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Ks. Karol-królem Rumunji i Wągier?
Zjednoczenie obu państw pod berłem nowoobranego króla

Stworzenie nowego rządu.—Parlament zostanie rozwiązany
Gwałtowna akcja liberałów przeciw królowi Karolowi.
Berlin, 10 czerwca.
Z Londynu donoszą, iż współpracow
oik „Daily Heralda" miał w Bukareszcie
dłuższą rozmowę z zaufanym przyjacie
lem króla Karola II, Jonescu.
Zadaniem króla jest przede wszy st&iem, jak oświadczył Jonescu, usunięcie
różnic między partjami poUtycznemi i do
prowadzenie do zgody ogólno-narodo
wej.
Będzie to trwało przez jakiś
czas,
później zaś, może za dwa lub trzy mie
siące
PODJĘTE
BĘDĄ
BUKA
RESZT POWAŻNE KROKI W CELU
POŁĄCZENIA WĘGIER I RUMUNJI
W JEDNO KRÓLESTWO,
na którego czele stanąłby wspólny mo
narcha ks.Karol,
Oba kraje znajdują się w podobnem po
łożeniu, oba potrzebują trwałego rządu,
co przyniesie im wspólne berło.
Poza tem połączenie obu krajów za
łatwi spór
węgiersko-rumuński o od

szkodowania i granice Siedmiogrodu.
Chłopi obu krajów od setek lat żyli
w spokoju i przyjaźni i dzisiaj
również
posiadają wspólne interesy, które urze
czywistni zjednoczenie obu państw.

Gabinet koncentracyjny.
Bukareszt, 10 czerwca.
Położenie w Rumunji rozwija się spo
kojnie i programowo.
Dziś przed południem król
Karol
przyjmie prezydentów izby i senatu, wie
czorem gen. Averescu i dr. Lupu, po
czem powierzy misję tworzenia nowego
rządu Maniu.
Celem króla jest stworzenie gabine
tu koncentracyjnego. Ponieważ
jednak
okazuje się to narazić bardzo trudnem,
powstanie obecnie gabinet premjera Ma
niu, który powoła do współpracy człon
ków różnych stronnictw.
W jesieni, po zakończeniu prac bud
żetowych, Titulescu ma się podjąć stwo
rzenia gabinetu koncentracyjnego, który
rozwiąże parlament i rozpisze nowe wy
bory.
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Przychylne stanowis
ko prasy paryskiej.

Paryż, 10 czerwca.
Wielkie organy prasy francuskiej nao
gól przyjęły życzliwie wiadomość o pow
rocie do Rumunji
ks. Karola i objęciu
przez niego tronu.
Według „Matina" Rumunji potrzeb
ne było to stanowcze rozwiązanio szere
gu komplikacyj wewnętrznych, które wy
łoniły się wskutek kryzysu, jaki wybuchł
w łonie rodziny królewskiej.
„Figaro'' zaznacza, że o ile kwestja
dynastyczna została rozwiązana, to po
zostaje jeszcze w zawieszeniu szereg za
gadnień politycznych, zarówno
natury
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w któ
rych przeważa niebezpieczeństwo bolsze
wickie.
Wszyscy przyjaciele Rumunji,
pisze ten dziennik, życzą jej z całego ser
ca, aby trudności te zostały rozstrzyg
nięte na korzyść kraju, z którym Fran
cja związana jest tylu wspomnieniami i
tak głęboką sympatją.
| Komunistyczny dziennik „Humanite"
widzi w wstępującym na tron ks. Karo
lu sojusznika Francji i Polski i zapowia

da z tej okazji przygotowywanie wojny
antybolszewickiej. Przewrót obecny zo
stał dokonany — zdaniem dziennika —
na przedniej placówce antyrewolućyjnej
przy współudziale imperjalizmu francus
kiego, przeto ze specjalną uwagą śledzić
należy machinacje, które
prowadzone
będą w najbliższym czasie w Europie nad
dunajskiej i mieć gotową odpowiedź na
te machinacje.
mm
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Wiedeń, 10 czerwca.
(Polska Agencja Telegraficzna).

„Der Morgen" donosi z Bukaresztu,
że wczoraj odbyło się posiedzenie głów
nego zarządu stronnictwa
liberalnego.
Posiedzenie to miało przebieg
bardzo
burzliwy. Liczni mówcy ostro występo
wali przeciwko nowemu królowi.
Na
wniosek przewodniczącego stronnictwa
Briatanu, wykluczony został ze stronni
ctwa jego siostrzeniec Jerzy Bratianu.
Prezydent ministró w Mironescu zarzą
dzi! śledztwo sądowe przeciwko
tym
członkom stronnictwa liberalnego, któ
rzy wyrazili się obraźliwie o królu. Po
między nimi znajdują się b. minister Angelescu i Dimitrescu oraz b rnirmistr/ m.
Bukaresztu Cositińescu.

Min. Grandi wyjechał do DrusKienib.
Marszałek Piłsudski jest jednym z największych
ludzi w historji świata—oświadczył min. Grandi.
Wzmocnienie przuiaźni
polsko-włoskiej.--niedyskretny
dziennikarz i dyskretny minister wioski.
Warszawa, 10 czerwca.

Warszawa, 10 czerwca.

(Polska Agencja

(Polska Acencia Telegraficzna)

P. minister
Spraw Zagranicznych
Włoch Grandi złożył dziś w godzinach
południowych wizytę prezesowi
Rady
Ministrów p. Waleremu Sławkowi, a na
stępnie udał się na Zamek, gdzie
był
przyjęty na audjencji przez P. Prezyden
ta Rzplitej.
O godz. 13.30 p. Prezydent Rzplitej
oraz P. Mościcka
podejmowali p, min.
Grandie'go i jego
małżonkę na Zamku
śniadaniem.

P. minister Spraw
Zagranicznych
Włoch Grandi przyjął dziś w godzinach
południowych w gmachu ambasady przed
stawicieli kolcnji
włoskiej, w imieniu
której przemawiał sekretarz związków
faszystowskich w Polsce p. MinotU Corvi. Następnie przemawiali: prezes Izby
Handlowej polsko-włoskiej p, Franci
szek Radziwiłł i prezes towarzystwa pol
sko-włoskiego „Dante Alighieri" — p.
Wł. Czetwertyński.
W odpowiedzi p. minister Grandi oś
wiadczył m. in. że zwykle podczas swych
wyjazdów zagranicę stwierdzał przedewszystkiem sympatyczne
przyjęcie ze
strony władz rządowych, a następnie za
znaczył, że lubił znaleźć się w
gronie
swych rodaków. W Polsce było trochę
inaczej, gdyż wczoraj wśród przedstawi
cieli władz i społeczeństwa
polskiego
czuł się zupełnie, jak u siebie, a dzisiaj
w otoczeniu włochów czuje się znów w
Polsce. Ten fakt świadczy, że węzły, łą
czące oba narody, są trwałe i mocne i
dają się w każdej chwili odczuć. Minis
ter zwróci) się do przedstawicieli ko
lonji włoskiej, aby utrzymywali z pola
kami jaknajserdeczniejsze stosunki, zwra
cając uwagę, że aby rządy mogły ze so
bą współpracować ,musi. istnieć
ścisła
współpraca pomiędzy narodami.

Telegraficzna)

Przedstawiciele prasy
u min. Grandiego.
Warszawa, 10 czerwca.
(Polska Agencja Telegraficzna)

J

Dziś o godz. 16-ej italski minister
spraw zagranicznych p. D. Grandi przy
jąl w lokalu ambasady przedstawicieli
prasy polskiej i zagranicznej, wobec
których oświadczy! między innemi:
„Jest mi niezwykle milo nawiązać
kontakt z przedstawicielami prasy pol
skiej i wyrazić Panom cale zadowolenie
jakie odczuwam, zwiedzając Wasz wiel
ki i potężny kraj.
Będąc sam dziennikarzem, zawsze
też w duchu koleżeństwa zwracam się
do mych dawnych współtowarzyszy,
których szlachetne i doniosłe zadania co

i

raz wyżej oceniam od chwili objęcia
przezemnie odpowiedzialnego stanowi
ska w rządzie.
Dyplomacja jest czasami traktowana
przez prasę z pewnem uprzedzeniem.
Być może wchodzi tu w grę profesjonap
ny duch dziennikarza, który ożywia go,
gdy chodzi o przezwyciężenie pewnej
rezerwy w zachowaniu, lub zgłębieniu
sekretu.
Lecz naturalne sympatje, jakie ist
niały od najodleglejszych czasów pomię
dzy narodami polskim a narodem wło
skim, zwalniają mnie od wyszukiwania
wyrazów dyplomatycznych, gdy chcę
ponowić wobec panów zapewnienia uczuć głębokiej przyjaźni, które naród
uloski żywi w stosunku do narodu pol
skiego".
•
Warszawski korespondent ..Republiki" (B) le
lefonujc;

P o wygłoszeniu przez min. Gran
diego przemówienia do licznie zgroma
dzonych przedstawicieli prasy polskiej i
zagranicznej otoczyli min. Grandiego
dziennikarze i zarzucili go potokiem naj
różniejszych pytań, na które min. Gran
di odpowiadał z niezwykłym czarem,
humorem i żywością. W pewnej chwili
jeden z amerykańskich dziennikarzy, na
wiązując do wyjazdu min. Grandiego do
Druskienik zapytał:

— Dlaczego pan minister Jedzie do
Druskienik do Marszalka Piłsudskiego?
Minister Grandi odpowiedział z uś
miechem:
— Pan jest bardzo niedyskretny!
Dziennikarz amerykański:
— Przecież mógł pan odpowiedzieć,
że jedzie poznać największego człowie
ka w Polsce i toby wystarczyło...
Na to minister Grandi, poważniejąc:
— Nie, proszę pana. Nie najwięk
szego człowieka w Polsce, ale
jednego z największych w historji
świata.
Marszalek Piłsudski jest dla mnie jedy
nym człowiekiem, który umiał w sobie
połączyć cechy charakteru dwuch boha
terów narodowych mojej ojczyzny, a
mianowicie Garibaldiego i Mazziniego.
•
W toku dalszej rozmowy ktoś inny
zapytał min. Grandiego, jaka jest jego
opinja w związku z ostatnim przewro
tem w Rumunji i jego zdanie o wstąpie
niu na tron króla Karola II.
Minister Grandi: — Jestem od kilku
dni bez gazet. Nie wiem dokładnie co
się tam stało.
Tu obecny na konferencji attache
prasowy poselstwa rumuńskiego w W a r
szawie udzielił pokrótce min. Grandie(Dalszy slag na str. 2-el).
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Minister Grandi wyje
chał do Druskienik.

P. Dewey powrócił
do Warszawy.

(Dokończenie)
mu wyjaśnień na temat przebiegu wyda
rzeń w ciągu ostatnich dni w Rumunii.
— Dobrze się stało — rzekł minister
Grandi — regencja nie iest najlepszą
formą rządu.
Zawsze sądziłem, że lepiej jest, kiedy
jeden człowiek rządzi państwem, ani
żeli wielu ludzi..
•
Wczoraj o godz. 11 wieczorem min.
Grandi w towarzystwie małżonki, oraz
ministra Zaleskiego z małżonka i z am
basadorem Franklin Martinem z mał
żonką udał się specjalnym pociągiem do
DiUsklonik do Marszałka Piłsudskiego.
W Druskienikach pozostanie min. Gran
di do godz. G po południu dnia dzisiej
szego, poczem bezpośrednio uda się do
Krakowa. W ten sposób oobvt min. Gran
diego w Polsce przedłuży sic o jeden
x«areszilowffi!niM|
dzień.

Warszawski

CdmModxenie

ftatu

Waszyngton, 10 czerwca.
Minister marynarki Stanów Zjedno
czonych oświadczył członkom Kongresu
iż w najbliższych dniach amerykańska
flota wojenna powiększy się o 8 nowych
krążowników.
Okręty te zastąpią obecne przesta*
rzałe jednostki.
Ogólna liczba nowych
okrętów, które opuszczą doki w najbliż
szej przyszłości, wyniesie 23 jednostki.
Są to wszystkie krążowniki o pojem
ności około 10.000 ton.
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do II-ej Klasy 21 Loterii Państwowej
są jeszcze do nabycia

w szczęśliwych

kolekturach

E. biehtensfeina
w Łodzi,

Piotrkowska 72

G ł ó w n a w y g r a n a *ł. 8 0 . 0 0 0
p a d ł a u nas.

_

Dziś
Polskiego

z

Genewa, 10 czerwca,

fPolska

Aeencla I elearMIczna)

Dziś rano odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Międzynarodowej Konferen
cji Pracy,
W konferencji biorą udział
przedstawiciele 51 państw.
Porządek
dzienny obejmuje 1) czas trwania pracy
w kopalniach węgla, 2) czas pracy praco
wników prywatnych, 3) kwestję
pracy
przymusowej.
Konferencja potrwa prawdopodobnie
ok. 3 tygodni.
Na konferencji Polskę reprezentują
pp. min. Sokal i Doleżal oraz pp. Przyby
łowski i Stańczyk.

Warszawski
liczbie 12 osób aresztowano. Wśród are
ki" (B) telefonuje;
sztowanych znajduje się młodszy syn po
W konspiracyjnem mieszkaniu nieja sła na sejm p. Grynbauma Jonatan Gryn
kiej Sury Frydman, w Warszawie przy baum, brat starszego syna Grynbauma,
ul, Jagielońskiej natrafiła wczoraj polic który w zeszłym roku aresztowany był
ja warszawska na tajne zebranie plenar za działalność komunistyczną w Łodzi.
nego zarządu związku niezależnej mło Wśród dokumentów i druków znaleziono
dzieży socjalistycznej, będącej odpowied między jnnemi najnowsze okólniki ko- •«••»<> oe«c*«»s<soec»«*»ea«eee*eee
niklem okręgowego związku młodzieży j min ternu.
GIEŁDA ZBOŻOWA.
komunistycznej. Wszystkich obecnych w i
Na dzisiejszem zebraniu giełdy zbo
że ./o - towarowej w Warszawie obroty
były małe przy usposobieniu sookojnem.
Notowano za 100 kg. parytet wagon War
szawa: żyto — 16—16.50, pszenica — 42
—42.50, owies jednolity — 17—17.50,
Cyniczne zeznania potwornego
jęczmień na kaszę — 18.50—19, jęczmień
browarny — bez obrotów, maka luksu
wampira.
Berlin, 10 czerwca.
Kuertena wynika że popełnił on ogółem sowa — 72—77, maka pszenna 4/0—
62.67, mąka żytnia pg. typu przepisowe
(Polska Agencia Telegraficzna).
60 zbrodni, w tem 11 morderstw przesz
go — 30.31, otręby pszenne szale — 15
Z Dusseldorfu donoszą, że z zeznań
ło 20 podpaleń, pozatem Kuerlen przymai się, że w latach 1 9 2 0 - 2 5 w Turyngji - 1 6 , otręby pszenne średnie - 1 3 - 1 4 ,
otreb" żytnie — 9—9.50. Tendencja dla
zamordował dwie kobiety i dokonał
ż y t a i otrąb pszennych zniżkowa. Ceny
zamach „w morderczych.
I na inne zboża utrzymane.

Pożar szybu
naftowego.

(

Stanisławów, 10 czerwca.
(Poltka

Agencja

Telegraficzna).

W dniu 9 bm. wiecz. wybuchł pożar
w szybie naftowym firmy Standard No
bel w Bitkowie. Pożar powstał od iskry. ]
Szkody wynoszą ok. 100 tys. zł. S?yb
był ubezpieczony.

