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Autorzy rezolucyj „Centroł~wu'' będą pociągnięci"do odpowiedzialności
Kongres krakowski i Sejm Górnośląski tematem obrad

TRZECH

AJWYŻSZYCH DOSTOJNIKÓW PAŃSTWA
.Korespondent
Może

porozumie Sif;.. z

t

Min.

to

nastąpić nawet w najbliższym

czasie.

«=

•

-

MWC

1 "

1

wuąw;.n;er

Rob otn:cy p oIs cy
a n 1·
ow
,
przez N1"'e_.....cow
PiJ. any inspektor policH_

Polaków

JA J

D

~~~!!l!J!!!lll!=!!!!~~~~~·e~'!!i!i•~!!!!MA~*l!l!!1W~~~~e~l!!!!!!!!l~WM~~-~l!!!!!!l!lll!!!l!I!!~™~~~·~~~!l!!!!!!ll!!'!!!!ll*~'"~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!~~~~a~WM~if~·m~~!';1!f4~m~w~-~·~

Sprawiedliwości Następny
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ctar Niemiec skierowany Jest na omo:rze

ecz z Francją" - oto okrzyk młodych Niemców
• Berlin 1 lipca. I dAbel· oświadcza
· w dalszym ciągu, że Iżyjemy jeszcze tych ~zasów~. (PAT)
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Niewfltpliwie tematem tej tiarady będą
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innemi
ko n s e kw en c j c
p o 1 i t y c z 11 e , jakie pociągnąć za
.·.
·
so'.J~ nmsi k o n g r e s o p o z Y c j i
w H: ! n k o w i e .
została
Anglję
]~·'.{ słychać .już wczoraj mówiono w
ko!Q:h n:i';irortajnych rządowych, że konLONDYN, 1. 7. Rząd Iraku ogłosił rodów. Wielka Bl'ytanja zobowiązuje s~ę
g c:; fo:J zr::::::'. z;c tu:czo silny relleics w pe t1Jdad zawariy w poniedzlalek z Angłją, za ?Qprzcć kandydaturę Iraku na czl~nk.a L!, . _ -o ·· -1;'n' cie1· 1zi;-~07v'}'Ch.
wicrnjący uznanie zupeincj tliepotiie;;Iości gi Narodów w roku 1932. Bryty1skie s1-~ iraku z wm·t.m:<ie.~1 wm3nej cdpowieC.Ziat- .y wojenne,
zwłaszcza fiotyla samoloto1100·: za bez.p:ecze:1stwo we.vnę~rzne i oiJro wa w przedągu najwyżej 5 lat po wejściu
n"' prze.::iw nupa~om zzewną.trz, dalej zgo- w życie ttkiatiu zosi.aną wycol:ane. Nato~r'' •
A11glji na przyjęcie Iraku do Ligi Na- miasi: Irak wyraża swoją zgodę na urządze
-~~ ~
rodów.
nie przez Angłję dalszych 3 lotnisk na zaPIOTRKOWSKA 10
520
Temsamem sk~-iczyło się stanowiskp chód od Eufratu i Szat - el Arab, które
przeprowadził się na
Anglji jako państwa niandatoweg-0•. Uk~oo na .koszt Anglji. maj~ by~ .strzeżone orzez
zawańy został n'ł lat 25 i wchodzt w zy- wo1słcowe oddzmłv uaus.KIC.·
AL. KOŚCIUSZKI Nr. 39
cie z momentem orzyiecia Iraku do Li~ Naróg Andrl;eia.
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władz wojewódzkich, stanowiących rząo
dla G. śląska, mianowicie n i e c h c e
u z 11 a ć b u d ż e t u , opracowanego
i wprowadzonego już w życie od kwietnia

ww przez władze wojewódzkie, w okresie kie·
dy Sejm jeszcze nie był zwołany.
111ałtret
Obecnie Sejm pod wodzą p. Końante.u
go i jego przyjaciół niemieckich, nie uzna
·
jąc wspomnianego budżetu, chce uchwalić swój budżet odrębny. Wojewoda Gra.IUI.&
żyński zgodzić się na to nie może, nie pookłada pałką
syła do komisji budżetowej Sejmu śląskłe~
go swoich przedstawicieli i zapowiedział
Hamburg 1 lipca. f wane przez pijane~o inspektora. l'tfiędzy nawet poważne skutki tego stanu rzeczy.
Stałe skargi · pols~dc1 rcbotuików, ja- fnnemi pobito tak silnie ~kretarza filji
Ta sprawa właśnie będzie zapewne t~kie dochodza ze wszyst ich
znkiC·ów ~wi:t.z.~i· >cJEl:ich J?.... botnil· -:;; Uoluych matetn dz i si ej s z y c h ob r a ,
... 'ie.mice są <towcdem w jak ciężkie1n po· w Hanoverze
Szymkowiah.-U., ... e z tego w Dr us kie o i kach •
.
łożeniu, mimo zawartej konwencji, uraj- powodu tydzień już leży w
szpitalu.
Powrót P. Prezydenta Rzplitej i pret ,
...ują się nasi robotnicy sezonowi. Oof..at· •.rótce potem nad ranem ~dburzen. jera Sławka do Warszawy nastąpi jutro.
nio mamy do zanotowania taki drastycz- robotnicy rue ...ueccy wywarzyli drzwi do
"'
•
· *
ny pn;ykład z miejscowości Ruthe pow. mieszkania robotników · polskich i bili
W kołach politycznych oczekują waż·
Kildesheim, mianowicie: podczas wescla ich żelaznemi narzędziami ·"11t, że jeden nych wydarzeń z końcem bieżącego ły·
jednego z robotników polskich,
kiedy z nich leży ciężko ranny. Obecnie wypo- godnia t. j. po powrocie premjera Sław·
goście weselni siedzieli spokojnie. wtar- wiedziano pracę kilku robotmi.<om m. in. ka z Druskiennik, gdzie zapad•1ą decyzje
gnęło do mieszkania 2-ch
policjantów prezesowi filji Związku Polskich Robot- co do dalszej polityki l'Ządu w stosunku
niemieckich i bez żadnego· powodu poczę-1 ników Rolnych w Hanoverze
do parlamentu.
ło bić pałkami gumowemi osoby wskazy.
t1HMMMW

próba ~it - zawiódł całkowicie.
W cZJoraj prokuratorja zwróciła się do
Min. Sprawiedliwo3ci z żądaniem pociąg
nięcia do otl!'...owiedzialności wszyst:tich
p.os!ów, którzy podpisali rezolucję kratej

(W) .donosi z Warszawy

st os une k rząd u· do Sejm u
ś 1~ s k i e g o .
Drugą sprawą, która zapewne będzie
jak wiadomo Sejm śl~ski wzorem Sejrozstrzygnięta w Druskienikach, będzie mu warszawskiego stosuje frond~ wobec

WARSZAWA, 1. VII. 30 r.
Niedwuznacme uchwały
kongresu
Centrolewu w Krakowie i potężniejące i
dnia na dzień wrogie nastroje w kraju
przeciw Centrolewowi i opozycji, stwo·
rzyły dla opozycji sytuację bru:dzo cięż·
ką. Jest jui; jasnem dla każdego, że Centrclew przegrał wszystkie swoje atuty i
nie ocalił a11i jednej pozycji. Zgubił go
. wyraźnie wrogi
sto;mnek
przeciwko
marsz. Piłsudskiemu jak i pl'Zeciwko p.
Prezydeu towi Rzplitej.
Centrolew wie ju, że na terenie scjmowym i na terenie kraju niema na co
liczyć. Rząd specjalnie dopqścił do kan·
gresu Centrolewu w Krako ;vie chcąc się
prze.rnnać jakie wpływy 1>0siada opozyeja. I pi'zekonał się rz~d, że wpływy Cen·
trolewu są znikome. h.ongres zawiódł na
całej linji.
Przeu wyjazdem do Druskienik P· premjer Sławek przyjął dziennilcarzy i oświadczyt im, że udaje się do Druskie!tik celem
zreferowania najważniejszych spraw pań.;
stwowych. Na zapytariie co sądzl o kongresie krakowskim, odpowiedział premjer Sławek, iż
rząd nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do
uchwai kongresu, gdyż kongres ten · jako

ko~<ą~prawie
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BERLIN 1 1. 7. w dalszy_01 ciągu oficjalnych uroczystości w Berllnie z powoci.u
ewakuacJ"i Nadrenii
odbyła sie- dzisiaj· • ·na
J '
wielki~ placu przed. wielkim b. Za_m~\ie„1
cesarslnm parada WOJSkowa. Parndzi.e przy
glądały się tłumy pubiicznoś~. Wśró~ ogv'
"cero
zebranych przedcillmv ł
„ ~ en'·uzJ"azinu
i
!tlicą oddział arlylerji wschcc;nio prus:d"j
i ustawił się naprzeciw zamku. o gm~z.
11.30 odoyła się przed szefom Reichsweh y
Heyem defilada, w czasie której dano 21
ntrzałów annatnich. w chwili, gdy oddziały Reichswehry przecho~z~ły przed gmacllern ambas41.dy francuskiej z grupy studcn
tów padły okrzyki „Precz z Francją!"
O godz. 12 we wszystkich kościołach zaw dzwony.
Przed południem Kanclerz Briiniog w
imieniu prezydenta i rządu złożył wieńce
na cmentarzu garnizonu berlińskiego.
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Patek

u Marszałka Piłsudskiego
WARSZAWA, 1. 7. Bawiący w Po\.
sce pos. Patek przyjęty został w ·Druskieni
kach przez Marsz. Piłsudskiego. Tematem rozmowy pomiędzy Marsz. Piłsud
skim <! vos. Patkiem nie jest wiadomy.
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belgijsko-polskie

l Zniesie.oia

są zadokumentowaniem szczerej przyjaźni obu n~rodów
BRUKSELA, 1. 7. Minister Kwiatkow6ki w towarzystwie delegacji gospodarczej złożył dzisiaj urzędowe wizyty premjerowi jasparowi, ministrow~ spraw zagranicznych Hymansowi, przemysłu i pracy
Hymanowi,
komunikacji
Lippensowi,
spraw wewnętrznych i rolnictwa Ballsowi.
Przed śniadaniem odbyło się złożenie
wieńca na grobie Nieznanego żołnierza.
W południe minister Bertoni podejmował
gości śniadaniem w atmosferze nader sym·
patycznej.
Po śniadaniu zwie~ziliśmy kolejno prze
śliczny ratusz brukselski, izbę depµtowanych i senat oraz izbę handlową polsko belgijską. W zwiedzeniu parlamentu towarzyszył nam sekretarz izby Vital Pauwells, udzielając najszczegółowszych wiadomości belgijskich. W senacie podejmował ministra Kwiatkowskiego wicemarsza•
łek Lafontaine, słynny pacyfista i socjalista, lrtóry z wielką serdecznością witał
ministra polskiego na progu wspaniałego
gmachu parlamentarnego i osobiście opro
'!!!J!!lll~~~~~~~~!l!li!!l'!!!~~llllllllz:I
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Awantury na przedstawieniu
w Warszawie
Warszawa 1 lipca.
Jak podaje „Express Poranny", na
W\!zorajszem przedstawieniu zespołu łódz
kiego, wystawiającego sztukę „Cyjankali" w sali kina „Capitól", powtórzyły się
znowu demonstracje przeciwko
wysta-

•

wieniu tej sztuki. W czasi.e przedstawieIlia rozległy si~ z balkonu krzyki, jednocześnie zaś rn~ono ua widownię kilka
butelek z cuchnącym płynem. Przedstawienie przerwano. Policja zabr~ła się do
. d
.
usuwania
emons t ~n t'ow z ~li• usumę·

wadzał po wszystkich salach komisyjnych, !prawdziwej Eerdeczności wymiana toaspoczem odprowadził go do samochodu. tów. Honory domu czynili państwo jac-

Wizyta w izbie i senacie pozostawiła nie
zatarte wrażenie.
· Wieczorem obiad i r~mt w poselstwie
polskiem, wręczenie ministrowi spraw zagranicznych Hymansowi wielkiej wstęgi
Orła Białego, pełna głębi politycznej i
ae&w
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„suchej" ustawy

domaga się komisarz
prohibicyjny

NOWY JORK, t.~7. Komisarz prohibicyjny na Nowy jork Campbell ustąpił po
trzech latach z zajmowanego staoowiska.
W wywiadzie prasowym Campbell
oświadczył, iż na podstawie poczynionych
przez niego obserwacyj należy stanowczo
znieść ustawę o zakazie ~przetlaży allco-

kowscy ze staropolską gościnnością, zgromadziwszy w s;,vych salonach, udekorowa
nych z niezwykłym wdziękiem, licznych
przedstawicieli oelgijskiej arystokracji ro- hoh\.
dowej, politycznej i gospodarczej.
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W szkołach wojskowych
Sowietów

-

80 miljonów dla rolnictwa
Akcja Rządu celem powiększenia kredytów
i wzmocn1enia rezerw

Prace, jakie .podjął rząd dla· podniesie- środków obrotowych, rząd uruchomi akcję
nia dochodowości w rolnictwie i dla prze- kredytową w postaci t. zw. rejestru zastałamania trapiącego rolnictwo kryzysu, do- wowego.
biegają Imńca.
Zaliczki, jakie rząd udzieli pod zastaw
Opracowany plan pomocy dla rolnictwa zbóż dosięgną 40 miljonów złotych.
ma na celu w pierwszym rzędzie nie dopuśPrócz zastawu vrowadzona będzie w
cić do spadku cen na rynku wewnętrznym. dalszym cią.gu akcj" gromadzenia państwoCeny żyta, owsa, jęczmienia pod gro- wych rezerw zbożowych.
zą utraty zdolności po~atkowej rolników
Akcja ta zamyka się również w graninie powinny się obniżyć w stosunku do cen cach 40 miljonów złotych.
obecnych.
,
Większe rolnictwo będzie więc zabezDla przetrwania okresu jesiennego, wy- pieczone przed niespodziankami nnwego ro
magającego w rolnictwie zwiększonych
ku
gospodarczego.
_(PAT)
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uczą języka

polskiego

r:ewolucyjna rada wojenna w Monl
wydała rozkaz do szkół wojskowych~
przygotowujących oficerów czerwonych,
aby do liczby obowiązkowego nauczania ję
zy~ów obcych został zaliczony język polski.
. _Po ukończeniu .szkoły oficer . sowie~ki
1est. wysyłany na P11lk.tyczne studja ~a? Ję·
z~kiem d? o~ad pols~1ch na za~hodnteJ. g~a
~ 1 ~~ Sowte~ow, ~dzte naturalme trudm SU'
11 wieloma tnnemi zawodam .••
wie

W

·

czesne
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Warszawa 1 lipca.
Dzienniki podkreślają nader
rzadki.
fakt rozpoczęcia w tym roku żniw w niektórych okolicach ktaju już w dniu 2E
czerwca, gdy 7.azwyczaj początek
znnv
przypadał na połowę lipca. żniwa rozpo·
częto nietylko na piaszczystych
grun·
tach podwarszawskich, lecz również na
względnie mocnych ziemiach w powiecie
pum.wskim. Przyśpieszenie żniw spowodo·
rowania
pracy
sejmu
na
tory
pozytywwała susza.
Ratowice 1 lipca.
Dziś o godzm1e 9 m. 30 rano p. wo- nej pracy, nie dały wyniku, wobec czego
jewoda Grażyński wręczył marszałkowi sejm został odroczony. (PAT)
sejmu śląskiego dekret p. Prezydenta o
odroczeniu sesji sejmu. śląskiego.
.
Jak się dowiadujemy, odroczenie to
spowodowane zostało przez stanowisko,
~jęte przez kluby Korfantego i niemiec·
ki. Kluby te ' chciały podjąć pracę , nad

,,,

Sejm

Sląski

odroczony

I

rodzeństwa

Gigantyczny Jot

z Chicago ·

to około 30 studentów, 10 zas za:trzyma- budżetem na rok bieżący, pomimo, że ono dla spisania protokółu, przyczem za. hecna sesja sejmu śląskiego nie
była
brano im G butelek z cuchnącym płynem., :~udżetowa, a budżet na rok bieżący był
Po 20-minutowej przerwie i wywietrze- już pr~yj~ty pr~ed wy~rami przez Raaiu sali przedstawieni~ wznowiono przy dę woJewo.dzką i · zatwierdzony
przez
v
, .
Rząd.
. .
. .
.
_ _
zapalou~ eh swiatła~~0 (PAT).
. Wszelkie '!rs1łln woJew~y .us~łuJą~ego doprowadz1c do porozurruema 1 !'kle·

.Rekord

długotrwałości

lotu pobity

Nowy Jork 30 czerwca. I Do 16 dnia samolot, którym kieruj e
C:hie-;'l.goska rodzina Hunteró:v. pobiła ~ohn Hunt~r i jego siostra Kennet, krąw medz1elę :·ekord długotrwał?sc1
lotu zy~ w powietrzu bez trudności. w tym
bez lądowama~ u st~lony w ubiegłym ro- dnm powstał- w zbiorniku
benzyny oku. przez ~'Br~ena 1 Jacksona na 420 go- ·''.1ór, 17.-go dnia począł przeciekać zbiordzm, 21 mm. 1 30 sek.
mk z o!Iwą. Lotnikom udało się uszkodzenie naprawić '\V powietrzu.
Na kilka godzin przed osiągnięciem
