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."~ Ił ża~i .rza zgł si
urzędowania

W pracy tej nie mamy zamiaruoszczę"l
Narodowa u Gazl1!ta , Warszawska", pisze..
ani swoich wspótpracowni..
.,nie będziemy słuchaczami p. Bartla ani
ków _. tego wymaga. od nas interes państwa w char~kterze uczniów zwyczajnych. ani' hO$'(
i jego obywatele..
pitantów.

przez

dza.ć aO,isiebie,

pru·f., BjrUa
Dziś w god<Ginach łlołudniowych szef no
wego rządu, premier BarŁel objął urzędowa..
'Również w najbliźszym cZ!lsie rozpacz ..
urzędowanie w prezydjum rady ministrów
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dosc sc ~ptyczuu~szczegołme do leWI"
'. u' zlen!lym ena u z~al ~Je Się spra: II cy. Wvrazem tef!O
ot,. lU;' e t r
'
P.e.r - ,Zać~ilic~,' ~WSk,.i. ',Pra'\!,'vdop~dobni~ now.o~ parzą
,~
. "! sce.}lZ tU. o,l 5,
ozrnow~
mlanowarn mlnistrowl~ oraz kIerownIcy mlnł w,a pro1ekt.u seJmowegou,owe.ltzacp O ,sąd,ownl .
ctwie. Jak: wiadomo. wobec tego, ii Senat Jaką przedstawICIel prcuy n:llał sp~sobnośc
sterjów ,ob, ejmą u, rzędowa, nie JUŻ, dzisiaj, o'" II •
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•
odbye z prezesem C. K W PPS posłem
Z
t"
't' B l" L'
prócz prof. M.atakiewlcza który przybyć ma nIe zapOWley;t!a ...,eJmOWl zmIan w przepISa- B r k.'
,
nym te, r, minie 30 dni prawo j~6o do przenro, _/ ar lC 1:0-' ,a py any P1Zt: Z .nas, po~e
ar lC..,.;1
jutro ze Lwowa~' ,
.
h
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&0 S.::.dZl o nowym rzadzieodnowlada
wad•ze:,:ua tyc, z,mIan ~yg~~hO l p •. marsz. . a
. '1:........ ' J:mi n W' ~d . ł
~ 6
szynski odesłał ustawę do· ogIoszema w D7.1en I •
.
~ Y, r;. ~ ZJe ,S!l\ tak: me:st tne!
nikł.1Ustaw w brzmieniu sejmowem.
ze bodaj nie ro~uJ'\gtosnG :zap~wu~d~neJ
I
Powodu ostawie~ia te; ustaw na 0- I pr~ez; p. ~a:tla zmIany syste;nU4 NIe WIdzę
·
P \.:!
't,
l J,"
. k ).r,
P ; 1 tez powazn.ego powodu. ktoreby pozwalał}t
. "-. . W czar.aj wiecZQrem ?dbyła się u. p.re~je rzi.\ dk,u d Z;lenn:yrn
.Jena u, na ezy szu ilC w d tU
d .
.
S .
" ra Świtalsku~go w prezydJum rady mlnlstrow giejkonferencJi. jaką wedle pogło&ek odbył u i na ziiIsa .nfcz.ądZtmJa.n~ l eJlmu~.
.
h
. ,poiegnałneprzyięC:iew ściślejszem' gronie z stępujący minister sprawiedliwości p. Car 'Z I .
n.nI p.rze ,s a.WICi~ e e':'il~Y ~le.zoyt c ~:
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me wYPowladaJą SWOJą. oplaJę~ led, nak:owoz
, : ,udziałernMarszałka Piłsudskiego.
S zymans lm.
. k
. .
1..
d t
t
~.; . _ W :przyjędu tern wzięło udział około 15 marsz.Wśródposl-ów
hudzi zainteresowanie, la
dapewmaJ~, {'waha p.o S awa h cen r0
o:os6b,między. innymi i ustęPUjący ministro .. jak się odniesie nowy minister sprawiedliwoś..
l' ~ Złe
d 1~ szym ~;ą~u.z.a;; .owa.n.~
, wie.
ci do tej kwestji_ będącej zdaniem posłów zu
C?c~a 1S om c oJ' zd
QkczYW~sC.le.nflJWlhęceJ o
eł"
.
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I
mInIstra pracy.
e na owoz l z ,lnny c.
glo~ nIe mewą ~ tWe, ':'l' Ylnl;r~n, U.IZ pra.wo
sów stronnictw iewicowychmoina wnosić~
Oświar.lczenie
~enatu co' uO 'ZIUlan zupełnIe lUZ wygasło I '
'lb
. 1" •
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T
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l'elacYJ; nie.
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ze O l e" y. sOCJB. .1SCl ,wys ąt:H i przeCl~ o J?!L7
Po podpisaniu dekretu nominacyjnego. p. bezap",
"
PrystorOWI. znajdą- poparCUi!l na całej lewlcY$
Bartel złożyl wysłannikom z pism następuJą..
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pr. Bartla

Cel

oświadczenie:

. . - Czeka mnie' ciężka i bardz-:> od powie
>dzialna, cięższa mo:ie", niz kiedykolwiek: pra .... \
Widzę to jasno i zdaję sobie z tego spra"

. cm.

SłanowiSi(O

S'trOI., Naro[J

Aczkolwiek stronnictwa nie miały jeszcze czasu ani m :)7;nośd określenia s ;..vego
sŁanowiskado nowego rządu 1 jednakże już z

~·w.:.ie. ,Przystępuję d~ spelnieniazadań, wyni~ I artykułów, dziennikarskich
kajĄcyc,h

z, zaufania.• ,jakiem· mnie ,obd~rzyl;
pan Prezydent i pan I\1arszalek z Włarą l naj
leJil$~a. wolą..

I

wać

d~

można wywniosko
jaki będzie ich stosunek do nowego rzą-

VJtum nieuf;lośt}i dla P. J6FU(!ftłl
Szereg pism informujef

te PPS,

zgłosi

w najbliższej przyszłości w Sejmie wniosek
o vofum . nieufno;ci dla nlin. Prys tora, chcąc
go wyłusk.ać 'Z gabinetu p Barda. Gdy socja~
11stomsię to. udał ich stosunekdorz~dtł p.
Barda b~dzle r:.r.eCZOWYł a nawet pr~yjeim,.

leże kośclelne

oba
statki

PARY2 !30.12~ Orkan który szalał w dniu
wczorajszim \v zachodniej Francji, a SZCZ?'gólnie na wybrzetach, wyrządził olbrzYOlle
szkody.
.
, W St.. Omer wicher strącił górną częsc

e,

pociągi

rozbite

I

Podczas przedstawienia teatru

Od piorunów
Vv

ałrucie
robotni-

cz~~o we Wrocławiu; kilkadziesiąt

nu.

I ró"v.

asow

przewrócone,

-'

p~wstalo ~kroło. 6~

śrć/d publiczności zaniemogło

.

poza~

Dortnlund:H~,Za\vahła ~I~ zelazobe

os6bzpóz obja wamf"za-

I

trucia."':":
. Prze-d~tawi,enie prze'twano i we~WAAO
pogotowie ratunkowe.
'
'."
!
Lekar:r.e stwierdz1li, i:ź zatrucie nastąpito
z, powodu nagromądzenja si«~ w sali wielkiej
ilości g~zu węglowego.
'
26 osób odwieziono do szpit~a z'powodu utr~.~y'j.";:z:ytomności,