Świetlny

Skrzydlata Flota
(Roman* i bohaterstwo orłów przestworzy)
Wielka parada w powietrzu.

Ramon NOUARRO l Anita PAGE
Dla młodzieży dozwolone.
Nad program: Dodatek dźwiękowy Metro Goldwyn
Mayer oraz aktualny polaki.
P o c z ą t e k s e a n s ó w o g o d z . 4 . 3 0 , 6, 8 I 1 0 w l e c z .

Miraże

..Republiki" (B)

Międzynarodowa
konferencja pracy.

za udział w zebraniu
komunistów.
korespondent „Republi

Ceny miejsc zniżone
„ C A S I N 0 zł.1,1.50 i 2 . Dziś nieodwołalnie po raz ostatni!

Dźwiękowy Teatr
i

korespondent

telefonuje:
powrócił
majątku Mankiewicze doradca finansowy rządu polskie
go i członek zagraniczny Radv Banku
p. Charles Dewey, gdzie ba
wił w gościnie na zaproszenie ks. Radzi
wilłów.
Jednocześnie dowiadujemy s\c i i w
dn. 20 b. ..i. p. Dewey wyjeżdża na tygo
driowy pobyt do Serbji.

Sgn p o s l a G r g n b a u m a

23 nowe ohręfyi Ameryce
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Dziś wsoaniała nrem-era!
Rewelacyjny program słynnej wytwórni FOXFILM, zawiera
jący 2 arcydzieła filmowe.

99

t)l
Porywający dramat aktorki, której światłem życia była miłość.
W roli tytułowej

w najlepszej

swej kreacji

rasowa i piękna

MARY ASTOR.
U.

Najczarbwniejszy poemat młodych serc

Woisna Uczuć

Najpiękniejsza symfonja miłości w wykonaniu czarującej pary
kochanków

HELENY TWELVETREES
i FRANKA ALBERTS0NA.

Wspaniała ilustracja muzyczna orkiestry symfonkznei ood dyr.
Leona Kantora. — Początek seansów o godz 4-ej po pol,
w soboty i niedziele o godz. 12 e| w pol. — Ceny mieise
na niższe: po ' zł., 1.50 i 2 zł., na I seans wszystkie miejs a
po 1 zł., w s >b. i niedz od g. 12-ej do 3-ej po ,-0 nr. i 1 zł.
— Wszelkie ulgowe b lety ważne po cenach 1 zł. i 1 50. —

-V.

J*
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INTRONIZACJA KRÓLA KAROLA II.
Powrót do Rumunji ks. Karola, entu
zjaslyczne przyjęcie go przez ludność i
wojsko, przyjazny doń stosunek rządu
i rady regencyjnej wreszcie koronacja
— oto są wypadki, interesujące nie tyl
ko ze względu na zmiany zachodzące w
polityce wewnętrznej rumuńskiej, ale
również i z punktu widzenia szerszej
polityki europejskiej. Problem dynasty
czny w tym kraju tak był dotychczas
zaostrzony i tak głęboko wnikał w ca
łokształt spraw rumuńskich, przedewszystkiem w dziedzinę międzypartyj
ną, takie stwarzał komplikacje i sytua
cje niepewną, że w wielu kwestjach pier
wszorzędnego znaczenia trzeba było
zwlekać z decyzjami aż do zupełnego
wyjaśnienia problemu dynastycznego.
Dziś sprawa jest już zdecydowana,' król
Karoi objął władzę, a wraz z tern decydu
je się wiele kwestji zarówno w rumuń
skiej polityce wewnętrznej, jak I zagra
nicznej.
Z punktu widzenia stosunków wew
nętrznych
władza w ręku
króla
Karola oznacza ogromne utrwalenie
się w p ł y w ó w rządu.
Opozycja w
postaci partii liberalnej — resztki daw
nej potęgi rodziny Bratianu — otrzy
mała cios nie do zniesienia. Jej nie tylko
nieprzyjazny, ale wprost wrogi stosu
nek do króla Karola, staje się z chwilą
obecną największą jej klęską. Jest rze
czą pewną, że Rumunja przyjmie powrót
prawdziwego króla, dorosłego, a ener
gicznego człowieka z ulgą i zadowole

niem, gdyż tron przestaje z tą chwilą
być igraszką partji, a mały i miły chłop
czyk — parawanem, za którym kryją się
najczarniejsze intrygi dworskie I polity
czne. Jeśli dotychczas partja liberalna
miała jakieś nadzieje na dojście do wła
dzy w ciągu niedługiego czasu, to dziś
te nadzieje muszą być odsunięte na da
leką przyszłość. Król Karol nie zapomni
liber., że wyzyskali ostatnie chwile ży
cia ojca, Ferdynanda, ostatnie objawy za
mierającej woli chorego konającego czło
wieka dla pozbawienia ks. Karola tronu i
wygnania go z ojczyzny. Cała, tak popu
lania w Europie sprawa z p. Lupescu
była bowiem tylko pretekstem do prze
wrotu politycznego, przy pomocy któ
rego liberałowie chcieli zapewnić sobie
na kilkadziesiąt lat wpływ przemożny
w kraju.
Teraz stosunki stabilizują się o tyle,
że naczelna władza królewska i stron
nictwa chłopsko - radykalne idą ręka w
rękę przeciw liberałom. Zarówno osoba
króla Karola, naogół w kraju lubiana,
jak i oczekiwane zdecydowane posunię
cie polityczne rządu, czującego za
sobą nową siłę, zapewniają tej grupie
nie tylko zwycięstwo w nowych wybo
rach, ale 1 znacznie więcej - położenie
na obie łopatki stronnictwa liberalnego
w całej Rumunji. Liberałowie — partja
większej własności ziemskiej I młodego
kapitału przemysłowo - finansowego
straciła swe podstawy społeczne: ukoń
czona reforma rolna zlikwidowała wiel

ką własność ziemską; iuilacja zadała
cios bankom; przemysł krajowy nie wy
trzymuje konkurencji kapitału przemy
słowego zagranicznego. Chłopi z pod
znaku Maniu chętnie widz.) kolonizację
kapitału obcego w kraju, i wytężają
wszystkie siły w kierunku umocnienia
drobnej własności ziemskiej, zmoderni
zowania produkcji rolnej, uczynienia z
chłopa ciemnego i biednego sui generls
farmera na własnym gruncie. Ten far
mer ma być opoką przyszłego rozwoju
rumuńskiego, a na późniejszy kapitalizm
Rumunja ma Jeszcze wiele czasu.

skiej, z drugiej zaś — na horyzoncie po
jawia się ciekawy jej stosunek do no
wej polityki włoskiej, zatrącającej jednem ramieniem o Berlin, a drugiem o
Madryt.Wreszcie identyczność intere
sów w stosunku do Rosji sowieckiej
czyni z Rumunji naturalnego sprzymie
rzeńca Polski I sprawy Warszawy by
najmniej nie są dla Bukaresztu obce. Te
wszystkie trzy koncepcje splatają się w
skomplikowany węzeł, którego rozwią
zanie bynajmniej nie jest łatwe. A jed
nak Rumunja węzeł ten rozwiązać musi,
jeśli chce wzmocnić swe stanowisko na
gruncie międzynarodowym, a nie być
igraszką w rękach kaprysu. Rozwiąza
nie problemów tych staje się udziałem
króla Karola, który musi powziąć pier
wszorzędnej wagi decyzje. Jeśli do
tychczas rzeczy te były w zawieszeniu,
gdyż nigdy nie wiadomo było, co stanic
się za parę miesięcy, to dziś już wszyst
ko jest wiadome, a więc dojrzale do po
stanowień.

Przesłanki są bezwarunkowo słusz
ne i dlatego zarówno chłopi, jak i sym
patyzujący z Ich programem socjalnopolitycznym król Karol mają zapewnio
ną przyszłość. Jeśli dotychczas jeszcze
liberałowie mieli możność podkopywa
nia rządu przez w p ł y w y dworu 1 zamie
szanie dynastyczne, dziś i te względy
nikną. Niewątpliwe jest, że rząd ma w
dalszym ciągu rozwiązane ręce do reor
ganizacjl swego kraju przedewszystDoniosłą rolę w tych postanowie
kiem dla usprawnienia i uzdrowienia ad niach grać będą i grać muszą Włochy.
mlnistracji, która istotnie jest niżej wszel Dlatego też wizyta min. Grandiego w
klej krytyki.
Warszawie posiada znaczenie dla poli
Ustabilizowanie polityki wewnętrz tyki polskiej, jak i rumuńskiej. W każnej daje szerokie pole do rozwinięcia sze |dym razie nie sądzimy, aby jakiekol
rokiej Unji w polityce zagranicznej. Ru wiek postanowienia w dziedzinie poli
tyki zagranicznej, które zapadn.i w Bu
munja znajduje się, że tak powiemy
na przecięciu wielkich politycznych kun kareszcie, miały się stać bez bardzo
cepcjl europejskich. Z jednej strony bliskiego kontaktu z sojusznikiem pol
wchodzi ona w orbitę małej ententy i w skim.
bezpośredni wpływ polityki francu
Czesław OłtaszewsKl.

A e r o p l a n e m n a tron.
Jak przybył do Bukaresztu król Karol II. —Paszport szoferski ze zmie
n i o n ą fotograf fą.-Niespodziewane przeszkody.—Nastrój w stolicy Rumunji.
Cd bu&aveszteńsftie£o

Bukareszt, 9 czerwca.
Król Karol wylądował na lotnisku
Banacia pod Bukaresztem w ub. piątek
o godz. 10 min. 10. Przyleciał on z Pary
ra. Podróż powietrzna odbyła się w
kilku elapach. Ze stolicy Francji poje
chał pociągiem pośpiesznym do Monachjum, gdzie oczekiwał już samolot
prywatny, wynajęty za sume 44.000
franków. Obrano drogę przez Wiedeń. —
Budapeszt —• Ovadea Mare — Cluj.
Książę miał przy sobie paszport na na
zwisko niejakiego Eugeniusza Nicolas.
Jest to szofer rumuńskiego attache woj
skowego w Paryżu. Paszport ten został
spreparowany w ten sposób, że wyjęto
z niego fotografje szofera 1 wlepiono
na jej miejsce fotografję księcia. Wszy
stkie wizy tranzytowe udało się uzy
skać bez trudności Jedynie w ambasa
dzie niemieckiej w Paryżu urzędnik wy
stawiający wizę, wahał się przez kilka

i

korespondenta

,.£tepuftlffti".

chwil, twierdząc, że zna on skadziś tę | wego aeroplanu i — odprowadzony oznakami wielkiego zdenerwowania
osobę, której fotografja znajduje się w przez 2 aeroplany odzialu lotniczego w zwrócił się do prezydenta, szepcząc mu
paszporcie... wątpi więc, czy jest to ów Cluj — udał się bezpośrednio do Buka coś na ucho. Prezydent zerwał się z
Nicolas....
resztu.
miejsca i bez żadnych motywów roz
wiązał posiedzenie. Poczęto szeptać so
Po przylocie do Węgier aeroplan mu
Przybywszy do stolicy, książę udał
siał lądować z powodu braku oliwy. Sta się natychmiast auiem do królewskie bie na ucho, że do stolicy przybył "ksią
cjonowany w Cluj wojskowy oddział go pałacu Cotroceni, gdzie oczekiwał żę Karol, nie wiedziano wciąż jednak
lotniczy był jednak już powiadomiony go jego brat ks. Mikołaj. Bracia powitali nic konkretnego.
zawczasu o przybyciu księcia Karola, się bardzo serdecznie, dwa oddziały
Na ulicach tłumy snuły się do późnej
wysłano więc aeroplan z oliwa na miej strzelców, przybyłe przed pałac, aby nocy. Niepokój wzrastał. Nareszcie, o
sce lądowania przymusowego, udzielono powitać ks. Karola daty salwy honoro godz. 2 po pol. ukazał się oficjalny ko
księciu pomocy i wkrótce można było we.
munikat rządu, zawiadamiający o przy
lot kontynuować.
byciu księcia Karola.
Tymczasem wiadomość o przybyciu
Nieco później okazało sie również,
Wielki entuzjazm ogranal tłumem,
że nie wystarczy benzyny, musiano księcia rozniosła się z szybkością bły poczęto wznosić wiwaty na cześć księ
wiec ponownie opuścić się na jednem z skawicy po Bukareszcie. Niebywałe pod cia, w oknach większości domów wy
niecenie udzieliło się colej ludności.
lotnisk wojskowych.
wieszono samorzutnie sztandary naro
Na lotnisku tern (w pobliżu Cluj) po
W parlamencie odbywały sie właś dowe. Partje polityczne zwołały szereg
witał księcia pewien oficer rumuński — nie obrady nad reformą jednego z para zebrań w celu omówienia sytuacji. Na
w imieniu armji rumuńskiej. Książę prze grafów prawa karnego. Posiedzenie by rady trwały przez cały dzień sobotni.
bral się, zamieniając cywilne ubranie na ło dość nudne, właśnie czekano na re Również książę Karol przywołał do sie
mundur generała wojsk lotniczych, po- plikę ministra sprawiedliwości, gdy na- bie kilku przedstawicieli stronnictw I
czem wsiadł do rumuńskiego wojsko-1 gle w sali zjawił się sekretarz stanu 1 z naradzał się z nimi.

Zamach na postów Anglii i Francji

plonował morderca posła niemiec*
totetfo w lizbonte.
Berlin, 10 czerwca.
Przy mordercy znaleziono plan mia
Prasa madrycka donosi, iż w docho sta, na którym zakreślone były miejsca,
dzeniu przeciw zabójcy posła niemieckie w których znajdują się poselstwa ob
go Baliganda nastąpił nowy zwrot.
cych krajów.
Policja lizbońska nie wierzy w obłą
Zamachowiec przyznał się, iż piano,
kanie zamachowca Franciszki Piechow wat zamordowanie nietylko niemieckie
skiego, lecz przypuszcza, że kierował się go, lecz również angielskiego i amerykan
on motywami politycznen'.'
skiego posła w Lizbonie, co mu się jed
Obecnie badana jest przeszłość Pie nak nie udało, gdyż oba poselstwa 6ą
chowskiego i jego stosunki,
przyczem bardzo pilnie strzeżone.
na podstawie szeregu poszlak policja d o ,
Wczoraj odbył się pogrzeb zamordoszła do przekonania, iż działał on z T a - ' w a n e g o posła niemieckiego. Kompanja
mienia pewnej określonej organizacji po honorowa piechoty i baterja oddały na
litycznej,
i cmentarzu salwy honorowe.
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Dziś I dni następnych.
I.