rekordu lotnicy zrzucili na z.iemię wiadomość, iż Kennet strasznie cierpi wskutek bólu zęba. Natychmiast wzbili się w
powietrze dwaj bracia Walter i Albert i
dostarczyli jej buteleczkę z kroplami uśmierz.ającemi ból.
Walter i Albert Hu11terowie wznosili
.się 154 razy w powietrze z zapasami benzyny dla latających rekordzistów.
Zł.1.Wcwraj koło godz. 6-ej wiecż.orem, w
Al@
±ffłi*
chwili pobicia rekord11 O'Briena i Jacksona, wśród zebranych na lotnisku tłumów
Dziś i dni następnych!
zapanował niezwykły entuzjazm, gdy lot•
nicy na znak ustanowienia rekordu obZamiast filmu „MARSZ WESELNY", który ukaże się wkrotce na ekranie
niiyli się na 20 metrów.
wyświetlamy przepiękne arcydzieło dźwiękowo-mówione śpiewane p. t.
Relrnrdziści są bardzo zmęczeni, gdyż
głóWJ1€ ich pożywienie stanowi
cza rna
kawa i czekolada. Zdarzało się kilkakrot·
nie, iż mimo zmian, odbywaiących
się
co cztery godziny, pilot zasypiał
przy
stBrze.
Film osnuty na tle wojny światowej i za kulisami wielkich Rewji i kabaretów
Na szczęście zawsze w óstatniej chwi
Nowego-Yorku. Reżycerji R. Walłacce.
•
li udało się aparat wyrówn.lć.
Mimo zmęczenia John i Kennet za
mierzają latać tak długo, aż ze
wzglę5w technicznvch beda. mu.c;ieli wvlado·

CENY
WSZYSTKICH
MIEJSC:
i 1.50

,,UPADŁY ANIOŁ"

Dziś

i dni

następnych!

W spaniały program!
- - Nastctpny program: - -

DUSZE
W
przygody miłosne pięknej manikurzystki
. W rolach głównych:

UL. KILINSKIEGO 123

-

\Y/ rolach głciwnych:

VIA IUłłlBElł;$CHITX, OTTO GEBUlłCłł,
~anm~6!5fl!~"-§""~"*~~~~~„=~-·~~- '1M.\.FOHS Flłffl.AMD i inni.

18lłfE„OLI

Początek seansów w dni powszednie o go_d zinie 5.20, 7.1),
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.
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W ostatnim numerze miesięcznika
„Droga" ulrazał się ~tykuł A. Skwarczyń
sl(iego p. t. „o co toczy się walka?" w
dzisiejszym r-0zgwarze namiętności politycznych, w atmosferze inwektywy i plot-;
ki, -, w chwili, w' której ·tal< często kalej-·
dvskop drobnych wydatzeń przesłania
nam perspe~tywę ~istoryczną, jest to. głos
tak czysty, stojący rm 'tak wysokim po-·
ziomie etyl{i i zrozumienia istotnego fak.
tów, że godzi się zapoznać z nimi jakhajszersze koła społeczeństwa.
.
Autor w formie listu zwraca się do jed.iego z przeciwnikó\\f politycznych i próbuje określić, o co toczy się dziś w Pol•
sce wallrn. Wierzy on, że·-po stronie Opózycji "jest jeszcze pewna ilość ludzi
wa1iościowych 1 ludzi dobrej woli", z którymi możliwa jest dyskusja, nle wal.~a. I z;
tymi ludźmi, adresując list swój do D-ra
H., próbuje tę dyskusję podjąć. Tym
przeciwnikiem dobrej woli nfo może być
p. Andrzej Strug, autor ai1ylm~ów w „Robotniku", podpisywanych pseudonimem
,,Były", ani p. Thugutt, inicjator i współ
autor p~zkwilu na Polskę, jakim był swego czasu „Głos Ligi obrony praw czło
wieka i obywatela w S!)rawie więźniów
politycznych". Aci tembardziej posei Niedziałkowski, który „w czasie wojny i okupacji znalazłszy si~ wśród młodej elity stronnictwa o Polskę wówczas wah.
czącego, nie zechciał osoby swojej
ryzyko nigdy nastawić: m:.mdurem rantion swoich ani przez jeden dzień . nie ra ·
czy~, w walce cywilnej z ·okuvacją na ża

aa

s~ank

den

sio nie

naraził

.afo„zato obec-

nie w redagowanym przez siebie naczelnym organie partyjnym, pozwał~, by ktoś
w ironicznych cudzysiawach pisał o idzologji Piłsudskiego~ a inny - wieiki jakiś
3tra-Ceg powtarzał za „Gazetą Warszawską" w formie zwulgaryzowanej wszystkie wymysły tia armję i jej wodza.
Dochodzi auto1· do wniosku, że istotą
sporu ideologicznegor fa!<i się dziś· w Polsce toczy, n!e jest różnicą zdai1 w dziedzinie zagadnie11 gospodarczych czy spotecznych. Nie jest nią nawet zagadnienie ustroju polityczn~go.
„Nie leży ona w polityci:rem polu widzenia. Leży pC>nad niem - i sprawy po-

lityczne, gm;µodar.::ze,

społeczne,

ustrojo-

we s~ jej po.:'.porządkowane.

O

CHODZI O HONOR POLSKI. C:!iODZff
ZMIANĘ
STOSUNiW

ZASADNICZĄ

MORALNEGO DO PAŃSTV/A.
To nie B'J ahsfraUta, pod które każdy
s•.Nc;J '.V'.lrto:;d i t:c:N':l• ~c;jci po~i'.liawia1;
l\~Cz~. T·o s~ DliC :.11 1 '~i.:· ~tu'_,~lia FHs-ads!deg;), r\l.Ó~ C Wid::l e~~ i O~CZH\'.'D. Zl.IJ>Chtic
konliretnie - i zu~cin1c i-:~:1:G·~1t1:\! odczuwać

.,,u, ,3

z dnia 2 11pca 1930 roku.

uczy.

Chcecie 9rzykfadów !Chodzi o to, by sprawty moral!>i i gloryfil<atorzy zamordowania Pierwszego Prezydenta Rzeczy
pospolitej, oraz ich sojusznicy z wczorajszego
„C h j c o o~ P i a s t a" i d z i s i e j -

s z e g o „C e n t r o 1 e w u" - z o sh.li pozbawieni głosu w
,?-yc itt po1skiem, zostąli

byłby przesądzony'•„

rycznej, niemasz tolerancji i niemasz
1-mmpromisu. A nawet najuczciwsi z Waszych dzisiejszych przyjaciół polity~znych,
już dawno, już przed maJem s:rnkałi kompromisu z obozem mordu Narutowicza i w
kompromisie z nim 11racowali i dziś pracuj<} coraz ściślej -- przeciw Piłsudskiemu.
W takiej sytua'-i moralnej mówić o
„kleju", o łagodzeniu antagonizmów przyznajcie mi fo wreszcie -=- jest · naprawdę
rzeczą
zv.9elnie paradoksalną.
Klej ten znajdzie się wtedy, gdy t a
c z ę ś ć s !J o ł e c z e i1 s t w a , k t óra d zi ś us i d l o na j es t d em a g o g j ą k i Ik us e t p a r t y j n i k ó w z C h j e n o-P i s f n c z y
Centr oIewu zos ta ni e z t e j
mieniłem.
n i e w o ! i u w o I n i o n a".
.Nie p1·óbujcie, doktorze kochany, szuPrzyznajcie jedno, tym ludziom którzy
kać
usprawiedliwień
dia kogokolwiek. dziś w Polsce rządzą, trzeba pomóc ze
Dobrą jest może rzeczą tolerancja i ko- wszystldch sił, bo oni są jedynymi w
nieczną lmmpromis, - ale w bj jc<lnej je- przeciwie(1stwie do
odmętu wszystkich
dynej sprawie: stosunku do zbrodni histo-1 demagogów,
spekulantów,
wykolejeńi fizyczny

nawet uważali (a wiem
przecież, ie tak nie ~est) wszystkfo zarzuty przeciw „sanatorom" za prawdziwe, i
gdybyście wszystkie s_rirnwy „żyrardowa''~ „Skarbofemu", „Dojlid" i t. d. uważałi za wymys~ piłsudczyków,
gdybyście
wraz z waszymi (niestety) sojtwznikami
uważali, że !!ie Kuch<łrs!d, lecz
Czech-0wicz (a właściwie ten, · kto nim w danej
s-prawic kierował) winien stanąć przed
Trybunaient Stanu, - to przyznacie chyba, doktorze, że wszystko to jest może
smutne, ale ~nzede jest riJczem w porównaniu z tą Jedną zbrorlniąi z tą dla
niej bezmyślną tolerancją, które jako nacz~lny, symboliczny przedmiot walki wy~

ców, kabotynów, którzy przewodzą dzlA
w partjach - oni, powtarzam, są jedynymi godnymi Polską rządzić i walkę o honor Polski wygrać! Porównajcie tylko

„Gdybyście

z

GM

firi

I

życie

Mościckiego, Sławka

taldego

czy

P1·ystora (nie mówiąc już o Piłsudskim),
czem cno jest w stosunku do Polski z ży
ciem ldóregokolwiek z tych, którzy w par~
tjach rządzą 1 rządzą powtarzam, a nie sę
to!arowani dla tradycji tytko dla reklamy,
a odpowiedź wasza w jeden l..!dyny tył~.o
może w,-paść sposób".
„A więc, kochany doktorze i wy wszy,
scy, - których mam na myśli, pisząc de
Jednego najbliższego mi z Was, którzy
jeszcze siłą przywiązania czy przyzwyczajenia stoicie przy dawnych, niegdyś szla·
cheinych, dziś zaszarganych sztandarach
partyjnych - podnieście troską tale szęsto
zasmucone głowy, uwierzcie - i chodźcie
z nami! Pomóżcie nam do zwyci~twa Honora i Dobra Polski".
Wf
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· Przyboczńy

organ Lloyda George'a przestał wychodzić

Korespondencja własna "Hasła Łódzkiego"

Londyn, w· czerwcu 1930 r. terjał, odmłodzono personel,
Londyn ma o jeden dziennik mniej. Z
dnia na dzień przestał wychodzić liberalny „Daily Chronicie", przez szereg lat
przyboczny orgąn ) Lloyd George'a, w
kłórym pi<;ywał s w e p r o g e r m a ń s k i e a r t y l< u ł y , prowadząc swe
stronnictwo ślepo do bankructwa, które
tak wyraźnie, mimo wysiłków lorda Asquit
and Oxford, zaznaczyło si~ w wyborach w
roku 1924.
„Daily Chronic!e'' przez kilka lat swego istnienia zdobył
sobie . nie~wykłą
wprost poczytność.
Zakupiony
przez
Lloyd George'a jeszcze za pełnej wojny
„za psie pieniądze" z fundusl;ÓW ówczesnej koalicji rządowej, doszedł po woime
pod wytrawnem kierownktw<:!m clo tak
olbrzymiego roz\voju, że co do liczby nakładu s t a ł n a d i' u g i e m m i e js c u po „Daily Mail". Rozwój ten postepował
ustawicznie, co jednak nie
pr~eszkocłzilo P: Lloyd George'owi sprzedać prosperujący dziennik
z ogrom:1yrn
zyskiem za 3 mil jony funtów szterlingów.
$tc;1o się to w roku 1927 i w rezultacie nabywcy przynioslo czystą stratę, w czem
dużą winę po11osi sprzedawca. P. Lloyd
George sprzedał bowiem pismo, aby ~'.i<;
Pel-i ronić przed. duiemi wyd2tkami ,.,
zwl::izku z odnowieniem pisnw.. W kilka
iat bowiem po woj:1ie wszystkie wielhc
c!zienniki londyńskie z:aczęły się odświeżać .
Pobudowano nowe olbrzy1111e
qmachy z h.'.lllami, lokalami kl~1bowemi, sa
l~mi na zebrania i uroczystości, odbiornikami radjotelcgraficznemi i t. p. Odnowiono również drukarnie, odświeżono ma-

j e d n e nt prowincji. świadczy to o z n a c z n e !n

słowem ożywiono całość. skurczeniu się wpływów
Kosztowało to oczywiście olbrzymie sumy, 1 i b e r a ł ó w w kraju w ostatnich laale było niezbędne. Sprytny Lloyd Ge- tach, a tcm samem i o znacznym spadku
orge nie miał zamiaru wydawać tego, co liczby czytelników pism liberalnych. Takjui na piśmie zarobił i wolał je sprze- tyka targów partyjnych, której z nicdać. No,v-y nabywca nie rychło rozpa- zwykłym uporem trzyma się Lloyd Geor-

trzył się i zorjentował w sytuacji, a gdy
wreszcie w ubiegłym roku pr~~ystąpiono do
odmładzania „Daily
Chronicle' , okazało
się, że było już zapóźno. Czytelnicy odbieo-li już. Mfodsze, wojenne pokolenie liber~lów wolało czytać żywy „Daily
New'', aniżeli starczy zewnętrznie i w
treści „Daily Chronicie''.
śmierć,jego nastąpiła zupełnie niespodziewanic. Pewnego dnia rozeszły się pogłoski, że wydawnictwo zostanie zawieszone, ale redaktorzy pracowali jeszcze.
Nazaiutn: znów pogłoski, że toczą się
ro!<m\.ar.ia z wydawnictwem „Daily News"
o fuzję. A trzeciego dnia współpracownic}'.
redakcji administracji i drukarni zastah
bramy zamknięte. „Dc.ily Chronicle" n i e
u ka z a ł s i ę w i ę c e j , natomiast
po_jawil się na ulicach miasta „Daily NevJs
and Chronicle", w wyniku szc~ęśliwie, mimo wszystko, przeprowadzonej fuzji.
W ten sposób „Daily News" raz jeszczo. udowodnił, że jest smokiem, wch!amaJćlcym jeden dzienilc po drugim. Już
r,irzcd wojną \Vchłonąl on w identyczny
sposób „Morning Leader"' a przed cl~von;a
l~~y inny poczyt~y z~ po~_::ą~ku ~zienm~
ll~:ral~y, „:"V~s'.mrn~te'. , (a„e~t~ : Tak
w:):c h.~era!J posJ~c\aJiJ: ,!zis ~kli\~Ie ":twa
~1 ~~~1y. ,„Dai ly N~~vs _an cl Lh~~?.1 ~ 1.'.· w
::.to 11cy i ,,MancL ... stE'1
Guat'-tld.1
na

ge, nie zawsze prowadzi d o s u k c e •
w y b o r c z y c h • Czy ta bierność nie prowadzi jednak do zupełnego
zaniku
liberałów i do
powrotu do
dawnego systemu dwupartyjnego w Anglji? Liberałów dziś już nazywa się zachowawczą „filją Labour Party", z powodu
stałej współpracy tych dwóch stronnictw.
O tern właśnie przesuwaniu się wpły.
wów liberałów na lewo świadczyć może
również fakt, że organ Labourzystów,
„Daily Herald", który przed rokiem jeszcze Jiuył zaledwie 250,000 czytelników,
dziś Uczy ich przeszło miljon; stan pesiadania konserwatystów pozostaje bez
zmian, a 1 i b e r a ł ó w k n r c z y
s i ę c o 1a t k i I k a o j e d n o
p i s m o •
Wobec zamknięcia „Daily Chronicie",
stolica Auglji posiada obecnie zaledwie
cztery
dzienniki ranne jednopensowe,
które dzielą między siebie sześciomiljo
nową masę czytelników. Są to: „Daily
Mail", „Daily Express'', „Daily News ami
Chronicie" i „Daily Herald". Z „Morning
Post" już się dziś nikt nie liczy a Times" i „Daily Telegraph", spr~~cla;ane
po 2 pensy, mają swych czytelmków, ale
1 rczyguują z mas. _Ponadto pozostają trzy
dzienniki wieczorne.
W
t
ób L
ten o o spos
one1yn przeprowa~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 dził u siebie ratjonalizatj; dzieunikarską

Stronnic·[w;a
~~

sów

I

narodoi~Je ~--_;~---·"--·:=~:.„;;?"~~)ffi- 1

R. N.

o• swię• t ego
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,
a TItu.l:.ogos,aw1ensł\vo
jCa

· · Na kongresie Euchr<l·ydycznym w lk~cll spraw Kościo1~ _l~zymsko-Katolic
Poznaniu, Nuncjusz pn,pi~sln, ks. arcr- .la.0go u&tosm~lrnwuJe się prz~z p~yz.mat
l iskup Marmagg:i polecił p·.-zeczytać pi- tylko s~rch mteresów , . o s w l a. d smo Ojca świętego, które otrzymał i ra- cze n le to po ml 11 ę ł a m l_lcji Kongresu. Po odczytaniu Us~u qjca c z ~ n i_ ·e n~ , . pacząc ~e:i;n samem mświętego zabrał głos ks. nuncJusz i. o- ~e~cJę <;>Jca ~v.:1ętego, ktory w ł.as}mwo·
świadczyl, że bło~o~ławieństwo
OJc~ sc1 sweJ udziel~ t~go błogosła~1enst~~·
C;iwietego w tym hśc:e zawarte,
o d- TAKIE TRAh.TOWANIE
A.JW~z~ 0 ~s i s i ę d o c a ł e g o k o n - ZYCH, DLA KAŻDEGO PRAWO WIER
gres u
je,,. o organ i z at o- HEGO KATOLIKA
OśW1ADCZEN,
r ó w , 'j e g 0° o b r a d , . d a l e i DUDZić :MUSI 'N DUSZY WIERN~CH
d 0 m i n. s t a P o z n a n i a, d o UCZUCIE PO'I'ĘPIENIA DLA ZAKUc a ł ej U ze czy po sp o 1 i tej i uvv PARTJI, CHĘTNIE PODSZY vAw s z y s t k i c h,
k t ó r z Y n i ą. JĄCEJ SIĘ POD MIANO ARCY-KATOr z a d z a.
LlCKIEJ. Podobne wypadki oświetlają
P~wyżs;ą wiadomość powtarzamy za w całej. peh1i. pociy11a11:i': ~a~·oćlowej
Dniem f'oh1d in" z c1nia 2~
czerwca moh2.cj1 wz:~·:ic~dcm !<osc101a 1 ]l'go w1er·
1

banitami.
O to idzie walka - i utpmwdę przed·
! niot jej dość jest ważny, by walka by3a bezv;zgI0dna, oraz by nie szczędzić w
:ni .j o~br. Wó tz jej po naszej stronie
