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Dzień ożywionych · prac 'parlamentm·: ~
Deklaracje stron~ictw w ·k omisji zagraniczn e).

Pierwsza mowa w Sejmie prezesa Jedynki pos.

,.Nie teste~my faszyzmem,

·lecz

··~tr .;.: .~. ;. -

·

$ławka.
_dążymy do użdrowlenla ,parlamentary-~..
-·-

'

:

Prowokac yjne popisy posl6w ukraiński~

Warszawa. 30 maji·. 'freł. :wł.). śroaa

w życiu

partamentamem była nłesłycha
Od samego rana pracowały
komisie admfoJsCraeyJna ł zagranłcma. a
do wieczora odbywała
od godziny
się oa61Da dtstaśła budłetowa. która została IW)'czerpana. W lromfsjf adminłstra·
ożywiona.

uie

u.-.

cy)neJ rozpatry.wano
iomi$Ji

śledczej

borczych. Po

sprawę Powołania
nadużY~ wy-

do zbadania

przemówłemu posła

Czapid-

-~łego, zabrał ~ poseł KOŚciałkOWsk:l,

który

czą

wskazał, omawłatąc kwestję WYbor

w Polsce, te we wszystkich

pań

stwach, a szczególnie we Francji adminL
'gtracJa miesza się do :wyborów i to nie
przynosi żadneł ujmy parłameotowl w Sebnłe naszym łstnleią dft stromtłc
. wa ws7.eehsaiaowe. Bezp. BIOk Wsp. I

~\·~:
L. N ~~-~
z.
m~~~
sokt

mówieniu zabrał głos poseł ·Karau ·{Niemiec), który zapowiedział, te klub łałemlec
kl wyp0wle się u niepowoływanłem kOe
.mtsii śledczej do zbadania naduzyć 'WJ'•
borczych. Pocum. dyskusję odroc7.000. ·
W komisJł spraw zagranicznych zakot\ciono dyskuste nad ex.pose ministra spraw
zagranicznych. Pierwszy przemawiał poseł Dymłtr, który wska7.ał, że dożo się mó
,wfło o pokoju. lecz mimo to wszystlrle za·
~wnłeoia nie są uspakajające. Polska ~
na Politykę zagraniczną opienć nie utrzymaniu granic. lecz dążyć do układu sit eu01

to~isldch. Poseł Dąbski omawiał kwestię
sojuszu z Rumunią, wskazuląc, że nte wie-

sytuacte tego państwa.
do granic @świadczył on, że chłopi
ukraf ńsey i polscy nie znaJdo)ą żadnych
rrzeszkód, prowadzących do zgody.
Mówca domagał się uregulowania sfo..
sunków gospodarczych z NłemcamJ, wskazując, że chłopi polscy dużo tracą na obecnym lch stanie; wreszcie poruszył sprac.
we p0tłtykł lłtewsldei, tłumacząc. Iz Lfi·
wa nie stara się zachować zwykłych fOrm
(lyplomatycznycb w stosunku do Polski.
rzy w

eo

zaś

wewnętrzną

Kwetsję białoruską omawiał poseł Karuze.
Poseł Czapiński omówił kwestię p0łltyki

wskazał na jej st<>pniowe bankructwo. krytykował l)OZa rem konkOrdat.

Sowietów i

Poseł Woleński (B. B.) zwracał uwagę na
'dwulicowość polityki niemieckiej, stiwierdzaiąc z zadowoleniem, że przedstawicleJe wszystkich kierunków p01ftycznych o~enia}ą należycie nasza politykę. Omawiając kwestię p01itykł niemieckieł, stwierdza, że state podkreślana łączność sowietów z Niemcami, ożY'wk>na agitacja na Stą
sku I Pomorzu, nieszczere stanowisko
kwestii traktatu handlowego daje obraz
judaszowego oblicza Niemiec. Następnie
omawiał działalność

Kozłowska

Calondera.

Posłanka

omawfała problem zbliżenia

społeczeństw młodych. Poseł

Lewicki roz

prawił się z gotowością Dą bskiego do rewłzii granic wschodnich. Po przemówie-

't

.·

l~~-1'

i.

'

.
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aie rw .łćońse~ ooo'.tda17.v za~ tvm edu wy.tonłono-3 komłsJe. ~ ł>!'~
prowa<kenla _prac organh;acyjpYdL .fu. d7Jia1t-y ~ za bit<fZetem,
,
Z innych przemówietl charakterysty- zja nastąpi w ~wie ;~ca .'f'. b,
prZedstaviiclełl
przemówienia
byty
czne
·DYSKUSJA BUDiETOWA.
mniejszości narodowych. Poseł Dymttr KOMUNIKAT S~TW-A ~
SllEO().
'
War&zawa. 30 maiJa. CTd. wt). W dnł Lewicki bardzo agresywnie wys~t Die
Cło
w
budżetem
Ukraińców,
.
nad
postulaty
og-ótrrej
podległośclowe
g1im dht cły'Skusjf
Waruawa, ~ ID$! (Teł, wł.): :_,
StJjmite prz;em31W1ifail prof. RYbMSki. Prtzle- . radza,.łąc polityce Polski, by ot>arła się Q Stronnictwó CJłopstde ogło_słlo · komtitiimówlioome jego skta<lato Stię ·z dlw6ch ozę samodzielną i niepodległą Ukrainę, którą kat z obrad rady naczełnel ~onnictwa,
śol - p-ilerlwiSz;a część o~ mgad- uważa -za czynhik rówoowatł na wscho- W ucłtw'alon}'Cb resolucJadi StrómlictWe,
nbli!a g~ze. bfiliains, podlaJt!ek obr'or- dzie Europy, ?nemówtenie to nosiło cha Chłopskie 1l'Wd.a, te rząd stoi .na stallo- /
bdw.'y, Tułaj wskalzalt on m k~ć ra'kter· nieprzejednanegn stanowiska wo- włsłrn ~las posta&Qąe-,ch, obsZ1!rn~~b·
pr.zeJ)tt"owadfz;erua rew!ilzjl systemu pocbt- bec P-0lski i gdy na trybunie znałazt st-e i biurokratyzmu. Z tego Powodu str()IJl,
k~ W spmiwilłe ~ ~ inny Ukratniec. . Eugenju.sz Bogusławski, nictwo będzie rzą(i zwalczało. Rada 1$c. , na czelna poleca klubowi nawhtz.ać stosunki
~ itwtt"óafl uwagę. że ~ ~ przedstawiciel grupy "1.'~sldej w _.1-ce
Się ~ ~Ji001. Stw1ierdza:, iJe mąd ławach ukraińskich UQctułoSła $łe tata z Wnwoleniem, Piastem i mnieisrośęia
Jest o .ble s.ifof4: 0 i!e istrłf,e(le ~ wrzawa i mówce o~ łakt~i ohel mi narooowemi celem st'WIC>izenla i zaaio
S'YIStemu W4dzen!la~ Obecny stiatn Potsti a-r gami, te marszałek mustat uspokajać Cie- wania Jednolitego ~~~ tydi ugrupował
.!Wiata za dezorgan1izalcj.ę u~ ~y, monstrantów, a w konsekwenc!i Ukraiftoy po?ttycznych i ustrojowych. Rada nacze\
kł.ad stlwi erdli.a., że p~ ~ueo. opuklli salę obrad. Poseł Bogusławski dat
na nie 'dopuści do Jakłe;tolwiek zmiany
we ~du zps.tafiy w ~e ~. ":'.:"" wn.az .szczerych .chęci :współdziałania z ust.toja r$1blłłtaftsk!ego t>~
Domaga słę reform 1$troJ<ŃIY'dt.. ~ Polgką i oświad.czył, że połotenie ;Rusije na balrmonję naic:zebn11Ch !Władz· pa6sltvła. nów pod rządem'obecn"ym znacznie się pó
BRAK KONSOLIDACJI W KOLE ŻY·
.
, .
·
~da ~a!I11łcmernia l~zby J>QSt&vl. ~ lepszyfo:
DOWSKIEM.
w .iekn ·ich i t>~. POl'Slelł Ghą·
też wynurzeBarCfzo znamienne
Warszawa, 30 maja. , (Tel. Wł:). ~
'cbyństld (NPR.) amalwillait krw1e.stie dlrotJ'- nie posła Jeremicza, który stwierdził. że
żydowskie chocia:t Jest ttieliezue. 'nie
Koło
pań
zny, IW!SkalZUfąc, że $y,fluialc:ti obfeanej
cbfe>p białoruski ma OCZY zwrócone ku
stwa die :rboiJoo uwamć za oomrałną. Po- wschodowi, idzie 'dostał ziemie, wolność może Jea~że oot:id 'dokonać swej ·kon·
s6lidacji. Nie w_ybrało dótychczas sweg'-0
seł Neuman fNBem~ec) stlwfilett'd?Ą re m- f możność roz-wotn.
prezydjwn, a prezesem ciągle j.est tym~a
1
nfile,1diub
powiodlLt
tego
z
i
za;Wiocfły
~e
. _ Jntro, w czwartek; ogólna ayskusja
najstarszy wiekiem dr. Wyg-ocki.
sowo
miedklr będ1Ji1e g.f.osow.al prz.eiclilwkn -~ budżetowa zakończy się już i Sejm przyrozpraw budżetowych odbyw-aia
okaz.ji
Z
1nwll PoseJt Dąbski aiwtamso\Vlal się na iltie- stąpi do omawiania budżetu Ministerstwa
się naraay w Kole żydowskiem w spra.
r.ę łewlicy, kirzycz.ąc, Ze red'Y!llka i proo·
Rolnictwa.
wie ustalenia stanowiska wobec rządu i
'Wtt'ót majdw:y. nile nie zdZilałiaity. re dlJreje
butlietn. Nara'd y te · nie doprowadziły jent6w1i
t1.ządy
snę oorat-L . gorooj. Oboonie
PRZEDSTĄ WICIELI „PAR· szcze do ustalenia łinji, wobec -czego wąt
ZEBRANIE
an - są d.ykrtlrururą Lewiiialtama ~ ZWll"ądm
TJI PRACY" i „zw. 'NAPRAWV-.
· pfiwe Jest, czy przedstawiciel Kota żyttow
l'łemiłan. Poczekajmy - wofia paseif Dąb
skiego za:'bierze głos w dyskńsji budżeto
Warszawa. 3.0 maja. (Tel. wf.). sk!i - aż S'Y'S'bem ten sll°ę sikomprOOifiltuje.
cłiciełiby gfoso-Radzi oo po1ro2111m~eć siłę z Jew.iicą, Pirey- Dziś odbyto się zebranie . przedstawicieli wej: Żydzi matopołscv
kiern
Kongresówce.
w
a
rządem.
za
wać
w
Napra"Wy",
„Związku
i
Pracy"
„Partji
Zw.
~
LewJiataina
jedyrukę,
J)'ttśclć sztwrm na
do
przejść
chci\
O•inbauma,
przez
wani
Zfierri&tin cxr.aiZ raidJzi utrwiorzyć dlei:no!kraó:ię którem uczestniczyło 9 poslów, a mianoTH
do
iż
nadzieję,
jednak
Mają
opozycji.
GrzyBarański,
~)aanenbatrną. Po iieile·ra1de Dą~ po wicie: Kościatkowski,
nastąpić w
raz p'lleJrlwtszy prz.ema1w,;!all w SeJm'ile ~ bowski. BrokowskJ, Piaskowski, Prż'ed czytania budżetu, które ma jeszcze
do.
Sfawlek, .
pelski i inni. Celem · zebrania było skon- ciągtt 2-ch tygoani. zdołają
solkło\Y~mie grupy demokratycznej w lo- prowadzić 'clo ·ustalenia s:wej łinji pastę ·
Wysfą,piitentiia pnsła stalwka w1ysW"ch.a.oo
·
·
powania.
~ie „Jedynki". Postanowlono, doprowa- z ~krem zamte:resmvooliem. Pr~re dzić do pofączenia obu organiżacyj ·i w
"
niie nosilło charaikter wcziergo wyattreniia,
„:Je·
ile
oświladwyił~
a było rwdaoją, ·gdy
dynłcat" nine jest faseyzmem, nfe pnagnłe
~j! Semm„ lecz dąży dJo udiecizlenii:a
pajrlaiment1tt. Chocim o to. aby *ć w 'for. my prar"Wttre to.·co i.yd.le już srum w.ciąga
Wyjałnlenle Mlnisteratwa Skarbu.
cmainłch dwóch J.aJt ustlamowlilo. Bałrdzo
Clanłach Ministerstwo Sk.arbu kotnu.n~U·
-Warszawa, 30 maja. · (Tel. wt.). mocne byki po~eślen&le Ironlńoomości. rwry
ch'OWla!r1i.a społ~eństW'a w diuclm o~ią Od kilku dni p0Jawiają sle w prasie alar- Je, że wiadomości te są c.ałkói"iele . 1'te~
?'Jków VJIO!bec państwa, a me wiy'fąCZ!rlli!e w mające fałszywe notatki na temat rzeko~ · zgodne. z prawdą, Ministerstwo stwier·
k11erorvklll curpain.Ba. śv."iiadcreń ze isrony ~eJ uciecikt kapitału zagratticznero z dza, te przeciwnie, notowany iest sta,ły
pańsbwa. Chaira:kffierySityo.zne byiło odbilęcle Polski, Opierając się na danych statysty- napływ kapitałów obcycb;> Cło Polski.
slię posła SłaJwka Dąbskiemu: Dąbsikłi db- cznych i specjalnie przeprowadzonych ba
]9anał już paircelaiciji ,;Jedynld", poseł Sta"
:wiek zaś W'Skaizał, ie gdy s:tainR\e na wokan~le sprawa k-anstytuój~ fu mew$t>Lliwlie whelu z innych pairtyd będizlie zmusro· Włochy otrzymają · rziidy na wz61' Stanów ZJedn.
TllY·Ch ta.mać sd1ilcill1mość m'i'ę<llzypartyjrtą i
J>airtyj111ą. Bylo ńo wyirażeniiem nad'ziilei, ż-e
Mussolini podkreślif, iż stahn1iem' jęgo
No"' Y J<>rk, 30 maja. (A.W.). - .,New
wśród UgT'UP 0 \\1al1 l•ewi1corwych Zinaddą się
zamieszcza wywiad S\Ve · jest zaprowadzenie we \Vtosze'Ch rządó'w
American"
York
jedJna1kiJe j1edJnostki~ które w1yż,e1i postiliwi'ą go korespondenta z Mussolinim, w któ- demókraty:cżnych , na wzór Stanów lje~111tieres i d10bro pańsitiwa po111ad 1W1Zgllędy
rym dy;ktator Włoch oświadc,za, że wszy- dnoczónycn, Mussolini dOwodzlf, iż'
pro~raimów p:arrty·~nych.
stko jest jbż przygoto'wane na wypadek nie się to ]eśzcie z całą pewnością za 'j e·
P.r.zemówi1einme posra B'iittnera w im<ile- jego śrnierd . •.n Du~e" ·ni"e chciaf jednak go życia.
wlasrl.e
c i·ak : posła Mi1c:1aMd e- W~'ją Śi1iĆ. kO ~O przewiduje
!łi!u Ch. D. podobnJ1
cz_' ad - . •
V.ii1cza ·w !mi e11;iiu Pi'łsfa za\Vne1r.a,te toiny miejsce z ch\\~ilą, gdyby musiał usunąć się
'tyła stanowłsko swe Clo
cJI a pośrednio ł Polsłd.

stanowlska PJ'All"

furio

DIDłl. ftaaltałi

I

•• dl Plbłl Siiie .Sii ZliótlB. . '

Mussolini ·przeznaczył

niu posła Targowskiego, który pOJJ'ierał Po
litykę zar;raoiczttą Po!5ki, minister Zaleski
oświadczył, ż.e wszelki rewizjonizm. pacyfist yczny. z.ar(>wno jak rewiz!<mizm wojen.
ny , jest jednakim w r,rwbm p0koju. Zwró·
cit on uwagę, że ostatnia nota Kelłoga pol\ln/n,z· f'łii
osJ..-,U
it.ILQ,,I ......,. Y..
suneła sprawe znacznie naorzód.. bo ~błi- bai'azo
1

iuż

swego

nas~~ptę.

s'ta·

na ·

„_

~~
:.~ -!...;a;..

„,

od spraw. ~Ydi.. ,.,.-

I

•

tm. . _ ro(u.,,,,_ _____
Czwarte'IC.
_ 31.go maja --

-KlllVFJ? ł ODZKJ„. -

Zdobywcy bieguna Odnalezieni?I

I

-

POMOC.
Moskwa, 30 maja. (P.A.T.). - Zorganizowano tu komitet pomocy dla ekspedycji ~en. Nobile. Komitet ten zaproponowat wzięcie udziafu w poszukiwaniach
Norwegii. Japonjl i Stanów Zjednoczonych. Z Archangielska ma wyruszy<! ła-

· Jad

macz lodów, wiozący na swoim pokladiie hydroplan.
PIĘKNE , PRZEMÓWIENIE . TITTO-

.
NIEGO.
Rzym, M maja. (Tel. wt). - Na wczo
rajszem posiedzeniu senatu włoskiego
Przewodniczący senatu Tittoni wyglosil
,

w obecności

przemówienie:

następujące

Mussolinieg-o

·

Całe Włochy z ŻyWą n!ec!erpl!woścłą,
ale z męskim spokojem i z nadzieją, ocze~
kują wiadomości o losie gen. Nobłlego i

0
:

•

\

..

·-

i

j

okręty

,-l „" . )

go charakteru, który z milośol (fo włeClzv
i ojczyzny naraził na szwank własne tY·
cie, wszelka retoryka Jest zbyteczna. Dla
tego w tej chwili tylko gorące słowa podziękowania i serd~zne życzenia ratun.
ku w imieniu narodu wf oskiego chce wYpowiedzłeć pod adre~em naszych rodaków, znajdujących się w mrotnęj t>6tncr
cy".
Senatorzy oraz publiczność · wraz z
Mussolinim powstalf z miejsc podczas
orzemówienia Tittoniego.

otrzymat z Nr.

- Ęssen. - W ~u ~Waści Keitwiig
autobu ~. w lttórJ'lln iechałe 37 d.~!e~ząt. ~le gf

i.o-

katas trofie , przyczeim wszySiA<·ie d~iewezęt~
·
stały pora111io.ne. w tern 7 cięiżk-0.

·

Mosikwłe
M~kwie od

wydoryto te cilook-iem
klf!m lat jest hirał>lna
I(ełler, która uknia łlW• ~enie i w ten sipo .
sób 2a}m0<wala wybmtne staQolwislr-0. Hirabiiię aresztowano.

- Ryga. - W

S&wlet6w w

'

morza.

wywiozą

niemieckie

Je na

pełne

morze.

.

.

dJo tych tt11Mllitpu[acyj iasdy ~ 1Wi aałdb,
za dw<t lub tlrzy dlnlł rO'Zpoczlllffie silę Wryf.ozgen pirierniie:s;i10111y do mialyc.h bnJ1teilek kion1ain1iie tego nowego pl}atm ~zienita
sta:!owvch. Ch.ocDaiż !1&tn.l1ar J'Jfzedltem pro- gaizu. Przeitadowa111i\e u_ip.aoo f&giettlU na: ojekt, aby bubelkl) te o:f.worz.yć rw v.1xlrz4e, a kiręty wojenne dlokoo1ime bę'd~ praeż p:iloiwówicz.a.5 . gaiz wzl1ożylby się nia swoje '111ier6w. fm.gen wy-W'im!lony bedl1'ie na mo·
rZie n1a okrętach ;wi(Jjermych Rizie,szy N.~skiladn~lki, afo' dfa ostroż.nośa~ poslllamowti!O_.
.
no cały gai zaropić, aby w ten sl)OSÓb zu- mLeciklilej,
okręt. a potem na pa:rowlilec ,J
z,ilOtJ.~r na otwairte-morne. Na monu

na

wy!Wfite·
ma być

W Jerozollmle oczeki·
wano

1

pełnie go unieszkodlłwfć. Przygot-OW!ainilta

. . - - -,j_\4=

J

_,.

--

~~

. w spos6b, ktOry nie

.
bt:d~le

końca świata

• powodu trz.-lenia •leml

że

Paryż, 30 maja. (A.T:E.).
donoszą, iż trzęsienia,

limy

- Z Jerozoktóre Qawie..
lu·

dziły Palestynę spowodowały wśród

dności mniemanie o bUskłm końcu świata.
Część mieszkańców Jerowlimy pod wpfy.

wem zapowiedzi o

trzęsieniu

ziemi, które

miało nastąpić ubiegłej nocy f ma być . Poczatkiem końca świata opuściła miasto i
nocowała pod golem niebem. Noe mi'ltę

'l a SPokoinie, jedwie :nad Palestyna prze-

a.sem
r
ma,
e
d
I
a
W·
=
'
I
s
·
·.~ aJmi .e
.
, . . .'

Angi~ftlk·i

wi~zt przez AtJantY!k pairi>włec „Mau.ryta,nja", na
żf,iJl'IJI&( Cunard Lme .

szła niezwykłej

1111 niego przyjemny•

sity buru.

--::-.- -

'

'-

Baill}c

Londyq. -

let,c:y do TO'Wa?ZY'Sit<m

., Czerwcowa · sesja Rady Ligi . ,

'

~

jego ·towarzySzy. W obliczu szlachetne·
'
'

śmiorcionośny pochłoną fa/a

· . Ret:Ii~, 30 m.:i,ja, (ATe.). Jalk donoszą
dz.:2nn1k1t hamburs.kiie wci:orad wiueczorem
J)?·stanowi1orfo 1mrz.uclć metodę mi1Sizcze·
m.a zapasów fozgenu na dlrod!ze o:hemiicz~ rej. pon 1lieważ jiest to metoda zbyt długo
trwaf,a. PQsta'l'l!owii><mo zatopić zapasy gazu w morzu Północnem. Faz.gen ma być
zamknii;ętv w '"1.1fielkiiich cvl~ndrach stialo-wyc11 o objctości 300 Ubrów, naifadowaiilY

słvchat na ·swle«:ie?

Mł0'4'1f!ii'

wego Jork u pr.ze< Yłk~ złota wartości 1.300.000
funtów s.terHngóW. Złoto, upak<JlWane w 106 bar:vllca<:h drew niamycli, -wari ł'r.zesz.lo 7 ton prze.

Zapasy fosgenu z Hamburga będą zatopione:
Wojenne

~49.

,„ . . -. ..... ,,.........

-

Senat włoski .złotył hołd Nobllemu.
Oslo, 30 mafa. ·(P.A.T.). - Z „Citta CB
Milano" nadesda drog• radłowq depe•
sza, że od pewne10 okretu dowled:ilano
się, że sterowiec „ltalla" wylądował nie
uszkodzony na wyspie Amsterdam poło•
żonej na północy Spltzbergu.

-

=·

co

„Italia" miała wylądować na wyspie · Amsterda.U.
•

- ....„„______..__ N;-

'

.

·

·-

u11eoowsa1a m„~ ~łll[le
Pa1ieru
w apÓdnlcj
Schwytanie
szpiega

Wiino. 30 maja. {A.W.). ·- W dniu 29
b. m. na granicy polsko-litewskiej, w rejo
nie

puCie·
o upra-

Suwałk władze bezpieczeństwa

blicznego

aresztowały niejaką Marję

pltkowską,

oddawna

podęjrzaną

włanie zawodowego przemytnictwa
s~piegostwa na rzc:.c; LiłWY: W czasie

--:o::--.
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Zm.lana, szcze:ścia ,woj~nnegil ;Ją~_· Pe~ln~m~
•

•

I

lzang·~o-lin zwyciqsko odpigrct. woj~ka polą·dniowp.
· Pekin, 30 maja. (A. W.). W sytuacji mi·

l~tiarn1iet pod Pekiinem zaszła w ailągu 2-eh
dlni ostatruiłch · zmia111a na kor,zyść wojsk
mukdieńskilch. -Oęne'fail C~atn.g·eo..Un zuJ>~ł~l' e n~lespodlziileW'0111JBe pr~zedt dk> ofensywv ~ zmus~t ~uwająice siię ~a po-

hld1ti1owe do

cof.1~da się.

S1Jell'lelg !Tliejsc&"

WC>foi po.łożonych o -70 łdtn. m pcilud'nie. t

po:łudi111itoW1y m.ehód od Pek'niu, znaJtad!y
s1iię w rękach mukdleńczyków. Jedinoomś
nie J aponja : w·eutirai~ J)l"z.es@'fJeń
w promienliu 12 kim. dookOiła T!llin·r-Taio o-

r-ąJZ T~e,n-Tsi111u, ogłiaisimjąc, itż ~oozyć
jeij'

nrlle

mogą

J)Óf'floone. .

rum

:woiska potucllniiowe,
.

.

,

ami}

· Szanr1tai, 30· mC1Jj1a. (PAT.). Wś'l$'SCY
d!Q~ooz.ącv

txl~111<1JnliloWemi ~ą,czą

wo!is-kaml

Swte 1wwsill'kl w ee.tu dokoo. n()Wiego mairS1Jll

w kicrun!\u ' Peikfmu:

DąiJeinii!a

są

tie

pr.zvpfsywaiqe PQil~lty:oe ria.dlu ·;i.a-po(1s1~go

w. CMriacn pótnoei1y-cff.
.

