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za krwawe zajście w dn. 24 maja ·pod Opaleniem
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1esza e
że polscy

oficerowie

k·m
straży

ee
granicznej zostali

wciągnięci w zasadzkę

Warszawa. 6 czerwca.
pols'kiej straży granicznej
Leśkiewicz Istan faktycil1y dnia
24 maja 1930 r.
Polsko-niemiecka komisja do zbada- BYŁ ZASTRZELONY PRZEZ NIEMIEC _HE BYŁO WYWOŁANE ANI POTRZEnia zaJsc1a granicznego
w dn. 24 r. b. --~ POLICJĘ, zaś ~omisarz Biedrzyń~k B 1~ OBRONY GRANIC PANSTWA NIE·
między Opaleniem a Neuhaffen zebrała został areSZLu ,..a.uy i trzymany w
WI~· ..UEC!HEGO ANI KONIECZNOśCIĄ O·
się w dniu dzisiejszym dla
dalszych o- zieniu.
brad w sprawie rzeezunego zajścia.
W
3) postępowanie niemieckiej
policji HRONY TAJEMNIC
p ANSTWOrezultacie strcny wymieniły między svbą granicznej, która stwierdziła całkowicie WYCH.
pisemne orzeczenia, zawierające ustosun- !'!!"'!'!!!„~.~wwc~·~-~~~~~~!!li~H~lf!!!!-~~-~~~~~llJ!l!!!l!~t~~~-!!!!!!l!l~!!!!!l!!!!!!!'!!!W2~~1!1!!!~~1!1!!
lmwanie się pclskich i niemieckich dele·
gatów do wyn.'.ków przewodu.
mimo wyczerpującej dyskusji nie doszło
do złożenia obu rządom wspólnego
raportu, komisja postanowiła aby zaróvmn I
się odbyć
lipc~
niemieccy jak i pclscy członkowie komiKorespondent „Hasła Łódzkie go" (W) telefonuje z Warszawy.
sji złoiyU swoim rządom obydwa orzecze
nia do dalszej dyspozycji.
Dochodzenie
Opozycja projektuje w dniu l •ipca
Z racji zjazdu „Centrolew" ma wydać
lrnnisji mieszanej ze.stało
zakcńczonc zv.rotać w Krakowie zjazd posłów i senato odezwę do s9ołecze(1stwa.
następującą konlduzją:
rów, wchodzących w skład „CentroleOstatecznej decyzji dotąd nie powzię1) agent niemieckiego wywiadu
za. wu".
to,
portieważ PPS poczyniła szereg zaczepnego, który cd r. 1912 był urzędniTemat~m obrad t?ta być całokształt strzeżeń co do akcii ,;Centrolewq".
idem Bruno Fude. OTRZYMAŁ POLE- spraw politycznych.
J
t:ENIE OD SWOJEJ WŁADZY,
ABY
-:---·9---

Ponieważ

W ZASADZKĘ FUNI\.CJO·
NARJUSZY POLSKIEJ STRA:ŁY GRA·
NICZNEJ I ZWABIŁ ICH NA TERYTORJUM NIEMIECKIE.
2)
· - t Y w zasad zk ę k onusarz
· ,r.„ c1ą.gmę
Mmta:"'1·~»&%lkttw•1a1UH1~

~tia&SUDSICI
nie odpowie na enuncjacje

at\AQSZ•

marszałka Daszyńskiego

Korespondent s;Hasła Łódzkiego"
telefonuje z Warszawy:

(W)

ZE źRóDEŁ MIARODAJNYCH OTRZY
MAUśMY

WIAuOMOść,

żE

PODANA

WCZORAJ PRZEZ ZNACZN!i CZĘść
PRASY PLOTKA O UKAZANIU SlĘ
W PRZYSZŁYM TYGODNIU AlłTYKUŁU
MARSZAU\A PIŁSUDSKIEGO, NIEODPOWL~DA PRA \VDZIE.

~t@~if E E~CEA
p. min. Skłach~owskJ1.ego
z p. min. :f rystorem
Warszawa 6 czerwca.
P. minister Prystor odbył dziś w Mi·
nittterstwie
Pracy i Opieki Społecznej
konferencję z p. ministl·em Svraw Wew·
nętrznych gen. Sławoj-Składkowskim.

z~·azd

,,Centrolewu''
1

straży

w Krakowie

c

,
d
k
•
d
emas
owanie
meto
Znow z
wywiadu

I

ODZllACZEIGIE

-ASZWIJA

DIEICIELNA

~oeo---

Koła

opozycyjne

rozsiewają

'

plotki

o odszkodowaniu dla Harrimana

[foresponc:tent „Hasła Łódzkiego" (W)
~(:t '' 1f
telefonuje z Warszawy:
w \Ą,~.; ~;e. Rezp. Min. Spraw
Przedstawiciele koncernu Hanimana,
-~.JVewnębznych
P? ogłoszeni~ k~1~unikatu rz~du o oclrzucc.
.
• .
.
•
mu ameryirnnsk1e1 oferty .wieczorem, opubezp1eczcnstwa ściłi Warszawę, udając się do Paryża.
. ~-.. a~zelzuk wyo.z1a!u
r.umsterstwa spraw wewnętl'znych,
p.
Pvg-foska że t\oncern amerykaf1ski zaE~ward Padorkcnvski o~uścił
wcz1>raj mierza~ zgłosić drugą ofertę nie odpowiada
~"Jmowane dotącl stanOV!Isko.
dzeczywistości.
Aż do czasu mianowania jego zastęp
Chyba, że będzie to już trzecia cferta,
cy, o bowiązki naczelnika wydziału
bez- lJowiein druga, a właściwie zmodyfikopieczcństwa ministerstwa spraw wewnę- wana pierwsza była już rządowi przedstatrznych pełni insp. dr. l\'Iarcin. Wvrod· wion:l, ale „usb~pstwa" zawarte w niej
nie zad.owoliłY czvnników miru:~ainyc.h„
Prz,yb_Qrow_ski.

!€1Etl0tfNllC

wkMa

. 5) Polska straż graniczna była (IStrze
frwana na własnem terytorjum
przer
Niemców:
Jak się ponadto dowiadujemy, polac..v
przedstawkiele komisji mieszanej
dla
zbadania zajść granicznych z dn. 24 ma·
ja ustalili, że akt prowokacji
polskich
funkcjonarjuszy
granicznej zostaJ
przeprowadzony za pośrednictwem
wy;;
mienione~o w k~munikacie BrWtona ~
dego, Jdory, zan1m wszedł w kontakt
organa.mi polskiej straży granicznej j ad •
t.ył agentem strony przeciwnej.
li •f
przejścia granicy przez oficerów s h .Jo
granicznej Biedrzyńskiego i p. Leśkk ·i·
cza został wykonany na propozycje i ·w
towarzystwie urzędnika niemieckiej p 'i.
cji granicznej Stulicha,
który z n .ii
swego urzędowego stanowiska upowr: · ·i~
polskich funkcjonarjuszy straży gran·c:z.
n~j do przejścia na teren niemieck i.
W dniu jutrzejszym scdzia
LtL1"enburg przewodttlcz?;cy de!eg~.cji llOłBkiej w
komisji mieszanej złoży rządGwi szczegópolicji i
niemieckiego
łowe sprawozdanie z przebiegu i wyniku
KRAKóW, 6.VI. (Tel. wł.) Przed tu- dził się na robotę szpiegowską, a pierw prac komisji.
tejszym sądem wojskowym toczyła się roz- szym jego krokiem było wysłanie listów ~·~~~„~~~1!!1·~:x&l~'"~ll!!!!~~===~~'*~......,_~~~!!!\
prawa przeciwko szeregowcowi Francisz- do kiUcu kolegów, pozostających w 5-ym
kowi Kempnemu, oskarżonemu o dezercję Baonie Telegraficznym z propozycją współks. biskupa Wałęgi
i uprawianie sz9iegostwa.
udziału w niegodr.em zamierzeniu.
Tło sprawy charakteryzuje niezwykle
Listy Kempnego pozostały jednak bez
Jak się dowiadujemy P. Prezydent
dosadnie metody policji niemieclcicj i jej skutku i wówczas - pod wpływem gróźb Rzeczypospolitej podpisał w ostatnich
udział w organizowaniu szpiegostwa woj- hmkcjonarjuszów policji niemieckiej, stQ- dniach dekret, nadający Komandorję z gwia
skoweg1> na terenie Polski przy uciekaniu jących na usługach wywiadu wojskowe- zdą orderu Połonja Restituta, ks. Biskupo·
się nawet do najbar:dziej niegodnych metod go Kempny potajemnie udał się do Pol- wi tarnowskiemu Dr.. Leonowi Wałędze.
wykorzystywania dezerterów w armji pot- ski, celem zwerbowania sobie współpracow
sldej.
ników i zdobycia materjału szpiegowskieSzeregowkc Franciszek Kempny zdezer go dla zadowolenia swoich „chtebodawterował z 5-go Baonu l'elegraficznego w ców". styczniu r. b. i zdołai przedostać się do Nic
Po wypehlieniu części swojego zadania,
miec. - Tutaj aresztowała go policja , za \v momencie przekraczania granicy, Kemp- w paryskim biurze pocztowem
Paryż 6 czerwca.
niełegalne przekroczenie granicy i
przez ny został przez władze polskie aresztowaDziś mno w paryskim biurze poczta.
funkcjonarjuszów wywiadu z komisarzem Py, a sprawa jego skierowana została do
policji bytomsldej dr. Straussem, następcą 1sądu wojskowego w Krakowie, któ1~1 po wym nastąpił wybuch paci:ki, adrasowa
osławionego komisarza Hartmanna na cze- szczcgółowem zapoznani ~1 się z okoliczno- nej do baronowej Rotsc~ld. Jak się oka·
maszyna
le, nakłaniać poczęła do uprawiania szpie- ściami przestępstw skazał jeszcze jedną zało w paczce znajdował'.! się
gcstwa.
fltiarę godnych na!liętnowania metod po!i- piekielna. Wybuch nie pociągnął za soba
Pod wpływem tych namów dezerter igo cji niemieckiej na 8 lat cięż.kiego więzienia. żadnych ofiar w ludziach.

ma

WCIĄGNĄ!,

4) polska straż graniczna Die
czyła na terytorjum niemieckie.

W związku z OO.rzuceniem oferty Harrimana sfery poiityczne opozycji dowo·
dzą, jakoby p. inż. Moraczewski, b. minister Robót Publicznych był
zwoienni·
kiem oddania koncesji Harrimanowi.
Koła prawicowe rozpuszczają
nawet
bezpodstawne plotki, iż p. min. Moraczew
ski za czasów swego urzędowania
dal
Harrimanowi pewne uprawnienia,
za
zrzeczenie się których koncern żąda ternz
;:zekomo. 2 milj. zt.
Nie potrzeba. dowodzi~, że w
plot·
kach ovo.zvcii niema ani krztv nrawdv.

„

POlłOZU"'IElllE
w sprawie utworzenia senatu
w Gdańsku
GDAŃSK, 6.VI. Przed dwoma tygodnia
rozbiły się pcdjęte ostatnio p16by mające !!a celu utworzenie nowego s2natu wol
nego miasta Gdańska.

mi

Wobec tego w ostatnich dniach odby·
rzeczoznawcami socjal •
demokratów i centrowców pertraktacje, któ
re doprowadziły do porozumienia.
W związku z tern przedstawiciele soc
jal - demokratów w dniu dzisiejszym
oświadczyli , że podejmują się zainicjować
utworzenie nowego senatu lewicowo - cen
trowego i w tym celu rozpoczęli pertraktacje z centrum, z grupą 11rzędnicz~_ i z 2;rtt
mUiberałó.w•.
ły się pomiędzy
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Dypiomatyczne zabiegi przeciwko Francji
i Po!sc·e

afer.ze Wojskowego Instytutu

Geogi~aficznego

Wojskowy Instytut Oe{)grafczny w· laPARYż, u.VI. Nominacj:l dwu nowych
Por. Titan - za przywłaszczenie pietach 1923-1925 był tere11em całego sze- niędzy skarbowych, iałsz służbowy, podro- ~mbasacforów niemieddch w Lom!ynie i
regu nadużyć służbowych. Przywłaszczo bienie dokumentów i pożyczanie pieniędzy Rzyn1ie p:Jsiacla lmfo:mlne znaczenie pulino sobie sumy pieniężne 9 dochodzące do od pociwładnych - 1 rek i 2 mies. więzie tyczne w n1omencie ewakuacji Nadrenji.
C!e~rnwy arty1m~, zamieszczany w „Jour
dziesiątków
tysięcy złotych,
wyłudzano nia z pozbawieniem praw
i wydałe!1iem
nal des D~ha:e•·, daje do zrnzumieai:l, że
pod pozorem rzekomo żądanych przez z wojska:
B. por. Zgórecki - za przywłaszczenie celem nominacji tych jest zaszachowanie
urząd skarbowy od robotników kaucyJ, pa·
Francji w ubu stołicad1 jej najpo·.rvażniej
ntsetzłotowe kwoty od „·mźnicow, P• acują pieniędzy skarbowych i faisz służbowy ;:ych w W. I. O.; sprzeniewierzano z<ilicz- 7 miesięcy więzienia z wyda!c:1iem z kor- szych aljantów wojennych.
pusu o!icerskiego;
Dyplomacja niemiecka, napierając inki pieniężne i t. p.
W wyniku śledztwa oddano pod sąd
Par. Gaczyfmki i por. Gadtllski - za tensywnie w Rzymie i Lc-.:::idynie, bynaj18-tu oficerów i jednego podoficera, z po- bezczynność w~adzy - po 7 dni aresztu; m3iej nie wyrzeka się atutu moskiew::;kieChorąży WG!Hcki za fałsz służbowy go, iecz nie zamierza wi'Eccj grozić nim
śród l<łórych w czasie rozpatrywan~a sprawy w sądzie pozostawali jeszcze w sluż i podrobienie dcłmmentów - 4 miee;iące l•'rnn~j i pa!mhvom zachodnim.
Atut ten Wihcimsisasse reurwuje sobie czynnej tylko trzej - kpt Piotrowski, wiezie!lia. ·W ten sposób smutna epopeja nadużyć bie wyłącznie dla Polski, spodziewając się,
por. Than i por. Oaczyńr.lr.i.. Reszta zaś
bądź została przeniesiona w stan spoczyn- w W. I. G. jest prawie zlikwidowana, gdyż że gra ta nie omieszka tałcże znależć pozi~
ku (13-tu), bąciź zwolniona do rezerwy pozostaje jeszcze do rozpatrzenia sprawa danego echa i na zachodzie.
Głosy prasy zachodniej świarlczą,
te
(2-ch), bądź wydalona z korpusu oficer- gen. bryg. Jaźwińskiego, którą sądzić muNiemcy opracowują obecnie p!a::i nowej
skiego orzeczeniom oficerskiego sądu ho- si trybunat w komplecie generalskim. norowego ( 1).
Sprawa ta co do 12-tu oskarżonych zo&tala obecnie prawomocnie zakończona
w NaJwytszym Sądzie Wojskowym.
W ostatecznym wyniku sprawy poniosą trnry:
Awantury przed pałacem cesarskim w BerHnie
Puł!mwnik Zdzisław Jaworski za (
nadużycie władzy - 4 tygodnie aresztu,
Berlin 6 czerwca.
j komunistami, przyczem ~ obu st:rnn pa.
Ppłk. Tadeusz Jaworski za na!l11żyWczoraj wieczorem komuniści zorgani dły strzały. Czterech urzędników policyj.
oie władzy - 10 dni aresztu,
zowali w pobliżu dawnego pałacu cesr- nych odniosło rany. Policja musiała do·
Ppłk. Makowski - za nadużycie stano- skiego meeting bezrobotnych, połąi:!zony piero pałkami gumowemi rozpędzać gm.
wiska na szkodę mienia skarbowego, fałsz z demonstratyjnym pochodem przez ulic<! madzącego się t!umu
demonstrantów,
służbowy, wykorzystanie podwładnego i śródmieścia. W czasie p1·zemarszu dosz· przytrzymując czterech uczestników de·
środków przewozowych dla celów prywat- ło do krwawych starć, między volicją. a monstracji, celem wylegitymowania ich.
nych oraz zaniedbanie nadzoru nad pod··
--0---

Bójka komunistów z policją

~~':;,:~~ ~~~ ~ ~~,~.:i~z~:i~
Ppłk.

Winterowski za

s tygodnie więzienia,

fałsz służbowy

-

Uroczystości
4

Major Otnięcki - za przywłaszczenie
skarbowych, oszustwo, fałsz służ
Mwy, podrobienie dokumentów i wprowa•:lzenie chaosu do księgowości - 4 tata
więzienia z pazbawieniem prnw i wydaleniem z wojska;
Mjr. l{rzyżewcz za przyw!?.nczenie piettiędzy skarbowych 6 tygodni więzienia
z wydaleniem z korpusu oficerskiego;
Mjr. Wyrozumski - za namszet1le obowiązków służbowych, wystawienie faiszywego zaświadczenia służbowego i złożenie
tałszywego mełdttnktt 4 tygodnie aresztu;
Mjt-. Woydyłło - za fałsz służbowy 2 tygodnie więzienia;
Mjr. Wyczałkowski - za bezczynność
władzy - 3 dni aresztu,
Kapitan Tarkowski - za prz)"vłasz
ezenie pieniędzy skarbowych i brak nadzoru nad podwładnym - rok i 6 miesięcy
więzienia z pozbawieniem praw i wydaleniem z wojska;
Kpt. Morawski - za bezczynność wła
dzy - 6 tygodni aresztu;
Kpt. Piotrowski - ZR fałsz służbo
wy - 2 tygodnie więzienia;
Porucznik Solecki - za przywłaszcze
Qie ~eniędzy skarbowych i oszushvo 3 lata więzienia z pozbawienięm praw i wy
daleniem .z wojska;
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wzięło udział "1"
Spała 6 czerwca.

W dniu dzisiejszym w rezydencji P.
Prczydenta RzeczypGspolitej rozp-0-{!zdy
się uroczyslo.;ci, zwiąi::me z okręgow~m
świętem przysposobienia wo-isirnwego i
wychowania fizycznego o. IL Nr. 4. Od
wczesnego ranka zaczęły nadjeżdfać otl
strony Lodzi i Piotrkowa pociągi, zapelnicne mło<izieżą Ezkćł średnich i
pow·
szechnych, która berze udział w święcie
w !iczbie oko!o 4.000 osób.

Z ramienia władz O. K. 4. na uroczydnia dzisiejszego przybył dowód·
ca O. K. 4 gen. Sranisław :M:ałachows1„i,
kurator okręgu szkolnego Lodzi Gadom·
ski, gen. Mackiewicz i kierownik okręgu
PW. i WF'. mjr. Ulatowski.
o goc!z. 11-ej ranu odby~a się przed
P. Prezydentem Rz1.::czyposp0Htej defilad:!
młodzieiy, bi :>i:ącej udział w święcie, po·
czem młodzież udała się na pusiłek. Popo·
łudniu na wielkim stadjonie sportowym
w Spale odbyły się wielkie popisy i gry
spoi-towe w obecności P. Prezydenta. U·
roczystości święta PW. i WF. sprzyjafa
piękna pogoda.
O godz. 4 przybył na stadjon Pan Prezydent Rzeczypospolitej, w towarzysfr,rie
stości

Przepotężna epopea miłości i posw1ęcenia osnuta na tle
tragedji ofiar Wielkiej Wojny oto treść wspaniałego dramatu p.t.