,h' d ~-·, Li j ., t p • y 'cm, anj męże;1
. s[~~m.t, - 0!!1 :~;.;ni;l te, nie v;;y ... ze:pują za
kresu jego roli.
Wall<ę z niewolą i pozostałym po niej
demoralnym stosunkiem do państwa Pił
sudski podjął - i wygrać musi, bo gdyby 1,920 r. Nr. 17:'.;.
Prasa „narodowa··~ któta do
.Przearal - byt Polski moralny, a zatem

pe-

nycli.

wszcl-

WieJkł wybór w6zków
dzfecfnnyc!i
krajowych :zagranicznych ł6tek me•
talowych; wyżymaczki amerykańskie
materace wyściełane oraz materace
sprężynowe
hyv.ieniczne "Patent" do
meblowych łóżek podług miary nabyć
można naJb1n~el i na najdogod•
nie;szycb warunkach w fabrycz·
nym składzie

"DOBROPOL"

ł.ód:i

Piotrkowska 7!
w podwórzu, tei, 1-58·61
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PROCES BARDY HIPKA

WAllłlATA

--

HASŁO
ŁODZKIB

'dnia 2. VII.

„Co zrobić po maturze''

,__

Kursy nauczycielskie
w Ostrołęce

Klf~!Pw!!Elł z!!!~~'!!!~"
I-

Przy 38 tysięcac:b młodzieży uniwersyt~
kiej jakże niepewne są widoki na 1Aobycie sta.
uowiska i chleba! Długie i kosztowne studju111
uniwersyteckie - trudne lub niedostępne dta
.
tuczne 0 oddychania
Po odgłosach kroków, 1ak1e stamtąd wielu. Wielu też z młodzieży nie wie, co z solllJ
Proces bandy Hipka Wafjata w W~rsza sz Prze~odniczący· . Ile osób zna1'dowa- dochodziły, odniosłem wrażenie, że znajdo
zrobić po maturze, by zapewnić sobie stałą i
·
ł ·ę wczoraj w dalszym ciągu.
·
•.
lifie t oczy s1 . . . . .
ło się w kurytarzu, crdzie była Anczewska? wało się tam c1wu męzczyzn.
pewną choć skromną egzystencję.
Mało
też

Sęd Pierwszy
prze~uchuje
sw1ad~w.
.
. -~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zeznaje p. Adam Koemgl,. kto I!!!!

ry wszedł do mieszkania

p. Loewe~fls~a
przy ul. Foksal, nie IJlOg_ąc doczek~c . się
powrotu wychowawczY.111. H.ryncew1czowny. Drzwi otworzył Stask1ew1cz, a po z~1i;~
knięciu ich krzyknął nagle: ~ęce do goro.
P. Koenig!, wchodząc z pasazyka do kuchMi, ujrzał
z trzech stron wyciągnięte reyvotyvery,.
Które trzymali w rękach Staśk1ew1cz, Bielicki i Rytter. Rytter zrew~dował świadka,
zabierając mu rewol~er i 1.0~0 . zło~yc~.
Następnie Outaszewsk1, Stask1ew1cz .1 _B1e
!icki związali p. Koenigla odprowadz1h go
do jednego z pokojów.
. •
Bielicki pozostał tam przez chwilę 1 p.
t{oenigl rozmawiał z ~im, ąu~acząc, że za
brano mu jego osfatme p1en~ądze yrzed
pierwszym i prosząc, by mu Je zwrocono.
Bandyta oświadczył wówczas: Będą panu
zwrócone, tylko
.
niech pan siedzi spokojnit:,.
świadek słyszał w kurytarzu, gdz~e ~a:
uważył stojącą służąc_ą. Anczews~ą, )ak1es
charczenie, a po chw1h odgłos ciągniętego
po podłodze ciała. Wszystko to trwało
trwało około 20 minut.
· Do chwili wyjscia bandytów żadnych i~
~ych odgłosów ani tet hałasów przy rozb1
j~niu kasy nie. było słychać, ~c~yż ~b~od
marze obłożyh kasę materacami 1 posc1elą.
oswobodzeniu się z więzów p. Koenig!
znalazł Anczewską w spiżami 1
rozwiązał jej ręce, wyjął knebel z ust i pró
bował ratować nieszczęśliwą, przy pomocy

Nowe ognisko
sztuki ·ludowej
zostało

zorganizowane w .Złakowie Kościelnym
pod Łowiczem

W Złakowie Kościelnym pod Łoyvi-lnych paci'Orków, ceramikę, rzeźbę ludoczem zostało zorganizowane ognisko księ wą, wyroby snycerskie, sprzętarstwo,
żackie kultury, sztuki i przemyisłu ludo· wielką kolekcję wycinanek, oraz koszywego. Ognisko to w samych zaczątkach karstwo i wik.liniarstwo, ponadto rzeźbę
swego istnienia może pochlubić się z a- artystyczną księżaka Patryny, samorodw i a z k i em m u z e u m i
z o r- nie przejawiające się malarstwo i pewną
g a :ri: i z o w a n ą. wys ta wą. Wysta- ilość eksponatów przemysłu artystycznewa ta, choć zorganizowana w pośpiechu, go z ziemi ł'Owickiej. Osobne stoisko zaję.
dała jednak dobry przegląd w;rtwórczoś- ła szkoła żeńska rolnicza z Mirosławic,
ci łowickiej. Todzielona była na dwie czę- wystawiając wyroby tkackie, hafciarści. W dworku wystawione były ekspo- skie i
bieliźniarstwo.
Zorganizowano
naty, przywi·ezione z Łowicza z Muzeum również ciekawy pokaz pracy z zakresu
im. Reymonta i nader cenne okazy sztu- P r z e r ó b k i 1 n u,
k w i a c i a rki łowickiej; szczególną uwagę zwracało s t w a i w y ci n a n e k. Komisja
doskonale
oddane,
c a ł k o w i t e sędziowska, zorganizowana przez Warsz.
w n ę t r z e I z b y
ł o w i c k i e j. Tow. Pop. Prz em.
Lud„ pod przewoW osobnym pokoju zgrupowano barwne dnictwem dyr. C. Młodzianowskiego, w
hafty współczesne samouczek-dziewcząt skład której wchodzili b. rektor Hryniełowkkfoh. Hafty te, oparte na najstar- wiecki, etnografowie p. Mangiewicz i p.
szych wzorach haftów miejscowych, cie- Chełmińska, kierowniczka ogniska, preszyły się wielkiem powodzeniem.
zes oddz. warsz. Tow. Krajozn„ p. KołoDruga część wystawy obejmowała: dzejczyk, art. - mal. p. PlutyńsJrn, prof.
wsp ó ł cze s n e tka c two 1 u - Zieliński z Łowicza i delegat Warsz.
d o w e wełniane i lniane, pasy łowie- T-wa P. P. Lud., p. Garczarczyk - rozkie, hafty barwne, wyszvwanki z barw- dała uceestnikom wystawy 29 nagród.

l>o
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Pomnik rosyjskich żołnierzy
w Warszawie

Bohater

Na cmentarzu wojskowym na Powązkach
budowa pomnika na grobach żołnierzy rosyjskich, którzy padli na pola chwały w obronie Warszawy w latach 1914
1 1915. Budowa pomnika uskuteczniona została
przez specjalny komitet. środki tego komitetu złożyły się przeważnie z ofiar,
złożonych
przez emigrację rosyjską w Polsce, Dokoła pomnika urządzone zostaną kwietniki. Poświęce
nie pomnika odbędzie się w dniu 29 sierpnia
r. la.

Pożar

SIOStała zakończona

w

urzędzie

gminnym w Huszczy

I

Udaremniona ucieczka

ski, herszt

osławionej

bandy Rysia i Jan Dzia-

::::~ę powzięli

zamiar

W tym celu zaopatrzyli
tl:1i.

poczęli przepiłowywać

wydostania
się

kraty

w

piłki,

się

z

które-

żelazne.

Dziadoń pracę swą ukończył

w całości i oczekiwał znaku swego towarzysza
Szałkow
skiego, któremu nie wiele już brakowało
do
zupełnego przepiłowania :kraty.
Czujna straż więzienna udaremniła w porę
plany bandytów. Obu zbrodniarzy unieszkodliwiono i wdrożone w tej sprawie
energiczne
śledztwo..

stare

ale smutne dzieje

""f ragedja ucznia gihnnazjum w Dubnie
Wielkie wrażenie wywołało w Dubnie sam, co w dużym stopniu utrudniało mu
w mieście, samobójstwo ucznia kl. 7-ej naukę.
Konstantego Dakowskiego lat 20, który doZ jednej strony szkoła, nadzieje Iepstał dwa niedostateczne stopnie,
z nie- szego jutra, widoki ulżenia ciężkiej doli
mieckiego i łaciny, wskutek czego pozo- rodziców i swojej, a z drugiej walka o
stał na trzeci rok w tej samej klasie. Chło- byt, brak poparcia i pomocy z jakiejkolpiec zrozpaczony, targnął się na własne wiek strony, niezrozumienie sytuacji przez
życie.
Fakt ten tembardziej jest przykry, wychowawców.
że denat był synem biednych rodziców i
Stare, ale smutne dzieje, a w korku
na swoje utrzymanie musiał pracować przedwczesna śmierć.
---D'---

Przed pogrzebem

JULJA A EJSMONDA

l

B.u rza na Sląsku

wyrządziła

Wczoraj o godz. 6 rano w specjalnym
wagonie, doczepionym do pociągu pospie
sznego Warszawa - Zakopane, pr zybyły do Warszawy na DworzeG
Główny
zMoki tragicznie zmarłego ś. p. Juljana
Ejsmonda.
O godz. 7 rano zwłoki przewieziono

Placu
do kościoła św. Aleksandra na
·rrzech Krzyży, gdzie zostały ustawione
na katafalku w dolnym kościele.
Pogrzeb ś. p. J ulj ana Ejsmonda odbędzie się jutro o godz. 10,30 rano
po
skończonem nabożeństwie żałobnem na
cmentarz powąiz.kowski.

wiele szkód

. Burz.a, która szalała nad sląskiem, wyrzą·
dzda wiele szkód w lasach, górach oraz domo.
stwach. Nie obeszło się też bez ofiar w
ludziach,
Wskutek uderzenia piorunów spalił się las,
własność hr. Thiele Winklera z Rudnika. z teg~ samego powodu powstał pożar w zabudowa.
mach Jana Steca w Ustroniu, niszcząc doszczętnie dom mieszkąlny oraz inwentarz i tego.
roczne zbiory siana.
odj:zas szal<iącej burzy nad gminą W esoh
'"'. Pow. pszczyńskim uderzył piorun do mieszkania ~~rasow, zabijając przechodzącego w odległosc1 trzech metrów od okna 20-Ietniego
J:'awła Noras~

obowiązku

Przed kilku dniami wybuchł we wsi nego w ciągu 10 minut objęły płomie
Huszcza (pow. Biała podlaska) groźny nie ze wszech stron. Wewnątrz budynku,
pożar. Nagromadzona na podwórzu urzę- wśród morza ognia, z ofiarnem poświęce
du gminnego słoma, przeznacz011a do po- niem przebywał sekretarz gminy, Konaszycia dachu, na skutek porzucenia nie- rzewski Władysław wraz z Wojciechem
dopałka
papierosa, stanęła w płomie- Tarkowskim i trzema strażakami ratując
niach; pożar ogarnął w mgnieniu oka bu- objęte już płomieniami akta Urzędu gmindynki gospodarcze, w którym znajdo- nego. Nie zważając na oparzone skronie
wały się przybory ratownicze straży po- i ręce, co chwila stawał w oknie, wyrzu_żarnej. Na alarm stawiła się w ciągu
5 cając na drogę pliki akt i ksiąg, zapomiminut ochotnicza miejscowa straż pożar- nając zupełnie o ratowaniu swego pryna - niestety pozbawiona sikawki, którą watnego mienia. To też akta wszystkie
dwóch niebezpiecznych
z płomieni rozpaloną wyrwano, jednakże uratowane zostały, ale sekretarz pożostał
!bandytów
bez wężów, bo już spłonęły. Akcję ratun- bez ubrania, czapki i butów nawet, nie móNqcy wczorajszej dwaj, zamknięci w sepa- kową skierowała straż ku niedopuszcze- wiąc o meblach i inwentarzu, które da!atkach najniebezpieczniejsi z po&ród
w1ęz niu ognia pa sąsiednie budynki. Drewnia- szczętnie spłonęly.
uiów na Lukiszkach w Wilnie Piotr Szałkow ny, słomą kryty budynek Urzędu ___
gmin-oeo
I ___
doń, obaj skazani na karę śmierci, po porozu- ,

znanym ogółowi jest fakt, że jednoroczne atu·
djum na „Rocznym Kursie Nauczycielskim" zn·
pewnia posadę nauczyciela w szkolnictwie
powszechnem.
. Państwo zorganizowało już pewną liczbę takich kursó'rf, ale jest ich dotychczas tak mało
Żf; .zaledwie drobny procent zgaszających si~
moze być na tych państwowych kursach przy.
jęty. owstają aztem takie kursa urywatne.
„ Towarzystwo Szkoły średniej w Ostrołęce"
~trz;:mujące od 10 lat 8-o klasowe gimnazju~
zeskie, prowadzi także Kursy Nauczycielskie
~d lat trzech. War1Jllkiem matura gimnazjalna
~ skromna opata za naukę. Zapisy maturzystów
I maturzystek na Roczny
Kur11 Nauczycielski
przyjmuje Dyrekcja Kur~u do 1 siernnia bież.
roku..

Samochód najechał
na drzewo
Samochód aptekarza pszczyńskiego

Prok~

P~, wr~cający z wycieczki, na skręcie ~ Pszczy-

rue, na1echał na przydrożne drzewo· wskutek
. wszyscy pasażerowie zostali
'
ud e~zema
wyrzuceni z auta, przyczem jeden z nich, kupiec
G_ałuszka odniósł ciężkie rany, reszta pasaże·
row cudem ocalała, wychodząc z lekkiemi ra·
nami. Auto zostało zdruzgotane.

Jeden obiad darmo

dla głodujących w Mińsku
W związku z 10 rocmicą bolszewickiej ofen·
Tuchaczewsldego komitet organizujący
obchod ze względu na wielką ilość głodnych ~
Mińsku ·postanowił wyasygnować większą su.
mę pieniędzy na urządzenie darmowych obia.
dów, które będą w tym dniu rozdawane na uli·
cy. Ilość tych obiadów obliczona jest na 30 ty.
sięcy osób.
Miiisk liczy 100 tysięcy mieszkańców, jes1
zatem bardzo charakterystyczne, że tak wysoki
procent głodujl!cych znajduje się w tern mie.
zyw~

ście..

Strzał na uczcie jubileuszowej
Brzeżany ollchodzą 400-lecie założenia miasta. Program uroczyafogo obchodu przewidywał
m. in. także obiad, wydany Rrzez prezydjum
miasta. W czasie uczty przechodził przez sal~
p. Bronisław Czapliński, sprawujący godnośi
komendanta obwodu zwi ;!~~lm strzeleckiego w
Brzeżanach. D~ Cz~plińsli;iego . przystąpił ,kpt.
Aleksander Ma1ewsk1 z 6 p. lotniczego we Lwowie, który poprosił na chwilę rozmo\ry do garderoby. Tam doszło między nimi · .do krótkiej
scysji, w wyniku któri:j kpt. Majewski uderzył
w twarz p. Czaplińskiego. Czapliński odpowiedział policzkiem. Wówczas kapitan Majewski
wyciągnął rewolwer i strżeli, · Czaplii1ski runął
na podłog~. Kapitana fdajl!wskiego obecni przy
trzymali, zaś Czaplińskiego, który został ugodzony w pierś obok serca, odwieziono do szpitala. Stan jego jest bardzo ciężki.
Kpt. Majewskiego na ·polecenie . płk. Bała ba·
na szefa żandarmerji wojs!.;owej we Lwowie
aresztowano i pociągiem odstawiono do Lwowa.
-oQg-
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Związku Przemysłu
Włókienniczego w Łodzi

zrzeszonych w Krajowym
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·'Stan uruch·omienia abry·k
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Według danych, uzyskanych w Kra-,czego w Łodzi, stan zatr.udnienia fabrykj'pierwszego 1..-Sodnia ubieg-łego miesiaca
jowym Związku Przemysłu Włókienni- zrzeszonych w tym
Związku w ciągn przedstawk1.ł się następująco:
•
EH
• 1cw••aw«ii111"'
siWw.u...,..wwwnu.e_:::a!ll§!'!!.~WWWUiiDll.3~ I
6 dni w tygodniu pracowało 97 fa~ bryk, któ1·e zatrudniały 7,774 robotni·
po~. ocą =~= ków, 5 dni w tygodniu pracowało 15 fa.
a.
1.1.A
.111.141!
--~ bryk, zatrudniających 968 robotników 4
...._
dni - 19 fabryk, zatrudniających · 912
„
robotników, 3 dni
w tygodnu 25 fa.
aa.a
a
•
b1:yk - zatrudniających 3,398 robotni-

Rząd

Sp:esPflly z

'll"l"'nag1~st•atow1"

Na marginesie
z Katulla

Korneljuszowi Neposowi
dedykacja wierszy
Nikle te wiersze, nie cenne f oljał:y,
Żart raczej, co nam um}}sł rozwesela ...
Korneliusz N epos niechaj dar ten mał:y
Przyjmie ode mnie sercem prz.:yjaciela,
Znane są pióra twojego zalety
DJ Panteonie chwała twoja gości.
Lecz m:yślę: może lei:: imię f:>oet:y ·
·Przeniesie Muz.a do nieśmiertelności.
