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Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od v.od..: .ny 6-7 wiec:aorea

Sekretarjat czynny od godz. 12- 1

być

· Odpowiednia ezolucja ma

Y.

poł.

i od 6-7 wiecz.

uchwalona przez kongres w . Krakowie

Rezo Deje kongresu bę ą· wręczone P. Prezyd n łowi
Kore.sp. „Hasła" donosi i; Warszawy. r Ostatni przemawiał paser Niedziałkow- pienia Rządu i Marsiałka Pifoudskiego.
Na posiedzeniach klubów Ch. D., Pia- ski, · (P. P. S. - C. K. W.), kończąc
Po odczytat1iu i przyjęciu treści rezo-s~ N. P. li., \ivyzwolenia, Stron. chłop· swój referat rezolucją domagając się ustą- lucji poseł Niedziałkowski ·oświadczył, że
sktego i P. P. S. omawiano sprawę wspói
nej odezwy, która wydana ma być przez

centrolew w związku z kong1•esem krakcwskim.
. We wspólnem zebraniu klubów centrum i lewicy, które rozpoci~o si~ wczo-

raj o godz. 1 po

południu,

Dym1·s~·a

• Moldenhau·era
min
•

została

uczestniczyło

przyJ· Ata przez Hindenburga

po ustąpieniu gabinetu

p. Sławka klu1'y
w mającem ai! odbyć w do.
29 b. m. kongresie w Krąkowie GOTOWE
S~ STWORZVć RZĄD I WZIĄć ZAŃ

błorące udzlnł

CAŁKOWITĄ ODPOWJE1'ZlALNOść.

Oświadczenie posta Niedziałkowskiego zostało przyjęte przez wszystkłch zebra
nych.
w ten sposób poraz pierwszy od 4-cb
lat opozycja

'i'

wyraźnie

sięga J>Q

władzę,

około 100 posiów i cenatcrów. Zebranie
to odbyło się na sali senatu.
Obmdy zagaił pos.
Dąbski
(Str.
thłopskie), poczem pos. Kiernik (Piast)
przedstawił tekst rezolucji OJ."3Z odezwy,

BERLIN, 20.VI. Prezydent Hindenburg ministra finansów Rzeszy jest pruski mini· nie dlatego jednak, aby ją spri.wować, lecz
na wniosek kanclerza Rzeszy przyjął dzi· ster skarbu Hoepker • Ashoff. Objęc!e te- w tym jedynie celu, by pokazać społesiaj dymisję ministra finansów Molden· ki ministra finansów rzeszy Hoepker - czeństwu, ie nie uchyla się rzelmmo od
bauera. Jednocześnie prezydent powierzył Ashoff uzależnił od otrzymania specjalnych odpowiedzialności za swe wystąpienia, doaź do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia pełnomocnictw dla przeprowadzenia sku- ntngając się likwidacji „syS<!emu pomajo..
które ogłoswne będą w związku z kon- sprawy zastępstwa kaoclerwwi Bruooingo- tecznej l'edulccji wydatków w budżecie oraz wego" •
gresem kralmwskim.
wi kierownictwo ministerstwa finansów.
od pozostawienia w je""" r !·u tclt; min; -t-rZk
T ęść rezolucyj i oświadczenia, po u.
Następnie przemawiał pos.
Bitner,
Wedłt~g !nfcrmr.c~i piasy kandydatem,
\atbu \\ r~dzie pmskim.
chwaleniu, ich przez kongres, mają być
który i·efernwał wspólne tezy centrole· przewidzianym na stanowisko przyszłego
wręczone P. Prezydentowi Rzplitej.
wu, dotyczące rewizji konstytucji.
e!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!l!l!l!!!!!!!!!~!ll!!!!l!!!!!!!!!!i!!!!!!~!!!!!!!!~~~~!l!!.!!~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!l!!!~~~~~~~~~~~~!!!!l!!l!!!l!!!!!!!!~~!!!!B
Przedstawiciel NPR., Jankowski, referował wspólne wytyczne w sprawach
gospodarczych, które ustaliła komisja go·
spodarcza centrolewu w toku trwających
.,,rzez miesiac obrad.

Aresztowan •e

zw.-CllfiSTWO ••••
przy wyborach do Rady
Mieiskiej w Ostrołęce

BIAŁYSTOK, 20.VI. (Tel. wł.) Ostateczne WY'1iki wyborów do rady miejskiej
m. Ostroł~ld ~ą na~tępujące: .Lista Nr. 1
- robotnicy 1 rohucy przedmieść (Stronnictwo Chłopskie) - 4 mandaty; Lista
N!. 2 - P;, P. S. C. K: ~· - 5 mandatów!
Lista Nr.
wł?.śc1c1eli nieruc~omośc1
(.prom}d~~va) - 6 t!!!J.~d.ató~; Lista Nr.
4 ,,Bu.net. - 3 mandaty, L1~ta Nr. 5 „P~atei S!on" -:-„ 1 .m~nd~t~ _Lista Nr. 6 Zwt~zek. Rzcm1e.llmlcow ~ydow - ~ m~ndaty' Lista Nr. 7 - Z~tąze~ Kupcow Z~·
dów . - 2 mandaty, L1sta Ni. 8 - IntehgenCJa 9racu.f;:ica - 1 mandat.
W 1m,rzedniej radzie miejskiej 3 mandaty r,osiad~ła Monarchistyczna Organiz:acja Wszechstanowa, która obecnie mandatu nie uzyskała. (ISKRA)

„-

którzy prawdopodobnie byli sprawcami
włamania

t

Wczpraj późnym wieczorem agencJa
nadesłała nam
wiadomość 0 aresztowaniu sprawców włamania do lokalu Banku Handlowego w Lo·
dzi.
Według tej wiadomości wczoraj
w
południe oddziały policji mundurowej i
śledczej, prowadząc~ obławę, zau~~ży~
w okolicy wsi Grodźca (pow. Konmski)
6 osobników, śpiących w życie.
wszelkiemi ostrożnościami zbliżo1;0
się do śpiących, poczem, po ?bud~m~
iclt rozpoczęto i·ewizję, w czasie któreJ

1~rasowa „Wid"

z

'

•m"•2

Ffh

w sprawie

o

handlu w Austrj1
WIEDEŃ. 20.VI. Prezydent repQbliki
.•• i<mowai 1uinistrem handlu, po ustąpieniu
Heinischa wice - prezesa Izby Hnndlowej
w Oratzu Fryderyka Schustera

Kair 20 czerwca.
Tsmail Sidky Pasza pi·eyjął misj\) u·
~ nowep_ gabiMtu. (.PAT) _
.

drugorzędtie zajścia.

znaleziono przy nieznanych walizki, dwa
iewolwery i kilka narzędzi kasiarskicb
identycznych z. temi, ja'kie były pozostawione przez włamywaczy w Banku Handlowym.
Na~tępnie miano .rzekomo s~wierdzłć,
ze jeden z rewolwerow pochodzi z kra·
dzieży doknn:inej w Hn.nku Handlow~c~.
Po zakucm aresztowanych w ka3dany odesłano ich pod sib~ą ~skcrtą. wraz
~e znalezionemi ~arzędzianu do aresztt1
sledczego .w f,odz!:
•
.
•
AgeneJa „Wid konczy tą wiadomosć

ot a po Is k .a .
zajścia

pod Wielkiem

Dowiadujemy się, że śledztwo w spra
wie zajścia pod Wielkie1 1 Wiosłem, a
mianowicie strzałów, oddanych !}rzęz ludBERUN, 20.VI. Bank Rzeszy obnitył ność pograniczną niemiecką do funkcjodziBiaj stopę dyskontową z 4Y;i% na 4%, narjusza polskiej straży granicznej - zbli~at. stop~ lombardową z 5Yz% na 5%.
ża się ku końcowi • .....,. Szczegóły zasadniObecna zniżka jest szóstą zkolei w roc cze zajścia a między niettti fakt przestrzeku 1930. Stopa dyskontowa w wysokości lenia kul~. 'rewolwerową czapki strażnika
4% jest najniższa od r. 1914.
granicznego - są już całkowicie ustalone. - Obecnie śledztwo ustala szczegóły

BN11$TElł

do Banku Handlowego

mm

stopy dyskontowej
w N!emczech

-GW'V

włamywaczy

Po zakoilczeniu śledztwa sądowego
sprawa zost~nie skierowana ni;1. drogę dyplomatyczną w ten sposób, że posłowi Rze
szy niemieckiej w Warszawie p. Rausche·
rowi doręczona będzie nota polskiego Mi·
nisterstwa Suraw Zagranicznych.
Nota stWierdzn, że strażnik graniczny
polski, nazwiskiem Bieniek, Po zatrzymaniu w tym dniu lmbiety i mężczyzny, któ
rzy nie mogli wykazać się właściwemi prze
_ustkatttł, został nu terytoriwn ą.oleki m

.-

~iosłem

na prawym brzegu Wisły przez mieszkat1ców wsi niemieckiej I<ariitzen ostrzeliwany.
Do strażnika Bieńka oddano 4 strzały
z terytorjum niemieckiego oraz dwa dalsze
z najbliższej odiegłnści, z których jeden
przestrzelił mi; brzeg czapki. Te dwa strza
ły zostały według wszelkich poszlak dane
z zasad~ki przez powyżej wzmiankowanego zatrzymanego mężczyznę, który w mię
dzyczasie zdołał CJ;ddalić się od strażnika
i ukryć się w zaroślach. Dalej nota polska
stwierdza, że strażnik Bieniek wykazał da
teko posuniętą powściągliwość, nie robiąc
użytku z broni. Nota polska po wyliczeniu
6-ciu zajść granicznych, które miały miej
sce w ci~gu ubiegiych miesięcy, propcmu,ie
niezwłoczne powołanie mieszanej komisji
p0lsko - niemieckiej dla ustalenia faktycznego przebiegu incydentu pod Wielkiem
Wiosłent oraz spowodowania ukarania winnych zbrojnego napadu na pełniącego służ
be stra:inilf'\ 1>0likiego .Bieńka.

twierdzeniem, jakoby nlebyło
żadny~
wątpliwości, że aresztowany.mi są
wła
mywacze z Banku Hai\dloweg"i> w Lodzi.
l'o otrzymaniu telefonog;;amu agen·
eji „Wid" porozumieliśmy si~ z komendą policji f z urzędem śledczym,
gd:de
nas
poinformowano, że w
okoficach
Grodźca rzeezywiście ujęto nieznanych
osobników, lecz nie sześciu a czteredt i
mimo, że zuabziono przy itich narzędzia
kasiarskie niema pewności,
czy są to
sprawcy włamania· do Banku Handlowe-go w Łodzi.

. ..
K
d
. ome~ a po1tc}.1 za~~~czyła równiet
twierdzeniu agenc11 ".Wid , jakoby jeden
Z rewolwerów~ znal~zionych przy aresztow:inych, był s1cradz1ony w Banku HandJo.

wym.

DllłZ1"8AZD
ltrąiownika niemieckiego
do Gdańska

GOANSK, 20.VI. Dziś rat~o przybył do
porh1 gdańskiego krążoWf!ik n~emiecld
„Imin". Dowódca ~tatkit kpt. Scbr&!er zło
żył w ciągu ranka wizyty prezydentowi Senatu w. miRsta dr. Sabmowi, wtsokienut ko
misarzowi Lagi Narodów hr. Gravinie i p.
komisarzowi generalnemu Rzpłitej Polskie.i
ministrovli Strasburgerowi.
Prasa niemiecka w Gdańsku wiła z za
dowaleniem przy_iazd krążownika niemieckiego, poświęcając m~t artylmły wstępne,
w których oświadczą, że przyjazd krążow
niką jest zaciśnieniem stosunku .lrulturalnych, łączących wolne miasto Odańsk z
Rzeszą Niemiecką.
-0-~·

Nr. 161

„R.&~LU" z dnia 21 czerwca 1930 roku.
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IEMIECKA

NOWA PROWOICACJA

Graiyńskiego

KATOWICE, 20.VI. ~a dzisiejszem po.
siedzeniu Sejmu śląskiego wojewoda ślą
ski p. dr. Grażyńsld wygłosił prgramowe
przemówienie, które trw~ło z półgodzinną
prze1wą 4 godziny, i obejmuje 96 stron
pisma maszynowego. P. wojewoda omówił zazadnienia ustro,iowe województwa
r
Hasła" donosi z Warszawy.
Pogrzeb zmarłego mi p0&ternnlrn funkcjo 1m:idchn:łzE!CY poniedziaiek, jeżeli tylim śląskiego oraz sprawy budżetowe, jak rów
10
nież zapowiedział program działa..:1 na przy
0
J
..
sziość. Dyskusję nad przemówieniem p.
,. .
d
1.em s
.
1 • h
wojewody odroczono do następnego p'.osie
mordu, popełnionego przez niemiecką słu~~ow~ch przez n,~n:1e71ac11 ~aH:ow. o - EiHC •
dzenla, które odbędzie się w niedzielę o
straż graniczna na osobie funkcjonarjusza t}ęC<1Z1e s1ę prawdopat.::wme w Urn1ew1e w .
· ,Straży• Gramczne1
·
· Ś . p. szereg. Wil!WWi•RGAJm;i111q<ffił'l"lłt , ;;<d"A'iiłłl '&ii!!lWG@·'i•ww;;i.fli1•""""'""'"'l'N"'P'-"""""._,,"'."" '""""'"'""~ ~m ·''i'
a&&a!' godz. 2 p.o południu.
(PAT)
polskiej
·- -„-.„•••

...

fu~kcjonąr]usza· pol§kiej Straży

l
\.~r~tas4~~:r~e~~::~e;e~~:k~e1::!1~;:~~ II~:~!~~~an~;!sr~:l/~~~e{
. . ,.1~~m~~~~~~zk~~
.

1

~~!v~~~~t n~·~~~~1:~~!s ~ ~~i ~~~~~~~ ~viv~~~,~~l~

ewoJ n;nn i.;~;

Wij:~:;,::ch~lipierwszego śledztwa,

.

W

BoJJ•WJ•le

~--0'---

ś. p. Wincenty K~chela pełnił służbę_warlłll · \.l!AEli~~.i
.
.
townicza na nlacowce Kocówka, tuz nad
J9
•
- k
dl ł . . 11 kil
• li o
r
• •
ł
granicą niemiec ą, W O eg OSCl
OZRjęd Caay Szereg fil~ćtSU~Cze .{,
metrów od Grajewa naprzeciw wsi Długo·
·
sze w Prusach Wschodnich. Około godz.
Buenos Aires 20 czerwca. r
Buenos Aires 20 czerwc:i..
12 w południe, został on zastrzelony przez
Jak podaje Havas wecilug c!<miesiei(•
Oficjalne wiadm.Ho~ci ze źródeł boli·
niemiecką sb'aż graniczną, poc:o::em, jale z nad o·.rnnicy bGliwijskfoj cz~ść
aniij; wijs,dch zaprzeczają wiatlomo.;;ci o aresz
wskazują ślady, zwłoki zamordowan~go, hcliwij;kiej p'.:zy1ączyla się da rewoiucji. tow-aniu pl·zywódcy. re.w0Jucj3nistów .Hiprzeciągnięte wstały na stronę niemiecką Rewolucjoniści
oświadczają, że ohecn;, ucjosa. Wedrng dmhes1eft z nad gramcy,
i odwiezione do mfa,steczka Prostki (Prost- rząd nie powstał na zasada.en konstytu- rewołucjoniśc~ :rueli zająć Or.ur?, Cocha{{en).
cyjnych, zarzucają nm pozatem, że eks· bamba, PotGs1 i Sucre. Do zaJęcia
tych
Oficjalny kommtlkat niemiecki głosi, iż pfoatGwał lmincść kmju, podpisał .ze Sta- miejscowości miał się przyczynić gene·
szer. Kachela miał przejść przez granicę nami Zjetlnaczonemi
ukhcl w sprawie rał nie·miecld Kundt, szef szt.:'tbu genei znaleźć się na terytorjum niemieckiem, ubiiżają,cych pai1stwu pożczek, w.reszci{' rnlnego wojsk . rządowf'ch, część bo~ie~1
; mimo nawoływań Niemców, nie zatrzy- pcdkreśłają.
korupcję i sp1·zedaj11oś.: armji rz~doweJ
popiera
i·ewohu-:Jom·
mal się i nie podniósł rąk w górę.
członków ciał ustawodawczych. (PAT)
stów. (PAT)
Wówc~as miała paść salwa strażników
D
niemieckich. S<tłwa okazała się śmiertel:y-na~l:~\ę~trażnik graniczny padł mar. .

Skrzynka do lis.!2!!

w związku z rzekomymi rewelacJa
mi dotyczncyn1i moJ· eJ· osoby opubliko-z

K ra"':.h fe11nans. wy
0

0

- - -

Tak 'tłumaczy bestjalski mord komuni-

I

·

Ił!