Pieśń Żywiołów"
Wzruszający do łez dramat z udzia.
łem niezrównanej L u p ę V e l e r , ra
sowego G a r y C o o p e r i niezapom
nianego L o u i s W o l h e i m a
L u p e V e l e z o d ś p i e w a pełne na
stroju czarujące pieśni meksykańskie.
PONADTO słynną „PlEśN WIEKÓW"
śpiewają treperzy w lasach i wśród
dziczy gór skalistych.
II.
Sensacja sezonu bieżącego.
Jedna noc w państwie

Jak korzystnie lokować oszczędności.
Kupujcie premjową pożyczkę budowlaną.
Emitowana ostatnio przez Rząd pre- ły się nietylko pobudki natury społecz
mjowa pożyczka budowlana, wyłożona nej. Odegrały tu pewną rolę i to znaczną
do subskrypcji w dn. 2-gim czerwca b. r. korzyści osobiste, które posiadaczowi za
została pokryta z olbrzymią nadwyżka pewniają obligacje tej pożyczki, jak: peł
i należy przypuszczać, że przeprowadzo ne zabezpieczenie złożonych oszczędno
na w związku z tern repartycja zgłoszeń ści, zagwarantowanych majątkiem Skar
umożliwi tylko częściowe pokrycie zapo bu Państwa, płynność lokaty, t. zu. mo
trzebowania.
żność wycofania w każdej chwili złożo
Ten niewątpliwie ogromny sukces na nych oszczędności, a wreszcie szanse
leży podkreślić specjalnie, ma on bo wygrania premji.
wiem głębokie znaczenie społeczno-go
Wszystkie te czynniki złożyły się na
spodarcze. Świadczy to, że społeczeń to, że suma 50 milj. zl., jak na nasze sto
stwo nasze doceniło całkowicie znacze sunki, zdawałoby się dość poważna, oka
nie ożywienia życia gospodarczego pod zała się niewystarczającą dla pokrycia
postacią wzmożenia ruchu budowlanego, zapotrzebowania. Stąd wniosek, że spole
co pociągnie za sobą zkolei wzmożenie czeństwo nasze posiada poważne nad
tętna pracy całego szeregu gałęzi prze wyżki gotówkowe, które zdolne byłoby
mysłowych ściśle związanych z budo i skłonne umieścić na niskooprocentowa
wnictwem/
ną, ale pewną i płynną lokatę.
F tu nasuwa się pytanie, gdzie należy
Nowoemitowana pożyczka ma i to
doniosłe znaczenie, że spełniła rolę aku umieścić tę nadwyżkę gotówkową, która
mulatora drobnych kapitałów, które bę nieraz leży bezczynnie. Gdzie znaleźć lo
dąc rozproszkowane w rękach licznych katę pewną, godziwie oprocentowaną i
jednostek, nie były w stanie odegrać roli
twórczej na większą skalę i leżały do pe
wnego stopnia bezczynne. Zmobilizowa
ne dzięki pożyczce, te drobne kapitały
spełnią obecnie rolę twórczą, a urucho
miona kwota 50 miljonów zl. przyczyni
się wydatnie do złagodzenia sprawy mie
szkaniowej w większych skupieniach lu
dności, a co ważniejsze, kwota wspo
mniana dzięki jej specjalnemu przezna
czeniu pozwoli zatrudnić wielu bezrobo
Z W a r s z a w y donoszą:
tnych, poszukujących pracy.
Dziś na wokandzie Sądu Najwyższe
Nie można również pominąć i innego
zjawiska, które uwypukliło się po emito go znajdzie się proces zwierzchnika Mar
waniu pożyczki budowlanej: — m a m y tu jawitów, Jana Michała Marji Kowalskie
na myśli niezwykle szybkie tempo, w ja
go, którego losy po beznadziejnej prze
kiem społeczeństwo pokryło i to z tak
wielką nadwyżką emitowaną pożyczkę. granej w dwu instancjach
ostatecznie się rozstrzygną.
Oczywiście, że na fakt powyższy złoży

dającą możność wygranej? — Innemi
słowy, czy jest lokata również pewna i
wygodna dla poszczególnego posiadacza
oszczędności, jak obligacje premjowej po
źyczki budowlanej, któraby jednocześnie
służyła celom nietylko poszczególnych
jednostek, ale miała za zadanie zasilenie
życia gospodarczego w znaczeniu ogól
no - spotecznem?
Na te pytania należy odpowiedzieć
twierdząco, bowiem tym warunkom czy
ni zadość lokata kapitałów na książecz
kach oszczędnościowych (również w zło
tych w złocie) P . K. O., instytucji cieszą
cej się słusznie największą popularnością
i zaufaniem społeczeństwa.
Daje ona swoim uczestnikom najwięk
sze udogodnienia, gdyż przyjmuje wkła
dy już od jednego złotego, które można
składać i podejmować bez względu na
miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej w każdym urzędzie pocztowym.

„QUI-PRO-QUO"
Pierwszy polski film rewjowy oparty
na oryginalnych zdjęciach w teatrze
warszawskim , Qui-Pro-Quo".
Udzi.ł biorą: H A N K A O R D O N Ó W 
N A , Zimińska, Górska. Jarosy, Kru
kowski, Tom. Dymsza. Lawiński.
Początek o godz. 4.30 po poł.

Praga—itódż
i "Warszawa

— &ra£a

Jak się dowiadujemy odbędą się w
dniach 28 i 29 czerwca w Pradze dwa
międzymiastowe spotkania w piłce ko
szykowej dla kobiet między drużynami
Praga — W a r s z a w a i Praga — Łódź.
Reprezentacja Łodzi w piłce koszykowej wyjeżdża z Łodzi już w dniu 26 b.
m. i bawić będzie w Pradze do dnia 30
czerwca.

LOSY BISKUPA KOWALSKIEGO
zostaną dziś ostatecznie zadecydowane.

Sąd N a j w y ż s z y r o z p a t r z y skargę kasacyjną.

łtódź-warszawa o puhar „Republiki"

GorciczKowe p n y ^ o l o w a n i a piłHan y łódikich i stołecznych.
W nadchodzącą niedzielę o godz. P . N-u po niedzielnym meczu Legja —
18-ej rozegrany zostanie na boisku W . W A C , który jak wiadomo zakończył się
K. S-u międzymiastowy mecz piłkarski sukcesem Legji, zmienił skład drużyny.
u puhar wędrowny „II. Republiki". Nie jest jeszcze pewny udział w repre
Mecz niedzielny będzie decydujący, al zentacji Warszawy Bulanowa z Polonji,
bowiem W a r s z a w a dwukrotnie już po który kandyduje do reprezentacji Polski
konała Łódź raz w stosunku 4:2, drugi przeciwko Austrji, lecz W. Z. O.P. N.,
raz 3:0.
zdając sobie sprawę o jaką stawkę cho
dzi
w niedzielnem spotkaniu z Łodzią
Jeżeli więc i tym razem stolica zwy
cięży, zdobędzie ona na własność pięk czyni starania, by gracz ten mógł w y 
stąpić w barwach stolicy.
ny srebrny puhar.
Kapitanowie związk v/. obu okrę
Kapitan związkowy ŁZOPN-u znaj
gów przygotowuje się b skrupulatnie duje się w znacznie trudniejszej sytuacji.
do niedzielnego spękania. Jak się do Niemal wszystkie drużyny łódzkie w y 
wiadujemy skład reprezentacji stolicy kazują obecnie skandaliczny spadek for
został już ustalony i rrzedstawia się na my, przyczem wyjątkowo niedyspono
stępująco: Msller (Polonja), Śulanow wana jest drużyna ŁKS, na której szkie
(Polonja), Martyna (Legja), Nowakowski lecie oparty mial byl team łódzki,
Cebulak (Legia), Szczepaniak (Polonja), krążą poglości, że kapitan związkowy
Wypjjewski -Legja), Nawrot, Łańko, Ci ŁZOPN-u p. Piątkowski skorzysta z
szewski, 'Przeździecki (Legja).
graczy
niektórych klubów A klaso
Jak widzimy reprezentacja stolicy wych. Ostateczny skład reprezentacji
oparta jest na udziale Legji, obecnie bez łódzkiej ustalony zostanie w dniu jutrzej
sprzecznie najlepszej drużyny w War szym. Na przedmeczu spotkania Łódź —
szawie, która w ostatnich czasach znaj Warszawa zmierzą się dwaj konkurenci
duje się w doskonalej formie. Początko wśród łódzkich klubów
żydowskich
wo projektowany był inny zespól stoli Hasmonea i Kadimah.
cy, lecz kapitan związkowy W. Z. O.

Kowalski byl skazany na cztery lata
Kowalski boi się
ciężkiego więzienia. Wyrok ten uległ za
ostatecznej rozprawy,
twierdzeniu przez sąd apelacyjny w ca po której drzwi wymiaru sprawiedliwo
łej rozciągłości.
ści mogą się za nim zatrzasnąć ostatecz
Obrona odwołała się do Sądu Naj nie.
wyższego, wnosząc w skardze kasacyj
Sąd Najwyższy kilkakrotnie wyzna
nej o przekazanie sprawy do ponownego czał terminy rozprawy, obrońcy jednak
rozpatrzenia przez sąd apelacyjny w in wyjednywali ich przesunięcie.
nym składzie sędziów.
Chodzą też i teraz
Obszerna skarga kasacyjna zawiera
uporczywe słuchy,
zarzuty natury formalnej i wytyka sądo iż i tym razem obrona zabiegała o odsu
wi apelacyjnemu rzekome błędy proce nięcie rozprawy na czas dłuższy, co jti?
sowe, jak nienależytą ocenę materjalu jednak prawdopodobnie nie nastąpi.
dowodowego oraz niesłuszne zakwalifi
Proces Kowalskiego jest jedyną spr*
kowanie czynów Kowalskiego
wą wyznaczoną na posiedzenie izby d r *
w stosunku do dwu mandolinistek.
giei Sądu Najwyższego.
Sytuacja Kowalskiego jest jednak bar
dzo ciężka. Gdyby nawet zaszedł ewen
tualny wypadek skasowania wyroku
przez uznanie, iż zachowanie się oskarżo
nego w stosunku do dwu czy trzech man
Łódź—Warszawa.
dolinistek nie podpada pod normy ko w koszykówkę
deksu karnego, to i tak poza tern istnieje
Jak się dowiadujemy odbędzie się w
cały szereg dostatecznie niedwuznacz nadchodzącą sobotę w Łodzi rewanżo
nych czynów w stosunku do innych man w e spotkanie w piłce koszykowej dla ko
dolinistek i do zakonnic. Sąd Apelacyjny biet między reprezentacjami Łodzi i sto
licy. Zwycięzca tego meczu spotka się
mógłby zatem ponownie wydać wyrok w dniu 19 czerwca z reprezentacją piłki
skazujący.
koszykowej Krakowa.

Kobiecy mecz

Miraże

r

szczęścia
od jutra

języku niemieckim.
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Straszna katastrofa samochodowa.
Trzy

osoby

ranne—jedna

Z Warszawy donoszą:
Na wiadukcie mostu ks. Poniatow
skiego przy wjeździe na most wydarzyła
się wczoraj około godz. 1 w nocy kata
strofa samochodowa.
Z przeprowadzonego przez
policję
Śledztwa okazuje
się, że WI. Ślusarski
(Marszałkowska 119),
żona jego i W.
Wiesner, (Chmielna 58), około północy
udali się na przechadzkę w stronę Wis
ły, podczas której spotkali
znajomego
Wierowcę 24-letniego Jana Borowskie
go (Widok 20).
x Borowski zaproponował towarzystwu
przejażdżkę autodorożką nr. 2599 marki
.Peugeot".

. Pnybyto dnia

P o b ó r rocznika 1909.
hto

ma się

stawić

jutro

Jutro, w czwartek, w kolejnym dniu
poboru, stawić się mają: na komisję po
borową nr. 1 przy ul. Zakątncj 82 pobo
rowi rocznika 1909, zamieszkali na tere
nie 8-go komisarjatu policji na litery H,
I, J, L, Ł, N, O.
na komisję poborową nr. 2 przy u l
Ogrodowej 34 — poborowi
rocznika
1909, zamieszkali no terenie 13 komisar
jatu policji o nazwiskach na litery F. G.
H, I, J, L.
na komisję poborową nr. 3 przy \!.
Kościuszki 21 — poborowi rocznika 1908
kategorii B, uznani za czasowo nie
zdolnych do służby wojskowej, zamiesz
kali na terenie 5 komisarjatu policji o na
zwiskach na litery R. S, T, U, W, Z, (r)

Przeniesienie sądu
do nowego

gmechu.

Począwszy od dnia 17 czerwca b. r.
sąd- okręgowy w Łodzi rozpocznie swe
urzędowanie w nowym gmachu przy
Placu Dąbrowskiego. Z dniem tym se
sje wszystkich wydziałów będą się od
bywały w nowym gmachu, z wyjątkiem
sesyj wydziału uproszczonego, który w
starym gmachu będzie urzędował jesz
cze do dnia 26 czerwca b. r. poczem ró
wnież zostanie przeniesiony do gmachu
na Plac Dąbrowskiego. (B) •

Osobiste.
W dniu wczorajszym wyjechał na 6
tygodniowy urlop wypoczynkowy wice
wojewoda p. dr. Rożniecki. W czasie je
go nieobecności zastępować będzie wice
wojewodę naczelnik wojewódzkiego w y
działu bezpieczeństwa publicznego, dr.
Klug.
W dniu wczorajszym powrócił z Pa
ryża, gdzie brał udział w naradach
„Skarbofermu", prezes izby skarbowej
w Łodzi, p. Zygmunt Kucharski. W tych
dniach p. prezes Kucharski wyjeżdża do
W a r s z a w y , celem przedstawienia wła
dzom centralnym sprawozdania z narad
paryskich, (a)

«
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Propozycja została przyjęta i' samo
chód pojechał w Al. 3-go, Maja w kierun
ku mostu. Wprost ślimaka Ślusarscy pro
sili kierowcę o odwiezienie ich do domu
Kierowca zastosował się do żyezenm
i skręciwszy został uderzony przez jadą
cy z szybkością, 80 kim. na godzinę sa
mochód, prowadzony przez
niejakiego
Karniszyna (Jakóbowska 14).
W jednej chwili rozległ się brzęk roz
bijanych szyb i jęki rannych. Wszyscy ja
dący w autodorożce
wypadli na bruk.
Pełniący służbę na posterunku policjant
niezwłocznie zaalarmował podoiowie.
Ofiarą katastrofy padły cztery osoby
Ślusarska doznała potłuczenia, wstrząsu
mózgu i krwotoku wewnętrznego, mąż
jej — złamania żeber. Wiesner — rany
głowy, a kierowca
Borowski — rany
tłuczone głowy.
Policjant przewiózł Ślusarskiego do
pobliskiego ambulatorium Kasy Chorych
na Solcu, skąd po opatrunku karetka go
przewiozła do szpitala św. Rocha, pozo
stałym 3-m ofiarom pomocy udzieliło po
gotowie, przyczem Ślusarską
w stanie beznadziejnym
przewiozło do szpitala, św. Rocha, gdzie
po upływie 4-ech godzin —
zmarła.
Sprawca katastrofy Karniszyn, oraz sie
dzący obok niego Włodz. Lemiesze wski
(Jakóbowska 14) — wyszli bez tzwanku.

towarowe

osobowe
Każdy Graham
zaopatrzony
jest w szyby lustrzane, które
przy rozbiciu nie rozpadają się
i nic rozpryskują na kawałki.

Jt
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którego każdy model wyposażony jest
W nierozpryskujace się szkła lustrzane

CZYNI JAZDĘ AUTOMOBILEM

Wozy Graham są wartościowe i spraw
ne — oto dostateczne powody, aby je
stawiać wyżej od innych. Dodajmy jesz
cze ich nieporównaną zaletę — bezpie
czeństwo uzyskane dzięki nierozoryskującym się szybom w drzwiach, oknach i
zasłonach wiatrowych, stanowiących
ochronę przed skaleczeniem, które tak
często grozi jadącemu. Te dodatkowe
walory czynią samochody Graham nicdoścignionemi pod każdym wzgicdem

Samobójstwo
21-letniej kobiety.
Wczoraj w godzinach wieczorowych
władze policyjne oraz pogotowie ratun
kowe zostały aalarmowane wiadomością
że w domu przy ul. Przejazd nr. 40 popeł
nione zostało samobójstwo.
Na miejscu zastano w mieszkaniu na
piatem piętrze stygnące zwłoki 28-1 etniej Mar<ty O^órkiewiczowej, która poz
bawiła się życia wystrzałem z rewolwe
ru w serce.
O
Zwłoki zabezpieczono na miejscu do
chwili przybycia władz sądowo-lekar-'
skich.
;

Nieście pomoc
najbiedniejszym!

