejszej finansjery.
Celem tych konferencyj będzie uzy'3kanie kredytów dla przemysłu"włókienniczego rolnictwa i .banków polskich.
Jak' wiadomo . Deve w drodze
z
·Ameryki do Pols~ zatrz;mał się w ub.
roku w Paryżu, gdzie odbył narady z fi.
nansistami francuskimi. Obecna wiv.'ta
VI Paryżu będzie więc dalszym
ciągiem
wszczętych wówczas pertraktacyj.
Powrót p. Dewey'a sp.odziewany jest
6 maja.
Jednocześnie dowiaduje się Ajencja
„Iskra", iż raport doradcy finattso,wego za
l-szy kwartał r. b. zostanie podany do ogól
nej wiadomości w pierwszej połowie maJa.
(ISKRA)

IPORTOWC~
witają P. Prezydenta

Przeci~kó cłom niemieckim

HO&D LUDNOSCll
dla P. Prezydenta

(Dokończenie)

HIS
• t oryczne

złote

.
p1oro
,

którem podpisano traktat w Locarno
t ł
b•
zos a o zagu 1one

W lllDJACH

Lahora 24 kwietnia.
Wczoraj doszło w Peszawar do
poważnych zamieszek, w czasie których 1·
zołnierz angielski i 12
manifestantów
zostało zabitych, a kilkanaście osób, "
tem 2 urzędników angielskich odniosła
rany. W związku z rozruchami areszto·
wano 4 członków kongresu.
Ogłoszono
niezwłocznie strajk protestacyjny i zor·
ganizowano pochód. Oddziały wojskowe
'nie mogły rozpędzić tłumów i zmuszone
były do uiycia broni palnej.

$LUB
córki Mussoliniego
RZYM, 24.4. W kościele parafjalny.tt
św. Józefa odbył
się dzisiaj rano
ślub
p. Oddy Mussolini, córki premjera italskiego z hrabią Galezzo Ciamo,
(PAT)

„
"d
ła ·
p1ora, ~naJ owa się w ~oHolenderską _opmJ~ publi~~ną z.:~la~- siada~iu zarz~du miasta ~na, ktore
~owała _sen8?c!J~a wiado~osc o zmk~ę wypozy~zyło Ją zarządowi w.ys~wy po·
cm w, mewYJasnu~ny sposo~ złotego p10: 'koJo'!~J w ~adze. Po zamlmięcm wystaw cyrku Sportowym
ra,, ktorem ~ s_wo1m cz~1e
delegaci ['wy p10ro zgmęło.
Wczoraj piątego dnia turnieju zapaśni
panstw poło~yl~ swe podpisy na trakt.a·
Policja holenderska ostrzegła wszyst
tach lokarnensluch.
'ki~h większych jubilerów i. antykw~~ju- czego w pierwszej parze walczyli GrenoObsadka, wykonana ze złota w for. 1 szow przed kupnem skradzionego piora. witz-Fischer. Już w drugiej minucie prowadzona w tempie błyskawicznem walka
--oooprzynosi zwycięstwo Fischerowi z przerzu
tu przez ramię.
Pozostałe spotkania cechowała niezwy,

p
·
k · t ·
. _aryz 24. wie ma.

·

·

~e g~s1ego

W.ALl'I
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Upiór z Diisseldorfu

znowu ukazał się na ulicach miasta
Berlin 24 kwietnia. I Podczas szamotania nieznajomy

kła brutalność.

Motyka w

ciągu całej

walki maltreto-

wał walczącego inteligentnie Le Favre'a wy
wołując oburzenie i protesty publiczrlofri.
przy Po odgwizdaniu przez arbitra końca walparł dziewczynę tak silnie do bramy, że ki udaje się brutalowi położyć na łopatki
ta otworzyła się z gł,Jll!!nym zgl'Zytem.
Francuza, zwycięstwa mu nie przyznano.
Spłoszony zwyrodnialec rzucił się do
Mirna nie mógł sobie poradzić „z górą
ucieczki i, jak opowiada napadnęta, od- mięsa" - Fehringerem, przyczem obaj po·
jechał czekającym na niego motocyklem magali sobie brzuchami, nogami i rękami

Na mieszkańców Di.isseldorfu padło
mów przerażenie.
Wczoraj wieczorem pewna 20-letnia
dziewczyna, powracająca do domu, na·
1mdnięta zosta!a przez około 28-letniego
mężczyznę, l(tóry obserwował ją
już wraz z jakimś innym osobnikiem.
nie doprowadz~\ąc do wyniku.
przez dłuższy czas w tramwaju.
Gdy , Nieprzytomną dziewczynę znalazł w
Ostatnie spotkanie Sztekker-Schnei·
dziewczyna głośno wzywała
xatunku, bramie przypadkowo sąsiad, który
za- der przyniosło w 14-ej minucie zwycięnapastnik zagrozi~ jej n!lżem, jeśli nic alarmował ·policję.
1two Sztekkerowi. Obaj zapaśnicy także
umilknie.
\ ie żałowali sobie razów.

.N:r• .rt'%
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MODER IZACJA ARUNKOW PRACY
jesteśmy świadkami

niezmiernie intere. zmusiła efery kierownicze ośrodków go-1 zaś wypadkach budowano na nowych mo- , więc nadmiernego wzrostu bezrobocia spodarczych do szukania wielkich kredy- dernistycznych podstawach, nie angażując niepostrzeżenie- wyrosłoby groźne dla przyOto na niedawno odbytym w Niemczech tów w zasobniejszych w gotówkę Stanach obcego drogiego kapitału dla racjonalizacji szłości mocarstwowego rozwoju Polski
tjeździe człollków izb handlowych Zjednoczonych Ameryki Północnej i we prodttł{cji.
niebezpieczeństwo zaprzepaszczenia roznany i wpływowy ekonomista dr. Ham- francji.
W konsekwencji - proces moderniza- dzimych warsztatów produkcji i handlu w
pel wygłosił referat o racjonalizacji i moObecnie szerzą się w opinji publicz- cji warunków pracy w przemyśle i han- obce, często wrogie ręce.
dernizacji przemysłu i handlu. W wywo-· nej w Niemczech tendencje rewizjonistycz- dlu w Polsce p~zybrał formy naturalnego
Umiar więc i głęboka przenr.mwo3C nadach swoich stwierdził on, że w p i e r - ne i z dużym wysiłiciem wstrzymuje się zbyt rozwoju i pozwala życiu gospodarczemu szych czynników miarodajnych, zadokuw s z y m o k r e s i e r a c j o n a 1 i - kosztowny pęd ku modernizacji przemy- uniknąć w odbudowanej Polsce tych mentowane wspaniałemi rezultatami koz a c j i r o b o t n i cy t r a c ą z a - słu i handlu.
wstrząsów socjalnych i poważnych strat, misyj ankietowych, które już za rządów
j ę c i e ,. a b e z r o b o c i e w z r a · W Polsce - na szczeście - n i e u ~ jakie są udziałem odradzającego się ży- pomajowych zbadały drobiazgowo was t a , ale należy przypuszczać, że techni- t e g 1 i ś m y
t y m p o n ę t n y m cia gos,odarczego, np. w Niemczech. U runki pracy i możliwości rozkwitu prawie
tzne ulepszenia doprowadzą do potanie- h a s ł o m • Złożyło się na to wiele przy- nas - proces racjonalizacji ma wybitnie wszystkich gałęzi produkcji polskiej, wynia produkcji i spadku cen, co zno~u czyn, tak natury zasadniczej i rzeczowej, charakter ewolucyjny.
a
~
tykając zasadnicze ich linje rozwojowe
zwiększy spożycie i umożliwi zatrudnie- jak i formalnej. Dużą rolę odegrał tu rówGdybyśmy bowiem pod wpływem mo- przy zdefinjowaniu bardzo sumiennie onie większej ilości pracowników umysło- nież ten ważny moment, że odrodzona demistycznych haseł, idących od naszego pracowanych wniosków, - uchroniły Polwych i fizycznych.
państwowość nasza
została zmuszona zachodniego sąsiada, chcieli naśladować skę przed „rewolucyjnemi" reformami raNic prostszego nad takie rozumowanie. strukturalner.:ti przyczynami do rozbudo- go niewolniczo w naszych warunkach, to cjonalizacji przemysłu i handlu, - a. więc
w dużej mierze znalazło ono, - jeśli cho- wywania i odbydowywania własnych war- m u s i e I i ś m Y n a t e n c e 1 przed niebezpieczeństwem, które w Niemdzi o stosunki niemieckie, - swoje źródło sztatów pracy w przystosowaniu się odra- p o ż Y c z Y ć z n a c z n e o b c e czech wywołało dziś gwałtowne odtrąbienie
w czasach ciężkiej i wyczerpującej wojny, zu do zmienionych konfiguracją granic k ap i t a ł Y i płacić od nich wysokie na odwrót z drogi zbankrutowanej teorji.
{{iedy to umysły co najtęższych fachowców państwowych warunków pracy. W wielu procenty i raty
amortyzacyjne. Obok
Józef B.
niemieckich wysilały si~ w kierunku zracjonaliiowania produkcji, by przy naj·
większej wydajności pracy zużywać jaknajniniejszą ilość sił roboczych. Chodzt1o
przecież o zastąpięnie tych rzesz pracowniczych, które walczyły w okopach na
własna „Hasła Łódzkiego„
licznych frontach.
Ta tendencja do ratjotralizacji prowet d e m o n s t r o w a ł y p r z e d i d r a m a t ó w • Karol Schoenhert
Wiedeń w kwietniu 1930 r.
dukcji i handlu spotęgowała się jeszcze
ratuszem psy wiedeńskie, znany_ autor austrjacki, w sztuce granej
protestując w ten sposób przeciwko zaka- obecme w Burgu „Herr Doktór, haben sie
bardziej w pierwszym okresie powojenRóżne
zowi przejazdu w tramwajach i kolejach. zu essen" przedstawia nam nędzę kół inte"
nym, kiedy chodziło o utrzymanie niskich
Demonstracje wiedeńskie n i e b y ligenckich. Doktór medycyny cierpi ' głód.
<:en, by zaspakajać potrzeby zubożałego ł Y n i g d Y zbyt gr o ź n e. Wi~Głodni są też jego koledzy-idealiści, crłód
wskutek kataklizmów wojennych społe- deńczyk, gdy się j_uż. zdobę~zie :la ma:1icierpi też stary lekarz, niegdyś id~ali
czeństwa.
festację, to odprawia g, o ile !1i.e ~m~eIndolencja w sprawach politycznej na- sta a dziś pijak i 'szarlatan. Zato zbiera
Aliści twarda rzeczywistość zadała po- szaja się czynniki obce, w guscie Jakie- tury może jednak być także wynikiem fortunę s t a r a z n a c h o r k a b c z
· • o bchodu · Ostatnio
demonstrowali og{>lneJ· troski o byt, która ciąży nad co- w y k s z t a ł c e n i a ,
r..„7. żadn• •r'.
ważny cios świetnej skądinąd teorji o gos
·
przedstawiciele sfer mieszczańskich prze- raz suerszemi kołami. Objawem jej są mno- wiadomości medycznych.
racjonalizacji. Potwierdziła się w tym wy- ciwko ciężkim podatkom komunalnym, żące się zatrważająco samobójstwa. I_ ~ha
padku natomiast inna teorja, a mianowi- n a k ł ad a n y m p r z e z ma g i - rakterystycznym jest
najpopular111e1szy
Ządania
cie ta, że n i e m o ż n a b e z kar - 8 t r a t 8 o c j a 1 i s t y c z n y • Rów- śroclc!< samobójczy - g a z ś w i et 1 ny,
W czasach, gdy sprawa cen żywno
n ie
si ę n a - nocześnie demonstrowali socjaliści prze- jako najtańszy i 11ajdos~ępniejs~y. !'!ie ~a ściowych jest dla wielu kwestją życia i
8 p r z e ci w i a ć
tur~ 1 nem u r 0 z w 0 j 0 w i r ze _ ciwko państwowym pod~tkom, ~akłada- ónia, w którymqy kronika pohcy1na me śmierci, agrarjusze austrjaccy żądają nic.
. „ t • d •• } nym przez złożony w _większ?śc_1 z wy- notowała kilku bodaj zatruć gazem. Tu tylko podwyższenia stawek celnych tH
c z y t metody ,,rewotucy1ne w e1 zt~ brańców stronnictw mieszczanskich rząd cała rodzina, tam para starców bez środ zboże, mąkę, kartofle, jaja, miód i śmieta
dzinie mogą snadnie spowodować powaz- Republiki. Jeśli Heimwehra urządzi ~e- ków do życia, służąca bezrobotna, ban- nę, a 1 e i z a k a zu p r z y w o z u
ne straty zaró\)'no dla jednej, jak i dla monstracyjne ćwiczenia, w mig odpowia- kier oskarżony o fałszywy bilans.
m i ę .s a o r a z p o d n i e s i e 11 i a
Jirugiej strony. Uszczerbki zaś stąd pow- dają im mane_wry so:jal!stycznego Sch~!z•
•
••
c e n y m ą k i • żądania agrarjuszy
spotykają się z ostrą opozycją nietylko w
stałe odbijają się zasadniczo na eospo- bundu. A 0 ile przyid~ie c~as~m do biiaNędza
tyki lub rozlewu krwi, me ma w tern
,
.
t sferach robotniczych ale i w sferach przedarstwie społecznem.
zażartości z~ciekłości jaka charakteryzuN ę d z a w ~ P o ł c z e s n a J e s mysłowych, zdających sobie sprawę z tePraktyka Niemiec w dziedzinie moder· je podobde zjawiska ~ Reichu. Demon- \ t e 111 a t e m !1 • e t Y 1 k o r 0 2: m .ó ~ go, że kraj, wywożący .przeszło 70% swonłzacji produkcji i handlu przyniosła u- stracje? Owszem. Wszak dwukrotnie na- i a r t Y kuł o w' a I e P 0 w 1 es c jej produkcji nie może prowokować zatargów celnych.
lepszenia techniczne, ale spowodowała
rownocześnie i wzrost bezrobocia. Choć
więc zdawał-Oby się, że koszty handlowe
Nie brak i humorystycznych przeblys1>0winny zmaleć, a ceny na produkty spaść,
ków, nie brak i weselszych objawów w
to jednak wskaźnik ich utrzymał się na
HEROLD w KOBIECYCH
. ogar~ąć zjawiskayolityczne, JUŻ dla meJ ciężkich czasach ćizisiejszych. Związek opoprzednim poziomie. Stąd też to przyHAJDAWERACH.
- niestety! - ruedostępne„.
brony praw mężczyzny, „Justitia", walczy już od dłuższego czasu o z n i e s i e puszczenie, iż dzięki spadkowi cen bę
z radosnem niedowierzaniem przecieOFICYNOWE ZADYMIANIA.
nie
obowiązku
płacenia
rałem
oczy,
znalazłszy
w
ostatniej
„~o
dzie można zatrudnić mitjony bezrobotA-B-C" lekkomyślne pisemko alimentów rozwiedzionej
lonji'
artykuł,
podznaczony
·
elektryzuJ~
nych, usuniętych z fabryk dzięki racjona"
'
warszawskie,
będące
ciemnawą
of"1eyną ż o n i e • Związek wychodzi z zało~nia,
lizacji, oraz urzędników, którym moder- cem nazwiskiem: I z a Mo s z c z e n- pąwnego stronnictwa, usiłuje . w~ówić w że żona, jako gospodyni doom, jest pras ka.
.
nizacja odebrała chleb, - okazało się w
Tak rzadko błąka się to pióro po nocne czytelniczki, że w sanacJi Jest chu- cowniczką. Wychodząc z tego założenia,
żąda dalej
związek
ubezpieczenia każ
praktyce iłuzorycznem.
szpaltach czasopism! Tak rzadko rzuca do i głodnawo :
dej
żony
od
bezrobocia.
O ile przez 20
Czemu? Oto w ćałem tem rozumowaniu owa staruszka zdrowe ziarna po 15 groO ile przed świętami sanacja wszelką tygodni spełnia ona swoje obowiązki, ma
siła dażyła do
tego, ażeby jaknajprę 
teoretycznem przepuszczono bardzo V.:aż szy od wiersza!
dzej S~jm został rozwi<!zany i rozpisane prawo, rozwiódłszy się pobierać za.~o
Spazm rozrzewnienia chwyta biedne
ny moment: k o s z t s a m e j r a c j onoY:c wybory, o tyle w obecnej chwili SY· mogę dla bezrobotnych. Nie mcii/. obngardło, gdy się czyta owe pozłacane ~,ło
n a 1 i z a c j i . Albowiem na to, aby wa o charakterze obecnego systemu :
tuada ta uległa zmianie.
wiązany jest ją utrzymywać, a f u n ·
Wpłynęła na to, j~~ k słychać, inspekdusz
bezrobocia.
można. byto zmodernizować' warsztaty
"
cyjna podróż b. premiera p. świtalskiego,
Przypomnijmy,
juka
była
treść
wypracy, trzeba było pożyczać znaczne kaktóry .badał nastroje w kraju i ewenturazu „i; a n a c j a" - przed czt~rema la·
alne szanse B. B. przy nowych wyborach,
pitały ł płacić od nieb wysokie odsetki,
ty, a co się w tym wyrazie zawiera obec
Podobno p. świtalski wrócił z tej podró·
Radosnym objawem jest rązbudowa
co właśnie podraża sam) produkcję. Ponie! Dawniej była ona równoznaczna z
ży nastrojony bardzo minorowo. Po ie·
Wiednia,
idąca naprzód pomimo nędzy i
wyrazem,
„
u
z
d
r
o
w
i
e
n
i
e".
Dziś
go relacjach zapał do nowych wyborów
1z:atem trzeba utrzymać owe zg6rą dwa ml·
już sam diwięk brzmi jak p r z e d r z e
przesilenia. Otwarto teraz n o w e m i ajest znacznie mniejszy.
ljouy bezrobotnych. Nawiasem należy
t n i a 11 i e tego pojęcia, przypomina
s to - ogród , „Am Wien", tam gdzie
bowiem wszystkie
a n o m a I j e i
dodać, że cl właśnie bezrobotni stanowią
Widziałem niedawno p. Switalskiego. się schodzą granice 10 i 12 dzielnicy. Powz b o c z e n i a, -wniesione pod tem ha·
Uśmiechnięty, wesoły, pełen
· najlep· stałe na z_upełnie niezbudowanym gruncie,
ów żywioł niezadowolony z istniejącego
słem do nasugo życia.
'szych
nadziei
dla
B.
B.
Szanse
wybo- miasto-ogród liczy 1085 mieszkań dla
stanu rzeczy ł dlatego to w Niemczech
4,000 osób. Mieszkań dla nieżonatych
Przypomnijmy
co
innego!
rów
są
dla
rządu
wbrew
życzeniom
jest tak wiele elementu komunizującego.
(jednopokojowych) jest 331, z kuchni, koPrzed laty była Iria Moszczeńska he- „A-B-C" jak najkorzystniejsze.
To też owa szybka, nieoparta o wyma- roldem postępu, ideowym trębaczem du·
Wszak Polska nie składa się z 30 mil mórki i pokoju składa się 593 mieszkań.
tania i o potrzeby życia, racjonalizacja chowej rewolucji, cechmistrzem · kobie- jonów głupców, będących
czytelnikami Dwupokojowych mieszkań z kuchnią i koprodukcji i handlu, idąca raczej jakby z cej demokracji. W okolicach serca płonął oficynowego pisemka' L·,1dzie myśl~, ro- mórką jest 82, trzypokojowych tylko
osiem. Każde mieszkanie ma swój własny
nakazu zgóry, jako produkt gabineto- święty znicz, a oczy rzucały pioruny na zumują, widzą!
balkon lub werandę. Oprócz tego jest tani
korfantowskie
zacofaństwo
i
narodowoNa
haczyk
nastrojowych
artyl,ułów
wych rozmyślań teoretyków, - kosztowademokratyczną. blagę.
złapać się dadzą. jedynie zarejestrowa- freblówka, ś~ietlica dla młodzieży, czy·
ła i kosztuje za drpgo. W konsekwencji
ne czytelniczki „A-B-C". I to nie wszy- telnia, poradnia dla r 1atek. Miasto-ogr~
A dziś?
zaś swojej spowodowała znaczny ubytek
liczy 42 sklepy, posiada kawiarnię i resta..
Dziś Iza Moszczeńska dla bochenka stkic !
uracj~ z ogrodem.
własnych kapitałow obrotowych gospo- chleba plwa na stare bogi i staruszkovvaA. W-ski.
darstwa społeczoe2:o w Niemczech i tvm umysłem „pełnym anomalij", chce!
&ującego zjawi~ka.
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łódzkiego