Tłum. ]. Pietrz:ycki.

f

rn

ł..odz1·

zaś

Jeden miljon złotych na roboty inwestycyjne ko~Ógółem
Z chwilą rozpoczęcia się sezonu let- blicznych, przy konserwacji bruków, kaniego wpływy podatkowe z różnych przy nalizacji i t. p.
czyn maleją, wobec czego kasy
magiW dniu wczorajszym
Ministerstwo
stratu m. Łodzi świecą w okresie
tym Skarbu zawiadomiło wydział finansowy
częstokroć pustkami.
1magistratu m. Łodzi, iż przychyliło się
W roku bieżącym Łódź również nie do jego prośby, udzielając 1,000,000 zł.
dysponuje wielkiemi kapitałami w kasie pożyczki zwrotnej, która musi być zwrómag·istrackiej. ·
eona ministerstwu w ciągu . bieżącego roW zwi~u z powyższem magistrat ku budżetowego 1930-1931.
ódzki odniósł się ostatnio clo MinisterSuma jednego miljona złotych, przystwa Skarbu o przyznanie jednego mi.i- dzielona przez Ministerstwo, obrócona
jona złotych, tytułem pożyczki, - jako będzie wyłącznie na podtrzymanie
rosumy niezbędnej, bowiem brak tej su- bót inwestycyjnych w Łodzi. (a)
my spowoduje wstrzymanie robót pu-

---0

•

Nowe

cz:ynnych

było

fabryk,
156
ktor~ zatiydmały 13,052 robotników, :z.u.
pełi:ue umeruc~omionych fabryk w po':yzszym okresie - było 34, na ogólną
llcz.bę fabryk zrzeszonych w Krajowyn-;
Związku Przemysłu Włókienniczego w
ł . o<lz 1 ] 9ll
Na ;sedn<~ .<Ji::anę czyrmych b;;ło n::i
.fabryk zatrudniających 10,356 robotuików, Na dwie zmiany czynnych było 3lJ
fabryk, które zatrudniały 2,588 robotuików. Na trzy natomiast zmiany praco"
wały 2 fabryki, które zatrudniały
108
robotników.
·
Zaznaczyć należy, iż przy pełnem uruchomieniu wszystkie zrzeswne w .Krajowym Związku Przemysłu Włókienni
czego w Łodzi fabryki zatrudniają okuło 23 tysięcy robotników, w omawianym
natomiast okresie zatrudnionych
było
13,052 robotników, a liczba zaś bezrobot
nvch WYnosiła około 9.948 rohotników
(ag}

ZAWODOWE KURSY' KIEROWCÓW
SAMOCHODOWYCH

- FR. GRETKIEWICZA

.tÓDŻ, Piotrkowska 111-lel.175-3

Powrót z urlopu
Rżewsldego
W dniu wczorajszym wrócił z urlopu
wypoczynkowego i objął urzędowanie sta
rasta powiatu łódzkiego, p~ Aleksy Rżew
ski

P• starosty

Rejestracja gospodarstw rolnych
i· spis

I

zwierząt · gospodarskich

W dniu wczorajszym rozpocz~ła się na darstw rolnych, połączona ze spisem zwie ności rejestracyjnych powołany 21ostał za
terenie miasta Łodzi rejestracja gospo- rząt gospodarskich. Do wykonania czyn- stęp rachmistrzów, rekrutującyd1 się z pośród stałego personelu miejskiego.
Rejestracja gospodarstw rolnych i spis
W dniu wczorajszym rozpocz~to roboty
zwierząt oparte są na Rozporządzeniu R.,.
l:lrukarskic na ulicy Piotrkowskiej mianody Ministrów z dnia 2 mari:a 1928 roku
wicie naprawianie chodników wzdłuż całej
o statystyce produkcji rolnej. Czynności
ulicy, na której w ub. roku ułożona została,
rejestracyjne potrwają do k0ńca lipca r. b.
zakładów rzemieślniczych
asfaltowa jezdnia. Na odcinkach, które są
Zasługuje na podkreślenie, że w myśl
bardzo zniszczone układane będą zupełnie
przepisów właściciele
Wydział statystyczny magistratu ni. ,ccj robotnil(ach zatrudniał tylko 23,5 proc„ obowiązujących
nowe . płyty betonowe, na innych _odcinWarszawy opublikował obecnie wyniki a przemysł średni (od 20 c1o 100 robotni- względnie dzierżawcy gospodarstw rolnych
kach- dokohanc b~dą tylko roboty i poprawspisu z a kładów r ze mieś 1 n i - ków) zaledwie 18% .- ogółu robotników. i osoby, posiadające zwierzęta gospodarki. Niezależnie od powyższego naprawiane
c z y c h i p .r z e m y s ł o w y c h , Widzimy fabryka daje mniej zatrudnie- skie, obowiązane są do udzielania rachfęclą chodniki na innych u1icacl)_ 1 Jecz tylko
który kilka lat temi.t przeprowadził. Dzi~- nia ludziom, n i ż d r o b n y w a r - mistrzom spisowym szczegółowych i zgodw .tych miejscach, gdz~(! są 0ne. bardzo
ki temu
uzyskaliśmy
rezultaty
pier- s z t a t , co ma dla Polski, o wielkim nych z prawdą wyjaśnień pod rygorem
·zni'szczone. Tak, że przy robotach brukarwszego w Warszawie na szeroką skal~ przyroście naturalnym, duże znaczenie. kary grzywny do 500 złotych wzgl~dnie
skich. znajdzie kilkadziesiąt robotników pra
przeprowadzonego przekroju stosunków Ogółem robotników pracowało wtedy aresztu do 1 miesiąca lub obu kar łącznie,
cę i tym samym zmniejszy si<; bezrobo~
przemysłowych w
dziedzinie drobnych 77,332, z czego 58,5 procent w rzemiośle w razie odmowy udzielenia danych lub
cie.
(w)
·
warsztatów.
i drobnym przemyśle, a 41,5% w średnim udzielenia informacyj nieprawdziwych.
Wspomniane rejestracje odbywają się
Ogółem było ich w czasie spisu
(r. i wielkim przemyśle.
Wieczór Ignacego Dygasa 1926) 20,051, z czego prawic 90 procent
Wyjątkowe stanowisko
zajmują wy- jednocześnie na terenie całego państwa.
We środl.' o i;odz. 21,30 nadany zostanie ze stmlja stanowiły warsztaty najdrobniejsze, za- twórnie odzieżowe i galanteryjne, stanowi- ~~!!!1!1!!1!!~~~~!!!!!!!!11~~~1!!1!!!1!!!!!!!!!!!! . . .
Na ły one bowiem 65 procent wszystkich zat'ol5kiego Radja wieczór „Aryj i pieśni'' w wyko· trudniające, mniej niż 5 robotników.
naniu znakomiteg-o tenora opery warszawskid pierwszem miejscu stoją warsztaty,
w kładów rzemieślniczych, zatrudniając 63,3
Choroby zakaźne w Łodzi
Ignacego Dygasa. W ~ród lfrznych pereł repertuaru których pracuje sam
tylko
właściciel procent ogółu
robotników, także i w
W tygodniu ubie1tłym, t. j. od 22 do 28
wokalnego tego artysty zasługuje na szczególni!
(8838), na drugiem gdzie jest zatrudnio- drobnym przemyśle zajmowały one pier- czerwca r. b. zgłoszono do Wydziału Zdro
uwar,ę J>opularna arja „Rachelo, kiedy Pan" z 01>jeden robotnik ( 5289), na wsze miejsce ( 21,3 proc.), natomiast wotności Publicznej Magistratu m. Łodzi
„Żydówka", oraz arja z op. ,.b.onrad \\'allenrod" Że· ny dodatkowo
leńskiego, odznaczająca sif powagą i szcrokii linją trzeciem,
gdzie 2 robotników )2603). Te wśród zakładów średnich i wielkieµ udział następujące przypadki chorób zakaźnych:
melodyjna.
~
najbardziej rozdrobnione zakłady zatruci- ten mają przemysły maszynowy i elektroDur brzuszny 9 przypadków (w tygodniają 35 procent ogółu robotników, gdy techniczny.
niu poprzednim 6 przypadków), czerwonRecital Alfreda Hoehna np. wielki przemysł fabryczny o 100 i wh;ka 5 przypadków (3), błońica 37 przypadt--o0o-ków
(29), płonica 19 przypadków (22),
w
róża 3 przypadki (2), gorączka połogowa
We frod~, dnie. 2 lipca nada Polskie Ra<ljo
7 przypadków (7), odra 33 przypadków
redtal słynnego pianisty Alfreda Ilochna, dobrze
(20), krztusiec 2 przypadki ( 1).
znauego publiczności niuzrcznej oraz radjosłucba·
Ogółem zgłoszono w tygodniu ubiegłym
c~oru ze swych poprzednirh ko,nccrtów i wystrpów
przed mikrofonem radjo„tacji warszawskiej. Prood mieszkań zajmowanych przez inwalidów
115 przypadków chorób zakaźnych, w tvrram obejmuje ki!k:i arcydzieł literatury fortepia·
Związek Inwalidów Wojennych R. P. nym i obciążają go podatkiem. Podobnie, godniu poprzednim 90 przypadków.
nowej, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa
bię potężna son::ta Beethovena op. HO. Usłyszymy przedłożył ministrowi Pracy i Opieki Spo- gdy w mieszkaniu faktycznie dwuizbowem
również przepiękną balladę F-moll Chopina, efek- łecznej memorjał w
sprawie pobierania inwalida zrobi drewniane przepierzenie,
Rozporządzenie
towne i bann1e„Oi:;nie sztuczne" Dehussy'ego oraz
lokal
uznawany
jest
za
trzyizbowy
'i
traod
inwalidów
wojenych
podatku
Iokalowemodernistyczne „Tańce ru111-uńskiej'· Beli Bartoka.
ci prawo do zwolnienia od podatku.
cro
0
Związek domaga s ię
Yv
memorjale
. Na podstawie ustawy
mieszkaniowej,
Z dniem l września r. b. wchodzi w i/
dyżury
!owale mieszkalne jedno i dwuizbowe, zaj wydania zarządzenia, wyja:śniającego, że ck rozporządzenie p. ministra Robó• PuDziś w nocy dyżurują następują.ce apteki:
mowane przez inw<].lidów, wolne są od te- fakt znajdowania się w mieszkaniu inwa- blicznych z dn. 17 stycznia r. u„ moc;! kl<''
M. Lipca (Piotrkowska 193), E.
Millera cro podatku. w praktyce jednak, gdy inwa- lidy skrzynki tytoniowej, centryfugi itd. rego wszystkie autobusy muszą mieć drzwi
(Piotrkowska 4.G), W. Groszkowskiego (11 Listopatle 15), A. Perelma.n.a (Cegielniana 64), lida uprawia w swem mieszkaniu drobny oraz przepierzenia - nie stanowi podsta- z tyłu.
Z tego powodu zainteresowani musz;i
H. Niewiarowskiego
(Limanowskie!!'O 57; S. handel, np. sprzedaż papierosów, czy pro- wy do obciążenia inwalidy JYOJfatkiem
Jankielewicza (St. Rynek 9). (w)
do tego terminu przerobić wozy, o ile woduktów spożywczych, władze skarbowe lokalowym.
zy te nic oosiadai~ drzwi z tyłu.
(b)
-ooouznają, ;:;c lokal nie służy celom mieszkał-

Naprawa chodników

Rzemiosło w

Warszawie

Wyniki spisu

Pol. Radjo

WspraWie podatku lokalowego

o przeróbce autobusów

Nocne

aptek

0

„HASŁO''

Str• .5

z dnia 2 lipca 1980 roku.

.Nr. !78

Za s)rstemałyczne okfadanie teśCiai'

T.EATllł

I IZTUl(A

TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 18,
„UśMIECH LODZI".
'Dz.iś środa l dni następne szlagierowa rew$<1
w 18-tu odsłonach „Uśmiech Łodzi" urozmai·
c?na szeregiem kapitalnych atrakcji tańców i
balet.
Sąd pod przewodnictwem
sędziego p;oscnek. Nowoan&'ażowany znakomity
W dniu wczorajszym na ławie oskar-1 Szm.itter nie prz.yznał się ~o. nakłaniania
Udział. \~-arszawskiego artysty Junoszy-Młyń
żonych Sądu Okręgowego w Łodzi µa- swęJ narzeczoneJ do kradz1ezy, przyz1:a~ prokuratora wydal wyrok mocą którego czyka 1 innych nowych sił. Bilety w cenie od
si:adł 28-letni Franciszek Schmitter pod się natomiast, że otrzymywał od
meJ 8kabiczewskiego po wysłuchaniu mowy 30 gr. do 2 zł. do nabycia w kasie teatru w
tarzutem nakłaniania swej narzeczonej różną biżuterję nie wiedząc że
rzeczy Franciszek Szmitter został skazany na godz. od 11 rano do 3 i od 5 popol. do 10 wieczorem.
dwa miesiące więzienia.
do okradania ojca.
te pochodzą z kradzieży.

dwa miesiące więzienia

Tło sprawy przedstawia si~ następu- !ll!!!!!!l!~!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!l!!!!!'!l!~~~~!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!!ll!!!!!!l!~!ll!!!!!!l!!!I!!!~~~!!!

jąco:

Do niejakiej Elżbiety Gietzel zamiew Lodzi przy ul. Piotrkowskiej
238 od pewnego czasu przychodził
w
ehe.iS-kterze narzeczonego
Franciszek
Szmittt\r. Narzeczeni nawiązali ze sobą
bardz.o bliską przyjaźń, wskutek <:Zei'O
szl.eałej

Elżbieta

G.

zaszła

w

800 złotycn..

Pomimo tego iż na1-.eczony .cqrki
Giet~la w stosunku do swojego przyszłe
go te!cia odnosił się z wielkim sr,acunki€4n, Gietzel rzucił podejrzenie na SzmiLtera i złożył zameldowanie w Urzędzie
ślaclczYUl o kradzieży.
·
Wszczete dochodzenie
ustaliło,
że
eawitter nakłaniał swą narzeczoną do
k:rad.zieży biżuterji
stanowiącej
właaność jej ojca, a skradzione w ten sposób rzeczy zastawiał w lombardzie. Na
zaś kwity zastawne Szmitter
zaciągał pożyczki.
podsądny
N a rozprawie
sądowej

otrzymane

ł!~~!!l!!!!~-.;~*F!!!lii!;!!!l!!!!!l!'!!!!!ll!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!ll!!!~~_!l~.!!!~!"1-!!!!..!!!!!

Wieczór Klubowy
u Handlowców
Dziś o godz. 20-ej w lokalu Zwit;i;ku Handlo''.
COW Pol8kich przy ulicy Piotrkowsk_\oj 108 odbę
daie się wieczór klubowy dla członków i wprowadzonych gości, połączony i. herbatki) dla absolwen
tów l{ursów Handlowych Z'wiązku.
Ze względu na reprezentacyjny charakter tegu
wieczoru, pożądany jest jaknajliczniejaiy ~dział
ałonków.

RZECZY CIEKAWE
Sztuczny deszcz
Holenderski wywoływacz deszczu Verrat,
któremu po kilku daremnych próbach udało się
eatucznym sposobem wywołać deszcz, otrzy.
mał zaproszenie do Berlina, ażeby próby swoje
powtórzył w Niemczech. O jego ostatniej uda.i,; próbie podają następujące szczegóły:
Dnia 11-go cezrwca wzniósł się w Amsterlamie na samolocie, na którym znajdowało 11ię
ló tys. kg. lodu. Temperatura lodu przy Pomoą kwasu węglowego doprowadzona była do
78 stopni poniżej zera. Ten sproszkowan7 lód
Verrat wyrzucił z samolotu,· unoeZ4c się nad
jezłore• Zuider, poczem niebo pokryły ciemne
chmary deszczowe. Wsk•tek ocieplenia lód zamienił się na sztuczny deszcz. P1t.ibe kontrolowały 4 samoloty wojskowe.

•

na pociągi osobowe
jak i pospieszne

z"

Jubileuszowy Zjazd

Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

s.anatorjum w Zakopanem, domy

zdrowia

szkół pow~zechnycll-.
•.

-

ZAG :RANICZNE:
16,16:Paryż. Koncert kompo:r;ytorski Mauryce-

c~:~~:;o·ANNY
przemiła

go Ravela. Transmisja z Konser.vatorjum A·
merykańskiego w Fontainenbleau.
19.03. Ryga: Koncert symfoniczny.
19.30. Pra.ga; ~.r~sm. z Teatru · ~ar0<1owego
„Der W1ldschutz · - opera Lortzmga..
20.00. Berlin: 'l'ransni. z Opery Państwowt-4
na Unter den Linden. „Traviata" - opera
Verdi'ego.
20.00. Koenigswustcrha1,1scn: Tr. z Opery Pa.ii
stwowej w Berlinie. „Traviata" - onera
VatriiPi;:o.

ONDRA

stwarza swą najnqwszą i pierwszą kreację dramatyczną w porywającym filmie, na tle walki między miłością a obowiązkiem p. t.

W Berlinie została niedawno zmontowana
•tikoła złodziejska. Wykłady odbywają się tu

Losowanie 5 proc. premjowej
pożyczki dolarowej

ważne

Członkowie Polskiego Towarzystwa Krajo-rdzi do No,~ego Targu. Z1;iżk~ będą prz,Ysł~g~
w.awczego Touring·Klubu (oraz wszelkie inne wały i:;0;razie tylko dla osob, Jadących z 9 m1eJ:
stowarzyszenia, należące do Związku Polskich .acowos~1 w Polsce, a to: z Warszawy, L,?dz1,
Towarzystw Turystycnych), mogą korzystać z P?zn_arua, ~rakowa, Lwowa~ By.~g?szczy, Ka.to·
indywidualnych zniżek kolejowych do •ajważ- wie 1 Staru~ławowa .. z. Łodzi. ~mzk~ będą wa~ne