O WIELE BEZPIECZNIEJSZA

Prawdziwe dobre samochody
i: > umiarkowanych cenach,

PRZEDSTAWICIELSTWA W POLSCE

W WARSZAWIE

UL

SffSSSE" „AUT0TECHNIKA
6

LODŹ. Konstanty Fischer ul. Piotrkowska 177. tel 204-61.
KRAKÓW, ..Autosales". ul. Batorego 17, teL 40-88
KATOWICE ..Auto-Lloyd", ul. Mariacka 5. teł. 180. garaże 500.
TARNÓW, „Autocar", ul. Krakowska 9, tel. 112.
Składnica hurtowa dla przedstawicieli w w. m. Gdańsku i Polsce
FINANCE and AUTOSALES COMPANY G. m. h H.
Gdańsk—Wrzeszcz Eschenwcg 6, tel. 411-70. Adres telegraficzny: Financesalcs Danzis
• • • • B
•MlilTiril • W W M M P M B W W M M M M M M M B M S L M M U U U M l l l I I J i a j

WIELKA AFERA BUDOWLANA.
Nadużycia sięgają 4 milionów złotych.
Aresztowano kilku dygnitarzy oraz Z urzędników Najw. Izby Kontroli Państwa.
anonimy
o nadużyciach przy budowie wytwórni
telefonów przy ul. Grochowskiej.
Władze wysiały specjalną komisję
śledczą, która bez większych wysiłków
wykryła olbrzymie nadużycia na szkodę
skarbu państwa.
wielkie nadużycia,
ale dopiero przed trzema tygodniami Wysokość szkód nie jest jeszcze ustalo
na, ale mówi się o
władze weszły na ślad nadużyć.
3—4 miljonach złotych.
W połowic maja równocześnie mini
Wobec
tego niezwłocznie aresztowa
ster poczt, minister sprawiedliwości i
no
głównego
dyrektora wytwórni p. Jó
prokurato* otrzymali równobrzmiące
zefa Jędrzejewskiego, zawieszono w
czynnościach dyrektora wydziału admi
nistracyjno technicznego p. Michała Ło
puszańskiego, aresztowano także głó
wnego magazyniera Długokęckiego Józe
Ta oraz dwuch urzędników Najwyższej
Izby Kontroli Państwa: Pawłowskiego i
Szczepańskiego.
Aresztowania dokona! prokurator Os
kar Miller po wezwaniu ich do siebie do
kancelar.ii w charakterze świadków.
•W dalszym ciągu aresztowano wła
ściciela firmy techniczno budowlanej „Al
wa", itiż. Aleksandra Wachniewskiogo.
Byl on dostawcą wapna i piasku do.bu

Z W a r s z a w y donosi ABC.:
P r z y ul. Grochowskiej 13 buduje się
od 3 lat wielką wytwórnię aparatów telc
fonicznych i telegraficznych. Oddawna
już obiegały głuche pogłoski, że przy tej
budowie dzieją się

N

dowy gmachu. .Jakkolwiek wypiera się
on jakiegokolwiek udziału w tej aferze,
jednak prokurator znalazł obciążające d o
szlaki i zatrzymał go.
Ciekawą jest rzeczą, że kilku kiero
wników tej nowobudującej się wytwór
ni pobudowało sobie w ostatnich latach
własne domy z cegły i z kamienia, prze
znaczonego na budowę wytwórni.
Między innemi przy ul. Grochowskiej
65 dom nowy, wybudował sobie inż. dy
rektor Jędrzejewski.
Nadużycja polegały na tein, że oskar
żeni zabierali na swój użytek dobro pań
stwowe i wypisywali
fałszywe pożycie w książkach i fałszy
we kwity na dostarczony, przyjęty i za
płacony materiał budowlany,
co aprobowali dwaj rzekomo wtajemni
czeni urzędnicy Najwyższej Izby Kon
troli państwa delegowani tam do kontro
li, a obecnie aresztowani.
W dniu dzisiejszym prowadzący | U;
sprawę sędzia śledczy do spraw szcze
gólnej wagi p. Dymitr hv.e\\ lock! będzie
badał nowych świadków.

:ii.vi
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W dniu 10 b. m. zmarł

TEATR POPULARNY.
Dziś, w środę i dni następne
Gandilola „Ukochany Palcmonck"

komcdja E.

„WRAŻENIE Z HELENOWA".
Jak było do przewidzenia, niezwykła niespo
dzianka, urządzona w Hclcnowie W pierwszy
dzień Zielonych Świąt, udała się znakomicie.
Demonstrowane ognie sztuczne odniosły peł
ny 100 proc. sukces.
Przepiękne obrazy oraz niezliczona
ilość
bomb i rakic-t, widzianych w obrębie kilkunastu
kilometrów od Łodzi wywarły kolosalne wraże
nie na zebranej publiczności, która opuszczała
park „Helenów" z prawdziwem zadowoleniem
i entuzjazmem.
Pokaz ogni sztucznych byl tematem rozmów
całej Łodzi w ciągu świąt.
Jak się dowiadujemy, na specjalne żądanie
P. T. publiczności pokaz zostanie niebawem po_
wtórzony
Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI
Wysłany z Paryża 10 maja r b wagon z
dziełami Styków ubezpieczony na sumę 4 milio
ny franków — do Łodzi jeszcze nic nadszedł.
Natychmiast po przybyciu pagonu, obrazy od
wiezione będą do Miejskiej Galerji Sztuki, gdzie
w drodze wyjątku zarządzona zostanie odprawa
celna. Przyjazdu teran?porlu oczekiwać należy
lada chwila.
Termin otwarcia wystawy podany będzie w
pra«i< i przez Polskie Radjo

Dfjźurąj aplek.
Dziś w nocy dyżurują apteki: Sukc. F. Wój
cickiego, Napiórkowskiego 27: W_ Danielcckicgo, Piotrkowska 127; Unickiego i Cymcra, Wól
czańska 37; Sukc. J. Hartmana, Młynarska l i
J. Kahana, Aleksandrowska 81.

>•••••••••••««••••••••••••••»••«
Dk. W I E K O W Y

Dziś 1 dni n a s t ę p n y c h !
Film dźwiękowo-śpiewny

„Kobiety nie do małżeństwa"
Wielki dramat obyczajowy, będący bo
lesną satyrą, na współczesne dziew
częta, kióre szukają silnych wrażeń
i ujścia, swemu żywiołowemu tempe
ramentowi, w nocnych lokalach i gar
sonierach „złotej młodzieży".
W rolach głównych 3 piękności ekra
nu: („złote niewiniątka") J o a n C r a w ford, Anita P a g e , Dorota Sebas t j a n oraz wyrafinowany uwodziciel
tycb„troje" i wielu innych.. 100% donżuan. wytworny N I L S A S T H E R .
Nad program: Słynny śpiewak z Broa
dwayu, George Washington, odśpiewa
szereg piosenek.
Początek w dni powszednie o g. 5. w
soboty, niedziele i święta o godz. 2,—
Bilety ulgowe ważne. Na 1-szy seans
wszystkie miejsca zł. 1.

Uprasza się tych wierzycieli firmy

Wiaczesław Ćieślikowski
PREZES

ZARZĄDU

P A R A FJ I

PRAWOSŁAWNE}

40

którzy chcą głosować przeciwko zawarciu
układu o zgłoszenie się do nas.

Urbach i Sinicki
Zachodnia 57.

tXXXXXXKXXXXXXXK

ŁODZI.

Eksportacja zwłok zmarłego ze szpitala Ewangielickiego
(Północna 42) do cerkwi prawosławnej przy ul. Kilińskiego 56
nastąpi dziś l l czerwca o godz 4 ' / po pol., kondukt pogrze
bowy wyruszy w czwartek 12 czerwca o godz. 4 po poł. z cerkwi
na stary cmentarz prawosławny po odprawieniu nabożeństwa
żałf bnego.
.
...
•
O czem zawiadamia znajomych
2

1

Zarząd Parafii Prawosławnej w Łodzi.

Nożna handlować bez pieniędzy
Bławat

został

s k a z a n y n a 10 m i e s . w i ę z i e n i a .

CZWARTEK, dnia 12.go czerwca.
Godz. 1130—11 45 Przegląd prasy krajowej
Skład firmy materiałów elektrotech-jsali tańca przy ul. Brzezińskiej Nr. 17 PAT.
(tr. z Warsz.j; 11.58—12.05 Sygnał czasu
nicznych Szulc i S-ka, znajdujący się Bławat false Goldring nabvł wówczas z Warsz. Obserw Astronom Hejnał z wiety
Marjackioj w Krakowie. Komunikai meteorolo
przy ul. Andrzeja Nr. 9 posiadał w ś r ó d różnych towarów na kwóte 533 Z Ł O T E i giczny. 12.30—13.30 Muzyka z płyt gramofono
swej licznej klijenteli również nabyw pokrył należność Wekslami, które, JAK wych. Gramofon i płyty z firmy A. Klingbeil,
Łódź, Piotrkowska 146; 15.20—15 45 Odczyt p. t.
ców w osobach Lewkowicza. Goldrmga się później okazało, były fałszywe.
W czasie zawierania tei tranzakcji .Na polskim południu" — wygłosi dr. Kazimierz
i Izraela Awnera, którzy od lutego do
Sayssc Tobiczyk (tr. z Warsz.j; 15.45 Komunikat
kwietnia ubiegłego roku czvniili w tej firma wypłaciła Grunisowi Z A D R Z Y S P O - Ligi Obrony Przeciwgazowej i Powietrznej (tr.
rzenie
nowego
klijenta
15
złotych
pro
z Warsz.); . 16.15—17.15 Płyty gramofonowe (tr
firmie bardzo poważne zakupy.
z Warsz.); 17.15 „Wśród książek". Przegląd naj
Należność za zakupywany towar po wizji.
wydawnictw omówi prof. H- Mościcki
Wczorajszej, rozprawie przewodni nowszych
krywali nabywcy wekslami kliieutow(tr z Warsz ); 17.45 Koncert popołudniowy (tr.
skiemj, które żyrowali. Weksle te każ czył sędzia Arnold w asyście S . Kor z Warsz.); 18.45 Rozmaitości łódzkie i komuni
dorazowo otrzymywał od nich kierow czyńskiego i s. Halickiego. Oskarżał kat Izby Handlowej w Łodzi; 19.15 Transmisja
z Wiednia 21-30 Słuchowisko z Warszawy. Pra
nik firmy, który nie podejrzewał nic prokurator Chawłowski.
sowy dziennik radjowy (tr. z WaWrsz.; 22 15
Oskarżony przyznał sie do winy i Komunikaty: meteorologiczny, policyjny, aporto.
złego.
Pewnego razu przybył do kierowni został skazany na 10 miesięcy więzienia. wy (tr.. z aWrszawy); 23.00—24.00 Muzyka ta
neczna (tr. z Warszawy).
As.
;

ka firmy Szulc i S-ka znaioinv jego i
zakomunikował mu, że Lewkowicz, Gold
nng i Awner sprzedają nabvwauv w fir
mie towar elektrotechniczny po cenach
o 50 procent niższych, niż sami płacili.
Domyślając się, że cała sprawa k r y
je w sobie jakieś oszustwo, kiercwnik,
firmy zebrał potrzebne mu informacje .i
przekonał sie, że weksle, które otrzy
mywał za sprzedawany towar, są fał
szywe:. ,
Dalsze dochodzenie wykazało; że
osobnikiem podającym sic za Lewkowi
cza jest Hersz Grunis, Zaś rzekomym
Goldringiem jest Natan Bławat.
W grudniu ubiegłego roku Grunis i
Awner stanęli przed sądem okręgowym,
który pierwszego z nich skazał na 2 i
pół roku więzienia, zaś drugiego rra 9
miesięcy więzienia.
Bławat nie stanął wówczas przed
sądem, gdyż w chwili, gdy cale oszu
stwo w y ł na jaw, przeczuwając are
sztowanie, zbiegł.
i
P o pewnym czasie Bławat został
ujęty i w dniu wczorajszym zasiadł na
ławie oskarżonych sądu okręgowego., .
Jak się okazało w czasie przewodu
sądowego, Bławat przybył pewnego ra
zu do firmy Szulc i S-ka wraz Grunisem, który przedstawił go kierowniko
wi firmy jako Goldringa. właściciela
s z

łatwa obsługa—cechą doskonałości!
Wykorzystajcie prąd w W I 
szem mieszkaniu
nietylko

dla światła, lecz rdlnradja.
Y C Z N Y
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O D B I O R N I K

PHILIPSA
2 5 14

BEZ BATERYJ:

B E Z AKUMULATOROWI

Wyposażony w lampy
Złotej Serji Philipsa.
Daje mnóstwo stacyj
wiernie, czysto, głośno.
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1 sprzedaż
w Łodzi:

DEMONSTRACJI

U SIEBIE

a s m

W DOMU.

P R Z E J A Z D 8.

RADIO-LLOYD,

I-SZY DŹWIĘKOWY
Kino-Teatr w Łodzi «

Telefon

158-08.

S P L E N D I D
•
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Wielki PRZEBÓJ dźwiękowy ŚPIEWNO- MÓWIONY

N. H. Kraufman Co f o iest „TOGAb?
Bfała-Bielsko,
Główna

W

PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ „POLSKIEGO RADJA".
ŚRODA, dnia 11 czerwca
Godz. 11.30—11.45 Przegląd prasy krajowej
PAT.
(Ir. z Warsz); 11^8—12.05 Sygnał czaeu
z Warsz Obserw. Astronom. Hejnał z wieży Mar
ackiej w Krakowie. 12.30—13.30 Muzyka z płyt
gramofonowych
Gramofon i płyty z firmy A.
Klingbcil, Łódź,' ul. Piotrkowska Nr. 146. 15,45
Komunikat harcerski (Ir. z Warsz.); 16.15 Pro
gram dladzicci. Transmisja z Wilna Opowiada
nie przyrodnicze ''W królestwie pani pszczoły".
16,45—17.15 Muzyka z płyt gramofonowych [tr.
z Warsz.); 17-15 Odczyt p. t wielki konkurs ou.
krowy sportowców" — wygłosi p. Wiktor Janosza-Dąbrowski (tr z Warsz.); 17.45 Koncert
popołudniowy (tr. z Warsz); 18,45 Rozmaitości
łódzkie i komunikat Izby Handlowej w Łodzi;
19.25—19.40 . Prasowy Dziennik Radiowy (tratw,
z Warsz.); 19.40 Radjokronika (tr z WaWrw.l:
20 00 Zegar z Warsz. Obserw. Astronom, wybije
godzinę 20-tą; 20.15 FeJjeton. Marja Ankiewiczowa „JeJna z pięknych kobiet" Marja Kalergi*
(trans z Warsz.j; 20-30 Koncert wieczorny (tr.
z Warsz.); 21.10 Kwadrans literacki. Fragment
z „Pionierów'' Bohdana
Pawłowicza (tran*, z
Warszawy); 21-25 Dalszy ciąg koncertu z War
szawy. 22,10 Feljeton, prawdopodobnie przemó
wienie Marsz. J Szymańskiego o emigracji. 23.00
—24.00 Muzyka taneczna (tr. z Warsz.).

