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Korespondent „Hasta Łódzkiego" (W) mow!eń przeciwko rządowi.
Piętak i wręczył mu dekret ł'ana PrezyaenTymczaf.5m o godz. 12 15 w nocy ta, podpisany w Wilnie du. 17 b. m.,
telcfonuje z Warszawy:
Dziś w południe miał się zebrać kon- przybył do marszałka Szymańskiego szef 10DRACZAJĄCY SESJĘ NAD~YCZAJNĄ
Nent senjorów, skupiający przyw~dców po i:>iura prasowego Rady Ministrów p. dr. isENATU NA DNI TRZYDZIEsCI.
tjzczegółnych partyj celem ustalenia porząd
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ku oi>rad Scnai:u.
W związku z wyznaczeniem obrad konwentu senjorów partje opozyi::yjne mniemały, ie Senat będzie obradował przez
dłID:szy cias.
Gromady Arabów idą „odbić" trzech
Wśród opozycyjnych numerów partyjskazanych na śmierć
.tych wyronił się nawet projekt, by dzisiej- sze posiedzenie Senatu wyzyskac przede~
Jerozolima 17 czerwca. utrzymania porządku w Akko rząd poczywszystldem do wygłoszenia szeregu przeW dniu dzisiejszym w więzieniu głów nił potrzebne środki ostrożności, koncennem wykonano wyrok śmierci przez po- trując w tem mieście wojsko i żandarmer
wieszenie na trzech arabach, skazanych ję angielską. W Jerozolimie panuje wielP. DlłEZVDERT
na śmierć za udział w rozruchach w He· kie naoreżenie. W miastach Haifa i Beibron w sie1·pni'1 r. ub. Na znak protestu san ht4ność 1żydowska ccaęta się z miew Trokach
wszyłitkie magazyny
arabskie w mie- samych dzielnic do dzielnic czysto żydow
WILNO, 17.VI. W dniu dzisiejszym Pan ście są zamknięte, zaś lokal arabskiego słdch. Deputacja żydowska starała się u
Prezydent Rzplitej przybył do Trok. Lud· komitetu wykonawczego
przystrojony k-0misarza o ułaskawienie skazanych.
ność serdecznie witała Głowę Państwa.
jest kirem. W mieście panuje spokój.
JAFfA, 17 .VI. W chwili, gdy policja roz
P. Prezydent zwiedził m. in. rozłożony tu
JEROZOLIMA, 17.VI. Liczne gromady praszała tłum zgromadzony przed gmaobóz lwowskich kadetów orąi; był obecny Arabów wyruszyły z Hebronu i Jaffy w chem rządowym, zastępca komisarza pona uroczystem otwarciu schroniska tury- kienmku Akko, aby poczynić ostatnią pró- licji zostai ugodzony sztyletem. Stan ranstycznego nad Jeziorem Trockiem.
bę uratowania trzech skazanych. Celem nego nie jest jednak groźny.
(PAT)
W drodze powrotnej €to Wilna Pan Pre
tydent zwiedził m. in. fabrykę tfiktury w
Grzegorzewie.
<PAT)

ozruchy w Palestynie

Prze ds ta wiciel ,
LIGI AlłO OW
na pograniczu litewsko·
po Iskiem

Berlin 17 czerwca.
. O~upacja Nadre~ji znie~iona,
ręc..;
N1ellllec na Zachod~ie i·ozw1~ne.
Obecnie zaczął się _przew1dywa~y geueralny atak ~a _graruce wschodnie, na
.t>omorze Polskie 1 kor~tarz. . .
At.a~ ten poprzedz1~a najpierw w~lka podJazdow~ v.· pra~te ~równ~ . me:
mieckiej, jak 1 ~gramc~~J, umizgi
I
obiecanki w stronę FrancJI..
M
A
Drugim etapem stało Się prowokoM"ł 41 ~
wanie zajść granicznych. Najpierw zbn>d
2abinetu egipskiego
nia pod Opaleniem, potem
strzelanina
I{a.ir 17 czerwca.
koło Wielkiego Wiosla.
,
., .
ł'rezes Rady Ministrów lldał się clziś
Prowokowane przez Niemco'~ zaJs~I~
rano do pałacu
Jcrólewskiego i wręczył graniczne mają na oku cel naJzupełmeJ
królowi p:rnśhe o dymisję gabinetu.
(PAT)

lli•I

~VIClłi'CIE
spisku komunistyczl'.lego
na Słowaczyźnie
PRAGA, 17.VI. W Bratisławie dokona-

no sensacyjnego aresztowania 18 komunistów, oskarżonych o s9isek kierowany
z Moskwy i zmierzający do przewrotu ko(PAT)
munistycznego na Słowaczyźnie.
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P. llClłZfNllłl

nie b~dzie ambasadoreai
.
Warszawa 17 czerwca.
„Gazeta Pol.ska" zamieszcza naatępu
J<!-cą notatkę: „ Upoważnieni jesteśmy do
stwierdzenia, że wszeikfo pogi:oski, ukazujące się od jakiegoś czasu w
praaie
!>?~ski.ej i niemieckiej o mającej .aasttp1c ruebawein nominacji p. Aleksandra
8krzyńskiego na stanowisko posła po1.
skiego w Be1·1inie są bezpodstawne".
.

(PAT)

I

przejrzysty: stworzenie zamętu na pogra Ikiego.
·
n~czu, wywoł~e "'. o~inj~ świata wraże:
Oziennikal'Ze amerykańscy zati·zyma.
ma „płonąceJ grarucy między Prusami li się dwa dni w ~Iarchji granicznej.

a Polską.

.
.
.
.
zwiedzili granicę wzdłuż .Pomoria,
na·
~dy cel te~. ~ędzie os1ągruęty, mozna stępnie udali się do Tczewa, Gdańska i
bę~e ~rzypuscrc nowy szt~rm na posta- Gd'.fni, skąd odjechali do Królewca.
~ow1ema ~rak.ta.tu we:sa.~skiego, reguluDla uczestników międzynarcrlowego
Jące ~~n!cę polsk~-~1em1ecką.
kongresu energetycznego, odbywającego

z. InICJatywy _m1m~t.erstwa

spraw za. się obecnie w Berlinie

zorganizowane
1~a.d pogra ·
w Prusach

g~-an,icznych trzeJ, be~linscy ko~esponden- specjalne loty „Zeppeli.."?em"
c1 pism amerykansk1ch:
Kmckebocker 11iczem na Górnym ślasku i

(New York Evening Post), Elliot (New Wschodnich.
•
York Herald Tribune) i Pete1·s (United
Podczas lotu delerraci i·zadowi uświa·
Press) ?dbyli w ubieg~I? tygo~niu: op~o- damiać będą zagrani~znych • człogków
wad~m prz~ urzędm.kow
menu~c~ch kongresu 0 „bezprawiu traktatu
wer·
podróz wzdłuz pogramcza po!sko-mem1ec salskiego" i „nieznośnej granicy".
Zagranicznych uczestników konferen·
cji zaopatrzono ponadto w mapki Rzeszy
Niemieckiej, na których w granice pań·
stwa niemieckiego włączono„.
Poznań
slde oraz Alzację i Lotaryngję.
w
Trudno przypuścić, by zach~ztta tu

Napad komunl•sto'w
na konsulat polski

Hamburgu .

pomyłka.

Zawiadomione
władze
miejscowe
wszczęły dochodzenie. Urząd spraw za- ~·,~~!!!!!I!!!!~~~~~-~·~~u~·~~~!!!!!l!9!W~
1
g 1·anicznych ze swej strony odpowiedzia!
GO•NlllY'0
poselstwu polskiemu, że władze niemiec·
149" mt
W
kie poczynią wszystkie należne kroki.
poniosło śmierć w kopalni
Katowice 17 czerwca.
Na kopalni „Hrabia Franciszek" koło Rudy, wskutek zerwania się tamy wo·
da zatopiła sze8ciu górników,
których
zwłoki wydobyto po kilku godzinach.
Wypadek wydarzył się podczas mu·
rowania przekopów w kopalni. Przybyły
na miejsce władze górnicze, które zabez·
Oświaty Robotniczej S. O. R w do. 19 czerwca
kopalnię przed
dalszemi skutka·
Ili!__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .pieczyły
m i wypadku.
.( PAT)

Berlin 17 czerwca.
W nocy z 16 na' 17 b. m.:
manifestanci lrnmunistyczni wybili szyby
w
gmachu konsulatu polskiego w Hambur·
gu.

Oświata· ludu

6

dokona cud

„ ______________________
Pamiętaj

W pierwszym rzędzie poruszona IOstanie w czasie konferencyj sprawa par.
lamentu.

z

Dowiadujemy się, że w końcu bieżące
go miesiąca na pogranicze polsko-litewsltle przybędzie członek generalnego sekretarjatu Ligi Narodów, p. Pomon w
celu zaznajomienia się ze stosunkami go·
spodarczemi tego pogranicza.
Po powrocie do
Genewy p. Pomon
złoży Radzie Ligi Narodów szczegółowe
sp~11woz.danie o swych obserwacjach.

Df

W wa.rsmwskich kołach politycr.nych
krąży pogłoska że Pan Prezydent
Mościcki w drodze powrotnej z Wilna
do
Warszawy wstąpi do Druskienik, gdzie
odbędzie z Marszałkiem Piłsudskim kon.
f erencję, poświęconą sprawie
omówie.
nia szeregu zagadnień politycznych.

o znaczku na cele oświatowe Stowarzyszen.ia
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dwud.neowego zjazdu
N11jważniejsze

sprawy przegadano,

Jak luż donosiliśmy

zjazd miast zakoń
burzliwym wiecem.
Praktyczne wyniki dwudniowych obrad
są żadne. żadne z postawionych na porządku dziennym zagadnień nie zostało roz
wiązane, tak, że stojące nad brzegiem ruiny finansowej komuny miejskie nie będą
miały nawet pociechy moralnej.
jakie zadania stały do spełnienia przed
czył się

koni~e~~:!,szemiałbyćpodniesionyauto-

rytet samego Związku miast.
Instytucji tej dotychczas brałc osobowości prawnej, a tern samem wewn~trznej

Zdrowy

rozs~dek

Związku.

uchwał Ża<inycb

uratoWódz
czerwonej Łodzi, pooeł Ziemięcki i zatabaczony generat obozu „wszechpolaków" p.
Staniszkis chcieli, by Zjazd związku miast .
uchwalił Rządowi votum nieufności.
Rozpolitykowani menerzy opozycji trzy
wał Zjazd

przed

burmistrzów

kompromitacją.

Miast
nie

powzięto

razy ponawiali atak na

rząd

i frzy razy po

nie.:łi klęs!rę;

A wo~ec tego dalsze prace Zjazdu utra
ciły wszelki cel i sens. Wodzowie wp:.idli
w <ipatję, rozeszli się do domów i zjazd
zakoi•czyi na nlczem nwój niesławny dwuo.mowy żywot.

b
Zas .ki dla ro .otn1
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zatrudnionych tylko

i

sprężystości.
życiu

Zwiflzek miast w

sprawach ustawodawczych, skarbowych,
g"ospodarczych i kredytowych. Tego wszystkiego dotychczas jednał< nie było. Struk
tura organizacyjna Związku skazywała go
'lgóry na bezsiłę i Związek ani razu nie
odegrał należnej mu roli.
To prowizorjum nie zostało na zjeździe
usunięte. Pc.dstawy organizacyjne nie zostały w~otnione, na uchwalenie nowego
statutu nie starczyło już czasu. Miasta poczekają z tern do noweeo zjazdu, który
niewiadomo kiedy się zbierze.
Nawet ster Związlm pozostanie czwarty z rzędu rok w tych samych rękach, niezbyt sprężystych, za ma!o wprawnych, Poizbawionych tvvórc4ej inicjatywy.
Nowei krwi, nowego zasobu siły ?8·
nądowi Związku nie do~ano.
Zagadnienie budownictwa miejskiego
sprowadzono na bezdroża jałowe.i, słow
nej walki z ochroną lokatorów, lub też w
Jej obronie. żadnych rezolucyj nie powzięto. I tu więc Związek okazał się bezsilnym zlepkiem.
Ostatnia i najbardziej aktualna sprawa
kryzysu finansowego Htcr1ęła w morzu demagogji partyjnej. Ttt zjazd okazał najwięcej tem9eramentu i ferworu.
Burmistrzów, nie mających z czego
płacić pensyj, łatać braków, kończyć elek
trowni, kopać studni, usiłowano zaintere
sować niedolą partyj politycznych.
Skrajne, skrzydła ziazdtt: Bttnd, C. K.
W., Poalej SJon oraz Ch. D. i N. D., repre%entujące jakoby wrogie sobie interesy
społeczne, p.o_iednały si~ na zieździe i wy
stawiły wspólne rezolucje polityczne.

częsc1owo

WAL~ll

na Kaukazie

niczego na terenie województw;·. łód:dnego, om.z do zakładów następujących: Pol
Sliie Huty Szklane w !{rośnie,
Częstochowskie Zakłady Włókiennicze
„Strao przyznaniu w mies. czerwcu r. b. pra· dom" i „Warta", Zakłady Mechanicznych
wa do pobierania zasiłków przez częścio· Odlewni żelaza „Białogon", Suchedniowwo zatrudnionych robotników, których ska Fabryka Odlewów żelaza. i Emaljerz.arobek tygodniowy z powodu ogranicze nia „Kamienna" w Skarżysku - Kania produkcji nie przelm:tcza pe!nego u- miennej, kopalnia
„Hoyn" na Górnym
mówionego zarobku za 1 bądź 2 dni pra- śląsku, oraz huty na
Górnym śląsku:
cy.
„Laura'', „Silesia", „Bismark", „HuberRozporządzenie to
stcsuje się
do tus", „Ifrólewska", „Hohenlohe", „Powszystkich zakładów przemysłu włókien- kój", „Marta" i „Baildon".
---0---

Atak a Po

sobotę,

do Belgji

dnia 28-go b. m. rano wy.

jedzie do Belgji minister

Korespondent „Hasła Łódzkiego" (W)
teleronuje " Warszawy:
.
pańsłwowem
Ministe1· Pracy i opieki społecznej,
mógłby odgrywać kolosalną rolę, mógłby
mjeć decydujący głos w najważniejszych płk. AI. Prystor podpisał rozporz11dzenie
spoistości

1€ · I~T OWSICI

wyjeżdża

skę

Bolszewicy przygotowują demonstracje
antypolskie w Mińsku
Mińsk 17 czerwca.
tów w walkach armji cze1·wonej, - w
W dniu 11 ·ym lipca r. b., w 10-ą ro· klubach sowieckich odbędą się odczyty
cznicę ofeuzywy Tuhaczewskiego odbędą poświęc<tue ofenzywie wojsk
czerwosię w Mińsku i we wszystkich miastecz- nych na Polskę, ulicami miasta
przejkach na Białorusi sowieckiej wielkie de- dzie wielki pochód z udziałem wojska i
monstracje antypolskie.
robotników,
pracujących w zakładach
Powołana została sp1:cjalm\ komisja, tmi stwowych.
Dzfoń 11-go lipca uznany został
w
l;:tóm ma opracować pr·ogram rocznicy,
Nliędzy in. w Mińsku urz~<lzona. będzie święto i będzie wolny od p1·acy.
wys ta wa, demonstrujaca udział partyzan
--oOo-

przemysłu

i

handlu, inż. Eugenjusz Kwiatkowski.
Minister inż. Kwiatkowski rewizyto.
wać będzie ministra przemysłu, handlu i
pracy Belgji, p. Heymana, któi'Y latem
roku ubiegłego bawił w Polsce na wystawie poznańskiej.
Program podróży ministra Inż. Kwiat
kowskiego do Belgji przewiduje pobyt
w Bruksel!i, zwiedzenie wystaw w Ant·
werpji i Liege oraz wizytację polskich
cśrotlków emigracyjnych na terenie Bel·
gji.
Powrót min. inż. Kwiatkowskiego do
Warszawy spcdziewany
jest w dniu
7-ym lub 8-ym lip~ r. b.

~qZ~EVCiUE
publicystów angielskich
Gdynia 17 czerwca.
Vzisiaj przybyła do Gdyni wycieczka
publicystów angielskich w liczbie 14 o·
sób, należących do angielskiego „PenClubu".
Wycieczkę powitał dyrektor „żeglu·
gi Polskiej" Rumel. Również witali angielskich pisarzy delegaci z Warsrawy,
członkowie „Pen-Clubu" polskiego
Madej Wierzbi11ski i Mieczysław Szerer.
Z portu wycieczka udała się do. Urzę.
du Morskiego, gdzie dyrektor
Urzędu
komr.ndor Poznanski i dr. Gieysztor informowali przybyłych o postępach w budowie portu, jego znaczeniu,
urządzeniach portu i t. d. Następnie
holowni·
kiem goście objechali port gdyński
a
następnie autobusem miasto. (PAT)

PlłZESLADOWAHIE
Polaków na L!twie
·
Kowno 17 czerwca.
„Socjaldemokrata." donosi, że wszy.
scy robotnicy Polacy, pracujący w fa.
brykach i zakładach państwowych zostają zwolnieni. Za prowadzenie i·ozmów w
języku polskim w fabrykach
państwo
wych stosowane bę~ą specjalne
kary
włącznie do pozbawienia pracy.

atastrofa w Zakopanem

AA

!Brlin 17 czerwca.
W WiedenbrucJi obok Munster samoAuto z 3 księżmi wpadło do kamienistego chód ciężarowy, w którym znajdowało
się 18 hittlerowców, najechał na drzewo,
potoku
rozbijając się w drzazgi. 3-ch hittlerow·
dysław Studencki. Szofer wyszedł z ka- ców poniosło śmierć na miejscu,
7-ciu
Zakopane 17 czerwca.
tastrnfy cało.
.zaś jest ciężko rannych.
W dniu dzisiejszym wracała z Mor- euwwMH
MW
wwaa
skiego Oka taksówką wycieczka trzech
--.-:=
k$ięży. Na ostrej serpentynie w Jasz·
czórówce, p(}dczas
jazdy w pełnym pę·
dzie, w dół ku mostowi nad Potokiem
Olczyskiem szofer stracił z powodu na· 30
,
•
d •
głego defektu kierownicy panowanie nad
parOWCOW stara s1.ę uprze ZIĆ wprowacazenie
autem i wóz spadł do kantlenistego potopodwyższo:ne1'" taryfy celneJ•

RYGA, 17.VI. „Krasnyj Dagiestan" dotIDSi, iż w republice górali północnego
Kaukazu powstańcy zamorclowaii komunistę Gerejchanowa, który był wydełegowany dla kierowani". akcją rJ:umienia ruchu
powstańczego. Podczas utarczki powstań ku.
ców zmmego na lfaukazie partyzanta
Ciężkich obrażeń doznał ks. Rnman
Szych - Achmeda, powstańcy wzięli do Ifarth, lżejszych zaś obrażeń ks. Karo:
tliewo~ o~dział so:-1i~cki .i r?zstrz~lali kilku Sziguła, obaj z Ameryki. R?wnież lekko
komumstow, w te1 hczbie 1 Gre1chanowa. lranny został towarzyszący im ks. Wła-

Dziś

WS paniała

Ne1esamow1•ty wysc1g
' •

LONDYN, 17.Vl. Prezydent Hoover ce cła zdążajóą całą parą do portów amema podpisać jutro nową taryię celną, któ- rykańskich, aby uskutecznić odprawę celra podwyższa stawki celne na wiele tcwa- ną przed wejściem w życie nowej taryfy.
~ów. 30 paro~1ców europejskich, które ma
Prezydent Hoover podpisał nowa ta
Ją na pokładzie towary podlegające zwyż- ryfę celną. (PAT)

I

premjera !

