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SPRAWCY Wt
najprawdopodo~niej

Dotąd

kochanka Junga jest

W związku z nap~dem na Bank Hanp
dlowy w Łodzi, policja prowadzi energ1czne nieustające dochodzenie. Ubiegłej
nocy przeprowadzono ponownie cały ize
reg obław i rewizji w różnych spelunkach
na skutek otrzymanych poufnych zame\dowań od osób c~ętnych otrzymania nagrody w wysokości 15,000 złotych przez
B~n.k Handlowy w Ło~zi za ~jawnienie
mieJSCa pobytu lub za mformac1e mogące
pr.zyczynić się do ujawnienia sprawców.
Zwłasz~z~ P?lic~a zwrócił~ baczną uwa
gę na do111es1e111e, iż wspominaną często
kobjetą, która brała udział w napadzie na
Bank jest niejaka Weronika Maciejewska,
kochanka zbiegłego woźnego Junga, a co
najważn;ejsze, że jest ona siostr," jednego
ze znanych policji włamywacza, znaną
wśród świata przestępczego,

I

zamieszkałą

przy ulicy Dąbrowskiej 6.
W trakcie rewizji w mieszkaniu Maciejewskich, nie udało się nic konkretnego
stwierdzić, a Maciejewski zapytany o miej
sce. pobytu ~i_ostry nic nie mógł lub nie
chciał u3awmc.
Podczas dalszego dochodzenia, policja stwierdziła, iż jung starannie przed
ucieczką zatarł wszelkie ślady i poniszczył
wsze}kie ś~ady~ mogące go _zgubić .. Między 11111em1 znis~czył ""'.'szelk1_e. pos1ada_ne
w dc:mu fotogr~fJe tak, ze pohc~a po stwier
dz~mu faktu, _iż _Jung b'.ał udział w napa<lzte, a :vłaśc1w1e a~anzo~vał. cały_ napad
1>t.ara~a się o uzys~~ame w 1ak1kolw1ek sposob Jego fotograf11.
Udało się ją nabyć u fotografa ulicznego, zdejmującego przy zbiegu ulic Piotrkow
skiej i Przejazd.
!!!!!!!~~~~~~~~~~~~1!!!1!'!11!~~

LHl&llA 11
wyszedł cało

z katastrofy

Amsterdam 19 czerwca.
B. cesarz Wilhelm oraz żona
jego
księżna Hermina zostali wi-az ze
świtą
zaproszeni przez jedną z rodził' bolende~
skich na wycieczkę dwoma łodziami mopobliżu
toroweirJ po jeziorze Kaag w
Leydy.' W czasie wycieczki w łoozi.
w
iitó:rej znajdowała się świta, nastąpił wybuch. 4 osoby z pośród zaproszonych gości oraz mecltanik odnieśH cieżkie rany,

STlłOFA
autobusowa

ICAT

Tarbes 19 czerwca.
samochcdowy, w któ1·ym
znajdowało się 24 pasażerów, uległ katastrc-:iic. 2 osoby zo.:;tały zabite 10 uległo
cfaikim ozrażenicm. (PAT)
Obnibus·

JS G qn Il

znalazło śmie:rć

Moskwa 19 czerwca
W okręgu Artemowsk w kopalni Marja nastąpił wybuch gai;u, którel!O ofiarą pą.dło 35 górników. Rząd zapewnił ro·
dzinom ofiar natychmiastową pomoc oraz
J>razna.ł

'

od.Dowiednia

ods7.kodowa?;łie.

Wiśle

swego wspólnika -

udało się nałrafiC

nie

Zbiegła

utopili w

siostrą

na

znanego

śla

gońca Junga

bandy

włamywacza

I

W ost.atniej chwili dowiadujemy się, że I wieniu z Wisły, p„d Tor:.inic-?11, trur>a nie- pierów. Na szyi trupa ujawniono ślady,
,„·czoraj władze policyjne łódzkie otrzyma znanego młodego mężczyzny, który w kie- pochodzące od uduszenia.
ły doniesienie policji toruńskiej
o wyło- szeniach ubrania nie posiadał żadnych paZachodzi podejrzenie, iż trup wyłowio!!!L4SE&!
• nego pod Toruniem mężczyzllf, to zwłoki
junga. Dla ustalenia tożsamo.f.:i, topielca
delegowano z Łodzi jednego z funkcjonarjuszy urzędu ś.ledczego.
.
Gdyby topielec z pod Torunia był tru
Policja nie zdołała pochwycić zadnego ze sprawców pem Junga to _potwierdzeniem wysnuwanych przez na1szersze warstwy społeczeńBerlin 19 czerwca. jpadkiem motocyklowym.
stwa łódzkiego przypuszcze11, iż włamywa
Wczoraj wieczorem kiJku nieznanych
W dniu 19 czerwca urzędnik proto- c7e, obawiając się, że mogą być zdradzesprawców wybiło szyby w gmac!tu konsu kułu dyplomatycznego wyraził
posłowi m przez Junga zamordowali go.
latu gene1-alnego Rzeczypospolitej
Pol- polskiemu uboleMl.lrle niemieckiego
uDo pewnego stopnia potwierdzeniem
skiej w Berlinie. W raporcie policji za. rzędu spraw
za.granicznych z powodu tego poglądu jest fakt, ii jung, względnie
znaczono•. że post~runki policji„ wysta· :ro.jści.., i nhit>c.ał, :t.e dochodzenie po.licji uchodzący za niego topielec, zginął w mowicne dla ochrony trmachu
konsulatu w tej spr.i· • , prz~prowadzone
bPd7.i~ mencie, kiedy to fotografje Junga ukazanie zdążyły wkroczyć, gdyż zostały od· bardzo surowo. (PAT)
ły się w pismach i zostały rozesłane przez
ci~gnięte od miejsca symulowanym wypolicję do posterunków policyjnych w ca<:>
łym kraju.
,
•
Jak nas informują, narzędzia, których
0
ące uroczysłosc Banku
użyli włamywacze
w czasie rabunku w
Bandlowym, butle z tlenem, a na•
•
•
wet spr~ęty, na których zostały ślady goudziałem
w
spodarki włamywaczy pizewieziono autem
. ,
. . policyjnem do wydziału śledczego w b:>Wilno 19 czerwca.
brował uroczyste ~bozenstwo k~. ~cy~1 dzi.
.
.. .,
Tegoroczne święto Bożego Ciała ob· skup Jałbrzykowski. Po
~mbozenstWie
BJitsze szczegóły śledztwa w sprawie
chGdzone w Wihlie z tradycyjną okazało- wyruszyła ~l:ocz~s~ procesja. Celebran- włamania do Banku, które _ jak sły
ścią, uświetnione udziałem Pana Prezy- sa. prnwadzili naJp1e~w pod i·ękę Pan Pre chać -postąpiło znacznie naprzód, trzydenta Rzeczypospolitej miało
przebieg zydent '~ra~ z .wete1auem 18~3 roku Ja- mane są - ze względu na jego dobro_ w
wspaniały. Plac przed frontem Bazyliki nem W0Jt~e.w1c~em. Następme celebran- tajemnicy. Oczekiwać je~nakże należy, iż
otoczyły szeregi niebieskich ułanów, pio· sa. prow~dz~ mu~. P~stor,
prezyde!1t najbliż~ze już dni przyniosą ogółowi roznierów i haterji pomiarowej. O godz. 10 m~ai;~ FoleJowsk1,. WOJe~oda
Raczk1e- jaśnienie tej wyjątkowo zawiłej, gdyż bat
przybył Pan
Prezydent.
Przeszedłszy w1cz 1 poseł Jan P łsudsk1.
dzo pomysłowo i sprytnie za~raniowanej
przed frontem kompanji honorowej, poCeremonja kościelna trwała od godz. zagadki.
,"
witany przez duchowieństwo z ks. me- 10 do 13,30.
~!!!!!!!l!!~!!!!!!!!~~~~!!l!l!!!l!!!i!ll!ł!~~l!!l!l!~~t~'P~'"'"~
tropolitą wileńskim na czele Pan PrezyZ Bazyliki Pan Prezydent,
żegnany
POWlłOT
dent zajął miejsce na fotelu przed Bazy- hymnem państwowym odjechał do pała·
b. cesarza Ferdynanda
liką w otoczeniu dostojników
paiistwo· cu. ·
.
wych i samorządowych, wśród nich min.
W dniu Bożego Ciała świat kobiecy
Jak donosi „Lupta" uproszono władze
Prystora, wojewody Raczkiewicza,
ks. Wilna o godz. 16 mtał sposobność złoże. bułgarskie o pozwolenie powrot• do Buł
biskupów . Michalkiewicm i Bandurskie- nia hołdu Panu Prezydentowi Mościckie· gar ji b. cesarza bułgarskiego, Ferdyn.an·
go, reneralicji i t. d.
1m.1, który przybył do rotundy w gmachu da. Pozwolenie to ma bye udz~lone w naj
Przy ołtarzu przed
głównem wej- I• wileńskiego kw-atorjum s7.kolnego na a· bliższym czasie. Cesarz Fercfynand wró·
ściem do Bazyliki pod golem niebem cek. 1 mdemję kobiecą.. <PAT>
ci prawdopodobnie przez terytorjum l"ł!
---000'--muńskie do Bułgarji. Według dziennikr1
,.Lupta"', niema powodu prawnego
d11 .
nieudzielenia królowi pozwolenia na po·
wrót. Cel powrotu b. cesarze Ferdynanda
nie jest na razie znany.
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P. Prezydenta

Wilnie

Groźha dyktatury w Niemczech
Parlament ma być rozwiązany w najbliższych dniach

Berlin 19 czerwca.
Późnym wieczorem kanclerz Brucmning koufer~nvał już poraz drngi w ciąg11
dnia dzisiejszego z prezydentem Hindenhurgiem. Jak się korespondent nasz do·
wiaduje ze źródeł dob1·ze poinformowanych, kanclerz Bruenning wysw1ął ewentua!ność zastosowania art. 4s konstytu·
cji i chciałby przy pomocy p<:Jnomocni ·
ków dylctatorskich zatwierdzić
projekt
fina.nsowy rządu mlrzucąny przez Reichstag. Jednakże wprowadzenie
art. 48
wymaga specjalnego dekretu prezy~enta Rzeszy. Sytuacja jest bardzo powtkla
na.
Jcół dobrze pcinformowa11ych
tl·
świadcz.'lją korespondentowi naszemu, że
istnieJe prawdopodobieństwa, iż pre~ydent Hindenburg ogłosi już jutro dekret
0 zastosowaniu art. 48 i o rozwia.zaniu

z

Poselstwo boliwijskie podaje, że woj·
JOSI&,
parlamentu. W każdym bądź razie d~cy • ska rządowe aresztowały Hina
zja ostateczna spoczywa w danej chwili przywódce ruchu rewolucyjnego w Boliwji. (PAT)
w rękach p1·e.zydenta Hindenburga.
·~ll"l!!!!!!~!!l!!!l!l!i!l!!l!!l~!!!l!l!!!!i!!!!!l!!!i!l!!!!!!l!l!!!!!!!!!!l!!!!l!!~~!!l!l!l!~~~!!!I!!!*~~!!!!!·~~·~·~~~~~~·~·!!!!!!!!!!!!!l!l!l!~&a~

POSEŁ

ROSIAK POBITY

w czasie nieudanych demonstracyj we Lwowie
Lwów 19 czerwca,

W zwiazku z trzema
wyrokami
śmierci na komunistów, jakie zapadły we
Lwo~vie, podczas ~tatniego p1·ncc&u ko·
mun!stycznego, .dz~s ~ godz. 11 _Przed po·
łudniem komumśc1 lwowscy usiłowali u·

rząd~ić wiec protestacyjny. Mał~m~ grup
kanu _prz!b~ło ~a Wały Het1:11ansk1e po~
pommk Sobieskiego o_koło 100 komu~ustów z ~em komumstycznyoi ROSia·

kiem z odzi na czele. Pos. Rosiak wspair
ty o drzewo usiłował wygłosić przemó·
wienie, lecz
znajdujący się w pobliża
rzemieślnicy i i·obotnicy l"Zucili się
na
posła Rosia.ka i pobili IJO do krwi, zmus1..ając <lo ucieczki.
Między towarzyszącą posłowi bojówką k~~~,;~tycztl!! a i:ob~tnikami dc,szfo
do boJ~l, _w czasie ktoreJ pozito
kilku
komumstów• .(PAT).
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z ży~·a młodzieiy robotniczej

rzys •ęgłych

Poświęcenie

dw"- procesów

okręgowego „Orlęcia"

sztandaru

W ostatnich dniach żywo poruszyły
dwa wyroki - wyroki
sm1erci
w<lane przez ławę przysięgłych. Jeden to
wyrok wydany we Lwowie na trzech mło
dyeh cłiłopców, z a pi· z ech o wywa n i e d r u k ó w k o m u n i s t y c z n y c h , drugi, to krakowski
wyrnk śmierci n.a młodą dziewczynę, oskarżoną
o
z g ł a d z e n i e n i 2
s w e g o n i e ś 1 u b n e g· o n i e m o w l ę c i a. Kara śmierci przez po-

