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Wczoraj aresztowany

przy nim· ·r ewolwer jest tego systemu jak ten, którym

Jak już donosiło „Hasło" służąca· zamordowanego Króla, Wiktoria Kukulska, została przewieziona do urzędu śledczego, gdzie
przebywała do czasu odzyskania przytomności.

Dopiero wczoraj udało się dyżurującym
przy niej lekarzom przywrócić jej przytomność, o czem zawia<tomiono natychmiast, pro
wadzącego śledztwo naczelnika urzędu ślcd
czego podinspektora Noska, komendanta mia
~ta podinspektora Elsesser - Niedzielskiego
i kom. Weyera.
' Prtjstąpiono natychmiast· do · · badania
Wiktorji Kukulskiej .w obecności. podprokul'atora Skabiczewskiego i sędziego śledcze~o Maurera.
. •
r

. ZEZNANIA KUKULSK.IE.t.

„

~

Zdziwiona była, gdy po odzyskaniu przy·
tomności, ·stwierdziła, że znajduje się w celi
aresztanckiej, i że dokoła niej stoi policja.

Gdy lekarz oświadczył jej, że uległa zatruciu alkoholem, tak się przestraszyła, że
padła ponownie w omdlenie. ·
Na . tem zakończono badanie Kukulskiej.

ZWOLNIENIE KUKULSKIEJ Z ARESZTU.
· • Po złoieniu szczegółowych zeznań, wła
dze śledcze zwolniły ją z aresztu, ponieważ
dószły do przekonania, że nie ma ona nk
wspólneii'o z zamordowaniem Króla.

. ZEZNANIA ·NATANA· KROLA.

• . --.

e'

Wiktoria Kukulska zema.ła,
umordo·
•nany Król, mówił jej, że nie życzy sobie;
::tżeby do jego służącej · przychodzili· . męż·
czyźni czy to, krewni, czy .to znajomi.
Jednakże w czerwcu r. b. gdy była w He~
lenowie na zabawie tanecznej, zapo~nała
lfl:Dl ~iegoś bardzo eleganckiego. mężczyz
nę, lat około 40, który odprowadził ją wówczas do domu, przyczem wyraził clięć odwie
dzenia jej.
.
.
·
W odpowiedzi na to oświadczyła mu Kukulska, że jęst to niemożliwe, ponieważ może być przez to wydalona ze służby.
,
· Nie mogąc inaczej, spotykali się i to bard~o często fia mieście w goCizinach wi~czo
rowych. Kukulska wreszcie postanowiła
zezwolić mu odwiedzać się w domu.
Nieznajomy przychodził do niej co sobotę w godzinach pópołudniowych, gdy zarówno ·zamordowany Król, jak i syn jego Natan.
wychodzili na miasto.
, Odwiedziny te rozpoczęły się dtpiero
pned kilku tygodniami. Kukulska zezwoliła na nie z tego powdu. że nieznajomy wyraził. chęć ożenienia się z nią.
W ciągu dalszego śledztwa służąca oswiadczyła, że nie zna nazwiska swego ado·
ratora.
Wprawdzie powiedział jej swoje naiwi·
sko, lecz nie przywiązywała do tego takiej
wagi, ażeby je zapamiętać. Oblubieniec jej
zachowywał się bardzo przyzwicie, każdora
zowo · przynosił ze sobą ciastka i łakocie,
przebywał .zwykle do godz. 8-ej, a czasem i
pół do dziewiąt-ej, gdyt o tej porze spodziewa.no się zwykle powrotu chlebodawców.
UCZTA PRZED MORDERSTWEM.
Krytycznego dnia nieznajomy przybył jak
zwykle około godz. 6 po poł., kiedy nikogo
w domu nie było.
Tym razem przyniósł ze sobą buteleczkę
wódki, kiełbasę, bułki i cukierki, oświadcza
jąc, że pracował przez cały dzień i nie miał
możności spożyć obiadu,
dlatego też chce
·
. połączyć miłe z pożytecznem.
Wówczas napełnił dwa kieliszki wódki,
które oboje wychylili.
Po wypiciu kilku kieliszków wód~i Kukulska poczuła zawrót głowy, przyczem .zapytała swegp . gościa, która godzina ·i po o·
trzymaniu odpowiedzi, że jest godzina 8.30,
była jeszcze. o tyle' przytomna, że prosiła go,
a.żeby opuścił pokój, gdyż wiedziała,. że o tej
porze wracają iv.'Ykle do domu jej chłebo·
dawcy.
.
Po namowie wypiła jeszcze kilka kieliszk6w wódki, wskutek czego $traciła zupełnie
pQytcmmość i co tiię działo da.lei nie wie.