„KOBIETA, KTÓRA Cif NIGDY 1 ZAPOMNI".-

^

•

Dziś i dni
następnych!

Monumentalny dramat erotyczny, w którym

Tabletki - Togal są skutecznym środkiem prze
ciwko reumatyzmowi, podagrze, grypie, bólom
nerwowym i bólom głowy, migrenie i przezię
bieniom. Nic wyrządzajcie sobie szkody, uży
wając innych małowartościowych środków Według rcjentalnego poświadczenia przeszło 6 000 ]
lekarzy wyraziło swoje uznanie dla skuteczność''
działania Togalu Nabyć można we wszystkich
aptekach. Nr registr. 1364. Cena Zł 2

Przy

drzwiach

zamkniętych

sądzono uroczą divę w osobie

LIL D A G O W E R
za zabójstwo kochanka, którego rolę odtwarza najprzystojniejszy
amant filmowy

IWAN PiETROWICI
W filmie tym wersja śpiewna i mówiona jest w języku francuskim
Godziny rozpoczęcia przedstawień 6 , 8 I 1 0 w i e c z .

Ceny miejsc z ł . 1 . — , 2 . — , 3 . —
Ponadto:

HANKA ORDONÓWNA

wygłosi słowo wstępne o swym udziale w dźwię
kowcach oraz śpiewa „ S a m m i m ó w i ł e ś "
I „Naprózno prosisz mnie".

Cegielniami 8 3

Gościnne
występy

Rosyjskiego

Cegielniana 6 3 .

Teatru
Dramatycznego

Sztuka w 5 akt- A. Fajko z życiaDziś, w środę, o godz, 8,30 wiecz.
Nieodwołalnie qst.. pożegn. występ -.Człowiek-sieką inteligencji w Rosji Współczesnej
Bilety .'nabywać możną w kasie zamawiań, Piotrkowska 74' łtd 10-'e| rand dó 7-fj wiecz

Nr. 157:

Sif.

1930:

ll.Vl
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Rewia tężyzny, hartu i sprawności.
Wielkie święto sportowe m ł o d z i e ż y w

letniej rezydencji P. Prezydenta Rplitej.

Hufce młodzieży demonstrują swą siłę i gotowość do obrony_ Kraju.
Święto przysposobienia wojskowego w y m strojem oddział przysposobienia wszystkim, jacy są silni i wyćwiczeni. Za
i wychowania fizycznego w Spale. Re-1 wojskowego z Łowicza, w czarnych ka haufcami szkolnemi znów oddziały strze
wja tężyzny fizycznej i hartu młodego po [ pelusikach,
czarnych
kurteczkach i leckie za niemi oddziały p.w. powiatowe
kolenia. Jedno z najbardziej wesołych i pstrych, w pasy żółto - zielono - czerwo Z hukiem i brzękiem przeciągały oddzia
ły przysposobienia wojskowego artyle
radosnych świąt młodzieży od szeregu ne i inne spodniacii.
lat — na łonie natury, w obecności naj
A dalej oddziały sportowe w gimna rii. Junacko spoglądali z koni członkowie
wyższych dostojników państwa, w obe stycznych strojach obcisłych koszulkach p. w. kawalerii, pod komenda rotmistrza
cności Prezydenta Rzeczypospolitej.
i krótkich spodenkach, chłopcy dziewczę Młodzianowskiego.
W letniej rezydencji Prezydenta Mo ta. Bajecznie kolorowy widok.
Rozrzewnienie ogarniało wszystkich
ścickiego, w uroczych lasach spalskich,
obecnych na widok wysiłków tych chłop
nad Pilicą, w olbrzymich ogrodach, ota
ców i dziewcząt, dzieci jeszcze, które w
czających pałacyk, rok rocznie odbywa
zrozumieniu obowiązków obywatelskich
się zlot młodzieży z całego okręgu łódz
Zabrzmiały dźwięki hymnu narodo i idei obrony krajowej, w zrozumieniu ko
kiego.
wego, obnażyły się wszystkie głowy.— nieczności oodniesienia kultv.rv fizycznej
Po całym roku ćwiczeń sportowych i Prezydent Rzeczypospolitej rozpoczął dobrowolnie zaprzęgli się do ciężkiej i
wojskowych, po zaprawianiu swych sił przegląd oddziałów. Szedł wolno przed karnej służby p. w.
i zdrowia, tam właśnie, w obecności Pier każdym. szeregiem, przed każdym huf
Wreszcie po godzinnem prażeniu się'
wszego Obywatela Państwa odbywają cem, witany głośnemi okrzykami „Niech
na
słońcu,
defilada skończona. Uczestni
się konkursowe zawody, w wyniku któ żyje!" Przegląd trwał pól godziny — i
nie wyrywają wło
cy
i
goście
udają
się do wielkie! hali spor
rych czekają zawodników wspaniałe na pół godziny nie milkły okrzyki podchwy
sów, lecz tną je
grody, otrzymywane z rąk Prezydenta tywane kolejno przez wszystkie oddzia towej, gdzie odbywał się wspólny obiad.
Obiad zaszczycił swą obecnością Prezy
Mościckiego.
gładko i szybko.
ły, przed któremi przechodził Najwyż
dent Rzeczypospolitej, jedząc ze sma
Nic dziwnego więc, że na sam dźwięk szy Dostojnik Państwa.
kiem doskonały krupnik z żołnierskiego
n a z w y „Spała" żywiej uderzają serca
Przegląd skończony. Rozlega się krót kotła
młodzieży, chętniej wprzęgają,się wszy
ka komenda. Biskup polowy ks. Bandur
scy do pracy, by w oznaczonym czasie
ski rozpoczyna celebrowanie mszy. A po
móc z radością podążyć tam, gdzie cze
odprawionem nabożeństwie biskup Ban
ka ich egzamin i zasłużona nagroda.
durski wygłosił natchnione i podniosłe
Wychowanie fizyczne młodzieży roz kazanie do zebranych oddziałów, wyja
P o obiedzie wypoczynek. Ale dzien
wija się z roku na rok coraz bardziej. Co śniając doniosłe znaczenie propagowania nikarze są do tego, by byli ciekawi i do
raz piękniejsze są rezultaty mozolnej pra wśród młodzieży kultury fizycznej i idei wiadywali się wszystkiego u wszystkich.
A gdy widząc nasze zmęczenie zapro
cy. I dlatego też dowództwo okręgu kor obrony krajowej.
Im nie wolno odpoczywać — muszą za
ponowano nam krótki wypoczynek w je
pusu w Łodzi na tegoroczne uioczystości
wsze
w
pogotowiu
pełnić
swa
odpowie
Słowom biskupa Bandurskiego przy
spalskie zaprosiło przedstawicieli prasy
dzialną służbę. Rozpraszamy się więc po dnej z komnat kasyna i gdy wyciągnęli
śmy się na łóżkach, zauważyłem nagie,
łódzkiej, by przed nią zaprezentować ol słuchiwały się w skupieniu niezliczone rezydencji.
na poduszce, którą miałem pod głową wy
brzymi wysiłek młodzieży i instrukto tłumy. Dzień niedzielny skupił w.Spale
przeszło osjem tysięcy osób.
Około Pilicy spotykam zafrasowane szyty jakiś monogram. Przyjrzałem się:
rów.
' .
Zainteresowanie wśród gości kolosal go por. Wł Biega, pilnującego wszę była to korona, a pod nią litera A. i rzym
ne. Z zaciekawieniem i uwagą przypatry dzie ładu, całą duszę wkładając w to, ska 3. Głowa moja leżała na poduszce,
wano się wszystkiemu, rozpatrywano za aby wszystko wypadło jaknaiładniej i naj na której niegdyś spał car Aleksander
Pierwsze dni Zielonych Świat, o go chwycano się. Zaznaczyć też należy, że lepiej. Od niego też zbieram garść nowin III. Tempora mutantur...
dzinie 7-ej rano, wycieczka dziennikar porządek panował wszędzie wzorowy. i szczegółów, bardzo ciekawych, niekie
Po krótkim wypoczynku wróciliśmy
ska zbiera się przed gmachem D.O.K. Żołnierze oddziału zamkowego utrzymy dy bardzo wesołych.
na trybuny, na stadjon. Rozgrywały s i ę ^
Czeka na nas r e z e r w o w y autobus, który wali porządek z wielką umiejętnością i ta
Za Pilicą rozłożyły się obozem kluby finałowe zawody. Gra w koszykówkę, w
po chwili rusza w drogę. Piękna pogoda ktem. Wśród tysięcznych rzesz przyby fabryczne, istniejące przy zakładach hazenę, biegi sztafetowe, biegi na 8 0 0 ^
dopisuje. Ody wyjeżdżamy z granic mia łych nie znalazł się nikt, kto zostałby źle przemysłowych łódzkich. Te obozy po metrów... A po skończonych zawodach
sta owiewa nas zapach pól i lasów. Z lub niegrzecznie potraktowany przez li przedniego dnia wieczorem (święto pol nastąpił akt końcowy uroczystości. Roz
szybkością 70 kilometrów na godzinę (da cznych żołnierzy, żandarmów i funkcjo skie trwa od piątku) zwiedził Prezydent danie nagród uczestnikom.
leko po za przepisowy czas dla autobu nariuszy policji.
Rzeczypospolitej. P r z y b y ł jak zwykle osów), zdążamy w kierunku Tomaszowa.
Nie brak też było humorystycznych toczony generalicją. Powitał go w imie
Oczywiście wycieczka bez Drzygód, incydentów przy utrzymywaniu porząd niu klubów fabrycznych dr. Grohman. Po
nie zasługuje na miano wycieczki. I dla ku. Gdy czyniono przygotowania do de I zwiedzeniu obozu usiedli wszyscy na im
W loży zajęli miejsca Prezydent Rze
tego, jakgdyby specjalnie, tuż za Ujaz filady, od strony wejścia zbliżył się pie , prowizowanych ławkach. Dla Prezyden czypospolitej z Małżonką, minister pracy
szo radca Mościcki, młodszy syn P r e z y  i ta przygotowano specjalny fotel, zbity,
dem autobus nagle staje.
i opieki społecznej Prystor, wiceministro
Kicha „nawaliła". Całe towarzystwo denta Rzeczypospolitej. Funkcjonariusz obozowo, z desek i ustawiono go około wie spraw wojskowych gen. gen. Konawysypuje się ze śmiechem z autobusu. I policji, pełniący służbę w alei nie poznał j jednej z ławek, na której usiedli dr. Groh ! rzewskl i Fabrycy, egnerał Małachowski,
podczas gdy biedny szofer w pocie czoła idącego i poprosił go o usuniecie się na man, dowódca O.K. IV generał Małacho wojewoda Jaszczołt ł szereg wyższych
montuje nowe koło, my uwieczniamy ten bok. Radca Mościcki uśmiechnął się, ale wski i szereg osób z najbliższego otocze wojskowych z otoczenia Prezydenta i ze
pierwszy przymusowy postój. Trzaskają natychmiast wykonał zlecenie ł dalej nia Prezydenta. Zawiązała sie rozmowa, sztabu O. K. Łódź.
szedł ku pałacykowi już bokiem, by nie ale wskutek onieśmielenia, spowodowa
aparaty fotograficzne.
Barwną wstęgą ustawili sie zawodni
Po upływie 10 minut autobus nasz ru przeszkadzać.
nego obecnością Prezydenta, nastrój był
cy
przed
lożą. Kolejno jeden zwycięzca
sza dalej. Tym razem bez przygód docie
nieco naciągnięty. 1 nagle daje się sły
po
drugim
zbliżali się i otrzymywali na
ramy do lasów spalskich. Silny zapach
szeć głośny trzask i po chwili obok Pre
żywicy odurza poprostu. Dla nas, miesz
zydenta Rzeczypospolitej widać tylko pa grody. Chłopcy z rąk P . Prezydenta,
Defilada oddziałów i hufców, była bo rę nóg w powietrzu. Okazało się, że ław dziewczęta z rąk Pani Prezydentowej. Z
czuchów, przesiadujących cały rok w
zamkniętych murach miasta, każda w y  dajże najbardziej podniosłą częścią uro ka, na której siedziały wymienione w y  jaką radością i wzruszeniem przyjmowa
cieczka na „łono natury" wydaje się być czystości niedzielnych. Ujrzeliśmy rze żej osoby, załamała się pod ciężarem sie ła młodzież nagrody, jaka szczęśliwa by
podróżą do zaczarowanej krainy. Ale czywiście rzecz piękną, ujrzeliśmy w y  dzących i wszyscy znaleźli sie w jednej ła, gdy miała zaszczyt uścisnąć dłoń Pre
tym razem zachwyty nasze są zupełnie niki kilkuletniej pracy tak wielkie i wspa chwili na ziemi. Pan Prezydent roześ zydenta lub pocałować rękę Jego Mał
usprawiedliwione. Lasy spalskie są isto niałe,, że wierzyć się poprostu nie chcia miał się głośno. Głośno śmiały się też oso żonki.
ło, że tak syzyfowa praca została doko by leżące na ziemi. Zawtórowali im z
tnie piękne i malownicze.
Nagroda Prezydenta Rzeczypospoli
kolei wszyscy i... pierwsze lody zostały tej, Nagroda Pani Prezydentowej, Mar
Przed wielkiemi wrotami, prowadzą- nana.
Na długiej alejce przed pałacykiem przełamane. Zapanował nastrój tak miły szalka Piłsudskiego, prezesa rady mini
cemi do letniej rezydencji Prezydenta
Rzeczypospolitej znów przystanek. Infor maszerował jeden oddział za drugim. Na i serdeczny, że Prezydent Mościcki z sa strów Sławka, ministra spraw wewnętrz
mują nas, że na wielkim stadionie odl. •- samym przedzie pod komendą majora tysfakcją siedział przez długi czas w o- nych Skladkowskiego, ministra sprawie
dzie się za chwilę rewja oddziałów przy Marszałka wszyscy instruktorzy w. f. w bozie, gawędząc ze wszystkimi.
dliwości Cara, nagrody wiceministrów
sposobienia wojskowego 1 przegląd, do białych spodniach i koszulach i białych
spraw wojskowych, generała Małachow
konany przez p. Prezydenta Mościckie pantoflach. Za nimi jedna za drugą druży
skiego, wojewody Jaszczołta. szeregu ogo. Odkładając wszystko na później uda ny sportowe w barwnych kostiumach gi
sób i instytucji. Wśród tych ostatnich wy
jemy się wprost na stadjon i zajmujemy mnastycznych. Długo niemilknące b r a w a
różniała się
Z kolei udajemy się do kasyna, by coś
miejsce na trybunach. Stadjon sportowy i oklaski były nagrodą za piękna posta
nagroda „Republiki"
jest tak wielki, że z trudem tylko dostrze wę i wyćwiczony sprężysty krok. Dru przekąsić. I tam spotykamy się z pamią
ga się z jednej strony co sie dzieje po żyna kobieca zmieniała drużynę dziew tkami dalekiej i już bezpowrotnej przesz przeznaczona dla zwycięzcy w biegu na
stronie przeciwnej. W danej chwili za częcą i tak na przemian, rozciegnięci w ' łości. Wszystkie korytarze, wszystkie 100 metrów.
mieniony jest on na imponującej wielko wielką wstęgę maszerowały hufce i dru sale ozdobione są rogami ieleniemi, na |
O godz. 7 wieczorem uroczystości by
i których widnieją wypalone inicjały „Nści szachownicę. Równe szeregi oddzia żyny, budząc podziw i entuzjazm.
ły zakończone. Dwie godziny jeszcze
|
II"
Mikołaj
II,
„W-Il"
Wilhelm
II
łów jeden za drugim, z bagnetami na ka
Za nimi przysposobienie wojskowe.
(przybywający od czasu do czasu w go- poświęcamy na zwiedzenie rezydencji.
rabinach, z karabinami u nogi.
Oddziały strzeleckie, hufce szkolne....—
| ścinę do Mikołaja i biorący udział w polo O godz. 9-ej wyjeżdżamy tym samym au
Przysposobienie wojskowe z Łodzi, Wszystkie szkoły łódzkie i szkoły miast , waniach w lasach spalskich), ksiaże Kurb tobusem do Łodzi. Wyjeżdżamy pod ko
powiatu łódzkiego, Piotrkowa. Tomaszo powiatowych.
skij i szereg innych jeszcze monogramów' Iosalnem wrażeniem tego, cośmy widzieOgólne uznanie wzbudziła zwłaszcza inicjałów i nazwisk.
wa, Końskich, Sieradza, Kazimierza... ze
!li. Pod imnonującem wrażeniem wielwszystkich miast i miasteczek okręgu postawa uczniów szkoły realnej zgroma
| kich trudów 1 wysiłku P . W. i W. F.
Przekąskę podają nam na oryginal
łódzkiego. Piechota, artyleria, kawaleria dzenia kupców, gimnazjum Kopernika, Zi
Późno już było, gdy wróciliśmy do
Młodzież szkół średnich, kolejarze, mło mowskiego', gimnazjum niemieckiego... nych talerzach carskich. Na każdym tale Łodzi. W powrotnej drodze bez żadnych
dzież wiejska... Na samym froncie rzuca Chłopcy z dumą prężyli się pod ciężarem rzu widnieje korona carska i inicjały przygód, ale nie mniej mile i wesoło.
się w oczy swym malowniczym ludo karabinów, szczęśliwi, że mogą pokazać N-II.
i
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Przegląd oddziałów.