Wszystko to powinno dać do myśleW ubiegłe święto odbyła się w stolicy
nia i przypommec, ze nie można się duć uroczystość poświęcenia sztandaru okr~uśpić ża.dnym utartym poglądom i
że gu warszawskiego Zjednoczenia Polskie)
nieodzowne jest ciągłe baczenie, czy to, Młodzieży Pracującej „Orlę", na któr<t
co było zdobyczą wczoraj, nie stało się przybyły delegacje tej organizacji z różprzeżytkiem dziś. Jeszcze
jeden,
dwa nych stron Polski m. in. i liczna wyciecztakie wyroki, a roziegnie się w całem ka „Orlęcia" z Łodzi pod
kierownictspołeczeństwie wielki krzyk:
p r e c z wem p. Stanisława Szewczyka.
z s ą d e m
p r z y s i ę g ł y c h,
Uroczystość rozpoczęła się nabożeńp r e cz z t ę p y m i m o r d e r c a-1 stwem w kościele P. P., na którem m.
m i !
in. obecni byli: inspektor armji generał

Rydz-śmigły, jako protektor honorowy poseł Polakiewicz, członkowie komitetu ufundowania sztandaru,
przedstawiciele F. P. Z. O. O., Legjonu Młodych
oraz liczni ciłonkowie Z. P. M. P. „Orlę''
z prezesem Wydziału Wykon. p. Dąbrow
skim oraz p. Labentowiczem na czele.
Po Mszy św. ks. Matuszewski dokonał poświęcenia sztandaru, poczem wy,
g łosi'ł olrol'icznosciowe
kazanię.

swojem bezmyślnem okrucieństwem. ostatui nie jest zresztą unikatem; przed
kilku miesiącami zapadł zupełnie analogiczny w podobnej sprawie w którymś
~.sądów we wschodniej Małopolsce. Wyrok ten oświetla zarazem jaskrawo
nierówność wymiaru sprawiedliwości,
tego rodzaju sprawy przychodzą przed
sądy często, a zwykły - nie przysięgły
sędzie, uwzględniając cały splot dziwnych
częgto okoliczności karze kilko lub kil-

StraJ•k· roIny

den1 na pl.ac Marszałka
Piłsudskiego,
gdzie złożono wieniec na Grobie NieZIUlnego żołruerza. Pochód liczył do 3 tysięcy osól.J.
O god.t. 11,30 odbyła się w sali Stow,
Techników akademja, w czasie które;i
dokonano wbijania gwoździ w . drzewca
sztandaru.
W imieniu premjera Sławka - jako
ojca <;hrLrestnego - wbił gwóźdź posel
Polakiewicz. Po referacie o dorobku pnicy Zjednoczenie „01;lę" nastąpiły produkcje wokalne, a o godz. 17 odbyła się koleżeńska czarna kawa.
żyw~ udział w warszawskich uroczy.
stościacł'i „Orlęcia" brała delegacja organizacji łódzkiej. Delegacja ta w liczbie
około 40 osób obecna na wszystkich uroczystości.Ach stołecznych. W imieniu „OrJęcia'' łódzkiego gwóźdź do
sztandaru
warszawskiego wbił p. Antońi Grabowie-

cI>h1ję

w~u~e!O~~wyroki~~ąz~o~~~~~-~~~·~·~·~·~-~w~~-~~·~w~~~-~u~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kunastomiesięcznem

więzieniem

często

bardziej nieszczęśliwą niż występną matkę. To szczególne okrucieństwo wyroku
przysięgłych, .tak rażąco odbijające od
humanitarnych tendencyj
nowoczesnej
kryminolog)i, budzi zrozumiałe refleksje,
budzi poważne wątpliwości, czy dobrodziejstwo sądu przysięgłych, którego do
nie<lawna ,nikt. nie ośmielał się podać w
wątpliwośc, me jest jednym z zabobonów rzekomej demokracji.

Sądy pr!l;ysięgłych niewątpliwie
odegrały swoją zasuzytną rolę.
W dobie gdy pańs_twa były rządzone systemem policyjnym, gdy stale

istniały

ostre sprzeczności między rządem a na-

----·-

~h~~io~~u~li~ P~~~

-sp •

.

został

zdus_zony

W

.zarodku

Na podstawie instr.1.1k('F otrzymanych I aż do. niekarmienia bydła włącznie. Koz zagranicy agitato:1.;r komuni~·tyczm w mitety folwarczne drogą rozmaitych form
Polsce usiłowali niedawno pr7.e1wJwadzić agitacji propagowały hasła przeróżnych
akcję wywołania t. zw. „czani~go ~traJ- niewykonalnych żądań, jak np. żądanie o
ku" wśród robotników rolnych. W rny::1 6 - godzinny dzień pracy, o fantastyczne
powyższych instrukcyj, akcja komuuisty- podwyżki, o prawo trzymania iracznq
czna, która niepowiodła się na innyc~ o::!.- ilości krów na koszt ordynaqi dworskiej
cinkach, miała być przeprowadzona z i t. p.
całą energją na terenie rol11ym. StworzoJak się dowiadujemy, dzi~ki czuJn1>ści
no już komitety walki, aby wciągnąć do' władz bezpieczeństwa„ plan komm1i1::tycznich zarówno starszych, jak l młodszych nej akc,ii został w porę ujawniony, przypracowników rolnych. Komitetom walki czem stwierdzono, że zabiegi agitat0r )w
miały podlegać komitety akcji na folwar- komunistycznych trafiały w próżni~ także
kach, przez które miały być ogłoszone i z tego powodu, że na tle kryzysu grospc
hasło strajku.
darczego zainteresowani robotnicy rolni
Punktem kulminacyjnym nowych zahie nie okazywali żadnej chęci poddawania
gów komunisty~znych dla wywołania za- się nakazom agitacyjnym, zclaj;i_c sobie
mętu miał być strajk „czarny", to zna- sprawę, że poprawa sytuacji leży zupdczy, zorganizowani pracownicy rolni mie- nie w innych kompetencjach.
li odmówić na dany znak wszelkiej pracy,
..___ 0·-,-1

0

k•

irodem, gdy urzędnik był sługą przemoey, instytucja Przysięgłych była niewątpliwie zdobyczą, była rękojmią wolnośei, niezawisłości sądów. Obywatel był
sądzony pt'Zez swoich ziomków,
przez
swoich współob;ywateli, nie przez aparat
i przemysłu
w
urzędowy, często ślepo posłuszny nakazo
wi z góry. Ale czasy się zmieniły. Dziś
Równocześnie z II-icrni Targami Pół- stwo ludowe i inne okazy produkcji artysędzia jest obywatelem, jest niezawisły nocnemi i na ich terenie organizowana stycznej lub utylitarnej, będące wykwi~ swojem sędziowskiem sumieniu, góru- jest ogólnopolska Wystawa Sztuki Ludo- tern rodzimego talentu i twórczości artyje zaś _ jak się okazuje _ nad przy- wej i Przemyslu Ludowego przy udziale stycznej ludu wiejskiego i małomiastecz
godnym sędzią przysięgłym nietylko do- pa11.stw bałtyckich i skandynawskich.
kowego !ub też jego pomysłowości i prakświadczeniem, szerszem objęciem horyVj zakr~~ie Wystawy przewidziane s~: tyczności.
zontów, ale poczuciem odpowiedzialno- tkaniny~ kih.my, n;aka~y, v.ryroby ~eramiDla wystawy jest .budowany osobny
łci moralnej. I oto dochodzimy do zu- czne, p1sank1, rzezby I ornamentaCJe cha- pawilon w ogrodzie po - Bernardyńskim,
pełnego paradoksu! Tam, gdzie za wodo- 1ra~t.e;ysty~zne dTa pewny~h ~egjonów Pol według projektu dyrektora II - ich Targów
wy· sędzia patr~y na występek
okiem t>k: 1 w panstwach bałtyckich! ska1~dynaw- Północnych p. inż. J. Łuczkowskiego.
ludzkiem, wyroz.umiałem, współczującem. sk1ch. Wyroby artystyczne 1 ut_yhtarne z Organizacją i urządzeniem Wystawy zaj·tam sąd przysięgłych, mniej, zdawałoby drzewa.' charakterystyczne stroje ludowe muje się specjalnie do tego powołana seksię, skrępowany paragrafami,
okazuje. o. wybitnych cechach artystyc~nych I.ub cja, wyłoniona przez Wile11.skie 1 - wo Po
się w swoim osądzie ciasny,
okrutny, cnarakte_rystycznych .ze wz.ględow na 1c.h pierania Przemysłu Ludowego z prezesem
bezwzględny, 'i tq tern bardziej że czu- produ~Cję. __ Budo~vmctw~ mdo_we, utyh~ tegoż T - wa p. Władysławem Lichtarowije się zupełnie 11jeodpowiedzialny
za tarne I kc:sc1e!~e figury i krzyze. przydroz czem na czele.
swoje zbiorowo wydawane wyroki. Cóż ne drewniane i metalowe. Da!eJ meblarza. nonsens!
--0---

y

a. w a

Sz

lud.owego

cki, wiceprezes Zarz. Okr. Ponadto wbi·
te zostały gwoździe od łódzkiej organizacji N. P. R. Lewicy, od Koła Kobiet,
od dra E. Samborskiego, p. Pośpieszyńskiej i p. Michałkiewicza. W imieniu pabjanickiej 1 organ:IB.acji „Orlęcia" • wbiłit.
gwóźdź 'P· Krawi~ówna, która je<lnocześnie wręczyła piękną szarfę, wykona:o.ą przez pabjanicką sekcję hafciarek
Podobną szarfę przygotowuje także sekcja robótek ręcznych Koła II „Orlęcia"
w Łodzi.