- i;t pńi

pn tąpfono do baaanw iryna

zamordowanego Na.tana Krófa.
Zemp.je oo, że rz:ekomego narzeczonego
Kukulsl--J~j nigdy nie widział, gdyż jak się okazało. bywał on u nich w mieszkaniu w godzinach nieobecności jego, jak i ojca.
Krytycznego wieczoru był u swej narzeczonej p. Ewy Tenenbaumówny, zamieszkałej w tymże domu, drzwi we drzwi z mieszkaniem ojca swego, gdzie przysłuchiwał się
audycjom radjowym.
W tymże czasie ojciec jego był u swej sio
stry, samieszkałej również w tym domu na
3-ciem ·piętrze.
Na.gie około god.z. 9.30 Na-tan Król usły
szał dobijanie się do drŻwi Tenenbaumów, a
gdy" ótworzono, wpadł dozorca, który krzyknął : „zamordowali gospodarza".
Wówczas Natan Król wbiegł do mieszka\lia, gdżie zatrzyJ,liali. go policjanci, nie pożwalając wejść do·korytarza, w którem leżał
zamordowany ojciec.

ZEZNANIA If\"NYCH śWIADKOW.

1

Następnie zeznała narzeczona Natana
Króla, Ewa Tenenboomówna.
Zeznała ona, że usłyszała silne, nagłe dobijanie się do drzwi ich mieszkania, dowiedziała się, że został zamordowany przyszły
jej teść. Na tę straszną wieść niepytając nikogo, natychmiast pojechała na ul. Al. I-go
Maja 5, do zamieszkałego tam Dr. Kryszka,
którego przywiozła na miejsce zbrodni.
Lekarz stwierdził zgon.
.
Dalej zeznawał cały szereg świadków,
których nazwiska są trzytl" ie narazie w tajemnicy. ..t.eznania ich, mają dla śledztwa
bardzo poważne znaczenie.
Z zeznań tych wynika, że zamordowanie
K ~ófa i-rykryH, zamie zkali w tymże do1hu
czeladnik piekarski i blacharz, którzy przypadkowo idąc na górę po klatce schodowej,
zauważyli, ie drzwi od kuchni mieszkania
Królów, są szeroko otwarte, co ich bardzo
zdziwiło.
Po wejściu do korytarza oni właśnie pierwsi zauważyli zamordowane!!o Króla, o czem
zawiadomili dozorcę Jana Termanowskiego,
który wraz z synem swoim Mieczysławem
wszczął alarm, dobijając się do drzwi Tenenbaumów, gdzie przebywał syn zamordowa-

nego.
DALSZE POSZUKIWANIA ZBROD·
NIARZA.
Władze śledcze niezmordowanie prowa dzą w dalszym ciągu poszukiwania za zbrodniarzem, w tym celu zostały ubiegłej nocy
dokonane dalsze obławy w szeregu domów
pry-.1.'atnych, do których prowadzą nici śledz
twa.
Zatrzymano ponownie cały szereg podejrzanych osób, które samochodami Pogoto·

I
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rozgarza.!~:1
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. BUENOS-AIRES, 17.12. Wojna między
i Paragwajem rozgorzała na dobre.
Wojska boliwijskie prowadzą w dalszym
ciągu ofensywę i zajęły fort Mariscal-Lopez.
Załoga paragwajska, składająca się z 30 żoł
nierzy, musiała się wobec ogromnej przewagi
wojs'k boliwijskich wycofać. Prócz lego musiały rozpocząć odwrót załogi paragwajskich
fortów Valoys i Rivarola pod dowództwem
gen: Guemesa .. Samoloty boliwijskie obrzucały bombami oddziały paragwajskie, zajmują•
ce stanowiska obronne nad rzeką Pihomayo.
Boliwj~

# Zm:rrwrt"I.

wia Policyjnego sprowadzono ·d o aresztu
przy urzędzie śledczym.
Dotychczas nie udało się władzom śled
czym dowieść komukolwiek z zatrzymanych.
winę zbrodni.
Dochodzenie dalsze w toku.
W dniu dzisiejszym zostaną w dalszym
ciągu przesłuchani świadkowie.

