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Wszyscy na stanowiskach ) prawne1
spraw ?~tury. budż~towej, administracy_in~i.
pohtyczneJ. Ze spraw szczegolme
interesujących wymienić należy sprawę sta-

nu rokowań

polsko - lite v kich, którego
liczniej reprezentowana jest delegacja nie- sprawozdawcą jest de Leon W sprawie tej
miecka, złożona tym razem z 31 osób.
rząd polski złożył protokuł ostatniej konfaPierwsze posiedzenie odbyło się dziś o rencji, z którego jasno wynika, 7.e bezpośred·
godzinie 12 w południe.
nie rokowania z rządem litewskim nie mo·
Sprawa polsko - litewska prz~widziana gły doprowadzić .d? żadnych wyników ze
jest dopiero na środę, ponieważ z pomiędzy ~~g!ędu n~ .~azme złą wolę szefa delegaczłonków Ligi, którzy mają brać udział w jej CJ 1 htewsk1e1.
.
.
rozpatrywamu, brak jeszcze Waldemarasa,
Ponadto w zw1ą~ku z obecną tcs1ą ~a~~
który ma przybyć we wtorek wieczorem.
zwraca uwa~ę wielka stosull:k?wo. 1l~sc
Sprawa V.olkstundu i :niej&zo:::cio \!go
· . g,
·
przez m~1eis~ć me·
5zkolnictwa niemieckiego na Górnym śląskt.t m1~cką na Górnym. śląs~c~, ~~yz: pomimo .noma być rozważana dopiero w piatek. (PAT} we1 procedury, umemozhwta1ące1 bezposred
·
nie zwracanie się· do Rady · ze sprawami błaPorządek
hemi, drobnemi i bez znaczenia, jak to mialo
miejsce dotychczas, znajduje się Łych skarg
LUGANO, 10.12. Porząde~ dzienny obec- \ na porządku dziennym osiem.
nej sesji Rady Ligi Narodów obejmuje 40
Co do wszystkich tych skarg, widoczneru

obrad

L

iezadowo enie z pomysłu
resemanna

jest, że są one błahe, a jedynym cetem icn
wniesienia jes dążenie do wywołania w śro-.
dowisku międzynarodowem wrażenia co do
nienormaln ch warunków bytu na Górnym

t

LUGANO, 10.12. W ciągu niedzieli zjechały do Lugano wszystkie delegacje. Naj-
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LUGANO, 10.12. W kołach Ligi Naro·
dów panuje wielkie niezadowolenie z powodu przeniesienia obrad z Genewy do Lugano. Z tego powodu prasa szwajcarska czyni
nawet pewne wyrzuty pod adresem p. Stresemanna, tembardziej. że pogoda w Lugano
nie dopisuje, gdyż pada deszcz i panuje wil-

śląsku.

Dodatnio oceniany jest tutaj fakt zupełnego braku spraw gdańskich, które przez
dłuższy czas zajmowały tyle czasu w pracach
Rady.
Niema również tym razem na !>Orządku
dziennym przewlekłej sprawy optantów węgietskich, odpadną zatem długie przemówienia, jakie zwykli byli wygłaszać w związku
z tn sprawą przedstawiciele Węgier i Rumun1i.
Spodziewać się należy wielkiej mowy
Walqemarasa, który przybywa tu jutro.
Główne jednak zainteresowanie przeniesie się za kulisy sesji, gdzie odbywać się będą układy co do przedterminowej ewakuacji
Nadrenji.
(PAT).
1
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Ogólny nastrój jeśli chodzi o zagadnienie
portjczne, jest pesymistyczny. Pe rozmo·
wach w sprawach ewakuacji i reparacyj nie
spodziewają się wielkich rezultatów.
Briand odwiedził wczoraj o godz. 6 pe
południu Stresemanna i odbył z nim dłuższą
rozmowę. Następnie odwiedził Chamberlaina, z którym konferował również flłuższy
czas. Narazie żadnych szczegółów o tych
rozmowach nie podano. Z obu stron zapewniają jednak, że rozmowa Brianda ze Stresemannem miała charakter ogólnikowy i poświęcona była wyjaśnieniu ogólnego tła po·
litycznego bez wchodzenia w szczegóły.

-

awe wa k. · w ·Połud i wej Ameryce
Boliwia

rozpoczęła wojnę

W pierwszej bitwie
NOWY JORK, 10.12. Wojna, która się
toczy między państwami południowo - amerykańskiemi Boliwią i Paragwajem przyb~era
c.oraz większe rozmiary. Wojska paragwajskie, po krwawej potyczce zajęły tw.erdzę
nadgraniczną boliwiańską Vanguardi Grancha
no. Cała załoga boliwiańska w tw;erdzy została wycięta do nogi. Nawet nie było świad
ka, któryby doniósł o utracie twierdzy. Jednakże wojska boliwiańsk1e z innych placówek
nadgranicznych skoncentrowane zostały na
rozkaz ministra wojny i rozpoczął się kontr· atak, który jak donoszą depesze z La Paz z
Boliwji, miał zupełne powodzenie i doprowadził do odbicia fortu w Vanguard i Gran cha no sztumem na białą broń.
Po odebraniu wiadomości tej w stolicy Bo
liwji La Paz rozpoczęły się wielkie demonstracje ludności przeciwko Paragwajowi. Ludność na ulicach wznosi okrzyki, wzywające
cały kraj do wojny.
Rząd boliwiański natychmiast z kilku wybitnych wojskowych i cywilnych utworzył radę nadzwyczajnej egzekutywy, która będzie
kierowała losami kraju w dniach wojny. Kongres narodowy boliwiański został powoła.ny
na tajne posiedzenie. Wybory do rad gminnych , które miały się odbyć w niedzielę zostały odroczone rozporządzeniem prezydenta

zgint:ło

80

wicie zerwane. Poseł boliwijski ·w Paragwaju otrzymał dziś. swój paszport a równocześ
nie notę , w której rząd paragwajski zazna~za, że uchyla się od wszelkiej odpowiedział
ności za zaszły incydent. (PAT).
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wijskiemi i paragwajskiemi, które nastąpiło
w dniu 6 bm., po obu stronach było 80 zabi·
1 tych. (PAT).
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szone zostały po porozumieniu się posła
Szczerkowskiego z inspektorem pracy, a nar.tępnie dopiero poseł Szczerkowski jechał do
Warszawy by wyjednać w ministerstwie zniesienie tych tabel 1 przez siebie projektowanych
Po dłuższej dyskusji wybrano egzekuty·
wę do której weszli: Płóciennik (przewodniczący), Alojzy Graczyk (wiceprz.), Skosiń„ki
(sękr.), Michalski (skarbn.) inż. Razalski.
U.tworzono
słano depeszę

dzielnicę bałącką,

wreszcie wy

do ministra Moraczewskiego i

frakcji P. P . S. w sejmie.

·

Zdrowi.e. ~róla angielskiego

Południowo - amerykańskie pisma spodziewają się, że jednak jeszcze będzie można

w obecnym stadjum. Obaj po
ciągle
w niebezpieczeństv1ie
w stolicach Boliwji i Paragwaju zosta·
li zaopatrzeni w paszporty i wysłani do swoLONDYN, 10.12. Biuletyn o stanie zdro- nie zmieniło. Ostatnie zdanie w biuletynie,
ich krajów ojczystych.
wia, ogłoszony dziś w południe podaje, że podnoszące, że obawy ,o komplikacje jeszcze
Pod wpływem St. Zjednoczonych Argen- chory miał niespokojną noc. Mimo to dziś ra-1 nie minęły, komentowane jest na dworze jatyna rozpoczęła tymczasowo ba.rd 71') •1 ·'. r •i;ną 1 no gcrączka spadła i nastąpiła dalsza niezna- ko zgodne z zapowiedzią lekarzy, którzy jesz
I czna ogólna poprawa.
cze w sobotę oświadczyli, że obok stałej choć
akcję pośredniczącą.
I Biuletyn dodaje, że obawy o komplikacje powolnej poprawy, istnieć będzie w ciągu kil„
*
jeszcze nie minęły.
ku dni następnych obawa o komplikacje.
Znaczyłoby to, że dni obec111' ·,') nb·csem
Ze źródeł miarodajnych oświadcza1ą dziś
LA PAZ, 10.12. Stosunki dyp10 1Jrl ;cznc
między Paragwajem i Boliwią zostały całko· 1 po obiedzie, że w stanie zdrowia króla nic sie kryzysu. (PAT,

jest

zażegnać wojnę

słowie

I

LUGANO, 10.12. Szwajcarska Agencja
Telegraficzna. W kilka minut po godzinie
11-ej rozpoczęła się w sali tutejszego domu
zdrojowe~o grudniowa sesja Rady Ligi ·Na
rodów. Właściwe publiczne posiedzenie po·
przedziło posiedzenie przy drzwiach
zam·
kniętych, w celu umożliwienia Radzie ustalenia kolejności znajdujących się na porząd
ku dziennym spraw, których liczba wynosi
33. Dla pokoju europejskiego ważną jest
głównie sprawa konfliktu polsko - litewskie·
go. Litewski prezes rady ministrów zapowiedział swój przyjazd na wtorek. Pozatem
dość znaczne zaintersowanie budzi cały szereg spraw finansowych, budżetowych oraz

żołnierzy
! MONTE VIDEO. 10.12. Poselstwo me·
ksykańskie dowiaduje się, że w pierwszem
I starciu pogranicznem między wojskami boii-

faktem dokonanym

Onegdaj odbyła się w Łodzi pierwsza kon
ferencja P. P. S.-frakcji przy udziale posła
Szczypiorskiego.
Poseł Szczypiorski wygłosił c:łłuższy referat w którym poruszył cały szereg kwestyj
związanych z rozłamem w P. P. S.
Mówca zaznaczył, że ilekroć P. P. S mia
ła wziąć władzę w ręce, tylekroć bała się to
uczynić, że do maja 1926 r. mieliśmy dwa
sejmy, lecz ani jednego poważnego rządu.
Nawiązując do stosunków łódzkich poseł
Szczypiorski oświadczył, że owe ·tabele kar;
które wywołały strajki w fabrykach wywie-

państwa.

Pierwsze pos[edzenle

z Paragwajem

I

dotyczących uchodźców.

Stan zdrowia
w"cemarsz ałka Marka
znacznie

się poprawił

Korespondent „Hasła" donosi z War·
szawy:
Dowiadujemy się, że w stanie zdrowia wi
cemarszałka Sejmu p. Marka nastąpiła tak
żnaczna poprawa, że wczoraj
przewieziono
go do Krakowa, skąd po kilku dniach udaje
się do jednego z sanatorjó\ł zagranicznych.

I

Nie

wiedzi~li

o istnieniu
Sowietów

RYGA, 10.12. Jak donosi „Wieczerniaja
Moskwa" podczas układania list wyborczych
w okręgu krasnojarskim na Syberji władze ujawniły istnienie 4 większych wsi, które nie
były dotychczas znane administracji, nie pła
ciły żadnych podatków, nie posiadały oczy·
wiście sowietów i nie wiedziałv nawet o ist·
nieniu wladz:y sowieckiej.
.
Ludność tych wsi była przekonana, że na·
dal panuje car Mikołaj, portrety którego wisiały w wielu chatach (ATE)

Gdańsk

nie zmieni konst ucji

Wynik plebiscytu

na

wypadł

korzyść

Woroszyłow oskarża Francję

nacjonalistó

o

GDAŃSK, 10.13. (Tel. własny). uDanzi·
GDAŃSK, 10.12. (Tel. własny). Dotychczasowe urzędowe obliczenie plebiscytu wczo ger Ztg." omawiając V.)'nik plebiscytu, nie de
rajszego stw1ertłza, że na projekt koalicyj- cydujący o zmianie konstytucji, domaga się
nych stronnictw środka i lewicy padło . jednak, aby z głosowania ludności wyciągnię56.487 głosów, na projekt stronnictw opozy- to pewne konsekwencje, a mianowicie, aby
zmniejszono conajmniej liczbę posłów i sena·
cyjnych prawicy padło 72.050 głosów,
Jest to dowód, że bardzo poważna część. torów w Gd:>.ńsku.
zwłaszcza ludności robotniczej nie brała u:iziału w plebiscycie.
Dzienniki dzisiejsze przyznają, że brakują
:e jeszcze wyniki z kilku okręgów nie zmienią ostatecznego rezultatu plebiscytu, t. zn.
plebiscyt nie uół się zupełnie.
Konstytucja gdc..ńska nie zostanie więc
źle się skończył
ztniemona, chyba, że w sejmie gdańskim znaj
dzie się jakakolwiek większość.
BERLIN, 10.12. Poniedziałkowa prasa
Udział w wyborach wynosił tylko 61 proc.
berlińska
posw1ęca
obszerne komentaże
'::'.zę · ć centrowl;ÓW i Polacy w tr7ymali się od
sprawie rzekomej bomby, przesłanej berliń
~łosowania.
skiemu korespondentowi „Ilustrowanego Ku
rjera Codziennego".
Najpobieżniej komentuje tę sprawę demo
kratyczny 11 Montag Morgen", nie podając
nazwisk i stwierdzając tylko, że jakiś figlarz
Urzędu Skarbowego w Łodzi
chciał widocznie nastraszyć odbiorcę prze-

MOSKWA, 10.12. Radjostacja moskiewska podaje: Woroszyłow, przemaw1a1ąc na
kongresie przedstawicieli robotników, żołnierzy i wie~niaków, zatrzymał się m. in. na
złożonem
ostatnio w izbie francuskiej o·
świadczeniu Poincarego, w którem premjer
francuski obiecał uroczykie, że w dniu, w

I

rt dziennlkars i

r o y

dla jego autorów
nego", który chciał w ten sposób zwrócić na
siebie powszechną uwagę.
Dziennik zarzuca dalej, że obecnie prowadzone jest dochodzenie, czy cała sprawa
nie miała być wykorzystana dla celów politycznych.
Policja poszukuje obecnie całego szeregu
osób, zamieszanych w tę sprawę.

Nowy naczelnik

Kon,sJJondent „Hasła' donosi z Warszawy:
Mianowany został naczelnikiem Urzędu
Skarbowego _.l\.kcyz i .Monopoli w Lodzi dotychczasowy referendarz takiegoż urzędu w
Grodnie p. Mirzyński, który przychodzi na
miejsce p. Gajdzińskiego.
Do::ychczasowy naczelnik z powodu pode
~złe~o wieku przechodzt w stan spoczynku.

syłki.

Nacjonalistyczny „Der Montag" przytacza
obszernie tłumaczenie sprawy tego „żartu",
r:nzywając je bardzo dz1wnem.
Jenocześnie należąca do koncernu Mossege 11 Montagspost" stwierdza, iż policja po-.
dejrzewa, że cały ten niedopuszczalny „ka wał"' zainscenizowany został za zgodą kores
pondenta „Ilustrowanego Kuriera Codzien- .

Prz d t
do

wiciełe
roKowań z Franc}ą

'OSZ O

Korespor:dent „Hasła" donosi z \Y/ar;zawy:
Bawiący w Warszawie
delegaci Rządu
polskiego do rokowań hancllowy<...11 z F ·ancją
pp.: Sokołowski i Danielewicz złożyli w~zo
raj sprawozdanie z dotychczasowe~o przebil:l~i.t rokowan
Dele~acja wróciła wczoraj do Paryża i
jak się dowiadujemy rokowania mają przebieg najzupełniej pomyślny.