, , .p. aryzan
. k"
·1
M1·1osc
w którym role główne kreują ;

Alice White i Malcolmfdc.Greg®r
Całości dopełni kapitalna komedja p. t.

ZAGINIONA ŻONA
Mary Kid

udziałem

•

Harry

I

lłalma

Wielki podwójny świąteczny progrc.m
w

•

„

•

w1elk1ch pop!sach

spo:rłO\Vych

pieniędzy

z

w Spale

ki~ie

nP ALA CE~'
~

w!ellriej kampanji dyplomatycznej, któn..
ujmvnicna być może jeszcze podczas najbliższcr~o zgromndzenła Ligi Narodów.
j'.:.t'hmcześ:iie rocznica traktatu w Trianon, ollichodzo:m, jako żałoba narodmva
w Budapeszcie, nasuwa B~inviifo'owi w
szereg niezmfomie smutnych,
11 Libertc"
boclaj rnzpa1.::z1iwych, refleksyj.
~~~V~I$?'~

~0$~f4ł®c;t~~HIE
Slą111kiego
KATOV..'H::E, V~. Na dzisieiszem posie·
dzenit! scjmn śhjSkiego na pro:Jczycj~ wice - marszałka Hcguszczaka szereg vmfosków, ztanowiących trzy cnvarte pe.rząd
ku obrad przesłano do odncśnych komisyj,
których ukonstyhta'Nanie s~~ rmstą.pi w

Sejanl!

dniu 11 b.

!!'.!.

Następnie

klt1b PPS. z~iażył cświrnkze·
nie w sprawie zasiłków dia bezrobotnych,
którzy pracują na niemieckim Górnym ślą.
sku ornz rlia reem.if!rnnżów.
Po przemó vieni~Ć!':l posła Adam;ra
(PPS) i Sikory (NPR) odczyfo~m wninski i jedną inte:11elację, poczem przew~cl
niczący wiec - inarszałek Roguszczak zam·
knął posiedzenie, przekazując zatatwienie
wszystkich purJdóv.r na::;;tępr.:cmu posiedzeniu. sejmu, wyznaczonemu na vi_gtek, dnia

13 b. m.

~@~~ił&i:EW$~~
nadal

zwycięża

•

Buclapcszt 6 cze1·wca.
W dalszym ciągu zawcdów
bckscrskich o mistrzostwo
Eu:ropy
Chlund
(Szwecja) pokonai Cimmniu (Rmnunja) ·
na punkty. Beasdman (Niemcy) zwycię

·
żył na p11nkty P..ese.i.ia (Finlan<lja).
adjutantów, szefa gabinetu woj
W wadze średniej Johnson
pokr>nał
8 ~?wego
ppułk. Fydy, ~en. ~1.ałachow na punkty Curee. Laidman (Niemcy) Gd·
s1ueg1J, k~ratorn_ Gadomslaego t m. Pana niósł zwycięsh~'o z Prima (Austrj3.). Ko·
Krieg-t!gQ
:rcz~en a. pow1i.ŃIO 1:y?1~em narodowym narzewsłd (PolsLa) pokO'n~~
1 okrzy!mnu
(Węg1·y)
1·ównież
na.
pun!;:t,y.
•
'!Niech zy.1e • t
1
W wadze kJ:;,1..'\.dej Bchnen (Szwecja',
Po p~zybyciu !:\ Prezyden_~ 0<..były
się
1
(Zygfarskiego)
p.ąsy dziat_wy,. CW!Czema, gi!11nastyczne, zwyciężył na runkły
pukonaJ
lmrow<:dy •. t~~c~. P~zep~ękme pre~ento (~ rk łcy). Pi!::ssu (Ri_nmrnja.)
wała mę mJ~uz1ez szk<?ł .P?~vszecn~1yc~ - Siehen!whna (Aust··ja). :--iz;gcti (Węgry)
·
•r:rilc~ ~o ls~ .1~ o!az ze1isme szk~1y sr~d zwyc~ężył \V.i.eczm:ka.
~ie, Móre wystąpiły w clowolny"'h sttoW wadze fokkiej Wolt \Niem<'.~) :z'!'Y
1ach ludowych.
cięży! na :punkty S€weryniaka (Fob!m).
~ Po zakol'l.czcniu pokazów młodzież usta vY'afaa by!a zupełnie rówuor~ę<lna, •rnhec
wiona w kolumnach przesłała za pośredni czego .Polsk~ załdyla :protest prz~chvko
Nactwem sztafet kwiaty do loży Pana Prezy" krzywdzącemu ją Tcz~trzygnięciu.
denta. U stóp łoży zebrało się około 100 stępnie Bianchini (ita]ja) pokonał - mi
dzieci z bukietami róż. Pan Prezydent w punkty Christianserm i Sol:mlewsky (Wę·
l:owarzystwie Mn1:fonki wyszedł ze swej g1·y), zwyciężyl Hamseaa (Norwegja)~
ioży, ahy przywitać się z dziećmi ! podzię
kować za kwiaty. Młodzież wówczas zgoc~~u~
towa1a Panu Prezydentowi spont<;niczną

'Matżotr.Jd,

w Kahnvicach

owację.

P-0 tych owacjach Pan Prezydent po:Katowice 6 czel'wca.
wrócH do vałacu.
Sl<!Ski
Urz~d Wejcwćdz!d przyst~pi\
O godz. 19 pociągi z młodzieżą poczę
d obudowy 14-o 1;i{;il'owego
dn1pacza
ty wyj~żdżać ze Spały do lodzi. Pozostachmur.
Będzie to już i(rngi tcgn rodzaju
iy tylko hufce szkolne p. w.
jutro dalszy ciąg urnczystości, poświę g"rn.a~h w Ratowie1ch. I~ieśdć ~ię w :r.i::.1 .
cony specjalnie przysµosobie11ht wojskowe" bfidą m·zętly skari.owe, jak Kasa, u~·ząd
0%J,t Stei•~p!uw;:cb, urzt~d Akcyz i ~·b·
uovoli i t. p. Pm:2c!to dom ten b?dzie posiadał -12 mfob1:kania d1a u:rz~tlników wo„
Gmach
Paryż 6 czerwca. jewóuztvra o 233-ciu pc·kojach.
ten
posia<lal
b;:dzic
na:hc'~'sze
u:rz~dzc·
Huragan niezwykkj
gwP.łtowności
pra~nk
rnzszalał się w okręgu ljc1iskim. Lotnisk9 .nia, juk centn:fo telefoniczna,
w Bron wysłało natychmi.ast d~peszę ra- m:::ehauicŻlJ.Q, ce;atrn.lne ogrzm~1 r.n~~ i t.
djow~ do sternwca „H1·. Zep,:>elin", który
Calc;;ić wykomm.a :wstanie "" kom;irnk
po prze!eeeniu mul "\V~!~!?!:ją o
gd.z. ej.i ~eJazn~j, w.' )::.·:n~:mcj specj.'.!ln;:;. cegl:}
.i.3,2:5, skierowa! Gię na Mnntelimar. n:n. pusi.nlaiwą.
kakl'Otne sygnaiy racljuwe, wysyis:ne
z
Prnjekt g~~.<:'.hP o rwwcci:esnej archi·
k-tniska, wstały jednakim hez
odpnwlie· te!~tm·ze o;.~·ra~offany zcstał '\ł' biurze ar·
dhi. Huraga11, po!<tcwny z uim~'i.1;)"!n cJe- J ::h!teh:tG21Ł;:z~!em '.voj~wództwa śic>.skieo·u
.
"'
szczem, tnva w daiszym Ciągu.
fJTzez in~~. a.n~l!. Ta~·~usza Kozłn>vskicgo.

v:

~!i'JZ~iiliSl~1l!ł'l!l"'fa.~!ili!~~~~~~i?ll!ZJi;;zrJ;...,.....~.
·iS\1~~~.~~~~~

Naj~vnęks~y 'ł'i.-'yhór !
Naj~:ibze

ceny !

Patentowane
. łóżka poiloive
z pełną gwarancją
:i;a

tnvało~ć
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O CZTERECH LAT ACH

Cztor_~ lata ur~c. od oz~Eu kry~ 3 u, k~ć-1 da

wszystkich problem:::.tów dnia.

My6l t

t

ł

l?otace do w,a.dzy :.'rI;i.rsza.l.1ta f
.' , <l
• , • ł ,
,
€ID mowa, zawsze S ara Się zaznaczyć, dnia stosunki polsko-niemieckie.
:l.'iłtiudskiegc;. Wiadomo, te ocl ·maja. 1s2a r. .ę, P,? oswm czemu JeJ g us110 l wprowa- że powrót do normalnych stosunków nie:
Dotychczas przypomnieliśmy jedynie
polityka. zn.ff1·:-..mc:mi\ l"oll'Jd była. nl.ezm!enr.ic dze:mu W czyn cd chwili
swego objęcia rn_ieckc-francuskich jest koniecznością, fakty ogólne, będące w pamięci tych
podd"-n(I, a:11·01:tywom p. Au.gnzta zaleskiego, N!:. S. Z., minister polski móg·ł wkrótce po- me mogącą budzić w
Polsce żadnych 0 • wszystkich, którzy w Europie interesujn
lxtóry pozos~ ministrom M. s. z. w różn:;cł> piera~ skutecznie na terenie Ligi
Naro· b11w, paniewai Francja okazywała zaw- się problematami polityki zagranicznei
nast9:PttJ~cyoh po sob:e i;a.billete:.ch w War- UUW, gdy kraj jes;rn Otrzymał mieJ'Sce W
"d
t
•
s~awic. z okazji tej rcc~nioy p. Geci·rres ~
~
sze W! oczne S arame PGSUWania się po Wystarczają one, aby pokazać, jakim do
L~gros, depute de Lc-!r.it-0<1cr, m9m1;re c1e hadzie w Genewie. Nie możemy zapom- dradze zbliżenia się z Niemcami w sposób brym pracownikiem dla pokoju był od ·1
comm.blion des ACO.::·es Etr:irrerea, któ:;:y nieć, że dzięki jer;o inicjatywie, 7-me -ze- tak ostrcżny, aby uszanować zawsze nie- lat ten polityk polski. Służy mu też jako
~1·"'! uti.ział w pod.dcy par!a?ncnt.,,:·j11c:.y !ra;i. b1·anic Ligi NarodJw
sion:.·młowafo swą 1.1.l'll'Uszalncś~ traktatów, na któ1·ych z ko- realista, wiedzący, że każdy krok ku ideey Wl'?UOSl W

'°'

c:is&:ch w :oe:>ZIYJ:'l roku do Folmd, po<ili>•eśln. Słynną
UC~darację przeciwko
WSzeHdej
w t~rm ciel•a;cynt artylt'l!!e cll~m~ter J}P.cyfi- idei WOJ;ny zaczen.1 neJ·. Ruwnież dzięki ni~styc;;:ny polityki n~:„sg-o at,i;i.r.t„ pofoltie;ro
.

poąoza.s ostatit:ch czte!'ech li;,~.
mu prnp-0zycja l\.eHoga znałaz!a gorące
W tych dniach miała mfojsce rccznicrt poparcie w Polsce.
ktyzysu, który w maju 1926, lat 4 temu
Zgodnie z dyrektywami, jr!.kie za.miepostawił u wmclzy rzad f{fars:.raUm Piłsud· rzar, p. Zaleski nigdy nie c!mzywał nie·
skkg-o. Odtr!d pi.wl egidą teg·o wielkiego pokoju z powodu zbli~enia sie francusko-

nieczncści

upiera Się pGkój, Z drugiej
t
.
ł
. d omo, czyni'ł on starania,
s reny, JR c wta
aby doprcwa<lzić do normalnych sfosunkóv1 pomiędzy swym krajem, a jego zacho.:inimi sąsiadami. W tyn;i roku udało
mu się nawet doprowadzić do uznania
przez Niem.cy zasady traktatu handlowego, który pomimo nowej ofensywy nacjonalistów niemieckich unormuje pewnego

. patrjoty kihrn gabinetów zmienHo si.ę w niemieckieg;a, zaczynającego ~ię zaryso\Varszawie, prnyczem. każdy przynosH wywać w Gstatnkh latach. Gdy była o
owój udziai w p1·acy dla potlniesieuia l:ra- ~~~•MMtaMt'W&l3ł.lWh&4UW~~-*'
ju, pracy,
k t ór e j r e zui t a t y
ukazały
się
w
pełnem
ś w i e t l e n a
o s t a t n i ej p o 1s kie j zeszłorocznej wy·
~
s t a w i e. Lecz jednocześnie, uzupełnia
jąc na wewnątrz 01·ganizację Państwa i
jego rozwój ekonomiczny, Polska nie

ałowi

ma swą wagę i że z dodania tych
wszystkich codziennych wysiłków wypły
nie kiedyś realizacja tego ideału. DziPki
niemu polityka polska nie p;rzestała od 4
lat być jednym z najlepszyc,;: elementów
ewolucj pacyfistycznej, która krystałi
zuje się w Eurcpie i której świeża ini·
cjatywa p. Brianda przyniesie napewno
nowe i cenne umocnienie.

-

ffłd

•

Protest. polskich organizacyj w Litwie

przestawała

się

inter~sowak

rze 1w

ewoiucją

stosowanej wobec niewinnej

wielkich problemów zewnęt1·znych. W
dziedziir!ie tej, jak wiadomo - miała
szczęście Iitieć na swe uslugi jednego z
najlepszych specjalistów polityki między
,
.
A
. '7
k'
l,,
narooowc], p. ugusm .ua1es iego, uore. tł
k
4•
•
d ,,
go
I mą nisc po·t wyJą rnwał ompe.encJa
t
, d . .
1_ ,
em1Jar ZK!J owc~ne,
l ! yczna mog y vyc
że przez fa.ta bez przerwy we wszyst-

ludności

polskiej

zne

•

Po ekscesach antypolskich w Kownie ji drug iem pi ę trze , zrywając n~wet t.am:' gdzie mogła być mowa jed;zjednoczone organizacje polskie na Litwie tem samem egzamin maturalny, który się llle o. c1emu pozorów ze strony jednostek
w y d a ł y o d e z w ę p r o t e s t a • tam odbywał w obecności mzedstawiciela ~olsk1.ch, w danym wJvpadku ni·e spotkało
1:
cy j n ą, do której o głos ze - ministerstwa oświaty. Kilkunastu napa- zadn. e1 przeszkody, pomi'mo, z'e odbywau i a w m i e j s c o w e j p r a s i e stników wdarło się do wnętrza gmachu, ło się m.as. owo, p.uJ-.Jiczni·e,
'" b·i'ały dzi'en·, w
_Y
•
Po I ski ei c e n z u r a li t ew s k a gdzie został napa.dnięty dyrektor, wystę- obecnos.c1 organow pohcji i publicznie na
4
.• 1..
• •
.
h
,
n i e do p u ś ci ł a. Treść tej odezwy pujący w obronie instytucji, kamieniem u- parę dm przed tern było przygotowywane,
1
1
tiICu
gaumetac~l
1rn1eJnyc
zac110wał on
tekę M. S. Z.
jest nc.stępująca:
godzony egzaminowany uczeń przy tabli- .
że cała ta akcja obca ludności kraJeie!i poróvmamy naogół działalność
Niżej podpisane polskie stowarzyszenia ~Y· _Innym ~cznio?1 pozrywano ich znaczki JU wywoływ.ana w sposób sztuczny w tłutewnętrzną P0!ski pvdczas lat poprzedza- i instytucje, stwierdzają co następuje:
jubileuszu g1mnazpln~go. Zewr~ątrz gma- n.1ach młodzieży ma jakieś ukryte cele pojących kryzys rnajGwy 1926 r. oraz liuję
1) W dniu 23 maja 1930 r. o godz. 5-ej ~hu pozrywan~ napisy, wybito witryn_r lityczne, które mają być wygrane kosz„
µcHtyczn~ p. Zafoskiego, :!l:onstatujemy po południu miał miejsce w Kownie koło 1 J:? 0 ł~ma~o ~abhce na c~r~wiach .. Je?yme tem ludności polskiej na Litwie,
najpi~rw, że w zasadzie polityka między. soboru przed gmachem ministerstwa spraw dzięki wiei kw.mu tal_ctowi .1 spokoiow1 ci>:1 k"
we"1Jnętrz 11 vc1..1 l. urzęcltt koiileiia'anta \VO- rcktor_a polskiego gim_ n~zium Abramo. WJ·
po s ie ~rganiza~je społeczne: pri·
narcdcwa tego męża stanu nie miala. ce- ·enneE:o
"
J
'
.
wiec
uiiczny, zwołany za porno- cza me d osz ł o d o większych
wypadkow. mo ---: protestu1a
. . ..- p1·zeciw ko wszyst k iemu,
lów, morno różniących się od celów jego j
~
co ~aJmew111ni~J spotk~ło polskie społepcprzcdników. Przeciwnie wydaje nam cą ulotek, na którym wygłaszano mowy
Gmach polskiego banku drobnego kre- ~zenstwo n~ Litwie dma 23 maja 1930 ·r.
uę, że była zawsze wielka i·óźr:.ic.a w me- i wznoszono okrzyki podburzające prze- dytu przy ul. Kiejstuta Nr. 29 uniknął na- K~zywdząc 1 ~ ma.terjalnie, a przedewszysttcdach osiąg·nj.~cia tych celów. PrzJpl}mi· ciw ludności polskiej na Litwie. Działo się padu dzięki zamknięcia wejścia i dzięki kiem moralme przez stwarzanie z polskieuo
llamy S(llh!e, że w lede 1926 r„ wkrótce pe to w obliczu władz bezpiecze11stwa pu- skierowaniu głównej uwagi tlumu na nowo- elementu. ??jektu pogromowego, ofia~y
objęciu swego portfelu, p. Zalesld, przyj- blicznego bez przeszkody,
powstałą polską księgarnię w tym domu b~zkarnosci 1 wyuzdania politycznego mę
mując przedstawicieli prasy polskiej, za.
2) Grupa demonstra·ntów ocldziefila si<; pod firmą „Stella''. Księgarnia po wybi- tow spolecz·nych, - secundo~nie widzac
uważyi przed nimi, że polityka ogólna od przysłuchującego się wiecowi tłumu i ciu dużej witryny została doszczętnie zni- bezpieczeństw~ ze. strony władz państw~
Państwa r-owinna traktować jednakowo po pewnym czasie przybyła poci gmach szczona, przycz.em przyległe ulice tak w wych . o.dwołuią się do opinji cywilizowawi,szystkie prd:lematy wewn~t:rzne i zew- gabinetu ministrów, gdzie
pov;tórzyła stronę Niemna, jak i alei Wolności zasłane nego swiata, w którego hasłach humaninętrzne, polityczne i elrnn~miczne, oraz w S\ve hasła i żądania wobec członków gabi- zostaly papierem ze zniszczonych ksią- tarnych tkwią podstawy wolności i bezęz~zęi.!iwej formule, którą nfost~ty cytu· netu ministrów, którzy wyszli przed żek. Cukiernia Perkowskiego ucierpiała 0 P!ecze~stwa p~ńs~p litewskiego, a ~
jemy tylim z pamięci, nowy minister z:t· gmach - p o c z e m w ś r ó d d e - tyle, iż wybito kilka szyb i zdarto afisz n~em i wszystkich Jego obywateli bez róż
pewfli~ł: ZAMIARY NAJWSPAN!AŁO- rn o n s t r a n t ó w p od a n o h a - polskego zespołu teatralnego. W zakła- mcy narodowości i wyznania, - tertio _
lVfii'.śLNIEJSZE PACYFIKACJI i S'I'A· sł o do pogrom u po l s I< ich dzie fotograficwym Sawsienowicza wybito nawołują polskie społecze1'istwo do meskiemUZACJI GRAZ KONSOLIDACJI PO· i n st y tu cy j. Garstka demonstrantów szyby w witrynie. W polskim związku go sp~tka:1ia otrzymanego ciosu, ni~pod
KOJU POV·/INI..;rY .BYć SPEŁNLl\J:~E ruszyła dalej ulicą Duonalaitisa w kierunku stude nckim uniwersytetu zniszczono szafkę d_~wa111a s1~ prowokacji i chwilowej dcpreJr...:DYNIE PRZl'.;Z POBTY!\":Ę H.OZSĄ- uli.cy Orzeszkowej i znów organy władz witrynową.
SJi moralnej.
DNEGO REAU:Zr.IU.
państwo·Ny-ch nie zare:igowały odpowied4) Po powyż~zych wypadl<ach prezyOdezw\! podpisały następujące organi- Dzi:!: po U!Jływie ·i lat n•oicmy skon· nio.
cl jum towarzystwa „Pochodnia" jako też zacje polskie:
si~fowaf. iak. dakce, i:· .z?ksVi poz~st~ł
J) Grupie wyrostków i studentów, zlo- dyrrkcja polsldego gimnazjum kilkokrotPolskie• Towarzystwo f{~1 łtura!M _
Wlei·ny11.: s veJ. met?rJ.zI 1 Jak dol ~·ą. !Jym żonej z około 50 osób, nie przeszkodził nie 2wracaly si\~ do 3 rewiru policyjnego Oświatowe w Litwie ,',Pochodnia", Polskie
t_u metcn,;-.~11stc~1e ~d Ą łat wys?łd~ p<i_ także kordon policji, stojący w pobliżu z żąchr: em przy!.1ycia dla sporządzenia pro- Towarzystwo „Oświata" w Wiłkomit?rzu