1

Wilnie

I

@!
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·Ofiara Giewontu
ZAKOPANE, 19.VI. (Tel. wł.) Urzęd
ln"k handlowy z Zakopanego, Mieczysław
Machowski, który przed kilku dniami wybrał się w góry spadł z Giewontu i zabił ·
lię.

~~~

~

Stefan Grudzie!ski apeluje
Sensacyjna rozpra\va o zabójstwo
przyjaciela iony i teści wej

m

Piotrhow!:>ha 73
w podwórzu, tel. 1-58·61

•••

BYDGOSZCZ, 19.VI. (Tel. wł.) Ot•
!destra resursy Icupieoldej w Bydgos?.czy
podjęła próbę pobi~ia rekordu wytrzyuiałości w grze, ustanowionego w roku ze·
szłym · przez jeden z zespołów kawiarnianych w Monachjum, . który przez 42 godziny grał bez przerwy.
Orkiestra bydgoska w składzie 5 muzyków pod batutą Berga rozpoczęła turniej
i do chwili obecnej gra nieprzerwanie, ma
niej o g. 10 rano w ubiegły poniedziałek
jąc .iuż za sobą 46 gcdzio gry. Orkiestra
gra jeden utwór po drugim z jednominutową przerwą na zmianę nut.
- Do tej pory orkiesh"a przegrała 260
utworów muzycznych i gm~ będzie aż do
wyczerpania. Orkiestrze towarzyszy ko·
iegjum sędziów.

82„Jetni samobójca
·

c·110lt· .

wił się żyd<!
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Jak się dowiadujemy, wi.ce _ p~"0kurab~t
tor Ranze wniósł skargę apelacyjną, doo~.~
(!'o~z
?ą
jmagając s_ię uznania Gn.~dz1eJ_skiego win'
~ ~~
,
A
~
~ ·
.
li
nym zab61stwa z premedytacp! (~rt. 453 ;.ni:rz;ez
towarzyszy par'tyJ"nvch
W
U :rako"'u~L1::.
9
k. k.), a tem ramem podwyzszema kary. Ir ""
J
Z.'łr.
n .a~
Powodowie cywilni adwokaci: Rodys
KRAKóW, 19.VI. (Tel. wł.) ,Pziś po-1zajścia stwierdził, że napastnikami byli:
i M. Goldstein, proszą o zmia;;ę kwalifika- ciągiem o godz. 5,33 rano przyjechał Czuma, dawny komunista zasądzony w
<;ii i uzmmic strat moralnych w kwocie' z Warszawy poseł Ciołkosz Adam (PPS). procesie sosnowieckim i Pyszyński, daw(! symbolicznego ziote20.
W chwili, kiedy pose:i wyszedł z wagonu, ny członek PPS.
łl1
Obro{1cy: 2dw. §zur:ej i <ldw. Gelen- wyskoczyli z drngiego wagonu dwaj mężPoseł Ciołkosz ma ciężkie rany na ogło
29
~ ter w sicardze dof!lagają się zastosowanie I CZ_YŹ~ i p~c~ęli go <!'kiadać ~ijaf!li· Zj~- wie. Czumę i Pyszvitskie~o puszczono na
~ art. 458 cz. II (slłny afekt) i uwolnienia I wił s1e pohqant, ktory po zlikw1dowa01u wolną. stop~
Grudzielskie!!o. od zarzutu sfałszowania J
-PO<>--

mJ

nDOBROPOL"

Orkiestra bydgoska pobiła
rekord światowy

BIELSKO, 19.V!. Uuiegiej nocy pozba·
przez powiesz~nie w swem
I
Sprawa już w niedługim czasie Zfli.1]- miesz!<nniu 82 : letni litograi Gustaw Hud1ie !3ię na wo1,andzie S:.łdu apelacyjnego pert. Powodem tar&nięda si~ na życi<"
w Wars:mwie.
była 1,iedec~aina choroba.

I weksli.

r:m

\Vielld wybór wózków dziec1nnych
krajowych zagranicznych łóżek me- ~
talowyoh; wyzymaczki amerykańskie
1111 materace wyściełane · oraz mat er~ce
:.~.
I i i sprężynowe
hygieniczne „Patent" do . ·
meblowych łóiek podług miai·y nabyć
można najtan~ej i na najdogod· ~
nłejczycb warunkach w fabrycz- ~
nym składzie
t'.:.~
ł.ódf

46- godzinny koncert

znajdzie. §ię w niedłughn czasie w Sądzie Apela~yjnym

Bohate•· g~osnego proceim Ste~an Gm~
dzieiski, który za zabójstwo· w aie!{ciC
~l przy_jacieła swej żony i teśdowej (pa~1i.
~ Eisert) Józefa moba, skazany zostai na 3
~j ~~w~riM~-~eym~wfy~d~~h
~ umotywowany wyrok.

Iii
li
li

~·~@M!~~·~e~~~;;;;~~....,.~·~'~·ii~M~~~~!l!'l!AM~

b

I

I

Nr.

~SŁO''

l~-;

20
PIĄTEK

Zachód

Znany hurtownik płacił za towary
sf ałszowanem1 wekslami

-·-

Ws. słońca

„

g. 3 m. 4
g. 19 m. 56

fioletowe,

jabłka są

jak
[z wosku,

W górskich szczelin
[wyzłacanej glębt

miasteczka ciche, iak białe

[gołębie.

z.

r..

Na ryn,,u •ewa

b„

cI

ratoU>.),lm pr~.),l . e:p .
[cz~mne1 studiu
małe jaskółki, piją to sło'lllo: „naj-

[cudniej".

~ na odwieczerz, pashvi~k aalekici
•• h d.

'Wtaca/q

la e 1cOZ)) l ClC e

śpiewają

senne

ldolin.Y

,

ZleWCZ,YOJ,1

piosnlei nieruchomej
[treści

o ży.ciu, co iak

Dl

muszli. w sercach ich
[szeleści

o

miłości,

która jest zgubio114
[ chivilką . ..
· I tam jest wted:u szczeście. N as tam
i
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B. 8.

przy wyborach do rady gminy Czarnocin
W środę 18 b. m. odbyły się wybory zastępcą

Szymon, z „Wyzwole-

Cyrek

gmin··
teresowaniem wyborców, być może wy- nych wybrano: 5 z B. B.„ 7 z „Wyzwowołanem przez to, iż głosowanie odbywa- lenia", 6 ze Stronnictwa Chłopskiego, 2
ło się w dzień roboczy. Na ogólną liczbę Chrześcijai1skich Rolników, 1 bezpartyj
mieszkańców okąło 5.000 głów,
upraw- nego.
nionych było do głosowania 2.041 osób, z
W wyl:-o.r~ch roiwzednich B. B. nie
czego głosowało zaledwie 408 osób, to miał ofieJalnie żadnego mandatu.
Zaznaczyć trzeba, że na 48 głosów U·
znaczy niemal dokładne 20 proc. upraw·
nionych.
uie"'ażniort') ~dosuw ~ 6, ta:~ wię: o~ótlla
Wójtem gminy wybrany został
po- liczba głosów w wyborach
czarnocińno"""l·e
Florc"""'k
Ludwik,
z
B.
B.,
J·ego
skich
wynosiło
zaledwie
39Z..
„•
~·
000
4

M dl ·

(niema i)Jl}eo.

Delegacja bezrobotnych
u p. wojewody

· • "I •

Y · arze • rzem1esI • Dl
cy
ego ·

%

. b' ł z.

tysięcy złotych

do rady gminnej Czarnocina.
Wybory nia".
śpi<!wają
odznaczały się nad wyraz 'nikłem zainNa ogólną. liczbę 21 radnych
[po włos~u.

a grube trzmiele w trallJie

drzemią

200

Niedawno temu gdy Szlezingier znikł
z horyzon~u łódzki~go, i:ie dawając. żadnyeh znakow o sobie. Zamteresowu.m kup
cy i przemysłowcy zaczęli się dopytywać
o niego, a niektórzy zwrócili się
dof1

Zwycięstwo

Zajączkowski

MIASTECZKA

Pamiętasz~

łódzcy ponieśli

~!l!!!!!l!!!i!l!!!l~l!ll!llli!'!ll!l!!l~~~~~!l!!!!'i!l!~~~!!!l!ll.!!!~~~~1!1!!!!~~~~!!!!!1!1!~~~~~~!11!1111!!1!

Na marginesie
_.,......
.

śliwki są

Kupcy

Przy ulicy Żeromskiego 27 zajmował
wielki skład manufaktury na spłaty ku· piec Mordka Szlezing'ier, który
cieszył
się w sfe1'ach przemysłowych
jaknaJwięk~ym zaufaniem.

~---rii

Tadeusz

Str. 'fi ·

Wielka afera wekslowa

KlłOlllKA
t. DZIS:
CZERWU:C. I Sylwerjusza
JUTRO:
Alojzego

z dnia " ..' czerwca 1930 rokn.

d omagaJą

0

s1ę
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Bank

ma się udać do p. woJewody Ja.
szczO!ta delegacja bezrobotnych z ~ośbą
o zatrudnienie pozostałych bezrobotnych,
zatrudnia
na
!ctórych magistrat nie
c;wych robotach, tłumacząc się brakiem
Delegacja domagać się będzie urucho
,nienia robót rządowych przy budowie
dróg, mostów i dworca kolejowego. (b)

.Zjazd naczelników
urzędów skarbowych

n;j~~1~~f:~z~5:z~i~a~z~~~~~:k~:~;

dow skarbowych z okręgu łodzlneg-o.

IM

Mydlarstwo fabryczne wyparło już Iniewai, tak jak inne zawody rzemieślniniemal całkowicie z wielkich miast mydla- cze, pominięto ich w spisie rzemiosł w
rzy ~ rzemieślników, którzy jeszcze do ustawie przemysłowej.
czasów wojny światowej byli jedynymi do
Podobno powodem pominięcia ich w
stawcami mydła dla ludności.
tym spisie była opinja, że rzemiosło myRzemieślnicy - mydlarze istnieją jesz- dlarskie już wymiera pochłonięte przez my
cze tylko w małych miasteczkach - a dlarstwo fabryczne.
wyroby ich częstokroć tańsze od fabrycz
Organizacje rzemieślnicze są jednak innych cieszą się powodzeni~m. Mydlarze nego zdania i żądają przywrócenia praw
ci nie mogą jednak zająć należnego im temu rzemiosłu.
stanowiska w świecie rzemieślniczym, po

Rzemieślników Łódzkich
Spółdzielnia

Łódi,

ul.

R:emłeślniczego

123
„Re•ursa")

przyjmuje

' •
wkl auy oszczę dnosc1owe

od jednego dotego za opro·
centowaniem, terminowe i na
każde żądanfo oraz zapisy na t?d:«.iał<'wców Banku.

Załatwia wszelkie
i'Ph

a

6*

wie bardzo energiczne śledztwo, lecz jak
wykazują niektóre ślady, Szlezingier
zbiegł zagranicę drogą nielegalną. (p)
l!!!P~~!!!!!l!E~~·~~~~~~!l!!*~•~~~G!!!!!

Pobór rocznika 1909 i 1908
Dziś w kolejnym dniu. poboru winni stawić Uf'ł
Przed komisją poborową Nr. l
(Zakątna BZ)
whmi stawić ei{I poborowi rocznika 1909 zamicsskali qa terenie 9 komisarjatu polkji o nazwi&kacb
n.a litery P, R, S, T, U, W, Z.
Przed komisją poborową, Nr. 2 przy ulicy
Ogrodowej Nr. 34 winni stawić się poborowi l90fl
zamieszkali na terenie 14 kom. pel. o n.azwis·
kach na litery: K.
Przed komisją poborową Nr. 3 przy ulicy Al
Kościuszki 21 winni stawić się poborowi rocznika 1908 kat. B., którzy uznani za cz;asowo niezdolnych do służby wojskowej w maju i czerw·
cu 1929 roku zamieszkali na terenie 11 kom.
pol. p. o nazwis!rach na litery: M. N. O. P. R.

I, J, K, M.

-1

1003

któ~:~::a ś:i!:r~::~:;:!mv;ł~ej spra·

etawić eię t' -zed komisję
poboroWQ Nr. l poborowi rocznika 1909 zamies1kali na terenie 11 komisarjatu policji o nazwiskach
na litery A, B, C, D, E, F, H.
Przed komisjQ poborQWQ Nr. 2 winni stawić li.{
poborowi rocznika 1909 zamieszkali
na terenie
14 komisarjatu policji o nazwiskach na liter,

z ogr. odp.

Kilińskiego

(gmach Towarzystwa

wprost do mieszkania, gdzie ku wiellde-mu i~h .zdumieniu dowiedzieli si~ · iż
Szlezmg1er sprzedał rnieszkanie i meble
i zupełnie wyjechał z Lodzi.
Wprowadziło to
kupców i przemy·
sfowców w stan podejrzenia i po poddaniu badaniom otrzymanych od
niego
u
weksli klientowskich stwieł'dzono,
wszystkie weksle zostały sztucznie podrobi'One i sfałszowane.
Wobee tego grupa kupców· zwróci·
ła się do wydziału śledczego, który po
przeprowadzeniu dochodzenia rozesłał za
zbiegiem listy gończe, lecz dotąd nie U·
dało się stwierdzić miejsca jego pobyiu.
W międzyczasie pr.t;ypadły
terminy
płatnośc~ niektórych weksli Szlezingiera
na sumę od 50 do 5.000 zrotych.
Obecnie nadchodzą do urzędu śłed
czego w Łodzi zawiadomienia od rzeko.
mych wystawców weksli.
Dotychczas stwierdzono defraudacjł
na. sumę przeszło 200,000 z?otycll.
w obecnym czasie tak wielka d&
fraudacja wywołała zrozumiałe rozg{)ry·
czenie wśród tutejszego
kupiectwa, •
zwłaszcza wśród kupiectwa średnie~

S. T. U. W. Z.
Jutro, w sobotę winni

w Łodzi

Dziś

pieniędzy.

„
•
przywrocen1a
staDOWJ•Ska na ezn
.

strat

operacje bankowe.

,••„,
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Przed komisją poborową Nr. 3 winni st.awił
się mężczyźni roczników 1883-1906 o ile dotyeb
·czas nie mają uregulowanego stoiunku do służb~
wojskowej i zamieszkuj11 na terenie komisarjató'M
policji 2, 3, 5, 8, 9, 11.
Na komisję należy przynie~ dowody osobi·
ste stwierdzające tożsamość ospby, zaświadcze·
nie rejestracji, kartę zwolnienia ze służby woj·
skowej oraz inne posiadane dokumenty.

Dramat opu·szczone~i co'rk1·

Nocne

~

dyżury aptek
W d
. .
d "ł _'IJ
b 19 1 l • d •
Dziś dyżurują następujące apteki:
yro ny OJCleC wpę ZI uO gro U "'iC DU\ ZJewczynę
Q. Antoniewicza· (Pabjanit~ 50), K.
_
letnia
Kamila
Nowińska,
sł-użą-,ca,
oraz
rozgoryczona
swym
Jogem
Nowi11
Chądzyńskiego
(Piotrkowska 164), K. So19

W zjeździe wezmą udział prezes izby
p. Kucharski, n~czelnicy_wydzialów izby,
