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za solidaryzo~vanie się z anłypa ~ stwo em stanowiskiem
J. 1 kongresu w K akowie
Komisja

ministerjałna

bada uc

_Korespondent „H~sł?- 1 ' donosi z Warszawy: ny111 przedstawicielom narodu, posłom
i se~al.orom w se.Pnie i senucie. Wbrew
Wa:rsz.awa 2 lipca.
Wczorajszy wywiad udzielony prasfo !mnstytucji sejm· skazany na bezczynność.
przez premjern Walerego Sławka, za.po·
Naród musi zatem zbierać się i ra<izić
wi.adający wyciągnięcie
iconseł1:wencji naa , swoimi los<.>Jni. J\lusi zajt!ć stanowirządu w stosunku do prezydjum kong1·c· sko wobec polityki rządu.
su krakowskiego, zrobił
piorunujące
Kongr~ krakowski otwiera dziś tę _drowrażenie wśród członków opozycji.
gę cięż;{ą i trudną wa1ki o prawo i wolność
Wywiad te11, odbił się gwśnem echem udu, wałki o C:emokracj~ i o dalszy rozwśród opozycji, co pnyczyniło się, że w wój :a!epodlegieg-0 yaflstwa.
dniu wczo.rajszym wbrew zapowiedziom
Naród świadomy i zorgan:zowany nie
ni.e odbyło się posiedzenia żadnego z Idu· ?Ozwołi długl' w taki spooób rzą;tzić, jak
bJw Centrolewu w spmwie zajęcia stano· :ządzą n~mi cizlsiaj.
wiska co do p1·zcd.ożenia Panu Prezy.
jestem głęboko przekonany, ie faki
dentowi Rzplitej
wniosku w sprnwie naród zwycięży.
zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu.
Cała uwaga Centrolewu i
opozycji
zwrócona była na uaradę premjera Sm.w·
ka ,z marsz.
Piłsudskim w Druskieni· 1

u.ac n.

·

ały ,,Centrołelvu''

Jako rnai·szałek sejmu skazanego na
bezczynnej·, pozdrawiam
zgromad:w
w Krnkowie obywateli
i życzę id: pr cy pow<Y. zenia!
l\\i~ch żyje
~o na, demokratyczna
fueczpc;spolita Polsłta!"
W depeszy tej wystę1>Uje Pan, jako
marszałek Sejmu, a zatem ,lako rzedstawiciel jego cafości. Wobe·c tego, że
po·
ważna cz~ść obecnego Sejmu, a w szczegóhtośd klub arlameraturny B. B. sta·
nowc:w pot~pia rezolucję w duchu obrad
owego wiecu, imieniem prezydjum klu·
bu B. B. zą!dadamy najl)ategoryczniej·
sz;r protest przeciw Pańskiemu wystą.-

I

przymusową

Dy isja gabinetu

fińskiego

pi
!\a ~

lo ze

stano\Yis~d~m mru·s::.
uieprawn~ j."1,

zarówno

„1ieb

stwiei'd?.a
wysłanie Wj d~peszy,
zeniu
rezolucji uie
arszał k
wspó:odp~

Pre , .
przytem,
której P
cofnął,

a
państwową rezokcję,
m uclrw~lon •• godzącą w majestat pali.stwa, uosob10.11y w -Yanu
Prezydencit'
ftzplite?j, oraz będące jawnym dowo•iem
anarcbji i gadzi w inter~y
pail.stwa
przez c:dwclywanie się do czynników zew

„ icdzial

nętrzn;rch.

* .

W ostatniej eh "1ili dowinduj<!.1iy s1ę, i2
p. m!u. Car po kcnforem:ji -;, premjer&m

Sławkiem p3stanowił wysłać · do Krakowa
komisję z dyr. dep. min. &praw. p. Ś'.Vi!Jt
kows!<im na czeles któraby zbadała oraz·
ustaliła dokładny telcst uchwał, rrzemo-

W godzinach rannych powrócił
z
Druskicuik preMjer ~la wek i niezwłocz·
Helsingfors 2 lipca.
energiczniejszą. walkę z komunizmem.
nie udał się na zamek, gdzie odbył diu~·
Na wczorajszem pos.edzeniu gabiueNa .Czele nowego rządu ma
~~n.ąć wie:ń i rezołuc.ii kongreJu.
W razie stwierdzeni" w tychże. zarów·
sza kmtferencję z )?aue111 · Prezydentem tu, odbytem w póinych' .godzinach ~ie- ' ~r~zyd~n~ ban.ku narodowego Paasiiuv1~!
Mośckkim.
.
.
czor~c~, rząd pu;;t~no~It ~ _czwanei~ .{:01·~. JUZ w 1918 r. piastował gndnosc no rzeczy kwaiiiikujących się jako zdrady
stanu, oraz będących wyraźną obelgą Pre·
Wieść o przyjeździe prernJera Sław· podac się do dyuusJ1 niezalezn~e od ~J- 1 prnmJer~ .
.
.
ka z J}rus_dcnik do stolicy wywołała ko· uiku dzisiejszej debaty _w par1amenc1e.
., !„aas1~d~1d pos1ad.'1- liczuyc.~ z.wol.en· zydenta Rzplitej, autorzy rezolucji orru
łosulne wrażenie. W kolach
politycz-j
W ten sposób ma bye stworzona d~o- n~ .•ow ws~od człon~ow organizacyJ p1i;c- członkowie prezydjun1 l<ongresu zosianą
pociągnięci do· od;;owiedzialności sądov/ej.
nych mó·,viono, że premjer Sławek w 1·ó· ga do utworzenia. rzą,du, któryby poclJął ~ Nl\omwustycznycll. (PAT)•
0
dl z tych narad z „mncnenti" decyzja- "!" e::wwnęu 1 'l"""""'
uwlMum
~
·m:.m:•~1i-~,.......~**~*!!!!!!!l!!-.~m~~ww~.~·~iiii~·~·~~~~&P~•!!!!Jt1•!;!2~P~e~a~l!!™~w~~·~·~·~·1~;~·"'WiiEill'!iiilii
mi.
Jakie to mają być decyzję, ni!ct z nich
nic umie !lOwic„z:eć, choć niektórzy bą
kają, ie min. Car, jako naczelny prQolmrator
w pa:ishvie, pociQgnie prezyqjum kongre„
NIEl41~'6KI
su do odpowledzł~tno:ki w. dopuszczenie
do uchwalenia rezolucji, godzących w Gło„
NliE,t.\CV
wa Pal'istwa.
• j::!c \'ilw'nmo. rr-t•e prezydjum składało
~~ę _; ~:~~r„„h D~·~~~\V.
.
PARYż, 2. 7. Wczorajsze niesłychane za jej dobrą wolę i o 4 lata wcześniejsze lpo~łowie prawicowi ~omagać.się ~ędą zwt
n
''t" rzJ" r:•o'-»'
l-o •'-·"..
"' 04..:
.' u, ......
·· ~ .. ';y
• 1' wy;;.tą,.;:en:u P• z..:::.iw - fa~ncuc:...ie, jalt1e nia O.iJfóin;eni.e 1~atlrenji.
tania parlamentu, ktory ma s~ę zająć spra·
z:i 1oz:·.:: _;:~n:c:.1 e..,~ .m, c'.;2c~ic w o~'a ly miejsce podczas uro~zyst~><ki uwolnkWśród sfer, które wslrnzywały zawsze W'1 następstw ewakuacji Nadrenji i przy.
wie o w!,;sn'.'. ::'.,ó:"'! ni.c nie m(nvią o nia Nadreaji w Berlinie, wywołały po- na konieczność utrzymania okupacji, jako znać rządowi kredyty na przyspieszenie rol\we;,;tji, <! to i tych -względów że gciyby wszechne oburzenie w szerokiej opiriji tran najwnfaiejsziej gwarancji. bezpi.e~z~ństwa b?t f?rty!i~acyjnych na granicy francuskoSc'm zo3ta; rozwiązm~y. Wówczas p. Car cuskiej.
. Frnncjł i pokoju enropejsluego, p1ęse1 krzy- mem1eck1e1.
mógłby hez prz.::sz:cód ści?,ać 1..vs1>amniaw kołach zwoler.niłców pojednania, a żacld<: wzniesione przeciw barwom franFrancuski sztab generalny, ldóry zawsz(
nv .;h cz~on~;:ó·,v prezydjum. kongresu łmlkow Gzczególnic wśród socjaHatów, zapanowało cusl;ii~ on ambasadzie w Berlinie, wywo- sprzeciwiał-się przedwczesnej ewcl<uacji,
s!den-c.
przygnębienie, wotec tak sz~ze.-ej odpo- ~ały i1iesłychanc oburzenie.
chqc najpieiw zabezpieczyć granice pa!'1·
nrem Jer 5~1wek wrócił dziś rano z wiedzi, jaką naród niemiecki dał Francji
W pai'lamencie f{ursuje pogłoska, ii stwa przed ewentualnym zdradzieckim naDrus!1:elilt, g<lzi~ niewą~piiwic zapad!y
pademr zamierza interwenjować u rządu.
BERLIN, 2. 7. Znana amerykańska
.i"k!c5 ciecyzje, Czy i!ią one w !dernn!m ja- lll!'&t'H wz:ujt/ljj\f'!""l'*WA\'.i'll!ill!lłiiili'*Wff' Jl „wwm~~~..=!"!'~~
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łd·'!'"OJ mc~neJ10 z~reaaowania ka łmngresr
czy też t· z c to dalej tn!ctyka milczenia,

;r

nie

p'.n·'r~"O.

GJ„ga'ntyczn.y

~a1·d .w
~. ~hy ~ Brazy~ia
. .o ł.
...~~
,,
włosk1~h wyleci na poaboJ Atlanty k u

Vv«1::11h t:) z-:~e,:m~ m•r !!,~,..~~ dni,
l:t samoi.oł~w
jeże" !~· ~ crc '·21n~r; ~c!yż ja!{ slych:\ć, ·na ~zi
RZVM, 2. 7, Włoskie ministerstwo tot· wych o najsilniejsi;ych motc;>racb ma dos1cjszcj twnforonc.li P. Prezydenta R!płi~
nlctwa
organizuje w najbliższym czasie gi- l\onać jeszcze tego tata bezpośredniego
te.i z prernjerem Sławkiem jui zapadły waż
przelotu z Rzymu nad Atlantykiem do Bra·
gantyczny raid samolotów wojskowych.
ne ciecyzje.
(PAT)
Eskadra z.łożo)m z 12 a!)aratów bombo- zyljł i z uow.rotem.
"'
"'
Głównym vunktem zaintęresownnła by.
.
e
•
e
ło nadzwyczajne posiedzenie prezydjum
kłubn parlamentarnego B. B. W. R., które~
IU.
mu mzcworlniczyt pos. Polakiewicz.
Pv c?.ywfor;ych debatach uchwalono jed
włosko-niemieckiego
n(l:nyii!ni~ wys~ać do marsz. Daszy~1s!de
PARYż, 2. 7. Leon Blwn za!ni~szcza lmi~dzy ~rancją i ~kmcami, _. któr~.pro~~
::;o w zwi::zlm z jego depeS 7 1} m:t kongree
dzisiaj w socjalistycznej „Poputaue'· sen- dz1 tak mtensywnt; fran~ust.a. P?!tJa ~o~ja
Ccr!t-olewt~, poniższy protest:
„Dni.a 20 czerwca r. b. wystosował Pan, sacyjny artykuł, w którym stwierdza, że ju~ty.czna. Rezul~.zm teJ pohty10 po1ectna
Jałm marszałek Sejmu do prezydjum wiecu, Mussolini przed kilkoma tygodniami zwró- ma 1est ewakuac1a Nad~oo1_1. Gd~by Franurz<J,cizonęgo w I<rakowie, depeszę treści cił sie do rządu niemieckiego z propozycją cja stosowała wobec Niemiec poh~ykę . ,re:
zawarcia sojuszu między Włochami ~ze- pr~sji tak, _jak_ che~ tego 1 ·~aCj~Oahsc1,
nnnt?c~tje-ce.i:
do
„ro<oż nie państwu wymaga pracy sej- s~ą niemięcką. Propozycję MussotJ.mę~o wowcząs stw:ernza Bl!lm,. c.w~ .... edłn~
rząd Rzeszy miał odrzucić. Jest to - stw1er skutku blok włosk<l - mcnueck1, zw1óco11y
mu i senatu.
,
(PAT).
Rziid nie daje zebrać się konstYtucti· ~za Blwn - wynik ·polity_ki pójednania przeciwko Francii.

Rewelac1e o za·warc1u SOJ
·
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agencja
!mlsowa „Associated Press", wy
sługująca się niemieckiemu urzędowi spraw
zagranicznych, której sprawozdawcy zatmd

nieni w biurze
wyłącznie
kańs!dego

berlińskiem rekrutują się

z elementu niemiecko - z.mery"
w rozestanem do prasy sprawozctaniq z wczorajszych uroczystości uwolnie
nia Nadrenji, zamieszcza bezczelny komen
ta.rz, w łdórym stwierdza, że obecnie przy
szła

kote; na

osiągnięcie opróżnienia :z;agłę·

bia Saary i uregulowania granicy wscbodniej z Polską. ·
Powyższy wybryk ma na celu zmyte·
nie opin.ii amerykEittski:j i przedst~wia. spra
w9 tak, jak gdyby istniała analogja między
ckupacj0 Na.drenji a inn~mi obszarami byłych ziem pruskich.
.
Charakterystycznym dla tego bezprzy.
kładnego aktu pr-0pagandy „Associated
PresG" jes~ ?akt, że kierownik biura berUńs!dego te.i agencji p. Lochner t'dnje przy
jadela . . . Po!ski.
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usz na od ów

dla

AĄNESTIA
po1ilycznych

przestępców

BERLIN, 2. 7. Reichstag przyjął dzisiaj
w trzecim czytaniu projekt amnestji dla
przestępców politycznych.
Amnestja odnosi się przedewszystkiem
dot. zw. mordów kapturowych, a poza tym
Uroczyste śniadanie na cześć gen. Góreckiego w Paryżu
obejmuje wszystkie przestępstwa polityczSpołec.zeństwo. fr~n~uskie śpieszyć bę ne popełnione na tetenie rzeszy przed 1
PARYż, 2. 7. Staraniem Izby Handlo- który w przemówieniu swem ·oświadczył,
że
rząd
francuski
z
całego
serca
życzy
Pole:zte
w tmarę moznosc1 z pomocą Polsce. września 1924 roku, o ile nie były one
wej Francusko - Polskiej oraz I Banku
sce
jaknajwiększego
roZ'J11cju
sił
twórczych.
,
(PAT) skierowane przeciwko członkom rządu lub
Francusko - Polskiego odbyło się wczoraj
byłvm członkom t7adu niemieckiego.
1
NAf
*;atM*
MClir'łN&
ISA
WMMftOS §i
fi&*!MKINWtiMEMMIW•M'FW,...~
śniadanie na cześć gen. R-0mana Góreckie(PAT)
go.
-r.J•--Zabrał pierwszy głos ambasador Nou·
lens prezes ·Izby Handlowej Francasim - ·
.I!
Pol~kiej .i Banku Francusko - Polskiego,
E
przed sądem
który zapewniwszy gen. Góreckiego o
Dąbrowskie przeciw
szczerych ucźuciach przyjaźni dla Polski,
Po zamknięciu przewodu sądowego W ciągu dnia wczorajszego sąd przekongresowi „Centrolewu"
otaczających go f~ancuf.?w, za~~acz~ł, że słuchał wszystkich świadków, których ze- przewodniczący s. Hermanowski udzielił
Polska dzię~i swe1encrg11 1 . swej intehgen- zGania w mniejszej lub większej mierze na- głosu vicepr. Miilerowi, który popiera
Będzin 2 lipca
cji i pracy patrjotycznej najzupełniej uspra kreśliły rolę, jaką odegrał każdy z człon oskarżenie w całej rozciągłości. Zkolei
unegdaJ odbyła się w Sosnowcu kan·
wiedt-iwiła Mldzłeje, które w niej Francja ków bandy.
nastąpią przemówii:;nia obrony i
ostatnie ferencja gospGdarczych związków zawopokładała.
dowych Zagłębia Dąbrowskiego. Zebrani
A więc bezpośrednio w zamordowaniu słowo oskarżo'nych.
Wyrok spodziewany jest dziś wieczo- uchwalili rewlucję, w której stwiei'dzo.
Najściślejsza wspóh>raca 'powinna egzy służącej Anczewskiej wzięli udział:
Rytstować między obu narodami. Pówinniśmy ter, Gutaszewsl~i, Staśkiewicz
no, że przywódcy kongresu krakowskiei Bielicki: rem, lub jutro w południe.
Na sali daje się zauważyć szereg ty- go nie są przedstawicielami i·obotnil.:ów
- ciHviadc.iyi mówca w za!mliczeniu - Gutaszewski dusił _:_ zaś trzej pozostali
pów, o twarzach wybitnie lombrosowskich polskich. (PAT)
1Jważać 1 że wszelkie zagadnienie politycz- trzymali ofiarę za ręce i nogi.
ne lub ekc11Ptniczne wymaga. wsp~lnego
Ustalił to
„Hipek Warjat" na łożu z ,zaciekawieniem obserwujących pri;ebieg
wysiłku Francji i Polsl~i dla jego rozstrzyg śmiertelnem i wątpić należy, by odchodząc procesu.
nięcia. Sojus:.! po.!s1w - frnncuski wówczas z tego świata, miał kłamać.
Następnie z
*
*
W g.v-ctzinach wieczorowych zapadł wytyt;o bętlzie i...b~n:e :;·:oduym i zapewnić zeznań świadków, oraz wyjaśnień oskarżo
będzie móg\: obu krajem
c1otirndzie·stwo nych okoliczności mordu przedstawiają rok, moc~ którego zostali skazani: Gutaszewski na beztenninowe ciężkie więzie
pokoju i pomyśtny rozwó.J gospodar y.
sie w ten sam sposób.
• Na tern przewód sądowy został zam- nie, Frelek na 12 łat ciężkiego więzienia,
Gen. Góredd, po z1o:ix'niu 0
~aBielicki oa 6 lat, i Dobiecki na 3 lata,
knięty.
tria ambasadorowi Noułer·
20. NARUTOWICZA 20
reszta oskarżonych została uniewinniona •
• •
jazne Jego uczucia dla P
Dziś i dni następnych!
---0'----'dłużsże przemąwienie,
m
odcz~rtu, w którem prze
Wielkie arcydzieło filmowe p. t.
ny zearys stosunków hat.tdl!IWMlł
Polską, t Francją ~rnz dr
u krawsp6;z):aca przemysłowa nłłtd
jami. Szcz~gółny r.a~sk poło~ył inów~a na
Według danych państwowych
urzę-1 pującem obecnie na całym świecie. W
pomo.c, k:crą Frarac1a "~kazu1e ~obotmkon: dów pośrednictwa pracy, ilość .p.reje· Anglji napr~ykład o~ólna ilość bezrobot·
oolsłnm oiaz. na korzy.:..me lokaly dla ~~P· istrowanych bezrobotnych wynos1fa
w nych wynosiła w dnm 16-ym czerwca r.
J:ału francusk:.ego. w Pe.face, przyczyma.1Q- dniu 28-ym czerwca r. b. 207 258 osób b. 1,885,300 osób, czyli o 110,193 osób
ce si~ d~ exsph'latac.ii .wiell<ich je.i bo~act;: czyli e 11.118 osób mniej, niż 'w poprzed więcej, niż w di1iu 1-ym tegoż miesiąca,
według powieści genjaln. piewcy morza
llfZ'?'.i;y2~owy:;:h: Ko· 1~ząi;1 gen. Gorec,n nim tygodniu sprawozdawczym.
a o 762,587 osób więcej, niż w tym saClaude Farre'ra
:;zmo~l _tonst ~a wspołpra':ę g?spodarcz~ - Tendencja zmniejszenia się
ilości mym c7.asie roku ubiedego. (Iskra)
· W rol. głównych: 4 potęgi ekranu
.·ram:!.11 1 Pn!sk1, która stćlnow1 dobytek bezrobotnych nie jrst zjawiskiem wystę·
BILLIE DOVE
111e'lbędny tej, korzystn'i!j przrjaźni i sojuMikołaj Susanin
:u r.omycr'>ego.
Donaid Reed
Ostatni zaora~ gios minister Flandie:
Paul Lukas

Współpraca połsko=.francuska

I·.