SCHWYTANIE PRZYPUSZCZALNEGO
ZABOJCY.
W związku z zamordowaniem Króla, po·
licja przeprowadziła cały szereg rewizyj w
restauracjach i mieszkaniach prywatnych.
W rezultacie w jednym z lokali policja
zastała
pewnego osobnika,
przyzwoicie
ubranego, który na widok policji rzucił się
do ucieczki.
Policjanci schWytali go w chwili, gdy wło
iył rękę do kieszeni w zamiarze wydobycia
z niej rewolweru.
Nieznanemu osobnikowi po okuciu go w
kajdany, odebrano rewolewer systemu 6.35
mm., to znaczy taki sam, jak ten, którym za.
strzelono Króla.
Przy aresztowanym nie znaleziono żad·
nych dokumentów. Sam oświadczył, że na·
zywa się Stefan Maliniakowski i w Lodzi nie
jest zameldowany.
W czasie śledztwa przypuszczalny mor·
derca Króla mylił się w zeznaniach, mają

cych

dowieść

jego alibi.

Ponieważ

Kukulska została zwolniona !.
aresztu i niewiadomo gdzie się obecnie znaj·
duje, konfrontacja jej z Ivialiniakowskim została odłożona do dnia dzisiejszego.
Policja przypuszcza, że Malinialtow.ski
najprawdopodobniej nazywa się inaczej i iesl
posinkiwanym mordercą Króla.

ara

Wojna
/

popełniono zbrodnię

na au!a/ linji

padło

rzeszło

W ostatniej chwili donoszą, ze wojska pa·
ragwajskie przeszły na odcinku fortu Mans·
cal-Lopez do kontrofensywy, wyrzuciły zało
gę boliwijską z tego fortu i ścigają znajdujące
~! w odwrocie oddziały boliwijskie.
Podczas walk o fort Boqueron zginęło poaobno 12 boliwijczyków i 100 paragwajczyków.
NOWY JORK, 17.12. Po nadejściu wiado• mo~ci o pierwszych zwyciP,stwach armji boliwijskiej ludnosć stolicy Boliwii opanował

1szał

radości.
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. Z BB. · koin'linikują nam, że' prezes klubu! tem v.ry~łacema urzędnikom państwowym
µ. pułko'fi-VD.ik Sławek interpelował p. pre- wymienionego dodatku za miesiące bieżące,
mjera ~artla w spra<;1le wyrównawczego do· t. j. od Nowego Roku.
datku mieszkaniowego , dla urzęc.fuików pańCo się zaś zabgłości za rok 1928, to wy~iwowych.
równanie za ten czas zostanie wypłacone uPan premjer Bartel iapęwnił posła Sław· rzędnikom ratami w ciągu 1929 1',
ka. te Rzad iał w stvcznia wvstąpi ~ oroiek·

Rozentuzjazmowany 20-tysięczny tłum ru·
wojennych okrzyków pod pałac
prezydenta republiki. Tu zaczęto śp:ewać
pieśni narodowe, poczem wyszedł na bal koc
prezydent Siles i przemówił do narodu. Mię
dzy innemi pi-ezydcnt oświad~zył:
- Poseł" paragwajski Ayala groził mi przed
odjazdem, twierdząc, że Paragwajczycy to
szlachetny i odważny naród. Pow.ledziałero
mu, że i my jesteśmy mężni i nie damy się.
Mowę swą zakończył prezydent słowami :
- Niech żyje nasza dzielna armja, nasl".
kochany generał w El Claer i nasza republika.
Minister spraw zagranic~nych Elio wezwał
tłum do utrzymawnia powagi, zapowiadając
bliskie i ostateczne zwycięstwa nad napastni·
kami paragwa jskimi.
PARYZ, 17.12. Z Buenos Aires donoszą.
iż rząd Paragwaju ogłosa mobilizację 10 nai
mbdszych roczników.
Briand po prz; jeidzie z Lt: ~ :lno ma zwo
Iac najprawdopodobniej posiedzer.ie rad)
Ligi w Pary::u na wypadek, gdyby os,atnis
telegraficzna interwencja pozostała bez skuł
ku. ().7El.
szył wśród

JlASl.O" z dnia 18 grudnia 1928 roka.
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Stan szlrolnictwa
uległ
Poseł Czapiński

się

domaga

Poseł Stypiński w Qbecnośc1 ministra Swi·
talsk iego : wiceministra Czerwiński ego rozpoczął referowanie budżetu Ministerstwa W. R.
i O. P., zaznaczając na wstpie, że prace w
Ministerstw.e r iuunęły się znaczn:e zarówno
w dz edzinie organizo.cii jak i pracy nad szkol