tonowa wieża }{ośclelna "vySOkOSCl 30 metrów. "
. "
.
wieży kościelnej. Spadające cegły przebiły
W Monastyrze runął 20 metro\vy l{~mln
dac:mkościelny i sp~dły do głównej na",·y. młyna parowego oraz będ~ca na ultoncze.
W Yvetot wiatr zerwał z \vieży ratuszowej niu kamienica.
~'
r
~, r
f~~talowego jeźdźca.
.
W porcie lądoy:ym w .. D~llSburgu p~wMiędzy Calais i Anvin pod naporem Wl- stał, od pioruna' pozar w 6-plę~rowym ś~lch
chru przewróciły się' dwa wagony kolejki rzu. Wyrządzoną przez pożar szkodę, obllcza
"'(' ,.Głos Les:zczyń$ki~ donosi:
wąskotorowej. Kilk1.1 pasażerf)\v jest poważ- ją na miljon marek.
.
Kupiec w Linde, p. Grochowskil ,PO'Ia:k
, W farze w Limburgu~w czaSIe sumy ,0'nie rannych.
z pochodzenia i przekonań,obywatelniemie,c"
W'Lilel orkan prz,ewrócił drzewo, które I berwała.się część stropu ,około ~O n:etrow ki, pr2:yjechał legalnie na terytorjumpo.1ski~
upadając .zabiło dwu przechodniÓ'w, trzeci długości i 1 i p~ł metra szerokoścI., W prze- celem wzięcia 'ud~iału w uroczystości poświę~
jest ciężko. ranny. W porcie Lorient statek pe~niOnynl ~oś.clele.w~b?,chła panIka. Spa- cenia gmachu starostwa w' Sępólnie."
,
O tym ;"antyniemiet~kim." 'czyniep~" (ho;"
do bagrowania rzucony o beonto"vy brzeg, dające kamIenIe ZIDIazdzyły dębową ławkę,
chowskiego dowiedzieli się hakatyści z Narozbił się. Zało~a zdołała się uratować..
' w której właśnie wierni powstali z powodu kła.
'
"
,
Angielski. żeglowi'ec "Pouzee" strzaskał Odczytywania ewangelji. Temu' tylk~ za:
Urządzili na ,Polaka napad i pobili go
się przywjezdzie do portu. Radjostacja w wdzięczają, że uniknęli niechybllejśm1ercl. do utraty przytomności - w najohydniejs~y
spos6b.
'
"
Dunkierce przejęła sygnały S.O.S~ odgrec- Dwie osoby odniosły rany.
H
P obitego. Polaka Niemcy Bie pozwolili "
kiego parowca "Pateras i francuskiego o..
LONDYN, 30.12. Ró"vnież nad Anglję. szakrętu "Acha,robault'''.. .
lała przez 36 godzin niezi.vykle silna burza, odwieźć go do s%pitala. OroGhowski Zt.nU8Z0ny' był le~zyć się w domu.'
\
.
",\,';\
BERLIN, 30.12. W zachodnich Niem- która wyrządziła bardzo wielkie szkody:.
"
P. GrochowskiO,statnip otl'zymał;i '~~t'eg
.i!2;ech wicher osi~gri~ł miejscami siłę orkaanonimów z iądaniemzlilr;:wid.Qwania . . . intere"
c6w i wyprowadz;enia:zi~2:Linde) gd,żi;;l ....
I
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NO\VY JORJ{.30.l2 \Vó'bec zwiększone.. kę 500 skrz.yń z alkoholem.WYwią~ałaisię
go zapotrzebowania na napoje alkoholo"ve regularna· strzelaniila z' karabinÓw' 'maSl-zyWł.adysławŁucZYń..
w zWlę;zkuznadchodzącyrn
Sylwestrem nowych, w \vyniku której trzech przemytni , . Poster1.1:nkówy P.
ski,
z
posterunku
OJrz~ń.
'. (pow. CiechanQW)
władze . prohibicyjne przystąpiły
do ener- ków zostało zastrzelonych, czwarty zaś ran
patrolując okolicę na, gruntach Nowa' Wieś
giczneJ akcji,którama nacelu,jeżeli nie.zu ny. Statek 'wpadł' w ręce władz prohibicyj- zastrzelił z~anego w okciHcy klusownika2tf'1. '
pełne wstrzymanie
to przyn~jmnie j ogra lnych.
LeonardaPogórskiego.
'
' : ~"'.:
niczeniedopływll strumieni alkoholu do sal
Inny okręt,s'trażniczyodkrYł angięlski
."
Jak. twier~zi PO$t. ŁQc'l.yński ~kłu$G~'"
2';abĄW{}wych~
... .'
.
parowiec z ładunkiem 4000 skrzyń Wódki. ~ik . zaatak'?wał . ~ol;>i~rwszY:łWQbęc' cź~g~~,....
brom było kODtecznąśdą,..
"
Zrrt0bnizowanowszy~tki~ będące do dy I ~ało~aP9dpaliłakontrabandę i zbiegła.' Z .ZyCIe Sledztwo
w toku:
..' . "
apozycJi okręty przybrzezne 1 urządzono na drugIego okrętu przemytniczego "Roamer",
szeroką skalę zakrojone polowanie
na' 0-' płynącego pod flagą amerykailską, załoga
zajść w
'Płlrldzier
; 'kręty; pr~emytnicze ... ,..
" '. . .
.
również uciekła, pozostawiając 500 skrzyń
nikab.
'.' "W .okolicach New Port okręt strażniczy napojów wyskokowych..
"
• ' ,'l:1konstytuowalasię ~adzwYCżajila,kci~i..
stoczył forma.lnąhitwę ze statkiem przemy-,
.' Wartość skonfisko"vanegoalkoholu wysejmowa, powołana 'do zbadt.nia zajść'któ
. tnicz~m,przyc:hwyconym,·w chwili ll!'zeła"- nosi około 5 milionów złotych.
I sJa
re rozegrały się dnia31 p azd.ziernika:;' b~l·~w
dowj"'Waniana. specjalnieszybk.ą motorów.
"
l
przedsi()nku sejmowym iwrezultao.i.ę; udarem
niłY,otwarcie sejmu .. Pre:a:esem. ~omisji"y.l)ra..
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Wyborj" 'ffo'Sejm~ >."sddo;,.

hindosłi ,Ląh~ra

LONDYN, 30.12~. Porrlimo wielkiej rezer 'stów. N ehruwygłosił gwałtowne
przem6wy prasy angieIsldej" w doniesieniach ~, na- 'wienie~ powitane przez uczestników. kongre
rodowego kongresu hinduskiego w Lahore $,11 z .wielkiem e;ntL1zjazmeIll~ Oświadczył on
telegramy
korespondentów
stwieJ'dzaję,
iż Hindusichcą.położYć koniec eksploatacji
,vielIde na.pięcie poJ.ityczne obrad., Kongre- 'własnego kraju .przez Anglik6w i sami nad
ssowi grozi rozłam między
umiarkowanQ, Robę.. spra wować rzę.dy.
grupę. a skrajnemi odłamami" które głoszą
hasło bojkotu '\vladz angielskich, odmowy
, p-hal;1di. zamięrz,a z"volać w niedługiID
płacenia, podatków i ogłoszenia niepodległo I ,(ZaSIe, dru~rl n~r~~owy kongres hinduski,"
~'ci IndJi.
I~a ktorYUl OmOWI(l)Uemaję, być sposoby wyl
•
l'
Jii.o,nania UChwał, POVVZięt,YCh na kongresie: w
Przy'wodcas~rajnej grupy"
naC]Onad- Ls,hora.
~
_lie,. ,1' łłi

dniu 31

mierskJm "

,

Dziennik ustaW' zamiescR, zarząd~;i~ie
p. ministra spl'a.w wewn. (, pónbwny'ćh i '\;vy'6'o
: rach w.okręguwyborczym"nr.22 (sanddmi~r'
sk~.st?pnicki, ~ pińczowski). ,.Głosowaąiec od:Sę

SIę w dOJU 23 ltt~eQ'9,Z:ą,:zą,dzeDie uZU"
pełnione jest :kalendar;z;y'Iijem,wyhór.C'zym,za~
wierającym daty pos.z~zegÓlQych czynności

dZle

przedwyborczych~
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AreszlDwaoie ,'\II

mono'pol~

. . . _ _ __
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składąeh

80 hliIJonbw :z!. ~!rat ~ C\.\utekJ Ha śmifrt pi'ZSZ POwiBszBnis 'mo~;:of::6~~z::e:~~:~;:~in~. s;t:ti
poza! OlAf

;
N
..
· d
. S d OL
tor nakazał aresztowanIe, ku~:rownlka 'mono"
l
a .f.HS)l wY1az Owe] ą u
l(;:ręgOVJc: q
I
W' ld 'R k
.
.
. Według zes~awień zak.:ł~d.ów ubezpiec~eń ! wi~eńskiego 'W VIilejce skazany został na k:~ .' ~oJu.... ttO! a" ~.sz owsklego 1 ma~azyniera

wzajemnych w Clt:\!~U roku bleząceI!o zarejes- J
".
",
b"
I ,!::;tan.ls,\awa Jaslllsklego.
, trawaoc zostały w Polsce straty wskutek po.. ,rę "s~l.ercl przez. pO~leszenle za za oJstwo j ,
..~~rów ~ęgające sumy 80 miljonów złotych.
lf~)Ó'2JCOW jan DJZladoll..
;~
I
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,

caq"aICZAUJJA&
długich·

Po

cięzki.~h

i

M

eierpien.iaeh

został,

bylo go piłować trzy miesące luu bzy.k.w€'i;:
tały Co zresztą było więcej uza~.mi'lnio:ue IH:'Zy
na:rcdzhlach nowego gabinetu.
Przyczelu nie mo~my też opuścićna~'.
ważniejszego mOUlelltu, ża ąbyłG się bez c·

dzielono natomiast, jak zresztą zasady aryl
metyki wskazują - trzy nowe szarże

biełnic łamania kości, łag€ulnej

zmIeniło nic: ki'erunekpo
ten sam, duch ten sam, cele te same
i wszyscy prawłe" mbdstrowle,- aż do Min..
Spraw Wojskowych -el sami..
'

Po za lem :nie

cieszające zevolnmniauiności

Na vctum n.Ieu1n()ścl, llie:t"~llszabrYś;aila
Ctlpcwicitzia!a wy:ra"hli2, jak, strn:a gwardia
;.:?.apcleuńsf.Hl HWr.an~.e''; co' Ll,lcz-yĆ
lUial0,że
rj,,~e;U:llja limh:::n:l --- ale s'~ nie ljfH~Ełaje.

z

A. S.

razIe to po ..
sejmu nie po

szło

na marne i obywat-.;;le Guałem.ali czy
Gwadelupy mogą łacno przy wrodzonej tę..
pocie dOjśódo pl'zzekonauia, ze Polska' jest
Republiką. że jest pańsh~.2m parlamentar..

r

nym, gdzie "większa połowa" Sejmu rządzi
i kiedy chce, gdzie ch~J, jak'chce może obaUi rząd zwyczajnym gl~sowan!em, po kłó ..
rem nic innego 1:11,11-' r··..,.~" lozGstaje jakpocało
wać siół,

14

czy ka~:..i ;'~IiQ,tał:3W:i1;':. czy wogb
łe popełni6 cośtówn;e. tragicznego.

I

My tu. w Polsce W1d,zimy
jeszcze to
. ozego czego n~" wiijtą· W' tamtych egzolycz..

I

l

I

e,'~enementom

,na przyszłGś6 unicmożliw.itego l'odzau kon
trclę nieskcordynowallą z p. ps Ministrami
pąszc~g61nych'l'esort6wJ i bez
ich podpi.
sów Co wpGwadziłobr ju~ kompletną