'~szy?cy naczd111cy urzędów, oraz speCJ~l~11e przybyły z W~rszawy
debgat ca u lokatora domu Krochmalna 36, w War ska, targnęła Slt~ na :!ycie:, wypiJając 100
m1iusterstwa skarbu mspektor Alland. 1szawie otrzymała 3 _ dniowy urlop, z po gramów esencji octowej w bramie tegoż
. Zja~d ,~a na. celu usprawnienie wy- wodu ~aciągnięcia pocl!ogi farbą. N_owiń- domu .. Pog?towie przewi~zło d~speratkę
m1aru i sc1ągama podatku dochodowe- ska udała się na ul. Freta 30, gdzie za- do szpitala sw. Rocha, gdzie wkrotce zmar
?Hnmw
go jak i całkowitej działalności urzędów mieszkuje ojciec jej Antoni, murarz oraz WWW'"
macocha. Ponieważ N. wyszła od rodziskarbowych. (b)
ców już przed 3 - ma laty, naskutek znę·
Dwa. wypadki samobóicze cania się nad nią, przeto udała się do koJ
leżanki w tymże domu Kłosowej, gdzie spę
34-letni Stanisław Derucki,
kelner, dziła jedną noc Na następną noc była
przybędą do
.ai.mieszkały przy ul. Andrzeja 1, w ce- przyjęta przez 60 - letnią Józefę Sudę, matwałki
lach sampbójczych zadał sobie dwie głę kę dozorcy tegoż domu, która litując się
bokie rany cięte w oba
przedramiona. nad nieszczęśliwą dziewczyną, również naPod pi·zewodnictwem b. ministra Chodź
Wezwany lekarz pogotowia po nałoże karmiła ją.
ki ~ oczą się końcowe przygotowania do mię
niu opatrunku przewiózł Deruckiego do
Dowieclział się o tern ojciec Nowińskiej dzynarodowego zjazdu, poświęconego wal
tbiorni miejskiej. (s)
i zagroził dozorcy, że przykre konsekwen- ce z handlem kobietami i dziećmi.
Zjazd ten na jesieni b. · r. odbędzie si~
34-letnia Antoaina. Brykowska,
za cje mogą go czekać, z powodu przetrzy,nieszkala przy ul. Lipowej 71, pod wp~:> mywania niemeldowanej osoby. Przy spo- w Warszawie. Zapowiada się on bardzo
wem zdenerwowania na tle gwałtownej sobności N. wydał o córce jaknajgorszą licznie, przybędą nań bowiem delegaci
nietylko z krajów europejskich, ale także
sprzeczki rodzinnej wypiła kwasu solne- opi·nję.
3 _ cią i ostatnią noc spędziła N. w z Ameryki północnej i południowej.
go. Lekarz pogotowia przewiózł niedoNa zjeździe tym omawiana b<;dzie sze
szłą samobójczynią do szpitala
okręgo chwilowo pustem mieszkaniu na parterze.
siQ
o
przykrościach,
jakie
lroko
sprawa sutenerstwa, które w ustawo
Dowiedziawszy
wego Kasy Chorych l.Jl'ZV ul.
7.a1rainispotkałv staruszke ze stro1w wyrodnego oi- dawstwach niektórych krajów karane jest
kowej. (b).

Delegaci

kolewicza (Przejazd 19), R. Rembielińskie
go (Andrzeja 28), J. Zundelewicza (Piotr
lkowska 25), Kasperk~ewicza . (Zgiers_ka
54), S. Trawkowsk1e1 ,Brzezi.~ska 56)
A

całego świata

Warszawy na kongres
z handlem kobietami

I

nawet łagodniej, niż zwykła kradzież.
Bardzo ważnem zagadnieniem zjazdowem będzie uiworzenie specjalnego mię
dzynarodowego biura, zadaniem którego
byłoby udzielanie pomocy na powrót do
kraju ·kobietom, które poz\voli.ły się usidłać
handlarzom żywym towarem, a następnie
wyrwały się z jaski-11, dokąd je sprzedano.
Pozatem powzięte będą postanowie·nia,
dotyczące ustanowienia nadzoru nad wszel
kiemi biurami angażowania kobiet na po·
sad}'., a specjalnie do filmu i kabaretu.

„flASŁO"
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I SZT ICA

z dnta 20 czerwca 1930 roku.

ronika policyjna

l'EATR ł'OPULARNY,
Ogrodowa Nr. 18.
CiesZ"ąca się na<izwycza;nem
powodzeniem STRASZNY WYPADEK N A TORZE.
,rielka rewja w 14-tu obrazach „My możemy
Na odcinku toru
Chojny-Karolew
ież" która dzięki szampanskiej treści i doskoprzy
zbiegu
ulicy
Tuszyńskiej
szedł
i.ałemu wykonaniu przez cały artystyczny
ze~pół granę będzie codziennie bez
p1 zerwy
o przed nadjeżdżającym po~iągiem jakiś
godz. 8,30 wieczorem. Ceny miejsc od 50 gr.. mężczyzna.
Kasa czynna od godz. 10 rano do 3 i od 5 do 9
Pomimo ostrzeżeń maszynisty, męż
wieczorem.
czyzna ów nie zeszedł z toru i odrzucony
MIEJSKI ·fEATJ1 J,ETNI
Cegielniana 16.
riYDOW i::>n.1 KRóL LEAR".
Codziennie o godz. 9 wieczorem po cenach
mi:ilonych „żydowski Król Lear".
Bilety do nabycia w kasie zamawiań Piotrkowska 74 od 10 rano do 7 wieczorem
bez
e>uerwy, potem przy wejściu do ogrodu.
TEATR REWJI w PANKU STASZICA.
-„TYLKO U NAS".
Codziennie o godz. 9 wieczorem po cenach
zr>iżonych przygotowana z wielkim
kosztem i
nakładem pracy, wystawowa rewja w 16 obrazach „Tylko u nas".

DWA WYPADKI W KĄPIELI.
W dniu wczorajszym miały znów miejsce dwa wypadki zatonięcia.
Na t. zw. Młynku, w bok Chojen, utonłą w czasie kąpieli chłopiec w wieku okoJo 14 lat, nieznanego nazwiska, bo w ubra
niu nieszczęśliwego nie znaleziono żad
został buforami lokomotywy na kilkana- nych dokumentów.
* *
ście metrów.
Podczas kąpieli w stawie w Rudzie
Nieszczęśliwego po zatrzymaniu pociągu zabrano do wagonu, jednak po u- Pabjanickiej utonął młody człowiek w wie
Jrn 20-22 lat. Wobec nieznalezienia w
pływie kwadransa zmarł.
Zmarłym okazał się Stanisław
Jan- kieszeniach odzieży drugiej ofiary kąpieli
kowski, zamieszkały w Chojnach i poli- żadnych dokumentów również nie ustalono
cja prowadzi dochodzenie celem ustale- nazwiska.
Obu topielców odwieziono do proseknia rfLY zaszedł wypadek czy też samotorjum do czasu ustalenia ich tożsamości.
bójstwo. (b)
(s)

,„

lasu
pod Toruniem
TORUŃ, 19.VI.
(Tel. wł.) Wczoraj
po południu wybuchł olbrzymi pożar w tasach czerniewickich między Toruniem a
Aleksandrowem.
W akcji ratunkowej brały udział oddziały wojskowe i straże pożarne z Torunia,. . Aleksandrowa i pobliskich miejscowosc1.
Po długich usiłowaniach ogień udało

się zlokalizować.

. Prawie równocześnie wybuchł
~ozar lasu pod Chojnicami, gdzie
strawił 100 hektarów drzewostanu.
dy barc!'.CO duże.

Pożar mły~a

Do

P~+PqENU-EqAT0~6W
W razie

późnego doręczenia

P. T. Prenumeratorów

Szk<>

i tartaku

KRAKóW, 19.VI. W gminie Buszków

Bochni wybuchł pożar olbrzymiego
i tartaku elektrycznego. Za pozwoleniem magistrat.u dwa plutony straży pożarnej w Krakowie wyjechały do Buszkowa, gdzie zastały już tylko zgliszcza rnły·
na i dopalający się tartak.
Zdołano ttr2ttować jedynie dynamo maszynę i uchronić od pożaru olbrzymie
składy desek. Właścicielem młyna i tarta.
ku jest Markus Friedman. Szkody wyno·

lub nieotrzymania pisma prosimy
„H a a ł a"

zawiadamiać administrację

sza

koło

300 tys.

tel. 163-66.

KRÓLOWA-PLOTKA
O genezie i

zł.

---1000--...

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

AUDYCJE; Sygnał czasu 11.58 i
12.58 na wszystkie stacje. W WarHawie 1.3.10
komunikat meteorologiczny.
PROGRAM POLSKIEGO RADJA
Piątek, dnia 20 czerwca 1930 r.
l.óDż; 11,58 12,05 - Sygnał czasu ~
Warszawy i hejnał z wieży MarJackiej w Krakowie. 12,05 - lil,15 - Muzyka z płyt gramotonowych. Gramofon i płyty z firmy A. .Klingbeill, ul. Piotrkowska lGO. 1) Liszt: Rapsodja
w~ierska Nr. 2, 2) de Falla: Suita
hiszpanaka. 3) Szopen: żal. 4) Rochmaninoff:
Nie
śpiewaj mi, dziewczyno. 5) Alceniz: El puerto.
6) Moszkowski: Serenada. 7) Katelbey: W
chińskim ogrodzie klasztornym. Muzyka taneczna. 16,10 - 16,15 - Odczytanie programu
dziennego i repertuar teatrów i kin. 16,15 17,00; Muzyka z płyt gramofonowych (tram
misja z Warszawy).
17,00 - „Szkolnictwo
polskie
zagranicą" wygłosi p.
Stefa11
Szwedowski. 17,25 - 18,20 - Muzyka lekka
w wykonaniu orkiestry R. Asza i H. Lassoty.
18,20 - 18,50 - Pół godziny Pen-klubów w
atudjo Polskiego Radja: prezentacja znakomi··
t.ego obcego autora przez delegata Warszawskiego Pen-Klubu (3 minuty); fragment utwo··
ru gościa w przekazie polskim (7 minut); prze
mówienie gościa w języku rodowitym wraz. 2
przekładem (3 minuty), poczem kolejno podobna audycja z drugim gościem
cudzoziemskim. 18,50 - 19,30 - Rozmaitości i komunikat gospodarczy Izby
Przemysłowo-Handlo
wej w Łodzi. Inne komunikaty. 19,30 - 19,40
- Płyty gramofonowe. 19,40 - 20,00 - Praeowr dziennik radjowy i sygnał czasu z Warszawy. 20,05 - Pogadanka muzyczna. Wygłosi p. Karol Stromenger.
·

drugi
ogień

młyna

W

STAŁE

Pastwą płomieni padło

50 ha lasu.

przeszło

koło

Jnljan i·uwim
w „Szopce łódzkiej"
„S~ łódzkiej" w Grand-ogródku dziś o g~ 9 min. 30 conferancierkę
b~i-e prowadził znakomity poeta - laureat m. Łodzi - p. Juljan Tuwim.

Pożar

żywocie największej
ludzkości

plagi

HUĄOlł
PRZEZORNY.
do młodszego człowl:eka, któ·
ry okradł bank: - Czy pan wcale nk
~yślał o swej przyszłości, gdy pan za.
b1erał pieniądze i stał się złodziejem?
. - Owszem, panie sędzio, zaniosłen.
Je zaraz do kasy oszczędności
Sędzia,

NIE NIE MAc
Oberwus do spacerowicza:
- Czy nie może mi pan udzielić za.
pomogi? Jestem zupełnie bez niczego.
- Jakto? Nic a nic przy sobie ni~
posiadacie?
- Nie, panie, oprócz rewolweru n:
osiem strzałów.
WDZIĘCZNOśC.

.E'ewien młodzieniec, narażajac własm
życie, wyciągnął z wody tonącego chłop
ca, Zmęczony, padł na brzegu cieżko od·
dychając.
Za chwilę, ktoś p'Oczał
,
• o~-o szarpac za rękę. Był to ojciec uratowane,,.c
....
dziecka.
- Dobrze, dobrze - powiada - nil
dziękujcie mi, niema za co.
Co mi pan głowę zawraca z dzięko·
waniem - mó-wi ojciec - chłopak miał
na głowie czapkę - gdzie ona jest?
SŁUSZNE PYTANIE.
. .E'asażer do konduli:tora: Czy zdąi\
Jeszcze pożegnać się z żoną?
Konduktor: A jak dawno iesteściP
po ślubie?

NIKOTYNA.
- Powinien pan przestać palić, te
szkodzi zdrowiu!
- śmiej się pan z tego: mój stryj
palił we dnie i w nocy ·i dożył do 90 lat
a brat mój, który wca.le nie palił zma.r
w młodym wieku!
- Ile miał lat?
- Dwa miesiące.

rnwzu
jesteś już,
obowiązek,

jak każe
polskiego
obywatda -

zy

C
Dzieci z Niemiec
na wywcza.§ach w Polsce
W ciąc·u mirsi~ca czerwca przybyło 7.
Niemiec około 600 dzieci polskich
do
kraju, na wyw·czasy letnie. W ciągu miesiąca lipca i sie11mia około 10,000 dzieci
polskich z Niemiec zawita do kraju.

Członkiem Polskiego

Czerwonego Krzyża?
Pomagaj Poh;kuemu Czerw.
l'atować Cie b !. e
wstępwjąc w szel!'egi Po!sk~
Czerwonego Krzyża 2
Knyżowi

„Hasło Łódzkie"
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„Hasło Łódzkie"

.

dnia 20czerwca1930 r.

dnia 20 czerwcal930 r.

Drobiazgi filmowe

Kino w Rosji ·sowieckiej
j~st potężnym środkiem

---0'--- Nils Asther jest jedną z licznych ofiar
nowiła z nim kontraktu na r. b. Pochodzi ~~

propagandy politycznej

od·

filmu dźwiękowego. Wytwórnia MGM nie
Szwecji, skąd przybył do Ameryki w r. 1927.
mów w Rosji zauważyć się daje ostatnio Mierzy 6 stóp i 1 i pół cala, jest szatynem, ma
znaczny postę, jakkolwiek w latach 1919 piwne ocz,1..

Kilka wybitniejszych filmów rosyjskich wszystkich współpracowników od najwy{„Burza nad Azją", „żywy Trup") wy- bitniejszej gwiazdy aż do statysty, od oświetlanych w Łodzi wzbudziło zaintere- peratora aż do najmłodszego mechanika. -1924 stwierdzono ogromny upadek kinesowanie sytuacją przemysłu filmowego w
Tak przedstawia się organizacja pro- matografów, wywołany brakiem własnej
