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A

ZUCHW
do Ba ku Handlowego przy Al. Kościusz i 15
Dyrektor i

woźni

laupem

i uwi~zieni w skarbcu przez zloczyń.ców
włamywaczy padło około pól miljona złotych

zostali

skrępowani

'\lczora.j o godz. 8 ""foczór, wicetlyUstalono, że włamywaczy
było sze-1wali precyzyj11ie, w rękawiczkach, by niejkie obławy wrmieście i pom
miutem,
<ektor ~amiu
łtandlowego w Lodzi p. ściu, w ich liczbie jedna kobieta i że we- zestawić śladów.
lobsadzono barlc i domy okoliczne, prze·
Kalinowski (Al. Kościu.szln ~5) przecho- szli ~o t:anku front~~emi drzwiami i za . ~V~ado~1oś~ o włam~niu wywołała . w słuc~no stojących ob~~ banku
sprzc·
dząc około banku wszeui do srodka,
by drzwiami obezwfa.dmli dozorcę.
nuescie wielkie wrzeme. Prz:ed bankiem dawcow wody sodowcJ 1 przypadkowych
sprawuz:ć dyżur woźneg·o.
Po długich usiłowaniach zdołano u- zbierały się setki posiadaczy
safesów, przechodniów.
Ponieważ przed bankiem, ani też w więzionych w skarbcu wicedyrektora
i którzy uspokoili się, gdy im oznajmiono,
Do rana trwało sprawdzenie kas
1
podwórzu nie było nikogo, wicedyrektor woźnych wypuścić i uwolnić z więzów.
że safesy nie zostały naruszone.
akcja władz policyjnych, której wyniki
p. l{aJinowski udał się do mmieszkalegl)
Stwierdzono, że włamywacze pracoPolicja natychmiast urządziła
wiel- narazie trzymane są w tajemnicy. (s)
w tym podwórzu wcźnego Cybulskiego ~~~!!!l!l!l!l~l!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~~!]l!lll!!il!l~~~~~~~l!!!!~~!!!!!!!l!!!!!l!l!l!l~l!ll!!!l~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~gv
i razem weszli do banku.
--,,.

Jakież było ich przerażenie

UROCZY TOSCI w WLNI

gdy

!!;':~~~;~ niezwykły nieład i ślady właPo chwili przyszła żona U-go woźnego,
Rewerskiego i oświadczyła, że mąż jej
jest w banku, wobec czego szukano na·
dal i w pewnym momencie usłysmno gio
sy, wydcbywające się ze skarbca.
Wicedyrektor Kalinowski natychmiast
z:aalarmowai .P.cłicję. Na mi~jsc~ przyby~ 1 przedstawlCl.e}e ~ła?~ 't>Olicy3ny~h z
msp. dr. Tcrwmski1n 1 msp. Noskiem na
-;:zele, którzy stwierdzili że duża kasa 0 _
r,niotrwała jest rozpruta przy
pomocy
acetylu i opróżniona z zawartości.

Również

stojące

były

kasetki,
obok'
naru!)zc.ne lecz nieotwon;onę. Safesy nic
były naruszone, natomiast inne kasy
siły ślady „roboty".
Jak stwierdzono włamywacze po wej
ściu w tajemniczy sposób do banku, zam
Imęli dczorcę do kasy, po odebraniu mu
klt;cz~ od banku, po~ze~ p~cz~li dobi:rac. się do kasy, zna~duJ~CeJ _się w gab1necie dyr. Gordowsk1ego, ktorą otworzy
li. Wszystko to
działo się w godzinach
od 3 po pot Gdy niespodziewanie przybył
wicedyre~~~or P1:zed~ełsk~ włamyw~cze o?ezwładmh go 1 z~1ązali; ode~rah . mt~
Klucze od skarbca, 1 zarowno Jego Jak 1
dozorcę zamknęli w skarbcu.
Po trzech godzinach przybył woźny
Rewerski, by objąć służbę, lecz czatujący jeden z bandytów obezwładnił go
też zamk~ął w skar.bcu.
,. .
Złoezyucy zabr~!1 z dwuch opi:~zn~cnych lms zawartosc, poczem ulotmh się.
Wezwano dyr. Gordowskiego, ten wezwa{ kasjerów i urzędników, przyczem ustalonc, że !upem włamywaczy padło oko
ło pół mil,iona złotych.

ku czci Pa a Prezydenta
WILNO, 15.VI. O godz. 10-ej rano
Pan Prezydent Rzeczyp0spolitej
w towarzystwie wiceministra spraw wojg
skowych Konarzewskiego na lotnisko na
.
.
Porubanku. Artyter1a sygnahzowała przyprzybył

no·\

Antypolsk1·e

Rzpłitej

bycie Pana Prezydenta salwami armatnie- twysłucbał Mszy$~ odprawionej przez ks.
mi.
biskupa Bandurskieg!>, który wygłosił pięk
Wojsko prezentowało broń. Tłumy lud ne kazanie. Nasttjpnie Pan Prezydent
ności witały Pana Prezydenta gromkiemi wziął udział w święcie wileńskiego aerokiu
okrzykami „Niech żyje". Pan Prezydent bu. Była to niezwyka uroczystość, urzędzc
na przez akademicki wileński aeroklub.
Wojewoda rozdał w obecności Pana Prezy-

demonsłrac~·e

przed gmachem poselstwa w Pradze

denta dyplomy 12 pierwszym pilotom. Na·
stępnie po przemówieniach odbyło eię poświęcenie sztandaru w obecności Pana

Prezydenta. Po ceremonji wbijania gwoź·
PRAGA, 15.VI. Wczoraj o godz. 20,30 Idemonstrantów, nazwiskiem Zottan Schon- dzi w drzewce sztandaru Pan Prezydent
przed gmachem poselstwa polskiego miały hertz, lat 25, słuchacza politechniki niemiec
miejsce demonstracje. Grupa młodzieży w kiej w Pradze, pochodzącego z Koszyc.
liczbie kilkudziesii;ciu osób wznosiła wro- Schonhertz znany jest policji z kilkakrotne
. p 1
okr k' .
"ł k"lk kam" ·
d · •
d
t · h · eks es h
gie ..o.sce
. zy I I rzuci a i a
iem, go u ziruu w emons rac1ac I
c ac
wybiJa1ąc dwie szyby w oknach poselstwa. komunistycznych. Władze zatrzymały go
Zaalarmowana policja schwytała jednego z w areszcie i wdrożyły dochodzenie.
000

szef He1msvehry
•
wydaIony z Austr11••
sie zamachu stanu

Wiedeń obawiał

WIEDEŃ, 15.VI Wydano tu nakaz wy-

"

Dziś w południe Pabst z małżonką oddalenia z granic Austrji szefa sztabu Heims lecieli samolotem do Wenecji.
vehry mjr. Pabsta. Wydalenie to wywołaNa \Vczoraj i dziś zarządzono w Wied-

przyjął ofiarowaną .przez akademioki aeroklub wileński złotą oznakę klubową.
w dalszym ciągu uroczystości Pan Pr~
zydent przyjął defiladę garnizonu wileó·
skiego. Defilada, którą prowadził d-ca
obozu warownego gen. Kropp • Paszkowski wypadła według własnych słów Pana

. .

Pr~zydenta im~OOUJ~CO. w ślad

.

za ~OJskiem odbyła się defilada P. W. Bezposred
nio po defiladzie Pan Prezydent Rzptitei
udał się na stadjon okręgowego ośrodka
P. w. i w. F., gdzie owacyjnie był wita·
ny przez zgromadzoną w liczbie kilku ty.
•
b.
'ć Ró · · i~AI • •
:.,,,.
sięcy pu bcznos • wruez m vuziez, bi\1"'
rąca udział w zawodach urządziła Panu
Prezydentowi gorącą owację.
Pokazy gimnastyczne wypadły bardzo

ło silne wrażenie. Pabst usiłował narzucić nitt pogotowie policji. Domy i budynki puHeimwehrze program polityczny hittlerow blicznc były pitne strzeżone przez organy
ców i przeistoczyć Heimwehrę w stron- bezpieczeństwa w obawie prób zamachu
mam
w;•
we nictwo polityczne. Pabst brał niegdyś stanu. Spokoju nigdzie jednak nie zakłóudział w zamachu Kappa, oraz w zamordo cono.
pięknie. ·
waniu Róży Luxemburg i Karota LiebknechCała prasa wiedeńska pochw~da iarzą
Na zal<'ończeitie świ~ti' W. R. i P. W.
ame:rykańscy w Warazawie ta. Prasa lewicowa twierdzi, że Pabst czę dzenic policji. o wydalenie Pabsta. (PĄT) ks. biskup Bandurski poświęcił, nowozbuWarszawa n czerwca. sto wyjeźdża~ do Włoch.
,
dowaną na terenie sta'djonu strzelnicę ma·
Dziś lotnicy amerykańscy oddali hołd
-u<:>O
• łokalibrową.
pamięci Nieznanego żołnierza. Eskadra
0 godz. 17-ej Pan Prezydent zwiedzil
samc!otów
nad Piacem Marszałka
Piłsudskiego a
wystawę wileńskich artystów - plastyków.

OTNIC"

amerykańskich

Groz'na

przeleciała

jeden z pilotów eskadry, zniżywszy lot
na 20 metrów zrzucił
właśnie na grób
Nieznanego żcluierza. Wfoniec upadł w
ctl1egłości 15 kroków od Grobu i podnie·
siony został przez dwuch wyższych urzędników, którzy złożyli go na płycie
grobo':"ca· .
Dziś wieczorem aeroklub polski wydał bankiet na cześć lotników omcrykań·
akie]).

-

·

Anglicy

• wB
· · bay
· 'u ·
. om

syłuac1a

Pan Prezydent odjechał ru
na Pośpieszce i przygląda!
.
.
•
.
k
h" •
III
d · 1 ·
depesze z l-"ld.1'.'llem spiesznego wysłania cię lwu urnom tppicznym
samo zie ne1
oddziałów wojst.::oy-y'h. do ~0~1l~~1y:u. Są.to brygady kawalerji.
prawdop~dnfml'E' sro~ki ostroznol'ci. podJęo godz. 22 Pan Prezydent Rzplitej przy
te w zwią!Jtu z pro!~kti 1wan~·m w pr.zysz-j był na raut, wydany ua cześć Najwyższe.
łym tygodntu wprowau:r.cmem nowych
Z .
'k s·ł Zb .
.
przepisów administracyjnych.
g? wi~rz: 110 ~ a 1
roJnyc 11 przez gar·

ściągają zewsząd
.

POONA, 15.VI. Tutejsze władze WOJ·
skowe otrzymał~ z Bombay'~ terminowy
telegram z żądaniem natychmiastowego wy
s!a11i~ do B~mb~~·u bataljo~u piech~ty w
hczbte cona1mme1 500 lndzt. Do innych
ośrodków woiskowyc:1 nadt's1iy również
.