ht:v~rn potC~Icgo me pn;wfat u:r,y::ikrwac muzeum wojenneao. To leż naoastnicy, nie tokółu. Policja jednak nie przy~yła. W ~~- T~waq:ysiwo Popierania Szkoły średniej·,_.;
pozytywnych ree;u!'.·?.ti)v,•. IfonwHdae.ja hamowani
prz~z nikoao • zasypywali dzinach póiniejszych w rozmaitych n11e1- W1Jko1111crzu, Towarzystwo Popierania niedo:tPe'nicna
w
p~,'~c„
<'
.
:;,
1 1~,.t
„,,~,··olił"
Il
k
kł
- . · <::>. 'b''1iąc 1· zrywa· scach miasta młodzież l)Olska ,.byla .na- zamoz·nyc_i.1 1.1cz?1·0·\"' s'redni·e1· polski'ei· s,ko• ·· • ' ~
:'·" :- '' ·, ·: • •• ., ... : .
a.
o. a1e sz cm 1. k·amtemarm,
~
L· u b~z m~r•?koJ~: _1 te:;: i:~ryw.!. mysl!'. w jąc nadpisy i szyldy. Jed ynie dzięki
fi- padni\!trr i obita przez opryszkow uhcz- jły w_ W1łkonmzu, Polskie Towarzystwo
pd.ueJ .z~~uzw z lYiP..':szs.~!~tt't.n · P1ł3u~lslnm,, zycznym wysiłkom wypadkowo przyby- nych.
„Oświata" w Poniewidu, Towarzystwo
upra\~i~c m. tcremJ i 11;:ttzy:;:r.·2~:;:!ucw~··u tych pracowników polskich instytucyj poSt:wien.izając powyższr i konstatując Ochronki Polskiej w Ponicwic:7.u, Polskie.
P 0 11 ., Y .kę
P .or o z u m I e _n I a wiodło się nie dopuścić bezkarnej baudy że: ·
Towarzystwo „0$wiata" w Jt:ziomsaGh1
rl o b. r e J w ~ li. 1!
o .P a i" t e .J .n a do wnętrza biur, biblio~eki, redakcji i ad!. akcja tcror_n;tyrwa wobe>c polskiej Polskie Towarzystwo Oświatowe „jut.rzens o 11 d a r n .o s c 1
l n t e_ !' c s o w ministracji pism, clruk::rni i t. p. Banda uda- ludności uprawiana odd;v;na przez pewne ka" w Rosienicach, Towarzystwo Gimna-c
!' s z y s t k i c h , n a r o d o .w' d a : ła się dalej pod gmach gimnazjum polskie- koła litewskie korzystała podczas tych zjum Polskiego .w Poniewieżu, Kowieński~
J ą. c y c h d o w o d. d o. breJ ~ o I I go przy ul. Leśnej, fV)'.o·„ony 0 kilka do- zajść z niespotykanej dotychczas sy;o- Polskie Towarzystwo Drobnego Kredytu,·
d la p o r o z u m i e n 1a
s r ę. I mów od centrali policji byrnin::i!nej. Pomi- body i bezkarności ze strony organów ad- Kowieńskie Towarzystwo Producentów Rol.
dziś, nawet w krajach, lctóre przez diu3·i mo to i pomimo, że administrncja zawia- ministracji pa:'1stwowej,
n_Ytch, Spółka Alecyjna „Domp~'l", Spółka
czas nie l~krywaly. swej nic;chęci --: kM· clomiła uprzednio telefonem 3 rewir poliII, że podburzanie jednej części ludności Wydawnicza „Omega", Związek Th'odurą pozvmh:my scbw "'?-zwac .tmd!cJonal- cyjny o grożąccm niebezpiecze11stwie, przccivvko drugiej karane ustawowo i prze- centów
Nasion „Sekla", Kooperatywa
n~ -:-.wzglQ.dem Polsl~1, ustaliła. się nairo· wybito szyby n a pierwsze m śladowane w drakoński sposób w Litwie „Samopomoc", Pierwsze Litewskie Towamcc mea, ze k r a J t c n J e st o· 1m•mi;H1iFAa
e•w;a;
•Mtii?!2!tt\i*"W.++••
WWWMP«+utJDZllAi!WIHW w•vw11
anaiil rzystwo Rolne Wzajemnego UbezpieczeniaJ
Spółka Drukarska „Prima'', Frakcja· Polb e c n i e .i e ~ n y m z n a j u ż y0
t e cz n ie j szych. czy n n i k .ów
Generał
ska w Kowieńskif'j Radzie Miejskiej, Poll a u t r z y m a n 1a
p o k o J u .
skie Rzymsko-Katolickie Towarzystwo 0;:>8
'l'e 4 !atn. pracy p, Zaleskiego zadały cio<;
•
CD
r
broczynności w Kownie, Związek Nauczyst~noy..-czy star.ej tak:y.ce,,prze~stawi?-ją· ~owe1
cieli Polskich Szkół \V Litwie, Ogólny Po!cęJ nasz~go a!Janta p~.tsinegc;> Jako c!ąg- .kl..ki
~
~ ski Związek Zawodowy Ludzi Pracy w .
łą przyczynę nfapokoju o pokój. JesteśLitwie, Stowarzyszenie Sług i Pracownic
my pewni cdt~d, że jeżeli będą nowe pró·
MGskwa 6 czerwca. (Tel. wł.)
Imieniem komunistycznej międzyna· pod wezwaniem „Opieki Matki Boskiej w
by tego rodzaju, nie pxJtrwają d!ugo i nie
Na knnferencji partji kcm.unistycz- rotlówki związków zawodcwych przema- Kownie'', Polski Klub Sportowy w Litwie
wprowadzą w tiąd nikogo l'Ozsądnego w u2j okręg-u moskiewskiego wyg'łos:ł Bu- wiał Łosnwskij, który groził wielkim ru· „Sparta", Zjednoczenie Polaków StudenEuro!}k.
ci.fonnyj przemówie:tie, w którem wywo- eh.em rewolucyjnynJ, mającem objąć co- tów Uniwerysytetu Litewskiego, Związek
Rzec'lywiścic og-'-lna idea p::Htyki p izil, ża Sowiety stoj~ w cl>liczu wielkie· najmniej 70 miijonów ludzi. Omawiają-:: Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy,
Zalcs~dego, to km1.ieczrwść utrzymania go niehezpieczeństwa wojny. Nowa woj- ruch rcwchu:yjny w Indjach dał J'.iosow- Korporacja „Lauda", Redakcja czasopism
pokoju i współpraca fojalna i szezera ze na śwfa.tawa nie jest wy~luczonu..~owie 1 ~kij wc;ale ni€dw~znacznfo cło pe.znania, „Dzie11 Kowieński'', „Chata Rodzinna",
wszystkie.mi wn·odami dla t'ozstrzygr.ię- tv musza się w dalszym ciągu zlJrmc.
ze Sowiety maczaJą tam palce.
„Dzwon świąteczny", „Poradnik Rolnika".
c

m,
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a

Bu.d.iennyJ zapowiada t.vybuch
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§.~ na państwową zapomogę do1~aźną za miesiąc maj

JUTRO:
~·. ~µcha. Ś~·

Magistrat m. ·Łodzi podaje do wiadoosób zainteresowanych, że we
Zachód " g. 19 m. 39 wtorek dnia 10 czerwca 1930 roku rozSOBOTA.
poczni~ się rejestracja na pa11stwową zapomogę doraźną z~ miesiąc maj .1930 roku
bezrobotnych, ktorzy otrzyma!I zapomogę zimową za miesiąc kwiecień 1930 roku z Urzędu Zasiłkowego dla Bezrobotnych oraz którzy wyczerpali zasiłki usta1'fa marginesie
wowe z funduszu bezrobocia w miesiącu
Zof,fil Smreczyńska .(Orl<anówna).
kwietniu r. b.
Do państwowej zapomogi doraźnej za
miesiąc maj mają prawo tylko bezrobotui,
p. smutku! Twoje dłonie chłodne, jak mogiła, posiadający rodzinę na utrzymaniu.

-

Ws.

słońca

g. 3

m. 8 mości

Samotni i żonaci bezdzietni prawa do
zapomogi doraźnej nie mają. . .
Bezrobotny, w którego rodzime, wspólnie z nim zamieszkałej _i prowadzącej wspói
':1e gospodarstw_o, ~hoc JCd1:a osob~ pracuie lub otrzymuje pkąkolw1~K1 . za1)omogę,
również pra\~a d~ zapom?g1 me. ma.
RejestraCJa .odbywać się będzie w _lok.a:
lu Urzędu Zas1ł~ww;go przy. ul. Gdar:sloe1
Nr. 131 w godzmacn od 9-eJ do 14-eJ we-

Gdy zamykasz w nich serce, rozgorzałe w męc!'
I aciszasz Ju·ew żalem rozszumiałą w żyłach,
Na umęcmne skrenie ciche ldadąc ręce,
Serce ua sen wieczysty ich spokój kołysze.
O smutku! Jakie kocham dłoni twoich ciszę.

CN:i

Ati#W*IW

: "•• ww+=:

uIg = ąmuąppw~Rro7PM'ffi
podatkowych dla rzemiosła

stąpiła
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Narodowe tańce polskie

w sz~ołach
Moane nowe tańce zupełnie wyrugowaz miast ta11ce o charakterze polskim,
narodowym.
Zamiast mazura, oberka, krakowiaka,
poloneza, tańczy się dziś powszechnie tango, shimmy i t. p.
Wychodząc z założenia, że taniec jest
tak samo częścią przejawu l~ultury narodowej, jak pieśń. Ministerstwo Oświaty
wprowadziło do programu lekcyj gimnastyki, jako jeden z przedmiotów, taniec ludowy polski.
·
ły

rzędOW&D.ia

Godziny
w

związku

z Zielonemi

~wiąt~ami

Jak się dowiadujemy, z racji przypa- dzona korespondencja.
dających Zielonych świąt, w dniu dziW poliklinikach .K.. Chorych, w <lrugi
siejszym wszystkie biura państwowe i dzień świąt, będą czynne - dyżury, czynwysa1norzą d owe, k asy ch orych ,
pocz t a I· t. ne dla udzielar11·a pomocy w Ilaglych
'
p. urzędują normalnie.
padkach.
W dniu jutrzejszym, t. j. w pierwszy
W instytucjach administracji
wojdzień świąt, tak samo pojutrze w drugi sko~vej w związku ze świętami udzielane
dzień świą,t, urzędy, a mianowicie: urzę- będą urlopy dla urzędników w ten spody państwowe i samorządowe są nie- sób, iż część urzędników wykorzysta urczynne, za wyjątkiem poczty, która w iop świąteczny przed Śvviętami,
część
dniu jutrzejszym będzie całkowicie zam- zaś po świętach. Instrukcja odnośna doknięta, a 'W drugi dzie11 świ:ąt czynna bę- maga się, aby m:lopy: te nie wpłyn.ęły na
dzie od 9 do 11 zrana, rókni~ż w drugi tok urzędowania w instytucjach ad_rnfoiPrawosławie
t
··
·1
· ( )
d ·
s . .
Według danych urzędowych ludnoś,; dzień świąt rozniesfoną bę zie nagroma- s raCJl WOJS rn_v\TeJ.
-ooo___:_
prawosławna w Polsce, licząca około 3 i pół
r
I?
miljona wiernych, posiada: 5 diecezyj, 1300
f
t
t~
~n~AUl'e
placówek duszpasterskich, 2, 100 cerkwi,
1,800 duchownych i 17 klasztorów. Na
~
~u
jedną parafję duszpasterką wypada 2,600
osób, na jednego duchownego - 1,900, a
na jedną świątynię - ·1,600~
w

w Polsce

SPor

u

k oIor
.

k,

. Wieś ryhacka, a zarazem mieiscovvość
retniskowa, Jastarnia-Bór, położona na
półwyspie Hel,
posiada własny port rybacki, zbudowany w latach 1928-29. W
roku bieżącym uruchomiona b~dzie znacznie rozbudowana, przystań dla statków pasażerskich żeglugi przybrzeżnej, prowadzonej przez· „żeglugę Polską" w Gdyni:
Statki kursować będą dwa razy dziennie,
łącząc Gdynię z Jastarnią i odwrotnie. Rozkład jazdy statków przystosowany b~dzie
do rozkładu pociągów.

Ł,

nazwiska 11a litery: P, R, S,
Poniedziałek, <inia 16 czerwca 1930 r.:

nazwiska na litery: T, U1 W,

k

ww .

z,

ż.

Bezrobotny, zgłaszający się do rejestra~
cji, winien oknać:
1) dowód osobisty, względnie inne
2) legity~rncję PlJ1:P, stwierdzającą
f~!d otrzxn~am;i. zapomogi· zimowej za miesiąc kw1ec1eń. 1930 roku wzgl\dnie fakt
wyczerpania wszystkich rat z.:isilku ustawo
wego z funduszu bezrobocia w kwietniu
193? roku oraz fakt zgioszenia si<; do kontroll w odclzi<:le PUPP w rnicsi<>cu kwietniu
i majn 1930 roku,
•
3) książeczkę ubezpieczeniową Kasy
Chorych ·m. Łodzi.

Zgon prof. dr. b'!ardna ErH!sta··
W~. Lwowie zmarl po d!ugiej i ci~żkiej
chorobie w 60-tym roku życia ś. · p. Dr.
1".lar~ii~ Ernst, profesor Uniwersytetu Jana
h.azrn,1uz.;;. Ll,żk,}? !1iepov1etowa•1ą strat{:
ponosi nauka i spoleczcństwo polskie .. \Vybiin!' .aslron~, człbwick ogro111nych
zasług 1 p:-a:.:y,. kryszt~! 1 owego ·ch;::rakteru,
wpatrzony w błękit nieba i nawet w chwilach najcięższych dla siebie, promieni~ją
cy tą swoj.1 Fogodq i niŁ'zacftwiann równowagą duclia. Gorący patrj·;ita, spiritus movens" lwowskiego .T -wa miłośników astronomji przyrodników im. Kopernika, filister honorowy P. K. A. „Zagończyk". Gorący prz; j~cicl młoc.lzieży potr::ifił być
dla niej nie tylko profesorem, ale jako
starszy kolega -- przyjaciel otwierając jej
często sw81 dom własny potrafił skutec:mic
młodą dusz:; urabiać i hartować. Nic też
dziwnego, ~;e śmierć jego odbiła się wśród
niej bolesncm cctiem. Cześć świ-etlanef pamięci zmarłego!

Pobór rocznika 1909 i 1908
W dniu <lzisiejązym winni stawić się prze:i

komisją poborow~~ Nr. 1 przy ulicy Zakątnej
82 poborowi rocznika 190:J zamieszkali na te·
renie A.
8 kom.
tery:
B . c.pol. pai1stw. o m.1.zwiskach na li·

Przed komjsją poborową Nr. 2 przy ulicy
Ogrodowej 34 poborowi rocznika 1D09 zamieszkali na terenie X:Il komisarjatu po!. państwo
wej, 0 nazwiskach P~ litery: K. L Ł. M. N: G.
Frzed komisją poborową. Nr. 3 przy ulic~·
AL Kościuszki 21 wi@i stawić się poborowi
rocznika 190:-s kat., B., którzy w maju i czerwcu
JJ)W roku uznani za czasowo niezdolnych do
służby '':ojskowej, zam~eszkali na terenie ~
kom. pol. p:ifistw. 0 nazwiskach na lite1·y; A.
B. C. D. E. F.
Na komisj~ należy przynieść dowody osobi·
ste stwierdzające tożsamość osoby, zaświa<lcze
nie rzjestracji, kartę zwolPienia ze służby we}
skowej oraz inne posiadane dokument~··

„

Delegacja ~ła.$cicieli samochodów zar.obkowych ~
Magistracie
m

Port w Jastarni

J,

urzędowe zaś>\iadczen~e tożsamości,

Warszawska Izba rzemeślnicza . wy- , stosować do podatku obrotowego za rok
do Ministerstwa Skarbu z memorja- 1929.
.
,
sprawie wymiaru ·podatku obrotoWobec tego powyższa ulga podatkowa
wego za rok 1929, pobieranego od rze- pozostała -narazie . jedynnie n~ papi~rze i
mieślników, sprzedających swoje
własne ma być zupełmc zresztą mesłuszme wprowadzona w życie dopiero od przyszwyroby.
maju ogłoszony został okólnik Mi- łego roku.
nistra Skarbu, nakazujący niższy wymiar
Izba rzemieślnicza zwróciła się z wnios
podatku obrotowego pobieranego od rze. kiem, aby Ministerstwo poleciło zastosomieślników,
wyrabiających i
sprzedają- wać wydany w maju okólnik przy rozpacych artykuły pierwszej potrzeby.
trywaniu odwola11 od wymierzonego już
Okólnik ten oparty był na orzeczeniu podatku, jak również do wypadków jesznajwyższego trybunału administracyjnego, cze ostatecznie nie załatwionych.
· Minsiterstwo Skarbu
prawdopodobZanik większej własności które zapadło jeszcze w styczniu.
Ponieważ
Ministerstwo opóźniło o- nie przychyli się do prośby Izby rzemieślWedług statystyki z 1921 r. własność
głoszenie o~ólnika o 4 miesiące, v~ładzc niczej i wyda odpowiednie zarza.dzenia urolna powyżej 50 hektorów zajmowała 31,2 skarbowe me mogły tego orzeczema za- rzędom skarbowym.
procentu wszystkich użytków rolnych, t. j.
----<!>>-.- gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogrodów. W 8 lat później, t. j. w 1929 r. włas
ność większa (powyżej 50 ha) obejmowała zaledwie 17,7 procent użytków rolnych.
W ciągu tych 8 lat własność więk_sza strawyniesiony poza obręb fab ryki
ciła zatem blisko 37 procent swego obszaru z 1921 r. Najsilniej oddziałała na to
Donoszą z Sosnowca: W dniu wczoraj- Kieruzalski począł przemawiać, częsc ro·
parcelacja, pozatem mniejsza własność o- szym w czasie opuszczania pracy prze~ botników poturbowała go w kącie, potrzymała sporo ziemi wskutek likwidacji robotników kopalni „Pa.ryż" przybył do czem wyniosła go przemocą poz.a. obręb
serwitutów, wreszcie niejeden majątek roz- łaźni kopalni poseł komunistyczny Kie· kopalni, skąd Kieruzalski znmsmny b:rł
padł się na szereg małych gospoc!arstw, ruzalski, usiłując odbyć tam wiec.
Gdy uciekać do domu.
wskutek działów rodzinnych.
Kuratorjum Okręgu szkolnego w Ło
dzi otrzymało w dniu
wczorajszym
300,000. złotych przekazanych przez Min.
Oświaty na cele budownictwa szkolnego
w ;Lodzi i okolicach. Pieniądze te pochomą z lokacji Ministerstwa Skarbu z sum
zeszłorocznych. Otrzymana suma ta ma
być obrócona w pierwszej linji na szkolnictwo powszechne. (w)

nazwiska na litery: K, L,

IMWW&ftlftU

i

G, H, I,

Czwartek1 dnia 12 czerwca 1930 r.:

Wff?ł&ii·hMf!!łłfiW*Aif?WW4"&~

Interwencja warszawskiej Izby Rzemieślniczej
u p. Min. Skarbu

rozbudowę szkół
w Łodzi

nazwiska na litery:

Piątek; dnia 13 czerwca 1930 r.:

AW&C&iWWW'Ji+aMWW'44* P ? P S ' k - E E l l J W 4 t F M P " l . ' 1 J l m

w sprawie

śrorla, dni.a 11 czerwca 1930 r.:

Wtorek, dnia 10 czerwca 1930 r.:

a

1930 1~.

naz\Niska na ?itery: A, B, C, D, E, F,

dług następującego pqrządku:

SMUTEK

Na

Nr. 154

czerwca 1930 roktt.

Rejestracja bezrobotnych

la DZIS:
B Fo Lerta

-·-

z dnia

„~!l!lm~~s;

<w>