mo~ę w mełGdja-th pier"N~~J brY:4iady~

har-

Rzecz prosta podobn.y WypadckmUSi
brany ogólniej i. należy się l1czyó z tem

m~jjonów

Zyt;ÓW na kuli ziemskiej

Wedłu~ .~ajnowszych danych statystycz-~ S25 tysięcy izraelitów (6.2 procent) ·w czern
żydów na kuli ziemskiej I Budapeszt 220 tysięcy. czyli około 23 procent,
osób. Z tego na Europę jego ludnościf dalej idzie Czechm~łowacja '%
przypada 9.650,000 na Amerykę 3.300,000 A~ 365 tysiącami żydów (2 ł ; procent) '\\lielka
zję 750 tys. Afrykę 500 tysięcy, AusŁralję 25 Brytania 300 tysięcy żydów (0.6 proc.), Aus"
b'ja 225 tysięcy (3.4 proc.), w czem' Wiedeń
tys.
.
Państwem posiadającem największą ilość 205 tys. czyli około 11 proc_ jego ludności•
żydów. - zarówno procentowo; jak ilościowo Litwa 160 iysięcy& (7,1 proc.) Fran.cja ma tył ...
- jest Polska. Mieszka w niej 3 miljony :Zy... kp. 130 tysięcy żydów w co oczywiście nie""
dó w , co stanowi 10,1 pr. ogółu ludności kra wliczono pokaźnej ilości żydów- cudzoziem'"
ju, w samej Warszawie jest przeszło. 300 tys. ców obywateli niefrancllskich mieSzkających
żydówfczyli 33 proc. mieszkańców stolicy.
w Pary.żu.
Drugim państwem mi świecie ,pod wzglęInne państwa europejskie maią już zna ...
d,em ilości żydów są Stany Zjednoczone, mie czni~ mniej źydów. Takie np.Włoe:hy liCEą"
szka fam okolo 3"'echmiljonów . żydów. co ce z ~órą 40 n,iliollów mieszkańcÓ·w. maja
stanowi 2,6 proc. ludności państwa.
,
I zaledwie 35 tysięcy izraelitów. a Hiszpanja w
\v. Stolicy., Stanó,'w ,Zjedno~~onych New 'I k, t~r~j~ ttieg:lyś dużo żydów mies,zk~toł ma.iCh
Yorku lest 1.65.of OOQ zydowf czyh 27,6 oroc. dZISiaJ 4 tYSiące.
jej ludności - a zatem procentowo ńie o
W Palestyuie mieszka 160 ty.sięcy '~',1dów
wiele mniej ni.ż w ~!arszawie.,'
,
co stanOWi 18 proc. jej lu:łności. Dośćdilżo
Trzecie miejsce (ilościowo, nie procento i żydów jest w, północnej l\hyce, znajdującej
wo) co do ilości izraelitów zajmuje Związek! się pod wrływE.mi (kolouje lub protektoraty)
50,"11" i,ec.ki, mies,zka w nim również,' około 3~c.h Fraucjis . w lAa,rokku francuskiem mieszka 108
miljonów :::ydów co stanowi 2,5 proc ludno- tysięcy żydów; w Algierze 75 tys. w Tunisie
ści. Z,Z,-. S . k , .
1,54 tysiące, s,to tysięcy żydów żYle w Abisynii
. Następne miejsce zajmuje Rumunja, i;O-. 60 tys. w Egipcie.
siada ona 600 tysięcy żydów. wynosi to 5,2 I
W Ameryce prócz Stanów Zjednoczo"
proc. Qgólllej liczby jej mieszkańców. D, alej i"'I' nych. żYle w Kanadzie 130 tysięcy izraelitówdą Niemcy około 600 tysięcy, co stanowi pra W Argentynie 100 tysięcy.
wie l' procent ludności Rzeszy. \Y/ ęgry mają
t

II

Aby tego rodzaju.
pol;'
ży6 kres - odkomenderowano da Najwyż..
suj Izby b. premjera świta,ls1tiego
który

i

nych ~gólna Ilość
wynOSI 14 200.000

nych kl'ajach,tą.lałJ;fl\vlcie to że :rząd zamało
baczenia PoŚwięc.iłNahv~yższej Izbie Kontro
liPaiislw2, nie ·przY,:ł#el,U nU{6go "godnego
zaufania" do !aJ}. i~s'iytu~ji, sku.tkiem czego !
w zgranej kapeIirządcn,;rej, -nasąłpily pe.. i
wna zgrzyty i dys·ona:ase, ,które
niemiłym
echem.odbiły~ się.wcalynl kraju ..

być

śm)Jrci

~!JiJleiy.

przymiotnildem, przyntioiu, z łagodną śmi~!
ci" posyłania p.p. posłów
głęboko !,~:b:ie\
aż na dno oIta itd.
'Po tym wszystkim nie Dloże uJ.eJgać :naj- .

~ostał

Dla. nas jesł to w każdym'

nll.niG,;js-,.ej viią11:-r "~1H);1Ci że ~ej!l1
\vykazał
:niz' im~zr.ze sWiJ·i~ ta?:s:ł'l i l~l]lej giljrty wreszc!,e z!'a;;::uRl:al$ ZB ~Gł1):~~;:\:Y\"ilno/ln głosowa
n ·e~r. nfw.:: odhierJ!€.ł s~ę t~go (;0
zdohyły ua...

claź wP dz' ann o tern doldac.h~Ie że . :można

wreszcie sklecony nowy gabinet, Vi którym
odkomend'erowano trzy osoby z puwrotem
40 właściwych formacji wojsKowych, przy-

lI

I '

I

l

t

i

"
l

ze wszelkie elementy, co do ldórych moze
zachod~i6 uzasatlnione i)odejrzenic, że mo...
gą myśb~ł młilwą lub uczynkienl
wystąpić
przeciwko ChrlTstusowei
zasadzie:
,.,WszSyt
I
kocesarskie oddaj ~2sa1rzowi"
lUUSZą :
być usunięP,; i przenieslone na emeryturę.
i

kazany za
żył u
ty

·zł

rone s e
on skarg a

ci

lae j

Do sądu, apelacyjnego w W~rszawie l i wniósł za p9średniciwem adwokata bardzo
wpłynęła ??~zema. s~arga p~ełnomo~nlka p~r. I · ob$zer.ną skarRę dom-:tgając się uchylenia ska
musimy go pocieszyć, ze n!edługo będzie po.. Jozefa WOJclka~ ktory we własn~J ohronIe j zującego go wyroku. Urząd prokuratorski nie
pasał w· nudnYCh szpargałach
N. Iz.Kon- strzelał do 2 ofłce;6w ~6 pułku pllach?ty! L·I składał skargi apelacyjnej, bowiem sąd pierA. por: .Cebrowsklegq l, por. l':40wac~ynSkle~o \ wszej instancji wymierzył karę w myśl wniotroH l przy następnym votum nieufności :za w c~wlh, ~dy wkradh ~nę do Jego mIeszkanIa \. sku tego urzędu.
stąpi go pan prof;Jsor Bartel - a on, :znowu' w Plastow~~. ,
',
I
Rozprawa przeciw por. Wojdkowi przed
. Jak Wlad~wo .sąd okrę~owy w W tu:~~~- ! sądem II instancji odbędZie się w' pierwszej
p~ sprawiedliwości pójdz:.c na pl'emjcl'a, jak l
to zresztą z p .. Bartlem zdarzało sie już kil", WIEi po ty~odnl?Welr~Zprawle skazał WOJ~l" l połowie lutego 1930 :r.
k!l ~a usiłowanIe zabÓJstwa, na dwa lata Wlę"

.

Zresztąeo

.

do premjera

śwltalskiego

-I

!

I

ka razy..

.

I
!

I co jeszcze chce fen Sejm?

Pf.~r.

i

Du hut Pedem, DiamaniemI

II

Meln LibcheD., was willst du noch mehr?
"Bando C2!ł;go ty jeszczechc~sz?"- za..
pytamy słowami nieodżałowanej pamięci
miJ.Ustra Moraczewsk~ego, który z tą. wybił

W 6jeik uwa:ta

I

Podług
średnictwa

nie dyplomatyczno... mJ~:uistedalną: . grzecz..
nóiciQ, zwraca się do opozycji.
,.'.>f
Na podkreślen~ zasługuje ojcowska po

Jł-ażliwcść z jaką odniesiono się do osta.tnl~
go niefo:rłunnego wystąpienIa &2jmu, gdyż

I

Zlenla.

i

. "poliłowao" go tylko trzy tyg~- cho" I

1l1li

ZI

się

.'z

za niewinnego

;

=---"""-{)O°===",,·

i

racy

.zr;ohoc~~

danych państwowego urzędu po.; !
pracy w W' arszawh~t w okresie!
tygodniowym od 9 do 14gru.dnia włącznie,
ogólna przybliżCfl:l ilość bezrobotnych w slolicy wynosila 14)000 osób,. w tej liczbie pracowników umysłowych było 2.900. \I/porównaniu z poprzednim tygodnienl licżba bezro
batnych zwięksl~yła się () 1000, prawie we
w$zy~rtkich grupach zrwodowych, wsk~"tek koń

czące~o się sezonu robót ~demnych i budo"
wlanych, oraz redukcji ,przeprowadzonych
przez magistrat hv tej liczbie pracowników
umysło'\vych o 50).
\V on:aWlanym czasie wysłano jako kandydatów do pracy 421 osób, w tej liczbie 73
pracownikó'.v umy~~o"'~vych. i)lrzyrnalo zaś pra·',l
cę

216 osót's"N

l umysłowych..

tęj

.

l~c~bit~;

12 l>racowJtików
.

,gbzvJOJ~
II_ltE"'. ;

"

g
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SKĄPIEC.

Ta" im jest

X. za warl znajomość z pewną, pa"
nienką. Kiedy się, z nią rozstat za uw ażył brak
złotego zegarka.
Długo szukał jej daremnie, więc nastę..
pnego dnia ogłosił w gazecie: .
- "lesli panna t~ odda· mI zegarek:
-

według

M. S. W. tw órca l Korpusu PolsKIego
gen. IJowbor. . Mnśn{cki

u

VI ostablim"Szańcu piśmie poświęco... skarga na fakt wysłużenia geaerała w wojsku
·_.~rawom ob.rony państwa cz.ytam).T:
11'Osyjskiem przeszło 30 lat. co świadczy o je-