.n
>

pos1ffii woiskowe

Następnie

tor

wyścigowy

~on wlłenskt,
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CHODZTWA

tusilnych, mimo świadectw i poleceń naj- pełni przypadającego kontyngentu emi-1 ca, by wspaniała myśl została jak najlepszych. Proszę spojrzeć na innych emi- gracyjnego. Ze statystyki opracowanej szybciej zrealizowana - dla dobra młograntów, czy w oczach ich nie malują się przez „Congressionar Informatoin
Bu- dych pokoleń obu lu'ajów !
OSADA BIAŁY ORZEŁ
te
same
uczucia?
Apatja
i
żal
za
krajem
ojreau"
Waszyngtonie
wynika,
że
z
koi1Jedno z naszych towarzystw kolonizaczącym się 30-go czerwca
amerykańDZIEN POLSKI W CHICAGO.
:yj nych otrzymało koncesję terenową od czystym, który nie umiał dać im życia„.
skim rokiem budżetowym niewykorzystaW dniu 20 lipca urzadza Polonja chi<;tanu Espirlo Santo w Brazylji i założyło
ODCZYT PROF. STOŁYHWO.
ny został kontyngent emigracyjny dla cagowska, jak coroczni~ Dzień Polski
na niej w roku ubiegłym pierwszą polską
Wybitny
antropolog
polski,
prof.
Ka16,946
osób. Większość tych niewyzyska·· połączony z wielką zaba~ą. Dochód prz;
osadę, administrowaną polskiemi rękami.
Nazwano ją po portugalsku Agula Branca, i.imierz Stołyhwo, pr.zebywający obecnie nych kwot a to przeszło 10,000 przypa- znaczony na cele oświatowe i dobroczynw Ameryce południowej, gdzie przeprawa da na Anglję i Irlandj~ północną, któ- ne. Jakich rozmiarów jest to święto na-:o znaczy w języku polskim
dza
studja antropologiczne wśród kolonji rych kontyngent wynosi 65,721. Z upraw rodowe dowodzi fakt, że od r. 1926-29
Orzeł Biały.
polskiej,
wygłosił w Rio de Janeiro odczyt nionych do wjazdu do Ameryki
25,957 dochó dwyniósł ckoło pół miljona zł.
Kolonja leży w północnej, mało zaludnion ej części stanu. Z map tego kraju wy- po francusku pod tytułem „Zagadnienia ty Niemców, 424 nie skorzystało z uprawnika, że tereny konce!>yjoe znajdują się w pów antropologicznych". Odczyt ten, zor- nienia. W Austrji nie wykorzystano 33,
O UMYSŁOWĄ I GOSPODARCZĄ
stronach nieznanych, ochrzczonych wiele ganizowany przez Muzeum narodowe, w Szwajcarji 8, w Szwecji 108 wiz paszSTOpCĘ WYCHODźTW A.
mówiącem mianem terras desconhecidas. zgromadził licznych przedstawicieli nauki portowych, a nawet z J aponj i, której kon
Pisma polsko-amerykańskie
to cit
Na!eży jednak priyznać, że w tern groźnem i doznał barazo przychylnego przyjęcia. tyngent wynosi zaledwie 100 osób, wy- spór na temat, które miasto jest stolic~
mi;inie mieści się wiele przesady. Nie po- Obszerne wzmianki i sprawozdania o od- jechało do Stanów Zjednoczonych tylko duchową. wychodźtwa, które zaś tylko
r;iadają one wprawdzie dróg kołowych, ani czycie ukazały się w największych dzienni- 84 osoby.
gospodarczą.
miast, ale przecinają je liczne ścieżki kara kach, jak „O Jornal", „Jornal de Brasil"
Dawniej duchowemi stolicami
byly
JUBILEUSZ ZWIĄZKU NARODOWE·
wanowe. Mieszka tam ludność mało wpraw i t. d.
miasta
na
zachodzie,
więc Chicago, DeGO POLSKIEGO.
dzie cywilizowana i w lasach rzadko rozW
dniu
1G
sierpnia b. r. święci Zwią troit, Milwaukee i Cleveland z trzech
WYJAZD
OSADNIKóW
NA
KOLONJĘ
siana, jednak chrieścija1iskie uczucia nie są
najzek
Naro!1mvy
Polski w .Ameryce 50-let- powodów: pierwsze - były tam
BIAŁY
ORZEŁ.
w jej duszach rzadkością. Na ludność tam
większe
i
najstarsze
polskie
skupie
W dniu 5 czerwca br. odjechał z War- ni jubileusz swego istniE:nia. Jest to najtcjszych lasów dziewiczych składają się w
nia;
drugie
najstarsze.
dzienniki;
obczyźnie,
znakomitej większości osobniki, mające szawy do Marsylji czwarty zkolei w roku potężniejsza organizacja na
trzecie - siedziby największych
polwic;ksze lub mniejsze zatargi z prawem, a bieżącym transport osadników z Polski, skupiająca 281,330 członków. W święcie skich organizacyj. Z tego trzeciego poPolonji
amerykańskiej
weźmie
udział
caudających
się
na
kolonję
Biały
Orzeł
w
Brawięc bandyci lub złodzieje.
wodu Chicago stało się także stolicą gola Polska.
W Espir!o Santo, a zwłaszcza w są zylji.
spodarczą,
ponieważ tam skupiają
si~
Transport ten liczy 140 osób; z Mar&iednim stanie Minas Geraes utarło się już
o
POMNIK
WŁ.
ORKANA.
kapitały
największych
zrzeszefl
w
miljo·
oddawna, że gdy ktoś kogoś zabije, postrze sylji odjedzie statkiem francuskim „Mindo
W najbliższym czasie odbędzie się w nowych sumach.
li, ograbi, lub w jakikolwiek inny sposób ve" do Rio de Janeiro, gdzie zatrzyma się
Chicago
kongres „Związku Podhalan w
W ten sposób
stało się, że
około
kilka
dni
na
„Wyspie
Kwiatów'',
poczem
~drze z prawem rzuca rodzinne strony
Ameryce.
W
związku
z
tern
poruszają
dwóch
miljonów
Polonji
w
Nowej
Anglj1,
odpły
nie
do
portu
Victoria,
stolicy
stanu
i umyka na lewy, dziki brzeg rzeki Doce,
polsko-amerykaliskie
sprawę New Yorku, New Jersey i Pennsylvanji
gdzie zapada w niezmierzone lasy dziewi- Espirito Santo, stamtąd zaś przez Collati- pisma
wzniesienia
pomnika
piewcy
Podhala.
„poddao się" duchowełj i gospodarczej
nę
i
A!damento
<los
Indios
(koleją,
samocze.
oto
odezwa:
władzy
dwóch miljonów Polaków w stachodami
i
na
mułach,
oraz
piechotą),
przyW lasach, nad rzekami San Jose i ClaPrzystoi i wypada, aby tam w Polsce, nac~ zachodnich. Z zachod~ich . bowier:i
ro, osiedliło się pod koniec ubiegłego ro- będzie do siedziby kolonji „Orzeł Biały".
ku dwadzieścia rodzin polskich. Nowi Na kolonji przygotowane są już działki zie szczególnie w miejscu rodzinnem Orka- stolic se.ły na całe wychodz_two I przy~·
ja.k o
dowód mowan.e były bez sz.emram~. ':szystloe
'osadnicy, przewazme Kurpie i Mazury, mi po 25-50 ha dla będących w drodze na, stanął pomnik Jego,
rodzin
rolniczych.
Dotychczas
wyjechało
wdzięczności
ludu
podhalańskiego
dla plany I formy p~ac 1 ustroJow narodo~~ hwycili głodnemi ziemi rękami topory i
,
. .
· ~ zpoczęli zawzięty, nieubłagany bój z bo- z Polski na kolonię Biały Orzeł n 0;1 ~d 600 s·w<!go pieśniarza, którego słowo zakuło wych na obczyzme.
osób.
niP.knl) Podhala i obznajomiło tych, ktoAle to zaczyna ulegac zmiame. Od za;·, 111.
~·z;. tego nie znali, - z wielką miłością, kończenia -yvielkiej wojny ~. now~go pań
Zaledwie sześć miesic;cy upłynęło od
j,tk<! lud podhalański otacza Polskę •
stwa, polskiego _„umysło-wą stolicą . WY·
~asu, gdy pierwszy z pionierów stuknął
Pomnik taki pewnie stanie, idzie o 7hodztw3: stał się Ne~ 1 York, a Chicago
na próbę siekierą w twardy pień odwieczto, aby inicjatywa postawienia tego po- Jest stolicą „dolarową •
nego drzewa, a już dzisiaj widnieją dzieOBRADY NAD EMIGRACJĄ
siątki hektarów poręb, pól kukurydzy, ryżu
ROBOTNIKóW.
mnika, aby pierwsze
fundusze na ten
PROHIBICYJNE PERYPETJE.
i mandjoki. Trzy czwarte z tych rodzin
W dniu 26 czerwca br. rozpoczną się pomnik po::;::ł:r ZQ Stanów Zjednoczonych;
Razem z mieszkańcami całych Stamieszka już we własnych chatach, z któ- w Paryżu obrady polsko - francuskiej ko- gr):; · ~ Podhalanie żyją, w dowód, że urych najgorsza jest lepsza od najlepszej misji doradczej do spraw emigracyjnych, mieją być wdzięcznymi Temu, któremu nów Zjedn. dzielą się i nasi wychodźcy
leśnej siedziby brazylijskiej,
a wszyscy przewidzianej na mocy konwencji emigra- winni wiela, idzie o to, aby Podhalanie na „suchych" i „mokrych". Każda walka
marzą o tem, jak głęboko sięgną w twardy, cyjnej polsko - francuskiej z 23 września z~ Sta;1C.w Zjednoczony-eh i co,
którzy wyborcza w Ameryce ma ten wielce ży
Ódwieczny las i jakie dostatki wydrą mu z 1919 roku.
opracu ~ ~ w odlewarniach,
rzezalniach, ciowy podkad. Kandydat suchył nie
';laszczęki. Nara.zie jednak do dostatków
Na porządku dziennym obrad znajdą jedwabiarniach i przędzalniach, i ci, któ- trzyma ani jednego głosu mokrego. I oddaleko.
się aktualne sprawy, dotyczące emigracji rzy w pismach pracują, i co, którzy
są łwrotnie. Zwycięstwo przechyla się jedNa drodze do nich położył się wysoko- robotników polskich do Francji, oraz ich adwokatami i ci, którzy leczą, i ci, któ- nak powoli w stronę „mokrych'', stwierpienny las istny mur Ijan i bambusów, go- położenia na terenie Francji.
rzy są kupcami zainicjowali taki, choćby dzając prawdziwość maksymy:
rące słońce równikowe i legjon złośliwych
W obradach komisji wezmą udział z skromny pomnik, który stanie w Polsce.
Bez wódki, nawet wierzba uschnie!
owadów. Chłopy tną jednak las aż drzai- ramienia rządu polskiego: dyrektor Urzę Bo na w:izystko wychodźt·~-~ stać tutaj,
gi lecą, a pot oczy zalewa.
du Emigracyjnego - p. Bolesław Nako- więc i 1:::i. to b;rć powinno i prawdopodobCZEGO CHCE MLODZIEż
Owe pierwsze dwadzieścia rodzin pol- niecmikoff, wicedyrektor tegoż Urzędu - de będzie.
WYCHODźCZA OD STARSZYCH?
skich stanowią awangardę dalszych kolumn p. Mieczysław Biesiekierski, radca mini„Wiadomości codzienne" w Cleveland
konkwistadorskich, które wkrótce poczna sterjalny z Urzędu Emigracyjnego - dr.
FUNDACJA KOśCIUSZKOWSKA •
w ten sposób ujmują postulaty młodych
efo nowej kolonji napływać. Na przestrze~ Langrod, radca emigracyjny przy ar.ibasaCelem Fundz.:::ji
Kościuszkc·;.rskiej odnośnie starszego pokolenia:
ni 500 kilometrów kwadratowych, stanowią dzie ·polskiej w Paryżu - dr. Tadeusz Dal jest zaciefoieniJ w~złów przyjaźni i kulMłodzież chce, by starsi dopuścili ją.
cych koncesję polską w Espirlo Santa, ma bor, konsul generalny R P. w Paryżu - tury między Ameryką i Polską. Zadanie do udziału w życiu organizacyjnem, dali
osiaść w przeciągu kilku lat 1800 rodzin, dr. Karol Poznański i konsul
polski w - wyn1iana studentów między obu kra- jej głos, dali jej możność rozwijania spor
czyli około 9 tysięcy osób. Oczywiście ko Strassburgu - p. Bohdan Samborsk:.
jami. środek - stypendja dla
studen· tu, dali jej godziwą. rozrywkę,
oddali
Jonizacja przedsięwzięta na tak dużą skalę
tów z Polski w Ameryce i die studentów do jej r07J'p()rządzenia ubikacje w swych
musi posiadać kierownictwo, to też towaPOLSKA NA PIERWSZEM MIEJSCU
ze Stanów w Polsce. Ograniczenie - sty- salach na jej kluby, dali jej mundurki,
r:i:ystwo kolonizacyjne wybudowało u zbie
W IMIGRACJI FRANCUSKIEJ.
pendyści z Polski muszą być Polakami sportowe, organizowali drużyny sportogu rzeki San Jose i Ciaro duży budynek dla
Według urzędowej statystyki
w roku bez względu na wyznanie; stypendyści z we, kontesty i t. p. Słowem młodzież chce
administracji i baraki dla przybywających
1929 przybyło do Francji ogółem 179 tys. Ameryki są Amerykanami bez względu by to co organizacje chcą. robić dla mło
emigrantów, stanowiące zalążek przyszłego
dzieży - robiły razem z młodzieżą przy
i 32 t pracowników cudzoziemskich, z któ na pochodzenie.
Aguia Branca.
Cel jest szlachetny, środek tak pro- jej czynnym
współudziale, a nie bez
rycłi 110,871 było zatrudnionych w przemy
sty i uczciwy, że ogół wychodźtwa przy- meJ.
· ·
śle 68.450 w rolnictwie.
WYNURZENIA EMIGRANTA.
życzliwie, a zdrowa
MODA ZMIANY NAZWISK.
Liczby imigrantów poszczególnych na- jął myśl Fundacji
W Gdyni miał rozmowę jeden z (,zienmyśl
Fundacji
musiała
trafić
do
jego
Wśród
wychodźtwa polskiego w St.
rodowości przeclst aw i :;.ły się w następujący
.dkarzy z wychocfźcą do Brazylji, oficerem
sentymentu. A szczególnie
chętnie od- Z.i. zapanovmła moda zmiany
nazwisk.
sposób:
rezerwy, a z zawodu książkowym. Oto
niósł siQ do niej ogół związkowy,
jab Zwłaszcza młode pokolenie wstydzi się
Polacy
55,269
smutne wynurzenia emigranta:
wykładnik najlepszy sentymentu
wy- nczfr:·ego o~""V.''.: 1 :ic.::;o nn:::y:iska i przyWłosi
34,222
- Jestem oficerem rezerwy - rozpoBelgowie
23,982
chodźtwa
!
bi era angielskie. Tłumu cz~:: to „to~·mrz/
czął emigrant a z za~odu książkowym.
Hiszpanie
18,974
Amerykańscy przyjaciele Polaków i skie~11i i byznc ~'Nemi trud1::i5 c:.r.mi"
Po zwolnieniu z wojska pracowałem kolejPortugalczycy
12,908
Tak! byznes przedewszystkiem !
Polski, rozpatrzywszy cele Fundacji o- j
no w trzech firmach warszawskich, które,
Na
resztę imigrantów składają się Cze- świadczyli, że jeśli Polacy złożą
jedną
aczkolwiek stare i do niedawna zasobne,
r3IESIĘCJOLECIE BITWY POD
wskutek fatalnych warunków gospodar- chosłowacy, Jugosłowiani, Niemcy, Rosja- trzecią część funduszu, oni postarają się
przyjacieli:;
W" n r - \WĄ..
czych upadły. Przez pół roku blisko po- nie i t. d., których liczba jest mniejsza niż o dalsze dwie trzecie. I ci
10,000.
równocześnie rozszerzyli projekt FundaPlanowane s~,; uroczystości na wielką
zo stawałem bez zajęcia, wszelkie moje sta
Ogólna liczba imigrantów, wynosi cji Kościuszkowskiej na pełny
miljon ska1ę.
rania o pracę pozostawały bez skutku. Po
140,451.
dolarów.
Stanęło
więc
na
tern,
że
wyZ tą rocznicą największego zwycię
stanowiłem więc wyemigrować, zebrałem
chodźtwo ma dać 350,000 dolarów a re- stwa Rzeczypospolitej zaszła dziwna trawszystkie swoje oszczędności, spienięży
sztę 650,000 dolarów dadzą
Ameryka- gedja. Zamiast bowiem dać ją narodowi
łem, co się dało i oto za chwilę wyruszę
nie.
jako symbol własnej obudzonej siły, pedo Brazylji. Opuszczam kraj z konieczna~
Wśród wychodźtwa
zebl'ano
JUZ wni ludzie chcą z n.iej zrobić partyjn~
ści, niepewny dnia jutrzejszego. W yj e ż- OSŁABIENIE FALI EMIGRACYJNEJ.
dżarn z Polski z przykrem uczuciem, że w
Obecne niekorzystne położenie gospo- 150,000 dolarów. Jest nadzieja, że \V krót manifestację przeciw Piłsudskiemu, od200,000 dola- mawiając mu zasług·i zwycięstwa,
a
kraJu ojczystym, za który walczyłem przez darcze w Stanach Zjednoczonych A. P. kim czasie i brakują.ce
dzieląc je między Weyganda i Hallera.
trzy lata, w żaden sposób nie mogłem zna- najlepiej oświetla fakt, że większość kra- rów zostaną zebrane.
ży_CZ,Yll!Y wychodźtwu z całezo
serMniejwięcej iak w rolsce 1
leić sobie chl~Q.a mimo starań naib.ar.dzie.i. 'ów euro,o~kich nie w~korz.Ystal:a w