.

.

.

.

.

·~ i r-

.

-_

·

'' ·'

·111 ·Pol.aków w więzlenlaćh ·mifi$k1Ch.
:

>

Masowe art1sztowania · Polaków. ·

Moskwa. 30 maja. (A.W.). - W ciągu
kilku dni ·o statnich nastąpiły nowe aresz:-

towanta Polaków na terenie Białorusi sowter;klej. zwłaszcza ~aś Mińska. Do wię ·
zleń w Mińsku 'Przywieziono 35 nowych
więźniów politycznych Pólaków.· W ten

snosób w wieżieniaeh mińskieli znąjauJe
się już 111 więtniów . Polaków„ oskarżo
nych o kontrrewolucyjną dzialalność. ·

'•i

Śląska,
nlemieckieg9
cbo2uJe . ludnoś~ zalanych terenów
.
.
.

Rzeka Peile

zalała zupełnie

MieszkańcY

w odcietY.ch wioskaeh orze-·

olbrzymie ob·

szary , · obracając łąki i pola w · w.i~lk!e
jeziora. Szkody obliczane są na 3 mrhony
mą.rej( ztotyeq. Ludność opuszcza w po~
płoch u tereny _nawiedzione powodzią.

sobistej rewizji znaleziono przy Ciepllkow
sklei w Sl)ecjatnie ~orządzoo,Yrn. sztucz·
nte biuście wiekszl\ ilość dokumentów
sipiegowskich, stwierdzających dyzloka
cie wojsk POiskich. CiepJikowska ZóSłala

aresztowana. .

·wmmami.
a
Ju1o~łaWil
mi,~lJ
uoWinilmu
UHń
- Ostra nota wioska wrqczona w Balgradzul
protestuje przeciw ekscesom

an~ywło•klm.

.MedjoJan, 30. mada. (A. W.). „O:mrlftere t>O ocdążttwej u~~ -~
della Sera" dono.sii z Be)graidlu., ~ poseł . taindrunnów włoskiic;h.
Wiedeń. 30 maja. (A. W.). „~ Stunóe'\
iwltoslm J3o.drero wręczy. ritin!strowii sptal'/
zattra'nic~nych Marinkowic'owj ostrą note Cl.ooost z Bi'l.ałogirod1t, i.le dleman$Vraeje ałl
rzadu . włoskiego. pro.testującą przeciwko tywfoskie ltlrwa~ą tam w dadseym cilągu.
ustąwtczoym demonstraciom antyiwłos- Pol~ i m'Ildairmeirja ·ma$dlUdią sfllę W ·Usdla'" ,
„mem tmitotowdrtl zlro)ne:m. . .
·
klin w_Jugosławii.
Rzad ju%os,fio1w1i.a-ńs.ki· ~uerm ~ 'W'er
Nołla ·stw'i'erdlza; dlŻ ·dlemoots.tinaJcdte s0. llaik
oz,ęste ~ tt:c:Z.ne, żie wygł.ąd'a tó na orgaiń&żo· dlle dioni1e'SliJen1!ta „me Stunde'• -.-- IWl51lrzywantie 1ilch zgóry i p1liamowo. Dakd ~ża mać się z oddiaJnJfem PO<i ~ spra·
nota !Wtfachie jugostowtaińskiłe, ile nfle stosu- wv mtyf.ifkacjj t.raJktJaitu ~osko - )Ugosiłl()
ją cłość OSlflrvch •represyj :w; sitbswlllku do die- wlaiisikiiego, 1,a,W1arr.tego w Nebtuno.
Rzym. 30 maiia. (A. W.). Z ~ ·m!e1
monstramitów.
Zagrzeb, 30 maja. (A. W.). Z Sul')imku scowiośoi pólnoenych Wloch d!onoszą o dA
OO!J.oszą, re w Rjieoe odbyla SiiJę olbrey-~ ~nstracjach anlty;t.igos4ow.Fańskiich. De·
ma,n{'festa.Cja a1l<tyju-gosiło1wliiallsb.. Demon- monSbraciie te, iaikolrwfileik bwrzilliwe i I!iciz.ne.
str.and usi'td\v.arfi ~ć Słlię J)'1"rez most rostalf'Y pr,z.ez odtlr!Jiaiły ~ sitirumikme.
. ::-lJ.a teryt~jrun . Si$paku.. · j1edniaJkte został~

., _·. "_ Potworna zbrodnia pod drójcam . .
zamordował · brzytw~ matk11g
Wyrodny

srn

Na dachach domów
Berlin, 30 maja. (Tel. wt). - Powódt
na śląsku· niemieckim przybrała rozmia~
ry niepamicfne przynaJmnieJ od 30 lat.

f

o-

bywają na dachach 'domów oczekując ra·

tunku. Powódź zostata spowodowana
strasz;Jiwem oberwaniem się" chmur. Poziom rzek wezbrał- o przeszfo 3 metry.
Na przedmieściach Reichenbach szczególnie duio spustoszeń dokqnaly wody,
.
f)orywajcic. cały szereg domów„ ,
c _l„tl .:C,
i,

.:..::•--

·• . ·I:

•

Grójec, 30 maja. (Tel. wł.). ~ Wczo- jąc okrwawioną brzytwę w ręku, jej syn,
raj wieczorem we wsi Mie<lzechów, gm. 34-Jetni Feliks Krzykaczewski, który, gdy
Nowa wieś, powiatu .c grójeckiego, popeł zobaczył wchodzących, wYPUścil brzy.
twę z rąk.
niono ohydną· .zbrodnię. Ody go aresztowano, cynicznie ośwła<l
Przechodzą~y przez wieś mies.zkań
·
cy usłyszeli w · chacie Krzykaczewskich czyt:
- Nie chciała baba odpisać mi gruntu,'
jęki i krzyk:
- Synu, co robisz? - nie morduj a straszyła, te da w.Ięcef siostrze, to Ją
·
zarżnątem.
mnie i wet wszvstko !
Potwornego zbro'dniarza zakuto w kaj'
Gdy tr1ieszką.ńcy wsi wpadli do mieszkania, ujrzeli straszny obraz. Na ziemi ·dany i" odstawiono do are!ztu w OróJeu •.
Nieszczęśliwa starusika Krzykaczewsb
leżała z podciętą szyją i cała we krwi 65„
letnia właścicielka zagrody. Marf.ii1na · po kilku godz~naoh zmarła;, -~
Kr.iykaczewska. Obok niej s~t trzyma·:„
LS::::US:. $5

.:•

~·
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„Splendid isolation" z za Oceanu.
Lódź,

30 maja_
Pertraktacjom pokojowym, prowadzo
nym w Wersalu przewodniczył prezy.
dent Włlson. Jego koncepcje zaciążyły
nad debatami t. zw. grubej piątki. Na jego
żądanie włączono do traktatu wersalskie
go pakt o stworzeniu ~Igi Narotfów. 'A
wreszcłe, gdy wszystko już było gotowe.
Stany Ziednoczone odmówiły swego udziału w Lidze Narodów, którei utworzenia si~ same domagały. Senat i opinia a·
merykańska wyparły słę dzieła. Wilsona.
Pod pretekstem· niemieszania się w sprawy europejskie.
Pakt o uznaniu wojny p07,,a prawem,
~ którym wystąpił minister Kellog, prze'd
kładając go do ratyfikacji państwom europeisktm, może spntkać ten sam los, co ł
dzieło Wilsona. A nawet już dzłś rzec
można z pewnością, iż los tego paktu. ie·
śll chodzi o Amerykę, Jest przesądzony.
Senat amerykański, bez orzeczenia kłó·
rego pakt ten nie ma żaduego znaczenia.
odrzuci go, jak to !uż dzisiaj widać z gło·
sów. które się w Stanach Z~dnoczonych
odzywają. 1 me bt nie pomoże, gdyż
państwa enropeJskie, naprzykta·d An~dJa
zaakceptowały w z:asa-dzłe projekt paktu.
Senat Stanów Ziednoczonych nie dba o
udde drobiazgi. Za kilka miesięcy przY·
puszczenie może się stae faktem ·dokonanym I pakt mln. l(elloga zostanie przez

renat odrzucony.
Paradoksalną tę sytuację oświetla Jaskrawo londyńska „Mornhtg Post". Pi-

sze ona:
„Stanowisko Stanów Zjednoczonych
nie pozwala na pertraktacje. Minister Ketlog i jego koledzy proponują rozpatrzeui~ projektu paktu. którego nie mogą satpi ratyfikować, gdyby już nawet był zaakceptowany przez rzady państw ob·
cycb. Rząd brytyjski mote zawrzeć pakt,
który będzie ważny nawet w razie od·
tzucenia go przez hbę gmht t izbę lor·
4ów; natomiast rząd amerykański ule
może zapewnić ratyfikacji traktatu, o ne
nie z.aakceptował go senat. Tak więc
r~d amerykański nie może brać na siebie
ładnej odPowłedzłalności za projekty pak
łów, które przedkłada rządom innych
Lepiej byłoby
państw do rozpatrzenia.
tatem, aby minister Ketfot;! załatwił naj..
pierw swe sprawy ze swoim senatem, a
dopiero po załatwieniu paktu przez to sza
ttowne zgromadzenle, udawał się do innych rządów z propozycjami, na które
1Jzisiaj nie można dać odpowiedzi".
Tyle „J\1.orning Post". która nie żało
\Vała iron.fi pod adresem ministra Ke11o·
r.a ani senatu amerykańskie20. De facto
s~nat zdaje się być bardzo tle usposobi'l·
nym dla paktu o uznaniu wojny poza prawem i odrzuci go, znowu kierując się swą
w sprawy
się
iasadą o niemieszaniu
~&

'

~

europejskich, co Jest prawdziw~
obsesją nietylko u senatorów, ale I u
z krainy doiarów.
„człowieka z ulicy"
Tak więc i tym razem może się skończyć
na dyskusji po tej i tamtej stronie oceanu,
na wylaniu morza atramentu.
państw

dostać. . Nie pierwszy, to sygnał owego
„splenddd isolation" z za Ocea~u.
, G.
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SWITY POLITYCZNE.

'>.

K U Ż N I A P O.T Ę G I.
Szkolnictwo
Dużo, barazo dużo praway mie~ciło
się

w dogmacie bismarkowskiej wiary
politycznej. głoszącym urbi et orbi, 7c
feldfebel armji i nauczyciel ludowy byli
właściwymi budownioT.ymi potęgi mocar
stwowej Niemiec ~ oraz sprawcami prz~
wag wojen.nych w 70-ycb latach Nauczyciel ludo'''Y odegrał może jes7.<:?e
'};iększą rok. aniżeli na,,yct feidfebel. Z te go więc względu pierwszor?-ędne znacze T
nie posiada doniosła e'\volucja, której u!P.gło niemieckie szkolnictwo ludowe w o statnich latach, jak o tem świadczy wymownie expose, ooublikowane przez 11rzęaową „Rei0hsschulstatistik". a zawieinteresujących darające szereg nader
nych cyfrowych.

VI

niemczech.

natomiast redukcji ulegl personel wszakże i bez pewnego dodatnieg-o wptvnauczycielski: 180.300 wobec 195.900. wu na kSztałcenie w szkotach: dzięki mh
Charakter:vstycznvm objawem' jest ta o- · nowicie niewspótmierności pomiędzy redukcją ilości nauczycieli a zmniei~zcniem
kolkzność. że kobiety. ktprych i tak jn7
licz.b y uczniów, do jednej klasy uczę
sie
nieduży tylko odsetek nauc-z a w szkotach.
obecnie 37 dzieci. podczas gdy daszcza
poniosly przy tych refqrmach o wiele
byto ich 45. Rzecz naturalna. że
wniej
cięższe straty, aniżeli mężczyźni. Cyfro'pedagog może w . tyC11 wan11isumienny
wo przedstawia się to w sposób następu
wic;cci uwagi indy,;, id1mlpoświęcić
kach
146,.933 w 1920·
jący: 11auc4ycielovl'ię 22 roku i 137-129 w 1926-37. Nauczyciel- nemu rozwojowi mnysto,:vemu S\\-oinl 'Il-" Y.
ki zaś 49.013 popqednio i 43.149 ·obecnie chowańcom.
swóje źróctto w dawnem
Różnica ta
&
prawódawsfo·ie niemieckiem. zmuszają
Czemu razi~ oczy?
cem it:>t1ski personel nauczycielski do prze
Przecież możesz Twoje _
strzegania celibatu. pod ~rozbą dymisji
automatycznie udzielanej w razie zawarcia związków małżeńskićh. KonstytulllDSkomłcie ' u11unąć
. cja '\Ycimarska 1919-go roku zniosła wpra
Leschnitzera ·
\vdzie to dziwaczne ograniczenie. w rzema6ełą i mydłem.
czywistości jednak jest ono i teraz ies1maśe 3.15, mydło 2.30
drog.
i
aptekach
W
cze - pod byiejakim pretekstem - sto.
fldzłe niema, wprost: aph:kari Drancs. i S-ka, , '·
sowane.
fi
Bie!1ko.
Wszystkie te zmiany nie pozostały
\Vażnej

ma

·I

obliczu zmiany

o aem

mm.

Aczkohviek ilość uczniów zmniejszvl'a się tak g\\;altownie, liczba szkół pozo·
stala niemal bez zmiany - 52.320 w porównaniu z 52.763 w roku 1921-22. PoCIMMZ
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rządu w Qrocji.

"

>

;gw

i

PRZEGLĄD

wtedy należ~foby się s"Jod,r,iewać bair:dZ-O cieka w ego mzwc·;u w ~·padkÓllV. Prze<le"-'SZ~itllriem
r<n.fam w blQ<ku rza,dmvy;m staie s-ie c-0raz 7..naczniej<:zv. Ustąpili 11ieda wno <lemokratyoz'!11 wiceprezesi bkiiku rzardowcll:o . Zv."ia,zek Na;pra;wy RzeczypoSJ!)OMtei, stoh':'T w cenł.rUITl1 Maku i:ządowe
go, wypowieid.z.iat s ię ,lrz&;rw dyicta.tor~ki.m da -

EW

.

Inni?

piszą~

PRASY.
,.Głos

Prawdy":

..Na czelność .niema lekarstwa, na'9.•et ·w Mi·
;;:Jji. Maluje ooa jednak nasłtói w~Wllętrzny twardogfGwego kowieńsz<Croka, u.tatwiający vrozmnit
nie 11<Jli1.~~Z111ej ozęści jeg10 wystękań, od•nosr,a- -

do P(Jll&ki. Ogólny kh sens streszcża
prag.nie111iru p_ \Valde-mara6a ·przeko.nalnia opinji angie.J~kiej, iż. c·ostufat jego - .ode'bran'e
J>Dlsce Wi.lm.a - nie jes.t by11a.)1ri'niej n.ierea!ny, ~!
bowiem P ol"ka 1110że być !atw'o zaabltowa1l2
pr~e:z R.osję 1-i~b Niem ~y. a „taki k011flikt może
mi eć w swy!lTI w~•11 iku \\~pfyw na los~· Wih1a''Tf!ne.mi sf-0wy - - .. nie martwcie . się A11gllcy, Ros.i?.
sowiecka Jnn1 Nie'mr;y w il h1"1mińs.kfe P<Jdblią Polc~'1Ch się

S'ię w

~ke

i uc:z :;"llią !T1fllie,

p,re-1..en•

'\'aldeniaraso'll.·i.

z Wilna".

.,

BEZ ROZGRYYlKI.
.,Warszawianka'':

„J\H~dz:1• Sejmem i rli!dem nie za.nooi się O..
becnie. 11<1 tle budżetu . na żadną rOO:słr·Z>~gająca/
żeni rw1 bardziej na pra.wo s tojących ugim])()wari
rozgq-:V\1.'k~. a n~wet n.iem~ inz Po·wa?,niejSze~o
tesm ~loku. Naze-vrnam"z, ied~rn.ie przy ~fooo."iJTa przecLmił>ł1.t S•})ónl. Poi-0Ma l~· t>'lilro rów i.ce takie.
nla>:h ;>rzestrzega;na jest s-O>lioorność dziafanki · te komif:ia tn ooś doda!a";; tam ' cóś 'slmi_śJ,ifa. r:a·
\:\Talka 1'Qmięod.Ż~' JJll'avrica a lewk a. pomiędz:y Sr; · ró,•: no w wy((!a~kad1 i;i k i w doch1i:da-cf.i. · z te~o
me111 a rządem z;aoobrz.a s.ię.
co bylo w przed!ożeniu rządu , Jak to Ś!'·~śfo WY·
szcze•ró1:niJ w.cwra i w Se:i'tnie p : w1·ii:~~rer% R M
NIELOJALNA GRA WALDEMARASI\. Bartel, a ró.ż11ice P'Qwsta\e staid 1ti~ prze'kracrai'ł
(]~;vi.1 i pót n~iHlir'dzle~iał;:-k ni.ilióiM.Ów . "; bmHf'cie
:~-. -·~
'
-·
.
.
.
,,.Epo.k8„:
dów. Bę-Oą ·1.u jeszcze t H ci'a i star'c}a ale ~ l ~~
1
.,Jeżeli cbodr-i o aneritum tako.w~kiego artv·
'.X·o~l e pola r<YZ;liłrzn>;a;:v: c! bit;f'y": '
kiuru konsty.tu·::ii, to ·cie ma on źaoile~o znaczenfa
istotnego: W·i6.no - to res judfeat,'!, wie o tean
" NARJ.'El\Al\jl~.
ca.ta Lit•wa zarówno jalk ca.fy świat. ·.·
-

~derown.icze czynniki litewskie .nre mo
(ą wlożyć w treść mepOO,legfośd swe.go państwa

Obecne

nic o.µrćcz prC'W{)1kowai!lia wojny 'Z Pol&'ką. Tru·
dno o ~o,rszyc.h c-b.rońeórw !l'iC!J? Oli ległego h:vin
mtc.dei renrubl iki li~eWS!krej. Sądzą oni wog~e i~
iyia pod kfoszerrn odda:iele111i O<i ś-xia tti i ~·sku ·

te.k tego , w ~nclaje im si ę, że nmg\\ s~bi ę pozwa!ać ria rói.ne wYibirYk"i, bo ... ni;h"Ogo t<> nie obc-ho
cizi.
Błąd to ~rie·mct, kltóry moie ze~ć się n.•

Od lew~ej-Venizelos. któremu powierzono utworzenie nowego gabinetu;
Zaimis, dotychczasowy pz:ezes ministrów, l-'TI"ecji, który ust;u>ił ze swo'1-l
im gabmetecn.

I

-PIEGl-

Punktem wyjścia zestawień porównawczych jest rok szkolny 1926-1927. 1<+6
ry liczy się od jednych wakacyj \.Vie 1kiej Nocy do drugich i dotvczy wyfo,cznie rządowych zakładów naukowych. co,
zresztą. najzupelniej v.rystarcza, prywat·
nych bowiem szkól początkowych istnie- li
WMW''ri&BW8
je tam znikoma ilość. Otóż, zaraz na
ziąwisko następujące:
wstępie. uderza
pod<:zas gdy jeszcze w 1921/1922-im ro·
ku - a więc jut po redukcjach terytor jalnych, wynikających z traktatu wersal·
skiego, uczęszczało do szkót tych 8
890 tys_ dzieci. w ostatnim roku tablice
ZAINTfRESOW ANIE W NIEMCZECH.
statystyczne wymiemaJą 6,630,000. Zmniejszenie się konfyngentu o 25 proc.
„Berliner Tageblatt" (oraz cała pra·
w przeciągu kilku lat jest faktem niezwy· sa niemiecka) zdradza niez\Vykłe zaintekf ej wagi!! Zwłaszcza w kraju o tak sze resowanie sie sprawami polskiemL ~fo
roko rozwiniętej sieci szkół. Tłumaczy żna twierdzić, że żadnemu państwu w europie „Berliner Tageblatt" nie poświęca
się ten nagfy spadek przyczynami natury
od pewnego czasu tyle miejsca na swYch
demokratycznej: 1) przedewszystkiem. łamach, co Polsce. Czytamy tam:
anormalnie matą ilość narodzin w okre.. Odbicie s.ię chn:-<:'h:v Pilrnds.kiego na siprasie lat wojny, a 2) wprowadzenie w ży wach połitycz,ny~.h staj e s ię co.ra.z bardziej widocie neo-maltuzjanizrnu. do którego popu- czne. Rod'Zai cho roby dotą<l nie · da się 07.;haczyć .
larności w znacznej mierze przyczynił sie; Gdylby było ~awdziwe , że mar.szalek jesi cięt.k.r
c!K>ry lub !)'r.zyna ji;rr.1lei w na;bl ; ~zych dni:rch me
ciężki kryzys ekonomiczny.
będz,ie mó11;t wr.ót.:i ć do akt'"'11ej pncy r7.adzenie..

44&8*6 W IAQ&itZC®ZWPJ&iib#W

\ł

Stany Zjednoczone syte są swej PO·
Nie
tęgi, swego dobrobytu i spokoju.
chcą się on~ interesować sprawami starej Europy, której dynamitowe warunki
życia oceniają bardzo pesymistycznie i
w orbitę konfliktów której ole pragną sie

f>'!'ZYS7Jośc: i na roou liłeWski~;:>; na nielojalnc; ~J::.·
i nie.sumir.rim: ki w ro.koV.•afl.i.acll lYJdQwać gmach•;

\'.lań~t'Wa nie moi.na".

'

\

'

\

„Nasz Przei:::łąd":
Smutnej slaw:v T-W'O .. Ro;>;Wój" obrhoo,zik, ,,,.,.
tych j1t1ia.c't1 „ttrcc-zysto·ść" plętnasfo.leci'!· ~we:i;o
istnienia.
Ma,my do czynie.nia z recy<ll"":a żY<lożer~tw~.
i;z tucz,nie - pod·nieca~1ego w 7.!ud.nei nadziei, że . ~<t
nie $ię ono ~naw.n.ie ~kut(}C&.Ui!', hrÓnio. \\r wal~
o wta·d•zę w Polsce. \Vldoanio. 1..adna inna ,Ml"!!
motO<r~·a"· ;.ie u~afa,ie iu:i obQzu · nieidYś 'WSzec;!
„ -~ 1~1<iego

od

tl!ł·ls~ezo

rozkfadu·-i demo ral'zari' ''
I

'

'

. .·'

-

Mr. 149

"' roku 1D30 odbqdzio siq
w Budaposzcio Kongres
Eucharystyczny.
w) Na rok 1930 przypada 900-tna rocz
nica 5mierci oierwszego króla westierskie
go, św. Emericha. Celem uczczenia tego
jubileuszu odbędą, się w calvm kraju wie:
kie uroczvsto~ci, w ramach którvch przewidziane iest równfeż zorl?:anizowanie -w
Budapeszcie Konsuesu fucharvstyczne~o. W konnesie tym wezmą udział przed
stawiciele ludności katolickiei z całego
5wiata. Pomimo to odbed.zie sie w Budapeszcie 12 konferencyj katolickich o charakterze miedzynarodowvm..• Foederatio
.Emericana·', która zajmuje sie organizo·
waniem uroczvstości na cześć św. Emericha zamierza zwrócić sie do rzadu wę·
g-ierskie.g-o z wnioskiem o zmiane nazwy
Przedmi eścia Lagvmanvos na orzedmie5cie św. Emericha i ulicv Villany na ulic~
„Imre herceg utca". Ponadto orzed ~im
nazjum Cvstersów wzniesionv będzie
oomnik św . Emericha

JESZCZE JEDEN WSPA!'tUAŁY LOT

TRANSOCEANICZNY.
w) Choć bohaterem jego jest tvlko ma
ly ptak. szvbuiący na. wtasnvch skrzy-

dłach . a nie odważny pilot. poslugujący
się aeroplanem. jednak uważać to należy

Wiadomości

za niezwvklv raid powietrzny. Pan A R.
obvwatel prowincjonalnej mieścinv francuskiej, Sain-A vold. uwiązał pod skrzydłem jaskółki. maiącei ~iazdko w jego
domu. karteczkę z nastepujacvm napi·
sem: .,W ci3.RU całego lata 1927-go roku
mieszkała u pana A· R. w Saint-Amand.
książka
departamenf Moselle i POWinna. wróciw ·
szv do niego, przvnieść mu wiadomości
świecie.
o kraju w którym spędziła zime". Jakież
evło zdziwienie tego pana, gdy dostrzegf
w) No.W10dorska cenltmJla itlelief01111ilczna pod skrzvdtem jaskółki, przybvłej nie·
w;ydala nową k&iią1Jk:ę tedeforuilCZim\,, która dawno pod· jego dach. karteczke z odpo·
more siię zmlileśdć z lartwośoią w ki~estzlenli wiedzią: „Catą zimę st>edziłam u pana
Na kaitdej s1tlrornniilcizce t.ej .lordonnvera Józefa w Radv na Martvni ·
kanEz,elkf.
ce i przvwożę panu A. R. od niego serde·
ks'i ąż.ec-t.kri, które1 grubość ruile piraeikracza
c.:zne pozdrowienia". Ile takich rekordocentymetra, majduje się 1200 adtresów i wvch lotów odbvwaia ptaki oo roku? ' ..
munerów. Ks iią7;ecz'ka rosttaira ooz.yWli5die
t1łiie wydruiko'\1roJ!la, lee.z sfiotbg[afowana.
Gał em o kfiem nile można ].ej czyfa.ć, to beż
do kaiżdego egzemp-Jatl"z.a dlocfuinie rest gra-

całego świata.
\i\! Koszvcach' zmarl cygan !Vafmniejsza
te•
- ludożerca.
le/oniczna na

europejska Doruszona zow swoim czasie wiadomościa o arena Słowaczyźnie bandy cy~ztowaniu
)!anów. którzv dokonali szere~ mor·
derstw. a ciała swvch ofiar zjedli. Wia;.
nawet niektórym
domość ta poslużvta
pismom za~ranicznvm do tendencvinegc
informowania swych czytelników o Czechosłowacji. o której pisały, jako o panstwie niekulturalnem. w którem kwitn!e
!udoierstwo. Jak obecnie pisma prask1e
donoszą, jeden z „ludożerców". orzebvwa
1ących w wiezieniu śledczem w Koszycach
w tvch dniach zakończył swe życie. Przy
tej okazji nie od rzeczv bedzie zaznaczyć .
że proces „ludożerców" koszvckich odbędzie się już w czasie naiblii.szvm przed
~ądem przvsie~łvch w Koszvcach·
w) Opinja

-·11abJwać moiDa

z

stała

eodsłemale

na, ataejacba Gałk6wek I
kowłce

h·

oraa na WUnlowej
G6ne {obÓk piwiarni) w
kam Tow. Katu· KoleJoiw.

klo•·

........