Jak już donosiliśmy decyzją Wydzia- i w tym celu władze nadzorcze mianowału Powiatowego Sejmiku Łódzkiego zo- ły komisarzem wyborczym sędziego Sądu
3 siały rozpisane wskutek upływu kaden- Grodzkiego w Łodzi p. · Pawłowskiego,
cj1
który w dniu wczorajszym objął już u-

Irzędowanie.
Kalendarz wyborczy

wybory do samorządu miasta
Konstantynowa

Zjazd BBWR w Łodzi

został

ustalony

W dniach 29 i 30 b. m. w lokalu Wo~;;;~
j.ewódzkiej Rady grodzkiej bezpartyjne~
cso Bloku Współpr.acy z Rzą?em! przy ~li
cy Narutowicza 45, odbędzie się WOJ ewódzki zjazd delegatów BBWR.
N a zjazd ten przybędą przedstawiciele władz centil!inych BBWR. Na zjeź
Ważne narady w· Izbie Przemysłowo-Handlowej
dzie poruszone będą spr8-WY gospodarW dniu wczorajszym przybyli do
li poza wyżej wymienionemi przedstawicze organizacyjne i omówiona będzie obe~na syt.uacja polityczna w kraju. (s) dzi dwaj przedstawiciele Rządu, a mia- ciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Ło
nowicie delegat Min. Skarbu oraz dele- dzi, ;reprezentanci przemysłu oraz delegat Ministerstwa Przemysłu i Handlu, gat Państwowego Instytutu
EksportoObchód Rocznicy 3 Maja którzy odbyli ważne narady w fabie wego.
Handlowo-Przemysłowej w sprawie norKonferencja ta, której wyniki podaw Łodzi
przy my w dniu jutrzejszym ma doniosłe znamalizacji zwrotu cła za przędzę,
W środę wieczorem odbyło się posie- eksporcie tkanin bawełnianych.
czenie dla łódzkiego przemysłu włókien·
.:1zenie Komitetu ściślejszego obchodu KonW konferencji powyższej udział bra- niczego. (s).
stytucji 3-go Maja w Łodzi. Na wstępie
--o<=>o-obrad dokonano wyboru Prezydjum, w
skład którego weszli pp. prezes Rady
Miejskiej - inż. J. Holcgreber, jako przewodniczący, kurator Łódzkiego Okręgu
Szkolnego - jako wice-przewodniczący i
dla drobnych kupców i przemysłowców
dyr. Rundo - jako sekretarz.
Następnie Komitet ustalił program ObDonosiliśmy w swoim czasie o tern,
Pozatem wygoda wprowadzenia ry:hodu do którego włączono uroczystość że Izba Handlowo-Przemysłowa w Łodzi czałtu polega również na odciążeniu uodsłonięcia sztandaru łódzkiego
ośrodka zwróciła się do Ministerstwa Skarbu z rzędów skarbowych, gdyż jak wiadomo
P. W. i W. F. Pl9za tem Komitet opraco- projektem wprowadzenia i·yczałtu
dla ·go proc. przedsiębiorstw stanowią firmy
wał tekst odezwy, która zostanie wydana 'kupców, których obrót roczny nie wyno- drobne.
do społeczeństwa.
si 50,000 zł.
·
Obecnie dowiadujemy się ze
źródeł
Projekt Izby Handlowo - Przemy- miarodajnych że ministerstwo przychylslowej ustala że wymiar podatku obroto nie zapatruje się na projekt Izby Prze~
zniesienie ustawy wego
powinien opierać się na przecięt- mysłowo-Handlowej w Łodzi i w
najo lichwie wojennej nym wY'miarze za ostatnie 3 lata.
bliższym czasie ryczałtowe opłaty · dla
Pozate:m wymiar ma być dolronafly drobnych kupców i
przemysłowców
Organizacje gospodarcze złożyły meraz
na
dwa
lata,
tak,
że
płatnik
wie
z
wprowadzi.
(P).
·
,11orjał w Ministerstwie Przemysłu i Hanulu w sprawie uchylenia przepisów usta- góry ile ma płacić.
---oc:>o-wy z roku 1920 o lichwie wojennej. Kupcy wskazują, że przepisy te są obecnie
przeżytkiem, a przyczyniają się jedynie do
hamowania normalnego biegu życia gospo
.
~
(w)
darczego.

Delegaci Ministerstw: Skarbu i
- aew: oraz Przemysłą i Handlu w Łodzi
Lo-1

Sprawa

ryczałtu

podatkowego

O

. .

.

w dniu 23 kwietnia r. b.
i okres wyborczy trwać będzie w my&l
ustawy przez 36 dni.
. Jak zdołaliśmy ustalić dzień wybo
rów do samorządu miasta Konstantynti
wa został wyznaczony
na dzień 29 maja r. b.
W związku z wyznaczeniem wyborów w Konstantynowie poszczególne organizacje polityczne przystąpiły do wstę·
pnej akcji orgenizacyjnej wyborów i w
tym celu. usiłu.ją nawiązać kontakt międzyorgaruzacyJny, dla utworzenia
wspólnego frontu wyborczego.
Poza fem dowiadujemy się, że
na
najbliższym posiedzeniu wydziału powia
towego, będzie poruszona sprawa rozpisania wyborów do samorządu w Aleksan
drowie, gdzie kadencja obecnego magi·
stratu
dawno się skończyła.
~ybory w Aleksandrowie, prawdopo·
dobme odbędą się w miesiącu lipcu r. b •

Również wydział powiatowy, na skutek
Za.rządzenia władz wojewódzkich w cią
gu bież. tygodnia rozpisze wybory
do
samorządu

miasta Zgierza, Rudy-Pabja·
nicltiej i Tuszyna.
Należy zaznaczyć, że termin kaden·
cji obecnego zarządu miasta Tuszyna Ur

pływa

w Zgierzu':ó~"e:o lipca r.

h.

dnia 10 lipca r. be
a w Budzie-Pa?janic~ej
. w druu 22 li~ca. r. b.
Stosowrue do zarządzen :Vładz nadzor•
~1c~ ~borytak~ tytch z:ii~tach mtl.S71.l
yc się .W. . im ermm;e, aby nowe
;ład.ze. mieJJk!0 r~z'c mogły urz~
?wa.me V! .mu nas~:puJącym po ternu·
me upłynięcia k~demJI.
Wobec powyzszego wybory w Zgie..
rzu, Rudzie-Pabjanickiej i Tuszyn.ie odbęd, si~
-

Bank owcy organ1zu1ą się . Nieza~:~~ c:;c:s~g:·
w walce o swe prawa

Laureat

Łodzi

nie przyjedzie

Magistrat otrzymał zawiadomienie od
'.aureata Lodzi prof. Brueknera iż z pobędzie
wodu złego stanu zdrowia nie
mógł przyjechać do Łodzi celem odbioru
nagrody literackiej,
przyznanej
mu
przez Lódź.
Zarówno odpowiedni dyplom, jak i
czek na pieniądze magistrat prześle prof.
Brueknerowi do domu. (b)

lComunikąt Białego

Krzyża

W k>kalu przy ulicy Andrzeja 4 odwalne zebranie członków związku pracowników bankowych, poświęcone
omówieniu spraw zawarcia zbiorowej umowy, wyboru delegatów na wszechpolski zjazd bankowców, mający się odbyć
w Krakowie w dniach 3, 4, i 1 maja r. b.
Po dłuższej dyskusji, w której udział
brali również delegaci centralnego związ
ku z Warszawy uchw,a.lono w
sprawie
było się

Kursy wakacyjne
dla nauczycieli

._.••••„ ••••• o
•
•
•
•

wyściełane oraz

materace
hygieniczne „Patent" do

m

m

•

sp~zynowe

•
•

111<>ina
najtaniej i na najdogodB
meblowych
miary
M
nlejszych warunkach w fabrycz-

=

łózek podług

nabyć IJ!I

1·

. ..„..........
nym

•

•

--0---

wyzszą szkołę
li
IE
Jak się dowiadujemy miarodajne sfelll ry omawiają. projekt utworzenia w L'O• 'dzi wyższej szkoły tkackiej.
Iii Szkoły takie istnieją zagranicą. i wy·fi kwalifikowani tkacze włókienniczych cen
't'idid wybór w~zków dziecinnych
trów posiadają wyższe przeszkolenie, co
krajowych zaii:"'anicznY:ch łóiek me- li odbija się nastepnie nader wydatnie na
talowych; wyzymaczk1 amerykańskie g
·
matcraee

slda:ziDOBROPOL"