"'

h

kat niemiecki.
grozi b. wielu. gminom i miastom w :Niemczec
Władze polskie zawiadomione o wy- ,
.
.
.
,. .
padku natychmiast przystąpiły do energicz
Paryz 20 czerwca. i '":y~tln zbyt~rnwne, .tak, Jak gdyby s:rnanego śledztwa. Przedewszystkiem obej:sytuacja, wytworzona przez dymisję,kI ich były meogr~mc~o.n~.
..
rzano teren zajścia, oraz zwołano miesza- ministra finansów Rzeszy, jest przed~o . lekkomys~csc1 1 megalomanJ1
ną komisję polsko - niemiecką.
miotem uwaai napiętej tuteiszych połi- lnalezy Jeszcze dodac marnotrawstwo
Ze strony polskiej skład Immisji stano- tyków i fina~sistów.
~
spI"Zeniewierzenia. .
· ł.'ią: starosta Stefanm;, inspektor Straży
Sytuacja ta nic przedstawia się świet
Już notowano kilka skandalw w za:
Granicznej Jaruzelski, prokurator Sądu nie.
kresie pr'owadzenia ksiąg racunkowych 1
Okrgowego w Łomży p. Popławski i sęadministracji miejskiej.
dzia śledczy.
Pozwalając wydatkom wzrastać z rożąd7a. użycia zatruła sumienia.
Na wieść o wypadku, która przyszła Im na rok - powiadają fmn~uskie koła
Wydatki wzrastają, a środki nie ule do komendy głównej Straży Granicznej w polityczne - przybiegając do kredytów gają zwiększeniu. .
·
Warszawie wczoraj późnym wieczorem - dla załatania deficytów, obci~żono RzeJedynym środkiem skutecznym - oprzeszło świadcmją dalej tutejsze koła politycz·
komenda delegowała specjalnego oficera, szę nowemi długanil na sumę
który będzie brał udział w śledztwie.
<lziesięciu milja:rdów marek złotych.
ne _ byłaby kontrola bardzo surowa wy
Nowy mord niemieckiej Straży Granicz
ze swej strony państwa, należą.ce do datków imblicznych państw, gmin miej„j wywołał wśród Polaków zrozumiałe Rzeszy i g·miny rniejskie zadłużały się z skich i Rzeszy, tudzież reforma systemu
szafoną wprost lekkomyilnośdą,
robiąc finansowego.
.!burzenie.
!i!M
e
+tmsDB!AW&?dW " "
MC 414"
s
KlilE 11
Czy jednak rząd Rzeszy
zdobędzie
się n."'!. fo?

**'"

~zybę
Dalsze

zie

wanemi przez „Głos Poranny'' i „Volhs·zeitung'· w Nr. 165 z dnia 19 6. r. b.,
najuprzejmiej proszę Szanownego Pana
Redaktora o zamieszczenie w Jego poczytnym oi·ganie rzeczowego wyjaśnie
nia.
Stwierdzam, iż fakt otrzymania prze.
zemnie plenipotencji od 8ylwestra · Gduszczyi1skiego i Józefa Ekla został skomentowany przez wymienione
pisma
wręcz fałszywie w celu zaszkodzenia mi
w opinji publicznej. Sylwester Gruszczyński i Józef Ekiel nadużyli
mofego
zaufania, obdarzając nmie plenipotencją
co do ziemi, którą nie mieli p1·awa się
rozporządzać, gdyż ten majątek zostai
legalnie sprzedany przez ś. p.
Michała
Gruszczyńskiego a ojca Sylwestra. ś. p.
u· h ł
· Gł
l
mJc a owi
usza rnwi w roku 1881, akt
sprzedaży nie został jednakże w swoim
czasie wniesiony do akt hipotecznych w
Kaliszu. Zostało to uczynione dopier0 na
skutek mojej
osobistej
interwencji
przez obecnego właściciela Antoniego Głu
szaka syna ś. p. :Michała, w dniu 12 lipca 1929 roku, gdy przekonałem się,
że ·
moi mocodawcy nie mają żadnej podstawy do rozporządzania się tymże majątkiem. Jest również nieprawdą, jakobym
na mocy otrzymanej plenipotencji obciążył hipotecznie tenże majątek sumą
30,000 zł. Winnych rozszeżania o mnie
fałszywych i oszczerczych informacji po·
ciągnę do odpowiedzialności sądowej .
Racz przyjąć Szanowny Panie Redaktorze wyrazy głębokiego poważania.
Adam Łatkowski.

ok~wEurop·e?~~~~~~-·~~~~~~~~~~~r~~-~"~~
debaty .nad projektem ,Brianda
Nominacja ks. dr. Zongołłowicza

PARYŻ, 20.VI. •Z powodu debaty nad lje się praca na dłuższy czas, w
kt61·ej
/cwestją obrony naro~O\Vej, toc~ącej się !Niemcy i Francja wił.my odegrać okrwJbecrue w ptli'lamenc1e francusłnm, Hen- szorzędną rolę. (PA'.T)
.

ryk Beranger oświadcza w dzienniku
„Actualites", że rząd rzeczywiście musi
o niej myśleć. Apel, rzu(S1y przez Francję,
w sprawie federacji europejskiej, okazuje
'!lię dziś aż nadto usprawiediiwiony wobec
nowych komplikacji, które powstają na
kontynencie europejskim. Było to wezwa
nie mądre i przewidujące, lecz czy narody europeJski~ w porę go usłuchają? A jeżeli nie dojdzie do utworzenia federncji
europejskiej ~ za9ytuje autor - to w jaki sposób Francja zapewnić będzie mogła
S8bie własne bezpic~zeńshvo w Europie,
,1)9dzielonej na wewrią!rz, a zagrożonej. od
zewnątrz.
(PAT)
PARYż, 20.VI. Londyński koi·espondent
,,Echo de Paris" podaje, że według wiaer:.o.mości,
J.'akie. zaczerpnął z rniarodaJinych
zrode ł ang1elsk !eh, rząd brytyjski zamiel"Ml odpowiedzieć na memorandum Brianda w sprawie federacji europe_jskiej jedynie J>?kwit.owaniem z odbioru noty. Według innych wersji, rząd angielski ma zamiar zwrócić się do rządu francuskiego
~~pytaniem, jak rząd francuski wyobraza wbie stosunek federac_ii wobec angielskich dominjów oraz Ligi narodów. (PAT)
Paryż 20

czerwca.
„Le Matin" zamieszcza l'G:zmowę swe~ przedstawiciela Sauerweina z kancle1·zem Rzeszy dr. Brueningiem na temat
projektu Brianda federacji ew·npejskiej,
Kanclerz Bruening oświadczył, że Niem;
cy odpowiedzą na memorandum Brain.da
że
przed 15 lipca. Ifanclerz zaznaczył,
_Niemcy uważają memorandum Brianda
U akt, posiadający pierwszorzędna cfo-tiosło.ść. W związku z niem przygotowu.-
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WARSZAWA, 20.VI. P. Prezydent IBtonisława Zongolłowicza podsekretarzem
Rzplitej podpisał dekret mianujący ks. dr. stanu w ministerstwie W. R. i O. P.
w
mr~~•wtaad"'•W\llilli!liiWM peu
,w ~
PFIMdJ
WILNO, 20.VI. (Tel. wł.) W tutejsżycf1
kołac~ uniwersyteckich i politycznych wi~
8
łk
domość o desygnowaniu przez Radę Mi.
1ag~
nistrów ks. prof. dr. żongołłowicza nasta
~
nowisko oodsekretarza stańu w minister·
Społeczen.' słwo fińskie samo chce zdusić czerwoną a!!'iłacię stwie wyznań religij11ych i oświecenia pu..,
blicznego wywo1Rła niezwykle dooatnie
Samorzutny ruch S!J&'i:eczeństwa fińSytuacja jest do tego stopnia naprę· wmżenie. - Podkreślaj~ szczególnie '"'Y·
skiego przeciwko czerwonej 1:;liadze komu żona, iż należy się w najbliższym czasie ~ie wartości osobiste, fachn·,vo5~ i zna·
nizmu IH"zytiera cornz wi'=lrnzc rozmiary. liczyć z ustąpieniem całego
gabinetu., jomość z~~a.rinień resortu oświnty ·i wyNiema prawie dnia, by ludność w
t<.je- przycze·m rzącly cbjąiby zorganizowany z rnań religijnych, które cectmią desygna·
mnicy n-zed władza:mi nic porywała kil- bojowników o wolność kraju
Związek ta. ku agitatorów
komunistycznych 'i nie „Uygia" z gen.
Walde:tem i senatorem
Zamierzcm~ ncmiimcja ks. prof. żon·
wyrzuciła kh d1> Sowietów.
Swinchuwodem na czele.
goUowkza wywołuie w najpoważniejszych
Wczo:raj tłum ekafo 500 ludzi pGdnvy
Przew6clca „Iapowców" Kcsula
0 • kołach uniwersyteckich jakmijleveze wraże
cił posła komunistycznego Terelesa
i świadczył, iż przekonania Związku
po- nie i z tej przyczyrw, że y;,; jej świetle spec
wsaclziwszy efo samochodu, cdtransp-0rtc- d"i "la Z!".;r;:1 7 ; prcc l"'hwśni pafs~wa i jnhie zaakcentowana zostaic perfidia pew. s . ,,_.
'j\T
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•• H'
t
'~ <:;:
.... -. <,:
)
•
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• ~
... • I 'ł
i"t
h
, 1 •
wał no aw1e~ow. 1.a _s~aCJ• . _1vese~ yn.1 to zarówno wieśniaków,
jak i. robotni· n:;-cn w pot ycznyc_, ai:uu.ncych misamym sposcme::n pczbyto s1~ z Fmlan- lców i intdigencii
nfotra dr. Czerwińskiego, a \Vrnz z nim
dji prezeski centralnego bima kcmuni- 1 ·
·
rząd za rzekom~ ter;cteni:_ie Ilrzedw - rełistycznego Hejki.
I
·
gijr.e w '':'ychcn·•:an:~ ~l~odzk~y._
~·~~MS"4
W kc:ach w~lenslocn zna 1 ~cych c~obrze
·
-~ lrn. prot dr. zone;cłiowkza podkreśk.itJ,
i\Jajvinększy wybór!
~ iż. z ~h~upą p~w?hlnia go. ~a st<\fi\}~foko
w1cem1mstra oswmty, opHN~ mibilczna
f+faj~!!isze ceny!
w Poface będzie m!;)Rła przek{lmlć się dowodnie, iż za;zuty te nie były cparte u:i
Poiityi:;a ~du towiem w dz!e1 niczem. d:d11ic Dświ'1te>.vei i wyznaniowe.i nie zmie
•1i się, bec1zk fak.:>. sam1, iafm renrezentołóżka
wa~ mbider dr. Czerwi1'!s1·i
do'Jrze zroz pełną gw.1rancją
zumian~rm interesie !)a•1stwa, a ol-'ecnie
za trwałość
'"''.'zy nai..,Hższęi ws.ryół11racv tak \Vvhitne'l"O przetlstawicie!a -i dzh'\łu~w katolickiedzie~h1ne~ ~eżaki i t. p.
, rra. Wybó!' mr.veg~ rodse!crefarza stanu 1
poleca
firma ~~rt'& I. ~A"' Narutowicza 36, te1. 215-25.
dokonany przez Rząd RzpliteJ jest przedewszystkiem wyborem rzeczowym niezale7nym oozatem od· wszelkich wzaJP<!ów
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o ROCZENIE SESJI SENATU
Odroczenie nadzwyczajnej sesji Se- społeczeństwo odpowie wzruszeniem ra· cl o j d ą j u ż d o g i o s u • Ten trybunę frazesu. Brak, niestety, jakich·
r.atu nie stało si~ sensacją polityczną. mion na dąsy senatora, któremu nie po- głos był dotąd zawsze tylko głcsem ne- kotwiek przejawów czy choćby tylko
jest to natnralny etap w logice rozgry- zwolono wygłosić wyuczonej już mowy.
gacji, głosem nienawiści, a nie twórczej ws-kazówelc, jakoby w parlamentarnej owających się wypadlców.
Przypomnijmy
Decyzja Pana Prezydenta, odraczająca pracy. Oba zespoły parlamentarne, nie pozycji dokonały się pod tym względem
S>Obie tylko to, co niedoszłą sesję senacką sesję Senatu, jest wym~wna również i odpowiedzialne formałl!lie za losy Pań jakieś zmiany na lepsze. SŁUSZNIE TEpoprzedziło.
pod wzgiędem politycznym. Określa bo- stwa, nie umiały w swojej większości wy- DY DECYZJA PANA PREZYDENTA POPismo podpisane przez 38 senatorów, wiem sytuację niedwyznacznie i usuwa na lcrzesać z siebie poczucia mora!nej odpo- STAWIŁA PARLAMENTARNĄ OPOZYżądające od Pana Prezydenta zwołania bok niepotrzebne iluzje czy niedomówle- wiedziałoości za swe poczynania. Raz po CJĘ POZA NAWIASEM ROZSTRZYG·
nadzwyczajnej sesji Senatu, zostało zło nia. Czyyniki decydujące w dalszym cią raz dyskredytowały w oczach społeczeń NIĘć PO DNIU OZISIEJSZYM I JUTRZEJ
żone w kancelarji Cywilnej już po odro- gu stoją na stanowisku, iż
o h e c n y stwa samą instytucję parlamentaryzmu, SZYM PAŃSTWA.
czeniu sesji sejmowej. N i e w y n i k ł o Sejm i obecny Sena.t nie czyniąc z niej li tylko arenę targów i
Ludwik H.
o n o z be z i n tere s o w n ej am - ~·!!!!!·~~~~~~~~~~~~·l!·~u~~~~~m~m~~~'~«~··!!!!=~~·11~·~~~~~~·~"'*~·~-~l!!l!!!!!~•~-~'!ll!!!ll~~~~~~~!!!!ll!!!~~
bicji ustawodawczego tru
d u s e n a t o r ó w, a zrodziło się pod
batem agitacji politycznej i prasowej malkontentów sejmowych, szukających w Senacie sojusznika dla walki z rządem. Widnieje to wyraźnie już w samej stylizacji
Sztokholm, w czerwcu 1930 r. lcła na żyto, pszenicę, owies i jęczmień. raz popierania akcji polepszenia gatunki...
podania o zwołanie sesji Senatu. Zawiera
Wielce charakterystycznem i szczegól masła szwedzkiego. Ogółem cała akcJa
JJosc nieoczekiwane przesilenie rządoono bowiem niedopuszczalną krytykę de- we w Szwecji j u ż j e s t z 1 i kw i- niej ożywione spory wywołującem byw zajęła w budżecie poważną pozycję :pozycyzji .P".na Prezydenta o zwołaniu sesji d o w a n e. Wybuchło ono na tle niepo· postanowiE'-nie, zakazują~o wnie!rn pie- cję 6 milj. koron.
z wiefkim trudem przeprnwadzał rząu
sejmowej bez równoczesnego weZ\vania rozumień . w . ~ziedzinie. . zasa?ni~zycn czywa z samej zagranicznej pszen~cy.
spraw
polityki
i
ekonom1k1
rolmczeJ.
Po
Zarządzono, aby z~wsze była d_ o m 1 ~- swe zarmerzenia w parlamencie. Jednak·
senatorów do pracy ustawodawczej przedni kons~rwatywny rząd P; Lindma- szk a p s ~ en l c Y kr a J o w. e .J. że po długich sporach i staraniach udą.ło
i uznaje zarządzenie to za spl'zeczne z du- na wprowadZ1ł szereg zarządzen protele- Pozatem podJęto ze strony. rządu :vielce mu się uzyskać przyzwolenie parlameuchem konstytucji oraz z ·dotychczasową cyjnyc~1, zm~erzających ku tr~skliwej energiczi:ą akcję pQpieram_a rolnictw~, tarne na wszystko z wyjątkiem... owej
praktyką prawno konstytucyjną. Dopie- ochron;e rolruct'Y~„ Jednem z tak:ch_ z~· drogą. licznych . subwenc!J
budowama nieszczęsnej mieszanki, na której rząd
ro pouczenie ze strony premjera Sławka rządzen było dosc znaczne · podmesierne chłodm, zakładama kas pozyczkowych, O· potknął się i jttż nie powstał. Ogólna
1
wµw
+ a
• ·21Wll
opinja była tego rodzaju, że stronnittwą,
"
przypomniało senatorom właściwy sens
~~!!~~~~!!
cpozycyjne nitl chciały obalić rządu 'przy
tekstu i ducha obowiązującej u nas konsty-_mmwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim sprawach szerzej pojmowanego popiera.
tucji marcowej.
~
........ tif
nia rolnictwa, aby nikogo sobie nie zra·
Prasa opozycyjna z dni ostatnich
~~!!!!!!~~~~
zić. Tylko przy sprawie stosunkowo błahi)G~ierdziła tytko djagnoi.ę, że sesja Se·
szej, opozycja zajęła wobec rządu s t a,..
~atu bez względu na deklamację „o walce
n o w i s k o t a k n i e u s t ę p 1 i·
w e, że postanowił wyciągnąć z tego
z kryzysem gospodarczym", o „pacyfiKorespondencja własna „Hasła Łódzkiego"
konsekwencje.
kacji stosunków wewnętrznych" i t. d. W Olsztynie (na Warmji) odbył sH; Idem Habanta ze Szczytna na temat;
T1:zeba zaznaczyć, że stanowisko rza.
miała być tylko i wyłącz dnia 15 bm., z j a z d
d e I e g a t ó w „Odwagi nam potrzeba'.
du nigdy nie było bardzo mocne, nie p0.
nie jeszcze jednym in- t a k m ł o d z i e ż y
m ę sk i e j
. Praca wśród
inłodzieży w P1·usach
siadał on bowiem większości stałej w
strt.1mentem w rękach o- j a k i ż e ft ski ej z trzech okrę· Wschodnich była bardzo intensywna. parlamencie i klecił ją sobie od wypadku
pozycji w jej politycznej gów i to z Warmji, Mazur i Ziemi Mal- Mimo to Związek nie zdołał powiększyć do wypadku. Najliczniejszem stronruborskiej.
liczby członkuw, bowiem choć się pO<inio- ctwem w parlamencie szwedzkim są bow a l c e !> r z e c i w r z ą d o w i. Oto
Przewodniczący związ1rn młodzieży sła liczba czi.onków na Warm~i i w Mal·
wiem socjaliści, choć i oni nie posiadają
bowiem już na pierwszem posiedzeniu Se- wschodnio-pruskiej Lenga z powiatu borskiem spadła na Mazurach.
większości
absolutnej, liczą bowiem zanatu miała być zgłoszona, czy też na- sztumskiego, zagajając obrady zjazdu.
Towarzystwa nasze po wsiach nie mo ledwie 142 posłów na 381. To też do nich
wet uchwalona jakaś „deklaracja" stron- szczególnie serdecznie powitał przedsta„ gą otrzymać sal na zebrani.a lub obcho· zwrócił się król przedewszystkiem, gd v
nictw opozycyjnych, dmąca wciąż w te sa- wicieli Związku Polaków w Niemczecn dy, dalej wynalazła niemczyzna wiele in· jeszcze tworzono rząd p. Lindmana. wioraz przedstawicieli Związku To wa- nych rodzaj ów w a I_ k i
z I u d n. o - dząc wsz<>.kże, że nie posiadają dostateczme frazesy.
rzystw Szkolnych. Młodzież P'Olska z We- ś ci ą p o Isk ą, Jako to: wydalame i. nej większości i na niczyje poparcie liCzynniki rządowe już przez samo O•
stfalji i Nadrenji nadesłała -..telegram z pracy, napady mniej lub więcej niebeZJ?iC czyć nie mogą, w o l e 1 i o d r a z u
.froczenie sesji sejmowej podkreśliły wy- życzeniami.
czne, odmowy pożyczek z funduszów z r z e c s i ę t e j m i s j i,
Tak
raźnie swoje stanowisko. Rząd ma wszel:Marszałkiem zjazdu wybrano jedno- Osthilfe itd. Lecz z drugiej strony Niem- było zresztą i tym i·azem. Gdy poprzedkie prawo twierdzić, że w chwili prze- głośnie Wesołowskiego z Berlina.
cy takie.mi sposobami walki bezwzględ- nio po socjalistach zwrócono się do lronNa zjeździe wygłoszono dwa referaty nej wyrabiają. w Polakach e n e r g j ę serwatystów, ci misję przyjęli, licząc bowlekłego
kryzysu gospodarczego cały
i
w a l k i.
Trudności i
wysiłek państWowego aparatu i
energji zasadnicze, jeden dr. Michałka 2 Berlina c z y n u
wiem tylko 123 posłów, mieli zapewnione
o kształceniu rnłod.zieży na ludzi świat- prześladowania są zadatkiem przyszłego dorywcze poparcie przez inne stronni'."
spoleczeiistwa musi być kierowany tylłych i s z e r m i e r z y i d e i n a- zwycięstwa, jakie odniesie ruc~ narodoko i wyłącz.nic na ten, gospodarczy od- r o d o w y c h drugi przedstawiciela wy na ziemiach rdzennie polskich podle· ctwa. Tych zaś jest jeszcze trzy: stronnictwo .ludowe, liczące 51 posłów, umiarcinek. Walkę z: kryzysem ·gospodarczym młodzieży polskiej na Mazowszu prus- gających Rzeszy demiBckiej.
kowane stronnictwo chłopskie - 43 poprowadzi rząd nie od dzisiaj i prowad1i
słów i najmniej liczne stronnictwo lib~
skutecznie.
Swój pozytywny program
ra!ne, liczące zaledwie 10 posłów, tt jedprzedstawił rząd w danej deldaracji mini·
nak tak zręcznie prowadzone, że, jako
KOBIET A, która kocha sercem •..
przysłowiowy „języczek u wagi" ma doKOBIETA, kt6ra 'kocha zmysłami
stra Kwiatkowskiego 9 uzyskał dlań uznani"'
niosłe znaczenie w głosowaniach parła·
1 pomoc sfer rolniczych i przemysłowycn.
mentamych.
Oprócz tego azsiada w parSprawił svvojemi celowemi zarządzenia
lamencie
szwedzkim
jeszcze 10 komuni·
potężnym arcydzi~le erotycznem
mi jut tyle, że depresja gospodarcza.
stów.
ciążąca nad szeregiem państw· Europy, n;rJJrzywódcćJ: owego decydującego sti-o.a
1n a u nas, wbrew wszelkim czasowym donictwa jest p. C. G. Ekman, polityk n.ie·
legliwości<'m, przebiegu katastrofalnegQ.
zmiernie zręczny i utalentowany. Je.st
też wytrnwnym mężem stanu. Gdy więc
Wbrew defetyzmowi, szerumemn przez
z
PETiłOWICZEM
t eraz wybuchło przesilenie, król po rezyca!ą opozycję, w kr aj u po c z y n n
wkrótce kino „I.CZARY'~
gnacji socjalistów i
konserwatystów
jui narastać realny dorozwrócił się do niego z misją utworzenia
bek tych iarządzeń rzą
rzadu. I rzeczywiście p. Ekmanowi uda.d o w y c h • Rz:ąd wie, ie jest odpo~
fo się to po przeprowadezniu szeregu kon
wiedzialny za losy Państwa - i dlatego
ferencyj z przedstawiciela.mi
łnnycb
stronictw. które coprawda. do rządu nie
t-0 właśnie ma nietylko prawo, ale i obo4 gwiazdy amerykańskiego ekranu:
weszły. W rezultacie ma.my obecnie rząd,
wiązek przejść do porządku nad opoeyskładający się w połowie z liberałów w
oyjnemi z~pędarni posłów. Be:c pQzytywpołowie zaś z bezpartyjnych.
negQ wspólnego prograinq pQlitycznego,
Pomimo, że liczebność stronnietwa
gospQńarczego,
społec~nego, ..;.... rozdarci
rządowego w parlamencie wynosi zaledszeregiem zasadniczych różnic tak w rorwie 2.4%, istnieje możliwość długotrwa
mułowaniu zagadnień jak i w praktycznej
łości nowego rządu dzi~ld umiejętności
we wspaniałym przebojowym podwojnym. programie:
ich realizacji, - bronią --Oni już tylko jedp. Ekmana w u z y s k i w a n i u s o-bi e poparcie dla poszcz~
nej jedynie placówki: swych przywilejów.
gólnych posunięć tej luh
I.
kh nie obchodzi nic ten fakt, że dziś nie
t a m t e j
s t r o ny i uzależniania
pora na żadne „rozgrywki" polityczne. Ale
decyzji od swego poparcia, czego dowiódł
obcbQdzi tQ obywateli. W okresie w któII.
już niejednokrotnie w najzawil!zych sy·
rym nad życiem Pań6twa dominują zagadtuacjach narlamentarnych.
Wkrótce kino
nienia gosp<>rlarcze, wymagające atmosfe·
G. K.
ry spokoju i codziennego wysiłku. dziś
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Zjazd !JisknpSw polskich
W przyszłym tygodniu przyb~dą do Pozna& na zjazd episkopatu polsldego, wszyscy nasi arcybiskup.i i biskupi oraz 4.-ch biskupów
unickich. Obrady rozpoczną się w dniu 24 bm.
pod przewodnictwem J. Em. J{s. Prymasa
Blonda. Zjazd poruszy szereg ważnych spraw,
<lotyczących Kościoła św. w Polsce.