·----~

z Illilej nJilemam.ą oo~ie wv·twomą
·
~wą chustkę db nosa.
jedl1JYtl1 jej rogitl l\\iidn!ilalł' l'ęOmlile

MARY IMLAY TAYLOR.

olągin.ął

UtlllfK,·KillY !lf PRlfBUDll .

haft.owa.ny

,

w

monl()g'l'am H. B. Znowu!!
Roz.wifinął ~ i przesur~ł po czx»e, a potem
Prrzedruk W'lbroltkmy.
p0 włosach i spojorzat uw.a.i:.nlile rua jej ti.liłe
(Oąg dailsz.y).
pokaikmą b11a1tość. Nie mfuiroowaiła silę i
me poplam!ilła. Jeżel:f ufuirborwtanlJO mu
- A teraz, ieżieJii o ro wogólle moma \Wosy,
to 111ajwtildl0cz.nilej jalk.ąś ś·wliłe.iln~
zaipylilać - rzie:kil od nliechcenila - to chda:ł
eslfchnąl ł zabtrail się 7JP01Wirotem
W
farrbą.
bym się bard7Jo dow61edzileć, kńm ja Wlltakiśmila<lianila.. Cally ten probliemait wyglą
clio
Wiie jestem d Jak się na®YtWrun?
Lokaj ?Jtożyl $00iramtre bW'ą kurtkę I cW nia Il'iedociecwny, poprostu 11liłediooHe
czony.
biiaiłe spodłW w nogaich lóiJka, a w srebró
Oiles. z:ręc-zny i 1ekkii, atiwoo.zyl troc.b1;
oi:>rnJWną szczotkę - na toałeclile. Uc:zy~ ocJISIUJtląJł' cilężkre brokandJwsiey to. zW1rOOilł • z sm~unklW!n et> szerzej okiłenn.ioe
tiiłrall1km, mtwfilesirone na p;ofllt.urnwaOOWle
Rtilonmesona.
- Jaśn'e pain DaJZ'YIW\a slilę Hor.acy Ba!r- mycli drąvkaoh. ' Z1aJP0111ocą 'Wli'\ellik:lfoh, dlrewney -- oc;l.p.ow:fedi7ftaił pawołnym tonem, nlDamreh t*trśaienii.
Lekki szelest, wyn.vt)ł'oo~ p:rresuwa·
w.ymaiwilając z precY'z:ła wymz.y, tak jakby sam dź"Me<k ~a napelfnlilai go 'liem siłę piełrśden~. mbrzm!iai w usm.ch
Jacka jakoś miłe r pocleszaaąoo. Byl to
czcią ·i oba.wą.
jedyny z.nooy odgb., jalkJi udlerzył
bown'lem
- lim! -- m~ną~ Jacie i ma.clmcrw·
szy ręką w kienm1ku zlOŻQl'lego stamnnile tubai je.go uszy.
W starem mi~z.ik3J11iłl.L, u s'llebrue w doelega1t1ckiiego ubralfll\ia, dlodlal c:irnvli.ąoo!'
- Przypuszcmm wobec tegio, że f te mu, mUal kiiedryś mą ~-ą, prizieswwamq
d&l<lysowskie sz.matk1 są modą rwłl3iS10IC> na kółkach Filramkę. Zrohi!to l11iU siw; smu1nro
~ porwała go waiwdzłilwla tlęSkJood:la za tą
śoFa ·?
rn1les z1r-0M zaikfopóltaną ttńnę, uśmile starą, bied!ną fiiran1ką. Gdyby ją mógł zobacey-ć, upe1winii1lby siię możie oo dio siw.oj.ej
chna:r silę potuln!i'e i zgiiłnąl rw ukłonik.
-

n.fa?
-

-

A 1le<n pQlkój i W!Szysf!k.i!e

mtt..ącl!u·

WszysitkQ pańskie.
A może· 1 chom?

Tak, pi:osze

iaśnlile

pana.

Ład.iny naibyirek! -

dv~eruaeic. uśmllOOhaiąic Si'fę

W·Z1rok jego paJdif

~ mło-

do si;ehile.

nag'le

na ogiromny

.s.kórzainy ~'portfel, ~eżący na brl7iegu tume-

ty. WyCJiiągn~l po I11iłego rękę, OOrwlolrxył
i wydobył zwitek zli•eJlonYICh ballllkll1otów.
Ponfo.waż Gi!hs nilie ZirOlbi~ żaldln1ego gesit'u,

by go w tern pows.tr.zymać, J)ttbystąplll do
prreliiicve:'niia u1;w1air1tośdi portfeW.. ZW!Vte.k
~iczyr dokładnie wrerdl~ieścit dmiiewlilęć ®ła!r6w. Wfożyl je pon0\\11t11ile db środ!ka l
UI11Ueścilł ~ na tiua.ledile, ~

· ~S1'Y ~(le, klies7.el11i ~. J'W1!V'"

poczyita,łnoścri. Na:gilie dTginiąl m dźwtięk
uniżonego, słuŻ!aJl.coogo gbu Gltliesa.

- Panm Hester pr2ieC.hodlzli. pmez
tra:w:nilk, proszą jaśnJiie piana - zauwiażyt
11Qka1, wslka'Utjąc ku iwsohodnillemu oknu,

nałwt'Jidocmle.i pirmkon'Clllly, re Z1alilnrlJrygiuje
młodego ctdowtileka.
Riiclti'elSOO wstruł pośpfesizme ~ rwy1irz'1'ł

na dwór. Okn<> ro wyichod~:i!to oo. ZiaJmikln~'ę ~
te miliej.scle miię.d!zy dlwnma oomamL Bez-

POd nijemi zinajdowa~ sl.ę ~:raw
z obu sitiroo wiys·ok'Ilemi
nilk,
w1ięwrokllami-. Za nim, na tle c~emn ei
:uileienlli, rysOlwaih si:ę kooairy kw1utnącei

))OŚredmJło

obrZJeźony

obok ma!llej, n&efiun!ktj;o1ru.o.tąc cj
kattn!Benej fooita-nny, jaśniila.oły żótte płomyki
tudiipamów.
Na aa.sz.Ym manlie ~ t.'aiwnik, mitilej
śDiwy, zaś

til.5 ~t1ko P<JCWi~kszadące. u 'W!Ztględu
m ~małe rounllairy ksiląiec2.lka zdoby\ła
o!hraymf.e ~e wśród a·bofnenttów
i publ'iicznoścl..

i mniej preflensjon~. rozidilą,gn.ątł sVę
\VlZII1-0szącej się płasz.czyźnre ku od-

szy

na

Legł·, emu dbmowll Wliaiśn!De prrez tę IWdLną
przeisdlrzeń. prz.edlzll1ebjącą dwa dłomy, clą·

lcroktilem młOdla kobileta.
udłernttfa mr~. 'WIY'
srrmkl•ośeiią r lekkościlą, co wszystko raz·em c-zynilto ją podobną do leśnej niilm:fy,

żyla wolll'Ym
SytW1eitka jej

dlry~aidy.
Mdlaiła

na sobie coś mręlddego, przyleg-a.jaoego do figury } bla~ w oddendu.
Odldileń t'en inógł być slrutkfilem słone
cznych refl.eiksów; mfody cd0twfilek filie
zdlaiwiaił sobie z te~ s})!faJWy - z.iauwa.żyt
wsmkże hannoin:ję IJi~ drobntei posta.ci,

oilerrmowł'tosą główkę i tlw~kę, z,byt
jeszcze na te odl1'egffość, n!iie'Wytraiźm.ą., by
7JOri1eintoW1a.ć siię iw j 1ej J>i~mo.ścl, wfilę.kszej

może !111ż sobie wyobra2.lait.
oo się tyczyło radnych
Wyobraź-n.la
d'Zih~W1Cz.ąt, byoł'a żywia i wrażt:Dwa. Przygl:ąc:iJa!l S:iię jej z natężoną u'W'a-ga,. Podlesiz:ta

ta.

pod dorn, prze-szla kUilo Mipamów i mitk ł·a, wrildiocziniile w iwtejściilu dio dOmu, mizjdującem się pod je~ oknem.
Oofnąil Silę sktromnllie w głąb pok@ju.

Miiia:l pohOŻ!ll~ uadlzfileję, i1ż ~e wadlziiiała go
w p"iiamile. Zaponm.fiał o tern zupeł!llliJe i
pod~z,edł szybko do olcrJa.
-Hm!
Obejrz:al silę na stojącego za sobą s'łu
żąc.eg-o.

-

Po

Oi1es, czy itlo moja siiositra?
raiz pfilerwszy, tawemnJtlc!zy osobnik

od ooha dłO ucha.
- Ni.e, to kuzynka j:aśn~e pana.
- A! -- Jack odetchnął z u4gą.
Myślę, że w tak·1m ra.zliłe wdzi6eję na silebie
te mainatkii i zejdę lliadół, żeby sl"!.ę~ę~ ...•..
z.obaczyć z mo-ją ku-zyn-ką. - Zaczął się

uśm~echnąl Sliię

1

pośp1uesz.niie ubier ać.
Ghles poma0ga~ mu z.rę-czm.41e

i sikiladrni1e.

czlowńek iiryto1wia~ ~ w głębi dutę usłużnoś ć. Zdai\Vlalto mu się, iż
z.oottd'Uie się w \vdęz.ilennu i że sflróż !W'ię
z;ilenn y pDmaga mu wdągać kaful111 bezpi:eczeństwa, ndle pow.iied$l WS!Zakże an~

Mt-ody
szv na

RURY kamionkowe
do kanalizac)\
Karol Foerster, Łódź,
Dębowa

s~owa..

3, tel. 42-82.

Ku jego zdiumilerniu ubrairuile leżał··J

}aik ulane, jakby je s.pecjalnile obstalował".
W tTaikoiie tej dziiwtttej tualety, myśl
1ego praoowa~ia ja1k SZia!Lonia. Wlizja z
ńra'\Wllnka przybla!dlta i usunęła si1ę na. dalszy pilan, gdyż w pew:nej c.hwlPli dostrzeg-t
znów swoje odbilcii1e w lustirze oi doz.nair ta•k
Silnego l\V1S'trz,ąś.nineniia, że iiaikręo~ło mu sic:
w growd:e. Za•c:zął siię lękać, czy jednak
ll'ile dostał pomi•esiza-nia z.mystów.
·- Gtl•es - zapyta~ m~ęk.ikiiim głosem -·czy niie mógłbyś sprow1admć do mnif'e dok·
tora?

- OwisZiem, jaśnie parnńe.
- N.ie zwycz31}nego dokltora, mój ko·
chaniy, al1e takiuego specjaJllilstę od wair.ia·
tów, rommli1esz? Spoojiaililstę! No? Nfe
\Wesz o takiim?
- Do~tJór WaiMacce j.esł dtomowym le·
kairzem jaśnile pana.
- Aha, rozumi1em !

Oko Jacka padit10 na stojący w rógu na
te1iefon.
·- Możebyś go tak wezwa:ł. Póiwriłedz,
ze mną źle i że musz.ę się z num natych-

~toJiiku

że

miast zobaczyć.
Oiiles sk~i~ sitę ~ podszedł do telefonu
Nagi1e PoOdiniilósil oczy i spoijrzaif na swegc,
pseudl()·pain a.
- A moż.eb>y jaśnd1e pain v.~pEerw że
nad:ół
~yńaJł.

szecN

i zobaczył się z palfltiienką? -

Rlilchi'eson Tl!he dial się przeeież od:wfeść

od

powz.! ętego positamowilenlia.
Chcę dloktora I to zairaz -

··- Nie!

zaikornkludowat, st.amowczym tonem.
Poczem. usi:rudltsizy koto okna, wyjął
papl:erosa z papileirośnf1cy, jaką zn.ala:zJ w
ldesz.eni uhrain1ia, zaipadiiit g<> ostrożnie i

zaiczął Siię zaciągać worM1ym dymem. Spiostrzeż.ienńe , że JYOVrarn go, iak d.aiwniiej, wydmuch uwać w kótka, na:pet111ilło go poczu-

ciem m.i'f ej ulgi..

ID.

c. n.)

___

_ __.._ _ _ _ _........_ _ _ _ ..JCUR JER

Nr. ... .14C)
..,_.._._
~

Z

żałobnej

-.... Czwartek. 31

t!O

maja

~~. u. AlekJao~er !orowierki.

Oto wstaje nas wolna gromada
Budowniczych tworzących swój

świat!!!

&ą

spótd7.liielc.zości

w

Pobór rocznika

1907.

xm

I

pro-

łącznie.

Pam~a „o li~niomel 1~rze •
11

Od kilku dni obiegają Łódź fałszywe .
o rzekomej niebezpiecznej chorobie lMu na Wiśniowej Górze i Kraszewie pod Andrzejowem.
pogłoski

te

wywołały panikę wśród

którzy wynajęli letnie mieszkania w tych miejscowościach
szczególnie, że według krążących wersyj
choroba lasu stanowić ma również i pewne niebezpieczeństwo dla ludzi.
W związku z powyższem otrzymaliś
my z miarodajnego źródła informacje,
prostujące i wyjaśniające fatszyWe alarplY. Stwierdzić należy, iż żadna choroba
drzew, czy to natury roślinnej, czy wYwołana przez owa:dy. nie stanowi niebez
pieczeństwa dla Judzi ani zwierząt. Choroba lasu w okolicach Andrzejowa spowo
dowana została przez owady zwane kornikami. które o'bsiadlv masowo pewną
część lasu. Na skutek tej choroby drzewa mogą stracić isdiwie.
Dla mieszkańców wsi położonych w
po:bliżu lasu choroba ta nie przedstawia
(t)
żadnych niebez.pieczeństw.

mieszkańców Łodzi,

REZYGNACJA l ,AWNIKA KOPCIŃ
SKIEGO.
Dotyc:hczaiso\\.-Y tiawn(ik wyd!Ziiia!łiU oś
wUlatty i lrulituiry Magri!s·flraitu m. Łcdz.r sen.
dlr. Kopcilńs.ki zrezygnowaił z zia!jm01\vt:1.1nego ~tainow1i 1ska. Spraiw1a kaindydlaituiry na o·
próŻJillilOny maindlalt będz.i1e zdlecydowian:a w
(t)
mjh1rilższych dniBa!ch.

ZA TRUDNIENIE ROBOTNIKÓW NA
PLANTACJACH MIEJSKICH.
chWil~ 1Wydizi0Jl piJ.airntalc}'i
mi.ei}skriich zaitrudJnqa ~koło 900 roOOtnńtków
se.zonowvch. PonJiewaiż budltat tego wy·

W obecnej

dtJii.a~ n.ite

pr,z ewtiuie prowadlzienUa robót

w talk szeroikfi.ch

.roz:młalrach, 02'JęŚć

rorot-

nilków pra!CU'Jacych obecniile na plantaojach
pr.zvdZJi:elorna zostainłłe do zfi.lemnych robót
przv budOWlile dornów robotnfi~h ~ do
budowy kalnall:imojl.
W ten sposób robotn1licy oi mają z.apew
(t)
moną pracę prreZ oaify seron.

O PODWYŻKĘ PLAC W TARTAKACH.
ZiWli!ąz,ek

Spółd7.liełczoścł

polsikii! czyl1li ZJaibliie&li '\VI kJilelrunku Uitegulowanm płaK: J)l"aJOOWJnlilków za..trudln1Jo.nych w tartalkaich w okręgu łód·z·
k~m i ustail:ilt ce1r11niilk pła'C, '\vleld.lflug kltórego
zairobki :wtl\1ll1Y być pod!nile:SiHooie o~ - 45
procent.
W sprarwile tej zwi ązek poro.rumi::ał si~
z okręgowvm ilnspektorern piracy i jut ru
od... ędzle wspóhi.ą kl"'.inferencję z wfaściciie·
lainit tarta·kQ<w. (>).

PowOlłl3Jllle przez PT·e zesa Izby Sk.airbo-Vl!ej ·OO. mocy po.roz.U!Itlliłeinn'la. z .MlilnJilSterstw.em Skarbu kornllisje sz'cljCUJ111kowe przy
urzędiaich skairbowych dfa zbad!aJl1lila lllsty
pokrz.ywdoonych p1rzy tWIY'fl1iUC1Jr:re podiańJku
obwtmvegu ukończiyły już swoją pracę.
W ®eh wypadllmlch., w któtych komi:St.e
powy±sze z.mtbilejszyły sizacumk ohrotu.
prz,~ musOV.'•e ściągin.i1ęoi1e na'1eżności

z.oota·

t.o ogirainr.czon·e clio sumy usdiailonej p:rze:z
koU11ils)e. Orzecz.enia tych komilsyj prrekazaine zostainą komisji 00wofatw1czei l)TZY
Izbje Skarbowej do ositateCZJJiego zaitwil~(t)
d~enra..
\

DOWCIPNA PRELEKCJA MAGDALE·
NY SAMOZWANIEC.
,
A więc jutro o godz.. 8.30 'Wli!ec.z. w sal!i

fiilhairrnon}i p. Magdia1ena Sa~c
swegio · tailenrt.u lliltletrack!Jegu 'Y dQWciip.niej p:rclekc.ili p. t. „Mężo·
wf:ie i Zony", któ:rą zniam'i'Onowtać będlzi1e
cięta satVTa na mężczyzn i ko-bilety współ
C7Jesne.
Magdad·eniia Samoowiatnfilec sprur<Xijuje
k!lka postaci z pawlileśoi romanityc.roych
oraiz \V'YJ>OWlle szereg ziłośl:i\w.ych spostrzie„
żeń o insty.tucji matłżieństwa. ·
Odczyt Maigcialeny Samozwainń.ec wz.bu
dmi~ w mi.leŚclle naszem zroz:um1i1rułe zialinteresow1a1n~e. Po!zosta!le w rulmv.i:elkmej 1llości
blJ;c.ty nabyć możina w kaisfue Flillharmonii
codztilenni1e od 10 i pół oo 2 i od 4 dJo 7...ej.
rozblyś116e peł'll!i.ą

0

DYŻURY
Dzliiś dyżurują

Z 1000 m. gł~bokołc:i walk. aiucuno-bloba•
:tródła 670 C. Kuracla dale nacbwycsajn.e wyniki
pnu wydsielanł• chorobowyeh eliładników prą

laahlaa, podasne, chorobaclt ko'bleeyeh. Pierwuor••dne pomiesscsenłe
w Thermla • Palaee (llałuralne 111,plele błotne
w domu). Dobre hotale mieucr:a&\lkłe z utuyma·
Diem. Wspaniałe połonoia nad rnlt• karpa11k11.
Waag. Kl\pWłe 1łon.ezne. .park naturalny, spacery
na pl.a.ty. tuałl.
nnamał)<amłe,

Iafonnaąl tu!ńeła:

Biuro Piucuny dla Polski. Cieszyn.

Co dziś usłyszymy z glośnicy
radjoaparatu?
C&wartek, 31~ mada.

w Polsce.

OD WYMIARU PODAT·
KU OBROTOWEGO.

Jutro, t. j. dnia 1 czerwca r. b. na przekoni o g. 8 rano na plac przy zbiegu ul. Prez. Narutowicza i Tramwajowej
winny być doprowadzpne konie z obrębu
XI komisarjatu pol. państw. , należące do
właścicieli lub posiadaczy o nazwiskach
na litery: M, N, O, P, R, S, T, U, W. Z.
Osoby, uchylające się od stawienia do
przeglądu koni, wymienionych w obwieszczeniu, będą karane w drodze admin!stracyjnej w myśl art. 27 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 roku grzywną do wysokości
wartości konia lub aresztem do 6 miesię
cy, a w WYPadkach szczególnie ciężkich
uchybień mogą być stosowane obie kary

Pogloskł

nuia

ODWOł,ANIA

koni.

gląd

Jutro, t.j. w piątek, dnia 1 czerwca r.b.
przed komisjami poborowemi winni się
stawić następującY. poborowi:
Przed komisją poborową Nr. 1 (Pomor
ska 18) poborowi rocznika 1907, zamieszkali w obrębie V komisarjatu policji
państwowej o nazwiskach na litery: E,
'?', O, do Ge.
. Przed komisją poborowa Nr. 2 (Ogrodowa 34) poborowi rocznika 1907. zam.
komisarjatu pol. "aństwo
. w obrębie
wei o naiwi~kach na litery: S od Sza,
T. U. W. Z, ż.
Przed komisją poborową Nr. 3 (Zaką
tna Nr. ~2) poborowi rocznika 1907, za. mieszkali w obrębie XI komisarjatu. policji oaństwowei , o nazwiskach na litery:
Kod Kom. L, Ł, M, do Mar.
Wszyscy wyżej wymienieni winni stao godz. 8·ej rano w stanie trzeźwym, czysto umyci, z dowodami osobistemi lub zaświadezeniami, wydanemi przez komisar
jaty policyjne, stwierdzającemi tożsa
mość osob:v, posiadanemi kartami odroC1'-< ·. ~ stużb:v wojskowe.i oraz zaś wiad c ze
wystawionemi
rejestracyjnemi.
niami
przez Magistrat m. Łodzi.

drogę,

Centralny Komitet

znojnym trudem slwlych rąk l
i doota'ffktb, wi-

Przegląd

Aleksander Surowiecki urodz!f
w Warszawie 13 sierpnia 1865 r. Nauki pobierał w Warszawie, gdzie w 18R2
r. ukończył I gimnazjum, poczem pragnąc
poświęcić się zawodowi nauczycielskiemu, ukończył kursy w semiłtarjum nauczycielskiem przy VI-em girnn. w Warszawie w 1891 r.
Tett jednak, który miał być później
promotorem wYChowania fizycznego, jui
wtedy począł się przygotowywać do
późniejszego swego zawodu i w r. 1892
ukończył kurs szermierki w szkole wojskowej w Warszawie, a w r. 1906 kursv
związkowe dla nauczycieli gimnastyki
we Lwowie.
Szkoły handlowe w okresie zaboru r:>
syjskiego zależne od ministerstwa handlu
cieszyły się większą swobodą, to też od
r . 1898 ś. p. Aleksander Surowiecki mógł
zostać nauczycielem gimnastyki i szermierki w 8-klasowej szkole Zgromadzenia
Kupców w Łodzi i pracowal tamże przez
21 lat.
Gdy gimnazjum polskie Tow. Uczelnia
zostato upaństwowione jako gimn. imie .
nia M. Kopernika, ś. p. Aleksander Surowiecki został tamże nauczycielem gimnastyki, a od r. 1922 l kierownikiem hufca
szkolnego, ukończywszy poprzednio kurs
wojskOWY dla nauczycieli wychowania
fizycznego w Rembertowie w 1922 r.
Trzy pokolenia młodzieży przeszły
przez jego ręce; on wlewał w nie krzepkość fizyczną razem z hartem ducha.
Przyjaciel mtoozlety, stojąc wiernie na
swem stanowisku do ostatniej chwili
kształcił hufiec szkolny. który odznaczał
sie szczególną sprawnością f jesz~e we
wtorek 15 b. m. w godzinach popoludnio
wych wprawiał młodzież do przygotowu
jącego się święta sportowego. Nie folgowcJ sobie ani na chwilę i zdawało się, że
ten żelazny człowiek jeszcze lata całe
będzie mó.i:d pracować dla społeczeństwa
gdy go w trzy dni później niespodziewana
śn1 ' erć wyrwala z grona rodziny i przyjac!ół. czyniąc niezastąpioną lukę w gronie pedagogicznem gimnazjum im. M.
Kopernika.
----:Il--

szeroka

ku łiepS'zej prz,ysrdości.
Wlasnem6. rąikami bu<Luijemy we :wspólW n:iied'Ziiielę, din6ia 3 czenWlC'a sipólcWjelnym Vv•ysiilł'ku w 1ud0iwych or~h
czość polska święcń'ć będlzriie swe dorocz·
nie śwdięto.
spó'ldlzi!elczyoh dobrobyt kraju ii szczęście
Z pośród olbraymiltej annj;i 200.000 spół· przyszłych PQlkoleń ! Bud!ujemry nowy
dlz.fel!n'1 i Więcej niiti stn m!illjonów rodl?iin śwUlaJt, wlQllny od W'Y1ZIY5lk.u ~ ·kircyrwdy na
sprarwiiled:IIDwości. bra:terstw:i:e i hann'onr.f
~eiszonych rw spółdl7Jiellfliach na caliej kuii
Zlll~kńre.1, 10.000 polsiklilch spółd!Zliedni ~ dwa oparty.
Nlillrogo n•iie pa9Jllnoo mhraiknąć p:rey, tej
mfiljonY' rod'zliln w nich U'ZeSIZOltych z.jed=nooz:ą rw: tym dJmin.t SW!Oje myśfl: i uczucia.
budiowl1e.
W cJin~u św.ile-ta naszego wyclą.gamy. rę
RoZJW1ilną , się t.ęarowie s?Jtandarry braltlerstiwla ludow ff Ludu t zail~ na 'W!ileltlrne ce do iwsizystklilch na57JYCh ~loby;wa
l>Ol'llald g<fowami sz.eregów, zifąc.zony.ch i- telij ~ towarzysz.y pracy z ~Milem:
Wszyscy do hratllnkh szeregów ~
de-4 radQSllą wspólnej pracy l\V\Sl2JYStldch
. dzielk::izych !
dla dlobra wszystk!Ch.
'Y'/s.zyscy do spółchielmf
Miiljony ludu Pl"acuiącego ~ WSiladt ~
waidząscą

głów twon.ącyclt bogaotwta

~). p.