Trya;;.mfalne

Wielki podwójny

program~ zawiernjący

I.

dzfoło słynnego reżysera

,,,

2 arcydz. filimowe

.

ALEKSANDRA KORDA

Z T .NS

,

• 1 1t-łosc~'

Dramatyczne przeżycia pięknej kobiety, którą prześladowały piętno przeszłości zmazanej przez wie!ką miłość
W roli g~ównej : znakomita piękność li!'.
f11 ~ f'..0
.0
4
Film ten pozwała Marii Korda wykazać cały swój wdziek w przepięknych
. . w_ęg1erska, uwodzicielka ekranu Iii '·.
j;6?9 ~~
U~ ~ mf)•
toa~etach, stylistyczny.en specjalni- dla niei przez znan'eiro malarza Rexa.
Sw1etme skonstruowany sc~narjnsz \~iąże znak?m~cie m_otyw namiętncści, iaką .otaczają pi'1_knq ko?ietę dwaj mężczyzni: mąż i dawr:y kccha~::k. W powodzi
mtryg, kto1e zrzucają Ją z piedestału szanowaneJ kobiety na bruk.

Niezrównana pełna czaru i temperamentu ulubienica p11biicznno:Ed

n.

COLLEE

MAI· JA KORDA y}Orywa i zachwyca.

MOORE

w pr.lepięknym romantycznym
filmie miłosnym

,,TWG~~ CZA~~~iE ~gr; «:~if;"
----~--~~~~~--~~~~~~~~~

Wspaniala ilustracja muzyczna orh:iesfry sy m!onicznej pod dyrekcją LEONA KANTU RA,
Ceny miej:;c zniżoae: oo t z~. na pierwszy seans wszystkie miejsca pol zł., w soll. i niedz. od 12-ej do 3-ej po poł.50 gr. i 1 zi. -

do 2 zł.
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SŁOWA
Po licznych zapowiedziach ukazała
się odezwa Centrolewu, zwołująca „lud
?racujący miast i wsi" na lllocigres krakowski.
Pisma lewicy umieszczają ją na pierwszej stronicy, prasa centrom daje na miejscach mniej poczesnych w streszczeniu.
Czyżby entuzjazm dla tego orędzia wśród
opozycji był niejednolity?

Ifrazesem odezwy centrolewu.

BEZ

Sfr. ll

SIŁ

Dlatego też mami rządu chcą bronić nas i naszych z rządem. Każdą plotkę czynią przedmłb~
te nowe słowa w-0bec logiki wydarzeń sąsiadów posłowie z Centrolewu?
tern sensacji, wyzyskiwanej skwapliwie.
przebrzmią bez echa.
Wiemy, jak chętnie _podważają oni po- prze:-. antypolską propagandę. Dziś znów
Z jednym jednak wyjątkiem! W osob- wagę i znaczenie Polski zagranicą dla ce- pozwalają sobie imputować rządowi jakieś
nym ustępie, ze specjalnym naci&kiem wy- lów walki z rządem. Zacierają radośnie tajemnicze, agresywne w polityce zagra·
suwa odezwa żądanie, „aby polityka na- ręce, gdy na skutek sytuacji finansowej nicznej zamiary•.•
szego rządu stale miało to na oku, że lud na rynku światowym skurczy się doJaką metodę walki politycznej należy
polski gorąco miłuje pokój i pragnie do- pływ kapitału zagranicznego do Polski.
napiętnować z całym naciskiem.
brych stosunków ze swymi sąsiadami ( ! ) "
Towarzyszy partyjnych z państw Zacho J
R-a.
Przed jakiemiż to agresywnemi zamierze- du czynić chcą arbitrami swych sporóv.

I

--

I

Autor czy autorzy odezwy wywiązali
ze swego zadania nieświetnie. Brak ,
jej siły sugestywnej słowa, która wprawia w falowanie masy ludzkie i staje się
A*M
rr
'™
hasłem i nakazem. Motywy, ograne już w
!MW
'li W'
**
dziesiątkach mów, w dziesiątkach artykuU;w, stanowią kanwę odezwy.
nar .,..,,. err
·m
·mwz
Punktem wyjścia jej argumentacji j~t
..!osunek rządu do Sejmu. Posłowie rzekomo „mają dziś usta zamknięte~• ••• rzekomo „w pracy swej napotykają ciągle na
1.lidność polska, zamieszkująca obecną. mi malborskiej) nie mielśmy ani jednej tyczne naszego ludu.
niezliczone przeszkody i trudności, naraże- wyspę wschodnio-pruską miała za daw- szkoły polskiej. Dopiero na podstawie
Jeśli porównamy ilość szkół polskie;„
nych czasów przedwojennych silne opar· rozporządzenia rządu pruskiego z 31 gru- w Prusach Wschodnich i ilośCią Polaków,
ni są na obelgi i zniewagi"„. za wykony- cie o zwartą masę polską, zamieszkałą na dma 1~~8 J.'. zaczę~o otganizować szko1n1- zamieszkałych te ziemie, to przekona.my
wanie powierzonych im mandatów••• Rząd Pomorzu. Dziś ludność ta p o z o s t a . ctwo polskie. Jest to praca niezmiernie się, że np. mniejszość niemiecka w Poisce,
w ł a s n e m u trudna, poprostu - sy.zyfowa. Zależność względnie na Pomorzu i Poznańskiem
rzekomo lekceważyłby wolę tna$, czyli w i o n a z o s t a ł a
wolę rzekomych tych mcus przedstawicieli. I os o w i i wśród niebywałych, nad- ekonomiczna naszego ludu od Niemców, a posiada
szkół
stosu11koJest to „bezprawiem", „uciskiem", „dykta- ludzkich poprostu wysiłków, walczy męż- najczęściej od zaciekłych hakatystów, w o. d_ a l e k o. w i y ~ e j. Wogóle
turą"••• Do walki z tym więc stanem rze- nie o utrzymanie swego bytu narodowe- powstrzymuje wielu naszych ludzi od po- połozeme naszeJ ludnoi:,c1 w Prusach
go. Trzeba bowiem zważyć, że ludność syłania dzieci swych do szkół poiskich. Wschodnich, i wogóle w Niemczech, nieczy usiłuje nawoływać odezwa.
nasza składa się wyłącz.nie prawie z ży- Często ze łzami w oczach tłumaczą tutej- da się porównać, ze wspaniałą sytuacją
Zadania panod siły podjęli się auto- wiołu rolniczego, który, jak ws,zędzie w si Polacy n iem oż I i w ość ks z ta ł Niemców w Polsce, z ich bogato roz.winię
rzy odezwy, jeśli chcą spopularyzować świecie, i tutaj przechodzi ciężki kryzys ce n i a dziec i w szkol c po I te.m szkolnictwem i organizacjami ekonomicznemi.
wśród szerokich mas hasło walki z rzą- eko~omiczny. Po!ska lu~n~ść . rolnicza s k i e j.
dem 0 prawa Sejmu. Stracona to zaiste pla musi te~y walcz!c w dw0Jak1m kierunku:
Stan szkolnictwa przedstawia się ..,.,.
Według spisu ludności w r. 1890 "
• k D
ied
łó
. . .. . ekonomicznym i narodowym. Oba me- tej chwili jak następuje: ziemia malbor- Prusach Wschodnich
było
przeszło
cow a.. 0 1e i n . 0 1e ~ w JUZ dns m- monety bowiem są ze sobą ściśle związa- ska, czyli powiaty kwidzyński i sztumski 300.000 ludności polskie.i i mazurskiej,
kogo rue wzruszają. Se J m z w I as - ne. Gdy rolnik nasz chce uzyskać pożycz- posiadają obemie 7, zaś Warmja 8 szkół. oraz 118.000 Litwinów. Ilość ta zmniejej przegrał b ez po w ro t - kę inwestycyjną, wymaga się od niego Pozatem na ziemi malborskiej istnieje 6, szyła się w 1910 r. na 230.000 Polaków i
n i e w o p ł a j i s w o j e d o - przystąpienia do niemieckich organizacyj a na Warmji 7 freblówek (czyli przed· Mazurów i 100.000 Litwinów. W r. 1925
5 t o j e t'i s t w o •
i p o s y ł a n i a d z i e c i d o s z k o szkoli).
„naliczyii" Niemcy tylko - 90.000 (??)
.
.
.
.
ł y n i e m i e c k i e j.
Mimo to, ludNader ubogi jest stan liczebny szkół, Polaków i Mazurów i 5.000 Litwinów.
Nikt z instytucją Se1mu w~1 me to- ność polska nie da się teroryzować i usi-1a.Ie nie może:i:ny nie zauważyć stałego po- Wynaleźli bowiem Niemcy nowy sposób
cey. Lecz czas wygnać wtCłZCie z polskie- łaje rozbudować sieć szkolną..
stępu. Trzeba wziąć pod uwagę, że orga- sztucznego zmniejszania ilości Polaków,
go obyczaju swawolę frazesu i nieodpoDo końca 1928 r. w Prusach Wschod- nizacja szkół trwa dopiero półtora roku; a mianowicie podczas spisu ludności kowiedniego igrania z interesem państwa nich i na Powiślu Pruskiem (czyli w zie- oraz ciężkie położenie ekonomiczne i poli- misarze spisowi nie zapytywali o narolowość,
I ecz o- zna j omoś~
dla małych partyjnych rachub. Wszak niej ę z y k a. Jeśli kto podał, że zna także
dawolej, jak przed miesiącem, chciał Sejm
język niemiecki, został zapisany jako
nawet z trudnego gospodarczego położe
„doppel-:5prachig", czyli władający języ.
nia Polski uczynić przedmiot politycznej
kami poiskim i niemieckim. Był to chyt.
rozgrywki. Dziś odezwa mówi znów o
ry sposób pruski, na który niestety po·
Korespondencja
własna "Hasła Łódzkiego"
kryzysie i biedzie. Lecz zbyt dobrze paszło wiele osób, nie wiedzą, iż znajomość
1
Haga, w czerwcu 1930 r. I
Bliskie niemieckiej granicy miasto Arn- języka niemieddego przyczyni się do pomięta społeczeństwo, że w intencji sejmo·
Poc1ąg z Nadrenji zdąża ku Holandji z heim jest niejako rezydencją emerytów. większenia
ilości
r ze k0 m y cb
w.eh malkontentów tyllro chaos rządo
szaloną szybkością.
Mały czyściutki, jak wszystko tutaj, dwo- N i e m c ó w w Prusach Wschodnich.
wych przesileń, tylko walka o władz ma
W Holanji i krajobraz coraz bardziej pła rzec, mały, schludny, wypielęgnowany pia
Najgorzej dzieje się jednak na Mazu.
być „lekiem", któr:· rzekomo nakanni ski. Domki rozrzucone tu i tam o wysokich cyk, a w koło niskie domy i niskie hotele. rach. Ilość po polsku mówiących Mazu·
borykające się z losem masy. I jasną jest czerwonych dachach, otoczone zabudowa W s z ę d z i e c z y s t o ś ć i d o b r o rów śmiało można obliczyć na 200.000. I
s p o k ó j i w r a ż e n i e oto tych 200 tysięcy Ma.zurów nie posia.
również sprawa „porządku prawnego" w niami gospodarczemi, kaczki kąpią się w b y t ,
kałuży.
Wszystko
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i dy I 1 i ; na ulicach nie ma da a n i
j ed n e j s z k 0 ły P
•
Polsce.
0 1
s k i e j. W wielu szkołach niemieckich
s c h l u d n e , w Y P i e l ę g n o w a - ani gwaru, ani zgiełku,
Konstytucja marcowa już w mootencie r: e jak z owego pudełeczka, w którym
Nawet jazz ma tu inne tempo - umiar na Mazurach nie uczą nawet religji po
budowy państwa zwichnęła równowagę z Norymbergji na jarmarki polskie przywę- kowane, jak życie tutejszych obywateli, polsku, choć istnieje w Pmsach rozporz~
władz, d a ł a s z k o d I i w ą p r z e - drowało drewniane miasteczko, drewniane zamożnych, spokojnych, zażywających roz dzenie, mocą którego nauka religji winna
cdbywać się w języku ojczystym. Ale
wagę czynnikom ustawo- krówki i kozy, dr'.!wniani ludzie w malow- koszy zasłużonej emerytury.
Z Arnheim wspaniała asfaltowana dro- Niemcy traktują Ma:zurów pod każdym
dawczym, czyniąc z wła niczych strojach. Niedziela. Na gościt1cu,
biegnącym wzdłuż trasy kolejowej,
r o i ga samochodowa, wiedzie nas do Utrech- względem po macoszemu, a
założeniu
0
dzy wykonawczej bezsilną
s i ę 0 d c y k I i s t ó w . Jadą do tu. W Hadze nasuwają się refleksje o zjaz- szkół polskich na Mazurach nie chca
p i ł k ę z m i e n n y c h · co m i e s i ą c kościoła; w wielkich białych czepkach po- dach politycz11ylh.
wcale shtchać.
Na drodze z Hagi do Scheveningen
konjunktur międzyklubo ważne damy holenderskie, młode dziewczę
w y c h p a J{ t ó w . Uniemożliwiła ta, stara babunia, para kochanków, dzie- wśród bujnego parku wznosi się imponują- 0 Od dawien dawna zabiegają Polacy
ci i mynherzy, a wszystko statecznie, w do- cy budynek z czerwonej cegły, o białych
założenie polskiego gimnazjum w 01skrzepnięcie państwa, stabilizację stosunstojnych tradycyjny-::h strojach. Ma slr.; oknach, fantastycznych lu!<acll i bardzo nie- sztynie, któreby wychowywało naszą
Mw wewnętrznych. Sierpniowa -- po wrażenie, że wszyscy tu używają rowc- jednostajnej an:-hitekturze_ T o P a łac młodzież z całych Prus Wschodnich. Tak
przewrocie majowym - nowelizacja kon- rów jako lokomocji.
Po k oj u . Na jego st_yl złożyły się róż- samo Związek Szkolny czyni starania o
I rzeczywiście, po krótkim w Holandji ne gusta i , óil1e narody. Kutą bramę ogro~ założenie w Olsztynie Seminarjum Ochrostytucji usunęła najbaraziej rażące jej
braki, dała Prezydentowi Rzeczypospolitej pobycie widzi się, że cała Holandja jeździ dową dostarczyły Niemcy, główną bramę niarskiego. Oba te żądania zbywały wła·
Belgowie, zegar wieżowy pochodzi ze dze pruskie - milczeniem. Ostatecznie
prawo rozwiązywania ciał parlrunentar- na rowerze.
Flirt w Holandji musi być rzeczą nie- Szwajc:arji, kandelabry z Austrji, a miljo- prośbę o otwarcie seminarjum · z a ł a t·
nycb. Lecz istotna przebudowa nąszego znaną. Panienki, nawet gdy spacerują pie- ny na budowę były amerykańskie. Nic dziw w i o n o o d m o w n i e.
ustrQju, sabotowana przez Sejm zagrożo chotą, wydają się być dalekiemi
o d nego, że mieszanina ta nie dała wyników
Tak to rząd niemiecki traktuje ćwierć
ny w swych przywilejach, wciąż czeka t e g o I e k k o m y ś 1 n e g o z a j ę - zbyt szczęśliwych. Zewnętrzna szata, jest -miljonową mniejszość polsko.-mazursk11
urzeczywistnienia. jest centralnem zagad- c i a . Jak szczelnie pozasłaniane są fi- tak mało obiecująca, że bez żalu mijamy w Prusach Wschodnich. Warto, by fakt
nieniem chwili - i to nietylko na tle ogól- rankami i zasłonami okna domków holen- szybko ten Pałac, którego wnętrza nie je- 1ten przypomnieć opinji polskiej, a. zapoH. M. tznać z tym stanem rzeczy te wpływowe
derskich, tak niedostępną i zamkniętą w steśmy nawet ciekawi.
nego kryzysu, jaki przeżywa wszędzie par- sobie wydaje się obcemu młoda Holender,.____0___
sfery zagranicą, które pohopnie wsp6łlamentaryzm. Ze względu na młody nasz ka.
' czują niemieckiej mniejszości w Polsce.
organizm państwowy jest ona warunkiem
•
nieodzownym dalszego życia i rozwoju Polski. Błogosławieństwem dla państwa i narodu jest to, że obecny falrtyczny układ
sił w Polsce ~możliwia trwałość rządów i
celową pracę państwową mimo nierozwią
zania dotąd zagadnień ustrojowych.
Pamiętaj o znaczku na cele oświafowe Stowarzyszenia Oświaty Robotniczej S. O. R. w dn.19 czerwca
Są to wszystko rzeczy zbyt dobrze
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Na rok 1930f31 rekt.irem wybrano prof. fi.
1lologji dr. Stan. Witkowskiego. l>zielrnnem wy: działu teologicznego wybrany został ks. prof.
~tach, prawniczego prnf. Longchamps de Be·
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Z rozpaczy chłop podpalił gospodarstwo
1~:;,~~:.:::::.:.::!:~~·;;~/:~:::.·· „.,.
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Groźny pożar wynikł ·~e wsi Olszewi.- 'ijest w k.r.u.nikach krym.inalnych
1~vodarstwo
Medal pamiątkowy
co (gm. Góra) pod Warszawą.
niezmiernie rzadko
z powo<Iu ro~paczy, .
I Krajowego Kongresu
Spłonęło 18 zag:r.ód
notow~·„. Zdarza się, że ktoś podpali!::. powodu zupełnego zmechęcema do pra- Eucharystycznego w Polsce
, całym inwentarzem.
swój dOJ;l d!r~ U7-J<":>hańia premji aseku.ra- •, cy i życia - jest to zjawisko zupełnie
.
. .
.
•
•
•
•
•
•
.1
b ·
Niebawem ukaze się metlrd pamiątko\l y I-go
Takiej klęski Ols-lewica jesz.cze rue • cyJneJ,
ale
z.f::by chłop spalił S\''WJ'~ go- 1O(IOSO mone.
K .
„
..,
h
P
•
ra1owego 1„<mgresu ,.:,uc arystycznego w o1·
pamiętała„.
wwm:r
:.:==zarett -~- WVt'it!MllJr~!!
__ęl'_IJ?? atęłWti
WM
ew+M*·WKW
Na miejsce pożaru wyru.Szyła poli··
sce - Pozna11, 26-29 czerwca 1930.
!ja powiatowa z naczelnL\iem wydziału
Medal wykonał znany rzeźbiarz i wyt.rawny
śledczego na czele. Wyniki dochodzenia
medaljer, prof. Wysocki z Poznania.
były niezwykle sensacyjn~.
Z jednej strony przedstawiony jest Chrystus
w Olszewicy mieszkała rodzina PęPP-kła główna rura wodociągowa
Pan podający Komqnję św. pielgrzymol'li. w
czyków. Był~ to
~
otoku widnieją słowa: „Jam jest chleb żywota·'.
zakała całej wsi.
Wczoraj w Krakowie pękła główna ru dwie ulice w mieście tj. Księcia Józefa Po drugiej stronie umieszczona jerit kat~dr~
Nie było dnia, żeby w chałupie Pęczy- ra wodociągowa opodal klasztoru S:.:5. i Królowej Jadwigi, natomiast Salwato1·. poznańska. Nad nią mieści się lmyż ot~11:zon1·
ków nie wynikła jakaś awantura i bój- Norbertanek na Zwierzyńcu. Wskutek Półwsie Zwierzynieckie, jak wogóle ca- aureolą. Po~ań - dnia 26-29 czerwca 1~'30· „.
ka. PęczykoWie nietylko kłócili się u- gwałtownego parcia wody powstała w zie ły Kraków
Biciem medalu zajęła się Mennica Pańt'twostawicznie między sobą, ale WSZCZfllali m.i znaczna szczelina, którą woda buchznalazły się nagle bez wody.
wa. średnica jego wynosi 55 mrn. Cena wyuosi
ciągle swary z sąsiadami.
nęła na zewnątrz, zalewając całą prze- I znowu powtórzyły się tak częste w tylko 10 zł.
Chciano od PęetŁyków
strzeń przy klasztorze i
ostatnich latach wędrówki za wodą. Tłuwykupić gospodarstwo.
wdzierając się do kościoła
my mieszkańców maszerowały z naczySwięto 38 p. p.
Aiejednokrotnie wieś zwracała się do oraz kilku domów parterowych. Zaalar· niami do niejednokrotnie bardzo odlegnich, by sprzedali swoją część i wynie- mowany o wypadku zarząd wodociągów łych studzien, aby zaczerpnąć bodaj paw Przemyślu
~li się. Oni jednak zrobić tego nie cheie- miejskich zamknął dopływ wody do mia- rę litrów wody, wystawszy się w ogonku
li.
sta, a ró·wnocześnie wysłał na miejsce nieraz po godzinie. Beczkowozy miejskie
Onegdaj 38-rny p. p. w Przemyśle otrz)m<11
Rodzina ta składała się z matki, 70- pogotowie robotników. Pogotowie przystą rozwożące wodę bardzo rzadko, były now7 aztandar. Uroczystość rozp()częła się J\'.Isz•!
letniej Marjanny i dwu braci Andrzeja piło natychmiast do rozkopu ziemi, w przyjmowane przez mieszkańców z praw św., odprawioną przez· ks. biskupa Nowaka o
i Stanisława. Starszy Andrzej był chory, miejscu, w którem pękła rura oraz do dziwą ulgą. Wskutek braku wody wstrzy godz. 10-tej. Na uroczystość przybyli m. ht.:
rospodarstem zajmował się Stanisław.
usunięcia wody z kościoła i suteryn do- mano zupełnie
im. P. Prezydenta Rzplitej gen. Romer, imie. Przyczyną ciągłych nieporozumień w mów.
skrapianie ulic
niem rządu p. woj. Gołuchowski, kilku generarodzinie była stara Pęczylrowa. Nie moPęknięta rura leży w głębokości 2-ch toteż tumany kurzu unosiły się nad mia- łów, starostów i t. d. Po Mszy św. ks. biskup
rła wytrzymać żeby nie
metrów pod powierzchnią ziemi i ma 750 stem uniemożliwiając wioetrzenie miesz- Nowak poświęcił sztandar, wbił pierwszy
judzić ustawicznie
mm. średnicy. Zarząd wodociągów uru- kań, ~ w miejsca;h otwartych wprost U·lgwóźdź, poczem wręczył sztandar dowódcy p.
braci przeciwko sobie i nie roznosić plo- chomił rezerwowy rurociąg jedynie do trudmały ruch uhczny.
lpulk. Biernackiemu. Następnie pułk złożył przy.
tek po całej wsi.
Rudawy, tak, że wodę otrzymały tylko
si~gę na wierność sz~andarowi, poczem odbyła
To też była ona nąjbardziej zniena--ooosię defilada, którą odebrał gen. Romer. o godz.
widzona, a z jej powodu znienawidzono i
12.30 na dziedzifrcu koszar 38 p. p. zjawiła się
obu braci.
;d~użyna tegoż puł~u z ziemią_, wziętą z. po~ojoStanisław miał wreszeie już tego dolwiska na Pcrsenkow~e pod Lwowem. zołmerzc
ayć.
wysypali kolejno z biało-czerwonych woreczkÓl'I'
Krytycznego dnia cała wieś
zajęta
nę
§
ziemiQ do przygotow;mcj urny, którą wmurobyła naprawą drogi. Stanisław Pęczyk na
ł
hlano w cokół pomnika żołnierza, stojącego n:'.I
"szarwark" nie poszedł, tłumacząc się
yro ną ma ę UJę a po ICJa
(dziedzińcu koszar„
lem, że musi jechać do mfasta po prosiaI • •
ki.
Okrutne morderstwo zostało dokona- bee p\:llicji przyznała się w zupełności do
,
•
Gdy został sam, poszedł do stodoły, new Bladowie, pow. tucholski. Oto 4-let- zbrodni. Tłumaczy się tem1 że nie była w, Ujęcie sw1ęłokradcy
gdzie były już
ni chłopiec został przez własna matkę
stanie dziecka dalej żywić. Następnie! W
h d . h
.
wrzucony do stawu.·
opisała szczegółowo wvnadek.
. . .tyc m.ac. przytrzymano w. Pyzd.racn
przygotowane szmaty, nasycone naftą
J J:'
k
R
ki
l t 29 pod
0
i podpalił ·e. Następni·e poszedł do swe- Matka chłopca została ujawnioną w osoOto udała się z chłopcem w pole. Po meJa -iego osie· ego, a
'
eJrzanego .
3
i
b'
.
.
p!>pełnienie świętokradztwa w farze w
Chei
Kwi"atkowski"e- ie pewneJ służącej.
się synka raz na zawsze. Poprowadziła
·
go dalekiego krewneiro
~
Chł ·
· u · sweJ· dr odze d ozi·i d o stawu. ·Nagle przyszła jej mie Wszelkie poszlaki wskazują na to, że R.
opiec b y ł na wyc h owamu
g o, z którym się gniewał od po'ł roku
· d ak
b b k
od
ł
, k
świętokradztwo -w
tamtejszej farze popełnił.
babln,· kt'ora Je
wszcz~ł z nim P·t'Z,_'J'aclPlska i·ozmov"ę.
n
wo ee ra u śr - przez g owę szatans a myśl pozbawieni~
·z
~
''
k' d
t
·
, ·ł hł
hl
Obciążają go
przedewszystkiem
porzucony
Nag;e Kwiatk'lwsKi uJ·rzał płomienie. ·ow o u. rzymarua, zwrocLa c opca mat ~ iopca na sam
brzeg stawu,
i pod pozopłaszcz gumowy,
który według twierdzeni;i
.
,
t
k
Po chwili cała stodo!a stała. J·uż w 00~;u. ce z powro em.
rem po azama mu czegos, kazała chłopcu
''-'
1\iT' tl
d
· l"
b
• 23
· ,
świadków jest własnością n., a pozatem tenże
Nadbiegli ludzie z pola. Paliła się
J·uz·
.m.a m, mor erczyp.1 iczy o ecme
spoJrzec na staw. Wtenczas
bł
1.t'
·1n·
h
ęł
d
już
dwukrotnie został za popełni()ne
święto·
d
ehalnpa Pę<,-zyków.
Wv.cia..gnięto z m"eJ· 1a t a. Procz ,zamor owanego c _ opca, 1' os1 ie pe n a go o stawu,
1·
' 4 I ta
·
d
·
d
·
k
d
·
·
kradztwo karany. Rosicki do świętokradztwa .w
~horE>go Władysława.
ry „1czy1
a , posia. a Jeszcze rugie
s ą JUŻ me wrócił.
• .!• 'I b
· k o,
p o d ok onamu
· t ego czynu udała się Chełmie się nie przyznaje i pozostaje nadal w
Płomjenie pl""t;erzuciły się !rWałtownie
Jeu.doroczne
mes
u ne d z1ec
~
kt'
·d
·
·
·
l
·
,..,
k
·
·
d
·
arew!eie śledczym.
na inne budynki, pozostawiają.c wszęore znaJ UJe ~nę na. v..-yc 10wamu w .a1- spo OJme o domu pocieszając
się, że ten
dzie zgliszcza i rumowisko.
choli.
wielki ciężar jej ubył. W nocy jednak
Stanisława Pęczyka are-sztowano. WyW następnym dniu po znalez1€'J1iu trapiły ją_ wyrzuty. sumienia..
nadużyć
padek taki, jak podpalenie w Olszewicv !zwłok chłopczyka, zbrodnicza matka woObecme oczekuJ e na wymiar kary.
w więzieniu lidzkfom
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~E!22S~~~~~~!Cl!!~~~-...;.1
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K'rako' w bez wody
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Echa
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" · cel!' samobójczym pod im:cjeżdżający pociąg
towarowy 25-letnia Janina Harc, zamieszk:1.b.
vr Konarach wojskowych w Będzinie,
Koła obcięły nieszcz-:śliwej lewą rękę i obydwie nogi.
Po przewiezieniu do miejscowego szitala _
Harcówna zmarła, nie odzyskawszy przytom-
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Nakło