z. S. R. R. Dziedzina ta jest ciekawa także dukcji filmów w Z. S. R. R. Jest rzeczą cha- produkcji o r a z n i e m o ż n o ś c i ą
i z tego względu, że kinematografja so- rakterystyczną dla stosunków sowieckich, nabywania
obrazów zawiecka znajduje się w szczególnem poło że gospodarce filmowej stwierdzono w o- granicznych.
żeniu, gdyż traktowana jest prawie wyłącz statnich czasach liczne uchybienia organiGrywane są w tylko w kinach sowiecn~ jako środek propagan- zacyjne i nadużycia.
kich filmy ;>rodukcji własnej oraz niektóre
d y p o 1 i t y c z n e j • Każdy film roNatomiast w dziedzinie eksploatacji fil- zagraniczne.
syjski posiada pewną zgóry narzuconą tendencję. Takie swoiste poglądy na kino, stanowiące
odbicie bezwzględności bolsze:wickiej i stojące w rażącej sprzeczności z
iachodnio - europejskiem pojmowaniem
swobodnego rozwoju sztuki doprowadziły
Nasz słynny ;rodak ostatnio nakręcał mość o tym koncercie, który miał być
do rozciągnięcia ścisłej kontroli polityczna Capri zdjęcia do swojego pierws'Zego wykonany przez Kiepurę w ojczystym
nej nad twórczością filmową.
Centralną organizacją produkcji filmów arcydzieła dźwiękowego p. t. ·„Neapol, języku, lotem błyskawicy obleciała szpa!.w Z. S. R. S. jest Sowkino. Instytucja ta śpiewające miasto". Zdjęcia odbywały· się ty dzienników i do Neapolu przybyło wie<
le osób z Rzymu, Florencji, Medjolanu i
posiada w okręgu moskiewskim liczne i na plenerach
i były niezwykłą atnikcją
Wenecji. Cała elita Italji współCzesnej za
dobrze zaopatrzor.e studja oraz oddział w
przedewszystkiem dla cudzoziemców, któ- pragnęła figurować na zdjęciach..
Leningradzie.
Obecna podczas tych zdjęć Brygida
Obok Sowkina wytwórczością obrazów rzy ostatnio gremjalnie zjechali do tej
filmowych zajmuje się „Meżrabpom" (mię przepięlmej miejscowości. Po ukońezenh Ilelm została wprost olśniona pięknym
dzynarodowa pomoc robotnicza) i „Wuf- zdjęć na Capri udał się Kiepura z powro- głosem Kiepury i oświadczyła, że za
ku", które posiada monopol kinematografji tern do Neapolu, gdzie zrealizował dalsze \\Szelką cenę musi go pozyskać jako parsceny swojego filmu. Między innemi na tnera do swojego najnowszego filmu.
na Ukrainie.
Nakręcanie obrazów odbywa się pot! olbrzymim tarasie w Grand Hotelu w Kiepura również
jest ba1·dzo zadowolony
znakiem b i u r o k r a t y z m u i s u - Neapolu nakręcono scenę, kiedy Kiepura
śpiewa przepiękną barcarollę
ze swojej partnerki, najlepszej dziś gwia.ro we j kontr o I i. Już sam wybór
tematu i noweli sztuki podlega zatwierdze- Galla „Zejdź do gondoli" yo polsku. Była zdy filmu europejskiego i oznajmił dzienniu naczelnego komitetu organizacji. Do- to sensacja nielada dla całego Neapolu. nikarzom italskim, że nęci go nowa spopiero gdy to zastanie uskutecznione można \;'\.'szyscy pragnęli znaleźć się na owym ta sobność gry z Brygidą Helm.
przystąpić do ułożenia scenarjusza, który rasie podczas tego koncertu Kiepury.
Dnia 26 b. m. przybywa cały zespół
musi być rozpatrzony przez powyższy ko- Jeden Amerykanin zawiadomił nawet dy- do Londynu, gdzie zostaną dokończorie
mitet i przedłożony centralnemu komitetowi rekcję hotelu, że zapłaci tysiąc dolarów, zdjęcia w specjalnym atelie1; dźw1ękowem
kontroli repertuaru.
by znaleźć się pośród zaproszonych na i gdzie rozpocznie się praca nad montaInstytucja ta, stanowiąca pewnego ro- koncert osobistości i grać rolę statysty żem tego filmu, tak, żeby już na począJdzaju cenzurę artystyczną i polityczną, obok Kiepury.
ku nadchodzacego sezonu mógł on zajas· , na ek ranac
• h sw1a
, · t a, porywaJąc
· 1·
ma prawo zatwierdzić lub odrzucić wykoOdpowiedź brzmiała odmownie,
mec
nanie filmu albo też polecić wprowadze.em
rez'yser
Carm1'ne
Gallone
w
chaczaruJ·ac
w1'dzo',„
pięknym
gł10sem
kro
' l'•
' n
. ·
"
' ·
·ł
,
·
·
·
t
nie pewnych zmian. Gdy scenarjusz jest boWl
rakterze statystów tej sceny zaprosi tenora"
oraz barwna• 1 emoeJonuJaca
rrn,
.
· • już ostatecznie zatwierdzony komitet nanajwybitniejszych przedstawicieli świata c1ą.
czelny wybiera z pośród posiadanych reży
artystycznego. i prasy Neapolu. Wiado- .
serów takiego, który dzięki swemu s1ttakowi artystycznemu, temperamentowi i upodobaniom n a j b a r d z i e j n a d a je się do wykonania film u . Teraz zbiera się rodzaj rady artystycznej, w której skład wchodzi cały
personel, uczestniczący w nakręcaniu' obrazu, asystenci, operatorzy, architekci i
malarze, scenarzysfa i administrator. Ci
wszyscy współpracownicy stanowią t.
zw. „grupę" danego obrazu. Przy tworzeniu jej ma się główni e na uwadze zapew-1
nienie jaknajwiększej łączności i harmonji
p omiędzy
poszczególnymi członkami.
Kosztorys wykonania filmu poddany zo.1taje kontroli rady administracyjnej. Budżetem przyz11anym „grupie"
dysponuje
administrator, który jest odpowiedzialny
za całą stronę finansową produkcji obrazu. Zdarza się często, że udzielone kredyWytwór~ia „As.film" ogłasza konkurs na scena·\
N A ~ R O D Y : pierwsza 500 zł., druga 300
zł., trzecia 200 zł.
~y ulegają zwiększeniu, zwłaszcza o ile rjusz polski.
T E M A T - dramat współczesny o fahule WY·
T E R lVI I N nadsyłania prac do 25 lipca r. b.
chodzi o pozycje wynagrodzenia artystów.
bitnie zajmującej, ale potraktowanej artystycznie i z Forma zwykła - zewnętrzna koperta z godłem,
Ingerencja czynników pa11stwowych i umiarem.
wewuątrz w kopercie nazwisko autora. Nad syłać do
politycznych nie kończy się z chwilą zaA K C J A rozgrywać się powinna w środowis· biura „As.film", Warszawa, Jerozolimska 21. Wyt·
twierdzenia scenarjusza i ustanowienia ku wielkomicjskiem, z wykorzystaniem motywów ple· wórnia ,,As-film" zastrzega sobie prawo pierwszeń.
stwa przy nabyciu nagrodzonych scenarjuszy.
współpracowników. A więc w pierwszym nerowych.
S K L A D S Ą D U konkursowego ogłoszony
T E 1\1 A T filmu powinien no sić charakter taki,
rzędzie delegaci kontroli robotniczej rozaby mógł być intcres~jący i dla zagranicy.
bę dzie później.
ciągają nadzór n a d t e m w s z y s t
Scenarjusz mo:i:e posiadać albo jedną główną ro·
U W A G A : Pożądane jest oparcie scenarju.
kiem, co dotyczy metod Ię (męską luh kobiecą), albo też dwie równorzędne.
p r a c y • Pozatem „grupa" w czasie Nadto 2 _ 3 dobrze postawione role drugorzędne sza na którejś z drukowanych powieści polskich.
całej swej działalności musi liczyć się z i szereg epizodów.
---o~O---·
wieloma ustawami, które chronią interesy

Kiepura

i

kręci •••
0

KINO-TEATR

Dziś

*

*

•

*

*

"'

„

- Harold Murray, bohater „eWsela w HoJ.
lywood" ukazał się na ekranie po raz pierwsQ
vv opwyższym filmie. Poprzednio był amantew
music-hallów na Broadway'u. Między innemi
śpiewał ałównł partję kapitana w operetce
„Rio-Rita", którego w filmie interpretował
•ohn Boles.

*

*

*

Camilla Horn rozwiodła się ze S'lt ym mę
żem, Klaus Goerz·e~ młody m kupcern z Bam·
burga, z którym pobrała s ię zanim został.L
-

E;wiazdą filmową.

•

*

.f{eginald Denny, który rozpocztł · swt
karjerę artystyczną jako
śpiewak
w film.ie
dźwiękowym reżyserji de 1\'.lille'a p. t. „l\lada-

me Satan".

*
P

•
.

•
M

t - r;erwszy~ męze;- ~ ary k t : ickford l>J\
au or . 1 mowy
~en. . oore,
orego bracia
Matt i Tom sa r owmez aktora mi fi lulowymi.

.

·

.

.

Owen Jest obecme zonaty z lfathryn Pery.
Eks-ma1·zon k ami. Toma b " ł v AI'tce J oyce i Re.
.
' ·
nec. Na1starszy. Mat t jest km•·alerem.

*

*

*

*

- Azet :schildkraut, bohater „matku ko~
djantów" urodził się w Wiedniu 9 p aźdzkr·
nika 1896 r. Zanim został aktorem filmowym
grał na scenie, podobnie, jak jego oj ciec,
R u·
dolf. Józef jest żonaty.

•

W połączonych l\'"ytwórnfr:ch
nlemlcckoszwedzkich Svenks-Tobis w Rasunda pod Sztok
holmem u koi'1czono zd jęcia do picnH;;z~ _,'J film u
51zwedzkiego p. t. „Charlotta Loevenf;' oeld", opartego na powieści Selmy Lagerbcff pod ty m
samym tytułem. Reż ysero wa ł Paul 1•1o!·z11:ic!t
W rolach głównych grają Goesta Eckman i
Anita Doris. Film pow y ższy nalm;:cony b;clzie
również w wersji niemieckiej.

- Reżyser. Marco de Gastyne ruzl)Oczął zdj~
cia do nowego dźwiękowca francm;kiego p. t.
„Une belle Garce". W rolach główny ch wys tą
pią: Gina Manes, Gabriel Gabrio i Siraona Ge·
nevois.

•

•

- Reżyser francuski Henry Rowssel przygo
towuje się do realizacji nowego filmu p. t.
„Z uśmie chem" („Avec I. Sourire"). Scenarjusz został napisany przez samego reżysera

wytw.

nPathć-Natan"

premjera ! Wielki podwójny szlagierowy program!

I.
Pierwszy raz w

Łodzi!

E''
,,WILKI i LUDZ
Rolf

ul. · Zielona 2

•

- Lilyan Tashrnan po dłuższej podróży P6
Europie wróciła do Ameryki i została zaangażowana przez W)'t. „ United Artists". Urodziła
się ona 23 października, roku„.? Roku Lily au
nie podaje.

I

KONKURS FILMOWY

*

- Lila Lee jest żoną znanego aktora filmń
wego, dawno już nieoglądanego James Kirk'Cło
od'a. Urodziła się 25 lipca 1902 roku w New
Yorku. Jej prawdziwe nazwisko panieńskie
brzmi: Augusta Appel. Mierzy 5 stóp i 5 cali,
waży 110 funt~w. Państwo Kirkwood
maj~
6-letniego syna, Jamesa.

Sens acyjny pot~źny dramat w 10 akkról ~ilk~w, .rywal
t a ch. W roli głównej: niezrównany
'
Rm-Tm-Tm.
Nikczemny ojczym. Pierwsza miłość. W dzi~czność dzi~iego. ps~.
Co w tym filmie widzimy, to już nie tresura, lecz wybitna mtehgencja i uc:ciwość psa.

n.

„Policmajster Tagi ej ew"
Najwi~h~ y

W rolach
głównvch:

szlagier produkcji polskiej.

Samborski, Sawan i Marja Bngda.

UWAGA: Pomimo wiel~icb kosztów podwójnego progr am u, ceny bilt:tów hadal zniżone. Ilustracja muzyczna pe!nej orki.:istry. Ceny
miejsc na pierwsze seanse po 50 gr„ na p o z o stałe I m. 1 zł. II. 75 gr.
III m. 50 gr. - Nastt,pny prog ram: MAARY PEEL.

Nr. 166

„HASLO'• z dnia 20 czerwca 19$0 rokti.

Str. tt

-m
I~!

-ii; __ _._,,__..__.___________________

Lil • •

l '-~ •. HAii.O ·.IPORTOW.E
Lii.•ii...---------=---·••mo=•=···="·-•11Ri2lliiit______
„_.____ w-•••••-••••••••••n•-•••1111••••••••...••N••'~~

~-

'

111i
____

rl LIGOWE

„

.....T.S.G. POGON (Lwów)
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1

~o kilkutygodn.iowej przerwie rozgry-1 siłach. To też daje się zauważyć lekka
m. przed końcem Voig~ zdobywa zwycię protestuje, jakoby bramka ta b~ła zdo?y·
Hama z.awo?.ów hgowych w n~szym gro przewaga Ł. T. s. G. i Vf rezultacie na ską bramkę. Wprawdzie Pogoń mocno t~ ze ~palon~~o, co 1~aszym zda~1em w isto
cizie, u1rzehsmy w dmu wczora1szym na
·
cie miało m1e1sce, jednak sędzia p. Brzęboisku W .K. S. - u mecz benjaminka z
czek jest nieugięty i poleca rozpoczynać

Iwo~~~~
pf!~~~cy,pokazali
zwłaszcza atakkombi-w Mecże
pierwszej
połowie,

grę

nacyjną i przemyślaną, o tyle w Ł. T. S. O.
nic się nie kleiło. Dopiero w drugiej części gry po zmianie stron łodzianie wykazując dużo silnej woli i ambicji narzucili tem
po, co w rezultacie przyniosło im upragnione zwycięst""°.

k •
ligowe w . ra1u