,/

Odazwa centralnego komitetu.

milaJstach,

si ę

'-

, _ __
12::~.,.:.rw:olCu~-::.:.·_

w ~niu 3 llBPW[8 dororzne śWiiłD S~ó~ZiDllZD~li.

karty.

Dnia 19 b. m. rozstał się z tym świa·
tern. dlug_oletni pracownik na niwie pedag?g!czneJ, Jeden z najstarszych nauczy.
cieli. w . Łodzi, znany promotor WYChowania fizycznego św. p. Aleksander Su:
rowiecki. Pochodził on ze starej szlachcc
kiej rodziny.

ł-óDZKJ".

APTEK.

Warszawa, UU m. - 12.00 Sl'l&1Il3! mastt, hej
od z wieży Madaddei JW ~. komUlDlillcat
l.otA1cro - meteorologiczny aa.a; mad program;

12.00 Odczyt ~ st.uianłefn Mm. W. R
I O. P. dla mbhieży &Zlk<Jlne.J 11. t. „~ami Rzymu i Ka.rotagi.ny" iwygl<ooi prof. Jćtl.ef Cz.ekalski;
lZ.30 Transimi.sia rr; f.iłhantl10ttl1)i Wairsimw&ctei. ·
Koocert SIZllromy ()f!'lg)a.tllii:rowa!llY przez Wyda,. Ośw. '
i il(u1tury Magistratu m. st. Wa6SZ2JWY we5dl6t ~ ,
Połskie.m Radtiean; 15.00 KOOlU!ll:ibtY: meteoroło

g;iczlny, gOSiI)Odairozy On11Z nad ;program; 16.00
„La połili.que etraingere de fa iPol<>ZM du demien
moł.s" wy.głosi d!'. Jan Gmyma[a..Qraboiw'led:·i~
16.40 OdcZl't p. t. ,,llltt\Pll !katodowa" Ziaiwllsko
f.lzyc:me, wyg:losi prof. dr. Tadeusiz M~;
17.20 Wśród lks.iąitek, IPJ'Zegl~ najoowszJdl WY•
daw.nktw o.mówi prod: Heiruryk M.OOciidd; 17.45
Audycja !Ueraaka; 19.05 Komu.Mkat TdklńczY; 19.3.5
Odc:z~ p. t. „Za~d g()ISllJOdars'bwa !l"alne.go w
świetle n<J1Woczesnej metodyki praey" wYig!OSi

prof. Stefain Biedr:zyiak!. Po ódozycie ~t
TQ'W. Zachęty do hodowli koni w Polsce; 20.00
Pcgadanlka muzyczna z cyklu ,..Dziie.ie mtllZYki",
wyigłosi prof. Stan. NJ.ewd:a.domsiki; 20.30 ~
le.kb. W ;prz.e.me klu&etyat Messaigtt Polooałs w
języku fra<110USkiJ111; Z2.00 Sygnał czasu, komuni,
kat mcleO!l"ologicmy; ZZ.05 Ko.muniikat · P. A. T.!
2Z.20 Ko:muniikat poticyjny, sportoWY l>Ta'Z nad pro
ir:ram; 22.30 Trainsmisja mueyiki taaiecznei.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATR MIEJSKI.

~sąicyjna ki>:meclla detelrtyiwd51tyiczqia Waftla·
ce'a gran.a będzi e nadal ~ wdecwrem or'80': w
S<lbotę l w nie.d21ie«ę. Ceny l>Qł)llłarne: od 50 zr.

do 5 zł.
Jttt:ro raiz ~eszc.ze ! bea;wz.złędnie ostami w se,
zonie „R<lża" Żemmskieg<>. Ceny naij!llższe: od
50 n. do 3 zt.
W próba.cli :pod lcieirunkłem re4. J. Booecl!ie~ Stefana Żeroms~iego ,,Dzńeje gnecbu".

apbeklli: G. An·ronillewtilcza

(Pab.iialn1iicka 50), K. Chąd'zyńslcile~o (Piotr·
koWl.Slka 164), W. SOfkcliewiilcm (Prrejazd
111I'. 19), R. Remhioeilli'ńsk!Bego (Andirzieja. 26),
J. ZU111<lele1W.lic:z a (Pi1otirikorwska 25), M. Kas
per!{1i1ewicza (Zgueirska 54). S. Tra1w1kow(b)
skiiej (Brz.eziins.ka 56).
--:::--

KOMUNIKATY.
Zairzad Związku Zarwoc:IJowiego ,,Praca
Poiska" '\1." Łodzi ul. Główna 48 wzywa
swvich c:d0111ków do s~awi1en.l1a się w sobotę, dni.a 2 czerwca 1938 roku o gooziitnie
7.30 \\~iłecz. na ogólne mlieslięcZJne z1ebramiBe.
Na pO!I'ządlku di:uLeinnym sp.rawa podfWlYż
k<rwa. Ze. względu na ważność obrad u·
dmi1a1t wszystk.ich członków obdwdązikO\vy.
:tanli1em legutyWejśoile na sa:lę tyi~'ko za 01ka1
maio~i C'Zł oo kows foilej krerwoooj).
Zairząd.

--:::--

Na srebrnvm ekranie.
KINO „ODEON'._

-

„WINO, RULETA i KOBIETY„.
Ml fi1mie tym ~a Ua·na łfaid. Ltńię to wystarozy na·j:i..uipel:niei. Urocza ta artystka ma ta•k
wielu 11:W10lt'111nlków w naszY1111 świ'eoie ikiinoiwym,
że u1clzia·r jej w frulrmie Jest gwan:ancią je-go powodzeittia. I słusro<ie. U.ana łfaid roZ'W·iia bowaem
w ,.Win.ie, ruleoie i ilrobietach" tyile s.z.czesrego humo;ru taką werwę i weso lo.ść, ie g<lyny grała ona
jedna, f.lilm bylby doskonaily~ A praeol~ prócz
Liany łfakl 'WY&łwuJe Jeszicze ATillO, i!\OIW3 gw.iazda komioz.na na ek1anie !ll!iemieiokim.
fi:l.m ten OJ>Ol\Vlfada dz.ieje mocno ;po<l·tabusialego a;ie.mia.nl1na, który się wY!hiera na hulrunke dn
stolicy. Zie1miamn jest ipod ipa\lltof.lem u swei n.ie
tyle nadobnej ile Jronpu.le.n<tatej i oka·załei mał'ion
kJ. Liana Ha łd je'Sit kusicieliką. NJe ostał się jej
wdzięko111 f!aisz zie.mianan , rówriJe ia:k i wicia: się
im os t a ć tt·ie pO'brafi. Bohaterow.je fit.m u pr·zeży
wają slereg zab a'Wl!l~·ieh sytua cyj, s.mutnych 111-0że
dla ndcll, 1lecz z.aba'Woll~h dla w idzów.
0

-co:1--..-

TEATR KAMERALNY

prr..ed zamkndęciem na okres wa4cac:vUnY ura dziś,
w sobotę i w nie:dz.~le (}utro, pią,tek, nmerlstawUe
Gie zawieszone) osltao\Jnde 1Przedstatwlenia a.rcyizaba'Wlłle! fa.rsy Hennequii11'a I Vebera „Co&iemie
o 5-ei" z Jarlk:CJIW!Siką , GrywdńsJcą, Morska,, Krotkem, Moroo.ińsk.im , Szubertem i ZnJozeim. Ceny
rmiżooe. Począte<k o go<llz. 9 wieczorem. SaJa do·
brze wentylowa.na.

TEATR POPI tf .\RNY

po raz ostatn.i melotly~a ol)eJ'etka ~o
ny ,k-0mewilskie", 1która be~ie schodizl z
afisza.
JU>tro z p()IW'()<!u ge.neraJl.nej prólby „Gejszy"przedsta1\11iienie ~w.ies.ume.
W sobotę ,premiera ol)erełikl e~Y'CZlllei „Gei
sza" czyli historii ja,pońsikiej herbaciarni. W rott
Chińczyb Wuti-Hata wlaśoide1a hemadami WY·
stll!Pi zawsze mile w.idzia'lla Sabi.na Ziiełińs.ka, re·
s.ztę oosad:v tworzą pp. PJ ątlrow&ka, BrOiOO'WSdra,
U.rbańsiki, Moranawticz, Zaklr.zewski (i?Ości.m:.ie) i
Mil~er, ikt óry te <llJ)ere.tkę ireżysemwa~ .
Poczymają,c od memiery ,,Gejszy" prze.cl.stawie
ll!ia ro'Z1)nczy.nać słę będą pooktuall.nie -0 godz. 8.20
a lrończyć o 10.45 1\,\1\ieczorem. Na 1Prem je.rę i n.a ·
~tę.pne pnzeidsta1wien·ia biiety do naJbycia w obt
kasach teatru.
Dziś

TEATR POPULARNY W SAU <JEYFR '-"

W sO'bo-tę o godz. 8.20 i w ill•K.lRJe,lę o 4.20 i
8.20 {)degrana będzie arcy-1Weso!a 1--"rotocllrwila w
3-ch aktach „Czerwo\lla ma1S1k a". Reżyseruje Sta·
nisla;w Dębic.z. Bilety jtl!Ż do nabycia w kasie te·
atro na mie)s'CU od 4 po IPOł. do 6 po,pot
„GONG" W OGRÓDKU, Cegielniana 16.
Dwudziesty fl)rogiram teatrzyilm „Goog" 1>1'1ZY
ul. Cegiel.nia111ej 16 ciesa:y się stale 1P-OwOOze.nJem.j
Na całość programu składają się s:kecze i piosenki
µióra Sta.rs:kJego, Toma·, Wfasta, fasitirzęlbca ! in-'
nych w wyikonaaiiu ca~ego ~espo.lu.
Wkrótc e premiera 21-ei rewii ~- t. ,,Na raty,
na wekseJ:ki!".
Co&icnn!e dwa ~ta'Wi,OQia: o ~ 8 ;
.
lO~j wiog"ZMem., ,J .

Jfr. 149
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Dział oficialny. Ł. Z. O.·P. N~ ~ :...
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Dział
„

_„

*

(Dokończen:e.

wolno mu grać, ani podpisyw<ać
warzystwa.,
kairt:v zzt~z.enta dra inn~() towairzystwa.
Wszd4cie ·· dQdałkowę .zo00Wdą22111h giraczy

XIJ. \\'YSTi\PIENIE.
§ 2S.
w~ględem ,towarz.~Sitwa ~ od.~otndie są ltjeważne.
}\' ~~~i~~e cz.lonka ŁZOPN. musi z05tac zglo
· 6) Gra~ze, nio~ · być zglaszm do dki:ęgu bądf
· ~z;one na j)fśmie najdalej do dnia 31 grudnia po.
przez " CłorędLenie kartY ·w se:kre-tarjacre, bądź
to
·przeciiwtttym razie ~ootaje
rrzeddld~i"<> ro'.ku,
t;f~~- ŁZ-OPN. })1'Zez cafy rok n<Mtęprty · ł ja· • też lisłettt PQle~ym i wtedy lako date wipfY1'Jłie
im ·taki' pdnpiSi· wszys&ie OJ>fafy na rn:iecz ŁZOPN. cia. uwa!ać niłłeży ,·date stempla. poczito~. W
wypadlka~h pil{l.yeh m0że ·być gracz z.i:;loozony
(PZPN:, ~~zew,idziane § 7.
telegr2/fk~.
lub wyldu~e · z
członka
Wy_$tą'Jl'ite1Me
7) Ka2dy -.$ ci m0te brać ud~ w g.r ze na
wyrówumobow4uku
ŁZOPN;. .nie -zwalnfa go od
oicipowtedzbrno(ć ~owar~twa. które go zdasza
Ma. ~ri~lttyc!r · z.obowtiązań i z:a~~łośd.
niwtYchmilast po zgiosz.eniu. ,
~m. PRUPISY o· AMATORSTWIE.
S) O ,n~·. POJiPłYwie pwóch. tygO\'in! od dnia ~ło
. .
§ 29.
·_ ... '. .. . .
!;zenia gra!;:,; a w . ą;kregu łf..,e noo-ejdiziie z PZPN.
W , drużynach towarz}'IS.tw, nadeż~cych do
odpowiedź, ··ina · gracz pra:wo· brirć udzia1 w z.rze
t ~OP~:: ~ią wyśłę<t>Oftć fyłko b .a.cze. którzy w b.arwaĄ;~ , t9~,air#st'wa, dla którego zosta! zgfo
uty.w~ ,~łni czci oby.watehldej i ~trzep.ją
szony beź w~.~e~~i·cll konseJ(wencyj (Wstecz) dfo
··się
zi.iwodo:wcqw ··
·MSa.4 :':~twa.
towarzystw'a, w razie późndejsrego niep0tw<ie·r·
·#acra, P.obi~ritią.oegio .· ,kwote ~~ą dzenia zglqs~ia. · 1
•
ltob oiągrt!lcego ja1~ąkołwiek korzyść ma;terjałną.
9) W r3i7;\e ' n:e'czyte!onego Jeb 1iieko'!l!'.l!etntg:>
k,iP.ia. !est· w_yzsza "niż zW!t"ot ~ych a Ml.e- wy-p_ernie~ {;uty t?:łoszenła, ma prnwo llkr1;>!-!
fy~ kwitami udowpdnmych WYdamk6w na wyZWlt'ócit ją do l?(}liownego wy_petn~enliii. przypżem
p.), pąąr,67.
~ti~ ~·~~owe" (dr~:\-. buty
wszelkie kons.ekwencie twlokf pot1I05i ~-ne t.o·
i WY,(~ .kolejowe. ~ ~ na podr~t i
·
·
weyst,wl)_. · .
które
~fę te ·kOS2lta..
aniem rozumie
ł19tef utrzym_
. '
'
każ.tlej chwiili praw•'">
10) Każd;sr itraez ma
re&tęifY, ponięsłone jako lromeo2me dla wrdęcila w
wykreślerua ~oii, z,-lrst y graczy towairzy~twa, dia
~wQcł?dt (fukże w. 'charakter.ie giracza' r·ez~.rwo
· którego bYt .::ź:tnn~r: .
w~)::' .J<aż.dy gnoz bforąey tictzGla.ł ~ zaiv..~Geh
W ty.m 1te!:U. g:r:icz zwraca sd~ o wy.kreślerue
2JllWodowCerm. Nte wolni-o do sekrcifar.Jatli tr;~,rarz ~rs~Va ustnae· lub plisemn.le
o ~~ Piemot"''
~ !fa~ł utracón,e,go z~bku, czy~ pp- w tr m wi,Pa,tki1 listem póJecooYni. Sekreńarz to·
Ś1~ r:rr;y- · też w f~ J)Olk;ryiwanfua koszlów
warzystwa· <)ho)v;ązaity ies·t \v„:o.bu wyiJ)adkai::h
wYdanicn· !ba' .ietto Ź36tępcę w jego ·pracy zawo- w ycl.\ć rv. oięść karty 1!1tł~zClrAa i wypef'niłwszy
ćoweJ;. Udziąt towalrz]'Stw zwtuilfowyeh w zawo
ją odpo:Wff.ed.n.;o or;iz faopatrz.Y'WSZv w date, piedach nrźądzanych przez osoby' pr~e dla zyczęć i swójopodp:s; przestać w ofa,gi: 48 godzin du
~ ku , lub Si>ekułacjl. jest bezW'MUill~cown wizbr0111wsokrotar!ahl okręgu . Z:!Jwia<!.mJjlaijąc_ jednoozewic
f1Y p',:i'f ·r~em wykiucze.nfia. · Ud!r.iał zaś towap is emm~e grp.c;::a.
r ~ystw _v/ zaiw.odacł~ organizowainych dla zysk:i
Oracr; w~-kteH ony nie moź e , P:rz.ea: 12 nties-!ę 

przez µ-zesa:enia niesportowe jest doz'wolony w~'
CJ' od da ty żądania w ykr~l ema, grać :>..ni P<Xl·
tącZilt~~ ną, zasadzie zez.wołen1,a ~~ władz:i:
Pisy w.ać k;>.rtv zgló~en ia dla in.negr, tc>v.•artz:Ystw:i.
·
·
1'4 1')\;a,rsJtiej. .
Gr~cz wykre~lony m(lte grić w d-rn:?-l~i~ 'toXIV. ~PISY O ZWALNIANJU, '°WYKREślA· ~zyst~':a, i które-~o się wykireśli~. 4~ro p.J
ponownem zglosz~n:J.u. Dapuszoz~ jest wsb·
NJU I ZGLASZANIU ORACZV.
§ 30.
• •
•
t
wia-nie traczy w:rkre~lonych w ąl.\r:u cans„kresu
kh "''Ykreślenfa , do reprezenmcY')nyeh d<nltyn
W drużynach towarzystw, nelri-1<:yeh do
·
·
państv:o.w:Vch .I o~('gc.wych.
PZP~l., mogą występo.w2.ć tylko g:raicŻe zdOcSzeni
11) Razeni z_ ·tądanriern wykreślenia (lub tei
we_dtui> n aśteyiJ.ująr;~ eh przeprsów i zasad: ·
i:otem) rr.~i<: g r ac·~ prooić zat ząd łiołw:lirŻ}-stwa.
1) 'PZPN. , W)'daie ,J<ainty' :z.głoszema", s.kładia
f:i,C'e s ię ·z 5 części P'r zy Żgłaszimfru się wypeltma dl.a kto/eg~ byt .:zYiJlny, o ~wdtdealiie. Seb'etairz
gi;acz · (lub . sekreta:r1: towat'Zl'Śtwia, do "litór~ towarzystwa · obowiąnny jelS!t wtedy:
a) ' przesia..5-W:\'}uMle111'. _e rrr~ząct>go o z:wolnieg~aoz !i.-ę zgfasz.a), ezytelfnlę i a.tratnentem c(pontie gr:ic,za .' w~ ciątm 48 gt;)d.Żh1 dei sekiefairja:tl!
żąjia.ne, .jeSt ri:~·mri maiszyrowe) p.ierws2ą i piąt3,
okr~i::u , za.whdami::lją;: je<ln-ocziś~ic , ~ac.za i
część ~~aitl.y, z.gto~zenita 'c:a.l.kowdcle, drugą zaś b): i>r~ecitttiYć pro§hę i ·rac:za zaci~do.'llłli 00.w3·
'9r{>c:z ,~Y · zgłoszenia. Pe> podpisa!lliu karty w
rzy.st\va . do rozstteygniecia , które powmn.o na-~
dwóch mi$eacb przez gr.iem, sek'l'etGJm. 00VM·r'z~st.Y1~ . sitWlerd.z:i ieg-O ~ &wym podptsem i stl(J)ić w cv1sie mo.żrlwJe najkrótszym:
12) je.;11 zairząd mfa.:e11i gr~czo.wl zwolnfon!a, !l'e
llt~
na.~i~~ ·pdeczęei towanystwe,,
kretairz o.bowi~nY jest ·w ciągu ·24 godZ1in zMvi1
~::vta. tak wypełn.iooą kartę do sekretairjaitu od'- ' " - . ·
· •·
'l()śnego Okręgu
óómi.: o tern g!l'.a~;r,a .o~3a. przestać J-cli·ą cześć kar '.
ty zgfo~tert·i!l ,do ~'*!ehrja.tu od.n(lśi;ego okręg-a, ·
?) ' Sekritanat okręgu i>rzecoow4i;e u stiebie
który następnie !SrzesJ' łit il\ d~ ?ZPN ..
p 1 ąłą, czę"śł· karty zgłosze-nła. stawładąc · ~a ·ltwi da-

, . .. . .

w

..

0

:rwaia

za. .

kµdego

r.t.

z

~

;est

Pooz-em

•

,,J.

'•

.

._

tł. ·wprYatięd;a - ręsztę · zaś, po pastawdeinii".l daty~
u:PIYn·i~~ią ń.a 'częściach pier*«J · i ' dir·µgie1 P~·
.
,
·do se-kr-etac;aitit PZPN.. '
:,.:1;1f:) _
· 3). $ejkr~acjał PZPN., p(') J)QtwWtdzęllM! gra ..
cza z ,datą .· pow yiszą zaitrzymuje u słebie część
pierws~ą, . resr.te prze.syfa tMV.airzystwu za 1>0·
.~teclni~t~~ od'1'1 -1śnetto okręgu n.a!łpóźin!e.j w oią
;'.u:· 5iMmin . on~ . 1d.eząc oo ohwilii · wysiania prze.~
~

c kre~.

·1a:rm

XV. ROZWl,\ZA'SIB LóDiKIJ:OO Z. O. P~ N.
§ .31.

Rl)zwi;i,<-'ilinie ŁZOPN. może natStąa:dć tytko ·na
zg.romada:etiia
wailinego
uch w·a fy
J.l005'ta wi.e
J:.ZC'PN. wn~ks~ością 3/4 gfosów przy obeon.Óści
2i3 upra\\'n~<.>nycl1

do

towan}'S'tw lig~ PZPN„ i:ostePottfe
jak w l!lllnych o..1<r~p.ch . tylko do
:• ktde( karty zglosz.em.a· dod,ai.ie się dodaiłkówo
i:z ~ Ść $-;ostf.ą, 1dtira pezosta,j e w LPZP,~:, 111amri: i ~s t r>iąw . częŚć jfo potwu«dteńiittl jej pr~ez
f?ZPN ..: t \vtó'cona jest do odipowłeqnd.egÓ OZPN.,
daine dotyczą~~
' l)O~ iadaf.• róm~i
tonfo
;;.ż~hv.
.„ .
. '
t·
..
.·. !·
k ~ tde g-o ·J1:r3;~!a · :tHi·arzystwa ll.d eżącego do Ug!
· ·. 5~ ' l}f:pi1ki.g.racz' je's t zgf-Osw!'ty dla iednego to4~ C}!11ośn1e

~ ię ·i<l~M~eZ.nie

Orygi,nałv iwohtień ni-uszą być podvs-a.nc
przez pre-z,esa i -sekr~ta;.;,:a tow:11rzystwa, wzir.l~d
nie ich ur.i:.ędo~' l'CU , zastępców . Klubowi n<!c '-wnl·
M wyd.aiw:ać ·orY,\%iitttt1i ' iWo'ln_i·cn~a ·gr;i.czowii. Jakt
cfaim. ~wol'!li:enfa -Jic.zy się d.aita jeg;o wysitiil.'\vienla
J)rzę?: zanąd f~v.· fu;v~twa. 04wo!all1rie z·w~ln~ht
przez tó.wairz1~tw p . i~śt ni'.·~d.opusz cz-a!ne. Karty

zgl<)'srery1a,' ~wplnienia i w ykre śJ.('lniią ltl-3-óą by~
· !Jrz~syr~ :L,is~mi po!t ca1iemi, wz.i~ę<Lńie dnręoza

za pokw1tC>wanrem.
13) or'acz zwolniony mote.· Pod~ać karte zg~
~zenia dla' ń~~~~ towarz.yst""a ąaJtYch'n,i!asł Po
·
.
otrz,yman.m ,zwol~ię.nfa.
14) Qr~zy„ ~blm roz\V.i1lp111ego, skreśl~.
zfuzie-n.owa.TtSlstó ' oraz ta·kieg<>, . który zmi~niłt

nę

.głooo\\ianiiJa.