12 lat

zwróci elektrownię
firmie

berlińskie i
'.J

Co było przyczyną samobójstwa -

nieusta·

Obraz uratował iycie

więzien~u

nika więzienia Bortnowski Malwersacje polega·
ły na fałszywem księgowaniu .obrotu działu
pracy w celu zaepwnienia wymieniony urzędnikom korzyści natury materjalnej. Nadużycia i
czasem ujawniono, a Bortnowski i · Zimnicki sta·
nęli przed sądem i zostali skazani pierwszy na
rok ciężkiego więzienia, drugi zaś na trzy lata ciężkiego więzienia.

Onegdaj. przed polsko-nie1?ieckim, try-1 miejskim, Nakła o zwrot elek.t rowni.
mieszanym w Paryzu zakonczył Proces toczył się przez 12 lat.
się trwający
Obecnie niemiecko-polski trybunał mie
O już 12 lat
szany w Paryżu wydał wyrok, mocą któproces miasta Nakła z berlińską. firmą rego Nakło
Kara śmierci
elektryczną AEG o elektrownię w Nakle.
musi zwrócić elektrownię
za
dzieciobójstwo
Miasto Nakło w chwili odzyskania firmie AEG. Na skutek tego wyroku Naniepodległości Polski przejęło na własność kło poniesie okolo 2 miljonów złotycil
W 1>rocesie o dzieciobójstwo przeciw.In
n;iejscową elektrownię, należącą zn cza- straty. Zaznaczyć należy, że wyrok try- 70-cio letniemu Pawłowi Kozłowi, byłemu leś
sow zaborczych
bunału mieszanego w Paryżu jest nieod- nikowi i jego 26-cio letniej go(lpodyni Karoli·
clo niemieckiej firmy AEG.
wolalnv.
·
nie Witosowej sąd przysięgłych w Cieszynie
Js:tóra wszczęła proces przeciwko władzom
wydał onegdaj wy1·ok, skazujący Pawła
I{ozła
bunałem

łono.

r. ub. ujawniono nadużycia w

U gospodarza Białczyka w Nowych Polasz.<ach pow. kościerskiego wybuchł pożar. Pozrą
ieni w głębokim śnie domownicy nie czuli zupel
'tle
niebepieczeństwa. - Dziwnym
trafem
1:1padł w pewnej chwili ez ::ściany wielki obraz,
budząc momentalnie wszystkich ze snu. W ten
Wlłi!!lil.~111!1!11~~~~~~~~~~~~~!!!1!!!!1~!!1!!!11!~~~~~~~~~~~~~~~~- na karę śmierci przez powieszenie, a Karolint;
sposób domownicy uratowali swe życic. Zazna.
Witosow:! na 6 lat ciężkiego więz!eni'ł
przed
..
J
---OOO-Pochował •woją żonę.
_

c:ąć należy, że Białczyk dzień

pożare,in

Pop_1·era1·c·e

oIski Czerwony

Kr~yż

„RASLU" z dm<i. Hs cze1 wca 19311 .:oku.

~

I

CZERWl~C.

DZIS
E.frema Marka
Boże Ciało

-·-

Ws. slouca
Zachód
"

śledztwo w

zatacza

JU1RO:

18

g. 3 m.
g. 19 m.

KRĘGI

CORAZ SZERSZE

KlłORIKA

włamania

do Banku

4

sprawie

Ha~dłowego

~Jedztwo policyjne prowadzone nic- i które 1..muszo;1c b~d<: wykazać niezbicie I
Wczoraj w godzinach popołudlMowycn
zmordowanie pod kierunkiem insp. Noska swe .'.llibi.
Jokonano aresztowania portjera Banku Jul
i naczelnika wydziału śledczego Weycra
W Warszawie w dniu wczo1<:jszym jusza Hoffmana.
zatacza coraz szersze kręgi.
przepro•.v.:;.dzono ro\Ymcz s:,;creg rewizyj
Aresztowanie nastąpiło z tego powodu.
Wydział daktyloskopijny urzędu śled- i ob~<tw<;>, w wyn~ku któ:·cj zatrzy;1iai10 14 1 że HoffmJn
,..,.,.
czego pracuje od rana do nocy nad znaka- ni~żczyzn z poś~óll z:~:rnyc11 policji ka'.3b1zy
ztniettlł swe_ zeznanie
mi, które pozostawili włamywacze na miej or:iz cztery kobiet;:.
złozone p:(:rwsz~go dma.
ha571cwidtt
lliAk g1ne:ine
scu.
Do wszystkich v.i~!:szych 1:1l;!st na te- I
Na)prawdopodobniej będzie on jednak
c>EIF«M'i!rd
Niezależnie od iego policja '" cLliu renie calcj P.o!ski_ wyjechali ..'·vywiadowcy z'.volmony, gd~ż trudn_o wymagać od 75 lei
Józef ł-u:i.yna
1wczorajszym przeprow.'.ldzifa w Łodzi sze- łódzcy_ ~a?pa~rzrn1 \V i?t?g•?IJC. <?tti:. rn ]~111 I m~go starca, ze~y mogł_ dokładnle pan;ięreg rewizyj, wynik kt6rych trzymany jest ga, ktvry }<ik ud„.dono JL:? mc:zlrn:-!c, -,vspoł- , t~v sv;;~ zezi~ar:rn, z!ozone w przy5tępie
1
NIEPU:ZE~NIONY
w najgłębszej tajcmr.icy.
dział~ł z banda.
silnego zdenerwowania.
Przeprowadzono
pozatem
obławę · Pozatcn° w"ysbno i;.sty gmi-::ze za Jta~Co si~ tyczy udziału Jtrnga w bandzie,
Siedzimy razem, ręka rękę trz})ma.
wśród łódzkiej arystokracji kasiarskiej i
gi:.:m, ktciry r~rr;;dzcj czy pć·źn;rj wpadnie to. obecnie ··,vy$zly n:i. jaw sensacyjne szcze1
A JViosna szumi nad głowami znów ..•
aresztowano 7 osób~
• w r~cc :rnlicjL
I goł~·,,.
. •
. .
Daleką przeszłość ścigam}) ocz'J)ma
11mii!:tJn+o mu11uwJ!!*; ·~~
_ ' *!<™P!22S§!iUZUC§§b~~.·
~ __ ~~~I
u.:>talono,_ .ze; Jung wpnscił. bandytów
~',łowncm 'HJ~r1em, a ~•am stał n3. straży,
I treść 111 nas dźwięc;y nieprzcbrzial:ych
IO
.
podczas gdy i)ni zaji:-cr ali sie otwiera.
[snów.
ślłODA
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Nie wiem:y nawet, czem Jutro nam będzie,
do rady
gminy
Górka-Pabianicka
~1 :-· B_ai~ku tiy wykoI1czyć bi!„:i·., wpu~cil
CzJJli przJ)niesie czar, czy gamę slcarg.
P rzy wyoo~ach
Ji.
,
·
Jl
10w111er, cło wnętrza.
A le to wiemJJ, że zawsze i wszędzie
Na terenie województwa lódzkiego, lporządzał ·w radzie g;miny Górka-PabjaUnieszkodliwienie Przdp<;:.iskiccro odbv
To samo słowo padnie z nasz)Jch warg.
od i1ewnego czasu odbywają się wybo- nicka 9-ma mandatami, Wyzwolenie - ło się w nast\'plljących okoliczn~ściach:
Sredzim:J) razem-ręka rękę trz:yma.
A JViosna szumi burzą nowych fal ...
M .Y ufni w prz))sz.łość sir;gam:y ocz))ma,
Serce o serce, w niezbadaną dal ..•

ry do rad gminnych. Wczoraj t. j. dnia' 2-ma i jeden mandnt rosiaclali bezpar17 b. rn. odbyły się wybory w gminie t.yjni.
Górka-Pabjanicka pow. łaski. W s z yNa wójta gminy
Górka-Pabjanicka
s t k i e m a n d a t y w o g ó 1 n e j wysuwani są juko kandydaci p. p. Jan
I i c z b i e 1 2-t u u z y s k a ł B. B. Andrzejewski i Franciszek Gos.
W. z R.
Wybory ty wskazują na
ogromny
W poprzedniej kadencji B. B. roz- wzrost wpłY'1vów B. D. na prowincji.