NOŻYKI
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Kluby fabryczne.

Wyjazd do Spały.

Rozdanie nagród.

1

Ozleci w pogotowiu.

Cienie carów.
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HANDLOWY

Koszty utrzymania i płace
Rozwój cen w okresie obecnego kry
zysu oświetlaliśmy na tern miejscu wie
lokrotnie.
Ostatnio publikowane dane
pozwalają na wysnucie dalszych wnios
ków.
Wskaźnik cen ogólny rozwijał się od
kwietnia 1929 r. jak następuje:
kwiecień 1929
98,i
styczeń 1930
88,2
luty
84,9
marzec
85,0
—
kwiecień
85,0
Na ten rozwó] wskaźnika składały się
wskaźniki rolny i przemysłowy, jak na
stępuje (pierwsza cyfra; wskaźnik rol
ny, druga — przemysłowy).
Kwiecień 1929
90,3
104,3
styczeń 1930
74,8
99,1
luty
69,3
98,2
marzec
70,1
97,5
kwiecień
71,3
96,5
Przy wszystkich tych cyfrach za 100
przyjęto zgodnie z metodą Głównego Urzędu Statystycznego, stan prreciętny z
roku 1927; rok ten uważany jest bowiem
za „normalny".
Jak z powyższego wynika, ceny od
roku 1927 spadły okrągło o 15 procent.
Ceny na artykuły solne spadły o 28,7
proc. Ceny na artykuły
przemysłowe
spadły o 3,5 proc.
Powyższe dane dotyczą hurtu. Spa.
dek cen w znacznie mniejszej mierze wy
raził się w detalu. Detaliczne
ceny w
Warszawie w kwietniu 1930 roku znaj.
dowały się mniejwięcej na poziomie cen
z roku 1927 (100,3 proc,); przyczem ceny
artykułów przemysłowych w detalu prze
kraczały o 11,5 p r o c , a ceny artykutów rolnych — były niższe o 9,5 proc.
od przecięcia i roku 1927. Tc dane dla
stolicy oczywiście są tylko paralelą, ale
nie odbiciem stanu rzeczy dla całego kra

Giełda pieniężna.
Na dzisjejszem zebraniu giełdy walu obroty pożyczka inwestycyjna nie była
towo * dewizowej w Warszawie obroty, notowana. Notowano: 5 proc. poź. dola
nie wykazywały zasadniczych zmian. rową — 65, 5 proc. poż. konwersyjną —
Tendencja dla dewiz naogół nieiednolita 65, 6 pro*, poż. dolarową — 76.57, 7 pr.
przy obrotacli minimalnych. Mocniejsze stabilizacyjną — 86, 8 proc. obligacje bu
dewizy były na Amsterdam. Paryż i Zu dowlane Banku Gospodarstwa Krajowe
rych. Kurs dolara gotówkowego na gieł go - 93, obligacje 1 listy zastawne 7 i 8 pr.
dzie wynosił 8.88 i pół, w obrotach mię B-ku Gosp. Kraj. oraz Państw B. Roln.
dzybankowych dewizy na Berlin noto notowano bez zmian. W dziale pożyczek
wane były po kursie 212.80. Przekaz te prywatny-U większych tranzakcii doko
legraficzny na New-York (kabel) 8.92. nano 4 ł pół proc. listami zastawneml
Notowana dewizy: Bukareszt — 5.30, ziemcklemi i 8 proc. listami m. Warsza
Bruksela — 124.48, Gdańsk - 173.29, wy. Notowano 4 i pół proc. listy ziem
Amsterdam — 358.70, Kopenhaga —- skie zastawne •— 55.25—55.65. 5 proc.
listy m. Warszawy — 59.50. 8 oroc. 11238.70, Londyn — 43.34. New-York
8.908, Paryż 34.99, Praga — 26.45, Zu s<y m. Warszawy — 76.25-76.50-76.25,
rych - - 172.25, Wiedeń — 125.80. Medjo 8 proc. listy m. Łodzi 70.75. 10 oroc. li.
lan — 46.73. W obrotach prywatnych no sty m. Siedlec — 80—80.25. Drobne tran
trwano: dolar fcjoty — 9, dolar srebrny znkejc nie kwalifikujące sie do notowa
- - 8.40, rubel złoty — 4.62. rubel srebr nia: 4 proc. poż. inwestycyjna premio
ny — 1.80, bilon — 0.80, czerwoniec — wa — 109, 10 proc. poż. koleiowa —
12.68. Kurs urzędowy l grama czystego 102 i pół, 4 proc. listy ziemskie — 45.25,
6 proc. obligacje m. Warszawy — 57.50.
złota — 5.9244.
AKCJE. Na rynku akcyjnym obroty
NOTOWANIA BAWEŁNY.
były małe przy tendencji spokojnej. No
Nowy Jork, 7 eserwca.
towano dewizy: Bank Polski — 170,
Bawełna amerykańska — zamknlęciei sty
Bank Zachodni — 73, Bonk Związku czeń 14.16, luty 1424, marzec I4.33, kwfecień
Spółek Zarobkowych — 72.50. Lilpop — 14.39, maj 14 45, październik 14.04, listopad 14.08,
J4 14. Kontrakty: styczeń 14.42, czer
27.75, Modrzejów ~ 10.50. Ostrowiec grudzień
wiec I5.46, lipiec 16.62, sierpień 14.90, wrzesień
kie — 57.50—58, Rudzki — 18. Stara 14.45, październik 14 35, listopad 14,37, grudzień
chowice --19.25. Pozostałe akcie w za 14. 43, loeo 15.70.
Nowy Orlean 7 czerwca. —
niedbaniu. Na giełdzie papierów procen
amerykańska — zamkn'eciei sty.
towych tak państwowych jak i prywat czuńBawełna,
14.15, marzec 14-31. maj 14.47, lipiec 15 27,
nych obroty były zmniejszone orzy ten październik 14.05, grudzień 14 14, loeo 14.8$.°
dęncji spokojnej. Zc względu na małe

fu
Interesujące będzie zestawienie danych o ruchu, cen hurtowych z danemi o
kosztach żywności w miastach polskich.
Okaże się, że wskaźnik kosztów żywno
ści w kwietniu 1930 roku wynosił w po
równania t rokiem 1927—84,7; wobec
tego spadek cen
żywności w detalu w
miastach bliższym jest spadkowi cen na
artykuły rolne w hurcie. Daje to nam pe
wną korreklę powyższych cyfr warseaw
skich.
W każdym razie spadek cen żywnoś
ci w
miastach w porównaniu t rokiem
1927 o 15 proc, posiada
niewątpliwie
pierwszorzędne znaczenie dla odpornoś
ci szerokich mas dla skutków
kryzysu,
Łatwo wywnioskować dlaczego.
Według danych Głównego
Urzędu
Stat. płace
nominalne przy podstawie
rok 1927 równa się 100, oscylują
mniej
więcej koło 120 proc.
Ponieważ w miarę pogarszania
się
położenia gospodarczego potrzeby ma
sy ludności miejskiej coraz bardziej stłaczają się koło potrzeb
żywnościowych
warto zapamiętać stosunek zacytowa.
nych przez nas tutaj cyfr.
Tak więc proporcja cen żywności do
płac nominalnych będzie następująca.
Rok 1927: 100:100.
Kwiecień 1930 r.: 84,7; 120.
Jak widać rozpiętość między pozk).
mem cen żywności a plac nominalnych
1927 — kwiecień
w ciągu okresu
rok

r

JAPOŃSKI PROSZEK
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nica 41 proc. pomiędzy
poziomem cen
żywności a płacą nominalną jednostko
wą — w poważnej choć
niecałkowitej
mierze wyrównywa spadek zarobków
nominalnych. Różnica ta zatem poważ
nie ułatwia szerokim masom przebrnię
cie obecnego kryzysu gospodarczego.
Dr. A. Z.

1930 zmieniła się na korzyść plac; przy
czem różnica tych poziomów wynosi 41
procent.
Niewątpliwie przy cyfrze ok. ćwier
ci miljona bezrobotnych i znacznem bez
robociu częściowem — poważnie spad
ły zarobki nominalne robotników w Pol
sce. Jednakże wyprowadzona tutaj róż
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Łódź,

llczerwca 1930

Opodatkowanie agentów
firm

zagranicznych.

Przy wymiarze podatku przemysłowe
go, poszczególne komisje
szacunkowe
dla spraw podatku przemysłowego poz
bawiły przedstawicieli firm
zagr. ko
rzyści z p.
5 art. 5 ustawy o państwo
wym podatku przemysłowym i opodatko
wały ich od pełnego obrotu. Przyczyna
niezastosowania art. 3 p. 5 cyt. ustawy
był m. in. fakt, iż 1) przedstawiciele firm
zagranicznych nie prowadzili prawidło
wej księgowości, posiadaną
bowiem
przez nich księgowość dyskwalifikowa
no głównie z tego powodu, że nie obej
mowała ona odrębnej księgi
inwenta
rzowej, 21 w sporadycznych wypadkach
inkasowali oni należności, przypadające
reprezentowanym przez nich firmom, 3)
od czasu do czasu posiadali na składach
u ekspedytorów towary
sprowadzane
dla odbiorców, a niewydawane im przed
uregulowaniem należności dłużnych fir
mom zagranicznym jako mocodawcom
Izba Przemysłowo - Handlowa, kwe
stionując podstawy prawne przytoczonej
praktyki interpretacyjnej,
godzącej w
egzystencja pośredników
handlowych,
reprezentujących firmy zagraniczne, kto
rc dostarczają przemysłowi podstawo
wych surowców wystąpiła do Minister
stwa Skarbu z memorjałem przeciwsta
wiającym' się niesłusznemu stanowisku
organów wymiarowych.
Izba wskazała, iż opodatkowanie po
średników od pełnego obrotu zamiast od
prowizji zupełnie
uniemożliwiłoby im
działalność i tern samem spowodowało
by najpoważniejsze zaburzenia w dzie
dzinie dostawy zagranicznych surowców
i półfabrykatów, sprowadzonych za ich
pośrednictwem dla potrzeb krajowego
przemysłu. Szczególnie dotkliwie zaś nic
słuszna ta praktyka wymiarowa odbiła
by się na interesach Łodzi, gdyż wyeli
minowanie pośredników handlowych mo
głoby podciąć dowóz surowców, dostar
czanych dla przemysłu włókienniczego
przez domy eksportowe, których przed
stawicielami eą właśnie lokalni pośredni
cy.

Rejestr, odroczenia i upadłości.
Ani oroszą kredytu
bez »a»lĄgr.iecia informacji w

*;urzc

Biuro Informacyjne Banków i Or [anizacji Gospodarczych w Łodzi.
Wólczkńsk* 17 tel 129-30
««ł«e»«B»»aii»eeeiainmM

|usprawiedliwione
usprawiedliwione dodawanie nazw zmy
zmyjecznym pozycjom nieruchomym 430.000
słonych, w danym wypadku „Carbo- zł. kapitału zakładowego, tak iż równo
vls". Ponadto, ponieważ Rosenfeld I Ban waga nie jest zachwiana. W kapitale za
kier zaczęli już używać nowe] nazwy kładowym — własny stanowi 340.000
bez zezwolenia, sąd skazał każdego z zł., a obcy, pożyczony pod gwarancją hi
nich na grzywnę w wysokości 100 zło poteczną 90.000 zł. Z uwagi na dużą war
tych.
tość nieruchomości, obciążenie uznać na
Rosenfeld i Bankier odwołali się do leży za niewielkie. Wartość aktywów
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, je nlepłynnych wynosi 90.000 zł. i składa
dnakże sąd ten, uznając w całej rozcią się niemal w całości z należności od dłuż
głości słuszność motywów sędziego reje ników. Długi krótkoterminowe wynoszą
strowego, zatwierdził jego decyzję,
110.000 zł.