KATOWICE, 10.12. Jak się dowiadujemy
publicznego śląskiego urzędu wojewódzkiego otrzymał wiadomo5ci,
źe Volksbund wypłaca całemu nauczycielstwu
miejscowemu, zatrudnionemu na Górnym
śląsku stałe dotacje miesięczne t. zw. „Liebesgaben", które dochodzą do 200 mk. m1esię
cznie dla każdego nauczyciela.
Z uw!łgi na to, że pobieranie pod~rków

Na a

„Słowo" wileńskie

do

podaje: We wsi Grudy
pow. Baranowieckiego, odkryto straszliwą
zbrodnię. Niejaka Malwina Nowicka, mieszkanka tej wsi, przykuła swego chorego męża
do ściany w chlewie łańcuchami.
Nieszczęśliwy człowiek przebył tam 8 dni
i w tym czasie okrutna żona straszliwie znę
cała się nad chorym.
Zbrod1ua wydała się przypadkowo, ponieważ sąsiad usłyszał raz w nocy podejrzane
jęki, dochoazące z chlewu. Doniósł o tern policji, która areszt-0wała Nowicką.

przez nauczycieli bez wiedzy władzy jest ustawowo zakazane, wydział oświecenia publi
cznego zajął się t21i sprawą i przeprowadził energiczne śledztwo, które potwierdziło w zupełności pt>wyższy fakt.
Wydział oświecenia publicznego zamierza
wyciągnąć z tej sprawy odpowiednie konse.:.
kwencje. {PAT).
-

I

I

francuskie

prowadzą

dochodzenie

zbrojenia

którym udowodnione zostanie, iż ZSSR godzi
się na przeprowadzenie całkowitego rozbro·
jenia, Francja pójdzie za tym przykładem.
Woroszyłow oświadczył, iż Poincare oskarżając ZSSR o brak ducha pokojowe&.:>.
czyni to specjalnie w tym celu, aby uzasadnić wzrost siły zbrojnej imperjalizmu francus
kiego.
Armja francuska jest najpotężniejszą w
Europie i wzrasta w dalszym ciągu, a w roku
1930 przewyższy armję z r. 1914 o 56 tysię
cy ludzi.
Woroszyłow podkreślił wreszcie, ze Poincare Wie doskonale o tern, że Sowiety gotowe są w każdej chwili przystąpić do rozbrojenia i, że propozycje dotyczące rozbrojenia,
z któremi Sowiety wystąpiły w Genewie zostały odrzucone głównie dzięki współdzia
łaniu delegacji francuskiej.

· Dos o)ni go cl
w hrynicy
Kor~sl'ondent „Hasła" donosi z War•
szawy·
W Krynicy czynione są przygotowania na
przyjęcie pani Marszałkowej Piłsudskiej, któ
ra ma tu przybyć z córeczkami.
.
. .
.
I
Pam M;ar~załkowa za~eszka. w ~ab re·
p~ezentacy1;11eJ J?omu Zdro~owskiego 1 zaba•
w1 w Krymcy kilka tygodm.
Wyjazd nastąpi około 15 grudnia r. b:
Tuż przed samemi świętami Bożego Na•
rodzenia przybędzie do Krynicy p. Marszałek Piłsudski na kilkudniowy odpoczynek.
W pierwszych dniach stycznia wyjeżdża
do Krynicy p. Prezydentowa Mościcka.

I

Konferencje p. premjera
bartla
Korespondent „Hasła" donosi z War·
szawy:
P. premjer Bartel konferował rano kolejno z ministrem Meysztowiczem i Niezabytowskim, "W południe zaś z ma:-szałkiem Senatu
pro!esorem Szymańskim.
Po południu p. premjer przyjął prezydjum
Zw. Legjonistów w osobach prezesa - posła
Sławka i wiceprezesów: d-ra Piestrzyńskie
go i Polakiewicza.

Bandyci znęcali się nad nim w dziki spo·
sób tak długo, jak długo nie wyjawił miejsca
w którem znajdowały się ukryte pieniądze.
na ustroniu dom zamieszkały
Po dokonanym rabunku bandyci zbiegli
ruszków.
bez śladu.
Właścicielka domu otrzymała kilka ran
śledztwo nie dało dotychczas żadnych wy
rewolwerowych, zmarła natychmiast, natoJ ników.
miast jej mąż był tylko ranny.

Wyjazd

PARYŻ, 10.12. W pobliżu
dyci dokonali śmiałego napadu

Avrilly banna położony
przez parę sta-

,

Ama ulach
Szczepy

powstańcze proszą

LONDYN, 10.12. Donoszą z Kabulu, iż
szczepy powstańcze prosiły króla Amanullaha o ultimatum 72-godzinne, celem porozumienia się z innemi szczepami w spra\\•ie zaprzestania walk.

Okrutna zona
przykuła mąża łańcuchami
ściany chlewu

śląskiego

an ycki na staruszkó

Władze

Sąd Okręgowy w Warszawie

rotpatiywczoraj ciekawą sprawę prasową.
„Redaktor „Epoki"' p. Grosstern został oskarżony przez redaktora „Gazety Warszaw
skiej" o oszczerstwo.
Sprawa wynikła wskutek artykułu, zamieszczonego w ,,Epoce", w którym znalazły
się słowa potępienia bezprzykładnych metod
„Gazety Warszawskiej".
Pismo to w jednym ze swoich artykułów
oddało poważne przysługi rządowi sowieckiemu, szkodząc jednocześnie interesom
rządu polskiego.
Na wniosek obrony oskarżonego Sąd postanowił powołać w charakterze świadka jednego z wyższych urzędników Ministerstwa
Spraw Zagranicznych celem ustalenia szkodliwości artykułu Gazety Warszawskiej dla
in ter esów państwa ·polskiego.
Sprawę postanowiono odroczyć do czasu
powołania tego świadka.

e podarki Volksbundu

wydział oświecenia

Ciekawa sprawa
prasowa
wał

BERLIN, 10.12. Zarząd syndykatu dziennikarzy polskich w Berlinie powziął rezolucję, w myśl której dwaj korespondenci prasy
pol~kiej ~amie~zani „w aferę bombową:· zo·
stali zaw1eszem w prawach członkowski.eh: ,
Prezes syndykatu redaktor Tadeusz Sw1en
ciński zawiadomił o rezolucji ~ej biuro prasowe niemieckiego urzędu spraw zagranicznych. (ATE)

dla· nauczycielstwa

wyjechali do Paryża

gwałtowne

Poseł

gorą

o zaprzestanie walki

Rząd odpowiedział

odmownie i oświad
w ciągu 48 godzin nie otrzyma
odpowiedzi na swe ultimatum, użyje siły, aby
ostatecznie zlikwidować rozruchy.
W Kabulu dokonano licznych areszto·
wań.
(ATE)

I

się

znacznie lepiej

LONDYN, 10.12. Polski minister pełno-1 się od wczorajszego
mocny przy rządzie brytyjskim p. Skirmunt, piej. (PAT)
chory od kilku dni na zapalenie płuc, czuje

spłonęły

w

wieczoru

PlOTRKOWSKf\ 108

następnych!

Wielkie

CIW ł\Gł\: Na pierwszy seans wszystkie
mieisca 50 gr. l 1 zł. Początek o godz.
4-ej pop., w soboty ; niedziele o 12~ej pp.
r ·iestrl'! symf m. pod kier M. Lldauera

Wielka tragedja uwiedzionego

w

roli uwodziciela

W sz„onach han 11arzy

RU OLF KLEIN ROGGE,
>

żywym

towarem!

Gwałty

·

CHICAGOł 10.12. Stosując się dosłownie
do przepisów ustawy prohibicyjnej wszystkie
wyznania protestackie w Stanach Zjednoczonych wyrzekły się używania sakramentalnego wina w swych obrzędach liturgicznych i
postanowiły używać mef ermentowanego soku
winnego grona.
Wyjątek stanowią tylko wyznawcy kościo
ła anglikańskiego. (PAT)

arcydzieło

c

I

p.t

::::=::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::---=====--=-=-

każdym .

~roku

Białym sto

•

NOWY JORK, 10.12. Według doniesiel'\
z Long Beach w Kalifornji, wczoraj wieczorem spadł z wysokości 1000 metrów aeroplan, w którym znajdowało się trzy osoby.
Zarówno pilot jak i pasażerowie ponieśli
śmierć na miejscu.

Prohibicja na

dykt braci Maliniaków, na której spłonął
dach i górne pi·~tro.
Straże ogniowe ochotnicza i miejska po
długiej walce z rozs;:;alałym żywiołem, zdoła
Spłonął doszczętnie budynek mieszczący
ły wreszcie pożar umiejscowić i stłumić.
maszyny przędzalnicze.
Straty znaczne.
Donosi o tem „Express Białostocki".
Ogień przeniósł się na sąsiednią fabrykę-

i dni

Katastrofa samoloto a

znacznie le-

Nocy onegdajszej wybuchł pożar w fabry
ce wyrobów włókienniczych Lejby Tabaczyń
skiego w Białymstoku.

Dziś

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Bawiący od kilku dni w Warszawie przed
stawiciel wielkiego londyńskiego banku „Lazar Broders" - p. Brandt, opuścił wczoraj
Warszawę i udał się do Londynu.
Jak się doWiadujemy, w czasie swego
pobytu p. Brandt prowadził rozmowy w
związku ze sprawą utworzenia w Polsce
Banku Centralnego dla emisyj długotermino
wych obligacyj kredytu wolnego.

czył, że jeżeli

Skirmun czuje

Dwie fa bryki

angielskiego finansisty

dziewczęcia

w 10-ciu aktach

w roli uwiedzionej

nad bezbronemi

erotyczne!

Zi1t

VERA SZMETERLOW.

dziewczętami

I

f\sy ekranów zagranicznych

I
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"7ymagają obniżenia

· O nczem sie tak wiele dziś w Pol,sce ' nie
mówi w sferach przemysłowych, handlowych
i wogóle tych wszystkich, które mają coś
wsp,ólnego z tak zw. życem gospodarczem
kraju, jak o obnżeniu podatku obrotowego,
przeto warto, potrzeba, a nawet obowiązkiem
jcśt obywateli, interesujących się najważniej
szemi zagadnieniami swego Państwa, rozważyć dokładnie tę pwesiję, aby w momencie,
gdy· Sejm ma zdecydować o losie ustaw,
wniesionych przez pana·. Ministra Skarbu :....:..
opinja publiczna była dosfatecznie zorjento.wana w tej, . tak doniosłej dla Państwa sprawie.
Narazie : ta}<, jak i trzy inne projekty
ustaw podatkowych - projekt ustawy o obniżeniu podatku obrotowego przeszedł szczę
śliwie · pierwszy chrzest ogniowy i został
przez Serm odesłany do komisji skarbowej,
aby tam wszystkie ~tronnictwa uzgodniły
swoje stanowisko względem · całego projek·
tu i jego poszczególnych . części. Oby tylko
w komisji wśród prżetargów · partyjnych nie
-utopioo:o całej ~staw:y, lub nie „zmodyfikowano"· jej _w ten sposób, iż stałaby się bez-

Str. 3 ·

ość

'