Groźna

Polsce

"\V
znacznej poprawie

z konkord;item, należy
zerwania konkordatu.

uważać

formę

to za

Na zarzut, że konkordat jest przewidziany w
Konstytucji, mówca odpowiada, że tam jest
przewidziany konkordat wogóle, ale nie konkordat
obecnie obowiązujący w Polsce.
n~ctwem
,
ProponuJąc zerwanie konkordatu stronnictwo
Przechodząc do kwestii szkolnictwa, mówca poda1e szczegółową statystykę, zaznacza- mówcy wyraża nietylko swe zasadnicze stanowisko rozdziału kościoła od państwa, ale
jąt, że zakła d ów przedszkolnych byłe ogółem
także protestuje .przeciwko rozpolitykowaniu
1430, przewainie prywatnych. Szkół powszechnych
ogółem
26.476, a
uczn_ów się kleru.
3.362.822, z tego publicznych szkół 25.149, a
uczniów 3.255.656. Na ogólną liczbę dzieci w
wieku szkolnym 3. 735.895 pob_ erało naukę w
różnych zakładach 3.465.0.JJ, co przed.;tawia
92,8 proc., podczas gdy w roku 1922 i 1923
procent był 68.9.
oświadczenie
Poseł Czapiński (PPS) stawia wniosek,
WIEDEl'l, 17.12. Dzienniki donoszą z
aby budżet na szkolnictwo powszechne podLondynu: sekretarz prywatny Churchila p.
wyższyć do 50 miljonów. Jakopokrycie wskazuje skreśleniem. in. w budżecie wojskowym. Boatby, wygłosił wczoraj mowę, w której oDalej proponuje skreślenie całego budżetu świadczył się za wznowieniem stosunków
angielsko - rosyjskich.
wyznań religijnych w wysokości 25 mil:onów,
W mowie swej zaznaczył on m. in., że
ponieważ jednak pozycje wyznań są związane
przemawia nie z polecenia kanclerza skarbu, ale jako osoba prywatna.
Uwzględniaj ąc powody, które doprowadziły do zerwania stosunków dyplomatycz-

Korespondent „ Hasła" donosi z War·
sznwy:
W Prezydjum Rady Ministrów odbyła si~
przeszło 4-godznna konferencja p. mn. Hermesa z p. ministrem Twardowskim.
Na konferenc11 tej uzgodniono poglądy
obu stron co do planu dalszych rokowań handlowych i ustanow1cno, że ponowne spotkan·e
przewodniczących odbędze się w początkach
stycznia.
Pozatem ustalono, :że kwestja eksportu z
Polski do Niemiec będzie badana ponownie.
Co się zaś tyczy propozycji Polski, aby
natychmiast podjęto prace nad podpisaniem
układu drzewnego p. min. Hermes oświadczył.
że musi się w tej sprawie porozumieć ze swym
rządem i w tym celu wyjedzie w najbliżuych
dniach do Berlina.

W sprawie potrzeb

1

. 'c:m

nych, pierwszy krok do zbliżenia ·wyjść musi ze strony Rosji sowieckiej. Anglja musi
na wypadek wznowienia stosunków wziąć
pod uwagę trzy punkty:
.
1) gotowość rządu sowieckiego do wznowienia stosunków;
2) bezwarunkowe zaniechanie wszelkiej
antyangielskiej bolszewickiej propagandy w
Anglji;
3) uregulowanie długów.

dogodną ko unika ej
z zagranicą przez Poznań
komunikacyjnych m. I Warszawa - Poz.nań przez Łódź.

Łodzi dowiadujemy się, że Ministerstwo Ko·

mun;kacji zdecydowało skierować z dn. 15
maja 1 J2) r. poc,ąg1 międzynarodowe przez
Kutno - Strzałkowo, natom;ast wprowadza·
na zostanie nowa para pociągów pot.p.esznych

najbliższa

obrońca

swego pana

w GRAND• Kl IE.

A

UW J\Gf\ : Na pierwszy seens wszystkie
rn1e1sca 50 gr. i 1 zł. Początek o godz.
4·e1 pop., w soboty 1 niedziele o 12-ej pp.

Korespondent „Hasła" donosi z War•
sza wy:
Jak się dowiadujemy, p. premier Bartel
spędzi święta Bożego Narodzenia w Mało
polsce wschodniej. Wyjazd p. Premjera nastąpi z końcem bieżącego tygodnia.