Krwawu. wspólnicy „Hipka Warjata"

XAGl.!i

.,,SPLENDID'"

Spadek bezróbocia w Polsce

WARTA
NOCNA

--·o·---

Cenne wykopaliska

f{,f.~ ZAWODOWE KURSY' K!E~OWCÓW

!.-··~i;•~
"\_~~~ SAMOC~~DOWKH
FR. GRĘ I KIEWICZA
I

t:·.?';;

oŁÓDŻ, Diolikowska 111-1el.175-35J
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Kin.o

Dom L11cłowy
PRZEJAZD 34

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!.
Najsłynniejsi

komicy

PAT PATA.CHON
Spółka

:i;

nieogranic:rni;ym humorem
w obra:tie p. t.

Pat Patachon

~~: 7tir n:,~s;~~t::,e ~ea11!ie~. 40 ~;:
1
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M
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Początek: seans. o godz. 6, 8 i 10 wiecz.
Aparaty diwięk. syst. Wes tern Electric

na przedhistorycznym cmentarzu

Pracujący w kamieniołomach w Ro. ,przypuszczając, iż bożek i kula
mogą
manowie pod Rzgowem robotnicy natra- mieć większą wartość, oba te przedmiofili na cmentarzysko przedhistoryczne. ty ukrył, a urny, które nazywał garukaW kilku grobach znaleziorro szereg mi, użył do zsiadłego mleka. Intenvepurn, poza tern niezwykle cennego z pun- cja p. Tłuczka nie pomogła. Gajdziński
ktu wicizenia archeologji bożka kamien- ani słyszeć nie chce o pokazaniu „skarnego i dużych rozmiarów kulę kLnien- bu".
na.
P. Tłuczek twierdzi, że wykopaliska,
• O wykopaliskach dowiedział się kie- a zwłaszcza posąg bożka, który stanowi
rownik szkoły w Rzgowie, p. Piotr Tłu- swego ro<Waju unikat, pochodzą z epoki
czek, który natychmiast udał się
do kamiennej i· posiadają bezcenną wartość
Rzgowa, by obejrzeć wy~opaliska. Tu· dla archeologji.
natrafił na zupełnie niespodziewaną prze
Ponieważ Gajdziński usiłuje
sprzeszkodę.
dal wykopaliska potajemnie, p. Tłuczek
Chłop, nazwiskiem
Gajdziński,
. na zwrócł się z prośbą o interwencję
do
którego gruncie dokonano
wykopalisk, miejscowego wójta i starostwa.
---01---

P!iłEZ. AUITlłJI
wypadkowi samocho- ·
do w.emu

Ceny miejsc zniżone
WSZYSTKIE
SEANSE I m., Balkon i li _n. 50 gr.
li~ n:i· 30 gr.
w. soboti:, niedzielt;

Posąg bożka

uległ

pogromcy wilków
w dni powszednie NA

pod ··Rzgowem .

~i!fac: zł. 1.-, 2.- i

Wiedeń 2 lica.
Auto prezydenta republiki austrjackiej Miklascha uległo wypadkowi w po·
bliżu Sankt Poelten. Prezydent wyszedł
bez szwanku. Szofer doznał
złamania
żeber. ~mochód doznał
znacznych uszk.od zen. (PAT)
'
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SZCZĄT9'1 ZW&OK
Tadeusza Rejtana odnalezione
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LUNA
Dziś ł

dqi nastqpnycb l

Mistrzowski debiut najwybitniejszej
pary artystów europcj1ki;h j
Naj1Ubtelniejsz:ćgo zjawiska ekranu
nieupomnianej bohaterki filmu„Burza"

CAMILLY HORN
i najsympatyczniejszego rasowego
amanta współczesnego {ilmu

VICTORA VARKONYI
w w~pólncj swej kre"eli P• t.