Brazylja

w

Francja

Stany Ziednoczone A. p.
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Rady Miejskie·

domagali się wczoraj na wiecu członkowie NPR-lewicy
i Zw. Zawodowych „Praca"

JUTRO:

-·-

Innocentego

W dniu wcz;orajszym, o godz. 10-cj ra- magist.rat m. Łodzi ni~t11ko. 1'.ic przyc~odzi
Oświa sze.ro~1m rzeszom naib1edmeiszych. m1esztowego, odbył sic; zapowiedziany wiec, kancow z pomocą, ale - naoclwrut pogł~
o rga111zowany
·
N p R 1 ·
· b'
.
..
.
przez . . . - ew1cę 1 1a n~c1.z~, p1 zy~zem zaznaczon?, 1z mag.1:
Związki Zawodowe „Praca". Tematem strat '.~111.1en w pierwszym rzędzie zatrudmc
wiecu były sprawy, związane z oceną go- ro~otnikow s~zonowych przez pełne sześć
spodarki samorządu m. Łodzi.
dm w tygodrnu, gdy tymczasem rozpaczy
Na wiec ten przybyło około l .500 osób. na on akcję w kierunku zredukowania cza~~g::::i;
Do zi;;romadzonych przemawiali poseł su pracy do 5 dni w tygodniu.
Z. Koterba~Dziuhan
Waszkiewicz, pp. Modrzejewski, Zubert,
Po dłuższej dyskusji zebrani uchwalili
któr7y '~ dłuższe przemówieniu wskazali rezolucję, domagającą się m. in. rozszerze~ochowała mnie wczoraj ... na c1ężk1e położenie klasy robotniczej mia- j nia robót sezonowych, w celu zatrudnieTo już nie moje ocz_y patrzą na świat ~~:dzi,.,; jednoc:eśnie S!\.~:::ili, Qijbże nia w:,:ystk:ch robotników, którzy zajęci
Ws. słone a
Zach6d •

Poniedziałek

g.
~

3 m. 9
19 m. 5

no w sali miejskiego Kinematografu

n:

[boż_y

pochowała mnie wczoraj żałość pod
[lipami,
a wieczór na m,Ym grobie lran.1ą się
[poloż,Ył

i odd)Jcha szeroko lasem i polami.

Drugi

dzień

ładniej pachną, niźli włos:y
[płowe,
słabiej bł)Jszczą niż słońce
[wschodzące . .•

a ocz:y

Nocne

dyżury

aptek

Łodzi

-0'---

odbędzie się dziś

Dziś, o godz. 6·ej wieczorem odbędzie
się d~monstracyj1'.y ro~h~d ży~ów łódzkich
przeciwko zamkmęcm 1m1graci1 do Palesty-

ny.

't*•• d*r

będą

ti-

tery: T U W Z.

Przed . komisją ~oborow4 Nr. Ż przy

ulic

Ogro~oWeJ

Nr: 34 wmni stawić się poborowi l~
roczmk~, z11m1e&zk111i JUl terenie XIII k 9 m. poi. p.
o na.zw-ii;;kach na litery S W.

P~ze_<l. kon~sją. p~bo1:ową, Nr. 3 przy ulic)'
~I. ~osc1uszk1 21 wmm , atawi.f aię poborowi
Ioczmks. 1908 kat; , B., ktorzy w maju i cierweu.
192.9 !oku uznam za cza.sowo niezdolnych do
słuzb;v wojskowej zamieszkali n.ą. terenie 8 kom.
pol. o llazwiskach na litery: R S T U W z.
Przed komisją P. K. U. Łódź-powiat (Piotr•
ko~iJka 187) poborowi rocznika 1909 zau1i~·
kali na terenie miast: Aleksandrowa,
Xoa:-itw_itynowa! Rudy-Pabjanickiej, Tuszyna ora
gmm: Babice, Chojny i Brójce.
'
Na ~omisj~ należy przynieść dowody osobi-

s~e stwierdzaJące tożsamość osoby, zaświadcze·
me rełestracj.i, kartę zwolnienia ze służby woj·

skowe1 oraz mne poąiadane dokumenty.
~000

(w)

.

do kręcenia lodów

9-letni Karol Suwalski, syn

o godz. 6 wiecz.

Imione a sklepy zamknięte.

Zbiórka na Zielonym Rynku,
pochód kroczyć będzie ulicami

poczem

Zieloną,
Gdańską, Cegielnianą, Piłsudskiego, Plac
Wolności, Nowomiejska do Bałuckiego

u11ierucho- Joel, p. Szapiro i p. Lichtenstein.

&M

przed

ZaKą'Qle.;
82 .Poborowi rocznika 1909 zamieszkali na.
re111e 8 kom. pol. państw. o nazwiskach na Ji.

Demonstracyjny pochód żydów rz::,

dowsk1e warsztaty pracy

W!Q&Wi6?5Nt8MC

Pobór rocznika 1909 i 1908

Palce w trybach maszynki

Dziś w nocy dyżurują apteld:
W pochodzie wezmą udział organizacje
Sukc. Wójcickiego (Napiórkowskiego
27),
W. Danieleckiego <Piotrkowska 127), I!11ickie- sjonistyczne, związki zawodowe, organiza- f~ynku, gdzie pochód zostanie rozwiązany.
go i Cymmera (Wólca11ska 37), Sukc. J. Hart· cje kupieckie i spo.łeczne.
Utworzony został specjalny komitet po
mai1e. (M łynarska 1), J. Kahana
(AleksanPo~czas trwa111a pochodu wszystkie ży rządkowy, na czedlc którego stanęli ławnik
<irowEka 31).

'

_!l!!!!l!J
~ .dniu dzisiejszym winni się stawić

W sobotQ wlcczorem, wbrew poprzed- dowy nowego więzienia i obiecał swe popar
W_i;starczJ) na uboczu leżeć w i>łaszczu 11io ułożonemu programowi pobytu p. mi- cie w zrealizowaniu planu budowy.
Po obejrzeniu placu goście objeżdża
d . . nistra Cara w Łodzi, zaszła nagła zmiana
[ ~ ai m, i p. minister Sprawiedliwości postanowił li miasto, wreszcie udali się na krótki od::ibJ; dusza 5zumiala drzewami na
1przepędzić w naszem mieście jeiszcze d;de11 poczynek do Grand - Hotelu'.
[wietrze niedzielny.
Po południu p. minister podejmowany
i lrwiinąc jan:;ębiną w czeri:vcorv.Y dzień
Wczoraj rano p. minister z otoczeniem był obiadem przez adwokaturę łódzką w
[parn_y, pod~jmo·~any był śniadaniem u wojewo- salonach Gra11d - Hotelu.
drżała pł_ynnie, w
·g d
dy łodzloego p. Jaszczołta, poczem złożył
O godz. 7ej wieczorem p. minister udał
nagi ""anem po ~ 'I
jeszcze kilka wizyt.
!:ię na dworzec i serdecznie podziękował
[powietrzu.
W południe p. minister w otoczeniu pre przed odjazdem prezesowi Bcłżyńskiemu,
zesa sądu Bełży1iskiego, prokuratora Mar- prokuratorowi Markowskiemu, władzom
kowskiego i innych wyjechał samocho- miejscowym i sędziom za miłe przyj~cie w
f pocói:, pocóż W!erszc, gd}} slerz_yplęi
[lipowe dem na płac przy ul. Pomorskiej róg Mor- Łodzi, skąd jak oświadczył wywozi bardzo
ski ej, gdzie ma stanąć centralne więzienie. miłe \Ą: spomnienia.
,(b)
let:>icj potrafią zagrać niż r,Ym:Y
P. minister interesował się planem bu-,~
[dzwoniące i

Przeciei bz_y

zonowych 1 oraz
wobec c· ·k· h
.
.
ięz 1c warunl·:ow f111ansowych samorządu łódzkie 0
spowodowaną przez nieumie· tn cros 0 g '
kę, - domagają się rozwią~~ni! l!>łó~z~:~
'.Rady Miejskiej i rozpisania wczasie na "blizł
szym wyborów.
J
Rezolucję tę zebrani
władz wojewódzkich.
skierowują oo
( s)