ł.ódź Płotirkowska

w -podwórzu, tel. 1-58-61

73
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Praca Białego Krzyża nad przygotowa
.darni do rewji „Raj Uśm;echów'' posuwa się naprzód. już dziś podać możemy
do wiadomości publicznej, że ta arcycieMinisterstwo Oświaty zamierza zorga-1 mowałby wykłady ekonomiki społecznej.
tawa rewja, która wzbudziła ogromne zanizować
w czasie wakacyj kursy dla na4- Prośba przemysłowców jest wynikiem deinteresowanie wśród młodzieży i dzieci na
szego miasta, odbędzie się w dniu 4 maja czycieli szkół średnich i zakładów kształcą baty przeprowadzonej w z. r. na pierwo godz. 12-ej w południe w sali Filhar- cych nauczycieli. Program tych kursów szym zjeździe ekonomistów w Poznaniu.
obejmie szereg dziedzin. W związku z tym Podczas tej debaty uzgodniono, że jest
monji.
·
W dniu 4 maja cała najmłodsza Łódź planem Związek Przemysłowców w War- rzeczą konieczną wprowadzenie do prospotyka się więc w Filharmonji na rewii szawie zwrócił się do Ministerstwa Oświa gramu szkół średnich także nauk o gospoty z prośbą zorganizowania kursów gospo darstwie.
,(w),
„Raj Uśmiechów'•
darczych. Program takich kursów obej-

•
•
B
•
•
•

mi~

w
hpcu r. b. odbywać się
będą wybory do poszczególnych
rad
gminnych na terenie powiatu łódzkiego i
zawarcia umowy zbiorowej zwrócić się w tym kierunku wydane zostały prze1
do Ministra Pracy i Opieki Społ. gdyż Starostwo wwiatow.o. odnośne za:rzadzesprawa ta jako przewidująca podstawo- nia. (s),
we uregulowanie warunków pracy pracowników bankowych, wymaga dokład
nego rozpatrzenia. Pozatem
wybrano
dwóch delegatów na zjazd oraz poruszono sprawy organizacji wewnętrmej bankowców, w walce o poprawę swego bytu. (s)

s1ącu CfL.el"wcu

tkacką w Łodzi

gatunku wyrabianych towarów.
Podniesienie przemysłu łódzkiego zależne jest w dużej mierze od zorganizo. .
wania takiej szkoły, wobec czego proj 0kt powyższy ma szaru;e zrealiF.wania
go w najbliższym czasie. (b)

Film ilustrujący tajniki życia płciowe
i walki z chorobami wencrycznemi
P· t.

go

HIGJENA
SEKSUALNA
Zdjc;ć dokonano w instytutach: anato.
micznym, dermatologicznym, klinikach
połoiniczych i poradniach wenerycznych
Dla panów: czwzrtek, piątek, sobota,
niedziela.
Dla pań: pQniedziałek.
Początek o goclz. 6-ej po południu.
Dla dzieci i młodzieży wzbronione.
Z rozporządzenia władz film wyświetla
się osobno dla pań i panów.

Odczyt M. Piechala

W sobotę, dnia 26 kwietnia, o ..godzinie ·8-ej wieczorem w sali Polskiej Y. Jv!.
C. A., Piotrkowska 89, poeta M. Piechal
wygłosi odczyt p. t. „Józef Konrad KoJa~·ko''
rzeniowski jako pisarz morski". Sądzimy,
że. osoba prelegenta, jak również i treść
odczytu, w której zostanie omow10na
Chóru Sumowego Sw. Anny
twórczość naszego rodaka, znakomitego
Wzorem lat ubiegłych Tow. urządza Przędzalnianej 93, tradycyjne jajko na pjsarza Anglji, zachęci do przybycia na
dla czl'onków i ich rodzin w sobotę 26 b. które zaprasza
odczyt licznych słuchaczy.
m. o godz. 21 w lokalu własnym przy ul.
Zarzad.
Wejście dla wszystkich bezpłatne.
-·0

,,TradyCY,J·ne
l

Nr. 112

St?'. I .

,HASLO" z dnia 25 kw1etn1a 1930 roku.

•

~&l!i!llA&łJ!JIQ~~~„~~~-~~~~·~Odczyt

P·R ZYKRA PRZYGODA
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pr wincjonalnego kllpca

•
„Sympatyczna" znaJoma
Idel Zalctreger, za.możny kupiec
z
~asteczka Wolbrom, w
województwie
.Kieleckim, z racji swych stosunków han
dlowych przyjeżdżał dość często do Ło

dzi.
W czasie jednej ze swych
bytności
w kawiarence miłą dziewczynkę,
'która bardzo
poznał

przypadła

zniknęła

wraz z

pieniędzmi

Staraniem Czerwonego Krzyża w niednia 27 kwietnia r. b. o godz. 12-ej
min. 30 w poł. w sali Polskiej Y. M. C. A„
Piotrkowska 89, pan dr. Józef Kalisz wy
głosi odczyt n. t. „O zakażeniu ran"•
dzielę,

.Wejście bezpłatne.

Z

Wolnej Wszechnicy Polskiej
w dolarach
szył do policji, gdzie złożył zameldowaNajbliższy wykład publiczny na temat
amerykańskich, znikł ·wraz z dziewczyn- nie o kradzieży.
ką.
Niezależnie od tego rozpoczął poszu- „Warunki życia na lądach i w morzach"
Na ten widok Zalctreger dostał ata- 'kiwania na własną l'ękę, jednak jak do- wygłosi w nadchodzącą niedzielę o godz.
12 min. 30 prof. Amold Makowski z War~
ku nerwowego, lecz opanował się i ru- tąd bez rezultatu. (s)
sza wy.
w a
Wykład odbędzie się w auli Gimnazjum
Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 46.
17000

zł.

.....

„

Smierć

mu do gustu.

Gdy przed dwoma dniami wyruszył
"1 powrotną drogę do rodzinnego Wolbro
mia, w przedziale wagonu
kolejowego

..,...

,~

kanoniera

Wycieczka do Francji
samochodami

Tragiczny powrót z urlopu

W dniu wczoraj szym o godz. 21.55 na
chciał wskoczyć do wagonu,
dworcu Łódź-Kaliska wydarzył się strasz lecz uderzył głową o wagon tak nieszczę
śliwie, że poniósł śmierć na miejscu. Zwło
która
pocho ny wypadek, który
zakończył się śmiercią.
ki nieszczęśliwego kanoniera przewieziodzi z Wolbromia i prawdopodobnie poKanonier VII samodzielnego dywizjonu no do prosektorjum wojskowego przy ul.
wróci do domu o ile jej nic
na przeszkodzie nie stanie.
, artylerji przeciwlotniczej w Pozna11iu ba- .Żeromskiego (Pańskiej) .
Dochodzenie v.z tej sprawie prowadzi
Czas podróży przy tak
sympatycz- wiący na urlopie w Łodzi 28-letni Gartfich
:Dej towarzyszce, Upiywał
Zalctregero- Albert, który miał powrócić do swego od- dowódca żandarm e rji w Łodzi. (w)
~ bardzo przyjemnie i nim zdążył się działu j podczas biegu pociągu Nr. 513
spostrzec pociąg stanął na
stacji
w
-ooospotkał