podatku obrotowego

dyt u nas trudny. Przede·wszystkiem należy słowego od obrotu", zapowiedziana ostatnio
rozdrobnienie przedsiębiorstw w w:elu dzia- obniżyć podatek obrotowy z dwu na 1 proc. przez Ministra Skarbu winna uwzględmc co}ach prze_mysłu polskiego, <1:le i prócz wpły· Niemcy mimo znacznvch swoich wydatków· najmniej następujące postulaty:
.wu _na centraliza~ję przemysłu - z istoty podatek ten obniżyły. U nas zniżka stopy po·
1) stawkę podatku obrotowego należy obrzęczy na_dmierne opodatkowanie przemysłu
datku obrotowego nie wywoła nawet znacz• · niżyć z ·2 na· 1 procent.,
i handlu, hamuje wywóz i wpływa na zwięk- nego ubytku dochodów Skarbu, bo częsć ii~- - - --·obroty-hurtowe zarowno firm handlowych,
.-szenie przywozu.
.
.
bytku skompensuje wzmożony obrót i lepsza przemysłowych, jak i rzemieślniczych bez
· Wskutek _podatków rosną koszta produk- moralność podatkowa, obecnie nieraz unie- . wżględu na rodzaj towaru winny podlegać
cji, podnosi się cena towarów, co utrudnia możliwiona zbyt wysoką stawką podatkową. obniżonej stawce 112 proc.,
konkurencję na rynkach międzynarodowych,
Ale gdyby nawet miało nastąpić chwilowe
3) handel artykułami spożywczemi pierwzmniejszenie dochodów Państwa, nastąpi zato szej potrzeby opłacać winien podatek w wyiednocześnie drożyzna na rynku wewnętrz
nym sprzyja konkurencji wyrobów zagrauicz- niewątpliwie ogólna poprawa stosunków go- sokości ~'.! proc.,
4) wobec obniżenia stawki podatku obro·
nych, a więc wzmaga import. Konieczna jest spodarczych, a w ślad za tern i pnprawa bi·
lansu handlowego.
Łowego, spółdzielnie winny opłacać go w tej
i tego względu natychmiastowa reforma po·
Społeczeństwo
winno poprzeć Ministra samej wysokości jak inne przedsiębiorstwa
datku obrotowego i dochodowego - i praw~
dopodobnie nowelizacja ta w najbliższej przy· Skarbu w walce z innemi resortami admini-' handlowe.
~zl ości · nq..stqpi.
stracji państwowej o oszczędność w wypad·
5) Izbom Przemysłowo-Handlowym i RzeA teraz ·posłuchajmy co. mówi w tej sa- kach państwowych. Nasza sytuacja walutowa mieślniczym należy zapewnić większy wpływ
mej · sprawie jeden z najwybitniejszzych i budżetowa jest obecnie bardzo dobra, nie na wybór członków komisji szacunkowyc:h, w
.:na wców naszego życia • gospodarczego ·prof. powinno to nas jednak skłaniać do zaniedby- celu usprawnienia ich działalności . Jedno·
·poseł A. Krzyżanowski,
generalny referent wania ostrożności, powinniśmy się starać cześnie zaś na żądanie % części członków
budżetowy w Sejmie. ·
utrwalić tę sytuację, unikając równocześnie
komisji wffini być dopuszcnni z głosem do. . W. QdĆzycie, niedawno wygłoszonym w przeciążcnia kraju podatkami'".
radczym' rzeczoznawcy branżowi z grona osób
Krakowie, prof .. Krzyżanowski powiedział
Jeśli chodzi o to, w jakiej formie należa·
wskazanych przez Izbę.
między innemi:
loby tę reformę podatkową przeprowadzić:
Nie ulega wątpliwości, że słuszność wy·
wartościową.
~
to Związek Izb Przemysłowo-Handlowych, w suniętych przez pp. Devey'a i Krzyżanow
„Rząd powinien unikać przeciążenia poZapewne. Kwestja obn.iżenia podatku datkowego, a że to . przeciążenie istnieje, do- wyuiku swych dwudniowych obrad w Kato- skiego argumentów musi zaważyć na szali i
obrotowego jest bezwątpienia sprawą · sporńą · . wodem wysoka stopa procentowa. Podatki wicach w dniu 8 i 9 listopada r. b. ustalił, dopr.owadiić nareszcie do użdrow1enia na·
~Ha różnych, na przec.iwległ~ch zwłaszcza bie płaci· się w Żnacznej mierze kredytem, a kre· iż rak zw. „mała reforma podatku przemy- szego systemu podatkowego.
gunach stojących odłamów naszego społe;aj
:WWAtM4MRfit· e.amtt**•
; czeństwa. Każdy rozumie, że zmniejszenie R&#H
stawek podatku przemysłowego to obciąże
nie tych sfer, które dotychczas ponosiły przenoszące ich siłę płatniczą ciężary swiadczei1
I
państwowych. Jednocześnie. Skarb Państwa
nie może naraz być tych dochodów pozbawiony. To . też odbije się to niewątpliwie na
tych warstwach społecznych, które nie za. muły dotąd nacisku śruby podatkowej.
Dlatego też w tak delikatnej materj i należy się powodować
jedyn~e słusznością i
{Korespondencja własna „Hasła")
sprawiedliwością sprawy i objektywnie roz~
chyla głowę przed różnoraką opozycją i jej na, który w wyrazach ostrych, a pełnych iro·
Moskwa, w grudniu 1928 r.
sądzić, kto ma słuszność.
.
nji, stwierdza, że państwo sowieckie niema nic
przyv1ódcami .
. _ .. Gło~y : pr~&~, zdanie reprezentantów - je"
wspólnego z komunizmem i czas najwyższy
Charakter
takiejk
klęski
p.
Stalina
mają
System
dyktatury
jedno
•
partyjnej
jak
to
dnego lub drugiego obozu, przeciwników i
zwolenników - .mogą być stronnę. Sięgnijmy wiad.ofuo z dziejów wbrew przypuszczeniom ostatnie uchwały plenum centralnego komite· porzucić rewolucyjne teorje ekonomiczne.
tedy do słów człowieka, którego. o jakąkol- wcale nie zabezpiecza papstw od wewnętrznej tu partji, które obradowało od 16 do 24 listoWynurzenia p. Frumklina nie pozostały
bez odpowiedzi. W raporcie generalnym na
>:,·J~k_ podmiotowość w tej kwestji trudno po- ·walki partyjno ~ ·polit)'cznej. Wymowne przy- pada. W myśl kierunku reprezentowanego
sąozić. To . p. Devey, amerykański doradca kłady tego dafa".nam rewolucja francuska, a przez prezesa Sownarkomu p. Rykowa rezowspomnianej już sesji p. Stalin odpowiedział
rządu polskiego.
Zadaniem p. Devey'a jest obecnie obserwujemy riaocznie potwierdzenie lucja stwierdza, że „polityka rolniczo - gospo w te słowa: „Dopędziliśmy i przegoniliśmy
darcza musi być przebudowana", że „trzeba wszystkie czołowe kraje kapitalistyczne w
tej prawdy w życiu Z. S. S. R..
baczyć pilnie, aby gospodarka finansowa rzą
zredukować stosowanie prawa o opodatkowa·du była prawidłowa, by Skarb Pruistwa Pol·Jednolita partia komunistyczna jest od niu indywiduainem, że należy prav.o to stoso- sensie wprowaqzenia nowego ustroju sowieckiego. Ale tego me dość. Aby osiągnąć ostate
~ -skiego opierał się na pewnych podstawach.
szeregu lat mitem. Gdy tylko kończy się jeCóż · więc
mówi p. Devey o podatkach dna ·dyskusja, po kr<?tkiej przerwie wyrasta wać bez zastrzeżeń tylko względem najbo- czne zwycięsi:wo socjalizmu, trzeba dopędzić
gatszej części włościaństwa, naogół wzglę i przegonić te kraje pod względem techniczw Polsce:
nQwa głowa hydry. Wewnątrz wszechmocnej
„System podatkowy, zbyt szybko stwą;; ,;wakupy" okazuje się tyle partyj i kierun-. dem 3 proc. gospodarstw rolnych"; dalej po· no - e1rnnomicznym, O ile tego nie osiągniemy
rzany, nie jest całkowicie ·za dawalniający. ków, że jednopartyjność musi być uważana leca rezolucja stosowanie najsurowszych kar - ponuro brzmiały słowa - to zostaniemy
· pewne sfery ludności ponoszą zbyt w~elkie zĘl, kiepski żart. Obecnie przechodzimy okres za przeciąganie struny przy opodatkuwaniu, starci··.
wreszcie poleca popieranie przemysłu domo· ciężary podatkowe, a poszczególne rodzaje: -nowego natężenia waśni i konkurencyj pomię
A dalej dyktator sowiecki mówił: „Nie
podatków okazały się w praktyce wadliwe". dzy partjami w łonie Bloku Współpracy ko- wego. Ten ostatni punkt jest może najbardziej sposób jest obronić niezależności naszego krawymownem
zerwaniem
z
teorjami
komuniZ uwag p. Devey'a o poszczególnych ro· munistycznej zrodzonemi. Z jednej strony
ju, jeżeli nie będziemy mieli dostatecznej badzajach opodatkowania w Polsce, . należy podnoszą głowę pognębieni „trockiści", upo- zmu.
zy przemysłowej do obrony. A nie można
przedewszystkiem podkreslić jego uwagi o minając się o swego wodza, który, jak stw.er
Dla okrasy i na pociechę uchwalono też re stworzyć takiej bazy, nie posiadając wyższe1
podatku obrotowym. Pan Devey jest zdania, dza to Radek w liście adresowanym do „Pra- zolucję, zalecającą surową walkę z wszelkie- techniki w przemyśle".
ze podatek obrotowy nieró\vnomiernie · obcią wdy", a ogłoszonym w „Rothe Fahne", znaj- mi „pochyleniamf', a osobliwie praw1cowemi.
Stalin na dowód swej tezy powołał się, co
ża różne rodzaje handlu: „najbardziej obcią
duje się w okropnych warunkach. Chory, bez Czyta się tutaj tę rezolucję ze śmiechem, bo jest bardzo ciekawe, na Piotra Wielkiego, w
żane są te gałęzie handlu, które posiadają . lekarza i lekarstw, bez środków do życia,
wszak wszys·:ko, co ją poprzzdza jest własnie
wielki obrót, a względnie mały zysk. Prócz twórca „czerwonej armii" traci' siły z dnia wyrazem „praw~cowego pochylenia' ". :\ do te r:im szukając wzorów dla komunizmu. Piotr
Wielki - mówił Stalin - budował fabryki i
tego podatek ten nadmiernie zwiększa cenę na dzień na dalekiem wygnaniu.
go warto dodać, że wkrótce po tej sesji otrzy- warsztaty dla potrzeb ludności 1 armji i na
towaru wtedy; kiedy produkt przechodzi
mał dymisję komisarz pracy p. Szmi?t, a na
Z drugiej · str.ony rośnie i zaognia się spór jego miejsce sprowadzono z zesłania p. lJgła tern opierał potęgę swego państwa. lnnem1
przez kilka stadjów. Jest powszechnie uzna. ną t.zeczą,· że podatek obrolowy nie powi· o -politykę włościańską. Przytem kierunek or- nowa, który reprezentuje potępianą nieda· słowy p. Stalin, p1orunując na opozycję, któ"
ra ciągnie ·do kapitalizmu, sam właśnie stanął
nie n być zachowany w obecnej formie, jako todoksalny p. Stalina, który chciałby skrępo· wno herezję.
na jej stanowisku, orzekając, że ustrój sowiec
jedna z podstaw systemu podatkowego Pol- wać włościaństwo jako nosiciela idei własna·
Na okres tej plątaniny walk wewnętrz· ki nie ma wyboru, albo stworzy wielki techski.
ści prywatnej nie zawsze jest zwycięski pomi
nicznie doskonały przemysł, albo zginie.
Ró\vnież za niewłaściwe uważa p. De"ey mo, że posiada w swem ręku aparat władzy. nych przypadło też ogłoszenie znanego z de·
, 1Albo to zadanie rozstrzygniemy móniektóre przepisy obecnej ustawy o podatku Niejednokrotnie rządząca grupa p. Stalina po pesz listu wicekomisarza handlu p. Frumkliwił w innem miejscu swego oświadczenia p.
dochodowym. P. Devey uważa r(>wnież za
Stalin - 1 wówczas nasze zwycięstwo jest pe
wskazaną rewizję podatku gruntowego: downe, albo też nie rozstrzygniemy, a wówczas
chody z tego podatku w roku 1927 ..,...- 1928
powrót do kapitalizmu stanie się nieunikniowynosiły zaledwie 63.8 milj. zł., czyli około
ny".
2 proc. ogólnej sumy dochodów podatkowych. „Zważywszy, że Polska jest prze<leDylemat p. Stalina wraz z listem Frumkliwszystkiem krajem rolniczym, należy uznać,
na
budzi
w Moskwie wielką sensację: oba one
Trybunał
handlowy,
W ubiegłym tygodniu
że dochody z podatku gruntowego były stadowodzą, że wielki pr:.:ewrót rosyjski przeraktóremu prokuratura de
„Hasło" donosiło o wiel
nowczo zbyt niskie".
- partamentu Sekwany po bia Rosję na organizm gospodarczy, w któkicj aferze giełdowej i o
Obciążenie podatkami pośredniemi ludno·
nie
ruczyła sprawę zbada· rym zasady komunistyczne bynajmniej
aresztowaniu w związ·
ści wiejskiej jest tak samo, zdaniem p, Detriumfują, a wszelka próba nagięcia do nich
nia sytuacji handlowe1
vey'a względnie nieznaczne. Drobny rolnik ku z tern Marty Hanau
i finansowej „Gazette rzeczywistości prowadzi eona jmniej do kryzy
jest więc uprzywilejowany tembardziej, że i jej ex-małżonka bandu Franc", po pr~epro su w 11 jednolitej partji". .
podatek gruntowy obciąża w znacznie więk kiera Blocha, którzy ja:
N.
wadzeniu odpowiednich
szym stopniu większą własność. Ta niesłusz ko wyda wcy pisemka
badań
przedstawił
ra!na gradacja · po.datku gruntowego powinna paryskiego „Gazette du ·
port stwierdzający w
Franc" uprawiali podej'
ibyć usunięta.
konkluzji
upadłość i nie
rzane
operacje
finanso
Przystosowanie się ludności miejskiej, a
pięciozłotówki
wypłacalność.
we
przy
najbliższym
u,
~zwłaszcza hańdlu do bardzo znacznego obPani
Hanau
zauważy
dziale
.
osób,
stojących
·
,
1ci~żenia podatkowego nie jest dowodem, aby
.Jak się dowiadujemy. w Banku Polskim.
ła w związku z tern, że
\ten system nie wpływał ujemnie na gospodar- blisko rządu francus·
nie
jest
odpowiedzialna
w
dniu
1 stycznia ukaże się w obiegu nowy
!Stwo narodowe kr.aju. Przystosowanie się do kiego.
za
ten
stan
rzeczy,
i
że
bilon,
a
mian-owicie niklowe jednozłotówki i
Na aferze Marty
ciężarów podatkowy.e h zostało dokonane w
dokonywała wypłat do srebrne pięcia-złotówki. Stare, sreb.rne jenau
,
paryżanie
stracili
ten sposób, że znaczna część podatków zodnia jej aresztowania.
pół miliarda franków.
stała przerzucona na konsumenta: Prócz tego
dno-złotówki
papierowe pięcio-złotówki
Po
długich
naradach
trybunał ogłosił upa
Ilustracja . nasza przedstawia
głó-w11ą
system podatkowy wstrzymuje rozwój wiei- ·
będą powoli, lecz systematycznie wycofywadłość przedsiębiorstwa „Gazette du Franc"
kich przedsiębiorstw przemysłowych w Pol- sprawczynię afery i jej ex-małżonka~
ne z obie~u. .
;
wszystkich filjalnych oddziałów
sce-mim.o, że jedną z najważniejszych prz-y.
. q;yn ,niedorozwoju eksportu jest nadmierne
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Posterunkowy

Wtorek, 11 grudnia, Damazego P. W.
$roda, 12 grudnia, Aleksandra M.

zastał

TEATRY.
Teatr Miefski - Sekretarka Pana Prezesa.
Teatr Kameralny - Czy Konstancja słusznie
Teatr Popularny ·- Jojne Firułkes.

oskarżony

kiej

skazany na rok domu poprawy
Szymczak wydobył rewolwer, grożąc nim
Winschównie w razie ponownego usiłowania
znieważenia go.
Winschówna wszczęła głośny alarm, wzy·
wając pomocy. Pusta dotąd ulica zaroiła się
po chwili tłumem ciekawych. Winschówna w
tym czasie uderzyła Szymczaka po raz drugi
w twarz i poczęła uciekać.
Szymczak strzelił w powietrze a następnie
w tłwn. Rozległ się przeraźliwy krzyk ran·
nych. Tłum byłby się niewątpliwie z Szymcza
k1em krwawo rozprawił gdyby w porę nie
nadbiegła policja mundurowa. Polic1a tłum
rozgoniła. Na chodnikach zostali tylko ranni.
~Jeden z rannych Stanisław Cieślak, leżał bez
życia, zaś lżej ranne Winschówna i Stanisła
wa Czapla opatrzone zostały przez lekarza
pogotow1a i odwieziofl.e do szpitala.
Na miejsce przybyły władze policyjne,
które wdrożyły dochodzenie. W wyn.ku tego ·
dochodzenia Władysław Szymczak pociągnię
ty został do odpow1edzialności sądowej za za
bójstwo Cieślaka i usiłowanie zabójstwa Winschówny i Czapli.
W dniu wczorajszym zasiadł Szymczak na

W pewnej chwili obok Winschówny i jej to·
warzyszy przeszli dwaj mężczyźni, a miano·
wicie Władysław Szymczak i Korecki. Ten
ostatni zaświecił lampką elektryczną w stro·
nę Winschówny, na co Dzięgiel zwrócił mu 1:1·
wagę. Na tern tle wynikła między nimi sprzeczka, podczas której Winschówna uderzyła
Władysława Szymczaka pięścią.

Dnia 26 sierpnia r. b. o godz. 9 wieczór
nieliczni przechodnie ul. Franciszkańskiej za
alarmowani zostali strzałami. Jak się okazało
strzelał Władysław Szymczak funkcjonar·
jusz P. P. ubrany po cywilnemu.
We wnętrzu sklepu przy ul. Franciszkań·
skiej 92 stała Michalina Winsche z M1eczysla
wem Szymczakiem i Wacławem Dzięgielskun.

CO GRAJĄ DZlś W KINACH:
Apollo - Młodzież wielkomiejska.
Casino - Tajny Kurjer.
Capitol - Księżniczka Dunaju.
Czary - Ręce do góry.
Corso - Prawo pięści.
Dom Ludowy - lVlarkita.
Era - Przeznaczenie.
Grand Kino - Niewolnica Demona.
Luna - Nadkobieta.
Miejskie Kino Oświatowe - Książę krwi.
Mimoza - Tułaczka księżny Trubeckiej.
Mewa - Przeznaczenie.
Odeun - Sfałszowane Miliardy.
Pałace - Niedola upadłych dziewcząt.
Resursa - Czarna Venus.
Record - Ostatni wyścig.
Splendid - Jad miłości.
Spółdzielnia - Wielkomiejska młodzież.
Syrena - Czerwony Pirat.
Słońce Człowiek bez nóg.
Wodewil - Sfałszowane Miljardy.
Victoria - Jim postrach preryj.
Venus - Nad brzegiem Gangezu.
Zachęta Ostatni walc.

Wólczań
o zabójstwo

rz laniny przy ul.

E

m

Wszys kie nowe budowle b~dą budo~ane
przez specjalną komisję
wiciele wydziału bezpieczeństwa publicznego, insrekcji budowlanej i policji.
Niezależnie od zbadania przyczyn kata·
strofy przy Al. I-go, Maja, komisja ma dokonać lustracji wszystkich wznoszonych obecnie na terenie miasta budowli celem stwier·
dzenia czy budowle prowadzone są w myśl
obowiązujących przepisów.

W związku z zawaleniem się domu przy
Al. I-go Maja, p. Wojewoda Jaszczołt powo·
łał specjalną komisję lustracyjną, której zadaniem będzie przeprowadzenie dochodzenia
w tej sprawie.
Na czele komisji stanął inż. Woźnicki, za·
stępca dyrektora okręgowej dyr. robót publicznych, a pozatem wchodzą do niej przedsta

Nadzwyczajne zebranie
Stow. Drobnych Kupców i

Przemysłowców

ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Ło

dzi.