9 osób

spłonęło

NOWY JORK, 17.12. W jednym z nai·
hoteli w Hazard w stanie Kentucky wybuchł olbrzymi pożar. Gm.ach hotelu spłonął do fundamentów.
Ze zgliszcz wydobyto dotychczas 9 trupów. Los 9 osób jest nieznany, prawdopo·
dobnie padli również ofiarą płomieni. Licz·
ba ciężko poparzonych jest znaczna.
Szkody obliczają .na pół miljona dolarów.
większych

D2monstracie przecl wko
Hoowerowl

---@---

premjera !
,

OŁTARZU MIŁOSCI
(o krok od grzechu)

AE

W roli głównej:
w najnowszej kre c:ji
przecudna

Orkiestra syrnfon. pod kier. M. Lidauera

Małopolsce

przedświąteczny

Jedyny superfilm
-······---==============-------=--.. . . . . . . .„_......
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·LONDYN, 17.12. Podczas przejudu Hoovera do Montewideo (Urugwaj) urządzono
demonstrację, podobna do tych, które odby•
ły się w Buenos Aires. Manifestanci krzy•
czeli niech żyje Monlewideo, niech żyje Ge·
nerał Santino (przywódca powstańców w Nikaragua, walczący przeciwko wojskom Stanów Zjednoczonych}. Demonstranci iostali
rozpędzeni przez policję.

emocja

Dziś niebywała

'

Pociągi te

wszystkie komunikacyjne postulaty Lodzi.

Pyszny tygrys - przyjaciel i

PlOTRKOWSKf\ 108

spiądzi świąta

będą miały b. dogodne połączenie z pociągiem
międzynarodowym w Poznanie.
Pozatem Ministerstwo przyrzekło, że w no
wym rozkładzie jazdy zostaną uwzględnione

w:

To

Reuter zaznacza nakoniec, że Turcy ł an·
tyklerykali rosyjscy me cieszą się popularnością, uważani są bowiem za propagatorów
radykalnych reform.
DELHI, 17.12. Według doniesień z nad
granicy król i królowa schronili się do jed·
nego z fortów, wojsko bowiem z.wróciło f.ię
przeciwko nim.
Reuter zaznacza, że już od miesiąca nie·
ma połączenia pocztowego między Kabulem
a Indjami. (PAT).

Premjer Bartel

trzyma

Łódź

ciągu

pod murami stolicy

niebezpieczeństwo.

Rosją
sekretarza angielskiego dyplomaty

Znamienne

w dalszym

NOWE DELHI, 17.12. Według informacyj Reutera sytuacja w Afganistanie w ciągu
ostatnich dwuch dni pogorszyła się. W Kabulu i Jalalabad toczą się walki.
Powstańcy zajęli dwa forty w pobliżu
Kabulu; w Jalalabad zaś shinwarysi i khu!ljanisi zerwali toczące się rokowania i podjęli
walkę, zajmując szereg posterunków afgań·
skich.
Komunikacja telegraficzna z Kabulem została przerwana, jednakże wiadomości, nadchodzące drogą radjową, stwi erdzają, że placówkom dyplomatycznym nie grozi żadne

agnie sojuszu z

Anglia

toczą się

s .tuacJa · manullaha

Powstańcy toczą walkę

zerwania konkordatu

Rokowania polsko•
niemieckie
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Od wtorku, dn. 18 go do
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Pocuitek sean!6w w
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W elka pomiędzy mlłołcl11 die dziecka, a mlłośclii dla 1, , . n :.inkl. Za kuhsaml krwawe j c:ire'Mlyczajkl.
W 11alonym wi:&e k- rnawału paryskiego. Walki no krcsoch w"chodnłch.
W rolach
Nestępny

program:

głównych: przesubtelna

OLGA CZECHOWI\ i inni

.Nł\DKOBIETJ\" (TESHf\J W

dni powszednie, z wy·
i~tkiem sobót, o qodz.
3.30, ześ w soboty,
niedziele I

świ~ta

o

godz. 2·ej po poł.
Ostatni seans o 9.30.
Na l· szy seans ceny
miejsc zmione.

rolach główn Marją Korda, Jameson Thomas
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Róg Zawadzkiei i Zi1chodn?ei
Wielka orkiestra symtomcLna pod batutą
koncertmistrza SZ. BJ\ .GELMf\MA.