=:
~
w ko011•tetach rozbu ..Jowy
---000---

Pobór rocznika 1909 i 1908
ko!sj~~:o~~~~ii:: ~;i~ll:;wi~ai!~~aj
82 poborowi i·ocimika 1909 :zamieszkali na terenie 9 kom. pol. p. o nawiskach na litery: I,
J, K, L, Ł, M, N, o.
Przed komisją poborow4 Nr. 2 przy ulicy
Ogrodowej Nr. 31 winni stawić się poborowi 1909
zamieszkali na. terenie 14 kom. pol. o nazwiskach na litery: D, F, G, H, L.
Prze_d:ko~s~ą po!>or.ową Nr_., 3. przy ulic~
Al. ~osciusz~ „l wmm . stawie 81'? poborowi
l"Oczruka 1908 kat., B., którzy w maJu i czerwcu
1929 roku uznani za czasowo niezdolnych do
służby wojskowej
zamieszkali na terenie 11
kom. pol. p. o nazwiskach na litery: A, B, C,
D, E, F, G, H, r, J, K, L, L.
Na ~omisj~ nale~y pl"zYpieść do\vo~y. osobi·
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Okólnik P• ministra gen. Składkowskiego
W czasie trawnia w Warszawie zjazdu I
Zdarza się także, i:~ okmiteiy rozbu-

Związku

na robotach sezonowych

Paszporty Zagranl•czne

Jak się dowiadujemy, robotnicy sezonowi, zorganizowani obecni ew specjalnym
związku zawodowym postanowili zorganizować protestacyjny jednogodzinny strajk
przeciwko red11kcji dni pracy na robotach.
Związel< domag1 :•<; w wyc.'aneJ OSlatUrząd Emigracyjny wyjaśnił w odpo·
kó odezwie zatrudnienia wszystkich robot
ników sezonowych w ciągu pełnego ty- wiedzi na liczne zapytania ze strony posz
czególnych ekspozytur Urzędu i państwo
godnia.
(b)
wych pośrednictwa pracy i opieki nad
wychodźcami, że azylanci, obywatele Li.
w Boże Ciało imperjum rosyjskiego, przy wyjeździe z
„
W dniu jutrzejszym podczas naboże11- Polski korzystają z paszportów bezpłat
stwa Bożego Ciała w katedrze, jak się do- nych. Ponieważ w myśl okólnika Minister
wiadujemy weźmie udział kompanja hono- j urn Spra71 Wewnętrznych paszporty te
rowa 31 p. Strz. Kan. ze sztandarem pułko wydawane są im przez władze adminiwym, która podczas czytania ewangelji stracji ogólnej, bez wz;;lędu na to czy
zachodzi potrzeba wyjazdu, czy też tej
odda 5 salw honorowych.
(w)
potrzeby niema azylanci nie mają. obowią
r.ku uprzedniego uzyskania zaśwhidczenia

dla azylantów

Woisko

Komunikat

Okręgowe go Zw. Strzeleckiego

są bezpłatne

ne

L~~~~:~:~t:i~~~j~cy~~s~~~~l~1~~h

0kręgach szkolnych, byłaby następują.ca:
Okręg szkolny Krakowski 7 \\'izytatorów.

S

i. -~łatwi;~·. ~rlzie~an~ch. 2·m.ig1:~nt~.m
Męsk:i-ej w ł.odzi
sk1m,- ~,.z11avza się, ze .a„ylant:1 p1agnący
Dyrekc-j.'J. Faiistwc:-,1iej SJ.i<Oły
HaHuzys;rnc zapotrzebowar!1e do pracy za.gra-: cP .„" M . J; ,Ł rJ .· A" r.r ·,.A Mł
·
· · ·
· d
D
t
1-• <0'i\ ~ ·J l ęs .m.J w o.. z1 1. J.\.Sl'""'Y „ yu
n!cę w~nm sit; ~vracac ' 1'. • 8 1~ga u:ylN~·. 13 komui;ikuie że zapL· ka1i.-ł daWysobego E:omrnarptt• Ligl .Narodow +'.- • k- .
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. „ · .,,. ~an
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,. k .o.v na .u1~ 1 p1zyJ1.1
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1
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i1101et":' dum2ce
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Częstochowa za Zawiercie! I

Urlop gen. brygady

-oCJo-

Przedpełskiegoi

zp

Spr~wa zmiany granic woje~·. łódzkiego

(w}

.

by pobili
ktorego szczerze nienawidzi), cl jednak
nie chcieli tego uczynić i zamkn~li go tyłko w skarbcu.
Wtedy ~u'.1g skrępował 111!! rs-ce i nogi
postronkami J wepchn<)_ł mu clo ust kill:-a
brudnych szmat.
Dzigki niezmorclowanrm wvsilkom łód2
~icj policji śledczej istn1cie rladzicja, że
t5:indyci zostaną w najbliżs1.}'lll czasie
l
t ·
( )
se nvy ani.
,P

Lubelski - 3, Lwowoski -· 8, Łódzk: --·
,
. .
.
;;, Poleski -- 1, PomorsVi ·-- 4, Po:r.nal\·
organow Urzędu Enugraq'JH<'gc, upr;:lw- sh-i -- ·i, \Varszawski -· 12. Wileń~ld niającego do otrzymania bezplatnych L1, vVo:!yński -·- 1, śląsk! \V~·r~:dał Oświt-·
paszportów zagra.'1icznych.
· p·ubl"lcz.r.ego -- o.
...
cema
Urzędy te obow~~zane są natomiast
'
·
udzielać ~zylantum, prng-n:lcym weymi„ .. ~
!. ł·
grować zagrank'J, vYS~elk.::h informacyj
3.0StWOWeJ
Z.KO jT
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Niniejszem przypominamy, że
Komenda Okręgowa Ziwiązku Strzeleckiego
Łódź, Piotrkowska 108 przyjmuje zgl.oszenia zawodniczek stowarzyszonych. i
niestowarzyszonych do eliminccyjnych
Jak już donosiliśmy, w dniu wczoraj·
zawodóv,r okręgowych na Ogólnopolskit 3 zym, t. j. 17 b. m., miałn się odbyć w
Zawody Strzeieckie we Lwowie nieoclwo r'rezy~jmn Rady Ministrów posiedzenie
łalnie do piątku 20 cze1·wca włącznie.
'
· '· dl
· ·
· · t racJ1
··
KOID~SJl . a uspra\~mem~
a d mm1s
pubhczneJ. Na posiedzeme to otrzymało
szereg przedstawicieli łódzkich sfer goOlszyny· Wilczyńskiego
spodarczych, w związku z czem wczoraj
udali się do 'Warszawy m. in. pp.: dyJak się dowiadujemy dowódca
10 rektor Związku Przemysłu Włókiennicze
dyw. piechoty w Łodzi gen. brygady Ol- go w Państwie Polskiem, p. Srzednicki,
szyna Wilczyński . rozpoczyna z dniem dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej.
20 b. m. 5 ty,godmowv urlop wypoczyn- p. Bajer, dyrektor Krajowego Związku
lrowv.

rękach

dowy kierują do B.GK. wnioski na kwoty o wiele wię~sze, niż wynosi przydział
dla danego miasta. Jest także rzeczą stale obserwowaną, iż komitety rozbudov.··y
rozdrabniają przyznane im fundusze,
przyrzekając pożyczki zbyt wielkiej licz· w
? 1wwwuu11ifW2\Aiil/J!!u-~~·•
bie petentów.
Wreszcie minister IJo!ecił delegować
Zwiększenie liczby
do każdego okmitetu rozbudowy delegata wizyta to.rów szkół średnich
województwa, ażeby pracę lrnmitetów ul\lf; •
zgodnić z całością polityki budowlanej
.Lumstcrstwo "Vyznań Ueligijnych :
państwa i aby delegaci starali się wyple- O. P. zarządziło od dnia 1 września r. u.
nić z komitettu rozbudowy zagnieżdżają.- zwiększenie liczby wizytatorów i nauczy~
cą się wm biurokrację.
cieli do pełnienia obowiązków wizytator--e0•
sJdch.

miast polskich, na którym omawiane były szczególnie sprawy budowlane ukazał się okólnik ministr. wewnętrznych, gen. Składkowskiego, skierod
.
d.
kt l ·
wany o WOJ ewo ow w a ua neJ sprawie działalności komitetów rozbudowy.
Minister żąda od wojewodów, aby
zwracali baczniejszą uwagę na działalność
komitetów rozbudowy, gdzie coraz gwałs~e st':"' 1 erdz11;~ące tozsamoś~ o~oby, zas:"iadcz~· towniej szerzy się biurokratyzm.
rue reJestracJ1, kartę zwolruerua ze słuzby WOJ•• .
·•
•
.
,
skowej oraz inne posiadane dokumenty.
Oprozmame zebran oknutetow rozbudowy powoduje opóźnianie
składania
wniosków do B. G. K., a tern samem opóh
nianie ruchu budowlanego.

Strajk protestacyjny

. Jung \Viedział, że kasjer Przedpełski posiada broi\, dlatego też celem tmikniccfa
ew~ntualnej strzelaniny, mogącej zaal'.!r;nowac posterunek przed Bankiem Polr.ldm
yv'Szedł ~n. sam do pokoju Przedpełskiego
1 zastawiając sobą otwarte drzwi spytał go
czy nic życzy sobie herbaty.
. Zanim p. Przedpełski zdążył odpowicdz1eć do pokoju wtargnęii bandyci z rewo!
werami w
Jung prosił swych bmpanów

11

Lodzi (Piotrkowska 73) dr. Józef Sa- li
cha, dr. Juljusz Bornct i szereg innych. li
Zaznaczyć należy, iż na posiedzeniu n
· · ··
ł"d k" h
B
zaproszonych . pr~e.d s t aw1cle!;
o z IC , IJ
odbytem w siedzibie Izby I rzemysłowo- llil
Handlowej w Łodzi, przed wyjazdem do
Warszawy, reprezentanci sfer gospodarczych Łodzi postanowili, aby w kwestji . •
zmiany granic województwa
łódzkiego •
zrezygnować ewentualnie z przyłączenia li
do obszaru województwa łódzkieg·o Za- •
wiercia, natomiast domagać się stanow-

Pr;;emyslu Włókiennicze~o, p. ~awłow- cz? wcielenia w obszar naszego
nre.wa Stowarzyszenia Kupcow
m. wodztwa Czestochowy. (ag)
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Wieikł wyb&r wozk6w dzieci1U1ych
krajowych 2agranic:z:nych ł6iek me·
talowych; wyzymac:.!r:i amerykańskie
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1
Biii••·······

spr6tynohe

„P!"tent" bd~
1 .~Yfenicdle
Pi n': =~j70~0a~

:~in~wy~ajt~~'iet

nłejszych

nym składzie

warunkach w fabrycz·

„DOBROPOL"
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atasłrofaloe położenie
„HASLO" z dnia 18 czerv.tiea 19BO rok"ll.

Str. . I

straży

ogniowej

musi znaleźć należyty oddźwięk u społeczeństwa
Od kilku lat już straż ogniowa bory,;n. filę z szalonemi trudnościami natury
finansowej ,które uniemożliwiają ni etyl~o da~y jej rozwój, lecz zmuszają zarząd straży do likwidacji kilku stałych
oda.i a.łów.
Jeden z powodów tego katastrofalneg·o położenia jest dziwna obojętność spo·cczeństwa, a szczególnie klas posiadających o los obrońców ich mienia i
ży:
cia - tych, którzy z prawdziwym bohaterstwem narażają swe życie w obronie
szerokich rzesz.
Chcąc zaradzić katastrofalnej sytuacji zarząd straży ogniowej urzl'!dził w
niedzielę zabawę w Helenowie, lecz zysk
z tej zabaV\ry był tylko kroplą w morzu
ogólnych wydatków.
Dalszym etapem zaradzenia katastrofalnej sytuacji będzie urządzenie tygodnia strażaka.
Wspomniany tydzień odbędzie się w
okresie od 22 do 29 czerwca, a uzyska':le z tygodnia kwoty pójdą na pokrycie
deficytu, wynoszącego 650.000 zł.
W dniu wczorajszym odbyła się w lokalu zarządu straży konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele społe
czeństwa, związku właścicieli
nieruchomcści i t. d. Na konferencji postanowiono zwrócić się z apelem du
właścicieli
nieruchomości, by opodatkowali się
dobrowolnie w wysokości 2 zł. miesięcz
.nie. W ten sposób uzyska się
kwotę
250,000 zt. rocznie, co pokryć będzie mogło prawie połowę og·ólnej sumy deficy-

tu.

Budowa boisk sportowych
Akcja budowy boisków sportow;;o:ch
w wojev.'óztwie łódzkiem
wprowadzona
jest ostatnio na szeroką skalę.
I tak w miasteczku Warcie
pow.
&ieradzkiego miejski kom. przysposobienia Wojsk. przy poparciu
finansowem
atarosty sieradzkiego p. Bukowskiego,
przystąpił do budowy nowego
boiska
sportowego o l'Ozmiarach 160 mt.x180 m.
Również w Sieradzu przebudowa boiska
sportowego idzie rażno naprzód tak
iż
sportowego idzie rażno naprzód tak
iż
będzie ono dzię ·i wysiłkom miejscowego starosty już za 3 tygodnie poświęco
ne i oddane do użytku publicznego.
W końcu kom. Przysp. Wojsk. w
Wieraszowie buduje w szybkim tempie
nowe boisko sportowe nad rzeką. Prosną. (w)_

I

Praca

NA PŁÓTNO

Do członków
T owo R zem. „R esursaft:
Zarząd Tow. Rzem. "Resursa" prosi
wszystkie cechy i gospody czeladnicze do
wzięcia udziału
w uroczystości Bożego
Ciała o godz. 10-ej rano w Katedrze.

kąpieli
W Lodzi zanotowano obecnie
dwa.

Pierwsze ofiary

w wojsku .

kursu przymusowego nauczania
szer,:ifowych 4 p. a. c.

znaczka

ofiara

„Tydzień Emigranta Polaka''

aptek

Nocne

zamknięci będą

CHCĘ

- -

kulturalno-oświatowa

Umysłowo

JA

A

pierwsze w tym roku wypadki zatonię
Następnie postanowiono zwrócić się kich z prośbą o wyasygnowanie dodatko- cia, a mianowicie kąpiący się w stawie
do Magistratu i Rady Miejskiej za po- wego jednorazowego funduszu na rzecz na Stokach w niedzielę ubiegłą chłopiec,
w wieku lat m. w. 14, nieznanego na.zwi·
średni et wem w5zystkich frak ej i radf..iec- straży. (p)
ska, utonął. Obecni na brzegu świadko
wie wypadku zawiadomili straż ogniową,
która skierowała na miejsce kilku strażaków z 10 oddziału straży. Poszukiwa.nia uwieńczone ZJOstały skutkiem dopiero po dwuch dniach. Zwłoki
topielca
nrzewieziono do prosektorjum.
Zakończenie
Drugi wypadek miał miejsce w gmi·
nie Wiskitno, gdzie w stanie na t. zw.
Młynku (w bok Chojen) używał 'kąpiell
W dniu 14 b. m. odbyło się zakończenie kowej zebrali się wszyscy słuchacze kur- 27-letni Józef Lewy, mieszkaniec
wsi
kursu przymusowego· nauczania szerego- sów, d-ca dyw. p. gen. Olszyna-Wilczyń D*brówka, pow. łódzkiego. W
pewnej
wych 4 p. art. c.
ski, cały korpus oficerów z cl-cą pułku p. chwili Lewy dostał kurczy,
skutkiem
Sprawozdania oficera oświatowego puł- płk. Bogusławskim, przedstawiciele zarzą czego, nie mogąc pływać, poszedł na dno.
ku i kierownika przymusowego nauczania du P. B. K. z p. Peyserową na czele i na- Nazajutrz, t. j. wczoraj, trupa >vydobył
dały całokształt działalności kultur.alno - uczycielstwo prowaddzące z ramienia PolIV oddział . straży ogniowej. (s)
oświatowej pułku i osiągniętych wyników. skiego Białego Krzyża oświatę i wiele inW ciągu niespełna 4 miesięcy przepro- nych osób.
Dzień
Po przywitaniu zaproszonych przez d-cę
wadzono przez oficerów trzydzieści kilka
pogadanek o treści historycznej, ogólnej, o pułku rozpoczął się popis: krótkie, treś~iwe
Rozwijające się pomyślni& i roztaeza.ustroju Państwa, jego funkcjach i orga- sprawozdanie oficera oświatowego pułku jące . ożywioną działalność wśród rzesz ro
nach, o obowiązkach i prawach obywa- p. por. Frenklera, kierownika szkoły przy- botniczych, Stowarzyszenie Oświaty Rotela. Pogadanki te kształciły nie tylko urny- musowego nauczania p. Makowskiego, po- botniczej (S. O. R) przy Łódzkiej Radz.ie
sły, lecz serca i charaktery.
plsowe lekcje z języka polskjego, rachun- Związków Zawodowych (Piotrkowska 73)
Egzamin z przymusowego nauczania ków i historji przeprowadzone ze słucha
postanowiło zwrócić się do ofiarności puclal wynik nadzwyczaj pomyślny - ukończy- czami kursów przez p. Suwalską, Kozłow blicznej.
ło kurs 95% zapisanych na wykłady.
ską, Seme11k6wnę i Szczepatiskiego przeW dniu 19 czerwca odbedzie sie na uli
Sprawozdanie z rucnu bibljotecznego płatane deklamacjami i grą orkiestry puł
cach
i w lokalach publicznych m~ Łodzi
wykazało stale zwiększającą si~ frekwencje kowej wreszcie rozdanie !iwiadectw i
czytelników - wzrasta zamiłowanie do nagród przez d-Cę dywizji - tworzyły mi- dzie1i znaczka.
Stowarzyszenie Oświaty Robotniczej
książki, która też cieszy si\; coraz to więk- łą całość. Jeden z szeregowych w prostych
szym wzięciem.
lecz gorących słowach podziękował d-cy pragnie wierzyć, iż wszyscy, którym na
Sam sposób przeprowadzenia popisu, pułku, oficerom i nauczycielstwu za opiek~ sercu leży uświadomienie mas pracujących,
poprą usiłowania
Stowarzyszenia prze2
jego uroczysta forma, żywy udział wszyst- i poniesiony trud.
kich oficerów
i licznie zaproszonych
Dzie1l. ten dał chlubne świadectwo puł złożenie swej ofiary na oświatę robotniosób sprawił, że całość wypadła nadzwy- kowi, wykazał owocną działalność Pol- "Zą.
czaj okazale i podniśle.
skiego Białego Krzyża na terenie wojska
W świątecznie przybranej świetlicy puł- oraz ofiarność nauczycielstwa.
Piękna
-0Z okazji pię"tnastoletniego jubileus:zt.
pracy dziennikarskiej p. redaktora Czesła
wa Gumkowskiego Zarząd Okręgowego
Koła Związku Inwalidów Wojennych w Ło
dzi
w zrozumieniu zasług, położonych prze2
w województwie łódzkiem
jubilata na polu rozwoju prasy łódzkiej
. Tydzień emigranta polaka rozpoczął Iszeć produkcje artystyczne. Prócz
po- przesłał ofiarę w kwocie 50 zł. na wybrany
s1ę dnia 9 b. m. i trwał do 15 b. m. Impre- wyższych imprez -zorganizowany został przez Niego cel. Jubilat przeznaczył otrzy~
za ta została otwarta uroczystem nabo- również t. zw. raut bez rautu, celem za- maną ofiarę na fundusz zapomogowy Synżeństwem w katedrze za dusze poległych silenia funduszów komitetu.
dykatu dziennikarzy łódzkich.
emigrantów w walkach za niepodległoś~
Akcja tygodnia emigranta objęła caZarząd Syndykatu składa
Zarządowi
gdzie okolicznościowe, podniosłe kazanie ły teren województwa -łódzkiego.
We Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wowygłosił ks. Szczeciński. W ciągu
tego wszystkich powiatach i gm. odbywały jennych w Łodzi serdeczne oodziekowanif
czasu wygłoszono kilka odczytów o emi- się urooz.ystości mające na celu zamani- za szlachetną ofiarę.
gracji, 12 zaś b. m. wystawiono na rzecz festowanie łącznośd macierzy z 7,000,000
tygodnia emigranta w Miejskim Teatrze rzeszą wychodźtwa.
dyżury
Letnim rewję pod tytułem „Lato idzie".
Całej akcji tygodnia emigranta patroZaikończyła tydzień emigranta podniosła nował niezwykle energicznie
wojewoda
Dziś w nocy dyżul'ują
nastQpujące
apteki;
akademja 16 b. m. na której obok odczy- Jaszczolt, który stał na czele kominter- L Pawłowskiego (Piotrkowska 307), E. Ham·
burga (Główna 50), B. Głuchowskiego (Naru~
tów o historji i kierunku emigracji pol- nu honoroweg·o. (w)
towicza 4), J. Sitkiewicza i S-ka (Kopernika
skiej miała możność publiczność
usły26), G. Charemzy (Pomorska 12). A. Pot.a.o;z;i
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DZIŚ I DNI NASTĘRNVCH !
Arcypikantna komedja i h:awi11ce
bomby śmiechu I
Najodpowiedniejszy filrn dla strapionych łodrian !
Z rozkosz. i piękn" Marion Davies
ora:i; ulub. kobiet William Haines
w wielkim filmie diwiękowym p. t.