Polskich

Oskarżony do faktu strzelania się przy·
znał, twierdząc, iZ działał w obronie koniecz·
nej. „Byłem atakowany przez tłum, ki!kakrot
nie byłem uderzony w twarz. Z tłumu padały
okrzyki - bić łata, co w narzeczu bałuckim
znaczy policjanta. Dowodzi to, iż mimo, że
byłem ubrany po cywilnemu tłwn wiedział,

W ten sposób zgłoszony 'został na kandydata p. Teofil Zielonka, Aleksander Szmidt
oraz Wagner Otto.
Po wyborze tak zw. komisji skrutacyjnej,
w skład której weszli pp.: Cieślecki Józef,
Łodzi.
Kempa Franciszek, Kuligowski Stanisław iż jestem funkcjonarjuszem policji",
Lebranie zagaił prezes Stowarzyszenia p. przystąpiono do głosowania, a następnie do
Sąd po przesłuchaniu świadków i rozpa·
Jan Lesiński, poczem oddaj przewodnictwo obliczania głosów.
PORADY PRAWNE DLA KUPCóW.
trzen.u
okoliczności sprawy,
skazał mimo·
komisarzowi wyborczemu do Izby Przemysło
Poszczególni kandydaci otrzymali nastę wolnego zabójcę na rok domu poprawy.
Stowarzyszenie Drobnych Kupców i Prze- wo-Handlowej, naczelmkowi Wydziału Przemysłowców Polskich Andrzeja 34 komu- · mysłowego w Województwie p. inż. Karolowi pującą ilość głosów: p. Zielonka - 41 i p.
Szmidt - 19 oraz p. Wagner - 3 głosy.
nikuje, że w poniedziałki i piątki od godz. 8 Bajerow1. Pozatem za stołem prezydjalnym
Wobec powyższego na radcę Izby Prze·
d 9-ej wiecz. odbywają się w lokalu Stowa- zasiedli pp.: Adam Miszczak i Jan J aśkie
mysłowo
• Handlowej z9stał wybrany więk
rzyszenia porady prawne dla kupców.
wicz.
Na wstępie p. inż. Bajer zakomunikował szością głosów p. Teofil Zielonka.
ś
Po spisaniu odpowiedniego protokułu zezebranym, iż p. minister Przemysłu i Handlu
branie zakończono.
przyznał Stowarzyszeniu prawo wyboru jeDziś i jutro odbywają się dodatkowe zeZgodnie z odnośncmi przepisami w dniu brania kontrolne szeregowych rezerwy i podnego radcy do Izby Przem)'słowo · Handlowej, przyczem zwrócił uwagę na brzmienie wczorajszym Stowarzyszenie Drobnych Kup- spolitego ruszenia.
i ców i Przemysłowców Polskich, przesłało od·
art. 38 statutu wyborczego do Izby.
Na zebrania winni zgłosić się mężczyźni
W dniu 16 grudnia r. b. w lokalu Tow.
Następnie w związku z powyższem wepis protokułu odbytego zebrania do Głównej roczników 1903, 1900, 1888, 1890, 1891, 1895,
Rzem. „Resursa" o godz. 11 rano w drugim zwał zebranych do zgłaszania kandydatów.
Komisja Wyborczej.
(x)
1896, 1897, 1898, 1899, 1887, 1892, 1893, 1894,
terminie odbędzie się walne roczne zebranie
1891, którzy obowiązani byli zgłosić się na
członków Cechu Bednarzy z
porządkiem
ostatnie zebrania i obowiązku tego z jakichdziennym następującym:
kolwiek powodów nie wypełnili
1) Spr a wo zdanie za rok 1928.
Zgłosić winni się mężczyźni powyższych
O godzinie 12 rozpoczęły się obrady przy
W ubiegłą niedzielę odbył się w Łodzi
2) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. zjazd. uczestników łóclzkiego baonu harcerskie ul. Ewangeli.::kiej 9, które trwały do godzi- roczn1ków zamierzkali w obrębie komisarja·
3) Ogólne sprawy Cechu.
go, który w roku 1918 po wypędzeniu oku- ny 4. Obradom przewodniczył p. maj. Pfajłer tów policji 2, 3, 5, 8, 9, 11.
4) Wolne wnioski.
pantów uformowc.J.ny został w Warszawie i pierwszy kome!!dant baonu harcerskiego.
brał czynny i zaszczytny udział w walkach z
W zjeździe brał również udział p. podpuł~
wrogami Polski,
kownik Zawiślak, oraz cały szereg wyższych
Zjazd obradował w lokalu komendy Z. H. oficerów z całej Polski.
P. przy ul. Ewangelickiej 9.
W dniu jutrzejszym w lokalu przy ul. Po·
Naczelnictwo związku harcerskiego repreO godzinie 9 rano odbyła się zbiórka hao·
zwiedziła wczoraj Łódź
niaków, oraz hufców harcerskich, pocze~ na- zentowali p. sędzia Olbromski, oraz p. Marja morskiej 18 urzędować będzie dodatkowa
komisja poborowa.
W dniu wczorajszym bawiła w Lodzi wy· stąpił odmarsz do Katedry, gdzie o godzinie Wocalewska.
Przed komisję winni stawić się ci, którzy,
cieczka dziennikarzy, zorganizowana przez 9 m. 40 odbyła się msza św. Po nabożeństwie
O godzinie 4 odbył się wspólny obiad w
wszystkie syedykaty dziennikarzy na zapro- podczas którego podniosłe przemówienie wy- Tivoli, który trwał do godziny 7. O godzinie 8 dotychczas nie mają uregulowanego stosunku
szenie Związku Przemysłu Włókienniczego w głosił ks. kapelan Nowicki, uczestnicy zjazdu wieczorem odbył się wieczorek w lokalu przy do służby wojskowej a zamieszkują w obrę· 1
Państwie Polskiem.
ul. Ewangelickiej 9. połączony z popisami bie komisarjatów policji 2, 3, 5, 8, 9, 11.
złożyli wieńce na płytach poległych harcerzy
Następna dodatkowa komisja dla zamiesz
I
wokalno
muzycznemi.
W wycieczce wzięło udział czterdziestu oraz Nieznanego żołnierza.
kałych w pozostałych komisariatach odbę
kilku dziennikarzy, reprezentujących prasę
dzie się w dniu 22 grudnia.
stołeczną, oraz prasę wszystkich ważniejszych
Sędzia
środowisk prowincjonalnych.
w 70-ym roku życia przechodzą
odbędzie sią w nadchodzący
usłyszymy llziś
W ciągu przedpołudnia wycieczka pod
w stan spoczynku
kierownictwem przedstawicieli Związku Prze
C!wartek
mysłu Włókienniczego
zwiedziła szereg faZ dniem 1 stycznia 1929 roku wchodzi w
brvk włokienniczych, zaznajamiając się szcze
W czwartek 0 godz. 7.30 wiecz. odbędzie
WTOREK, dnia 11-go grudnia.
życie
ustawa o nowym ustroju sądownictwa.
~ólowo z procesem produkcji włókienniczej, się posiedzenie plenarne Rady Miejskiej, na
oraz warunkami pracy robotników.
którem zgłoszą szereg wniosków referenci Określa ona między innemi sprawę wieku 11.56-12.10 Sygnał czasu z Warsz. Obserw.
poszczególnych komisyj radzieckich. M. in. urzędników w magistraturze sądowej. We·
Astronom., hejnał z Wieży Marjackiej w
O godz. 2 po poł. Związek Przemysłu Włó na posiedzeniu czwartkowem omawiane bę dług tej ustawy sędzicwie i prokuratorzy bę
Krakowie, kom. lotn.-meteorolog.
k1enniczego podejmował wycieczkę śniada· dą sprawy: ustalenia stawek dodatku komu- dą mogli pozostawać w służbie czynnej do 15.00-15.20 Komunikaty: lotnicz<l'-meteoro·
n.iem, p.oczem po połi7dniu ~ go~z: 5_ o~była nalnego do państwowego podatku od nieru· 70 roku życia.
logiczny, gosp. i nadprogram.
mę dłuzsza ko~f~ren~1a w s1edz1b1~ ~w1ązku. chomości, wprowadzenie zmian do statutu
15.20-15.45 Przegląd polityki międzynaro·
Przemysłu Włok1enmczego, na ktore1 ~rze· 1 podatku mie1skiego od ładunków kolejowych,
dowej za m. listopad.
łodzianie
prow.a~zono obszerną dyskus1ę w zak~e~te z.a przemianowanm ulic, ustanowienia 10 stypen
15.45-16.00 Aktualja.
gadmen, d?tyczących . przemysłu ~łoki.e1~ni· I djów miejskich dla studentów akademickich zostawiają w tramwajach całą masą 16.00-16.55 Muzyka płyt gramof.
czego wogole, a łodzk1ego w szczegolnosc1.
szkół krajowych dla uczczenia 10-lecia Nie·
rzeczy
17.10-17.35 Odczyt p. t. Życie sportowe w
Konferencji przewodniczył dyrektor Zwią podlegloś<:i, p~wołania .do życi.a Miejskiej
miastat:h amerykańskich. - Dział Sport
W okresie miesiąca listopada roztargniezku dr. Marceli Barciński.
Rady Szpitalne), ustalema godzin handlu t
i Wychowanie Fizyczne.
ni łodzianie zostawili w wagonach traruwajo· 17.35"-18.00 Transmisja odczytu z Katowic.
.
1·
G
d
H
t
1
db
ł
.
szereg
mnych.
o e u o y się
W1eczorem w sa i ran
wych następujące przedmioty: 17 sakiewek, 18.00-19.00 Koncert kameralny.
uankiet na cześć uczestników wycieczki, wy··
9 parasolek, 1 piłkę, 1 koszyk, 13 rozmaitych 19.00-19.20 Rozmaitości.
1
dany przez Związek Przemysłu \'(iló .-ienniinżyniera
paczek, 30 portmonetek, 1 parę rękawiczek, 19.30-19.55 Odczyt p. t. Nad Notecią. (zego w Państwie Polskiem.
1 bransoletkę, weksle na sbmę 2300 zł. płat
Dział Krajoznawstwo.
zecz~
ne w 1929 r ., 3 laski, 2 teczki skórzane, książ 19.55-=-20.05 Komunikat rolniczy, transmigja
Jak już donosiliśmy, prez'ydjum magistra- ki i zeszyty szkolne, brzytwę, niklowy zegaz Krakowa notowań giełdy krakowskiej.
ż
t' zawiesiło w czynnr<ciach inż. Krzeczkow rek damski, portfel z pieniędzmi i ks;ążecz· 20.30 Koncer t wiec zorny.
kę wojskową, metrykę i 1 torbę z pantoflami
~kiego z inspekcji wydziału b . . 'owianego ma·
Dziś w nocy, dnia 11 grudnia, dyżurują
W przerwie kom. Teatrów Miejskich.
gistratu za pe·wne nadużycia w stosunku do do g;mnastyki.
następujące apteki
Po koncerci e komunikaty: lotn~czo-me•
M Epstem (Piotrkowska 225), M. Barto· petentów wydziału.
Wszystkie wymienione przedmioty mogą
teorologiczny, sportowy, nadprogram oraz
szewski (Piotrkowska 95j
M. Rozenblum
kom. P.A.T.
W piąt<ek odbyło się posiedzenie komisji odebrt1.ć prawi właściciele w godzinach b~u I
(Cegielniana 12). Sukc. Gorfeina !Wscho· dyscyplinarnej i w wyr'ku rozprawy inż. ro•vych w wydziale ruchu Ł. K. E. przy uli- ::?2.30-23.30 Transmisja muzyki lekkiej i ta·
dnia 54), J. Koprowski (Nowomiejska 15), Krzeczkowski został z magistratu zwolniony. cy Tramwaiowei N.- i=;
necznei z restauracji „Oaze.'·.
W ub. niedzielę w lokalu Stowarzyszenia
Drobnych Kupców i Prezmysłowców Pol&kich przy Ul. Andrzeja 34, odbyło się nadzwyczajne ogólne zebranie, celem wyboru
radcy do Izby Przemysłowo • Handlowej w

SEKCJA PRAWNA
przy T w. Rzem, „Resursa" zawiadamia, że
przyj~cia interesantów
odbyweją się we
wtorki i piątki od godz. 7-8.30 wiecz.

Dodatkowe z brania
kontrolne dz· l tutro

Roczne zebranie cechu
ednarzy

I

Zjazd ucze tników Baonu Harcerskiego

Dodatkowa komisja
poborowa

Wycieczka dziennikarzy
polskich

Posiedzenie Rady Miejs1dej

i prokurator

Co

przez raa;o

Roztargnieni

I
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.„HASŁO" z dnia 11 grudnia 1928 rok.u.
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WIELKA KAT
Przy ul.
Oba wagony

p·otrkows~iej
zostały

pasażerów odniosło

Zmasakrowane
W sobotę o godz. 9 wieczorem dozorca
kolejowy Stanisław Jaśkiewicz udał się na
obchód swego odcinka, w pobliżu ul. Rokicińskiej.

Idąc wzdłuż toru natknął się na człowie
ka, leżącego na szynach.
Po bliższem przyjrzeniu się stwierdził, że

Wczoraj ulica Szara na Chojnach była terenem krwawej trageciji miło6nej.
Niejaki Mołotkiewicz pałał gorącym afektem do Marji Graczyk.
Wczoraj o godz. 5 po poł. ujrzał Mołotkie
wicz Marję Graczyk w bramie domu Nr. 14
w towarzystwie innego mężczyzny.

,

S1111it

I

Nagły

skon na ulicy

Wczoraj ptzy ulicy Piotrkowskiej Nr. 75

KRWI

·ku sercowe.go i wkrótce przed przybyciem
lekarza pogotowia ratunkowego zmarł.
Towarem i wózkiem zaopiekowały się
\•dadze policyjne. Zwłoki Woźniaka przewie"
ziano do prosektorjum miejskiego.

Dla mlodziezy 1 dorosłych

ZDOBYWCY OCEANU
Clifta

Smierć służąc

\Uilltam 8oyd I E11nor fair

Ncisti::pny program: „i=ZALEŃOf".

podrzuciła

m~t

a

3-mies. dziecko

fabryki Fajtlowicza

Wczoraj o godz. 10 rano w oddziale farbiarni pończoch Fajtlowicza, mieszczącej się
przy ul. Pomorskiej 25, "'IV)'buchł pożar.
Ogień spostrzegli mieszkańcy tego domu.
·ogień powstał w suterynie.
Natychmiast zaalarmowano straż ogniową. Wprzeci ągu krótkiego czasu na miejsce
poża ru przybyły I i II oddziały straży, które
po półgodzinnej akcji ratunkowej, ogień zlo·

k~~OW~~

z przeprowadzonego dochodzenia wynika, że pożar powstał na skutek zbyt silnej
temperatury służącej d0 ~US7~ti;a onńc-zoch.

kobiety

Premjera gw' azdkowa dla najmłoaszej
dziatwy.

jest to trup kobiety, straszliwie zmasakrowa
nej.
Jaśkiewicz o swem odkryciu zawiadomił
władze policyjne,
które starają się ustalić
nazwiskc nieznajomej.
Zachodzi tu bowiem podejrzenie, że kobieta popełniła samo~ójstwo.

. W nie~zielę najbliższą ó godz. 12 w połu·
dme premiera nowej 3-aktowej bajki dla dzie
ci ,,Długonosy Karzełek i Królowa Gąska".
Bilety w cukierni Gostomskiego.

I

TEATR KAMERALNY.
Ostatni występ K. Adwentowicza.

Zazdrosny amant, tracąc panowanie nad
sobą, wydobył rewolwer i dał do Marj1 Graczyk kilka strzałów, które na szczęście dotknęły kobietę tylko lekko.