- .Najwyższy Trybunał Administracyjny go charakterze zawodowego oficera.
I'o:zpatrywał skargę gex;- bro,ni Józefa D,ow"
Trybunał' po naradzie. skargę gen. DowbÓl'",MuśnickieiO przecIwMIn, Spraw W ?Jsko bór .. Mnśnickiego oddalił.
wyeh,które prośbę general~ O pr,zyznan!e mu
W związku z tern pisze ,.Myśl Niepodle
eharakteru za'ł\7odowego oficera l w zWIązku' gla":
" tem o u!lupełnieqi; ~ego dotyehczaso,;,ej e- "Dotąd naiwni ludzie wierx:yli, że is"
mery tury w wYS?kOSCl 85 p~oc. poborow do tniał jakiś I-szy korpus polski który toczył
100 proc_ xalatwlło OdX;H:W~U.'!.
'krwawe boje :z bolszewikami pod. dowódz"
~e~. Dowb6r..MusI11Ckl ktory w, roku ł 920 twem. generała Dowbora-Muśnickiego rozwipl&eme81ony zoatał na własną prosbę do re'" nął .sztandar z, Orłem Białym nad twierdzą
zerwy, uzyskał ~mer;yturę .w roku 1924. W ro Bobrujsk:. Lecz komisja weryfikacyjna ,nie zna
k.u. 1921 W)'8t,Pl~ z podarue~ do Prezydenta jeneraJapolskiego nazwiskiem Dowbór... MuŚni
RzeczYPos''?ltb~J o przyznanIe mu . em,erytury dd. A przeto i I-szy korpus nie mógł być fo
w.w.ysokosel~eł~ych. poborów. W 8~uźble czyn rmacją polskąt skoro dowodził nim zaborczy
neJl.0 uznaz:ue Jego charakteru ofscera 1awo.. generał
dowego. Z powodu niefof,ą'lalnej pod wzglę. M'''i d' .
d' · , l
~em pn:epis6w prawnych redakcji· podania,
a e . ZUIU!lUC:Z:ODO przez . ZleSl~C at
kancelarja Prezydenta Rzeczypospolitej, który li! Izkoł~ch.
.
aa mocy odpowiedniego przepisu mógł we
,.KledyWlelkopolska wypędziwszy Pru ..
własnym :t:akresie działania załatwić tę prośbę SPllrS g pomyślała o ujęciu samorzutnego ruchu
bezpoeredniol odstą.piła podanie Ministerstwu powstańczego w ramy prawidłowej otganiza..
Spraw Wojskowych, .a Ministerstwo załatwiło eji wojSk0"Yt2jf Naczeln~ Rada Ludowa b. za ...
jeódmownie..
boru . pruBklegOzaprollła gen. Dowbo ra do
W skardze do N. T. A. przeciw tej od.., obięciastanowiska organizatora zbrojnych sił
mowie gen. Dowbór.Muśnicki powołuje się polskich w Wielkopolsce z, którego generał
, głównie na to. że W 1". 1919 pr:zyjęty był do wy~il\z~ł się świetnie; znakomite zalety i stan
c;e:ynnejsłu:.i:by w wBjsku pollk.iem, a nie do wOJsk. wielk~poll5kich oraz ich sukcesy, zarów
rezefwy. Przyjęcie to dokonane zostało na no. pod Lwowem jak i na honcie wschodnim,
, podstawie uatawy 2: 2 .. 8 .. 1919 o weryfikacji są owocem pracy i zasłu~ą gen. Dowbór.. Muś •
oficerów :I tern, że ustalenie stopnia i lat star nickiego. jako twórcy i organizatora tych
sze.ń:stwaDli~ło nastąpić w czasie późniejszym. wojsk!'...
.
.
Ze pr%yięc~e· miało .już wtedy charakter
Biedne dzieci, nie wierzcie tym. bałamuc
wyróiniają;cego' uznania· stanowiska generała . twom, Generał Dowbór... Muśnicl'i nie ·był pol ..
'!IV wo:sku polskiem•. przytacx a skarga np. gen.
skim generafem. Należał do wojsk zaborczych
Koniirze\lł!skiego,kt6ry w tym samym. czasie które zapewne przez dziejowe nieporozumie~
przyjęty zostal doarmji polskiej, ale zalicza.. :lie nosiłyrogatk~ i ?r.z e1 ki. . '.. . .
uydo te,;erwy i powołany tylko naezasmo"
Tak przyna:tnąte) wznlkazt9zy""radeybilizaeji w~jekowej~ Poza tern powołuje. się. Mant~a~
~I.
• ••••s,mali'RIIMMli!l!44,t 8. @ili. "
p

ożenię się Z nią·

W
-

SĄDZIE.

Jesteśeie o sktl.r2; e ni o kradziei stu zło"

tych.

'
Czy chcecie mieć obrońcę?
•
Dziękuję, wysoki sądzie - wolę ple..
niądze zatrzymać sobie.. ,

-

•-RZYSŁOWIA

KŁAMIĄ..

Niepokoisz się, że. twój .teść zachowuje
takie milczenie w sprawie posagu!.
- Tak ..
- Obawiam się, że ·milczenie to nie jest
dotem ..
t

Z_lip

.JDliIiiiI!I!Il!!M\

."

Miejski Kin.t.Btograf OŚWiato•.,
Od 31 ..xil do 6 ...1 1930 rd

•

I

to

i

'P pen p
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(Wyci,ć i zachować)

da i stamtąd pozdrawiał ją szerokim, choc , sunąć poza <>b.h:.b niebeżp(eczeilshva ...
niesnliałym uśrl.1.iechem.. Był widocznie za-!
,Małgorzata uic ;~przypus.zczałaH ~ była"
kłopotany. Nit) odezw'ał się ani .słowem, pó- pewna, wIęc serce nieco szybciej tętniło" jej,
"ki dorożka nie znalazła się w vewnej" odIe- vv' piersiach.
Że jedtJ~kszofer) straciwszy lla ch\vil~;głości od domu.
..
Jaką tajemnicę kryl ,:'i,7sobie 'hotel Lar~'
PfzytQmn.QŚĆ:ipl'zekrędł kieI'oWniCę'WOZ . . 1 . -NazywarnsięGray:- r.zekl.-,..;Pan mes? Czy wypadki. (l~tatnichdni pozosta.2awadz,il o zboczeistąnąLw miejscu.· \,Ve-Re~derniemia:l sposobności lanie· przedsta wały . jakimśzwiązku'ie zniknięcięm .Ra;~lę'fVszelki~go praw~do,podobieńst\va)
naSI ",rić~ Sierżant Gray, C,LD.
vinie'go? Nal)rÓZnotlsiło.wała po:vviązac ł-9z~
n~e~Eylljt1ż, kiedy Flack i jego . wspólnik,
.. .
.. ..
..
Syphle myśli w logiczną 'całość: rwały, ~ię
~hnkolwiek .był ten ostatni, w maskach
-NIech mI pa~ POWl~, pallIe Gray, ~ co ze smyczy, j;lk niespokojnezwierzęta~
p.l.".zec. •.l.·'W.gazOw.YCh. ·..zesk.' oczY. 1i na dno,wpako to WSZy. S.tk. 0.. z~~..':~zY. Ten 11lstrum.ent, ktory I. . Dorożka zatrzymała Się·u·.sto.'p wzgórza...,
.f
d
.Ił
.
. ł.lal
l' d.a l t'J..
mamprzywlezc
. '.Yvys k oczy.
ł O. k'lk
·k· ·k·ó
.' d
W•li.' $zOJ.eraopu\,.La~.}.poJec
.
.
. ... ? ł W' ś 'ł'··
. \ l. 'Gray
l , a . ro . w
prze
ą
Afaruler... ~:wtrą.cił komisarz..
Graych,rzą.k.n •. YJ~ nI, ze Ule wla- ; nim ujrzała Małgorzata czerwoną lampkę i:
.. ··'rno····ł
.• ć' IDl"eJscew
..,
.n,e
l'
damo m. u.n.lC o. 1.nstrUtnencl. e, 0. tr.·zymał pole v"'za'·rny .kw.'adl'at. s·a·m',o"c'h· o.d·''t·
od.:.
.-r ..J..
ego .zgon
~ '\,lSla mIe
u. kt·o'.r·.·.·y·.· s··:·ta·ł·,
wieię~minutpo przejŚciu transportu. Tak cen~e, ab:v . towarzy~zYf jej. ~ż d~miejsca, wrócony. tyłeln, na~kraju ~~OSY.
.
Samo'wjechał.w tenv\tąwó.zŚmiercl, ale pę- gdzlewzgorzestapla ~lę znlZln~, l t:m, U
-:-:- List palli l)la,prawda?l\utopóje~zie
d.zę.c W nieco stybszerot€11Upie, zo'stałzallie st?P, ~r~y kO~lcu drogI, ulokowac w oapo- wprost do Scotland Yardu, gdzie już ,zaopięsiony dalej, narówninę.8ądzę jednak, że wIednlln auc~e_,
.
.
kuje siępani~, iuspektorSimpson.
zanim. wyjechał z parowu; był jużtnartwy.
..- Pan Reed{lrzyczy sobie, ,zeby . . pani
P<>dprowacł'ził ją' do samochodu,
otwoPan Reeder wstał L przecią.glląłsię leni pojeChała samochodem. Ale, chCiałam zapy-. rzył drz'wiczki, a potem stał przez, ,chvvilę
wie.
i, tać, czy nie. wifu..iałapanigdzie Brilla'l
I na szosie, .patrzą.c aż czerwona bu;o.pkazgl..
-- Teraz trzeba będzie zło.życ Wizytę I.
--Briila? ~.' skrzywiła ·się. Kto to?
I nęłaza zakrętem•. · .'.. ' ',.
.',
pannie Belman i powiedzieć jej,że lliema\\7yjaśnił 'że w obrębie posiadłOści prze- .. .Małgorzata rozejl~zał~ się po .~'11ętrzu)dul
powodu do ,obawy-rzekt -Czyposłali~cie bywali obecnie .dwajoficero,vie~. on i CZł:O~1 żej, ładnej ladolety, 'V\r'którejmiala tel'8:zod
ją do. hotel u, j~k prosiłe~. SimpSOn?/ wie~, którego nazwisko wymienił ., przed. być .dWu,godzinną podrÓż~ą. ;Londynu.Us~
SImpson patrzał na nIego. szeroko ·ot'war chwl1ą.
dOWlła SIę wygodnIe. w kąclku i nakryła kotemi,;oczamL. .
. ' . I-·N~cn!ex,'()~un:.iem. Czy W hotelu tar.·, lana pleden;. Był? 4ns,zn?: chcałaotwor~yp;:,
- Panna Delman ?-- vvYJą.kał. -Ja 1~.ue mes dzieJe SIę CO~ nlezwykłcgo?-zapytała. okno" ale nledę.ły rady. Spróbowała 'otwd,
widziałem panny Bellnan!
Pytała' niepotrzebnie. B.tysk oczu' .J. G. rzyć drugie:bezsĘuteczniel Nietylkoże ()~
ROZDZIAŁ XIV.
Reedera, którr zćlołała 'wtedy
po!.-hwydt, kna nie miały 'szyb~ ale r6wllież żaluzje.-:Z straszliwym wirem w gIo'wie, SbliUFęła mó\vi! aż nazbyt wyraŻnie, że w hotelu dzie nawet ide drgnęły, igdy je, usiłowa,ła p6d..
Małgorzata Bolman na swpniudorożk~~ze jt; się cos bardzo niezwykłego.
nieść. Coś drasnęło ją '\v palec. Wymacała
kaj;1cej przed wrotanti hotelu. NatychJu.iast J .
....... Nie wiem~ proszę parri ~odpa,tł Gray
'\vnętrze ramy' okiennej..
Sruby nieda:#Dq
latł'zaśnięto za nią. drz\viczki li dorożkii. f'U- I ""\ykrętnie., -:.. Jedno tylko pewne:' prz'yje~ wkręcone. Przyczyną
zadraśnięca
:JJył~:'
szyło;. Dopiero po chwili dostrzegła dd~Y,.. , dud tutaj"':Gł6wny Inspektor z tuzinem lu- drzaz,ga ~nrowego, świeżo rozłupanegodl'~""
czynasiTego tovra.:rzysza i opiekuna?f.8.!J'a- IdZ~,
to wygląda na "spra-wę"... Przypusr(.'" wna.,
~em: WcJ..~llił sl.~ \\'. najczal"niejszl k9!cifl liiu I cza~ że ~an Recder chce p'anii P.oEfoStll u..
iD.c. Ut),
1
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TraOł~cznJ