~~~~mre

.

fm
mi

m

~
. Do magistratu. m. Ł~d~i. z?'łosiła ,się 'ki, oraz numery kolejne taksówek
f;~
&1J
niedawno delegacJa własc1cieh samocno- czarne.
dów zarobkowych o wydanie zarządzeP. wiceprezydent Rapalski, który przy
~
nia, mającego na celu zjednolicenie typu jął delegację właścicieli dorożek
auto- ~
t7n
r:mi Wielki wybór w(i.zfoów
d~ieeinnych r~
taksówki, przez ustalenie jednego i tego mo0ilowych, oświadczy~, iż magistrat łó rFll
krajowvch zagranicznych Jó:i:ek me. ~
samego typu karoserji. dla
wszystkich dzki, wychodząc z założenia, że względy
talowych; w;;Z.ym„czki amerykańskie (Jł
wozów, oraz ustanowienie obowiązując2j konkurencji między właścicielami auto- f!F{t m1tcr&cP. wysc1ełane oraz materace lt.i,~
właścicieli fa.ksówek barwy pokrywaj~ce- dorożek, są najsilniejszym bodźcem dla ~ sprężynowe hygieniczn.e „Patent" do,~~
me~lowych. łóż~ i»_;>dług mi~''.\T nab:yć ~
go samochód lakieru.
nadania przez nich wozom wyglc.1du jak- ~;
r;on m?~?a nc;}t.nnbf ! ina nn;tlogo!>• '.';.;;li
żadanie swoje opierafo właściciele tak najbardziej t:stetyczneg-o, szablonu
dla ~ nieJ~zyeu warunkach w fabrycz-, '~
nym skł:i.C::de
(~
sówek na zarzadzeniu magistratu war- barwy autcdorożek nie ustala.
l!JOBROPOL"
~
E'zawskiego, aby wszystkie taksówki wal'
Natomiast magistrat łódzki potraktu- El
Łódf Pinhl1<0W$ha 73
~
szawskie nomalowańe były w sposób na- je prz1chylnie, wzorując się na Vl/arsza- Il.~
w podwórzu, t:a!. 1-58·61
· 29 ~
stępujący ~ karoserja popielata,
daszek wie,. sprawę obo:Viązuj ącego. umunduro- ~
ezarny, pas, oka1akc:y szczyt wozu, przy wama dla szoferow ™Jtodorozek. (s).
lfiMD!IEl!IB.~~~mmr1~L;
daszku, czenvony, koła popielate, zderza-
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Wojskowe magazyny w Toruniu

W świętochłowicach, w hucie „Falva", w czasie oczyszczania leja, służącego

n.10sł sm1erc przez uduszenie

z dnia 7 czerwca

I

Uduszony w pyle węglowym
d?, za~~yw_ania

;,HASŁO"

p adły

PQ-

robotnik

pastwą

ognia

Maksymiljan Lang.
'
Lang spuszczony został na linie
do
g.łębo~ości 12 m.; w tym czasie oberwały
s.ię większe. masy pyłu, który go zasy·
Wczoraj w nocy w Toruniu koło godz. ·w wojskowych
magazynach sanitamoprz,r dworcu Toruń-Miasto.
pał. Wszelki ratunek okazał sie już naz
niewiadomej
dotychczas
przyczy1-ej
mundurowych,
mieszczących
się w kilku
daremny.
•
. Zaw1a~omiony natychmia.5t o pożarz\
ny
d wupiętrowych budynkach długości prze- oficer dyzurny komendy miasta zaalar·
wybuchł olbrzymi pożar
szło 60 metrów, położonych
mował straże ogniowe
Toruniu. GniewZuchwały

Pożar zniszczył

napad bandycki

_w

dniu wczoraJszym w godzinach
Nlecwrnyc~ dokonano zuchwałego napad_u b~ndyckiego na szosie k~oinn~ckiej na
grarucy. pow. Radomskowsk1ego i Częstochows~1ego. Na przejeżdżającego tą szosą. w kierunku Częstochowy kupca Izaka
Lewkowicza napadło pod wsia Mikułowo
d~óch ~zbrojonych w rewol~ery osobniko~, kto~·zy pod grożb.ą zamordowania
zralX>wah przerażonemu kupcow· 500 ł
1
tych poczem i 1kryli się w ciemno,
.z. oh
nocnych. Zaalarmowane władze polf~i~c wszc~ęły energiczny pościg.
(w) YJnc

•
D arowan1e
kar administracvJ·nych
. ,

.

.J,

. u:ząd woJewodzki w Łodzi otrzymał
Jkolm~ M. S. W. w sprawie próśb o dal'Owam7 kar
polecafocy _kon~eczn~sc poddawania każdej wpływaJąceJ pros~y szczegółOW€1nu zb~daniu
ce.Iem ustalemą., czy w konkretne.) spraw-1e zachodzą rzeczywiście takie ważne i
wyjątkowe okoliczności, któreby przemawiały za uwzględnieniem danej prośby.
~ sprawach „prawa łaski" poleca się
bran~e przedewszystkiem pod uwagę stosunki zarobkowe i majątkowe obwinionych, jak również względy celowości.

~ministracyjnych

(w)

Samobójstwo nauczyciela
szkoły

powszechnej

budynki do fundamentów
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Sąd skazał ją

na

półtora

.
. .
.
W Toruniu odb~ła. się Jedna z Wielu
ro.zpra~ .sądow?ch, sw1a~lczących o łatwow1ernosc1 lud~1~ ule~aJąC}'.ch .spry~nym
szarlatanom. N1e1aka 3/-letma Wierzbicka,
d
. k
.
'I
lf '
są owme arana niema ana a~etka, wpadła na sprytny p~mysł leczenia chorych.
~V r~ku. 1928 dowiedział~ się od swej zna1ome1, ze wdowa robotnica Herzkowa, ma
ciężko chorego syna, na gruźlicę, którego
Za WSZeJką Cenę Chciała wyrwać Z objęć
groźnej choroby. Zgłosiła sii; więc oskarżona do niej, i za zapłatą 300 zł. przyrzekła

I

roku

więzienia

ściach. Na miejsce pożaru wezwano i·ównież oddziały

wojskowe.
z błyskawiczni}

Ogień rozszerzał się

szybkością,

z

ogamiaj~c jeden z budynków.
okiel.
buchały słupy płomieni i gęsty dym.

go uleczyć. Za pobrane pieniądze dostarAkcja ratownicza była
czyła jej. ~iółek i dwie flaszki wody, jedniezmiernie utrudniona,
ną d? p1c1a, a dr~gą do. smarowania. Cho- g.dyż w pł'Oną.cym budynku znajdował.)
ry Jednak po kilku dmach zmarł. Rów- się zapasy .benzyny, eteru, łatwopaluyc11
.
nleż w tym czasie leczyła za opłatą 360 medykamentów, opatrunki i mundury,
zł. żon~ robotnika Bartoszy1'1skiego podob.Prócz tego dawaf się odczt1wać
nemi środkami. Chora ta także wkrótce
dotkliwie brak wody,
zmarła.
gdyż ciśnienie w hydrantach wodociągo.
Zbrodniczą znachorkę uznano winną owych okazało się minimalne. Straż i wo·
SZUStwa i skazano na półtora roku CiPżkiesko musiało się ograniczyć do zabezpie·go więzienia z poz_bawicnicm praw' oby- czenia przed ogniem sąsiednich
budynwatelskich.
które
poefęto opróżków
magazynowych,
----&---niać.
·
Przez pewien czas
.zagrożony był rówuież dworzec
i dom, w którym mieszkają oficerowie.
nabożeństwo w świątyniach
Wskutek przepalenia przewodów elek·
.
Jak JUŻ donosiliśmy, w dniu 9 b. m. ,dusze emigtantów-Polaków, zmuszonych trycznych zgasło światło na dworcu i w
rozpocznie się na terenie m. Łodzi Ty- opuścić ojczyznę wskutek walki o niepo- kamienicach przy pobliskich ulicach.
Po godz. 2-ej nastąpił wybuch
dzień Emigranta-Polaka, połączony z sze dległość, oraz wygłoszone zostanie kazaIdlku
skrzyń amunicji karabinowe}
~egiem u~·oczystości i różnego rodzaju nie ?h.""Olicznoś.ciow7. ~ go.dzinach popoumieszcwnych
w jednym z
pokojów
imprezami..
. , .
.
łud~1owy~h oabędz1e się wielka zabawa w
równocześnie zaś cały gmach zawalił sie
W drugim dnm sw_iąt,. t. J. 9 b. m. o J ulJan?w1~, połączona z
różnorakiemi
tworząc kupę zgliszcz.
•
~odz .. ~O rano,. o?będzie się w kated1-ze atra~cJa.rn1, dochód z której obrócony zoOlbrzymi dwupiętrowy gmach ma.~·a
łodzk1eJ nabozenstwo,
celebrowanego stame na budowę domu dla wychodźtwa
zynu
przez J. E. ks. bisk. Tymieni(;_ckiego, za polskiego. (s \
spłonął aż do fundamentów
-o0o..-Przyczyna pożaru, jak równie! ~-.v
rzą.dwne przezeń szkody, narazie nie zostały ustalone•

Tydz1·en' em1·granta-P0Jaka

W

Uroczyste

Łodzi

Klęska pożarów

. Pat'.ol policji, . przechodzący przez las
tg1ersk1 natknął siQ na trupa nieznanego
młod:g.o mężczyzny.
Lekarz, przybyłego
Wczoraj w nocy w Skolem w woj.
na miejsce pogotowia, stwierdził ranc postanisławowskiem
wybuchł pożar,
któstrzałową klatki piersiowej.
•
ry
strawił
cztery
domy.
Szkody
wynosz
ą
Z dokumentów, znalezionych przy zmar
Jym, okazuje si~, że jest to 24 - letni nau- około 100,000 złotych.
•
*
*
czyciel szkoły powszechnej Michał Kryby.
Umysłowo
chory
Józef
Włoch, miesz ·
Powodem samobójstwa, jak wykazało
kaniec
Woli
Bucharskiej
:pod
Jarosłaprzeprowadzone śledztwo, iest_ zawód miwiem poranił bagnetem swego ojca, połosny.
czem podpalił zagrodę stryja. Gospodarstvv-o spłonęło doszczętnie.
Podpalacz
Niezwykła kradzież znikł bez śladu.
W dniu wczorajszym we wsi Pożdzie
nice gm. Zelów pow. Łaskiego jacyś nieznani sprawcy po wycięciu szyby w oknie
<lokonaii kradzieży portfelu zawierające·
go 1.300 złotych, 5 szt. weksli inblanko
starożytny
~a sum~ 1~0~ złotych oraz biżuterji, garaeroby I bielizny na ogólną sumę oko!o
Wczoraj w nocy na pograniczu so·
7000 złotych złotych na szkodę Jana wieckim, w miejscowości Zagórze, niedaKotłowskiego
tam tej szego gospodarza. leko Zasławia, wskutek obsunięcia się
Władze policyjne wszczęły energiczne do- gruntu, rozsypał sę w gruzy stary zamek
chodzenie celem wykry~ia sprawców kra- ks. Dolgorukich, należący przed ·wojną
dzieży.
(w)
uo ks. Obole11skich.

Szereg gospodarstw obrócone w
I
*
*

perzynę

We wsi Leśniaki w powiecie wolkowyskim wybuchł onegdaj pożar, który zniszczył 15 domów, 14 stodół i 20 stajen i
chlewów wraz z inwentarzem żywym i
martwym.
Dwie osoby odniosły ciężkie
rany.
Szkody wynoszą 150,000 zł.
Ogień został prawdopodobnie
piodłożony.

Rozsypał się w

Tajemniczy mord

*

gruzy

w Częstochowie
Nocy wczorajszej zaalarmowano P4.
w Częstochowie iż w
mieszkaniu
przy ul. Dobrej Nr. 4 leżą zwłoki zamo1·dowanej w tajemniczy sposób 60-letniej
Aleksandry Rutkowskiej, wdowy po wła
ścicielu giserni i właścicielki wyżej wy.
mienionego domu.
·
Jak wynika z pierwszego
śledztwa,
przeprowadzonego przei; częstochowsk<~
licję

policję śledczą, zwłoki leżały na podło
dze w kałuży krwi. Na głowie
c\ęnatki
stwierdzono kilka tłuczonych ran,
od

których nastąpił z@n. Według przypu·
szczeń Rutkowska padła ofiarą mordu rabunkowego. Dotychczas nie zdoła
Dołgorukich
Spadające z góry
gruzy i kamienie no jeszcze ustalić, co padło łupem zbrQdniarzy. Energiczne śledztwo w toku.
zraniły kilka osób. W zamku tym znajdowała się ostatnio stacja
wojskowodyżury
pocztowych gołębi sowieckiej straży graM.
Lipca
(Piotrkowska
153), E. Millera
nicznei.
(Piotrkowska 46), W. Groszkowskiego (11 Li·

zamek ks*

Uroczystości Moniuszkowskie
w Katowicach
W Teatrze Polskim w Katowicach od-

b~dzie się podczas uroczystości moniuszkowskich w czasie Zielonych świąt kilka
koncertów śpiewactwa śląskiego. Wyko-

Kradzież

Nocne

z·. włamanieJD
przy ul) Rzgowskiej

Złoczyńcy

pozostawili

W dniu wczorajszym patrol policyjny
przechodząc obok cegielni
W enskiego
przy Ulicy Dąbrowskiej zauważyła w pom w życie pochowane jakieś tłumoki.
Gdy przyjrzeli się bliżej
zawartości
stwel·ctzili iż znajdują się tam
towary
galanteryjne.
Wszystkie te rzeczy przewieziono do
komisarjatu celem wynalezienia właści
ciela. Tegoż samego dnia
komisarjaty
policji otrzymały telefonogram z wydziału śledczego iż przy ulicy Rzgowskiej 63
została dokonana zuchwała kradzież z
włamaniem. Rzecz ta przedstawia się jak

nane zostaną w tych koncertach najwybit
niejsze utwory chórów Moniuszki. Mię
dzy innemi zostanie wykonana
piękna
kantata na mieszane c!1óry, głosy solowe
i orkiestrę symfonicŻną ~,Milda",
prócz
~ego usłyszymy klejnot polskiej muzyki
religijnej „III Litanję
Ostrobramską"
genjalnego organisty wileńskiego. Mę
skie chóry wykonają mało znaną „Balla:1ę o Florjanie Szarym" na baryton solo,
męski chór i orkiestrę symfonic::mą.
Największe zainteresowanie
budzi
iednak przygotowany do wykonania ut\.vór Moniuszki p. t. „Sonety Krymskie" następuje:
.1a chór mieszany, głosy solowe i orkieDozorca tego:' domu zamiatając nad
strę symfoniczną. Atrakeją będzie rów- ranem psesję i następnie ulicę zauważył
nież koncert okręgowych ehórów
ślą iż żaluzja sklepu Srula Horna jest
do
skich w Hali powystawowej,
przejdzie połowy podniesiona. Zaciekawiony
tym
bowiem podczas tego koncertu przez e- zjawiskiem zaglądnął do wnętrza i stwier
strad~ około 7 tys. śpiewaków~
dził, że cały sklep jest wypróżniony.
O za iści u tym dozorca natychmiast

próżne półki

zawiadomil zamieszkałego w tymże domu
właściciela, który stwierdził iż
została
dokonana kradzież dotad nienotowana w
Kronikach policyjnych,· bowiem wszystko
zostało wyniesione.
O kradzieży zawiadomił natychmiast
wydział śledczy, który wszczął energiczne dochodzenie lecz wszelkie poszukiwania za złoczyńcami nie odniosły skutku.
Obecnie po znalezieniu łupu przyp-ornniano sobie o nadesłanym telefonogramie w sprawie kradzieży u Hornz.. przy
ulicy Rzgowski€j 63.
· Wezwano wobec tego poszkodowanego, który rozpoznał rzeczy swoje i zostary mu one zwrócone.
Jak się okazuje złoczyńcy po dokonaniu kradzieży łup ukryli w polu narazie.
Jak się dowiadujemy w związku z kradzieżą tą zatrzymano kilku podejrzanych
osobników. (p)

aptek

stopada 15), A. Perelmana (Cegielniana 64),
H. Niewiarowskiegp (Limancnvsltjego ~7), Z.
Jankielev.ic:i;a (Stary "Rynek 9).