J...._,.. . - - - .

chorzy

(Plac Kościelny 10).

włóczędzy

wkrótce w nowych szpitalach

Bezdomni umysłowo chorzy wędrują
Najg·o1·sze rezultaty daje akcja minicy po kraju bez opieki, niejednokrotnie sterstwa na kres eh, gdzie zresztą i urny
niebezpieczni dla otoczenia, są prawdzi- słowo chorych jest mniej.
wą plagą naszego kraju.
Obecnie czynuych jest w Polsce 47
Chorych umysłówo niema gdzie loko- za.kładów dla umysłowo chorych z czegc
wać z powodu braku stpitali.
24 zakłady są samodzielne t. j. nie posiaObecnie stan ten zaczyna !ię popra- dają innych oclziałów niż psychjatrycznewiać, albowiem dzieki naciskowi ze stro- Pod względem własności mamy 4 zakła
ny ministra spraw· wewnętrznych cały dy państwowe, 10 sr.morządowych, 3 spo·
szereg związków komunalnych zaczyna łeczne, 7 prywatnych, 17 oddziałów w
budować szpitale. W najbliższym czasi~ szpitalach ogólnych, 1 s~pital więzienny,
staną S!Z.pitale w powiatach augustynow- 1 klinikę uniwersytecką, 2 oddziaiy w
skim, łukowskim, łorużyl1skim, wągrow przytułkach i 2 zakłady dla alkoholików.
skim i w innych.
I

---'OG>O..___

War&MWl\ 1 17-go cz<!rwra.

WAJ„UTt.
Dolary St. Zjedn. 8,88 i pół.

Poez. w dni powszednie o g. 6 wieu.
soboty, niedziele i świt;ta o g. 3.30.

DEWIZY.
Belgja 124,45
Bud11pesżt

156,05.
Bukareszt 5,30 i pół.
Gdańsk 173,25
Hdlandja 358,75
Kopenhaga 238.70

'

Londyn 43,33 i
Nowy Jork 8,9!

pół

. Sżwlll)&lArja 172,75

Stoklfti'r':"n 239,57
AKCJE.
108,00 - 167,50; D. Zw. sp. znr,
światło 55,00; · Chodorów 140,00;
Warsz. Tow. f:Jbr. r.ukru 32.50: Llho1> 27..75.

l
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- I Dldi i

dni

następnych!

Szaleństwo młodości ł miłości !
Arcydzieło

llenjaluego

reżysera

A. FEYDERA p. t.

MIRAŻE-·

~ZCZĘŚCIA
(Złotowłosy Anioł)
W roli głównej: ulubieniec

Paryz Q5,0l
Praga .26,45

tł. Polski
72!50; ~iła i

„CASINO"

W zruszajcy dramat ilustrujący dzieje
młodego utracj11c=a.

Glll&DA

Nadprogram: fenomenal11y wirtuoz
Ber~ard? .de Pace odexra "Caprice V1enno1s Kreislen, "Bridal Rose
Overture" i „lit Goes Like This"

BŹWIĘKOWY
TEATR ŚWIETLNY

publiczności

Michał

CZECHOW
Karina BELL
ulub. kobiet Gaston M OD O T
oraz 6-cio letni Bianka LOCET
pit;kna

bodatek diwli;kowy i aktualny pol~ki
Początek: sea11sów o godz. 4,30, 6, 8,10 w.

„lfASLO" z dnia 18 czerwca 1930 ro1m.