niejszych stacyj turystycznych. Zniżki te wyno- do. ~astypu.Jących ~eJscowosc1: Wisły;, Węgier-,
PROGRAM POLSKIEGO RADJA
sić będą 25 procent, a będą udzielane w ten skieJ Gor.ki, S~~heJ, No.we~o Targu, Zako;\?aneCzwartek, dnia 3 lipca 1930 r.
sposób, że w podrózy do stacyj turystycznych go, Krym.cy! l 1wruczneJ, Starego Sącza, ;:,law·
STALE AUDYCJE: 'Sygna czasu 11,58 l
będzie turysta !Jłacił cały bilet, pl'zyczem o- ska, Br?SZnl?"".a, Ja:emcza, w.o~ochty, Zaleszi 19,58 na wszystkie stacje. W w.,,„=:o.wie
trzyma zaświadczenie na formulanu wspom- c~yk, .~1l;lł<iow1ezy, ~llna, '!dym l Hel~ .
13,10 komunikat meteorologiczny.
nianego z. P. 'I'. T., natomiast w drodze powz:ot
Zm~k1 ~ędą v.:azne zarowno na poc1ąg1 osonej będzie korzystał z 5() procentowej zniżki. bowe, Jak l pośp1eszn~~ a będą. one dawal~ pra
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIE.J
Formularz będzie musiał być ostemplowany na wo do po~rotu za znrnką. ~ ciągu ~O dm od
„POLSKIEGO RADJA".
stacji wjazdowej i stacji dojazdowej. Jednakże dat~ wy~azd~. ~złonko:wie Pi:lsk1~go Tow.
ŁóDź: Sygnał c.zasu z Warszawy i hejnat ,;
powrót będzie mógł nastąpić także z innej sta- KraJozn. 'lourn'.g-Kluąu (1 wszelkich mnych Tocji, o ile jej odlegtość od stacji wyjazdowej nie warzyst",'., nalez~cych do Z. P •. T. ?'·l, ch.cący Wieży :Marjackiej w Krakowie: 12.05-13,15,
iest wieksza niż 'i'O km. Postanowienie ·to ma korzystac ze zruzek, muszą, pos1adac specJalne Muzyka z płyt gramofonowych. Gramofoµ i ·pły
;:Hl celu· ułatwi.} tego rodzaju wycieczki, w któ- legitymacje koloru, zielonego z fot~grafjami, ty firmy A. Klingbeil, Łódź, ulica Piotrkowrych wraca się z zasady z innych stacyj, niż ~dawane prz.ez 'I~war~ystwa, d? ktorych na· ska 10. 1) eBethoven: Uwertura „Coridan". 2)
się do nich wyjeżdża. Np. turysta, jadący w lE:zą: Sekretariat Lodzk1ego Od~ziału P. T~w: Rossini: Crucifixus. 3) Verdi: Arja z op. 'l'raop.
Pieniny, będzie móg~ z Łódzi dojechać do No- KraJozn~wcze~o po dostarcz~n.iu fotografJl ! viata ". 4) Schubert: Muzyka baletowa
wego Targu, a po ostemplowaniu zaświadcze- wpłll;cemu z~. 3 - . (na r?k biezący) . '."Yd~wa•: „Rosamunda''. 5) Taniec derwiszów. Muzyka
nia w tamtejszej kasie kolejowej i po odbyciu będzie odno5!1e legitymacJe we ·wtorki i p1ą~ki taneczna, 13,13-15,45, .r.zerwa. 15,45-15 50.
wycieczki, powrócić ze zniżką ze stacji w Sta- od .7 .-do 9. wtecz. w lokalu v-lasnym przy uucy Odczytanie programu dziennego i. repertuar' teatrów i kin, 15,50-16,15, Odczyt krajoznaw·rym Sączu, o ile· jej odleg·ość od Łodzi nie jest Kosemszk1 17 tel. 11~10.
czo-turystyczny .(tr. z Warszawy). 16,15-17,10
więcej niż o 75 km. większą, niżodległość z ŁoMuzyka z płyt gramofonowych (tr. z War.sza·
---101---wy). 17,35-18,00. „Przechadzki artystyczne po
Warszawie" - wygłosi dr. Marjan Henzel (tr,
~ Warszawy) 18,00-19,00 Koncert popoludriowy. Muzyka lekka, (tr. z Warszawy) 19 0019,20 Rozmaitości, 19,20-19,45, Płyty gra~ofo
nowe (tr. z Warszawy), 19,45-20,00. Komunikat Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi odczytanie programu na dziei1 na&tępny i k~mu
W dniach od 3 do 6 lipca r. b. odbę- jw Krynicy,
Hallerowie i Zakopanem. nilcaty. Sygnał czasu z Warszawy. 20,00-20,1.J
cizie się w Krakowie jubileuszowy zjazd Związek prowadzi szereg wydawnictw prasowy dziennik radjowy (tr. z Warszawy.
święto amerykańskie, a) 20,15 delegatów Związku Polskiego Nauczy- pedagogicznych i oświatowych, dysponuje 20,16-22,15
Koncert, b) 21.30 - Siuchowisko (tr. z Warsza
cielstwa Szkół Powszechnych; największa olbrzymim majątkiem wartości kilkunastu wy, 22,15-24,00. Komunikaty: meteorologicz·
organizacja
nauczycielska
w Polsce miljonów złotych.
ny, policyjny, sportowy, i in.'le, oraz muzyka ta
święcić będzie w tym dniu 25-Jecie swego
Na czoło obrad zjazdu wysunięta zo- neczna
KRAKóW: 12,35 - 13,00 Koncert gramofoistnienia. Na szlaku ćwierćwiecza wytę- stała najważniejsza w dobie obecnej
ż?nej i owocnej działal'ności tej orga- sprawa budowy szkół, zaniedbanie której nowy, 16,15-17,30 Koncert gramofonowy. 17,35
Pogadanka dla pań: 18,00-19,00
Koncert z
mzacji poszczycić się ona może nielada grozi w dobie wzmożonego przyrostu dzie- Warsza'.1'7y, ·19,00. Rozmaitości, 19.20 Odczyt p.
dorobkiem: potrafiła ona skupić pod ci katastrofą naszemu szkolnictwu po- t.: „W 2.000-lecie Wergiljusza", wygłosi p. J.
swojemi sztandarami 41,000 członków, o- wszechnemu. Na zjeździe zostaną podjęte ietrzycki 23,00 Muzyka tap, z Warszawy,
KATOWICE: 12,05-13,00 Koncert gramofo
fiarnym wysiłkiem których dokonano roz- decydujące uchwały w tej sprawie, oraz
16,20-17,35 Koncert gramofonowy. 18,00
licznych, o wielkiej doniosłości dla na- zostanie zgłoszony projekt Zw. Polsk. !~owy,
Koncert z Warszawy, 19,00 Codzienny odcinell
uczyciela i oświaty zadań. Wspólnym Naucz. Szkół Powszechnych, regulujący pow. 19,15 lłnz1n...'\itc~ci 23.00-24.1)0 Muzyki
wysiłkiem stanęło największe w Polsce zasady budowy i finans'owania budowy taneczna.

Szkoła złodziejska
regularnie wedle rozkładu godzin. Profesorzy
dysponujia najnowszemi narzędziami złodziej
llkiemi; są ćwiczenia „laboratoryjne". Krótko
- ten, kto zda egzamin będzie niewątpliwie
pierwszej klasy złodziejem, włamywaczem
lub
bandytia. Szkoła nie jest jednak dostępni\ •iła
wuystkieh, gdyż zadaniem jej jest przygotować tylko dobrych policjantów
agentów polir.yjnych

kolejowe
dla turystów

zarówno

ciążę.

Pewnego dnia, a było to w miesiącu
lutym roku Oieżącego ojciec narzeczonej FeMynand Gietzel
s-konstatował u
siebie w >nieszkaniu brak złotego zegarka, złotego pierścionka z brylancikami i
innych wa.-ttościowych qeczy
ogólnej
wartości około

Zniżki

ŁóDZKA SZOPKA REWJOWA.
. pziś i ju~ro dwa ostatnie wys~py
Łódz ·
k1_eJ
Szopk~
;Rewjowe.i w Gtaną.Qgródk-u.
Wszyscy, ktorzy J_eszcze re " widzieli tego arcywc~oł.ego wido:"'1ska powinni skorzystać
z
okazp 1. obenrzec Szopki:.
Początek o godz.
10-eJ WlPC~

MĘKA MILCZENIA

-oeoHUĄOllł

Najbliisz;a premjera kina 11~ALACE''

.,.

t'-

HUMOR SOWIECKI
RóżNICA.

Spółdzielczość polska
Spółdzielczość

na Sląsku Czeskim
śląsku

polska na

.

Czes- I nieruchomości. Bilans zamyka

Wezoraj, w lokalu urzędu pożyczek państwo. kim zorganizowana jest w Związku Pol- złotych 676,000.
Wf~ w- War.ez~wie. (~ galerji Luxenburga), odby- skich Stowarzyszeń Spożywców, do któreOdbyty niedawno -Zjazd

ło "~ loiowam~ pię~iopro~entowej

się sumą

doroczny or-

. Brak żywności jest przedmiotem licz111e kursujących żartów.
„Jaka jest różnica między Trockim j
Stalinem?"
„Trocki posadził proletarjat na konia,
Stalin zaś osadził prolctarjat na djecie koń
skiei''.

premjowej po. go należa 3 spółdzielnie spożywców oraz ganizacyj· powyższych wykazał dużą żyiyczki dolaroweJ serJI 11-eJ. Losowania dokonano 6 d
• • . b
·
I
ZAKUPY.
w obecności dyrektora nrzędu, dr. Michała Bielu. 1
omow 1 0 otn~czy.c 1.
wotność polskiej spółdzielczości na śląsku
Poniższa
historja
rozgrywa si~ w jedne)
ka~ delegata ministerjalnego p. Wł. Krukowskiego,
Trzy spółdz1el111e spożywców liczą Czeskim.
.
z
owych
składów
wspóldziclni,
której rega
MJenla A. Szymańskiego oraz delegowanych nrzed- I 8400 członków
i posiadaj a około 130
pośróJ powziętych przez Zjazd uły dla braku zapasów cz<tsto zapełnione sa
•a7cicli z~rz ą d u mdilasta.
sklepów,
z
rocznym
obrotem·
towarowym
eh.
wał
należy
wymienić,
1·ako
11:-1
\vaz~premJa
o. na nr. 668100.
1- 1111 0
ł
B'
1 premja 3000 dol. na nr. 419116.
!J,
.J n?w z o tych.
ila.ns zbiorowy 111ejsze: zorganizowanie . rocznęj szkoły pustemi puszkami od konserw. Pewna bied
~ _ premji po 1000 dol. na n·ry: 45878 s 32s2 1 społdz1eln1 tych zamyka się sumą zł. spółdzielczej clla pracown,ików oraz dwu- na kobiecina wstąpiła do takic<To składu i
na zap~łnione reo-at'y chciała
'89310 8414~ 388857.
4, 105,000. - Kapitały udziałowe stanowią miesięcznych ku~sów
dokształcających wskazując
.. konserw.
b
'
1
5
k upie
lO
pre~J
po
oo
dol.
na
n-ry:
323768
2i7i32
zł.
710000·
rezerwy
zł
349000
dla
czynnych
pracow111"ko'w
spo"łdzi'eJ
·
·
854809 53:>900 363706 935359 6485- 132878 992199
1
'
. , .
.
'
'
- Dobra kobieto - oświadczył jej
J
wkłady s1ęgaią zł. 2,600,000. - Wpłaco- zalecenie zwiększenia pracy propauando998559.
~o p~emji po 100 dol. na n-l'y: !'123 940 341889 ny kapitał udziałowy wynosi na członka wej wśród członków przez tworze~ie Jo- sprzedawca - te puszki służą tyiko dla
136318 177881. 593369 934977 195685 19568~ 600723 zl. 40 (w Polsce zł. 9,30). Własny or- kalny~h
ko!nitelów, sekcyj kobiecych, dekoracji.
5 2 8 179962
Na to kobida z westchnieniem:
~~
Przeulącl
W spółclzielczy" - roz- or~anuow
anie Ollczyto' w i· poe-ac'aii'"'k,
580820 585820 10281 469:>50 922235 gan ~ 6 628275 246958 394224 329958 808112' 623947 • .
. '!·
b
~
o
.I
\.
W takirr1 razie proszę mi dać -dwie
1
~~9 1 924755 707804 337215 9i2so 6
~ 999499 cholsłzi _s_ii; w ~OOO ebgzet ~plarz y.
.
oraz kolportaż „Przeglądu Wieczornego".
t~kie puszki; w obecnych czasach bierze
2 195282 6Mll2 6i5122 32352;; ,17016 ? 53512 ;;
zesc t 1omo w ro o mczvc 1 oos1ada 8
492480 171668 426327 151901.
~
--r.)_
s1e wszystko, co można dostać.
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HASŁO

GO PODARCZE

N·IECO OPTYMIZMU
Na marginesie zbioru
Pod tytułem, „Nieco optymizmu", któr/ niejednemu w dzisiejszych czasach wyda się ryzykowny - wydała Izba Przem. ·
Handlowa w Warszawie zbiór artykułów
i mów ministra Hipolita Gliwica, o treści
pozornie dość rozbieżnej, a w rzeczywistości o charakterze wspólnym o jednolitej myśli przewodniej. jest /nią przekonanie, że go~).lodarcze zagadnienia Polski dadzą s i t
rozwiązać tylko w harmonji z gospodarczemi zagadnieniami świata, tylko w drodze konsolidacji
koordynacji . wysiłków pos z cze g ó 1 ny c h, tylko w
'd ą · ź e n i u d o z n a 1 e z·i e n i a
równowagi między produk
ej ą· r o 1 n ą i p r o d u k c j ą
przemysłową.
Polskę

Głębokawiaraw

pozwala autorowi na stwierdzenie,
te to wszystko jest możliwe. Idzie on nawet dalej. Twierdzi1 że TO WSZVSTKO
JUZ SIĘ STAJE.
światowy kryzys
n a d m i e r n e j
łfrodukcji i niedostateczn e j k o n s u m c j i znalazł w przemówieniach ministra Gliwica bezstronną
wykładnię.

artykułów

przemówień

i

czyną, ale objawem nienormalnego stanu.
Potwierdzają istnienie kryzysu, ale każdy

Ib. Kongresówki i przypomniany dzięki

o- jjest conajmiej spółczynnik 24-, nienonnal.
statniej lcsiążce spółczynnik 19, nie powi- nym spółczynnikiem
i 'f s le u t e k
nien być brany przez nas inaczej, niż na t e g o
z a s o w y m jest notowany
tle konkretnych warunków życia Królestwa c h w i 1 o w o 12, NIEDAJĄCY PRAWA
pod panowaniem rosyjskiem. Te warunki DO PESYMIZMU, a szerszy pogląd na
były wyjątkowo, skandalicznie złe, a mi- świat pozwala wierzyf, w powrót do normo to miałoby ówczesne spożycie żelaza malnych stosunków i podzi~lać z ministrew
być wyższe od dzisiejszego, w wolnej nie- ąliwicem .• nieco ootvmizmu",
podległej Polsce? Nie, normalny dla. nas
O. H.

c

kryzys jest - jak to z definicji wynika
- stanem przejściowym, zrozumiałym w
konkretnych warunkach ~hwili; obserwacja życia zagranicy istudja nad samem
zagadnieniem kryzysów utwierdziły autora w tern przekonaniu. Wyliczony przezeń dla przedwojennego spożycia
żelaza

,,.

FSM

•

UPADŁOSCI I
Z

Wydziału

min. Hipolita Gliwica

Handlowego

iMłl

!

NADZORY

Sądu Okręgowego ·

W _dniu wczorajszym .zostało udzielo~e . od- j piec ~oman Bibergal, .a Sedzia Komisarzem S.
nues1ęcy H. Mieczysław Hurewicz.
roczeme wypłat na przeciąg trzech
firm}e „L~~DO i DYKERMAN"
oraz
jej
.
.
wspołwłaścicielom.
Drugie odroczeme wypłat na tern sam terFirma powyższa jak wiemy mieści się przy min udzielono firmie J. DIMANT i A. NADEL
~· Piotrk?wskiej ~ p~zedmiote~ jej pr~ed~ię- -: p~zedsiębiorstwo sprz.edaży to_w'.1rów włó:
b1ors_twa Je~t wyrob l sprzedaz . chustek.
~e~c.zych,. przy ul. Piot:kowsk1~F I
tu1:'1J
Bilans firmy podany przez mą samą zamy- rowmez udzielono odroczerua osob1sc1e wspołkal się sumą 382,012 zł. z cze_g o nadwyżka ak- właścicielom firmy.
tywów. wynosiła 151,120 zŁ
.
~ilans firmy złożoi;iy przy po?aniu o odroObligo wekslowe wykazane poza bilansem czerue wypłat przez fll"mę wynosi w aktywach
wynosiło 81,881 zł.
zł. 647,180, w passywach zaś o
203,092
zł.
Sprawdzony zaś stan przedsiębiorstwa
za mniej.
pośrednictwem Sędziego-eksperta S. H.
HureWedług zaś opinji tegoż samego
Sędziego
wicza · znaczni~ się różnił. od danych podanych eksperta S. H. Hurewicza bilans ten zmniejprzez samą firmę, albo:wiem według stanu ·na szony został do sum~ 565,550 zł. w aktywach
dzień 14 czerwc~ (f~rma .sama podała we~ r11:z o 2-1,133 zł. mruej w passy;vach z. nastę
stanu na 28 kwietnia) bilans fll'Dly
wyrazał puJących powouuw: sKład towarow przyJęty zos:ię w aktywach sumą 317,857 zŁ, w passywach stał o 20 proc. niżej cen zakupu,
czyli o zł.
zaś o 84,270.z~. mniej: Suma_zaś obliĘ"a wek: 45,00~ . mniej, protesta. zaś.u~zględnionr. w wyslowego zmmeJszyła się w m1ędzyczas1e do zł. sokosc1 40 proc., czyh mrueJ o 30,000 zł. Poza
ud;-iel~en: tern odliczono. na ewentualne straty z otw:i-r5J,32.5. - Opinja ?iegłego była za
~1rmie odrocz.erui: wypłat, do czego rowruez l tych rachunkow 10,000 zł.
oraz na
obligo
:>ąd przychylił Slę.
.
80,000 zł.
.
Nadzorcą sądowym nuanowany został . ku·
Nadzorcą. sądowym nuanowany został ku-

w Łodzi

j piec

Ignacy Weinstein, a SQ<lz ią KomisarzeJ.A