I

Po oddaniu strzałów Mołotkiewicz zbiegł.
Po przeprowadzeniu dochodzenia policyjnego został jednak aresztowany i osadzony
w areszcie śledczym.

i DOO

Ofiara potwornego
zmarła

Jutro, środa, po raz ostatni kreować bę
dzie Karol Adwentowicz tytułową rolę w
komedji „Brzydki F errante~.
Dziś, wtorek, w czwartek i w piątek
dowcipna · komedja angielska Maugham'a
„Czy Konstancja słusznie postępuje?" z L

męza

l

Na ostatniem posiedzeniu Zarządu PZPN.
rozpatrywany był protest ŁTSG. w sprawie
przyznania walcoweru za przegrany mecz z
Polonją w Przemyślu 2:3, ponieważ w ba:rwach Polonji brał udział były gracz Burzy
pabjanickiej Siudak. Protest LTSG. został
odrzucony, ponieważ po zlikwiqowaniu w u·
biegłym roku zatargu mięqzy PZPN. i Ligą
gracze mogli bez zwolnienia zgłaszać się do
innego klubu, w wypadku zaś jeśli pozostali
wierni swoim barwom zmuszeni byli podpi·
sać dla swego klubu nowe zgłoszenie, zaś
Siudak, który w owym czasie przebywał w
wojsku w Przemyślu nowego zgłoszenia dlu.
Burzy pabjanickiej nie podpisał i tym samym był zwolniony. Wobec tego wszelkie
szanse ŁTSG. przejścia w roku bieź. do Ligi
zostały ostatecznie przekreślone.

W ubiegłym tygodniu ,,Hasło" donosiło,
że przy ul. Radwańskiej 19 tkacz ph1szo lłY
Józef Jatczak poderżnął w bestjalski sposób
~ardło swej tonie Helenie.
.
Przez 7 dni Jatczakowa męczyła stę na ło
żu szpitalnem i wczoraj o godzinie 2 po połu
dniu zmarła po udzieleniu jej ostatniego namaszczenia przez księdza.

lamacny samobójcze
Józef Pilarski lat 27, zamieszkały przy
ul. Lwowskiej 13, chcąc pozbawić się zycia,
zażył większą dozę kreozotu.
.
W domu przy ul. Ogroaowej 42, Jan Kę
dzia w celu samobójczym napił si~ kwasu
siar~nego. Lekarz pogotowia ratunkowego o<lwiózł samobójcę w stanie beznadziejnym do szpitala w Radogoszczu.
Przyczyna samobójstwa nie została dotychczas ustalona.

o

wejśc1e

Barwińską.

I

TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 18.
Dziś · i codziennie „Jojne Firułkes", który
pierwszemi spektaklami zapewnił sobie po·
wodzenie i długie bytowanie. Efektowne i
mocne sceny spotykają się z ogólnem aplauzem, tańce purymowe i piekarzy stale bisowane.
W sobotę i w niedzielę „Jojne Firułker"
grany będzie po południu i wieczorem.
Bilety do nabycia w obu kasach tea ru.

szpitalu

HASŁO SPORTOWE
~n · cy Jny mecz
Protest Ł.T.S.G odrzucony

Wdniu wczorajszym gospodarz Franciszek Jamc.t<i, zamieszkały we wsi Maskowice. powiatu łęczyckiego wychodząc zrana do
prac. Y• spostrzegł obok drzwi dziecko płci
męskiej, liczące koło 3 miesięcy.
Dziecko było formalnie zsiniałe z zimna
i dawało słabe oznaki życia. Janickiemu nie
udało się dziecka doprowadzić do przytom~
ności i zmarło ono przed zawezwaniem pomocy lekarskiej. Powiadomiona o powyż
szem policia wdrożyła docho~łzenie w celu
ujęcia wyrodnej matki.

żar

J w wannie

W dniu wczorajszym wydarzył się straszny wyp1dek w domu nr. 54 przy ul. Piotrkowskiej. U zamieszkałych tamże państwa
Drapiszów pełniła od dłuższego czasu obowiązki służącej
32-letnia Antonina Krulak,
która w dniu wczorajszym zmarła nagle w cza
sie kąpieli.

'. ocz~tel( ~eansow dla <:1or0stycn ...> -10..tz. 18.45
1 21. w soboty 1 w niedziele 16 45, ld.45 1 21.
Początek seansów dla m10.Jz1ezy o q. I 5·eJ
• 17.-. w soboty ; niedziele o 13 i 15-ei

Wyro na

Straty wynoszą 5,000 złotych.

zwłoki

dobie·

Znakomity ten artysta grać będzie jesz·
eze „Kupca Weneckiego" we czwartek na
przedstawieniu związkowem i w sobotę wieczorem; nadto w piątek o godz. 4 m. 30 po
południu dane będzie specjalne przedstawienie ,,Kupca Weneckiego" dla młodzieży
szkolnej z Karolem Adwentowiczem.
Dziś wtorek, jutro środa i w piątek wieczorem gorąco przez prasę przyjęta „Sekretarka Pana Prezesa" ze Stefanją Jarkowska
w toli tytułowej.
·
środa i piątek ceny popularne.

Do poranionych pasażerów wezwano Pogotowie Ratunkowe, którego lekarz po udzie
leniu pomocy, odwiózł ich do domu.

dzień

miał miejsce wypadek nagłej śmierci. Niejaki Michał Woźniak, lat 37, zamieszkały przy
ulicy Piotrkowskiej 67, ciągnąc za sobą wó·
zek naładowany towarem, dostał nagle ata-

Dramat w 10 clu aktach

głównych:

Ruch kołowy został wstrzymany ze wzglę
du na zatarasowaną jezdnię.

w kronice policji z pogotowia

(M.ON->Jt:UR BEl\UCl\IRE)

w rolach

Występy Karola Adwentowicza

gają końca.

l\ilka strzalów do niewiernej oblubienicy

Od wtorku, dnia 11. X1L do 17. XIL 1928 r. wł.
Dla dorosłych

pow1eśc1 ł)&.1D110na

rany

Zemsta zdradzonego amanta

skutek silnego zderzenia został pouszkodzony wagon linji Nr. 14.
Motor został zerwany, pancerz pogięty,
w wagonie zaś wyleciały wszystkie szyby.
Podobnemu uszkodzeniu uległ również
wagon linji Nr. 10. Kilku pasażerów zostało

Dramat w lU·c1u a1<t p/g

TEATR MIEJSKI.
Ostatnie występy K. Adwentowicza.

na torze kolejowym

Ną.

WODNY HYNEK (róg Rokicińskiej)

dwa tramwaie

rzyły się

pokalepzonych, a dwoje z nich 54-letni Anioni Czajkowski, zamieszkały przy ul. Dworskiej 14 i 43-letnia Bronisława Fred, zamieszkała przy ul. Paryskiej Nr. 3 ulegli ciężkie
mu poranieniu odłamkami szkła.
Na miejscu katastrofy zebrały się liczne
tłumy przechodniów.

ważnie

IYlieiski Kinematograf Oiwiatowv

z

A TRAMWAJOWA a-reatr1n11rua.g

zdemolowane, kilku

Wczoraj o godz. 10 rano zdarzyła się przy
ul. Piotrkowskiej na odcinku 6-go Sierpnia
(Zielonej katastrofa tramwajowa.
Zderzyły się mianowicie 2 tramwaje, jeden linji Nr. 10 i linji Nr. 14.
Przebieg wypadku był następujący:
Na wspomnianym odcinku w kierunku
6-go Sierpnia jechał tramwai linji Nr. 14,
prowadzony przez motorniczego Sergjusza
Gurynowicza, zamieszkałego przy ul. Spacerowej 16 na Bałutach. W momencie, gdy
tramwaj był w pełnym biegu, poprzez jezdnię przechodził starszy mężczyzna, który z
niewiadomych przyczyn upadł na tor.
Dzięki przytomności umysłu motorniczego, wagon linji Nr. 14 został zahaJ}:lowany.
Z powodu silnego zdenerwowania motorniczego, który zmuszony był silnie hamować
wagony, wyskoczyła z motoru rączka, służą
ca do regulowania biegu i włączenia prądu.
Ponieważ tramwaj był w pełnym bie~u,
motorniczy obawiając się wykolejenia hamował wagon hamulcami nożnemi.
Bieg tramwaju -meco się zmniejszył. Motorniczy jednakże nie zdołał w krótkim stounkowo czasie nałożyć ręczki i regulatora.
W tym momencie wagon linji Nr. 14
wpadł z niezwykłą siłą na wagon dodatkowy linji Nr. 10.

SIĄZE

TR

Str. 5 __ ,

do klasy A

„Hasło" dowiaduje się,
że trzecia rozgrywka między Burzą pabianicką i Biegiem o

wejście do klasy A w Zgierzu odbędzie się
na neutralnym boisku, ponieważ obydwie
drużyny zdobyły w grach finałowych po dwa
punkty i stosunek bramek 2:2. Trzeci a zarazem decydujący mecz prowadzony będzie
systemem olimpijskim z przedłużeniami, ai
do ostatecznego rezultatu. Zawody te odbędą się już w nadchodzącą niedzielę na boisku Sokoła zgierskiego.

DO CZLONKóW LóDZK. TOW. KOLARSKIEGO.
W dniu 21 b. m. o godz. 8 m. 3Q Łódzkie
Towarzystwo Kolarskie (dawniej Towarzy·
stwo Warszawskich Cyklistów w Łodzi) urzą
dza w lokalu własnym (ul. Piotrkowska 174)
„Tradycy;ny opłatek"
W. Panowie członkowie .proszeni są o zapisywanie się w Klubie u gospodarza T -wa w
środy i piątki do dnia 19 b. m.

Popiera]·my
II~~~~~~-~~~-~~
wytwórczość kraiową!
.'I

Z MIEJSKIE GALERJI SZTUKI.

Na okres świąteczny Dyrekcja Miejs el
Galerji Sztuki przygotowała zbiorową wystawę dzieł znanego orjentalisty Aleksandra
Laszenki, który w dniu otwarcia swej wystawy wypowie prelekcję „O grobowcu Tu·
tankhamena". Pozatem prof. Al. Neuman U·
zupełni swą przepiękną kolekcję
nowemi
pracami.
Do obejrzenia wystawy gwiazdkowej po·
zostaje żaledwie parę dni, do piątku włącz·
nie.
MŁODZIEŻ SZKOLNA -

MLODZI:EżY

AKADEMICKIEJ.
Dzięki obywatelskiemu stanowisku Dy·
rekcji i Młodzieży Gimn. im. Kopetnika,
Gimn. H. Miklaszewskiej, Gimn. Zgr. Kupców, odbędzie się dnia 12 grudnia o godzinie
4-ej min. 30 po poł. w Teatrze Miejskim
przedstawienie trzech utworów dramatycznych napisanych przez uczniów tychże szkół.
Dochód z przedstawienia przeznaczony
jest na budowę Sanatorium dla akademików,
chorych na gruźlicę. Komitet „Tygodnia
Akademika" zwraca się z apelem do całego
społeczeństwa, ażeby obecnością swą na po·
wyższem przedstawieniu zaświe.dczyło,
że
zdrowie akademika leży mu na sercu. Pozo·
stałe bilety nabywać można w Kasie Zamawiań Teatru Miejskiego (cukiernia Gostomskiego) oraz w biurze „Tygodnia Akademika", Konstantynowska 26, od 5.30 do 7-mej
wieczorem.

Dzisiejsza rodzina
"zisiejsza

szkoła

Tak brzmi tytuł odczytu, jaki wygłosi dnia
12 b. tn. w środę o godzinie 8-ej wiecz. w sali
Stow. Techników, Piotrkowska. 102, znana
mówczyni i publicystka p. Janina Strzelecka.
Aktualny temat i sympatja dla prelegentki - łodzianki ściągnie niewątpliwie li<'zną pu
bliczność naszego miasta, któremu nieobce
jest zainteresowanie , kwestjami społecznemi.
Bilety w cenie 1 zł. są do nabycia w sekre
tarjacie Stow. Techników od 4-7.

------

„HASŁO" z dnia li grudnia 1928 roku. ~~~~~~.;.._-'--~~--·~~~~~~;..._~~--~...:.::;.:.;...;;..:.:~
Nr. 341

Str. 6

Dwa tysiące ~o ych. miesięcznie'
przyźnał„~. sąd okręgowy
żonie

znanego

Dnia 7 grudnia rb. wydział cywilny Sądu
Okręgowego w Łodzi w składzie sędziów Ingeslebena, Szaragrodera i Markusa, sekr.
apl. J. Goldberg rozpatrywał sprawę z powództwa Marji Fiinsterowej o 5,000 zł. miesięcznych alimentów.
Powódkę
reprezentowali adw. Dworzaczek z Warszawy i A.
Dalig z Łodzi, zaś pozwanego adw. Missala.
Na rozprawie sądowej rzecznicy powódki zobrazowali okropny stan materialny, w
jakim się znajduje powódka, b. żona milionera łódzkiego, właściciela największej w
Polsce fabryki pluszu.
Stan ten potwierdził magistr~t. tutejszy,
wydając Fiinsterowej świadectwo ub.ó stwa,
na podstawie którego prowadzi ona sprawę
bez opłat.
·
Rzecznicy powódki wskazali dalej, iż .war
tość samych materjałów znajdujących się na
składzie wynosi 4 miljony złotych, zaś nieruchomości 10 miljonów. ·
Wysokość pensji alimentamej umotvwowali oni załączonemi do. sprawy świadectwa
mi Izby Skarbowej, · z których wynika, iż
Fiinster w roku 1926 miał 236 tysięcy, w roku 1927 - 171 tysięcy złotych czystego dochodu, więc żądana suma 5,000 złotych miesięcznie a 60,QOO rocznie stanowi zaledwie
~ dochodu.
Pozatem rzecznicy powódki ~skazali, iż
pozwany odmawia nawet zwrotu posagu, któ
ry otrzymał przy zawarciu ślubu przed 24
Iaty.
Ą.dw. Misalla powództwa nie przyznał i
P.ros1 o. zbadanie świadków, którzy ustalą,
iz powodka korzysta dotąd ze wszystkich
wygód, jakie miała do czasu uzyskania roz·
wo du.

Baczność,

posiadacze broni

. . Łódzkie S~aro~two Grodzkie komunikuje,
iz Of;oby pos1ada1ące zezwolenie na broi1
palną ważne na rok bieżący, winni do końca
tego roku wnieść podanie o ich prolongatę
na rok przyszły. W odnośnem podaniu należy powołać ~ię na liczbę za którą tegoroczne zezwolenie zostało przedłużone, ewentualnie wydane, oraz wyszczególnić rodzaj,
system, numer i kaliber posiadanej broni.
Poda~ie nal~ży skł~dać zależnie od miejsca zam1eszka01a, a więc osoby zamieszkałe
w obrębie kom. P. P. 1, 2, 3, 4, w I Ekspozy~u~ze Starostwa Grodzkiego przy Pl. Kosc1elnym 4.
·
· ~· · ·
5, 6, 7, 10 i 12 w II :Ekspoz;turze Starostwa Grodzkiego przy ul. Moniuszki 8.'
8'. 9, 11, 13 i 14 w centrali Starostwa Grodzkiego przy ul. Kilińskiego 152.
. Wyją!ek od po~ższego stanowią wypad~·· w kt.<;>ryc~ bron Jelit własnością firmy lub
ms~ytucJl, wowczas osoba, na którą zezwoleme. ~a być .wydane winna podanie swoje
z pos~1adcze01em odnośnej firmy skierować
do te1 Ekspozytury, lub centrali Starostwa
Grodzkiego, w skład której wchodzi komisarjat P. P. w obrębie którego znajduje' się
fabryka. ·::

film

Grand-Kino.