SERCE NA

„Express Poranny" donosi z Wih1a,
iż po długich poszukiwaniach odnaleziono śmiertelne szczątki Tadeusza Rejtana, którego mogiłę przed 150·u laty oto.
Pory\\' ~jący d:-amat sponicwie·
czono tajemnicą w obawie przed profanaranej kobiecości.
cja ze śtrony władz rosyjskich. Zwłoki
W spaniała ilustracja muzyczna orkieRe'°jtana spoczywały pod prastarym gra·
stry syrnfon. pod dyr. Leona Kantora.
bem w majątku rodzinnym Rejtanów w
Ceny miejsc najniższe: od 1 zł. do 2 zł. Na pier·
Hroszówce "". P?W· Bara?owickim .. S~ar?wszy seans wu:ystk:ic miejsca po 1 zf., w sob.
i nied7.. od 12 do 3-ej po poi., SO gr. i l zł.
sta baranow1cln zarządził przemes1eme
zwłok do kaplicy w Hroszówce. (PAT)
~~~~~~~~~~[§]~~~~~
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,I Helenów I Staraniem Oki-ęgowej Rady. Centralnej Organizacji Związków Helenów I I
I
•·Zawodowych Pracown. Umysłowych i Syndykatu Dziennikarzy
.„*~ I
I
I
I n1epogo
~nia 20dlip2c7a,l. w razibe L
T "M I A n~ E
T A II
y
1pca r. •
HEi.EMÓW ! I
HELE „v-... *
odbędzie się

u

z programem nader urozmaiconym, na który złożą się: fantowa loterja (każdy los wygrywa), konlrnrs z nagrodami
niejszej sukienki, tańce, solowe występy artystów, ognie sztuczne i wiele, wiele niespodzianek.
Orkiestra i występy muzyczne pod kierownictwem dyr. T. Rydera.
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jesteśmy zwolennikami współpracy w
.iziectzinie duchowej i gospodarczej z Niem
cami, uznnjemy prawa odrębności kulturalnej mniejszpści niemieckiej. Domagamy
się atoli i mam_y prawo domagać,
by ta
lojalną wo~ec pa~stwo

Unicestwić jednak, zmiażdżyć i wyełi
l•tórego mim>"Yać z, źycia jednostki siejące niepokój
organem w Łodzi jest tak poważny clzien- l pGdważające państwo.
Zakipić musi krew w
nąjzimniejazym
nil<, jak „Neue Lodzer Zeitung". Tenut
Związkowi, rosnącemu z dnia na dzień w riawet Polaku, grly czyta wynm·zenia Dra
siły, należy podać przyjazną dłoń.
Jacoba. NA MIŁY BóG! CZY DALEJ

kim jest

świeżo

Związek

kulturalny

wości polskiej.
W s z e 1k i e z b 1i ~
ienie kulturalne i gospodarcze obu narodów
witamy z radości'!, knowania jednak i rycia podziemne
bezwzględnie
zwalczać

Wiemy,

że

większooć

w Polsce , zamicszka!ych, oddaje
naszemu, co powinna. Jednak
nie jest nam obcem, że istnieją jednostki,
które wyciągają· dłoń do Berlina po marki i „wsparcie" moralne, śni<i twarde sny
o odwecie i słuchają roz!mzów z tamtej
strony granicy. że tak jest, świadczą o
tem przeróżne znaki, o których już pisa.Dowód jednak nowy, a niezbity daje
artykuł profesora gimnazjum niemieckiego w Orudziąd~u, l)ra . Jącoba, u-

ruun

mięszczony

w

berlińskiem

czasopiśmie

„Das and,re Deutschłand~', organie - pacyfistów, pragnących szczerego współżycia

z Polską.
Podamy kilka charakterystycznych jeg·o
'!Stępów, odnoszących się .d-0 . Jronsulów
niemieckich i szkolnictwa niemieckiego.
.Konsulowie pa1'istwa niemieckiego w
Polsce mają ducha mona
. · ~:nego a
więc jut teg-0 tytułu nk :. .- . ... }~c przyjaźnie usposobieni dla Polski. Szczególniejszym monarchistą - powtarzam słowa
Dra Jacoba ~ jest łódzki konsul, baron
Luckwald. Din niego nie istnieje jaldś minister niemiecki, bo dla „szlachcica niemieckiego" jest niczem minister republi-

i

kański.

Drugiem widmem minionych czasów
Jest władca wszystkich niemieckich szkół
prywatnych w poznańskiem 9 na Pomorzu;
a ostatnio również· ·w zabórże rosyjskim
(a więc i w Lodzi) nadradca szkoltty Dr.
Schfi:foeck w Bydgoszczy.·
·

Pan Or. SchOnbeck żąda w równej
Aerze ducha antypolskiego, jak i nieuznawania Ligi Narodów i wszelkich usiłowań
pokojowych.
Nasza rzeczpospolita żąda, by wpajano
uczniów wiadomości o Lidze Narodów.
Poleca to nauczycielom p. Dr. SchÓnbecł<
w ten czy inny sposób sprytnie omijaś.
W klasach niższych nie wolno uczniom
Nogóle wiedzieć, że Wilhelm li przestał
panować ( !) W średnich poucza się, ie
r~publika jest rodzajem prz;ejściowej ospy (I) W wyższych zaldadają uczniowie
związki celem „wskrzeszenia monarchji
pod panowaniem ks. Rupp1·echta bawarskiego" ( ! ) (dosłowne oświadczenia uczniów w Łodzi).
.
Równolegle z tern szaleństwem idzfo
lupefite ignorowanieżycia i świata polskiego. Nikt nie widział nauczyciela czy
ucznia prywatnego gimnazjum niemieckiego w Orudziąiizu, by poszedł do polskiego teatru. O ile rząd nie każe uczyć
li

języka i literatury

.PQlskiej,

pomija się

System szpiegowski kwitnie międiy
nąuczycielami i uczniami. Szpieguje się
to.

wsżystkich nauczycieli; przyjaźnie

uspo-

sobionych do państwa polskiego, zaś wynagradza sowicie 'Vszechniemców. Oczywiście

z funduszó.

„

berlińskich.

Ta kutnia intt. g p. Dra Schonbecka i
1ego pomocników jest dla państwa polskiego niebezpieczna.
N i e w o 1n o
milczeć, , nie Wóln,o
tego
cierp ie ć ! Koniecznem jest ma współ
życia polsko-niemieckiego popieranie ży
wi'lłów, dążących do te1.?o współżycia. Ta-

MAMY

Kl

TOLEROWAć,

MARZYŁ

O KS.

WARSKIM,
WLADCA DO
DZI?

BY

UCZE~ ŁóDZ

RUPPRECł!CiE

WKRACZAJĄCYM

•• PRANIEMIECKIEJ0
Stanisław

BA·

JAKO
ŁO

WalawskL

z

1'' .

Organizacja ruchu wychodźczego pierwszorzędnem
zagadnieniem państwowem

ców,

liśmy.

Niemiecki

c

Niem-

państwu

utworzony

t gosp-0darczy,

RfiB IX@ &.l, @iM SCNW

będziemy.

olbrzymia

-~

IL CZ EC

IE
mniejszość była

Str.

z dnia 3 lipca 1930 roku

W kraj u stojącym stale przed konie- Janie emigrantów, inicjatywę w dziedz1-11111, udzieliły i-zetrelnych informacyj i za.
_dorocznego odplywu tysięcy o- nie utrzymania kontakta między errfr- łatwiły dla nich wszelkie formalności
bywateli zagranicę, s p r a w a e m i- gracją., a krajem macierzystym, ujmują związane z wyjazddem. Brak tej opiefu
g r a c j i należy do rzędu pierwsza- towarzystwa społeczno - charytatywne, skazywal emigranta na uciekanie się d(
rzędnych zagadnień państwowych.
organizację osadnictwa polskiego zagra- pomocy prywatnych pośredników, któW Polsce pi'o-,;s normalizowania 1 mcą przeprowadzają ;rodzime przedsię- rych działalność jeszcze w latach przed·
organizacji ruchu w;/cłlodźczego rozpo- biorsbva kolonizacyJne; techniczną. po- wojennych dotkliwie dała si~ we znak.i.
czął się już ~ pierwszych latach pań- moc emigrantom przed podróżą i w cza- ł'ośrednik prywatny, popu1ąrne zwany
stwo•vości. Nie odziedziczywszy po pań- sie transportu zape'nni
nowozorganizo- ajentem, wyzyskując p1·zyrnusowe poło
stwach zaborczych żadnego doświadcze- wany Syndykat ł.migracyJny. Nadzór i żenie wychodźców, ogałacał tychże z gonia, m u s i a ł y w ł a d z e
e m i· kontrola nad temi po:zynaniami, ogólne· tówki, wywoływał sztuczne gorączki
gr ac y j n e
z a czy 11 a ć
o d ikerownictwo ruchu '''YChodźczego, adm1- emigracyjne, dy){tował swe żądania top od s ta w i stwarzać nieznany w la- nistracja emigracyjna pozostaje w kom- warzystwom okrętowym, których mógł
tach przedwojennych system pracy w petenc]i Urzęciu Łmigracyjnego.
pozbawić
pasażerów był nieledwie
zakresie opieki nad wychoditwem. Obe- \Vychodźca, zmuszony gospodarczą. ko- g10wnym czynnikiem 'v emig:rncji do kr.ac.nie organizacja i·óżnych instytucyj, któ- niecznością do wyJaz<lu, a często owiad- JÓW zamorskie.n.
_
re _łącz.nie z władzami państwowemi przy- nięty jedynie gon!czką emigracyJną, poRozporządzenie P!·ezydent8, ilzec.zyczp1iają. się do nadania ruclwwi ~nug,·a- siadajac w chwili przygotowań do podró- pospoliteJ o emigracji, \Vyda:ne w 1927 r.,
cyjnemu cnarakteru akcji
planowej. ży znaczna gotówl~ę s t a j e
s· i ę pozwoliło na wzmożenie ah:eji represyj·
przedstawiaJą się w nastę!)ujący sposób: c z ę s t o ·k r o ć o f i a i· ą w y z y s- nej, mimo to proceder nielegalnego po.
opiekę społeczną. nad emigTant.em i jego K u. To też emigranci, winni mieć opie- średnictwa
n i e z o s t a ł z w 11 ł·
rodziną pozostawifoną w kraju, prze~zka ke ze strony instytucyj, któreby pomogły c z o n y; brakowało środków zapcbie._ •
tma 1 ,..
wswi11•ą WP151!FT!•mn::c;4 w
'USllV"'lW
.W~ gawczych. Dopóki emigranCi, m;eszka.5 •
jący zdała od władz pai1stwowych
oraz
źródeł informacji i bm1· okrętowych nie
mieli możności zasięgania porady inaczeJ, jak za pośredmctwem agentów, dopóty akcja xepresyJna musiała · być ska·
się u · nas najbardziej podoba posłowi
zana na bezskuteczne zmagama.
Początkowo opiekę nact em1granta.nU
norweskiemu?
w zakresie udzielania porad podjęły nieli·
Mianowany niedawną posłem norwes~ 'co na mi1ie wywiera obecnie największe czne zresztą społeczne zrzeszenia emikim w Polsce, p. Niels Chrystjan Ditleff, wrażenie, to ujrzany na ulicy widok, jak gracyjne: działalność ich jedn<:kże nie
który od 4 lat kierował placówką warszaw- robotnik, idąc do pracy ze czcią całuj·::! mogła być W/starczającą z brak~ kapi·
ską, jako chargć d'affaires, w rozmowie z rękę swej matuli, jak wieśniak
zdejmuje tałów na utworzenie rozległej sieci bmr
naszym współpracownikiem, tak okre- czapkę, gdy rozmawia z dziewczyną, jak prowincjonalnych.
ślił swoje najbardziej dodatnie wrażenia z bardzo pi\eknie uśmiechają się wasze dz1cZ chwilą stwierdzenia nikłości dot:vch
dotychczasowego pooytu w naszym kraiu: ci, gdy się je prosi o przysługę. To wszyst czasowych środków zaradczych nasunął
- jeżeli pan, panie redaktorze, pragnie ko może się wydać drobnostką, ale tak się projekt utworzenia instytucji sam0o
odemnie oświadczeń o naszych wzajem- nie jest. Bo ostatecznie właśnie impon- dzielnej, któraby wyręczała przedsiębior-.
nych stosunkach, poczynionych postę- derabilia najwięcej znaczą. Niechaj za- stwa okrętowe w nawiązywaniu końtak
pac_h lub danych statystycz11ych i biiansu granica was pozna. Róbcie propagandę. tu z emigrantami, a wzięła na swe Darki
obu krajów, to poproszę pana, aby pan Nie wiem, jaki stopie11 zręczności o- całkowite zaopiekowanie
odwiectzff mnie ponowrrie za lat 10, bo dziś siągnęliście już jako kupcy i czy jesteś s i ę wy c h o d ź c a m i
do czasu
jeszcze na to zawcześnie.
cie dostatecznie skąpi, - towary i pienią- rozpoczęcia podróży morskiej. Z ;ej kon·
Ale powiem panu jedną rzecz, która dze, mój Boże, to bardzo dobre rzeczy, cepcji powstał S;t'ndykat Emi.i;-racyjny,
na · mnie wywiera ilajwfększe wrażenie w ale możecie jeszcze poszczycić się czem zorganiwwany ja:irn spółka z obfraniczoną
pańskim kraju: Nie są to ani · manjery innem.
N i e c h ś wiat z r o z u - odpowiedzialnością. Zadaniem jago jest
subtelnej kurtl\azji w życiu towarzyskiem m i e z a l e t y w a s z e g o d u - informowanie emig.rantów, udzielanie poani rycerski' i niemal heraldyczny styl c h a . Niech każdy Polak zagranicą ma mocy w załatwianiu formalności paszporwaszego języka: umiem i to odczuć należy- tę misję, i obyśmy, cudzoziemcy, znający towych, likwidacji spraw ma~tkowych
cie, ale z tego słynę I iście was, nie ustawali w mówieniu pięknych oraz zaweranie umów przewozowych z
j u ż z a d a w o v c h 1 a f • Nie, rzeczy, które o was myślimy.
towarzystwami okrętowemi.
--©--Dotychczas Syndykat zorganizował
swe oddziały i ajentury w województwach : wołyńskiem, poleskiem i lwowskiem. W ajenturach, zakładanych w
mniejszych miejscowo~cia~h zgłaszaJą
emiigracyjnycn
się osoby zainteresowane wyjazdem, oPARYż, 2; 7. Od paru dni zasiada w rektor Ministershvo Pracy, p, Picquenard, trzymują tam bezpłatnie niezbędne inParyżu polsko - francuska komisja dorad- :re strony p~łsk~ej dyrektor Urz~du Emigra formacje i oddają swe sprawy paszportocza w sprawach emigracyjnych, przewi- cyjnego, fmkcnłec:nikmt. morą udział w we do załatwienia; w oddziałach tworzo·
dziana w konwencji emigracyjnej. Tema- komieji ze strnny ft<..n:us:.~cj ueiegaci 01i- ;nych w miastach powaitowych następuJe
tem jej obrad jest sze;eg spraw, obchodzą nir.rterstw . -Spraw Zagranicznych, Pracyr zawarcie umowy transportowej, poczem
cych ogół wycboclżt Y1!: polskiego do f ran- Rolnictwa i Spraw Wewnętrznych, ze stro- emigranci pod opieką pracowników Syncji, a m. io.: popmv:;.;:i do kontraktów, ny pol2kiej delegaci Urzędu Emigracyjne- dykatu udają się do Warszawy, gotowi
obóz emigracyjny w Touł, sprawa wyda- go i przeristawiciete władz polsldch na te- do transportu ..z czasem obejmie Syndy(PAT}
leń, położenie robotników rolnych i t. d. re:tie Francii.
kat siecią swych biur c.ałą Polskę, twoZe strony francuskiej przewodniczy dyrząc stokilkadziesiąt komórek organi~
cyjnych.
Równocześnie
towarzystwa
okrętowe, likwidując swe biura prowin·
cjonalne, ograniczą się do swych przed·
Największy -wybór!''
stawicielstw w Warszawie.
Z chwilą osiągnięcia pełnej rozbudo,
Najniższe ceny !
wy stanie się Syndykat jedyną instytucją, p r z e z k t ó r ą
p r z e p ł yPatenło\vane
w a ć będzie cały ruc.h emi
gracyj ny do krajów
załózka
m o r s k i c h. Tak spełnią się naj waż
z pełną gw11rancją
niejsze z postulatów racjonalnej organiza trwałość
zacji ruchu emigracyjnego: odsunięcie
,. Wózki dziecinne, ~eiaki t i
p.
prywatnych
pośredników, ułatwienie
polec"
·
kontroli nad falą wychodźczą oraz zje517
firma 9fPA
Narutowicza 36, tei. 215-25.
dnoceznie administracji z korzyścią momwj!IM'iW@I
we+w•
!i*!'.'ł'!IPnnl&V&%Miii#*'M*6'MH
ralną dla całości 1·uchu emig:racy'jne~o.."1
cznością
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Przyjemna op·n·a

Polskomfrancuska narada
w sprawach

polowe
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dnia 3. VII.

-

dnia 3. VII.

Pożar

„.;Odnowienie Zamku Królewskiego
..

ńa

W poniedziałek o godz. 1-ej po poł„ ~
osobowego Warszawa-Skier
niewice, najprawdoPodobniej od iskier parowo·
zu zapalił się las w puszczy Marjafuskiej PGG
przejściu pociągu

Wawelu

Radziwiłłowem.

- P.ożar pods?'cany silnym wiatrem z niesły
chaną szybkością się rozszerzał, tak w 'niespel·

Przygotowanie rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej
W tych dniach odbyło się na Zamku
Wawelskim pod p,rzewodnictwem ministra Robót Publicz~ych prof. dr. Maksymiljana Matakiewicza, pierwsze posiedzenie nowozorganizowanego na podstawie rozporządzenia ministra Robót Publicznych w porozumieniu z ministrem W.
R. i O. P. z 17 kwietnia 1930 r. pa11stwowego komitetu d o s p r a w o d n o wienia Zamku Królewskiego na Wawelu.
Po powitaniu przybyłych członków
przez p. ministra Matakiewicza, kierownik
cdnowienia Zamku, prof. Szyszko-Bohusz, przedstawił wynik swych badań
nad historją budowy Zamku na Wawelu,
począwszy
od X stulecia, zawierający
bardzo cenne uzupełnienie do historji tego Zamku.
Następnie prof. Szyszko-Bohusz przed.sta·wił sprawozdanie kierownictwa robót
za czas od 24 września 1929 r. do 28 czerwca 1930 roku, projekty odnowienia
dalszej części . Zamku, oraz projekt nowej rezydencji Prezydenta Rzplitej, która będzie urządzona po dokonaniu rekonstrukcji budynku w południowo-za~
chodniej części Zamku, a wreszcie wyniki prac poszczególnych komisyj.
Dłuższa
dyskusja rozwinęła się nad
· Sprawą w e w n ę t r z n e g o
u r z ą
d z e n i a 'części historycznej Zamku,
przez11aczonej na rezyd e ncję dla głowy
państwa; w dyskusji
zabierali głos pp.:
J?rO!. Leon Piniński, dyrektor Skoczylas,
•Sw1erz-Zaleski, Zb. Pronaszko i prof.
Szyszko-Bohusz.
Wobec coraz wic;kszego zaniku sta.ych mebli, których zakup posiada doniosłe znacz_
e nie dla sprawy odnowienia

-

w puszczy Marjańskiej

na_

pół

godziny objął prawie 20

morgow11 po.
wiosce Raw•
ka Mała.
·
N a wiadomość o tym pożarze wyruszyły ze
Skierniewic straże pożarne miejska i kolejowa
dwie kom.p anje wojska 18 p, p. oraz starost~
skie1:11iewicki i komendant policji pow. z silnym
oddziałem posterunkowych oraz kilka - oddzia.
łów straży ogniowej z okolic. Pozatem ludność
wiejska rzuciła się na pomoc wojsku i strażą.
kom i około e:odz. 9 wiecz. ogień umiejscowio.
łac lasu, zagrażając b, poważnie

Zamku, uznano za konieczne przeznacze-,jest szczególnie pilna), oraz omówiono
nie odpowied11iego funduszu c 'e 1 e m sposób postępowania celem uzyskania
p r z y ś p i e s z e ~i a t e g o z a - szkiców na dekoracje w skrzydle pół
k u p u • Prócz tego uznano potrzebę nocnem.
definitywnego wykonania malowideł na
Komitet wyraził uznanie prof. Szyszkt>stropach w sali t. zw. „Pod Ptakami", Bohuszowi za jego studja nad historją
„urza Stopka" i „Palarnia". Przy oma- budowy Wawelu, a w zakończeniu p. min.
wianiu programu robót na najbliższy o- Matakiewicz podziękował członkom kokres i na rok 1931-32 ustalono potrzebę mitetu i członkom komisyj specjalnych za
wykończenia
skrzydła północnego i za- współdziałanie, oraz kierownikowi odno- no.