komisJą poborową Nr. l przy ulicy

pobytu

p. ministra Cara w

byli w r. ub. przy robutach sezonow c'"
pełnego tygodnia pracy dla robotnikó;8~

e

---e'---

„,

§Q

wali się na kuracji w Karlsbadrue~ J. E.
Dolar i fw1t angielski w y w i e r a ~s ... bi~kup. ':!-'Ym.ieni~cki,. komendant POfa s c Y n u j ą cy wpływ na wła· hcJ1 łodzk1eJ N1wz1elsk1, p. p.
Ejzenścicieli hoteli i pensjonatów. Nazwy an- braun, Daube, Fiszer, Berg, Guterkunst,
tryskają ze źródeł leczniczych w Karlowych Varach
gielskie i amerykańskie są dowodem, że Kruger, Sosnowscy, Kasprzycki i niżej
Karlsbad 15 czerwca 1930 r. I W parku Riczmondskim znajduje
się angli·c y i yankesi dostają za swoją walu· podpisany. Należy jednak dla uniknięcfa
Dzieje Karlsbadu tkwią w pomroce 'piękny pomnik
Adama
Mickiewicza, tę nietylko komfort, ale i nazwy swoich rozczarowań przyjezdnych zerwać z ba..jwieków. Podanie ludowe przypisuje od- w z n i es i o n y ko s z te m r o- miast i wielkich ludzi.
ką, popuarnlą bardzo u nas, że w Karlskr ycie źrćdeł leczniczych cesarzowi Ka- d a k ó w i m a g i s t r a t u
m.
Przed wojną Rosjanie nadawali ton badzie i wogóle zagranicą j e s t t a rolowi IV, który podczas polowania w r. K a r l s b a d u. Komunikacja auto- wszystkiemu. Szeroka rosyjska
natura n i e j, a n iż e 1 i w u z d r o w i 1370 odkcył przypadkowo to źródło, po- busowa dogodna i sprawna, służba au- dawała tutaj wyraz upodobaniom i... roz- s ~ a c h P o l s k i c h .
żywność,
kcił na<lv10rm:go lekarzowi zbadanie ich tobusowa grzeczna i uprzejma.
rzutności. Kosztem pół
miljona rubli imeszkanie i leczenie j e s t
s t a .
właściwości leczniczych, a d o ś w i a d
Ludność Karlsbadu prawie wyłąc:znie wzniesiono tu z przepychem cerkiew ·w n o w c z o d r o ż s :z e a n i ż e l i
czy ws z y 11 a sob i e cud o w - niemiecka, ale wpływ czeski na stosunki stylu bizantyńskim. Na frorttonie
cer- w P o l s c e. Całkowite utrzymanie
n e j
i c h
s i ł y, zalecał swoim i miejscowe wzrasta z roku na rok. Ur~- kwi widnieje płaskorzeźba, przedstawia- miesięcznie jaknajskromniejsze
wynosi
cibcym ich ·st oso·wa.nio w różnych choro- dy i banki czeskie wywierają odpowied- jąca cara Piotra Wielkiego jako mura· 900 złotych.
bach. Karlsbv,d j est polożony 374 nad p. ni nacisk na miejscowe stosunki, a ro- rza w Karlsbadzie.
Opł~ta kuracyjna wynosi od 70 lł.'oron
m. i liczy 22,000 ludności. Ilość przyjezd- dzace sie mieszcza11stwo czeskie w KarlsPiotr Wielki odbywał wtedy jako rze- w klasie VII do 500 kor-0n w klasie· L
nych w okre3ie letnim dosięga
c;rfry badziie dorównywa pod względem obrotna misślnik podróże po całe.i Europie i j a - Opła~y u Ieka~·zy wynoszą od 120 koron
70,000 osób. Wśród kilkunastu (14) źró- ści i umiejętności p1·~;ystosowania się do k ? m u r a r z h Y ł
z ~ t r ud- za p1~1·wszą wizytę do 300 koron, następ
deł gorących króluje Miihltrum, a w warunków mieszczaństwu niemieckiemu. n I o n Y P r z Y b u d o w 1 e k a- ne wizyty od 50 zł. do 150 zł. (korona 27
szczególności Szprudel, dostarczający na Jest to siła która za lal dwadzieścia z<lo- n a ł u· Fakt ten został upamiętniony groszy). Mieszkania od 20 karon do 80
minutę 2,000 litrów wody, a dziennie 2 będzie niet~lko równouprawnienie formal spec~ah~ą t.abl!cą yan;iątkową, w języku koron n.a .do~ od osoby. Kilo szynki 60
i pół miljona litrów i wytryskujący nie- ne, ale gosIXJdarcze i finansowe.
:;o~yJslnm I memieck~m, wmurowan.ą. w kor.on,. JaJ~O Jedno 2. korony. W
\yn1
raz n a w y s 0 k 0 ś c i
1 2 m e.
Antagonizm pomiędzy Czecham.i, a sciane kanałową rz~1 oraz
pom~1k1em mmew1ęceJ stosunku idą ceny in!Ji'c.ll &r·
t r ó w . .żródła karlsbadzkie lecza sku- Niemcami
i s t n i e j e n a d a I. na tak zwanym „Hmschschprungu '.
tykułów z wyjątkiem ovvoców,
k t ó .
tecznie choroby żołądka, kisz.ek, nerek, Najlevszym tego dowodem jest fakt, ie
Dziś n'J.oskali, jeżeli chodzi o wydawa- r e s ą b ar d z o ta n i e n. p.
reumatyzmu, otłuszczenie serca i cu- w pobliskim Egerze na wiadomość o zło~ inie pieniędzy, zastąpili amerykanie i an- kilo pomorańczy 7 koron, kilo banauów
krzycę.
cie sokołów czeskich ludność niemieck3. glicy. Przybywają od czasu do czasu ro- 15 koron. Słowem skromne utrzymanie
Zarząd miasta robi wszystko, aby U· opuściła miasto i zagroziła bojkotem każ- syjscy emigranci lub nieliczni urzędnicy wraz z mi,e szkaniem na jedną osobę, WY·
tdrowisko podnieść i spopularyzować w demu, kto z tym zlotem
odważy siQ sowieccy. Niedawno chór kozaków Doń· nosi dziennie 35 złotych.
świecie. Ludność katolicka
grzeczna i współdziałać. W okresie sezonu przyby- skich popisywał się, przy zapełnionej saWielu po przyjezdzie spotyka z tych
toierancyjna w stosunku do obcych. Sto wa tu kilkaset Polaków, jednak
brak li.
przyczyn rozczarowanie.
Bardzo wielu
sunki inne, aniżeli w Niemczech, gdzie łącznooci
kulturalnej i
towarzyskiej
W okresie tygodnia lotniczego byłem którzy oburzają. się na to, że płacą
1·
często usłyszymy dźwięk obcego języka sprawia, że nie wywierają odpowiednie- świadkiem śmierci
a s a 1 o t n i - złotych dziennie w Morszynie, Krynic;
na ulicy doprowadza
do paroksyzmu go >vpływu na miejscowe stosunki.. Jeże · c t w a c z e s k i ego, k ap i t a - Busku, Truskawcu lub Iwoniczu
tutr
wściekłoś ci. Ordynuje tu kilku
lekarzy li Polacy tej łączności stworzyć nie mo- n a Jl.·I a 1 k o v s k y e g o. Podczas płacą. bez protestu od 35 do 50 zł. dziey
pop1sow nie. Na pociechę jednak powtarzają: „No
polaków, między innymi Dr. Wasertal i gą, to pobratymcy Czesi winni stworzyć wykonywania akrobatycznych
Dr. Edelman. Kupiectwo i ludność stara w Karlowych Varach sekretarjat zjedno- runął z zdruzgotanym aparatem na zie- tak ale to zagranica''.
'A. Rzewski.
się przystosować do
upodobania i gu- czenia słowiańskiego, aby nawiązać ści · mię. Fakt ten okrył żałobą lotnictwo <:ze---~·--stów kuracjuszy. W wielu zakładach wi- ślejszy h:ontakt z tymi, którzy z konie· skie.
dnieją. napisy: ...Tu mówi sie po nolsku". ezncści musza nieraz kilka miesięcy prze
Z Łodzian w roku bieżącym znajdo- I

Miljony litrów gorącej wody

I

bywać w Karlsbadzie.

(b)

handlaNapiórkowsluego. 76, P?magaj'1:c rodzinie w przygoto'Yamu .l~ow, kręcił maszynką. W pewneJ chwili prze~ nieostrożność wsunął w
tryby maszynki palce lewej ręki,
tak
nieszczęśliwie, iż doznał oberwania dwu
palcy i zmiażdżenia trzeciego palca.
Chłopca w stanie nieprzytomnym oo
wieziono do szpitala Anny Marji. (a)
.zamieszkałego przy ul.
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Policjanci
otrzymają białe

czapki

Dążąc do ulżenia policjantowi w je-

iO

ciężkiej służbie, szczególnie w okresie

letnim, gdy swe trudne obowiązki zmuszony J. est pełnić na upale i spiekocie,
komenda główna policji państwowej jeszcze przed dwoma laty wprowadziła na
okres letni mundury drelichowe dla policjantów.
Dalszym etapem jest zarządzenie komendy głównej policji państwowej, które ukazało się przed kilkoma dniami o
noszeniu przez policję w okresie od 15-go
maja do 30-go września białych czapek,
~jącycb.. n~ celu zmniejszenia. działama prom1eru słonecznych w dm upalne.
Pożyteczna ta inowacja wzorowana
jest .na pmykładz.ie
zachodnio-europej •
skich, w pierwszym zaś rzędzie na przepisach policyjnych Stanów
Zjednoczonych Am. Półn.
W najbliższych już zatem dniach ujrnymy naszych policjantów w białych nakryciach gowy. (Iskra).

Wycieczka nad morze
Przygotowania do drugiej wycieczki
nad morze polskie, realizowane przez
Łódzki Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej
są w pełnym toku. Zapisy napływają dość
licznte, tembardziej, iż koszt wycieczki
wynosi zł. 75 - a dla członków Towarzystwa, wojskowych i urzędników pań
stwowych zł. 70 i może być pokrywany
przez jej uczestników w ratach. Wycieczka wyjedzie z Łodzi dn. 4 lipca r. b. wieczorem. Pierwszy dzień pobytu nad morzem poświęcony będzie dokładnemu zwiedzeniu portu polskieg-0 w Gdyni.
Drugi dzień wycieczki uczestnicy spę
·11zą na Helu, w ostatnim dniu zaś udadz1t
się do Gdańska, Oliwy i Sopot.
Zapisy przyjmuje sekretarjat Ligi {Al.
(ościm~iki 53)
.codziennie od godziny
A2j do !':!-ej wieczorem.

świętojańska
w Rudzie Pabjanickiej

Noc

lódzki Oddział Li~1 .Morskiej i Rzecznej urządza w •ct•1:e1 siedzib.ie w l:\„•dzie
Pabjanickiej w sobotę dn. 2~1 czerwca r. b„
Noc świętojańską. A'•y tej tradyC} jnej sło
wiańskiej uroczysrc kt naadf. odpov.·ic~dnie
ramy artystyczne i spor~::w::! zorganizowano komisję wykonawczą, w s1dad której
wchodzą oprócz członków
Zarz.iJu l.igi,
przedstawiciele związków śpiewaczych i
sportowych Łodzi i Rudy Pabja11ickiej.
\V skład programu wejdzie rozpalanie ognisk, puszczanie wianków, konkurs ozdobionych łodzi kwiatami i lampionami,
ognie sztuczne specjalnie przygotowane,
iywe obrazy, śpiewy chóralne i tańce, oraz
zawody wioślarskie. Zgłoszenia do w~ię
cia udziału prtyjmuje sekretarjat Ligi Al.
Kościuszki 53.

8-łetni chłopiec
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TEATlł

pod samochodem

Zbrodniczy szofer

zdołał

zbiec

I

IZTU&łłA

TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. ;18.

. Wczoraj. okoł~ godziny 3-rj po połud-1nernu chłopcu, zbiegł.
,Dziś w POI_Iiedzialek dla Z~ązkó·R' ~obot11i
mu 8 - letni Stanisław
Bartczak' zamiesz- . . Przechodnie zabrali ch!OJJ''a
eh obrazach
oraz dm „My
następne.
kapltalna
rewJa
w
c·
'"' do pobli~" cz)
14-tu
mozemy
też".
k ay
ł przy u.·l .:>ie.rakowskiego 36, przecho- k1c1 bramy, dokąd zawezwano też pogoto-1
d~ił przez JCZdm<i obok numeru 127 przy wie. Lekarz pogotowia stwierdził ranę
:MIEJSKI TEATl1 LETNI
uhcy ~leksandrowskiej. W tej samej chwi szarpaną głowy oraz wstrząs mózgu.
Cegielniana 16.
11 z \~1elk~ szybkością naclj~~hał samochód,
Po udzieleniu nieszczęśliwemu dziecku
.MOTKE ZLOJJZIEJ".
ta~, ze me pozos~aio ~hw!l! czasu, aby pierwszej pomocy odwieziono go do szpiDziś w poniedziałek o go<lz. 9 w1ecz. po ct!·
dziecko usun ł
d
t I A
M ··
· b
nach zniżonych ostatnie pn:edstawienie sziuki.
<i ? się ~ )~Z 111 •
.
a a nny arjl, w stame ardzo groźnym. Asza „Motke złodziej" w i·eiyserji A. Marka.
Szofer zamiast mesc pomoc przeJecha.(P)

Kronieka po1•11cy1na
e
a

„ŻYDOWSKI KRóL LEAR".
Jutro we wtorek premjera najgłośniejszej
i najlepszej sztuki
Gordina p. t. „żydow ski
Król Lear", osnutej na tle sławnei
t"a<!'.Cdji
Szekspira.

1

· - - · 0- - -

.

· WIELKI

POżAR.

~Lambrecht (Grodzeńska

łtEWJI w

TEATR

15). (b)

Dziś

PA'l.~KU

STASZICA.

puedstawieni.e zawieszone.

We wsi Pałczew gm.
łódzkiego wybuchł pożar

Brujce, pow.•
SAMOBóJSTWO„
„,TYLKO U :NAS".
w zabudowaJutro we wtorek premj~ra przygotowanej z
niach Franciszka Wimana. Ogief1 z nieZamieszkały przy ul.
Zielonej 38 wielkim kosztem i nakładc'TI nracy, wystawobywałą szybkością objął dom mieszkal- Aleksander Sł·omkowski
podczas nieo- wej rewji w 16 obrazach ,.T~·lk o u nas".
ny, oborę i stodołę, które jeszcze prz€d becności domowników powiesił się. (b)
przybyciem straży całkowicie spłonęły.
Z Miejskie.i Galerji
Straty wynoszą około 30,000
złotych.
W Zgierzu niezwykle poruszenie wySztuki
Władze policyjne wszczęły
dochodzenie wołało samobójstwo znanej tam z da1,vcelem ustalenia przyczyny pożaru. (w) nych czasów jako bogatej kobiety MarOkrężna wystawa Styków została iui
janny Tarnicldej.
otwarta.
KRWAWA BóJKA.
Gdy rano sąsiedzi usłyszeli jęki, wydobywające się z zajmowanego przez onPrzy ul. Grodzeńskiej wynikła bójka giś bogatą a obecnie będacą na służbie
pomiędzy kilku pijanymi osobnikami i Tarnicką, weszli do środka i zastali ją
ich znajomemi kobietami.
wijącą się w bólach.
W ~ezultacie walki została ciężko raStwierdzono, że w celu samobójczym
niona jedna z kobiet nieustalonego nazwi napiła się ona kwasu solnego i po odska, którą pogotowie odwiozło do szpita- wiezieniu do szpitala zmarła, nie odzyla, a lżejsze rany odniósł
Franciszek skawszy przytomności.

j.,lł

11

. STALE. AUD~CJE. Sygnał czasu 11.58 i 12.58
na wszystk~e stacJe. W Warszawie 13.10 k
ik·
mcteorolo:ucznv.
omun at

Do
ł'ROGRAM

ROZGLOśNI LóDZKIEJ
Wtorek, dnia 18 czerwca 1930 roku

P.T • PlłEllUĄElłATOlłÓW
późnego doręczenia lub

L ----W razie

P. T. Prenumeratorów

nieotrzymania pisma prosimy
„H a s ł a"

zawiadamiać administrację

tel. 163-66.