Rad dla Polski

Klinika kobieca w Krakowie otrz~ma
ła ostatnio z Instytutu Rodo'wego w"l?radze Czeskiej 100 mg. radu. Ilość tę dostarczył znany radolog prof. Femau, rozdziełając ją na 8 cylinderków po 10 mg.
i 4 cylinderki po 5 ing., odpowiednio do
potrzeb terapji radowej.
_N_A_R_Y_N_K_U__A_K_C-JO_W_Y_M---W--Ł-.0,__D_Z_I_
PANUJE KOMPLETNA MARTWOTA.
W związku z dotkliwie odczuwającym
się brakiem gotówki na tutejszym rynku
zainteresowanie poszczególnymi akcjami
jest minimalne. jedynie niewiele tranzakcyj
zawarto akcjami Kolei Elektrycznej Łódz
kiej, które notowano w granicach od dolarów ameryk. 84 do M, przyczem tendcncja na akcje te w dniach ostatnich jest
utrzymana.
Z akcyj bankowych, jak zwykle intere·
sowano się głównie Bankiem Polskim i tutaj jednakże obroty były bardzo słabe. Kurs
akcyj tych notowano na tutejszym rynku , w
granicach notowa11, jakie obowiązywały na
Giełdzie Urzędowej w Warszawie, to znaczy od zł. 170,00 clą_ 170,50, wz~ <; dnic d'J
ił. 171. -
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Do uruchomienia robót kanalizciCyjnych _,, ----.
·
n& większą skalę

==========

dążą sfery rządowe

Konferencja z

właścicielami

nieruchomojci

I

oraz aby w pertraktacjach o pozwiązku z konferencją, jaka się od- była zezwolić na wzit;cie domów w se- ny c h ,
w dniu 22 maja r. b„ w starostwie kwestr, za ni ez a.płacone podatki, co świad życzkę zagraniczną na urządzenia kanaliza·
grodzkiem w Łodzi, w sprawie przyłączeń qy najlepiej, iż właścicielom domów w cyjne brali udział właściciele nierucho·
mości, jako grupa ludzi szczególniej sprafomów do g:łównej sieci ka~alizacyjn~j, w Łodzi nie powodzi się najlepiej.
Ostatnim postulatem p. Helmarrn b-ylo, wą tą zainteresowanych.
dniu wczora1szym odbyła się w Mag1stra-

W

oyła

;ie m. Łodzi powtórna konferencja, pod
przewodnictwem wiceprezydenta Rapalskie
go, ""Przy współudziale zastępcy starosty
grodzkiego, p. Rosickiego, inżyniera Skrzy\vana, inżyniera Sułowskiego, oraz przeds tawicieli stowarzyszeń właścicieli nieruchomości: p. prezesa Helmana, inż. Lubotynowicza, int. Pałaszewskiego, Bartczaka
; Majdy.
Na wstępie JO· wiceprezydent Rapalski
~wrócił się do przedstawicieli zrzeszeń wła
~ci:'eieli nieruchomości, aby wobec cięż
kiej sytuacji gospodarczej i wielkiego bezrobocia wnieśli pewien kapitał do surrty,
vrzyznanej przez rząd, w w y s o k o śc
jednego miljona zł.,
na cele kanalizacyjne, by w ten sposób dać
możność zatrudnienia większej liczby bez·obotnych.
Następnie zabrał głos starosta Rosicki,
który zaznaezył, że intencją rządu jest,
aby jaknajwiększa liczba
be~robotnych był?. zatrud
ni o n a
i dlatego właśnie rząd wyasygnował 1.000.000 zł. pożyczki, która io ma
być obróconą na roboty, związane z poł4czeniem dorrtów do sieci kanalizacyjnej, jed
nak p. starosta zaznaczył, ie ptzyłączenie
to ma również wielkie znaczenie dla wła
ścicieli nieruchomości i dlatego też winni
oni ze swej strony włożyć pewien kapitał ,
który po kilku Jatach zamortyzuje się, a co
najgłówniejsze znacznie si~ podniesie stan
zdrowotny domów, o r a z w z r o ś nie ich wartość rzeczowa.
Zkolei zabrał głos p. Bartczak, który
·tw ierdził, że zgodnie z zarządzeniem Mag-i <s tratu m. Łodzi podlega w r. b. skanalizowaniu 398 nieruchomości , w tem 72 do
my drewniane. P. Bartczak ustala, iż koszta robót kanal~acy}nych w tych domach,
naw et przy częściowem przyłączeniu nie1{\1'>rych posesyj, wyniosą zł. 5.000.000.
W konkluzji mówca stawia wniosek,
aby zwolnić właścicieli
małych,
drewnianych domów od obowiązku dokony
w a n i a p r z y I ą c z e ń , zaś wła·
ścicielom większych domów zezwolić na
ezęściow~ dnvilowo przyłączenia ich po$esji oo sieci kanalizacyjnej.
Zkolei przemawia prezes Helma11, który
oświadczając, iż przyłączenie domów do
sieci kanalizacyjnej jiest zrozumiałe tylko
w tym wypadku, jeżeli włożony w pracę tą
kapitał przyniesie jakieś zyski. O ile sp1awa ta nic zostanie odpowiednio uregulowana, nic znajdzie się żaden właściciel nieruchomości, któryby chciał włożyć kapitał
w te prace, przy jednoczesnem zadłuże
niu się, nic mając nadziei osiągnięcia i:adnych zysków i licząc się z il1ożliwern obniżeniem W<lrtości domu. W rezultacie p. pre
zes Hel:i1ar. wy:mnął postulaty na.stępują
:::e: dla zar:J;~ceni:t wh~cicieli nierucho1110ści do wykonania omawiarrych robót kanalizacyjnych n a I e ż y z m n i e j s z y ć
p o cl a t e k , o u n ; e r u c .h o m o ści do sieci przyłączo
n y c h • przt·z c.1-ifliienie dodatku komunalnego do p.!1!.s1woweg1;. podatku od nieruchomości, oraz ustalenia, którzy z nich
są w stanie wykonać roboty omawiane cał
kowicie własnym kosztem, powołać komisję opinjodawczą, złożoną z przedstawicieli Magistratu i właścicieli nieruchomości; nie pobierać od lokatorów, korzystających z urządzeń kanalizacyjnych,
żad
nych specjalnych opłat, dopókf istnieje usta
wa, ograniczająca wysokość komorneao do
100% przedwojennego komornego; z:zwolić właścicielom nieruchomości, aby przy
obliczaniu wydatków, zw'iązanych z utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych, m i e li prawo wliczać do świad
c % e ń także kwoty, wynikające z opro:entowania włożonego kapitału.
Uzasadniając zgłoszone przezeń postufaty p. Helman przedstawił położenie wła
ścicieli nieruchomości, których zrtaczna licz
ha. szczeg;ólnie w roku hiei;icym, zmuszona

Wydział Kanalizacyj Magistratu
m.
Łodzi podtrzymywał z właścicielami nicruchomości
ś c i s ł y
k o n t a k t w

aby

k w e s tj i

robót

k a n a Ii z a c y j -

ruchomości, wyrażone \v postulatach p. Hel
mana, będą pozytywnie rozpatrzone.
Postulaty wyżej wymienione omówione będą ua najbliższem posiedzeniu Magistratu, poczem na zwołanej ad hoc konfeNa ostatni postulat zarówno p. wiccpre rencji właściciele nieruchomości zostaną c
zydent Rapalski, jak p. inżynier Skrzywan całokształcie uira wy wyczer12ująco DOfoodpowiedzieli przychylnie, zape>vniając, it forrnowani,
(s)
pozostałe postulaty zrzeszeń właścicieli nie

Popierajmy Polski Czerwony Krzyż!
Niechaj nikt nie odnosi
Z g-orąceg·o porywu serc, w groźneJ
e11wiH 1 gdy w 1919 r. wojsko nasze bo·
hatersko walczyło o całość i niepodległość Polski, gdy całe społeczeństwo spieszyło z ofiarną pomocą swojej młodej
Armji - n a r od ził się Pol s k i
C z e r w o n y Kr z y ż.
Towarzystwo Polskieg·o Czel'woneg·o
Krzyża powstało w dniu 20 stycznia 1919
r. w Warszawie i odrazu stanęło do szczy
tnej swej ptacy pod hasłem: „inter ar·
ma-caritas". hasłem, dla którego nie
istnieją. granice ani zakazy przekroczenia linji frontu, gdy chodzi o podni~sie·
nie z pola bitwy i ratowanie l'annych, o
pomoc dla jeńców w obozach koncentra·
cyjnych.
Pracując w
na j t r udni ej .
s z y w ar u n ka c h m a t e r j a J.
n y c h, Polski Czerwony Krzyż zdołał
:::tworzyć: 15 szpitali frontowych, 13 sz.pi
tali na tyłach armji, 5 zakładów dla
ozdrowieńców żołnierzy, 6 pociągów sanitarnych i sanitarno-kąpielowych, 'i
punktów sanitarno-odżywczych i szererr
innych ogromnie pożytecznych placówek,
:i.:tóre dzia~ały sprawnie i e~ergicznie. .
Zorgamzowane w szybk1em tempie
kursy sanitarne wykształciły 4255 sióstr
Czerwonego Krzyża, które w szpitalach
pielęgnowały chorych. i rannych żo~ierzy
pod koi:trolą wykwahfokowanych mspektorek i lekarzy.

się obojętnie

do wielkiego

Pozatem P. C. K. podjął . si~ smutnego
obowiązku rejestracji poległych i ran·
nych. W kartotekach instytucji zanoto~
wano 850.000 nazwisk. Stworzono opiekę
nad jeńcami Polakami, których liczne

szereg·i przebywały do owej chwili w nie·.
miecldch ob?zach . ko~ce~1tracy~nych je~zcze z cz.asow W?J?Y swiat~weJ, a do~a
ic,11 b!ł~ bardzo .c1~:g,ka. Z.aop1e~wa~o się
rowmez naszymi Jeńcami w mewoli bol·
szewickiej. Spraw wyWiadowczych bur~
Zarz.ądu Głó~nego zanótowało w owym
czasie 46 tys1.ęcy !
.
Po zawarciu pokOJU w 1920 r., P. C.
K. p od j ą. ł. ż .Y wą. .a~ c .j t P o·
!11 o.cy od. z 1 ez owe J.. 1 z Y w n.o·
s .c 1 o w ~ J dla .zdemob1hzowa.nych zoł
~1erzy, ktorzy w wielu wy~dkach wracali z frontu wprost w opłakanych warunkach.
Równocześnie trze?a ?yło ni~~ć pomoc uchodźcom. z Ukra1~y ! z R~Jl. Wysłano na Syb~nę 3 poc1ą~1 samtal"ne z
bielizną i odzieżą .. Zorgamzowano . energiczną pomoc sanitarną dla wraa)ących
z wygnania z Rosji uchodźców. w. szpitalu P: C. K. w R.ó"'.ne~, w Brześcm. nad
Bugiem; w Słommie 1 w Baranowrn1:8ch
lE:czono ogółem 6447 chorych repatnantów.
. G~rączkowa pr~ca. P ..c. I~. zdawała
się bliską zupełtieJ hk"'.1dacJ1, gdy w
1921 r. pod~as powsta.ma na Górnym

dzieła miłosierdzia

śląsku trzeba ją było podjać na nowo
tworiąc na terenie walk stałe i rucho~

me punkty opatrunkowe oraz sanitaniu-

odżywcze, pozatem został zorganizowany
w 1'ó1·11niu szpital na 200 łóżek i ambula-

totjmn.
Tyle ~ok?n~ P .. C. K. w pierwszych
lata.eh istn.1enia mep00ległego n·aszego
pa~stwa'.
Jeszcze podczas zawieruchy
woJenneJ. Jakże wyglądaja jego prace w
następnych latach?
•
P. C. K. s ł u ż y ·n a d a I s P 0 •
ł e c ~ e ń s t w u i w c .z a 5 i e p
0
k o J u, pełniąc cały szereO' zadań w
dziedzi.nie sanitarnej i opiekt społecznej.
Do dnia 1 stycznia b. r. P.
K. stwor~ył 7 szptali 1 4 sanatorja, 14 lecznic i
ambulatorjów, 15 pora<lni przeciwjp-Uźli
czy-eh, 21 stacyj sanitarno-odżywczych,
20 stacyj opieki nad matka i dzieckiem
5 gabinetów dla naświetlań. Pozat~
założono 8 burs dla chłopców, przytulisko
dla robotników sezonowych kolejowe pogotowie w Poznaniu i t. p. '
W dz-iale przygotowania kadr sanitar
nych, o ile uwzględnimy trudności finan.
sowę, P. C. K. zrobił duzo. W specjalnych
dwuletnich
szkołach
pielegniarsltich
ksztaką. się Siostry zawodowe P.
K.
Pozatem prowa<lz.one są. trzymiesięczne
kursy dl~ Sióstr Pogotowia Sanitarnego
i 8-mio miesię~n~ ~ursy przeszkoleni!?
w Domu macierzyśtym P.
K.
!!!l!'!"!!!l!'!"!!!!l!l!!~!!'!l!!!!!!!l!'!"!!!l!'!"!!!l!'!"!!!l!'!"!!!l!'!"~!!!l!'!"!!!l!'!"!!!l!'!"!lil!!'l!!~l!l!!!!l!l~!!!l!'!"~!!!l!'!"!!!l!'!"!!!!l!l!!!!!l!'!"!!L!!!L.~~J!!~J!l!~!'!!!!!I!~"'
Dowody s -.v ej ofiarnej go
t o w o ś t i s p i e s z e n i a z p 0-

Zjazd

W dniach od 14 do 18 b. m. włącznie
w Lodzi i na terenie Województwa Łódzkieg·o zjazd wycieczkowy
Naczelników Wydziałów Rolnictwa i Weterynarjii i inspeldoł'ÓW rolnych
przy
licznym udziale przedstawicieli Zarządu
Centralnego Ministerstwa Rolnictwa z
Dyrektorem Departamentu
Rolnictwa
Inspektorem Stefanem Królikowskim na
czele.
W jeździe weźmie u<niał około 50 osób
a celem jego będzie zapoznanie się z akcją podnoszenia rolnictwa,
prowadwną
przez samorządy p0wiatowe i organizacje społeczno-rolnicze.
Program zjazdu następujący:
Dnia 14. b. m. - zwiedzenie Szkoły
Ilolniczej Męskiej oraz Powiatowe.i Fel'·
my Rolniczej w Czarnocinie pow. Łódzki
i konfe1·encja w Utzędzie Wojewódzkim
w Lodzi.
Dnia 15 b. m. - zwiedzenie Sejmikowej Stacji Doświadczalnej w Błoniu pow.
Łęczyckiego, Szkoły Handlowo-Rolniczej
w Dąbiu, Zakładu Doświadczalnego Ogniska Kultuty Rolniczej oraz żeńskiej
Szkoły Rolniczej w Kościelcu pow. Kolski.
16 b. m. - zwiedzenie północnej czę
ści powiatu Kolskiego (organizacja drob
nych g·ospodarstw z parcelacji komasacji oraz dawnych, przysposobienie rolnicze młodzieży, konkursy gospodarstw wło
ścjańskich we wsiach: Goliszew i Mag·dalenów pow. Kąli~ki.
17 b. m. - zwiedzenie wzorowego goi:;podariitWa wlościjańs}.;ie2·0 w w~i Tło-

c.

c.

Moc4 •

żyw

Nacz. Wydz.
odbędzie się

c.

kinia pow. Kaliski, zwiedzenie Liskowa i
p1·zeja.z.d do powiatu
Sieradzkiego :--zwiedzenie zmeljorowanej wsi Wróblew,
Tokarzew i Próchna.
18 b. m. - zwiedzenie gospodarstw
wzorowych we wsi Zgórz-Rębów i dwóch
gospodarstw wsi Bronisławów, przejazd
do powiatu Łaskiego, zwiedzenie dw.óch
gospodarstw i pokazu hodowlanego wsi
Petrykozy pod Pabjanicami.
Na z'akończenie zjazdu - konferencja w Urzędzie Wojewódzkim.
Podczas zjazdu zostaną
wygłosione
referaty przez Naczelników
Wydziałów
Ministerstwa
Rolnictw-a na
teinaty
szkolnictwa rolniczego, lustracji
ferm,
zakładów doświadczalnych i konkursów
młodzieży, a na zakończenie Naczelnicy
Wydziałów Wojewódzkich złożą krótkie
sprawozdania o akcji podnoszenia rolni·
ctwa na swoich terenach.
W drugim dniu zjazdu spodziewany
jest przyjazd <lo Kościelca Ministra Rolnictwa Pana Janty-Połczyńskiego.
Do akt. Nr. 626-1930 r.

OGLOSZENIE.
Komornik VI rewiru S,du Grodzkie~o w Łodzi,
LEON WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodsi pny ul.
Wólcz&l1skiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ie w dniu 12 czerwcl\ 1930 r. od godzihy,
lO·j rano w Lodz.t, przy ul. Nowo-Targowej Nt. 31,
odbrdzie ~i~ ~l)rzedaż i: pttetarru puhlkzne!O ~u.
chomości, należQt·y1·h d11 Julj\lsza Prietza ,i skła·
dają1·yd1 się r. 2-dt tokarni ;i;elazn~ch, 6~~arowa.
ogłann,

ny!'łt 11a ~lllll!' zł. 1,iOO.
f,;,a;, ,i,.;. " ('2~"'r··~

] 930 r.
~•11n•ll'nil::: U :ON W .~SOWShl.

czasie . katastrof

i o ł -0 wy c h

składał

P. C. Ie

kilkakrotnie, dóść wspomnieć wybuch w
Cytadeli w 1923 r., pow6dź w Warszawie
w 1924 r., i powódź w Małopolsce w 1927
r„ gdzie P. C. K. od~grał wybitną rolę i
zys~ał wysokie uznanie społeczeństwa.
W czasie klęski nirozów i braku wę.
gla w stolicy Zarząd Warszawskiego O·
kręgu P. C. K. zorganizował dożywianie
ludności na krańcach miasta. Rozdano w
czasie najciężseych chwil 48.000 porcyj
pożywnej z'u py i chleba i 26.000 porcyj
górącej herbaty.
.Na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu tysiące zwiedzających znajdowało opiekę w
ładnie urządzonycr.
przez Okręg Poznański P. C. K. stacjach
wypoczynkowo-sanitarnych.
Społeczeństwo zatem
m a j u ż
wymowne dowody pracy1
i po żyt k u P. C. K.,
który wedle
sił i możnosci służy rodakom jako Pogotowie sanitarno-ratUl1kowe w każdej cięż
kiej chwili.
'.Koła młodzieży P. C. K. przygotowują.
nMzą młodzież stkolną do zbiorowej, solidarnej pracy obywatelskiej.
Niestety jtX!nak społeczeństwo nasze
odn os i si ~
obo j ę t n i e
do
prac P. C. K.. Z TĄ OBOJĘTNOśCIĄ
CZAS JUt N AJWYżSZY ZERW Ać N A
ZAWSZE.
•
W czas.ie trwakcego obecnie na terenie całej Rzeczypospolitej „Tygodnia
P. C. K.", przypomnijmy sobie wszystkie
zasługi P. C. K. i pomyślmy o wielkich
zadaniach, ja.kie ma do spełnienia. I TO
POWINNO SI(l.ONlć KAtDEGO OBY·
WATELA ABt SERCEM i MATERJAL
NIE POPlERAf, POLSKI CZERWONY

'li ftZY.t.

Nr. 154

HASŁU"

Dalszy

z CTnia 7 czerwca 1030 roku.

si:dt~d~ezrobocia \l(jt}łki pożar

Ostatniemi czasy daje się zauważyć
l>Vynoszą
pewien spadek liczby bezrobotnych, któ. ..
, .
· ·
· 1m z roz1Joczęciem
\IT
J nm
· wczorai·szvm we wsi O>lcśmiaa
ry ma mieJsce
w zwiJ'lz
'V
"&
.J
robót sezonowych.
gm. Pucwiew 11ow. J (ą!zkieg<vwybuchł od
\V tygodniach ostatnich liczba bez- rzucenia niedopałka papierosa poż.:ir w do
.robotnych na całym terenie
Rzplitej . flll mjeszkalnym, należącym do wspólnizmniejszyła się o 11,882 osoby, tak,
że ków B - ci Bernardów Korolcwskieio i
~
na dzień 1 czerwca r. b. ogółem na ca- Ogrodowczyka. Pożar podsycany wianem
łym terenie Państwa
Polskiego
było przerzucił sic.; z 11.::dmierną szybkością na
~28,331 bezrobotnych.
sąsiednie budynki, tak że wh0tce prawa
\V ostatnim tygodniu liczba bezrobot strona wsi stanęła w płomieniach. Na ra'
' wszys tk•ie o ko j"iczne stra
nych w Łodzi zmnieJ·szyła się o 848 o- t une k pospicszv1y
J
sób, w okręgu zaś - ponadto <J 119 o- że ogniowe. Na miejscu pożaru rozgrywasób.
ły się wprost dantejskie sceny. PrzerażeW związku z mającem nastąpić roz- ni ludzie ratowali j.:ik mogli najniczbęciszerzeniem robót publicznych, oraz rozpoczęciem na większą skalę robót kanali- HASŁO SPORTOWE
zacyjnych, na które to cele p. wojewoda
„_..=--Jaszczolt otrzymał już jeden 1niljon zł„
liczba bezrobotnych w ty2·cdniach na,1·-

bliższych Winna się jeszcze
znacznie
zmniej SZJĆ, Wedle pobieźll;)'Ch 0bliczeń "O:
ł)ecnych
o jakieś łacznie 2 tvsia.ce o'b ( )
SO •

S

•

Łodzią

15U.000
złotych
.