.
i bandytyzm w Ameryee
aineryk~ń~kiwy
stracił

II

,Zaenw;alanY,udobrobyt"
twarza dtiwne zja.wiska»
.
", .
:
•
.~ mie}scow:ości Kenosha (~iscontin)
! 66-letnl Jakob Zachołka chce na ZImę gwał-'
, lem dostać się do więzienia, a nie może.
Człowiek _ten. zamiast zbrodni zdobywa się
tylko nadiobneprzestępsŁwa.· Za.mykają go
.pa policji, lec~ wnet puszczają wolno. A on
:nie ma co jeść, b.o nie !!la pracy, i więzienie'
jest. dla.ń; 'Wymarzonym portem zimowym.
, W Buffalo w ostatnim czasie skazano na

kolie.

gra

portfel z
okrętową i 350 dolarów. F oJit{el mu skradzio
no. Wydawcy pism polskich którzy przyjęcie

w Nowym Jorku zakończył s-ię oatam'iemi,
.. :,.:.ami sensacyjny proces. rzucaj~cy jaskrawe;
śWIatło na bezprzykładną kOfUpeję,j-aka,pa
Duje w sądownictwie Stanów ZjednQezony~b.
a także ,w organach, których zadaidem jest
zapewnienie społeczeństwu be-zpieczeń$twai

brzytewką !:~olili.

niejakiem\!
Mac' Manus~ oskationemu o zabójstwo Arnolda Rothsteina s znanego pod przydomkiem

ruc2;nik Starnawski

kartą

to urządzili. zwrp~iH por~c.znikowi, stratę eo
do centa, ale przykrego wrazenia zatrzeć nie spokoju.'
zdołali. f'ócieszają· się jednak tern •., że w' War
, \1!Jest - to proces wytoczony
szawie niejednemu "Amerykaninowi'I' kies2eń
Na dziwny pomysł, wpadli sędziowie sta
n?wi (wybieralni): ,P onieważ ,do armji Stanów
ZJe~nocz<?nych, licz,cej 137,529 zołnierzy i ofi..

"króla

'

graczy~ ~

Ow Arnold Rothstem, figura.. z pod
ciemnej gwiazdy i kreatura, którawyroanąć
śmierć siedmiu bandytów. a w tern widnieją eerow, ,mJmo dobre} zapłaty coraz mniej :Igła
mC'gla tylko na bujnym i bagnistym gruncie.
nat;wiska: Ziółkowski, Kowalski, Grzechowiak. sza się ochotników a przymuąowego poboru' jakim jest Nowy JorkI posiadał kolo.ahay· mar
i Rybarczyk~ ~'.
mimo. napomnień szefa sztabu gen_ Sume-: jątek, zdobyty nieJ:wyłdem szczęśdem W ha. .
W No'Wynl ,Jorku 4000 krawców dam~, r811a- rząd ogłosić niechc~, rozważa się, zardowych ,gIach..
''
skich pozostaje ~uż' od' mi~siąta bez pracy.- . obecnie projekt -: dania. młodocianym prze
Gazety
am~rykańskie
lubują, , . się· we
nUnja t ' czyli związek zawodowy wypłacił im stępcom do wyboru: służbę w wojsku, albo wszelkiego rodzaju sllUlsacjach,poświęcaly
10.000 dolar6w zapomogi. Na jednego bieda- kryminał.
niejednokrotnie cale sflpalty opisom 'owycb
ka pr:z:ypadło. niewiele, bo .•. ,dwa dolary na'
Opinjaa,merykańska poruszona jest po- triumfów Rothsteina przy zielonym słolet
cały miesiąc. Państwowego funduszu bezro'" zatem dwoma faktami: Ford spl"zedawcom rozsmakowują.c swych' czytelników w olbrzy.
bada w 'Ameryce'nie zńają. .
'swoim polecił 'zniżyć ceny za autómobile, pa .. mich. wygrywanych . przezeń sumach, sięgają;
~7Cliicago: zawiązałósię Stowarzysze- nieważ rynek tak jest w Ameryce nasycony, cyeh często miljonów dolarów ..
nie ,Dobroc?'-'Ynn9śc~ przy Związku Narodowym że carat trudniej "towarU upchnąć. Po%ostaje
Daiękitej "działalności'Ji ten ,;nieład ..
,P olskim. Stowarzyszenie zaczęło przed Gwiazd; -.:. Europa; szczególnie wschód, do wyzyska- gra.cz" :zyskał sobie nietylko popularność
"ką zbierać ofiary, odzież, chleb; wiktuały i za~ nia~
Otozmiarach automobilizmu świadczą waród amerykańskiego "świata-, al~ . l'O~pO'"
, bawki dla dzieci. 'Pewien bogaty piekarz p~' cyfry~ W skutek wypadków automobilowych rządzał kolosalnemi stosunkami'· wśród ~aj ...
ski okazałnaiwięcej serca, bo pq;ysy!aeoc.' w Stanach, Zjedn'oczonych straciło wre 1928 rozmaitszych władz i jednocześniemiaJ: &J;a"
życie. 23.765 osób .. NajWięcej wypadków było 'lone wpływy VI t. zw •. podziemoym świecie
dzieli »ezpłatnie 500 bochenków chleba!
prges.tępc&ym Nowego Jorku ..
MnQżą się kradzieże. Podczas przyjęeia w Nowym Jorku.
'loto zdan.,ło się, że dnia 3 listopada.
zwycięskich jeźdźców ~olskich w Chicago. po
ub. l'.. "kr61· grac.zy'" zasiadł . do partji z
siedmioma
najwybitniejs:&ymi prowodyrali1llili
rozmait~h ciemnych band. W towanystwie
tem znajdował się również Mac Man\ut •
.
Tym razem· jakoś fortuna odwt~iła . się
NA SWIECIE"
tyłem do "królewskiego" obHcza· i RothsŁe,iAa
po' raz pierwszy VI życiu przegrał .346ł~sięcy
ft

dolarów..

Pech ten tak" ro~łościłniepokonanego
,g;racza, ,iż ,odmówił o pokrycia swych pisem..
nych ·:na tę sumę ópiewających !tobowią..

NE5
CH

C~

.

p~

W owa dni później, gdy "kr61. znajdował

&ię w jakimś potajemuym

bar:a~ef puprOSZOQO

wo do telefQnu.
jego siedmiu part~ęrów
d~ywaro go uprzejmie. aby raexy! stawić się
dQ "Park-Central"Hotelu·' do pokoju Nr. 349,
tM
a
'RNt
gra omówienia i polubownego załatwienia
przegranej..
l oto W' ~hwili, gdy Rothitein przekro"
czył próg hotelowego vestibulu,.z galerji
otaczając.ej halę padł strzał i Rothstein padł
łłĆ
śmiertelnie rażony. Zdążył on jednaJ; przed
śmiercią -z:eznać$ iż :t:~bił go ów MaeMaWedle' doniesienia z, Chicago, niejaki silnej i poważnej firrny_
'
Ewelina S. wzrastała też w przekonanie~ że, nus.
James Conroy, jeden z bogatszych kupców
Po śmierci "króla gl'aczy" z dokumentów
miejscowJchJ 'wprawdzie nie stary ale wkai.. jest narzeczoną, ~o też mniej lub bardziej żar
dym razie 45 lat liczący kawaler, nagle o trzy- tobliwie, a zalotnie w towarzystwie P6 Con- po nim pozostaly~hwyszło na jaw~ ze był on
mai skargę sądową o dotrzymanie umowy roya powtarzała, zwłaszcza gdy w 18 roku bankietem r07.maityeh przestępczych organi..
ślubnej, względnie (, wyplacenie odsikodow~ życia, poczula już wybitne powołanie do sta.. zacyj Nowego Jorku i Chicago i z tego źródła
czerpał również kolosalne zyski.
nia za niedotrzymanie zobowiąz,ania małża}.. nu maHenskiego..
Przed niejakim czasem papa Ewełiny
ski ego..
, "."
'
Gazety nowojorskie zaznaczały wówczas
Dziwna ta historja wynikla zaś z nastę odbył też w sprawie tej z p. Jamesem 7 . że śledztwo prowad~one w tej sprawie zostało
pującegopowodu: Lit:ząc lat 24 James Con.. sad~iczt'ł. rozmowę, a gdy ona pozostała bez umyślnie zatarte, aby uniknąć kompromitacji
roy, wówczas .'dopiero początkujący. urzędni~ skutku, d%ili~j Zł-letnia Ewelina S. wystąpiła ł wielu urzędowych osohi~tości.
pewnej firrriYf trzymał do chrztu dZle.cko płCI na drogę prawa, które w Ameryce pod ty~
Mac ManU5 tymczasem zostal ~aaresztoA
zeńśk:iej Ewelinę S'lI a po zakończemu tej u .. względem jest bardzo surowe" Ponieważ zaś
wany.
Rozumie się, że nie chcial on, przyEwelina
S;
czuje
się
poważnie
pokrzywdzon'ą,
roczystości zaryzykował żartobliwe oświadt.z~..
znać
się
do niczego. Owszem, w pokoju
nie, że się z panienką t,ą ~ stoso:vnym c~~~n~ więc żądane przez ni" odszkodowanie w wy- Nr. 349 by1 i xnajdowal się li( chwilił gdy
sokości
jednego
miljoli:a
dolarów,
skłoni
chyba
oxe ni co rodzice prZYJęlI do wladomoscl 1
Rothstein.wszedł do' hotelu, na galerii otaczaczę~~~ w domu o tym mówiono, zwłaszcza zaś _p. Jameąa do ustępliwości, zwłaszcza, że jącej vestibuł, ale wyszedł tam, by zapalić
"wierna"
jego
narzeczona
posiada
prawdziwe
od chwili, gdy Jan;es Conroy. z c~a~e~ ...
cygaros
zyskał samodzielnośc i stał SIę wlasClClelem. zalety u.rody i charakteru.
Mac Manus do swej obrony', powołał
,.najzd<i,;łniejszych
prawników i cizdolali
r:zecLyrwiście skłonić swemi "zdolnościami'"
najwyr.lszy sąd w Nowym Jork.u, iż ku obu...
rzeniu całej prasy. prokurator zrzekł się oskar..
podczas przekra,d,ania8ię I Gdańska' do
żenia przeciw zbrodniarzowi~ skutJdem czego
ten
:riost8.1 wypuszczony· Ma wolność.
Maksymilian 5mu1ewicz i Józef G,,)ldań.. {' 'wpadłszy do ~odr, ,utonęli.. . .
,.
ski, obywąłelepolscy, zamies:Ł~ali .'IAI# Gda~~
. ~a drugi dZlenprzechodnleznalezh,pr~y;.
sku, zamierzali przedostać SIę nlelegab:ue m.alznl~te d? lodu kapelus ze1 a po kroH~1C~}
przez granicę do Ptus Wschodnich w tow.a" POSzukl'~Vanl~ch wy~obyto z pod lodu zwłok1
rzystwie jakiegoś mężczyzny,· którego naZW1S- Smulewlcza 1. Gol~a~sklego..
,
ka nie ustalono..
.
Z~łok trzecte] osoby dotychczas nie
W chwili gdy przechodzili przez z.mar: odna}e~o~o. __,
ni ęty Nos1at. lód załamał ~ię i wszyscy trzeJ