Polsk·e rad·o a Pomorze
Przeciwstawić się należy

·

zakusom
polityki niemieckiej

Po:n:o.rze jest terenem, w który bij<}
?d chwih traktatu wersalskiego Niemcy
J~ko w wysunięty furt Polski. Wszystkie środki, które wiodą do rewindykacJi
„korytarza" są przez Niemców stosowane z logiczną, nieubłagana konsekwencją. Nietylko więc w gabin~tach dyploma
tycznych, nietylko na wielkich szachownicach polityki międzynarodowej, nietylko za: pośrednictwem prasy świata, lecz i
w dziedzinie radjofonji. Nikt może trafniej i celniej od Niemców n i e 0 c en
Zyskowność rzemiosła ił z n ac ze n i a rad j 0 f 0 11 j i.
Radjofonja w Niemczech jest potężnym atutem państwowym, nietylko kul:Ministerstwo skarbu
przeprowadz~ turalną i rozrywkową. imprezą, lecz prze
.6becnie rewizję ustalonych przed kilku dewszystkiem cz Y n n i kie m Pr olaty norm średniej zyskowności w zawo- p a g a n d y.
dach rzemieślniczych. Normy te posiada
Niechaj więc polska radjofonja zda
ją pierwszorzędne znaczenie przy
wy- sobie sprawę zawczasu z ofenzywy niem' l. .
t
N
ad
miarze podatków przemysłowych.
iec neJ W e erze. asza r jofonja win
Izby rzemieśMicze zapytane o opinję
na czemprędzej podjąć kontrofenzywę,
przez min. skarbu nadesłały memorjały, a?! obywatela Rzeczypospolitej uchroz. których wynika, iż zyskowność rze- mc przed osaczeniem go niemieckiem.
miosł znacznie się zmniejszyła. P1·zypisal!
Niejednokrotnie prasa sygnalizowała
to należy wpływom mechanizacji przeniebezpieczeństwo, jakie grozi nam ze
mysłu.
strony niemieckiej radjofonji, która 0 _
.
Ogromną różnicę między normą śred
niej zyskowności z przed lat kilku, a o- s t a t mo znowu czyni duży krok do dalszej
ekspansji. W najbliższym czasie
maji!
becnie wykazuje szewstwo.
powstać d w i e w i e l k i e s t a_
c j e n i e m i e ck i e p 0 d p i ł ~.
or a z p 0 d He i Is b erg iem ;,,
Prusach Wschodnich.

maleje

z. chwilą powstania 15-kilometrowei
stacJi w Pile oraz 100-kilowatowej stacji
w P,rusach Wschodnich, IJOZa
stacją
gdanską. Pomorze będzie wystawione n::t
bardzo intensywną. niemieck<} propagan ·
dę. A że Niemcy w tej akcji nie przebierają w środkach, świadczy
audycja,
którą. w styczniu b. r. podała
stacja
~onigsw~rnterhausen. Była ~o. trans1'.1iSJa z Wmtergartenu w Berhme - wiepodczas 1
cu w „Verein der Ostbunde",
której w niedzielę w południe w słowach

LóDź: 11 ' 58 - 12 ,05 - s ygnał czasi;
~
Warsza~ oraz hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie. 12,10 _ 13 10
RadJ'ow
k
k ln p
'
Y porane
sz o y, • ""'.~nda Tatarkiewicz opowie wesołe przygody piora E. Zarembiny P t
Pierw
w_YCtecz
· k a " . p . Modrakowska odśpiewa
· ·" szerer.r
sza
piosenek. Następnie koncert z płyt gramofono~
W3'.'ch. 15,4~ - 15,45 - Odczytanie pro,,.ramu
dziennego l r:pertuar teatrów i kin. 15,4'5 16,15 - Chwilka lotnicza (przed wakacjami)
- wygł. dr. W. Baliński (tr. z
Warszawy)
16,15 - 17,15 - Muzyka z płyt
gramofono:
wych (tr. z Warszawy). 17,15 - 17,40 _ Odczyt turystyczno-1uajoznaw.::zy (tr , W
IVY) 17 45
.
. •
· z
arsza.
'
- ... ci,45 Koncert
po ·1
(transmisJ·a
,„
pu arny
. z narszawy). Wykonawcy: Urkiest~~ ~olskiego ~adja pod dyrekcją Jozefa Ozim~nsk1ego'. l~!arJa .J:fof,,;ka (śpiew) i prof. LudWlk Urstem (akompanjament). 1) -„,
'
bert· S
• · h
. .
„„. S cnu~
·b ynuonJa -moll (meaokoi1czona) 2) F
;::,c11u ert: „Do muzyki" i Sobowt, ,, ,
.
, .
M , „
or - odsp~eVl'.a p.
. I.enska, 3) Bizet: Suita Zaba
dz1ec1ęce": a) Trębacz i dobosz 1 b) L
wy
Bąk, 4) M~ły mąż, mała .żona, e) Gal~p~da c)
odegra
orkiestra, 4) Bizet·· •i\.rJ'",.. „ Ca ro, p1.k 1.
p b
CJ.a • anera z op · " Car1nen" - o dsp1ewa
. .
p M
R onska. 18,45 - 19 15 _ Rozm~;t . . . k ·
·
"k t
'
""' osc1 i omum a . gospodar~zy Izby Przemysłowo HandloweJ w Łodzi. 19,15 - 19,30 - Muzyka
z
„płyt· gramofonowych. 19,30 - 19 ,35 - Od czy.am; programu na dzień następny i .komuni:a~ 1_9,3~ - Prasowy dziennik radjowy (tr.
ar„zaw.y~.
19,50 - Transmisja z Opery
~arszav:skieJ. Po transmisji komunikaty met.e~rolo_g1~z:iy, ~oli.~yjny, sportowy i inne, otaz
retransm1SJe S•aCJI zagranicznych.

namiętnych i
brutalnych
nawoływah
mówcy, by Polsce slłą odebrać Pomorze.
Drugim takim wystęvem był
odczy~
przea berli:iiskim
rmlU'ofonem
pror.
liotscha. A przecież Niemcy
podpisali
międzyna:rodowy układ, który zobowią
'i1
je państwa, by nie występowały na W-edze radjowej w sposób agresywny wobee państw obcych. Cóż znaczy dia nich
zwykły akt lojalności, mający stanowić
w radjofonji czynnik zbratania narodów
i łącznik wspólnej narodom kultury?
Jeżeli Niemcy nawet ze stacji berlińskiej jawnie odsłaniają przyłbicę, nietrudno przewidzieć, jaką będzie działal
ność budują.cy~h się pogranicznych stacyj niemieckich. Co na to polska radjofonja? Słychać, że w Toruniu ma powstać tylko słaba przekaźnikowa stacja, a
KRAKóW: 12,10 - Radj. poranek szkolnv
potrzebna byłaby s i 1 n a c e n t r a 1_ ; Warszawy. 15,00 - Kom. gospodarczy ~
n a n a p 0 m 0 r z u, ze studJ"ami· 'Nfszawy. 1611 5 - 17,15 - Koncert IJłyt gramo onowych .. 17,45 ~ T(oncert z
Warszawy.
w Toruniu, Grudziądzu i Bydgoszczy.
19,10 - FelJeton z Warszawy.
Chyba ostatnia to chwila, by zrewido
wać ten niepożadany radjofoniczny stan
Po;~~gr: 13,05 - 14,00 - Ko!1cert gramorzeczy, na nasz~m
Pomorzu
r Niamieckim ~g~·
'Rad-: 14,fl? -( NotoFwania giełdy pien.
.
.
.
·., ~ •
„
,~,
JOgraJa syst. ultona). 17,45 _
~a~usom nalezy p1zeciwstaw1c tam simą 1~,45 - Koncert p 0 pul. z Warszawy). 18,4 5 _
i zywotną polską organizacje radjofoni- J 9,oo - Nadprogram. 19,00 - Interl. muz. 2
czną, która nasycając eter do ostatnich pwł:t _gramonowych. 19,50 - Trans:n. z Opery
f'
h l ,
„r . z. 23,()0 - 24 O~ - l\fuz tan z kaw E
geogra icznyc rnnczyn Pomorza polską splanada".
·
· ' ·
· " kulturą i polską sztuką, stanowić będzie
wał ochronny przeciwko niemieckiej a- , 7 KATOWICE: 12,10 - Radj. noranek szk. 7.
\, ars~awy.
1.6,20 - J.7,15 - Koncert z płvt
gresywncści radjofonicz:nej.
P"ramof. 17.45 - 18,4!1 - Koncert nopul. · :;.
Społeczeństwo polskie na
Pomcrz 11 Wars:i;~·1:y. 18.45 :-- 19,05 - Rozmait., 19,05
winno żądać silnej sta- - 19.,:,0 - l'od~1ennv odcinek powieścio-,•ff
Konmnikatv
harcerski~·
c j i - i życzenie to zakomunikować Poi- 19,4.5 - Hl,50 s k"iernu Radju. Brak przedstawicieli po- 19,50 - Onera z '!'. W w W::irszawie.
szczególnych województw, a przedewszyZ AG RANI C'Z'l\E.
stldem zagrnżonych kresów zachodnich
16,30 - Lipsk. „PiQknn Galatea" - operetw Polskiem Radjo sprawił, że
projekt ka Supp~'go .
19,30 - Praga. Transm. z TPatru Narodov•ystawienia słabej stacji „n:rzekaźniko·
wej" na Pomorzu został bez protestu ak- we;;o. ..Faust" - ope1·a Gounoda.
19,45 - Wiedeń. Koncert symfoniczny poc
C!eptowany.
dyr. Annasa JaernC>-felta. Tr. z Wystawv
My polscy radjoabonenci w intere'sfo
20.t5 - Sztokholm. Koncert
syrnf~~iczny
naro~owo-paflstwowym żądamy
s i 1- nod <lvr. Arinasa .Jaemefelta. Tr. z Wvstawv
. 21,0() - Langenberg. „Ucho świata" słueh~
n e J stacji na Pomorzu.

I·
---el!>---
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1-

,

•
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0

0

T

W. K.

w1sko Boeseir.o i Brennecke'g-o.
22,15 - Bruksela. „La Paix chez soi"
medja Courteline'a.
'
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ZWYCI STWO POLS
Austrja pokonana w Krakowie 3: 1 (2: 0)
Wczorjszy mecz międzypaństwowy Pol- I połowie austrjacy nie wykorzystują rzutu
ska-Austrja przyniósł Polsce wspaniały ii:arnego. Po zmianie stron gra jest bardziej
sukces w postaci zwycięstwa w stosunku ·wyrównana, mimo to Polska zdobywa trze
3; 1. Reprezentacyjny zespół Polski wystą cią bramkę z przeboju Balcera. Dopiero
pił w następującym składzie: Fontowicz,
Martyna, Ziemian, Szaller, Kotlarczyk,
Mysiak, Czulak, Kossok, Reyman I, Pa~urek I, Balcer. Już pierwsze minuty prą11oszą przewagę drużyny polskiej. W
W
'min. Pazurek podaje Reymanowi, który
~dobywa pierwszą bramkę. Przewaga dru
iyny polskiej trwa nadal, i w 25 min. Kos
sok zdobywa drugą bramkę. W pierwszej
Rekordowo krótką karjerę miał pu·
har „Republiki" ufundowany dla zwy. '
'
cięzcy w dorncznych zawodach footbałowych Łódź-Warszawa. Pierwszy mecz
z serji rozgrywek o puhar odbył się 1v
czerwcu roku ubiegłego,
drugi w
sim-pniu, trzeci i ostatni wczoraj.
Fakt, iż Warszawa trzykrotnie w cią

na 5 min. przed końcem prawy łącznik go- lei n (Niemcy). Po tym zwycięstwie Polska
ści zyskuje honorowy punkt: W drużynie wysunęła się na pierwsze miejsce w rozpolskiej wyróżnili się Fontowicz, Martyna, grywkach o puhar Europy środkowej dla
Kotlarczyk i Pazurek. Sędziował p. Bir- amatorów.