Dziś

Ceny miejsc na pierwszy seans

w dni powszednie oraz od 12- 3 w soboty.
niedziele i świ~ta 50 groszy i 1 złoty.
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Niemoralne Zycie arc
.Ilf oswlełleniu
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uzasadni~ją~e
Jak już zapowiedziało „Haslo" w dniu
wczorajszym Sąd Okręgowy w Płocku oglosz1 motywy wyroku w sprawie arcybiskupa
Kowalskiego, oskarżonego o nadużycie sek$ualne w stosunku do podwładnych mu wychowanek i zakonnic. .
.
Motywy te zawierają kilkadziesiąt · stron
pisma maszynowego, z konieczności mrzsimy
więc opuścić tę część, która mówi o zeznaniach
świadków, ponieważ zeznania owe sq dobrze
znane czytelnikom „Hasła".
Końcowa część- motywów brzmi następu

leźć jakaś grupka· żołnierzy, nieświadoma stosunków.
. Żnamietlfle . światło na niektórych księży
marjaw1ckiC:h rzuca
· ·
fakt ·krzywoprzysistwa,
któr~go dopuścił się ks. Nowakowski, gdy wobec 'Wiernych i ks. Modrzejewskiego przysię
gał,. że księża tnarjawiccy się nie żenią.
Przechodząc raz jeszcze do analizy zeznań
świadków obrony,_ sąd znajduje, że świadko
wie ci nie są zwykłymi· świadkami odwodowy·
mi. Jedni z nieb identyfikują siebie z oskar-

żonym i zdaje im się, że razem z nim są na
ławie podsądnyyh. Druga grupa zeznaje jako oskarżyciele świadków oskarżenia. Typowe są w tej kategorii swiadków wyrażenia
np. „Przyszłam zeznawać przeciwko ks. Ry·

tlowi'', albo „Przyszłam bronic oskartonego".
Jest rzeczą bezsprzeczną, że w licznym szeregu świadków obrony są również ludzie bar·
dzo zacni, - lecz są to
_· ,
·
ludzie naiwni.
.
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idący naoślep za

swoim

przefożonym.

pię -~clą
stół
Prasa francuska n~zywa sztucznyru grzmotem
teatralnym

Francuskie dzienniki upatrują w wystąpieniu Stresemanna przeciwko Polsce w Lugano
nowy dowód złej woli Niemiec.
.
Dzienniki te nieomal jednobrzmiąco stwier
dzają, że buńczuczne wystąpienie n.emieckiego ministra Spraw zagranicznych jest groźnem
memento dla idei pokojowej na przyszłość.
.Jeżeli minister Stresemann odważył się już
dzisiaj bić pięścią w stót wobec spoko1nycll
i rzec'zowych wywodów polskiego ministra Za·
leskiego, cóż dopiero będzie, gdy wojska sojusznicze opu~zczą Nadrel._lję?
„Echo de Paris'' dochoClzi do przekonania,
ze mowa Stresemanna była jednak sztucznym
grzmotem teairalnym.
Mow:a ministra Zaleskiego była bowiem już
poprzednio znaną podsekretarzowi stanu ~chu

•
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może s!ę osiedlić

Sprawa emigncji polskiej do krajów pod·
zwrotnikowych znajduje w ostatnich czasach
wielkie zrozumienie w społeczeństwie polsk1em. które interesuje się tem zagadnieniem, a ekspedycję polskie badają na miejscu warunki, na jakie skazany zostaje emi·
grant.
Znany podróżnik, p. M. Pankiewicz wygłosił w tych dniach odczyt w Oddziele T-wa
Emigracyjnego w Białymstoku o Peru.
Peru, a właściwie część tej republiki, p.
n .. Montania Peruwiańska, którą zbadała nasza ekspedycja naukowa, jest krainą lasów
dziewiczych.
Urodzajna ziemia tamtejsza daje nawet
dla najliczniejszej rodziny dostateczne wyży
wienie już z jednego hektara.
Wielkie zyski przynosi uprawa bananów,
fasoli, „juki", kukurydzy, wreszcie bawełny.
Ziemi w Peru jest wbród dla wszystkich.
Niezmierzone obszary jej czekają na rolników. Nikt nią tam nie handluje jeszcze, nikt
nie eksploatuje. Gdy przemysł automobilowy począł się rozwijać z zawrotną szybkością, powstało wielkie zapotrzebowanie na
kauczuk.
·Wtedy to wielkie masy przedsiębiorców
zalały Montanję, gdzie produkcja kauczuku
opłacała· się stokrotnie. Ale gdy Anglji uda·
ło się przeszczepić drzewa kauczukowe do
swych kolonij azjatyckich i gdy produkcja
kauczuku angielskiego poczęła pokrywać
O proc. zapotrzebowania światowego, Montanja opustoszała znowu.
Obecnie, na 1 kim. kwadr. przypada tam
4 mieszkańców. Jeżeli jednak odrzucimy
Indjan, którzy uprawą roli nie zajmują się,
t.o stosunek ten wypadnie o wiele gorzej.
Emigrant polski spotka się jednak w Pe·
ru z wielu przeszkodami. Jedną z nich to
klimat, znośny dla tubylców, za gorący jed~
nak dla Polaka.
'
Temperatura, wynosząca ~zy ujściu Amazonki 26 st. Celcjusza, w miarę posuwania
, się w głąb kraju wzrasta, dochodząc do 28
/ stopni. Druga przeszkoda - to moskity, a z.
~iemi malarja.
Jest jeszcze cały szereg innych przeszkód
do zwalczenia.
Mieszka się tam w szałasach, splecionych
.z gałęzi, a pokrytych liśćmi. Inaczej się na·
leży ubierać, inaczej oJtywiać. Biali czują
się tam dobrze dopiero w trzeciem pokole-:
niu. Ekspedycja spotkała sie na miejscu - i
1
biabmi ·i obcowała ~ nimi-