tej
er"
Jakie obiet-uu3,e trzeba doil<zymyw
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KALENDARZYK.
Wtorek 31 grudnia. -

ro

Sylwestra

Król Bawełny.
Teatr Kameralny - Bronx - ElI!press.
Teatr Popularny - Za dawnych dcL""

"'''l1..

czas-ów.

I,:

!

l

Odeon - Miłość bez pieniędz;YB
Palace - Coraz prędzei.
Relursa- Kobieta na krzyżu.
Splendid - Spiewaiący błazen.
Wodewil - NOce sylwestrowa.
·z ~dv ta, ~ Hipek i Lopek :lenia

____ z

.i,

1

'

tra&~I'ja e.,C

Zwyczajetn lat ubiegłych w k~ściele P~d
w,.i$zenia Swiętego Krzyż~ w Łodzl Od~ę~zle
".ięDaboxenatwoaqorllcYJoe z wystawle.nu'?m
,Najświętszego Salcramentu w nocy.~ drua.31
Sruch1iana dzień I stycznia. z o1tazJl powda ..

łj~

Dwóch -robotników

Noweio Roku.

.,Wypłata'zapOmóg , dla

.',

rałuakowtt.

l

iI

Nabo~~-ństwo adoracyjne W
kościele Sw. Krzyt.a

. łlia

,

Nacłworcu Ł6dź Kaliska obok paroWo"
ni i kuźni m~eści się jednopiętrowy budy..
'ek w, którym, znajduje się spawalnia me
11. W budynku tym mieści się wielki apa..
.t acetylenowy oraz zbiornik z karbidem her
,- ! ;cznie zamknięty.
Codziennie o ~odz. 2 PP. dwaj spawa-

I

Ad,iutant cara.

--~"--

bezrobotnych'

Magistrat m. Łodzi podaje niniejszem do
wiadomości osób zainteresowanyeh, żew
czwartek, dnia 2~go stycznia 1930 roku_ roz' I
pocznie się wypłata % funduszów państwo ..
wIch' zapomogi, zimowej' zam. grudzień '1929
~oku . .:. 'bezrobotnym robotnikom fizycznym,
'którzy po zare1estrowaniu się w biurach, U.,
rzędu,Zasiłkowego przy ul. Piotrkowskiej 212
i213i'otrzymaniu formularza ,o przyznaniu
~pa{lt;tw()wejt~pomogi" zimowej, -"zwrócili ,g~.
,'do Urzędu'do dnia 28, grudnia' 1929 roku 11
tO$t.1i uprawnieni C do ,otrzymania :zap~mo~ I

13zja
fa rye masz,n w

crę~l\o

M" Koło zosŁało w dniu w~~orajszym ,za sadził motor. poroilrywał $cianybudynku oraz
alarmowane nadzwyczaj silną detonacją. '
' wysadził dach w powietrze.
. Wcat~m··mies;cie' Zapai:lóy.lałakons~e~na.. ,
", Zaięci przy matorie dwaj robotnicy
cia i powstały różne domysły i piotki, na te.. ,nacy Pietrzak i Józef Koronow$ki wyrzuceni
mat prz~'padkowego zndezienia tajnego skł.a..
siłą wybuchu doznali bardzo ciężkich uszkodu amunicji i t. p.
,dzeń ciaJa i wagonji odwieziono ich do sZ9i
Jak st~~ 9kez&.ło WybUC'l nast~pił wfabry
tala miejscowego.
.
ce maszyn 4Glaiczych firmy M,. Ostrowski w
Na m:ej~ce katastrofy przybyły natych..
Kole.
miast władze policyjne które prowadzą, docho
W czasie rozgrzewania koda do napęaa dzenie celem ust,alenia faktycznej. przyczyny
motoru .. Diesla" w skutek wad li wej k:onstruk.. ,!ybuchu,oraz: kto ponoiłi wi~ę zpo,wodowallia
eji I1Glstąpil wybuch, który ro~~rwat kocioł wy wypadku,
,
w)

"Iesię a i pan atan n tek
Kon~ c kawałom z fłłszywemi alarmami

-Wypłata odl:iywaćsię będzie

.

"

łiowurcczne

'

"

n." le

rannych

\V związku zpowo.dzeniem autonlatycz
nej stacji· telefonicznej, rozmaici ludzie' dQli,
w godZi-I
puszczają się karygodnych wykroczeń alal'··
Aach od9... ei do 14-e,j w lokalu px:zy ul. Piotr- I
mując hądź to pogotowie, bądź stra,ż,
luli
kowskiej212. ,_.
policję fałszy,vemi ,viadoDlościami o pożar

t)lCle,~~~

I

Rozlana na niebie łuna :ś~iąłaęła w mi,
d%ycl8sie na miejsce II oddZIał' stra" GIDio..
wejktóry puystllpił wraz i kolejowIlI. Itraż" \.
poiarnt\ do ,asJ;enia GgDia~
Nastęooie po wielu trudacb udało
,·,:;,3 letni Wil\\A rzyniak Apolinary zami."z.. strażakom wydobyć z pod ·,gruzów obu nie ..
:--:ły w Opatowsku. i 60 letni Ignacy Ołubek szczęśliwych robotników .tras:diwie poparzo ..
I :"n-ieszkały przy 'ul. Dobrej 6 przychodzili do Dych' i poranionych. Jeden z nich, ma oderwa
ne ramię drugi wypalone oezy, ponad to obaj
l .~cboty którą końc.zyli O ~odz. 10 Wlecz.
Urządzenie spawalni przedstawiało się w odnieśli szereg ran
Obydwucn w !litanie więcej Q;i; groillym
n sposób ie aparat acetylenowy połączony
t,y. rurką :ze zbio!'nikiem karbidowym do któ przewieziono do szpitala. Władze, kolejowe
wszczęły energiczne dochodzculie celem. ustarer") specialnym przewodem ściekała. kropla
mi 'w oda wytwarzając potrzebIle do spawania lenia przyczyny, wybuchu.
lale się dowiadujemy :majprawdopodob..
gazy.
,
!
.
Wczoraj kilka minut po, piątej straszliwy' niej przyczyn, wybuchu było spręienie gazów
huk wstrząsnął fundamentami dworca. Na ii;ta w zbiornHs::u na co wskazuję zrel:dll zupełnie
cji zapanowała niesłychana konsternacja. .
rozsadzony' kocioł.
'
,.
Do pótJaego wieczora wybuch byłtema
Pierwszym na mie';sce katastrofy przybył
zajęty w kuźni kowal Certner który widzą'c tern roz ....,ów w mieście i tematem najbardziej
fantaslyr.znych a zupełnie' nieuzasad:aionych
sypiący się wgra:;y i' [J:}Iący gmach spawa! ;
(pl
zaalarmował natychmiast Kolciowe ,Przysp",- p l o t e k , "
sabienie KoleJową. .::$traź Ogniową.. W ~ilka

WIDOWISKA
Baika - D2iewica Oslamslca"
Casino -- Księin a Tarakowa.
C'J:ary - Eddie Polo zawinił."
Grand·Kino - S:di:.d"em hańby.
Luna - Kr610wa bez korony~

, ....

li'

chwil po wybuchu akcja pomocy była jut zer
ganizowana pod komendą' pp~ Gódlewskiego
i Osieddego którzy słysząc wydobywaj,ce 'si,
z pod ,gruzów j,ki zaalarmowali pOl'otowi.

l1(trl'r ... Hwa

Teatr Miejski -

ra

c1ężk

Wczoraj w god:tinach popołudniowych
detonacja wstrząsnęła miastem Da..