Nr. 16.f

Str. l

Centra ny ~wiązek. ~--- - _I
łaścicieli

pragnie

urządzić

W ?niu w~z?~aj~zym Zarz~d Sto"".alZyszema Własc1c1eh Autobusow Wo1ewództwa Łódzkiego postanowił wystosować do Starostwa ~rodzkiego memorjał z
prośbą o zezwolenie urządzenia centralnego

~~~i~ ~~~~bl~l~w~~~o~~:tjty~~-cz;/~~wym

Petycję swą Zarząd motywuje następu-

jąco:

Place położone są w dogodnym punkcie

miasta, posiadają bramy na ulicę Ogrodową i Zachodnią, są dość obs~rne . i przy
małym nakładzie gotówkowym po usunięciu zbędnych, a niezamieszkałych, budynków, oraz niwelacji, w zupełno.5ci dostosowane być mogą do nowocze:mych wymogów higjeny i techniki.
Obecnie stacja posiada dostateczne zabezpieczenie przeciw ogniowe w postaci
· k'
·
, ·· t
h Yd ran tó w, S k rzyn• Z pias
iem 1 gasmc, s ację wodną dla mycia aut, dostateczne pomieszczenia dla przechowania bagażu etc.
W razie przyznania nam prawa urząllzenia i eksploatacji dworca, na wzmiankowanej posesji postawilibyśmy na najwyższym poziomie, dbając nietylko o czy-

""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l!~~!!!!!!!!!I!!!!!!'!
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KODCert orkJeS r WOJS owyc
Jak

się dowiadujemy dowództwo

4ywizji piechoty w

ganizować w lipcu

Łodzi zamierza

10
Z'Or-

r. b. wielki koncert 3
. t
· k
h kt •
h
k
p ołącz~ny~ or ies r :VOJ ~ ov:yc '
or.v
odbędzie s1ę w ogrodzie Tivoh lub GrandHotelu. (w)
ZABAWA OGRODOWA NA RZECZ ROKICKIEGO
KOLA POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ.
Dnia 19 b. m. t. j. w nadc.hodzęcy czwartek, odbę
Izie się Zabawa Ogrodowa urzędzona staraniem
Komitetu Rokickiego Koła Polskiej Macierzy Szkol
nej w pięknym parku Sielanka pr.zy Szosie Pabja·
11ickiej Nr. 59).
Niezależnie od całego szeregu atrakcyj będzie
townież i loterja fantowa. Z!łlelQ której jest to, że
każdy los wygrywa.
N!!stępnie dobry i niedrogi bufet, orkiestra, łód
ki, wyścigi etc. wszystko to przemawia na ko·
rzyść tej zabawy. - To też Komitet ma nadzieję, że
Sielankę w tym dniu odwiedzQ liczne rzesze puhlicz
ności spragnionej, przy obecnych upałach świeżego
powietrza i chłodu w cieniu drzew.
Jakkolwiek poCzQtek zabawy wyznaczony jest na
godzinę 2·Q po południu, to jednak park otwarty zo.
Bt!lllie już o godzinie 9-ej rano, co będzie wygodne
zwłaszcza dla tych, którzyby wraz z rodziną zamie
rzali więcej czasu spędzić zdala od dusznych i roz.
palonych murów miasta.
Należy jeszcze dodać, że cały dochód z zabawy
K~mitet przeznacza na hibljoteke Polskiei Macierzy
Szkolnej w Rokici11-

Kino

Dom Ludowy
.
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DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!
Monumentalny film polski p. t.

O CZEM SIĘ .
NIE MYŚLI
Współczesny

dramat obyczajowy.

W rolach główn.: Józef W~grzyn.
Marja Modzelewska i Igo Sym.

Ceny miejsc

zniżone·

w dni powsi:ednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m„ Balkon i II .n. 50 gr,
III m. 30 gr.
W sobotę, niedziel'<
i święta na wszyatkie seanse I m., Balkon i li m. gr. 60 i III m. 40 gr.

fl
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Autobt1sów

dworzec . a.~tobusowy

I

I s~ość __dworca, budynków i urz~dze11, le~~
J~k nam wiadomo_ będzie to już trzecia
rowmez o estetyczny wygląd i czystosc zkole1 oferta w Łodzi na budowę dworca
samych wozów."
'
automobilowego. (I)

ul. Zielona 2

MIEJSKI fEATll LETNI
Ceg-:elniana l(l.
„Król ż~·dows!tl Lear".

~s~~~aa~~
~

.WIADOlVIOSCI GOSPODARCZE
NIEMCY STARAJĄ SIĘ ZASTĄPIĆ
IMPORT JAJ z POLSKI IMPOR'l'EM
. Z CH1N.
.
Jak wynika z cy:i'r ostatniej statystyki, od
dłuższego czasu już stale wzrasta dowóz jaj
kurzych z Chin na rynki niemieckie. Import ten
w ciągu ostatniego czterolecia kształtował się
następująco: w r. 1925 pl'zywieziono do Nie·
miec 15.400.000 sztuk kurzych jaj z Chin, w r.
1926 - 22.500.000 sztuk, w r. 1927-26,600.000
sztuk, w r. 1928 - 34.200.000 sztuk i w r. 1920
- 41.200.000 sztuk. Od roku 1925 zatem cyfra
tego podziału importu niemieckiego wzrosła w
trojnasób, co jest tern więcej znamienne, że
Niemcy zarządzenia swe celne przeciwko importowi jaj kurzych z Polski tłumaczą rozbudowq
własnej hodowli kur, która jednakże nadal, jak
to widzimy, daleka jest od zaspakajania potrzeb rynku niemieckiego.
(Iskr~}
WPLYW z MONOPOLÓW PAŃSTWOWYCH
w MAJU R. B.
Według tymczasowych zestawień obrotów ka
sowych wpływ Skarbu Państwa monopolów państwowych w maju r. b. wyniósł 61.968 tys. zł.,
a więc utrzymał się mniej więcej na tym samym poziomie co i w maju r. ub. - Wpływ z
monopolu solnego wyniósł - 3.035 tys. zł. z
monopolu tytoniowego - 32.001 tys. zł., spirytusowego - 25,131 tys. zł., loterji :>aństwowej
- 1.000 tys. zł., monopolu zapałczanego -801 tys. zł. - W porównaniu do wpływu osiąg
niętego w maju ·1929 r. - w maju r. b. wpływ
z monopolu tytoniowego zwiększył się o 2 miljony zł„ wpływ zaś z monopolu spirytusowego
znmiejszył się o 3,1 miljn. zł.

PROGRAM POLSKIEGO RADJA
Czwartek, dnia 19 czerwca 1930 r.
STALE AUDYCJE: Sygnał czasu 11.58 i
12.58 na wszystkie stacje. W Warszawie 13.10
komunikat meteorologiczny.
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ.
ŁóDź: 10.15 Nabożeństwo z Katedry Poz··
nańskiej. 11.58-12.10: Sygnał czasu z Warszawy, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie,
oraz komunikat meteorologiczny. 12.10-12.30:
Muzyka z łyt gramofonowych. Grapmofon i pły
ty z firmy A. Klingbeil, Łódź ul. Piotrkowska
160. - 1) Weber: Uwertura „Oberon". 2) Pamiętam ciche, jasne dnie i „Zawód" Karło
wicza. 3) Rachmaninoff: Noc. 4) Oluck: Melodja. 5) Sarasate: Rapsodja cygańska. Muzyka
lekka i taneczna. 15.60-16.00: Muzyka lekka
(transmisja z Warszawy}. Wykonawcy: Orkiestra Polskiego Radja pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego i Wawrzyniec żywolewski (gitara).
1) Aubert: Uwertura do op. „Fra Diavolo". 2)
Offenbach: Wiązanka na tematy z op. „Piękna
Helena" - wykona orkiestra. 3) 3 romanse odegra p. tywolewski. 4) Ruppracht: Masz „Don
Kiszot". 5) Kalman: Wiązanka z op. „Księżna
cyrkówka''. 6) J. Strauss: Walc „życie artysty"
- wykona orkiestra. 7) 3 utwąry odegra p.
żywolewski. 8) Youmans: Laby-foxtrott. 9) ~
Sulima: Serenada miłości. 10) Lewandowski:
Zawierucha - oberek - odegra orkiestra. 17.00
-17.05: Odceytanie programu dzienne~o i re·
nertuar teatrów i kin. 17.05-17.30: Orlczyt z
Warszawy. 17.30-18.50: Transmisja z Warszawv koncertu solistów. Wykonawcy: Bielajow
<~krz.) Umberte Macneb (tenor i prof. Ludwik
Urstein (ak<>mp.) 1) B. Godard: Koncert romantyczny a-moll - odeP"ra p. Bielajew. 2) Cielea ~
1·omans Mascagni: Twoia gwiazda, Alvaroz:
Ganson~ esnai;-nofa - odśpiewa p. Macnez. 3)
Cui: kołysanka. Bizet-Hubay: Fantazja na tero.atv z op. „CarmP.n" - odegra p. BiPhjew.
4) Tosti: Ideale. Yrarlier: La naloma, Mi>sseret: Ar~it z on. eWrt.her - oc1śniewa p. Mac>1P.Z. 1~.!'i0-19J 5:
Rozmaitości i komunikaty.
19.15: Wiadomości przyjemne i pozyteczne (tra11

MOżL!WOśCI

.EKSPORTOWE DO KRAJóW
BLISKIEGO WSCHODU.
W Izbie pl'zem.-handlowej
warszawskiej
przybyy niedawno do Polski p. J. Grnskopf, sekretarz generalny Palestyiisko-Polskiej lzby w
Tel-Aviv, wygłosił referat o możliwościach
eksportowych wyrobów polskich do krajów Bliskiego Wschodu. Prelegent przytoczył cały sze·
reg przykładów cyfrowych, obrazujących stan
stosunków importowo-eksportowych Palestyny
z państwami Europy i Ameryki, dowodząc, że
przemysł polski ma wszelkie dane do znacznega
rozwinięcia swe;;o ekspprtu do krajów Bliskiego
Wschodu. Po referacie odbyła sie ożywiona dyskusja.

I

TEATR HEWJI w l'A~~lrn STASZICA.
„TYLKO U N.\.S-'.
Dziś i codziennie o go<'.'1;. V wieczorem rewitl
p. t. „Tylko u nas'·
WYSTAW A ZBIOIWW A

ś.

P. JANA , ORAZ

TADEUSZA I ADAMA STYKólV W MIEJSKIEJ
GALERJ#e SZTUKI.
Jak slus::;nie moi.na było przewidzieć zbi.orowa wystawa dzieł 5tylcć,w stuła się dla Łodzi prawdzi.
wym cwcneme.,tem kulturalnym.
K!1pitalne obrazy historyczne misirzct Jana, jale „Ilem w Sicrlmiogrodzie", nie:::róui11ane ilustrc1cje do „Odyssei" i
„Quo V ad is", a dalej sfo1icem i =lotem malowane
pejzaże orjentalae Adam!!, oraz 11ie:::róinza11e w fi,
nezji wykonania portrety arystohraick francuskich
i plutokratek amerykańslcich pewlzla Tadeus.za Sty·
ki, wzbudzają prawdziwy podziw wśród ztdedza·
jących. Na szczególnq mrng'? zasłu guje ś1detna ,,[,o-

POPRAW A W WYWOZIE CEMENTU.
d.a :; łabędziem".
Sytuacja w eksporcie cementu w maju r. b.
Ceny wejścia 2 zlotc, ulgo:rn 1 :ł. wycicczlci szkól
poprawiła się w porównaniu do poprednich mie średnich po SO gr„ wvcieczki szkół nnu•„orl,"..,..,_
sięcy. W kwietniu r. b. wywieziono z Polski o- po 30 ar.
gółem 6.585 t. cementu, a w maju r. b. wyeksportow.ano 8.663 t. - ilościowo więc wywóz
cementu w maju r. b. osiągnął wysokość wywo·
zu z ub. r.
W maju r. b. wywieziono cementu do: Szwe
cji - 2.166 t., Finlandji - 1,581 t., Brazylji 1.440 t., Syrji - 1.110 t., Czechosłowacji 730 t., Łotwy - 711 t., Argentyny - 605 t.,
20. NARUTOWICZA 20
Egiptu 225 t. i Austrji 105 t.
Dziś i dni nastl(pnych I
ZNIESIENIE MONOPOLU CUKRU
i NAFTY w TURCJI.
Wialkie arcydzieło filmowe p. t.
Z dn. 3 cerwca r. b. został zniesiony turecki
monopol cukru i nafty. Likwidacja agend tych
monopolów potrwać ma około 3 miesięcy.

„„
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smisja z aWrszawy). 19.30 - 19.40: Płyty gramofonowe. lV.40-19.45: Program na dzień następny i komunikaty. 19.45: Odczyt z Warszawy. J. Wroczy11ski: „Wycieczka do Czarnolasu·•
(wrażenia osobiste z odbytej wycieczki}. Nastę
pnie sygnał czasu. 20.00 - 20.15: J. Orynży11a:
„Piękno naszych mieszkań" (Feljeton o
zdobieniu mieszkań krajowemi wyrobami zdobniczemi.) 20.15-21.30: Koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej. Wyko.nawcy: Orkiestra Filharmonji Warszawskiej, Jerzy Bojanowski „dyr.
W programie utwory Wagnera. 1) Marsz z op.
„Tann.b.iiuser". 2) Uwertura „Polonja". 3) Pożegnanie Wotana. 4) Solista. 5) Wstęp do aktu
II op. „Lohengrin". 6) Pieśł1 milc>:ma z op.
„Walki:r;ja". 7) Taniec ·marynarzy z op. „Okręt
widmo". 2) Uwertura do op. „Tanuhiiuser" 21,30
22.15: Słuchowisko z Krakowa 22.15 - 24.00:
Komunikaty meteorologiczny, policyjny, sportowy i inne, poczem muzyka taneczna z kawiarni
„Gastronoonja".
· KRAKóW: 9.00. Nabożeństwo z Katedry poznańskiej. 12.10 l:J.00. Koncert z płyt gra·
mofonowych. 15.00 -· 16.00. Transmisja z War
szawy 16.20. Koncert popul. z Katowic. 17.3018.50. Koncert z . Warszawy. 18.50. Rozmaitoś·
ci, komunikaty. 20.15. Koncert popul. z Warsza
wy, 21.30-22.15. Słuchowisko literackie. 22.15
-23.00. Komunikaty z Warsz 23,00-24.00 My·
zyka tan. z Warszawy.
POZNAŃ 12.05 - 13.00. Koncert gramofonowy. 17.30. Koncert solistów z Warszawy,
18.45-19.00 Nadprogram. 19.30-19.50. Odczyt
rolniczy, 20.30-21.30. Koncert silistów. 21.30-22.15, Słuchowisko z Krakowa.
KATOWICE: 9,00 Nabożeństwo z Katedry I
pozn. 12.10-13,20 Koncert popul. 15,00-16,GO.
Muyka lekka z Warsawy. 16.20-17.30. Koncert poptil. z udz. ezspolu instrument. _P., R. w
Katowicach. 17 ,30-18.50. Koncert solistow z
Warszawy. 18,50-19,15. Rozmaitości. 20,0020,15. Intermezzo muzyczne. 20,15-21.30. Kon- ,
cert symf. z Warszawy. 22,25-23,00. Nadprogram. 23.00-24.00. Muzyka lekk:1o
ZAGRANICZNE:
1
19.15. Kopenhaga. Transm. koncertu sy1nfonicznego z Sali Koncertowej Tivoli.
19.30. Brno. „Pocałunek" - opera Smetany.
Transm. z eTatru Narodowego.
19.30. Frankfurt. Transm. z Opery Frankfurc·
kiej. „Kawaler Srebrnej Róży" - opera Ry·
s;i:arda Straussa.
19.55. Hilversum. Wieczór wagnerowski. Kon·
cert pod dyr. Max von Schillingsa.

Dziś

KINO-TEATR

TEATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr. 18.
Dziś środa i uni m.c.stQpne przyjmowana go.<'ąco przez rozbawlonil publiczno ść
kapitalna
:cewja w l<l-tu obrazach „My możemy te.ż".
łtumol', beztroska i·aaość. spiewy, tafice, kup•
ty. Bilety w cenie od 50 gr.
W próbach wyborna koroedia „Krzyk u
flzieckiem"-

według powieści genjaln. piewcy morza'
C!aude Farre'ra
W rol. ~ównych: 4 potęgi ekranu

BILLIE DOVE
Mikołaj Susanin
Donaid Reed
Paul Lukas
Pocz1ttek seans. o g. 6, 8 i 10 wiecz.
Aparaty dźwięk. syst. Western Electric

Dziś

i dni nasti;pnycb !

Wielki szampański program! p. t.

IJI

•
ZĄDAM

ROZWODU
Tryskająca rakietami humoru i
łych sytuacji komedia zdrady

niabywai omyłek
W roli głównej: As humoru Ameryki

MONTY BANKS
przepiękna

Estelle Brody
,
i Jameson Thomas
Uwaga!
Uwaga!
Od dziś ceny dostępne dla wszystkich,
na wieczorowe seanse miej-;ca

po

Zł.

1.- i

Zł.

t.50

Doskonała

ilustracja muzyczna pod kier.
M. Lidauera. P~ezątek seansów o godz.
4,30 pp., w soboty i uiedziele o godz. 1,30.
Na pierwszy seau& wszystkie miejsca po
50 gr. Bilety ulgowe ważne.

i dni następnych!

PO LICMAJSTE"R'·~'·~TAG'IEJE
Wielki dramat w 10 aktac11 na tle powieści GABRIELI ZAPOLSKIEJ.
.
Ud· ł bior : BOGUSLAW SĄ.MBORSKI - po.liski Junnings ZBYSZKO SAWAN - Najpiękniejszy ttmaut, MARJA BOGDJ,, J~RZY MARR. NORA
Q
NEY, EUGENJ0SZ BODO. Najwięksi artyści filmowi - Polski.
,
. .
.
. .
zia
_ WIELKA FARSA i aktualności filmowe. Ilustracja muzyczna pełnej orkiestry. U W A G A : - Ceny uuCJtiC, pom11no wielkich
d
•
5
Jll . . . -II . .
. 1 ł I
. .
Na program
kosztów wp:wietlania filmu, pozostaję nadal zniżone. Pierwsze seanse po SO gr. - następne O gr.
m1eJloCe, ·~ gr.
m1<•;sce 1 z· · nlleJSCe.

Nr. 154

„HASLO" z dnia 18 czerwca 1930 roku.

Str. 8
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Bieg gazeciarzy
„Hasła t.ódzkiego"

.
. . .'li'&
li!

11r. a•1
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W d~iu 6 lipca r. b. Redakcja naszeg0 pisma organizuje uliczny bieg dla ,,gaaeciarzy". Impreza ta mająca na celu jakoajszerszą propagandę sportu będzie dla
„dzieci uli~" prawdziwie radosną chwilą.
Gazeciarze poraz pierwszy będą oglądani
i podziwiani przez publiczność w roli sportowców, JlO raz pierwszy przebiegną ulicami dla własnej ambj.eji i dla rozrywki
sportowej.
Zgłosz-.ia do biegu przyjmuje redakcja
1aszego pisma, przyczem startować będą
mogli chł~pcy, którzy ukończyli conajmniej
14 lat.
Szczegółowy program imprezy oraz regu!amm biegu ukaże się niebawem.
Gazeciarze! Pamiętajcie, iż każdy z
was może zostać Petkiewiczem albo Nurmi:n!
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Mistrzostwa Polski
w grach spor.tow eh.·
•••

CEEF . . . .

Zmiana systemu rozgrywek

wet okazał si~ k1 zywdi~Cy dla niektórych I kówce męskiej palancie, sia1kówc~ m. i żeft.
okręgw. Dlatt!g0 też słusa• :.e postąpił G. hazenie pala:ncie i szczypiorniaku rozgryZ. G. S. zwołując dla omówienia tych wano systemem punktowym (mecz i respraw nadzwyczajne walne zgromadzenie. wani). Jedynie w tym roku mistrzostwa
Po dłuższej dyskusji \\. której zabierali Polski w siatkówce dla druż. m. i żeń. zo-1
głos przedstawiciele wszystkich 10-ciu staną przeprow'AdzDne dawnym zwyczajem
okręgów powzięto uchwal~, r.źeby mi- w Lublinie w dn. 28 i 29 czerwca.
strzostwa we w:;zystkic'1 grach t. j koszyDla pozostałych gier zastosowany zosta
nie system punktowy.
Ażeby nie narażać kluby na zbyt wielkie koszta, przejazdu i utrzymania, zgrupo
wano wszystkie okręgi w 3 obwody. I obKobiecy mecz tennisowy
wód tworzą okręgi: łódzki, poznański i po
morski - 11-gi Kraków, Lwów, śląsk.
Okręgowym Ośrodku
W nadchodzącą sobotę rozpoczyna się
III-ci Warszawa, Białystok, Lublin i WilN Krakowie kobiecy mecz tenisowy mię
Jak się dowiadujemy, tutejszy Okr. I Program zajt;:ć prócz nauki pływania no. W ten sposób najpierw zostaną roze.
dzy :reprezentacjami
Austrji i Polski. Ośrodek W. F. organizuje w czasie od 15 40 godz. i 1 4godz. instruowaniu przewi- grane mistrzostwa obwodowe, a następnie
Mecz ten rozegrany zostanie systemem lipca do 9 sierpnia r. b. 1-szy w Łodzi sko- duje także gimnastykę, gry sportowe i wy- mistrzowie ich w finale walczyć będą o typuharowym Davisa, t. j. cztery single i szarowany kurs przodowników pływac- kłady ogólne.
tuł mistrza Polski.
jeden double. Z ramienia PZLT mecz or. kich dla 20 uczestników. Kandydatów na
Ponieważ nie wszystkie okręgi uprawia
Naukę pływania prowadzić będzie speganizuj e AZS krakowski.
powyższy kurs kwalifikują komendanci po- cjalny trener wydelegowany przez Polski ją i przeprowadzają mistrzostwa swe ·W
''Yiatowi p. w., przyjmując zgłoszenia do 5 Związek Pływacki łącznie z instruktorami grach objętych przez P. Z. G. S., dlatego
w niektórych grach mistrzostwa zostaną
r
r
hpca.
Ośrodka.
aa meczu t.odź - Warszawa
Warunki przyjęcia są następujące:
Zajęcia pływackie odbywać się będą w przeprowadzone wprost po rezegraniu okrę
l) Umiejętność pływania stylem do- basenie przy boisku Ł .K. S.-u. Naukę na gowych.
W związku ze zdobyciem n~ własność
Najwięcej drużyn walczyć będzie w koprzez Warszawę puharu
wędrownego wolnym.
kursie, jak również wyżywienie i zakwatedowiadujemy się, że
red. „Republiki''
2) Wykształcenie ogólne w zakresie co- rowanie uczestnicy kursu otrzymują bez- szykówce i siatkówce następnie w hazenę,
ofia.rowała drugi puhar na meeza mię· najmniej 4 kl. szk. powsz.
płatnie.
Zjeżdżający z prowincji kandy- szczypiorniaku i palancie.
Mistrzostwa obwodowe rozpoczną się
dzymiastowe Łódź-Warszawa. WZOP~
3 Wiek powytej lat 18-tt
daci otrzymują pozatem 50% zniżki na
wyraził już swą zgodę na kontynuowanie