swą znajomą z kawiarni,
oświadczyła mu, że również

:!;~półtmvaxzyszka podróży opuści Prze4łużenie
u<lając się do bufetu

11a

Czerwonego Krzyia

szklankę herbaty. Kupiec naprozno

zasi

łk

ÓW

okresu

wypłat

dla bezrobotnych

oczekiwał jej powrotu i był zaniepokoNa wniosek zarządu głównego Fundujony, gdy pociąg ruS!ZiYł w dalsz~ drogę szu Bezrobocia, minister Pracy i Opieki
' znajoma jego
społecznej wydał w porozumieniu z mi·
nie zjawiła się.
nistrem Skarbu zarządzenie, mocą kt6Nie podejrzewał jednak nic
złego. rego przedłużono do 17 tygodni okres zaDopiero na s~j!, w Kielc:;i.ch, gdzie zmu siłkowy dla bezl'Obotnych robotników,
szony był !f'YSiąs~ •. gdy _me
spostr~eg~ którzy do 31 maja r. b. włącznie wyczerJ.owarzys~ki ~ozy, ~aJ~·zał do walizki pali lub wyczerpią 13-tygodniowy okres
~~~J .Pl'ZetL mą ~.spostrzegł,
zasiłkewy. Zarządzenie powyższe obejlZ JeSt ona prozna.
.
. . muje m. in. następujące miejscowości:
Nasunęło mu to pewne podeJrzema i
_µzął badać zawartość swych bagaży.
Z przerażeniem stwierdził, iż
portfel
umieszczony w małej walizce ręcznej, za-

Polski Touring-Klub organizuje w maju
r. b. 24-dniową wycieczkę samochodami
do Francji. Marszruta wycieczki prowadzi z Warszawy przez Wrocław-Drezno
Lipsk - Weimar - Frankfurt - Moguncję Metz - Verdun (pola bitwy - Reims - Paryż - Dijon - Lyon - Grenoble Digne
Castelane-Les Gorges du Verdon-Aix en
Provence • Frejus - Cannes - do Nicei.
Droga powrotna prowadzi przez Wło·
chy, Austrję i Czechosłowację. Zapisy
przyjmowane są do dnia 1 maja r. b. Bliż
szych informacyj udziela biuro Polskiego
Touring-Klubu w Warszawie, ul. Warecka
11, tel. 84-28 w godzinach od 10-ej do
16-ej.
Wyjazd wycieczki z Warszawy w dniu
11-go maja, powrót do Warszawy w dniu
4 czewrca r. b.

m. st. Warszawę, teren woj. warszawf>kiego (z wyjątkiem pow. makowskiego),
m. Łódz, a pozatem szereg miast i osa<l
w woj. łódzkiem, kieleckiem, lubelskiem,
białostocki em, wile1'i.skiem,
nowogródz ·
W niedziel•) dnia 27 kwietnia r. b. o
kiem, poznańskiem, dalej całe woj. poprzy
morskie, śląskie i krakowskie i wreszcie godz. 4 popoł. · w lokalu własnym
szereg miejscowości w woj. lwowskiem. ul. ,Piot rkowskiej 92 odbędzie się „tra·dycyjne jajko", na które ma
zaszczyr·
stanisławowskiem i tarnopol skiem.
prosić swych członków i ich rodzin orr.z
symp&tyków

Z Tow. Spiew. „Echo',

.--------------maaa-11111!!

~erający:

25000

Nocne

UL. KILIŃSKIEGO Nr. 178

złotych

Komunikat
Koła

Związku

lnwalidów Wojennych Rzplitej Polskiej
w Łodzi wzywa wszystki:ch członków o
przybycie w dniu 25 kwietnia o gQdzinie
10-ej ;rano na zbiórkę do parku Staszica,
celem wzięcia udziału w uroczystem powitaniu przybywającego w tym dniu do
.Łodzi Pana Pr~denta Rzplitej.

Kredyt dla budownictwa

www _ _
OGŁOSZENIE.

Komornik Sąclu Grodzkiego w Lodzi, STEFAN
GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ulicy Sienki~
wicza Nr. 9, na
zasadzie art.
1030 U. P. C.
o głasza, że w dniu 8 maja 1930 roku od godzin}
!O·ej rano w todzi, przy ulicy Pomorskiej Nr. S.
odl>ęd z ie się sprz e daż z przetargu publicznego ru·
chomości,
należących do
Hersza Szmalewijje;a i
składających się z mebli i garniturów, oszacowanych
na sumę zł. 900.
Łódź, dnia 10 kwietnia 1930 r.
Komornik: STEFAN GóRSKJ.

o

Nadzwyczaj zabawna komedia

MIĘDZY

NIMI NIC NIE

BYŁO

Obraz pełen niespodzianek, pomyłek, dowcipu, humoru, tricków i bomba.
styczneio śmiechu, musi rozweselić kaźdego.
W rolach głównych: RUTH TAYLOR i JAMES HALL. - -

Wkońcu bież. tygodnia wyjeżdża do
' Paryża przedstawidef polsko - francuskie. g<> konsorcjum finansowego „Rente Fon. ciere" z planami i kosztorysami projekto
<wanych budowli mieszkalnych dla uzyska- nia potrzebnych kredytów.
Kosztorysy budowli tłumaczą koniecz. ność uzyskania kredytu w sumie 24 milj.
Sądem
zł. Jak słychać, uzyskanie tego kredytu
· jest rzeczą nieulegającą wątpliwości, tak,
W dniu wczorajszym Ok~ęgowy Sąd
że i miasta, a .między niemi i Łódź uzy- Wojskowy w Łodzi pod przewodnictwem
ska kredyt.
(w)
majora M~słowskiego rozpatryw~ł ~p r~wę kanomera 26 p. a. p-u w Sk1ern1ew1Przemysłowo-Handlowe cach Zygmunta Lubomskiego.
Akt oskarżenia zarzuca Lubomskiemu
niechcą służyć
cały szereg prze stę pstw. W lipcu 1929
roku Lubomski włamał się do magazynu
uzbrojenia w koszarach 26 p. a. p-u, gdzie
Związek Izb Przemysłowo - Handlo- skradł dwa rewolwery.
wych zwrócił się do Ministerstwa SkarPrzestępstwo wykryto i Lubomski zobu z prośbą, ażeby urzędy skarbowe nie stał aresztowany. Do wi·ny się nie przyzzwracały się do Izb rPzemysłowo - Han- nał, zeznając, że rewolwery te kupił
od
, dlowych o jakiekolwiek informacje, które podoficera tegoż pułku, który _ie ukradł..
mogą być użyte dla celów wymiaru podatśledztwo jednak wykazało, iż zeznama
ków. Informowanie się w celach wymia- Lubomskiego są kłamliwe.
ru podatków spowodowałoby bowiem oba
Tegoż
miesiąca
Lubomski wyłamał
wy kupiectwa,przy udzielaniu Izbom Prze- kraty w więzieniu, w którym odsiadywał
mysłowo - Handlowym wszelkich danych areszt prewencyjny i zbiegł do kochanki
co do prac.
(w)
swej do Torunia, gdzie w dniu 4 grudnia
<

..

Nasti;pny
program:

???
• • •

Kanon1er - ww1amywacz

-zby

wywiadowi
skarbowemu

OJ. skowym

.

Ib.

'MM~!SWll
$

I :;:

~-----~-!!

P rzed

r. dokonał włamania do mieszkania
Walerji Kosowskiej, gdzie skradł 518
zł. go tówką. Kiedy go osadwno po raz
drugi w więzieniu napadł na wartownika
Wincentego Kowala, zadając mu drągiem
ci c żkie uszkodzenie cielesne.
· Oskarżał Lubomskiego prok. ślizowski,
bronił adw. Belle.
Sąd po zbadaniu świadków i wysłuchaniu przemówienia stron skazał Zygmun
ta Lub?mskiego: za ~ł~manie. do_ m_agazynu v:o1skov:ego 6_ m.1es1ęcy ';V1ęz1en1a, _za
umyslne zmesław1eme podoficera 6 m1csi~c~ więz!en}a ~a ucieczkę : ar:s:t~ 4
m1es1ące więz1ema,
za zadame c1ęzk1ch
uszkodzeń wartownikowi 14 miesięcy więzienia, od zarzutu włamania się w Toruniu
uniewinnił z braku dowodów. Wobec
zbiegu przestępstw skazał go na zamkniQcie na rok i 4 miesiące w więzienia. (P)

NAJWYTWORNIEJSZE
KINO. DZWIĘKOWE

1

„CASINO"

'„ .

··-- · 1

Dziś i dni następnfch I

Pierwszy polski film

dźwiękowy

I

ĄOllłALllOŚĆ
PAlłl
pg. G.

DULSllCIEI
Z a

p o

W rolach

Dela

l s k

ł

e j.

głównych:

Lipińska

Zofja Batycka
.
Tadeusz Wesołowski

Ceny miejsc
L

zniżone:

sean&:

zł. 1.--, II. zł. 1.50, I. zł. 2.50.
. N.a późniejsze seanse:
III. m. zł. 1.5fi, II. zł. 2.50, I. zł. 3.50

111. m.

Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10
wiecz., w soboty i niedziele poranki
o godz. 12-ej w poł.

Największy f~lm DŹWIĘKOWY. świata

A

aptek

Do akt. Nr. 1032/1930 r.

GlłZESZłłlCA

2)

dyżury

„Echo".

nocy z piątku na s obotę d yżurują na slę·
:>ujące apteki: 1\1. Eprn tajna (P iotrkow5ka 225), M.
Bartoszewskiego (Piotrkowska 95), M. Rozenblunu
(Cegielniana 12), SS-rów Gorfeina
(Piłsudskiego
54), J. Koprowskiego (Nowomiejska 15. (w)

Od czwartku, dnia 24 do środy,
d.nia 30 kwietnia
1930 roku .wł.
.
.
1) Wielki szlagierowy, podwójny program. Potężny film o miłości i poświęceniu. Najwspanialsze arcydzieło, najnowszej produkcji amerykańskiej

BEZ GQXECHU
wgrzeszmcy
roli pii;~nej Ester Ralston
w _roli uwodzi- James Hall
'
c1ela rasowy

śpiew.

Dzi ś w
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• banknotach polskich i

Zarząd Okręgowego

, zarząd

Tow.

NOEGO

)rA.łto" l!l d'.nia H iwf etnła f930 rokt! •

•

w gospodarstwie
dorriowcm. W ciekawy sposób pisze o
nodzyskanycl1 bogactwach": „Gospodąr
stwo domowe to źródło tworzenia się odnadk6w. Codzien!li~ przepełnia się r.iemi
wiadro w kuchni, codziennie opróżnia się
go na śmietnisku poowórzowym. T e>
gę na kwestję odpadków

SPOŁECZNY

·PJtiE<l1'
I>
.
-•

Instytut Gospodars wa .Don1owe o
został

nie

zorg _aizowany w Polą~e na wzór krajów zacbodnicb

organizacja
"{: łfpń~em «J:liegtegJ> ro1'u zorKfillizpwa- 1925 - 30% gospocjarstw na wsi posiadą n1etody, k1.óremi naukowa
\Vinąa
u
nas
kroczyć,
muszą
być zgola
ło
telefQJl)',
10%
wodpcią~i.
O
tein
u
llf iostiJł w pp)sce n·ił w z ó. r ~ r a i ~ w -,. ;,. c h Q d n ł c łl IN~lYTUT nas nąraziR nuirayć nil! mo?na 1 siła Judzką odmienne.
W jednym znumcrów oq~anu prasowe·
GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Pow- jest w Polsce tak tanią, iż tego rodzaju
gQ
lnsty1ull.ł
zwrnca jcclna z a1-1tnrek LtWa·
mccl:iiJ.nizi!fjil
się
Ili€
qpła~a.
i
ttłąt~gci
&lał 011 te ~cji µąµ~ow~j orgwizacH prą.
cy w gospodaf"łWitl dQ(ll~wem. priy łll§ty
tucie Naukowej

Organizacji

Pracy 1

co

~wjadczy, iż ji:fQdziła gQ połrzeQa za~tqsowanią nowo~zesnych metod r a c: j o n a I i J: a c j i g o • p e d r c z e j tak~e i w ~k!łnml1H dol}lowej.
. Sta~,r fi.edno~zone Am~ryki . P&łnQCffej

1r:1wczesm€J _moie. ze Wl!?.Y1itlft~!l, ~~oz~-
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ro}ę, JP.ką W

całąl<:sztą.J~h~. ;i:y~i;i

gpspopa.rcz,ego . qd~ry~ą. tą. zani~!ib?~a
przf,!z Wlelp dz1edzma, w Stimai:h 1 ~tnie1e
?iSobny . urząd~ prow~dzącr: .ba~f!.~1a oad
1m?q~ 1F1:11 sp_ozy~cz.e111i, 0 ~~ywi~ruerp'. odzi~~il 1 kwei;tJami,
marncemi scisły
zw1ąztł<d z gpsptoqars~wetmt dąmowwe111. Naulrn · OlJ10Z1'JilWS
1es · amda'ch
pro · apzoril
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Wfl ~szy~h ~ ~ skz~ an r z&ree ~ ~ i Q
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a 1 e i c h ł 0 p c q w . CąJa fil a~~j!ł sJa kalkulęrYJllP., k~ora to przeprowadzi:
jest 'częścią ogóh1ej akcji prfeCiw;kl!ł mąr- tła ka1kulacJę w dn!u ~3 mąr~~ F. P:1 i
R@traw~twu w tym npjbfirdzjeJ yozp9- po .P.rzeprQW;'l-dzoi:ieJ ka:U~ul~Jl urz~o

s

jednak

Z6$ . a o o roczone ~Q
• m.
.
W dniu wczoraj.~zm Q łJa4~inie 18 wy c~11nikow13j. N;:i. oświadczepie p, Nam. 3Q oclbyło si~ n.adzw,w:zajni:i zepranie czelnika Wydziału Karnego prky StaroC~ch.ą fiie'Ąniczo-Wędlinifl.1-sk.i~~ w lo- stwie Grodzkim, starszy Cechu p. Dzie- zn3częnie
gospodarcze,
kalu wła.isl}.Ym przy ulicy Ę:opemib 46, niąkpwl)ki zwołślł nadzwyczajne 21ebranie ucząc bowiem racjonalnie gospod1uować
przy udziale .Ptzes;?;ło 500 o~6J:l.
Zeprą- na l}tpi.=ym postanowiono mieć ntwarte dochodem, zwiększałalJy jego realna warnym" c~ło:qkwn ~tąrszy Ce!!h.u p. Pzienia- sklepy aż do sol:)Qty.
tość,
działając do pewnego stopnia jak
kowski Andrzej zdał sprawozdanie z odNfl. zebraniµ tem powzięto uchwałę podwyżka płac. Wsząk więl<szość wydiatbytych kÓnferencji,' w starostwie grodz- jeqnogłośna że z dnie111 ~g b. m. iam- ków, jak to wykazała ostatnia ankieta o za'kim w Łodzi, oraz przedstawił
zebra- knaa 'wszystkie sklepy, warsztaty, wy- robkąch, pochłaniaia u nas poiy~je budżetu
• R'zezmcy
, · me
· urząd zaJa
· za
· d nego
·
·,- · , wszys tlnm
· nrącowm·k om l· wst rzy domowegQ:
·
ny.m, ze
mowie
A. O.
s~:raj}p1 1 lecz tyll~o żądaj~ tyc~ c~n je.- ma~ e~13pedycje. (w)
k'
· .
f ' ł u· d
,-,- •
1

~awiązujący nie~~d~~~a,~~ ~~- ~~a

wszechnioRym zawodzie nil ś~c.cje. ,
Warunki życia u nas, t;ik odrrii~rwe
.kl am~rykańskich, nic sprzyjają: razwojowi racforializacji nil tym od~inky. W
Allłeryc~ prącil luqzk~ j e st y.r y ok p
Cł p ł a c a p a , stąd pęd do pracy ?il..YOqowej u każcl~j prawie )<:obiety. J{oni1?~i110ść pogqdzenia pracy ząwodowej a.
dpmqwą zmusza właśnie do zrącjonalizow;inia tej ostatniej. W Stanach Zj.edno::zonych wyprodukowano w 1:oku 192119 miljonów odkurzą~zy, w roku 1923 już
36 mi!jonów, w roku 1909 wyproClukowano elc!<trycznych żelazek dó Prasowania
t1iec;,ły milj011, w roku zaś 1921 powyżej