„NIEWOLNICA DEMONA".
Zna~om~~Y twórca „Czterech jeźdźców
Apokah~sy ~ex Ingram, pokusił się o zrealizowanie mesamowitego filmu z Pawłem
Wegenerem - hypnotyzerem studjującym
czar:ną magję, . na wpół obłąkanym, który do
swoich .zbrodni~zych doświadczen wybrał u~ '

Ps Fiinsterowej

przemysłowca łódzkiego

Powódka celowo nie odbiera swego posagu, aby móc wykazać swoją rzekomą nę
dzę. Z powodu późnej pory ogłoszenie wyroku nastąpiło dopiero w dniu wczorajszym.
Sąd postanowił zasądzić od Teodora Fiinstera na rzecz Marji Fiinsterowej tytułem
alimentów po 2,000 złotych miesięcznie, poczynając od dnia 10 maja r. b. płatnych 10

O odroczenie podatku
majątkowego
W dniu wczorajszym minął termin wpła ·
ty jednej raty na podatek majątkowy według
nowego szacunku.

Jak się dowiadujemy, w związku z obec•
z 10 proc. od każdej uchy- nym ltryzysem w handlu, organizacje kupiec
·kie postanowiły zwrócić się do władz skarbo
bionej raty.
.
.
Alimenty p. Filnster obowiązany je~t pła wych z prośbą o odroczenie terminu tej ratv
na parę miesięcy, ponieważ obecnie zbiegły
cić do czasu zwrotu żonie połowy majątku,
który należy się jej na podstawie zaveartej się terminy innych podatków, pozatem kuumowy przedślubnej, z której ·wynika, iż mał· piectwo musi wykupywać patenty na r. 1929,
a wreszcie sytuacja w handlu jest bardzo zła
żonkowie Filnster. umówili się, że uzyskany
w toku małżeństwa wszelki majątek, pozo- i wszelkie nadzieje na ruch przedświąlecznv,
jak dotychczas zawiodły.
,
stanie ich wspólną własnością;
· Memorjat w tej sprawie ~ został już opracowany,i będzie : wysłany przez specjalną de·
lę.gację do . Il1inistrestwa. ·

każdego miesiąca

Konsoiidacja drobnego t<upiectwa
Rozmowa z prezesem Centrali Drobnego Kupiectwa
i Przemysłu Rzeczp. Polskie.i p. Bolesławem Kłobukowskim
Celem poinformowania się o rozwoju or- ' wach podatkowych, które nadmiernie obcią
ganizacyj zawodowych drobnego kupiectwa, żają drobny handel.
Oczywiście działalność nasza zdąża rówzwróciliśmy się do p. Prezesa B. Kłobukow
skiego, 'który udzielił nam łaskawie następu niż w innym kierunku .. Rozumiemy ·doskonale, że Centrala jest orgańizacją społeczno·
jqcych informacyj:
Po ukończeniu wielkiej wojny, w chwili zawodową, a nie ściśle zawodową. Praca
odzyskania przez naród polski wolności, za· nasza ma przedewszystkiem na celu podnie·
sienie zawodu kupieckiego. Dążymy do teznaczył na wstępie nasz informator, drobne
kupiectwo w Polsce znajdowało się w nie- go, by kupiectwo polskie zrozumiało swą ro· ·
lę w Państwie, a tem samem i obowiązki
zwykle ciężkiem położeniu.
swoje względem Państwa. Jednak muszę
Chwila odzyskania wolności zaznaczyła
na miejscu tern zwrócić się do naszych władz
się więc u nas, jak i w całem społeczeństwie
z prośbą, aby one nam tę . pracę ułatwiły.
dążeniem do zrzeszania się. Ten ruch orga Niestety,
nie zawsze tak bywa.
nizacyjny zaczął się budzić w Polsce całej
Jaki
jest stosunek Centrali do innych
Początkowo był on dość chaotyczny, ale
organizacyj społeczno~gospodarczych?
zwiększające się wymagania życia zmuszały
- Za swój kardynalny war.u nek w na·
poszczególne związki do coraz częstszego
szej
pracy uważamy utrzymanie możliwie
porozumienia się i nawiązywania ścisłej łącz
bliskiego
kontaktu ze wszystkiemi organiza·
ności.
Zawsze odczuwano jednak brak incjami gospodarczema. W chodząc w skłod
slytucji, któraby potrafiła skoordynować wy ·
Zjednoczenia Stanu średniego, mamy moż
~iłki jednostek i nadać ogólny kierunek poność utrzymania stałego kontaktu ze sferami
szczególnym związkom. Brakowi temu zaradzono dopiero w 1926 r. przez powołan ie rzemieślniczemi i drobncym przemysłem, co
do życia Centrali Drobnego Kupiectwa j jest konieczne ze względu na ustalenie wspól
nego frontu mieszczaństwa polskiego. PozaPrzemysłu Rzeczypospolitej Polskiej. Muszę
tem często porozumiewamy się ze Stowarzy·
podkreślić, że w ostatnich czasach przystą
szeniem Kupców Polskich w sprawach zawopiliśmy do wytężonej pracy, co najlepiej wykazuje ilość naszych oddziałów prowincjo- dowych.
- Co p . prezes może powiedzieć o stonalnych. Praca ta aje nam tern większe
sunku
drobnego kupiectwa do prasy?
zadowolenie, że jes ona przeważnie samoJeżeli chodzi o prasę, to . raczej powirzutna, gdyż samo kupiectwo rozumie konien p. Redaktor zapytać o stosunek prasy
nieczność organizowania się.
do drobnego kupiectwa.
Szczególnie ważnym był udział nasz w
- Otóż muszę przyznać z . ubolewaniem,
powoływaniu do życia Izb Przemysłowo-Han
że naogół prasa nie docenia roli kupiectwa
dlowych, ce:em zapewnienia drobnemu ku- polskiego w życiu gospodarczem, a niektóre
piecL,.,ru w \ , arszawie, Łodzi i Sosnowcu na- organy prasowe starają się nawet jego zna1e;i;ytej re):ezeatacji. Wysiłki nasze dały czenie zupełnie osłabić; to też specjalnie mujuż nacier pomyśine wyniki, co zawdzięczamy
szę podziękować „Gazecie Porannej" (daw·w du~ej n.:erze stał.ej współpracy z Radą niej 2 groszej, która stała się pismem szczeZjednoczenia Stanu średniego oraz ze Stow. rze interesującem się zagadnieniami gospoKupców Polskich.
darczemi, ze sprawami drobnego kupiectwa
Pozatem mógłbym wymienić nasze prace, w szczególności, podkreślił zakończenie nasz
uprzejmy informator.
mające na celu ulżenie kupiectwu w spra-

Dziwolągi przemysłu

sowieckiego

- : ~Korm~ę·sJe ·a1koholow e

~ędą częściowo zależne
Woj~woqy .

·

od pana

Minister ·Spraw W~wnętrznych przekazał
p. wojewodżie · uprawnienia do współdziała
nia w decyzjach, przysługujące dotychcza~ ·
Ministerstwu z art. 6 ustawy ·antyalkoholowej.
·
: Artykuł ~en, Qkre~la . minimalną odl~głość
.miejiica sprzed~ży napo)<?\\:' alkoholowych od
. warsztatów fa~rycznyc,łl! kości.oJó_w,__szkoł itd.
Na wyjątki od tego przepisu mógł zezwalać dotychczas Minister Skarbu z Min. Spraw
Wewnętrznych, o~ecnie Minis~rstwo Skarbu
wydało zarządzenie, ażeby porozumiewano
się w wymienionych kwestjach bezpośrednio
z władzami administracji ogólnej.

-

Brudy

stwierdziła

komisja w niektórych
cuk1ern1ach

Oddział Sanitarny Wydziału Zdro~otno·
Publicznej przeprowadził kontrolę sanitarną wszystkich na terenie Łodzi istnieją
cych restauracyj i jadłodajni.
ści

Na ogólną liczbę 165 przedsiębiorstw, w
których przeprowadzono kontrolę, 88 znaleziono w stanie odpowiednim, natomiast w
P?zostałych .77 ~twierdzono ~chybienia przeciwko obowiązu1ącym przepisom sanitarnym .
· Właścicieli tych zakładów wezwano do
usunięcia ujawnionych uchybień w wyznaczonych przez Komisje sanitarne terminach.
Niezależnie od tego szereg właścicieli obło
żono mandatami doraźnymi.

Nowe podkowy dla koni
Polska Liga Przyjaciół Zwierząt od dłuż·
szego jut czasu, przy pomocy sił fachowych,
stara się o utworzenie nowego ~ypu podków
dla koni, udoskoQalonych, któreby zarówno
były wygodne i lekkie dła koni, jak równiet
nie niszczyły .tak bruków, jąk podkowy obecne. W najkrótszym czasie poczynione mają
być próby nowych podków, które odbędą się
wobec przedstawicieli Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt oraz Ministerstwa Robót Publ.
i Magistratu m. Warszawy.

Twerska fabryka naczyń wyrabia talerze
„Wieczerniaja Moskwa" z dnia 19 listo·
pada r. b. uskarża się na to, że fabryki so- ozdobne, lecz przy pierwszem użyciu talerzy
wieckie często wyrabiają towary nie nadają farba z nich schodzi i miesza się z jedzeniem,
ce się do użytku. Otóż moskiewska fabryka · wobec czego talerze te spowodowały wiele
„Metałampa" produkuje lampy „błyskawi
wypadków zachorowań. Sowieckie fabryki
ca", które jednakże pomimo swej obowiązu obuwia wyrabiają obuwie, jak zaznacza „Wie
czerniaja Moskwa" - oszałą.miająco dużych
jącej nazwy nie palą się, gdyż trybik, przy
pomocy którego wykręca się knot, jest tak numerów, wobec czego współdzielnie nie
urządzony, że knota nietylko że zapalić, ale
mogą sprzedawać tego obuwia i psuje się
nawet nie można wykręcić. W spółdzielnie ono masami na składach. Najkomiczniejszy
sowieckie, które otrzymały większą partię jednakże wypadek zdarzył się w fabryce wytakich lamp, naraziły się na poważne straty, rabiającej lustra. Otóż lustra te są tak niegdyż nabywcy oczywiście pozwracali te lamdbale wykonane, że albo nic nie odbijają, alpy „błyskawic.e".
bo też wszystko w nich odbija się krzywo.