wodza

Stresemannowskie uderz nie

Raj dla e
W Peru

skaz11jący

"'yrok,

iąco:

Po glębokiem rozważeniu.
komentarzy do napisanej przez Kowalskiego
„Pieśni nad pieśniami" sąd doszedł do prze·
konania, że Kowalski napisał je tylko po to,
aby względami religijnemi tłwnaczyć swoje
czyny memoralne. Sąd nie znajduje, by czyny te dokonywał on z pobudek religijnych,
lecz używał przesłanek dogmatycznych jedynie po to, aby dzięki nim wyzyskać położenie
osób, które znajdowały się pod i ego wpływem.
' Sąd również doszedł do przekonaaia, że
zgodne jest z prawdą to, co twierdzą świad
kowie oskarżenia, iż Kowalski oprócz legalnej
tony miał jeszcze inne, nielegalne, które za
zony uważał. świadkowie wy1aśniają, że miał
ich sześć. Znajduje to potwierdzenie w ·komentarzach do „Pieśni nad pieśniami'.'.
Sąd daje wiarę zeznaniom świadka Markow
skiej
o przyjmowaniu boluewików w klautorze,
dawaniu jedzenia i śpiewaniu peśni rosyjskich.
Ne przeczy temu fakt zatrzymania chwilowo
na ulicy ks. Feldmana, mogła się bowiem zna-

.roku SIJ!dollliega
•
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bertowi; lo też wybuch gniewu stresemanOw·
ski~go można chyba tłomaczyć w ten sposób,
że n.emiecki minister spraw zagranicznych·
chciał sobie zapewnić c.riumfalny powrót do
Niemiec i przychylne przyjęde nawet u prasy nacj?11alistyczhej.
,
Ne>.jgorszym momeatem w Lugano jest chy~
ba to, że galerja oraz niektóre osoby z Rady
Ligi Narodów, m. in. nawet, jak się zdaje,
Bnand, dali si~ grzmotem reatralnym Stresemanna prżestraszyć.

I

Jeżeli Btiand po przemówieniu Stresemanpośpieszył zapewniać go, że

ria trzykrotnie

l

prawa mnejsz &ci narodo·wych muszą być świę
te, to było t.o zhyteczuern uginnniem grzbietu
przed bańczucznym memcem.

Sąd nie daje wiary zeznaniom świadka
Feldmana. Sąd doszedł do wniosku, że świa
<lek Feldm~.n był nietyl~.o faktycznym p~łno·
mocnikiem oskarżonego jako przełożonego l
zarządcy, lecz jest to również powiermk jego
czynów przestępczych. Pozatem
na mocy konlrontacji
świadka Feldmana z Dziewtdskim sąd doszedł
do wniosku. że co do kwestji kąp:eli nad mo·
rzem, zeznania Feldmana mijały s1ę z prawda.
Sąd głęboko przcrnyśla! całokształt prze"
wozu sądo·wego i doszedi: do przekonania, że
fakt uprawiania niemoralnych czynów przer.
oskarżonego w klasztorze względem poszkodowanych jest dowiedziony i zgodny z Iem,
jak poszkodou:ane zeznały.
Tu na.stępnie wyv-;ód prawny co do kwalifikacji czynów oskarżonego i zakwalifikowanie ich jako karalnych czynów lubieżnych.
Co do kwestji braku zgody poszkodowatrych kodeks rozróżn:.a brat z~ody i przymus.
j wobec czego sąd znajduje, że wszystkie po·
szkodownne znajdowały się wskutek postępo·
wania oskarżonego Kowalskiego, jego obja:wień l zrozumień, W lak~m Etanie psychicz·
nym, kiury uniemożl~w;ał im opór. Ponadto
w chwili popdniania przez oskarżonego inkryminowanych czynów
Osinówna. Fijałkowska i Tomasikówna nie
miały ;eszczc lat 16,