łl miljooów. Oto kilka cyfr ilHstrujących
postępy ni e c h a n i i ac j i gosp p ~
d a r 1 ł w a d o rn o w e g o • W r~lm

są

jak nas o tc1p pr~tkonała wojna europejska
j}iGc!}' to wytwop:yły się sposoby wyszu~
kiwą11ia nowych źródeł surowców, aby zaspokoić głód
przetwórców". Mamy tu
ważny punkt, o który może zahaczyć Instytµt w swej pr~~y racjonalizacyjnej.
W Nieir1c~ech organifa~je kobiece powołały
niedawno do :i:ycia stałą wystawę przcdp1iotów 1.1żytcc;!ności
domowej,
pę(lącej
r(lwnict pora9nią. Udziela ona
rady np. w kwpstji µrządzenia mi<!szkania,
w &prawie opału i f. d. Dwieście osób
dziennie przechodzi prze7 tę instytucję .
Akcja taka byłaby w Polsce bardzo na
miejscu, miałaby ona równi~?; d u ż e

Tępienie

klusow ·i tw

po ophezemu to WYllOS~łe U Pl'.ee:
~yzk1, a w ?hecnym
i::ząs1e .to
Juz
Unormowąnie
i polowań
wiepl."~ podro7;ał o 4 ~>r~c. c~yli
raiern
wynoąi l~ proc. zwyżki.
Tow~rzyl'lt~o ~fl.cjonalnego .myśli~twa \ws~ystki~ koł
. .a ~yśliwme i spr0w~ab
W kon~u ?wego r~fe~ąt~ starszy cecP,y P: Dz1emą.kow~lci osw1~dczył aebrą, w L,odi1 1.j.St~h~ą z~tony ~łote i s:rebr~e zaJące z kraJu i zagranicy b.y µtrzy-m.ać
q!a tyoh polia3antow, ktorzy przyczyml! zwierzostan.
·
nym, ?:e p. N~zelmk Wydziału Ę.~rnego
się do tępifmifl. kłusownietwa przez odbie
Za racjonalną walkę f.
kłusownict;.
przy -S~~ro_stwi~ Gr~zkie~, oświli-dcz~~
p:rzyczem wem towarzystwo obda?"łyło mandatem
~elegacJ1, ze 'lHe moie dac
delegacJi i:anie strzelb Jliepnwołanym,
powiatu
za.dnych konkretnych danych, a do z po n~gr~dy tfl roU!awF'!-ne. ~ędQi w porpzu- honorowego prezesa starostę
m1anm
~
kPmendf!
polien,
łpqzkiego
Ąl,
~żew~kiego,
(b)
wodu teg~ że p. W~jewoda jest tą.li: Zftj@-

weJ .1

zwierzostanu

ty, z racJ.i ~rz~byc_ia p. ~rezydei;tfl. ~z~cz~pospohteJ, .~e me moze od_b~c
zadneJ ~Qnf~rencJI, 7i p. Nac~elmlpem
Aprow1zacJi p. Ladewskim.
W{)l_>ec tego że w dniu
d~isie.isiYJU
mia.ty J:>yć zarp.knięt~ ws~y~tkie sklepy
rzeźnicze, w razie nie załatwienia s1'raDziś
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opl'aoowanie
potfjnelQ
11ri:yfl11ieła
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kobie&. · ,realizow•n.ego przez genj11Inego re;,
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' Dr. Hp auret
Za~howanie i pie,ęgnowanie uzębienia ~

·

u dziecka w wieku szkolnem

Skutki naszej wypoleJow;mej kultury cji zębów na szkoqliwe wyfywy jest zna~
Jł polu odtywiania dają sję Już bardzo cznie zredukowaqa i nie można jej zącho
ędczuwać w· postaci zpacznego rozszerzą- 'wać jedypie tylko użycięm wa:oteczki cjo
qia $,ę pri)chnicy z~bów. N~~ ni.e dziąła zębów, pastą i woi:)ą. ·
tflk ząppjczo na substancję naszych zęOpróci tego wśród szerokich mąs jest

bówt. j~k dzi~jejs~y ~a~u_nek po!r~w, któ- pielęgna~ja zębów tak samo uprawtaąa
re dzięlq swe1 kle1stosq i \epk:psc1 pok:ry- Jak rnan1ouFe lub pędicure. Tylko zapii'Jgi
wają ~ęby

wprost jakpy klitjstrem; ma!ia
dostaje się po111ięqzy zęby i qarqzo
4truclnia oczyszczęnie jamy 4stnej. Przeważnie . tutaj i w łlfłytkach na powierzchni
żującej PP.Zostałe rdsitki żywności fer111enttłją i t „w o r z ą q I a
b ak t e r y j
Il o m y ś I n y t e r a a ą 1 a r o z m n,ą. ż_a n i a s i ę, W ostatnich cmsacb' nauka o „Orał Seplilis" bard~o &z~roko omawia, że pewnę i;po~oby zębó\V
®clera.1'1 ·.llAW
. et do najclalej f>dległych i::i~.
śd:t~zmu,. tw{)ffąc .tam.· zabµrzenta.
wi-~Fl'fćJym ri:tzie przęqjesie11ie schąrzałych
pie(wiastków ięMw jelit możliwe. Za

ta.

~ naJe.,tę stA11 , uiel:lię~da WYWi~ra

blhrtjmi

wpływ

~ . ·m !ł

na

zdrowotność

a

całego

p r~ó c h n i e ę
~b ·o..._, ' S·"m.,,J,a ł o n a z w a ć c h o
f-01> Cl po W"S z e ·c h )1 ą , z którą nateży · walczyć WS"Zełkfemi . środkami, aby to
~ "Die ~szerzało się dalej i nie pr,yno~~ t:dr ~ll~rzymicłl s1k6Q.
·,
Jedfł\~ ' tylko :.;a "pomocą systllnrntycz~ pielęgnacji zębów można z c.ohoroh~
t4 : s~.utecznie w~~czyć, ~llyż w ,wi.e lu wy-

i

ft

padkach odziedzlCZOll<l

w masztabie socjalnym mogą 0dnieść sk4
, t~k pożądal'!y. Jest fo przykrą rzeczywisto
ścią, że d z i s i e j s z ą g e n
r a c j ę d o r o s ł ą n a I e ż y p cl
t y m w z g I ę d e ITT 1.1 w a a ć z ą
t a c o ą ą • Tak sąmą, jak inne chorQ
by ludowf;l, np, SLJehqty, dają się z powo-

e

z

s r

o

dieniem wyleq:yć w i~n okresie pierwotnyrn, należy równi et i laozr.ąie zębów
s;iczególnie stanmnle stosowp.ć w~~lede111
dzieci... Najwiępej lrnnystny. ITT ter~nerri
tlziałalności w tym kierµnku jest szkota. W pkr!}sie przebywaniA w szkole Judowęj 1 t. j. Qd 6-H 111t, uzębienia dzieclła
l}rzechodzi ciężką w swych skutkach zmia
nę zęhpw. Jęiat ta 11ie'3azpie~1my o~res,
gdyż stan uzębienia pozostąje mj(!rodąjpy
na przysdąśś. Jlli~li gzieękQ przy i;ajrn.ff„
czeniu zmjany zębów posiada uzębienie
b~~ ZiłfZUtu ~ zępy bęi:ła i€lrowe, Il jęteli
ch@ra w odpa\Vję{:Jnim ~~asie iostąną gpa~
trumll - u i ę p i e n i a h o r.J i i e
ur a t o w a lt e . Pielt;gnacja Ż~bów w
o\aesie $Z~~lnym µ9lt;~;i 11~1 kHt 1 7,~ 119wo-

uJpofWJliĆ &ubstan. przyjrttl dUtJCi

oadane lill,

f)l'l6'l SZkOh16gO

lekarza - dęntystę i w razie potrzeby dokonywane zostają niezpęctne zabi~gi, Po
upływie ~ roku badanie zostaje powtór~QJ!a i tak dalej,
aż dziecko szkołę ludową opuszcza. Dzięki tej ciągłej obserwącji i badaniorn clzieci w zupełności
przyzwyczpjąją !lię
do \VSf{:!lkj\;h zabiegów dentystycznych i lekarz - dentysta
nn~staje
być
tym straszą
kjem, który przyczynią tyl
k o b ó I . Jest to kompletne przeciwień
stwo do s1erokiej armji dorosłych, którzy
często jedynie z boja?ni przed wiertarką
dopuszczają do zupełnego zepsucia swe
uzębienie.
Oprócz tego dzieciom wpaja
się słow11ie i abrazkowo konieczność leczenia zępów i obywatel taki po wyfściu
ie szk:oły pomQc dentystyczną zawsze trak
tQwać będzie jp.ko rzecz niezbędną.
.Rozsaqnikami · pielęgnacji zębów w
szkala są kornuny i związki komunalne.
Tryb wykonania. jest znaqnie różnoroqny,
chociaż w ostatnich czasach dawna
rozbie~ność &ystęmu staje się więcej jednolitą. Dawnlej, a równiei i dzisiaj panuje
w niemałej ilości zarządach system poliklinici:ny; tylko tf:l di!ieci uciekają się do
polllocy lekarza - dentysty, które odczuwają ból. Tęn system przynosi dzieciom
njewięlkie korzyści i w znaczeniu 'Zwalcza
nia próchnicy zębów n i e o s i ą ~ a
n a I a ż y t y ~ h w y n i k ó w , a raczej polega na zbytecznem trace11iu pieni~i:lzy. T 'J l k p p l ą n a w y s y s tern prowadzi do celu i
zdobywa coFaz więc;ej zwo
I e n n i ~ p w . W ctapyrn wypiidku należy spnw'lła, tralctowaiJ 'ftórl tym kątem widzenia, że kaźdy 11awet najwit:kszy o!wór
W spr(it ltni11łyp1 Zc;"bie WZtijł SWVj począ
tek z otworu nieznacz.1!~g~ _ i o ile uchwY.:-

~ się próchnicę

w okresie

pierwotn_ym. toi
zabieg jest zwycząjny, nie wiele kosztuje)
a przebieg leczenia nie stwarza bólu. J~
żeli wię.c żac. zniemy opiekować się zęóą.1
mi najmkidszych ząrni po wcieleniu dol
szkoły i w ciągu całego okresu ich prze..,
1
bywania, to zło nie może przyjąć rozmiaru więj{szego. Jeżeli też i uzębienie mlecz-i
ne nie można pozostawić bez opieki, gdyt
odgrywa ono taką samą rolę, jak 4zę-'
bienie utrzymane u dorosłego, to jedna~e
cały ciężar
uwagi należy1
kierować w
stronę
zębów
wy k ł u tych i wy k ł u w aj ą · 
c y c h s i ę , gdyż mają one wykon~
wać swe funkcje w ciągu r::ałego życia. · ·
Badanie i zabiegi dokonywane zosta\
ją według planowego systemu przez leka·
rzy - cjentystów, którzy są do szkół przy~
dzieleni na stałe lub pracują w szkołach
tjorywczp. Pierwsi stosują w szkolnych
klinikach dentystycznych zabiegi na miejscu, drudzy pracµją dorywczo, wykonując tylko przeglącl zębów. Naturalnie, że
te dwa systemy zwa.JczaJą się wzajemnie,
jednakie stwierctzić nalezy, że s z a 1 a
zwycięstwa dzięki organi-'
zacji
przechyl.a
się
na
s t ro n ę s y s t e m u s z k o l n y ·c b
k I i n i k d e n t y s t y c z n Y. c h .
Owocną pracę na polu pielęgnacji ' ~.
bów będzie można prowadzić po wyszko- .
leniu na specjalnych kursach zdolnych lekarzy - dentystów, którzy przez zdobytą
vviedzą i pełną zapału pracę przyczynią się
do naprawy zdrowia publicznego, uświa
cląmiając jednocz~śnie szerq)de mą.sy o dq..,
niQl\łPści pielęgnacji zębów ctla ogólnegQ,
stanu zdrowia. -

1
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8.20 vdecz. wyborny wode";'.."il „Wiosna, wiosne, w.isko dla dzieci ,,..Jajeczko Wielkanocne" Wan~
wiosna" czyli „1"J:ężoV7ie • a urlopie".
dy Taturkiewicz i Ben. Hertz, • 18,4ii - Rozmai
-0-tości Łódzkie. 19,10 Kommrikat gospodar·
WIEDEŃSKI KWARTET SMYCZKOWY
TEATR MIEJ51U•.
czy. 19,20 - 19,50 - Interl11djum muzyczne:
„PRZESTĘPCY' '.
Wykonawcy: Janinb Zakrzewska (sopran), Ja·
KOLISCHA.
świętem
Dzłś w piątek po cenach nainiższych „Przenina Langerówna (sopran); Prof. a.~rjan Saue1
Znakomity
Kwartet
Wiedeński Kolischa, które·
stępcy.'' Brucknera.
(Akompanj.) Fortepian z fabryki p. A. Dryga·
go koncert odbędzie się w Filhamwnji w środę sa, Poznań, ul. Kanta.ka 5. Program: 1. Donizet·
dnia 30 kwietnia jest dzisiaj reprezentatywnym ze·
2.
jak się dowiadujemy organizuje Powia „DZIWNE WĘDRóWKI SALVERMOSERA". społem wiedeńskim, czołou.ym. reprezentantem mlo ti: Romans Marji z op. „Córka Pułku".
W . sobotę o godz. 4 popołudniu po cenach
«JWy Komitet Wychowania Fizycznego najniższych groteska „Dziwne wedrówki Salver- dej gen r(lCji wykonawców, który może 4miało zlu- Gounod : Arja Julji z op. ,,Romeo i Julja". 3.
dziew·
zou:ać stare
doświadczone, sławne
:cjedn.oczenia Niewiadomski: a) Zosia• b) Gn:eczna
i Przysposobienia Wojskowego w dniu 3 mosera'~
czyna", c) Słowiczku mój, d) Wesele, e) śmieją
kwartetowe.
Ci
czterej
artyści osiqgajq niesłycha·
maja wielkie święto w. f. i p. w. We wszynq doskonałość w piękności tonu, szlachetnem pro się złote łany. 19,50 - 20,00 - ,,Hallo! Hallo!
stkich gminach, miasteczkach odbędą się
_PERFUMY MOJEJ żONY"
wad;eniu linji., głębi muzykalnego ujęcia. Każde Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i TuW sobotę o godz. 8.30 wieczorem po cenac?1 ich wykonanie jest cudowne pr:ziez ich mw;ykalność rystyki". 20,00 - Feljeton p. Zofja Brzozowzawody sportowe, zaś . w Zgierzu odbędą
ska „Czarodziejskie oko". 20,15 Koncert
się zawody lekkoatletyczne i w grach spor popularnych komedja L. Lenza. „Perfumy mo- i inteligencję. A jak czarujqce wrażenie wywolu..
w:ieczomy p. Ruda Firkusny (fort.). 21,00 jej żony".
je
granie
z
pamięci•
.towych eliminacyjne przed .świętem sporBilety do nabycia w kasie zamawiań PiotrKwartel Wiedeń.ski Kolischa jest dziś uznany w Wiadomości przyjemne i pożyteczne. 21,15 towem. w SDale.
kowska 74 od 10 rano do 1 wieczo.r_em bez Europie. za najleps~ zespól. Każdy ich występ Dalszy ciąg koncertu. 22,00 - Dr. B. Szarlitt.
przerwy.
, jest wydarzeniem niebywałem, gdyż cra.fw. istotę Tryumf sceny polskiej w Wiedniu. 22,15 - Ko·
· muzyki ZaTÓWnO z zewnr.trznej jak i toewnętrznej mum'katy: meteorologiczny, policyjny, sportoJan
Zapaśnicze
TEATR KAMERALNY.
strony. Ci czterej muzycy 311 ze.społem w jeden wy. 22,25 - „Ostatnia Fala" wygł. red.
Dziś, piątek i dni następnych w
dalszym duch, jed114 duszę, jeclnq muzykf. A prawdzitoie Piotrkowski. 22,85 - Kommllk:aty PAT. 23,00
ciągu ciesząca się niesłabnącem
powodzeniem zadziwiajqcem je.st, %e ta techniczna doskonałość - 24.0.ll - llnzylat. taneczna.
świetna lekka komedja Zygfryda Geyera p. t.
się dowiadujemy ustalił już Polski „Kobietka z eleganckiego świata". Początek o i artystyczna mqdrość są wynikiem ""'"sej jaki.eU