4) Bardzo dobry stan zdrowia ł odpo- przejazd koleją III kl. pociągu osobowego. w połowie sierpnia natomiast finały od 15
roagi·ywe kpiłkarskich Łódź-Wars:r.aw,g. o wiednia sprawność fizyczna.
Kursy podobne oprócz Ośrodka W. F. października.
puhar. Pierwszy mecz o nowy p1.1har od5) Zobowiązanie się do pracy instruk- łódzkiego organizują w tym czasie ośrodki,
będzie się w dniu 28 wrześnie w Warsza- torskiej w swem stowarzyszeniu.
Wilenski, Krakowski. Lwowski i w Brzewie. Ponieważ w dniu tym ma sii rów6) Posiadanie
własnego ekwipunku ściu nad Bu~iem.
Okręgowe mistrzostwa
nież odbyć spotkania Lodzi ze Lwowem sportowego.
lekkoatletyczne pań
..---'e--istnieje projekt, by mecz z reprezentacj4 Lwowa odwołać ponieważ
f ootbal
W soootę dn. ~.l b. m. i meui..c.1.ę dn.
łódzki przeżywa. ogromny kryzys i Lódź
nie jest w stanie wystawić dwóch re.
prezentacji, które godnie
potrafiłyby
!roat1etyczne o mistrzostwo okręgu. Pto·
bronić barw swego mi~t.a.
1
Jutro o god-i. 11-ej :n.a boisku WKS.u wią swój najsilniejszy zespół, który gó- gram imprezy obeJmuje: biegi 60 m,
Odznaczenia
odbędzie się mecz footballowy między ze rować może nad wojskowemi rutyną i .LOO4m, 200 4m,2 80 m. rzez ptotKi, sztafe.
społami WKS. i Turystów. Zawody te techniką. WKS. natomiast wykaże z pe- ty xlOO i x vo, skoki wwyż i wdał. O·
są wydarzeniem, mającem dla łódzkiej wnością swe wysoki·e walory moralne, l'az rzuty dyskiem, oszczepem i kulą.
Zarząd PZPN~u z okazji jubileuszu klasy A znaczenie pierwszorzędne gdyż jak chęć do gry i ambicję, która tylo·
Sobotnie i niedzielne zawody stano10-cio lecia nadał cały szereg odznaezei1 z pewnością zadecydują o tern, komu 7. krotnie świeciła triumfy. świeżo zmon - wią tak zwane mistrzostwa
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. szaze trójbój i pięciobój kobiecy
oraz
wym. Dyplomy honorowe otrzymały nau mis rza okręgu. Tymczasem w ta- bardzo dobrą troJka srodkowa, w ktoreJ .
ł .
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stępujące związki okręgowe: lwowski, beli gier pi:owadzi WKS., ,lecz utraco- zadebiutuje dawny· LKS-iak Nykiel> ~~g .:iapr~le a~'. za1iczane rowmez do punltrakowski, śląski, łódzki i warszawski nych punkt6w ma tyleż samo, co Tury- gracz niezwykle bojowy i dobry strze~\og~
neJ.
kt ..
d .
0
Z klubów edznaczone zostały następują~ ści. Teoretycznie szanse są zatem równe. lee.
yc .cza_s '!' pun acJi
prowa Zl
ęe: Wisła, LKS., Warta, Cracovia, Czar- Jak się natomia.St przedstawiają istotne
Turyści niejednokrotnie walczyli w ~okó~ t~~anicki~rz~d ~s~h~:End~
ni, Pogoń, Polonja, Pogoń
(Katowice), siły obu drużyn?
tak poważnych meczach, WKS.
nato- r ~m ~
-em: . ze a s wier zic,
ze
Wojskowi wystąpią jutro w następu- miast poraz pierwszy staje przed cięż- oo~kie kluby JU~ od. ~aru la:. ~muszone
Naprzód (Lipiny), BBSV, IFC., Ostro1
via, Ks. Sosnowiec, Lechja,
Polonja jącym składzie: Kotlicki, Fligel, Strzel- kiem zadaniem, którego rozwią.zanie po- ~~ 0 ro;g~~w~m\~ s :zows ie
~7~
1
(Przemyśl). Skra. Makkabi (Kraków). czyk; Duczyński, Kaban, Klajnert, Karcz- myślne może w rezultacie dać wojskow. a J~mc~c.
m~ mogi ws ~ ~
marek, Płoński, Nykiel, Klimczak i Pa- wym okazję do zaszczytnych bojów o ~6° ~ią~ąc n~ ~znego nn s anowis a
roński.
promocję do Ligi. Kto zwycięży; czy " kob1eceJ lek~ieJ atlety~e naszego okrę-i·strzem
Ł.
T.
K.
na
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niewątpliwie
również
wysta- młodość i zapał?
gu. K~szty wyJaz~u druzyny lekkoatle10
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_ _ _[ j
tyczneJ na dwudmowe zawody są
tak
7 ;,0
W dniu 15 czerwca r. b. na trasie
wysokie, że wiele z pośród łódzkich kluKrzywie.Łowicz, odbył się 100 klm. wyłty
bów, uprawiających lekką atletykę, wościg kolarski o tytuł mistrza szosowego
:!e1e. z udziału w mistrzostwach nie bieŁódzkiego Towarzystwa Kolarskiego na
'J
~„
rok 1930. Tytuł mistrza 7.<:łobył po raz
Tradycyjny trójmecz bałtycki
lek-1mtr„ Szejnach, Piechocki, Sikorski, Bi·
Wobec tego hegemonja paft pabjanłedrugi Sochowkz Józef, przebywając tra. koatletycznych reprezentacyj Polski, Ło- niakowski, 4x400 mtr. Piechocki, Mey- kich z Solroła i Krusch-Endera najpew·
sę bie~u pomimo pęknięcia dw6e~ g~ twy i ~stonji odbędzie się w
Tallinie ro, Cejzik, Biniakowski, wdał
Sikorski niej i .w roku bieżącym zachwianą nie
w czas~e 3 g. 42 m. 10 s.ek. Drugie rńieJ: (Esto~Ja) w dniach 20 i 21 b. m. w ro· Nowosielski, wwyż Meyro, Cejzik. tycz- zostanie.
.
.
. .
.
sce za~ął młod.Y zawodnik
Drozdow~kl ku ~b1 egłym w Rydze zajęliśmy drugie ka Adamczak, Majtkowski. kula Helja.sz;,
Bohaterka.nu SQbotm~h. I ~edz1elnych
Antom w czasie 3 ~· 47 m. 50 s. który mi~Js~ .za Łotwą, przegrywając pecho- Cejzik, dysk Heljasz, Górski,
oszczep zawod~w ~ą ~ pe":11osc1ą s~ostry Jasta:t?wał po ra.z pierwszy w 1~0 l_tlm. wo rożmcą 1 i pół punktu. Obecnie na- Szydłowski, Cejzik.
nowskie, We1~so;vna i Dob_r_?So~a z ę<;
wyscigu. Trze~1e - weteL:n łodz.k1ego sze szanse przedstawiają się dobrze. PoPewne słabe strony reprezentacji spo koła orai; BeJmowna, Plucmska i Guzms'P°rtu lrolarsk1ego Blau Edward w cza- w~n17iśmy ~1..apelacyjnie wygrać. Szcze- wodowane są ograniczeniem liczbowem 3ka z Krusc?e-Endera. •
.
.
~ie 3 ~odz. 50. m. 53 s-e~. Czwarty - Ma- g?lm~ w b1ega~h- możemy zająć wszyst- ekspedycji do 15 osób. Petkiewicz jechać
Zgłos.zema do zawodow
_PrzYJll1UJe.
Je~ski. Melc~Jor. Zw~c1ęzea zdobył nara- k1e pierwsze mieJsca. w rzutach i sko- nie może, o-dyż nie ma jeszcze uregulo- sekretarJat L. O. Z. L. A., Piotrkowska
mienmk m1strzow~k1,.
d~om i żeton kach jesteśmy nieco słabsi.
wanych sp;aw z zrzeczeniem się obywa- 7~ (lo~~l _LKS.-u) po raz ostatni w
~r~brnl zł~ony,. dmgi - zeton srebrny
Skład naszej reprezentacji,
która telstwa łotewskiego, co mogłoby go nara dnm dzisieJszym od godz. 19,30.
zeton
srebrny
tnały, ~czoraj wie~zorem opuściła Warszawę, zić na nieprzyjemności przy przejeździe • •,
uzy, trzeci
cz.war Y . - ze on bronzowy. CzM Socho- Jest następuJący:
przez Łotwę.
wi~za, biorąc pod uwagę
d:Wkrotną
100 mtr. Sikorski, Szenajch, 200 mtr.
W drużynie polskiej widzimy ludzi
~·a1!ę gr, marny stan szosy i upał, u- Biniakowski, Szenajch, 400 mtr. Piecho- nowych" Lesickiego (Bydgoszcz) i Ka'
~a~af na ~zy za bardzo dobry i rokować cki, Biniakowski, 800 mtr. Lesicki, Kuso- buła (śląsk). Ich obecne wyczyny po- "WIECZóR KLUBOWY U HANDLOWCóW"~
;~ia 0 mołz13~ te.m u. młodemu }rnlarzowi ciński, 1500 mtr. Kusociński, Lesicki; · 5 zwa!aja wi-erzyć. że debiutanci nie zaDziś o godzinie 20.30 w lokalu Związku Handlo,.I~ p~ysz osc wie1kich sukcesow w ko- klm.: Kusociński, Kabut, 10 kim. Ka- wioda. ·
eów Polskich przy ul. Piotrkowskiej Nr. 108 wiestwie szosowem.
but: 110 mtr. Nowosielski. Zajusz 4xlOO
eór klubowy dla członków i osobi~cie przez nich
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Celem omówienia spraw związanych z
tegorocznemi mistrzostwami Polski ,..,grach sportowych, Polski Związek Gier Sp.
zwołał do Warszawy na dz. 15 b. m. nadzwyczajne walne zgrodzenie. Przyjęty dotychczas system turniejowy rozgrywania
mistrzostw nie odpowiadał celowi, ani też
nie dawał c:tlkowtCego p1zei:";lądu sił, a na-
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do-1 znacza się podatek Od w.artości towaru, któ I Wiając sprawę szablonowo, podnosząc
Jeżeli za sto lat ekonomista, badający miennem J?OStanowienioi:i Ustawy P ~ w_ o - rato k~ota podatkowa Jest .o .20% wyższa obroty do :o~miarów zupełnie nierealnych.
rozwój gospodarczy naszego kraju w prze- tychczas me były z~łatw1one.
cały Płatnicy m1eh kłopoty i przyjemności z od·
szłości, zaczerp11ie swoje wiadomości z pod dem od wo.łan były. te z 1 n - od ~om1sowego, ~rzedsta~l~jącego
staw wymiarowych dla spłat kwartalnych t e r p r e t a c J e . U r z ę d ~ w S k a r obrot brutto! ktory powm1en podlega~ w,ołaniami,. przysporzono Komisjom od, _ . . . woł~wczem, które nie zdołały jeszcze zapodatku przemysłowego od obrotu, przyj- b o w Y. c h , . k t o r e , m i m o z u ~ opodatko.wamu.
J ~ s n ~ c h
u s t a Ie n
~łatmcy, ..nawet do. tego me zo?ow1ą- łatw1ć materjału z lat ubiegłych, wiele
dzie on do przekonania, że rozwój gospo- P e ł n 1 e
darczy Polskiego przemysłu i handlu był p r z e z N a J w y z s z y T r y b u - zam, składalt zeznama w przepisanym nowej pracy a Skarbowi - wpływów z
w 1930 roku bardzo korzystny. Wymiary n a ł A d m i n i s t : a c y j n y , n i e t:n:ninie. Mus~ ic}1 zniechęcić~ je~eli .z pM opłat stempl~wych. ·
1 % .d I a meJs~ych wyn.narow prze.k?nag się, z; .ze- . Chętni płatnicy do.znali wreszcie prze· ~e oparły się przeważnie, w ścisłem zasto- c ~cą st. os o w a c ulg
p r z e d s 1 ę - :n~m~ te, mimo ~s:zelki~J prowdomown.o szkody przy płaceni.u~ ponieważ Kasy Skar
.sowaniu artykułu 56, na oszacowaniach n .1 e k t o r y c h
za rok ubiegły. Wypadku przyjęcia nliszej b i. o r s t ~,. p r z y cz em u s t a 1 e - set ..1 skrupulatnosc1, 1~1e od~oszą ml)- bowe 15 maja nie chciały przyjąć połowy
r o z n y c h · U r. z ~ d ó w mm~Jszego sk~tku .. Tak.1 sposob. post_ępo: kwoty uiścić się mającej, co przecież już
podstawy nie stwierdziłem. Natomiast wi n 1 a
do wama z _Pł~tmkam1. musi ·.~~eszci.e działa~ przed dłuższym czasem ja~o jedna z. wieldziałem jeden i drugi wypadek, że podsta S k.a r b o w! c h od.n os n 1 e
wy na rok bieżący są
2 5 % , a t e_ J ~ a m e J b .r a n z y s ą r o z - deprawu}~co n~ naJodp0mieJ.sze _Jednostln, kich ulg oficjalnie ogłoszonem została. Do
~lbo sprzeczne z ustawą "".szczepie w mch przekoname, ze prawdą pi ero inten·vertcja. zrzeszeń spowodowała,
n a w e t 5 O %
wyższe od ustalo- b 1 e z. n e ;
.
że Kasy otrzymały w ostat:Aiej chwili odnych przez Komisje Szacunkowe obrotów ustaleme pr.z~dm~otu p_odat~oweg?, . przy- me doch:>dzą do niczego.
czem wyłamaią się takie dziwolągi, ze wyWymiary dokonan~, częstokro~ -:-, załat- no.śną_ instrukcję. w drodze telefonicznej.
roku 1929, co jest sprzeczne z ustawą.
żyjąc wśród przygnębiających objawów ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M1ędzy · og~szemem Q uldze
a ~rminem
płatności upłynęło tyle czasu, że powinno
.łepresji gospodarczej, zdajemy sobie sprasię było obejść bez interwencji. Zresztą:
obroty
roku
Kasa powinna przyjąć kwotę, którą płat
od roku ubiegłego. Potwierdzają to cyfry
chce uiścić, i nie robić trudności forma·
zebrane z ~ roku: wszędzie obniżenie, niKonferencia
w łódzkiei~ Izbie Przemysłowo·Ha.ndlowei~ linikstycznych.
gdzie utrzymanie się na zeszłorocznym poJ
Z zagadnień, związanych z obecnym
Wszystko to zmusza dą konkluzji, te:
ziomie.
W dniu 16 b. m. odbyła się w Izbie
stan
podatek obrotowy, naleciałość cza
Okazuje się więc, że sposób zaliczko- Przemysłowo-Handlowej w Łoazi konfe- kryzysem, poddano rozważaniom
wania podatku przemysłowego od obrotu rencja z udziałem delegatów Instytutu likwidacji zapasów na ·składach oraz mo- sów mflacyjnych, jest w normalnych wawe formie ustalónej rozporządzeniem z Badania Konjunktur Gospodarczych i żliwość powrotu do normalnych stosun- runkach absurdem,
1925 ro~u, któr.e załamania się gospodar- Cen, przedstawicieli łódzkich zrzeszeń ku ków kredytowych w handlu włókienni2) obowiązujące postanowienia usta·
czego me przewidywało, w praktyce przed pieckich oraiz kilkunastu osób, reprezen- czym.
wy są przesz!mdą w dostosowaniu go do
zmienionych warunków konjunkturalnych,
stawia obciążenie, a to przedewszystkiem tujących hurtowy handel włókienniczy.
3) oficjalne oświadczenie sterników
przedsiębiorstw mniejszych, ni eprowadzą Konferencja miała na celu zapoczątko
cy~h k~iąg: Prowadzący księ~i berd'! pła- wanie badań n a d s t r u k t u r <l Delegacja kupców łódzkich pozostają bez odgłosu w praktyce.
c1h zaliczki według faktycznie dokonanych h -a n d I u
w łó k i e n n i c z e g o
4) przeprowadzenie praktyczne dou p. Ministra Skarbu
starcza mimo kilkuletniego doświadczenia,
obrotów. Dla płc.tników nowy powćd do n a tere n ie m. Ł 0 dz i. Ponadprowadzenia ksiąg pełnowart,~t;<.iowych.
to
dm' t
k nf
· b ł
W dniu wczorajszym wyjechała do War tylko nowego materjału władzom odwop o d s t a w a z a Ii c z e k n t e
dp:i:ze. io e:n o erenbCYJ Y Y
za- szawy delegacja kupiectwa łódzkiego pod ławczym,
o d p 0 w i ad a
ł .
·
ł t ga mema, związane z o ecną sytuacją
przewodnictwem w-prezesa Stowarzysze5) aparat wykonawczy nie posiada
·
. P. 0 ~ ~ e ~ 1 u P . a - handlu włókienniczego.
n l k ó w , choc1azby JUZ d!a terr ), ze \H
.
.
„
,
nia Polskich Kupców Przemysłowców pożądanej łączności ze swojem przełożeń
miar za rok ubiegły dla w p 1 ,::- „· k··t ·
W toku wyczerpuJąceJ dyskUSJl omo- Chrześcijan, p. Roszaka.
·· stwem, nie ma zrozumienia dla położenia
s 0 1.111„lth.J ,, e·
t d 1 ·
pod t
· I
gorji płatników, nie prowad"c:c.ycll ksiąl!. wt mno, .me ok. otog~cznet
1 s awy prokJe C··
Delegacja ma być przyjętą u p. Ministra płatników i nie stoi na wysokości swojego
odbieaa
od cyfr fak•vcznvct• ·~ ,. . t . "" owaneJ an ie y l us a ono szereg ·ono
. 'J
.•
• ~. re \:CZ1t!e l
t
h k
t . kt'
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Skarbu,
któremu przedłoży memorjał obra- zadania.
władze centtL•nc gir.•~Z.t- lirl:i et :)l'~I
le rre nyc
wes YJ,
orym
pos~1ę~~a
zujący dokładnie ciężkie położenie kupiecW jesieni opuści nas p. Devey. Możeby
wymiary bę~~·i dok 0 n;~nc vizy P~'n1: 111 b~z.ie. szczegółowa ?waga w
ra
uwzględniemu d~presji gi>SJJPd:u ::zrj. \r'ła zam1cJowa~ych ?adan. Do. problemow twa, spowodowane poza depresją gospo- wtedy należało zap~sić innego doradcę z
dze wymiarowe, w kt.'iryd~ na;waznil:i~' ! te~ rodzaJU zahczon.o w p1erwszY1? rzę: darczą, w dużej mierze ciężarami podat- Nowego świata, z działu podatkowego,
ro!ę udgrywa:ą uatUJ:!lnie nie z:.st•;p.:y :-.fei dz1e sprawy ~astępuJąc~: własne srodk1 kowemi. Przedstawiciele Łodzi prosić bę· któryby przeszczepił do nas nieco z ameryzainteresowanych, l~cz na•:z.i:n.:y urz~· dów obro:owe kupiectwa, k1~d~t d~a handlu, dą p. Ministra o jaknajdalej idące ulgi w ka1iskioh metod w ustalaniu i ściąganiu po
skarbowych, ust;1liły natomiast oiJ 101 y nic ws.połpraca h~n~l~
włokienmczego
z tym kierunku, a w szczególności o_zmniej- datków, gdzie wykonawcy zdają sobie z
na poziomach niższych od lar p 0 przednich. przemy~łem, ilosc1ow?': przer?st h~n?lu, szenie obciążeń podatkowych dla vrzed- tego sprawę, że są wprawdzie urzędnika
mi paµstwowymi, ale swój byt zawdzięStwierdziłem zwyżki w tych ustaleniach od rola wsi w konsumcJi tkamn włokien- s~a-wicieli handlowych. (J}
. czają płatnikom.
Dr. A. T. K.
10-33% w stosunku do roku t 92S, a niczych ·i t. d.
4
6-50% w stosunku do roku 1927. · wła- ~~~~!!!!!l!l!!l!!l!!·~'*~*!!!!!!!!!!~erll!ll!!'!l~i!!!!!l!l~~~~~!!!l!!!!!!l!!l!!!l!!!~*~~~~!!!'!!1!!~·~!!!!!!~!!!!!!!1!!!!!!1!!!!1!1~~!!!!!!!1!!!!!1!!!!!1.!~!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!l!!!!l!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!l!!!!~~!!!!!!l!!!!I!!!!!!!~
d.ze wymiarowe powinne były zaznajomić
~1ę. z tern, że nie jest to tylko frazesem, jezeh rok 1927 uważa sie za punkt kulminacyjny k~njunktury, po którym następuje
silne, ciągle wzrastające obniżenie się .
Dlacze~o Władze wymiarowe 111e uwzględniły tego , P o m i ·m o u z n a n i a s ł u s z
noś ci tego twierdzenia
przez p. ministra handlu"
mym stosunku nie może być mowy, jak już piei:wszym · rzędzie na s~tek obecnej złej
i przemysł u ?
Zapewne dlateao ;
PRZĘDZA BAWEŁNIANA.
bowiem
pisaliśmy niejednokrotnie, przędzę konjunktury,
że. I?· minister handlu i przemysłu nie j~st
Na łó_dzkim ryn~u przędzy bawełni~
bawełnianą, którą produkuje się . obecnie,
·Na zwiększe:nie się zapotrzebowania ze
m1111stre_m. skarbu .. Lecz to nie dopuszczal-1 nej w drnach ?st~tmch ocl~~uwano. powazne. OfiCJalne stwierdzenia jednego repre- nie pogorsz~n~e się .s~tua~JI, w z~1ązku z wyrabia się z bawełny surowej, sprowa- strony klienteli miejscowej, liczą · tutejsi
zentanta rządu muszą być miarodajne dla, coraz bardziej zmmeJSzaiącem się zapo- dzonej do nas jeszcze kilka miesięcy temu, przemysłowcy w miesiącu serpniu, wzgl-:dwszystkich organów państwowych. Wo- Itrzebowaniem klient.cli. Jakk?lwi~k. więc to znaczy, wówczas, kiedy mowy jeszcze nie pod koniec miesiąc lipca, kiedy to
bee tego władze wymiarowe nie mocrły usta I obroty w branży tej są obecnie min1malne, nie było o jakiejś zniżce, póki więc ta ba- sezon zimowy na rynku gotowych tkanin
lać wyższych obrotów, nie dopusz~zalnem to jednak tutejsi przemysłowcy na horos- wełna, która tak staniała przybędzie do wełnianych i czesankowych winien już być
oył? nawet ustalenie obrotów równych z kopy na przyszłość zapatrują się nao&ół Polski, upłynie conaj11111iej, dwa względnie w pełni. Jeżeli chodzi o eksport przędzy
czesankowej, to pod tym względem nie
rokiem 1928. Prócz rozporządzeniami wła . optymistycznie, twierdząc, iż obecne zmmej trzy miesiące.
notowano żadnych prawie zmian i naogó!
dze wymiarowe muszą się kierować 'też szenie się popytu poczytywać należy . za oPRZĘDZA CZESANKOWA.
wszystkie większe przędzalnie czesankowe,
zupełnie prostem rozumowaniem, które bjaw zupełnie normalny, w związku z oI
na
rynku
przędzy
czesankowej
zapopracujące
na eksport, nie zmniejszyły stopi~i ~P· powie, że obroty wszelkich przed- hecnym okresem przejściowym, tak zwatrzebowanie