Organizacja sądow:aictwa

Procesję

w

uroczystości wzięło udział kilkanaście

n

si~cy

osób władze państwowe, wojskowe i miejskie oraz oddziały wojskowe. Podczas procesii
dzwonił dzwon Zygmunta.

Uratował dzieci
z płonącej obory
Ręczaje pow. ra.
stodole murowanej
And. Bartkiewicza. Na ratunek rzucili się ucz·
niowie z pobliskich 2·ch szkół, personel nauczy.
cielSki, letnicy, a także gospodarze.

We wsi

Zagościńcu

(gm.

dzymiński) WYl!ikł pożar w

W czasie akcji przybyły 3 oddziały straży\
2 z Wołomina i 1 z Ifobyłki. Oprócz stodoły
spaliła się obora i komórka. Pod pułapem obory
znajdowało się dwoje dzieci zięcia Bartkiewicza,
Stan. Raniszewsk°iego.
Bartkiewicz wskoczył do płonącej 'obory i u.
dzieci. Na jednem z nich, które było w
kołysce zatliły się już włosy. Przyczyna pożaru
- zaprószenie ognia.
ratował

Trudności żeglugowe

na

Wiśle

Wskutek długotrwałej pogody upalnych dll
stan wody na Wiśle znacznie się obniżył i wynosi 85 cm. pod Ifrakowem do 145 cm. pod To·
runiem - poniżej poziomu normalnego Woda
w dalszym ciągu opada.
Skutkiem niskiego poziomu wody żegluga
na Wiśle jest w dużym stopniu utrudniona. Począwszy od Zawichostu aż do samego Tczewa co
jeden lub co kilka kilometrów utworzyły się na
Wiśle bardzo liczne przemiały, czyli miejsca
płytkie tui obok głównego nurtu, na których
bardzo często utykają statki i które zmuszają
statki 'do lawirowania wszerz koryta w celu
zanlezienia dogodnego przejścia, Na Wiśle pod
Płockiem pracuje pogłębiarka „Prypeć", która
toruje drogę statkom przez . utworzone tam
mielizn1.

Pogodne lało w kąpieliskach
CIECHOCINEK. Pogoda piękna, temperatu·
ra dochodzi do 32 stopni C. Napływ gości du·
i7. Cena dziennego utrzymania od 9-18 zl
Pokoje od 2.80 zł. do 5.8 zł. dzi~nnie. Dnia 22
b. m. otwarcie Wystawy regjonalnej Kujawsko.
Dobrzyńskiej.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Sezon główny rozpo<i

reg, ulepszeń dla wygudy kuracjuszy. W _parlro
i Kasynie zdrojowem koncertują 3 razy dzien·
nie dwa doborowe zespoły orkiestry zdrojowej.

pod Ostrogiem

RABKA-ZDRóJ. Pogoda wciąż piękna, tern·
peratura 28 stopni C„ lekki wiatr 'vschodni.
Zjazd gości dość liczny, w parku koncertuje
Z Ostroga do Zdołbnnowa
samochodem cifżarowym na ćwiczenia Wiadomość o katastrofie została zakomu- orkiestra zdrojowa, w klubie obywatelskim i
przyspobienia wojskowego grupa ucz· nikowana do Ostroga, skad wy.ruszył na restauracji zakładowej „Pod Gwiazdą", produ·
niów złożona z 24 osób. vV drodze samo- pomoc samochód ratunk;wy z lekarzem. ją się pierwszorzędne orkiestry salonowe. Ceny

Pięciu

odniosło ciężkie rany
wyjechała I
wielu odniosło rany.

uczniól".r

Pięciu ciężko
Lżej

wywrócił się.

do szpita1a.
W najbliższym czasie projcktowaue jest ro.~
Wszyscy uczniowie 'zostali wyrzuceni do domu.
Aerzenie działalności pr okuratury geueralnej .
do rowu,

. Między inuemi zostaną utworzone oddziały pro
"'1ratorskie w miastach wojewódzkich, a przede
wszystkiem Powstal'.ą w Toruniu i Lublinie.

w Krakowie uroczysta procesf ł
z Wawelu na Rynek krakowski.
prowadził ks. metropolita Sapieha.

Bożego Ciała

czął się dn. 15 czerwca. Zaprowadzono cały sze

Katastrofa sam.ochodowa

chód wskutek nieuwagi szofe:r n

w Polsce

Procesla Bożego Ciała
w Krakowie '
Odbyła się

W sali Sejmowej wczoraj o godz. 11 cie u ministra Zaleskiego.
.
W poniedziałek o godz. 3 pop. odjazd
W niedzielę o godz. 11 zrana oficjal- na zwiedzanie Krakowa i vVawelu, gdzie
uroczyste otwarne zamknięcie kongresl!, o godz. 8 i pół we wtorek odbędzie się przedstawienie
cie
obra<\ VIII międzynarodowego
wiecz oficJalny bankiet pożegnalny w „Odpravva posłów greckich".
kongresu PEN-kmhów (klubów
Hotelu Europejskim, zako11czony rauW środę - zwiedzanie Zakopanego,
literackich).
item, wydanym i1rzez zarząd
polsbeg;:: Tatr i Pienin. Pożegnanie w Morskiem
Na zjaizd przybyło około 100 osób z P. E. N. Klubu.
Oku. Wyjazd delegatów z Polski.
osród wybitnych pisarzy Anglji, Arne- lllE!li&WiWł!ł!W!W~\?MA.\iilll!ii•'*'"*·Jl'WMMRl•lftwh§Wllt""~Ol<·F ~ iWEW*W'fRW&** ee
ryki, Argentyny, Austrji, Belgji, Buł
garji, Czech, Danji, Estonji, Finlandji,
Francji, Łotwy, Norwegji, Niemiec, Rumunji, Szwecji, Węgier, Szk9cji„ Chin,
Kanady i hebrajsko-żydowsldch.
Około j.ui proc. stanowią pożary spekulacyjne
Otworzył zjazd prezes centrali
najznakomits~y pisarz współczesnej
Nigdy jeszcze me obfitowała Polska
'Dowarzystwa u):>ezpieczeń żądały daw
Anglji,
W tyle p0Żi1!'ÓW, CO W OOe~nyrn roku.
O- niej Świadectw niewinności przy Wypła
Gzien z i·o.2n:;:c:h .stro ~- krn3n dono szą. o cie odszkodowań tylko w sporadycznych
John Ga.lswol'thy.
Następnłe przemówił, jako gospodarz masov.r~rch ogniach, wyrz~azająeych mil-· wypadkach, obecnie wprowadziły przedSejmu, mars!Załe:k Daszyński.
jonowe szkotty, co lri1ka cini czyta się, że kładanie tychże w każdym wypadku, aby
Po kolei zabierali
głos:
minister cała wieś poszła z dymem, pożarłszy doby- spowodow.ać władze do ostrzejszego dospraw zagranicznych, p. Zaleski, prezy- tek wieśniaczy.
chodzenia przyczyn pożarów.
dent miasta p. Słomiński, a
wreszcie
Pożarów mieliśmy zawsze więcej, niż
Wiadomo wszystkim, że budynki wiejprezes polskiego PET-clubu -- znakomi- inne narody. Winna temu drevmiana bu- skie są ubezpieczone przymusowo. W o~Y powieściopisarz Ferdynfld Goetel.
dowa domów, stosowana ze względu n<l statnich czasach wysokość kwoty ubezOkoło godz. 12 po uroczystej inaugu · taniość i obfitość materjału.
pieczonej tak podniesiono, że wywołanie
~acji obrad odbyło się w restauracji
Co jednak jest przyczyną, że pożary pożaru jest niezłym materjalnym interesejmowej śniadanie, na którem nastą stały się codziennym chiebem wsi, klęs- sem.
piło zapoznanie się obecnych między ~· ką, do której się przyzwyczajono 'l
Chęć zysku rodzi podpalaczy. Nikog0
bą oraz z z.aproszonymi przedstawicielato nie obchodzi, że ponosi szkodę pańPowiedzmy otwarcie:
mi prasy.
Około 30 proc. sijnowią pożary spe- stwo.
Od godz. 2 do 5 trwać będą obrady kulacyjne, spowodowane
chęcią zysku
- Wszak państwo to nie ja! - mówi
kongresu, na których wygłoszony będzi~ lub ratowania się przed bankructwem, co do siebie zbrodniarz, przykładając zapał
szereg sprawozdaf1
szczególnie ma miejsce przy ubczpieczc- lkę do strzechy. I idą z dymem domy, obo·
o sytuacji FEN·klubó~
niu towarów i fabryk.
-ry, zboże, bydło i całe osiedla..•
w poszczególnych kraj ach.
---000--Dzisiejszy wieczór wszyscy uczestnicy spędzą w pięknym teatr ze na WYSiłie
w parku Łazienkowskim , jednym z naiJardziej uroczch zabytków tego typu w
Europie. T.aniec i muzyka w swych najprzybyli wczoraj z Ameryki do Warszawv
I
lepszych kreacjach przemówią
Wczoraj o godz. 7,05 pocią.giem z tktóra odegrała hymn amerykański.
międzynarodowym językiem
Gdyni prz yby ła wycieczka
·weteranów
Po. przejściu do salonu recepcyjnego
do delegatów kilkudziesięciu krajów
armji polskiej w Amer yce w liczbie 56 dworca przemówił w gorąc;\-'ch słowach
narodów.
Rze- pos. Ciepła~, witając przybyłych
rodaBezpośrednio po przedstawieniu od- osób, pod kierownictwem prezesa
'Jędzie się raut wydany przez p. premje skjego. Na powitanie rodaków z Amery- ków w imieniu komitetu przyjęcia nie
ra Sławka w pałacyku królewskim w Ła ki przybyli: wiceminister pracy i opieki jako gości, lecz jako tych, którzy mają
społecznej gen. Hubicki,
\vicewojewoda równe prawa do Po~ski, o której
wolzienkach.
komendant ność i niepodległość wspólnie walczyli.
Jutro trwać będą obrady
kongresv m. Warszawy p. Ołpiński,
od 10 rano do 5 pop. z przerwą obiado- miasta płk. Wieniawa-Długoszowski, de- Odpowiedział przewodniczący wycieczki
legacja strzelców, oraz przedstawiciele prezes Rzeski, wyrażając radość z przy·
wa.
bycia do Ojczyzny, ora.z wznosząc okrzyk
·Jutro trwa1.3 będą obrady kongresu prasy.
Na dworcu ustawił się pluton federa- na cześć Polski. Po krótkim
cercle
od 10 rano do 5 pop. z p!'zerwą obiadową.
Ojczyzny
ze wspólnej fotografji, rodacy z Ameryki
Po południu herbata wydana prz.ez pre- cji związku Obrońców
eydenta miasta,
wieczorem - przyję- sztandarem, kompanja Legji Akademie- udali się do swoich ·kwater.
kiej ze sztandarem i orkiestra 30 p. p„

w

Przy dźwiękach dzwonv
Zygmunta

rannych przewieziono
rannych rodzice zabrali

I Bank Rzemieślników Łódzł(i~h
Łodzi

Spółdzielnia

z ogr. odp.