~~~~~~va

już

ze
faza gry nie przynosi
ciekawych momentów i mecz kończy się różnicą jednej bramki na korzyść Ł. T. S. G.
Zespó' lwowski bardzo dobry był w
pierwsze/ połowie, natomiast w drugiej po
łowie równy swemu przeciwnikowi.
Wynik remisowy jeśli już nie z korzyścią dla lwowian byłby sprawiedliwszy.

. -ŁKS 3 2 ( 2 O)
Do przerwy 1
Oarbarnia_:_Czarnt' 5 :2 (l:l). Gra na
eg1a
· :
: ·
znaczna przewaga Legji, która zdobyła niskim poziomie. Do przerwy równorzęddwie bramki przez Nawrota i Lankę. Po na, po zmianie stron przewaga Garbarni,
zmianie stron Legja zdobywa jeszcze jed- dla której bramki zdoby1i: Joksz 3 i Smoną bramkę przez Nawrota, potem następ~ czek 2. Dla Czarnych - Koch. Czarni
je przewaga ŁKS • u, który zyskując wystąpili z dwoma rezenvami. Sedziował
Niezbyt licznie zebrana publiczność, dwie bramki przez Janczvka i Króla. Sę- p. Braban..
U zwycięzców najlepszym był bramkarz
która jest już zrażona do naszych zespo- dziował dr. Niedźwirski.
i Królik, w Pogoni natomiast lewa strona
łów extra klasy, nie widząc ładnie przemy
ataku i bramkan; Albański. Sędzia b. doślanej gry i tym. razem nie dopisując, wy.
bry.
szła niezbyt zadowolona pomimo, że mecz .
,
•
,
.
,
• .,,
- ·. . .•
•
r.
.
,
,
.-..
·-·
,.
cyfrowo wygrała drużyna łódzka. Zdarza
się w grach, że słabsi wychodzą zwycięz
cami. Tak też i było na meczu wczorajszym.
Pogot'i wystąpiła w składzie: Albań
ski, Fichtel, Mauer, Deutchman, Kuchar,
Hanke, Łagodny, Maurer, Motylewski, Zim
mer, Prass.
Drużyna Ł. T. s. o. przeciwstawiła:
Obserwując bacznie, od początku se-,Ujęci w kierownicze dłonie prezesa klu- się sp00ziewać
zespół: Falkowski, Milde, Wildner, Hiłe, zonu tegorocznych rozgrywek o mistrz<>- bu gen. Millera, wojskowi wykazują nieDo wczorajszego spotkania wystąpili
Triebe, Mikołajczyk, Berkman, Voigt, Kró stWQ Lodzi, zespół wojskowych nabiera 'tylko umiejętność grania, ale
również w składzie Michalski, Karasiak
Niełik, Her5streich, Francman.
~ię przek.onania. i .u~talenia. sądu, że dru- 7iapraw~ają się w dyscYPlinie _sporto:wej. wiadmnski, Chojnacki, Szulc, H~nc, Mi.
zyna ta l w drugieJ rundzie odegra bar- To mozna było zaobserwowac w mą.gu chalski Frankus Szulc Herc. Stolarski.
W pierwszych posunięciach gra na kil dzo p.oważną rolę.. .
.
m.inionego okre.su, a całkowicie przekonać W. K. 's. prz"";w's"-wił, skład: Kotlicki,
ku minut jest otwartą, Obustronne ataki
........ wa.
k •
. b d.
ł
.
Niezwykła. ambicJa., s1lna wola. zwy- się na wczoraJszym meczu.
Strzelczyk Fligiel Duczyński
Caban.
onczą się ą z strza ami na aut, bądź tet cięstwa, i nie prpeciętna umiejętność gry
W pneciwieństwie do drużyny woj- Klejnert1
Płoński
Nikel'
przytomnie bronią bramkarze, przyczem oto zalety drui.yny wojskowej. Wczoraj- skowych, przedstawia się obecnie zespół Kli'm"""k , Paron'sk1·.
'
'
.,._
Falkov;ski jest więcej zatrudniany. Niebawem inicjatywa przechodzi całkowitie do sz~. mecz~n~ prze~o?ali wseystkich że fioletowych. Dru~yna ta do niooawna je·
miejsca UJmują inicja.tywl} WOJPogoni i niemal do ko11ca połowy jest umie~ą g;ac 1 z":Ycięzać. • .
sz~ reprezentuJąca e.xtra klasę n~~z~ skowi. Częste aiak1 i doorze przt:myśla
utrzymana przez lwowian.
'Pięknie zakon~zony pol~i~ał tegoro~z· go piłkarstwa sta~za. się . coraz mze~. ne prz,ynoszą im w rezmtacie w 18 minu·
Ł. T. S. O. ogranicza się jedynie do ny~h roz~ek J&~ r6wm;z cały. os1ą- Bra~ tych za~et, .Jakie posiada wczoraJ- cie zwycięsKą bramkę, pięimie strzeloną
obrony. Wprawdzie pr.óbują wysłać kilka ~męty d01obek ":' p1erwszeJ :undz1e ka- s~y ~eh przj:)~1wn1~ .n~suwa pr~Yl?uszcze- przez Nykla. Turyści po stracie gola zar~zy w pr~ebój Herbstreicha, jednak pil- z7 przYl?'uszczać z.e W .. K. S. l w. dalszym ma ze. gotowi spasc Jeszcze mżeJ. Daw- czynają mocno za.grazać przeciwnikowi,
nie obstawiany przez Kuchara nic zdzia- c1~gu me . pozwoli sob1; ~ebrac t~ułu ~e ~wiazdy Turys~ów ~oc?o przyblad~y jednak bezradny atak n.ie umie wykorzy
łać nie może.
mr.strza ~10sennego a smrał? kro~~c bę- I o il~ ~uch w całeJ druz~l~ m.e zosta?1e stać wiele dogodnych pozycji. W tej faTymczasem pięknie przeprowadzona dz1e w finale do palmy p1erwszenstwa. podmes1ony lepszych nadziei me mozna zie gdy wojskQwi posiadają
niezwykle
cenną poeycje do strzelenia drugiego goakcja napadu lwowian przynosi im w 25
minucie bramkę zdobytą przez Mauera.
Ł
lu jednak Nykiel pomimo pustej bramĄ.ta.ki Pogoni nie ustają, zanosi się na po1słrzostwa
Zł
ki chybia obok słupka. Wynik do przerwazną klęskę łodzian. Jednak następuje
wy nie zmienia się. Po zmianie
sti·on
w 37 .m. ~ryw Ł. T. S. <.J· i ciąg na bramkę
więcej z gry posiadają fioletowi, wojsko
przec1w111ka co przynosi w rezultacie z zaw
wi ograniczają się jedynie do defensywy.
mieszania podbramkowego goalu strzelaJednak słabo grający atak Turystów nic
nego przez Herbstreicha. Pomimo w dalW rozgrywkach klasy A o mistrzostwo odbyły się następujące mecze:
.
.
.
.
.
· d · ·
·
'ó ł
'/ · d .
ruę moze. Gra pnyb1era na o·
1 •pJ • 16 (l 2G.. 9 ),'. zdziałać
szyi:" .ciągu pięknych akcji ze strony Po- Ł od zi zien wczora1szy przym s parę sen Ab.uJje no~zoneHak 0hr'I4~2o.(10·2)·
strości chwilami
przE:chodzi w brutalgoni 1 wytworzonych dużo dogodnych sy- sacyjnych wyników, które mogą w znacz
so wenc1 oa ~ .
. , eJiD . . . d ak
.
b
tuacji dla podniesienia wyniku stan remi- nej mierze wpłynąć na to kto będzie mi- er - Widzew ·30 :18 ( 18 :6).
nWą. KziSe1me Je n . pracuJą.~ .0 rona
· tk'owce meslneJ
· · . TUR
YMCA · · .-u na pewien czas vupręza zaStrzen' ·
W S1a
!iowy utrzymu1· e się do przerwy.
.
·
grożoną sytuację swej bramki.
·
k' · T i f
I
t
k
k
k
Po zmianie stron łodzianie nadrabiają
a w oszy owce męs 1eJ r U!fl wy 27 25•
11rt1bicją, lwowiacy natomiast opadają na grał z. Ł~S-em ~~:20 (13:16). N1est~ty
·
Gra staje się otwai-tą. Pod
koniec
**%•
zauwazyhsmy, iz tym razem ŁKS miał
Jak wiadomo w dniach 28 i 29 b. m. inimo wysiłku rozpaczliwego Turystów
za swych przeciwników nietylko Triumf odbędzie się w Lublinie turniej w piłce celem ~ysk~nia ch~b~ wy~iku remi~oTabeła
i wielkiego pecha, lecz również i sędziego. siatkowej 0 mistrzostwo Polski dla dru- wego daJe się za~wazy?
większa ie_?
Mimo prowadzenia
musiał
przegrać. żyn żeńskich i męskich. Jakkolwiek za· przewaga: Na os.iem m.mut .Pried lwi:·
Cracovia
Gier pkt. St. br. YMCA nie stawiła się na mecz z TUR-em, ledwie tydzień czasu dzieli nas od tych cem sędzia usuwa. z boiska FliE7gla z W.
1
Wisła
8
14
19: 7 przegrywając 0:30 walk - overem. LTSG rozgrywek Wydział
Gier i dyscYPliny K. S.-u~ le~ pon:11ll:o to ~ymk meczu
•
2
8
12
17:10 pokonało 32:18 WKS, który cały czas L. o. z. G. s. dotychczas nie ogłosił we· pozo~taJe me ~eruon~. Kie~owa! .z:iwo·
· Warta
8
11
22:13 grał w czwórkę.
ryfikacji rozegranych zawodów. Sprawa da.im. p. AndrzeJak, ~tory mi~ł. az1wn?
43.
· Legja
9
10
14: 6
W hazenie niespodziank~ było zwycię- tytułu mistrza Łodzi w siatkówce mę· sp~sob klasyfikowania przewirueń. W1~: f~~h S
1~ ~~:g s!;o ~~S n.ad ~KS V: Jtosunl~. 2:0•. Wy- skiej nie jest bynajmniej przesądzoną, dzow ponad 1000.
7. Ł.
O
7
7
9:10 n~ o Y.e me o i:owta ał prze 1egow1 ~7' gdyż, jak ·nam dobrze wiadomo, niektóre
8. Polo~ja · ·
9
W klasie A odbyły si~ wczoraJ Je~
7
16 : 19 ~~r.ze~?gę 1w ciągu ~a.e~o ~nłeczu miay mecze muszą być pÓwtórzone ze wzglę9. Pogoń
7
:
.
d
-tan
i,
ecz
"'t;a
ł
ic
~·
~gromme
dów
natury
zasadniczej.
Wydział
iednak
cze
2 mecze, :przyczem Bieg pokonał Or·
5
11 12
lO. Garbarnia
9
4
16:28 me yspołnow3a0ny s lkza owo. „JeTnURoczone się nłe spieszy.
kan 3:1, a w Pabja.nica.ch Widzew . W'f•
·
otrzyma y
~em,
-' 2 1 p T '"'
11 • Czarni.
7
4
5·11 k
• : · wa. - over z
gl'aa ; ~ • • V..
12. Warszawianka
8
3
8;27
ną i wygrał 1:6 (3:t).
w
ysc1g1 za
W koszykówce żeńskiej ŁKS miroo
Gier płd. bra.JL
W sobotę i niedzielę bawiła w stolicy
w
osłabionego składu drużyny pokonał zespół
1)
WKS.
11
18 24~8
IKP 7:4 (4:4) górując wyraźnie nad prze- drużyna czeska hazeny klubu „Victoria
2) Turyści
10
14 31:14
żiżkow". W sobotę Czeszki
rozegrały
W :Warszawie
odbyły się w dniu ciwni.kiem.
3) LKS Ib
9
13 25:11
mecz
z
AZS-em,
bijąc
go
5:3.
Dość
niski
wczoraJszyn1 wyścigi kolarskie za motoSpotkanie HKS-Kruszender skończy
4) Hakoah
10 11 20:16
r~mi. Uzyskano następuj~ce
wyniki: ło się dość sensacyjnie, gdyż harcerki, g6- wynik należy tłumaczyć zmęczeniem Cze5)
P.
T.
G
11 11 21:25
B1eg gości wygrał szwajcar Gilgen 10 rując w czwórkę, gładko rozprawiły się z szek wskutek podróży.
6) Burza
11
11 18~22
W czo raj hazenistki czeskie pokonały
klm., w czasie 9,01. W przedbiegach na Pabjimiczankami, bijąc je 8:2 (2:).
7) Bieg
11
10 19:17
zespół
Polonji
8:2
(5:0).
15 kl~. zwyciężył Oksiutycz, w drugim
W klasie B w koszykówce
męskiej
8) Widzew
9 12:11
9
„„.._,:_·.
''·"•"I.
.. ,. .
przedbiegu Gilgen. W finale na 25 klm.
9) LTSG Ib
10
9 21:23
zwycięstwo odniósł
Gilgen w
czasie .
·
·
10) Orkan
8 14:21
10
:;.=1s,1, druid oksiutvr.z. fr'L„„j _ r .!ln-,
11) Union
10
8 17;27
L