Warszawa·-Łódź
Puhar „Republiki'' staje

•••••••••••.,„
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\Vietkl wybór w6zk6w

„
Ił

„„

Piotrkowska 73

w podwórzu, tel. 1-58·61
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gu roku rozprawiła się z piłkarzami Ło
dzi oraz pokaźny rezultat
bramkowy
tych trzech spotkań wyrażający się stosunkiem 11:3 (4:2, 5:0 i 2:1)
nader
smutnie świadczy o łódzkim
footballu .
A trzeba stwierdzić, że stolica tylko raz
jeden (w si€rpniu 1929) wystawiła
do
walki o puhar zespół
pierwsz01'Zędny,

Międzymiaslowy mecz piłkarski Łódź- I ciągu 25 min., lecz słaby atak nie był w
Kraków rozegrany przed zawodami Pol- stanie uzyskać bramki. Po zmianie stron
ska-Austrja zakończył się katastrofalną Krak()w miał przygniatającą przewagę.
porażką Łodzi w stosunku I :5(O:1). Dru Bramki dla Krakowa zdobyli: Mitusiński
żyna łódzka wystąpiła w składzie uprzed- 4 i Bator. Dla Łodzi honorowy punkt strze
nio podanym, jedynie na miejscu Pudlarza lił w ostatniej minucie Pawlak. S~dzia p.
grał Fleischer z Hakoahu. Do przerwy Ło Rumpler.
dzianie grali dobrze, przeważając nawet w

„DOBROPOL•

Ł6dt

się własnością

Porażka Łodzi w Krakowie 1:5

krajowych zagranicznych łó:lek me•
talowych; wyżymaczki amerykańskie
materace wyściełane oraz materace
sprężynowe
hygieniczne „Patent" do
Ił meblowych łóżek podług minty nabl'ć
moina najtaniej I na najdogod• •
•
nieJ•zych warunkach w fabryc1• •
nym składzie
Im
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Z okazji jubileuszu 10-ciolecia PZLA, m., 2) Meyro 1,75; skok o tyczce 1) Adam dach kobiecych uzyskano następujące wyI) Hulanicka 7 sek. 200
Ddbyły się w sobotę i niedzielę w W arsza- czak 3,68 m. (rekord Polski), 2) Majtkow- niki: 50 mtr.:

wie międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, które przyniosły szereg wspanialych
wyczynów zawodników polskich. Poszcze
gólne wyniki przedstawiają się następują
co: 100 mtr. :1) (Solt) Węgry 11 sek.,
2) Engel (Czech), 200 mtr.; 1) Engel
22,5 s.; 2) Solt 22,6 s.; 400 mtr. Piechocki
(AZS Pozna11) 50,8 s.,; 2) żuber (Warsz.)
51,2 s.; 800 mtr.: 1) Lechwicki (Bydgoszcz) 1,59, 4 s. 1500 mtr.: 1) Petkiewicz 3,57, s. (rekord Polski) 2) Kusosiński 3:58,4s.; 3) Jokivirta (Finia:1dja)
3:59,8 s.; 5 klm. 2 I) Kusocu':.•;k1 14:.5H,4 s.
(rekord Polsld), 2) Jokiv1rta 15: 17,2 s.;
3) Koscyak (Czech) 15:51 s.; 110 płotki:
1) Nowosielski 15,7 s.; Skok w dal: 1) No
wosielski 6,85 m. 2) Solt (Węgry) 6,68 m.
skok wzwyż: 1) Stanislay (Czech) 1,80
~~~~~~~~~~~~~~~-~~

•• W
„
P O l Sk a b JJe
ęgrow
w tennisie 3: 2

Mecz tenisowy Polska-Węgry roze,61.'any w Warszav,.ie przyniósł
Polsce
.zwycięstwo w stosunku 3 :2. Poszczególne wyniki przedstawiają się następująco: Warmiński (P) - Aschner (W) 5:7,
6:4, 6:0, 6:2, M. Stolarow-Takacs 6:4,
6:0, 7:5. M. Stolarow·Aschner 6:4, 6:5,
6:3. Magar-Warnicki 10:12, 3:6,
6:3,
6 :1, 6 :2. Gra podwójna: Leitner, Aschner (W) bracia StoJ.?r.aw 'ł:~~ ~.:Q. 8:6

6:4.

·

ski, rzuf kulą: I) Heljasz 13,90, m. 2) Ki- mtr. Orłowska 27,6 sek.; skok w dal: 1)

vi (Finland) 13,07 Dyski: 1) Kivi 42,19 .Sikorzanka 4,95, skok wzwyż: I) (Janow
m., 2) 39,99. Oszczep: 1) Szydłowski ska (Sokół-Pabjanice) 1,35 dysk Kobiel55,62 m1 2) Kądzielawa 50,63. W zawo- l~ka 34,91,52. 2) Konopacka - 34,58 m.

MI s T Rz os T WA
'.

·

Zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo
okręgu rozegrano poraz pierwszy w 3-ch
klasach A, B i C. Piotrków obsadził silnie
klasę c i zwyciężył w ogólnej punktacji
(69) jednak w punktacji o nagrodę Ł. O.
z. L. A. prowadzi nadal ŁKS przed Kruszenderem.
Wyniki sobotnich i niedzielnych · zawodów podajemy poniżej:
Klasa A: 100 mtr.: Kwaśniewski
1 (ŁKS) 11,6 s. Ten sam zawodnik wygrywa 200 m. - 24 setc. i 400 m. 57,6 sek.
1500 m. - Starosta - 4 m. 27,8 s.
Skoki w dat i wzv:yż Kwaśniewski
.(ŁKS ) 6 m. 13 cm. 1 1 m. 60 cm.
Trójskok - Bobiński (ŁKS) 11 m. 28
-cm.
Oszczep - Bobiński - 51 m. 90 cm.
Kula~ Fiszer (KE) 11 m. 19 cm.
Dysa _Miller (KE) - 34 m. 50 cm.
Młot - Miller (KE) - 30 m. 50 cm.
Klasa B: 100 m., 200 m. i 400 cm. Rybak (KE) 11,4 sek.; 24,8 sek.; 56,2 sek.
800 mi 1500 m. - Wróblewski I (ŁKS)
2 mł 10,2 s. i 4 m. 23 sek.
5000 m. - Kupka _(KE) 18 m. 32,5 sek.;

I

2:1

ŁODZI

10000 m. - Kupka (KE) 42 m. 11 s.
110 przez płotki - Miller (Sokół) 19,7
sek.
400 przez płotki - Wróblewski 64 sek.
4X10~ i 4X400 - Sokół (Pabjanice)
50,2 sek. i 4 m. 11 sek.
Skok wwyż - Kryszczyński (KE) 1,52

W ąrszawy

była
dwukrotnie zaś
team, sklecony
hgowych i klaey A.
~rzez

:)
reprezentowallł
doraźnie

z graczy

Do wczorajszego meczu na
WKS-u przystąpiła nas~pująca

boisko
jl•denastka stołeczna: Keller
(Pol.),
Fe1·t
(Warszawa), Szcootkowski (Legja), Tynowski (Pol.), Cebulak (Legja) Szczepaniak (Pol.) Jung (\Varsz.),
Piliszek
(Warsz.) Ogrodziński (Pol.), Pj:zeździec
ki (Legja) Lerner (Gwiazda), rez. l(a.
cza.nowski .(Pol.), :Human (Ma kabi).
W barwa.eh Łodzi grali :
J egorow
(ŁKS.), Mikołajczyk (ŁTSG), Kara.siak
(Turyści), Kuczyński (Hakoah),
Po<rodziński (ŁTSG), Triebe (ŁTSG), Be;kman (J'_,TSG), Presser (Hakoah), Królewicki, Herbstreich (obaj ŁTSG) i Michai
ski II (Turyści) .
W pierwszej połowie meczu \Varszawianie grają z wiatrem i uzyskują pewną przewagę w polu, mimo to ł.Jódź zdobywa bramkę ze strzału Królewieckiego.
N a tern kończy się jednak gra Łodzi. bP
stołeczna drużyna umie do przerwy· ·utrzymać skromny wynik O: I, aby· po
zmianie stron zapanować taktycznie narl
zmęczonym przeciwniki<!m. Bardzo ładna
gra prawej strony napadu
Warszawy
kilkakrotrnie wywołuje zamieszanie pod
bramką Łodzian, powodując wreszcie wy.
równującego goala strzelonego przez 0grodzińskiego. W kilkanaście minut pói
niej ten sam gracz sprytnie zakrywa obrońcę Łodzi Karasiaka umożliwiając w
ten sposób Przeździeckiemu
zdobycie
zwycięskiej bramki.
Po tym momencie w szere~i c!J.·użJ i1y
łódzkiej powstaje zamies:rn&ie. . Kaidy
zawodnik gra na własną rękę, przei co
defenzywa gości ma ułatwione "adanie i
mimo przewagi Łodzian, yfrzymuje zw}
cięstwo w swych rękach.
Zespół warszawski wyg-ra.ł najzupeł
niej zasłużenie. Pozbawiony wybitnych
jednostek oparł swój sukces na ambicji
wszystkich zawodników oraz na mądrej
taktyce zmęczenia przeciWnika w pier\vszej połowie gry.

Ostoją drużyny stołecznej byli: Kel·
ler w bramce, Cebulak i Szczepaniak w
pomocy oraz czwórka napadu z wyjlJt~
Sknk wdał - Rybak (KE) 6,07 m.
kiem słabego lewoskrzydłowego.
, Dysk - Miller (Sok.) 35,50 m.
Kula - Polo (ŁKS) 11,35 m.
Wśród Łodzian na pochwałę zasłużył
Młot - Szumiński (KE) 29 m.
sobie J egorow. Karasiak był skuteczny
KLASA C
tylko do. pauzy. Pomoc
również.
Po
400 m. - Cukrowski
.(Piotrków) zmianie stron. opadła na siłach.
oopa,.
57,85.
dzie łódzkim fatalnie grał Presser. Herb
800 m. - Cukrowski (Piotrków).
streich i Królewiecki również byli poni1,500 i 10.000 m. - Berłowski 4 m. żej swej formy. Skrzydłowi naogół zad(}36,6 s. i 38 m. 21 s.
woli1i.
5.000 - Moh 17 m. 59,8 sek.
4x100 i 4x400 - Piotrków 49,8 i 3
Zawody prowadził nadzwyczaj s-pręm. 56,65.
żyście p. Hanke, który nie dopuścił
dt)
Skok wdał - Kucharski 6 m. 10 cm. ostrej gry, choć wielkie ku temu skłonSkok wwyż - Ośmielak 1 m. 60 cm. ności wykazywał zespół Łodzi.
Oszczep - Kluźniak - 37 rn.
Publiczności poniżej 2000.
Dysk - Furmański 33 m.
--OG>O-.~
Kula - Furmański 10 m„. 4.5 l'-ll'l.

m.
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i strzostwa klubowe
Wyścigi

Nr.

CZ'l:lrw1.:a. 1~30 roktł'.

,HASLO" z ama. H>

6

••
na turnieju armJi

Bar·Kochby

Na szosie Krzywie-Głowno odbły się
W wyścigu Bar-Kochby na 100 klm.
klu- pierwsze miejsce zajął Kłosowicz (TZS.)
zawody kolarskie o mostrzostwa
bów: ŁKS., Bieg i ŁTK na dystansie 1- 3 g. 21 m. 10,2 sek. przed Maczew100 klm.
skim (TZS) Bartoszkiem (Orlę) i Wyrw grupie ŁKS-u mistrzem został wicllem (Szturm).
Bech, mając czas 3 g. 22 m. 20,4 sek.
W biegu juniorów na 20 klm. 10dniósł
Drugim był Spałek, trzecim Szefler.
zwycięstwo Madejski (TZS) w czasie 45
Mistrzostwo Biegu zdobył Cieplucha m. 30,8 sek. przed kuropatwą z Makabi
- S g. 35,3 m. przed Stachurskim i Jan- (Warsz.)
kowa.k.im.
Bieg tmystyczny 15 klm.
wygrał
łd1s.trzem I.KS. msW. Sochowicrz - 3 Felsz w czasie 33 m. 46,8 sek.
g. 40 m.

Od niedzieli 22-go czerwca do niedzielt 29-go czerwca odbywać się będą nad
jeziorem Michigan wielkie turnieje i popisy armji amerykańskiej, które będą urozmaicone popisami i widowiskami ludowymi różnych
grup
narodowościowych.
Dniem polskim będzie niedziela 22
czerwca czyli pierwszy dzień turnieju.
W programie dnia polskiego wezmą
udział cztery grupy a więc: Sokoli, Weterani Armji Polskiej i Wet. Armji Amerykańskiej Polskie.l!."o
Pochodzenia,

amerykańskiej

śpiewacy i Grupy w
tańcami ludowymi,

~

strojach ludowych z

Na występ ten przygotowują się So- ·
koli, którzy wystawią 500
ćwiczących .
Przygotowują się róvmież na ten popi~
przed dziesiątkami tysięcy ludzi śpiewacy. Wystąpią także Weteran.i.
Związek Podhalan postanowił wzh~ć
udział w Dniu Polskim i wystawi bardzo
1
silną grupę w strojach góralskich, któ- 1
ra przygotowuje taniec góralski przy ogniu. Dzień Polski zapowiada się wspaniale.

Zjazd Związkll Miast Polskich Sensacyjne rewelacje
•

przy udziale 500 delegatów rozpoczął_ się wczoraj
w Warszawie
wARSZAWA 15.VI. Dziś rozpoczął prezydenta m. Wilna Czyża oraz wicepreży
. '
.
.
.
.

s1ę w .warszaw~e dwudruowy z1azd Zw1ąz- denta .m. Kr~kowa Wielgus.a, którzy obej-

ku Miast Polskich. P.o uroczystem nabozeństwie w Katedrze Swiętego Jana, wszyscy uczestnicy zjazdu w liczbie około 500
osób, udali się do sali Rady Miejskiej.
O god z. 10-ej rano prezydent m. st. Wars1.~wy i prezes Związku Miast inż. Słomińs,{j dokonał otwarcia zjazdu, witając na
wstępie uczestników zjazdu oraz obecnych
na sali przedstawicieli !Uądu, ministra
Spraw wewnętrznych p. Sławoj • SkhMl·
kowsldego i p. min. Robót Publicznych Ma·
taki~wicza.

Po przemówieniach powitalnych wybra. _. ilrezydjum zjazdu w osobach p. prezy' .lta m. Warszawy inż. Słomińskiego,
• :zydenta m. Poznania Ratajskiego, wice-

1

mowah kolejno przewodnictwo podczas
dzisiejszych obrad. Nast.ępnie oucbwalono
regulamin obrad oraz dokonano wyborów
do komisji wyryfikacyjnej, poezem dyr.
•
.
.
.
Związku M1~st Pols~1ch Porowsw1 °?czytał
sprawozdanie zarząau za lata 1928 1 1929,
zkolei sprawozdanie lcomissji rewizyjnej
odczytał p. Zadora Szwajcer, poczem dr.
Józef Zawadzki referował sprawę zmiany
statutu. Po zakończeniu ożywione. dysku••
.
J
Sjt, zar~dzono ~rzerwę, po której dr. Zazawdzk1 wygłosił odczyt na temat budow·
nictwa mieszkaniowego.
o godz. 21 rozpoczął się w salonach
Rady Miejskiej raut.
(PAT)
•

w

Łodzi

Sp6łdzielnła

Łódź,

z ogr. odp.

123

(gmach Towarzystwa Rzemieślniczego „Resursa")
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Wkłady OSZCzędnos'c1·owe od jednego złotego za opro-
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centowaniem, terminowe i na
udziałowców Banku.

a atw1a WSZel ie Operacje bankowe.
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HUMOR

Moskalofilski „Ruskij Hołos" podał sen- I postulatów prowadził rząd Ukraióskiel
sacyjne re:vetacje o . rokow~niac~, ~óre IR~p~bliki Ludowej i ~e dotyczyły one rerząd polski prowadził z nacjonalistami u- wizJt szeregu artykułow układu zawartego
kraińskimi z pod znaku Unda w celu za„ w r. 1920 M. ]. Piłsudskim a Semenem Pep
warcia ugody. Postulatami miały być m. tturą. W związku z tem miał się podać do .
,in.: amnestja dla więźniów politycznych, dymisji Andrze.i Lewicki, prezes rządu
amhversytet ruski i szkolnictw.o, zwrot Do- Ukraińskie.i Republiki Ludowej.
mu ~arodnego i Staur~pigji oraz zlikwi~o:
„Dił~" zapr~e,c~ają? wszystkim tym wią
wame ruchu staroruskiego. Były równtez domośc1om wyJasma 1 ze genezą tych rewepostulaty 0 charakterze międzynarodowym, lacyj była wizyta ks. metrop. Szeptyckiego
których zewnętrznym objawem była de- u min. ]ózewskiego. Nieprawdą .iest, pisze
kłaracja Uuda, jaka ukazała się już dawno „Diło", że wizyta miała charakter polityczw sprawie prześladowania prawosławia oy. Ks. metrop. Szeptycki przyjeżdżał do
na Ukr~inie sowie~~iej. Rokowan!a z rzą- w:u-szawy.na zJazd ar~ybisk~pów a odwie·
dem. mu~ł prowadzic ks. met~opohta Szep- dzmy u !IDn. ]ozew~k1ego miały ch~rakt~1·
tycki, ktory konferował z b. min. spr. wewn. kurtuazyjny. Undo zad.nych rokowan pohJózewskim.
tycznych z polskiemi czynnikami miarodaj-'
Zbłłżony do obozu hetmana Skoropad- nemi ani pośrednio, ani bezpośrednio nic
skiego przemyski ukraińsld „Hołos" precy- prowadziło. Rewelacje pisma „Ruskij Hozuje wymienione przez ?,Ruskij Hołos" po- los" o rze~mmej ugodzie „Di~o" nazywa
stulały o cha_rakterze nuędzynarodo~ym w fałszywem1 od początku do konca.
tym sensie, ze rokowania w sprawie~

WARSZAWA, 15.VI. Opuszczając Pol- dziwu i prawdziwej wdzięczności za przy
minister Spraw Zagranicznych Italji jęcie, zgotowane przedstawicielowi Italji
p. Dino Grandi przesłał na ręce p. Mar- przez naród polski. Proszę również Waszą
szałka Piłsudskiego następującą depeszę: Ekscelencję o przyjęcie - najgorętszych
ż,rczeń, które ślę za pomyślność i szczęś.
Jego Ekscelencja Marszałek Polski
cie najgorętszych życzeń, że Polska j
Józef Piłsudski
Italja będą złączone w przyszłości tak:
w Warszawie.
Opuszczając Waszą szlachetną i wiei- jak były i w przeszłości bratniem.i wę·
,
· · Je
· dnos' złami •
ką Ojczyznę, uswięcouą
w swoJeJ
Wyrazr wdzięczności i poważania
ci i odrodzoną do swej dawnej świetności
(-) Dino Grandi
w historji przez siłę i przez zasługi WaMinister Spraw Zagranicznych !taiji,
szej Ekscelencji, pragnę przesłać Waszej
skę

Kilińskiego

ul.

o rokowaniach polsko· F\' '\\"· · ińskich

IDepe~~!rs!!!!!1;ił~~k~!diego

Rzemieślników Łódzkich

Bank

„.

Ekscelencji wyrazy
mojego szczerego po·01~--.

N•1emcy
·
d'

• d.

0dwełU

uci ekaj ąc przed pogonią króla Bolesława
w Skawinie
schronienia. Ponieważ ale ówcześni mieyszą zą zą
----0--szkańcy Skawiny,
Niemcy,
zdradzili
HIOJENA.
świętego Stanisława, wyrzekł z żalem: Na popieranie akcji odwetowej wydają milionowe sumv.,,
- f>owinna pani zakazać córeczce ca- - Bądź przeklęta Skawino, zo zdradzi"'
''
łować psa. To niehigjeniczne!
Sprnwozdanie z cdbytego ostatnio w
łaś swego patrona. Z tego
powodu w
PARYŻ, 15.VI. (Tel. wł.) „Ordre" po. - !V'a pan doktór 'fację. Kto wie, kto Skawi'lrie żaden mieszczanin niczego się daje nowy dokument propogandowy irre- Salzburgu kongresu wykazuje, jakie su.uę z mą całował przedtem.
my Niemcy wydają na podtrzymanie runigdy dorobić nie może.
dentystyczny.
chu irredentystycznego w rozmaitych
•
;
r•
„
' '
U LEKARZA:
.
krajach Europy i Ameryki.
- Panie doktorze, proszę powiedzieć.
,,Verein fiir das Deutschturit im Au·
ce- mi :w!aściwie brakuje, ale po polsku, nie
sland" wypłacił na ruch irredencki · w
po łacm1e, abym rozumiał.
AJzacji i Lotaryngji półtora miljona
. - . Za dc:?rz~ pan żyj.e i tyle. Jest pall
marek; w krajach bałtyckich i Gdańsku
zarłok1em, p1Jak1em, lemuchem. Rozumie
Kobieta czuje się zmęczona walką i pod-1 mężczyźnie.
również półtora milj<>na.
pan?
nieceniem. Walczyła przez ćwierć wieku.
A ż w r e s z ci e p r zy s zł a
- Tak, rozumiem. A teraz proszę mi Przed wojną i po wojnie bojowała o wo!- r e a k c j a • Nie całkowita, ale przemyto powiedzieć po łacinie, abym mó~ł powtó ność, o równoś ć , o swoje prawa. Wywal eona widocznie i znacząca tęsknotę zat
rzyć żonie.
czyła sobie to równouprawnienie w roz- przeszlością. Czar prababek i sentymentalm~itych dziedzinach życia. O d b i ł o nc dźwięki walca przypominają
m i OCHOTNICY.
sI ę to na modzic.
n i o n ą k o b i e c o ś ć • Coraz więDwóch żołnierzy - ochotników tak z soHigjena, swoboda, wygoda - oto za- cej widzimy ozdób na sukniach, kołnierzy
0..ą rozmawiało w r. 1920:
wołania mody kobiecej. Przewitwno ść ma ków, koronek, rękawiczek z długiemi frędz
zy jesteś j11ż, jak każe
- Powiedz mi, co ciebie skłoniło do terjałów, ekonomiczność w ubieraniu się, !ami, pantofelków haftowanych w kwiaobowiązek, polskiego