Łódź, ule Kilińskiego 123
(gmach To-..va!'zystwa Rzemie1Hniczego "Resursa")

przyjmuje

1

' jI

W

l d
·
d , •
od jednego złotego za opro·
k11.a
y oszczę 00§CJ0We .cenfowaniem, terminowe i na
każde żądanie

oraz zapisy na

udziałowców

TRUSKA WIEC. Coraz liczniejsza frek,vencja
Wycieczki młodzieży akademickiej, szkol
nej, - ostatnio liceum krzemieniecld~go - ro1
koszują się pięknem Truskawca i okolicy,
gości.

,11!l!fiP!łłl\11Wft"4'tiiił&Cl?t!i2S.MfttR13#42f@S@t®##M@&i*WSNti1&*N:W* 1 :+i'E;W!MMR6-W&MI

w

wsz~tlzic przystępne.

Banku.

I 1na ZALESZCZYKI. Zaleszczyki
toną w słońcu.
letnicy. Od 15 czerw
plażach rozkoszują się

ca kursują bezpośrednie wagony Lwów-Zaleszczyki. Podrói ze Lwowa przez Kołomyję pocią·
giem pospiesznym trwa 7 godzin.
ZAKOPANE. w~~ wspaniałej od kilkuna·
stu dni, pogody nastąpiło w dniu 15 b. m. oficjalne otwarcie sezonu- Iet)liego w Zakopanem
inauguracyjnym koncertem orkiestry symfonicznej, ubvorzonej przez ZwiP.zek Przyjaciól
Zakopanego. Na czele orkiPstnr stoi . popularny
muzyk i kompozytor Antoni Furmański. Orkiestra grywać bedzie dwa razv dziennie w ?Jarku
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młodzież polską
zamieszkałą w Niemczech

W trosce o

jUTł<.0:

Paulina

z dnia 21 czerwca 1930 roku.

g. 3 m.
g. 19 m.

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

Paul Verlaine

-.,,„

„ ...

~

,„ •'
.

..... :

!

~„

'

.

. ': . .::

. ... , ,. ' . . - -----.

Ze Związku Obrony Kresów Zachodnich
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Martyrologja wtzesiflska nie była ostattiim etapem w ataku niemczyzny na
Polskę. Metody polityczne
niemieckie,
zmierzające do wynarodowienia ludności polskiej w Niemczech, mają w dalszym ciągu szerokie zastosowanie.
Dla Polski jest rzeczą jasną, że Niemcy w możliwie najkrótszym czasie c11cł1
zgermanizować wszystkich Pvlaków na
terytorjum Niemiec, aby później
tym
śmielej i pewniej
wyruszyć na podbój
ziem polskich.
Obok innych prac swoich
Związek
r" Obrony Kresów Zachodnich
prowadz:
56

PRZEDWIECZERZ

od lat 8-u uci~żliwą walkę z naporem niemieckim, oprócz tego rok rocznie przeprowadza akcję kolonJi letnich. Apelujemy do Was Rodacy: przyjdźcie nam z
po1uocą, pomóżcie nam w walce z germanizacją dzieci polskich, czuwajcie nad
niebezpieczeństwem niemieckiem. Przyjdźcie nam z pomocą
przedewszystkiem
przy urządzaniu kolonji letnich dla dzieci polskich z Niemiec, które od lat 8-u
sprowadzamy poto, aby je przekonać, że
to wszystko, co słyszą o Polsce w szkołach niemieckich J·est nieprawda,- fałszem i obłudą. W ten sposób pragniemy

duszach wzbudzić uczu
.narodowe ~lskie, które stać się moze i naprawdę istotnie staje się puklerzem obl'Onnym w walce z naporem hydry niemieckiej, sięgającej stale i Sj'stemat!cznie nietyl~o po ziemie
polskie,
ale i dusze polslne. Wpajamy w dzieci
przekonanie, że jest ich
obowia:zkiem
oraz ich rodziców domagać
się ·szkoły
polskiej, która pl'awnie się im należy.
w

młodocianych

~ie

Związek Obrony Kresów Zachodnich
t
·
w
Polsce
w roku 1923 sprowadził do PolC zerwon,Y 1es1ęzyc potvs aJe z za
ski 436 dzieci, w roku 1924 _ 967,· . w
f
[
c~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ro~19~-~00;wro~l~6-~n;
Wśród plqsając_ych mgieł ponocn:ych, !!
ewtH"me•HIWWwwwiliAa•;;;
i&i•Wil!NI• wmwa
•
-""' _!!_ " '
w roku 1927 - 9411; w roku 1928 _
l

•

•
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[łąka

Zasypia, d'J)miąca, i wietrz:yle się

[błąlea

il

W zielom;ch sitach, edzfo grają żab
[chór)].

li'
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do rady gminy Czarnocin

Zamieszczona przez nas we wczoraj- IB.B. otrzymał 2 mandaty (poprzednio 1),
szym numerze „Hasła" wiadomość o WY·· „Wyzwolenie" 5 (poprzednio 11), Str.
Lilie .się wodne stulają na
borach do rady gminy Czarnocin, a nade- Chłop. 3 (poprzednio O) P.P.S. C.K.W. l
[fali . .. słana nam przez agencję reporterską (poprzednio O), Str. Nar. 1 (poprzednio
We mgle jak widma majaczą ,;Wap" zawierała szereg nieścisłych da- O).
Uprawnionych do głosowania było
. [topole nych, które niniejszem prostujemy.
Wynik wyborów do rady g1ninnej 2041 osób, głosowało 4.07 osób.
Proste i zwarte w gasnącej
Czarnocin przedstawia się następująco:
[oddal~.

Po

krzalęach krążą

---0'----

przelotne
I,luciole.

Specjałne

Pusz.czy~

13,370; w roku 1929 - 10,524 dzieci. w
roku bieżącym wobec wzrastającego naporu germanizacyjnego Z. O. K.
sprowadza 16,000 dzieci na okres letni.
Zarząd Obwodu Łódzkiego Związku
Kresów Zachodnich urządza w roku bieżącym kolonję dla 160 dzieci w Dzierzą
zny pow. Łódzkiego, niezależnie od tego
powiatowy Komitet Kolonji na terenie
województwa łódzkiego przyjmie 350-ro
dzieci .
Wzorem lat ubiegłych apelujemy do
wszystkich serc troskających się o los
Polski i los Polaków w Niemczech i ich
dzieci, prosząc gorąco o zgłaszanie da·
rów w naturze i gotówce: Zwiazek Obrony Kresów Zachodnich. Łódi ::_ Al. Kościuszki 53 tel. 158-04 codziennie od
godz. 16 do 20-ej.

przepisy

na prz.eslwor w~pł})wa
dla sprzedawców lodów
[w s?»ej łodzi,
Jak się dowiadujemy w najbliższych sów, a mianowicie czy posiadają zaświatl
Sz)}bując lV mroku bez żagla
[i steru . .. dniach rozpocznie się sprawozdanie skrzy ceznia firmy, która lody te fabrykowała.
nek i wozów ulicznych z lodami.
W razie nieposiadania takiego świa·
Zmiany personalne
Blasl~ się z zenitu w mgłę sącz_y
Rewizje te będą miały na ceiu skon- dectwa po1icja konfiskować będzie wózki
[bez szmeru, statowanie czy sprzedawcy uliczni lodów z lodami oraz nakładać na sprzedawców w garnizonie łódzkim
Biała powstaje W en us. Noc
stosują się do obowiązujących przepi- wysokie kary.
(p)_
Jak się dowiadujemy, na mocy
[nadchodzi.
---0
kazów
opublikowanych w
ostatnim

:r°'-

.„
W

d:

Dzienniku Personalnym M. S. Wojsk. p.
pułk. dr. Mieczysław Marks mianowany
został szefem sanitarnym
D. O. K. 4
Łódź, pułk. dr. Antoni Więckowski koWCÓW włamania
mendantem szpitala wojskowego,
zai
Jak się dowiadujemy wydział śiedczy tWładze śledcze w Łodzi
wydelegowały podpułk. Józef Mekster i filji W. Z. Z.
- d
._, h d?~11osł
·•
f · ·
d · d K.
d
d
A. przeniesiony został na szefa intenw K1\';.ll~c
te 1e omczme w mu ? ie1c wyw:a owe~ ce1em oprowa ze- dentury do Brześcia. (w)
.
iz
został
tam
zatrzymany
ma
dochodzema.
· ,
wczoraJszym
niejaki Wacław Zrubek, przy
którym
W xazie, gdyby się okazało, że banWyjazd gen.
znalezi:ono 1 banknot dolarowy.
knot ten rzeczywiście pochodzi z kradzie-,Władze kieleckie wysnuły podejrze- ży w Banku Handlowym władze łódzkie
Olszyny· Wilczyńskiego
nie, iż banknot ten pochodzi z kradzieży byłyby w możności już w niedługim czaW dniu wczorajszym wyjechał
~
dokonanej w łódzkim banku handlowym. sie ustalić sprawców włamania. (w)
0--dworca Kaliskiego dowódca
10 dyw.
•
piech. gen. Ols;z.yna Wilczyńa;J;., u<lają.c
się na urlop wypoczynkowy do żalesz
czyk.
Pana gen. żegnał na dworcu sztab
dywizji z maj. Kluską szefem. sztabu lC
dyw. piechoty na czele. Generałov.-i Ol·
W dniu wc:zorajsz.ym wezwano pogo-,ramię i klatkę piersiawą wyżej serca.
szynie
Wilczyńskiemu w1'ęczył kwiaty
towie na ulicę Sienkiewicza 31, gdzie w
Jak ustalono Zochowski korzystając
w imieniu korpusu o·
kap.
Gromczyiiski
mieszkaniu własnem popełnił zamach za- z nieobecności domowników usiłował odeficerskiego.
mobójczy Wacław Zochowski biuralista brać sobie życie.
zam. w tymże domu.
Powodem zamachu samobójczego był
Generała Olszynę Wilczyfiskiego
""
Zochowski strzelił do siebie dwukrot- brak pracy, a co zatem idzie nedza.
(p) czasie nieobecności zastępować b~zie 'Ił·
pułk. Rotarski. (w}.
nie z rewolweru, raniąc się w lewe
prze<l-o0o _ __
___
•

Tłum.

Na t r O .p I e

Br. O.

spra

Nabożeńsłwa polskie
• łac h ewange 1·ICk•JCh
kO. , Ś CIO
. .
_

. Dz~s

;i w

5

~łudrue 0~~się ~v k~sciele t~: Tr~lcy u::io~e.~1 0
~
w. Języ u ~ s im
~ m
ziez~
~ko~~eJ. :. .<>kN~z~ . 4?0t le: Ko:Ue~Jl
uf31 urs I·eJ. a ozens wo prawi
s.
Ko ua.
W niedzielę. dnia 22 b. m. odprawi nabożeństwo polskie w kościele św. Trójcy
o ~o~zini~ 12 w południe ks. Kotula, y<
kosc1ele sw. Jana w tym samym czasie
ks. Lipski.
0

g<><l:z1: 11e

do Banku Handlowego

zamach

"•
samob01czy
'd
.

bezrobotnego bankowca

Powrót p•. wojew. Jaszciołta

z Warszawy

I

W dniu wczorajszym w godz. prz.edwo
nie-

iJQłudniowych powrócił z Warszawy
jewoda łódzki p. Jaszczołt i objął
zwłocznie urzędowanie.

Pan wojewoda Jaszczołt bawił w
przeciągu 2 dni w. Warszawie w spra-_
wach służbowych. (w)

Dwa

•
•
m1es1ące

•

•

•

w1ęz1en1a

za przypadkowe zabicie kochanki

Pobór rocznika 1909 i t 908

W dniu dzisiejszym. przed komisją poborową
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy
Kiedy kochanka poczęła mu robić z te1 przy ulicy Zakątnej 82 winni stawić si<~ pod przewodnictwem s. Kozłowskiego w go powodu wyrzuty Hubert uderzył ją
:ioborowi rocznika 1909, zamieszkali na tereniu
11 kom. pol. 0 nazwiskach na litery: A. B. c. asystencji s. o. \Vileckiego i Maurera roz- kilkakrotnie w twarz.
D. E. F. H.
patrywał sprawę Zygmunta
Huberta
Pobity kobieta wybiegła na schody
Przed komisją. poborową Nr. 2 przy ulicy zam. przy ul. AbramQwskiego 26.
lecz Hubert pobiegł za nią i uderzył ją jeOgcodowcj Nr. 34 winni stawi~ się poborowi 1909
Szczęgóły tej sprawy przedstawiają szcze kilka razy pięścią w głowę i szyję.
:rnmieszkali na terenie 14 kom. pol. o nazwiskach na litery: r. J. M.
się bardzo sensacyjnie.
Kiedy sąsiedzi przybiegli na pomoc
Przed komisją poborową Nr. 3 przy ulicy Al
Hubert od IO lat mieszkał razem ze Torba już nie żyła.
Okazało się, iż uległa ona uduszeniu
Kościuszki 21 winni stawić si~ poborowi roczni- swa kochanka Ludwika To;:ba w mieszków od 1883 do 1906, którzy dotychczas nie kai{ju swem przy ul. Abramo~skiego.
skutkiem silnego ciosu w gardło.
mają uregulowanego stosunku do sużby wojsko
. .
·
d
wej i nie stawali wogóle przed komisją poboro\V początkach b1e~ącego roku .stracił . Na :wcz?rajszej rozprawie Hu~~rt .o
wą, zamieszkali na teernie 2, 3, 5, 8, 9, 11, kom. pracę i utrzymywał się z zapomogi.
wmy się me przyznał tłumacząc 1z me
iJol.. p. o nazv.1skach na lite:ry: od A do z. włi;.
\V tym czasie Torba zachorowała po- miał zamiaru krzywdzić nawet swej ko•
. „ d
ez-ruNe. k . .
d
b" ważnie na płuca i lekarze stwierdzili u chanki, uderzył ją tylko po pijanemu nie
• •
·_.:i
-:
d
: ·
b d
· ł tal
a ormsJę na1ezy przyrucsc owo y oso 1 · • .
rte stwierdzające tożsamość osoby, zaświadcze· mej gruzhcę.
. .
w1=i.ząc, lZ u e~ema Jego ę ą mia Y
c
nie rejestracji, kartę zwolnienia ze służby woJW dniu 30 kwwtma 1930 roku r. Hu- tragiczne skutk!i.
akowej oraz inne posiadane dokumenty.
bert przyszedł wiecrorem do domu zupeł
Sąd po wysłuchaniu pl"Zemówieuia

t\r.