. KRAJOWE.
i rozsirzygajqccj cnoty; Sf llÓstępstwem rzadkiej
t;wiązek Atletyczny punktację drużynową godz. 8,45 wieczorem.
· WARSZAWA: 11,80 - 11,45 EAT. ""
d,·seypliny i jednolitości Z/!Nllłia.
Przegląd prasy krajowej.
12,10 - !3,10 W sobotę dnia 26 kwietnia o godzinie 4 poatletycznych mistrzów Polski, które odbyMuzYka s płyt~ 15,00 - Kom. gospo·
ły się ubiegłej niedzieli i poniedziałku w południu i w niedzielę dnia 27 kwietnia o godziCO
USł. YSZYMY
darczy. 15,15 - Odczyt z cyklu wykładów dla
poł. Bajka dla dzieci „Ksi~żniczka na
nie
12
w
Krakowie. Punktacja ta przedstawia się grochu'«
maturzys6Sw szkół średn. p. t.
„Zjednoczenie
PRZEz RADJO
następująco: Podnoszenie ciężarów:
1)
Włoch" (Dział ,,Historja"), ~gł. prof. J. IPROGRAM POLSKIEGO RADJ.A
waszkiewicz. 15,85 - Odczyt z eyklu wykła·
$ląsk 20 pkt., 2) Łódź 12 pkt„ 3) PomoTEATR POPULARNY
dów dla maturzystów szkół średn.
p. t. ,,Jan
Orrodowa Nr. 18.
Sobota 26 kwietnia 1930 r.
rze 5 pkt„ 4 i 5) Warsza.w a i Poznań po
Kasprowicz" (Dział
,,Literatura") wygł.
WIOSNA
WIOSNA.
WIOSNA.
2 pkt. Zapasy: - 1) Warszawa 19 pkt.,
(Mężowie na urlopie).
STALE AUDYCJE: Sygnał eżasa 11,&g i prot. K. Górski. 16,15 - Wiadomości Tow. Ko·
2) Sląsk 17 pkt.., 3) Łódź i Kraków po 2
Kącik artystyczny L. S.
Dziś pi4tek wiecz. oraz eobota popot ostat- 19,68 na wszystkie stacje. W Warszawie! 13.10 operatystów. 16,20 nie powtórzenie melodyjnego wesołego, prze- komunikat meteorologiczny.
P.~· 5 i 6 Lwów i Pomorze po l pkt.
G. 16,30 - 17,15 - Muzyka z płyt
gramof.
17,15 - „Skrzynka
pocztowa" - korespond.
platanego śpiewami i tańcami wodew:ilu „Wiosna, wiosna, wiosna" („Mężowie na urlopie"). Program rozgłośni lódą:iej „Polstiego Rad.ja". bieź. omówi dr. M. Stępowski 17,45 - Slucho·
Wsobotę wieez. i w niedzielę
dwa razy
12,30 - 13,30 - Muzyka z płyt gramofono· wisko dla dzieci: ,,.Tajeczl~ Wielkanocne" W.
wraca na afisz wyborna komedja H. Malina wych. Gramofon i płyty A. Klingbell, PiotTkow Tat.arkiew;icz i B. Hertza. 18,45 - Rozmaito.
odznakę sportową
„Mąż na usługach kochanka".
ska 160. 13~0 - lS,15 - Przerwa. 15,15 - ści. 19,10 - Centralne Tow. ().rganhacji i KóOdczyt z cyklu '11FJ'kład6w dla
maturzystów łek RolD. do swych członków i ogółu :rolnik6w.
nadchądzącą niedzielę odbędą się
łt,DWAJ KAMRACI't.
I
19,40 - Płyty gramo!onawe. 19,40 szkół średnich p. t.
,,Zjednoczenie
Włoch" 19,25 n.a boisku WKS - u wielkie zawody lekko- , W próbach pod reżyserją St. Dębicza aktu- (Dział-Historja) - wygł. prof. JaJUJSZ Iwasz- 19,50 - Kommu"lCaty PAT. 20,00 - Feljeton.
.~ejskie
oko"
atletyczne o Polską odznakę sportową do- alna wzięta z życia żołnierskiego komedja Wę kiewic. 15,85 - Odczyt z cyklu wykłatl6w dla P. Z. Brsozowska Recital :tortep. Wyk.: Ruda Firkusny,
żyka ,.Dwaj Kamraci". Ze względu na t.o, że matureyst6w szkół średnich p. t. Jan Kaspro· 20,15 6tępne dla wszystkich, którzy ukończyli aut.orem „Dwóch Kamratów" jest . łodzianin, wiez" (Dział-Lit.eratura) wygt prof.
Konrad 21,00 - Wiadomoki przyjemne i pożyteczne.
18 rok życia. Dla zdobycia odznaki ko- premjer asztuki tej wywoła zrozumiałe zainte- Górski. 16,15 - Wiadomo~ tow. Kooperaty- 21,15 - D. c. koncertu. Muzyka lekka. Wyk.:
stów. 16,15 - 17,05 - Muzyka z płyt grama. Orkiestra P. R. pod dyr. St. Nawrota, A. Cielec
resowanie.
ttleczne jest osiągnięcie jednej z konkuTEATR GEYEROWSKL
fenowych. Gramofon i płyty z firmy A. Kling- ka (sopran) i prof. L. Urstefn (akom.). 22,00
Piotrkewska 295.
' bell, ul. Piotrkowska 160. 17,05 - 17,25 - Od- - Dr. B. Szarłitt: Triumf sceny polskiej w
rencji, zaliczonej do czterech grup. ZawoKom.: meteor., pole., sport.
Wsobotę wiecz. i w niedzielę o godz. l.20 i ceyt z cyklu o dziennikarstwie. 17,ł5 Słucha W:iechńu. 22,15 dy te zapowiadają się bardzo interesująco,
22,25 - „Ostatnia fala" - wygł. red.
1an
Piotronld. 22,85 - Komunibty PAT. 23,00 .gdyż niewątpliwie startować w nich będą
24,00 - „Radjokaharet"' z płyt gra:n. z con'tawodnicy dotąd nieznani, którzy jednak
f erencier'ką J. Piotrokskiego.
KRA.KóW: 12,05 .- 13,10 - Koncert płyi
przedstawiać mogą bogaty materjał.
gramot. 15,00 - Kam. gospodarczy s Warsza·
Yf'T· 15,16 16,00 - Trans:rn. odczytów dla me
tureystów z Warszawy, 16,15 - 16,40 - Prof.
arcydzieło
Jan Stanisławski: .,Lekcja angielskiegll". 16,40
- 17,45 - Koncert płyt gramof. 17,15 - 17,4~
W nadchodzącą niedzielę nastąpi w
- Odczyt p. t.: nO snach i marzeniach
senlodzi uroczyste otwarcie sezonu kolarDYch", wygi. dr. T. Frąckowiak, as. U. 1. 17,45
skiego. Kolarze zrzeszeni w klubach zbio
- Słnchow. dJa dzieci z Wa.rsza.wy. 18,45 p. t.
P• t.
Rozmait.ości, komunikaty. 19,10 Kom. rolnirą się w Helenowie, następnie qdadzą się
cey :r; Warszawy. 19,25 - 19,50 ,,Przegląd
ta nabożeństwo do Katedry. Przewidziapolityki zagranicznej ubiegłego tygodnia", wygł. dr. Jan Reguła, wicesekr. U. J. 20,00 ne w programie otwarc~a zawody kolarna
20,05 - Hejnał z Wieży Marj. program
skie przesunięte zostały do niedzieli 4 mad;ień lUl.St. 20,06 20,15 - ,,Reminiscencje a
ekranu", wygl p. Z. Leśnodorski . 20,15 ja na znak żałoby wskutek śmierci nestora
Koncert .z ..Warszawy. W ·przerwie o
gods.
kolarstwa łódzkiego ś. p..Władysława Sier21,00. - wiadomości przyjemne i po:i;yteo.zna
na22,00 - 23,00 - Feljeton z Warszawy,
pińskiego.
stępnie konnmikaQ'. 23.00 24,00 - Tra.osm.
muz. tanecznej. 24,00 -· Hejnał 'z Wieży Marj.
· POZNA:&: 18,05 - ·14;08 - Koncert gram.
Wisła
Ł.
- W przerwie repertuar kin poz:n. 14,00 14,15 - Notowania giełdy pien.
14,15 14,30 - Kom. gosp.-rołn. PATA. sprawo~ o
Polskie Kolłegjum Sędziów piłki noż
ruchu statlrow i t. d. 16,25 - 16,45 - RadJoObejmujące historję d~ch epok.
gra.fja (syst. Ful.tona). 16,45 - 1'7,05 - Kura
nej delegowało następujących sędziów na
Jak w lłalejctoskopie przesuwają się prze,d
wyżny ~ ang. (wygL dr. Arenat, lektor U.
niedzielne mecze ligowe: Polonja-Pogoń
P.). 1'1,06 - 17,25 - Odc.eyt z cyklu o dzien·
nami na tle bogatych i wspaniałych
w Warszawie - p. Rutkowski z Krakowa,
nika.rstwie. . 1'1',26 - :t'l,45 - .,silva rerum" budowli starożytnej JUDEI i nowoczesnych
Ł. K. S.-Wisła w Łodzi - sędzia p. Naczyli rzeczy ciekawe, wybrane (wygł. p. B. Buniebotycznych drapaczy nieba, dwie epoki:
irlakiewicz). 17,45 - 18,45 - Słuchow.
dla
wrocki z Poznania, Cracovia-Garbarnia
starożytna i
nowoczesna, mijają · setki
dzieci s Warszawy. 18,45 ~ lS,65 - Nadprow Krakowie p. Rbsenfe1d z Bielska, Wari tysiące lat, zmieniły się obyczaje,
gram z ilustr. muz. lud. or.n kom. okaz. 18,SS
ta-Warszawianka p. Brzeziński z Krako- 19,20 - .j,ywe słowo" - zuady
kulturY.
zmieniły się stroje, nie zmienili się tylko
wa, wreszcie Czarni--Ł. T. S. G. o. Nalsłowa,, teorja i praktyk& w ukł. i wygł. p.
ludzie i miłość, intryga i nienawiść królują
St. Wysockiej, art. dram. T. P. 19,!0 19,50
low z Warszawy
wszechwładnie.
- Interludjum m~ 19,50 - 20,~ - ,,Halłb!
Hallo! - Międzynarodowa Wystawa X:~
f
Turystyki. 20,00 - 20,15 - .,Ze świata kooieW roli JUDYTY najpiękŁ.
niejsza kobieta świata
cego" (wygł. p. S. Kazanowska). ,20,15 - 21,00
Drużyna ŁTSG wyjeżdża do Lwowa
- Recital f.ort. z Wan:.za_,,. mJJ0 - łl,.15 i
uosobienie
męskości
i
siły
da mecz z Czarnymi w swym najsilniejGawęda rieparterska wygł.. fell. 1. W'mie·
wiez. 21,15 - 22,00 - Koncert z Wcs:zawy.
szym składzie, który ·nie ulegnie absolutW przerwa.eh program tea:trów pop. ~ pro
nie żadnym zmianom. Jedynie możliwie
gTa111 na dzień następny. 22,00 22,1'8 - Sy-·
jest, że na pozycji· prawego pomocnika
gnal czasu z obserw. astr. U P., łro1D. PATA
Monumentalny
~en
arcJ;film
dem~m„
Pałace
grać będzie miast Wyppycha Wolfhani sport. 22,16 - M,00 - MusYb im. z cuk.
strowany będzie wkrotce w kme
,,POLONJA".
giel.
KATOWICE: ~ - ~ -.... K-oncert a
'Pb't g:ramaf.. 16,00 - 16"1JO - Kem. PQL Zw.
z~ Gosp. WO'). śl. ons kom. '!'. ~- t~
- n',10 - Koncert s pbt ~ 17,1!& l„,45 - Skrzynka pocztowa Racijosł. R:rrt-OWic.
walczą
dla dzreei.. Ciocia Hela om6wi J.ilą' cd ełacha
W nadchodzącą sobotę odbędzie się w
r::ri(#; najmłodszych (H. Eeutt). 17,Zi 18,45
Bukareszcie l!lecz szermierczy Polska-- ~bt>wisko z
aftlZ&WJ' dla d:r:ieft. 18,45
Rumunja w dwóch
konkurencjach w
- :1$,()5 - Rozmaitulrl, progr.am na
dZiefl
we
nast.., bm. "!' P. oras pnegi2jd •
• • 19',<lS
szabli i szpadzie. Skład
reprezentacji
'
. k szych mias
" tac h prowinc10
• . -(Ze1$,20
- C'o&iem:J.y odcinek
po~ieśc.un·ey.
polskiej, która już opuściła
Warszawę
Izb a P rzemys1owo
- Han dl owa w W ar- wszys tl.
uc h w1ę
wsr,ólc::>„ twórczości. 'fita'. ś'ląsb}i. ~I>: _
przedstawia się następuJąco: Nycz, Pa- szawie podjęła zorganizowanie akcji pro- nalnych, co uświadomić ma kupujących 19,~ _ Intermezzo mMYeme. 19,SO - 19-,SS
pee, Segda, Laskowski, Zabiel.ski i Szem- pagandowej wyrobów krajowych przemy- o tern, że \.vyroby krajowe są róvvnie dobre - D. Doborzyński, Asy.st. Zakl:. Fi7. U. ~J~: „O
ueliński.
stu włókienniczego. Z akcją tą współdzia w gatunku, jak zagr~n(czne i znacznie od człowieku 'Z · pu.tl]dn widzenia fizyk.i". m,oo · h and Iu, Izb a p rze- me
· h t ansze.
·
'Wys t awy
:....J
· b yc, .:Z,e
Prof..świata
dr. Kazimierz
Simm, Docent th!iw.
J"ag,:
ła minist. przemysłu i
s.kl epowe mag
przyrody _ Zwierzęta
w słażbte
mysłowo - Handlowa w Łodzi,- związki w tym czasie specjalnie udekorowane. Po nauki" _ cz. u. 20,15 _ 21,oo _ Koncert ,
przemysłu włókienniczego i sfery handlo- zatem urządzone będą pokazy sukien i o- wa~zawy. 21,00 - 21,15 - Wfodomości P?21"
Attila węgierska przedłużyła swój po we stolicy. Zgodnie z planem tej akcji w kryć damskich, wykonanych wyłącznie z jemne i, pożyteczne z Warszawy. 21.,15 - ~..OO
byt w Polsce na kilka dni i zmierzy się w okresie od 27 b. m. do JO maja zorganizo- krajowych mate.rjałów przez pierwszorz.ęd- - Muzyka lekka z W~- 2Z,OO - 22;D
22•15 -it!Z.,W> .... Kom
nadchodzącą sobotę z. L. ell"J.
ci w Warsza- wane będci specj·alne sprzedaże kra1·owych ne firmy konfekcy1·ne. Pokazy te odbywać - Trfl.nsm.. z W.anw..awy.
0
·e
c'
meteor. z Wars·z;awy m:az p ~·:o.a .dziel
-w.ie, jak wiad~mo A~tila pokon~a Has· Wj.'robo.·w vłó~ienniczych '". jak1_1ajwięks~eł .~~ będą ~ !eatrach, kinach, restauraciach nast. w jęz. franc. 22,"35 - 23-/;.0 -~~
~2;0rzaś...f~on, 3;1.
\ liczbie. ..sklepow w W.:arsz.~~v1e, Ło9.Zl·l l mny,ch mie1scach rozrywkowych.
· katy PAT. 23,0G - 24.00 - :MUr;y&;& l.Ckla...
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sportowem
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Jak
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Otwarcie sezonu kolarskiego

Gigantyczne
filmowe realizacji
E. GUAZZONI, tw.órcy Messaliny

·W spół~ześni

„Judyta
•
I Holofernes"

Mecz
K• S.
prowadzi p. Nawrocki

JJA RUSKAJA

T. S. G. we Ll\rowie

MACISTE (Bartlomeo Pagano)

Polska .- Rumunja
w szermierce

Propaga a wyrobów krajowych
wszystkich miastach · Polski

Attila· - ·Legja
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z dtrla 25 .kwietnia. 1930 roku.
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W ckwili obecnej odroczenie ·
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nie Jednak obydwie firmy

~yły

•
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I · bolączkach

. ..
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.

·.

tak

~łabe~ j lo!'Y

raz

łede~

tylk?, w

·chwili obecneJ

P!Zeci~ym 1?<>· ICKIEJ. Jest to · więc· J>ru:dzo

nobliwa, w