zapisania na ochotnika?
zwycięstwo kroju sportowego.
Moda na ty. Hafty, wykrojone w ząbki i zęby łamią
obywatela
- No cóż, mój drogi, jestem kawale- kostjumy angielskie, płaszczyki o kroju prostą, surową linję sukni. Lekkie suknie
rem, niemam nikogo na głowie, lubię woj- prostym, na spódniczki plisowane i wsze!- w k\'.riaty, kapelusze o szerokich rondach
Członkiem Polskiego
nę, a więc się zapisałem A ty?
kie odmiany pullowerów i swetrów. Z wło i fantazyjne pelerynki - znowu nadają ko- Ja - odpowiada drugi wojak sami krótko ostrzyżonemi ze suknią, odsła· biecic c e c h ę s e n t y m e n t a I Czerwonego Krzyża?
1estem ~ona.ty, lu.bię spokój, to było przy- niaj4cą ~olana, dotrzymuje kobieta kroku n ą , r o n1 a n t y c z n ą •
<
czyną, ze się zapisałem do wojska.
Pomagaj Polskiemu C~erw•
......:~~~~~~~~~11!1!!!!1!1~~~~~~~~~~!!11!!!!!!!!~~

śmiałego, miał
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naszych prababek
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SKAWINSCY MIESZCZANIE.
W Skawinie, miasteczku pod Krakodtm. opowiadaj~•. że śwJ~~Y. - s~~ni~~w

Kupujcie Wyroby ~rą.j9we !!!

+

Krzyżowi ratować

Ciebie,

~1~C=-!~!-':!:_:go-wK_~:z.r_e,.g! l l! ! P!l!!lols""'
i •k •

Nr.

16~

_,.HA8LO" z ctnia :!6 czerwca 1930 roku.

świeU.~y

Teatr

n-• •·

O S TA T NI E

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

POD PRĘGIERZEM · HAŃBY

j

•••D•

KINO-TEATR

Porywający dramat aktorki, której
światłem życia była miłość
W roli tytułowej: w najlepszej swej

MARY ASTOR
·

symfonja miłoś"i w wyczarującej pary kochanków

Hel.Twelvetrees i Fr.Albertsona

stry symfon. pod dyr. Leona Kantora.
Pocz. seansów o godz. 4 pp., w sob., niedziele
i świ,ta o godz, 12 w peł., ceny miejsc najniższe
po 2:L 1.-. 1.50 1 2. Na pierw:.zy aeans w:n:yatkie miejsca po 1 zł., w sob. i nied.z. od rddg 12
do 3-ej po 50 ir. i 1 zł. \V/nelk!e .uliowe bil<ly
waioc po cenach 1.- zt i 1.50.

,,p

Od jutra kino

mlfillil l§ll§l[§ll§ll§lfil[§Jlill§li§łl§J[§] 121

~o

5,40
„
„
7,50 pośp.
„
„
19.00
„ Koluszek 1.50
3.35
łł
"
„
6.50
„
10.50
12.10
14.15
"
15.55
16.45
·"
17.35
18.15
„
20.35
"„
23.30
8.25
tylko od 15.V-30.IX
„
w niecl7. i święta.
„
15.05
„
„
I 9.30
,,
,,"
21.35
"
"
... Andrzejowa 7.30 w ponicdz;arki i dni

dźwif(kowy,
śpiewna-mówiony p. t.

Kobieta, która Cię
n•gdy nie zapomni
Monumeutalny dramat erotyczny, w któ
rym przy drzwiach zamk:ni~tych sądzo
no Div~ w osobie

DAGOWElł

za zabójstwo kochanka, którego rolę
odtwarza najprzystojniejszy amant fil1nowy

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

c~ny

miejsc:

6, 8 i 10

wiec~.

Zt 1,

„

20.15 w niedziele
Tarnobrzega 10.05
" Skarżyska 16.20

II

1$&0 .. ~ ·:· Si!Wf~
Napiórkowskiego ? a

Dziś

i dni

następny eh

Wielka wojna!
-

Szalone bitwy z hordami holszewickiemi
Akcja toczy rię na pograniczu Rosji
bolszewickiej i jednego z państw ościen
nych p. t.

IW ogniu

11 i potokach krwi
Potężny

dramat w 10-ciu aktach.

li=============
UW AGA.

(Złotowłosy Anioł)
W :z:ruazajcy dramat ilustrujący dzieje
młodego utracjusza.
W roli głównej: ulubieniec publiczności
Michał

CZECHOW
Karina BELL
ulub. kobiet Gaston MOD OT
oraz 6-cio letni Bianka LOCET
piękna

LACE''

Początek seansów o godz.4,30, 6, 8,10 w.

Ceny miejsc zniżone.

I

i

~wil'b

23.56 posp.
16.35
20.06
"
1.30
Koluszek
4.00
"
"
5.47
"
"
6.52
"
7.21
"
8.37
,,
9.50
..
10.55
,„
13.55
„
I 4.45
„
"
16.05
18.00
11 Koluszek
„
22.57
„
„
7,40 tylko w
„
„
21.17 w niedz.
„
„
22.22 w niedz.
„ Andrzejov:a 8.53 w pon. i
„
„
21.48 w nieclz.
12.50
11 Skarżyska
, Ta rnoł:rzr?ga 19.40

„
„„

I
li

'

I
i
''

'
ij

I

Dworzec kaliski
ODCHODZĄCE

Z Krakowa
7.09
22.25
„ Lwowa
9.15
20.13
Koluszek
18.56
8.55
" Poznania
7.28
22.03
I
"
13.32
13.23
„
"
"„
7.01
21.28
"
13.27
7.24
"
"
„" Leszna
2.49
Leszna
2.09
„ Ostrowa
8.45
Poznania
10.04
„
„
23.16
19.25
Ostrowa
„ Warszawy 21.55 posr
15.25
"
,,
13.08
7.37 posp.
Warszawy
"
21.12
„
13.46
"
„"
9.53
7.17
"
"
„
1.05
13.10
"
"
19.og
„ Zielkowic
3.05
"
,, Łowicza
7.10
15.30
Zielkowic
,, Poznania
8.08 przez
Łowicza
19.55
13.40
„
0.35 przez Kutno
Poznania
"
"„ Płocka
19.53
9.25
"
4.58
21.20 "
Płocka
" Torunia
"
22.13
16.05
„
"
12.05
Torunia
Powyższy_ rozkład iazdy wchodzi w życie z dniem t5 maia

Oo Krakowa
„ Lwowa
Ko!uszek
„ Poznania

„
„

H

„"
„
„
„
„
„
"„

„

„
„

„
„
H

„
H

,,

•

Z Warszawy

Warszawy

pośw.

,.,

I ·:·

p. t.

Dodatek dźwiękowy i aktwalny polski

PRZYCHODZĄCE,

ODCHODZĄCE.

po raz ostatni!

seans. o g.

reżysera

Dworzec Fai>:ryczny

Wielki przebój

Początek

miłości !

i

Nowy rozk ad jazdy od 15 maja

I

LIL

2'enj11lnego

11111111111 1111111

NA.RUl'OWICZA 20

Dziś

nast~pnych!

MIRAŻESZCZĘŚC A

MM

Wspa;;:iała ilustracja muzyczna orkie-

dni

A. FEYDERA

Monty Banksem

Najpiękniejsza

20.

Arcydzieło

komedia ze znakomitym Asem humoru Ameryki

I

ŚWIETLNY

Szaleństwo młodości

Tryskająca rakietami humoru i niebywałych sytuacji,

kreacji rasowa i pic;kna

I Dziś i

·

rozwodu

DZIEWCZYNA
Z PIEKŁA

DŹWIĘKOWY

TEATR

~ „CASINO"

Ządam

!
Rewelacyjny program słynnej wytwórni
Fox-Film, zawierający 2 arcydz. filmowe
I.

WIOSNA UCZUĆ

(Własność D. H. Estefilm. Wytwórni „United Artists"

•

następnych

II.
Najczarowniejszy poemat
młódych serc

Walter Byron

oraz jej dwaj
Wołhei·m
partnerzy
w filmie •. kfóry spowo?ował !n~erwencj~ placówki ?yplomatyczncj
iednego z panstw osc1ennych w Warszawie p. t.

111111111111111111111111111111111111111111 R\,,

I

201

k<>biecości

(PRZEBUDZENIE)

LUNA '

konaniu

Louis

PRZEDWIOŚNIE

lill§Hil l§I mum 1eJ1S1fgmJl§lreJl§I[§]1Sllii1

i dni

D W A D N I !

VJLMA BANKY

W cielenie najsłodszej

c.~„ mioi•• I-1 zl.
Ili 50 gr. na pierwny
wny•Łki• miejsca po 50 gr.
Pocx11tek o rod•. 4 pp. w 1oboty, niedziele i iwięta o godz. 2 pp. Ostatni seans o godz.
10 "'iecz. l>a!se-parlout bilety wolnego wejścia w sob. i nied%. nie ważne Wapaniała
iluabacja muzyczna pod dyr. A. Czudnowslciego

Dziś

Str.7

Dziś po raz ostatni I
Wielki rewelacyjny podw6jny
program!
I.

I

Miłość Paryżanki
Fascynujlłcy dra.mat wielkiej miłości na tle
przeżyć cichych bohaterów

tratiiGznych

Wit.lkiej Wojny.

W roli

głównej wymarzona para kochank.

Alice White i Malcolm Me. Gregor.
II.

•

ZAGINrONA ZONA
dm powsz
i święta.
i święta.
dni. pośw
i święta.

Wytworna, arc:ytiikantna kapitalna komedja na tle przeiyć małżonki dzisiejsz. doby
W rolach głównych :
urocza Mary Kid oraz Harry Halm.
Doskonała ilustracja muzyczna pod kier.
M. Lidauern. Początek seansów O· godz.
4,30 pp., w sohoty i uiedziele o godz. 1,30.
Na pierwny seans wszystkie miejsca po
50 2'r• Na wieczorne ceny miejsc zniżone.
Bilet ulgowe ważne.

li

Kino

Dom Ludowy
PRZEJAZD 34

DZ!. i DNI

NASTĘPNYCH!

Wspaniały film p. t.

KOBIETA NA

TORTURACH

Dramat erotyczny odbierający cześć
najszlachetniej57.ej kobiecie skazując
ją na potępienie.
W rolach głównych : sława 10 muzy

LIL DAMITA
Wł.ODZ,

GAJDAROW
Ceny miejsc zniżone
w dni powszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE l m., Balkon i Il .Ji. 50 gr.
.lll m. 30 gr.
W sobotę, niedzielę
1 święta na wszyatkie seanse I m., Balkon i II m. gr. 60 i III m. 40 gr.

;4t

.HASŁO"

Str. ,8

z dnia 16 czerwca 1930 roku.

Dziś

premjera !

Arcypikantna komedja
i łza,viące bomby śmiechu!
Najodpowiedniejszy film
dla strapionych łodzian!
z

n 10• DAVIE·
_..IM)_,.

rozkoszną
M A
i pi~kną

oraz

<fł

N

ulubik~b~:

WILLIAA HAlll I

w wielkim filmie dźwiękowym p. t.

„

PŁOT

ACHC NA
Nadprogram: fenom:i~~~~~ BERNARDO DE PACE

odegra „C'aprice Viennois" Kreislera, „Bridal
Rose Overture" i „llt Goes Like This".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~

Początek

w dni powszednie o godz. 5.30 w soboty, niedziele i świeta o 2.30.

Codziennie 2 seanse: od godz. 8-ej
do 10 wlecz. i od 10-12 wiecz.
W razie niepogody kino zostaje w ciągu
kilku minut przeniesione do sali.
Od godz. 4 pp. do 8 seanse na sali.
Ceny

Dziś

zniżone.

Na wszystkie seanse
po 50 gr. i 1 zi.

i dni

Dziś po raz ostatni!
W programie :

Czerwona Tancerka
w
roli
tytułowej:

miejsca

D 0 Iores d e I

~.

A"łl.10e

następnych!

~

•
ROMANS lłR9LOWE-J Uroda Zycia
-

PIĘKNOSCI

UL. KILINSKIEGO 123

dramat współczesny i dramat wszystkich czasów.
Nowe mistrzowskie dzieło. Znawcy duszy
kobiecej i znakomitego reżysera Jerzego Jacoby
W rolach głównych
urocza Elza Rink, Livio Eavanelli, Andre Rene i Gustaw Desli.

Dyrekcja Gimnazjum

Aleksego Zimowskiego

[
I

w

ŁODZI,

ul. Boczna 5. Telefon 121-56

podaje do wiadomości, iż egzaminy wstępne odbędą się w ter·
minie 16, 17 i l 8·go czerwca,
Po~ania do klasy A (dla nieumiejących czytać i pisać),
podwstępnej, wstępnej i wyżsxych, o szóstej włącznie, przyjmuje sekretariat gimnazjum codziennie od godz. 9-ej do 14-ej.
d-

Dyrektor Ignacy

433

Roliński.

pań

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

godz. 4-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp.
Dla niezamoinych ceny lecznic. 1063

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych l skóruych
Hadanie krwi i wydzielin ad
syfilis i tryper
•
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

.•~SZEWCY•..

Gabinet

Specjalista

chorób skórnych i wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapja.

ul.

Południowa

28

Te!. 201-93
Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w niedzielę od 9-2 pp.
729

Dla

niezamożnych

CENY PRENUMERATY•

W l.odai a niedzielnym dodatkiem iluatiewanym mies.
Zamiejscowa
•
•
•
•
Zagranic~na
„
•
•
•
Oci-ezeuie do dom11
·

.

Szewców

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

Inteligentny,

Oddzielna poczekalnia dla kobiet

ł'Prr.111M~e=rrtajałl:e•

Spółka

REICHER •••••••••••••

Swiatło·Lec1niczy

PORADA 3 d.

poleca:

EDWARD

Kosmetyka lekarska

io2s

(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

1006

DR. MED.

... .

sł.
„
„

4.lQ

5.8." O 40

.

moilaa pnerwai tylłio 1 I u · kdcłego rlaieai~ca;

ceny lecznic.

IO ł
·
SADOKIERSKI g oszenia
Dr. med.

J.

chirurgja szczęk, jamy
ustnej i plastyK:a
regulacja zębów

Samochód

B

M. Drzewiecki.

I

Sprzedam
fabrykę

wód gazo·
wych w pełnym biegu. Pewna egzystencja. Wiedomość
Miedziane 22 u do·
220 zorcy.

niejszego pisma pod
„Nr. 61"
1066

Pokój
do wynajęcia z m"•
blami lub bez z niekrępującem

wejś•

ciem-przy solidnej
rodzinie od zaraz,
Zachodnia 31, u p.
Drylowej.

Potrzebni
chłopcy

Motocykl

do sprzeda·
rzy gazet na tygo-

marlci „Triumf" w
bardzo dobrym etanie okazyjnie do
sprzedania, Kili1iskicgo ll7, Kane.

dniówk ę zgłaszać się
z kaucją w administracji „H~,sła" od

g o d z. 7 do9 r. i od
1 do 4 pp.

w Lodzi, a

I

Firmy zaJlraniczn~ o 100 procent d.:o:<;ej. Każda nowa
wszystkie już przyj:;te ogłoszenia do zmiany
cen bez uprzedniego xawiadomie.~ia. Za terminowy druk ozłoszeń,
komunikat.>w i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane be:& oznaczenia honora ~jum, uwaza · e aa
za bezpłatne.
Rękopisów suówao 11iytycła jak i edrzuco11.7:»la redalqa
llie zwraca.

scowych.

podwyżka o b owiązuje

1 milim. (strona 4 łamy). Drob!le ogłoszenia 15 gr. za słowo.
Naimniejsze Oiłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 1r. u. a!owo
Najmmejne oirło:noenie zł. l.AQ.

Spółka Wydawnicza
~.Y-dmkorni lll.. f.Wtb.nkt.

nym lasku. Przy-1
stanek Radogoszcz,
ul. Generała Sowiń
sldego Nr. 10, 3 mi•
nuty od Trainwaj11,
wiadomość na miej.
scu.
435

Ozłoszenia firm xarniujscowycb, chodaiby posiadaj\cycb filje
centrałe gdzietndziej, o 50 pł'oc. drożej od cen miej-

CENY OGŁOSZEŃ dllEJSCOWYCH 1
W telcśde
50 gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
Nadesłane
40 „ „
•
1 „
1 „
„ 4 •
Zwyc:zajne
12 „ „
„
1 „
1 „
(10 łamów}
, Nekrolosri do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiers:.

~

,_,

drobne

stomatolog

Piotrkowska 164

.Wydawca: Prasowa

oświetlenie elektry- 1
cznc, wiła w _pięk-;

••••••

w sile wieku, urzędnik potrzebny do
rentgenodiagnostyka
biu:r.a! Posada do objc;cia od zuraz.
Pensja zł. 350 miesic;czuie. Pożądana
znajomość języków: nie::iieckil"go i fran.
Te1. 114.20
c1.1skiego. Oferty rzeczowe i jasne do
niniejszego pisma pod „928" (zaznaczyć
ciężarowy
należy, że pierwsze;1stwo bezwg-h;dnie
dam tym, którzy będą mogli pożyczyć do wynajęcia. Przewożenie towanom 5000 zł. (na procent), pod zastaw
rów, mebli. Ceny przy.;;tępne
dobrych weksli.
438 Łódź, Kilińskiego 138. 'i'el. 184-21

lilłilliilill1111'1Hrł!

3 pokoie z kuchnią,
2 pokoje z kuchnią
i 1 pokój z kuchnią,

i ogromnie ciekawa.
Jako pracownikowi - dam pensję i pewien
procent od sumy złożonej w moim interesie (minimum Zł. 1500.
Jako wspólnik kandydat obowiązany iest wnieść
do interesu Zł. 4000 w zamian dostanie 15 procent
Poszukuję
czystego zysku i pensję.
Oczekuję ofert od ludzi naprawdę poszukują· w dobrym stanie
cych pracy. Oferty muszą być bardzo konkretne lando !nb karetki;
oraz le.cką rolwag~
i obszeme. Zgłoszeń siezrozumiałych i lakonicz- Piśmienne
zg·łosze
nych nie rozpatruję. Oferty pod „Przystąpię od nia proszę złożyć
w administracji nizaraz" do niniejszego pisi.1a.

Kamo esekowe w P. K. O. Nr. 65,2l0
Redaktor na~zelpx. :. Stanisław Walaw&ki.

i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.

Hallo! Dzwoń teł. 16~.30 „Pogotowie
krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91,
Szukam pracownika wzgl~dnie wspólnika, czło
sklep narożny. Morrentalnie odświe ia
garnitur ra zł. 3.-, suknię za zł. 2.80, wieka inteligentnego, najchętniej buchaltera, do
palto za zł. 3.-, łącznię z odebraniem interesu naprawdę dobrego i mającego ogromną
i odesłaniem.
Expressem pierze, far- przyszłość. Biuro obecnie się rozwija i to z każdym
buie, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem dniem coraz w szybszym tempie. Klijen ci nowi
lipskim.
228 stale przybywają. Praca jest bardzo zajmująca

_mB11_ _ _ _ _wwwmma11••• • •

w niedziele i święta 9 -

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,

'

Skóry-Hurt i Detal

IDlł• HELLllQ
Poradnia
I Choroby skórne i wener.
2. Tel. 179-89
Weneroiogiczna Doul.10 Nawrot
r. i 4-8 w. Dla
spacjalne

program: - -

Dla Tych, którzy nie mają posady a są pełni ~GgDDm'
inicjatywy i dążeń ku lepszemu jutru!! i Do wy najęcia
• •1

HALLO!

Męskiego

Nast~pny

Sp. z Pd>... '-<

u. -

1

"

)