OG>O

nie pijany po przechulaniu
rn.o.oi.

całej

za.no- prok. Sus~ie~o ska~ał. Z~gmunta Hu~rta na .2 m1esiace wiez1ema. ('o)
·

i············-1

I "

• . Wielki wybór w6zk6w

dzieainnych

II

krajowych zagranicznych łó:fek me·
talowych; wyzymaczki amerykańskie
mm materace wyściełane oraz materace li'llll
11!11 spri;iynowe hygienfozne „Patent• do BD
meblowych łóźe:C podług miary nabyć

•

IJ

1111 można najtanief I na najdogod•
a niejszych warunkach w fabrycz·

llJI
1·

I

li nym składzie
•
„DOBROPOL"
li
Ł6df Piotrkowska 73
li w podwórzu, tel. 1-58-61
29
••••••••• 11111111••

„HASLO'' z dnia 21 czttwea 1930 roku.

Str• .~

Przeciwko redukcji
dni pracy
W dniu
wczorajszym na
Polesiu
6:onstantym>wskiem odbył się wiec ro·
botników sezonowych, na którym postanowiono przeciwstawić się
energicznie
zarządzeniom Magistratu
redukującym
ilość dni pracy na robotach sezonowych.
W tym celu w dniu 23-go b. m. robotnicy sezonowi zamierzają przerwać pracę i udać się pod Magistrat. Demonstra·
cja ta odbędzie się pod hasłem anulowania przez Magistrat uchwały Nr. 530
postanawiającej redukcję dni urai::y.

Wyjaśnienie

.

W związku z notatkli p. t. „Roboty

n&

Dalszy ciąg procesu
o nadużycia poborowe
Szereg fabrykantów

łódzkich

na

ławie

oskarżonych

I

W poniedziałek 23 b. m. rozpocznie skazani już przez Sąd Wojskowy lekarze
w nowym gmachu Sądu Okr. w Łodzi wiei mjr. Wołoszynowski, i por. Labega.
ki proces o nadużycia poborowe.
Proces potrwa tydzień i budzi w miej ako oskarżeni zasiądą fabrykanci łódz ście olbrzymie zainteresowanie, obronę wno
cy: Serejski, Daube, Steigert i Elzncr oraz szą między innemi adwokaci Kazimierz
ich synowie a także „macherzy" Lenga, Sterling, dr. Surlej, Mieczysław Lewy
Bęczkowska, 2 B-cia Lilsteinowie i Marja oraz an!ik. aQ.. Mieczvsław Goldfa.
Konczakowska.
(w~.
Jako świadkowie tn. innemi figurują l

---e-

wy-

ko:1czenie domów na Polesiu'· zamieszczoną \\
. r. 161 „Hasła Łódzkiego" z dnia 15 b. m„ Magistrat m. Lodzi, na podstawie arL. 21 i 22 „DPk1·etu w prz~dmiocie tymczasowych przepisów
)rasowyc.il :i: dnia 7 lutego HJ19 roku („Dz. .
Praw P. l'." Nr. 14, poz. 186) - prosi o opublikawani.e następującego sprostowania:
1) Nieprawdą jest jakoby Magistrat z różu: d ·
ni·e5. Sprawy dotyczące org·ani,zacji nenyeh powodów formalnie nie dokończył konkur·
. vvT mu 2~ c~rwca b. r_. t. j. ~
miosła.
su na wykończenie 6 kamienie na Polesiu Kon- dzielę odbędzie się w Łodzi w sah Rady
6. Sprawa kart rremieślniczych.
stan~7nowskiem i, - }~mijając„ na~1~ższ~ ofe{·: 11\:Iiejskiej . ~rn:1ferencja.
międzyizbo':"a
tę fumy .QCh. J .. Tyll~r -:- zarz_ą.dził przetar~ przedstaw1c1eh wszystkich
samorządow
7. Sprawy podatkowe.
ustny. P-,-a':"dą natom1~st Jest, ze . zarządzemt rzemieślniczych w Polsce.
8.
Sprawy kryzysu w szewctwie.
\.•rzctargu oyło zupełme formalne i zgodne z
.
.
.
9. Sprawy kryzysu budowlanego.
p. 14. warunków przetargu, które oferentom byPorządek dzienny ZJazdu następuJąły znane, co stwierdzili własnoręcznemi podpi- cy:
10. Sprawy szkolnictwa i opiek nad
i.ami na załączonej do oferty deklaracji.. Praw1. ·wybór Prezydjum Konferencji.
terminatorami.
dą jest równ.ież, że do przetargu ,;a.proszono
2 z t · d
·
.._k ł II K f
Konferencja
powyższa ma przygotowszystkich oferentów, których wadja odpowia· a wier zeme pro~u U U
on ewać grunt do walnego Zjazdu Izb Rzedały warunkom przetargu, firmi zaś „,Ch. I.
rencj i Izb Rzemieślniczych.
'[yller" nie zaproszono dlatego, że nie złożyła
3. Sprawozdanie Izby tymczasowo u- mieślniczych mają.cego się odbyć w Warona dającego dostateczne zabezpieczenie wadrzędującej.
s.zawie z udziałem p. Ministra Skarbu,

Konferencja _Izb
w

jurni) Nieprawdą jest, że roboty przy wykończe
niu wspomnianych 6 domów powierzono firmie „I. Tyller". Prawdą natomiast jest, że Ma·
gistrat uchwały takiej dotychczas nie powziął
. sprawa ta zostanie rozstrzygnięta dopiero na
oaibliższem posiedzeniu Magistratu.
B. Dudziński
Kierownik
Oddziału Prasowe.IZ'o
Pre,;ydeat
B. Ziemięcki.

.Nagłe zasłabnięcie

Rzemieślniczych

Łodzi

4. Sprawa Zjazdu u p. Ministra Prze- Przemysłu i Handlu oraz delegatów
ustawodawczych. (I).
mysłu i Handlu.

ciał

-oeo-

Łodzianie
Spożycie mięsa
Łódź,

•

•

•

~ą .m1ęsozern1
w ciągu ostątnich dwóch
tygodni

w porównaniu z innemi miasta-1 kg.,

świń

-

4.139 sztuk, o wadze łącz

W dniu wcwrajszym przy ul. Ks. Sko- mi, konsumuje stosunkowo dużo mi~sa, nej - 358.690 kg„ owiec i baranów - 347
rnpki 1 zasłabła nagle 24-letnia Stanisła procentowo więcej, niż jakiekolwiek inne sztuk, wagi 43.715 kg„ pozatem łodzia

wa. Włodarczyk, bezrobotna, zamieszkała miasto w Polsce, prócz Warszawy. W cią
przy ul. Warszawskiej 14,
gu ostatnich miesięcy spożycie mięsa w
Przyczyną omdlenia porażeni~ sło Łodzi nieco spadło,
z przyczyny bardzo
neczne.
prostej: mięso jest artykułem zbyt drogim,
Takiemu samemu wypadkowi poraże· aby mogło stanowić codzienną potrawę
nia słonecznego uległa p:r'M!d katedrą robotnika, a więcej jeszcze - bezrobotpodczas procesji Bożeg-o Ciała 51-letnia. nego.
Teresa Smolarz, bezrobotna, zamieszkała
Obliczenia ~la!_ystycznc za pierwsze
przy ulicy Brzezińskiej 18.
dwa tygodnie m1es1,1ca czerwca r. b„ zeWezwany lekarz pogotowia przewiózł br:ino w obu rzefoi.1r.l1, miejskiej i bałucobie kobiety w stanie osłabionym do kiej, wykazują, iz ubi i o tam: bydła rogatego 1.340 sztt1:,, wagi 224.336 kg.,
SZJ>itala.
(w~
cieląt 4.306 sztuk, o wadze - 373.900

. Nocne
Dziś

w nocy

dyżury
dyżurują

-0--

aptek

następujące

apteki:

~ójcickiej (Napiórkowskiego 27), W. Danielec-

kiego (Piotrkowska 127), P. Ilnickiego i Cymera (Wólczańska 37), S-rów Leinwebera (Pi.
Wolności 2), J. Hartmana
(Młynarska 1), J.
Kahana (Limanowskiego 81), J. Kłupta (Kątna

54).

nie skonsumowati w ciągu ostatnich dwóch
tygodni 4 konie. I.odzianie więc, w ciągu
czasu od 1 do 15 czerwca r. b„ skonsumo
wali 10.142 sztuki bydła i trzody, o łącz
nej wadze - 1.000.641 kg.
Na pewien spad'.!k konsumcji mięsa
wpłynęły również
panujące
w czerwcu
upały,
bowiem z jednej sfrony rzeźnicy,
wobec nie dysponowania odpowiednio obszernemi chłodniami, obawiają się czynić
zapasów mięsa, z drugiej znów społe
czeństwo, goniąc za sezonowemi nowalijkami, mniej się oddaje mięsożerstwu. (s)

.

50-letni j~bileusz
pracy nauczycielskiej

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

GAZETKA MóWIONA W S. O. R-ZE.
Jest porvszechnie rviadomem, że ze jeźdą, borykał się DJ czasie wojny świato·
Jak w ubiegłych tygodniach odbędzie się w nic·
/...' h zarvo d'ow-nauczycre
· ls1c1
/. . · na- rve7· z me
· d ostat,,rem
r.. •
sz ol.Y· L os dał M u
d'aiclę dnia 22 b. m. o godz. llej rano w Stowarzv. rvsz_ysl1ctc .
s;r.eniu Oświaty Robotniczej, 111ieszCZ'ącem się w Lo foż:y do najtrudniejsz_ych.
doż_yć największego s~c;:ęścia: niepodłedei przy ulicy Piotrkowskiej 73, w lokalu Łódzkiej
.,.,,c
'e[sl..a
·est
ci'ęz' r...ą,
' ·
z.· / t
· us tal llJ praą.
Praca
1
nauc1
;.,.
•c
'C
me- gł osc1
ozST(I.
u me
Rady Związków Zawodowych gazetka mówiona, po·
;więcona aktualnym zagadnieniom politycznym.
wdzięczną, DJ_ycze.tpujqcą fizycznie i u- kształtując młode dusze JVedle w_ymagań
Między innemi omówione w~taną przez vice~rezcsa S. O. R-u
p. Dyrektora Wierzbickiego: m_ysłorvo. Po kilku czy kilkunastu latach srvojskiej, własnej ps_ychiqi.
plan finansowy miniSolra Rzeszy l\loldenhausera, za· lamie 110ucz)Jciela trud, a nielitościwa maśrvięci się rozgłośnie jubileusze sław
gadnienie rewizji konstytucji austrjackiej i awantu- cocha - gruźlica chw))ta w objęcia.
teatraln))ch,
muzyleów ·j śpieJVaków. O ileż
ry Heimwebry oraz zagadnienie dumpingu sowieckiego.
Za llJ))siłeq, niszcząc_y płuca ; gardło, urocz))Ściej powinno się uczcić zasługi sęPo referacie politycznym dyskusja,
w której sleracający ż_ycie i wpędzając_y lll grób, dziwego wychowawcy młodzież))!
IVezmQ udział liczni mówcy.
z11służ_ył nauct"ciel
na cześć i uznanie spo- - N.1echa7· naucz))cie
· [stwo za bmrze
·
·
;.,.
1lJ te}.

k

p

1111 1111111111111
jak każe
obowiązek, polskiego
obywatela -

zy

C

+

jesteś już,

Członkieqi Polskiego
Czerwonego Krzyża?
Pomagaj Polskiemu ·czerw
Krzyżowi ratować Cie bi f[•
wstępując w szeregi Polak~

Czerwonego Krzyża!

'

łeczeństn>a.

spraJVie głos! Niech rvładze oddadzą hold
Rzadkie b:yrvają jubileusze naucz);· zasłudze! Niech społeczeństwo skłoni gło
cielslęie, bo rzadko kto ich dożywa. Dwu- wę przed Jubilatem!
dziestopięcioletni jest niesł31chan)lm uniWedle otrz))man))ch ze sfer naucz,Yl1:atem, a pięćdziesięcioletni!„. chyba cu- cielsqich wiadomości urocz))stość jubiledem, ch;yba marzeniem!
uszoDJa odbędzie się w niedzielę dnia 22 b.
A jedna/c ... Szlcolnictwo miasta Łodzi m. O godz. 9.30 zostanie odprawione w
święcić b~d:;ie ów cud:
kościele św. Piotra i Pawła (ul. Na-wrot
50 LETNI JUBILEUSZ NIE- 134) przez ks· proboszcza Rybusa uroPRZERTYANEJ PRACY NAUCZY cz))sie nabożeństwo. Następnie odbędzie
CIELSK/EJ KIERAW NIKA SZKO- się w Domu Ludow37m (ul. Przejazd)
ŁY POWSZECHNEJ P. JANA SA- Akademia połączona z produlecjami muW ICKI EC O.
z))qalno-wokalnemi.
Ile siły cl1ar<;dęteru i w:ytrwałości, zaZ ok~zj( i1iezw:yltłej urocz))slości sqłaparcia się siebi~ i mozołów, roświęcenia i dam;y Czcigocfnemu ].ubilatowi najgor~t
of iary t!~rvi rv i))m złotym okresie życia sze ŻJ)czenia. "Ad multos annos/
Jubilata! Zrvalczał w czasie niewoli na• ·

STALE AUDYCJE. Sygnał czasu 11.58 ! 12.Sl
na wszystkie stacje. W Warszawie 15.10 komunikat
meteorologiczny.
PROGRAM

IHJZGLOsNI

LóDZKIEJ

Niedziela, dnia 22 czerwca 1930 roku.
tóDź: 10,15 -

Nabożeństwo z Kateqry Po·

12,10 - Sygnał czasu
z
Warszawy, hejnał z Wieży Marjackiej w Kxakowie i odczytanie programu dziennego. 12,10
- 13,15 - Muzyka z płyt gramofonowych.
Gramofon i płyty z firmy A. Klinbeil, Łódź ul.
Piotrkowska 160. 1.
Beethoven:
Uwertura
„Leonora" Nr. 3. 2) Gaertner: Taniec wiedeń
ski Nr. 1. 3) Verdi: 2 arje z op. „Traviata". 4)
Hand: Czajkowskiana. 5) Lehar: Arja z op.
„Kraina śmiechu". Muzyka taneczna. 13,15 16,15 - Przerwa. 16,30 - Bayer: Wiązanka z
baletu „Wieszczka lalek" - odegra orkiestra
P. R. (tr. z Warszawy). 16,30 - 16,50 - „Co
mówią liczby" wygł. inż. Ęazimierz Morris
(tr. z Warszawy),
16,50 - 17,10 - Muzyka
(tr. z Warszawy). 1. H. Brzezii1ski; 2. dawne
polonezy. 2) St. Moniuszko: Piosnka żołnier
ska. 3) K. Kratzer: Dumka. 4) Kurpiński: Krakowiak z baletu „eWsele w Ojcowie". 5) A.
Wroński: 2 mazury „Dla
Warszawy" - odegra orkiestra P. R. 17,10 - 17,25 - „Prawdy
i bajki w historji" wygłosi prof. H. Mościcki
(tr. z Warszawy). 17,25 - Koncert popularny
Reprez. Orkiestry Policji raństwowej m.
st.
Warszawy, pod_ dyr. A. Sielskiego. 1) Mozart:
Uwertura do op. „Wesele Figara", 2) Ch. Gounod: Fantazja na tematy z op. „Faust". 3) G.
Verdi: Cavatina z op. „Einani". Sol<> barytonowe wykona S. Bogusławski. 4) St. Moniuszko:
Tańce góralskie z op. „Halka". 5) G. Verdi: Finał II aktu z op. „Aida" 6) St. Moniuszko F. Konopasek: Fantazja na tematy z op. „Straszny Dwór". 7) R. Wa,,"'ller: Wejście gości na
Wartburg- z op. „Tannhauser". 18,35 - 18,50 -Wiadomości
przyjemne i pożyteczne (tr.
z
Warszawy). 18,50 - 18,50 - 19,20 - Rozmaitości, komunikaty, odczytanie
programu
na
dzień następny i płyty gramof. 19,20 19,50
- Pół godziny zarezerwowano na djalogi PenKlubu. 19,50 - 20,00 - Płyty gramof, i sygnał czasu z Warszawy. 20,00 21,00 - Recital fortepianowy prof. Aleksandra Michałow
skiego, poświęcony utworom Chopina. 1) Pre·
ludjum cis-moll op. 45 2) Ballada G-moll 3) '
Nokturn g-moll op. 37 Nr. 1, 4) Etiuda asdur op. 25 Nr. 1, 5) Preludjum b-moll, 6) Scherzo h-moll, 7) 2 mazurki !-moll op. 6.3 Nr. 2 i
g-dur op. 50 Nr. 1, 8) 2 walce: as-dur op. 64
Nr. 3 i des-dus op. 61 Nr. 1 - w opr. Al. Mi·
chałowskiego. 21,00 21,15 - Kwadrans literacki. Feliks Brodowski „Dwie
opowieścif'.
21,15 - 22,00 - Koncert popularny z Doliny
Szwajcarskiej. Wykonawcy: Orkiestra Filhar·
monji Warszawskiej i solista. 1) M. Srumbor·
ski: Marsz: „Tivoli". 2) St. Moniuszko: Uwe1··
tura do op. „Halka". 3) Solista. 4) Liszt: Rap·
sodja. węgierska Nr. 2, 5) J. Strauss:
Walc
„Jaskóki wiejskie". 6) K. Namysłowski Mazur
„Podkóweczki dajcie ognia". 22,00 - 22,15 Feljeton „W mieście ruin i w Wenecji Północ·
nej'' - wygł. p. Jerzy Szysz Bohusz. 22,15 24.,00 - Komunikaty: meteor„ polic., sport. i
inne oraz muzyka taneczna.
znańskiej.