Polska Liga Przyjaciół Zwierząt w Warszawie, wobec zbliżających się chłodów i sło·
ty, przypomma pp. woźnicom, doro:.~karzom,
oraz tym wszystkim, którzy UŻywają koni,
jako siły pociągowej, aby w czasie postoju
przykrywali je derkami.

~~~gres

mysłowców Polskich (Andrzeja 34) komuni·
kuje, iż przyjmuje wi)łaty na wykup patentów i świadectw handlowych na r. 1929.

Nakrywanie koni

Komunikat Stow. Drobnych
. ·
Kupcow
Stowarzyszenie Drobnych Kupców i Prze

przeciwalkoholowy WLublinie

obradował

nad sposobami zwalczania

W dniach 8 i 9 grudnia odbył się w Lubliroczą, 1asµą dziewczynę; narzeczoną młode- nie 8 Polski Kongres Przeciwalkoholowy pod
go po~tora. ·Talent · inscenizatora widnieje przewodnictwem prof. d-ra Gantkowskiego
w całe! pełni w w~zjach sabatu c-zarownic i , ·(Poznań), któ1·y wygłosił referat wstępny o
szatanow:. w ~~eme padającego na artystkę naukowem badaniu. szkodliwości alkoholu.

odłam? wielkie). rzeźby, w całym ponurym
. Poza tem referaty wygłosili : pp. I. Puzyn~stro1u ; a wywiera wrażenie przedewszyst- · manka (Warszawa) - Zadania kobiety w
kie~ przez kontrast brctalnej i wstrętnej po- walce z alkoholizmem, ks. kan. J an Władziń
staci Wegenera . ze sło?ką, złotowłosą, bez- ski (Lublin) - Z dziejów walki z alkoholizwolną! wobec mego ofiarą .Alice Terry (żo- mem w Polsce, prof. dr. Rafałowicz (Wilno)
?a rezy~era lngramaj. Petrow.itsh stworzył - sp:awozdania z 19-go i 20-go kongresów
mter~suiącą kreację. Katedra Notre Dame przec.1walkoholowy~h, inż. St. Korczyński
z .chtmerami, świetnie zdjęta, wprowadza (Lublm) - Alkoholizm a sprawa robotnicza,
~id.za w nastrój niesamowity sensacyjnego ks. ~:· Korniłowicz (Lublin) - Idea absty·
filmu. Obraz godny widzenia.
n
11 1 dr. A. Kuropatwiński (Drohiczyn Po-

pijaństwa

leski) - Jak zwolnić budżet Państwa z pęt
alkoholizmu?
Obrady komisyjne odbywały się w komisja7h: szkolnej, lekarskiej, ogólnej i kolejowe1.
W obradach kongresu, który odbywał się
w salach Rady Miejskiej, brali m. in. udział
przedstawiciele mmisterstw spraw wewnętrz
nych, pra.cy i opieki społecznej, oświaty,
spraw wo1skowych oraz p. wojewoda lubelski
A. Remiszewski.
Z r~m~enia :Magistra tu m: Łodzi w kongre
sie. w~tęh udział. przewo1lniczący Wydziału
Op1ek1 Społeczne] - p. ławnik Purtal i naczelnik tegoż Wvdziału p. Wisławski.

I.

I

ZE STOWARZYSZENIA KUPCOW CHRZE
c

śCIJAN.

Zarząd Stowarzyszenia przypomina pp.
Członkom, iż w dniu dzisiejszym o godz. 8-ei
wieczorem, odbędzie się w sali Stowarzyszenia, Piotrkowska 113, Ogólne Zebranie Człon
ków, poświęcone wyłąćżn1e sprawie wybo·

rów 2 radców ze strony Stowarzyszenia do
Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi. Stosownie do § 29 statutu Ogólne Zebranie
będzie prawomocne bez względu
na ilość
obecnych na zebraniu osób.
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udapesz_aie
Wspomnienia naocznego śv-.·iadka
w

Wspominając o niedługich na szczęsc1e
rządach bolszewików węgierskich na czele
z Belą Kunem, . arcyksiążę Józef Franciszek
w wywiadzie ze współpracownikiem „NeueWiener Journal" podaje następujące ciekawe

1szc· egóły

o swojem uwięzieniu.
( Były to smutne, ponure dni, o których nigdy nie zapomnę. Z każdym dniem położe
nie było coraz gorsze i straszniejsze. Postanowiłem uciec z Budapesztu w towarzystwie
mego przyjaciela, hr. Somssicha. Wynaję
liśmy powóz prywatny i zaopatrzeni w fał
szywe dokumenty osobiste, wyjechaliśmy ze
slolicy.
W drodze zatrzymywano nas kilkakrotnie, ale za każdym razem jakoś szczęśliwie
wydobywaliśmy się z matni.
Nagle w pobliżu miejscowości Keszthely oddział czerwonogwardzistów, znajdujący się w odległości
jakieś 200 kroków, dał szereg strzałów w
naszą stronę. Nie było dokąd uciekać, więc
zatrzymaliśmy się. Dowódca oddziału zbli·
żył się do naszego pojazdu i odrazu oświad
czył am, ze przedstawione przez nas dokumenty są fa szywe. Aresztowane nas i pod
silną es ortą odesłano do miejscowości Tapolczo, skąd po krótkiem badaniu odwieziono d zamku księcia Tassilo Festeticza, gdzie
bolszewicy gospodarowali już na dobre. Tutaj badał nas sze.f tamtejsze~o komisarjatu
bolszewickiego, Schonff.
Następne o dnia odesłano nas znowu pod
si 1n eskortą do Budapesztu Działo się to
29-go marca, w pierwszych dniach rządów
czerwonych. Zaprowadzono mnie do komisarza spraw wewnętrznych, Bela Bago, który
pięc godzin trzymał mnie w poczekalni. Przez
ten czas 2 rozmów, prowadzonych przez
czerwono& !fardzistów, dowiedziałem się o
strasznem postępowaniu bolszewików
z
„kontrrewolucjonistami". Od komisarza spr.
wewi'lę rznych zaprowadzono mnie do Hotelu Ritro.

Po kilku dniach oświadczono mi, że rząd
rewolucyjny postańowił wysłać mnie, jako
viężnia, do zamku Alerut. Z wiadomości te;
?gromnie się ucieszyłem, gdyż przebywali
JUŻ tam, p przednio uwięzieni, matka moja
i rodzeńs~wo, a w pobliżu ukrywał się cięż
ko chory mój ojciec. Niestety, jednak pozostawiono mnie w Budapeszcie.
Nadszedł 1-szy .maja. Stolica tego dnia
była formalnie zalana przez zjazd czerwonego barbarz-:,.t11stwa. Wsz~dzie czerwone dekoracje. Na u!11„<..ch, ooanuwanych or.zez komunistów, rozfogały się dzikie wrzaski rozbestwionego tłu:im. jedne p;> drugiej maszerowały orkie!;try, grajace p1eśm rewc•lucyjne. Tego sa mc~o dnia zaprowadzon •J
mnie do naczelnika u:iasta, słvnne~o JuhaC7a, który, krzyc:z;~.:: i (estytrnlujac z-•..-rocił
się do mnie z zapytaniem: „Gdzie przebywa
pański ojciec? Musi go pan wydać, żywego
czy umarłego, muszę dostać w swoje ręce".
Oczywiście, dzikie wrzaski dygnitarza bolzewickiego na nic się nie zdały. W godzi- ,

nach wieczornych przewieziono mnie do wię
zienia centralnego. Rozpoczęła się nowa
tragedja dla mnie. Ale· już nasŁ pnego dnia
rozeszła się pogłcska, że wojska aljantów
zbliżają się do stolicy i że kończy się pano·
wanie bolszewików. Pogłoska ta zdawała

wych, zwłaszcza attache włoskiego, wypuszczono nmie na wolność.
Nareszcie nadszedł dzień wolności - pa·
nowanie bolszewickie na Węgrzech skończy
ło się raz na zawsze. Udałem się na zamek
do Alczuty, ·gdzie przebywała cała moja ro·
dzina, równi ż już zwolniona z pod „opieki ·
bolszewickiej.
Tymczasem do mego ojca przyjechała delegacja oficerów i zabrała ojca do Budapesztu. Tutaj przy pomocy innych przed·
stawicieli władz i społeczeństwa ojciec mój
wielce się przyczynił do przywrócenia spokoju. i porządku w stolicy. Po dokonaniu tego ojciec mój dobrowolnie u~unął się w zacisze domowe.

się być prawdziwą, zwłaszcza, że straż wię

zienna szybko pozbyła się czerwonych odznak. Ale, niestety, już nazajutrz opowiada·
no w więzieniu, że wielkorządcy bolszewiccy postanowili zdziesiątkować mieszczań·
stwo i arystokrację, a wszelki opór, stawiany
ich rządom, przełamać siłą.
Pobyt mój w najokropniejszych warunkach w więzieniu trwał 13 dni. Dzięki interwencji zagranicznych attaches wojsko·

EZWYKŁ

Pomni na cze'c
mszycy

erroru

l

W Hawanie postawiono wspaniały potnnik na cześć mszycy, która przed kilkoma laty 2niszczyła doszczętnie olbrzymie plantacje
trzciny cukrowej na całej wyspie. Ciekawy
pomysł zadokumentowania wdzięczności dla
małego owadu, powstał w głowach mieszkań·
ców Kuby z tej racji, że spowodowana przez
mszyce klęska, zmusiła miejscowych plantatorów do rozpoczęcia uprawy innych roślin
i owoców.
Od tego czasu datuje się wielki wzrost
dobrobytu w całym kraju, gdyż w miejscach
dawnej plantacji trzciny cukrowej, powstały
wspaniale ogrody z ananasami, bananami i
t. d. oraz plantacje tytoniowe, kawowe, przy·
czyniające się do wzmożenia eksportu kolonialnego, zwłaszcza do Ameryki. Kubańczycy
twierdzą, że gdyby nie mszyce, to dotychczas
panowałaby na wyspie nędza.

Ile jest j~zykó
na waecie

MSTA SZOFER
kieruje wozem, chciała wysiąć, ale było już
za późno. Nerthon również spostrzegł obecność dziewczyny.
Nie namyślając się długo, nadał wozowi
bardzo szybkie tempo. Auto pędziło ulic:i.mi miasta ku wielkiemu zdziwienm pasaże
rów i publiczności, która przypatrywała się
temu szalonemu pędowi. Pasażerowie usiło
wali skłonić szofera, aby zwolnił tempo, ale
Nerthon gnał coraz bardziej, a wreszcie skierował wóz wprost ku najbliższemu budynko·
wi. Autobus przewrócił się. Szofer paniósł
śmier:. na miejscu.
Natomiast z pośród pasażerów nikt na'
s:iczęście nie postradał życia, tylko kilka osób odniosło lżejsze lub cięższe potłuczenia
i obrażenia. Do lżej zranionych należała również Anna.
Katastrofa ta wywołała w Londynie bardzo silne wrazenie.

W Londynie, podobnie jak w innych wielkich miastach europejskich, istnieje stała ko·
munikacja autobusowa. Szofer jednego z takich autobusów stał się niedawno osławio
nym bohaterem, a zarazem ofiarą niezwykłej
katastrofy.
Szofer ów, nazw·iskiem Bill Nerthon, uod dłuższ~~o czasu o względy 19letmej córki ubogiego urzędnika, Anny
Drinck. Dziewczyna odnosiła się do Nerthona z wielką obojętnoś'-1ą, a pewnego razu
oświadczy a mu wręcz, iż nigdy jego żoną
nie zostanie.
biegał się

Nerthon z tego powodu bardzo cierpiał i
ustawicznie rozmyślał o tern, jakby się zemścić.

Pewnego dnia do autobusu, prowadzone·
gO przez Nerthona, wsiadła Anna. Zauważywszy po niewczasie, iż właśnie
Nerthon

Na kuli ziemski~j istnieje ob~cnie 560 j(~·
zyków.
Europa ma 48,
Afryka - 118,
Azja - 153,
Austr<ilja - 117,
Ameryka - 124.
Prócz ściśle określonych języków istnieją
jeszcze narzecza językowe. Tych jest na
świecie 2236.
Jakże dziwić się wobec tego, że tak trudno 1est porozumieć się ludziom„.

,,.

Kino

Człowiek

seansów o godz. 5-ej, w soboty
o 3·ej w niedziele I święta o l·ej po poi
Na pierwszy seans od l·ej do 3 ej wszystkie
miejsca po 40 gr.

•

Od wtorku, dn. 11 do
Szamp.ański

poniedziałku,

melodyjny superfilm o

AL

dn. 17 grudn.a
miłości

111
W H

I

OSTA

„„„„„„„„„„„„„„„„11!.
Kino „VICTORIA"

włącznie

i wiośnie p. t.

11ulińskiego

Według wszechświato·

wej sławy operetki
Oskara Straussa.

Od wtorku. dnia 1 l·go do poniedziałku, dnia
17-go grudnia 1928 r. włącznie

Wielki szlagierowy program 1

W rol. gł. Willy fr;tsch (Prk. Dy.nitr Sarasow) Liana Haid (Ksi~żn. Elena)
···-···········------___________________ .;__________________ ······-·-....-------------------------

„ 1m p strach preryj"

Orkiestra śc śle dostosowana do oordzu pod Kle nkiem o. D S vmk1ewicza. - Pe, zątek
sean:.ow o goJz. 4 m. 30 w s i>Oly, n1~dde1e 1 ś"1ę t1 o go;:ll, 1 po poi - Ceny mfeJsc8c:1l1<c.n 1 1 m1eJS<:e 1

245

zł.

.:U gr, li n11e1s...e 1

9lraj bez

w

Maru Lu·1ze lrlbe
Jacque co1ełJine

w r~liY~l~~~c:la
Niebywale

:.•

urozmaiconłl

akcja.
czaru 1 poez ,1.

•

F11m pe.len

Ceny m1e1o;c, W jni po,..~1.ednie na wszystkie
~eanse, zaś w soootę, niedzielę 1 święta od
1odz. 1-3 pp. t m 7J gr„ fi. 41.J gr Ili. 30 qr.
'" . ooo tę, niedzielę 1 święta od qozd. 3 pp.
I m e1sce 9" qr„ Ił m. 50 qr .• Ili. m 40 gr.

INO

„Matin" drukuje wrażenia pewnego Francuza, który niedawno przejeżdżał przez
Rosję. Stwierdza on, że w porównaniu z rokiem 1926 zaszły w Rosji duże zmiany. Nikt
się tam nie uśmiecha, wszyscy są smutru i
przygnębieni. Raz tylko widział śmiejącego
się człowieka.

„Ludzie chodzą szybko - pisze Francuz - ale milcząco, j akgdyby oba wiali się,
by ich nikt nie usłyszał. Ogromnie dużo ubogich, zwłaszcza dzieci. Dygnitarze bolszewiccy nie opuszczają murów Kremla - obawia-

111

Zł., 1 11lilmlli1eiijll~llcega7illllllg&lrlilll•mi'l8M~

..v1dx1 dr-111 at !!>ensacy1no·c::i "oo y:.ki o nie
bywalern n.ipięc1u I 11,es1ychanej emocp. csnuty
nd tle życia 1 krwc:11oo„11.h walk cowboyow w oa•
leglych preqach cll1k1ego 2achodu.

uśmiechu„.

t.i

seansow o godz. 6-ei. w sobot~
godz. S·ej pp., w n1edz1elt: o 3·ej pp

....

„„„„„„.„„„„„„„„~

napadów. Sklepy puste. Gdyby nie
nakazano je mieć otwarte, napewnoby je po·
zamykano''.
Najbardziej znamiennym objawem, zdaniem Francuza, jest spadek czerwońca. Gdy
wjażdżał
do Rosji, czerwoniec po kursie
przymusowym kupował 1.94 rb. za dolara, a
gdy wyjeżdżał za dolara trzeba było płacić
5 i pół rubla.
I do takiego „raju" wzdychają nasze pół·
główki komunistyczne z Bitnerami i Roszakami na czele.

poniedziałku,

Prz~chodzqc ulic~.

patrz pilnie
a unikniesz

dnia 17-go grudnia

E''

program! f j
łl ł

l1"rła
"

.•

pozatem Marjusz

Fair

l'oc:ząte1<

Wielki
Role główne

Elłinor

jąc się

Od wtorku, dnia 11-go do

odtwarZaJą:

głównych:

tlJllliam Boy d i

wspaniały

Orkieitra syrnfJnic:zna pod batutl!I p. ESTR EI C H Pt P0czątek se:insow w dni po·
wszednie o godz, 5 ej pp, w soboty I ś wie: ta
- - - o godzinie l·ej po połucłn u. - - -

211.

Doiazd tramwd,am1 rl! .N! 3. 4 i 17.

Realizacja: Dr. Rrtur Robinson.

Superfilm produkcji francuskiej p. t.
na tle

bez nóg

Początek

Dziś i dni nast~pnych!

Wielki dramat duszy kobiecej, osnuty
wypad„ów ostatniej dooy. ·