TEATRY

MimozfA~'

tnicy

elali
:c
aliskim

napadach itp.
ll rach,Dotychczas
organa

"
,
,'
bezpleczenstwa JJyWojewoda Łódzki Władysław Jaszczolt ły bezsilne wobec tychkawaló w 'obecnie

w

dniu wczorajszYlll wieczorem. miał
rniejsce właśl1.ietaki wypadek. Około godz.
ll-ej wieczór zaalarmowano centralę"stra~
zy ogniowej' telefonicznie ,o pozarze, który
miał .wybuchnąć' przy Al. I .Maja25.
Niez~vłocznie na miejsce wyjechał, II;..gi
oddział straży ogniowej, który stwierdził, że
wogóle żadnego. po.żaru. nie' b'YIo.:
Wobec poWyższęgo ,v~zczętqidpchod~'"
.'0

, przyjmuje iyczenia. noworoczne w sali Urzę .. t. ,,'
' ',
,'.
1 sycznla
. '1930 r, ,Jednak v,rprowadzono p(!!'wne ulepszenlete.' d',u W'
Olewo~d7:k'le s~ o w d,'
nlU
od gndz: 1 3 . c h n i c z 1 1 0 na stacji autornatycznej, dzięki, nie, które ustaliło, iż straźalal'I:n,owanaby..
.
E. ks biskup dr. Tymieniecki przyjmuje któremumożnajuź z łahvością ustalić zja~ ła z Nr. 152-07, należą.cym do~at,ana Gnat-ka (Piotrkc}\vska IB.)
(pl"
tyczenia noworoczne w tymże dniu od godz. kiego numeru nadany był fałszywy alal'm.
l'
~3 w paJacu kurji djecezjalnej.
, 'Prezydent m. Łodzi ,inż. Ziemięcki Bro- i
4lisławż!czenia, .noworoczn.e przyjmuie w do:
1 ętycz01a 1,930 roku od ~odz. 1 L30 ,w salt 1
.Rady Miejskiej,
~

l

." "

Cholera drobiu

.

l

:

i t

ankrucł

I i

iast:·

Ji~kjuż donosiliśmy władze wojewódzkie ·partement

na skutek katastrofalnego stanu finanso..wego,
Yrząd \tteterynaryjny :vlsgistrahl! m. Ł('j ...
miast Koła. f Strykowa, przeprowad:ziły grun4zi podaje, ~(<il!' stw1~rd;z;o.no urzędowo choler'ę towną hilSltrację wc:z;<?~ie której stwierdzono,
.drobiu'puy ut Paohko~Nskiej ]52, natomiast" że miast~ te dopuściły szeregswycb weksli
do protestu.
cholerę drobiu w domacb przy ul. .Fijałkowfi
~prawą, tą, zainteresowaJ się również de
'I~iilj 20 i Bnezińskiej61 u"nsoo, za WY(Sii-!ł\. '

"

n
.0,1a

samorządowy· Mi.nist~rit:wa ·.S'p'raw

Wewnętrznych oraz Związek MiastPol.kich,
gdzie na najbliższem posiedzeniu sprawa ta

być omawiana i Związek' Miast pt'%edsię'"
weźmie krOki, stoją.c na sŁa,no>Niękl.l,tetakie
wypadki obniżają .powagę s'amot~,dów miej ...
skich.. (w),

ma

{.~.,

'Teetr-:','j' S2tllt.a

'~:'l

l

g I

TEATR KAMERALNY

f

OSTATNIE ·PR2EDST.A,WIENIA
l,.,
. ...BRO~X..EXPRESSU"

;' J ' . D.1i~. we.wJorek wieczorem

I st

Pre€~fdftltaJny

oraz raz je-,

i~jzc%e jutro .<NowyR.ok} popołudniuoslatnie
f;· .ptz~dst~wi,:enie .po~t9rzonej$ barwnej~ efe\to~
~.j' !wIlie wyśławl-onejkQmedii amery kań5ko .. iYdo~

VI swoim czasie głośnym był. zatar!5 fir- l &głosił uIJaGłoś~. \Vładze wymiaro\ve .był~
lny łódzkiej Rarol Steinert z władzamI V1Y- . innego zdania, \v,:bec czego firpla.SteInert

luiaru podatkowego w sprawie następuj{;'cej:
i.~~~jej ,~ymowa "Bronx~Express"
Firma Steinert w ksiq,żkach pozycję kil
~'1
ku tysięcy złotych podała za
nieściągaln<1
.. ,' $YtWESTER.w
TEATRZE
. . . . KAMERALNYM .
ponie\cvaz był to protest jednego z dłużni"'Dziś wtorek, o godz. 12 w nocy premie- ków, .któremu sąd l~rzed pe'\vnym
czaseril
. dl·' b\tduarow~j· 3 akh.rWej komedjiA.Bibesco
tfKtó:ra to bYła"
.
.

,>

,.ZA ,DA:WN~CH· DOBRYCH

hemją

CZASOW'ł

do

Najwyższ.ego'Tryt;uą.~-

ność fh'roie Karol Steinerti anuluje decyzję
władz

r

Z

TEATR POPULARNY

wniosła apelację

lu Administracyjnego_
. :
Wyrok wydany przez Najwyższy'Trybu
nał\v ubieg:yn1 tygodniu przyznaje słusz

r

S

('{)}

,łecz

I ta

i

~

wynliarowych I installcjL

.ięzi·

........'.. DZł.Ś. -,w.'l.-eczorem· oraz .'. dwukrotuiejuho I
. !:iąd Okręgowy pod przewodnictwem sę .. balkonu I piętra paczkę odez w o treści' ~Ulty..
'(Nowy Rok) po południu ·i.· wieczorem'" arcy" ,
. . . . . . .,. .
."..
wesoia)arsa francuska "Pan naczelnik to ja" dzie'go Kozłowskiego .roipaŁrywałw czoraj państwowej.
Sąd po wysłuchaniu prokurator_ Sus\u
,W, c~:warteki piątek w dalszym ciągu 18:"letniego Chemji Lajzera Tobiasa. Tobias
wodewiL
Stolza"Za
;dawnych
dobrych. cza- oskarżony był o to, źe w dniu 29 czerwca i obrony mec. Kobylińskiego, skazał l 8 .. let..
... n
.
.
1929 toku na wiecu, zwołanym przez Poltiiką niego Chemję Lajzera T'ohiasa na dwa lata
~-e'JN'
Partję Komunistyczną i Niemi.ęcką Socjali- dQlnupoprawy.
(pl
styczną Partję'Pracy w Filharmonji zrz~cił !lit.
~

TEĄTR.,:GEYEFOWSKI

Dziś We

wŁ6rek' wieczorem . oraz jutro
po południu i wiećzcrern wodewil Stolza uZ a
dawnych dobrych czasów"
.... W sobotę wieczorem ... KGpciuszek"

Ił

ID l

l

Ma się odbyć jeszcze prz~d 1
1930 r.
TEATR MIEJSKI
DZ1ELNY WOJAK SZWEJKU
Min. Komunikacji' wydało do wszyst*l minu l1la być umożliwienie pr~ejścia,. na
. Dziś ~(2 wtorek Q godz. B.30.wieczorem . ktch dyrekcji kOlejówych polecenie,
aby, etat tym pracownikom. kolejowym, ldórzy
,&ł)21elny 'W6j~k Siwęjk~ . ,
' . ' Jeszcze~rz;d.1 st~cznia: odbył się egzamin maj.~ 1(0 temu odpowjednie kwalifikacie~.
'Jutro w środę (N$ Rok) o godź. 4 po połud
,.
. . ';
niu po cenach popularnych arcyzabawna wy ... pr~cownlkow kolelow~ch. Celem tego egza- { , "
.kwintna. komedjałłPan Topaz".
.' .

stY01nla

tt

I

\ DOBRZE, Sk.RO JONY ·FRAk,.
Śr~dę..o godz. 8.30 - .wiecz. 'flDo
,bb;e' skrojon.y frak~' "kapitalna, karnawałowa
farsa ilustrująca za:wrofną .karjeręministra.

<;t,,'Pró!!ram

Wesołka

MIEJSKIM

kwoty emj'gracY1nej dla

na ten. ~~.~~~~~~lszy

Rząd. stanów Zjedn~ usta1ił nową kwo- . gent Polsld ustalono naS.524 (przettiem5928
znano

)?odwyższenie

kw·oty. Roczny:

kont~n.

Niemcom, Szwajcarji i Irlandji zmniejszono
kwotę..
.
" . -.

tłumnie

wieczór wŁo ':Źydi 9Ospodarc!f!

2· .. prz~dgtiwh~:nia: o ilodzinie 12-ej

o iod~. 2"gjei~

oraz

BOŻE ŃARODLENIE w TEATRZE
- ..... .fOr~:ULARNYM . 1 .
Sytuacja na ryńkach masła w dalszym
~Towar%.ystwo Śpiewacze im. Moniuszki ciągu się pogorszyła.
"'-d~e w .środę.lNowY ~,ok) i w poniedz!ał~k··
Nadzieje ewentualnej- zwyżki cen i tern
~a 6 SŁYCznla'ostafu.le .~wa . przedst.a~lenla samem pewngo ożywienia obrot6v\T z powo<O godz. 12 ~W połudnIe f\/nster)UmrehglJnego I'" .
..
.
. . . . "' '. .
~p.{ "Botę'Narodze~ie" .. '
. 'd~ zbl::zającyc.h. SIę s:VlątBozego.\ Narod~Er I
"'~Oo-':""""';';'
.
,
.
"nla nalzupełnIeJ zaWIodły. 'Na rynku me... '
<'PRUZRADJO
mieckim ceny ponownie spadły, tak, że Oft
;~
becl1iesą. o ca. 10 punktów niższe od pozioWTOREK.. 31. XII. ,29"r.
mu ubiegłego tygodnia., a o 47 punktów niż- ,
1205 Muzy'ka z płyt gramofónowych
sze od cen w tym ,okresie f. ub. Podobna do :
;:{~15: Muzyka, z płyt .gram'ofonowych.
'obecnej sytuacja rynkowa
w Niemczech:
11.4..?, Koncę·rt popołudniowy~.· Orka Polskiego I ~iała n:ii.ejsce 2 lata temu, jednakże ceny
i
wó\vczas \v
razie o 11 punk- ,
20.0U""Koncerl wieczorny.
';' " " '. :. '.
-.
,tow--wyź'sze,;niz obecnie. .
l
22~45" Zbiorowa audycja Sylwestrowa pięciu
Pogarszaj~ca się z dniem każd~m sytustacji polskich"
>

•C . '

Pol~ki

le D.

w Teatrze Miejskim

>olśni . p ublicZnoś ć,,- która' . tnidycyjnie

ti:będzie

Podwyższeł1h~

tę imigracyjną. 40krajon1. m. in. Polsce przy

~:ESOŁEKSYL \\,ESTROW y

wTEATF:LĘ

Ji Bt do .