11,58 -

KRAKóW: 11,00 - Naboż. z Katedry pozn.
12,10 - 13,00 - Koncert płyt gramofon. 15,50
- Muz. z Warszawy. 16,20 - Muz. z. Warszawy. 16,50 - 17,00 - Muz. z Warszawy. 17,25
- Koncert z Warszawy. 19,20 - 19,50
Transm. z Warszawy. 20,00 - Koncert wiecz.
23,00 - 24,00 - Trnasm. muz. tan.
POZNAŃ: 11,00 - Naboż. z Katedry pozn.
17,45 _ 18 ,15 _ Aud. dla dzieci. 18,45 _ l9,40
- Koncert gramofon. 20,00 - lnterludjun1
muz. 20;30 - 22,00 - Koncert muz. polskiej,
22,15 - 24,00 - 'Muz. tan. z kaw. „Wielkopo·
lanka".

RATOWICE: ll,OO _
Naboieństwo z Katedry pozri.
12,05 - 13,00 - Koncert z płyt
gramof. 15,50 - 17,05 - Koncert popu!.
z
udz. zesp. instrument. P. R. w
Katowicach
17,25 - 18,35 - Koncert z Warszawy, 18,50 19,00 - Intermezz-o muzyczne. 20,00 - 21,00
2 1,15 - Koncert
-popul.
Koncert z
Warszawy.
z Warsza"ll\1Y. 23.00 - 24.00 - Muzyka
lekka.
ZAGRANICZNE.
11,05 Wiedeń. Koncert symfoniczny.
19,30 - Frankfurt. ·Transm. z Opery Frank·
furckiej. „Student żebrak" - o~retka Millockera.

20,00 - Lipsk. Transm. z Teatru Miejskiego w Halle. „Boccaccio" - operetka Suppe'go.
20,15 - Wrocław. Transm. z Lobethe.ater.
„Wrprzcdai posezonow~· - sfachow.
llfa,x.:i.
Ophiili;a, lllU?;yka Harrego :Raltona.
20,30 - Mediolan. ,,Hrabia
Luksemburg"
- operetka Lehara.
20,30 - Wiedeń. „Leben in dicser Zeit" sluchow. Ericha Kastnera, muz.
Edmunda
Nicka.
·
·
21,02 - Rzym. „Andrea Chcnier" - oper:..
Giordana.
21,10 - Monachjum" „Der
Pomeram:en·
clieb" - wesołe słuchowisko l~ritza Getathewohla.
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Ot.warcie kursów. dokształcających! TEATlł 1 szTuucA
. dla term1natorow
.
„
I
Dziś
~gJ~do~:~t~~e ~ apitama

JULJAN TUWIM w Szopce Łódzkiej
Granej z niezw~1 kłe mpowodzeniem w Gram.
Ogródku Szopce Łódzkiej pr:tybyła jeszcze jed·
TEATR POPULARNY.
na dodatkowa figura i to nie bylejaka, bo lau1 0
reat Łodzi sam Juljan Tuwim.
sobota
rewJa
Publiczność bawi się doskonale widokiem naj
,„My możemy też". Ceny miejsc od 50 gr. do 2 popularniejszych typów łódzkich ich żalami.
•
Rzemieślniczym w Łodz!
zŁ do nabycia w kasie teatru.
troskami i radościami.
Z WYSTAWY STYKóW.
W Clniu dzisiejszym nastąpi otwarcie w godz. od 9 do 2 po poł.
MIEJSKI fEATił LETNt
Jak ::: góry można było przewidzieć wy.1tawa
kursów dokształcających, dla tych termiNa kurs zgłosiło się dotychczas około
Ceg:elniana 16.
Styków stała się pratL'dzi1~·ym ewenemeri!cm ~a sp~
natorów, którzy nie posiadają świadectwa 50 uczestników.
Dziś, jutro i pojutrze „żydowski król Lir".
leczpfistu:a lóclzlriego, c::ego dowodem frekwencja

w Instytucie

I

3 - letniej

szkoły dokształcającej

zawado-

wej.

=

Kierownictwo kursów powierzone zoInstytutu Rzemieślnir.zego.

TEATR UEWJI w PANKU STASZICA.
"TYLKO U NAS".
Dziś i iutro rewia wvst.awi.lina. n t _'l;y}lcn

stało członkom

Wykłady odbywać
się będą w
likoły powszechnej przy ul. Zielonej

sali
32,

(I.)
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lmponujący

rozwói
5~~·i sportu piłkarskiego
p. Rober-

„Splendid Isolation" Wielkiej Brytanji

ta Brunna, który szeroko omawia bistor- w piłkarstwie trwała aż do koJl.ca ubiegłe
jępiłkarstwa na łamach wiedeńskiego pis- go stulecia. Aµglicy, którzy w tym czasie
.
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Zgodnie z zapowiedzeniami dziś <>jcie wadze Stibbe (L) i Haase (G).
godz. 8-ej wiecz. na boisku w Helenowie
Mecz powinien zakończyć się zwycię
odbędą się zawody bokserskie reprezen-· stwem Łodzi, która ma silną obsadę w
tacyjnej drużyny Łodzi z sekcją Policyj- osobach Cyrana, Seweryniaka, Majera,
.nego KluQµ Sportowego
„Schupo" z K'Onarzewskiego i Stibbego.
Gdańska. Program spotkania p~widuje
Pewne wątpliwości zachodzą co do
8 "'walk, przyczem wystąpią pary zesta- walki Konarzewskiego, który
podobno
wione następującą: w wadze muszej - ma parę kilogramów nadwagi, wobec cze·
Spodenkiewicz (L) - Taudien (G), w go musiałby oddać punkty .swemu prze.wadze koguci.ej - Cyran (L) i Lentzki ciwnikowi bez względu na aktyczny wyl(G>, w piórkowej - Llpiec (L) i Keller nik walki.
,(G), w lekkiej Seweryniak (L) i
W ;ringu sędziować będzie dyr. KanWillschiitz, w półśredniej - Baranowski nenberg, najlepszy arbiter w naszym ol(L) i Krauze, w średniej Majer (L) i kręgu, punktować zaś będą pp. Olivie1·
Dnnkel, w półciężkiej Konarzewski (L) (Gdańsk) i Landeck (Lódź).
i Witt (G) lub Ku.math, w ciężkiej wresz

artykułu

.._lll!lł_..

am11111„;:zm„łłllm1„„„„

-- Schupo (Gdansk)

z

Stykowie,

IPOlłTOW, E

, dzpzisiejsze zawody bokserskie . , .

Dowiadujemy się

"

nas".

przybierają.ca
dnia 11a .dzi!!ii na sile. HekorJ„.
wa ilość zwiedzajqcych tę ciekawe wystawę świad
czy naiw-ymownie.i, ie Łódź umiała ocenić areydzw
la mistrzów tej mia1·~,: co Jan. Adam i TadeiM:r.

ma „Der Montag", że piłka nożna dobrze
znaną 1'yła narodom starożytnym. Jak się
okazuje to już Iegjoniści rzymscy, a także na długo przed Narodzeniem Chrystusa
i w Chinach uprawiano z dużym powodze
niem sport piłkarski. Sport . ten popierany
był bardzo silnie przez cesarskie; dynastje.
Dzień 26 października
1863 r. jest
dniem historycznym dla piłkarstwa europejskiego, bowiem w dniu tym został
powołany do życia a11gielski związek piłki
nożnej, liczący obecrtie zgórą 750,000 arna
torów i 11 tysięcy zawodowców. W ro-.
ku 1871 w tej kolebce piłkarstwa europejskiego ufundowano poraz pierwszy puhar,
o którego wrą zacięte walki i do dnia dzicji świata. Zawody w Vembley są niejako.
świętem narodowem Anglji i skupiają na
boisku wszystkie sfery towarzyskie z krót~m na czele.

'SYTUACJA W .LID Z[
Co

przyniosą jutrzejsze spotkania?

Jutrzejszy dzień przynosi aż pięć spot- bardzo groźni. Będą chcieli uciec z przedkań drużyn ligowych. Tak pracowitej nie- ostatniego miejsca w tabeli, gdyż mecz
dzieli już dawno uje było w lidze. Zwolen Warszawianki z Ł. T. S. G. w wypadku
nicy emocyj piłkarskich będą mieli moc zwy~ięstwa ~ruż~ny stołecznej może sywraże·ń, gdyż walczyć będą tak zestawie- tua~Ję L~owian Jeszcze bardziej
pogorni przeciwnicy, że może lrnstąpić szereg szyc. Ł.
S. G. wykazało ostatnio niepoważnych przesunięć w tabeli gier.
złą formęt lecz Warszawianka jest wypoNa czoło jutrzejszych spotka1'1 wysu- częta po długiej przerwie.
wa się mecz Warta-Cracovia, mający
. N~jci ężej w clanej chwili wygląda posię odbyć w Poznaniu.
Własne boisku i ło~en~e Ga;bami, która wypoczywając w
dość długi wypoczynek przemawiają
za dmu 1utrze1szym, przez ewentualne zwycię
zwycięstwem Warty,
chociaż
z drugiej stwa Czarnych i Warszawianki może si~
strony Krakowianie znajdują się w kapital- znaleźć na ostatniem miejscu tabeli gier.

r.

nej formie.
Ewentt1alna wygrana Poznaniaków może silnie wzruszyć fundamentem, na którym Cracovia buduje nadzieje na zdobycie tytułu mistrza ligi.
Sytuacja tern jest poważniejszą, że
mecz Wisły z Ruchem rozgrywany współ
cześnie w Krakowie najpewniej przyniesie
punkty zwycięskie wiślakom. Krótko mówiąc dzień jutrzejszy otwiera przed Wisłą
okazję do zrównania się z Cracovią.
O przesunięcia w środku tabeli walczyć
będą LKS z Pogonią i Czami z Polunją.
Pierwszy z tych meczów rozgrywany w Ło
dzi jest dla ŁKS-iaków ostatnią okazją do
poprawienia swej pozycji w pierwszej run
dzie. Walka Polonji z Czarnymi we Lwowie przedstawia się tajemniczo, bo drużyna stołeczna jest naogół w dQbrej kondycji, lecz Czarni na własnym terenie są

Legja również jutro wypqczywa, lecz
wysuną..: się pm.'.fl nią może tylko Ruch
przy mało prawdopodobnem swem zwycię

stwie nad Wisłą.
Dla scharakteryzowania układu sił w
lidze podajemy kolejność drużyn wedłuf!'
sumy utraconych punktów, zaznaczając ile
meczów w pierwszej rundzie ma jeszcze
każdy zespół do rozegrania:
1) Cracovia - 2 pkt„ 3 gry; 2) Wisła - 4 p„ 3 gry; 3) Wat'ta - 5 pkt„
3 mecze; 4) Ruch - 6 p. i 3 mecze·
?) Ł. T. S. O. - 7 p„ 4 gry; 6) Leg~
Ja - 8 pkt„ 2 gry; 7) Pogo1'i - 9 pkt„
4 gry; 8) Czarni - 10 p„ 4 gry; 9) t.KS
- 11 pkt., 2 gry; 10) P1tlonja - 11
pkt„ 2 gry; 11) l.Varszawianka - 13
pkt., 3 gry; 12) Garbarnia - 14 pkt ..
2 gry.

zorganizowali pierwsze toµrnee na kontynencie, stali się pionierami piłkarstwa w
Europie.
Odtąd piłka nożna niemal we wszystk.ich krajach w szybkim tempie rozpowszechnia się do niebywałych rozmiarów.
Liczba czynnych piłkarzy, zarejestrowanych w Międzynarodowem Związku pił
-oo·--..,.
ki nożnej (F. I. F. A.) wynosi obecnie
20 miljonów. Znacznie natomfast większa
jest liczba zwolenników tego sportu. Wystarczy tylko wspomnieć, że w ciągu jednej soboty zawodom piłkarskim przyglą
da się około miljon widzów.
Ustąpienie
Swym kunsztem piłkarskim, _ podbiła
W porównaniu z diiałalnoŚcią. Ł. O. pą.cej zresztą w tutejszem sp~czeństwie
więc Anglja cały świat.
, Nasz stan posiadania graczy w Związ Z. L. A. w latach ubiegłych, obecne po- n(l.leżytego zrczumienia i oceny. Miejmy
ku wynosi około 25.000, a przecież istnic- czynania, co stwierdzić trzeba z rado- nadzieję, że przyszłość przyniesie . uam
ścią, w bieżącym sezonie sportowym Ł. zwrot na lepsze.
jemy zaledwie 30 lat.
O. Z. l-'· A. przejawiają. się wręcz w imOstatnie posiedzenie Zru·ządu Ł. O.
---0001--panujących wynikach.
Z. L. A. z dn. 18 b. m. przyniosło nam
Ożywienie swe i
programowosc w przykrą niespodziankę. Prezes, p.
kpt.
swych pracach, L. O. Z. L. A. zawdzię- Libert, któremu Związek wiele zawdzięcza energicznej i ofiarne.i pracy swego cz;a, zrez} gnował z zajmo\vtmego stanoprezesa p. kpt. Liberta przy współpracy wiska na skutek pov10łania g'O przez wła
członków Zarządu z pp. Szumlewskim, dze wojskowe do Wyższej Szkoły WoMerlem i Millerem na czele.
jennej. Bądźmy jednak przekcmani, .ie
W uzupeh1ien.iu podanej przez
nas 16,40 - skok wdal z miejsca, 17 - 100
Cały szereg urządzonych zawodów, zasady i wskazówki jego będą nadal owiadomości o mających się odbyć zawo- m. przedbieg, 17,30 rzut kulą, 18 - których organizacja stała na dużym po· żywiały pozostałych członków Zarządu i
dach głównych dla kobiet w Pabjanicach 200 m. przedbieg, 18,20 - 800 m. bieg ziomie, jest niezbitym dowodem, że o- praca ich dla sportu
lekkoatletyczne~c
w dn. 21 i 22 b. m., zamieszczamy poni- finał, 18,35 - 4x100 sztafeta, 19 - sp,ałość wszelka i zgrzyty w łonie Zarzą- stale będzie zyskiw8,ć na sile i :3~lobywać
żej szczegółowy program tych zawodów: skok wwyż z rozbiegiem, 19,20 80 m. du Ł. O.
L. A. ustąpiły owocnej i e- uznanie.
Klasa A.: Sobota dn.. 21 b. m.: godz. bieg z płotkami.
nerg-icznej inicjatywie ludzi czynu, któNastępcą p. kpt. Liberta tostał do·
16 - przedbieg 60 m., 16, 15 - skok
Niedziela dn. 22 b. m. Klasa A: godz. rych wy~iłki niewątpliwie będą skutecz- tychczaoowy wiceprezes Zarzadu o. prof.
wdal z miejsca.· 16,40 - 100 m. przed· 8,30 - bieg 60 m. finał
8,45 - skok ne na polu lekkiej atletyki, nie znajdu- Szumlewski.
bieg, 17 - rzut kulą, 17,30 - 200 m. wdal z rozbiegiem, 9,15 - bieg 100 m.
przedbieg, 18 - 800 m„ bieg finał, 18,20 finał, 9,30 - rzut oszczepem, 10 - bieg
- 4xl00 sztafeta, 18,35 - skok w wyż_ 200 m. finał, 11 - rzut dyskii.em, sztafez rozMegiem, 19 ....:_ bieg 80 m. z płotka ta 4x200 finał.
rni.
Zawody odbędą się na boisku K. S.
Klasa B.: 16,15 - 60 m. przedbieg, „Kruschende1·".

z zyc1a
•

•

Ł..O.

Z. L.

kpt. Liberia

•

Program lekkoatletycznych zawodów
kobiecych w Pabianicach

z.