drogą ~ sądowego coraz bardziej że na udzielenie na<l~ru rue zasłt.1g1wały wiem razi~ w!erzyc1el. J?OZe hyc iuu:azo- szl~c~etn~ s~ty przyodziana forma. upa.
odbiega od celu, jaki powinno · osiągn~. i dlatego też udzielaJą.c odrocze~a · "Y>:· ny na to, ze Jego dł~ruk stale htdzie o- d~osc1,_ kt.ora ~dnych prer~gatyw w1er~:
'l'o też przeciwko zbyt liberalnie i szczo- płat, powinn:o się przedewszystkiem sc1- trzymywal odroczeme wypłat. PRZY 0- c1elo~1 me daJe, gd'!' tym~ent up~dłosc

drze przyzgawanym odroczeniom zostały
już poczyni.one u odnośnych czy~ów
pewne kroki. Domagały si~ tego bowiem
·
·
liczne przykłady.
Pew:aa. instytucja pozostająca poll
Aadzortmt. ułożyła się ze swymi :wierzycielantl, że mpłaci całkowitą należność vi
dągu 3 lat, w czterech ratach, oczywiście
bez procentów. Po zawarciu tego układu,
uadzór mstał .uchylony„ Nastąpiła stopniowa reafua.cja majątku, zostały za~cone trzy raty, a przed zapłaceruem
czwartej, instytucja znowu podała się o
nadzór, uz:rskując go ponownie* Inna firma uzyskala od swych wierzycieli odroczenie wpłat również na trzy lata; po u-'
p~fwie teg? term.inu i po przeprowadzemu sanacji, MIAl..A Pl..ACić PEŁNE
100 proc., JEDNAKżE GDY NASTĄPIŁ
TEN OCZEK.IWANY PRZEZ WIERZY·
CJELI TERMIN, FIRMA TA PONOW ·
NIE WYSTĄPIŁA O ODROCZENIE
WYPŁAT. W obydwoch tych wYP8dkach
straty dla Wierzycieli są · nieobliczalne,
termin
trzyletni,
licząrok,
procedury
doweJ·, która
trwanie
blisko
stanowisąw

śle st.oso":ać do. ar~y~.ulu, I-go

tego r?z· BECNYM STANIE RZECZY DŁUż~IK godzi

l!

to, c~ po~n~o by~ dla każ<!ego.
Jego.
,inom, kto.re. posmdaJą· dostateczne srodki zoR STAJE Sii:; DLA NIEGO RZECZJ:! czesc kupiecką., dlatego tez,_ P9 pewnem,
do zupehtego 7'3.S~koj~nia .w~zystkich WYGODNĄ, 1:0ZWALAJĄCĄ MU BEZ powtarmm,. J!!:zyśpieszeniu pl:OCedury, .
swych wierzytelnośc~ N1emlezrue od ~e- POśPIECHU 1 KORZYSTNIE UREGU- dawałob~ rueJ~dnokrotnie lepsze rtmtlta-:
go w pewnym. okresie ~u„ naprz•. dz1e- LOW Ać SWOJE ZOBOWIĄZANIA, ty do w1erzyc1eJa.
,
sięcioletn~m, nacJzór powinien być udzie- NIE POZBAWIAJĄC GO CZCI KUPIEW. Rządkowski.
!!!!l!!!!~~~~~!l!!!!!l!I!!!~!!!!-!!!!~!!!!!~!!!ll~~~!ll!!!!!!~~~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~~!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
· ·
porządze~1a„ t! ~· u~ela.c tylko ty~ frr: ~~ST ZBYT FA WORYZOWANY„ NAD· ha~'!luJącego . naJdro~~ .• t . .j~ w

wywoz
. ' jed1JVahiu sztucznego

.
·

.

·

· w marcu b. r.· · ·

1•1'

,
i

·;

Eksport jeaw~biu sztucznegp z Pol- ta, zdawało się, rekordowa cyfra ek.sski zwiększa się z miesiąca na miesiąc. portu . jeqwabiu s.ztu~~nego, osiągnięta w
W styczniu r. b. :w·ywieźliśmy 40.830 kg. lutym r. b., . przekroczona została prz;eszł.o
w lutym r. b. 110.006 kg., a w marcu r. b. O-· 2.000 kg. i wyniosła
·
"

·z notatnika
„
·handl
.
owca
DOC ODY

H

z MONOPOLóW

PAŃSTWOWYCH.

procenfach stratę około 40 proc„ na.tomią.st gdyby przynajmniej byh ta pewu ość, że w omówionym terminie. ~1„.
3
·
• 1• "to Jl""'·
b ~.:i • k "tał, ale pomewaz
C"IlY ?<zie api
rue
tialo miejs~ wierzyciele przeto otrzy.
uja. faktycznie jakieś znikome grosze.
Zachc-dzi przeto pytanie, czy nie lepiej w
tych wypadkach zakończyć odrazu upa-

u
dl
Is1owo-pan
owa w

tel. 16·92.

T

bU ·

.1.1t1,

iue, „1
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Powiatow"' 5,
„
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Kieru'nki eksportu utrzymaliśmy wszystki6
dawne, zwiększając sprzedaż do Chin, Węgier i Rosji Sowieckiej.

Co do przewidy-

wań na przyszłość można przypuszczać
iż wejście w życie traktatu handlowego z

Niemcami wpłynie niewątpliwie . na zwi~kszone zatrµdąienie nasz~go przemysłu jedwabiu
Istnieje ' tendencja
pod. . _,sztuczh.ego.
ł
.
„ ·.
n1es1enta c a wwozowego w: Atis.trji, N~em
czech, Rumunji i it:mych krajach.· Ponie- ·
waż u nas istnieje
. · tende ·a· d ....i..-?· •
,DCJ
O UUłlłZeftl8
cła na przędzę sztucznego jedwabiu, 'll~
że t<> wytworzyć - przy jednoczesnych za
mierzeniach zagr,anicy podniesienia ceł_
niezbyt pomyślM sytuacię dla naszego
ł
r'
przemys U.
•
· 'Dotychczas w Niemczech istnieje za.
-kaz przywozu naszego jedwabiu sztucznego, podczas gdy przędza niemiecka jes1
b
· d
h
kód
d
ez za nyc
przesz
wpuszczona
o
Polski. W swoim czasie eksport naszego
produktu do Niemiec kształtował się doś~
pomyślnie, wątpić jeCJnak należy czy uda
się nam obecnie - wobec zmienionycl
konjunktur - wznowić dawne nasze stosuuki.
'(I)

Wpłaty do Skarbu Państwa tytułem wpływów z monopoli pa?lStwowych
wyniosły w
PRZI:;DZA ZAGRANICZNA NA RYNKU
marcu r. b. ogółem 83.668 tys. zł. wo.bee 66.194
BIELSK.JM.
tys. zł. w lutym r. b. :Monopol solny wpłacił
ćeny wełny z końcem'· marca utrzymały aię
~.164 tys. zł., tytoltlowy - 48.003 tys. zł., spi- naogół na Q.otychczasowy1'} pozk>mie. Obniżyły
rytusowy - 31.689 tys. zt, zapałczany - 4.012 się jedynie o około 2 pensy n" funcie angiel·
tys. zł. i loterja państwowa - 1.800 tye. zł.
skiln gatunki Buenos Aires Supra Ą., Prima
·
A., pozatem ceny krzyżówek zosmły utrzyma·
WPLYW Z PODĄTKóW BEZPOśREDN.
ne. Ostatnie aukeje wełny w Londynie nie pny
W MARCU.
niosły większych zmian, wełna lfolonjalna ofedłością, z a.z.strzeżeniem jednak znacznie Według tymczasowych zestawień kasowych ·rowana była w dużych ilościach, z których
przy~pieszonej procedury.
wpłynęło do s~arhu Państwa z podatków bez- trzy czwarte znalazło odbiorców na kontynenPrzytoC7.one powyżej przykłady nie są pośrednich w marcu r.. b. ogółem 59.593 tys. cie. Merino i krzyżówki sp'rzedawane były po
.
. zal . .
zł., w tern wpływy z podatku ma;ątkowego wy- cenach stałych.
od
tapcwne osobmone, rue eżme zaś od niosły 3.267 tys. zł., a więc podatki be.zpośredPrzędza czesankowa zagraniczna surowa
tego znane mi są inne fakty niemniej nie i zwyczajne P?Zl'niosb_ w l!l<lla. t:. b. 66.326 oferowana była w Bielsku po cenach następują·
charakterystyczne. Przedstawiono WEK- tys. zł.
·
' cych (bez cła) za 1 kg.: 1/40 A - 9,25 SLE PROTESTOW ANE, NOSZĄCE
.
.- . _ ~ 9,55 fr. szw., 1/52 A - 9,80 - 9,85, 1,164 A _.
2140 A - 9.9o - l0.20, 2 162 ...... 10,50
tYRO NADZORCY
SĄDOWEGO, O
TARGI MI~DzyNARODOWE
! lO,SO
W BUDAPĘSZCIE •
. -10.75 2162 A - 11,50 fr. szw.
,
.KTóRYCH WYKUPIENIE WIERZY·
w czas.ie od 3 do 12 maja r. b. odbędą się
CIEL NIE MóGŁ SIĘ DOPROSit. Jest l\!iędzyna.rodowe Targi Jqbileuszowe w Buda'TARGI śLĄSltIE.
to przeto ~em nowe zjawisko. We- peszcie. Na Targach tych po raz pierwszy bęW czasle od 17 l}łaja do 3-go czel'Wca ~. b. !!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m-._
dług art. }9 prawa 0 zapobiegania upa- dzie zorganizowany pawilon Polski, który wi- odbędzie się n aśląsku impteza wystawow~ p.
nien skupić wszystkich eksporterów, zaintere- n. „Pierwszy Wiosenny Targ Katowicki", któ·
clłości, odroczeniu wypłat nie podlegają sowanych w sprzedaży ~eh towarów na ryn- ra mieścić się będzie w pą.wilonacll wystaw-o·
zobowiązania zacią.gnjęte, podu.as trwa.· ki państw bałkańskich i południowego wschodu. wych obok . parku Kościuszki w. Katowicach.
W arsiawa 24.go kwietnia
nia nadzoru, czli, że weks.le, o których Bbliższych informacyj udzjela . Izba Przemy-

GIE&DA

wyżej

mowa, winny być niezwłocznie za.
p!acone, ale nadzor~ nie będąc widocznie w stanie zrealizować majątku dłużni.
ka, zobowiąmnia tego nie płaci, co })Odrywa za.ufanie do samej istoty nadzoru.
Istniał również weksel zaprotestowany z
wystawienia firmy, pozostającej pod
nadzorem i podpisany przez nadzorcę.
Nie wiadomo, jalde były w tych wypadlra.cl~ pobudki nadzorców, Pl'ZYPUSZC1Ał·
Diwł~kowy

kino-teatr

GRAND
KINO
Dziś i dni następnych!
~gamy zoshme najnowszy mm

Z

1:WALUTY.

pOJSk•I do.· RUmUDJI••

Dolary Stan6w Zjednoczonycli 8,89 - 8.88 „
% (spr;edaż 8,® i pół, kupno_ 8,86 i p6J.)

DEWIZY.

Pomimo, że eksport z Polski do Ru-1 grywają artykuły tekstylne, metale
i
munji w roku 1909 w porównaniu z ro- wyroby z metali, oraz węgiel
Łącz!la
kiem ubiegłym nieco się zwiększył, jed- wartość eksportu w tych trzech dziedzl·
nak odnośne cyfry (64,9 miljn. w roku nacli wyniosła w roku 1929 swnę 57
1929, wobec 54,4 miljn. zł. w
roku miljn. zł„ podczas gdy pozostały eksport
1928) są jeszc;ze ciągle niższe od warto· wyniósł zaledwie około 7 miljn. zł. Eksści wywozu w latach ubiegłycll. Przy- port wyrobów. tekstylnych i metalowych
wóz z Rumunji do Polski wyniósł w r. wykazał w r. 1929 poważną zwyżkę
w
1929 27,6 miljn. zł.
porównaniu z rokiem ubiegłym (wartość
Skromne miejsce, jakie wymiana to- wywozu metali i wyrobów z metali -warowa polsko-r~uńska zajmuje w bi- 15,8 mHjn. zł. wobec 10,8 milj:n.
zł.),
lansie handlu zagranicznegó obu
kra- natomiast zmniejszył się wywóz węgla
jów, wskazuje na wciąż jaszcze niedost:i (z 6,7 miljn. zł. w r. 1928 na 5,1 mi1jn.
teczne obustronne wyzyskanie sprzyja- zł. w r. 1929), co tłumą.czy się łagodną
jacych warunków geograficznych
gQ- zima oraz dążeniem rządu
rumuńskiepod
•
h
·
I't
h
W
'
I
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·
•
kr
·
·
~·
·
s
arezyc i po i ycznyc . . po s un go o popierania . a3oweJ ... .Y ~ ... orcioeksporcie do Rumunji główną rolę od~ ści.
(!),

Belgja 124,60.
Hola.ndja 358,96.
Londyn 48,37.
Nowy Jork 8,906.
Nowy Jork (kabel) 8,919.
Paryż 34,99.
Praga 26,42.
Szwajcarja 172,90.
StokĄolm 239,75.
Włochy 46,76.

Usposobienie słabsze, obroty średnie. Do·
lar gotówkowy w obro~ pozagiełdowych ~ !:161~
4,67 i ""'- G~ ~o

-

AKCJE.
B. Qstontowy 117,00 - 118,oo; B. Po~ ,
175,50 - 176.60. - 175,00; B. Zw. sp.
zar~
71,50; Sil& l matlo 101,00; Lilpop 25,00; ~
sb'owiec
21,75;
l9..2fi _ 69,00;
~:. Rudiki
llaberbllSCh
l09JIG.StmaofMmłcW

---c:>--

Pieśniarz§
Paryża
100 proc. d:l~kowy film

Eksporł

-oOo-

-Polskie towary włókiennicze
·

W roli tłównej: niez-równany pieśnłan

Maurice Chevalier
Reżyserował twc>rca „Upadłego Anioła•

Richard Wallace.
Film demonstrowany będzie na apar ...
tach dźwiękowych systemu Western•
Electric.
Początek seansów o godz. 4,30 popoł.

~-ii-~ii_i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .~iiL

na rynkach dalekiego wschódu
ramienfa I żeniu do rozszerzenia własnego ekspartu,
w tych dniach ·swego delegata
słu włókienniczego m~ niebawem udać p. Markusa do Chin w eelu przeprowadzesię specjalna delegacja do krajów Amery- nia na miejscu inspekcji składów działa
ki Południowej dla zbadania rynków tam- jąccj tam od szeregu lat polskiej organizatejszych i n,awiązania ściślejszych stosun- cji p. n. Polish-Chinese Trading Corp.
ków z poważnymi importerami, przyczern P. Markus ma jednocześnie odwiedzić Jaspodziewane jest osiągnięcie znacznych ponję oraz Mandżurję, z któremi rówzamówień n& polskie tkaniny wełnialle i nież bę.dą nawiązane przez fabryki łódzbawełniane. · . .
kie ściślejsze stosunki handlowe. ·

Jak

się

dowiadujemy,

z

związków eksportowych naszego przemy- wysłał

,\.. ·.

.Przę,m_ał Jóclzki z~ sw&. itr'ł_Q..Y.t - ~~ di,.._,..

40. .

~ ~;~~;;~
podarkiem kupionym
w firmie

T. Nonas

ł.6dź

111. Płotrkowaka 190
Tel. 162-33.

,HASLO'' z dnia 25 Kwietnia 1980 rokn.
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1Nr. 9

Od dnia 23-go do 28-go kwietnia 1930 r.

Najpotęźniejsze arcydzieło sięgające

Kult

POWRÓT Z NIEWOLI
W rolach

Teatr

Parło,

Dita

PRZEDWIOŚNIE

dni

naetwnych

najnowszy fllin wytwórni „SFINKS". Wielkie i~to polskiej
czości filmowej królowa ekranu. polskiego

IADWIGA

SĄOSAllłłlCA

Ponadto:

.R
E.

w
E
L
A

c
J

A

T
•

Z EKRANU

DIALOG
POLSKI