OŻB·

:::'& .;... 'J;~tr~w.

,

<~91o;~,~f~~~ rolniez~~

były

każdym

•

I

Dr. med9"

z

j
acja ogranicza zakupy GO .koniecznego ,mini
mum i nakazuje importerom jaknajdale-jia
dącą ostrożność.Tem samem zagianiczni

dostawcy ,chcąc za wszelką cenę zbyć.'swójtowar, wzajemnie się przelirytowują,obrii..
żając znacznje ceny poniżej noto\vań oficjał
nych.Dla powyższych po'\vodó\v masło polski e tylko z trudem znajduje zbyt na rynku
niemieckim pomhno niskiehrioto'wan. Po.
dobne 'katastrofalne położenie' .znamionują
noto\vania rynku' duńskiego! gdzie po chwilowej z\vyżce cen w ub. tygodniu ceny ma..
sla eksporto'wago
o 8 punktó\v. Na
rynku' an:gielskim sytuacja b. słaba. \-V kra...
ju sytuacja naogół bez zmiany.

spadły

r

.,

dniem 1 stycznia 1929 roku 'na calym budowy domów wzniesionych już' CZęSCIOWO
terenie . Rzeczypospolitej istniał obowiązek t=,rzy użyciu ceilieł dawnego typu.
i
używania do wznoszenia budynkówt jednoliObecnie Ministerstwo Robót Publicznych
;kliniki dfakobiet wJ"oznanu!I(1 zagrarucC\) tego typu cegieł o rozmiarach 6X13X27 ctm. wydało okólnik który przesłano do Dyrekcji
\ :przyjmujeodl stycznia 1930 r·
Obowiązek ten został wprowadzony na Robót Publicznych przy UtzędziewojewÓdZ;.
c 'PIOTRKOWSKA 84
mocy rozporządzenia Ministerstwa Robót Pu- kitnw Łodzi, w którym zezwolono .n~dokoń
J'a k o
blicznych wydanego na skutek nieiednolitościczen;a takich d?mów cegłą·dawnego·· Jypu~
materjału uiywanego w budownictwie.
II
ZarządzenIe to ma bardzo doniosłe znaPrzepis ten miał więc już zastosowanfe czenie dla c~~ielń które w bardz,o wielu-wy",
c)d ' .. ej do 7..ej .
telefon 118~30 wbieżącYln sezon:e budowlanym, jednakże' padka<:,h. ~.a;~ o~r0Il!n~ z~pa.sy ce!1ły' ,.s·tarego
w chorobach kobiecJch i poio!niclwie
ł wyłaniały si~ trudności na' tle kontynuowania typu, OZlS lU:':: m.enl\)o.al~cei alę do iiotzedair

,l::
KI
' .I
L
Długoletni. a~ystenł uniwer$y~ecki~j U1o!~w"

. . ',;

lekarz....,.specJallsta.
.....

..'

•.

·.·fII

III,·

Nad2:orca Sądowy firmy "Biuro Techniell1o'"
Handlowe .,Elektronff i~i~ J~1iusz i~. I}amer,. po-

<

daje do wiadomości Vl1ęrzyclelom teJ,ze nrmy,. 12': Y"
dniu 7 IIlItyc:znia 1930 .1'. o go::lz;. 12.. el odbędzie Się
w kancelarii Wydziału Hal.1.dlowego Sądu. Okręgo
w Łodzi sprawdzenie wIerzytelnoścI.
Lista sprawdzonych wierzycieli będzie wyło ..
. ŻODa. w Sąd%ie Okręgowym w Łodzi w dniu 8

Spółdzielnia

w.go

do .Sc:dziego Komisarza.
Nad:tcrca Sądowy
,
inż•. G. P Ił Ą SZKIER
11 $F

Z~LIT~lg wszBlai8DJBPICjlbilllll

II

Zeromlkłego

ul..

Haielega:;~tszy

t

"
...Iowrlb (SAFES)
I

Teatr Swle!lny.

W,na.lem·kBlet8k

"

I
14176

n s,t

IDo akiNr. 2366 J9Z
" 'O GŁ O S'ZE,N-~
Kom()r~~k'~,du, Oleli
kiedoVll rewiru l$t.
G6rlkl, za,mieszkały, .w;
dzi pizy" ul. Sienkiewi:
9 ~a,~alS.dzle,.rt~. .1i
Ust, PQst~Cyw.' .?6Jła~
że w. dniu 8&tyczxua 1,

roku od, godz.l O-ej, ,lI
p OD4
~kiej pod Nr~ 5, ()d~,ę~

,w Łodzi przy :u1.

lIię sprzedaż' pr.ll;ez hęy~

.118

dollllll.' jęl'uchQmo'ci. nalt";z'~l
do, 'H~rsza

i

i garnitur6'w m~l"klC::h .~

. 2 weksle na
Z.agubiono
zlecenie' Józefa, Sikor" nionych n l1 sum ę,2375:

skiego,: pła"ne, w

Łódi.,· dn:~ ,27 ,XII.. .19291

styczniu.

W ak ;le uniewunia' Kle:mens Sikofł&ki

KQrriornik
'
STEFANC()t~~l<!
f,.' .... 'rd

9352--2

muzyczlClY_

l~$%e

Szm'ale'/l:I;
się. :at rn 4;

składających

,w irodędnia l stycznia 1930 t:~..o. g. 2 po pol,
przebojowym. .światowllj' sla wy filmem

\VYboro~y't.:~sp6ł

J.

I:D~,;t;;:~e;'~Y19

:::

kinoteatr· Łodzi

r.ci

II

kupicI!

najxorzystniej

L 15

przyjmuje z oproeento'waniem
.
Wkłady oszczędnościowe w Złotych
z wymówieniem i na każde tądaniG '
Wkłady oszcl~dnoitlowe w ,Dolaracll
innych walutach obcych. zWfotniew Dolaradl itp

De .og" zasKarŻyć w terminie sieJmiodni?wY~l
poatali:if.C!lwienia na~%orc.Y s.l!ld~weg~ co do w71~gntf~
cia lub odmowy WCH\J!nlęCltJł. wlerzytolno s cl na

I

i

IISU;IIU

Rok Isłnźanla 1881'

. 8t)'ctni.' 1930 l ' . '
.
•
'.
Od daty wyłożenia listy osohy Zf!un,teresowa ..

listę

z ogr. odp..

'.'"

,

, '..

.I."

miejsce td.

Dojazd tramwajami: 5. 6,8, 9 i ltj do rogu
,ul. Kopermika ·iLeromsłtiego•
•,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Z 'ład ,Taplcersko-Dekorac
fa'bryka·I.. agazyn,
mebli
.

'poleca VI.'

dlitym Wyborze

~Hial!lie~lIItoły~.G8.binety.i·.kuchnie .~.• komple!~
?rałP'01~dXńczemehłenadog()dnych

RP

ilupię .magiel . domowy w

warpnkach_

#łdobrymiltanie. .Oferty
skierować

•
'l.lrko"lkI112 . t •••. 214-115tol'. ··t.185-87

<.

....

. . .-

Ł

Ila..Polsdr fpr.Ble'
4

).

01: ··uL

Targ~~#a;i . \

Dla ~koł' ,!Ulu~zy~ieli'~
uc~ni

ust,p~twa_

i

. "'Ii

MM. _ _ _ ',

posżuKuiesię

iIIIIIIiiioI--------------..
,

wniainstruItlen.. ' m'i1zyh'
lftcl.HMłE;Włl~

II

pokrJlc mebl.~ firallek,
'.chodnikÓwi t.. p..
.
Zamenhofa.2 Telefon' 214..25

.

najt~niłrSpr%edaje . pra~(

' ..

. Spr :l.d~idyw.f
,

muzylzne

RGżwóju

. do
pod f1MagielU

.' wykwalifi-

~

. kowanej
nauczvelelki
IIIIIIIIiaII-IlIII!!..::ięz francuskiego
13-20"
J.!odzi_ tvgódniowo' Oferty
sub ' ... Gimnazjum

............IIIIIIIÓIIIII.........

It

na
f('

9348~2

ar.,

tEN A'.O,GŁ 052; E k: Przed tekstem 30 gr.

w tekście 30 gr. zalekltem25 gr._ zWy,?zajne14.gr., nekrologi 30
,~omunik~tY25'~
W'icrsz mi,limetrówy lub jegolniejsc Drobne "',~lc)szenia be:derminowe 10 gr. za wyraz:.:d:uie;liter,y 50 gr.!naj~niejsze o~łos:~enie '1 2:ł..O, .
.. Ilę!ln.ia zamiej$cowe 50 proc. drożej, ~agran:cln~ .~o-a pro~.Stronica przed tekstem i '\1' tekścift 'podzielona na ,3 'łamy. zatelłste.~ naS łal1l~.~
Artykuły tez oznaczenia honorarjum uwa.i:arff~al~cja:18 bezpłatne, Ogłoszenia przyjmuje~ię d() godz. 7.. ej, po 7. .. ej' 50 prQ~.drożej. Za. ~er~\
IIItOwę:' wydiodzenie og!oE'!zef.t ac'min .. nie oOpofif1!'\~a. Ka~dł!t bo.wa ,podwyżka o'bowiąż;.przedt~ni przyjęte 'ogłoszenie be:r; uprzedniego zawi.~
,- '. ',;,... "
..•;H.ozwójGll można zamawi.l',w Zgier:t\l1 n p, Lac,ha, w Pabjanicach U p. Zatonkiego ul. Zamkowa. ' " , " .
,. ',,_::~'~'!
. r

_11ft

;pq.lJ'Q"

.~~~l

..Ii'

'D!"M'W

,~,";~t+llJ: )Ja_ela,! W,dawca ~ ~Ił tJ.~jlwikL
b

J
J i'
l,c'l
b

1

~~..

"". .

W UocmJ ~Ił

sum

B

ę~.r"l~

Szajewl!UęOe.
~

Rlct odpowiedZialni

*'

J

'.

Jltdnił ~f,.Il!~'Jfl'JJlJ,(,J.