M:ii<\tek ŁZOPN. w raiz:ie roz,v.iU\.zama przekazuje sie rra rzecz P~skiego Zwłązku PiNc; Noi11ej.

§ 3Z.
We wszystkich ~!awach tyczących się zaikre
.su dz1hłania z,ą.rządn i wy.<Watu me przewJdz!a.
-nych przepisami nint!lejSzego ~ · roi:S~ją
:>airząd i wyd·z ib.f wedfug ~. a za czynności
te odpo.wiedzialni · są przed · w.ai\nem z,gromadizer ·ie1'l1 tZOPN

POLSKA NA OLIMPIJŚKIEJ WYSTA·

WIE SZTUKI.

Pol·s.ka

n!ievw:}nkłe

lii1cmi1c
Ekspona,ty dv
konh:-u,rsu pł astykii obejmują alrotfo 60 dlzrl1eł,
a po z,a tem Polska bherz.e udzJila~ w lron~rsi~e Hterack.im i w konkurs.ile muzyobstawfa

o~~mpi'.:jsk !

ko11krnrs szruki.

C?Jnym.

NASZA REPREZENTACJA OLIM·
PIJSKA.
W dtifu 13 cz.erwca komfsda ó:tiłmpdijska
ZZ. zb'.1erz e się na sp.ecjalnem pcsilledtrenfilu,
na kłórem ustirulli osta.t·ecz:ni1e Hiczbowv
s~Cad nas.zej repreze;nlt!ac.ili w Amsterdi<inflle. \V skład komij1sif! otilmp~ej ~ho
dza pp.: fu\ż. Znad~ J)UJ11k. &b}rowlsik!f. qtjr. Ol acisz, Naikooiecizltt:ilk:off, kpt. Ba.ram. Suk>drski~. 1i!np. Sobol.ow:skń,: P.~et·r9ytk'10IW
. . . .
ski i .Tretie r.
1

POLSCY GIMNASTYCY NA IX OLIMPJADŻIE.
Jak '"~:·adomo, polski kom~itet ·OJ1impiljskl

porv.~ilerzyf org;au11"~a,cję nas,z ef eksped~cji
głm11astyczne'.i Tmv:anystwu Oittnnasty-

c:oniemu Sokół. Sakól przygotowu}e · się
ba;rdiro :111tensyw\rni•e i naileży mlieć na·
d'Ż'ile-ję, że P()llska b~dz.ie w giiimnasityoe go-

din~e zaire1)fezenło"lvwna.

Wydziału

Gier

i Dyscypliny Mi 19•

• • 1

15) Gr3C(U, którzy przy6ywa4ą tłc> Poł~ z łn
r.ych Zwiią.-zaców- Państwowych, a nie są obyiwa00Rzeczyposp:JNteJ PołsicteJ, JnOJ~ być · J'.IR3'·
ieci do PZPN. trlko wtedy, o ile mieszlka:ją jaź
sta:le w obrębie Państw'<ł· Polslciego · (włącmte z
terytorjum wol.nego ini'aista ; Gdańska), J:>l'.tymJm.n·k?i tFZY miesią~e. Ilo brama . udz&aau W UIW()·
efach o mistrzostwo wym~amy .jest nialjmnńei
roczny stary pohyit w óbr~bie Rzocz:vpospomej.
16) W drużynie reprezentaicyi)nej pOlsktrej roog~
J:.rać udiziar wyłącz.nie 6by\\o~atele Pa~t-wa Pul·
SW.ego.
17) farne s.zezegóty dotyczące 'kiart ·zgłoszf;ń.
wmny być normo.wane speejał-nemi in!S<truk<"Jami.

w

.

Komunkat

a.·.·

KOmunik.a t .:zarządu Ne

oficjalny L Z. O. P. n.

z dnia 31 maja 1928 r.
1) Wzywa się do W. O. i D. członków
Ł.K.S.: Otto Zygmunt, Kowalski Zygrn:unt
Mikołajczyk Józef, Brzeski Kazimierz na
sobotę, dnia 2 czerwca r. b., o-godz. 19-ej.
2) Podaje się klubom do wiadomości
że Policyjny Klub Sportowy wycofuje
się z dalszyoh rozgrywek o mistrzostwo
kl. B.
3) Za przerwanie zawodów o mistrzostwo kl. B. K. S. Samson-Ł.K.S.B .
W. w dniu 12 maja r. b. ukarano grzyWn~
25 zt. Ł.K.S .B.W.
4) Niniejszym zawiadamia się. że -sta
re karty zgłoszeń do byłego P.Z.P.N. i dn
bylej P.L.P.N. są ważne tylko do 1.5-gc
czerwca. Jest to termin ostateczny, pe
l5 czerwca gracze, którzy nowych zgb
szeń nie podpisali będą uważani za niezgłoszonych.

5) ·wydział Gier i Dyscypliny P.Z.P.
uznał , że gracze I<lubu rozwiązani;q">.
skreślonego lub zfuzjowanego, otrzvmując automatyczne zwolnienie z dniem zawiadomienia okręgu, mogą po podpisaniu

N.

do innego klubu brać udzia! '.V
jego barwach w mistrzostwie. nawet w
tym wypadku o ile grali już poprzednio
o mistrzostwo w klubie rozwiązan vm
Dotyczy to jednak tego tylko wypadki.
o ile klub rozwiązany grat nie więcej oi;.
polowę przypadających na niego meczy.
6) Protest S.S. Union odrzucono w
sprawie zawodów Union - P.T.C. w Pa
bjanicach w dniu 17 maja.
7) Ukarano P.T.C. grzywną 25 zt. za
brak ordnerów i porządku na boisku, pod
czas zawodów z Unionem w dniu 17 maja.
8) Wyznacza się zawody o mistrzostwo l'..Z.O.P.N.:
dnia 2 czerwca Hasmonea-Kadimab.
na boisku ŁKS., godz. 17-ta.
dnia 2 czerwca Kraft-Oratorjum. na
boisku W.K.S., godz. 17-ta;
dnia 3 czerwca Pogoń-Rapid, na bo.iską ul. Wodna, godz. 11-ta;
dnia 3 czerwca Gwiazda - T. U. R..
(Zgierz), na boisku Sokoła w Zgierzu.
·
gcdz. 11-ta;
dnia 3 czerwca Burza - Sokół (Pa·
bjanice), na boisku Burzy, godz. 11-ta;
dnia 3 czerwca S.S.K.M. - St. im. Sto
wackiego, na boisku S.S.K.M., godz. 17-ta
dnia 3 czerwca Neszer - Sokół (Zd.
Wola), na boisku Sokoła w Pabjanicach.
godz. 16-ta;
dnia 3 czerwca T.U.R. (Zd. Wola) -Jedność. na boisku Sokota (Zd. Wola).
godz. 15-ta;
dnia 7 czerwca Orkan - Ł.T.S.G .. na
boisku Ł.K.S., godz. 17-ta;
dnia 7 czerwca Kra.ft - Sita, na boisku W.K.S .. godz. 17-ta.
Wydział Gier i Dyscypliny.
zgłoszenia

'

DZIE~ POLSKIEGO ZWIAZKU BOK·
SERSKIEOO.

ma

zasiifoini'a fundus:Zu otimp111Jsikii1ego w
dmfu 2 czierwC.a odlbędą si1ę na ca1lYm teren1ile Polski zaM't'.)d,y boksersk1i1e z udJZJilaJlięm
najlepszych piięśda'fzy.
W Ładlz:i odbędą sile( w safli! H.eł.en-0v.rle
zal\V!ody z udzi1211tiem Stiibego, Oerbilc ha
·
KcmaJrz.e,vtsk go.

re

DZIAŁ

OFBC.JALNY

Komunikat
1) Za

ł..Z.O.P.rt „

Zarządu

Nr. 9„

nieuregulowanie - należności z

tytułu składek członkowskich i rozliczeń
zawodów o mistrzostwo Ł.Z.O.P.N. za-

z

wie!.'za się w pra\v ach czfon ka okręgu ż.
·
S. O. S. „!fakoah" w /m.

2) Przypominamy, że upoważnienia
dla delegatów na nadzwyczajne ' walnt!·
zgromadzenie Ł.Z.0.P.N. w dniu 3 czerw
Piotrków. Górski· osią,gnąt
;1aoi<;wę, U)Va.fi ?1~ i~ko a-11t~tnaJtY.::z.t1ae 11Wo~·- zawodów ·25 p: p: w Pi.otrkowiie 13 mtr. ca r. b. muszą być zaopatrzone w pie-.
1.ych z dnłe<m, w . klórym okr~g rosfał o J>OW'YŻ· . w .' i21ucie kulą i 38.75 mtr. w i:zuci~ .d vs- częć i podpisy prezesa i sekretarza, wz,gl.
kiem. Inne wyniki: 100 mtr., :200 .mtr., i ich urzedujących zastępców. „'
· ,
s~em z~·ł~o~n~,._ ' . • ·
3) Kluby, które od dnia 5 czerwca r.
640 cm.,
wdał - Cukrowski 11.4 s, 24
oszczep - Oleksiewicz 39.13, 4XlOO m. b. nie rozliczą się ze skarbnikiem Ł.Z.O .
47 sek., 400, 800 i 150 mtr. - Cygankie- P.N. z odbytych zawodów o mistrzostwo
.· ,
•

·~ J.;ł'
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~
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•

•
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GÓRSKI RZUCA ~ULA

.
ta·MJR...
, pgdcza.s,

'

s,

__
HeIen o„ w· ll·li K~nrnrt sumtonlnn~

t_ąw-~-~-~~~e~zd~~z-~
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.~_Kurje_r Łódzki"

oficjalnym organem I;,. ·O.

\V myśl dyrektyw Polskiego Związku
Oier śvort9wych w Warszawie, komisja
organizacY:ina okręgu łódzkiego gier spor
tówyclf, odasża termin zebranfa przedsta
wideli klubów zgłoszonych do Ł. o. · ż. ·o.
S. na sobotę 2 C7,er\vca' r. b. godz. 8 -w · w
ló)(a'lu :Polskiej ·Y. M. C. A. Piotrkowska
~ -.. ~wiane. będą WYłącmie sJ>fa~

z. G. s.

rozgrywek o ~istrzostwo okręgu łódz
kiego w kószykówkę, hazenę i szczypior·
,·
niaka.
JednQGześnie zawia<lamia się zainteresowąne ś~o:warzysżenia: te uchwałą K. O.
O. S. orga.nem óficjalnym f~ód;i;k. Okregowe.go Związku · Gier Spp.rt. jest „Kur'
<:· • _
j~r Ł6d,~~.i~'. ·

Dzi·ś
--

· o godz.

·a w. I

"

1!66JS•l1Slllłli616161'

pod dyr. TEODORA RYDERA.
W programie ulubiona symfonja Men·
del•óhna „SzkockaK oras utwory Wagnera.
SpoUtówa-Spowanowa I C11ajkowskłego.
_„

t..„. __, . '
~
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Co dzień niesie?

I
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•
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DZIS: Anieli P.

JUTRO: Bł. Jakaba Strs•
-:i--

W111h6cł słojca

Zach6d

słol\sa

3 23.

kaięt.

Zachód
Ołulfołtt

/

cbaia 17.10.
8.tf.

wyc.h z prze111'Y'sllowaami w sp1.iaiwfue żądlań
robotmczych w przemyśle ~klileari~ym
Jak wila'dtomo onegdaj omatwilaoo spmlw~

ADO RACYJNf.

Dnia 1 czerwca r. b. jako w pierwszy

przy ul. Czerwonej 5, nabożeństwo a<Ioracyjne z konferencją dla inteligencji.
WoJew6d•kł

Tydzielfl Wycho·
Fizycznego i Przysp.
Wojskoweg-o.
W d!nru wczoriatłszym Pod p.rrewOdmc-

wania

J~ odbyło sDę

po-

sfledizenli'e Komfiłretu WykonaiW07Jeg0 W. r.
i P. W „ na którem IJOSttmowliloilłO w czasie
od 17 dio 24 czel"W1Ca r. b. m terennle cdego Wbi~ ~ 1.ttga.11:1fiłmwać
„Tydlziileń S~ Wojewód7Jld!eg'o K'<>'m!iitetu Wychowlalriila ~ ł J'ir.zy-

sposobienda w~
W ciągu tego tygoocllnfu. we wszystlk!łch
mli:astaich i Wlilaskat:h ocfibędą. propa~
®we ~ spoo1towle 'Wj nlBemai wsz.ysl:Jcijcb gailęZliaełi spdłi!u.
Orgalllilzacją m.jmą Sile pQwitrafuwe,
skllle ~ gminnie Jrom!Btety W. F. @P. W. oiraz

mte1

zr.zCIS'1Jellla spartaw.e.
~ i pmg;ram ~ oglaszać

w d1.IWe ~wym

W MIĘDZYNARODOWYM ZJEŻ
DZIE W SPRAWIE OClYSZCZANIA

LóDŻ

MIAST.

Magistrat m. ŁOO'Zi ~anowił aelegona XVI zjazd w sprawie oczyszczania miast, który odbędzie się we Wrocla ·
win w czasie od 2 do 6 czerwca r. b. pp.

wać

wiceprezydenta Rapalskiego,

tiamskiego i naczelnika
Mietskich

ławnika

Wydziału

A-.

Przed-

inż. Brzo1X>wskłego.

1TRANSLOKACJA ODDZIALU PRASO·
. weoo MAOISTRAnJ M. LODZL
Oddział Prasowy MagiMratu oraz re-

„Dziennika zarządu
maja r. b. zostały
nowego lokaJu przy Plaprzeniesione
cu Wolności Nr. 14. parter, J;>Okój Nr. 10,
telefon Nr. 28-00.
<łakcia i administracja
m. Łodzi" w dniu 29

ao

--

RADA MIEJSKA ·M. ł,ODZI ZAAKCEPTO~ALA KUPNO ROMANOW A.
:Jak .wliaklomo ~ Mifieis1m zaiakoeJ>WWafła kupno Pl'zetL Ma~ m. Ładzi
C'!Jęśd ma~ Romatnów, w lilłośdi 55 JJIMgów, kosz.rem 15 tyistnęcy ~Ponlileważ

z m.by1lk:u tego w

~ym

nędllle korzy5taić będlz,i;e 'WlY~ ot*kł

S}decznej,

do ~
mttmile sile si:na-

~ porwoła!ł

speqJaitną 'komlsję,, ~a
wą iWIYzySkattH!a mbytego madląrłiktL

(b)

POSIEDZENIE ZARZADU KASY CHO- ·
RYCIL
Oruegdi3ij włec:lt.iarem odbyło s1ę pcisie-

zamądu Kasy Chorych m. Ł<:idm.
na którem ~ wystąprć 'do Ba.n

"dzenij;e

-ku Goopddamllwla KJraD<>wego z memarja;lem o _przy7Jlllalliie KaBile Chorych poży~
rw sum o1roło 1~100.000 z.totych na wykońcrenłte lJelCl1mńlcy przy uiky Zimnei.
Zarząd ucil~ illllter.wenjować o przy
śpi.eszen€e 3-młjanaW'ej pożyczki z LWO!iW
sldego Zakłada ~czeń. (t)
BEZPł.ATNE KONCERTY W PARKACH

MIEJSKICH.

Magistrat m. I'..ioidlZi· postanowłl w p<>rozie Sf.tarolSt'Wem Grodz.ki;3m zająć
si.ę spraiw.ą uirządtz;akńa w okresre tetnnn
bezpłatnych koncertów publicznych w
p31kach mi'e}sktich. Piro.fektowane jest rów
n:eż założenie w. pairkach mi:ejsk:ich t. zw.
g:;igantofonów dAa natławan i a konce·r~w
radiowych.
zumiieniu

Sll<~J.4. PLUSZOWA PRZY

S,TOWA-

RZYSZENIU FABRYKANTOW.
Wczoraj powofalrna zos.tall'a dio życia

przy Stow air :z,y szeni\u falbryi~!aJnit.Qwi Prz.emvsh.1 'Vł ó k,:1e n n~c zego SekcJa Pktswwa,
jęd noc ząca •W sobiJe około 30 fabr:Y':klmtów

pluszu.

(p)

przemyślo włóknistym.

.

Wczora:] o g~ 1l~j 'p ried pof.udniem od.J:>y.la Slię konferett11cja przedlsta.Wlkfuli wszystkreh ztwii'~ków zaiwodio-

2.14.

piątek miesiąca, o godz. 19 i pół odbędzie
się w kaplicy S.S. ,Urszulanek S. J. k.,

twlem wojewody

"

Dziś odbędzie się konferencja decydująca.

-~:o:-

NABO.żE~STWO

· ,r\ ··

Przemysłowcy Zaproponowali 4 proc. podwyżkę płac.
Zwiazkl zawodowe bronia swrch pierwotnych żadań.

19.44,

Przybyło dała

siębiorstw

.,.r. · , .

Wschód k1ięi. 17.28.

Czwartek

l)ęddemy

Druga /aza zatargu w

A

rew!il'zyd osobfst!yoh oiraiz st<YSOWla!Ńia 'Wo/Ż·
szych p.łaic dfa robotttbillców oł>S~jących
7.iwilększcmą fiość mas.zyn. W dlnfflu 'Wlaro-

r3ijs.zym mś pnzySłtąpilooro ck> roz-\va~
spraiwy dJeliegatóW fabryoznych oraiz płlac
zia pOStoje nde wynJi.lkre z witl•y 'robotnńlków.
Przedlsta'w1ilc!ele l'OIJotlr1llk6w rw PMem6wlile
ndlach swvch w~ fri deiegiad faihrYcznft . pQWiinllld być creyinnli1dem J)IOŚl1edtntHc'zą

cym w rozs'tlrzjrga:nfu 1.a:ba1rgu 'tmędzy ro-

botlliilkami a prm::od0JWlOOll11i.. Prziem'Y'stow-

cy

jednakże

me

bQnorulją

ilnstyd!u!cji dtełie

gat6w fa!bcyctmyclt i c?JęSto ~egart&v. wy

W nowej ll111dwlłe rwn'lnmoo pr.zeto
pun,lct gwair~y robotnirkom s1W10boiCJny Wy-bór delegątów dJelegadała.ją.

znałeźć s1ę

tom

„

zaś możność 9\\iO~ wy'kony;wa

nb obow'iB,z;ków. Deliegart: fabryc'Zlny

może

pracy ~ m dopuszn!Beetycmego.
W odpowredtllil m itJo pnzie.mysłloł\\~cy o9'Hifm:ti0z.yl1!, że n1i1gdiy nde wyisitępowalUt prze
a1twlro i11styttu...."j dlclegaitów falbryazm,ych,
a~ Wi szere.g.u wypadlk'ów.stw'llerdzooo, 1Je dellegaioi nfue pefniiHI! na~~fo· swych
oboWiitąz.ków~ W pots1i1a'Clianfu prrem~idw
oów są dOW1ody, ii~ d!ełiegad wyiwjaf}"Wfałiii
straijkl{ bez potrozumimila: Sille re zw1lią~em.

być . wydlal!ony z
c-Len1e si.ę C'zyOO

Tego

rodza.~n piostęp0vratlli!e

deregiaJtlów m-

gdy ntile spo1tlka .silę ze zgodą pr.iJemyisiłow

o&\\.i.

O INSTYTUCJĘ DELEGATÓW W PA·
BRYKACH.
Po MnrugodlZAWrt'ej chwillari ~]
dyslru.sjii nald spr.aiwą dlelegaitów faibryC?.,...
nych, prz.ecl!staIWiildilehe 7Jwfilą'11kiu k:J:<ll5~9

zglosillii mstępudący konkr.etniy ~:
i~lrech maaą praiwn wyRbbotn\lcw~

w

bierać .z ~T6d Slileb'ie delegalt!ów„ któr~
w cmsie pełn"ren!iłai SW1Yeh o~ mo

Budowa kanallzacli w

Projekt opodatkowania

Łodzi

a

pożyczka

zagraniczna.

wszystki~h .mies.z.ka_ńców ~iasta.

Co mówi inż. Skrzywan o planach z.uzyc1a 4 m1/jonow dolarow.
te

'lalt., możnaby było znacroite roz.sz.et".zyć

mkTies robót, z:a1kupwjąc sp1ooj!aillnJe plia!Ce
na budulce, powtilęks1zając apa!l"ait technitcmy i tt. d. Wob.ec tego j1edrna!k, że w. tym
wypadku ca~a robota wykooaJitą zostamby
w C!iąg'ill 2 1ait, tak '\r.iielklile wydarttkii ZIWńlą'za...

że śiW1iia.dc.z.enli;a koo~z.aicrlne w
nQwvch prziepiisów. rliDe są objęte ustawią o ochorooi1e lokartlorów ó. 'V1fa-śaiioi1el
domu ma prawlO rozłożyć opł,aty na wsizystkic.h Iok'aitorów.. Już dlz.;iś mamy z,gt-0srenlila oobrowome nia przył·ąCZIIllBe 300 do-

tego,

m'Y'Śl

.

rnów.

ne zie zbvt rw6elki1em rotz-swrreniilem robót,
ruie op.liadlyby s.ilę .
CO się tyczy P•rzymusu kainaild!i:ru::y.joogo, tien zdan.ilem iln.ż. Skrzywiana zastoso-

Mogłoby si1ę 1wyto111fć pytainfo, za
lli!by płaeiilć mi·ewkańcy już teraz,

.W malych m liasitaich, gdlziiie zbud:ołw.a.irno ka-

ku

wamy w nasz.em m!i·eśde być nlile mojje, a
to ze 'Włzg!ędlu na "\i1amn'ki. fiilr11amioow1e. -

nrullimoję

za

pożycz•kę u!lieniotW1slką, w.pro-

Wladlziorroo przymus i to w ten sposó~ ile w
raizrue gdy w~aściclilel dobrowcAmńle nolle chce
swego domu sk:a111ia:l'i1z.awać, mlila-sfflo pnz.ep.rowaidza te rnbotty na •wlrumy k0Sl1Jt &
ściiaga późnJiJej niailieżniośd rait-arn1 od ;wJaś
clici.eła dl()mu. W Łodllli był.oby t<J absurdem. po~ż nia. sikatnił:lilzdwtaornie 10.000
dlomów (kdSZit Slk1alnlallii!ZOIW!altltila jedlnego dlomu walha s!i!ę w g1rain1i1caich powyuj 10.000
?Jłotych) mń'astlo po'Wliooby mn'eć ftmd1t.1sz
stilęg'ialjący pr,res'Z!lio 100 _ltlfiljonów złotych,
'wlktle ""Y1flOSii oł:>eicna
a w1Dęc d'wla raz.y

'tlo zupełnile z,roz.umi•ale.
1

mi:eszkałą nia

uTliicaich

a

oo ITTiieale }est

bofmilem., kltór.zy

już sroatmdfirow.ainych

Oid!cmlwtają dobrodlz;~ej<Sifrw!o

C1U1Cłmiacvch ścł:eków,

w pos'tlaci braktl6re ruie spły

wają uł1ieą~ iecz łia;pamie są pl'!Z,eiz stud~hen

k1i. A drugą ważną rziooz.ą joest falkit, iJe dlomy położ!cme na ul11ca!Ch skialnaJlilZOl\VOOYCh
11naicmie pod:nioisz,ą siię na swiej WlaJl'tośd.

- To jie st rr.ój pogląd ogólny - zakofr
czyl mż. Skrnywa~1. - Pr.z1ed1Sitaw.~ę ten

pm

SZ'Cziegół·aWK> na

pos1vedlzenlitu j)lrelzy d-

Miagilst!ra1'11, po zatlmńczeniVu forma;1n<Jści ZJW1'. ą'Zlarrrych z odip'iSianinem i ositateczniem wzysikainilern JJIOŻYCZlk!i t>rziez m:i.ast'o.
jum

wre

poż'Y'C1h.
P. iłn!Ż. Skrzytwoo utWlaża tedy, że IW\SZYsey mresZllmńcy pdwfinini już dlz.i:ś opitooać
podiaitek k~fowy. Stworzyłoby to do-

ohód ban.wo poważny, kltlóry umoiJllilwtilłby

pokirycie obecnej pofyc.Z'kii, a tern samem
umoilllilw~lł1by miastu zacilągQłilęcrile ooWieij p o
żyic·7Md na budlowę wtod!OCliągów . Po 1.lalkoi1
c1Je111ÓJU wilec caJtei serijłi r-0bót możirua był;o
by p001yśibeć o tem, by i!n1we!Sltyoja ta renWjąc się, stwmzyiła dlOICh6d! P'Oo"llWailańący
ml Pll"ZYffiiUS ~ W'łącizen[e domów dk> sred.
Jest to wltlęc spra;wia, normal!nie rzecz bio.rąc, jeszCIZe SIWl'egu lat. NoiWOPOIW'S>tatiią~

µrz;ehudowyv.r~me ju ż
mogą być objęte p-rzymuis•em kainai!itz.a·;;f.
co s.'ę z a-ś tyczy s!t~irVch domów naJreżv 1· czyć &'t; z ta, <lobrą ew1entualn ości~ą. ;;

budiawile lub domy

prz:y~zą się

ooe

dol;wr~Miłe.,-

a to

cJ~ ·

I KINO Dom

Ludowy

al. Przejazd 34.