Straty

-

pod

·Str. 7

• · Ur!K!zy:,to,;ci
zja~dowe Polskiej Akademji Uwit.
nieJ'szy swóJ; dobytek a zwłaszcza żvwy 111
•.
.J
Jrt_n~>et ~tzz1ą się w niedzielę, 9-go czerwca o go·
wentarz. Po kilku - g(,dzinnej akcjr udało ctzuuc 9-eJ .i\hzi; gregorjańsk:.; w kościele oo. Misi<,_: straży ogniowej pożar ugasić . . Pastwą sj onarny, pooiad,1j~cy111 szczególnie piękny chór.
płomieni padło. 8 domó>v mieszkalńych, · Ha?j~·tacjll krakowska, ale tylko cna jedna tt11.n11 stodół, l l obór, 3 chlewy, 3 ule oraz • rmtuJc 10 nabożeństwo. Naotępnie w po~udnfo tran·
>~nitowane zostanie, ale znowu tylko przez snm
kilkadziesiąt sziuk inwentarza żywego. h„rakó", ohrnrl'ic ogólno P.obkier1o Y.jaztlu nauko
Prawa cz•;ść wsi przedstawia kompletne "t:'r,o w tentr1.e Miejskim. Po zag:ijeniu przez prn
zgliszcza i rumowisko. Bez dachu naci gło zt·oa Pol~kie.i Akademji Umiejętności, prof. dr"
wą zostało wskutek pożaru około 40 osób. 11 · Kostancckiego, uaotąpi przemówienie lllinis11·J
stratv spowodowane l_Jożarem wynoszą '.VC- O,;w.1ia.ty, _llRolępnic
a K 1przemówienie jecln ~"O
" z UCY.Ł
.J
•
~~nHow ZJ>tZ u
oc :anowskiego z r. 18UJ, a wresz·
dług tymczasowych oblicze1\ 150.000 zio- <·~e znakom_ity hiotoryk litera:;ury, prof. lguac;
tych.
(w)
<.hrztmowok.1. "rgło:;i oJcz)t p. t.: „~~a „,cz)ti;~"

MIEJSKI TEATR LETNI
.
Cegielniana 16.
„Motke Zlodziej" po cenach zniżon~'ch.
TEATR REWJI W PARKU STASZICA.
n„.[,'.; ,,Lato idzie".
TEATR POPUL.'l.RXY
Ogrctlowa ~r. lS.
„UKOCHANY P.<\LE.ilfONEK".
Dzi3 sobotc. premjcra tryskającej werwą
humorem wybornej
komedji E. Gandilota
„Ukochany ralemonek". W niedzielę i poniedziałek „Ukochany Pal.e!l'c.::Jek" rc„1\ll lni"-'"" "'.'
50 gr. do 2 zł.
TE.\TR POPULARNY
Pa';~ unic.:ich.
dn. 7 b. m. o godzinie 8.30,
w niedziel? o godz. 6 popol. i 8.iiO wiecz., ora.::
w ponicdzia!ek o tych sam:,·ch godzinach, czeh1 Pabjanice wielka atrakcja, a m. xewja ''
1'3-tn t:b:r•zach p. t. „Tylko o nas j .'::;t wesoło".
Bilety wcześni >j nabyv.-::ć lil.c":J1a. w k;.dcga·m:
• ·• •
VI. Pana hab:e1vic:ia.

w

.uz1s w

sobatę

Z l\!IEJSK!EJ GALE~~.H SZTUK!.
J ub·o o godzinie 12-cj w,południe otwarcie
<11clldej olnężr.<:J w~staw/ ':;tyLu'>I;, złożonej :1.
U.l:oło l-.00 najcel11iejszych dzi&ł. Władze celne z"
\yzględt! na
,.,yjąLkową
wal'to:jć
a!'tyst~·czną
trans;.•ortu, pn;:. b;„vaj<,cego i: Paryża, zarząclzi
jy w dl'o<lzc wyj:fc.ku odpra-,y~ ceiną w sam1m
liadun'.,u I1Iiejsloej Gderji Sztuki.
· ~iiewątpliwie cała kulturalpa Łódź zapom'l
si\. z iirzebogatą. tre6cią, art~ styczną i wybitną
różnorodną indy-Viridualnością
twórczą
Jana,'
Adama i Tadeusza Styków.
Wystawa otwarta od godz. 10 rano do _godz.
10 ·wieczorem.
V\Tycieczki i;zkolne zwiedzać mog-:i, od godz.
9-ej rano.
WYSTĘPY
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I'\.aI en d arzyk sportowy na dziś.. JU- stwo klasy C. Boisko Geyera i.:rodz. 11-ta
i poniedziałek przedstawia się nastę- Geyer-Bar-Kochba. Mistrzost>vo klasy
.
C
'
l
PUJ ąco:
. BoIS rn przy ul. VVodnej godz. 17„30
;:,OłłOTA: Piłka nożna: Boisko 1NKS tlakoah I-Gryf (Toruń). Spotkanie togodz. 13-ta IIakoaD. li-Turyści II. Godz. warzyskie. Godz. 15-ta Hakoah
III17-ta I-Iakoah I-Turyści !. Mistrzostwo Widzew III. Mistrzostwo klasy C.
klasy A. Boisko przy ul. \',\"odnej gc<lz.
KOLARSTWO: Godz. 16-ta na torze
17-ta Trumpfeldor-WWJ. Mistrzostwo helenowskim dalszy ciąg międzynarodoklasy C.
wych zawodów kolarskich.
NIEDZIELA: Piłka nożna:
Boisko
GRY SPORTOWE: Dalszy ciąg spotWKS-u godz. 9-ta WKS II--Burza
II, kań o mistrzostwo w koszykówce, siatgodz. 11-ta WKS I-Burza I. Mistrzost- kówce i hazenie.
wo klasy A. Boisko pny u.I ''Nudnej godz.
PROWINCJA: W Pabjanicach:
W
17-ta Turyści-G1·:r1 (Toruń). Spotkanie sobotę Sokół II-Sztern I. Mistrz·o stwo
towarzyskie. Boisko TUR-u godz. 9-ta klasy C. W niedzielę PTC
II-ŁKS II.
i'UR lI-Hasmonea II, godz. 11-ta TUR PTC I-ŁKS Ib. Mistrzostwo klasy A. \V
I-lfasmonea I. Mistrzostwo klasy
D. poniedziałek Burza II-TUR.
MistrzoBoisko Widzewa godz. 17-ta Oratorjum stwo klasy C.
- BKS. (Brzeziny). Mistrzostwo klasy
W Zgierzu w niedzielę Sokół II-ŁT
C. Boisko Geyera godz. 11-ta YMCA- SG II i Sokół I-ŁTSG Ib. Mistrzostwo
Głuchoniemi. Mistrzostwo klasy C. Boi- kla~y A.
sko Widzevv'skiej Manufaktury
godz.
W Spale w sobotę drugi dzień święta
llwta Pozna:liski-Gentleman. Zawody o sportowego. W niedzielę finałowe
rozpuhar Expressu.
grywki w grach sportowych i lekkiej aliOLARSTWO: . Tor w
He cno•Yie tletyce oraz defilada zawodników.
godz. Hi-ta międzynarodowe ;-;ryścigi ko\V Zduiiskiej Woli w niedzieię ZSSG
larskk z udziałem ~eźdc6w
z::i.grm1icz- -Rurlzki K. S. Mistrzostwo klasy C.
nych.
.
W Konstantynowie w
poniedziałek
GRY SPORTOWE: Dalszy ciąg spot-1I~onsta11tynowski K. S.-Sztern. Mistrzo
l;:af1 o mistrzost\i;,,·o klasy A i B w piłkę stwo klasy C.
koszykową, siatkow;-j i hazenę.
W Piotrkowie w poniedziałek SkraPONIEDZIAŁEK: Piłka nożna: Boi·· Lechja. Mistrzostwo klasy C.
sko Widzewskiej l'lc..nufaktury
g·oclz.
W Tomaszowie w poniedziałek Orlę
11-ta Widzewska Mannfakturn-Kolejo- -Victoria. Mistrzostwo klasy C.
wy. :Mistrzostwo klasy C. Boisko ŁKS.
W Koluszkach w poniedziałek KKSg·odz: 11-ta Dieg III-Orkan III. Mistrzo Siła. Mistrzostwo klasy C

P1·~y$ ·.o~obięnie Wojskow_e :. ~::~M?il.~!Q~M.........
~

.

r Wychovefanie Fizyczne

S:tUF!U łhlJZ.IUEJ
W TEATRZE KAMERALNYM.
1~a
Okręgu
Szop!rn Łódzka co wicczor zbiera w Kame:rah::ym zasłużone oklas~;i. I'ublicznośi! ba,..-i s:~
cennych nc<.gród, ufundowanych
Przysposobi ~ nie Wojskowe ! Vlycho- szeregu
dofikon~le widokiem najpopule.rniejszych
ło
dzi:m 0<ltworzom·ch mistrzowską r<;>kl!, znako- wanic Fizyczne na terenie Okn;gu .Korrltsu przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej i ponUte:;o rzeiibiarza _",,-!.i1cente~o B.rv.-1..1nera.
['~r. IV„ przedstawia si<? zaprawcl~ ir;1pon1t- szczególnych przedstawicieli ministerstw,
Początek rrzedst::·.vieii
o :.rodz. ()
wiecz. jąco.
Dziesiątki, setki organiz<icyj przy- oraz sfery gospodarcze Rzeczypospolitej.
Wind:?. c~ynna.
Z samej ~-oclzi na zawody wyjeżdża

terenie

sposooicnia wojskowego, nader ży11votnycll
i ruchiiwych, o dużym rozmaC:rn organizacyj ny1n, setki hufców szkolnych, clzi:nsbcli, dcskcna!e \">·ytrenowanych, zaprawionych fizycznie w sporcie - są widomem świaclcchvcm wydajności pracy na
niwie P. W. i W. f. na terene !6 - stu powiatów O. K. IV . ......:. Wielkie zainteresowanie, jakie okazu.ie db spraw P. _W. i
W. F. Dowódca O. K. IV., Gcti. ·stamsław
Małachowski, świetnie funkcjonujące i niebywale ruchliwe kierownictwo OkrQ~owe
ao Urzcdu P. W. i W. F„ oraz· wyiątko
ZIHONE .~WJ,1.TKI W RET.ENOW!E.
~o entuzjastyczne poparcie wszelkich poPror.ram ZiPUmych świ'Jt w lfpfpnnwie zapowia- czy!lań na polu rozwoju tężyzny fizycznej
r!a się „i„zu:yf,:lc inl.<itesu_H:co. W niedziel'.! pinlL'
szego chi.a świ,_;t r.ra:: w pcmfodo;azPk
drugiepo młodego pokolenia przez ogół społeczc~
są tcmi czynmdnia przebie3 .rJrosrmnn
rn.,-pocznic ~ip, o ~odz. stwa na naszym terenie 11-ei .nr::ed poł. !•ornnkami muzycz1'emi pon d·,r. kami, które stawia.ią rozmach prac P. W.
T . Rydera :: wie7re 11rn:maico11ynii prn~ramami. Od i W. F. na terenie O. K. IV. na jednym z
godz • .5-ej orlbl}dą .<i-: koncerty popufome zm<'ie:
·najpierwszych miejsc w Polsce.
rające dwrby mu=ylci leU.iei i lrrdou•r>i. Ewencmen
Wystarczy przejrzeć choć pobi.eż~ie
tern niccfrielnrgn dnia b',!rizie· wielki !inla1z ogni
'rtur:nych, htóry rozpocznie si'? j11i: pn zachodzie opublikowany już przez nas program Swię
Jlońrn i wypdni ,?rogram 9rzez cały wieczór.
ta Sportowego w Spale, aby uprzytom:1ić
Ujrzymy mi~d:::y inncmi
niezwyf:łe · obrazy:
sobie
ogro_m prac, podjętych rzez młodzież
„Wodo<wrcl Niagara" (rozm. 8 mtr.) ,,Słońce E.>.celsior", „Mozaika sztucz11ych ogni". Pirotech· z tutejszego terenu.
Zarówno młodzież szkolna, jak i przy11icrna karu=eln z syrenami, podw<Jjn:v mlyn"k z róż.
rwbarwnych or,ni i irine, oraz niezlic::m;a ilość róż. sposobienie wojskowe, oraz poszczególne
norodnych rakiet.
kluby sportowe popisywać się będą przed
'!Va zakończen{e niesnódzianka.
W razie niepogody - pol•a.z adbeilzie się w 110- Panem Prezydentem Mościckim i ubiegać
się b~d<i o mistrzostwo i zdobycie cał!!l!O
nied::iałek druaiego dnia :.'wiqt..
ROSYJSKI TEATR DRAMATYCZNY
W TEATRZE I•HEJSIUlli W LODZI.
~J:.:iś w $Obotę o godz. t\,15 wiec::.
g!oi.n·
atuka w 4 aktach Bułga!cowa „Mieszkanie Zoj ·
ki".
·v1 niedziel:} o godz. 3,30 popoł. „Dam:>. Ka
meljowa" Al. Dnnw.sa, zawsze grana ::; rckor
dowcm powodzenit>m. ,
O r;odz. 8,15 wiec-z. „Człcwiek z tclcą", ' ciefrnwa sztukn A. Fa5ko z życia inteligencji
Roi::ji vr;;:pólczesnej. Symrat~·czny zespół T"5yj
ski jedyny stały zespół uoz:'l n.osin. '"~'l.lnv1i
u
n :'!.s tylko kilka dni:

kultury staropolskiej'·. Ka tem zam)ka radir>t-taci.
!,rnkow.ka połucbiową audycję.
·
·
m
·
·
·~ lllCl1zie1ę pod '\\ieczór (od 19,15 do 19,55) "
btUdJO krekOW"1'1ell1 nastąpi recytarja
utworón
j>::ochanow,kicgo przez artystów tc::tru.
. r,_rniał .icozczc zamiar tran ;mi tommia przctLta
iema „Odprawy poólów Grerkich'· z
Zamku wuwelskiego, ale rny~li tej zan!cC'hano ,,
wzg!~<lU
11(1 br~k
radjofonicznych Warunków tej !!'I
dyCJI .. \V bZYStkie Stacje poJokic nathdGf! natomia' I
w~panialy koncert łristoryczny, ktbry w poni<"tlzialck
o_ ;;ot:lz. 19,l:i zacrnif' &ię w sali Stare:w Teatru
\\
szystkie i>la!'je pobkic tranornituJ·a t:ik;,... z...1111
k · ·
cl
·
· męci~ zjnz u
hochano".»kir"o
w•oro!·
Jl
czerwce z Teatru :\iicj,;kiego o"god~. 12"15'''p "
B „ k
ł
'
roi
rnc ·ner wyg osi referat: „Promieniowanie kultu·
ry pohkiej na olicicnne nai·ody": prof. Jacque~ I.an
g~arle ~rzemówi na temat: „K.dranowski YU pm· 1U1
~'.ranca1,": prof. ,eh-._ St_anbła.w I-..ot om/;" i r„ 711 l!aty
zJnzdu
a ~r.zen1ow1(·zuc k oucowe ,.,--~. ru .; pror. d~.
· „
,
Hozwado„,-,.u.

K.. a.-· 1en
. .,d. Qrzy
·' . • k sport owy ·.

llfil?l~lłłlfliiłll~ Bil ii! u·o

1 ·sxvu~a

"" Połskiem Radjo

.
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Ko~h:c:::.~~i:go

Korpusu Nr. IV

og6iem 4.000 uczestników, w czem 2.000
lzicci szkół powszechnych, 1.200 uczniów
szkół średnich. Reszta to zawodnicy sportowi. Nad młodzieżą szkolną roztacza
specjalną opiekę kierownictwo szkół
powszechnych i średnich pod przewodnictwem kuratora okręgu szkolnego p. Gadom
skiego i insp. Jasińskiego. Entuzjazm wśród młodzieży olbrzymi.
Zapał niebywały.
Clou święta młodzieży
szkolnej w dniu 6 czerwca b. r. będą zapewne popisowe lekcje gimnazjów męskich
w takt melodyj pieśni polskich, oraz zawody eliminacyjne w grach sportowych drużyn hufców szkolnych wraz ze stowarzysze
niami P. W. i z klubami sportowemi. Clou
święta w dniu 7 czerwca b. r. będą niewąt
pliwie ćwiczenia bojowe oddziałów P. W.
Punktem kulminacyjnym ostatniego d11ia
święta spalskiego będzie msza f;w. polowa,
defilada oddziałów P. W., obiad żołnier
ski i zawody na stadjonie.
Zainteresowanie świętem spalskiem w
Łodzi olbrzymie. Pomiędzy Łodzią a Spałą
uruchomionych ma być wicie autobusów
pociągów specjalnych.
Byle tylko pogoda dopisała.„,
Jan Wojtyński.

tlzic<lziń1·"