klienteli,
w
związku z . mini- nia uruchomienia.
s1ęb10rstw o mniej lub więcej luksusowym nym okresem ogórk?WY~·
.
.
charakterze towarów musiały sic; obniżyć
Na skutek obernei złej konJUn~tur~, ia- malnym ruchem notowanym na rynku gospowodu zmniejszonej siły płatnkzej od- ka w przemyśle przędzy bawełmaneJ pa- towych tkanin wełnianych i czesankowych
CUKROWNIE PODPISALY UMOWĘ
biorców, ograniczających się do zakupów nuje oraz na skutek potanienia surowca, notowany jest ruch minimalny. ZapotrzeI\:ARTELOWĄ NA 6 L.~.
artykułów niezbędnych. Nast~rmie, że liczyć się należy z możliwością, że, ceny bowanie klienteli zmniejsza się obecnie z
1cdnak poprzedsiębiorstwa, których ~Jrze t•ńiMcm s 4 przędzy bawełnianej, które do tej chwili dnia na dzie1'i. I w •ej branży
• •
1
•
Jak się dowiadujemy w dn. 27-go maja b. i,_
płody rolne i ich przetwory, z r ~'W ·•J tt zni:! kształtują się pod znakiem tendencji sta- wyższy brak popyr·J tl'NćiZdją OD':.:'.~ii le za wsystkie cukrownie, zrzeszone w Związku Zacho
ki cen tyc~ arty~ułów musiały już z tego łej, a więc bez zmi~ny, ju~ w najb~i~szeł zjawisko zupełnie normalne, O tej porze dnio-Polskim Przemysłu Cukrowniczego podpipoowdu os1ągnąc obroty znaczmc zmniej- przyszłości ulegną większej, lub mme1sze3 b.owiem rok rocznie panuje w branży tej >ały układ, mocą którego dotychczasowa umowa
zastój.
kartelowa została przedłużona na dalsze 6 lat,
szone.
zniżce.
·
k 0 1 • k c y su owe· wełny ksztal· t. j. na okres 1930/Zł - 1935-36.
·
·Zawarcie dalszej umowy Kartelowej uwaia~
Przytem należało bezwar.mkowo uZaznaczyć należy, że ceny surowej baJaK wie en r 1
względnić odwołania płatników przeciw wełny, spadły w ostatnich czasach bardzo tują się pod znakiem tendencji mocniej- należy za clonisłe wydarzenie pod względem orwygórowanemu ustaleniu tego podatku z znacznie. O tern jednak, by ceny przę szej, to jednak o zwyżce cen przędzy cze- ganizacv.inym dla naszego prz~mysłu cukrownio·
.Jat poprzednich, chociażby - wbrew od- dzy l>awełnianej spadły w takim $a- s.anlcowei narazie niema mowy. a to w f'.7.ruro•

wę, że

bieżącego

Badani·a nad handlem wio'ki·eoni·czym

będą niższe

V

:ie

Konjunktura na bawełnianym
·-· ·:_.:--... · _ . .
rynku lódzk·
Należy liczyć się ze zniżką przę<łzy bawełnianej

!

!

'
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l'eatr

świeUny

D Z I

PRZEDWIOŚNIE
Zerom&kiego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, b, 8, 9., 1.6, d~ rogu Koperaike i terom1kiezo
Ceay miejae I-1 1ł. ll-75 I"· III SO I"• na pier...-zy aeaaa w11ya.tld, mi•iJc& po 50 I"·
Poca,tck o :iod1. 4 pp. w aoboty, nied1i1Ie i !lwięta o aodz, 1 pp. 01t1tni acana o 1odz.
10 „iecz. l'a•••·partoul bilet;r woh1•10 wejłcia w eob. i nieda. ai• wun• W1paaiela
ilu1trac1a lllUa)'alll& pod d:yr. A. C:sudaowekl„o

Do akt Nr. 891-1930 r.

OGLOSZENIE.
Komornik Sędu Powiatowego W Lodzł, JAN
JAUCZl'K, zamieazknły w Łod11l przy ulicy
Południowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030 U. P, C.
u~ ie w dniu 8 lip.:. 1980 roku od 1ocla.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Franciszkańskiej Nr. 15
odbędzie się spr;i:edaż z przetargu publicznego rU·
ehotnotlci, należęcych do Jojny i Estery małż. Kuper
muidt i ekładaj11cych e.it z mebli domewrcb.· OIU•
cuwanycb na auwv zL 890.
Lóclź, clui& 13 czcrwCJ 1930 r.
Komornik JA.N JABCZ'YK
Oo akt Nr. lHS--1930 r.

I

Grodz"lego w Lodzi, ADAM
w Lodzi pn7 ulicy
ł'iramowicu Nr. 7, na :iasiulzie :sri. 1030
11. C.
ojt}uaz:i, że w dniu ~4 uerwu 1930 roku od godz.
10-ej rano w ł.odii prz:t ulicy Nowomiejskiej NI\ 26,'
(,tll>rdzie ai~ eprzt"1laż z praetargtt publiczncce>- tU•
rliomo,ci, ncl.e211Jcych do Paula R<11e11cwaJp i '1ła
dających ai~ z palt ci:mi&kich i su~ch. · HHCOWa•
nych na 1um.ę zł. 475.
Łódź, dnia lU czerwca 1930 r.
Kolllornik: ADAM JAROSZY?ii'SKL

·u.

D N l

N A S T

Ę

NAJCENNIEJSZA

ANIOŁ
Naigenia~niejsza
i nai·
popularmeJsza para

,

P N Y C H
JUBILEUSZOWE ARCYDZIEŁO FOX· FILMU
PERŁA NASZEGO REPERTUARU
Czarowny, aubtelny, poemat filmowy, olśniewaj~cy
pean na cześć uduchowionej miłości, pi~kni: i poezji
Dzieje nieszczęśliwych dziewcząt, zmuuonycb przez
fatalny los i skrajną nędzę do kupczenia swem ciałem
Realiucja znak:omiteiro FRANKA BORZAOE

ULICY

Janet Gaynor i Carles Farrell.

I

Do akt Nr. 741-1930 r.
Do akt Nr. 576-1930 r.
OGLOSZENIE.
OGLOSZENII!;
Komornik Sądu Grodzkiego W Brzezinach,
Komornik SQdu Gr<'dzkiego w Lodzi, LEONARD
WACLAW KOSZ~LIK, zamieszkały w Brzezinach, NABOROW!:>Kl, 2amie!zkaly w Lodzi przy ulicy
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, ie w dniu Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
4 lipca 1930 roku od godz. lO·ej rano w Paprotni ogłasza, ze w dniu 3 lipca 1930 roku od godz.
gm. Lipiny odbędzie się z przetargu publicznego lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Wegnera Nr. 4,
ruchomości, D!lleżęcych do Antoniego Kawcżyńskie· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
go i składających się z dwóch krów, oszacowanych chomości, należQcych do Karoln Feiera i składa·
na sumę zł. 500.
jących eię z mebli, oszacowanych 1111 sumę zł. 550.
Lódź, dnia 11 czerwca 1930 r.
B.rzeziny, dni" 16 czerwca 1930 r.
Komornik WACŁAW KOSZELIK
Komornik LEONARD NABOROWSKI

Do akt Nr. 1364-1930 r.

Do akt Nr. 880-1930 r.

K~momik Stdu Grodzkiego w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamieazkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłaaza, ie w dniu 9 lipca 1930 rok.u od godz.
11).ej rano w I.oda przr ulicy Dtbrowwej Nr. 29,
od~zie
sprz:edd z przetargu publiCUtego ru·
eh,moki, naleifeych do Ferdynanda Fogla i skła·
daJteyeh sio 1 maeZ)'Uy młynarskiej, dubeltowy stół,
marki .,Pałuzeweki", 06l58c»wanej na aumę zł. 3055.
Łódź, dnia 18 a:erwca 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

ogłasza, że w dniu 20 czerwea 1930 roku od godz.
10.ej rano w Łodzi pny ulicy Tr~backiej Nr. 18
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomośd, należ1cyrh do Izraela Tyllera i składa·
j1cych się z urądzenia biurowego, onacowauych
na sumę zł. 2310.
Łódź, dnia 30 maja 1930 r.
Komornik ADAM tAGODZrnSKI

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w J,odzi, ADAM
LAGODZIŃSKI 1
zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.

no

W razie niepogody kino zostaje w ciągu
kilku minut przeniesione do sali.

Od godz. 4 pp. do 8 seanse na sali.
Ceny znlione. Na wszystkie seanae miejsca
po 50 gr. i 1 zi.

akt Nr.

Oo akt Nr. 759-1930 r.
OGLOSf:ENlE.
4
Komornik Sądu GrodzkiCi;O w Lodzi, STAN!·
SLAW DULKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul.
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
egłasza, że w dniu 26 czerwca 1930 roku od 1od:s.
lO·ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 45,
edbęclzie ~ię ,,sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomobci, należ11cych do firmy ,,Rajzbaum i Poz·
nu'" i składaj11cych się z eztuki towaru wełniane·
101 oszacowanego na sumę zł. 650.
Lód.i, dnia 10 czenvca 1930 r.
Komornik STANISŁAW DULKOWSK.1

14%-1930 r.
OGI.O SZENIE
Komornik Sędę Grodzkiego w Lodzi, ADAM
LAGODZl,i.ęSKI,
Hmieszkały w Lodzi przy ulic:>
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 20 cze~wca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 5
-0 dbędzie ait 1przedai z przetargu publicznego ru•
chomości, aaleiQcych do
Elechnena Jakóbowłcza
i składaj,cych si~ z mebli. osisacowanych na swnę
zł. 1550.
Lódź, dnia 1% maja 1930 r.
Komornik ADAM LAGODZIŃSK

Do akt Nr. 1668-1930 r.

Do akt Nr. 631-1930 r.

Do

1

OGLOSZENtE.
~omornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamie11zkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasad!lie art. lG.10 U. P. C.
ugła.eza. ze w dniu. 3 lipca 1930 roku od godz.
J~.eJ r?no , w Lodzi przy nlicy Wegnera Nr. 4,
u~•hrdiae sio sprzeda1; z przetargu publicznego ru·
d1omośt'i, należQcych do Karola Feiera i sklada·
jących się z ezafy i maszyny da uycia, 0$Zacowa·
IJych na eumę ił. 550.
ł..óci, <Inia 11 czt1rwca 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

starć ze zbunto~anemi Arabami. W filmie fym odtworzone s11 z niebywałym realizmem danbjslcie sceny
na ton14eym okrc;cie.-W roli gł. cur. LIANA ff,ł.ID,
kobieta wampir G·na Manes, ras. Alfons FryJantł

Do

OGŁOSZENIE.

Skóry-Hurt i Detal
(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek: trwałych na wod„)

Dr. med.

J. SADOKIERSKI
stomatolog

chlrurgja szczęk, jamy
ustnej i plasty~a

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
1006
tel. 1.58-38
ciężarowy

Do akt Nr. 863-1930 r.
do wynajęcia. Przewożenie towaOGLOSZENIE.
rów, mebli. Ceny przystępne
J\,omornik S11du Grod~kiego w Łodzi, KAZI·
184-21
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Lodzi pny ulicy Łódź, Kilińskiego 138.
M. Drzewiecki.
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 27 czerwca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodii, pn;y ul. Kiliń$kiego Nr. 86
odbędzie eię sprzedai ii pn:etllrgu publicznego ru·
i chomości, qaleących do Dyonii4)go Myśliborskie·
go i składajQeYćh sił} z szafy i kredemu, oszacowa·
nych na sum\l zł. 550.
Lódi, dnia Ił CJerwca 1!130 r.
creDJofres
Komornik KAZIMIERZ SUZIN
iinne

·rei.

regulącja

dY

1 porcja 1 zł.
pół
60 gl'~

„

••••••••li••••
DR. MED.

EDWARD

REICHER
Specja.lista
chorób akóraych i wenerycznych
Leczeni-e diatermją. Elektroterapja.

Południową

28

Tel. 201„93
Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.

B. GUS1'0MSKIEGO

Poradnia

......„„„„„„...„„„„

Wenerołogiczna

Dr. med.

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Do akt Nr. 1623-1930 r.

Choroby skórne, weneryczne
· i mocsoplcłowe.
Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie

1

OGLOSZENIE,
Komornik Sfdu Gro.dzkiego w Lodzi, ADA,M
t~~O~ZIŃSKI, zamieszkały w Łodzi t>rzy ulicy
Kihnskkego Nr. SS, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogła~za, że w dniu 23 czerwca 193(} roku .od gocłt:.
lO·eJ r~o . w Lodzi .przy uli~y Tra!łgutta Nr. 5
odbędz1~ się R~rzedaż z przetargu publicznego tu·
~homośc!, nalezfcych do firmy
„Arnold Gis1er"
1 skladaJ1cych si~ z maszyny do pisania i inn., os:aa
cowanycb na sumę zł. 900.
Lódź, dnia 28 maja 1930 r.
·
Komornik ADAM LAGODZIŃSKI

Redaktor naczelny:

Staałsław

Do akt Ni:. 756-)930 r •
.
OGtOSZENJE,
, Ko11tomik SJ!d.u Powiatowęgo w Lod:ii, JAN
JABCZYK, umieazkały w Lodzi pny ulicy
Południowej Nr. 20, na za511dzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, :ie w dniu 25 czerwca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Pomorskiej :Nr. 58
odbędzie się sprzedaż z przetargu publieznego ru
chomQści, naldQcydt do Mordki Józefa Rozena j
-s"ładajQeych się z 2·ch grempli, oszacowanvch na
surrlę zł. 1,100.
.
Ló.dź, dnia 12 c~erwca 1930 r.
..
Komornik JAN JABCZYK

Walawski.

· lłÓŻANElł
Dzielna 9. tel. 28-98

lampi\ kwarcow~. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla p1ń od 3-5 pp.
242

Dq.

Ił li LI. łllł

Choroby skórne i wen~r.
ul. l\awrot 2. Tel. 179-89

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spacjalne
godz. 4-5 po poł., w niedz. od 11-2 PP•
Dla niezamożnych cen)' lecznic. 1063

WY-daw.ca: Prasowa Spółka Wydawniczą. ;:>p. z o.
.Odła.ito

lecznic.

w cukierni
434

:w: Mabnd ul.

Pjo~J!tb

li.

·

Q.

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyj·
muj e kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
dadanie krwi i wyazielin nc1.
sytilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
1 urologiem

Gabinet :;w1atrn-J..ec1niczy

I

AOSUletytta leKarsKa
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

1025

Wykwalifikowana
nauczycielka z;
sześcioletnią prak·
tyką w sakołach pu•
blicznych szuka pracy w zakresie szkól
powszechnych i wy:i
szych klas azkoły
średniej.
Specjal.
ność it<zyk: polski
i literatura. Łas
kawA zgłoszenia pod
Nauczyciel.c:a do redakcji Hasła tód:ikiego.
gr.

26-letnia
729

Do akt Nr. 853-11)30 r.
J Do akt Nr. 106$-1930 r.
OGtOSZĘN!E.
OGLOSZENIE.
Koroe111ik S11du Grodzkiego w Lodzi, KAZI·
~omontlk Sqdu Grodzkiego w Lad~, LEONARll
NABOROWSKI. zamieszkały w Lod1i przy ulicy MIERZ SUZIN, aamles~kały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, Dll zasadzi~ a.rt. 1030 U. P. ·c~ Mielczarskiego Nr. lł, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
cigła.sza, że w dniu 2 lipca 1930 roku od godz. ogłasza, ie w dniu 27 czerwca 1930 roku od godz.
lO·eJ rano w Lodii przy ulicy Kilińskiego Nr. 193 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Kilińskiego Nr. 124
odbędzie sio sprzedaż z przetargu publicznego ru' od~dzie się spriedaż i przetargu publicznego ru
chomośt;i, nale~cyrh do firmy ,Jd:ób Steigert" cbomolici, naldęeych do Jó„e(a. Smolarza i składn·
i składaJących &1~ z maszyny do krochmalenia. OIM· jQcych się z sząfy i radjo • aparatu 4 • ro lampowe·
cowanej ua sumo zł. 1000.
go Z' głośllikie111, oszacowanych na sum~ zł. 1030.
Lódź, dnia 12 czerwca 1930 r.
L6di, dnia lł ecerwca 1~30 r.
Komemik KAZIMIERZ SUZIN
Kcunomik LEONAJW N.UOJłO'\VSKl

ul. Piol:rkowaka 76.

1071

220

Tel. 114-20

w niedziel" od 9-2 pp.
Dla niezamożnych ceny

!fU· Pewna egzy.
stencja. Wii domość
Miedziana 22 u do~
zorcy.
Józefa,
Szara 1~ :caaubiła dowód osobi';ty
wvdanv w ł.odzi.

Piotrkowska 164

ul.

Sprzedam
fabrykę wód gazowych w pełnym bie-

Kucharsl.:a

zębów

rentgenodiagnostyka

dla smakoszy

O

ut Nr. 3028-1930 r.

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr, 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ciglas:ca, że w dniu 2 lipca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Nowo-Zarzewskiej Nr. 35
od~dzie ~i\l sprzedaż 1; pnetargu publicznego ru ·
cliomo&ci, nałeżfłcych do Czesława i Janiny mali.
Zap~dowekirh i składa;vcych sio z mebli. oszaco·
wanyrh na sump zł. 420.
Łódź, dnia 11 czerwca 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

••~SZEWCY •••

Samochód

Do aki Nr. 742_.:1930 r.

Potężny dramat egzotyczny, rozgrywający sii; w ci:asi~

Hallo! Dzwoń teł. 163.-30 „Pogotowie
krawieckie Kiersza" Zeromskiezo 91,
sklep narożny. Morrentalnie odświeża
garnitur ra zł. 3.-, suknit; za zł. 2.80,
palto za zl 3.-, ł\czni„ z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje, przerabia, i:iicuje, sztucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
228

Komornik SQdu Grodzkiego w Lodzi, KAZI·
MIERZ SUZIN, aamiuzkały w Lodzi przy ulicy
Mielcz11rskiego Nr. 14, na zasad:de art. 1030 U. P. (:.
ogłaeza, ie w dniu 27 czerwca 1930 roku od godz.
l!l-e jrano w ł.odzi przy ul. Rokiciń6kiej Nr. 20
od~dzie E~ aprzedai a przetargu publicznego ru·
chomo&ei, naleqeycli do Jozefa Makówki i składa
j1e1ch się z jednokonnego powozu na gqmowydt
kołach. oazacowa~go na sumę . llł. 650.
LOdź, dnia 14 c:cerwca 1930 r.
Koinomik KAZIMIERZ SUZIN

w Lodzi, ADAM
ł..AGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie arL 1030 U. P. <.:.
ogłaaza, że w dniu 21 czerwca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Zagajnikowej. Nr• .asa
odbędzie się sprzedail z przetargu puhlieznego N·
ehomości, n~eż11cych do
Zenona Chmieledu~go
i składających się z mebli, osio;acowanycb na sum~
sł. 780.
l.ódź, dnia 31 maja 1930 r.
Komornik ADAM LAGODZI~KJ

Wiel~i przeb~j filmowy!

Djablica z Trypolisu

HALLO!

OGŁOSZENIE.

OGŁOSZENIE.

Do akt N.r. 1218-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik S!!du Grodzkiego w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. '17,
na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, te w dniu 9 lipea 1930 roku Qd godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Napiórkowskiego Nr. 22.
odb~zie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
cho:mości, należ11cych do Bolesława Zająca i skł11daj1eych Eię z samochodu marki „Chevrolet", oeza.
cowanego na sumę zł. 600.
Łódź, dnia 11 czerwca 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

Dziś i dni nast'lpnych!

Codziennie 2 seanse z od godz. 8·eJ
do 10 wiecz. I od 10-12 wlecz.

Komornik Sądu Grodzkiego

Aktualn. filmowe

Nadprógr.

Do akt Nr. 701-1930 r.
OGLOSZENIE.
I
Komotnlk Sądu Grodzkiego w Brzezinach,
WACLA W KOSZELIK, zamieszkały w Buezinach,
na zasadzie art. 1030 U. p, C. ogłal!lla, ze w dniu
ł lipca 19~0 roku ed god11. 10-ej rano w Paprotni
gni. Lipiny odbędzie 1ię z przetargu publicznego
ruchomości, należących do l'iotra Kierusa i składa·
j~h si~ :11 inwentarza ływe10, oszacowanego na su·
mt sł. 500.
Brzeainy, @ia 111 caerwca 1930 r.
Komornik WACLAW KOSZELIK
OGŁOSZENIE.

Komornik Si,d11

JAROSZ.YŃSK.!, zamieszkały

ś

I

OGLOSZEN!E.

nr. 164

z dnia 18 czerwca 1930 roku.

miłei

powierzcho•

wności o średniem
wykształceniu nie.

przecic;tnej inteligencji,
kulturalna
panna szuica odpowiedniej posady, w
w charakterze nauczycielki, sekretarki i t. p.
Nadaje
sii; również do sa·
modzieln.cj umysło
wej pracy. taska.
we :zgłouenia d„
Redakcji
.Hasła
Łódzkiego" pod Samodzielna.
(gr.~

Nawiążę
korespo11d0 ... cj~ ze
starszym, kulturalnym panem w celu
poz:nania się i spę
dzenia razem wie·
ozorów,

urz~dzeL1.a

razem wycieczelc i
spaccruw.
Of. rty
poJ „S11mot:ia" do
Adm. „Hasła ł.ódz
kiego.
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