Ddśl
Połęłny

Noc
W rolach

łftma

Dzłł!

dramat p. t.

miłości

głównych najpięknlejsza

para amantów

.

B88'J I Ronald [BllDBB

-Ceny miejsc: W dni powszednie na
wszystkie seansy. zaś w sobot,, niedai elę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I m. 75 gr. II m. 40 gr. IH m. 30
W soboty, niedziele i święta od gO z.4
p opoł. Im, 90 gr. II m. 50 !!r. Ul m. fr, 30

s·

...KUIUEP t.ODZKJ•.

Czwartek. 31.zo maja 1928 rokn.

otrzyma dolary~

Łódź

·Pożqczka 6 miljónów· dolarów uchwalona!
Sześciominutowe posiedzenie Rady.

Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej _ osiągnęło swojego rodzaju rekord.
Posiedzenie, które rozpoczęło się, Jak
zwykle. z godzinnem opóźnieniem, trwało zaledwie sześć minut.
To osobliwe pod względem czasu
trwania posiedzenie spowodowane zosta
to wyjątkową wprost Jednomyślnością
Rady Miejskie!. która wszystkie sprawy
załatwiła bez fadnej dyskusji.
Posiedzenie o godz. 10.30 zagaił ra·
dny Klim i zarządz.il. wobec tego, że nikt
nie zglosfł się do głosu. glosowanie w
sprawie II uchwalenia zaciągnięcia dłu
goterminowej pożyczki zagranicznej w
wysokości sześciu milionów dolarów amc
rykańskich konsorcjum dwóch banków
nowojorskich: „Lampert C-o" i „Halgarten Co of New-York''.
Vlarunki pożyczki znane są już naszym czytelnikom z zamieszczonego we
wczorajszym numerze „Kur. Łódz." prze
mówienia p. prezydenta miasta Ziemieckieg-o.
uchwalono jednogłośnie,
Pożyczkę
przy jednym glosie wstrzymującym się
radnego inż. Wojewódzkiego.
W ten sposób sprawa zaciągnięc!a
przez miasto sześciomilionowej pożyczki
która ciągnęła się przez szereg miesięcy,
została już definityWnie załatwiona. Pozostaje h~dvnie oficjalne podpisanie 2-ch
umów pożyczkowych, co nastąpi jesz.
cze w bieżącym tygodniu, poczem kasy
miejskie zaczną przygotowYWać sie do
przyięcia pfynących z Ameryki dolarów.
' Zkolei Rada Miejska uchwaliła bez dY·
~kusjj i jednogłośnie za~iągnięcie w Ban·
ku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w
;wYSOkości 264 tysięcy złotych na budowę
domu na nieruchomości przy ul. Napiórkowskiego Nr. 76.
Następnie radny Andrzejak omówił
wniosek Magistratu i komisji finansowo·
budżetowej w przedmiocie pomocy ofia. rom trzęsienia ziemi w Bufgarji. Mówca
zobrazował straszne skutki katastrofy.
która dotknęła Bułgarję, pozbawiając ludność tego kraju dachu nad dową, całe
go dobytku I która wywołała również f
wiele ofiar w ludziach, którzy kataklizm
ten przypłacili śmiercią.
Magistrat więc, odczuwając tę straszną klęskę Bułgarii, postanowit przyjść
choć w części ludności bułgarskiej z pomocą i na posiedzeniu swem z dn. 14 maja
r. b. uchwalił następujący wniosek:
„ Wyznaczyć z funduszów przewidzia
,nych w budżecie zarządu miejskiego na
rok 1928/29 na ręce Polskiego Komitetu
pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Buł
garji złotych dziesięć tysięcy tytułem Je·
anorazowei subwencji".
Wniosek ten Rada Miejska równiet
bez dyskusji przyjęła.
Na tern posiedzenie Rady Miejskiej ra
'dny Andrzejak o godz. 10 min. 36 zamknął
radni zaś zapoznawali się wobec wolnegl)
czasu z rozesłanym im statutem organizacyjnyn1 Biura Adresowego m. Łodzi.
który wejdzie pod obrady najbliższego
posiedzenia Raay.
We(Uug statutu tego zaaaniem Biura
~aresowego jest ewidencja f kontrola ruchu ludności w Łodzi. W szczególności
w zakres działalności Biura Adresowego
wchodzą następujące czynności:

1) prowadzenie kartoteki meldunków i

jej wpfyWającemi meldunkami: 2) prowadzenie archiwum kart meldunkowych; 3) prowadzenie innych kartotek dla tiżytku władz i publiczności: 4)
sporządzanie statystyld emigracji ludności oraz innych wykazów statystycznych
na potrzebv władz państwowych i komunalnych; 5) nadzór nad przestrzeiraniem
obowiązu.iącvch przepisów meldunkowyeh oraz inne czynności. zlecone przez
w ladze naństwowe; 6) pobieranie i kontrnla ontat na prowadzenie rejestracji ~le
~zkaików: 7) snrzedaż i parafowanie domowych książek meldunkowych; 8) u.dzie
Janie informacyj w zakresie swojej działalności publiczności i urzędom za ustaloną opłatą. w wypadkach wyjątkowych
niezamożnvm-bezpfatnie: 9) nrowadzenie kartoteki wyborców do ciał samorzą
dowych i utrzymywanie ich w stanie ciąSt. s.
gf ej aktualności.

uzupełnianie

zagranicznemi musi być zaakceptowana
przez Urząd Wojewódzki, jako przez instancję nadzorczą. W tym celu prawdopo
dobnie dziś pp. prezydent Ziemięcki i wi·
ceprezydent Wieliński odbędą konferen·
cję z p. wojewodą Jaszczołtem i naczelnikiem wydziału samorządowego p. Za krzewskim, następnie prezydenci z opinją
Urzędu Wojew. udadzą się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wyda
opinje ostateczną, poczem sprawa przedstawiona zostanie do zal'atwienia Minister
stwu Skarbu. Wówczas agent fiskalny
banków zagranicznych w danym wypad-

ku bank Maison Hallgarten, biorący udział w udzieleniu pożyczki Magistratowi
m. Łodzi pożyczkę tę wypuści niezwło

cznie na rynek. Kwoty otrzymywane za
kwity tymczasowe nie wpłyną do banku
fiskalnego, lecz do banku neutralnego, t.j.
nie biorącego udziału w udzieleniu pożyczki i depozyt zostanie własnością deponenta i:lo czasu -wypuszczenia obligacyj
tymczasowych, które zostaną po upływ-ie
30-tu dni zamienione na obligacje, podpisane przez reprezentantów miasta. Wów
czas będą naptywaly do kasy miejskiej
pieniądze pożyczki.

(p)

Plan inwestycyj sportowych.
Poaledzenle spec)alnel komlaJI przJ Magistracie
W dniu 29 maja r. b. odbyło się w Ma
gistracie m. Łodzi trzecie zkolei posiedienie komisji inwestycyj sportowych
pod przewodnictwem ławnika Wydziału
Budownictwa p. R. Izdebskiego, na którem w dalszYrn ciągu omawiano realiza ·
cję wielkiego planu inwestycyj sporto~
wych na terenie naszego miasta. W obra
dach brali udział z ramienia miejskiego
komitetu wychowania fizycznego pip. wizytator wychowania fizycznego Szczę
sny Połomski z kuratorjum łódzkiego okręgu szkolnego, prof. St. Loba z robotni
czego klubu sportowego i por. Kuźnicki
z D.O.K. Nr. IV oraz pp. urzędnicy Ma-

111. Łodzi.

gistratu inżynierowie Rodewald, Bobrow
ski, Kwapiszewski i Templin.
Po~tanowiono w pierwszym rzędzie
przystąpić do budowy szatni i boisk ala
gier ruchowych w parku bn. J. Poniatow
skiego i w parku 3 Maja.
\V wyniku obrad wY'brano pookomisję techniczną, która w ciągu najbliż
szych dni opracuje dokładny plan wymie
nionych inwestycyj wraz z kosztorysami. Do komisji tej weszli ławnik Wydzia
łu Budownictwa pp. Izdebski. jako przewizytator Połomski, por.
wodniciący,
Kuźnicki oraz; int. Templin l inż. ~ode
wald.

„Legjon Rzplitej Polskiei'• w ·Łodzi.
Doniosły

projekt fuzji wazystkich organizacyj b. wojakow,ch.

Od dlułszego już czasu w kotiaic:h woj. skowvch ó b. wioi,iiskawrych omarwlilalny byl

pl'Qiiekt rol.ączen~ra ~ jedną caJość l\VlS.zyst-

klich bez wyjątlku argani·Z!a!Cyj b. wo.i5ko'W1ych. które dlotąd fulsit.ni!latv ~ r.ozwłdaił'y się
samarzuun~e

pod postadą drobnych 2.1wią;z

jedJnocz.ących w
c~ookOw W'Slze1kiilc.h

ków
i

sobUe uoZJest!nfilków
fmmaocyij wo.islko-

\vych, których truk wfilele ~1Sif1nlrailio

i\'M cz:as{e

r

łączył Słt!w!orzyć jedną w~ełk.ą orga!llłilz.a
oję pracu;ącą oolowo citta dbbra państwa.
Piiękna ta myśl 7.iaPOCzatkowana prizez organ~a-cje b. wodskowycll w W&lile znalaZlfa SIWÓj odd~Wdięk l\VI Łodzi. Onegd1a4 ~
croI'ełll odb-yto się P':le!W\SIZe or~
7Jebrainiie „Legjoou Rziec:.zy~" ja:k
ma slDę na.zywał \\.'I.Spólna ~a i postaoowt1ono w dltllitu 24 C0el'Wca podpdsa.ć u-

Polskti•. - Chod'1Ji~to roczysty adct 7.llączenia. P~ l>t>wd:ęc o to, a!by z.:wdiązkii te, ja,'k łegi·()IJllilsitaw,
mtiędey Po$'l)CZ!ególnemli 2'Jwli~;z.kami są w
(t)
~-u.
hailłeirczvkoW1, dmvho:rezykqw, oflberÓw
,....__-:::-rezerwy, podlofiiiceirów rerert\yiy ~ t. d. po-

walk o

t11i1epodlegiłość

zaoowie~ż ah1łl ekono1irznei nmmnih~m ~anhamudl.
Zgłoszenie łlldafi podwJżkowych naatąpl

JaJk

1

~e aot\\iiadu}emy Zwfąz;ek Ba!lllkaw.

cćł\\'i uroa~

za stosow1ne wy~pić z aikcj.ą

bytu piracown1iG\ów baJt111rowych
i w tym ce•lu zwiródt silę do swego zair~
du gilówuego wi Warsz.awiue po dln1S1trukcj1e.
Akcja ekonomitczna pra1cawtnlilków bankowych rozpocZll'l~e siię praJwidlopodlobnie
już w Pl"lzvszłym tygQdniu prz;ez z.gł10S1.ce
n&e żądań podw;ytkmvych dlla wszystkiich
praioown!lków, p.cmheważ d!Oltychc'Zoa.IS w
bafniJmch łód1zk1itch tylko rui:ektóre k!ai'flegiorte praco.>wni'ków są leP1i1eoj wyn1agiraidlmne,
a 1'7viii!t ct.ęść praoow1I1Jików otrzymuje nil'ilde w·yna·grodzendta.
o

poprawę

. Na dnie

Ponura tragedia

z.amve-

przyszłym tygodniu

Oo sile tyczy akcji praoowtnlilków Banku Zaichodlniiego, to wy<\V'dł'amia 7JCJStalla ma
dindy!Wliduailnne bez ud!z.iilah.t ZWlilązku { pra00\\ltfliiłcy domagają sdlę 40 proc. pod)wytłd,
pon~eważ P'lace iic.h są n.ailnlfrż.sze, a bfilans
bai!liku :wyka.zuje poważne dochody, rwobec crego pmcmwil1cy w~rsitalwtilbi termin
uzv'Slkamia pod\vyżk1 na d!meń 6 C'1'Jer.WCa.
i o J·~e do tego tiernuil!1u pod'wyiild nf~ u;zySlkai'l. z.agiroziilii pirz.yista,pi1enlilem db beizro·

bociia.

(b)

„Co Polska może 1 co
powinna dać światuf„
Odczyt prof. c. Jellenty w Stow.
Techników w l.odzi.
W ubiegły piątek w Stow. Technik6w
w Łodzi p. Cezary Jellenta, znakomity esteta krytyk i powleśeiopisarz, wygłosił
odczyt na temat: ••Co Polska może i co
powinna dać światu?"
Jak wiadomo, p. Cezary Jellenta poruszył opinję szerokich kót inteligencji na
zachodzie swojemi odczytami o duchu 1
twórczym Polski. Zarówno w Sorbonie
paryskiej jak w MarsylJ1 I kilku miastach '
Normandji a także pięciu głównych miastach Belgji (Bruksella, J\.ntwerpja, Gan<la
wa, Leodium. Toumai) odczyty te cieszy
łY się ogromnem powodzeniem i dały po-·
wód do mnóstwa ciekawyeh artykułów
oraz cennych i znamłennJICh oświadczeil
dla Polski, jej szlachefnOOcl i genjuszu.
Z swej podrót;y propagandowej Ceza
ry Jellenta WYniósl bogaty iplon doświad
czeń I obserwacyj, kt6r'YCh częścią I>O·
(łzfelił się ze słuchaczami w pomienionym
odczycie Stowarzyszenia Techników.
Główną myślą przewodnią wYSoce utalen
towanego autora l mówcy było to, że Pol
ska, widziana w perspektywie międzyna.
rodowej, posiada swrofe walory, któremi
może szczycić się przed światem. Jest to
dzisiaj na zachodnim wschodzie Europy
wielki organizm państwowy i narodowy,
który swą kultura uczuć i wyrobieniem
moralnem i socjalnem wyróżnia się i który odwiecznej metodzie polityki przebiegłości i utajonych celów przeciwstawia
swoją szkołę politycznego honoru i zostaje wierny stawnym swoim tradycjom hu·
manizmu i głębokiej ideowości.
Podobnież w życiu intelektualnem Pol
ski, w jei sztuce i literaturze. zarysowa·
ła się dobitnie część dla piękna wspanfa.
łego ł uczuciowego, dla elegancji i WY·
kwintu, w przeciwstawieniu do llterattiry
rosyjskiej, która obnataJąc naturalistycz.
nie nędzę i bezradn~ społeczeństwa, sze
rzyła w niem apatję i brak woli i tern samem przygotowała grunt do biernego pod
dawania się wszelkiego rodzaju tyranji oraz eksperymentom połłtycznych spekulantów.
Odczyt prof. Jellenty, pełen nowych i
oryginalnych rzutów i ujęć. doznał gorą
cego przyjęcia I był nagrodzonv owacyjnemt oklaskami. Ste>yarzYSZenie Technfk6w poprosiło świetnego pisarza, obdarzonego znakomitą swada oratorską. o
wygłoszenie arugiego ooczytu. który tei
odbędzie sie w piątek, ania 1 czerwca.
Treścią bę(izie „Moja wędrówka propagandowa po Francji l Belgfł". Prelegent
opowie o swojem zetknlęcln ze znakomitemi MobistMciam.4 o łclt cłekawvch J)l'Ze
mówieniach, o ideach, które głosił, o przy
jęciu jakiego 'doznał i o stronie towarzyskiej tego kontaktu z Inteligencją francuską

i

belgijską~

Wystawa szkolnictwa
powszechnogo.
Wz~~~z~~wystmv.y~~
S1Ac~ piOWS11Jeefinego odbyta Me kon
Mag.istrade m. Łodiii Cflnńia 29
f.arencja
b. m.. t>Od. ~ctwem p. d"Y\l'ek·tma
na.Jeisikfueg-o przy wspóludzt1ałe ~w
. pp. WaiJtraitusa ii Rosem z ()ieft.iegaoJą kom1„

w

teitu wystaiwy, do której wchodlz.t'ili. p. Oj.a.ko pr.zewodtnOOzący wystiał\V11
i cz.tonkawii1e pp. WJtzgu i Maituila.

c.hędla1ski

nędzy

Ptzv uiky Pabjainf.1CJ1d,eij w Łod!z:i
50kiwial 50-letni Stefan Kaiciz.m>M"ek z żoną
f troUm:em dzileaii. Był on S·Wlego C'ZalSU robdl!ndlk!ilem w faibryae Loohatrdltia. Priz.-ed

w

1Nr. 149

i rozpaczy.

bezrobotnego~

P. wdlceprezydent Rapa:Jskfł. u którego
J'Opr.z,ednib była dielegaicJa tegoż komiltietu,
okazia.~ peme z.rorumfuenlite wtaiboośd p.rud~
sBęwtz:itęd<ł, ja'k.iiem jest uirządlzienf!e wspomniir.rnej iwysitarwy i przytt'zietkł 'WlSlrelką pomoc w tym kde.runku, dlzi"ękli eremu pir~
przygoflowawcze weszly na readne t.ory

nyclt oz.naik życiitai, odic~to go ·i piriięnd~
oo <Do mi es-zka:n!llai, d'okąd mw.eJZJ"MWO ldmrm Kasy Charycil, który stwdlerd!zii~ zgon.
Po przybydu kooni•s.Ji sądblwio - śled!cuj i nadtarno im w~aściiwy rozpęd.
Zalr·ząd m~iaista 'W1Y51tę:pu~e ltlu nlifety.liko ja9-ma. mi~~cami uttracilf })ll"aK:ę ł starn.ął zwtłdk!i Kaic.zmairlra nrz;iewf.e•zilOno -oo prowiratz z rodlzJiną s.wą w obLikmu śm~eircńl gto- sektoo}um miejsk,iJego prz;y ulljjcy Łąkowej. ko g01Spodlair.z wystaiw.y, ad.e j:cst wsp6tuczies:tn:iki1em. gdyż przygotowuje datne sta
dto~j. Zadął sfo ha1nid~em spirziediałc\c '\Milo„
tystyazue Mustruj. roiwój s'Zkdlllllilc·twa pos.'ZICzy.mę. Ni1epo\V'Od.7Jemfia f nikłe obroty
zimUISlilty go oo porzuoon:ia tego środka za- KALECTWO PRZYCZYNA ZAMACHU wszechnego w ciągu dzdiesi·ęoi!oleciia na te·
reniie Łodlzri, pomoc d!aWia111ą d:ziooiom w
robkowego. Z,nękmy n'ed~ą usi1ł0W1ałl: jiui
SAMOBÓJCZEGO.
rorm1e dożyw1!1mia, za:opałtJrywania w or.a1z powiiesilć siię przed trzema mileSlilącami.
Wcwraj przy ulń1cy 6-~-0 S~rpniha 37 dizlież i pomooe nmlrowe.
Od t·eli chv.ni~r mvśl o sannobójsltJwlfe rnue o~~ mileisce POOUry ~- W diomu
\VystaJwa obei.lmciWłać będiz.iie rówt11)ei
pus?Jc:ząJa go. Wczoraj poomre swte zami•airy wpirowaid:7.li~ w c·zyn. O goldlz.. 5 ra· tym zamteszkiw.al z rodlz.iicaanii 19-Le:tni I- roz;'.vój Mi1t$ikri1ej PraCOWln.i PsychoJogiilcz,oek KO.n.ig. Był oiln kaileką dQtl\111ięitym le- nej. Mreisikiiej PraJC(j\vrnJi Przyro<linf c·zej itp.
1110 wyszedlfosiy z domu ud'aJt silę rna pod>1w1órz;e. Zamdepakojon.a ni•eoboonośaią mę wos1trannym paira:liiiżem. Pod iwipilywem niie Miiasto Łódź moiJe siię pos.zczyci.c p.rzed:
spofC'c.z.eństwem w.ynirkami zabi>.!gów oża żona. przec.z.Uiwadąc nn.eszcz.ęśd!e, ud!a- ustępującej d'epresdli posta111owfnt potpełnlić
fa S·nę na pos.mk1i1Waniie. Zatiirzrcuno dto u~ samobójSJ()wo. W czooaij o godJz. 10 i pól ra- kol.o rnzwo1n s:zko.l·ruliotwa.
Zaiiln1teresow.a1ni~ się wystaw.1 staje sioę
kaicyj 'Podwórzowych. Skoro 111a kl()lratainiie no wyskoczy l na bru!k w~ucmy z okna
nikt n~e odpoWliia!dla:t, rodiz'ina Kac..ZJmatrika tweciego pięt'l:':a" od1niosząc vł:amanńie lewej też coraz żywsze.
• • •
ręki i wst'rząs mózgowy. Zaiwiezwany leP0 przyjęciu w drugiem czytaniu PO· J)Od1n1bosfa alarm, z.wah!leni któirym przybie karz pcgotown1a ratiunko·wiego przewió1)
wyDrZIWli
domu.
lokaitorzy
i
oororca
gJ.i
t ycz.ki za.granicznej w kwocie 6 miljonóv:
g(') ' 7'1. ~ta na1e hez;nadiz~ejnym do szp~tal a gw. Pamiętajcie
inwalldadł
d(')larów, obecnie spr:a.wa ta 1'rzechodzi "'~aż.ono i i p-rz.era ie1n1iiem u}rz.anio Kaez- Józefa. (p)
przerzucoszaliku
n.a
w~tszącego
mair}(a
w stan faktycznego zafatwienia. Prze„
. oew$zystkiem umowa Jlliasta z bankami nym p~ belł\e. Nile dalwW on już tad-

o
woiellllYchl
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Rumunja przed
ex} Rumunja przechodzi obecnie okres konsolłdacn swoich stosunków gospodarczych. która wymaga napięcia
wszystkich sił. :Przeprowadza się likwibęd~
dację ni enormałnych stosunków,
cych następstwem wojny, kryzysu gospodarczego i wahań waluty. Naturalnłc
likwidacja nie może mieć przebiegu gład
kiego i łatl"ego, wymaga ona ofiar, a czę
sto nawet upadku niektórych niezdrowych przedsiębiorstw gospodarczych,
po wst ałych dzięki chorobie organizmu go
spodarczego kralu. Zjawisko to nie jest
ani nowe, ani niebezpieczne, ani niezwykłe. Okres taki przechodziły w swoim
czasie wszystkie państwa europejskie
nłekt<łre wcześniej, Inne później, zależnie
od warunków zewnętrznych I odp0rnośd
danego organizmu gospodarczego. Można nawet · powiedzieć, że taka likwidacJa niezdrowych następstw kryzysu powojennego t łnfłacjl, jest zwiastunem os tatecznego uzdrowienia rumuńskiego żY
cia ~ospodarczego.
W rumuńskich kołach kupieckich można było zaobserwować wzrost liczby
upadłości i podań o odroczenie terminów
spłat. Zjawiska te są następstwem dwu
przyczyn. Jest to przedewszystkiem
zwykła zupełnie konsekwencja definitywnej stabilizacji waluty, która to stabiłi
z"cja przyczynia się do osłabienia, wzgłe
dnie do zupełnej likwidacJI przedsięd
błorstw, które powstały przy reguJacjł
ażiotażu waluty I nie P05iadaJą zdrowych podstaw gospodarczych. Z drugiej
strony Jest to następstwem niezwykle
spóźnionego sezonu wiosennego, a tern
samem wstrzymania odbytu zbota jare1.:w o więcej nit miesiąc. W ten sposób
zbieg okoliczności przyczynH się do tern
większego pogorszenia sytuacji. Nie można w tem usiłować widzieć coś anormal
nego. Kodeks handlowY, który w najbllż·
szym c.zasłe wyjdzie, ma definffywnie za
Interesy tak wierzycieli,
gwarantować
iak i dłużników i soodzłewać się można
że przyczyni się do zmniejszenia liczby
moratoriów i insolwencyJ.
Wedł11$? wiadomości podanych przez
Argusa, zwyczaj uciekania sie do moratorjum przyjął się w RumunJI , w roku
1923. kiedy rzeczywiście warunki gospodarcze bYh' nadzwyczaj trudne i nłe
oomyślne. Od tego czasu środka tego

Ł6dzki••.

stabilizacją.

mniejsi na nieko- inflacji, zostało obecnie utrudnione, ce
Ogólne warunki przyczyni się do prędszego uzdrowłenla
gospodarcze w Rumunjł uległy już tak ·stosunków kredytowYch na rynku · ru:
znaczne) poprawie, że hurtownicy zwró- muńskim.
Wszystkie te zJawłska, jak pogorszecili się w ostatnim czasie do ministra finansów z prośbą, by uczynił odpowiednie nie zbytu towarów, brak gotówki I t. 'd.
kroki w kierunku utrudnienia kupcom o- nie są niczem Innem, fak tYlko znakiem
okresu likwidacji inflaeji, który przeJ§ć
trzymanła pozwolenia sądowego na moratorjum. Sądy mają odtąd wymagać od musiały wszystkie państwa europejskie.
Definitywna stabilizacja ustawowa lei
fakłego . kupca rzeczowych dowodów Jei wytworzenie ścisłego związku z zagra
go niezdolności płatniczej.
Pakt ten wywraca równocześnie nicznemi rynkami kred'Ytowemi, będące
wszelkie pogłoski o powszechnem mora- naturałnem następstwem stabiDzacfi, dotorium w Rumunjt, które miało zostać prowadzi stosunkowo prędko 'do zupeł
wprowadzone rzekomo na wniosek izb nego zlikwidowania tych botesnych obja
handlowych i związków. Przeciwnie robi wów powojennego okr:esu inflacyjnego I
stworzy podstawę dla: normalnego rozsię wszystko, aby wydawanie morato·
riów przez sądy, tak łatwe dotychczas woju sił gospodarczych w kraJu.
c.
ze względu na przyzwyczajenie z okresu
używają często kupcy
rzygć firm hurtowYch.