chodniego (oprócz wykonania rezydencji wienia Wawelu, prof. dr. Szyszko-Bohudla Prezydenta Rzplitej, która to praca szowi za jego ofiarną i owocną pracę.

Piękna uroczystość szkolna
w Otwocku

Pogrzeb ś. po Juljana Ejs01onda

Otwock przetyl w osfarru. niedzielę piękn
urocz~stość. W dniu tym, niezależnie od zakoń·

czenia roku szkolnego, obchodzono 25-lecic
miejscowej szkoły polskiej .założonej w wyni·
ku pamiętnego strajku szkolnego w 1905 r.
W uroczystym obchodzie wziął iedział staro·
sta warszawski Zagórski, wraz ze swym Z4I
stępcą p. Winczewskim oraz inspektorem szko.
nym p. Radwańskim.
żywiołową owację zgotowano p. Nestorom.
cz~wni~ i p. Kasperowiczowi niestrud.zon~
~Jow~kom. o szkołę polską, ktorzy 25 lat te.~'
p1erws1 podjęli narodowia pra~ oświatową 7
Otwocku.
.,
Uroczystości dopełniła wzorowa W1_sta _
prac miejscowej dziatw~ szkolnej.

Pogrzeb Juljana Ejsmonda był praw-1czności umieścić ~ię musiała na
placu
dziwą manifestacją intelektualnego świa- przed kościołem.
ta Warszawy na cześć pamięci
przedPienia żałobne wykonał cliór miejwcześnie zmarłego poety.
scowy kościoła św. Aleksam.dra •
Cały kościół św. Aleksandra
wypełPo skończeniu nabożeństwa i wynieniony był po brzegi publicznością, która i;ieruu trumny na zaprzężony w 4 konie
przybyła, aby złożyć hołd Zmarłemu i karawan, kondukt w towarzystwie
olzadokumentować swe serdeczme dla Nie- brzymich tłumów ruszył z praed kościogo uczucia.
ła Nowym światem, w kierunku PowąW pierwszym rzędzie,
oczywiście z-ek ostatnią drogę poety.
przybyła okryta żałobą brać literacka.
Nad mogiłą przemawiał Wierzyński
W pobliżu tonącego w powodzi świa- - imieniem Pen-Klubu, Miła.szewski teł i kwiatów katafalku zajęła miejsce imieniu Tow. Literatów i Dziennikarzy,
najbliższa rodzin.a. Gdy odezwała się sy- oraz Melchjor Wańkowicz.
gnaturka, ow.a.jmiają ~tek
naboW, pogodny i słoneczny dzień spoczął
żeństwa, które odJ}rawił ks. prał. Kępiń- wśród drzew cmentarnych pisarz.młody,
ski, nie . było literalnie gdzie szpilki wet- który uśmiechał się do życia i umiał huknąć w kościele,

a znaczna część

Ujęcie

publi- dzić uśmiech.
___
oo•---

~

Motocykl ro~bity
przez -. pędzący au tobus

-

Na szosie oPodal Kościerzyny wydarzyła sł\
katastrofa autobusowa. Szosą w
kierunku Tczewa jechał autobus kierowany
przez właściciela Czarczewskiego.
Nagle z za zakrętu wyjechał motocyklista,
Autobus w pełnym pędzie wjechał na lńotocykl,
rozbijając go doszczętnie.
Siedzący na motocyklu student politechniki ·
gdańskiej, odrzucony na kilka nwtrów, odniósł
wstrząsająca

prze1nytników
nientieckiego jedwabiu

Dwa miljony strat

poniósł

skarb

Państwa

Na stacji kolejowej w Działdowie ja- ze szmuglerami, zarządziła natychmiast ciężkie obrażenia.
kiś osobnik wypytywał podróżnych i służ pościg, w rezultacie czego, tuż pod Mła
Autobus stoczył się do Jf'Zydrożnego rowu '
bę stacyjną, kiedy policja pełni służbę na wą zatrzymano samochód ciężarowy, na przewrócił się do góry kołami.
pośród znajdu·
stacji. Urzędnik straży granicznej p. K. którym wśród mych skrzyń znal~iono 7 j4cych się w autobusie 12 pasażerów wszyscy
Łukasik, słysząc to, skomunikował się ze jedwabiu. Następrue w czasie rewizji . u odnieśli ciężkie obrażenia. Kierowce. aresztow<J'
swymi przełożonymi
oraz z policją i Jankla Duwydera w Rosochańcu pod Iło l10l
wspólnie roztoczono nad owym jegomo- wem, .znaleziono równi-eż przyszykowane
ściem oraz nad całym dworcem opiekę. • już do wywiezienia 8 skrzyń jedwabiu.

z

5

Dziś i dni następnych!
gwiazd w reko:raowym, bez·
konku!'encyjnym programie!

Alice Day, Lilian Tasbman.
Matt More, Edmund Burns
i Lina Basquette
----.- l

DOIZUAIKI
Szampańska

komedia ilustrujl\ca kapitalne przygody z za kulis nowocxesnych małżeństw.

.

Il

RoJ11ans zwłamywaczem
Wzruszający

i

melodram11t pełny intryg

nieporo7Umień.

Uwaga ! Ceny miejsc znacznie
znizonel Na wieczor. seanse miejsca

- po Zi:. 1.- i
Doskonała

Zł.

1.SO

ilustr. muzyczna pod kier.

M. Lidauera. Pocz. seans. o g. 4,30 pp.,
w sob. i uiedz. o godz. 1,30. Na pierw50 gr. ·
Bilety ulgowe waine.

szy seans wszystkie miejsca po

Około godz.
mężczyzn,

7 wiecz. zauważono
którzy rozlądając się
trwożnie na wsze strony, nadali do wysłania do Warszawy pod adresem Joska
W eissmana dwie paczki towaru deklarując je jako naczynia kuchenne.
W parę minut później pod stację zaje
chała
furmanka załadowana również
skrzyniami, które zamierzano wysłać jak
poprzednie. Strażnicy graniczni po porozumieniu się z zawiadowcą, stwierdzili,
że w pakach tych zamiast naczyń kuchem1ych zm,ajduje się 120 kg. jedw,abiu,
pochodzenia niemieckiego.
Wówczas policja zatrzymała nieznajomych, którzy nadali owe dwie
paczki,
lecz gdy chciała zatrzymać i owego urmana, okazało się że ten wraz z wozem i
,skrzyniami odjechał w niewiadomym
kierunku.
Policja, widząc, że ma do czynienia
dwóch

W związku z tern, zatrzymani i osadzeni w areszcie zostali Abram Makowski, Icek Mondlak (którzy nadali dwie
skrzynie w Działdowie), · Aleksander
Puchciak, furman (który znikł z przed
dwor-ca). Smer auto ciężarowego, Antoni
Domagała, w czasie odprowadzainia go na
posterunek policji rzucił się do ucieczki
i ujęty został dopiero po postm.eleDiu go
w nogę przez posterunkowego.
W czasie dochodzenia ustalono, że
szajka ta w ciągu czerwca na st. Gutowo
nadała w ten sam sposób przeszło
900
kg. niemieckiego jedwabi<u.
Szkody wyrządzone skarbowi państwa sięgają 2 miljonów złotych.
Zatrzymanych osadzono w więzieniu
z wyjątkiem rannego szoera Domagały,
którego umieszczono pod dozorem policjanta w szpitalu.

Nowa

polskiej

10 centymetrów.
Dom taki jest niepalny, ciepły, przenośny
i ·rozbieralny.
Koszt budowy takiego domu na konstrukcji
żelaznej jest o 25 proc. mniejszy, niż :r; cegły,
Metr budynku przy masowej produkcji z cal·
kowitem urządzeniem wodociągowem, kanali·
lizacyjnem i instalacją elektryczną wynosi 53
zł.

W wyniku długotrwałych pertraktacji, Boltowi czek na sumę 273,000 zł. jako zapodpisana została w ubiegłą sobotę po- płatę za grunt, zaś osobno 2,000 zł. na
między
magistratem miasta Torunia a najbiedniejszych miasta Torunia. Obecnie
zarządem polsko - belgijskiem
zakładów prowat!lzone są
pertraktacje w sprawie
chemicznych urnowa, na mocy której dostawy przez miasto prądu elektrycznemagistrat sprzedał wyżej wymienionym go do fabryki, ptzyczem w razie nieclojzakłaclorn około 60 mg. gruntów pod bu- ścia pertraktacji do skutku, fabryka wy' clowę wielkiej fabryki chemicznej, która buduje własną elektrowni ę . W najbliższym
produkować będzie kwas siarczany, su.- czasie rozpoczęte mają być prace
pcrfosfaty i siarczek w ę gla. Po podpi- dową gmachów fabrv_cznvch na zakuoiosaniu umowy w imieniu nowonabywców p. nym tereni.P.
Cavillot wr~czył prezydentowi miasta o.•
·_
i

naci bu-I

techniki

Państwowe zakłady inżynieryjne wyudowab
w Porcie w Gdyni w ciągu kilku tygodni
gmach dla urzędu Pocztowo-celnego z solomi·
tu, t. j. z płyt ze słomy prasowanej, grubości

-o<:>o-..

Wielka fabryka chemiczna
stanie niebawem w Toruniu
I

~dobyci

Solomit produkowany 'jest w kraja.

••

•
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Nowa ·placówka oświatowa w Łodzi
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DZIS
Leona

I

LIPIEC.

Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej

JUTI~G:

3

-·-

Józefa Kalas.

W ubiegły ponkdziałek w lokalu Instytutu
Rzamicślniczego odbyło się orgaWs. słońca g. 3 m.
Zachód " g. 20 m. 8 nizacyjne zebranie Koła Instytutu Szcrzenie Praktyc1meJ Wiedzy
Przemysiowej w Łodzi. Nov,• ta placówka oświaty za\\<'Odcwej powstała w Warszawie

CZWARTEh

aanww+M@Nff.au

rozwija już bardzo owocną działalność. I teoretyoi.nem, średniem lub akademieDo zadail. Instytutu Szerzenia Praktycz- ki€m wykształceniu, odbywanie 3-6 tyg.
ncj Wiedzy Przemysłowej należy: a. or- praktyki w wielkich zakładach" przemyganizov.ranie typowych warsztatów prar słowych, c. organizowanie wycieczek na.u
cy moiliwie wszystkich gałęzi rękodzie- kowych, konkursów przemysłowych i '.rę
la i przemysłu, b. ułatwianie ludziom o kodzielniczych, oraz zwoływanie kongre••mmilwww~~illiWllm1lliWlcp
ma sów, d. organizowanie niedzielnych kur·
sów i wykładów z zakresu teoretycznych

Stan uruchomienia wfabrykach

Na marginesie
1

·- ·Mi1Mł
Juljusz Sliwiński

-

Str. 5

zrzeszonych w Zw. Przem. Włók. w Państwie Polskiem

KRZYZ
ił' zagłuchlej, wonnej, jasnej dali:

Gdzie pozłociste tętnią kłosy,
Gdzie mak rumid1cem zboża pali
I trawa perły niza rosy Samoln)) stoi krz}J:t.świegotlin>JJ tłum obręczą
święte cudem;
Ciężarne płodem lełosy dźwięczą

'.A

Okala drzewo

Poranka pieśil, zroszoną trudem:
A modły płyną wzwj/Ż . .•

U stóp slculona postać kmiecia
Srebrzyste włosy w prochu leala,
N adzieia smagłą twarz rozświeca
A prośba łzami się -zapala:
Miłościw bądź nam Ty! ff

,

krzyż

•

UPADŁOSCI I

Wśród wonnej, jasnej, głuchej dali.
Gdzie pozłociste tętnią kłosj),
Gdzie malę szlcarłatem zboża pali,
Pobożne wiecznie płyną głosy

I

---0-

Z

ociera łzy .. „

Wydziału

Handlowego

I

Cechu R-z:einiczo„V/ ędliniarsk.

Sądu Okręgowego

W dniu 13 lipca r. b. oclbc;clzie się w
Aleksandrowic uroczystość 75-Jecia i poświecenia sztandaru cechowego cechu rzeź
nicza - wc;;clliniarskiego Aleksandrowskiego.
Uroczystość przewiduje naboże11stwo w koś
dołach katolickim i ewangelickim, pochód
członków cechu oraz poświc;;cenie sztandaru przez ks. kanonika Gajewicza. Spodzie
wany jest udział wiciu zaproszonych. g~ści.
Po o'.:olicznościowych rr.ze111ów1e111ach ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~w~
nast~rii w'P.ńhy obiad i zabawa taneczna. !"
(w)

u

Z pomocą dla ofiar bezrobocia

4 =L

Nowoczesna rzeźnia
' W Pabjanicach ..

Nowe zarządzenia o zasiłkach dla.częściowo zatrudnionych
Min. Prystor wydał ostatnio szereg Inia tylko tyle, ile otrzymuje za 1_ dzie11

Budowa nowoczesnej rzeźni w P?.bjana
ukończeni-u i we
:;,rrześniu oddana zostanie do użytku put>1icznego.
Specjalna koDisja dokonała przejęda głównego kotła, którym montowanie
.rwało dwa miesiące i obecnie jest on

:z:arządzef1 o przyznaniu _1)raWa do z_asił- pracy, wów.czas f~ndusz b~zr.obocia wyków części~wo zatrudnioi}ym ro):>otnikom. _ plac~ mu 5? pr~c. JCgo umow10nych 'ZaZarządzenia dotyczą tobotmków pne- robkow tygodniowych. Przy zarobkach
mysłu · włókienniczego na terenie woje- za 2 pełne dni pracy w tygodniu, ?trzy.wództwa łódzkiego, śląskiego, często- muje robotnik 40 proc: pła.cy tygodniowej.
chowskiego i innych, jeśli zarobek tyg0myśl z_a~ządzema rnlll: P.rystora, r?dniowy tych robotników nie przekracza botmc_Y czę~c~~':"o. atm~rnem ~trzym~k~
mpełn.ie wykończony.
z powodu ograniczenia produkcji pełneg~ obecnie w me oryCJ . o ręgac,. z~s1 1
umówionecro zarobku za 1 lub 2 dm wstecz za cały czerwiec, w 111ektorych
Pabjan.ice posiadać będą jedyną w pracy.
b
·
zaś zasiłki obeimą również cały lipiec.
wojewóciztwie łódzkiem i·zeźnię, zbudo-,
Jeżeli robotnik zarabia w ciągu tygod- I
waną z zastosowaniem ostatnich wymoDi---

nieach jest już

gów techniki.-(b) '-"•.

_

wr . k.

'Z M0

l.

. .

..:1

. im. ~:~:s~e~ł:z~':

0 I

związku z okresem feryj
letnich,
:t\~uzeum Miejskiego ·im. Bartoszewiczów
(Plac Wolności 1) zamknięte brdzie dla
publiczności w ciągu miesięcy lipca i sierp

W

nia r. b.
-OGO-

Nocne

dyżury

aptek

Dziś w nocy dyż~ru.ią następujące
apteki:
"· Pawłowskiego (Piotrkowska 307), E. Hamburga (Główna 50), E. Głuch~wskiego (Narutowicza 4), J. Sitkiewicza i S-ka (Kopernika
26), A. Charemzy (Poin.orska 12), A. Potasza
(Plac Kościelny 10).

_

V!

.. (.:)·_

Terenem działalności jest cała Rz~
pospolita.
Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej jest Stowarzyszeniem,
członkiem, którego może być każdy pełno-prawny obywatel. Na terenie Łodzi
powstało Koło Inst. Sz. Pr. W. P., któ·
rego działalność rozwijać się będzie na
terenie całeg'O Województwa. Jeśli chodzi o program pracy Koła ·11~ejscowego
to obejmuje ono te działy, które Instytut RzemieślniCzy ze względów Statut~
wych, objąć nie mógł. Przypadnie mu
~ięc w udziale cała działalność
wśród
przemysłt'l wielkiego, handlu i rolnictwa.
Na odbytem zebraniu dokonano wyboru władz Koła w składzie t.lastępują.
cym: prezes - p. dyr. Al. Z~ski, I wice-prezes (urzędujący) - p. dy1·. Eug.
Dębowski, II wice-prezes p. F. Lipiń·
ski, sekretarz - p. Fr. Pawlik, skarbnik p. poseł D. Dratwa. Koło przystąpi
clo realizacji swego 9rogramu w ciągu
najbliższych tygodcii.

NADZORY

W dniu 28 czerwca r. b. Bernard
Kuflik drowskiego. Po odczytaniu sprawozdania prz<>z
oraz Firma „Arthur Nei1stadt Co" zwrócili sif.' S~·ndyka Upadły zaproponował uklad na wado Sądu o ogłoszenie upadłości firmie „Fabr~-- runkach nastf.'pujących: a miano\\icie na
20
ka Dykt Klejonych I. Krusche i S-ka"' Spółka z vroc„ przyczem należność ta spl.aconą zostałaograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu.
by w wysoko€ii sumy kapitalneJ bez procenc
Sąd ogłosił upadłość powyższej firmie.
Sg- tów w ratach licząc od dnia uprawomocnienia
dzia Komisarzem mianował Sędziego Handlo- się wyroku, zatwierdzającego układ, a mianowego Kazimierza l\fonitza, zaś kuratorem ad- wicie: połowa z niego w ciągu 6 miesięc_Y, a
wo kata Aleksandra 'faraborkina,
przyczem druga połowa w ciągu 12 ·miesięcy . Na ogóbą
chwilę otwarcia upadłości oznaczył na
dzień sum~ sprawdzonych i pro:yjętych do masy
u28 czerwca 1930 roku.
padlości wierzycieli na zł. 54835 gr. 48 za
uNa wczotajszcj sesji z szeregu spraw byiy kład e m wypowiedziało się 20 wierzycieli, rerozpatrywane następujące:
prezentujących sumg
wierzytelności 50.62
W dniu 21 stycznia r. b. została ogłoszona zł. 95 gr., czyli ustawowa '"i~k::;zość
których
upadłość handlującemu Zysrnanowi Najmanov-.i wierzytelności przewyższają 75 proc.
przyczem chwilę otwarcia upadłości oznaczono
Sąd układ powyższy zatwier~ził i zak.walina tenże sam dziei'1 tymczasowo. •
fikował upadłego do przywrócerua mu czCJ kuW czerwcu r. b. odbyło się zebranie wie-ipieckiej.
.
rzycicli z upadłym pod przewodnictwem SęPrócz tego b~·ła rozpatrywana sprawa F1rctzlego Komisarza Zygmunta Rappoporta i w my „Dawid Feldbril" przedsiębio:·stwo handloobecności Syndyka obr. sąd. Władysława
Ce- we - skład artyh-ułów technicznych, stalowych

75-lecie

wiadomości przemysłowych.

f

ł...todzi

„.

i ;i;rolaznych w Loclii przy ui.
Piotrkowskie„
-" ,._ .u . „
„ .. „ ··---i:~""'- l ".:::1 roku uzyskał"
r.drocz<>nie wypłat na trzy m.iesi:icc.
Po upływie terminu tl'Zechmiesi~·czuegu Sąu
zarządził otwarcie postępowania
ukladoweg·o
nad wspomnianą firmą.
Następstwem tego Jyło zawarcie
układu
między firmą petentką a jej
wicu1cielami.
Propozycje nklr.dowe obe.imują: 1 OO proc. sumy kapitalnej w~zystkich należności, płatnej .,.,
rntach kwartalnych w terminie nie dłu::sz.ym
jak dwa lata. Pierwsza rata. w trzy mic c:iąco,
licząc od dnia zatwierdzenia układu przeż· Sąo..
Nykonanie zobowiązali obji::t.ych układem, za·
bezpieczone będzie gwarancj<J. hlpoteczm/,
u·
dzieloną na nieruchomo.kic>.ch, należiicrch
do
clłużnika. Pierwsze dwie raty będą pła~ne po n
Jl! oc. sumy kapitalnej, następ!1e dwie raty· po
10 pr-0c. sumy następne 2 rat:y 'po 15 proe. a
ostatnie dwie raty po 20 proc.
·
Sąd postanowił układ ten zatwierdzić z tą
zmie~ ~ nadnMowana firma powi~a udzi•
lir gwar.ancji J1ipotccznych na
nieruchomo·
śi::iach, ·należ~cych do. Dawida Fcldbrilla, jeże
li wierzyciele tego zażądają.
·wreszcie i·ozpatrywano .sprawę
upadlobc.i
Joela Bromberga zam. w Łodzi przy ul. Skwew
rowej Nr. 15, któremu na skutek prośby fir.m}'
„Bracia z. E. i Ignacy Sz-trauch" w
Lodzi.
przy ul. 28 p. Strzelców Kaniowskich ~r. tB
Sąd ogłosił upadłość.
Upadły niezadowolony z powyższego wyrozłożył opozycjQ do W~·dziafu · Handlowogo
motywując ją tern, że do dnia i:łożenia podan.ia
o ogłoszenie mu upadłości nie zaprzestał wypłat dowodem czego jest fakt, że w marou
i
akceptów na
SUWf.
kwietn.iu r. b. wyKupil
'35,000 złotych.

1<.u

••
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Zabawa Ogrodo'\\?a
w „Juljanowjf'"

Zarząd Koła Ogólnego Związku Pou-

Nowy okopln1·k
R.
Ł-Olłzi p~je
h 1·
o czystosc1 ot'e I ~~i~:~a!~~c0;;;d0~~~u: g~~~i:-:~e~~~(:-

oficerów Rezerwy
P. \'V
za
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ naszym pośrednictwem do wiadomości Qgó
iii
--. łu swych członków i $ytnpatyków,· ie zwyIP
G
czajem lat ubiegłych Zwjązek urządza w

A

!UiWiWG%bmRWE@:CktiQ

• d a 0§0b•IS t e insp
•
ekcJ•e
Min. skł a dkowsk 1• zapow1a