S. H. Mieczysław Burewicz.
Na ostatniej sesji w dniu 27 czerwca rozpoznawano sprawę upadło$ci MORDKI J A NUSEWICZA i WOLFA GRO SSA v:h~icicli detal i~znej. sprze~aży ~kór, . pn: :~ ' ul. ~ ~womiejski~j
8! ogtoszoneJ na,. ządanic wierzycieli w dniu 14
sierpnia ub. r.
Jak wiadomo w sprawie t ej upadłości zawarty został układ na zebraniu w
dniu
19
grudnia ub. r. na mocy którc"'o upadli zobowiązali się spłacić 20 proc. st~my wierzvt elności ogólnej, zgłoszonej prnez 3·1 wierzyci~li na
sumę 49;944 zł.
Te 29 pri!c. _ powyż szej sumy miało być tJłat·
11e w dwoch rownych r atach rocznych z których pierwsza miała być płatna po uplywie r oku od uprawomocnienia się wyroku
zatw:ierd zającego układ.
'
~a układ ten wyraził o swoją z.godQ 32 wie·
Pzyc1eli na sumę 197.69!) zł. zaś dwóch oponowało _na s~ę 52,245. zł.
W1e~zyciele ostatni op onujący
przećiwk<.
zawarciu układu, a mianowicie Teodor Karsc:,
i S. Brzeziński, na żądanie któr ych ogłosz on(
upadł~ść zgło,sili swe
piś1~1ienne
sprzeciw.v,
sądowi, w ktorych zarzucali upadły m, i e
nie
cieszyli się opinją solidnych kupców, a p rzcci"
nie i;lziałali na szkodę -wierzycieli, chcąc ty ch
pozbyć byle czem. Na potwierdzenie tego wskazali świadków, którzy zbadani przez Sąd potwierdzili okoliczności
zarzucane
up a d łym
zamówień rządowych
łódzkiego przez wierzycieli.
W tych warunkach Sąd nie potwi erdził uprzemysłu
kładu, wobec złerro prowadzenia się up adłych,
którzy obecnie pozestali w sytuacji bez wyjsię dowiadujemy w sferach przemy- daleko, że spodziewać się należy, że już ścia, albowiem upadłość obecnie j eszcze trwa.

Na tem tle ujęty kryzys, który obec. die w kraju przechodzim_f, staje się
jednym z normalnyc.tt kryz y s ó w ,
powodowanych
roznemi
przyczynami, a przedewszystkiem NIERóWNOśCIĄ WZROSTU WYTWóRCZO
śCI I SPOŻYCIA. Nieporozumienia co do
szkodliwości czy korzyści ujemnego bilansu handlowego zostają wyjaśnione,
dzięki stwierdzeniu, że jest to zjawisko
normalne w tym okresie, w którym krajowi przybywa za zagranicy kapitał w poJak
sta.ci 'nie pieniężnej, a 1 e m a s z Y n słowych, sprawa zamówień rządowych dla na najbliższej konferencji z czynnikami mia
i i n s t a 1 a c 1 i ' jak to się właśnie tutejszego przemysłu włókienniczego, o co rodajnymi, na którą wyjeżdża do Warszaobecnie dzieje u nas.
tak energicznie walczył tutejszy Związek wy jeszcze w tym tygodniu przedstawiciel
Za najcenniejszy przyczynek do zro- Prze"?ysłu 'Ył~kie~czego ."'" ...w · Państvv~e Zwi.ązku Pr~emysłu Włókienniczego w Pań
aunienia psychotogji optymistycznego po- Polski.em znajd~Je się obecme. na ~upełme stw1e ~olsktem, zostanie ostatecznie roz~
. . P k"
. dobreJ drodze t została oosumęta JUZ tak strzygn•ęta.
(ag)
g 1ąd u na gospodarcze zyc1e o1s t, uznac
·
--oOonależy artykuł, napisany w roku 1914,
a teraz przedrulmwany, o spożyciu żelaza
w b. Królestwie l{ongresowem. Nie dla
tego, by dawał optymistyczny obraz ówrozpocz~ie się
wełnę
czesnej sytuacji. Przeciwnie, stwierdzał
on niezbicie niski stan spożycia żelaza Zapowiadany letni jarmark na wełn Q , rodność pod względem miejsc pochodzenia
19 klg. na głowę mieszkańca rocznie, pod- poprzedzający przetarg, który rozpi sze towarów. - Tak wi ę c m. i. po raz pier.czas, gdy ten sam spółczynnik w Anglji Mi_nist.erstwo Spraw. Wojsko:vych, odbę: wszy w Warszawie zostanie zaprezentowynosił 102 w Niemczech 136 w Belg"i - dz1e s~ę w Warszaw~e w dniach 7-go 1 wana, pochodząca bezpośrednio z miejsca
'
.
'
„ 1 8-go lipca r. b. w sall' Centralnego Towa- produkcji wełna syryjska, natomiast więki 73,_ a~ Stanach Z1.ednocwnych -. 2.->3. rzystwa Kółek i -Organfzacyj . ;Rolniczych. szą ilość gatunków wełnianych · dostarPorownaJmy naszą hczbę przedwojenną _ jak się okazuje - większość wełny, czą kupcy niemieccy. - Należy zaznaz powojennemi liczbami. Doskonale pro- kt.ó ra. będzie na ten jarmark _dostarczona czyć, że w . Niemczech produkcja wełny
wadzona statystyka Syndykatu Polskich pochodzi z kraju, a obliczona jest przez s.toi na bardzo wysokim poziomie, a oHut żelaznych dostarcza nam możliwie fach?wc?w na 300,090 kg. - Kupcy za- statnio 09b~~a w. Berlinie. ~u kc ja zebrała
~ .sł h d
h
kt'
h
od t . gramczm • dostarczą tylko ok~ł.o 200,000 _ ogromną ilosc, blisko mlłJona kg. wełny
et yc
anyc ' na. oryc
P s awie kg., przyczem w odró"żnie-niu do lat po- niemieckie!!O pochodzenia.
wyprowadzamy przeciętną dla roku 1928 przednich, zapowiada się większa różnoi 1929: 24 kg. Uzupełnijmy tą liczbą przed
0--wojenny artykuł ministra Gliwica z „Przeglądu Technicznegon i dodajmy jeszcze
dane tegoroczne. Zdają się one przeczyć
Warsza.wa, 1-go lipca.
I
Dewizami obroty mniejsze, mocnlejsze dewizy na Szwajcarj ę .
wszelkim popędom optymizmu i podczas,
WALUTY.
gidyw latach poprzednich można mówić ·o
PAPIERY PROCENTOWE.
Dol. St. Z.iedn. 8,88 i pól.
60,000 t. przeciętnej konsurncji miesięcznej
7 proc. poż. stabilizacyjna 87,00; 4
proc.
żelaza w kraju, to konsurncja ta wynosiła
poż. inwestycyjna 111,50; 5 proc. konwęrsyjna
DEWIZY.
55,75; 8 proc. m. Piotrkowa 69,50; 8 proc. L.
w pięciu pierwszych miesiącach r. b. około
Z. Częstochowy 69,50; 8 proc. ob).
budowl.
Belgja 124,52
167,000 t., t. j. przeciętnie miesięcznie
Banku krai. 93.00; 10 proc. m. Radomia 84,50.
Londyn 43,35
Nowy Jork 8,909
33,400 t., a więc plus minus 1 kg. na głowę
AKCJE.
Paryż 35,03 i pół
miesięcztńe~ czyli 12 rocznie. Czy te
Praga 26,45 i 1A.
!łank Polski 169,75; Bank Zw. sp. zar, 72,50
Szwajcarja 172,87 i p61
liczby mają wieść nas do pesymizmu, do
Spiess 87,00; Elekt. dlłbrow. 66,00; StarachoWłochy 46,74
7.ni.echęcenia? Przecież nie są one przyw.iee 16,00.
Wiedeń 125~

Na dobrej drodze
dla

sprawa

za~. kilka

'dni

jarmark

GIEl.DA
l

I

na

,

Przedłużenie nm6 wy żytniej
polsko-niemieckiej
Wczoraj upływał termi11 obowiązyfl'a
nia dotychczasowej umowy zbożowej polsko - niemieckiej. Wob ec nieosiąg ni cl:ia
pozytywnych rezulta tów w o s tatn i~::h rokowaniach o now~ umo wc;, p r~rw an yc h
w sobotę, wyłoniła si ę potrzeba c w ~n
tualnego przedłużenia dotychczasovvej wmowy, aż do zupełneg o wyja ś nienia !'Ytuacji. Umowa zo s tała p rz edłużona na okres parotygodniowy do 15 lipca, w kt órym to terminie istnieje nadzieja zawarci<
nowej zmienionej' umowy, a w każdym
razie ostateczne.e:o wviaśnienia sytuacji.

11\Eł\Olł§A&
w sprawie zniesienia opłat
stemplowych
WARSZAWA, 30.VI. W dniu dzisiejszym wszystkie organizacje przemysłowe
i kupieckie za pośrednictwem Związku Izb
Przemysłowo - Handlowych złożyły w Min.
Skarbu memorjał w sprawie zniesienia
9płat stemplowych.
Memorjał podkreśla,
że opłaty ·od wszelkich tranzakcji handlowych, ofert, umów, kosztorysów, ,rachun·k ów, pokwitowań i t. p. wiooy być zastą
pione ogólnym podatkiem obrotow)'ftt, po·
bieranym w określonych terminach od ogó
łu tranzakcji. Dalej memorjał wskazuje,
że opłaty stemplowe naszego typu nie zna
ne są w szeregu innych państw i nie powin
ny być nadal rolerowane ze względu na licz
ne związane z nimi zabiegi manipulacyjne,
obniżające SDrawność gospodarstwa społecznego.

Hasło
_..,.....„ Łódzkie

Hasło Łódzkie

dnia 2.Vll. 1930 r.

dnia 2.VIl.1939 r.
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R DY SPOtDZIELCOW

„Społem"
Założony

dzielni

Związku Spółdzielni Snożywców
Dwudnio' wy Z1azd
:..
r
Zakończony

P

oruszy·ł Szereg. dODlOStych

Spółdzielczy .

Bank

w Warszawie przez

Spażywców łącznie

niami, Bank
rozwija swą

zagadnień

Zwifłzek

z 14-ma

Spółdzihlczy „Społem!"

działalność.

SpćJ..

spółdziel·

stopniowo

udziałów,

Suma

zadeklarowanych
prze2
Banku, wynosi złotyclr ·
,1,000, co przy dziesięciokrotnej odpowiedzialności statutowej daJe gwarancję materjalną za Bank w wysokości zł. 5.010,000.
W dniu 14 czerwca r. b. następiło ukonstytu·
owanie się prezydjum Rady Nadzorczej Banku
Na prezesa Rady powołany został p. Teodor
'foep!itz, prezes Zarządu Społeczne~o Przedsię
biorstwa Budowlanego w Warszawie i członek
Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkani~
wej. Wiceprezesem Rady jest p. Józef Wołczy-I
ski, wiceprezes Powszechnej
Spółdzielni Spo·
żywców w Łodzi i dyrektor T(\w. Akc. I. K.
Poznański w Lodzi. Stanowisko nekretarza Rady powierzone zostało p. Miłoszowi Niedźwruh
ltiemu, prezesowi Zarządu Spódzieh:ti Oszczęd·
uościowo-Kredytowej Pracowników Banku PoJ. ·
skiego.
Bank mieści się przy ulicy Nowogrodzkie~
2'członltów-założycieli

w niedzielę dnia

22-go I chwałę, aby Rada Nadzorcza Związku, po_ I
Z pośród innych spraw, rozpatrywaSpół- ostatecznem uzgodnieniu projektu zmian nych przez Zjazd, należy wymienić przy
dzfolni · spożywców, w którego obradach statutu Związku, projekt ten wniosła na jęcie do zatwierdzającej wiadomości prowzięło udział 440, pełnomocników spół- porządek obrad najbliższego Zjazdu Peł- jeldu ukiadu. pomiędzy Związkiem Spółrl:rielni związkowych, stał się, dzięki wy- nomocników Związku.
dzielni Spożywców a Zjednoczeniec LWiązsckiemit poziomowi dyskusji, jaka toczyła
W zakresie spraw organizacyjnych Zjazd ków S!JóMzielni Rolniczych w sprawie
nię nad sprawami gosp9darczemi, zwią- z niepokojem konstatował ustawiczny uby~ u n o r m o w ~ n i a w z a i e m n y c h
zanemi z działalnością spółdzielni spo~ tek c z I o n k ó w c z y n n y c h w s t o s u n k ó w . i w s !> ó ł p r a c y
żywców i ich Związku, poważnym orga- s p ó ł d z i e 1 n i a c h z w i ą z k o - p o m j ·ę d z y d w o m a t e m i o r nem sp ó ł dz ie 1 czego sam o - w y c h (przy wzrastających jednak o- g a n i z a c j a rn i i odłamami ruchu
a- z ił du gospodarczego •
brotach towarowych), którzy stanowią spółdzielczego, przyczem ostateczną reDyskusja nad działalnością Hurt-Owni podstawę działania każdej spółdzielni. dakcję i zatwierdzenje szczegółowego uZwiązku dotyczyła całokształtu imlity- \N z\'/iązlcu z tern Zjazd wezwał władze kładu Zjazd przekaz:ał do zołatwienia Raki handlowej, finansowej i kredytowej tej spółdzielni do wytężenia wszystkich sił w dzie Nadzorczej Związku.
Instytucji. Rozpatrywana na tle ogólnych celu postawienia sprawy członkostwa w
Zjazd zakończony został pod hasłem
v.rarnnków ekonomicznych kraju, oraz spółdzielniach na pierwszem miejscu, aże- prowadzenia systematycznej pracy orw zwią:tktt z trudnościami, przeżywane- by stan dzisiejszy wyraźnie poprlawić ganizacyjnej i s9ołeczno - wychowawczej
~ obecnie przez spółdzielnie, dostarczyła i iść z i;t e cy do w a n ie w kie- wśród warstw robotniczych i ludowych na
wiele materjału informacyjnego. Wielo- r u n k u j e d n a n i a n o w y c h rzecz zarówno wzmocnienia, jak i dalszej
strcnne, niejednokrotnie r-awet dość skraj · członków. Akcja ta p0winna być, ekspansji ruchu spółdzielczego w Polsce.
„ ......,, -• "
' " •
'
'
ne naświetlanie pracy w Związku, jakie zdaniem Zjazdu, skierowana przedewszyst
miało miejsce w czasie dyskusji, ujawniało kient dla pozyskania
członków tych,
jednak na każdym kroku gruntowną zna- którzy już zaopatrują się w towary w
jomość przez delegatów spraw gospodar- spółdzielniach. W dyskusji wielokrotnie
czych ruchu oraz warunków handlowych podkreślano, · że sprawa jednania nowych
dla kierowników spółdzielni spożywc;ów i finansowych, w jakich działają spółdziel- członków wynika zarówno.,_ założeń Podnie i ich centrala. T-0 też obrady przy- stawowych ruchu, jak i z nakazu chwili,
Zakończony został w Warszawie VII i po 1 - i: lwowskiego i nowogródzkiego.
niosły· pełen obraz stosunków ekonomicz- wobec projektu nowelizacji ustawy o podokształcający Kurs dla kierowników spół
Bei wyszkoloneg-0 fachowo i przygonych, istniejących w kraju oraz przeko- datku przemysłowym, przewidującego ulgi
dzielni spożywców, zorganizowany i pro- towanego do zadań swych społecznie i
nanie, że działalność Związku, który w podatkowe dla sl>ółdzielni wyłącznie od owadzony
przez Wydział Społeczno - spółdzielczo personelu administracyjnegc
tyi;:h warunkach utrwala, a częściowo roz- brotów i członkami.
Związku Spółdzielni Spo· spółdzielnie rozwijać się nie mogą. To
Wychowawczy
szerza nawet swój stan posiadania, u z - , Wzwiązku z akcją powyższą powinien
żywców. Zadaniem kursu było przeszlwo a n ą b y ć m u s i z a n a j z u - być uciyniony, zdaniem Zjazdu, znaczny
lenie pracowników spółdzielczych, zajp e ł n i e j z a o- w a 1 a j ą c ą •
wysiłek przez władze spółdzielni w kieWyrazem tego stanowiska Zjazdu było runku podniesienia :!prawności g.ospodar- mujących stanowiska kierowników w Związek Spółdz.· Spożywcó•
zatwierdzenie sprawozdania i bilansu czej spółdzielni i wykazywania lepszych spółdzielniach, bądź sposobiących się na
„Społem"
Zwif}zktt z.a rok 1929, zamykającego się ostatecznych wyników gospodarki, ażeby te stanowiska . .
obejmował
wykłady
Program
Kursu
sumą zł. 27,372,201. i wykazu_jącego · członkowie mogli naocznie przekonać się
8'7 spółdzielni na terenie
nadwyżkę w
wysokości zł.
274,437 - o wyższości formy gosp o - zarowno z teorji kooperacji i histo1ji
Polski
s p ó ł d z i e 1 c z e j w po~ ruchu spółdzielczego w Polsce i zagranioraz przeprowadzenie podziału nadwy~ki d a r k i
Związek bpółdziebU Spożywców „Społem !''.
cą, Jak i z zakresu problemów praktyczfinansowej zgodnie z projektem władz równaniu z handlami kapitalistycznym.
załowny w 1911 r. jednoc:zy obecnie 897 spół
Uwzgl~dniona
była.
na
Kurnych
ruchu.
Związku. ~j~zd uchwalił budżet Związk~
Aktualne zagadnienia gospodarki spół
działaj'łCych na terenie całego Państwa.