.

Przem·ysł kolonialny wŁodzi o swei sytuacu.
Wa/oryzacja cal nie wplynqla na
ex) Celem zapoznania sie z obecną sytuacja łódzkiego rynku kołonialne,iro zwró
ciliśmv sie do jednego z WYbitn:vch przed
~tawlcieli tej branży, który udzielił nam
nastepującvcb informacvi:
Bieżące tygodnie specjalnie dla bran1.y kolonja!nej uplynełv (jak zwykłe u
nas o tej porze roku) pod znakiem mniej~-zych obrotów.
Wprawdzie ze wzgledu na okres sprze
dażv przed Zielonemi Swiatkami ostatnio koniunktura uległa przejściowej Poprawie w stosunku do sezonu orzed Wielkanoca. Jednak. w porównaniu do maja
19?1 r. zbyt jest słabszy.
Ten stan rzeczv spowodowała zwytka cen ooszczególnych towarów kolonialnych wobec waloryzacji cel. Obecnie tar
J?i odbvwaią się głównie w herbacie, kawie i in. a to ze wzldedu na wzrost cen za
granicą. wobec czego kuocv t>rowadzą
wteksze zaoasv towaru nabvtelZ'"J jeszcze
oo niższvch cenach.
Ostatnio dała sie zaobserwować za.gra
nica nieb:vwała haussa na kawe bra:włii
ska. która w orzecłav.u ostatniego miesią
ca zdrożała (kawa Rio Nr· 7) bardzo znacznie z 56 na !'iO szvlingów. Powodem tej
znacznej zwyżki kawy brazylijskiej jest
oszacowanie tegorocznvch zbiorów kawv

Jugosłowiaftska pożyaka

stabilizacyina.

Hand<JI zagraniczny Jugoslawj1 w lutym b. r.
ex) W edlug jugosłowiańskich danych
oficjalnvch. mają prowadzone w Lon<h-nie pertraktacje o pożvczke stabitizacyj.
na przebie,S?: zU'fJelnłe oomvślnv. a ukoń
czenia ich można się spodziewać jeszcze
orzed końcem maia· Pożvczki ttdziełi
bank Rotschilda w oorozmnieniu z Ban·
kierr. Angielskim. Obecnie oozostaje jeszcze tylko kilka nierozstrz'Y'j?l)iętych
kwestyj o c11arakforze drusrorzędnvrn,
które na samą kwestie oożyczki wPlvwu
decvdująceg-o wywrzeć rut nie mogą. Po
mimo takiego zaoewnłenła oficialnego krą
żą w Jugosławii wersie. że rokowania na
trafi ają na większe trudności. zwłaszcza
pod wzg-lędem ~acji starych in2'osło
wi a ńskich zobowiązań w Anclii. które
mają zostać na wniosek an~ełstłch kół finansowych st>łacone w złocie. Równocze
foie z tern powstaje jeszcze drusra trudno ść. ponieważ stary jugosłowiański 'dług
we francii nie został dotychczas złfkwl·
dowanv i mógtbv :,-powodować dtui:rotrwa
te komplikacje, które mo~ł:vbv zawarcie
Pożyczki powstrzvmać ieszcze na długi
przeciąg ·czasu. W zwiazku z tern oświad
cza koalicja chłopsko - demokratvczna,
że nie uznaje moźliwości zawarcia poży
czki lu2oslowiamkief w 'Arn?Uł i propo·
nuje zawarcie chwilowo mniejszej po-

„KurjeP

Czwartek, 3 l maja 1928 r.
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przyczem rokowania o wielką po
nie mialyhy iostać przerwane.
Zwraca sie przy tem uwage na to. że kom
t>etentne koła czechosłowackie sa chętne
zrealizować podobna pożvczke w Czecho
słowacjf, ew. oośredniczvć w reałizacj!
takowej na rvnkach zagrankznvch. Podkreśla sie zarazem. ie · czechoslowackie
koła finansowe nie 'domagają sie za to
żadnych ~odnień. ani przywilejów.
przedstawione
W przeciwieństwie
Sl:O zapatrvwania OPOzvcyineJ koalicji, lroła rządowe są orzekonane. ~e zawarcle
oożYczki nastąpi w naibliższvch dniach.
co przyczyni się ero oodniesienia ż:vcia go
soodarczey:o w kraju i ztasrodzena kryzysu. SPOWodowaneiro zeszłorocznvm nłe
życzki.

żvczke

oo

uro<lzaiem.

Tvmczasem Jugosławla.

ooa wz~łedem

~osPodarczvm

r>rzechoClzi
okres bar-

d'ro trudnv. czego dowodza zwiekszające,...
sie pa~ywa bilansu handlowe~o. Właśnie
opublikowane dane handlu za~raniczne~o
za miesiąc lutv wvkazuia w rubrvce imoortu sumę 621.000.000 dinarów. oodczas
kiedy eksuort wvnosił zaledwie 438 mi!j.
dinarów· Pasywa wobec tego wvnoszą
183 mmonów dinarów. Pasvwa za mie·
siąc stvczeń wynosiłv 161 milionów ditmów~

obniżenia

importu.

w BrazvlH przez centra1e sorzedażv w
San Paolo na ~o proc. mniei niż w r. 1927.
Natomia'.lt kawa ootnocno - amerybń
~ka. której cena zwvkle bvfa wvższa od
brazvlUskiej, nie uległa zwvżce i ostatnio
zrównała sie w cenie z brazylijską. \V
c,statnich tv~odniach zaczeto sorowadzać
do .Euroov wkcej kawy północno-amery
kańskiej. Mocna tendencja na kawę brazylijską zagranicą odbiła sie naturalnie na
kształtowaniu się jej zbvtu i w Polsce.
Jak zwykle o tej pórze. na kakao jest
wiekszv popyt. Wobec oódW'Vżki eta o
30 proc., cenv powinny ałec zwYżce .
Jednakże gprowadzono do nas znaczne
ilości tego towaru przed waloryzacją, wo
bee czeiro cenv wvższe beda dopiero oho
wtązyWać po wyczerpaniu starvch zapasów. \V działach innych artvkułów kolonjałnych zmian większych nie dostrzegamy w ostatnich tvgodniach.
Na miR"dałv tendencja zagranicą jest
w dałszvm ciągu mocna. a to wobec mrozów w;e Wlm:zech, które oonównie (po
świetach wielkanocnvch) uszkodziłv zbio
rv. Podczas irdv niedawno we Włoszech
100 kir. mi!?datów kosztowało 250 szyt.,
to obecnie cena ta doszła do 305 szyL W
Polsce zwyżka cen migdałów nie osiąg
n~la tvch rozmiarów . jak zag-ranicą. PO·
r.ieważ w handlu znajdują sie jeszcze dość
znaczne · ilości towaru, przywiezione
orzed walorvzac.ia.W ostatnich tygodniach nadeszły do
Polski z IndvJ pierwsze transportv surow
ca rvżoweirc. pochodzącego z nowego
zbioru i łuszczarnie kraiowe rozooczęh·
już przeróbkę tak. iż obecnie towaru jest
w handlu ooddostatkiem. Cenv ryżu p'ozostaia bez zmian.
a Nsk:utek zbankrutowania kilku firm
kolonjalnvch przed Wielkanoca ·importerzv zastosowali wieksze środki ostrożno·
ści w stosunku do hurtowników i Sl>rzedają im towar w stolicy przeważnie za go
tówke. na prowincji zaś za zabezpieczeniem bankowem.
\V wypadkach wvja_tkowvch imoorte
rzv uazielają kredytu wekslowe.11:0 do 30
dni. natomiast hurtownicy detalistom którzv są więcej uzależnieni od koniunktury. panującej w handlu i wobec braku
srotówkl - wvłącznie na kred.vt wekslowv z terminem ck>chodzącym do 60 dnL
W ostatnim miesiącu WYOłacalność kup·
ców bvła dość 'dobra.
Pomimo waloryzacji ceł w aa1szym
ciąg-u zaznacza sie silnv import towarów
kolonjalnvch, przvczem zwvżka cel oży
wiła konjunkture dla przemvtników. któ„
rym obecnie przv zwlekszonem cle opła
ci sie sprowadzać towar przez „zie!oi:ą
.
granice".
Jeśli choazi o wielkie. światowe centra pr zemvsłu cukrowego i jego gi e łdv, 
to ogólna tendencja w maiu doś ć znacznie
sie wzmocniła. co przypisują głównie

~raniczeniom przvwozu c~ru kubań-,
skiego do Amervki.
Odnośnie Polski, to ta, maiac warsztaty pracy przystosowane w orzeważając_ej
mierże do produkcji cukru surowego, jest
w tern szcześliwem położeniu. że będzie
w przyszłości eksportować do Angłji pr~e
ważnie surowiec, co sie ooniekad bedzte
kalkulować ;}eoiej, aniżeli eksnort cukru
białego.

Może ta orzvnaimniei droga da nam
uniknać dalszej zwyżki cen detalicznych

na ten artvkuł pierwszej votrzebv dla sze
rokich mas konsumentów.
(S.)
--~s·---

z OIELDY LóDZKJEJ,

Na wczorajszem zebraniu giełdy lódz•
kiei zawarto następujące tTanzakcje:
·Dolary 8,90.
Obroty średnie.
Tendencja na akcie zwyżkowa. W po
szukiwaniu .Elektrownia Okręgowa w Za
głębiu Dąbrowieckiem, Przemysł Chemiczny w Zgierzu, 4,5 % i 5 % listy zastawne m. Łodzi.
(ah)
W zaofiarowaniu Saturny.

OIBLDA WARSZAWSKA.

Warszawa, 30 ma'3. (Palt.)
Notowania oflcJałoe.
Ootltwka:
Dola'I'Y 8.89 -

8.91 - - 8.87

Czeki:

Lo\ndytn 43.537 /s

N. Yorlk 8.90
Pairyż 3:5.11
Praga 26.41 ~ pół
Stz.wa~.oarja 171.85
Wiiledeń 125.48
Wrochy 47.Mwka miem. 213.46

PAPIERY PAI'lSTWOWE .J LISTY
ZASTAWNE.
~ówka 84.-, 84.50, 84.25
5-proc. J)O!Ży!CiZika konlW'ell"svi na 67.25.
67.5-proc. pożyczam komw. k'°lejowa 62.-

lrole:iown 104.8-1Jf(X::. lli1Sty z.iastawne B·ku Gosp. Kr.
94.4 f pót proc. lfsfy zastal"~ne zitiemskfo
1'. 53.75, 53.85
Pożyc.-zka

8-proc. 1lilsty mstaiw:ne m. WMsza1wv
76.75, 77.8-piroc. JLsty mSltatwtne m. KaJ!ilwa 68.-8-proic. Usty zaJSltlarwlne m. ł'.Jodlvi 70.75,
70.90
AKCJE.

zł.

Notiłłwano

w

złotych.

Banik Dyskcmtdwty 134.-, 135.&lnk liaind1'0!WY 117.Ban:k Polskli 181.-, 182.Snla i śwJlalt~10 180.Piilr1ey 69.50, 70.Chodmów 153.Łazy 8.50, 8.25
Cuk!iler 72.Węgiel 104.-, 105.50
Ulpop 42.50, 42.0st-rowiec:kie 128.-, 127.50
Parowozy 58.Ru.dz:k:i 54.-

__...,.__
1' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,-...__;:_:.ltt.:,:Tl?~.lf'.:,;..~::..:,;;ł.()DZJ(I•. -- Czwartei.:-3':.go

1. Baode ;M,, Al. 1 Maja 8, meble.
Bałmt H., At 1 Ma-ia 15, tl'emo.
3. ·Beseirmail M„ Nowooniejska 32, 2 $Zafy.
4. ~e'Wkz Sil:~ K005taflltyno-wsb 38, meb,e.
5. .f.Mlłlcb K„ KoOl!Stantl'lllO'W$b 45, maSZ3"11&
suw<b, mebte.
6. Grinherr e., l<:-Om(antyno~ u, meble.
1. ()ro&, M., Nowantel*a '· 200 ~ ta.lerQ.
.
8. Hamf>ur«e,r B„ Al. 1 Msia ll, mełJłe.

3.

9. Hebmn S„ ~ t.!>. metie.
J~ J., Al. 1 Mała 9, szafa.
11. Jakubiec J., 1'o.nstantyn-01W&ka 26, obuwie.

12. Kuszmirak T., Południowa 10, meble.
13. Leis-Jau M„ · ~isb 6, meb1e.
14. MaJe"*°' T„ K~ ZZ, alJnaie.
15. MMl$łetd A.,>J. 1 Ma4a 9, s.ufa.
16. P~e!WISkJ. Wschodnia 16, mible.
17. Rozeaffatt N., KónstallltY'DQIWsdca 19, pianioo
18. Rorman A., Koostantyn-O!W5ka 46, otomana.
19. J(trd®ki B„ KonsW!łYMWSka 4Z, meble.
ZO. Słefańs!cl P., Komtactyoow&ka 54. obuiwie.
21. Sza~ Cit., ~womie;Mra 15, zegMe
Z2. Sk~rasiruki J., Gdańska 11, melble.
i.3. W<>11>erc J., At 1 Mais. 5, krede415.

cla.

3.5. WMO'W'b R., KMstaot:Ynowsb 46, .meble
26. Wac::h<>'Wicz K., Konstam:vnorwska 47, mebl~.
'Z7. Wola'attdi f!., I<ons-ta!llt:vmowlSka. 54, meble.

80. Dobre.cl<li .T„ Al. Kościus.z:J<,l 10. wa.ga, biurko.
81. Kac S:. Arndrzeia 4, melblt'.
R2. Lipnmvsid M., At Kośid11s2.~i l. mei>le.
83. Margoul-ns 't., A.n<l.ta:eia l 1, meble.
84. Pit M.• Al. K'°śdu:s.z.lci 13, kredens.
85. iPeloowicz f., PiobrkO'W'Si'ka 17, 200 tabl. i;z;e.
kołady, meble.
86..,Sldep Błaiwatny", Andrzeja 3, 1 wt. fowa1ru.
t!T. Smeowa f!„ Włe:rziboiWa 22, mooz:ym do
~. meMe.
88. Tabakma.n M.. Andru:eja 22, mebie.
89. Wairszawski M„ At Kośc:it1Sm to. towar
bfały. _ ,
90. Walsma:n A„ Pio~!\oWIS.ka 56, 25 mtr. towaru.
91. Aniier&tem L., KM1Słan't:v;n<J1WSJka 182. 2 biurka
9Z. Ake.r J., Narutowicza 22, meble.
93. Bef'gman .E„ L~'1'.-·a t2, meb1e.
94. Bifamier I., Pi:ram<>wicza 141 m~t>le sarno.war.
05. Biatost-Ocl<i A„ Pi.o.-t!4coWtSka 64, me!hle, wa.ga.
96. Beme R.. Piotrkow~a 89, meih!e.
97. Berge<r S., Km~ego 60, meble.
98. Ba1'9kli L., żero~iegu 77, maszyna ił.o Jlf-

28. Waisetmoo Cb..Pl. Woln~ 3, szafa.
39. .łiłahłel!IO G.saloc„ A!eha~ 41, ma.
b!mb.
30. &rlce A„ ~ 10, szafa.
31. Blachman J„ A!ebandirowska 9, szata.
32. ~-~ l"'„ Piwna 33, meble.
a.. Bee! a„ ~ 1, 1 beczka nafty.~.

34. Biemadi J., Rytma 3, meble.
as. ~yńsłd, :W6diodnia 43, melie.
36. flmser A., NarQto.wdoza Z4, rneb1e.
37. Pfamd)aum A., Rl'Óm 15, metie.
38. Oebeń Cb„ l>re'WIMIWtSka 12, srzafa.
39. Ganc A., R:vhta t7, meble.
40. OiMer A„ DrewrtOIW'Ska 52, meble.
41. Hti>e.mnan H„ Wolborska 9, meble.
42. HensdJ z., Lotomteirs.ka 34, mebte.
48. ~ ai„ Pomorisb 4, meble.
44. JłMtWIJtttg Ol., J>O!l101'5b 8, maszy.na do UY·
d&, łmlrc.
4"i. Jakubo.wkz N., Polt!Ot'Ska 14, kredens.
46 . .Jakubowicz J„ Al. 1 Ma.ja 9, mebte.
47. K~e.r R„ l..Gtmnłerska 30, mebte.
48. Kałsztajn A., Rllbna 17, meble.

136.

137.
138.
139.

.·:
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Zawod11 Bokserskie
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Dziś
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wielka pre"'Jera najłepszego
dw6Jn~go

programu.

„ .......„ ..................„._...

•'

•

I

po·

11m1m
....„aa~...
Początek seansów o godz. 4 i pól. w niedziele, M>boły i święta od godz. 1·ei pp. Orkiestra pod dyr.
p.

I

R. KANTORA.

ŻAKI.ADY OGRODNICZE ·"MARYSIN"
w Rudzie Pabjanicłdeł
Szkolna 7, przystanek Slenkiewiczówka
i)ośia.daJą wielki zapas pe.lairgonji,

sad2ooki be·

gQnjf, sernpe-flore, b. knole, bratki, petunii. no·
be'UI, 'Wie&! zat)as k2d)IUSty, rozsady, pomidorów
i innych nasion 1>0 bamo niskich cenach. Z nasioo oey.ginalnycll.
Sprzedaż hurtowa i detallczna.-.SpeoJalno~ róże.

~""! h

om

..

szyna do pisania.
193. Szachno L„ Killiiskiego 86, meble.
194. Szaniawski Cz„ Podleb 10, meble.
195. $miechowski J., Piotrkowska 118, otomana.
196. Trzcinka B„ Piotrkowska 13(), meble.
197. Wojt!lsłńskt St., Radwa6ska 11, meble.
198. Wetter E., Podleśna 6, maszyna do pisania.
199 Wolidski A„ Gfówna 41, obuwie.
200. Wermłdska I.'. •• Nawrot 32. tremo.
201. Zytherberg N„ Slenklewtcza 'M, meble.

•
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•

~
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Udział biorą:

pp. Walewska (piemiarka}, Lilian Flor (znakomita tancerka
Ordon (humorysta), 5 Polonła-Girl• (balet}, Rowena & Ga•łon
(balet) i inne.
Pierwszorzędna orkiestra JAZZ-BANDO-WA. Codziennie w ogrodzie DANCING.
wiedeńska),

~5•

• ('

I.

'

W

Potężny

razie

dramat

najpiękniejsaych
·

SIENKIEWICZA 52. TELEFON 38.03

01tatnie kreacje
paty!?kie.
11 ,u Ceny przyat~pne. u ::

zamkniętych

4-ch dall ZI. -2. 75.

w

złotych

Wspaniała

~r;~·m~~~~kiej Dziewc~ynka

Humor. Dowcip. Spazmatyczne wybuchy

M~me MICHEL

z

obiady i kolacje,

. •·''
klatkach wschodu p. t. '
gra artystów, piękne widoki, oszałamiai~ca wystawa jakiej jeszcn dotychczas nie widziano
Bestjalskicb czynów jakich się dopuścił władca na
. .
tonach i córkach spokojnych swoich obywatelj.
przechodzą ludzkie pojęcia.
.
Il. Znakomita kreacja 100 O/o kobiety

duss

HAREMU

·

śniadania,

•

,

SALONMóD

w lokalu zimowym.

Obiady z 3-ch dań Zł. 2-,
,

Ciary Dow

niepogody wyst11PJ odbywaf sit: będą

Najlepst:a kuchnia wydaje wyborowe

•

.
PERŁA

Otrzymała.

półciężkiej-L6dż -rą, udział

0

~!:~::::· sił

•

meble.

Mistrs Polski wszyatkich wag Górny $l~k

Od dnia 1 czerwca codziennie o godz. 1O-ei . wiecz.

. KI N'o·
RA NDĄ

182. Lrpowicz J„ Główna 61, OO ltlilndel Jaj.
183. Litmanowfcz A., Główna 53, obuwie.
184. Choda Lipman, Ki1ińskiego 109, meble, maszyna do szycia.
185. Lede~ Ł„ Rzgowska 12, meble.
186. Majerowicz A., Andrzeja 56, meble, t'naszyllft
do szycia.
187. Myśliborski D„ ~ 86, meble.
188. Nusbaum Ch„ Zamenhofa 13, meble.
189. Petzold P „ Olówna 8, pianino.
190. Pelta M„ Główna 57. meble.
·-'
191. Pełtz M., Główna 57, 7 stOlików.
192. Ramisclt P. i A„ Piotrkowska lZl, meble., ma-

144. •W archaft A„ Cegiebllaoa 43, ilrredens.
145. Wl'.§Mclci M., P.fraimowkza 9, meble.
146. Wbełnor M., O?ówm 42. tlllUłla.
147. Z:vlbersztajn I., N. Ceg!leJniana 34, mebfe, pa.
tcfon
1'48. Z<l>Ufrski S„ Kiłlt\slkieg(i- 50, pła.Dim.
149. Zak.ensztajn Sill., Piotrk<l'WSb 14. 'W;IO.
JSG. Zylberszt>ajn H„ Al. K~ t:. bsa ~
tnvaia.
'

...

181. K~app. W„ ltł1Msldego 109, meble, IJipnino.

143. Wiśliiaki J. Cb., P!~riroW!Ska 83, mebłe.

artystycznych
I -. . krajowych i zagranicznych.

'

do

gn~-otrwata .

'.

.

ogniotrwała.

178. Kuliński r „ Ołówna 33, meble.
179. ' Kryształ A, Ołówna 60, 20 szt. palt.
180. Kalert O •• Ol6wna 41, 150 mtr. zeftrn.

Dochód przuaaó:a:ony na :rasilenie funduszu ollmplf1l:lego. Ceny mieiac od :a:ł. t.SO cło 4 Jłotych.
Prsed1ptr;edał bllełów w Składzie Aptecsnym p. A. Ditłla, ul. Piotrkowska ł51,

Manteuffel !a~~0!!!!!

.wy s t ę p y

174. Haman O., Towarowa 34. meble.175. Hurwi~ S~ GdaAska 92, meble.
176. Herc M., Rokicińska 10, t1rZ11dzenie sklepu.
177. Kapelusznik R„ Sienldewicza 52, meble, kasa

141. S2'iWC1Td>a·rd D„ Konstail!tymo~ 42, z.egM.
142. TeHełbaum i JaJrubo.otWcz, PliotrłclJWIS'ka «i,
15 mtr. fuwa,ru.

OTWARCIE sezonu letniego w ogródku

/ „

palt.

169. Chęciński I., Kopernika 42. meble.
170. Dramom H., Gtówna 6ł. meble.
171. f'renkfeł I„ Jtdfusza 1, meble, maszyna cło
szycia.
172. GomofMsld Z., 10ł16skiego 'R, błurke
173. Grabski P., Wólczaftska 75, kredens.'

!:n:o:rn·a!a.
Ra'W'S.Jki A.. Cegiie1niana 55, me.Me.
Rozes N.. Piotrkawska 9?, meble.
Szymańsi<a E., Wscllodn.ia 24, me'ble.
Szefner R., Wscho-dma 29, meble.
Szwa.rcol\V'&lłlł W„ Narutowicza 36, 10 ł5żek.
StedJtbrecher A„ Ceg.ie1iniana 6Z, ipianioo, me-

{

50, pianino. meble.

160. Zyłberszac I •• Główna 41, SO mtr. towaru.
Ml. Zalcrnan Z., Główna 24, JO garniturów.
162. Bek A., Podleśna 13, biurko.
163. Bornsztajn D., Główna 6, meble.
164. Bersz O •• Kopernika 25, meble.
165. Bek W. I A., Podleśna 14, meble.
166. Berkenwałd S„ . Piotrkowska 110, szafa.
167. Besiebowa J„ Gdańska 89, meble.
168. Cbaskiełewicz Ch., PI. Wolności 3, 60 szt.

140. •.S~a3la" Sp. Ak-e„ Al. Ko&cilllSzid 9, kasa o-

.

Główna

bio
GERBICH Mistn Polaki wagi Prócz wymienionych
mistnowie Ok-"
~:~od~t:;1ti~ ft1:t~~ „Union", „Kruszender", „Sok6ł" ,,Makka
bi", Ł. K. s., K. s., „J. K. Poznaiiskl51

KUPKA

Sensaeyjne •potkanie 2 mlstnów Pol•ld

Dziś

4Q,

f'.,

159. .Tochtern:an B„ Piotrkowska 132; meble.

t:e

oo

l.6duł Okręaowy Związek Bokaerakł urz,dza w dniu
2 czerwca 1928 roku o godzinie 18-tej przedolłmpijskle

„

134.
135.

sanfa.