w najbliższych dniach wojewodowie
otrzyinają nowy okólnik ministra Składkowskicgo w sprawie h otelowej.
. .
Jak wiadomo, przed dwoma J~ty 111111 ~ster Składkowski przeprowadził akCJ<;
mającą ·na celu zaprowadzenie należytych
orządków we wszystkich hotelach.
p Akc·a poparta częstemi, osobistemi
inspekc1a~11 i ministra, dała wyniki bard zo dobre. Wiele hoteli skanalizowano,
b
niemal wszystkie odnowiono w sposó zapobiegający gnieżdżeniu się robactwa.
Jednak z chwilą, gdy ~ontrola . _władz
nad hotelami osłabła, takze dbałosc wła-

ł

wanym parku
,JUL JA N ó W'' poz całym szeregiem atrakcji, a mia

łączoną

lścic ie li hot eli o. porządek.
.,
nowicie: kosz szczęścia z dużo cennymi
Nowy ok~lm.k ma znm~u pobudz~c. ho- fantami jak: kredens, tremo, patefon, kotclarzy do. zxc1a. Tym I a zen~, 1111111s~r nie, ciele, kaczki, kury oraz moc fa11tÓI\
polec~ł z:vro~1c przed;wszystk1c~1~ uwal'.:>~ składających si<; z arty~ułów pic:wszc'
na _w1elk1e. m1~sta, gdzie hotele n_1c ,o:tc.zu- potrzeby domowej, dalej krakowskie we·
waH. w_ teJ mierze k1·y~ysu, co„\dasc1c1clc sele w strojach ludowych, strzelnica, ht' '.
holehkow w małych 1111as.tacll.
.
.
tawki, karuzele, łódki, poczta francu~lc·
Zresztą podobno stw1~rdzono, ze im i t. p. rozrywki.
wi<;kszy hotel, tern mnie) w ni111 po~ząd.Udzi~.ł ?la każdego ud?stępniony p_onie
ku. Sz~zególnie jaskraw1e wysh;;puje to waz we1sc1e tylko 50 gr 1 1 złoty, p1,z~to
Ł t
najserdeczniej zapraszamy swych czło;11((.l \ 1
w ot z1. ,
. .
min. Składkowski z Rodzinami, jak równiek bywalców. i 111 "
W .koncu okol!~1k~ osobistych insnek-\bywalców na naszych dorocznych i11111r
za~ow1ada wp10w1eme
zach,
cyi.

:str.

.,HASLO" z dnia 3 hpca

.8
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.Uczestnicy Kongresu
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Mi ędzynarodo w ego

I ~&O

roku.

.."'fI..

~

t:>

Gruntowne zapoznanie się ~=-~a~~f=~
Z

przepisami o ruchu samochodowym

~apobiegnje

w s"prawach tra.mwajow.nictw
.. a, kolejnict,,:a
k
d oJaz d owego,.1 k. om~nl aC:JI a~,t o b !,s?weJ

szeregowi nieszczęśliwych wypadków

W s'woim czasie w pewnem piśmie dzaju: ,.jaki jest wymiar czarnej
ohiutejszem ukazała się notatka p. t. "Kło- wódki na znaku", "jaka jest
wysokość
przybywają Jutro odwiedzIe Łodz
poty kandydatów na kierowców samo- słupka os.trzegawczego·' i t. p. .
..
.
.
. ','.' _
. . y
chodowych", w któl"'ej imputowano człon . Jak n;etrudn? było z redakcji pytań
..'!V' ~u 4 lipca b. r. przy~e?Zle do ~owrot W) cIC~l~~ do oWalszaw ~a- kowi Komisji Egzaminacyjnej p. Gidyń- s~ę domysIeć, bY1~ one :vytworem .fantat.t>dZl wYCIeczka 40-tu uczestmkow Kon' S~ąPl o godz. 9-eJ WIeczorem, ską~. wy- k'
. kob sz kanowal zdajacych e- ZJl autora notatkI, bowIem egzamlllator,
gresu Międzynarodowego, w sprawach cJecz~a wyruszy w dalszą
podroz do 11 len:u, Ja
y
~ "
' : . ze względu nu bezpieczeństwo na drotramwajowrudwa, kolejmctwa dojazdo- Gdym,
gzamm przez 2'\tawIal1le lm pytan w 10- gach pUblicznych, domagał się d okładwego i komunikacj,i autobusowej, odby.. •
nej znajomości przepisów, tak niezbęd.
wają.cego się w Warszawie.
_
neJ dla prawidłowego pro-w adzenia podo Lodzi wa·
jaz<lów mechanicznych.
Wycieczka
ionami sypialnemi na dworzec Łódź-Fa.
Jak dalece szwankuje u nas znajomość najpodstawowszych zasad przepibryczna ° godzinie 10,45 rano, poczem
sów samcchodowych, świadczy chociażpo przywitan~u jej na dworcu w sali l'eprezentacyjnej przez miejscowy Korni.
W
by fakt wczorajszego zderzenia dwóch
tet Lokalny Kongtesu wyruszy w 3-ch
b
taksówek, skutkiem którego trzy osoby
grupach na zwiedzenie Łodzi, a mianona rzecz bezro otnyc pracowni OW
zostały ranne, a sześciomiesięczne dziecwicie:
umysłowych
ko cudem uniknęło śmierci.
Jedna grupa do Elektrowni Łódzkiej
Byłoby wielce pożadane, by kandydat nowej remizy Tramwajów Miejskich,
Wzmal!ające sir bezrobocie w';ród pracowników oc~ekiwanych pomYil},ów, pełnych silnej emotji i ci na szoferów raz ni zawsze uprzytodruga grupa do zak.ładów "Widzewska umysłowych oraz dotkliwy niedostatek n~kaj,cy wzruszell. Jeżeli zaś W1. i i!Ć pod uwag~ niezliczone rnnili sobie wielką. 'Odpbwiedzialność, jaM
f kt
"t
d
zakła- liczne rzesze hezrobotnych pracowników
umysło. mnóstwo niespodzianek i atrakcyj,
które przynio.
wych w Łodzi nakłonił Radę Okl'egowQ Związków są poza moralnen\ zadowoleniem również aadowole· ką. biorą. na siebie przez kierowanie autad anu aura, rZ€Cl-a grupa o
ów ,,1. K. Poznańsld".
Zawodowydl Pracowników Umysłowych do zorgani nie materjalne, tl.miąłQ fzec ~lo*emy, że grosz rzu· mi i stawili się do egzaminów
dopiero
O, godzinie l-ej w południe , .nastąpi zowania olbrzymiej imprezy dochodowej na rzecz eony w .karbonę bezrobocia nie pójdzi/l na marne, pO gruntownel1l zapoznaniu się z odpo~
powrot do Grand-Hotelu ha smadame, bezrobotnych. Z wydatną pomoc:} śpie;;zy Radzie procentując się stokrotnie. Nie chcą się zdradzać wiedniemi przepisami o ruchu samocho~
<l
. t Ł ' d'
Okręgowej Syndykllt Dziennikarz," w Łod .. i nad aree miennej w niespodzianki ograniczamy sili jedynie
wy ~neJr~~ r;;I~ -o °ł ~ .
Iizowallielll pięknego projektu urz,dzenia Wielkiej przedwcześnie z tajemnicy niepokojącej i brze. dowym. Nie ulega wątpliwości, że niejedo ujawnienia pewnych tylko 6zczeg6łów tej gigan. den wypadek w ten sposób zostanie unig zmIe --ej POPO u mu wyciecz- Reduty Letniej w parku Helenowa.
ka wY~'uszy na zwiedzenie:
Będzie to impreza niezwykle ciekllwa, obfitują. tycznej zabawy.
kniony.
ca w atrakcje, jakich Łódź nie widziałą dotycltc~as.
Helenów Ulem w dniu 20 lipća Zl/.plonie wieI· ~!!I!I!!!!!!I!I!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!II!!I!!!!!~~!I!I!!!!!!!!!!!!I!!II!I!!!!I!!I!!~~
szpItala Kasy Chorych.
miejskiej szko"y, powszechnej
przy Zabawa ' odh~dzie si, .w dniu 20 lipca rh. w Heleno· ~ zbiorowł rakietą -miljona kolorowych 6wiilteł. 4i4
____ ~j'SlIIII!ił
., l' .
wie, a w ra~ie niepollody termin przesunięty zosia -Zamieni &~ na wielobar~-ny ogród mikadll, którego
l N
M
11 • owo- aryslllS neJ,
nie na dzień 2 lipca rb. Program zabawy, nad kwiat każdy pr!l!emawi"ć b~chie mow, ludzką. Wresz
kolonji miejskiej na Polesiu
Kon- realizacją którego ptacujlł oddawna wszyscy nieo. de stanie się 6\!;arbniCf wszelkich praptień i liPO do·
stantynowskiem oraz pokazania
parku mal pracownicy umysłowi w Łodzi sfanowić będzie bań, zadość czyniłc, ~-ybrcdnym i tak liczo)'m
Un. Poniatowskiego.
nieprzerwany łallcuch wszelkich lIiespodzianek, nie· gustom.
O godzinie 7-ej wieczorem odbędzie
000'--aię w sali Grand-Hotelu bankiet wydany
przez Izhę Przernysłowo-Handlową, Sp.
Akc. Kolej Elektryczną. Łódzką. i Towarzystwo Łódzkich Wązkotorowych ElekPROGRAM POLSKIEGO RADJA
trycznych Kolei Dojazdowych na cześć
Piątek, dnia 4 lipca 1930 T.
W dniu wczorajszym o godz. 20.30 w ludowa w Rudzie. PabJ.
..'
STALE AUDYCJE: Syglla czasu 11,58 i
uczestników wycieczki oraz
zaproszo- lokalu Zw. Leg. przy ulicy Narutowicza 45
Na ręce komltetu ~płyl1ęł.o lUZ wlele i 19,58
na wszystkie stacje. VJ wn~"74.wie
nych gości.
odbyło się posiedzenie komitetu dnia legjo nagród, między innenu p. wOJ. Jaszczołta, 13,10 komunikat meteorologiczny.
nisty pod przewodnictwem prezesa Zw. p. pułk. Hab~rlinga, star: ~żewskiego oraz
PROGRAM: ROZGŁOśNI ŁóDZKIEJ
Legjonistów St. Nowakowskiego. Jak wia piękny upommek art.-rzezblarza Lubelskie.. POLSKIEGO RADJA".
Skrzynka do listów
domo, Zw. Leg. oddział łódzki postanowił go, który będzie nagrod~ wędrowną oelŁóDź; 11,50-12,05. Sygnał czasu z War!1ZA
zorganizować w r. b. w dniu 3 sierpnia na działu łó~zkieg? Z~. Leg].
.
wy i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie
Łódź, dnia 2 lipca 1930 r. szeroką skalę zakrojoną imprezę sportową
Jak Się ~owlad~Jemy! członkami kom. 12.05--13,15 -Muzyka z pl l-t gramofonowych.
Do
pod nazwą "Dzień Legjonistów". Protek- dnia le~j. Il\l,ęd~y mnenu. są: gen. Olszy- Gramofon i plyty z firmy A. Klingbeil Łódź,
Szanownej Redakcji "Hasła"
Piotrkowska 160 l) Liszt: Fantazja węgier
torat objęli: p. woj. Jaszczołt i dow. na. - WlIczy.nskl, g~n. Mlller, pułk. Rot.ar- ul.
ska, 2) Verdi: Arja z op. Hogoletto. 3) Verdi~
w miejscu.
O•• K 4 gen. Małachowski. Współudział SkI, st~T. Rtew~kl, star. Dy~hda)ewlcz, Arja z op. "Traviata''', 4) Ochs: Pieśń ludowa.
Proszę uprzejmie o łaskawe zamiesz- przyrzekł łódzki okr. zw. lekkoatletyczny. pułk. Wlę<:kowskl, pułk. Haberhng, pre:es
Tarengai: Serenada: Muzyka taneczna 13.1;)
eaenie w poczytnem piśmie W. ·P anów Niezwykle bogaty program przewiduje bie- N~wakowski, pułk. Ro~ars~i, k~m. Torwlń 5)
- 16,10 Przerwa 16,10-16,15 Odczytanie proł)On.iżej przytoczonego oświadczenia.
gi kolarskie, bieg sztafetowy, Łódź, PI. SkI, kom. Elsse~er - Nledzl~Jskl! kap. Plu- gramu dziennego i repertuar teah'Ów i kin.
Pmed kilku dniami ukazał się w czę Wolności-Ruda Pabjanicka, ewolucje po- ta - Czachowskl, red. KOZIelski, red. Ru- 16,15-17,10 ' Muzyka z płyt gramofonowych
(tr. z Warszawy) 17,10 Komunikat Rady Na,
lei. prasy ł~!ej komunikat
Zarządu wietrzne aeroplanowe oraz wielka zabawa bach, dyr. Racieski i t. d.
(w)
czelnej Zjednoczenia Polskich Związków śpiewa
ZWIązku Oflcerow Rezerwy woj. łódzkie
- czych i muzycznych (tr. z Warszawy) 17,35--000goo o zawieszeniu mnie w prawach człon
18,00 "Niespodzianki w amatorskiej fotografji"
kowskieh.
- odczyt wygłosi p. K. Lorenz (tr. z Warszawy), 18,00-19,00 Koncert popołudniowy orKrok ten ~ądu spowodowany zekiestry dętej Tramwajów miejskich m. Warhl wystąpieniem mojem w imieniu 28
S7!awy, pod dyrekcją Leona Cymermana 1) TuMatka
uratowała
troje
z
ploDł\cego
domu
1)ficerów rezerwy, domagających się worino: Polonez "Warszawa", 2) Durand: Walc,
3) Buschnae: Uwertura "Skalmierzanki", 4}
bec bezczynności zar~ądu zwołania nad.
Wczoraj w nocy straż ogniowa w AlekW czasie trwania pożaru na miejscu od- Noskowski: a) Wiązanka "Odglosy pamiątkoSWyczajnego 2lebralHa.
sandrowie została zaalarmowana wiado- bywały się tragiczne sceny. Oto w jednym we", b) Krakowiak z baletu "święto ognia", 5}
1!chw3:ła zarządu, dotycząca
mego mością o !!roźnym pożarze, który wybuchł ze skrzydeł domu miestkala na letnisku Lincke: "ś\Y:~tliki" z op-tki "Lizystrata" 6J
~
..
d"
P'
MilJenberg: Noc arabska, 7) Nalńysłowski :
:aWle5Zema w pra",ach członka zwiazku we wsi Rudy-Bugaj.
Paliły się zllbudo- jakaś łodzianka z tro]glem ZleCl.
rze- Mazur "Ognisty", 19,00-19,20, Rozmaitości,
jest bezprawna i w niczem mnie ni~bo wania należące do Hermana Klukasa.
rażona matka obudzona ze snu nie straciła 19,20-19,45 Płyty gramofonowe (tr. z War.
wi4rz;ująca, a to z na.stepujacych wzglAPożar zaskoczył mieszkańców podczas zimnej krwi i wyniosła z płonącego domu szawy) 19,45--20,00, Komunikat Izby Przem.
dów:
"
~
snu i szerzył się z zastraszającą szybko- dzieci} ulegając jednak sama cieżkim Handl. w odzi, program na dzień nast. i komu·
.
R
'"
- ' od"
czasu
z Warszawr,
1) odnośne pooiedzenie zarządu
nieścią, zagrażając całej wsi.
poparzenIom.
owmez
poparzel1la
I1IOS ł nikat~',
PrasowySygnał
dzeinnik
radowy
(tr. z 20,OG-20,1:i
Warszawy)
,ostało fonna1nie zwołane, gdyż na 0- - Na ratunek przybyło 5 oddziałów straży właściciel spalonego doniu Herman Klu- 20,15-22,00 Koncert symfoniczny z Doliny
g'ólną liczbę 7 członków trzech nie wsta- ogniowej, które po kilkugodzinnej akcji ra kas.
Szwajcarskiej, Wykonawcy: Orkiestra Filharlo wogóle
zawiadomionych o zebraniu towniczej zlikwidowały ogień.
Ofiarną matkę, której nazwiska nie monji Warsz. pod dyr. Jerzego Doja!1owskiego
p
. , al.cJI
. . ra townlcze]
. . zagro d a KI u- ustalo"J1o narazi e oraz Klukasa przewieziono iutw'ory
Aleksander
Michałowski
(bas).
programie
. zk u p. D enysa, a w
przez sek r etarza ZWIą
omlmo
Ryszarda
Wagnera,
1) W
Marsz
z op.
zebraniu tak orygi'l1alnie zaanscenizowa- kasa spłonęła całkowicie. Straty wynoszą do szpitala do Łodzi.
(p)
"Tannhiiuser" 2) Uwertura: "Polonia", 3) Ponem wzięło jedynie trzech członków (pre- przeszło 20,000 zł.
iegnanie Wotana, 4) Solista, 5 Wstęp do aktu
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WI- ełk a· Re dut.a Le t n I a

przybędzie

Helenowlee
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Dzlen
- , LegJ-0015
- t y W t OdZII

Groźny pożar

pod Aleksandrowem
dzieci

~szw~zkup~cztnech~n~w ci~ ~~~!!!!~!!!!!!!!~~!!!!~~!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~!!!!~!!!!~~~~~~~!!!!~~!!!!~ ~~~~grin"G) P~Mmil~Mz~,~~

za zawiadomionych również nie wział u-!!
,TEATR MIEJSKI.
działu w posiedzeniu),
•
yClecz a an owe w
TRUPA WILEŃSKA.
2) W myśl statut'ł zwiazku
zarzad
Dziś w czwartek o godz. 8,30 wieczorem
Tliema prawa zawieszania cZłonków.
.
O
eremlna
powtórzenie wczorajszej Dre!J'icrv _()now; .. ~,.i ()
Spraw:ą tą. zajmie się zresztą
nadWydział Zebrań Towarzyskich przy Związku Hau Herszlu z Ostropola".
.twyczajne walne zebranie, zwołane na dlowców Polskich w Ł&dzi or,anilPiuje d n. 6 l ipea
TEATR REWJI \IV PARKU STASZICA.
b
r. b. wycieczkę towarzY8kl! do Żerom in a 'za Tuszy
N
ł
l . , 10 l'
( uen
lpca. r.
"TYLKO u
AS'.
Józef Marcinowski.
nem).
.
Dziś i do niedzieli włącznie ostatnie przed-

W •

Nowy prezes Rady Nadzorczej
firmy I. K. PozDaQsk~

.

w Łodzi
Na ostatniem walnem zebraniu człon
1{óW Sp. Ake. l. K. Poznański W Łodzi
które odbyło się w sobotę dnia 28 czerw~
~ r. b. prezesem Rady Nadzorczej finny
7,ostał wybrany Stanisław Książę Lubomirski.
Wbrew wiadomościom, jakie ukaza,y si~ w niektórych pismach
codzi~nnych
t
. k b 60
t d' ł
.' ~ ero, Ja o Y, procen u Zila u
~ fll'nue l. K. Poznanskl nabyła znanal
Illstytucja finansowa
włoska
Banca
Sommerciale ItaUana, zarzadowi zainte0:-30\"<>'" . f'·
.. d ()
r ..... eJ
llmy meWIa 01110.
air

k H dl
d Z·

6

Koszt przejazdu w obie strony wraz z napojaDll stawienie rewji "Tylko u nae".
(mleko, herbata) wynic6ie ok. Zł. 3,50 od osoby.
Ceny zniżone.
Zapiey w Sekretarjllcie Zwi,zkn pny ul. Piotr·
Początek o godz. 9 wieczollem.
kowskiej 108 w godz. od 13-15 i od 18-20 codzien
Powrót tl'amwail\mi zal'lewnion'"
nieali do 3 lipca wł,cznie.
Zbiórka w lokalu Związku przy ul. Piotrkowskiej
108 w niedzielę dn. 6 lipca punkt\laJnie o godz.
OSTATNI WYSTvP
ŁóDZKIEJ
SZOpl.·l.
7.ej rano_
' i
' - I
"

-

TEATII IIZTU.A

Dziś po raE oSlatni przed wyjazdem na prowin·
cję odb~dzie 8i~ w Grand· ."rodzie SDcktftkl Łódz·

TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 18.
"UśMIECH LODZl".
DZIś czawrtek i dni następne szlagierowa
skrząca się ln~m?rem i W~l'VI'ą w. lS-tu odslonach p. t. "Usnllech ŁodZI". RewJa ta została
urozmaicona całym szeregiem kapitalnych a'trakcji, ta{leów i piosenek. Kowozt\ungaiowa.
ny znakomity b!det oraz udział artysty warszawski.ego . Junos zy -M.tyńczy~a· i i~ny~h 110"weh SJ!. BJleŁy w ceTlle od iJO gr. do 2 zl. do
nabycia w kasie teatru. Początek o godz. 8,45
wieczorem.

Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
Wystawa zbiorowa Styków, zainteresowała
najszersl!:e warstw~' naszego społeczei\stwa ścią
gając nietylko poszczególne psobr,
ale i całe
wycieczki zbiorowe zrzeszeń i związków tak
pracownik6w umysłowych, jąk i l·obotniczych.
Niska cena biletów (50 gr. i 30 gr.) dla uczestników talJch wycieczek umoiliwia
nawet
nrljmniej zamożl1~'m pozńanie tej ze
wszech
miar interesującej wystawy mistrza Jana oraz
Tadeusza i Adama Styków.
Ui eazychk

ki ej Szopki R~wjowej.
P(lc~,tek o : odz. IO·ej wierz.

kirja", 7) Taniec marynarzy z op. "Okr~t widmo", 8) Uwertura do op. "Tannhiiuser" 22,0022,15, Dr. Walery Goetel wygłosi feljeton p. t.
"Park Narodowy w Pieninach" (tr. z Warszawy) 22,15 - 24.00 Komunib,ty; meteor., policyj
ny, sportowy, oraz retransmisje ze stacji zagranicznych .
KRAKóW: 12,10-13,00, Koncert gramotonowy 1,15-17,30 Koncert gramofollowr, 17,35
Odczyt p. t.: "Jak wszedł Mickiewicz na Wa.
we l" (w 40-lecie) wygłosi p. K. Kalinowski
19.00 Rozmaitości.
KATOWICE: 12,05-13,00, Koncertgramo'
fonowy, 16.00-16,20 Kom. Polsko Zw. Zrzesze':
Gosp. Woj. śl., kom. T. P. 16.20-17,35 Koncert
gramofonowy 19.00, Codzienny odcinek uow,
20.05-20,15, Komunikaty sportow"..
ZAGRANIC7.NE:
19.03. Ryga. Koncert sym.foniczny.
20.00. l\1onachjum. "Borys Godunow" - opera
Muszorgskiego.
20.00. Frankfurt. Koncert symfoniczny z Kursalu w Wiesbadenie.
20.00. Wiedell. ,,Je toller des to besser" - opera komiczna Mćhma.
20.10. Gduńsk. "Stłuczony d1;ban" - kOJn"clu.
Henryka v Kleista.
20.30. Medjołan. Koncert symfoniczny.