następnych:

Lon Chaney

W rolach

KITA

Cl.''

tragik ekranu
we wstrząscjącym dramacie człowieka kaleki
opanowanego żądzą nieludzkiej zemsty.

PRZEJAZD ' 34

roli tytułowej
Utubienica 1-'aryża

i dni

Dziś
ajwiększy

OM LU

.

''

ŁO '

ul. Napi6rkows1dego 28 (dawn.St.·Zarzewskn)
Dojrzd tramwajami .N'2 3 i 4.

JANKA DODO
Maszyński,

Małvl 1

Helena Gromnicka, Mila

kalectwa a nawet
smierci.

włącznie
życiowy w
powieś'Ci Leo

Dramat
dług

snutej

12 aktach weBelmo11ta,

k: IYIUSIA DAJCH

Kamińska,

o-

na tle prawdziwego zdarzenia z· przed lat ZO

Benedykt Hertz

inni.

s

Kino

spół~

zieIni

d!r:i::·:;~~~~,:~pr~~~:m~rudnia

Od wtorku, dn. 11-go

1928 r. wl•c•nle

Piństarowycb, -WIE LK~~!~}T~~~MENT~~QDZI EZ

Pracowników
Komunalnych i

Społecznych

Wielki wystawowy obraz rozgrywający się na tle pięknego krajobrezu zimoweqo w F\lpech szwajcarskich oraz w wvtwornym St. Moritz.
.. W roli gł. Hf\R RY LIEDTKE l Mf\RJf\ PAUDLER.
Naste:pny program: „Katusze miłości" w roli głównej Olga Czechowa.

w ł.ODZI, ul. Sienkiewicza Nt 40.
236

Dziś

207

KINO

Największe arcydzieło

wielka premjera!

IYlllYIDZI\ „NIEPOT ZEBNY
Kilińskiego

t 78.

w roli

Dr. Heller

Doktór WOŁKOWYSKI

Choroby sk6rne I weneryczne
215
ul. Nawrot 2.

SPECJP.LI STF\
chorób sk6rnycl'I i wenarrcznych.
Elektroterapja. Leczenie la•nc>ą 1<war·
cową. Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od godz. 8-10, 12-2 i 4- 8
967
w niedziel~ i święta 9-1
Dla pań od 4 - 5 oddzielna poczeka!.

Do 10 reno i 4-8 w. Dla pań specj. godz.
3--5 po poi„ w niedziele od 11-2 pp.
Dla niezamożnych ceny lecznic.

LeKarz~ ~pecJallSfóllJ
ul. Zawadzka Hr. 1.

--····------------------------------------

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
od 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje
kobieta lel<arz,
wenerycz·
leczenie chorób
nyth, moczopłclowycn 1
skórnyth.
Badanie krwi i wydzielin na sy·
filis i tryper.
Niemoc płciowa: Konsultacje z
neurologiem 1 urologiem.

swiotło-

Leczniczy

Kosmetyka lekarst<a .
Oddzielna poczekalnia dla kobiet.
PORADA 3 zł.
431

LECZNICA
feltarzy spu.a1astow . gaoine• denty:aycznt przy uórnyrn l<ynl<u PIO Ylł·
"" "\N~i\A :t9-ł, te.I. ~2-b9 przy przysta1t1<u
._trarnw. pab1anick1ch) pr1.y1mu1e cnorych
w chorobach w:izy:.tk1cn s..,ec1a1nośc1 od
g. 10 rimo do 1-e1 po poi. ~zczep1enle
uspy, analizy (moc1.u, 1tołu, 1<rw1, na sy·
1 lis; wyazlelm na tryo>t:r, plwocin, etc.)
operacie 1 opatrun1<1.
Porada a złote. Wizyty no mieście. Za·
n1~g1 1 opc::rac1e od u.now)'
r\cv1cle
sw1etlne, t:.lcKtry.1:ac1a. N.sś.viellan1e lam·
pą Kwarcc>wą, Koentgen. Lęoy utuc.1:ne.
.,0rony złote. platyno.ve 1 mosty. W nie·
ri1ele i święta do godz. 2. po poi
276

I

I

Specjalista cnoroo oczu
powr6tlł do kraju

przy1muje poniedzia.i<I, wtorki.
środy i czwarrki od lU-1 I od
4-7 po poi.

ul. Moniuszki 1

\.~

·

J

Telefon 9·97.

!t(MOM)IOl:(>łt)N)I( ~!l:C>tt»C>IC
~

~

~

~

Zakład wyrobów

Jabłonski

Ł6df,

ul.

i s.

ł'IOSLCZ9ńSkl

11 przy Piotrkowskie!
POLECf\M Y:
281
Walizy wszelkiego rodzaju oraz Sakiewki
i Torebki damskie, Portfele, Papierośnice
Teki, Teczki, Tornistry, l'aski bagażowe
oraz wszelkie przedmioty w zakres wy ·
twórczości wchoaz"ce I reperacje. • - Wyróo własny. Ceny umiarkow11ne

J;(;;O;()l;C ;I( iiC ;;()K>;C~f(;;(}K)l;C

5

ortopeda
kości,
ształc:enia kręgosłupa

spec1allsLa chorób

stawów, znlek·
I kończyń)
,, I.isna pracownia wszelkich aparatów
orlopedyczuych .

G da ń~k.a 28,
przy Jrr uJ e od

teł.

a-7

na

Komornik przy S•Okręgowym w
Lo:tzl ł\. Łagodziń·
ski zamleszt<. w Lo·.
dzi, przy ulicy Kiliń
skiego 55, na zasa·
dlie art. 1u3J List.
t'ost. Cyw., oglas.1:a,
że w dn. 18 grudnia
1928 roku„ od go·
.ziny lO·ej rano w
Łodzi, przy ut Piotr·
kowskiej 64, odbę·
dzie się sprzedaż
przez licytację ru-

Do
1928 r.

chomości,

Komornuc priJ Są·
dzle Okręgowym w
Lodzi, rt,Ła9odziń
s1u, zamlauitaly w
Lodzi. przy Ul. K1liń
SIC 1e90 Nr. 55. na
zasadzie 1030 art.
i>ost. Cyw .• ogłasza,
ie w dniu 1~ gruJnia
192d roi<„, od godz.
llJ·eJ rano w LoJzt,
przy ul. Przejazd
pod N!! ld odbędaie
się sprzedaz przez
ruchomości należ~ licytację rucllomo·
cych do
ł\lfreda ścl, na1eżącyc11 clo
Toegla I sklaoiaj~ Firmy .lł·cid Bergcvch się z mebli, man• I sKtcsdających
ocenionych na su- się z l Kont, ocemo·
mę 50J zł,
nycn na 100() zt,
Lódt, dn. 7 gru- Lódź. d. 4 grudnia
dnia 1923 r.
l:ł.:!d r.
KOMORNIK
KOMJRNIK
o. l'lnglelski.
ł\. Lagodz1ńskl.

należą·

cych do /\brama
K.ca I sl<ła;iaiącycn
się z mebli i 2 suuw:
towaru bawełniane·
go or-enionych na
sum~ 111~ zł
Łó.:ft, dn.

5 gru-

dnia 19ła r.
KOMJRNIK
fi. t.agodziński.

iRiftMOie>ii;R

A.. Ł~godziński.
•

-.
1

akt. H! 26

Ogłosz1ni1.

Komornik przy Są
dzie Okręgowym w
Lodzi,
Bronisław
Ping1elsk1, zamiesz.
kały w Lodzi, przy
ul, Południowej 20,
na zasaJ.:1e art. 1030
Ust. Post. Cyw. o·
głasza,
że w dniu
17 erudnla 1928 r.
od godz. 10-ej rano
w Lodzi, przy ul cy
Orlej pod Nr. 14
odi>ędz1e się sprzedaż przez licytację

dzłe

~ij::-~

Kino

~·

„,

T

,.

~
•

HŁS

. '.

p

'

•

~

J

'

-·
I

. RSA . -

Kilińskiego 1~r. 123.

:.....----------------:
Wspaniały

RadJo "'aparat

3-lampowy dający stację europejskie 1
na glośnik wyraźnie głośno. Cena 1
niska 15J zł. na 6 rat mies · ęcznych
Łódzkie Towarzystwo Rad1owe, ul I
f\ndrzeja Nr. 4.
317

_,___

zarn enu'.s

w roli głównej „czeko_
ladowe bóstwo"· ·

, WszELKI s6LGŁOwY

Józefina Back·er
film zrealizowany ·podług głośnej powieści

Dr. Klinger

Mł\URYCEGO

DEKOBRY.

···············----------------·-···------:::====-=--=
··-··········--····------·········-·······-·······----

1-'owrócił

Początek

Wyrobu laboratorium przy aptece
ST. HR "\BURGf\ I S·kl, w Lodzi,
ul Główna 50.
Wystrzegać sie; naśladownictw .

seansów w dni powszednie o g. 5.30. 7,15 I 9:
w dni świąteczne o godz. 3. 5. 7 i 9.
203

...!„„„„„„„.....;
414

Wydawca: Towarzystwo Rzemieślnicze .~esursa" w Łodzi-

Drukarnia l-"ar1stwowa w Loctzi, l::'10trlrnws1<a Nr. b::i.

•

Ot1:1f DSllRIB·
Komornik przy Są·
dzie Okręgowym w
Lodzi, H. Łagodziń
ski. zamieszi<ały w
Lodzi, przy ulic~
K!llńsltlego Nr. 55
m1 zasadzie
art.
1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
llS grudnia 19l8 r.
od godz. 10-ej rano
w Lodzi, przy U!IC)
Narutowicza Nr• ..,
odbędzie się sprze·
dai przez licytację

l'ła1odoowledn!e1~r.e

1>0'!,arunk1 9 w1azdkowe'-re„·de·c:fllne O•
pe 1 a R 1psy,Wel11l.a- /
ne t„w~ry we wHyst
Kich kolorach, f\KIOA•
.nit. Flanele, aksa·
nily na szlafroki. J
Jed•abne
szale. 1
,...ońc.zo chy. Skarpet· l
Kl. Paresolkl. Toreb· 1
<i. Rękawiczki, po•I
eca Leon Rubankln.,
.mińskiego Ił 44.
f

tots;

Mag•te )
dobrym
ł

ruchomości należą·

ręczna

cyc:h do firmy .P..
H. Oppenbac:h• 1
składa1ących się z
2v serwisów kawo·
wycll.
ocenionych
na sumę 701) zł.
ló.1t, dnia 23 Il·
stopada 194 r.
KOMORNIK
ft. ł.agodzlński.

stanie. na wywóz.
bardzo
tanio cło
spr.1:•danla. WladoJ
mość ul.Wólczańska(
Ne 37, oficyna par•
tar.
7J2
-

w

_I______ Sklep
a„.„.d.

lt\Bl\lil~\
przeprowadził

się

na ul Rndrzeja 5
Tel. 09-40.
Choroby skórne
weneryczne
i moczopłciowe
Naświetlanie
lampą kwarcową.

BliułerJe

kupuję,

Dr. med.

Róinner
Dz.1etna Nt 9
Tel. Nt 28·98
Powrócił

Choroby sk6rne
weneryczne i moczopłciowe.

pełn11

war•
Solidne
traktowanie. „l!re•
cyzja" Piotrkowska
~ 123.
311
tołć płu.'9

KUPI'

467

Przyjmuje od 8-10
rano I od 5-9 wlecz.
Dla pań oddlleln~
poczekalnia.

,

szewski z urząd:re-1
niem lub bez, w tern.
pokój z kuchni, za;
ra& do sprz•cJanta.1
W'l11domołć ul Bed~
narska 2. eflcyn1 "
.Vadlewsklago
ocl
godz. 4-8 wiecz. t
7311

,

każd11 llosć su1rycb
gazet, Trombkow•
s1<l, utlca Skła4owa
.Ne 23.

j\lfolns po11dy
P4ltrzeb.1y
c;hłoplec

do pral<tf•

lti u tapicer~ od tlił
16, W1adomo!ć ut~

t>r.

N.irutowlcza '45

~:;;:·:;~~
podręcz~

Puy1mu1e od 8-10
I od 5-8. Lecz.ente zJolny
stolarski. Ul. O .woro!
lamp" kw.ucow~
1
Oddzielna poczekal- ska 13, Rntc1111e.
.7D
nia d!a po1ń.
Dla pań od 3-5 pp

L

I

Ró!ne

S. neum df4~~c~~ts~~:~~-'

program I

p. t.

.1693

akt

Dr. med. 206

Od wtorku, dma t 1-go do ponied1iałku, dnia
t 7 go grudnia r. b. włącznie

gwiazdkę

540

Churol>y wenerjtzne, sk6rnl i włos6w
leczenie 1arn,J'i f( N4rtl> N-ł
Anarzeja ;lf2 l, tel. 32-23
(iv iz iny przyjęć: oa 1.30 - 2.3v dla Pań
· •· b dla panów. W niedziele 1 święta
od 10- 12.
214

zł.

sprzedaż

ft. Łagodziński.

„

4 J -46
pp.

Komornik przy Są·
dzie Okręgowym w
Lodzi fil.. ŁdgOd:t.iń·
siu, zamleszt<ały w
Lodzi, przy ul K11iń·
sk1ego !>:>. na zasadzie art. lOJO U. P. C.
ogi.sza, ie- w dniu
18 gruJni11 1~28 r.
od godz. 10-ei rano
w ł.od li, p. zy ulicy
Plotrl(OWsK1e1 N2 óJ
oJOt;dzie się sprzc·
daż przez licyt~c1ę
ruchomości, nc1let4cych do Berka Ró·
życkiego
I Wvlf•
Kon.:1 i skladaJącycn
się z 20 ~ztuk to\\. arU uCC!jgu• l>awel·
n1anego na sumę

Jedyny prezent

będzie się

przet licytację ru·
cnomo ścl, należą·
cycn d..> S&yi·D.1<11i~
d.1 Ql,i ksmana 1 ski•·
d.1Jącycn si~ z 15
utulC towar11 baweł·
n1a11ego .cajgu•, o•
cenionych na sumę
6.40 llł.
Lódt. dn. 15 listo·
pada 1928 r.
KOMORNIK

Ogłoszenie. Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

I

Komornik przySą
dz!e Okręgo..vym w
Lodzi ft. Łagodziń·
ski, zamiesz<C. w Lo·
dzl, przy ul. Klllń·
sk!ego 55, na zasa•
dz!e art. 1030 Ust.
Post. Cyw. ogłasi:a,
że w dn. 18 grudnia
1928 roitu, od godz.
1Q.ej rano w Lodzi,
przy ul. Piotrkow·
ski ej ,od Ń! 60 o l·

Komornik przy Są·
Komornik przy Są
dzie Okr.ęgowym w dzle Okręgowym w
Łodzi,JanRzymow Lodzi, ł\. Łagodziń
ski, zamiestkały w ski, zamieszl<. w Lo·
Łodzi, przy ul. S1en· dz!, przy ul. Klllń·
Kiewicza 67, na za· sltiego 55, na zasasadzie art. 1030 u. P. dzie art. 1030 U. P.
C. ogłasza, że"' dniu C. ogłasza. że w dniu
,9 grudnia 1928 roku 18 grudnia 1928 r ••
od godz. 10-eJ ra· ód godz. lO·ej rano
no w Lodzi, przy ul. w Łodzi, przy ulicy
" go Sierpnia .Ń!! 1 , Tr 1mwajowej !W 3,
odbęd.1:ie się sprze- o:lbę.1zie się sprzedaz z przetargu pu- daż przez licytację
ol1cznego ruchomo· ruchomości naleią·
ści, ual~iących do cych do Juóba Fren
Jozefa ł/olfa 1 skła· kia I . sklada1ących
dap~cych si~ t. pia· się z mebJ.L, maszynina oszacowanych ny do s!Jc!a I In.,
0C:en!o11ych na su·
na sumę zł. 8„0,
Łódź, d. 10 gru- mę 47tJ zł.
dnia 19W r.
Lódt, dn. l gru·
dnia 1923 r.
KO""ORNIK
•·•
KOMORNIK
J, Rzymowski.
N. Łagodziński

Do akt N! 1437
Oo akt H> 1472
1928 r.
J'6! 1704 1928 r.

I

... :311„„„„„„„„„.

Lubicz

nalezą

Łódź, d 2a listo·
pi11da 1928 1.
I KOMORNIK

Ceg1eln1an.i u . f e1. ~l-3.<
·~peCJa l1sta chorób skórnycn.
wenerycznycn 1 moczopłciowych.
Naświetlanie la.np-1 kwarco.vą.
:-rz y1mu1e oa god1.. 8 do tO rano
1 od godz. 5-8 w1ecz
216
Dla pań od 3-j oddzielna poczekalnia

~Józef

Do akt
1928 r.

l SL.O

·~-----------------~Dr.mea.
H. LU.SICZ

----------------------------Dr. med.

1 ucnomości,

cych do Stan.lslawa
1 Lucyny małz. Ma·
ty~el< 1 s1<łc1da1ących
się z meuh, os1.acowanycn na sumę
z!. 1,30v.
Łódź, d. 7 grudnia
192d r.
KOMORNIK
J. Rzymowski.

Główna

,,,_
PIOTRKOWSKA N~ 39 f'i' ~~~~

I

~omornil< przy Są·
dzie Ot<ręgowym w
Łodzi, . Jan
Rzy
mowsk1. zam1esz·
kały__ w Łod.z!, przy
ul. ::>1en1<1~w1cza 67,
na zasadzie 1030 art.
~ost. Cyw„ ogłtisz~.
ze w dn. 19 9rudma
ln8_roku oa go.iz
hl·eJ rano w Lodt1,
przy ul. Żeromsl<ie·
go J'f2 46 odbędzie
s1c;: sp1 zedaz .z prze·
targu pnbhcznego

~ Skórzano-Galanter1Jnycb

J,

Ogłosz1nie.

Dgłoszunie. Ogłaszenie. Ogłos11nle.

[or. ooncH1nlI

Poraania.
Wenerologiczna I

obecnego sezonu!

C, ZŁOWIE. K"

Do akt 1'& 1434
Do akt N! 1590
Do akt N2 1592
Do akt N!! 1607
1928 r.
1928 r.
1928 r.
i 1608 1928 r.

Cegielniana 25. Tel. 26·87

PoczQtek seansów w
dni powszednie, z wyjQtkiem sobót, o godz.
3.30, zaś w soboty,
niedziele i święta o
godz. 2-ej po poł.
Ostatni seans o 9.30.
. Na l·szy seans ceny .
miejsc zniżone.

i Janings. li ~:::;:~~ · l\pasze Par.Yżil.
192~~„
~
na wJPlmtę !

E

głównej

.
niezrównany mistrz ekranu

Początek punktualnie o godz. 5.30
w sobotę. o 4 pp„ niedz. o 3 pp.

Gobme1

•

Choroby skórne
1 weneryczne
Leczenie prom1en.
Roentgena
ul. Moniuszki 5
Telefon 7iJ 50.
Przyjmu1e od · l l-2
i od 7-8,
Panie od 3-4.

mk-wspOln1czka
&.
gotówk4 zł Loo.1 ud11ałem pracy do
bardzo korzys111t::go
mtere5U. Ofnrty p-id
.Natychmiast•
do
administracji. 1014

...I_____

łlleszkanła

od gospodarza, No•

Ogłoszeoin drobne ;~re~~~~~1e: 2dor:::

I-KUDDO i SDrzedatI Sam odzie -lny
- - - - - - jedynk".

729

0 omek

tapicer obeznany z
w wykon~nlem pierw•
po„llżu
tram•a1u. szoru;foych mebli
4 mleliIKania wolne klubowych. może si~
obowią&l<owo. Ofer- zgłvsić w fabryce
ty do administracji mebli GdeńJb 1 i2.
33J
ninie1sze30 pisma
pod .oo.nek".
murowany

kuplę

R,e daktor odpowiedzialny: Michał Walter-

·