-ao-

~

PIŁKARSKIE

W. K. S.

ŁODZI

MISTRZOSTWA

Turyści

l:O (1:0)
Kaczma,;ek,

z

Me

od e

grach sportowych

* * *

ligowa

TS

W

, • •

Z

* * *

k::~ednó::i~tk dik~~~ł~i;~~~~z~~~~~~=

motorami
stolicy
·

1·

• . • •

Hazenistki czeskie
Warszawie

Tabela gier kl. A.

, ••

po,pierajcie Polski CzerWony

Krzyż

.lZ>. Sokól .

10

a

15:36

Nr. 181
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4 gwiazdy

amerykańskiego

KINO-TEATR

ekranu:

L

SUE COROL, REGINALD DENNY
Glenn Tryon, Betsy Lee
Dziś

I dni

następnych!

Dziś i dni następnych I
Wielki podwójny program, :i:awierajllCY
2 arcydxieła filmowe.

I.

we wspaniałym przebojowym podwojnym programie:

szampa;Dski program !

ZĄDA;l\'1-----

I.

ROZWODU

II.

Try1kająca rakietami humoru i
łych sytuacji komedja zdrady

niebywai omyłek
W roli głównej: As humoru Ameryki

Triumfalne dzieje słynnego reżysera
Aleksandra Lorda:

„SYN SZ<;ZĘŚCIA"
„NOCNY PTASZEK"
Wkrótce kino

SZATAŃSKA
MIŁOSć

Dramatyczne przeżycia pięknej kobiety, ~t~rll prześl.adowało pi!·;tno przeszlosc1 zmazanej przez wielk, miłość.
W r~li głównej: znakomita piękność
węr1erska. uwod:i:iciclka ekranu
ll.
Niezrównana pełna czaru i temperamentu ulubienica publiczności Colieen
Moore w przepięknym romantycznym
filmie

11PALACE''

MarJa
• Korda

MONTY BANKS
przepiękna Estelłe

Brody
i Jameson Thomas

Uwaga I

Od

Uwaga I
wszystkich,
na wieczorowo seanse miejsca

dziś eony

Zł.

po
Doskonała

dostępne dla

1.- i

Zł.

1.50

ilustracja muzyczna pod kier.

M. Lidauera. Pocz,tek seansów o godz.
4,30 pp., w soboty i niedziele o godz. 1,30.

N
'

kł

d

d d15

•

owy roz a Jaz yo

Na pierWIZ.f seans wszystkie miejsca po
50 gr. Bilety ulgowe ważne.

...„„„„„.„„„„

Dwo1·zec

„

20. NARUTOWICZA 20
Dziś

Wialkie

i dni

„

•„

następnych I

arcydzieło

H

filmowe p. t.

Ilf

,,,
H
H

„"
według powieści

genjaln. piewcy morza

Claude Farre'ra
W rol.

a-łównych;

4

potęgi

"
U

ekranu

BILLIE DOVE
Mikołaj Susanin
Donaid Reed
Paul Lukas
Pocz,tek seans. o g. 6, 8 i 10 wiec:z:.
Aparaty dźwięk. syst. Western Electric

"
H

„

5,40
7 ,50
„,
19.00
Koluszek
1.50'
3.35
6.50
„ 10.50
12.10
"
14.15
15.55
16.45
"„
17.35
18.15
20.35
" 23.30
''
8.25

„

„

„

"

15.05
19.30
n
21.35
AnClrzejowa 7 .30
H

"

„

„ 20.15
Tarnobrzega 10.05
„ Skarżyska 16.20

„

,..

„

„

"

„

1

Z Krakowa
7.09
22.25
Lwowa
9.15
20.13
Koluszek
18.56
8.55
Poznania
7.28
22.03
13.32 .
„
„
13.23
,.,
7.01
H
n
21.28
„
18.27
7.24
Leszna
2.49
" Leszna
2.09
8.45
„ Ostrowa
Poznania . 10.04
23.16
„ Ostrowa 19.25
"
21.55 posp.
„ Warszawv
„ „
15.25·
13.08
,.,
„ Warszaw) 7.37 pOS!J
"
2Ll2
„
''
„
13.46
„
9.53
7.17
1.05
H
11
13.JO
"
19.09
Zielkowic
„
3.05
7.10
„ Łowicza
„ Zidkowic 15.30
„ Poznania
8.08 przez Kutno
„ Łowicza 19.55
„
13.40
H
Poznania
0.35 przez Kutno
19.53
„
Płocka
"
"
9.25 "
"
„
4.58
„ Płocka
21.20
22.13
„ Torunil.„
„
16.05
„ Torunia
12.05
Powyi.szy rozkład jazdy wchodzi w życie .z dniem 15 maia.

„
„
„
„
„

„
„

,_

„

"

„
,,„

„

„

„

„

„

PRZEJAZD 34
?V4E*

O CZEM SIĘ,
NIE MYSLI

ftjW.lil

dziny.

- A czem mogę panu służyć?
- Łaskawy pan sied:?i na m,ym lrapeluszu.
DŹWIĘKOWY

~

TEATR

ŚWIETLNY

~„C_A_S_IN_O_"....,.~

•

_ _ _...,.

Dziś

i dni

następnyc~!

Szaleństwo młodości
Arcydzieło

genjalnego

i miłości !
reżysera

A. FEYDERA p. t.

„

MIRAZ-(Złotowłosy Anioł)
W zruszajcy dramat ilustrujący dzieje
młodego utracjusza,
W roli głównej: ulubieniec publiczności
Michał

CZECHOW
piękna Karina BELL
ulub. kobiet Gaston MO D O T
oraz 6-cio letni ,Bianka LOCET
Dodatek

dźwiękowy

Początek

seansów o godz.4,30, 6, 8,10 w.

i aktualny polski

jesteś jaz,
obowiązek,

jak każe
polskiego
obywatela -

zy

C

Członkiem

Polskiego

KOBIETA, ·która kocha sercem„.
KOBIETA, kt6ra kocha zmysłami

'ŁOZKA

\V spółczesny dramat obyczajowy.
W rolach główn.: Józef Węgrzyn.

Ceny miejsc

Niezmiernie się cies~ że łaska.wł1,
Czekam już od go

si~ przebudził.

Pomagaj Polskiemu Czerw.
Krzyżowi ratować C ie b ie,
wstępując w szeregi Polsk.
Czerwonego Krzyża!

Monumentalny film polski p. t,

Tłfodzelcwska i

pan

Czerwonego Krzyża?

ww

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!

Marja

NIEśMIALY.

W kolei.

,,.,

„

t;;aa:;

·HU"Olł

SZCZĘśCIA

. PRZYCHODZ.'CE

1

Oo Krakowa
,, Lwowa
„ Koluszek
„ Poznania

Dom Ludowy

[§U§Jm]l§ll§l[§]l§lffil§l[§)li]i§Ji§ll§ll§ll.§J

Dworzec kaliski

„
„

~t~:3;::r::i::,~~;$_'.;;,:.·~r:~

1

„

ODCHODZĄCE

Kino

maJa

PRZYCHODZĄCE.

"

Wspaniała
ork iestry
symfon.ilustracja
pod dyr. muzyczna
Leona Kantora,

e

Z Warszawy I 23.56 posp.
pośp,
16.35
„
20.06
„ Koluszek 1.30
"
"
4.00
5.47
„
6.52
•
n
„
7.21
„
„
8.37
"
„
9.50
„
„
10.55
„
13.55
"
„
14.45
"
„
16.05
„ Koluszek 18.00
tylko od 15.V-30.IX
22.57
„
7,40 tylko w i;łni powsi
w niedz. i święta. ,.,
„
,.,
21.17 w niedz. i święta.
„
H
„ ~ 22.22 w niedz. i święta.
"
"„
„ Andrzejowa 8.53 w pon. i dni. pośw
•
„
„
21.48 w niedz. i święta
w pońiedziałki i dni „
„ Skarżyska 12.50
pośw.
w niedziele _i świ~ta ł , Tarnobrze_ga 19.40

„
„

TWOJe
• czarne oczy

miłosn.

Fabryczny

ODCHODZĄCE.'