,. „

PR~GRAM POLSI\.IEGO l .\DJ.~
Niedziela 8 czerwca 1D30 roku.
STALE A UD'?"CJE: Srnnał czasu 11.58 i
19,58 ~a wszystkie stacje. W Warszawie 1310
komumkat meteorologiczny.
'
PłlOGRAM ROZGLOśNI ŁóDZ~lEJ
POLSKI.EGO lU.DJA.
10.10. Naboże!1stwo z Katedi·~· Poznaiisbf-j
~l.30. Uroczyste odsłonięcie pomnika Moniuo· k'
l \"''Stf?p eh. '·
.
wZ ,
• .,
,
orow _mieszanych.
W ifrzeiwie komu
1
nJXO.i lll&teor0Jog1cznv oraz
'"\""'Il'lł
V/ . .
. ..
•'
'
"· o '
•wZaSU
:;.o
. . arsz. Obsen .. -~stronom. (w mia1·Q możności
tr. z a Wrszawy 15.20 l\fozvl·a (t1· z 'lJa- , ..
16 oo z· I
. '
.
" ..,,z,1; " I
. · . „ ie one Swiątki
w vri.erzeniach i zw•·c :.
Ja_ch lud~wych" - wygłosi Dr. Kazim!cr: z.,
;v1stows_k1. (tr.' z Warszawy), 16.00 __ 17 ).
fransmJSJa_ k?ncertu popularnego z Ib ~ ,„„..
17.05.
zycrn. towat'zyskiem \\'ar.~zaw~· ;·;.:
st~ .. laty . opowi; prof. Henryk J.lpiickki itr. ,
Waiszaw~')
Koncert Hcprez 0 ! t:;c\ ;,1 ·i
~~~1estry PohcJ1 _Pai1stwowej, pod cl~':'. Al. .Siei~
„~:eg? (tr. z Warszawy) 18.50. ltozma~co.:cj
łoazk1e. 19,15 - 19.40. P!yty gramofonowe (tr.
li ~axsazwy). 19.40. „Wiadomości przyjemne i
poz:teczne (tr. _z Warszawy). 20,00, Transmisji;
~ 'leatru Polskiego w Katowicach ouery . Fr-"
1 ,;yerbum Nobile" 22.15. Komunika-ty m~te~;
;iohc., (tr. z Warszawy), 23.00 - 24,00. t.ruzy~
ka taneczna (tr. z Warszawy).
KTIAK<?\~T: 9.00. :Msza św. gregorj. z ko~cio
łµ. OO. MisJo:iarz_Y w Krakowie z ka:i:aniciu.
?~w~;:c1e ZJazd~ naukowego podczas Ui.'()·
c,,~ st?sc1 I... ochanowsloego· z teatru im. J. Sło
wackiego. 14.00. Odczyty roln. i muz. z W D.rszawy. 16.00. Koncert popu]. z Katowic 17.05, Odczyt z Warczawy. 17.30. Koncert z Warszawy.
19.15;-:-19.55. Hecytacje utworów Jana. Kocha11~w&n1ego. 20.00.
Tran15n1. oper. z J\ ntowic
2.:..00 - 24.CO. Transm. muzyki tan. 2'1CO: H„j
nał z Wieży l\farj.
n

„?,

Y!:oO.

1?.·??·

,POźNAŃ: 10.10-1.1.5. Naboż-'ń~t".ro z !":>te:iry ,!;lo:_n. 11:30 - 13.30. Transmisjn z 1-<'-~c
w1c. 1 t -~" - J.?.~5 Aud. dla dzieci w W;\·k . p
W. Tr0Janowsk1e.J, art. T. N. 18.30 ~ · 18.15.
Nadprogram. 18.45 - 19.40. Koncert gramofo·
nowy. 20.15 - 21.45. Koncert nmzyld polsk.
"2.00 - 24.00. l\Iuz. tan. z kaw. „Wiclkopola'1·
ka".
KATOWICE: 9.00. Msza św. gregorj. \\
Krak. 11.30 - 12.30. Urocz~>s.te odsfoni•~cic
pomnika St. l\Ioniu~zki w Katowicach. Chón
mieszane Zw. śląsk. Kół śpiew. 12.30 - 13.0Ó
Popu!. konc. Moniuszkowski. 13.00. 'l'ransmisja
z T. P. w Katowicach. Koncert popu!. 15.20 16.0(). Muzyka z Warszawy. 16.00 - 17.00. Kan
cert popu!. 17.30 - 18.50. Koncert z Warszawy. 20.00 Transmisja uroczst. przedst. z T. p
w Katow. oper. St. Moniuszki: „FLIS", (qyr.
St. Barański). „Verbum Nobile" (dyr. M. Zu·
na). 23.00 - 24.00. Muzyka lekka.
ZAGRANICZNE:
11.05. Wiedeń. Koncert symfoniczny.
18.00. Lipsk. Transm. z Teatru Narodowego w
Weimarze „Kawaler Srebrnej Róży", op..:ra R~·
szarda Straussa.
19.30. Frankfurt. Transmisja z Opery Frankfuxckiej. „Carmen" - opera Bizeta.
19.30. Huizen. Transm. z Teatru Miejskiego w
Aix-Les Bains. „Trubadm"' - opera Verdiegq
20.00 Praga. Transm. z Teatru „Varićte".
„Polska krew" - operetka Nedbala.
20.00. Langenberg. „Stworzenie świata" - oratorjum Haydna.
20.00. Wrocław. Transm. z Teatru Jl.1ieiskiego.
•.Tosca" - ouera Pucciniego.
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GOSPODARCZE

Reforma systemu podatkowego
doniosłem
Nasze sfery

zagadnieniem dla

gospodarcze z

kupiec- sterstwa Skarbu

wskazują

całokształtu
na to,

ż

naszego życia gospodarczego

niektó- psychiki i metody

myślenia władz

skarbo-

Pożądane

jest jaknajszersze zastosowa-

iWem. i rzemiosłem na czele wypowiadają re postulaty sfer gospodarczych zostały z wych w tym kierunku, aby w płatniku wi~ nie amnestji podatlmwej w zakresie posię przeciwko naciskowi podatkowemu i nateżytem uznaniem potraktowane przez dzieć obywatela, pragnącego lojalnie i datku dochodowego i przemysłowego dla

za orzenrowadzeniem re-

a

rząd,

co stwarza jeszcze prognostyki co zgodnie z

istniejącemi

przepisami

wypeł~

spraw niezałatwionych oo rok 1927. '

f o r tit y c ł e g o sy s t e m u p o - do dalszych ulg i reform w systemie podat- nić swe zobowązania wobec Skarbu Pań
Konieczne jest stosowanie wymiarów
stwa.
d a t k o w e g o , w szczególności zaś kowym państwa.
podatkowych do rzeczywistej zdolności
Trzeba jednak całkowicie zlikwidować
W interesie stabilizacji stosunków gos- płatniczej podatników, oraz jaknajszersze
za obniżeniem podatku przemysłowego.
Odbywa!:! ~ie v..1e1kie . powaine zebrania, pozostałości „grabszczyzny", dążyć do po- podarczych odwołania i sprzeciwy w i n - stosowanie ulg w okresie obecnego przesi-

ny

lwoływane pnc7. ria . . u·lne organizacje za- prawy stosurtków w dziedzinie skarbowowodoNe, C7\~to przy nd.7iale czynników ści przedewszystkiem po przez zmiany
r::.'ądowv .. :-a na ld0rych u„ bwala się

szczeĘl'-f')WO <•prac, „.,·ane przez fachowców
rezolucje, odbywają się konferencje z
przedstawicMami władz, na ldórych powzięte rezolucje SI'} przec!klJci<.!ne wraz z
odpowiedniemi m"morjalami, odbywają się
wreszcie mniejsze zebrania kupiectwa i
rzemiosła w poszczególnych miejscowościach i znów uchwala się rezolucje, czasem nie tak fachowo opracowane, a czaf!em nawet może i naiwne, coraz jednak
natarczywiej d o m a g a j ą c e s i ę
zmiany panującego dziś
systemu podatkowego.
świadczy to, że nadmierne obciążenie
podatkowe, rujnuje warsztaty pracy naszych miast, niszczy kupca i rzemieślni
ka ora1: pozbawia ich nietylko słusznych
owoców pracy, t. j. odbiera im cały zysk,
le1.:z także zagarnia kapitał obrotowy i w
ten sposób uniemożliwia
d a I s z ą e g z y s t e n c j ę • Następ
stwem tego nacisku podatkowego są upad .ości, protesty wekslowe, nadzory są
dowe i t. p. Liczba protestowanych weksli
za rok 1929 wyniosła olbrzymią sumę zło
tych 1,255,000,000, przyczem za same koszty protestów zapłacono zł. 37,000,000.
Liczby te mówią same za siebie.
Stan ten pogarsza jeszcze stosunek
władz skarbowych do płatnika, stosunek
pozbawiony całkowicie pierwiastku zaufania i życzliwQ.5ci. Stosowana bowiem podejrzliwa psychoza władz skarbowych wywo?uje niezadowolenie i niechęć nawet
bardzo lojalnie usposobionych obywateli,
i;o w konsekwencji znajduje swój wyraz w
niezliczonych zażaleniach
i -0 d w o łan i ach płatników. Urzędy
są temi odwołaniami poprostu zawalone, a
całe zastępy urzędników ślęczą nad aktami i marnują czas, któryby można użyć
na :pracę twórczą. Odwołanie nie wstrzymuje jednak obowiązku zapłaty wymierzonego podatku. Odznaczoną kwotę trzeba
-mpłacić, a tymczasem odwołanie do trzech
lat p o z o s t a j e n i e z a ł a t w i o n e.
Pomi·nąwszy ten fakt, podnieść należy,
i.e stała niepewność, w jakiej pozostaje
płatnik co do niezałatwionych spraw podatkowych w toku insta11cyj, pozbawia
kupca czy przemysłowca m o ż n o ś c i
ś c i s ł e j k a 1 k u 1 a c j i , co zazwyczaj wyraża się różnQlitością, a nawet
(lOdwyżką cen.
Owa dziwna i charakterystyczna psychoza przejawia się w dalszym ciągu je~
szcze w sposób bardzo ujemny przy interpretacji pewnych postanowień ustawy.
Gdy znajdzie się przepis, zawierający jakieś wyjątkowe .postanowienie, to . przeważnie jest tłumaczony na niekorzyść po-

załatwiane w ter- lenia gosp(>dnrczego.
jaknajkrótszym.

Z

Wydziału'.

W.MANUFAKTURZE KOl\'lPLETNY

Sądu· Okr~gowego

Handlowego

G. H,

IAktualja g~spodarczt;

· Upadłości i nadzory

ZASTóJ.

Na rynku włókienniczym, zarówno w
branży b~wełnianej, j:'łk i wełnianej w cią
g? c:st~t11.1ego tygodnia panuje nastrój wyprzewidując bitnie swiąteczny, w związku z czem obro-

w Łodzi

W lutym b. r. BRZEZIŃSKI ABRAM, prowa-1 się na poczynienie ułatwień, a
handel towarami włókienniczemi zgłosił przytem prawdopodobnie, że wierzyciele ci zapodanie o udzielenie mu odroczenia
wypłat, żądają ogłoszenia mu upadłości,
Brzeziński
Brzeziński mieszka przy ulicy Lipowej Nr. 20. sam cofnął podanie o udzielenie mu odroczenia
Pracuje jako kupiec już 27 lat. Bilans
jego wypłat i ogłoszenie mu upadłości. Sąd oczywizamknięty by~ sumą 2 miljonów złotych.
W sta wyraził swą zgodę na takie załatwienie i
sprawozdaniu, które podaliśmy wówczas wska- upadłość ogłosił. Ostatnio nastąpiły ·wybory syn
zywaliśmy na to, że przedsiębiorstwo, jakkol- dyka, którym został dotychczasowy kura"&1>r, M ·
wiek duże znajduje się w sta.1ie zupełnego wy- wokat Kalecki. Sprawa jednak miała
dalsztczerpania środków płynnych a
nawet i pół- konsekwencje. Mianowicie: Brzezi11ski był w:sp(•ł
płynnych, które razem wzięte sta'{lowiły zaled- właścicielem spółki firmowej pod
nazwą ,.J.
wie 1-8 aktywów, podczas gdy cała pozosta- Lewit i A. Brzeziński". Spółka trudziła się wyłość byłJJ. ulokowana w placach i murach kilku robem towarów własnej tkalni oraz sprzedażą.
nieruchomości. Sprawozdanie biegłego niewiele Siedziba tego przedsiębiorstwa mieści się w
zmieniło takie oświetlenie syt\lacji
Brzeziń- domu Brzezińskiego przy ulicy Brzeźnej Nr. 3.
skiej, z tern jedynie zastrzeżeniem na gorsze, Jak się okazało firma ta zaprzestała
wypłat
że wykazał on stratę 275,000 złotych. W tych jeszcze w ub. roku. Wobec tego wierzyciele jej
warunkach Brzeziński oparł plan sanacji na na- wystąpili obecnie z żądaniem ogłoszenia i jej
dziejach zbycia lub obciążenia swych licznych również upadłości i uzyskali wyro~ Sądu. Danieruchomości. Ponieważ ta nadzieja zawiodła, tę otwarcia upadłości oznaczono na 29 ub. rojak to zresztą było do przewidzenia w czasie k-u, sędzią Komisarzem mianowano
Sędziego
obecnego głodu gotówkowego, jak również
z Handlowego Dawida Fabrykanta, kuratorem uwagi na to, że kilku większych wierzycieli za- adwokata .&_skenasa..
jęło nieprzejednane stanowisko, i nie zg:adzało
dzący

t}'.' zmniejszyły się w bardzo wydatnyn1 stop
mu.
~iększego ożywienia spodziewają

si~

t.ute1.si dostawcy .już w przyszłym ty12:odniu,
h
u
a więc natyc miast po świetach tembardziej, i~ według wi~do~1ości ~apf;wającycł!
O~ ~Uf?tectw:'l prowmc1onalnego, kupcy iam
teJSl me posiadają żadnych prawie zapasów
towa.rów, zmuszeni więc będą, celem po~

k

ryci.~ ewent~aln~go zapotrzebowania, po-;
czymc odpow1ed111e zakupy. Nie baczac na
bra~ ~o"';'ar~ u hurtowników, przemysł~wcy
tute1.s1 m~ bezą na. poważne. obroty, sądzą
bowiem, ze na takie warunki, j'akie obectlJ'e
W

branży ~łókienniczej obowiązują, a więc

h~ ~okrycie wyłącznie gotówkowe, jcqynie

m.eliczm _kup~y będą mogli się zgodzić,
w1ększośc z nich bowiem zbiedniała do ferro
stopnia, iż zbędne\ gotówki nikt z nich ~ie
~~~L

Austrja znosi .swobodę
„

•„

przywozu sw1n
W związku z coraz większemi dowo-1 będą otrzymywali zezwolenia przywozu.
zami niemieckiej trzody chlewnej do Austrji
Projekty Landbundu znajdują sprzymie
i grożącego dalszego spadku cen tego to- rzeńców w kołach austrjackiego handlu
waru, Landbund wystąpił do rządu austrjac trzodą, a zwłaszcza w pewnej grupie komikiego z żądaniem, wydąnia zakazu wolne- sjonerów wiede11skich, która pragnie uzygo przywozu świń do Austrji i przejścia na skać decydujący wpływ na podział dowoprzywóz kontyngentowy (zgóry określona zów świń z Polski. Komisjonerzy dyspoilość w ciągu określonego czasu).
nujący pozwoleniami przywozowemi byliby
Projekt ten Zlrnlazł podatny grunt w sfe groinem niebezpiecze11stwcm dla naszego
rach rządowych austrjacklch. W niedługim eksportu.
już zapewne czasie importerzy_ austrjaccy

-ooo-

Obroty handlowe
polsko-sowieckie

015ro'fy handlowe Polski i Z. S. S. R.
w kwietniu r. b„ zamykają się w cyfrach
następujących: Wywóz do Rosji 32,051,655
kg. na sumę 9,876,640 zł., przywóz zaś
13, 720,370 kg. na sumę 4, 128,330 złotych.
Eksport głównych artykułów z Polski
do Z. S. S. R. przedstawiał się w kwietniu
w złotych następująco: żeliizo sztabowe
datnika.
·
3,032, 192, blacha
stalowa i zwykla
Tak np. w myśl art. 63 ustawy o podat- 1,480,262, cynk surowy 830,542.. nasiona
ku dochodowym, podstawą obliczenia do-

ehod,u są zeznania podatnika. Dopiero
gdy zeznania są nieJasne, władze skarbowe
i:nog~ zażąda.ć wyjaśnienia, a gdy te uka- (
zą su~ wątpbwem1 co do prawdziwości i
dokł~?ności, moż~ władza skarbowa przystąpi~ do s~modz1eln~go wymiaru na podstawie posiadanych informacyj. Otóż, acz
z przykrością, należy stwierdzić, ie z postanowień cytowanego artykułu bardzo
obszernie korzystają władze skarbowe na
niekorzyść kontrybuentów. Wyjaśni~nia
zazwyczaj są uważane za niedostateczne
a wymiar następuje wedle uznania władz:
J~st to na~er przykre zjawisko życia
cuclzmnego, 1Ctóre daje się we znaki, sferom kupieckim i rzemieślniczym.
Ostatnie zarzą_d.zenie i .okólniki Mini-

być

minie

buraków cukrowych 1, 739,550, żelazo cjank1 80,300, przędza wełniana, baweł
niana oraz jedwab sztuczny 595,011.
Główne pozycje przywozu z Z. S. S. R. wyraiały się w złotych jak poniżej:
ryby
(sandacze i ryby słodkowodne) 665,347„
tyto11 surowy w liściach 1,674,060, rudy
żelazne wysokoprocentowe 307,·s oo, kloce
sosnowe 556;614, len czesany i nici
42,616 zł.

j

--0eo--

·G I li & DA
Warszawa, 6-go czenrra.
WALUTY.
Dolary St. Zjedn. 8.88 i pól..

W PRZĘMYsLE CERAMICZNYM ŻADNE·
00 LOl{AUTU 1'1EMA.
w.związk~ z wiadomościami, jakie uka
zały się w dmach ostatnich w poszczególnych. tutejszych pismach, o rzekomym lokaucie w przemyśle ceramicznym dowiadujemy się z~ sfer jaknajbardziej mjarodaj
nych następujących szczecrółów: zarówno
w cegielniach znajdujących się na terenie
Łodzi, jak i województwa łódzkiego .
żadnego lokautu niema 1 nie będzie.
'
. Z~:viązek. Przemysłu Ceramicznego wyn:ow1ł w dmu 1 maja r. b. stawki płac robot
mczych, które były stosowane w sezonie
1~29 r. z tern, że z dniem 15 maja r. b. obov.:1.ązywać J:>~d~ nowe st:'łwki o 20 procent
n1~sz.e, . amzeh .w sezome ubiegłym. Wymow1eme powyzsze zostało zgłoszone prze2
Zwią~ek Przemrsłu Ceramicznego w Inspek
tora~1e_ Pracy, Jak również w przepisowym
ten111me zostały o tem zawiadomione te
Z'ffiązki robotnicze, z którymi Związek Przt
mysłu Ceramicznego zawarł umowę zbiorową.

Związek Przemysłu Ceramicznego był
zniewolo11y obniżyć płace robotnicze, ze
względu na straszną depresję, jaka w prze
myśle budowlanym już od dłuższego czasu
panuje i spowodowaną powyższą deoresje
poważną zniżką cen do poziomu, nie 'pokry
wającego nawet kosztów własnej produkcji.
Jeżeli dotąd są cegielnie, które narazie
nie są uruchomione, że nie jest to skutlde.m jakiego rzekoJ'!1ego lokautu, poczytywać tę należy za zjawisko zupełnie normalne, ponieważ cegielnie te posiadają zapasy z zeszłorocznej produkcji i nie posiadają
dostatecznych środków obrotowych, celem
wznowienia produkcji.

KOMISJE OPINJODAWCZE ROZPOCZĘ4
AKCJE.
.
ŁY PRACE.
Bank Polski 170.000 - 1.70,50; Bank Zachod
Komisje Opinjcdawcze przy poszczegól
11i 73,00; Bank Zw. sp. zarobk.
72,50; warsz.
Tow. fabr. cukru 35,25; Lilpop 28,00; Staracho- nych Urz~dach Skarbowych rozpoczęły jut
wice 19,25; Haberbusch 110,00.
pracę nad rozpatrywaniem odwołań doty-

DEWIZY.
H olandja 358.66.
Londyn 43.33 i pół.

Nowy Jork (kabel) S.921.
Paryż 34.97.
'!MM

Praga 26,45.
Si:wajcarja 172.6~
Stokholm · 239.39.
Wtochy 4.6.74.

ff'tZW W

M & . . ! _„

ffi

•

&33 czących wymiarów podatku obrotowego za
rok 1929.
W dniach ostatąłch Komisja taka urzę
dowała przy IX-tym Urzędzie Skarbowy,
dnia zaś 4 i 5 czerwca urzędowała przy,
U~~d_zie Skarbowym 111 - dm.

Kupujcie Wyroby Krajowe!!!