21.02. RZYIl1. "Santarellina" - operetka Herove'go.
~2,3 0. P.wyż. "Syn mamotrawny" opera DebU1Isy'ego.
~:~.OO.Londyn National. Tl'ansl11. z Opery Królewskiej w Covent Garden. "Miłość Trzechi
KrólóW' - opera MOIItemezzi'eg-o (akt 3)_.
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Podatek od imprtez
sportowych
Polski Związek Piłki Nożnej zwrócił si~
do pod! egłych związków okręgowych, by
podały spis tych miast, w których pobierane są większe opłaty niż 10% z imprez
piłkarskich, albowiem stwierdozno, że nie
wszystkie samorządy przestrzegają ostatnie
w tym względzie wydanych przepisów.
Z okręgu łódzkiego jedynie Kalisz oobiera
większe opłaty.

Trzej szosowcy niemieccy
w Warszawie
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,,Hasła · Łódzkieg
wskutek ciężkiego położenia materjalnego,
czy też, wskutek braku uświadomienia,
czem jest sport. Na tern polu mamy niezmiernie wiele do zdziałania.
Pragnąc hasło „Sportu dla wszystkich'

żyjemy dzisiaj pod hasłem: „Sport dla
wszystkich''. Istotnie niemal wszyscy uprawiają sport, który jest prawdziw ą radością
życia.
Niestety, pewne warstwy społe
czc11stwa są tej radości pozbawione, czy to

+EW

tytuł

Łodzi

Poraz pierwszy odbędą się w Polsce
.dosowe wyścigi kolarskie, w których wez
mą udział również zawodnicy zagraniczni.
w footballu
Już w nadchodzącą niedzielę
organizuje
.WTC. wyścig na 200 kim., z udziałem RiŁódzkie mistrzostwa
piłkarskie w i PTC. · Orkan również poprawil swą syscha, Staschai Michela (wszyscy doskona- klasie A są w roku bieżącym ogromnie tuację. Najgorzej wiedzie sie Sokołowi,
li amatorzy niemieccy).
·
powikłane. Cała pierwsza runda rozgry- Unionowi i Widzewowi.
•
wek stała pod znakiem walki
między
w sobotę i niedzielę na 12 drużyn
Nurmi żąda rewanżu Turystami, WKS-em i ŁKS Ib. Jcl{kol-1 klasy A, będzie zatrudnionych 10. OdbęTuryści
:wiek wojskowi potrafili się usadowić na dą się następujące spotkania:
od Petkiewicza
czele tabeli, to jednak drugą rundę roz- -ŁTSG Ib, Orkan - Bieg, ŁKS Ib _
W sierpniu startować będzie Petkiewicz poczęli dość kiepsko. Aby ' zdobyć tytuł Union, Burza - Hakoah, WKS - PTC.
w Helsingforsie. W związku z tym dowia- 1nistrz::1.. mus2~! wszystkie
mecze dru- Faworytami są drużyny umieszcwne na
dujemy się, że Nurmi, który w ubiegłym giej rundy wygrać. Nie będzie to 7'byt pierwszych miejscach.
roku został pokonany przez Petkiewicza łatwą trzećzą, bo Turyści są już w forWnioskując z meczów, które odbyły
w Warszawie pragnie zrewanżować się i w mie. Hakoah natomiast po
świetnym się w ubiegłym tygodniu, mogą spłatać
tym celu weźmie również udział w zawostarcie osłabł na siłach. Doskonale ną się swym
przeciw:iiko~1
niespodziankę:
'dach w helsingforskich.
'łt'WYŻ tabeli pabjanickie drużyny: Burza LTSG., Bieg, Umon l PTC.

O

mistrza

--.-0

Hakoab otrzy~ał walcower
za mecz z Biegiem
Jak się dowiadujemy Wydział Gier i Dy
scypliny ŁZOPN - u na swem ostatniem
posiedzeniu z·..Veryfikował zawody o mistrzostwo klasy A Hakoah-Bieg, które
zakończyły się zwycięstwem Biegu w sto
sunku 1 :O jako walcower dla Hakoahu, po
nieważ . Bieg wystawił do, gry nieuprawnio
nego gracza. W ten spq$ób szan~e druży
~y żydowskiej zńów się poprawiły. Jeżeli
Jedna~ zważyć, że Hakoah znajduje si~
obecnie w bardzo słabej formie, to wątpić
należy czy zespół ten coś zdoła wskórać w
mistrzoątwie klasy A, mając tak poważ
nych konkurentów iak Turyści i WKS.

. Ł.K.S. _

.,

Gedanja

{Gdańsk).

W niedzielę 6 b. m. ŁKS. rozegra na
v.·łasne.m boi1Sku mecz footballowy z pol-

ską. drużyną ż Gdańska „Gedanią". Gedama jest bardzo silnym zespołem, należącym do l.szej gdańskiej ligi i ma w
swym dof?b}m sportowym szereg pięknych wymkow.
J?o niedz~ego s:potkania ŁKS. wy~tąp1 w składzie, ktory ma
rozpocząć
drugą runąę rozgrywek ligowych.

Niedzielne ·mecze ligowe

_,

''

w czyn wprowadzić, postanowiliśmy rzuci e
je przedewszystkiem yv liczne rzesze zanied
banych dzieci ulicy, roznosicieli gazet.
„Gazeciarze", którzy wnoszą tyle życia
do szarych murów naszego miasta nie s:i
obojętni dla spraw sportu, lecz nie mieli
dotychczas okazji uprawiania go. Tę właś
nie okai;ję dajemy gazeciarzom, or.ganizując
W SOBOTĘ DN. 12 LIPCA R. B.
„WIELKI BIEG GAZECIARZY". Trasa
biegu prowadzić będzie ulicą Piotrkowsk.1
od rogu ul. Radwańskiej do Redakcji
„Hasła Łódzkiego" - Piotrkowska 15.
(~koło ~.OOO mtr.). Niezbyt ~ugi dystan~
me będzie męczącym dla -chłopców w wieku powyżej 15 ~at, takich bowiem tylko dopuścimy do udziału.
Każdy z gazeciarzy, zgłoszony do biegu zostanie zbadany prz.,ez lekarza.
Dla zwycięzców przeznaczyliśmy szereg
nagród, wśród któ1ych najcenniejszcmi są:
ROWER, PŁASZCZE GUM0WE KOSTJUMY SPORTOWE, PANTOFLE,' piłki noż'tk
·t d
ne, s1 owe i . .
.
Oprócz tego TRZECH PIERWSZYCH.
przybywających do mety, óTRZY/\iA ŻE
TONY PAMIĄTł\OWE.

.
.
.
.
.
.
Zgłoszenia do biegu przyjmuje adminiPierwsza koleJka
rozgrywek o nn-1 mstyczną w Polsce, to też Warta znaJ • s'tracja naszego pisma do dnia 11 lipca du
strzostwo ligi footbalowej dobiega
już j duje si(j w poważnem niebezpieczeńst- godz. 12~ej w południe.
'
końca. ŁKS. odbył już wszystkie 11 gier, wie, mimo iż klasę gry znacznie
prze••.•
„~,...
1
4 kluby maj~ ty~o po ~ meczu, 6 - P? wyższa Lwowian.
2 me.cze, a ~edynie Leg~a
warszawska i
Dla dokładnego Z'Obrazowania stanu
Reprezentacja beksersfr
odbyc :11~. az 4 ~po~lrania.
.
. , rozgrywek podajemy tabelkę wg. liczby
ł k•
. NaJbliizsza m~~ie~a przynosi ~led- utraconych punktów. Pozwala ona
na
o s 1 na mec:Z z Ausuj.
w~e. 3 mecze ~ serJi l~gowych, a m1a~o- zorjentowanie się, ile dany klub może
W nadchodzącą niedzielę dn. 6 b. L
w1c1e; Cra~via - Ł fCG ~ ~{rakowie, jeszcze zdziałać w ciągu pierwszej run- w Katowicach odbędzie się
bokssn
Pogon. - Warta. we Lwowie i Ruch - dy 1) Legja - 3 pkt„ 4 gry 2) Craco- mecz drużyn reprezentacyjnych Polski
Czarru w Katowicach.
via - 4 pkt. 1 gra, 3) Wisła - 4 pkt., Austrji.
Pierwszy z powyższych tr.wch me- 2 gry; 4) Warta - 5 pkt., 1 gra; 5)
Barwy polskie repre-zentuja: w waczów nie nastręcza. wątpliwości, bo nie Ruch - 8 pkt., 2 gry; 6) ŁTSG. - 9 dze muszej _ Moczko, koguci~j _ Forprzypuszcz.amy -aby Lodzianie mogli ode- pkt., 2 gry; 7) Polonja - 11 pkt., 1 gra; lański, piórkowej _ Górnjr, lekkiej·
brać choć jeden punkt Cracovii, która 8) Pogoń - 11 pkt., 2 gry; 9) Garbar- Wochnik,
półśredniej _ Majchl'zycki,
na swem b.?isku umie tak cz! owak zaw- nia - 14 pkt., 1 ~a, 10) Czami --: 14 średniej _ Wieczorek,
półciężkiej _
sze wygtac zaw:~y. Po~obrue mecz Ru- pkt., 2 gry; ~1) ŁKS - 14 pkt., O gier; Wystrach, ci.ężkiej _ Wocka.
chu z ,Czarn1?1i Jest, mema} przes~<iz?- 12) Warszawianka - 15 pkt„ 2 gry.
Jak widzimy, w dwu najcięższych kany na korzy~.c, śl.ąre~ow, którzy u siebie
W rekordzie bramek strzelców ligo- tegorjach pominięto Łodzian: K:onarzewsą zazwyczaJ swietm.
wych prowadzi Malik (Polonia) 11 bra- skiego i Stibbego. Pierwszwr z nich poOsta~ni z m~cz?w sto~_pod _znaki~m mek prz~d Kozakiem (Cra~ovi~) . 10 dlega dyskwalifikacji, drugi podobno nie
~pytam.a. Pogon Jest dzis b. ruebezp1e- Herbstreichem (ŁTSG.) 9 i Pecerkiem I znajduje się w należytej formie. l\!limo
czną drużyną'. No~?ene .gra b: ?stro .i (Ruch) 8 bramek.
/'.braku łódzkich pięściarzy, reprezentacja
ma swą pubhc:anosc, naJ bardzieJ szow1.!olski powinna odnieść zwy<ięstwo nad
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·~~~!!l!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!~~~~il!!!!~~~~~~!!!!l!!!I~ Antoni. - Jestem bogatym człowiekiem i nazywan~ się aby przyprowadzi·ł interesanta, które_yo przedstawi!
Przedrak
Miguel da Santos. Główne moje zajęcie polęga na trwo- szwagrowi (po odejściu chłopca) jako głównego dePHILIP MACDONALD
wzbronioay
nieniu pieniędzy i na hulankach. - Mówł silnym gar- tektywa-insp ek tora Pike'a.
dłowym akcentem zdecydowanie nie-angielskim. TrzePike usiadł na . wskazanem sobie krześle, z oczami
ba zauważyć, że przez cały czas egzystencji senora da wlepionemi w Antoniegu. Detektyw wyj~śnił mu gło
Sa.ntosa ani na ch,vilę nie poniechał tej teatralnej into- sem da Santosa, co i jak, i rozproszył wątpliwości u(u THE WHITE CROW")
nacji). - Zabawimy się dziś w jednym nocnym lokalu. rzędowego umysłu w związku ł obecnością osoby trze.
autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej.
'
Nie poprzestaniemy na piciu· i tańcach, o, nie! Zostaw ciej.•, Wkońcu zapytał:
Nr. 67
to Miguelowi. - Urwał i popił kseresu, wystawiając
- Ale skąd się w2iął Palmer, senor?
mały palec whok szklanki. W świetle lampy, wiszącej · Pike wziął bilet wizytowy i schował go do portfelu.
b
nad stołem, politurowane paznokcie xzucały różne blas- Nazwisko z mojej kolekcji biletowej. Posłużyłem
Bo Antoni przestał byc' Antoni·m. N'el'
iczne białe
sre rne
·
· senor,. ze
· bys, spr?wa d z1·ł do t. o~ się
· mem
·
· · · g d yż pan mowi,
, 'ł a b ystny
,
rut.kii na jego skroniach zamieniły sie wi duże
ła- k.i. - T rzeb a o·k rueczi:iie
dz1siaJ,
- policja ty. Oczy zapa?ły się i przyhrały wyraiz właściwy nało- wa1:zystwa sen?;a Gng~tona·Pie1~sa. ~us~. nas pr~eciez trzymali się dµisiaj od. pana zda.leka. A musiałem się <
gowym hulakiem. Ciemna, chuda twarz straciła swą kto~ wpr?~~d~~c„. z!iale~ trzeba, ze~}8 i:-~;~tał ~i§ na panem zobaczyć.
twar~ wyra7jjstość i stała się kapryśna, występna i mtrude gadp1cS atim ukmłiobn)łrm wz.ro_. enJ1 .. ?J :VUJ .akan- Słusznie. O co idzie?
1
zła. Biały krawat uderzał r"'""";arami· 1· ob
.
•
•
.
,
v .... u.1
sizyc1em
z an
.1 os . a . an
d os
k zwy
, 1„ Y mawiac. „ eze i g1asz J ą · Pike pochylił się ku przodowi z i·ękami na. stołe.
czai:ieJ tasi~rnki, ktora się powtarzała na klapach kami- ri ę graJ Ją o onca ·
, .
.
.
. Był najwd.dOCZ?·~~j uradowany ~hoć ~pokojny. Rzekł:
ieHri. Na białym gorsie jaśniały dwa ogromne brylan- Przepraszam - usmiechnął
się Archibald l
Wytrop1lism;y pochodzeme guzika. - Urwał draty.
rzekł: - Obejdziemy się bez Crightona-Piersa. - Ude- matycznie. - ZdaJe się, że niema co do tego wątpliArchibald patrzył oniemiały, przenosząc kolejno rz~! się ~v pi.ersi. :-:-- I ja j~~em czło~ldei;n „Białej W:o- wości.
~z tw~rzy ~zwagra na krnwat, kamizelkę, i klejnoty ny . „I Ja :iie proznowałam .-: powiedziała . młoda Z?·
Senor da Santos poruszył się na krześle.
~ oowrotrue. Nie uszło również jego spostrzegawczości, na. Załat~iłem tę ~prawę ~zISiaJ z rana. Piers mme
- Jeden z moich ludzi - ciągnął Pike - złożył
ze sygnet na ~ęce Antoniego z.nikł, ustępując miejsca wprowadził. Mam przy sobie kartę członkowską.
pmed chwilą rapart. Zaraz po pana odejściu. Spóźrut
~otemu wężowi z rubinowemi oczami...
Zabrali się do obiadu. Byli już przy kawie, kiedy się, bo miał do wyoknania dwa polecenia, to i inne. Nagle detektyw wybuchnął śmiechem i przybrana- pod.Szedł chłopak w ilberji, niosąc na tacy bilet wizyto- Pomimo, że sala była pusta, inspektor zniżył głos. rola rozprysła się w kawałki. Pozostały tylko fałszywe wy. Okazało się, że jakiś pan chce się koniecznie wi- Firma Hart & Syn, Clapham, sprzedaje gotowe liberje
dt'koracje. Ale śmiech pierzchnął i sztuczna rzeczy- dzieć z panem da Santos.
z takiemi właśnie guzikami. Identycznemi. Mała firma,
w.st_ość odzyskała swoje prawa. Podniesione wysoko
Archibald przeczytał nazwisko:
• właściwie hurtownicza, ale posiada mały sklepik, gdzie
brwi wyraziły pytanie.
_Artur Palmer.
!sprzedaż odbywa się detalicznie. Klientela: szoferzy
Na dole widniał adres Kensington itd. i dopisane itp. W ciągu ostatnich pęcu tygodni sprzedano tam trzy
• - świetnie - rzekł cicho Archibald. - Arcyświetnie. Ale -dlaczego ?„. Moja i·eputacja w tym klubie weź- ołówkiem słowa „z polecenia p. Arnolda Pike'a".
g·arnitury zielonej liber.ii..
mie w łeb.
Sala była pusta. Jedynymi obecnymi gość.mi byli
,(d. c. n.},
- P-Ochodzę z '.Ameryki Południowej - wsjaśuił Antoni i Archibald. Senor da Saintos dał znak chłopcu,
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Horoskopy ·tegorocznych zbiorów
Sztuka przewidywania jest decydują
W Polsce przygotowania znajdują się front zostanie nastawiony według tych
'Ym przymiotem nietylko polityka, ~le w1a$,oie w tempie najbardziej energicznego horoskopów, f<tóre już obecnie są znane i
również i ekonomisty. Nauka poczymła rozwoju. Sądzić wolno, że poszczególne które mają wszeilde dane po temu, żeby
w tym zakresie tak olbrzymie postępy, ogniwa przygotowywanego frontu 21osta- się okazać rzeczywistemi
ie pozorne „proroctwa te okazują się na- ną ze sobą mocno zv;iązane i że . caiy
stępnie rzeczY\\'.istością.
?[
*'*4""1wwe;@tu;+;;ąumą++....;•ą~rn w 0 • ~.,,
-+'*
1ięt@
stan zasiewów w Polsce jest n a ogół bi Q r ą ,c' 1ea8 z y' aniżeli
byt w tymże czasie doskonałym pod wigtę
B
dem urodzaju roku ub.
J_ •
11
Oczywiście, nie można traktować Po!- l!lll!ll~W@l!!U!~'"ii"~!!l~M~~~~~~~~~~
ski w oderwaniu Qd położenia rolnictwa fflvm--,
·r
ł
świ~towego, które wywiera otbrzymi
Przesilenie
w przemy~le cukrowniczym
wpływ na naszą wewnątrzną sy1!1ację.
rna~ego też ciśnie się na usta pytanie: Przesilenie w przemyśle cukrowniczym nej cukru organizacj~ cukro""'.nicze w
jal' jest dzieindziej?
doszło u nas w tym roku do „maximum ", Polsce prowadzą ~bec_nie ba~dzo in.tensyw~
Przedewszystkiem należy rozwiać złu
dzenie, jakoby kryzys rolniczy a nawet a to wskutek zmniejszenia się spożycia ną propag~nd~ głownie w k1~runku walki
gdzieniegdzie agitacja przezeń spowodo- wewnętrznego wbrew oczekiwaniom oraz z konsu~1CJą sach~ryny. z~rowno . . szmuwana, wywarły jakikolwiek skutek w kie- wskutek nieslychanego dalszego spa~ku glo~van~J z zag.ranicy, Jak ~ pokątme wy~
runJ.m zmniejszenia obsza- cen cukru na rynkach światowych. 1 ak rabianei W k~aJU. Urządzają one w tym
r ó w z a s i a n y c h . Tego rodzaju niskiego poziomu cen światowych histor~a celu w ~zerok1c~ warstwach ludowyc~ poOO'•·aniczenia, znane i popularne we wszyst nie zna. Obecnie ceny te sąniższe, mż gadanl~1, wydają broszury, przyznaią tla. .
.
.
kkh innych gałęziach wytwórczości' są w latach 190 l i 1902 przed zawarciem grody 1 t. P·
konwencji brukselskiej. Widoki porozuPopraw~ po!oze111a. ~~krowmctwa me
całbowicie odległe od rolnictwa.
P-0wierzchnia, zasiana w roku ubie- mienia międzynarodowego są w dalszym może naraz1e tez ~rzy1sc od li.tro11y przeprzetwarzającego . cukier, a .spe~łym, jest w większości krajów taka sa„ ciągu niejasne. Oczywiście, w związl\u z n~ysł~
tą
sytuacją
obszar
plantacyj
_buraczai:ych
71aI111;
od
strony fa_bryk ~zekol.ady. I. cuma albo nawet większa, jak w roku uw
Polsce
na
przyszłą
kampanię
spadme
o
k1erkow.
.Ta
osta_tma: gałęz na1dłuze1. 0 biegłym, a tylko w Stanach Zjednoczonych wykazuje bardzo minimalne zmniej- jakieś 15%. Wob.c:c tak niskich cen świa- pi~r~ła się_ przes1lemu, ale w · ?Statmch
szenie, l'tóre zresztą nie odgrywa żadnej towych cukru, ochrona celna w Polsce w~- m1es.1ącac~ 1 na t~m polu. wystąpił.o z~łaroli przy obliczaniu ogólnych wyników daje się niedostateczną, a aktualną także man!e, ~torego obiawe!11. Jest np. hkwidoi w tej gałęzi przemysłu staje się sprawa wame s1~ trzech rn111e1szych fabryk W
pre dukcji.
·
Warszawie.
Wo'.;ec tego stan ilościowy zbiorów, w podwyższenia ceł przywozowych.
Dla zwiększe11ia konsumcji wewnętrzportl'.vnaniu z roku ubiegłym będiie zależał jedynie od warunków przyrodniczych,
0°
gdyż i · nakład pracy i nakład kapitału
pozostał prawie bez zmiany. Jeśli,idzie o
ęz
kapitały zwłaszcza w zaltresie stosowania
nawozów sztucznych, istnieją pewne wył
•
jąt!d wśród !<rajów o małej HSobności
produ CJi na Ja OWeJ
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środków
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Należy

ro.snącej

Rady dla rol11ików
Przy rzepaku - siew
mieszanek dla krów

,.

Badając w11hania cen nabiałtJ w Polsęe w elł
gu oatatnich paru ląt, .zauwa.żymy, .że . eorocsnie po znacznej ZiRiżce cęn mleh i maiii. •
końcem maja,
w
czerwcu i lipcu c e n y
z u ó w 11 i ę p o d n o s ~ •· C:1;egoż to do·
dzi? Każdy wie„ że w czasie ż11lw 1 długiego
dnia rolnik i jego rQdzh1a więcej ;nleka w cią
gu dnia wypijają: mieszkaniec miasta, nawet
rok cały nie pijący mleka jada mleko zsiadłe
w czasie upałów, . rolnik zaś wtedy zwykle
mniej mleka spr21edaje, lub nie sprzedaje go
wcale. Należałoby jednak koniecznie tę cenę
lepszą wyiyskać, a że nie. l!\OŻna robić oszczęcł·
nośei na własnej żywności, więc t r z e b a
z w i ę k is z y ć p r o d u kc j 1:
m 1 e kii
w t
m. o k r ę s i e. Ja1'U Ila to rą.dą ·r