-- -·o·---

Mistrzostwo

-ooo-

rzech ·no ych trenerów
pływackich
Jak się dowiadujemy Polski ~. Pły- fwak szwedzki Sioelin, olimpijczyk szwedz-

wacki zaangazował trzech nowych trcnerów pływackich, którzy trenować będą
na~zych zawodników. Do okręgu warszaw
sk1ego przydzielony Z-Ostał doskonały pJy-

ki, do okręgu krakowskiego przydzielono
świetnego niemieckiego trenera pływackie
go Schu!tza z Magdeburga, wreszcie okręg
poznański otrzymał Węgra Mezeia.
.

województv:a

łódzkiego

W dniu jutrzejszym 'odbędą się wyści-1 cych kolarzy: Kłosowicz, Marcrewski i
gi sząsowe województwa łódzkiego na tra Muzolf (TZS), Szmidt i Kołodziejczyk
sie Kalisz-Konin i z powrotem. Organi (Union), Sochowicz i Drozdowski (Łódz
zację zawodów powierzono kaliskiemu kie Tow. Kolarskie), Beck, Hofschneider
Klubowi Cyklistów. Tegoroczne mistrzo- i Neszper (ŁKS), bracia Gałęccy z Biestwo szosowe wwołała w sferach kolar- gu oraz cały szereg znakomitych kolarzy
skich kolosalne zainteresowanie ze wzglę- szosowych z Pabjanic i Kalisza. Tytuł
du na niezwykle silną konkurencję. Spo- mistrza Łodzi broni Kłosowicz (TZS).
dziewany jest udział w wyścigu następują-

---\<:>
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Łódź włókiennicza wykupiła

na 213 milj. zł. protestów wekslowych w 1929 r.

Dlatego też obecnie przy końcu pierwSpadek siły nabywczej ludności wiej- I sokie lroszta dyskonta. ulicznego, do któ- wad.zając do upadku niejedno wielkie orzed
siębiorstwo
przemysłowe.
szej
połowy 1930 roku naczelnem hasłem
sltlej, oraz zachwianie równowagi w o- rego sięgnąć musiało kupiectwo nozhawio
Wytworzyła się więc atmosrera wza- gospodarici włókienniczej winien stać si~
brotach pieniężnych spowodowały głębo· ne kredytów handlowych.
kie przeobrażenia i komplikacje w dzieWszystkie te przyczyny powodujące jemnej nieufności, która jeszcze bardziej problem regeneracji kredytu i odbudow~
dzinie finansowania produk~ji i zbytu.
zachwianie się wielkich firm kupieckich pogarsza z dnia nn dzień sytuację finanso- znłszczonee:o aJJaratu handlowe2'.o.
Hermes.
Ten stan rzeczy zdziałał że . przesilenie zkołeł przeniosły się na przemysł, dopro- wą handlu włókienniczego.
gospodarcze z a c i ą ż y ł o w p i e r • . . '
'.
. "
-----------·---·-wszym rzc;dzie na handlu,
a dopiero załamanie się
podstaw finansowych ku\:) ie c twa pociągnęło za
.
' o b ą k r y z y s w p r z c m· y ś 1 e.
Zbyt tkanin włókienniczy~h opiera &ię.
przedewszystkiem na nie\'. Mkicj Jfczbic
Łódzki przemysł pończoszniczy jest tą Niemcami, bowiem przez kilka lat braku lby do bardzo wysokiego poziomu. Obeclirm hurtowych, ktćtc w zasadz•e ponoszą gałęzią przemysłu krajowego, która od- importu towarów pończoszniczych z Nie- nie, wobec spadku zapotrzebowania kraodpowiedzialność za wypłacalnoś:: śred niosła doniosłe korzyści na wojnie celnej miec powiks_zyła się bardzo znacznie licz- jowego, przemysł ten, który może pracoaiego i drobnego kupiectwa.
z Niemcami, bowiem przez kilka lat bra- ba warsztatów przemysłu pończosznicze- wać na trzy zmiany pracuje zaledwie na
W ten sposób całe obligo z tytułu kre- ku importu towaró'Y pończoszniczych z go, który potrafił udoskonalić swe wyro- jedną zmianę, nie mogąc wykorzystać
swych zd-Olności produkcyjnych.
~
.~
dytowych obrotów włókienniczych c i Q Brak możności uruchomienia wszystży na niewielkiej stosuakich warsztatów przemysłu pończosznicze
k owo liczbie firm hango w całej pełni wyruka przedewszystkiem
d 1 o w y c h , z których nieliczne tylko
z powodu nieuregulowanych stosunków
zaopatrzone są w odpowiednie środki
•
eksportowych,
bowiem eksport łódzkich
111e :rezygnował z zamówień rządowych
pończoch
ma
bardzo
duże widoki powo·
obrotowe.
dze11ia
szczególnie
gdy
idzie- o kraje Wscho
Jakkolwiek
min.
Matuszewski
w
swoim
zygnować
i
będzie
o
nie
walczyć
wszelkieTę niezdrową strukturę naszego han·
oświadczył przedstawicielom
nami
siłami, nie omijając nawet takich środ du, jak Turcja i Egłpt, oraz kraje Bałka
czasie
Jiu pogarsza jeszcze fakt, iż kupiectwo
szego przemysłu, iż. przy obecnym braku ków, jak dojście do naszych najwyższych nu.
w dużej mierze jest pozbawione kredytów funduszów, rząd zrezygnować musi z za- czynników miarodajnych. Należy mieć naNa przeszkodzie rozwoju ekspansji eks
tJyskontowych w Banku Polskim i Gospo- mówień rządowych, które miałyby być dzieję, że starania przemysłu łódzkiego od portowej Łodzi w tej branży stoi przededane naszemu przemysłowi w znacznych niosą jednak pożądane rezultaty i, że prze wszystkiem sprawa nieuregulowania zadarstwa Krajowego.
Kiedy więc wskutek załamania słę wy ilościach, to jednak przemysł tutejszy w mysł nasz zapowiedziane w swoim czasie gadnienia zwrotu ceł za przędzę surowosobach jego przedstawicieli nie zamierza przez rząd zamówienia. otrzyma.
cową, oraz wysokie wogóle do, przyltłacatności mniejszych firm, rozpoczął się
z .zamówień tych pod żadnym pozorem zre
{ ag) czem nasze systemy celne faworyzują nisnapływ niepowstrzymanej fali protestów,
---'0,--...
kie gatunki przędzy, choć opodatkowane
rmndel hurtowy zużył niemal całkowicie
są one w skali daleko wyższej, niż w
swoje zapasy kredytowe w y k u p u Niemczech~· p., gdr wysokie gatunki. surowca, ktore w Niemczech korzystają 1
fąc przedstawione do inkasa protesty.
doniosłego przywileju, jakim je~t.import
W . ło"dzki·m
bez cła, w Polsce clone są bardzo wyGlobalna ilość wykupio
lsoko.
·
Aych protestów w 1929
W łód~kim przemyśle ?rzew~ym za-1
Z~znaczyć n~teży, ~ż ceny drz:wa na
Sprawa rozwoju eksportu pończoszniroku przez włókienniczy z~aczył~ się od paru .os!atmch dnt pew?e ł6?zk1m rynku 111~ zwyzkowały, 1akkol- czego uzależniona jest również od stworze
placówek,
okręg łódzki
sięga samy ozyw1em:, po k1lkom1es1ęcznym. z~sto1u. ~1ek zaznaczyła się pev.:na .zwyżka ma~er- nia przystosowanych do tego
TranzakcJe,
dokony'Yane
przez
~?dzk1
prze
J~łu
:ksportow.ego
do
.N1em1ec,
co
wyjaśi
zorganizowania
odpowiedniej
propagan-.
213 milj. złotych.
mysi ct:ze~ny ~~ n.1ez~ac~ne, 1ak dot~d. ma s~ę t:m, ze p~daz drzewa na eksport dy, przedewszystkiem jednak od rozwiąza:
Część · wykupionych protestów odruu Oczeku1e się, 1~ ozyw:ei:1~ w przemys!e do N1em1ec znacznie spadła.
nia kwestji zwrotu cła za przywóz surowAależało zaRwalifikować do bezpowrot- t~m potrwa w ciągu naJblizszych 2-3 m1e
,(ag) ca z zagranicy.
(ag)
hych strat, resztę zaś usiłowano - zainka- s1ęcy.
sować w drodze daleko idących ukłądów
regulacyjnych i prolongacyjnych.
zagranicą
Ponadto hurtownicy godzili się na
Warszawa, 20-go czerwca.
Lnaczną redukcję należności z tytułu otwar
W biurze Izby ·Przemysłowo-Handla-, stwo polskich olejarni i młynów, pra.gną
tych rachunków, aby w ten sposób unik- wej w Łodzi znajdują się następujące cych eksportować makuchy słonecznikoWALUTY.
nąć daleko większych strat z t,rtułu obli- zgłoszenia fiirm zagranicznych:
we, lniane i rzepakowe.
Dolar St. Zfodn. 8,88 i pól
ga żyrowego, zachwianego finansowo i za
J.i'irma rumuńska poszukuje w Polsce
Finna holenderska pragnie objąć zagrożonego bankructwem odbiorcy
odbiorców skór cielęcych.
.
stępstwo krajowych fabryk towarów dam
DEWIZY.
bakructw
od ał • b wi
Firma cypryjska nawiąże
stosunki skich ze sztuczn~go jedwabiu ora;z towa·
Jawne
Belgja lU,48
o ppw ow o o em handlowe z krajowerni fa.brykami towa- rów fil'ankowych.
Holandja. 8158,62
'reguły dopuszczenie do protestów w•U rów wełnianych, bawełni·aipych i sztuc.zFirma berlińska obejmie zastępstwo
Kopenhaga isa,73
wystawionych przez dalszych odbiorców ncrjedwabnych.
krajowej fabryki filcowych stoików do
LondYl\ 48,35 i ~
Firma szwedzka pragnie objąć za- kapeluszy damskich.
zbankrutowanej firmy. To też z chwilą
No"1 Jotk 8,911
Pam as.oo
Fi rrna hamburska pragnie obj~ć za..
kiedy rozpoczął się napływ· protestów ~ stępstwo krajowej fabryki gabardiny o.
Pra.p 26,45
chodzących z prolongat
h a n d
raz. towarów odzieżowych męskich (na stępstwo fabryki krajowej, produkująSzwa.icareka 172.SZ
h u r
'
. e 1 palta i ubrania.).
cej sukna, plusze, kołdry odpadkowe toWłocllr 46,76
0
t w Y n i e. b Y ł j u i w
Fkma. cejlońska pragnie nawiąil\Ć wary białe, chustki na głowę i do n0$8.
WiedeA 125,90.
s t a n i e w Y k u p 1 ć t a k o w y c h ~tosunki z krajowemi fabrykami wyroBliższych informacyj udziela biuro
c o w I a ś n i e s t a I o s i ę p o • bów bawełnianych i wełnianych.
bby Przen1ysłowcrHaindlowej w Łodzi.
O!Jroty lrodnje. 't'~denQj!\ m.1>~ejaao dla
w o d e m co r a z c z "' „ t c z y "'
F-irma niemiecka oQ.ajmuje
za.step- Targowa 63
dewhi ~ł'ł'~tfakich. Dolar gQt6wltowy "' tlbt~
"' ... „
C •J
•
•
tĄ~h J)(l1ag1ełdowYcl\ ~ 8,80. Rub l ~ł<łf;.'l' w Y P a d k ó w z ft w i e s z a n i ą
~.59 i uół. Gram czystęge ilota - 5,9244.

I

MOŻLIWOSCI

EKSPORTOWE
.

łódzkiego przemysłu

- - - - -

-

•

,

ponczoszn1czego

$

'

Przemysł łódzki
I

• • •
ewne
ozyw1en1e
P

przemys'le drzewnym

Okazje do handlu z

•

GIE&DA

1

1•••1•1•

wypłatSytuacja
przez firmy b u r t o - . ,• •, • •,
ta, doprQ-

we.

wadziła

Jtandel włókien
niczy do stanu na~wane„
go przez sfery gospodarcze „calk<>witę dezofganizację aparatu handlQwego i rynku włóklennł„
CZ e .g 0 I I•
.
Sian powyższy poprs5...v ieszcze w.v.

Do

P.T. PlłENUĄElłATOlłÓW
rą~ie późnego doręezę:iia lub nieotrzymania pisma prosim~
P. T. Prenumeratorów :iawiadam-iać pdm~µMrację „H a J ł a•

W

tel, 163-66.

.

P .APIERY PROCENTOWE.

4 proc. poz. inwestycyjna 111,00 - lll,S'h
5 l)roc. państw. pCłi, premjowa dtilal'ftwa 64,06
....,. 64,[iO; 5 proc. J!onwers:vjna li5,50: 8 pri)C. t.
Z. ~od11i 'T0,50; 8 pl'<>c. obi. budowlane B. gosp

kra). 93.00; 5 proc. L. Z. Kalisza 49.oa
AKCJĄ

Jlw

hant'llQWY u.0.001

Ba~

Palaki 166,50;
fJta.r.\-

ija-ąk Zw. sp. ?ia'f, 7~,0()t JAlpo:p ~ 100;
chowi~ 17 ,60„
UAC.

::

pl ,

·

„HASLO" z dnia 21 czerwca

Nr. 16'1

1-azy

dźwiękowy

Kinoteatr w lodzi

Dziś

,,IPLEllDID''
20.

NARUTOWICZA

Dziś

Wialkie

następnych I

i dni

----=

[śpiewny !

Dla adeptek karjery filmowej !
Arcypikantna komedja z życia aktorów za
[kulisami- filmu !

filmowe p. t.

WARTA
NOCNA
według

3tr. 9

ro.ttu.

Jedyny w swym rodzaju film dżwiękowo

20

i dni następnych!

ar_cycbsieło

1~0

Szaleństwo młodości
Arcydzieło genjalnego

Claude Farre'ra
W roL ~łównych: 4 potęgi ekranu

BILi.IE DOVE
Mikołaj Suaanin
Donald Reed
Paul Lukas

MIRAZESZCZĘŚCIA
(Złotowłosy Anioł)
Wzru1zaicy dramat ilustrujący dzieje
młodego

CZECHOW
pii;kna Karina BELL
ulub. 'kobiet Gaston MOD OT
oraz 6-cio letni Bianka LOCET

BERNARDO DE PACE, fenomenalny wirtuoz
odegra szereg popularnych piosenek.

o godz. 6-ej, jutro o godz, 3-ej po poi.

-*
1•1•1•

Dziś i dni następ~chl

Wielki szampański program ! p. t.

ZĄDAM-

-ROZWODU
Try1kająca rakietami humor• i niebywałych sytuacji komcdja zdrady i omyłek
W roli głównej: A1 humoru Ameryki

boją się słońca? ·
- Słońca nie,
wości.

lecz

parasol

ludzkiej

·
<:.is>ka-

„

IN

l

„
"
„ Koluszek
„ „
"
,,"
"
„
"„
,„"
„
"„
"
"„
„
"„
"„
J»

H

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!

Monumentalny film polski p. t.

„"

O CZEM SIĘ
NIE MYŚLI
Współczesny

„
„

dramat _obyczajowy.

Ceny miejsc

.

SPOKOJNY

.:

ZIĘć.

„
„

„
"

n

"„

n

„
„
„"
„
„
„

„
n

"

Pan znowu w więzieniu?
Tak, bo nie mogłem wytrzymać w

4omu z

teściową.

przepiękna

J

tynco oa 15.V-30.IX

b

Uwaga !
Uwaga!
Od dziś ceny dostępne dla wszystkich,
na wieczorowe seanse miejsca

„

po

I

Zł.

1.- i

święta

on! p<)ws:i
i święta.
i święta.
dni. pośw

i

święta.

·

PRZY'CH ooz,~<:E
Z Krakowa
7.09
22.25
„ Lwowa
9.15
20.13
18.56
„ Koluszek
8.55
7.28
„ Poznania
22.03
13.32
13.23
"JH
"„
"
7.01
21.28
18.27
7.24
"„ L~t:na
"
"
2.49
2.09
teszna
8.45
„ Ostrow<>
Poznania
10.04
23.16
19.25
Ostrowa
"
11.55 posp.
„" Warszawy
15.25
„
13.08
„
„
7.37 posp.
Warszaw)
2L12
„ "
13.46
9.53
"
7.17
"
"
"
1.05
13.10
"
„ Zielkowi„
"
19.09
3.05
"
„ Łowicza
7.10
15.30
Zidkowic
8.08 przez Kutno
„ Poznania
19.55
Łowicza
„
13.40
„
0.35 przez Kutno
Poznania
"
19.53
„ Płocka
„
9.25
„
"
4.58
21.20
Płocka
"
"„ Torunia
22.1~
16.05
„
12.05
Torunia
Powyższy rozkład jazdy wcl10dzi w życie z dniem 15 rnaia. ,

'

,,

.

„

„

Zł.

1.50

Doskonała ilustracja muzyczna pod kier.
M. Lidauera. Pocaątek seansów o godz.
4,30 pp„ w soboty i niedziele o godz. 1,30.
Na pierwszy seans wuystkie miei1ca po
50 srr. Bilety ulgowe ważne.