W kwietniu r. b. podaliśmy kilka
dłuższych sprawozdań o działalności w y
Na ostatniej sesji wydziału handlowe
działu rejestru handlowego w sądzie
go sądu okręgowego w Łodzi ogłoszono
okręgowym w Łodzi, w których opisa
llja Świrski, właściciel warsztatu ra- upadłość firmie „K. Gurynowicz" i
liśmy na przykładach zasady, jakiem!
kieruje się sędzia rejestrowy przy usta djotechnicznego przy ul. Piotrkowskiej wspólnikom Konstantego Gurynowicza
laniu nowych nazw firm i zmian starych 81 wniósł podanie o zarejestrowanie je — Marji Gurynowiczowej i Leokadji Ma
Obecnie możemy znowu podać sprawo go przedsiębiorstwa pod firmą „Radjo- twjejewowej, prowadzącym fabrykę cze
zdanie zc spraw sądowych, które wyni fon". Wydział rejestru odmówił, ponie kolady i cukrów w Łodzi przy ul. Podle
kły na tle sporu o nazwę firmy i zostały waż Istnieją Już firmy pod nazwą „Ra śnej Nr. 6.
już ostatecznie rozstrzygnięte, a więc djo". „RadJola", „Radjosprzęt", a więc o
Żądanie ogłoszenia upadłości wnosił
mogą służyć jako wskazówka na przy brzmieniu bardzo podobnem, gdy pra wierzyciel Abram Kupfcrminc, który był
w o o rejestrze wymaga, aby nowozj:ło- w stosunkach handlowych z upadłą fir
szłość.
Henryk Bankier i Konstanty Rosenfeld szone firmy były wyraźnie odmienne, mą
wówczas
o zatwierdzenie
Celem uniemożliwienia wierzycielom
są właścicielami przedsiębiorstwa han- j świrski
mową zprosił
tej samej
przyczyny.
Wówczas
nazwy „Radjofonja", ale spotkał się z od ewentualnej egzekucji, właściciele upa
dlu węglem, które mieści się w Pabjani- wniósł skargę, odwoławczą, jednakże
cach, posiada ono charakter spółki fir-'sąd apelacyjny i w tym wypadku przy- dłej firmy fikcyjnie sprzedali całe przed
mowej i zostało założone w 1929 r. p o d i " ł słuszność sędziemu rejestrowemu i siębiorstwo bratu Konstantego Guryno
wicza — Sergiuszowi Ourynowiczowl.
nazwą „Konstanty Rosenfeld i S-ka". P o i
K « Swirskiego odrzucił.
Wystawione weksle firma dopuszcza do
upływie roku właściciele wystąpili do
sędziego rejestrowego z prośbą o zmia
W dniu wczorajszym wniósł podanie protestu, z czego wyntka, iż jest niewy
nę nazwy ich firmy „Carboyis" — wła o odroczenie wypłat adwokat Daiig w płacalną. Weksle te żyrują Konstanty
ściciele Henryk Bankier i Konstanty Ro- imieniu Ottona Stadtlandera, właściciela Gurynowicz, Maria Gurynowicz l Leo
senfeld. Sędzia prośbę tę odrzucił Z na farbiarui przy ul. Rokicińskiej Nr. 17. kadia Matwlejew lub zmieniając się w
stępujących przyczyn:
Przedsiębiorstwo Stadtlandera Istnieje roli figurują jako wystawcy.
Skoro wspólnicy prowadzili już przez, od 1896 r.
Wobec złośliwego zawieszenia wy
rok przedsiębiorstwo, to w interesie ucz
Wartość aktywów wynosi 540.000 zł. płat sad ogłosił upadłość, postanawiając
clwośći I przejrzystości obrotu Jest, by Budynki fabryczne i mieszkalne przed Konstantego Gurynowicza osadzić w autrzymać starą nazwę, zresztą niema po stawiają wartość 330.000 zł., maszyny reszcie dla dłużników, pozostałych zaś
wodu, aby Ją zmieniać. Zdaniem sądu fir 80.000, inne urządzenia 40.000 zł., razem j upadłych oddano pod dozór policji.
ma, jako oznaka zewnętrzna przedsię więc aktywa nlepłynue około 450.000 zł.
Chwilę otwarcia upadłości oznaczo
biorstwa, winna być szanowana przez 1 . j. 5'6 całych aktywów. Pozostałą l/fi no tymczasowo na dzień 11 marca 1930
obcych i swoich i nic należy Jej porzucać I część stanowią aktywa półpłynne. Na
r. Sędzią komisarzem mianowano sętltio
bez uzasadnionej przyczyny.
i dobro jednak firmy zaliczyć należy, żc gó handlowego Stefana Ossera, a kuraio
i
W szczególności nic Jest potrzebne i po stronie pasywów odpowiada tym zna rem adw. Teodora Iwińskiego.
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OŚMIOGODZINNY
DZIEŃ ROBOCZY
dla robouiików lub robotnic fabrycznych
przyprawia ich zawsze o cierpienia i od
parzanie nóg. Dlatego też dla zdrowia
wszyscy powinni zawczasu moczyć nogi
z dodaniem 1 łyżki

z ogr. odp.

przy ulicy PlełrlcowsSŁltti 38, Tel. 1 5 0 6 6

niniejszym zawiadamia Sz. P. * • r o z p o c z ą ł swe czynności i załatwia
w s z e l k i e operacje w z a k r e s bankowości wchodzące, jako to:
INKASO na całą Polską przy mini nalnej prowizji z wyplata a w a n s ó w .
RACHUNKI, c z e k o w e i bieżące. OPROCENTOWANIE wkładów.
W K Ł A D Y o s z c z ę d n o ś c i o w e od Zł. 1,— oraz w walutach o b c y c h .
DYSKONTO.
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Soli do itóg Jani
a wtedy praca przejdzie niespostrzcżcnle.
Dostać w aptekachj składach aptecz
nych i perfumeriach.

DYSKONTO.

Ur. m e d .

€m$tmm i&
r

w

SKŁADZIE

Żeńskie

APTECZNYM

M W c K U *

H (róg wólczańskie))

D y r e k t o r ( - ) B. JUDELEWICZ.
oooooeoooeooooeKDOoooooooa

med.

stomatolog

chlrurgja Jamy ustnej i szczęk
regulacja z ę b ó w
gabinet rentgenlczny
o r d y n u j e 3—7
PlOl
. . J * ^ K f l 164
Tel. 114-20

LECZNICA
LEKARZY SPECJALISTÓW
1 GABINET DENTYSTYCZNY
PRZY GÓRNYM RYNKU

PiotrKowsKa29ł. tel. 122*89
(przv przystanku tramw pabjanlckk-li)
Czynna od 10-ei rano do 7-ej wiecz
w niedziele i święta do 2-ej po pol
Wszystkie specjalności I dentvstvka.
Kąpiele świetlne, lamna kwarcowa
elektryzacla,
Roentgen,
szczepienia,
analizy (moczu. kalu. krwi. plwocm.
wydzielin Md-). Operacie, opatrunki.
Wlzvtv na miasto

EPOUAUA 4

zł.

Porada dentvstvczna oraz weneroloelczna dla chorób skórnych i wene
rycznych

ZŁOTE.

wenerologiczna

Decyzja
Obecni: Przewodniczący S. O Wł. Roszkow
ski. Sędziowie Handlowi Kujawski i Rozcnbaum,
Sekretarz apl Weylandowa. Dnia 29 kwietnia
1930 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w III Wydzia
le Handlowym na posiedzeniu publlcznem roz
poznawał sprawę Icka - Bera Lewkowicza o od
r o c z e n i wypłat w przedmiocie zarządzenia ot
warcia postępowania układowego
"
postanowił:
Zarządzić otwarcie postępowania układowego
w stosunku do firmy „Icek Ber Lewkowicz".
Treść niniejszej decyzil ogłosić w ..Monitorze
Polskim" oraz w pismach „Hasło Łódzkie' t „Re
publika". Pobrać od f rmy ..Icek Ber Lewkowicz'
złotych 150/ (sto pięćdziesiąt) na koszty ogłoszeń
w sprawie
Na oryginale właściwe podpisy.
Za zgodność:
St. Sekretarz (—) T. Clcheckt.

/B^L

Komunikacja autobusowa

;

Kosmetyiea lekarska
Oddzielna poczekalni a dla kobiet.

Porada ó zloie.

Autobusy na powyższej linjl odcho
dzą do Piotrkowa o każdej pełnej godzi
nie począwszy od 8 rano do 20 w wie
czór ze stacji autobusowej przy ulicy
Rzgowskiej 8 5 , dojazd tramwajami II i 4
Czas przejazdu I godz. 30 minut. Cena
zł. 3 «rr. 5 0 .

Wszelie Kiemie światła

i»««»«oaa«e«9oeo«««eo0»oa«eae»aac#&j

motorów, dzwonków, uskutecznia biuro
instalacyjne
Tel 169-08 Eloktropraca
Tel. 169-08.
Piotrkowska 62.

poji Niemiłą w o n
•^JSJ*
TAK ZL

'
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UWAGA:

Bilety wysłane do firm iak również bilety zapłacone będą
ważne.
XDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O

P . Klinger
E9okfór

Udzielić firmie ..Agiński 1 Liberman" oraz jej
właścicielom Arotuwl Agińsklemu I Jakóbowl i
Witoldowi braciom Liberman odroczenie wypłat
na przeciąg dwuch miesięcy, poczynając od dnia
27 maja 1930 roku. Wyrok niniejszy ogłosić w
„Monitorze Polskim" i pismach „Hasło Łódzkie'
i ..Republika" oraz wywiesić w gmachu Sadu
Okresowego I na drzwiach przedsiębiorstwa fir
my ..Agiński i Liberman" Pobrać od tejże firmy
zł. 200 tytułem zaliczki na koszty ogłoszeń. Mia
nować Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowe
go Jakóba Herca, nadzorcami sądowymi Adwo
kata Stefana Glattera, kupra Konstantego Hardta
zam. przy ul. Wólczańskiej Nr 105
Na oryginale właściwe podpisy.
Za zgodność:
St. Sekretarz ( - ) T. Clcheckt.

Poszukuje się
wykwaWikowanej

P1EIW1I

ze znaiomr&cią a k u
szerjl.
»horohv weneryczne, skórne I wlosó* Zgłoszenia od 10-12
ANDRZEJA 2. TEL. 132-28.
do k'iniki D-ra Dru
Leczeme ,ampa Kwarcową, analiz> ebloa, ft-go Sierpnia
<rwi i wydzielin Przyimule codzienuit
Nr. 17
od 11 — 1 i od 6—8 w. w niedziele i
święta od 10 do 12. Oddzielna pocze
Poszukuje
kalń,a dla oań.
Od 1—2 w Le.-znlcy (Piotrkówska 62,

Nr. sprawy Z. 204/30

Wezwanie
Publiczne
Przewodniczący Ill-eo Wydziału Handlowego
Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art 4
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
sklej z dnia 23-go grudnia 1927 r. o zapobieganiu
upadłości (Dz. U. N. 3/28 r., poz 20) zawiadamia
że f ruin >.J Dimant i A. Nadel". mieszcząca się
przy ul. Piotrkowskiej Nr 42 w Łodzi, wniosła
w dniu 10 maja 1930 roku podanie do Sadu Okrę
gowego w Łodzi o udzielenie jej odroczenia w y
piat i żc termin do rozpoznania powyższego po
dania zosta! wyznaczony na dzień 1-go lipca 1930
r w gmachu sadu Okręgowego w Łodzi, Plac
Dąbrowskiego, pokój Nr III
Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć
na rozprawę sądowa celem udzielenia Sądowi
wyjaśnień.
Wice - Prezes (—) .1. K'szmlsz]an
St. Sekretarz ( - ) T. iClcheckt

od 1-go lipca

ZDafynttf

UROLOG
posady
. JAPOTLECA '
. V>, >P%1
Choroby nerek pę
00PAM/ANIU SU, »*5jMP
cherza i dróg mo
Poszukiwany Jest samodzielny
czowych.
MAJSTER
P i r a m o w i c z a 2,
do farbiarni. bielinka i mcrccryzarnl
z kuchnią odpowiednie na biuro lub (daw. Olgińska)
urzędzy. Pieiwszorzędnc siły zechcą
kancelarię przy ul. Zielone) lOa, I pię
tel. 148-95.
nadesłać oferty z odpisami twiudectw i może być na wyjazd tro .front. Wiadomość u gospodarza.
Godziny przyjęć od
wynagrodzeniom do idm.1 Oferty sub „S.S. 5"
»V» J»II,u-K<IC ^.ę na^.T.do.NI.CIW o po . żądanem
15
8 - 1 0 i od 6 - 9
w adm. „Republiki"
„11 Republiki' pod „Nr. GS14'.
dobnym brzmieniu".

mieszkania

Tel. 151-78,

przy uł. Piotrkowskiej 79 na podwórzu
3 pokoje, nadające się nu skład i biuro
Informacji udziela M. Lipszyc Piotr
kowska 70. teł. 160-87.

zpM.il
1 duży wilK
(mfschwolf) w dobrym stanie d# sprzc
dania. Wiadomość: Traugutta 14 m 2?

i;

Rozma ite

SUCHER Rottenberg, zam. w Łodzi. ul.
Piłsudskiego 57, zgubił dowód osobisty
wydany w Łodzi oraz czek na zł. 281
wyst. G H. Szplro w Lublinie, pi 10. 6
r. b. weksel na zł. 100 pt. 31. 10 r b
wyst. Paweł Hocherman. Lwów, Halle
ka 18, weksel na rł 100, pł. 15 10 r. b
wyst. Amchel Lów. Ulyszeko-Wązne.
Kwit Inkasowy Banku Polskiego na zl.
100, pł. w Szczekocinach dnia 8. 6 r. b.
Kwit inkasowy Banku Polskiego na zl
120. pł. w Słonimle dn 10. 6 r b. 1)
kwit inkasowy Banku Kup Kredytowe
go na zl. 200, pł. 24. 5 2) kwit inkaso
w y Banku Kup. Kredytowego na zł.
100, pł. 25 5. 3) kwit inkasowy Banku
!Kup. Kredytowego na zł 250, ot. w
1 Kalbukowie dn- 29. 5 i na zł. 232,25 g T .
pł w Będznie dn. 29. 5 Wszystkie w y
mienione dokumenty unieważniam. Zna
lazca proszony jest odnieść. Suchera
Rottenberg. Piotrkowska Nr. 38, w pod
wórzu. za wynagrodzeniem
DOBERMAN, pies czarny podpalany.
zag'nął. Odprowadzić za w y n a g r o d z e 
niem Kamienna 22 Hoherman. Nieprawnj posiadacze będą śc'gani sądownie.
OBIADY smaczne hgjenlcznc rytualne
5 dań 2 zl. Proszę się przekonać Kiliń
' skiego 30. m 21.
WLOŹE 5—6 tysięcy złotych do jakieI goś interesu, z którego można by mieć
! zarobek nie duży lecz stały- Oferty
[ sub „Hu".
, PRZYBLAKAL sie pinczerek czarny
I podpalany. Do odebrania za zwrotem
kos/tów. Zakatna 79. Arent Adolf
RADJOPOGOTOWIE
183-40. Pomor
ska 20, wszelkie zlecenia radjowe do 9
wieczór.
28
Dr. m e d .

DR,

Al.riouttiszrti2R
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Obecni: Przewodniczący Wice - Prezes J.
Kiszmiszlan, Sędziowie Handlowi Elsenbraun i
Rappcport. Sekretarz apl Reichman. Dnia 27-go
maja 1930 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w Ul
Wydziale Handlowym na posiedzeniu publlcznem
rozpoznawał sprawę z podania firmy „Agiński i
Liberman" o odroczenie wypta*
postanowił:

Choroby skórne
i weneryczne.
Institut Kóntgeo
leczniczy i światło
leczniczy.
Lampa kwarcowa
Godz. przyjęć 4—7

Do wvna!«cia

OdpI»

nr

j^b*

dobrze reprezentujący sio do rozpowszechniania
zagranicznych maszyn w dziedzinie elektrycz
ności
ZŁOŻY OFERTĘ
sub „Sp. Akc 2000" do niniejszego pisma.
Wymagana kaucja zł. 2000 lub poważna
gwarancja.

Zawadziła i.

Gabinet 6wiatio-;ec*niczy

Odpis.

s otwarciu postępowania układowego.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

LeKarzy-specjalistów
Czynna od 8 rano do 9 wieczór,
Od 11—12 i 2—3 p r z ^ m ^ e iekarz-kr-biet
W niedziele i święta od 9—2 pp.
Leczenie cnorób
W e n e r y c z n y en, m o c z j p ł c l o w y c n
i skornycu.
Badanie Icrwi i wydzielin na syfilis f iryper
Konsullacic 2 neurologiem i urologiem

1

Dzisiejsza Zabawa Og odowa w parku „Helenów"
zostaje odłożona. Termin odbyć się mającej
Zabawy zostanie podany do wiadomości
prasy
Zarząd Stow. „ T o m n l c h a J - O r c h i m " .

Nr sprawy Z. 136/30
Nr. sprawy Z 29-1/29.

Dr. med.

Komunikat*

-SŁAŁWATOW
O-go Sierpnia 1. teł. 1 8 8 - 8 S .

Tel. 159-40
Przyjmuje od 8—11
i od 5—9.
w niedziele l święta
od 9 - 1
Oddzielna pocze
kalnia dla pan

Stow. Pomocy Biednym
„TornnJchaj-Orchim", Pomorska 18.