Plac ~Sportowy ,,Helen6w''.

,

132. Radzyn.eir S„ Kilhi.skieig<>

133. Railrlno-'Wlk:z J„ W:sicbodnia 50, meih!e, kasa

99. Drałhom A„ At 1 Maja 14, 10 rir w~.
100. Dobrzyńskł M„ Narultowfoz:a 38, ~.
101. Elsner W., ~MU't-oWliicza 36, meb1e.
102. Pa)w'igz: H., Oegielr.ian;i. 57, .m eble, mas-zym
szycia.

26, zegar.
...

130. O;r;ba-ch A„ Pi<ltnkowsik a 20, mais.zyna
,
s.zy10la.
131. Orbaoch M. Al. 1 Maja 38, ~.

Serwański

158.

gut<ittw-ała.

oo s.zy.

79. Cieipfudct J„ P"1ok:kowska 17, me'ble.

157. Merczyński J„ Andrzeia 58, meble.

119. ~biń®ki R„ Skwe·r owa 6, płanino, mebte.
120. Uołrtemfold M., Ce·giemiana 41, metie.
121. Ubell'ma111 B„ Plobrikotwsb 66, maszyna 4io
pisania.
122. Li,pió~y R. i O., 1.aką.ma 83, mdlle.
123. Lamrlau H„ Ziclona 8-a, kredens.
124. Mę.drzyclci R„ Kfilńsikiego 30, kasa ogniofll'lw.
125. Berek Łaja. Zachodnia 49, 30 toz&nów Poóc.z.oc.h, stót dębowy, 3 lroMry pllllSrowe, maszy.na do szycia, kretlens, tremo.
126. Ma;.golis Ł., Ki!iń·skiego 33, meble.
127. Me.lsz,p:!is Z., Karn.ien& 7, surfa.
128. Markusfe'kl W„ Ce~ana 114, biudro.
129. Pozmań5Jd M„ Kiłińs!lciego 50, ~.

76. ~ger S., K4ińs;kteoo 60, ikiredems.

24. \Vatładl. J„ l(onstant}'DO'WISka 43, s.zafa.

Ałebamrowt!h

Piobrtow6łca 54. meble.
109. Gertner J„ Koostaotynowska 177, szafa.
111. łfanemam B„ Cegielniiam 96. bniaipa.
111. Hememan B., Cegildnlana %, kamoa.
112. Je!Joowict S., Piiramowk::ra 14, meble, forte.pian.
113. Juden~hett'IC A., R.otticowsb 41, czdrołada,
sudynki.
H4. Koa M„ N3ll"IJll:owkza 32, mel>te.
115. Kon i Naitkiist, Wienbowa. 46, ma&ZJm tło
płsania, kasa agniotriwaifa.
116. Krumhołie C„ K~ 67, melJle.
l17. Kaczka J„ Piotrłrowiska 33, kredem.
118. t(lC:ZY'dd s., Narutawiix:u as, metie bsa o-

W dniu 14 czerwca r. b. miedzy godz. 9
rano. a 4-tą po POłudniu.
77. Beer I.. Poludn4owa 6, otem.ana.
78. Kła'Wlir L, P!otrk<Jl\VSka 47, masz:y,m.

151. Andurski A„ Al. Kościuszki 69, kredens
152. Borys A., Kopernika 25, meble
153. Cielecki M., Grówna 26, radjo-~parat.
154. trenechowicz S., Grówna 56, meble.
155. Kahlert E., Główna 41, 60 rntr. towatu
·· •
156. Lehman K•• Grówna 49, meble.

Ger.t ler R„ Piotrlcow&ka 64, iPl'.Z:~
Gcrtha·)ner M„ Kił:i.ńskier;o ~. wa~. 5 kg.
śW!iec.

64. Smolarek A., W.róbla IZ, meh1e.
6,;, Sz-ymańska i Bimge!, Wschodnia 24, meble.
66. Se:owałlka R„ Rybna l, 2 obrmy.
ffT. S~ O.,Atdcsan~ 34, meble.
6!!. ~ Joffe, Potnotska 7, mebie.
69. Skóra J., K~ 4Z, szafa.
70. Sll.rwaroba.rd D., K-0rutanity,nowska 42, meble
71. Tygtt J., Koostanty.oowska. zegar.
72. Wainblum L„ W~a 22, ze.ga.r.
73. Waj; M., Al~ 82, 40 ~g. mj~l:a.
74. Wa}tte.rt E„ Kon'8ła!l!'ŁYIOO'WSka 43, łlleib3e.
75. ŻY'lrlłck!t J., Jakóba 16.

j._4'.:...

W dniu 15 czerwca r. b. mię~ ! v gndz. 9-J'I
·
rano a 4-tą p0 p0łudniu:

108. Go1dbexc A.•

63. Szymadska E„ Wschodnia 24, mełie.

10.

r..,

104.
IM.
106.
107.

53. Lustemdk G„ · Kcnstanty.n-OIWISka 40, mebfe.
54 . .Mo:raw.sdci J„ Smugowa 28, mebłe.
55. Mi~ie'W'tcz l., NarotoQl\v.i.cza 36, meble.
56. Offe<n'1>ach J., Ał~aooro.wSlk.a 7, meb!e.
57. Oll!IZ« M., Afdcsamrowska 131, meble.
58. Plłarozl•k St„ K11nka 4-a, sizafa.
59. Patykgw~ki r „ Piwna 13, meble.
60. Paci~ikiew1oz eh„ We-sola 12, meble.
61. Prais.tJkfer I., NarutOIWricza 47, meble, .p.ia.u,hto.
62. Rubiru,.wiilcz: B., Ałeks.aindfomlka 101, ·meble,
ma1Sc7JY1?1a do s-zycia.

MeQiatrat m, todai - Wydsiał Podatkowy - ninłefezym zawiadamia, te w
dnia 13 caerwca r. b. młęday gods. 9-tą
NDO a 4-t.& po południu odb,d'l słę gway.
musowe Ucytacfe ruchomołci u nłtef wymłenłonyeh osób :aa niewpłacone poda tld

49. Ka~

103. fi~ M., Narotowncu 3!:1, pJ.mino.
Gdamerg Ch. i S., Cegj~rnana 66, meble.
0othe1f S„ Cegie1niama 46, Jlll'ZędrLa.

50. Kh-szłajn M„ Ptląc Womooci 7, 10 patt.
51. Kochińs.kii J., At 1 Maja 7, meible.
52. Ltcha:wśltd J., Lutomierska 29, meble.

U[Jfa[je pnym11owe.

.

.=::...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.__ _ _ _, ._______!'T~
mała 1..?.?~L~o&

śmiechu.

WSZELKIE

ZIOŁA LECZNICZE
r61'cld wedłuJl p r :a: e I • a Dra
K8n.ga i Błlea poleca APTEKA

p

farm. R. Rembi1Hń1klauo
0-ra
ŁODZI, ul.1, Andios•Ja nr. 28

w

tel. 49·91.
UWAGA: Apteka prayjmuje
do anali&!·

z powodzeniem

(C.,.~l · dsłewe•ynka

• powomenlem)

tródło

I! · WielkiTanie
wybór na
·1;1

OLEJNYCJI OBRAZóW.

obrazów. wszelkiego
rodzaju jak i wykonuje się obrazy na zamówienia.
Opi:awa obrazów i portretów po cenach. . niskich. '
'
Za gotówkę i na raty J. CANDRYK i H. SZNAJDER
Lódt, . ul. Piotrkowska 255. Oddzialy: ul. Główna 11 tel. 59-Qą, ul. Łomżyńska 14.
składzie

..

~.-·

Nr.

!49 ~------------- ••KUR.JER ~Q_Doo•.

9JmlL'łi>.'31RRdk&4f

s.o·pp.oTv.

O godz. 7.
rano
śnilldanie

jak

w Karlsbadzie
i w

rzędna,
wyśmieni-

Hotel Metro~ol

ta kuchnia
Doskonałe

dokładnie odśwleiony

bleiącą

Kłssin(en w~dfł

I własną windę
.•ostanie
ponownie
wytworna .

OTWARTY

wiedeńska

piwo i wy
śmieniłe

'w Ł~sł (ul. Wólczańska 55),

wino po
.
I
'
cenach
solidnych.

podaje do wiadomości, te •llaaminy wstępne wvńacsone •ostały IUl 4 czerwca. .
··
Podania prz'1muje kancelarja · od godz. 9-e;

I

w czwartek dnia 24
cukiernia
maja 19'8 roku.
Winiarnia,
- Telefon 66-68.
i
Bar,
kawiarnia · 'Hi.Igo Werminghoff Koncert,

Sąd · Okręgowy

w

Syndyk TymczasoWY Upadłości zyg~ _
manta,' Gustawa i Józefa Rosenstrau-..
chów, · Aplikant
Adwokacki Stefan·
.
Wilapowslli

Łodzi.

po rozpo:z:naniu sprawy upadłości Aleksandra
Arndta w dniu 24 maja 1928 r. zaoc•nie postanowił: 1) ogłosić upadłość handlującemu Aleksandrowi Arndtowi; 2} chwilę otwarcia upadłości osnaczyć na dziei:\ 16 marca 1928 róku tymczasowo;
3} zamlanować„ Sędzią Komisarzem Sędsłego Hartdlowe~o Maurycego Sachsa; 4i zamianować kuratorem upadłości adw. Neumarka; 5) osadsićupa•
dłego Aleksandra Arndta w areszcie dla dłutni
k6w; 6) nakazać opieczętowanie kantoru, składów,
kasy, zbioru ' dokumentów, rejestrów1 papierów,
ruchomości i neczy upadłego oraz wspólników
~d:!:iekol~iek si~ one znajdują; 7) · dokonać publi- ·
kacji wyroku, zgodnie z pnepisem art. 457 K. H.;
8} uskute'c1:nić wpis w rejestrze handlowvm na
:&asadz;ie art. 2 p. 4 dekretu z dnia 7 lute~o 1919 _
r.; 9) wyrok opatrzyć rygorem tymczasowej wy- ·
konaJności; 10) od~islwvroku zakomunikować Prokuratorowi przy Sądzie Okręgowym w todzi,
Za zgodność §wiadczę
Kurator (-) Ą. Neu muk
~„
Adwokat

masy

;

'I

zamieszkały ·w

Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 124,
wzywa wicr:z:;ycieli upadłych, by w ciąga dni c•terdzie- ·
stu od d~ty niniejszego oałoszenia stawili się osobiści,e _ lµb
przez pełnomocników do jego kancelarji (Piotrkowska „124),
oświadc~li z· jakiego tytułu i jakiej sumy SI\ wierzycielami
i złożyli tytuły iJwych wierzytelności.
Sprawdzenie wierzytelności odbędzie się w obecności · ,
sędsiego komisarza upadłości sędziego handlowego H~rmana Freidenberga w Sądzie Okręgowym w Lodzi, P~ńska 115, ..
sala 57-a-, 9nia 12 lipca 1928 roku o godz. 12 · w południe.
Syndyk tymc:asowy . upadłości Zygmunta, ·Gustaw.a i'
JóJefa Rosenstl;"auchów
.,.,

&l~K.1_,łl'i.ł KJK.1

..-~rekcja

;~;l~f~~ł;~~~~:21E~!F~t:~~l ~~
5l

d y d atów ą.a . ~yndyk ów tymczasowych.
Łódi, dniłl 31 maja 1928 roku.
Sęd:da· Komisarz (-) Maurycy Sach„.
·

I

pań

Która z

pożycsy od 3,000 do 5,000 złotych na
odpowiedni procent i dobr4' gwarantję może otrzymać w pewnej firmie,
dobrą po&adę kasierki łub ekspedientki. Ołerty pod "Kasj9rka" do „Reklamy Polskiej", Łódt, Nawrot t-a.

Zdolni det412pcy dla odwledsanła kJ.,,_te'll
peywataeJ poazuklwanl we wsę,łkloh ·;Fef·
ec:owołelacla 'olsld.
Stal)' z,.-o~~·

„.

Zgłoszenia J>OĆI _„Śwletaa ełf•J'•łeneJa" dit;Blą!!

na1w1ększe 1 zastarzałe
pępka,
mętczyn.

i

Obsługa

damska.
Pra
L cownla wyrabia ?.Paski P.rzeciw c;ibwisłości
brzuszne1, przeciw ~bnitenłu tołądka, na czas ciąty i po prsc;bytym połogu,
pooperacyjne i inne .

Patent.

Bandaż

zreformowani;i

„Elasta" nogi.
~~~~~io~yl~kdi~

ria

!Pończochy
Skarpetllli

~..A.i

POLECA

w uajrozmałtssych gatunkach i kolorach ba
Jowe. :r&granłc••• i własnefo wyrobłl pe

CENACH UM!ARKOWANYCH

JULJA MACHER
t.6dź,

6i.

znanej ·marki

„ .

1;· ~, ·.

.

""

·F:rcr:;. .„•••:~~.•el~-

,,ELIBOR'' . ::"„·· ·:,·,,

....

I

Sakoły

i

c

-

-.:

oprł>cz nłed•iel łwi\t.
I

i

będzie się

WALnE

.„

.I„„
'··

i

„„„„...„ ...„ ...„„:-.„...~~

ME.ILE!

I

·

skóry i w łosów. SP•Cfa1ne matnie twarzy i ciała. M, 11ah
odtłusacsające. Usuw&nie zmarsźcnk.
brodawek. piegów. wągrów i ł~nych
defektów cery.
Usuwanie włos6~
eleltrolil:ą.
Elektroterapf11.
Solu;,

,

:Pielęgnaofa

.metalowe!

D r. me d •

I

Wf..Rnmiszowskl
~

MONIUSZKI 11

Łódź, Piotl'koweka Nr. 116,

'-.,

"_/

Chof ob y

,

'".;: „ . .

.,.

.

·::'...

~

.1 .-2, i 4-8

w - niedz. i · święta

11 - .1

Ota; pań

·p1 EGI· "-

żOnE
~

i

.f
•

111_A~EfA:.z. ~;~:~
z,. 1. 2$ ,
Z>L 3. 5<0;

:. t>Odekalnia,

·

W.łA6Un0Ył!KL

vs~~~o:::~:~CJi\

- '/) '..l:>l'T.
~ szT. „-

o4 4-5

oddld~lna ·

DoktcSr "

•PLAMY

OPA1..E:NIZNĘ

/ "°' _· JANAG~~EBUSCHA
~ , . ~Axft~
KREM
SŁ.MAŁY·Zł„ 2.50

. .

Tel efon 63-?2, -,,
·•
k
·
s órne 1 weneryczne;.._malll!ll.-11!911milll„-llllia--• Przyjmuje od 8--10 i od 5:--S ,w.:
I piętro ' front, tel. l161

·
Pr:iyjmuje ''od ·godz.

d .

•

ST• BIBERGAIJ

run.k ach poleca

I

· Lecze~e:
l~W,pą
,, kwil1".cowa.' ·

-Oferty sub „B. W." do a mm.
nin. pisma.

.

Najtaniej i' na dogodnych wa-

" ·.~ ·,„

6
~::~'ryczn,-eh.
~w~~'!:':

od zaraz

d O Od St ąp1en
• Ia.

'• , ;'
. . 1:
~

.

z~;:::;:::s::·

w śródmieściu

Pnyjm. od 10-ej do 8-eJ wlec..

polowe!

I

Iot!JI !In
li u

l

Cegielniana19,m.8.te .~9-92

Leżaki ,i łóilla

Piotrkowska nr. 129.

w LQd~

(Dipłomh de l'Uniwersite de Bhu1e

Dywany!
Klubowe w slłórę I
t6iłla

I

o godz. s~ej Po pot. w l-szym ter~kti~, . a
w razie ·n ieprzybycia wymaganej 'ftości, człon
k6w, o gooz. 7-ei ·wlecz. w II-Im prawomocnyn1
terminie, przy następującym porz'ądku dziennym :
1) Zatwierdzenie sprawozdania za ro.~ 19Z7,
2) Zatwierdzenie nowow ypr~cowanego statutu
·Zgromadzenia na zasadach prawa p~zen)fsłowe
go i
3) Wnioski.
Urząd Starszych
Zgromadzenia Majstrów ~~ich

Wi k
Doktór
~ę .· .sz~ylowy ufł·. Wołlro'WY!~·,,

Institut
de Beaute,
Anna Rydel,
Paris)

ZEBRAłłlE

a mianowicie:

go-

Dyrektor (-) :&I. SZARKOWSKI.

I

str6w Tkackich (Tivoli) przy ul. Przejazd 3, od·

. . . . .m:!lllt.l!Dml'!:. . . . . . . . .

SOSPHSORJI.

<1----•

Richard

Q

zgrubiałej

płiu1kie $Łopy.

,,

„Trzy GwiazdJi" ··..:'.

.•

•

dzi111chK1111cel.
oeł 9 auno
poł. f codzl•nnie
włecsonm od 7 do 9.
rfa do 1 po
uynna

'UWAGA: Bandat uELAST,A" jeet
wykonany z tltanłny i gaoiy i nle •• nic
<w1pćln.go z bandat.m .Jdnl.

lałldkł

GlmnażJmn Męskiego

(al. Gdańska Nr. 45, tel. 40-20)
podaje do wiadomości, że przyjmuje zapisy nowowstępując.Ych.
Kandydaci winni okazać się świadectwem ukończenia 7,
względnie 6 oddz. szkoły powszechnej lub 3 klas „ gimnazjum.
Przy Szkole Handlowej . istnieje przygotowawcza
:~
Szkoła Pow••echna dla dzieci intel!gencH;
·,
do której przyjmuje się dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu.
Wszelkfo sprawy, związane z Komisją Pow~zechoego Nau- czania załatwia bezpośrednio Szkoła.

" c1•a1nem•1 ba!1d~am.i ~stJWa się radykalnie
przepu
S~e
k ·ny brzucha.
pachwiny u
si,ę wypadnięcia macicy u ko

Je.o•olim~Jąl

natrowe i• .111r1U1111
. , ·•

Y

l
_i

· Łódzkiego Towarzystwa
·Szerzenia Wiedzy Handlowej

od roku 1886.

Po.lfrlJmDJ•g biet.

"" ;.łZ;.tll;.llli:.łlll.łll~;.łlllił91:.1

SZKOŁA HAN DLO\A(A~-:

Nawr9t 38-a

kobiet i dzieci.

lłłll

!lm„„„„„......„„„„„„...„ .....:i...„„„„........

S.t. L E W I ń S K I,
ł..ódź,

„Rueh" Wq9sawa, Aleja

„·

~'~~~~(lfi)(ij

Pracownia ol'topedyczna

łatnłeJe

.

. ·w · Ł 0' d i ul B
5 T I 21 5.6
„
'3
,
0.L ..
.
. • z
·. oe•~~ -·. 8 •
- . •
.
6} · S-ka Akc.„Handl. Przem. Ł•.J. BORK W;>.ł\,l.
.Poda1e do wiadomości, te eatsamtny w•t•pne odl>ędą . ~
· · 'o bDZIAI. w ŁODŻI,' · · · './ '.
·
1
C\
1ię w dniach 29, 30 ·i 31 maja, . Qr~ i1 i 22 czerwt'- ".'.
„
·u1. Kłll6•kłego· · Nr~ 70, telef• .fiil,f~;M• .:
~ Poda.n ia do kla1y A , podwatępnej, .wstępnej iw:yłsrych " ' =-------~-----""-!-!...,. ~~...a przyjmuje kancelarja codziennie od godziny 10-ei dh • (PJ
Sl 2-ej p. p. Czesne w klaaie A wynosić będxie 300 zł. \9
~ rocznie.
DYREKCJA.
· W
W piątek, dnia 1 czerwca r. b„ w Domu MaJ- ·
..
'

· ·

hl;

PfIBI .f6ZYITfftUlf • • • . IYSOHa-'·PIOllUll

AlelH"OY lim.OWiki~g·
o.. ·~· -~
.
„

•

• .,-1~;,<i--~!r

UJ,>adloś:"-1~n~~~=:i:e hand!lljącego (/)(l>f/)°'r:l'Ofllf~a
• •
o.a Q)e. n,

Łodzi

S

·-

·f

.•' ·Stefan Wilanowskl.. .,

na mocy art. 476 Kod. Handl wzywa
wierzycieli powyższej upadłości, aby w dniu 9-go ~
c~erw'ka 1928 !?ku o ~mlz. 1 po południu stawili
w

_fzwar.ttt„lt.~~-8..:.r~o~!Cp~,._......___,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.„~.· -..--·
'

Piews2':o-·

powszechnie znany

posiadający

-

'CJ.ioroby ak6rne

'

wen~l',7'~"ne i
m~cllop,•~lowe

.ą~pf\!ił"a 42
Puy\tn~łe:

o4 9 do
·t()lfa r„ od t-J
pp. i o• 8-9wieoa.

"1

/

Dr.

Pielęgniarki

wykwa·
lifikowane na dyżury

Rótaner -~

Zwłąsek ZawodoPł.elęgnłarell. Pr:syjmuje równld
unrćwleola _na zaafrz'!"ld I muue. ulica

Choroby sk6r. ne, weneryczne

Andueia J4, praw& oficy11a, partczr. Sekrc\a~i~.t >o&yany od tO rano do 5 po.pot.
lprocs łwi,t). talefon 41-35, ' ·

Leczenie 11zt11cz
słońcem
nem
górski em.
NARUTOWICZA 9

;:r„wat11e poleca

,..,.,,

-

l

j :\\t J\i~.

·-··

>

:r.tclii;;;eni n:i , ;- ;.1( ;.cn ow ana

KORESPONDENTKI\

l: sko-niemiecka

.

'

, ód i .VI posz~ki w an~. Oferty

St!b.

„K.

A." do administracji.

.

j

'

.

.

h. . • • il~Z

M~ dqld~~I~

IDOCZOl)łciowa

I

'po!-1

dobrrch marek an'
itiels!tich I ' nlemiec.l
o I k 1. Prvwatn.„
-m<
ktch . 1,>ra.: . cztści
S1kot11 Powuech
l!filoniei i nafdogo na Marjl W „ot·
dniei w firmie.
k6-.1n,· ul. Plotrkow
olra Nr. 84. Prayimuje zapisy abłop·
oów i dsiewc..,nek
od lał T-iu na rok
Me reparac1e oras sskolnv 1928119 eo-

f~t1~~~i
.
·
fl
~I~'
,

lakłarowanle.

·

Głv.e""t~ta

c:;lkolnll 1z.

włósów

Choroby,

u1ec~a,na!

skórne, weneT"yez-

ne i moezo1'łciowe FeniJm~na\nv J•1"11na. ·
~aśwletlanla. bm1J!l ·luek .Eufonia" Jit- ·
kwarcowa, I prom. domonsłrow•nr st>c

lub -

Dr..

„

6 r n i ltaro1erji samoehodo·
do' w y t
wyeh. Zfłanać si, Francłnkańaka 18,

. Stefan Lisik. .

Jeszcze nie wynajęte

Tanie .Letnisko ·; -

, , Dzleria.wa sadów

oo

Dla
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. Cl!JlfY OOL0$1I;l' MIEJSCOWYCH:
Pncd tebtem '\o irony za włefsz milimetr. 1 łam. (strona 4 lamy)
'4 •
t „
~
ł.-łO w tek~cl•
t.o~z.I ' nledt! dod: liustr. mt.s!{Clmle::
Ko~to cze4 •
•
1 •
•
„
•
•
31
Za ..teks!c:-1.
4 „
t •
•
•
•
30
• I .Je Nekr.o lo'1._
•.
4 „
1
·„
„ „
H
; Komllnfkaty
·' I.li 1
10 lamów
•
•
I
Zwrczai11'e
l
•
•
P • .K. O. la-1'1!1łea
'"tn. 59 I Orol>n& IO rr.: 19osznkfwenla pracy 5 rr: sa ..,.Yn1 - najmniejsze odo•
• ,
•
· snJ;te I li„ dla b1zrob1>t~:vcb ..:.. SO n. Oitosi:enie u•desłai. po
,Na· 61747.
,
' lt~ 7 wiec1. e ~ proc. tlrotćj.
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Odnoszea!e de clomu
przerwać
:można
Prenumeratę
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Odoszenla firm zamie!scowych. choc!atby p05l2.dalicych f!Ile •
Łodzi, a centrale rdzle Indziej, :> 50 proc. drotei od cen mlels::owych
r"lrmy urra.niczne c; 100 proc. droteJ.
Katda nowa pOdwYtka obowhu:ule wszystkie ;!'.; rrzyj~te oał=>szeni& do zmiany C"'n bez uprzednle~o zawiadomienie.
Za termll' ' 'W\· drult ol:łosz~fi. komunikatów f ofbr 3<Jtri' ·„,~is
nie odpowlet!a.
Arttkuł7, na i:l•c•tue hu oinaezenia honorarium, uwahnt •• T
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''c~M-l'.o we .,..-łr;!!Ollei druku1łi ut Zawalhłta. '·- \;
I

„..

as.go

katde~o miesiąca