Pastwisko jeśli -nawet . jest w gospOdarstwie,· ....;
jest już w tym czasie dobrze wytarte przez
bydło, spalone przez isłoj\ce, a kr o w y czę
s t o g ł o d u j ą, nierzadko obywając się
tylko chwastern;-rzucanyrn im przy dojeniq.
Należy więc koniecznie siać mieszanki roś·
lin pastewnych, by w tym czasie nie dopu.łcić
do spadku mleczności, ~tóra w okresie liwieżej
zielnnej paszy zwykle u nas się podno1d, pótniej zaś w okresie żniw spada. ·Zrobić może
ktoś uwagę, te mieszanki dorainego dochodu
nie dadzą ~ grosz do kieaieni rolnika z plonu
tego nie wpłyJlie. Otóż tak nie jest. bo groaz
wpynie i &o obficie, gdyż skoro zboia chlebo·
we, Hczegółrliej żyto, nie paci obecnie i nie·
ma widoków na poprawę jego ceny, trzeba
siać te roślin1, które w obecnych warunkach
dobrze pac• i pładć będf - naprzyklad rze·

„

pak, kt6r7 właśnie znakomicie udaje sł~ po mieez;ankach. ,,

W czasach wojennych siew rzepaką został · a·

nas zarzucony, gdyż przy dawnfm SIH110bie sie·
wu. jako dochód z dwóch lat, rzeczywiście rzepak

się

nie opłaca; dawniej zastępował on czę·

do nich
nieW dobie obecnej· mleczarstwo walczy lwej. Wobec s.taleć
wątpliwieobrotowych.
i Polska. Ale ujemne
rezultaty
d I produkcjidkn:ite- śeiowo okopowe, których sadzono mniej. Otóż
zmniejszenia zastosowania nawozów sztu. z p o w a ż n e m i t r u d n o ś c i a m i. , ka, należy 1iczy się z a szym spa iem siew młeazanek doskonale daje się po~odzlć a
h
b · d ·ć •
b ·
Przyczyną
tego jest nieproporcjonalny cen.
rzepakiem, gdyż nietylko zdążymy doskonale za
cznyc mogą
yc wmogą
r. • być
nie os
Jeszcz1;: wzrost produkc1·i nabiału w stosunku do
. W tych warunk_ach bm. leczarstwo
. widoczne,
a nawet
całkowicie
d
Dl tpoi- siać rzepak w pocqtku eierpnill po Mieazanee.
skompensowane wyjątkowo przyjaznemi zapotrzebowania. Produkcja masła znacz sk1e z tru?em tor~J~ _so 1e rogę.
a ego lecz Pt> sprzęcie rezpaku, około 1 lipca · z powo·.
warunkami klimatycznemi.
nie większa niż przed wojną, prze~racza też _na!ezy ~wroc:c. ba~zną uwagę. na dzeniem
zasiać
znów m.iuzankę, n a
Słan zasiewów zachndniej Europy jest "". ch~ili obec ej w zapotrzebowanie od- podmes1enie J a k o s .c t .P o I s k 1 .e „ s p r z ę ' p ó i n i e j s z y, pQ którym
Obecnie dobr~r, a w krajach środkowo- b1orcow, tern bardziej że s!ła nabywcza g o rn a s ł a , pomewaz w przec1w- ~owu dobrego płoną pazenley sPOdziewacS tit
europejskich Jeszcze lepszy. w st. Zjerln._ szerszych mas z n a ~ z n 1 e z m a - nyin razie grozi nam poprostu utrata za- możemy.
ł Kanadzie również stan zasiewów j e s t 1 a ł a • .
gra11icznych rynków zbytu. Masło polRzepak wymag~ gleby dobrej, P!~ennej,
e: o n a j m n i ej 11 0 r m a 1 ny.
. Obecnie .ceny .111.asła .?a 1ynkach o~- skie jes~ obecnie najniżej notowane ze są.pów nie lubi i wymaga obfiteio nawożenia
W ten sposób, o.. ile nie powstanie groź- b~?rczych N.1em1ec l Ang!J1 os1~gnęł.y . naJ- wszystkich,
obornikiem, który moina dać pod mieezankc.
ba szkód czysto przez zachwaszczenie, mzszy poziom od czasu WOJny swrntolub bezpośrednio l>od rzepak.
•
czyto przez zarażenie, przez klęskę posu·
-O
;
„
l!hy, ,czy też przez jeszcze jakieś · inne
zjawiska k{ęskowe, to należy liczyć się w
Europie ze ~ioqtmi lepszemi nawet, niż
drób
razie pożaru
w r. ub. - :w Stanach Z.iedn. zaś jeśli
Wiadomo, iż podczas pożaru g~nie wiei~
idzie o pszenicę, należy się liczyć ze
l>ydfa, ponieważ nie ucieka ono od żaru ognia,
pałeniem się
zbiorami nieco omniejszemi. Odnoś.1ie
a wprost przeciwnie b i e g I\ i e n a O·
K:tnacty wreszc.fo horoskopy są jeszcze
W okresie gÓrących dni, a więc i łat wafoy dodatek bywają mieszane. Kom- ś I e p d o m i e j li c a, p o :i; a r u, tak
1::w 1wczesne. W każdym razie dotychwiejszego palenia się gnoju, czy to w staj- post taki przerobiony, czyli wymieszany z że trudno je stamtąd wypędzić.
c-a~swy .stan zasiewów rokuj.e obfity
11!cn i rolnictwo musi się liczyć z nadpro- ni, czy też na specjalnie urządzonej gno- odkwaszonym torfem, jest znakomitym naNależy więc przed l7yprowadzeniem koni~
jowni, bardzo ważnem jest b y o c h r o wozem pod wszelkie rośliny, a na piasdukcją i z nasyceniem rynków.
ze stajni narzucić mu siodło lub uprzęż, a przy
nić tę gnojową masę od kach ubogich w próchnicę w p r o s t
większym ogniu, obejmującym stajnię, nau".
W związku z takimi horoskopami na- S t r · a·t ·.
'
cudownie działa na roz- cić koniowi na łeb worek, derli:ę lub płaszcz, •
biera właściwej wagi p·olityka rolnicza,
Otóż jednylJl z praktycznych sposobów
.
która mu~i uiatwić rozwiązanie problema- takiej ochrony jest przesypywanie gno- wój roślinności.
•·óweza11 ł :i t w o
da s i ę w1p r o w a •
Nawet
na
łąki,
zwłaszcza,
gdy
dodamy
tu zbożowego. Czy wystarczą w tym za- j11 suq{lem · próchnem torfowym, a choćby
d z i ć. Tak samo ratuje się byd~ rogate.
kresie środki
dumpingu eksportowego, suchą próchniczną zie- do kompostowęj kupy p9piołów i wapna
Nieroradp~ trHba lffciun•d
drób
- taki zdobyty tanim kosztem nawóz jest
lub powiększenia spożycia wewoętrznego m i ą.
leży wkładać do węrków. Owce wyjd• i Qwc:iar·
nieoceniony,
a
możemy
go
teraz
właś
chociażby w drodze wydatniejszego prze
ni, jeśli najpierw wycią;pie się r;e stada bara·
W ten sposób, gazy, a więc amoniak
robu, czy też należy odrazu pomyśleć fatwo uchodzący w powietrze zostanie u- nie rozsypać po łące, gdzie już siano io- na.prowod1r-. h1b pierwszą 21 briegu owcę.
o wykorzystaniu nadmia- więziony, co ni0tylko sprawj, że gnój b~ stało zebrane. Da nam to w rezultac;ie którą należy lekko kłuć c:li1ih1bern topora •ira•
Iep:;zy, bujniejszy porost potrawu, jeśli
ru
zbóż dla
wzmożenia
dzie żyźniejszy, ale i w budynku nie biidzie jeszcze zadbamy by ów kompost n i e - żackiego, ż e b y z a c i ę ł & b e e z: e t..
h o d o w I i , a więc np. jak Polsce, tak duszno, jak bywa zazwyczaj, zwłasz
co t>ronarnł z ziemią łą. Jeśli Q~ień OJ!'rnia owcnrnlę, naleły ot""r~
dla podniesienią produkcji tuczu słonitJo
bramy, a prr;ez olnll) puścłć Pl'łd woclr. kt9cza w końskiej stajni. Dziś zaś kiedy !<ową wymieszać.
wego? Są to zagadnienia, które jui obecwypfoiJ~ owe~
zaznacza się prąd oszczędności na każ
Mówiąc o łąkach trzeba przypomnieć,
ni~ domagają się rozwiązania, odpowieddym kroku, - nie . wolno lekceważyć owe·· te opóźnienie sprzętu jest okradaniem
niego popularyzowania i nastawienia pr:ogo amoniaku, z którego powstaje saletra samego siebie, i1ic bowiem dobrego nie
ducentów na najbardziej właściwy kieruChrabąszcze, a hodowlą
- ó .w n a i' c e o ff i e j s z y p o - przyrasta, gdyż trawa nabiera wartości
k a r m r o ś 1 i n n y • Kto, maj .oic torf
drobiu
Ubiegły t'Olc doprowadził zniżkę cen tak i na łące ·nic przygotował takiego krnsw, sł0111y, a zatraca się Jej smakowitość i po~
~.ywność.
Tracimy
jeszcze
i
to,
że
się
W
roku
bieilł<'Ym
występują masowo chr--.
daleko, że został, ogólnie biorF!c, zamknię niechże zaraz przywiezie parę wozów
wysila
w
nasienie,
a
przez
to
i
p
o
t
r
a
w
bą!!zcze,
a
któremi
Nlnictwo
toeiy ~~wł!ic;t11
ty z poważną dla rolnic- torfu i choć naprędce wy suszy, by późni ej
C
l
:!
b
i
e
j
p
0
t
e
m
O
d
r
a
& f a , 0 walkę. Utrapione te chrząszcze l:tOŹll!l przy ~~
t w a s t r a t ~ • Tembardziej otwar- m·óc się nim posiłkować. świeży boc:e musimy się przyglądać się zbliż!łjącej v1iem p::osto z ko1)ania móglby być szlrn- tem si\; przypomina rolnikom co roku, ale sposobności w;rkorzystać j a k Q k a r m ę
się nowej „katastrofie urodzaju" i szu- clliwy dla gńoju. Najlepiej, gdy przez rok j a k oś nie bardzo widać poprawi;. A jesz- d I a d r o b i u. Chrabąszcze mogą być dob
lcać środków zaradczych. Jedno· jest pew- forf się odleży. na powietrzu tak, żebyś cze i ta strata, że na kwaśnych łąkach 1 rą pajzą dla drobiu, o iie jędnak claje się je
ne, a mianowicie to, że przy ewentual- my mieli z roku na rok zapasy tego na któ;·ych trawy trójkątne wcześniej doj- ptactwu w stanie świeżym, należy upriednio
nej nadmiernej podaży światowej ten kra.i materjału. Prócz tego torf nadaje si~ i rzewają, następuje wysiew tych trnw w spa.-zyć ie wrzątkiem w celt• uśmiercenia zaró·.1
wygra wzgJ. najmniej straci, który naj- do koi11postów' - chi on ie bo\o\·iern nieprzy- czasie spóźnionego sianokosu no i mamy no ich samych jak i pasorzytów, ktiire się tl•
bardziej planowo orzv~otuje się do całej jemną woi1, jaka się wydziela zwłaszcza, z roku na rok r.<J1·:.i7 h:irc;lziei zaoaskud10- nich znajdują, a które zjedzone w stat1ie ży.
kompanii.
'
Jwym drażl\ią błołlę ślu1owił ptaełwa ł wywołu-.
g_dy i ludzkie odchody do kDmnostu.. iako ne łąk~
ił l>OC!fażnienie f.l'zewodu ookarm.owesr:Qo

..

.W okresie

dni gorących

Jak
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ratować konie, bydło

w

Ochrona nawozu przed
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,,HASŁO"

Nr. 179

Str. 9

z dnia 3 lipca 1930 roku.
Do akt. Nr. 1685-1930 r.
OGŁOSZENIE.

. Dziś

•

I

dni

następnych!

Komornik Sądu Grodzkiego w Łod:.:i, ADAM
LAGODZff.'SK1, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 9 lipca 1930 \·oku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 56,
odbędzie się bprzedaż z JH'zetargu public:i:nego IQ
chomości, należących do Maurycego Hendelesa j
składajQcych się z 2 sztuk towaru wełnianego, oua
cowanego na sumę zł. 430.
Lódś, dnia 25 czerwca 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSIU

-

=

Do akt. Nr. 1140-1930 r.
Komornik

OGŁOSZENIE.
Sądu Grodzkiego w Lodzi,

ADAM
ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 9 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 54,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ni·
chomości, należących do Samuela Lasmana i skła
dających się z pianina, oszacowanego na sumę zł<>
tych 450.
Lódź, dnia 25 czerwca 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKJ,

LAGODZIŃSKI, zamieszkały

Przepiękne arcydzieło dzwiękowo-mówione śpiewane

p. t.

,,UPADŁY ANIOŁ"
Film osnuty na tle wojny światowej i za kulisami wielk~ch Rewji i kabaretów
Nowego· Yorku. Reżyserii R. Wallacce.

w Lodzi przy

Do akt. Nr. 1413-1930 r.
O GL O SZENIE.
Konwrnik Sądu Grodzkiego w Lodzi, STAN!
SLAW DULKO WSKI, zamieszkały w Lodzi prz}
·ulicy Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 11 lipca 1930 r•ku od godzin)
„STARY CZARNY JOE"
10-ej rano w Lodzi przy ul. Aleje I-go Maja Nr. SO.
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Marcelego Wilczka i skJa.
dających się z maszyny do szycia firmy „Singer",
Do akt. Nr. 597-1930 r.
J mebli, wagi stołowej i wagi sklepowej, oszacoW11
nych na sumę zł. 535.
OGŁOSZENIE.
Lódź, dnia 30 czerwca 1930 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, StANl.
Komornik: STANISŁAW DULKOWSIU
SLA W DULKO WSKI, zamieszkały w Lodzi przy
ulicy Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 11 lipca 1930 roku· od godziny
DiW!."tKOWY
IQ.ej rano w Lodzi przy ul. Aleje J.go Maja Nr. 2,
TEATR ŚWIETLNY
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do leka Kiw.oka i składającyclt
się z tokarni mechanicznej, 5 żyrandoli i 4 rozet
brouzowych do lamp, oszacowanych na sumę zło·
tych 600.
Dziś i dni następnych!
Lódź, dnia 30 czerwca 1930 r.
Arcyd:r.ieło dźwiękowe P• t.
Komornik: STANISŁAW DULKOWSKl.

:ió;~~~~ IGAłłCY CAlłlłOL, GAlłV COOPElł•
NADPROGRAM:

Dźwiękowo • $piewan y dodatek kreskowy

I Do

Do akt. Nr. 1332-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu G1odzkiego' w Łodzi, LEONARD
NABOROWSKI zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Głównej Nr. i
na zasadzie art. 1030 U. P. G
ogłasza, że w dniu 10 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej Nr. l 06,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego l'll·
t·homości, należących do Mordki Joska Grundmana I
składających r.ię z trzech maszyn szewckich i skór
r.a obuwie, oszacowanych 11a oumę zł. l,40i gr. 50.
Lódź dnia 20 czerwca 1930 r.
'
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

7,

akt. Nr. 1082-1930 r.
•
O GL O SZENIE.
Komornik Sl!du Grodzkiego w Łodzi, BRONI·
SŁAW PINGIELSKI, llllmieszkały w Lodzi przy ul·
Południo:Wej Nr..20, na _zasadzie art. 1030 U. P'. G.
ogła~za, ze w dmu ~O lipca 1_930 r,o~u o~ godzrny
·lO·eJ r?no . w Lodzi. przy uhcy Głown.e3 Nr. 17,
odbęclz_1~ się ~!1rzedaz z ~rz~targu pubh'.·znego ~U·
chomosn, nalczqrych do Enula Szeflera i skbdaJą·
rych się z piftnastu palt jesiennych wdwetowych,
oszacowanych 11a oumę zł. 1,050.
Lódź, dnia 20 czerwca 15:30 r.
Komornik: BRONISŁAW PINGIEL:SKI.

I

Do akt. Nr. 1874-1930 r.

"

SZALONA
DZIEWCZYNA

Do akt. J\"r. 1048-1930 r.

OGŁOSZENIE.

Do akt. Nr. 1427-1930 r.

OGŁOSZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, BRONIKomornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ADA:\1
LAGODZI~SKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy SLA W PINGIELSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulKilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C. Południowej Nr. 20, 11!1 zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogła~za, że w dniu 15 lipca 1930 roku od go<lziny ogła,.,,,a, że w dniu ] O li11ra l 930 roku od god:r,in)
10-E'j rano w ł,odzi, przy· uliry !-'kładowej Nr."' 15, 10-rj rano w J,odzi przy ulicy Glów1wj Nr. 1,
odbędzie oif oprzedaż z przetargu publicznego ru· odbędzie ,;ę 'przedaż z przetargu publirmego ru·
chomo~ci, należących do firmy: „Lamhbergcr, Sit- t'homośd, nalcż1,1cyrh do Kino-Teatru ,;Wodewil" i
tenfeld i Redeł'· i składających się mcrhanicznej składających oif z 300 foteli z ruchomemi biedzc·
piły stolarskiej . i in„ o,;zacowanych na sumę
zł')· niami, oszacowanych na oumę zł. 4,800.
Łódź, dnia 13 <'Z<'rwra 1930 r.
ty<'h 1,000.
hon1ornik: BRONISŁA \\ PINGIEI.SKI.
l.óclź, dnia 23 czenvra 1930 r.
1.-ouiornik: AD \1\1 Ł"A<.;UOZINSl\.l.
Do akt. Nr. 1873-1930 r. i
Do atk. Nr. 438-1930 r.
O G L O S Z E N I E •
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, AD.\.M
O GL O S Z E.N I E
Komornik S:;;du Grodzkieg;> w Lod:r,i, BRONI· ·ŁAGODZIŃSI(l, zamie:>zkały w Lodzi przy ulicy
5ŁAW PJNGJELSKI, zamie,zkuły w Łodzi przy ul- l.Glifi,kiep;o Nr. 53, na z3rndzic art. 1030 U. P. C.
Południowej Nr. 20, na zasadz;c art. 1030 U. l'. C. ogła,:r,a, że w dniu 15 lipca 1930 roku od godziny
ogłasza, że w dniu 15 lipca 1930 roku od godziny lU-ej rano w Łodzi, przy ulicy Składowej Nr. 15,
10-ej rano w Lodzi. przy ul. p;otrkowskiej Nr. 190 1 odbędzie ;ię bprzcdaż z przetargu publicznego ruodbędzie się ~rrzedaż z przetargu puhlirznego rn· chorności, należący<'h flo firmy: „Landsbergcr, Sit·
1·homośd, nak~:i<'ych do Augu;ta fri<>clrid1a i >-kła· tenfrld i Redeł'" i okładająryrh się z heblarki medający«h „ię z krede11su, Oózat·owancgo na swnę d1ani<'znej ,tólar>kił' j i in., oEzatowanych na sumę
zł. 550.
·
zł. 1,000.
ł,ódi, dnia 24 czerwrn 1930 1'.
Lódź, dnia 23 czerwca 1930 r.
Komornik: BRONISt \ \\. PINGlELSK.I.
Komornik: ADAM ł,AGODZI:'<SKL

-Dziś

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, LEONARD
8ABOROWS~I, zamieszkały w Lodzi przy
ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłusza, że w dniu 16 lipcp 1930 roku od godziny
lO·cj rano w Łodzi przy ulicy Dębowej Nr. 5,
odbrdzie •ię ~przedaż z przetargu publicznego ru·
chomotici, należących do Jana Grodzkiego i okła
dających się z mebli, oszacowanych na sumę zło·

f;i!i·(Ona idzie na wojnę)
Epokowy dramat z wielkiej wojny.

W rol. glówn,: dwie bohaterki ekranu

ELEANOR BOAliDMAN
ALMA RUBENS

tych 163.
Lótlź,

Niewid..,iaoe w żadnym filmie scrny
ataku tanków wśród morza µłomieni
i wiele innych atrakcji dźwiękowych.
NAD PROGRAM: Dodatek kr~jowy
i diwiękowe aktualności Metro-Goldwyn.Mayer.
UWAGA: Wył14cznie tylko u nas!!!

dnia 21 czerwca 1930 r.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

Do akt. Nr. 1875-1930 r.
O GŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ADAM
L\.GODZIŃSKI,
zamieszkały w ł,odzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 15 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rvno w Łodzi przy ulicy Składowej Nr. 15,
odbę<l~ie się
sprzedaż z przetargu publicznego ru·
d10moiici, nalcżącyrll clo firmy „Landsberger, Sit· '
tenl'eld i Red el" i okładających się z mecbarwczncj
piły ttolarskiej, o•zacowanej na o umę zł. 700.
Łódź, dnia 23 czerwca 1930 r.
Komornik: ADAM LA GODZIŃSKI.

I

Poświęcenie Gmacb'1 Sądu
Okręgowego w Łodzi.

PONADTO I 1) Pr:i:emówienie Moosoliniego do tłumów ostatnio w Rzymie