w wysokosc1 3,730,2~9~ - dla Hu:towru! dzielni na tle obszernego kryzysu gospo- sie w dużych rozmiarach technika pracy dzielni
Spółdziehue te posiadaj4 398,000 członków j
organizacyjnej
i
administracyjnej.
Poza
lł. 416,120, dla Wyclzia1u. Lustracy1nego 1 darczego wywołały bardzo ożywioną dysokoło 175 llliljonów obrotłl rocznego.
zł. 237,522, - dla Wydziału Społeczno- kusję, w której liczni mówcy wskazywa- tern kursiści zaznajamiali się z praktyczną
Hurtownia Związku, której Centrala znajli na niezwykle silne ' oddziaływanie kryzysu działalnością spółdzielni ·przez zwiedzanie
Wychowawczego. . ..
.
Sprawa r~nrga~tz~CjI ustroju Związku, na pracę spółdzielni. W rezultacie obrad wzorowych organizacyj.
duje 11„ w Warszawi«', ą 29 oddziałów włas·
która od wielu !11ies1ęcy absorbowała u- Zjazd powziął uchwałę, zwracającą uKurs, prowadzony przez p. Francusz- uych pracuje w anjwatniejszych ośrodkach
w~gę sfer spółdz1etczrc~, została na Zjeź- wagę władz spółdzielni na następstwa ka Dąbrowskiego, kierownika Wydziału spółdzielczych w kraju, posiada roczny obrót
Związ)rn towarowy, przekraczający 90,000,000 zł. Pro·
dZie szc~e~ółowo omo_:wio!!a. z~ówno pr~ez kryzysu, jaki obecnie panuje w rolnictwie Społeczno - Wychowawczego
m:otenmko~ decent~hz~c11 zyc1a orga.niza- i w okręgach przemysłowych, a w szcze- Spółdzielni Spożywców, przesłuchało i dukcja Zakładów Wytwórczych Zwi~zku (Kieł·
cy1nego ~w1~~ku, Jak 1 przez przeciwni- gólnc.ści na konieczność o g r a n i c z e - zdało egzamin 18 uczestników, pochodzą· ce, Radomsko i Włocławek) wynosi zł. 6.470,000
kó~ realtzaCJI lokalnego samorządu spół- n i a w y d a t k ó w
p o n a d do- cych z 6 województw, a mianowicie: 5 Q· - Fundusze własne Zll'iązku
sięgaj11 zł.
dz1etcz~go w rama~h Z~ązku w ~hwili puszczalną normę i dostosowania ich do sta sób z woj. lubelskiego, 4 - z wileńskiego 4,500,000. - Administrowany prze7i Związek
obecnej. W rezultacie Zjazd powziął u- nu obrotów i dochodów spółdzielni.
4 - z kieleckiego, 2 - z warszawskiego majątek stanowi przeszło 27 miljonów złotych.
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kursu dokształcającego
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PHILIP MACDONALD

Przedrqk
wzbroniony

ZEMSTA DETEKTYWA
_ (u THE WHITE CROW")
~-- autoeyzow~y prz•klad Jaaluy Sulkowakłej.

P~

,„.

i"W

N~ll

op~ewający, że. przes~łkę ~e uskutecznia ~ię w odpowie~ na osoba, ukrywająca się pod dwoma nazwiskami).
dz1 na telefom~zne ządame (z te~o, drua) testatora.
Na zaikończenie zaznaczę, że sprawa ta posuwa si\
~edł~g wszelk1e?'o. . prawdopo~ob1e~s~a telefon ten bar~o prędko. ,Odkryliśmy motyw zbrodni, znany ju2
me miał wcale ml~Jsca, ale. to.me zrn1en~a s~anu rzeczy: cz~sc1o_w~ p1-z,eb1e~ wypadków i jesteśmy w posiadaniu
. (Uwaga .. -:- (1) Wyi:azem~ „pra~e ident~czny· pewn.~J. liczby ~~ny~h nazwisk i adresów. Drogą ini:izyte po'Yy:reJ (~) omacza, z~ podeJrzewam Jeszcz.e d?kcJI i dekukCJl zorJentowali.śmy się do pewnegQ stop·

Jedmt zm:anę. N~e. bę_dę ~szakż_e dawał_ w~raz? temu ma w plani~ Zibro?ni_. ?namy p-rzypu-szcza.Lną. główną
podeJrzeruu, d~poln się me .o.kaze czems ~ę~eJ. Zresz- kwaterę A. 1 wspoln1kow. Pozo1.aje tylko wywieść 2
~i~a:em stadJum sprawy me ma ono wielkiego zna- ~~ułym!~~yrą f~~·~en:_~:j~w~ka~~~·d!t~

OJ) Koperta, w której przesłano testament ma pie- (Jestem przekon$11ny, że była ona jednym z. dwóch mor.
8~ ~rma I?ra~cza. Przynajmniej jeden z jej przed częć pocztową 7.45 po poł. Data ta ograni-cza c7,as za- dep.ww, To się okaże)_.
l!'taWlciel musi~ byc związany z kliką A. A„ wiedząc, że bój&twa. Jasną jest bowiem rzeczą, że takie pizenikliA. ·& Gethryn.
L. -:- B. zamrnrza poczynić w testamencie poprawki, we umysły jak te, które opracowały ten cały plam, nie
.
- Listopad, 192--,.;.,
··ad.zi mu, w swom szanownym publicznym charakterze d~puścHyby do wrzucenia na pocztę sfałszowanego te.OOkument Ul'YWat ·~i; nagle. Do pół tuzina Jcopi.f
a.by_ s!ę zwrócił do tej 'Yłaśnie firm'.y. L. _ B. (cały n~ stamentu, nie mając pewnCl3ci, że plan się udał),
Pl'ZYPięty był spinaczem pośpiesznie nagryzmolony list
usługi A.!) przychyla się do tej rady i raz jeden wcho3.
do Luc.asa.
_
izi w Iwntakt z ową firmą.
A teraz kilka ko'ńcowych uwag. Rzuca się w oczy, ie
. K~cłla.nl". ~· ......... Oto druga c~ęść naazej taniej !ell.Sa.
1!waga. - Ten. rn~ewr pówiMł . się A. uatlspodzie- hipotez.a wyłożolk'l. w ezr;ści di·ugfoj, pomimo swej po- cyJm:J pow~eSC}·. D;yktQwałem ją w pierwszej osobie,
.Na~e d.obrze •. Trndno b~ło pr~ewi<lzieć, że L. _ B. zornej, krętej fantastyczności, na,ilepiej interpretuje ~l~ ty ,P~'Vllle, J~zeh z~cesz oszołQ·mić Wyi;yny, nadasz
okaze się ta~1 potulny. Ciekawe jakby ~ię były rozwi- punkty, omówione w części 1, a rntem jest · najbliższa łeJ O~lCJ~;p,,y. ~eOSOblst:Y ton T(tpertu. Zrestą zrobisz.
nęły wypadln, gdyby L. --. B. użył rzeczonej firmy do prawdy. Wskazują na to wszystkie punkty, poparte do- Jak ci ~1ę bę~.i.e podo~~o. . .
.
innych spraw. że istniał określony plan, nie ulega wodami. Zarzut, że nie było żadnego planu i że ja pro. . Bą,dz cerphwy, choCl~ dmwlłbym. się bardzo, gdyby
w~tpllw?ści.
.
ls~e, niepowiązane z sobą fakty stłoczyłem przemocą w Ę1e nasz „sen'' Pl'Zeciągnął poza jutrzejszy wie~ór.
9•. L1_nes-Bower naip1-sał testament. Musiał on być sztucznię k>giczną całość, nie wytrzymuje krytyki.
Twój
pr:Wl~ 1denty~ny .z dol~u~~1entem,. zi:iajdującym się Może się zdarzyć zbieg dwóch okoliczności, ale nigdy
A. R. G.
)b~crne w ~osiadaa.1~u po~ICJi .z wyJątk1ern, ż e n i e dwunastu. Zwracam uwagę uporczywych niedowiarl?OZDZIAL Ill.
byłoby w mm wz:niank 10 wiadomych siedmiu osobach, ków w szczególności na punkty (a), (c), (e), (g), (h),
Dl'Obniejue ptaslkł„
~ . z at o
zaplS ~rzec~ A. Ta:ka.wersja podpi~anaji (j). Ten, kogo to nie przekona„ ni,e zasługuje na uwa1.
:est, na pizechowamu w .wia?omeJ fm11ie. Kiedy już .gę, s·Jyż nie umie myśleć.
Antoni przybył do Blacka z pewnem opóźnieniem,
:ikoi:czono ~ I?rz.ygotowarnam1_ do zabójstwa L. - B.,
Vvielkim brakiem t ('go plr.nu z punktu widzenia jego bo kwadrans P'O dziewiątej. 'l.'ravers posilał się JUŻ, po.
prz.y szła ko~e~ na ~fałszow:ame testamentu. Była to autorów jest nauJ_,'tr przemyślności. Gdyby byli mniej sęp.ny jak noc. .Na. widok szwagra twarz mu się rozjałatwa Wcz, .J~o, z~. podpum~ część została zatrzy- przebiegli, uniknęliby z pewnością kilku rażących pot- śniła, ale kiedy wstał aby się z nim przywiltać uśmieeh
nrnn~.rl dzien za?oJstwa, w1e~zor~m ~ano _zna~, ko: lmięć, któr,e dały mi o~lrazu do myś.lenia.. Dla przyk~a- ten zamienił się w zdumienie. Usieclli raiem r>'rzY stole.
:,u J·0.yotrze~~a, . ze ~· - B. J u z ~ 1 e ,z y J e i du przytaczam punkt (:?"} zapcmcg1 udzielone ~.wom
-. Coś ty, u djabła, z sobą zro})ił? _ zaipy4tł p.rzy~
„ tę wia.domos~ sfałswwany testament wysla.110 pocz- proszącym pr~cdtem zan.1111 (podług korespondencJ i) L. glądaJąc mu s.ię uwatni•
1
w: do domu zabitego. Do testamentu dołącz.ono , list -B. dowiedział si~ o icl~ stnieniu); i· ~uukt _(hl ,(j_ed-r
l{d. c.

::)tr. 9
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Petkiewicz i

Mecz lekli:oatletyczny

Warszawa -

Białystok

Kusociński

wyjechali do Anglji

Wczoraj wieczorem opuścili Warsza- (5636 m.), a Petkiewicz stanie do finałn
W nadchodzącą. niedzielę rozegrany tur, gdyż cz-0łowi zawodnicy przygotozogtanie w Białymstoku mecz lekkoatle- wują się do Mistrzostw Polski (13 i 11 wę dwaj najlepsi polscy biegacze Pet- na 1 milę.
kiewicz i Kusocif1ski z „Warszawianki",
Start naszych rekordzistów jest naj·
tyczny reprezentacji miasta z drużyną lipca).
udając
się
do
Londynu
na
lekkoatletyczwi~kszą
sensacj~1 mistrzów Anglji.
Ob:y
stolicy. Warszawa wysyła drugi garnine mistrzostwa Anglji. U celu swej po- przyniósł nam sukces.
---01--dróży staną w czwartek, a już w pią.tek
W tyd~ień po mistrzostwach Anglji
startować będą w przedbiegach na 1 mi- t. j. 14 i 15 lipca Kusociński i Petkiewicz
lę (1609 m.).
wezmą udział w
międzynarodowych za.
Ustalony ostatnio terminarz rozgry- Wisła.
Nasi biegacze mają podobno starto- wodach lekkoatletycznych w Amsterdanek ligowych II rundy przedstawia się · 5.10 Polonja - ·warta, Cracovia
wać wspólnie w jednym przedbieg-u. mie, w czasie zaś od 19-i!) b. m. w zanastępująco:
Wisła, Pogof1• Czarni, Warta - Ł.K. Gdyby tak się stafo, możemy liczyć na wodach w Kolonji.
27.7 Warszawianka - Legja (ostatni S., Ruch - Warszawianka.
zakwalifikowanie się Petkiewicza do fiPropagando~e znaczenie zagraniczne
mecz pierwszej rundy), Garbarnia 12.10 Wa.rszawianka - Wisła, ·Gar- nału, gdyż Kusociński pobiegnie tylko go tournee naszych biegaczy jest olbrzy
lbarnia - Ł.K.S., Pogoń - Ruch Ł.T.S. poto, aby prowadzić swego kolegę. W so- mie. Każdy ich sukces przyniesie sław~
Ruch.
3„8. Garbarnia - Legja Ł.T.S.G.
G. - Polcnja. Warta - Legja.
botę Kusociński pobiegnie na 4 mile barwom Polski.
19.10 Legja - Pogoń. Garbarnia
Cracovia. Ruch-Wisła.
• 10.8 Polonja - Ruch, Wisła - L. Warta,
Wisła - Czarni,
Ł.T.S.G. K. s., Pogoń - L. T. S. G.
Warszawianka. Ruch - Cracovia.
1.9 Legja - Ł.T.S.G.
15.8 Polonja - Czarni.
17.8 Pofonja - Ł.K.S., Cracovia 2.9 Warszawianka - Garbarnia, CraW czasie od 22 do 31 sierpnia r. b. skich prze\~iduje wysłanie na mistrzoWarszawianka, L.T.S.G.- Czarni, Ruch covia - Polonja, Czarni - Ł.K.S., War- odbędą się w Brukseli mi<Strwstwa kolar stwa świata naszych reprezentantów.
- Warta.
ta - Wisła.
skie świata. Program zawodów obejmie Wyniki tegoroczne wskazują., iż na te··
24.8 Warszawianka-L.K.S., Legja
9.11 Polonja - Garbarnia, Cracovia beigi dla amatorów i zawodowców za- rze nie mamy żadnych ~z9:ns, na swsi ·~
- Czarni, Cracovia - Warta, Garbarnia - Pogoń, Czarni - Warta L.K.S. - Cra równo na toi;ze, jak i na szosie. Poza tern zaś, chociaż wykazujemy stały postęp,
-.Ł.T.S.G.
covia.
odbędą się biegi za motorami wyłącznie poważniejszej ro~ odegrać
.F~;:cze
;; i'
31.8 Warszawianka - Pogoń, Wisła
23.11 Warszawianka - Warta, Cra- dla zawod-0wców.
możemy.
Pogoń - Garbarnia,
- Polonja, Czarni - Garbarnia, War- covia - Czarni,
Związek Polski
Towarzystw Kolarta - Ł.T.S.G.
L.K.S. - Leg-ja.
·- - 0 > - - - 7.9 Legja - Cracovia, Wisła - GarJak widzimy z powyższego kalendabarnia,
Pogoń - Polonja, Ł. K. s. - rzyka ŁKS. będzie miał dość ciężką przeI
Ruch.
prawę, gdyż zaledwie 4 mecze rozegra w
14.9 Polonja - Warszawianka, Wisła - Łodzi, a 7 na boiskach obcych.
Jak się dowiadujemy Polski Zw. Bokser jazd z I3udapcsztu, gdzie ba{vił wraz z ck~
Legja, Cz.arni - Ruch, L.K.S. - L.T.S.
Ł.T.S.G. zaś naodwrót 4 razy będzie ski na swem ostatniem posiedzeniu zdys- pedycją Polski, jako r:~:rzcntant w waG., Warta - Pogoń.
'
grało poza Łodzią, 7 razy w Lodzi.
kwalifikował boksera łódzkiegp Konarzew- dze półciężkiej.
20.9 Legja - W~·szawianka..
„Derby" łódzkie t. j. mecz ŁKS.- skiego na 2 miesiące za przedwczesny wy21.9 Polonja -- Warta, Garbarnia - ŁTSG. odbedzie się dopiero 14 września.
--000-Cracovia. Pogoń - L.K.S„ L.T.S.G. -

Druga runda rozgrywek iigowych

Kolarskie mistrzostwa

K onarzewsk•

·---ei---

Najbłiższe zawody lekkoatletyczne
Ł.O.Z.L.A.
o godz. 9-cj na bo- I waćnależy do Sekretarjatu

W dniu 6 lipca b. r.
.sku Tow. Sport. „Krusze'i1der" w Pabjanicach odbędą si~ zawocly dla juniorów o
następującym pogramie:
godz. 9 - bieg 60 mtr. przedbiegi
„ 9,20 - skok w dal z rozbiegiem
„ 9,45 - bieg 400 mtr. przedbiegi
„ l 0,00 - rzut oszczepem
„ 10, 15 - bieg 60 rntr. międzybiegi
„ 10,30 - skok wwyż z rozbiegiem
„ 10,45 - bieg 400 mtr. finał
„ 11, 15 - rzut dyskiem
„ 11,45 - bieg 60 mtr. 'fina?.
Podaje się do wiadomości, iż w powyższych zawodach mogą startować zawodnicy zgłoszeni do P. Z. L. A„ których wiek
nieprzekracza lat 18.
Wpisowe wynosi zł. 1,00 od .zawodnika i konkurencji.
Zgłoszenia wraz z wpisowem
kiero-

do dnia 4 lipca b. r.
21-ej.

* '

Ł. O. Z. L. A.
włącznie do godz.

•

:tr

Dnia 6 lipca b. r. na boisku Tow. Sport.
„Kruszendcr·• w Pabjanicach odb~dą sic;
zawody w pięcioboju dla kobiet.
Konkurencje będą się odbywać w/g nast<;:pującego porządku:

godz. 9 - skok wdał z ro?.biegiem
„ 9,45 - rzut oszczepem
„ 10,15 - bieg 60 metrów
„ 10,45 _ rzut dyskiem
„ 11, 15 _ bieg 200 metrów.
Wpisowe wynosi zł. 5. _ od zawodniczki.
Zgłoszenia opłacone przyjmuje Sckrctarjat Ł. o. z. L. A. do dnia 4 lipca b. r.
cto godz. 20,30.

·
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DŹWIĘKOWY
TEATR ŚWIF.TLNY

~„CASINO"
~-•'~"~·---==----!~ Dziś

i dni

następny eh!

Arcyd:r.ie~o dźwiękowe

Dziś

i dni 11~$h(pnych !

•

5 konkurencyjnym
gwiazd w rekordowym, bezprogYamie!
Alice Day, Lilian Tashman
Matt More, Edmund Bu1·ns
i Lina Basquette
•

I

DOłłZUAt!lł

Szampańslc:a komedja ilustrująca kapi•

talne przygody z za kulis nowocxe;nych małżeństw.

II

Romans zwłamywaczem

W zruszając~ melodramat pełny intryg
i 11ieporornmic1i.
Uwaga ! Ceny miejsc znacznie
zniżone! Na wieczor. seanse miejsca

po

·Zł.

1.- i 2.t 1.50

Doskonała ilustr. muzyczna pod kier.
M. Lidaueru. Pocz. seans. o g._ 4,30 pp.,
W soli. i uiedz. o godz. 1,30. Na pierwi;zy seans wszystkie miejsca po 50 gr.
Bilety ulgcJWc ważne.
- • · ... ?~„;.:: • :.·. !.!'':' ';t'! •

"'t :"?:·

1 •

•

C~· i·

zdyskwalifikowany

Liga Północna -

Liga ·Południowa

Zamiast proponowanych przez Zarząd j 26 października w Krakmvie. W związk-...
Ligi rozegrani,a zawodów piłkarskich na z tem prawdopodobnie zostanie wyznafundusz olimpijski mięJzy miejscowemi czony jeden kpt. zwi~zkowy północy i