Do Warszawy

,,IPLllRDID''

201

potęźnym

Igo Sym.

„MIASTO

zniżone

w dni powszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m., Balkon i II .n. 50 gr.
III m. 30 gr. W sobotc;, niedzielę
i święta na wszyatkie seanse I m., Balkon i ll m. gr. 60 i III m. 40 gr,

MIŁOSCI"

z IW At~EM PETROWICZEM
wkrótce kino nCZARV"

--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłl
'

;

polowe, leżaki,krze
sełk-t dzieciitne
firmy

arcydziele erotycznem

·O.ĄEGA
z wieloletnią gwarancją

FABRYKA:

Łódź,

411

Juljusza 4

Żądać we wszystkich składach mebli

HURT!

DETAL!

Str. S

„HASW"

z

Nr. 166

dnia 20 czerw<;a .L93U ro.iru.

Dziś

następnych!

i dni

W spaniały film produkcji polskiej p. t.

Dama z wagonu
sypialnego

URODA Ż~CIA
Wielki dramat

;ó:;;~i:~
UL. KILINSKIEGO 123

życiowy

na tle pow1esc1 STEF ANA ZER OMSKIEGO.

Adam Brodżisz,· · Bogusław Samborski, Nora Ney,

Eugenj. Bodo, Stefan Jaracz, Wiesł.Gabłer i Irena Dalma

Jedyne w

śródmieściu

Kino wogrodzie

Pocit. o godz. 4.30.

'featr

świetlny

DZ I

PRZEDWIOŚNIE
Zeromskiego 14-'10.
Dojazd tram·
wajaini 5, ó, 8, ~. 16, do rogu Koperuika i Zeromskiego
111ło!ae I-1 sł. II-75 I'" Ill SO flT• na picrwaay aeana wszyatkio mie ac:a po 50 rr.
Poo1Ątek o 1odz. 4 pp. 'W aoboty, nied~iele i iwięŁa o EQdz. 2 pp. O~tatni aeaQS o 1odz.
10 „iccz. Puae•parlout bilety wołneao wejócia w aob. i niedz. nie W-.ŻD• Wapaniala

Ce11:r

iluatracia muzycina pod d)'?. A. Ciudnowakioio

Rok

załoienia

Dziś i

Cod.ziennie 2 seanse: od godz. 8-ej
do 10 wiecz. i od 10-l!l wiecz.
W razie niepogody kino zostaje w ciągu
kilku minut przeniesione do sali.
Od godz. 4 pp. do 8 aeanse na sali.
Ceny

Najreajalniejsza i najpopularoiojsl:a para

Mo

lłok xałCJi~uia 1~21

Czarowny. aubtelDy, poemat fi.mowy, olśni~waj11cy
peaD na cz:eść uduchowionej miłości, piękni: i poezji
Dzieje nies:iciqśłiwycb dw:iewca,t, zmuszonyc.h przez
fatalny los i skrajn\ n~dz~ do kupc:zenia swem ciałem
Realhaeja -inakomitego FRANKA BORZAGE

chirurgja szcz~k, jamy
ustnej i plastyka
regulacja z~bów

ornlQlentow„ SUl'Qwe_ matowe oru 1111r.lenie budewli,

J.

OLEJNICZAK, ~~~. 14

U W A G -~

Piotrkowaka 164

D11.

OKIENNE

diaiaesał)' do rilliocia nkła poleea po eenach nia\ich

rentgenodiagnostyka
Tel. 114-20

Aktualn. filmowe

Nadprogr.

:szKŁO

stomatolog

Kompletny remont samochodów. - Roboty ślusarskie, tokarskie, kowalskie, siodlarskie,
i lakiernicze. - Cz~ści zamienne FORD, CHEVROLET, samochodów europ. i amerylc.
- Benzyna i smary. - ~paw. wazelkich metali. - Ładowanie akumulatorów. - Fabrykacja resorów. - Wynajem samochodów ci~iarowycb• .- Budowa karoaerji.

GARAżE:===:===::=---

ULICY

REPERTUARU

sA;o:;:·asK1l

J.

z Trypolisu

JUBILEUSZOWE ARCYDZIELO FOX FILMU

,Janet Gaynor i Carles Farr-ll.
ł'

192

M

P N Y C B

Wielki przebęj filmowy!

dramat eizotyczny, ro:r.llrywaj'\cy się w czasie
zbulltowanemi Arabami. W filmie fym odtworzone s, z niebyw11!vn reali:1mem dantejskie sceny
na tonl\cym okręde.-W roli gł. czu. LIANA HAIO,
kobieta wampir Gilla Manes, ras. Alfona f'ryłand

NAJCENNIEJSZA PERŁA NA SZEOO

ANIOŁ

Największe Warsztaty Samochodow~ ,..IOo
lłOĄAllOWSllCI i ĄAlłCllllAIC
~
o•
= ŁÓDŹ,
NOWO-ZARZEWSKA 44, TELEFON 210-27. =

Ę

dni następnych!

Potężny
starć ze

Na wszystkie seanse miejsca
po 50 gr. i 1 zi.

I D N 1 N A S T

Poe<zątek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.1~,
i 9; w dni świłlteezne o godzi225
nie 3, ~. 1 i 9.

Djabłica

znłłone.

ś

Nast~pny program: -

-

·

1

Sskło inspektowe

w wielk.lm wyboru. ..,

.....
e>'

:.UO

HELLElł

26-letnia

HAI.LOi

miłej

f.lowi<Jrzcbo·
wno,ici o średniem
wykształceniu nieprzeci~taej
inteligencji,
kulturalna
panna szuka odpowiedniej posady, w

Hallo l Dz~oń tel. 163.-31) „Poiotówie
krawieckie JCiersza" Zeromskiego 91,
sklep naroiDJ• Mo1rcntalaie odiwieia
Do
r. i 4-8 w. Dla pań apacjaJne gartiitur ra ił. 3.-, sukni, za zł. 2.8\),
~odz. 4-5 po peł., w niedz. od 11-~ pp. paltl) u zł. 3.-, ł4c:uię z odebraniem
Dla niezamożnych C~DJ' lecanlc. 1063 i odcsłanie111. Expressem pierze. far.
huje, przerabia, uicuje, ntuunie cenaje.
Farbujemy i pienemy ńitra sposobem
lipskim.
·
2:ltł
DR. MED.

Cho_r oby ak6rne l wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89

lo

.Dziś

i dni następnych I

Jedyny w swym rodzaju film dżwiękowo

Dla adeptek kariery filQlowej 1

[śpięwny ł

Arcypikantna komedja z życia aktorów za
[kulisami filmu !

JA

CHCĘ

BERNARDO DE PACE,. fenomenah1y wirtuoz
odegra. szereg popularnych piosenek,.

Dzii początek o godz. 6-ej, jutro o gC>cł%. 3-ej po poi.

CENY PRENU11ERATY •

~amit:jecow
, a

l agraniczna

o

•
•

lioos:11.We do doJIHI

•

. •

•

•

•

•

•

•

•
•

'91. 4.1,0

• 5.8.• 0.4-0

•

~at, mo:ina przerwać tylko l I tS kdde10 111f~u

Xoato eaekowe w P. K. O. Nr. 65,218
Redaktor naczelny:

Stanisław Watawskl.

Lekarzy Specjalistów
al. Zawadzka Nr. 1

Specjalista

Południowa

28

Dla

niezamożnych

Samochód

ceny lecznic.

ciężarowy

do wynaj~cia. Przewożenie towa·
rów, mebli. Ceny przystępne
Łódź, Kilińskiego 138. Teł. 184„21

M. Drzewiecki.

Ponadto biorą udział: Douglas Fairbanks, John Gilbert, Charli~
C~aplin, Rod la Rocque, Karol Dnne (~lin) i inne wybibe
gwiazdy
potentaci wytwórni filmowych, oraz ćały Hollywood
z reż. KIVY VIDOREM na czele.

'1 ł.odd a niecłziebaym dodatkiem iluatrowuJDl Mies.

chorób skórnych i wenorycsnych
Leczenie diatermją. Elelttroterapja.

Tel. 201„93

Marion Davies, William Haines

Nadprogram.•

Wenero1ogiczoa

Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
729
w niedziele; od 9-2 PP•

głównych;

~
j

W tekieie

Poradnia

REICHER
ul.

NA PŁÓTNO
W rolach

EDWARD

Aoamety &a łOKarsl(a
Oddzielna poc:i:ckal11ia dla kobiet

••,SZEWCY•••
Skóry-hurt i Detal
(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

poleca:

~adeał~ao
4-0 • •
.•
l
•
l •
„ 4 •
ZwyczaJDe
12 „ "
„ 1 " 1 • (10 łamów\
Nek:?lo;;.i do 15\J wio:·szy po 30 gr: wyicj po 4U gr zal ~iern
· I ~1\1~ •. (strona 4 ła:ny). Drobno oxłonenia 1.) gr. za sł.>wo.
Na1auue14•• Oi'łoszen1e 1,50. Poszulciwanie pracy l\J gr. -aa słowo
Naiauaiojsse oałoaaenie sł. ~

·

Odbito w druk.r:ni uL Piotrkowska 1~

Ogłoszenia
QfOhDe

tcaucilny Łódz~ie~o
fow. t:lektrycJDego
na zŁ 25 na imię
Ęljaua Ejbus;yca,
w ł:.o<łzi, Ogrodowa 9, (firma „Yienna ".

ton

zł.

I. .

wy•waJ.UJ-"OWana
~·ues:rciel„a z
. ~~sc1ol<>t„1ą pra.-ty~it w .m•<1lacn Pił·
ohczuycn IZUJtapracy w zakr~o;ie nico!
powuec.1nych i wyż
s;r;yc11 klas sz.,;:0!1
•re<lniej.
SpecjalQQŚĆ ję;yc polski
i litl!rat1Ara. l,.as·
lcaw11 sgłoucnia pod
NauczycielJca do re.
dakcJi Hasła ł:.ódz
kiego.
gr.

nau-

Motocykl
•t•·

marki „Triumf" w
bardso dobrym
llie okazyjnie do
sprzedania, Kiliiislcieiro ll7. Kne.

SzUkam
znaj<>mości z poważ.
llfll\ i intclige12tii ym
panem - dla miłe

go spC<dienia czasu.
Oferty poJ „Rita"
do Adm. HHasła•,

Potrzebni
chłopcy

do sprzeda•
ny gazet na tygqdniówkęzgłaszać si•
z. kaucją w admini·
stracji „H„da" od
.,;o JZ. 7 c;lo 9 r. i od
I do 4 pp..

PoszukuJę
w dobrym sta!lie
lando lub kal'etkę
>Jraz lelek" rolwagę.

Pi$ąUenno ;i:głosze

nia prosie; złoźró
w ad mini str acii niniejs:i;ego pisma pod
„Nr. 61"
1066

<?~łoneiiia firm z~1jsc~wyc:h, chociaiby pa.iadaj,cy<:h filj1
w l..odz1, a ~utrałe a"dz1e:~dz1ej, o 50 priMlo dro~ej od can 111iej.
acowych. Farqiy są~ranicziae o 100 proc•IR drohj. Każda iiow<
pod~yika 0 '10<'1i,zi1je wnyst:ti~ ~~i przyht e ~głos:.:eoia do zmian y
cell oez n'.lrzeJn1ego zawiadom1e.11a. Za tor:n1n1>wy dru:.C oirbszeii,
ltomuni?.at~YI i ofiar admin.i stracja nie oJpowiada.
Anykuly, aadeałaae IMa o:anac.i:euu1 honora ·jum, owaza e A
M b"zp!atne.
Rękopińw ......... aiyt,U
I ecłnucoo~la redakj9

•

Wydawca: ~rasowa Spółka Wydawnicza Sp. z o. o.

PORADA 3

Zaginął kwit

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
1006
tel. 1.58-38

CENY OGLOSZS& ..o:EJSCOWYCH 1
50 gr. u wiern 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)

I

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp
od 11 - 12 i 2 - :> pp. priy1·
muj e kobieta lekarz
leczenie chorób weaerycuycb
moczopłciowyc~ i skór.uych
óadanie k~ wi i wydzielin ftd
syriiis i tryper
KopsultacJe z neurologiem
' urolog·1em
uabiuet ~Włatło•.t.ee111iczy
i025

~barakterzo

e11yeielki, aekretuki i t. p. Nadajo
•i• również <i'o sa·
modzielnej umysło
wej pracy. taska.
we 11głoazenia d„
Redakcji
.Hasła
Łódzkiego" pod Samodzielna.
(gr.)

„

:r.wra-

~edaktor

odpow.: Adam żucztdewicz