2) Zamach na ks. Humberta podczas
t!..izyty w Brukseli.
Początek seans. o g. 4,30 pp. 6, 8,10 w.
\Vidownia nowocześnie wentylowana.

i dni

--

Ł
przygody miłosne pięknej manikurzystki

VIA

EQBENSCłlETZ,
M"T"U'f'AM

Do akt. Nr. 1465-1930 r.
.
OGł..OSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łotlzi, LEO~ARD
NABOROWSKI, zamieszl<ały w Łodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 16 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ul. Napiórkowskiego Nr. 77,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Teodora i Marji
małż.
Stelzer i składających się z mebli w stanie suro·
wym, oszacowanych na sumę zł. 705.
,f,ódź, dnia 21 czervca 1930 r.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

I Do

Nast~pny

DUSZE
W RIEWOLI

W rolach głównych:

UL. KILINSKlEGO 123

CASINO"

W rolach

głciwnych:

GEBU&lCłB, -~$~~~
AL•OłlS FlłYLAllD i inni.

OTTO

akt. Nr. 1081-1930 r.
OGŁOSZENIE.
Sądu Grodzkicrio w Ło1hi, ZYGJ\IIUNT
zumie~'kały w Lodzi przy ulil'y Na-

Komornik
MAKOWS;\.I,
rutowicza l\r. 49, na zasarzi<' art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 18 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano H Lodzi przy ul. Plac h.ośrielny l'ir. 7,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości,
należących do firmy „.B. Rakowski'· i
składających się z 12 połówek beczek .;Iedzi, o~za·
cowanych na sumę zł. 600,
Lódź, dnia 27 czerwca 1930 t.
Komornik: ZYGMUNT ,.MAKOWSKI.

Oo akt. Nr. li88-1930 r.
Do akt. Nr. 1080-1930 r.
OGLOSZENIE
OGŁOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ADAM
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, ZYGMUNT
LAGODZIŃSKI,
zamieszkały w Ło.dzi przy ulicy l\1AKOW:3KI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy· Na·
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C. rutowicza Nr. 49, na za.urzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 17 lipca 1930 roku od godziny ogłasza, że w dniu 18 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Skwerowej Nr. 1, 10-cj rano w Lodzi pr:r,y ulicy Pomorskiej
r. 6,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· I odbędzie się sprzedaż z pr7.etargu publicznego ru· I
chomości, nalcżęcych do Eugenju~za Daliga i skJa. chomości,
należących d'O firmy „B. Itakowski" i
ilajęcych się z mebli, oszacowal1ych na sumę zło składających się z mehli, oszacowanych 1111 sumę
tych 2,340.
zł. 1,000.
Lódź, dnia 12 czerwca 1930 r.
Lódź, dnia 27 czerwca 1930 r.
l(omornik: ADAM ŁAGODZIŃSKI.
Komornik: ZYGMUNT l\IAK.OWSKt.

Do akt. Nr. 951, 1127-1930 r.
OGŁOSZENIE~
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, RAFAŁ
SAKKIŁARI,
:r,amicszkały w Łodzi
przy ulicy

l\arola :Nr. 30, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
oglasza, że w t.lniu 11 lipca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Radwańskiej Nr. 4,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomo,;ci, należących cło Romana Tumarkiua i skła.
dających się z mebli, "oszacowanych na sumę zło
tych 1,100.
Lódź, dnia 6 czerwca 1930 r.
Komornik RAFAL SAKKIŁARl

Do akt. Nr. 1660-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEON
W.~SOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól
I czań,kiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłui;za, że w dniu 17 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rnno w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. l
odLęcL:ie się sprzedaż z przetargu publicznego
chomo,;ci, należących do leka Kimelmana i skła•
jących się z 50 sztuk towaru białego_ "krośniar.: ·
oszacowanego na sumę zł. 1,075.
Łódź, dnia 23 czerwca 1930 r.
w/z komornik K.

Do akt. Kr. 1661-1930 r.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEON
W.~SOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól·
czańskiej Nr. 10, na
za<;adzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniL1 li liprn 1930 roku od godziny
10-ej rano w ł.odzi przy ul. Piotrkow5kiej Nr. 18,
<>dbedzie si\" sprzeda~ z przetargu puhlicznego ru·
..11omości, należących do Icka Kimelmena i okładających si ę z 50 sziuk towaru hiałego „k1·ośniuk'",
oszacowanego na sumę zł. l,Oi5.

Lódź, dnia 23· czerwca 1930 r.

w/z komornik K. SU,ZIN.

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.1.),
i 9; w dni swiąteczne o godzi225
nie .3, j, 7 i 9.

Do akt Nr. 1661-1930 r.

OGŁOSZENIE.

I

Komornik Sądu Grodzkiego w J..odzi, STEFA„~
GóRSKI,
zamieszkały
w Lodzi przy ulie)
Sienkiewicza Nr. 9, na zasudzie art. 1030 U. P. ('
ogłasza, że w dniu 11 lipca 1930 roku od godzin
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Pomorskiej Nr. 77
ot.łhędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomo;ci,
nule:i:ącycJ1
do firmy
„H.zepkowicz
i .Mouczka" i składających się z mehli, oszacowa·
nych na sumę zł. 46;). ·
J,ódź, dnia 1 lipca 1930 r.
j(omornik

„HASŁO"

Str. 10

Kino Wogrodzie
Pocz. seansów o godz. 4.30.

w

A

Teatr

"$112 ffi

•

Najwięk€zy

film

,świata,

I

sześciennych.

z

warunkami przetargu i planami można zaznaJomić się w Banku Gospodars~~
Krajowego, Oddz. w Lodzi codziennie w godzinach urzędowych i tam rówmez
można otrzymać ślepe kosztorysy i wzory ofert za opłatą zł. 5. Ofertę należy złożyć do dnia 19 lipca b. r. ~ go~ziny 12-~j "'.' poł. w Oddziale
Banku Gospodarstwa Krajowego, poczem bezposrednio odbędzie się rozprawa ofertowa.
Wadjum w wysokości zł. 10.000. - w gotówce lub w papierach przepis~ych
dla budowli państwowych należy złożyć w kasie tegoż banku lub w innym Oddziele,
dołączając list do oferty wraz z wypełnio nemi kosztorysami, w kopertach zapieczę
towanych i zalakowanych.
Oferty nieodpowiadające powyższyin warunkom lub wniesione po tenninie,
nie będą rozpatrywane.
Bank Gospodarstwa Krajowego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta. wu.Ieduie nieprzyjęcia żadnej oferty.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWĘGO
Oddział w Lodzi.
Ąkta sprawy Nr.

z.

235 1930

Przewodniczący III-ciego Wydziału HandlowePrzewodniczący Ill-ciego Wydziału HandloweSądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 go Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4
{ozporzą~zenia Prezyde?ta Rzeczypospolitej P?l· J{ozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

kiej z dnia 23-go grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości (Oz. LJ. Nr. 3) 28. r. poz. 20) zawiadamia, że firma. „O•ton Stadtliinder" mieszcząca
się w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej Nr. 17, wniosła
w dniu 7-ym czerwca 1930 roku podanie do Sądu
Okręgowego w Łodzi, a udzielenie jej odroczenia
wypłat i że termin do rozpoznania powyższego podania został wyz.. aczony na dzień 22 lipca 1930 r.
w gma~hu Sądu Okręgowego w Łodzi, Plac Dą
browskiego. sala Nr. III.
Wierzyciele powyi,szej firmy mogą przybyć
na rozprawli sądową, eelem udzięlenia S<\dowi wy-

Akta sprawy Nr. Z. 224I30r.

EZWANIE PUBLICZNE
Przewodniczący lll-ciego Wydziału H~ndlo
go Sądll Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4
orządzenia .Prezydenta R~eczypospQiitej Pol·
z dnia 23-go grudnia l927 r. o zapobieganiy
łości (Di;. U. Nr. 3-28 r. f!Oz, 20) zawJądamia,
irina „Samuel Turner i S·ka''. mię~:IJiciąca się
Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 48, wniosła
!niu 24 maja 1930 r. podanie do Sądu Okrę
rego w Łodzi o udzielenie jej odroczenia. wy, l że termin do rozpozna11ia powyższego po1a został wyznaczany na dzień 22-go lipca 1':130
J, w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi Plac
rowskiego.
'
Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć
>~prawę sądową cekm udzielenia :::iąaowi wy1en.

Wice-Prezes (-)

J.

St. Sekretarz (~}

Walawski.

J.

cblrurgja
ustn~j

plażo~e
te~11łow,

włunych ma·
l<ad,ń·
toi. 215. 7~.
-t5C

powi.en:opyc;h i

w; :ab1a praciownla Ed.

.w,

•••••••••••••••••••••••••

i pląsty-"a.

Jedypy w Łod~i

'

EDWARD

Wll!'llZłft rll'pera~yjql firmy Re.djo $plea.
1U4, Pu>łrko„1k• 6 , w pQdwórzu tf:l<"·
fo·Q _l-'9.02, paprawi•: •łiich~wki, 'głoś
nłk1, akmgj11tor:y. P11or11.bia b. tani"'
ko!iden, a.paraty na nowqciesnc. ~aj·
tai\51:e źródło! Magnesowanie słucha·
wek tyl.!Jo 1 zł. - t.aclow. akumq}ato•
44 7
rów tyl..;o 1 at.

REICHER

Hall~! J?zwo1~ teł,, 163.-30 "Pogotowie

164

DR. MED.

SpecjaliiJta
chorób skófnyeh i w~nerycznyoh

Leczenie diatermją.

ul.

Elektroterapja.

Południowa

28
Sądu Okręgowego w Łodzi
Tel. 2H-93
porządzenia Prezycienta i zeczypospolitej Polskiej!I
Od 8-11 raao i 6-9 wiecz.
z dnia 23-go grudnia 1927 r. o zapobieganiu 1,1paniedziel~ od 9~i pp.
729
w
dłości (Dz. U. Nr. 3-28r., poz. 20) zawiadania, że
firma „ Towarzysrwo TextyLe W. Inlender", m~cs..: .t)la niezamoinych ceny l~cwe.
cząca się w Łodzi, przy ul. Wysokiej Nr. 20-22,
wniosła w dniu 11 czerwca 19.)0 roku podanie do
Sądu 'Okn;gowego w Łodzi. o udziele .. ie jej odroczenia wyp(at i że termin do rozpoznania powyź \,.ilOrouy Sił;Vli'lle l Wener.
szego podania został wyznaczony na dzień 25-go ul. !"'llaw.-ot 2. T~l. 179·89
lipca 1930 rolct1, sala JlI w gmachu Sądu Okrę
.
.
.
Do lu '" 1 4~8 w. Dla pan spacjalne
gowego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego,
flOdz, 4-5 po poi., w nied:i:. od U-~ PP•
Wierzyciele powyższej tirmy mogą przybyć ula uiezamozny1:n ~eoy Jeclloic. lUoj
na rozprawę sądową, celem udzielenia .:;ądowi wyjaśnień.
Detedory od zł. 8.50 4~6
Wice-Prezes (-) J. Kiszmlozjan.
ko1n,.ijet :.: ą.it.:.q i s!'1c.1aw.;:<\ oJ ~I. 2Q
l-L~<J1oaµaraty 1 cii;ści t'.{;ut,ąło~" 111.
St. Sekre~ap; .(~) T. Cichecki
fto~r~ow114A ~~. w pGgwi.1n11. tal lS3·4U

•••••••••••••••••••••••••
•
HALLO!

.craw1eck1e . .1):1ersza' Zeromskiego 9l,
sklep narozny. MQłrontalnie odswieia
garnitur ra zł, 3.-, suicni41 u :z:ł. 2.80,
valto za ~ł. 3.-, ł;ieznic; z odebraniem
1 o.Jesłą.niem, Expressem pierze, farou1e, pq;erabia, nicuje, sz:tuczni:i ceruje,
t arbujemy 1 pierzemy futra spo~obe1n
ljp~kim.
1081

a•a•dm••~•m••••••»•••~••~
~

b

Skóry-Hurt i Detal
(specjalność: dęt;i.liczpa

sprzedai
zelówek trw11łyc:b. nlł wodi;)

poleca:

-

POICÓJ

11

~
=

kuoh•i• pny ul. R>gow•kioj
moie być pa poj„dy.iczo (2 min.
0 ~ tra~waj.u) ~~ zaraz _do wy1~aj~- ta
li e1a. W111.domos1; V( Haalc: od 3.,....4 "''
• 11,11.i telef. 163-66.
:
8
.
p
... .a.aama&JllUl•••••Włll••:a•••w
8

:=

Mieszkanie

Wykwal•fikowaiu1

nauczyciel<'a z
:;:i:e~c1oltltni<ł pra'''i
t>.'~<\ w „i.cola~µ plł'ł
..,)llany1:11 n1.1'.capl'<h
"1 w 111łkruic łlzkoł
pQWUłC:l\&1ych i ni~·
$1~cy
sam<,i\a~1n. uyęn klas szkoł.f
W1.,. .ic1mo~ć telefon · średniej.
Specjał.
164-38 w go:.h. od ność j~zyk poJ~ld
12--14 i W-«!O.
i )it;:;rat.ira. Łas

·i 1H1ic:->je ~w e„IJ~.!i
lll•~ j>lo Qd..!l1cllle
poliujc) ~ 1;:;:~tf1lll\
mb•l:• ~a qJst~piti•
11.ia ita okr"• ~ m!e.

~w~~"r.

Sprzedam
ID!1.1l1

m:.bgo

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
209
tel. 1.58-38 .
Wydawca: Prasowa Spółka Wydawrucza Sp. z o. o.

11

i,

fDq. H fi I. łL lfi ą I

Odbito w drukarni uL Piotrkowaka li.

Parasolki

li

CJkicgo, N~wrpt

S2'CZ!~k, jąni7

Piotrkowskłl
'l'e•• t•.t.20

I
na zasadzie art. 4 Roz-

Przewodniczący lll-go Wydziału Handlowego

•t.

zębów
rontgenodiagn0$ł)"ka

Akta sprawy Nr. Z. 23~ 1930 r.

WEZWANIE PUBLICZNE!

521

z. (-) S. T O M O R O W l C Z,

regulacja

T. Cicb.ecki

Kiszmiszjąn.

Stanisław·

DAA.E''

Dr. med.
SADOKłERSKI
1tomatolQg

Wice-Prezes ( ~) K. Kłszmiszjan.

St. Sekretarz (-) T. CicheClki
naczelny;

w

jaśnień.

.

NOT~~

P.-ojekt Nr. 7 Arch. Stanisława )larzyńskiego.
Projekt Nr. 8 Arch. Mieczysława Surwiłły i areh. MieeZ'ysła·
wa Rzepeckiego.
Projekt Nr. 16 Areh. Mabymiljana Goldberga i arch. łlipo
lita Rutkowskiego,
Projekt Nr. 19 Arch. Lucjana Jana Szperlinga i arch. Lucjana Łabentowieza.
Wy1ta'w1;1 łlf&e konkur$owych Zl'liedzae można w
gma"1tu
Wydziału Ar.c hitektury Politechniki Warszawskiej przy ul. l\os:i;ykQwej Nr. 55 w dnl powszednie od 9-ej do 18-cj oraz w nie·
driele i ąwię~a od lO·eJ do l3·ej. Zamknięcię WY6~a.wy na11t1uii
w dniu 31 lipca l~30 roq.
:Kierownik Ur;~du Budowy Ciml\ełlów J'ańatwowych.
w m.
Warsza wio

.ro

jednego z najładniejszych miast Wielkopolski, 35
tysięcy mieszkańców. Wszelkie wyższe szkoły, ko
ruunikacjll głównej kolei w wszelkich kierunkach.
Własne zabudowania, place budowlane, konie, sa·
mochód i t. d. Stała pierwszorzędna klientela.
Obrót 300 tysięcy. Kalkulacja 100 do 150%. Każdy
produkt wyłqczną specjalJlości<) bez konkurencji.
Przedsiębiorstwo w pełnym biegu. Gotówki potrze.
ha 50 do 60 tysięcy zł. Z powodu choroby właicicie·
la na sprzedaż ew. przyjmę czynnego
spólnika.
l'achowość niepotrzebna. Zgłoszenia do „Hasła
Łódzkiego".
5<-9

Wiktora Hu10 p. t.

tera.

WEZWANIE PUBLICZNE WEZWANIE PUBLICZNE

Wytwórnia gotowy .h lakierów pokostu, terpentyny
i artykułów technicznych, położona w centrum

arcydzieła

R-Ozstrzygnięcie Konkursu
architektonicznego na projekt
szkicowy Gmachów Więzienia Karno-śledczego w Lodzi.
Urząd Budowy Gmachów Panstwowych w m. st. Warszawie
podaje do wiadomości iż w dniu 23 czerwca 1930 roku Jury Są
du Konkursowego na projekt szkicowy
gmachów Więzienia
Karno-śledczego w Lodzi przyznało następujące nagrody:
1 nagrodę Areh. Maksymiljanowi Goldbergowi i arch. Bh
poJitowi Rutkowskiemu,
Il nagrodę Areh. Józefowi Kon-Koniawie i arch. Franeisz·
kowi 1\-lorlwskiemu,
III nagrodę ~eh. Stefanowi Sienickiemu i areh, Ja1wwi Ste·
fanowiezowi.
.
Prócz tego przeznaczono do zakupów naetępujl\Cle projekty:
Projekt Nr. 3 Ar~h. Wiesława Lisowskiego i 1'adeu&za Rei·

Bank Gospodarptwa Krajowego, Oddział w Lodzi ogłasza przetarg publiczny
jednego i nadbudowę drugiego domu mieszkalnego przy zbiegu
uL Abramowskiego i Sienkiewicza": Lodzi, o ogólnej kubaturze około 10.000 m.

RA IP•ZEDAZ I

Janet GAYNOR ;. Charle• F ARRRL.

OG&OIZllRIE.

wy.kończenie

Wice-Prezes (-) J. Kiszmi•zjan.
St. Sekretarz (-) T. Cichecki'

nieśmiertelnego

sławnej

PllłZETAlłG+

kici z dnia 23-go grudnia 1927 roku o zapob1egar:iu upadłości (L>z. U. Nr. 3(28 r., poz. 20) zawiadamia, że firma" Thiele i Schel", mieszcząca się
w Łodzi, przy ul. Al. 1-go Maja Nr. 14, wniosła
w d .iu 16 czerwca 1930 roku podanie do S'ldu
-:)kręgowego w Łodzi, o udzielenie jej odroczenia
wypłat i .że termin do rozpoznania powyższego
odania został wyznaczony na dzień 22-go lipca
930 ·roku, sala Ilł, w gmachu ::>'\du Ok, ęgowego
Łodzi, Plac Dąbrowskiego.
·
V..t ierzyciele powyższej firmy ·mogą przybyć
rozpraw<i sądową, celem udzielenia ::;ądowi wy.
ni eń.

amerykań.

li.atedry Noi're Dame w Paryzu mistrz cłiarukteryzacJI, artysta
o stu twarzech znakomity LON CHANEY.
W roli pięknej Esmeraldy PATS'i l:W'1'H MILLER oraz wspaniały NORMAN KERRY w roli
kapitana łuczników królewskich.
Ponadto: Sensacja bież'lcego sezonu. Wieiki Rcwjo • film z udziałem całego zespołu ~arsie w•
skiego Teatru „MO.tlSKIE OKO" pod tytułem: „UśMIECH WARSZAWY".
UW AGA: Pomimo nakładu wiclkidt kosztów ceny miejsc niepodwyższone.
w roli potwornego dzwonnika

Cea inicjsc !-1 zł, n-75 rr. 111 50 zr. na p\uw1•1 aeaoa wazyatkie ini~ aca po 50 I'·
Poc;„tek 0 todz. 4 pp. w soboty, niedziele .'. ś.wi,ta o sodz •. 2 pp. ,O•tat.01 aean• o g~dz.
10 ""iecz. l'aase~r.artout. bHety wolneao we1sc1a w &o~. 1 01edz •. nic wazno W1pao1ała
ilu1trac)a muzyczna pod dyr. A. Czudnowaluego

Akta sprawy Nr. Z. 246j 30 r.

S:dacnetua pidń uduchowionej miłości i bezgranicznego poświc;ccuia kochaiqcych serc.
W ro~.i.clt gtównych: najczarowniej.uc zjawiska. filmu

NASTĘPNYCH

DNI

osnuty na mot)·wach

,,gx;.· OR Ile z

l.ercmskiego '14-'1 0.
Dojazd · tramwajami 5, ó, 8, ':J, 16, do rogu · Kopernika i Zeromskiego

na

t.

zni:i;on~. Na wszystkie seanse
miejiica po 50 gr. i 1 zf.

Ceny miejsc

,,ARIO& ULICY''

P·

.

DZiś

PRZEDWIOŚNIE

Naiwic;kszy

W razie niepogody kino zostaj~ w _ciągu ~ilku
minut przeniesione do sah zimowej.
.

HA'MMM

świetlny

W programie rewelacyjna premjera !
p_rzeb~j Franka Borzage
filmowy rczyserjl

Codziennie 2 seanse: od godz. 8-ej
~o 10 wiecz. i od 10-12 wlecz.

śródmieściu

Jedyne w

Nr.!~

z drua 3 lipca 1930 roku.

gabil}elow~

rozmiaru

kłlwn :t<gło~:ieniap,od

NłllłC?:yc1elll:a do

Jakcj\

1 e·

Masła Łóuz-

.;.."1-·e~g-o._ _ __,k!;

i?lałżcńskie

ll:Q~etĄ~ i;zyw.n . .l-

~ł~cLeuia w A:b•CC •
,,(ach luuno~ci sta~
ci.w11l.c ato!are ... i r,„ (ej ułatwia Biuro
a~kjęl~ty, Stolauia, t'ró$b „Ar~u~". ul.
N.-Cegieln!ana 2v. fuata U (oook Staro~twa Grodzkie_, o)
lUSV•
fą~ patr~QJuy p(~

R~daktor .odD,ow.; Adąm żuc7.łdewia