rywalami, postanowiono wprowadzić ino- drugi południa celem zestawienia sklawacje w postaci zawodów Ligi Północnej dów repre~e11tacyjnych. Pomysł te11 w.- z Południową. Reprez.entacja ligi pół- sługHJf! calk 1J1~;„J1~ n& poparcie bowiem
nocnej składałaby się z graczy v\larnza- ~ego rodrnju rnwocly z pewno'r';~ y,z,uwy, Łodzi i Poznania natomast południo- dzą. '"'·i<;k :~ZE' zaintcre-;c\:.·11: ' . , , ,, ;· :o"'.J·
wych ligowców dostarczyłby Kraków i tychczas pra.ktyko,·:~rn(
Lwów. Pierwsze spotkanie nastą.pi dn. scowych rywali
28 września rb. w Warszawie, rewanż

-0---

Zawody o

odznal\ę

~;r;;·(Ona idzie na wojnę)
Epokowy dramat z wielkiej wojny.
W rol. główn,: dwie bohaterki ekranu

ELEANOR BOAtlDMAN
ALMA RUBENS
Niewidziane w żadnym filmie scl ny
ataku tanków wśród morza płomieni
i wiele innych atrakcji dźwit;kowych.
NAD PROGRAM: Dodatek krajowy
i dźwit;kowe aktualności Metro-Goldwyn-Mayer.·
UWAGA: Wyłącznie tylko u nas!!!
Poświęcel!lie Gmachu Sądu
Okręgowego w Łodzi.

PONADTO! 1) Przemów~enie Mussoliniego do tłumów ostatnio w Rzymie
2) Zamach na ks . .Humberta podczas
wizyty w Brukseli.
Początek

seans. o g. 4,30 pp. 6, 8,10 w.
Widownia nowocześnie wentylowana.

111111181

Zw. Strzeleckiego

Dn. 12 i 13 lipca Strzelecki
Klub Im., skok wzwyż, rzut granatem,
bie&
sportowy w Lodzi organizuje dla S'ń'YCh 1500 m. i strzelanie na 50 mtr. z broni
członków zawody o odznakę Zw. Strzele- małokalibrowej. Konkurencje l. atletyczckiego. Wszyscy czło.1lk~'yie Klu?u, bez ne i rzut granatem zostaną przeprowawzględll: na prz:yn_alezno~c sekcyJ~ą we~- dzone n'.1 boisku D. O.. K,
natorniasL
mą. udział w ~eJ imprezie. Z'.lwod! obeJ- strzelame prawdopodobme na strzelnicy
lmuJą następuJące konkurenc~e: bieg 100 ~~S.-u.
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Dom Ludowy

20.

NARUTOWICZA

20

PRZEJAZD 34
Dziś

P• t.

SZALONA
DZIEWCZYNA

·świata

i dni następnych!

Wielkie ar~ydzieło filmowe p. t.

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!

NA ROZDROZU

WARTA
NOCNA

W zruszający dramat Życiowo-erotyczny

Claude Fa!'.'re'ra

Superszlagier produkcji europejskiej
według powieści Carmine Gallone p. t.

„ „

Mitosc-.

według powieści

(Z RAJU BOLSZEWICKIEGO)

;łąr;~ei:

W rol. głównych: 4 potęgi ekranu

Olga Czechowa.

BILLIE DOVE
Mikołaj Susanin
Donaid Re2d
Paul Lukas

Sceny pełne pr:tejt;cia oddane żywych
realistycznych barwach.
- - Pierwszorzt;dne efekty. - -

Ceny

mk~jsc

zniżone

w dni powszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m., Balkon i II ..n. 50 gr.
IIl m. 30 gr.
W sobote;, niedzielt;
i świ~ta na wszyatkie seanse I m., Bal~ kon i II m. gr, 60 i III m, 40 gr.

~18 'łdi

.

MAA#

genjaln. piewcy morza

„

I
I
tl

~~:fsc: zł.

t.-, 2.- i 3.-

Pocz11tek seans. o godz. 6, 8 i 10 wiecz.
Aparaty dźwit;k. syst. Western Electric

Kupujcie Wyroby Krajowe!!!

~.

Nr. 178

,HASLO" z dnia 2 lipca 1930 rok\J(

10 '

DZIS WSPANIAŁA PREMJERA!
Mistrzowski debiut najwybitniejszej pary artystów europejskich.
Najsubtelniejszego zjawiska ekranu, niezapomnianej bohaterki filmu „Burza"
i najsympatyczniejszego rasowego
amanta współczesnego filmu

CAMILLY HORN

.

Viktora VARKONYI

.

w p1erwsze1 wspólnej swei kreacji p. Ł.

A BRUKU''

,SERCE
I

Porywajacy dramat sponiewieranej kobiecości.

Wspaniała ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyrekcją LEONA. KANTORA.

po 1. -

Teatr

świetlny

Największy film

PRZEDWIOŚNIE•

~

zł.

DZiś I DNI NAST~PNYCB
,&wiata, osnuty na motywach nieśmiertelnego arcydzieła Wiktora Hugo p. L

z

,,D&.WORlłlK
,~ roli potwornego dzwonnika

H01'1łE DAĄE''

si.awnej katedry Notre Dame w Pary:iu mistrz charakteryzacji, artysta

~_1':1·; .:~b. l! :l!li! !l l i ilal l lm„ „ a:i t!'l il li m&.B2me~r~om ~s~k•ie•gao!Sl i•4!mlm.,mb.i l m:iD„o•ja•zmd„tra •m•-„ l '.!lm4i!'m~.„ Bl l!IBlml l l ml lUl l lil„ „.o„stu„8"•v•ar•z•a•ch„z•n•a•k•o•m•i•ty„8L•O„N„C•H.!„A81~.·.Y
wajami 5, o, 8, Cj, 16, do rogu Koper•
nika i Zeromskiego
Ceny miejsc J-1 zł: 11-75 gr. IIl 50 g'l°· na pierwszy oeans wszyatki~ mie. ••~ po 50 I'·
Pocu1tek o Lodz. 4 pp....
w ~oboty, niedzielo.•. swi„ta o god• .. ~ PP· ,Ostat.nl seans 0 1'011 2·
10 v.iecz. ra•se·partoul bilety wolnego we1sc1a w sob, • n1ed•· n10 wazno W1pan1ała

..-

ilustrac1a muzyczna pod dyr. A. Czudoowskiego

zł.

w sob. i niedz. od godz. 12-ej do 3-ej po 50 gr. i t. -

W roli pięknej Esmeraldy PATSY RUTtl .MILLER oraz wspaniałt NORMAN KERRY w roli
'"V'
kapitana łucznik6w kralewskicli.
l>onadto: Sensacja bież11cego sezonu. Wielki Rew jo • fibn z udziałem eałesto ZMOołu W1trua11r••llm„„„„„„„„„„„„„.&„.._„
skiego 'l'eatru „MORSKIE OKO'' pod tytułem: „UśMIECH WARSZAWY".
UW "GA: PoIUI'mo nakładu wielkich kosztów ceny mieJ'sc niepodwyższonAfi

ri::lP

-
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Do akt. Nr. 1960-1930 r.
Do akt. Nr. 1991~1930 r.
Do akL Nr. 2072-1930 r.
.
OGLOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
OGLOSZENIE,
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, ADAM
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, ADAM
Komornik S!,!du Powiatowego w Lodzi, ADAM
Komornik Sr.;du Powiatowego w Łodzi, AD.AM
JAROSZYŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy
ulicy JAROSZYŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy JAROSZYŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy JAROSZYŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Piramowicza Nr. 7, na zasadzie arL 1030 U. P. C. Piramowicza Nr. 7, na zasadzie arL 1030 U. P. C. Piramowicza Nr. 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C. Piramowicza Nr. 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 15 lipca 1930 roku od godziny ogłas:.1a, że w dniu 15 lipc.a 1930 roku od godzin) ogłasza, że w dniu 16 lipca 1930 roku od godziny ogłasza, że w dniu 8 lipca 1930 roku nd godziny
10-ej ram! w Łod:ti przy ul. 11-go Listopada Nr. 59, lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Podrzecznej Nr. 10, 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Zachodniej Nr. 11, lO·ej rano w Lodzi przy ul. Drewnowskiej Nr. lOZ
cidh~dzie się sprzedaż z przetargu pu-bliczneg1> ru- odbędzie 6ię sprzedaż z przetargu publicznego rU· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· odbt-<łzie się spn:edaż z prze\argu publiCllnego ru.
do Arona Zarzowskiego i chomości, należących do Ie.ka Zarzewskicgo i skła· rhomości, należącej <lo lir.: ,,Express" i składają..:':'j
chomości, należ11 cych do Wolfa Bera Adlera i Cha· chomości, należ11cych
ay Blumj Nap<irsteii; i skłndaj~cych się z mebli, u- składających się z mebli, oszacowanych na SUU11i zło. dających się z mebli ,oszaco,vanych na 5Uml) zło· się z rna~zyuy mechanicznej, oszacowanej na su.u;
zł. 660.
tych 990.
rztdzenia cklcpu i towerów galanteryjr;iych, osza· tych 440.
L6di1 dida 14 czerwca 1930 r.
Lódż, dnia 25 czerwca 1930 r.
Lódi, dnia 25 czerwca 1930 r.
'-llwimych na sumę :.:ł. 4 78.
Komornik: ADAM JAROSZYŃSKI.
Komornik: AD.A..M JAROSZYŃSKI.
Komornik: ADAM JAROSZYŃSKI.
ł,,ódź, dnia 25 czerwca !930 r.
Komornik; ADAM JAROSZYŃSKI.

D.o akL Nr. 2064-1930 r.
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Pocz. seansów o godz, 4.30.

zeewn;µ

'Y'*'WSMli'

~)o akt Nr. 1425-1930 r.

.

Codziennie 2 seanse: od godz. 8·eJ
do 10 wiecz. i od 10-12 wiecz.

Jedyne w śródmieściu

o

ino wogrodzie
*"'
e

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

zniżone.

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

e

I

G I. O S Z EN IE,
Do akt Nr. 2302-1929 1',
Komomik !-i.'<1J.u Lrodzh.ies(ł " Lodzi, TOMASZ J
O GL O SZ E N I E•
'ilUllZEl.':>.bl, .tam1u~11:ka!y " Łodzi przy ulicy
Komornik Si!dU Grodzkiego w Łodzi, TOMASZ
,,i·· tkicw1cza ~r. ó7, na .i:a6adzic art. 1030 U. P. C. CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
u,;bsza, że w dniu 8 lipca 1930 l'Oku od gildziuy Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
10-ej rano w Lodzi przy ul. 11-go Listopada Nr. 122 ogłasza, że w dniu 8 lipca 1930 roku od godziny
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Zawadzkiej Nr. 16
chomo:O:ci, nole~ących do firmy „Bracia Cygeiberg" odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego r..·
i akładajqcych się z 28 warsztatów tkackich mecha· thomości, należących do Nuty Dudelczyka i skbda·
nicznyc!J, cwernmaszyny mechanicznej, 2-ch centry- j~cych się z mechanicznej krajcmaszyny do zwija.
fug, aparatu mechanicznego do suszenill materjałów ma przędzy, oszacowanych na sumę zł. 900 - zgodi pr.zrdzy, szpulmaszyny i traibmaszyny_, oszacowa- nie z arL 1070 U. P. C. ni~ej ceny szacunku,
nych na sumę zł. 18.100.
1'ódź, dnia 17 czerwca 1930 r.
Lóc!ź dnia 5 czerwca 1930 r.
Komornik TOMASZ CHORZELSKI lKomornik TOMASZ CHORZELSKI

warsztat reperacs jny firmy Radjo Splen-

did, Piotrkowska 61, w podwórzu, tele-

Sąd Okręgowy w Lodzi wyrokiem · z dnia
24 czerwca 1930 r. zaocznie postanowił: 1) ogłosić
upadłość firmie B. Komar w Lodzi i handlujacemu
Bolesławowi Komarowi 2) chwilę otwarcia ·upadłości oznaczyć na dzień 27 maja 1930 r. tymczasowo,
3) zamianować Sędzią Komisarzem Sędziego lian·
dlowego Jakuba Hertza
4) zamianować kurato·
rem upadłości adw. Bolesława Fichnę 5) oddać
upadłego pod dozór policji,
6) nakazać opiecżę
towanie ruchomości i rzeczy upadłego, gdziekol·
wiek się one znajdują.
la zgodność Kurator masy upadłości
B. Fichna
adwokat.

Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam wierzycie·
li powyższej upadłości, aby w dnit: 5 lipca 1930 r.
o godz. 11 stawili się w Sądzie Okręgowym w Lodzi
w Wydziale Handlowym przy ul. Plac Dabrowskie·
go osobiście lub przez pełnomocnika z dowodami
usprawiedHwiajQcemi ich wierzytelności w celu wy·
duchnnia sprawozdania kuratora masy i wyboru '.kantły<latów na syndyków tymczasowych.
Sędzia Komisarz
Jakub Hertz

I
I
I
I

fon l~J-02, n:i:nawia: słuchawki, głoś
niki, akmulatory. Przerabia b. bnim
kosztem aparaty na nowoczesne. Naj·
tańs:a:e

źródło!

JUagnesowanie słucha
t.adow. akumulatorów tyl..;o 1 z. •
417
wek ty>.ko 1 zł. -

II·

I J.
Ilil

Dr. m.a •

SALO1„ i .Ł RS I{ li
sto1na~o..,,o g
szc.;r.~k, „amy

us1..nej i

(specjalność: detaliczna sprzeda1.
zelów.ak łtwałych na wod~)

poleca:
Spółka Szewców
PiotrKowska 79
209
te!. 1.58-38
DR. MED.

EDWARD

_REICHER
~pec~aii&i:a

chorób skJ. nych i weaer1cznych
Leczenie uiat ~ rm1ą. l:.le ... troter"'p)a.

p.a..:bii:J..i.a

Te•• 114-20

'Jl ei. !eul-::1.S ·
Od 8-11 rano i t>-9 wiecz.
w niedzieli; od 9-2 pp.
729

220

-

Skóry-Hurt i Detal

u}. Po ... u.:uuowa 26

Piotrkowska 164

Do akt Nr. 910-1930 r.
O GL OSZ E N I E •
Komorflik Sądu Grodzki-ego w Lodzi, TOMASZ
CHORZELSKI, aamieszkllły w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza l\r. 67, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, :&e w dniu 11 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ul. ll·go Listopąda Nr. 84
odbędzie się sprzed~ż z praetargu publicznego ru·
chomości, uależ\lcych· do Bory~a Cyklisa i składa
jących się z mebli, oszacowanych na sum~ ~ 850 zgodnie z art. 1070 U. p, C. niżej ceny szac1,1nku.
Łódź, dnia 21 czerwca 1930 r.
Ko'lnornik TOMASZ CHORZELSKI

••LSZEWCY•••

chii"urgJa

regu.„acja zęuów
ro„tgenodiagnostyka

S:dachatna pieśń uducho\\oionej miłości i be:r:grauicz.
nogo poświęcenia kochaiących serc.
W rolach J'łÓwnych: najcxarowniejne zjawiska filmu
amerykań. Janet GAYNOR i Charles FĄRR~:L.

I
I

•••~~••mE~ a•••~•~•e~ana~

Hallo I Dzwoń teł. 163.-30 „Pogotowie
><rawieckie Kiersza" Zeromskie;ro 91,
s:-lep narożny. Mon•entalnie odświeża
garnitur ra zł. 3.-, suknię za zł. 2.8J,
palto za zł. 3.-, łącznię z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pier:r:e, farbuje, pl'Zerabia, nicuje, sztuczµie ceruje.
farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
lOJi

p•ran ka Borzage

t _,AllO&. ULICY''

Do akł Nr. 245-1930 r.
O G L O S Z E N I E.
:Komornik S(!du Grodzkiego w Ł11dzi, T01'1'1ASZ
CHORZl!,LSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 11 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 21
odb~dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do firmy
„Dracia Płotkin"
i skład;ijl!cych się z 13-tu sztuk materjału bawełnia·
nego białego, kasy ognio:rwałej, biurka, kontuaru,
kozetki sprężynowej, półki sosnowej, prasy żelaznej i szafy dębowej, oszacowanych na sumę zł. 1000.
Lódii. dnia 20 czerwca 1930 r.
Komornik TOMASZ CHORZELSKJ 1

I

•••••a••••••aamsamummnmas
Jedyny w Łodzi

W programie rewelaGyjna premje ra l

Największy przebój
filmowy reżyserii

Dla nłezamoiilych
ce;--

w

ceny lecznic.

en

Wyda.wca: Prasowa Spółka Wydawnicza Sp. z
Odbito w drukarni ul. Piotrkowaka 15.

o. "'

Dlł·

Małżeńskie

HELLE
Choroby
i weaer.

złączeniJ w :C,;i"<gach luJno:ici sta•
załatwia Biurn
ul•. Nawi-ot 2. Tel. 179-89 l~j
Próśb „A r gu:;", ul.
Do 10 r. i. 4-S w. · Dla pa1i spacj:i.lue Pu&b. 2J (o ~ o . St. .
godz. 4-5 po poi., w ui::dz. o:i 11-t pp. t'l ~wa Gn..l.a.. ·
ula nie:r:amo.Cny-cłl ceny ;.ec.i:.:i c. JJjJ
•J i

s~órne

Detektory u.t zi.

.:1.:1~

„

ji.)

a..U.u .r.·r. .... ~ u.~
,iul.., .„1-J cu . . . „..; ,. ~

"oiu..,!Gt z: aut.!..t-1 i iL.; .~w .• 4 u-' ;d, 2~
Radioaparaty i cz4<Śc1 „.'i.aU.,D.a" ul. com uu.zii.!L.1. , .•.
Pto.rkowska 83, w podwurzu, tel 153-40 sympi..ty.::~.ia i u~,.
dzo w .rlllOWna paui
Oferty pod „ Wymowua" do Admi·
niatracji „Hasła"

:Redaktor odpow.:, Adlm t.uczkiewicz