w niezwykłym

minutowym

Polskim filmie
diwiękowym

NAJNOWclZE A'/łeYDZIEŁO TWóRrJOW -uRAPSólXJT WCulfRSHlfJ ''
tllYKA PO~M lRi\ . ·11.SZWARCA
tł .SZEKrLYlGO
Z ac hwycające pieśni
,e łynnej

,Jcenarzy.sllJ

cygańskie

w wykonaniu.

kapell cyganów JANCZB BALOGHA.

liAJWl.tKSZY DOTYCHCZAS WSZttHśWIATOWY
SUKCES f IL.PJU DŹWIĘ .OWEGO ,
KAŻDY MUSI USlYSZ(C JAK BRZMI
KTÓRJ\- ODŚP3 ·WA.
'
Począt~k

li

.

partnerami jej Bł: Najnowsza rewdeeją tilmowa ZOFJA BATYCKA. ZnanJ artyata CJnma~
TADEUSZ WESOŁOWSKI• .,As" acen stołecznych BOGUSLAW SAMBORSKI. wybi~ talent filmowy JERZY KOBUSZ • ..-

Fierwszorzędny zupóJ muzyczny.

·-reżysera

~Ól'

,,GlłZEtZIA Ąl&OłĆ''

Ceny miejsc I-1 sł. U-7S V • IIJ SO rr. aa pierwny oeans wnystkie miejsca po SO rr.
Poe~Łek o rodz. .~ l'P• w sob~ty,_ niedzi.ele i święta o rodz. 2 pp. Paase•partout bilety

ki.erownika prodµkgi ·

dni pow-

w potężnym dramacie miłomym, na tle przeżyć erotycznych dwóch kobiet i dwóch ~ym. WecDug
powieści najwybitni~jszego s mocarzy literatmy polskiej ANDRZEJA STRUGA p. t.

Żeromskiego 74-76.
Dojazd tr amwajami S, 6, 8, 9, 16, do rogu Kopernika i Zeromskie~o
·

1038 wolnego we1sc1a w sob. 1 n1edz. nte ważne.

i

ciała

Początek seansów w

Gustav Frolicb, Lars ·Hanson.·
Dziś

świetlny

-

szednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9 i w dni świątec%1le o godzim
nie 3, 5, i i 9.

Wzi:uszający dramat ścinający krew w żyłach ludzkich.

głównych:

Następny progrąm;

-

do głębi dusz ludzkich p. t.

'E

©djo.

RI C .

o godz. 6, 8 i 10 wlecz.

Sfrc:~

,.,

IJl§ll§H§Jlil§ll§l~-

KINO-TEATR

LUNA
DzU po raz o~ni I
Bard:r.o zabawD)", ulubio~y do~iaaa
ekr- -

s
A
c
J

A

wesołej a~e filmowej

HARRY . LIEDTKE

CZAlłlE
lldsiał bio~

DOAllO

znakomici i •ympatycui:
Szmłterler, Junkerman,

Vera

Ernest Verebes i Herman Plcha
NadproiTam:

,,Lot Chaplina przez Atlantyk"

s wcls:i.ałem : Marszałka Piłsudskiego,
B~ Mac Doaalda, Muuol'iuiego.

Hindenbarra. Grety Garbo., Jobaa
Gilberta, Doasrłassa Fairbanksa, Pat
Patachona i rnycb.

MIEJSKI

Kinematograf qświatowy
Od nie<hiełi, duia 20 do pomedsi.ałku,
dnia 28-go kwietnia 1930 r.

KOBNAI ETA
KSI ĘZYCU
Dramat miłości i nienawiści, zazdrości
i wierności na księżyca. Akcja toczy się
na ziemi i na ksi~źycu oraz we wnętrzu
międzyplanetarnego
statlru rakietowego
podczas 'lotu na ksii<zyc.
.
W rolach głównych:

. Gerda Marus i Willi f'ritsch.
Następny

progr.:

„Ksiał~

student"

Pocz"tek 11eansów dla dorosł. o godz. 18..45
21, w sob. i niedz. 16.45, 18,45 i 21.
Początek seansów dla mtodz. o godz:. 15-ej "
i 17, w sobo.ty i niedz. o 13 i 15-ej,
Ceny miejsc dla dor.: I. m. 70 gr., Il. 60, Jll• .30
Ceny miejsc dla mło~z.: I.m. 25 srr... D. 20. III.10

!BilEBl&Emlii&m&DmlillllRl!iEIEl!E„

s

E
N

1042

Dziś

i dni nastt(pny<:h

Wielki przebój filmowy p. -t.

Dl
Z

BLICA
Tllł~IPOLQ
W rol.

~ównych:

Liana Haid, Gina Manes,., .·
Alfons Fryland
i And.re Nox.
PocXlttck w ds.i powszednie .d i:odz.. S.1 i 9,
soboty • 3 nicd::~~le i świ~la o l W aiedziel
na pitrwszy :;e.ans w~ystkic uuciscapo4Cgr~

Następny

-

program :

„Szaleń~y." ~

'4-

Nr. 11!

,HASLO:' z dnia 25 kwietnia 1930 roku.

Str. 10

.„.........„„„„„„......„„„„......„ ...„„„„„„„„„„„„„.
Dziś

i dni nastc;pnych I

·A ·N NY ON DR.A
ZYGFRYD ARNO

słodka, wiośniana,
przepiękna ulubienica świata

Królowa ekranu

Niezrównany

komik
Ceny mleJH snł!one ł

IIL m. l

zł., balkon

1.50, IL

m.

2

zł.,

w

L m. 2.50

szampański~j, niebywałej farsie salo-

nowej,

Na pierwszy seans w.szyst. miejsca po SO gr.

Do akt. Nr. 686/1930 r.
OGLOSZENIE.
I
K omornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ZYGMUNT
UAKOWSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ulicy Na.
fUtowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
e~łasza, że w dniu 9 maja 1930 roku od godziny
10-cj rano w Lodzi, przy ulicy Łagiewnickiej Nr. 6,
edhędzi9 sio spaedai s przetargu publicznego ru•
1·homości. DAieqeych cło Bolesława Chmielewkiei;o i Stefana Ciuiew.skiego i składajgc:y.ch sit z
11utobUS11 marki ~. 18-to oeobowego, oaaeowan~ - 9UllJ1ł .L 8,000.
L ódź, dnia 18 briebria 1930 r..

).omornik:i ZTGMUNT MAKOWSKI.

pełnej

dowcipu i humoru p. t.

Do akt. Nr. 1068/1930 r.
OG!.QSZENIE.
Komornik Stdu Grodzkiego w Lodzi, STEFAN
G(>RSKI. zamieszkały w Lodzi, przy ul\cy Sienkiewicza Nr. 9, 11a
zasadzie 11rt. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 9 maja 1930 roku od godziny
10-ej rano, w Lodzi, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 6,
odhędaie Ili~ sprzedai z przetargu publicznego ru·
chomości, nalci,cych do nr. ,.Markowicz i Nasiel·
i składaj,cych si~ 1 kredemu, osz~wauego
na 1W11f zL 500.
Lódź, dnia 1$ kwietnia 1930 r.
Komornik:. STEFAN· GóRSKI.

w....

,,K•1••11IC·
Z KA· IAZ•DAllDU''
• „„
A

Do akt. Nr. 679, 680/1930 r.
Komornik

OGf.,OSZENI~.
Sądu Grodzkiego w Lodzi,

ZYGMUNT
MĄKOWSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ulicy Narutowicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. <;.
ogłasza, że w dniu 9 maja 1930 roku od godzi.ny
10-ej rano w Lodzi, przy ulicy Łagiewnickiej Nr. 6,
odhędzie się sprzedaż z przetargu pubłiczneg„ ru·
chomości, naleiących do Bolesława Chmielewskie·
go i Stefana
Ciniewskiego i ekład•jtcych się z
autobusu marki „Chevrolet", :i.a-to osobowego, oszą·
cowanego na sumę zł. 8,000.
· Lódź. d.wi. 18 kwietnia 1930 r.
Komornik: ~YGMUNT MAKOWSKI.

'I

Dr. nied.

J.

SADOKIERSKI
stomatolog

chłrurgja szczęk,

jamy
ustnej i pla11tyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

I

Piotrkowska 164

I

Te!. 114·20

Dzii sensacyjna premjera I

Korona tegorocznej produkcji ł

Rekordowy film Toma Mixa !

W
Poes._wr seusów • rodz. ?2-ei
Na pierwszy sc1111S wnptkio miej.- po SO gr. Na wieczow peł.

zniżone.

HO

Emocjonujący film sensacyjno-cowboyski w 10 aktach ilustrujący nowe tricki cowboy$kie
i cuda akrobatyki jeżdzieckiej.

TOA

-;ió~~!j: ~~~~t:~~ktcii,

wwe seanse

ceny miejsc

OBlłO

ĄIX

,.,

••••••„ ••• Nasiona

Tylko dwa
1

słowa

·olskie Radjo
inż. Krzyżanowski

i S-ka

sztuczne nawozy poleca

Skład apteczny i nasion

. ówią same za siebie

B+ PILC

Spółka

Dlł. HELLElł

EDWARD

Chorob7 llk6rne i weneryc;tne.
Leczenie diatermją. Elektroterapja.

ul.

Swiatło·Lectnłc1y

Eoimuąka lekanka
O ddsillu p,_ocultalnła dla kobiet
102S
PORADA 3 zł.

Południowa

Od 8-10 rano, 12-2 i 5-8,30 wioe:i:.
w niedaielc; od 9-2 pp.
Dla niezamożnych ceny leczałe.

7291 ·

cłioClilll;a... „llltatte
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pr~-'tyllii' Fl · G"Jiałiqo mieei""

Łódi,

UWAGA :

pamiqtać.

że

„Krem Justeno"

radykalnie usuwa piegi i c;pllleni&llę
oraz udelikatllia cerę, dając iei aksamlłllłł mi~kość.

Żll\da~ Wśtfjdlli~

J.

....

==

SkórzanoGalanteryjnych
JABŁOŃSKI
„

Sp. z o, o.

u. - ·

pies (suka) rasy wil·
czej
Odebrać za
zwrotem kosztów.
Kudrzycki Wincenty
Ozorkowska 3. 864

i S. MOSZCZYNSKI

Ł~dł,

ul.

Główna

11 (pr&y Piotrk.) doDziewczynę
jednoroc:nego
dziecka przyjmq aa·
raz w wieku lat }5,
16. Zgłcazenia od l
do 3 godz. buwa•
runkowo z dobremi
referencjami
ulica
Główna 56 prawa o·
fieyft• Mienkania 19
865

1111

Ollłoiienia ftrtn za.nait,jacewych, ew.Sa,by po1ladających fili•
w Łodzi, a centralo gdzieindziej, o 50 proc. drożej od cen miej•

Firmy 1aa-raniczne o 100 pracellt droit;. Kazdi nl3wa
obowi-zuje wa~ystki• iąi p~yji;te oglo.uierua. do z~iany
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk: ozhszen,
kotnuntkatów i ofiar adminiatracja aie odpowiada.
Artykuły, aadesłaae boa 02:11Aczen1a lionora ·jum, awau e u
•cowych.

podwyżka

!Ut. hezpłalne.

.ie
W~'1awea: Prasowa Spółka Wyda.wnicZł!~no
~ . al,.1'.'lo~u~

-

o

wyroh6w Przybłąkał się

••••••••„

•

14

w wielkim wyborze. .....

POLECAMY 1
74
Kufr11 walill!y i sakwojaże wsrelldcgo ro·
torebki damskie, portfele, papieDo sprzedania -dzaj\J,
rośnice, teki, tornistry, paski bagażowe,
sklep rzeźniczy,
plecaki i wszelkie reperacje.
miea;kani• pGkój ł
'l'ylko
'W ehrze~~ijaii4kieJ lłrnde moiaa
kuchnią szopa i staj•
aa1'7ć t-ar tani 1 loliduy.
nla. Wla4om&Śi w

CENY OGŁOSZE8 MDEJSCOWYCH •
50 gr. ii:a wiersz 1 milim. 1 łam. (strc>na 4 łaftly)
Nadoałaao
40 • •
•
1 ,
1
4 •
Zwycza!110
12 • •
•
1 •
1 •
(10 łam6w)
Nekrol.d]rł do 150 wierszy po 30 gr; wyżej po 40 gr. za 1 wiersz
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne oll'łoszenia 15 gr. za słowo.
Naimniejseo ozłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 »t· a słgwo
Naj1DS1ieisze oirłos•ellie :r.l. 1.20.
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Szkło in~pektowe

Zakład

ul. Zawadzka

Należy

surowe, matowe oraz szklenie budowli,
poleca po cenach niskich

rżnięcia szkła

J. OLEJNICZAK, ~a1!.~a

retelc i róinych stolików
oraT wszystko w zakres
giętych mebli wchodzące.

W tekhłe

·

diamenty do

poleca b o g a t y wibór krzeseł, foteli, tabo·

-
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~·
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omameątowe,

,,VI EN POL''

.

REICHER

I SZKŁO OKIENNE

NOWOOTWORZONA FABRYKA
MEBLI GIĘTYCH

•••••••••••••
I
.

ŁÓDJ, PIOTRJCOWSKA 158. TEL. l.50-94.
155

Szewców

OR. MED.

1

nowanych i zwyczajnych z ęlektrycznym wln~dowanym motorem,
lub też do napędu zwykłegq.
Ceny przystępne, warunki płaty dogodae, długoletnia trwałość i gwarau.cia.
.ratalogi. Gen~r•lne pr:i;edstąwicieł~two i skłę.d 1'onsyg11a\:yjny na Rz. P. P.

ERWIN ARLT'

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spacjalne
iodz. 4-5 po poł., w niedz. od 11-2 PP.·
Dla niezamożnych ceny lecznic:. 1063

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp
od tl-- 12 i 2- 3 pp. przyjmnie kobieta lekarz
Ieczenie clwrób w.enerycznych
moczęplciow,Joh I ak6niycb
Badanie krwi i wydzielin net
sy.ttłis i. tryper
Konaaltaąo % neuroloriem
i urologiem

•

Żłłdajcio oferty

Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Gabiaet

piły tajmowe, piły tairc?'-'owe, heblarki, grubiarki, gryzarki wler•
tarki, szlifłeirki, wszelkiego rodzaju mas.::yn specjalnych kombi·

(specjalność: detaliczna sprzedaż
iolówek trwałych na wodę)

3.-,

I

drzewnego w pierwszorzędnej jakości i najlepszej konstrukcji:

Skóry-Hurt i Detal

HALLO!

WARNSDORF,

fabrykują jedynie maszyny dla obróbki drzewa w całej gałęzi przemysłu

Plac Reymonta (Górny
Rynek) 516, tel. 187-00.

poleca:
Hallo! Dzwoń teL 16~-30 ,.Pogotowie
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
sklep naro:l:ny. Moll'entalnio odświeża
garnitur ra zł.
sukni~ :za :zL 2.80,
palto za zł. 3.-, łącznię :z odebraniem
Piotrkowska 79
i odesłaniem. Expressem pierze, far·
1006
tel. 1.58-38
buje, przerabia.
nicuje, sztw:znie
ceruje. .__ _ _ _
Farbujemy
i pierzemy
futra sposobem
_ _ _ _ _ _ _ _-!

Poradnia
Wenerologiczna

RICHARD KOCH,

••sSZEWCY•.•

•••••••••••
728

Holzbearbeiłungsmaschinen-Fabrik

Łódż,

Warunki dogodne. ceny stałe, 902
obsługa rzetelna, porady bezpła·
tne. Za 27 zł. kompletne urzą
d..:enie radjowe łącznie z detekto1.:!m, słuchawką i sprzętem ante:1owym.
28

Ważne dla przemysłu - drzewnego,
stolarń, tartaków, fabryk zabawek etc.

RIKOW-WERKE

szorz~dnych, krajowych i zagrani~ych pielęgnacji nasion· oraz

Andrzeja Nr.. 4. tel. 201-04

li'lskim.

Uwaga:

warzywne, pastewne, wszelkiego rodzaju kwiaty - pierw-

Em~cja ! Napięcie!

Szalona akcja!

Ri;k:opi116w aar$11tae u&,ł1clt j.k ' INrllllt:oeytlła

rcelak~

zwrac&.

" ··

Reda~tor

odQow.: Ad.lim Zucddewi"