Fumigatore-Cimex

Jnż. Juijusz H a m e r i S-ka, t-ód*,

speclailata cno
rób skórnych
wenerycznych
i moczoplcio w vcb

ul. Andrzeta5

Zapisy kandydatek do klas A, B, C i od I — VIII przyjmuje sekretariat
codziennie prócz świąt, od 10—2 i od 6 - 7 .

g o t ó w c e . Preparat ten iest iedynic uznany przez Minlst Spraw. Wcwn.
D y ? Zdwwi.liako środek dezynfekcyjny przeciwko wszelkiego rodzaiu Insektom, a sp«e
ialnie bakteriom dyfterytu i tyfusu brzusznego, o k ł a d y Chemiczno - Dezynfekcyjne
Do nabycia w* w«zy*'kicb
aptekach i drogeriach
l a t a w i c e " s i w o na wo ew. łódzkie

J. SadokiersHi

„WIEDZA"

Wschodnia 62, Tel. 175-38.

M. PŁYWACKIEGO

znalezioną po dokona
niu dezynfekcji prepiratem

3

specjalista choryb
skórnych, wenercznych i moczoplcio
wych
Plotrkow«ka70
(róg Traugutta)
tel. 181-83
Przumuie od 8.30
Po 10,30 rano. od 1
do 2.30 pp., od 6
do 8.30 w., w nie
dzielę i święta od
10—1-ei. Oddzielna
poczekalnia dlu pań

!

i . Dolar za każdą żywą pluskwę, *

Or.

Ł

St Plant

OoUtO,

Chor. s k ó r n e
Gdańska 77a
I weneryczne
telef. 2 0 8 - 9 5
gineHolog-nrolog
Tel. 144 9 2
Choroby kobiece i
dróg moczowych Przyimuic. c dzien
Przyjmuje w domu nie od 8—9 rano i
2—6 popołudniu
od 5 - 7 oraz w
Lecznicy „Sonitas" 8 — 9 wiecz. oprócz
Cegic'niana 29 od niedziel i : wiąt.
1 1 - 1 i od 3 - 5 pp.

Str. 10:

: u. vi
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1930

Traiiłman

Wielka Wyprzedaż Mowoici

zym

:r a b a t e m

d o

litiiun sezon tnz iiiit flaiM

WEZWANIE

K

*
K

PUBLICZKĘ, i
X

Przewodniczący III-ko Wydziału Handlowego
Sądu Okręgowego w Lodzi na zasadzie art 4
Rozporządzenia Prezydenta Rzcczypospol tej Pol
skicj z dnia 23-go grudnia 1927 r- o zapobieganiu
upadłości (Dz. U. N. 3/28 r.. poz 20) zawiadamia
że firma .Prentkl 1 Judclewicz", mieszcząca sie
w Łodzi, ul Kopernika Nr 62 i Piotrkowska 70,
wniosła podanie w dniu 31 maja 1930 roku do Są
du Okręgowego w Łodzi o udzielenie jej odroczę
nia wypłat i że termin do rozpoznania powyższe
go podania zosta! wyznaczony na dzień 1 lipca
1930 roku w.gmachu Sadu Okręgowego w Łodzi,
Plac Dąbrowskiego Nr. 3-ci saliWierzyciele powyższej łirmv mogą przybyć
na rozprawę sadowa celem udzielenia Sądowi
wyjaśnień.

1
X
X

X

w

X

X
X

*
X
X
X
X

Foulard sztuczny o d z ł . 1.95
Mousseline de Laine od zł. 4.70

DWUOKH3NNY, słoneczny pokój do POTRZEBNA służąca do wszystkiego
wynajęcia Cegielniana 46. m. 6. Tel.zaopatrzona w odpowiednie świadec ZAGINAŁ weksel blanko na 200 zl
twa. Zgłosić się do lekarza - dentysty, Wystawca Ignacy Bloch, weksel ni112-69.
niejszy unieważniam.
12
Główna 51
Urolog
3 POKOJE, kuchnia, służbowy, przed
Choroby nerek, pę pokój, wanna, dwa weiścia do wynaję ZDOLNA manicurzystka potrzebna do
cherza i dróg mo cia wprost od gospodarza. Zawadzkazakładu fryzjerskiego Piłsudskiego 33
czowych
9. dozorca wskaże.
12 Weintraub.
DR.

RAPEPORT

WIELKI

Dl. Prei. tlaiutowicia h

(Dzielna) tel. 144-10 WYNAJMĘ 3 pokoje z kuchnią, z . w y 
Przymuje od 1—2 godami wprost od gospodarza ul. Mo
stówa Nr. 3. przy Zagajnlkowe)
i 4-8
WPROST z klatki schodowej, do od
Doktór
dania maty pokoik umeblowany. Dzwo
nić 106-35.

W s o b o t ę , dn. 14 czerwca
odbędzie się

„Perkalikowa
Zabawa O g r o d o w a "

Nauka i wychowanie |
sklep obszerny i czlery po
koje w ś w i e t n y m p u n k 
cie P i o t r k o w s k i e j

MADEMOISELLE Marie enseigne anPOKÓJ umeblowany na dwie osoby glais. francais, allemand, Traugutta 2
30
zaraz oddam. Kilińskiego 46 III, front. 1 fr.
Nawrot 7
11.
ni
telci. 128-07
NIEMIECKI gruntowny: gramatyka, li
choroby skórne
teratura, konwersacja, przygotowanie
1
LUB
2
pokoje
tanio
odnaimę,
Koni weneryczne.
13 do egzaminów. Pomorska 22. front m
Przyjmuje od 10 12 stantynowska 2. m 12.
4. 1 piętro, lewa strona, od 2—3 1 od
i od 5-7
MIESZKANIE 6 - pokojowe, frontowe z 7—8 pp. Proszę dzwonić.
wszelkiemi wygodami z powodu wyja
zdu tanio odstąpię. Kościuszki 36. m 16

l

r

zaraz do odstąpienia
Oferty tylko poważnych reilektant"w do arministracii „Republiki"
sub „Wielki lokal".

Matrymonjalne

i

Letniska

I.

iWice • Prezes (—) J. K'szmlszjan
St. Sekretarz (—) T. ClcheckL

(t

o
o

5 0

P r z e p i ę k n e resztki jedwabne.
Nr. sprawy Z. 209/30

BI

PAN szlachetnego charakteru z got a na życzenie djetetyczne wydaje
5000 z l , zupełnie osamotniony, szuka' Brabanderowa. Zawadzka 1 m. i i
Winda.
ZAKOPANE pensjonat „Mascotte" po prawdziwej przyjaźni z panią przystojj Tel. 218-85.
leca pokoje słoneczne, z wykwintnem ną, zgrabną 1 niezależną, wdówki nic
wykluczone.
Dyskrecja
zapewniona
utrzymaniem — tarasy balkony, duży
Łaskawe zgłoszenia nie anonimowe upr|
NIERUCHOMOŚĆ do sprzedania w doogród. Ceny umiarkowane. Telefon283 do adm. „Republiki" pod , Szczęście'
brym punkcie miasta, dom mieszkalny,
murowany warsztat, ładny ogród owo. LETNISKO, stacja Okręglik koło Zgle MŁODA przystojna, Inteligentna zapo
cowy.
Połączenie tramwajowe w e rza 2 mieszkania po 2 pokoje z kuch zna zamożnego pana, który dopomógłwszystkie strony miasta Lokale zosta nią z oszklona werandą z wszelkiemi by Jej finansowo. Zgłoszenia sub .,26
Ją opróżnione. Bliższe wiadomości ul wygodami w lesie od zaraz do wyna L " do administracji.
i inne, suknie trikotinowe i t. p.
Słowiańska 10 u-gospodarza.
, 15 jęcia. Wiadomość, tejef. Nr 223-36.

przyimuie do reperacl.

SPRZEDAM sklep z urządzeniem w
śródmieściu. Oferty do administracji
pod „500".
15

Zagubione dokum.

Posady

Koło szczęści'.
Gry z r ę c z n o ś c i .
Wybór królowej kwiatów.
Moc atrakcji.
Początek o godzinie 5 po południu
Cena biletu 3 zl.
Dochód na rzecz: Ł. Ż. Tow. Ochro
ny Kobiet.
Bilety do nabycia w kancel. Ł. Ż.
Tow. Ochr. Kobiet, Zielona 11
W razie niepogody ZABAWA odbę
dzie się 21 b. m.

ul. 6 - g o S i e r p n i a 7 6 , Hi piętro
łanio, bo w prywatnem mieszkaniu.

li

OKAZJA Motocykl firmy B. S. H. 5/15,
P S w dobrym stanie tanio do sprze POTRZEBNA podręczna do sklepu spo DNIA B-ko czerwca b r. skradziono na
dania. Zgierz, ul. Piłsudskiego 36. 15 żywczo kolonjalnego. znająca język stepujące weksle; 3 weksle po 50 zł.
nemiecki. Wiadomość ul Nawrot 15 wystawione przez Kazimierza Kosiń
skiego. 1 weksel na 100 zł., wystawio
POSZUKUJE ścianki drewn'anej wzglę \ y . Radzikowski, tel. 14328.
ny przez Józefa Cywińskiego. Ostrze
dnie oszklonej do biura, banere i szafę
używanych dywanów, linoleum lub
do towarów w dobrym stanie. M Lip POTRZEBNI pracownik fryzjerski dam ga sle nabywców.
dobrych chodników w ładnych dese
s z y c Piotrkowska 70, tel. 160-87.
ski męski od zaraz. Sienkiewicza 39
LIWSZYC CecylJa
Sienkiewicza 84 niach oraz okazyjne surowego jedwabiu.
Kryger..
zgubiła kwit wyd. przez fabrykę Eitin Oferty proszę przesyłać Poznań, DwoZ POWODU wyjazdu sprzedam garde-l
~
Ka-,rzcc Główny, A. Cieślak,
gona dla otrzymania książeczki
robe kredens pokojowy, toaletę- tap- POTRZEBNA pielęgniarka lub rutyno- _ ctmrvch
czan, kozetkę i 6 krzeseł giętych. Ewan wana osoba d o d z l e c k a na letnisko.i ' „ y " * ™
gelicka 7—14 Zastać można 10—5 pon Zachodnia 63 _ R o z e n c w e l g ^ o d 2 - 3 _ g . '
zgu.Dozorca wskaże
12
iS
- Z D O L N A bwali.st.ka poszukuje za skro E
j
^
^
.
e
S
u
c
y
f
n
f
z
l
'
W
lz
a
mnem wynagrodzeniem posady biuro weksel z klauzula egzekucyjna zl 100
wystawca
Flnkelsteln.
Warszawa.
"•Imiipm
wvnncM-nH7nni.Mi1
n
n
w
d
u
hlnrn.
Klauzula
egZeKUCyjna
Zl
1U(
wej. Włada polskim I niemieckim w sio
Kupno I sprzedaż
komfortowym domu z wszelklentf
Lokale
wie i pśmic, pisze ną maszynie. Posia Dzielna 3. pół losu 21 loterji państwo13,wygodami. składający sie z 4-ch pokoi
da pierwszorzędne referencje. Oferty wej nr. 208.442
natychmiast
sub „2iii".
ABRAM Icek Samelson, wieś Twarda
d o odstąpienia*
DETEKTORY
najlepsze poleca firma PRZYJMĘ pana na mieszkanie, ul. Ki
gmina Zajączków, zgubił książeczkę
CHCESZ otrzymać posadę? Musisz wojskową,
Natawis. Piotrkowska 152
8 lińskiego Nr, 115, ni. 5, I p. front.
rocznika 1899
13 Oferty pod „Centrum 30".
ukończyć kursy fachowe: korespnnden
cymę profesora Sekulowicza. War
UBIORY męskie, damskie obuwieWIKTORIA Rudnicka, zam. Nowe
swetry na wypłatę
Piotrkowska 37- 1 LUB 2 duże pokoje frontowe, umeblo szawa. Żórawia 42-3, Kursy wyuczają Chojny ul. Projektowana zagubiła legi Mieszkanie
wanc z telefonem, odn-ime solidnemu listownie: buUialterji
rachunkowość;
III wciście. 1 piętro.
panu. Narutowicza 47, m. 32. prawa kupieckiej, korespondencji handlowe! tymacje Funduszu Bezrobocia 41.704
stenografii, nauk! handlu, prawa, kali
KUPIE małego „Rem'ngtona" lub „Un str.. II p
grafii, pisania na maszynach, towaro ROGALA Władysław zagubił prawo z wszelkiemi wygodami przy ulicy Na
derwooda" w dobrym stanie. Oferty
sub „Gotówka natychmiast" do ..Repu DUŻY, ładny, słoneczny pokój o dwuch znawstwa, angielskiego, francuskiego- iazdy. Łaskawego znalazcę uprzejmie
rutowicza
blikl'.
13 oknach z ełcganckiein urządzeniem do niemieckiego, pisowni oraz gramatyki proszę o zwrot za wynagrodzeniem.
oddania natychmiast
Wiadomość, ul oolskiej. P o ukończeniu świadectwa
D O ODSTĄPIENIA.
31 ARON Rajchbart, zagubił książeczkę
15 Żądajcie prospektów.
BORMASZYNĘ w dobrym stanic kupi Zawadzka 15 m. 12
Wiad. tel. 139-04
wojskową 1895. wyd. P. K. U. Sieradz.
firma ..Arkadia". Ogrodowa 13

Poszuhuią kupna

0 1

-

S Z A J E W I c Z

w e K s e l

T

7

o

m

a

s

z

o

W

L O K A L

i

z

I

w

1

5-io p o k o j o w e

1

, iA. RAPPEPORT
PIOTRKOWSKA «5.

=

Tania sprzedał posezonowa

Póki zapas
siarczy

Z powodu kończącego się sezonu

CEWY

NA

MATERIAŁY

WSZYSTKIE

POZOSTAŁE

wełniane

i bawełniane

ZNACZNIE ZNIŻONE.

Redakcja 1 Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji 6—7 P» poł. Telefon Administracji 1.22-14.
ee wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi zl. 5.60

Prenumerata

jedwabne,

ta odnoszenie do domu 40 gr.. z przesyłką po.".z-

'ń\iUStr.QwaueJ Republiki" tową w krają zl. 6.50. zagranicą zł. 10. „Express"
i ^Republika" wraz z odnoszeniem 8.60 złotych-

Tel. Redakcji :JL27-24, 1.36-43, 1.36-44.

flalłACWtllSIt K K
H '
, " - m e t r o w y (na stronic 10-szoalt.)U U l U a u G I l i a . W TEKŚCIE: 50 gr. za wiersz mlhmatrowy ( stronic 4-szpalt.K
1

r

M

w i

e r

n a

11

1

NA STR. I-ej zl. 2 . - za wiersz milimetrowy (r.a stronie 4-szpa;t.»
NEKROLOGI- do 150 wierszy 30 gr., wyżej 40 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz i za-'
•łubinowe po tekście 10 zł.; za miejsce zastrzeżone specjalna doplaia. Zamiejscowe o 50 procw
zagraniczne o 100 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń administracja nie odpowiada. Ogloazcnla specjalne o 50 proc. drożej. Drobne 15 gr — Najmnieisze zł. 1.50, poszuk. prącv 10 grosz*
najmniejsze zl. 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 z t

Wydawca: Wydawnictwo „Republika", s d . z ocr. odu. Redaktor odpow.: Wacław SmulsKi

W u n i k a m i ..ReDubliki". sp. z ocr. odp. Piotrkowska 49 i 64,