•

ŁOŻKA

1
Dworzec kaliski

Krakowa
Lwowa
Koluszek
Poznania

Estelle Brody
. i Jameson Thoma•

„

OUCHODZĄCE

Oo

„
„
„
„

-

„

w niedz. i święta.
15.05
"
,," 19.30
" 21.35
„
"
Anarzejowa 7.30 w poniedziałki i dni

„

zniżone

.

23.56 posp.
11
16.35
„
20.06
„ Kolusze~
1.30
»
„
4.00
„
"
5.47
,,
"
6.52
„
"
7.21
„
„
8.37
„
tł
9.50
„
,
10.55
„
"
13.55
n
14.45
"
"
16.05
~ Koluszek
18.00
~
„
22.57
„
„
7,40 tylko w
„
„
21.17 w niedz.
„
„ „ 22.22 w niedz.
„ Andrzejowa 8.53 w pon. i
„
„ . 21.48 w niedz.
„ Skarżyska 12.50
, Tarnobrzega 19.40

pośw.

główn.:

w dni powszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m„ Balkon i II .n. 50 gr.
III m. 30 gr,
W sobotę, niedzielę
i świt;ta na wszyatkie seanse I m„ Balkon i Il m. gr, 60 i III m. 40 gr.

Z Warszawy

pośp.

20.15 w niedziele i
Tarnobrzega 10.05
Skarżyska 16.20
••

Józef Węgrzyn.
Marja rt'Iodze!cwska i Igo Sym.

W rolach

7,50
19.00
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'

MONTY BANKS

PRZYCHODZĄCE.

ODCHODZĄCE. '
Do Warszawy 5,40
państwo

i aktualny polski

Poc:i:,tek seansów o godz;4,30, 6, 8,10 w.

Dworzec Fabryczny
·Dlaczego państwo noszą

dźwiękowy

Dodatek

1•1
Nowy rozkład jazdy od 15 maja
-

publiczności

Michał

Ponadto biorą udział; Douglas Fairbanks, John Gilbert, Charlie
Chaplin, Rod la Rocque, Karol Dane (Slin) i inne wybitne
gwiazdy i potentaci wytwórni filmowych, oraz cały Hollywood
z reż. KIVY VIDOREM na czele.

Na dprogram:

cv lecie w czasie pogody. Czy

utracjusza.

W roli głównej: ulubieniec

Marion Davies, William Haines

Dziś początek

reżysera

•

W rolach głównych ;

Poczlłtek seans. o g. 6, 8 i 10 wiecz.
Aparaty dźwięk. syst. Western Electric

i miłości !

A, FEYDERA p. t •

JA CHCĘ
- · NA PŁÓTNO

powidci genjaln. piewcy morza

Dziś i dni naatt;pnychl

,

polowe, leżaki,krze
sełkd dziecinne
firmy

OĄEGA
z wieloletnią ~arancją

411

FABRYKA: I:. ó d.ź, Juljusza 4
Żądać we wszystkich składach mebli
HURT!
DET AL!

1§11§11§11§] l§]l§]l§]l§]ffil§]l§l l§]fil[§] el[§]
KINO-TEATR
201 11

L
Dziś

i dni

następnych

I

Wielki podwójny program, zawierajllCY
•
2 arcyd:deła filmowe,

I.

Triumfalne dzieie słynneio reżysera
Aleksandra Lorda:

SZATAŃSK A

MIŁOŚĆ

Dramatyczne przeżycia pi„knej kobiety, którą prześladowało piętno przeszłości zmazanej przez wielki\ miłość.
W roli głównej: znakómita piękność
węgierska, uwodzicicllca ekranu

MarJ·a Korda
II.

Niezrównana pełna czaru i temperamentu ulubienica publiczności Colieen
Moore w przepięknym romantycznym

~1ił~:n. Twoje czarne oczy
W spaniała ilustracja mu?:yczna orkiestry syrnfon. pod dyr. Leona Kantora.
Ceay miejsc zniżone : od 1 zł. do 2 zł. Na pierwszy 1eaa.s wszystkie miajsea po 1 zł., w so b.
i niodz. od 12 do 3·cj po poi„ 50 ll''· i 1 zł.

Nr. t67

Dziś

następnych I

i dni

W spaniały film produkcji polskiej p. t.

UlłODA Ż"CIA

·

Dama z wagonu

sypialnego

Wielki dramat iyciowy na tle pow1esc1 STEFANA ZEROMSKIEGO.

Początek seansów w dni powszednie o godiinie 5.20, 7.1;,

iió:::~h~

Adam Br@dzisz, Bogusław Samborski, Nora Ney,
Eugenj. Bodo, Stefan Jaracz, Wiesł.Gabłer i Irena Dalma
Teatr

świetlny

D Z I $ I

PRZED WIOŚNIE

Ę:

P N Y C B

JUBILEUSZOWE ARCYDZIELO FOX FILMU

NAJCENNIEJSZA PERŁA NASZEGO

ANIOŁ

Zeromskiego '1'1-10.
Doja:i:d tramwajami 5, ó, 8, ?, 16, do rogu Koper·
nika i Zeromslc:iego
Caa7 •lejN 1-t llL D-75 Ir'• IU 50 I'• na ri•rwt•J Hani w'"ystkie mie aca po 50 I'·
Poo•Ątok o godz. 4 pp. w soboty, Diedslele .• święta o pdi. ~ pp. patat,oi aeapa o 1odz.
10 "'iccz;. l'aaso•p„tou~ lialcty wolne10 w•ll91a w aob. 1 Dlcd1. Dl• wina• Wtpaal&ł1
iluJlrae:a ll'Ul)CZD& pqd dyr. A. CłudpoW11kiezo

Najgenjalniejsza i najpop11larni19jsza parą

Kino wogrodzie

ULICY

,Janet Gaynor i Ca.rles Farrell.

~ se.aD$el ou godz. &-ej
do lU wiecz. i od 10-1:& wlecz.
W raz.ie niepogody kino zostaje w ci(\gu
·
·
· ·
d
i·
k1li<u minut prze111es1one o sa 1.
Od goaz. 4 PP• do ~ se4nse IUl sali.

Cepy

REPERTUARU

Czarowny, subtelny, poom-.t filmowy, olśniewający
peaa na c:r;cść uduchowionej miłtiści, piE<1tl1i: i poezji
Dziejci uios:z:czi;śłiwycb dziewcząt, zmuuonycil przez
fatalny los i skr~jną DE<dzi: do kupczenia swem ciałem
Realh:acja znakomitego FRANKA BORZAGE

zpiżoJae,

wszys~.cie

Na

po

se1rnie miejsc

50 gr. l l 1:1.

I

.
1pot'lzlly

• 1Do

IS.i

Komornik Sądu Grodikie!lo w Lodzi, ZYGMUNT
MAKOWSKI, z11mieszkały w l.o<hli pn)' ulicy
Narutowicu Nr. 49, n;i za..adi:ie nł. 1030 U. P. C,
ogłasza. że w dniu 27 czenvcą 1930 roku od godz.
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Zgierskiej Nr. 5,

mf

ml
leJ
1§.1
(§.]

l'".:..'1
1:::.1

ml

(21

1§1

w ~fqQ teotn:e .PRZYSZt.OŚĆ" ql. Mlyałl~•ka U

1§)

l!l

Wie~~1.n~~~·~1:'~ tł TO U~MJECH BAŁUT" Ił
CZĘŚĆ 1-ną:

SIĘ

ttKAJCIQ

ZEiql"

CZĘŚĆ U~a-a:

(arcywe$oła

lcomedja w l akcie•

1) Ada, Koroaińsli:a, mpiewanlca, 2) Muta Rajkowska, aktorli;• 1&011u1dja. 3) Rutka
Ro1ctti, ta11cerk1J, 4) lre~a Le!łska, aktorka komedj., 5) Irenka Lubatt6w!ła, 6-letqia ta.ncerka, 6) Józ ef Swi~towski, recytator i monolo~·, 7) Eugenju1z Rawski, humorysta i piq.
senki nastrojawe, 8) Bronisław Ró:iJc~i, śpiewa 9) Henryk Szarski, artysta lccuuedjowy,
10) Szkoda twoich łez dl;iewczyno, 11) Finał.
o uśrniec!l Bałut!
Dochód z przecl•tawienła przoznaeJ;oay na kopno orgl.Jłów przy koic. Dobroso Pa1ten:•·

191
[§J

li'J
l!I
I!!.!!

IBJ

le)

J.

. ~-

HALLO J

l• ••••

SADOKIERSKI

rornitur ra zL 3.-, suknie; :ia zł. 2.80,
palto za 1;ł. S..-, łtlcinię z odebr&11iem
i odesła~iem. Expressem pierie, farbuje, pr:lerabia, nicuje, u:Łucznie ceruje.
farb1,1Jemy i pierzemy futra sposobem
liptłtim.
22&

stomatolog
ehiru.-gja HCZ~k, jamy
ustnej i plaątyka
regulacja z~bów
rentgenodiagnostyka

•••„

Piotrkowska 164
Te ~ .

114-20'

cowanych na sumę zł. 770.
Lódź, dnia 12 czerwca 1930 r.
Komornik ZYGMUNT MAKOWSI\I

a_~

",,.<:!JV

Do 10 r. i 4-8 w. Dlą. pań sfacja1ne
godz. 4-5 po poł„ w nied1. od.l -:ł PP.•
Dla niezamo:inych ceny lec•nlc:. 1063

~.
~

4

miłej

powierzchowności o śrcdoiem
wykeztałceniu niepraeciętoej
inteliwoo.eji,
kulturalna
pa~~' szu~ odpawjedpiej P!ł~ady, w
~btralcterze
aau.
~zyelelki, sekretarki i t. p. Nadaję
sic; również do sa·
modzielnej umysło
wej pracy. l'.ask•we zrłouooia d<>
Redakcji
.Hasła
t6dzkieiro" pod Samodzielna.
(gr.)

nalezy, ze P!erwnenatwo bezwgli:d11i!:
dam tym, ktony bęcl1' moil'li poiyczy!S
nam 5000 zł. (qa procent), pod ustaw
dobryc:h weksli.
438

A.SPODENKIEWICZ

•••••••••••••
I

PIOTRKOWSKA 150
TEL. 190-06

·Pokój

kui::hni' . pr11y . ~. l.
Kzgowsk1e1 (2 min.
od tramwaju) od ur-1 · do WYJl•ic;cio..
Wie.doll\osci w Ha&le
tel. 163.66.
i

Powainy

poleca:

Spółka Szewców
Piotrkowska 7'
tel. 1.58-38
1006

CENY PRENl111ERATY•

doda~o"' ~„

mfJ1 •
11 IL 4.tO

•

•
•

Inteligentny,

": sile wieku, uni:dnik połnebny do
bi11ra! Posada do Qbjc;eia od iaraz.
Pe11;11Ja ~!·. 350 .111ie1ł,c;cz~ie •. Poiąd•lła
~ne1~111osc 1i:zykow: n1em1eck1l'go i frll.n·
llUł_ktezo. O~erty neezowo i jane .jo

Najnowsze desenifj krawatów

(specjalność : detalic:i:na sprlii:daż
zelówek trwałych na wodę)

EICHER

•

•••••••••••••

Jełni~h

.Skóry-Hurt i Detal

EDWARD

-••t12

soo.

uini~Jnea:o p~sm• po~ „9'J8" (&&znaczy~

DR. MED.

Pro

Ul~ r;ł.

Lódt. dnia 12 lipct 1930 r. .
Kol!łomik ZYGMUNT MAK.OWSKI

Wykwintna hiełizna
Wielki wybór trykotów

•• ~SZEWCY•.•

Choroby akórne i wener.
ul. Nawrot 2. Teł. 179„89

•
•

w

I

220

ELLElł

W L:ida a nie4!1ic:la:ra
Zamiejscowa
•
Zagraniczna
„
0dD09senie do do11111

OGLOSZENIE.
Komornik S,dq Grodlkfog<> w Lodzi, ZYGMUN1
MAKOWSKI, zamicszkeły w Lodzi przy W.icy
Narutowielia Nr. 49, mi 11<m1d1io art. 1030 U. P. C.
ogła~fft ie
duiu 1 lipca 1930 roku od godz.
10..ej l'Mo w tadzi przy ul. Bru.zhi$kiej Nr. 83
odb~zie si~ 1przedai a pnie~r~ publicznego ru·
c:homoM, naleitcycb do Chuny Bajzera i ~kłada.
j4cyeh •i~ z bali 1o~nowycb, o~zaeowanych ~a su·

~

~V

•

•
•

• s.• a.-

•

• 0.40

mołH przerwał łJlko J ł U kdde1• miulttu
.

'

Koalo caekcnre w P. X. O. Hr. 65,218

Redaktor naczelny~ Stanisław Walaw&łd.

,,
W tekńio

Nade1ł~e

.

akt Nr. 1001-1930 r.

26·letnia

1-łaIIo I Diwąń teł. 163-::!U „Pprotowie
krawi~ckie Kierna" Żeromskiego 91,
sklep 11aroi11y. Moll"entalnie odświeża

Dr. med.

spriedd z przelllrgu publicznego ru•

ehomości,
naleii!c;yeh do Herman• Lipekiego
i akładaj,eych ai, z pri:yborów elekłryc:i:nyeh, oaza

r::1

{Eil§l[§](§J[§][§][§l[§]ISJl§][i[!Jl§JmJiJlilillil~lillill§l[§l l§ll§ll!l[§)l§J[§]~l§]C9.1

•

OGŁOSZENIE.

odb~zie Eię

.

dramat egzotyczny, roz11ryw•HC:Y 111~ w czasie
starć zo :r;bunto~anem1 Arabami. W filmie fym ad·
twor:i;()llO ąą z ątebywdłytn reoli~mem da11tajskia sc„ny
na tOD\cym o"r.;cie.-W roli gł. ei:ar, LIANA HAU>,
..obiela wa1t1pir G..iaa ldaue•, ras. Alioa• ł''l'y•aad

Do akt Nr. 758--1930 r.

I1eJ

W'.el.-i przeoę 1 fi:mowyl

DJabhca z Trypobsu

~~~~~~~~~~~~~~~[§)~~~~~~~~~~~~~~~~

~ T YłkO 2 d Dl•! Dzii
w sobot~, dnia :n I w nledziel-t,
dnłą 22 czerwca r. b. od godz. 6-8 w.
mf
Gościnne .wysł4;py Artystów RewjolVych

Nadprogr. Aktualn. filmowe

Dziś i .•d11i nas:i:pnycnt

Coda:ieunl .

jedyne w śródmieściu
Pacz. o go:łz. 4.30.

D N I N A S T

i 9; w dni świąteczne o godzinie 3, :>, 7 i 9.

225

Ogłoszenia

drobne

kawaler iaa stanowisku
r:z:IJdowem
pozna pannc; lub
wdqwę do lat 30.
inteligentni\ w c;elu

· matrymonjal~m.

Tanio

de ~prsedania skle)

r:iezn1c:i:y J mieszkaniem i warszta.
tein. \ViadolQQ'Ć \li
admłiiis'r•cji, 1065

_

Nawiąi~

k:or01po11d•11cję ze

llłvuym, kultural-

nym panem w celu
poznania sic; i apę
d;i;caia ra1em wie-

c:r;orów,

1Jr:ąd;eniJ1

ra:z;c;JU wyci<;c;i;ek i
Oferty pod „Zaraz" llP•cerów.
Ofert,
do
Adminiftracjf pod „Samotna" .do
„Hasłt."
Adm •• Haała. t.6d:i~
kia go.
powogów i lcaroseryj umochodowych
J~ bryntowski, Sien- znaj1;uno;ci z powai·
kiCłwicia. Nr, 56, do ąym i inteligeatJJym
sprzedania.
1074 pa11t1m ~ dla miła·
10 1pęd11nla cza1u. pażyo:iki p111;n1kuje
Oferty pod „Rita" na pierwszy numer
do Adm. „Hasła". hipoteki nierucbo.

Wytwórnia

Szukam

3.000
dolarów
mości połoionej

w

l.odsi. Zgłoszenia i
inforl\lac1e di> admin. „Hasla"

CENY OGł.OSZE& lllDJSCOWY<:R •
SO gr. za wiersz• 1 milim. 1 łam. (&troli• 4 łam'y)

40 „ •
P
1
•
1 •
„ 4 •
„ 1 11 1 „ (10 łamów)
12 „ „
Nek~~loi1 do lSO wierszr po 30 2'r. wyżej po 40 srr. :z:a 1 wiern
1 ~il1'!1'. (strona 41a?1y). Drobpe ogłqnepia 15 g·r. z~ sł;>wo.
NaJ.Ql.JllCJłU eałos:ae1Ue l,50. PouuldwaDi• praoy lO ar. za •Iowo
ZwyczaJa!'

Ha&mAiejue o~wzoait ~ 1.:łQ.

WyQ.ąwca: P1·asowa Spółka Wydawnicza Sp, z o. o..
·ldl>it• w: cłnakarni ul. Piotrkowab li.

Redaktor odQow,: AdaQa ŻllCzkiewicc
\