,
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Wielki podwójny

'

20 wielkich aktów !

,,Przyszłosc
id.

Młynarska

DZIŚ PREMJERA !

DZIŚ PREMJERA !

świąteczny program !
20 wielkich aktów!

Główne

role

kreują

najlepsi

artyści

iwiata;

Priscila Dean, Coleen Moore, Wallace Berry,
Antonio Moreno, Reymond Griffith

32.

te nazwiska

Wielki film !

Początek

w dni powszednie o godz. 5.30 po poł.
W soboty, niedziele i święta o godz. 1.30 po poł.
Na pierwszy seans ceny miej~c 30 i 50 gr.
Orkiestra dźwiękowa ściśle dostosowana do obrazu.

I.

mówią

same za siebie.

Wielki film !

Cierniste drogi ,LBiały tygrys

Do akt. Nr. 144<1-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik VI rrwiru Sądu Grodzkiego w Lodzi,
LEON W „~SOWSKI, zamieszkały w_ Łodzi przy uli· ·
cy Wólczańskiej Nr. 10, na zabadzie art. i031l U. P. C.
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 19!30 roku «i 1ł9dz.
10-ej rano w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej I'&. 24,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Dawida Bodzechowskiego
i skl:atlających się z 1l!ehli, os~acowanych na sumę
zŁ 1,260.
.
.
Łódź, dnia 4 czewrca 1930 r.
Komornik: LEON W.~SOWSKI.

,,IPLE D

20. NARUTowr.;zA 20

Dziś

i dni

OGŁOSZENIE.

Komornik VI rewiru Sl}du Grodzkiego w Łcdzi,
LEON WĄSOWSKi, zamieszkały w Łodzi przy ul:
Wólczai1:;kiej Nr. 10, nu zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 16 czerwca 1930 ~oku o<l godz.
IO-ej rano w Łoc1~ przy ul. Nowo-Targowej Nr. 31,
odbędzie >ię sptzedmł z przetargu pu!Jlicznego ru•
rhomości, nalf'żąryrh do Juljuna i Pauliny
mah.
Prietz i :,kladajfłcych •i~ z to kami żelaznej, osza·
cowanej na sumę zł. 2,000.
Lódź, dnia 4 czewrca 1930 r<
Komornik: LEON WĄSOWSKI.

-·
.
I

Dziś

I

W pikantnej

i dni ,

następnych

.

intrydŹe

dworskiej, osza-

łamiającej bogactwem wystawy i toalet

I
!
!'

.

I

I

I{ochanka Jego !t
Książęcej Mości I
r.-

I
\.

~~ EE •:.-1

Napiórkowskiego ?3

kobiet:

zmysłowej VIVliAN GIBSON,
czarującej blondynki MARY KID
ponr,tnej LU E!BENSCHUTZ

Do akt. N!·. 1230-1930 r.

$&

przepięknych

Wspaniała ilustracja

muzyczna orkiestry symfon. pod dyr. Leona Kautora.

I

I
~

Dziś i dni nast~pnych l

ARII~ OllDlłA

Monumentalny dramat erotyc:;r;ny, w któ
rym przy drzwiach .,;amkniętych sądzo
no Divc; w osobie

oraz Kowal Samborski i A.Roweński

DZIEWCZĘ

z

zabójstwo kochanka, którego rolę
odtwarza najprzystojniejszy amant filmowy
za

U. S. A.

IWAN PETROWICZ
w filmie tern wersja śpiewna i mówio
na jest w języku francuskim

Arcypikautna szalona farsa salonowocrotyczna pełna humoru i dowcipu.

Pocz14telc seans. o g. 4, 6, 8 i 10 wiec1.

Doskonała ilu-stracja muzyczna pod kier.
M. Lidauera. Początek seansów o godz.

/

Ceny miejsc:

4,30 pp„ w soboty i niedziele o godz. 1,30.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po
50 irr. Na wieczorne ceny miejs:c zniżone.
Bilely ulgowe waine.

-1

-.

ekranu

Zł.
Uroc:<?y:;;:te otwa1•cie jedynego
w erćd.mieściu kina w ogrodzie

Ben Lyon,

Codziennie 2 seanse:
od god:z:. 8-10 i od 10-12 wiecz.
W razie niepogody kino zostaje w ciągu
kilku minut pneniesione do sali.
Od go(:z. 4-ej pp. do 8-ej wiecz.
sean.se na sali.

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!
Przepiękny

film p. t.

BRUDNE
PIENIĄDZE
Potężny drai.nat Życiowy.
W roli głównej: upsobienie poezji
i czaru młodości - niezrównana mi-

Do akt. I•:r. 2010-1"30 r.

z Montparnasse

ADAM
ulicy Pi·

nmowic~a

Nr. 7, na zarndzic art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 16. czerwca 1930 roku od godz.
D -ej rano w Lodzi przy ulicy Ze.wadzkiej Nr. 1,
otlbi:!!zic &ię sprzeda~ z przetargu publicznego ru·
rhomości, należących do Towarzystwa
Drukarsko
\\"ydavmiczego Sp. z ogr. oclp. i składają"cyrh się z
maszyn drukarskid1,
masz)n do pisania i
kasy
ogniotrwałej, osz<:cGwanych na sumę zt 9,000.
Łódź, dnia S nerwca 1930 r.
Komornik: ADAl\1 JAROSZYŃSKI.

I

Pierwszorzędna szampańska komedja
pllłna arcywesołych sytuacji.

Ondra

W roli głównej: ta.
ulubienica świata RDDY
wytworny Andre Roanne.

strzyni gry aktorskiej

słynna

Anna May Wong.
Ceny miejsc zn1zone
w dni powszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m., Balkon i II ..n. 50 gr.
llI m. 30 gr.
W sobot„, niedziel„
i święta na wszyatkie seanse I m„ Bal-~ kon i II m. gr. 60 i III m. 40 gr.

~. . . . . . . .AAA

Dziś

:---„C_A___
SI_N_O~"

Emocjonujący dramat na
Hulaszcze życie oficerów
Międzynarodowa

;~„s~n~°

obsada:

ALLAN

i 2.-

Skrzyd ata
Flota
R0Dl1n11

ibraterswo orłówprzestwor:r.y)

Wielka parada w powietz:u.

W rolach
głównych:

Ramon
· N•n~ arro

i ANITA PAGE

Dla młodzieży dozwolo::ie.
Następny program: Dodatek dżwię
kowy „Metro-Goldwyn Mayer" oraz
aktualia polskie.
Poc111tek seansów o godz. 4,30, 6, 8,10 w
w niedziele od godz. 3-ej.

i eł.iii następnych!

tle rozwydrzenia ż.ołdactwa rosyjsl<iego za czasów Caratu.
Carskiej gwardji! Tragedja shańbionej kobiety przez
Carskich siepaczy\

CAil• I.

1.-, 1.50

dla uprzystępnienia szerokim warstwom
obejrzenia przez jeszcze kilka dni
rewelacyjnego filmu dźwiękowego,który
w Paryżu był . demonstrowany przez
1 i pół roku w jednym kinie, W arszawie przez 3 miesi14cc p. t.

H

ZERWONA .SZABLA

UL. KILINSKIEGO 123

ŚWIETLNY

Ceny miejsc zniżone

l\łorami

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
J:~ROS~Yr~SKI, zamic:;zkaly w Łodzi przy

MW

TEATR

w 10-ciu

P~Ui

i Louis

1, 2, 3.

DiWIĘKOWY

•

w :-ciach glownych:

oraz amanl

Zł.

'REM

.ft'\.

~ Wspaniały dramat osnuty 1~a tle Życia

. Lya de

DAGOWEllł

LIL

w rekordowej komedji p. t.

~ UWODZICIEl.1\1
kobiety lekkich obycznj•JW
wielkich aktach

Kobieta, która Cię
nigdy nie zapomni

Wielki re:Helacyjny program!
Urocza, piękna, pełna temperamentu
ulubienica świata

ROI\!ANS-m1!J

Dziś i dni następnych
Wielki przebój .dźwiękowy,
śpiewno-mó\łiony p. t.

!

~~~~i~~?!~~YPaweł Rychter
w otoczeniu

F;.

następnych

-E'1Elłl1 4'Alłl0

1n1•0•-

'łOSCOE, WILLB.l.\Ą COLLIElł•

--

Nast~pny progrąm;

Biały

--

grzech.

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

Dziś premjera !

,~S~'e_!!2!{' Film dźwiękow«>-śpiewny
•
Małżeństwa
Die

do

Kobiety

Wielki dramat obyczajowy, będący botes ną satyrą, na współczesne dziewczęta, które szukają silnych wrażeń i ujścia, swemu
żywiołowemu temperamentowi, w nocnych lołcalach i garsonierach „złotej młodzieży".
W rolach głównych 3 piękności ekranu: („ ZŁOTE NIEWINIĄTKA")

Joan Grawford, Anita PAGE, Dorota Sebastjan.
oraz wyrafinowany uwodziciel tych „troje n i wielu innych. 100%
Nad program:
.Początek

słynny

śpiewak

z Broadwayu GEORGE WASHINGTON

w dnie powszednie godz. 5 w soboty, niedziele i

Teatr

Il

święta

Nr. sprawy Z.

'

...

•

---

GRETA GARBO
•

•• t

Uzasadnienie nastąpiło jednocześnie.
169 j 30 r.

w

Obecni: Przewodniczący Wice-Prezes J. Kisz·
tniszian, Sędziowie Handlowi: Jakób Peters i Ra·
c'c,cki, Sekretarz apl. Pływacka. Dnia 31 maja
19'.JO roku Sąd Okręgowy w Łodzi, w Wydziale
· andlowym na posiedzeniu publicznem rozpoznawał
spraw~ z podania firmy „ W. Borowski i J. Rozenblat" o odroczenie wypłat

Uzasadnienie
Nr. sprawy Z. I'l5 I 30 r.

•

-

•

•

ŁODZI,

ul.

, l

.J.::

.

zmysłów,

.i

i pieszczot

Wólczańska

123, tel. 177-35

:
:
•
:
:

+
:
•
:

prywatnych na każde
żądanie telefoniczne

Lodownia Centralna

Piotrkowska 116
· Warunki b. dogodne!

chirurgja szczęk, jamy
ustnej i plastyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

REICHER
Specjalista

chorób skórnych i wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapja.

(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

D Ił• H

I

Spo"łk a SZeWCÓW
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

2S

Tel. 201-93
Od' 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w .niedzid-. od 9-2 pp.
729
Dla niezamożnych ceny lecznic.
•

po eca:

220

EDWARD

Skóry-Hurt i Detal

"

H*

12

fabrykę

wód gazo-

wych w pełnym bie·
Gosławski gu.
Pewna egzy·

Poradnia
Wenerologiczna

I

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

DR. MED.

••,SZEWCY•••

:

Sprzedam

Edward

stomatolog

Po~udniowa

76

Napiórkowskiego

SADOKIERSKI

ul.

i

410 stencja. Wiedomo3ć
Miedziana 22 u do.
zorcy.

Tei. 114-20

udzielić firmie „Mendel Berliński" oraz jej właści aa•••••••••m•••••a•mm•mm~
cielowi ~endlowi Be~liń.skiemu odroczenia wypłat
na przeciąg Ltrzech m1es1ący, poczynając od dnia

:
:
•

Piorunochrony Ogłoszenia
drobne

Dr. med.

HALLO!

.•

kontroluje i nowe ~rzą.
dum. Wykonanie solidne.

Piotrkowska 164 -

Hallo I Dzwoń teł. 163.-30 „Pogotowie
mis:zjan, Sędziowie Handlowi: Jakób Peters i Ra· krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
cięcki, Sekretarz ap!. Pływacka.
Dnia 31 maja sklep narożny. Mowentalnie odświeża
1?30 roku Sąd Okręgowy Łodzi w III Wydziale garnitur ra zł. 3~-· suknię za zł. 2.80,
za zł. 3.-, łącznit; z odebraniem
handlowym na posiedzeniu publicznem rozpoznawał ipalto
odesłaniem.
Expressem pierze, farsprawę z podania firmy '"Mendel Berliński" o odro· buje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
czenie wypłat
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
I:i>skim.
228
postanowił:

:

W dniach 16, 17 i 18 czerwca przyj.
muje kancelarja Szkoły zapisy kandydatek
do Pań-!!twowej Szkoły Przemysłowo-Hand~owej Zeńskiej w Łodzi, przy ul. Kopermka 41, w godz. od 10 do 15-ej.
Egzaminy wstępne odbędą się w dniach
20 i 21 czerwca o godz. 8.30.
Informacyj udziela kancelaria Szkoły
w godzinach urzędowych.
1058

Teorja. Zail;cia praktyczne we własnych warsztatach reparacyjnych.
Nieograniczona ilość jazdy.
384
lnform&cje i zapisy od 9 r. do 8 w. Al. Kościuszki 68, tel. 122-90.

dd~t':f:=iói:.y

.i

i
!..•.•...„.„•••••„ ••••••••••••••••~

A. Koziolkiewicz•Skrzypkowska.

,·o
J.
O Nr.190-48

GILBERT.

słowo-Handlowej Zeńskiei~

Zl. IJO

Na oryginale właściwe podpisy :

1. -

W rolach głównych: niezrównana

Tylko Kursy Kierowców
Samochodowych Polskiej
Y. M. C. A. za opłatą
są w stanie wyszkolić cię na dobrego szofera mechanika

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Obecni: Przewodniczący Wice·Prezes J. Kisz-

poz~dań

Zł.

••••.•.•••.•„ ••••.„ ••.„ •••„.„•••••.••
i Zapisy w P. Szkol~ Przemy· !

•

Dyrektorka Gimnazjum

WYROK

31·go maja 1930 roku. Wyrok niniejszy OO'łosić
w „Monitorze Polskim" i pismach Hasło Łódzkie"
i „Repu~lika", oraz wywiesić w gU:~chu Sądu Okr~
gowego ~_na ~;zwiach i:rzedsiębiorstwa firmy „Men·
del Berlms~1 • . Pobrac od tejże firmy zł. 200 tytułem zahczk1 na koszty ogłoszeń.
Mianować
Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowego Michała
Kona, nadzorcami sądowymi adwokata Stefana
Łaskiego i kupca Teodora Wallmana ul. Przejazd
l'·fr. 35.
'

•• ' • •• ;__

Egzaminy wstc;pne systemem lekcyjnym odbędą si~ dnia: 10, 11
i 12 czerwca i w li terminie dnia 23, 24 i 25 czerwca r. b. Do przed·
szk?ła przyjmuje się dzic;ci od łat 5. Dzieci urz«;dników i nauczy·
cieli korzystajl\ i ulgowej opłaty czesnego.

373

nastąpiło jednocześnie.

• •

przyjmuje zapisy kandydatek codziennie w god:sinach szkolnych.

postanowił:

seanse wszystkie miejsca

ian~~~c;~~~!~!Y. JOHN

z przedszkolem (w ogrodzie)

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Odpis.

. Na I -

Gimnazjum Żeńskie

WYROK

udzi elić handlującemu Władysławowi Borowskiemu
i Józefowi-Abramowi Rozenblatowi, prowadzącym
przedsiębiorstwo pod firmą „W. Borowski i j. Ro2.enblat" odroczenia wypłat na jeden miesiąc, poł:zynając od dnia 31 maia 1930 r. Wyrok niniejszy ogłosić w „Monitorze Polskim" i pismach
111 Hasło Łódzkie" i „Republika" oraz wywiesić
'W gmachu Sądu Okręgowego i na drzwiach przedsiębiorstwa firmy „W. Borowski i J. Rozenblat".
Pob1ać od tejże firmy zł. 200.-- tytułem zaliczki
na koszty ogłoszeń. Mianować Sędzią-Komisarzem
S"dziego Handlowego Hilarego Małachowskiego,
nadzorcą sądowym handlowca Stanisława~ Hilsberga, ul. Zachodnia 37.
Na orv2:ina!e właściwe podpisy
Za zgodność St. Sekł'etarz
(-') T. Cichecki.

ważne!

piosenek•

Wielki dramat erotyczny W·g głosnej powieści Mi.chała Arlena.

gT. nI 50 gT. na pierwszy oeana wnyotki~ miejoea po SO I'·
o god•. 4 pp. w soboty, niedziele i iwięta o godz. 2 pp. Ostatni scall5 o godz,
Pa.sse·partoul bilety wolnego wejicia w sob. i niedz. nic wainc. W1paniała
ilustrac1a muzyczna pod dyr. A. Czudoo..,·skic10

•

odśpiewa szereg

• WŁADCZYNI MIŁOŚCI

Ce111 ahjae 1-1 d. Il-75

Odpis.

wytworny NILS ASTHER.

Dziś i dni następnych.
Symfonja nigdy nietJgaezonych
w filmie p. t.

:Arc~dramat ludzkich namiętnoeci.

Żeromskiego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, '}, 16, do rogu Koper•
nika i Zeromskiego
Poca~telt

o godz. 2 - ej. Bile ty ulgowe

świetlny

PRZEDWIOŚNIE
10 wiecz.

donżuan,

C&ynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ<cta 9 - 2 pp
Sprzedam
od 11 -12 i 2 - 3 pp. przyj- dom nowy murowa.
muje kobieta lekarz
ny cały wolny 2 raleczenie chorób wenerycznych zy po 2 pokoje z
kuchnią z ogrodem
moczopłciowych i skórnych
owocowym, wiadoBadanie k:wi i wydzielin ncl 1mość przystanek Ra
syfilis i tryper
I c\ogos:i;cz, LorencÓ·
Konsultacje z neurologiem
węk, ul. Zi ~Jona 20
i urologiem

I

Gabinet

„

Swiafło„L~c1niczy

Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

1025

PORADA 3

zł.

DUD~~~

Pokój
do wynaje<cia z me•
blami lub bez z niek:rc;pującem

wejś

c1e1Jl~pn;y

„,..,
mL m n

lilii Dit
M
Choroby skórne i wener.

Do sprzedania
plac w Widzowie
pr:r:y ul. Pograni·
cinej 50x45 bardzc
tanio
wiadomość
Odyńca 14 lewa o·
ficyna parter. 1054

il. O

DOKTOR Med. ·

&ICOWtv ~mea

Cegielniana 25 teł.126-87
cherób skórnych
i wenerycznytlki
635
LECZENIE ŚWIATŁEM (ia111pą kwar·

Spec,a~ista

cową). Badanie krwi i wydzielin.

solidnej
rodziQie od zaraz,
Zachodnia ::Sl, u P•
Drylowej.

•m~~~it

--~~

f:ibeszyc
Jones,
Stary Rynek 10
Przyjmuje o~ godz. 8-2, i 6-~ pp.
Do 10 r. i 4-8 w.
zgubi\ kwit kaucyj.
w niedziele i święt• 9-1
godz. 4-5 po poł., w niedz. od 11-:.! pp.
Dla niezamożnych ceny lecznic. 10t>3 Ola pań od 5-6 eddzielna poczek'1lnia n1 EL. r , wni Łódz·
.ciej rra :d. :lJ. 1059

ul. Nawrot 2.

Tel. 179-89
Dla pań spacjalne

1••

li
••
-;,:::::-:===-:===~(~)~T.C~ich~ecki~.
==::=:==~=:=~-~~-~'-~-~-~-~-~~~~~~~Redaktor naczelny~ Stanisław W:aiawski.
\Vy!lawca.: Prasowa Spółka Wydawnicza Sp. z o. o.
Za

zg:ajność St. Sekretarz

1006

Odb!te w ~ _ ul. Piotrk2w~ lS.

Ręc,l_aktąr ądp_ow.~

Adam żucikiewicz