o cz.em oskatżm::y, mając dokumenty poszkodowanych, n~e mógł nie wiedzieć.
Przechodząc do wymiaru kary sąd,
mając na uwadze ;;po:;oby, jakieml Kowalski
obałamucał swoie ofiary,

uznaje, ie winien pon.eść ~arę conajmniej po
trzy lata więzienia oraz za czyny w stosunku
: do zakonn;c nie będących nieletniemi nitszą
,' ··karę 2 iat.1 :rok.11 więzienia, łącznie zaś winien
ponieść conajmniej karę 4 lat więzienia.
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kilka

millon • Polaków

Nie ulega wątpliwości jednak, ze nasi eW Montanji ·mogłoby się os1edlić kilka
migranci przywykliby powoli do klimatu, milionów Polakć-.v. A napływ tep. nie spotoswoili się z waruńkami miejscowemi.
kałby się z niechęcią władz miejscowych.
Przeciwnie, emigrant polski jest tam żywo
Że nie jest to kraina śmierci, dowdzi fakt,
że przyrost ludności przewyższa o 2 procent
oczekiwany.
.
ubytek wskutek zgonów.
Sprawa emigracji do Montanii PeruwiańSprawę emigracji polskiej do Peru należy . skiej jest przedmiotem
rnzważan
Urządu
postawić, zdaniem p. Pankiewicza, na płasz
Emigracyjnego i czynników rządo·wych. \'r(
1 najbli~s.zyx:i czasie 03.lei:y ocLekiwać jej rozczyźnie „eksperymentu", ale należycie zorganizov;anego.
strzygmęc1a.
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Wielki sensacyjny dramat.
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Polskę

zdobywać kredyty bud owiane
Twierdzi tak Warszawski Kurjer Czerwony

]ak
'

Kob'et~

1e-k pantera, czai si~, udaje
poskromian.:-i, a w odpow edniej chwili
wyc;ą.1a pazury, rzuca sie i dusi sw~go
tyrana.
W rolach głównych
Znakomita nasza rodaczka

Zacofana pod każ4ym nieomal względem
Koncepcja budowania talnej kolonfi zain- ,
gospodarki społecznej wielka Łódź przemy· teresowała także przemysłowców warszaw~e
~
skich.
słowa w jednym jednak kierunku może imponować Warszawie i świecić przykładem całej
Karolew odwiedziła specjalna delegacja
Nad program: Szampań$ka ·komedja.
Polsce.
stołecznego przemysłu z p. ministrem Klarne·
VoczqteK seansow o gociz. 6-e1. w sol>vtę
rem i prezydentem Drtewieckim na czele.
Szczęśliwy pomysł budowy. tanich domków
9odz. 5-ej pp., w n1edz1ell; o 3·ej pp
robotniczych na Karolewie~powstał z inicjatyBogaty przemysł metalowy w Warszawie,
wy biskupa ·łódzkiego,· ks. Tymienieckiego, wy nienadążający w wykonywaniu zamówień, pokonawcanli zaś - o dziwo ...;;__ byli fabrykanci winien stanowczo wziąć sobie przykład z Lodzi sk()rzystać z jej doświadczeń.
włókienniczy, odnoszący się zazwyczaj obojęt
nie do wszelkich . potrzeb· robotniczych i z zaw obronie swych granic
sady uchylający się od jakiegokolwiek akcji
obywatelskiej.
Konstruktorzy angielscy zbudowali kilka~
Pierwsza serja domów na Karolewie, zanaście olbrzymich hydroplanów, które będą
opatrzonych w elektryczność, gaz i łazienki,
miały za zadanie ochronę wybrzeży kolonij
występuje z własną listą
jest już na ukończeniu.
anglelskich: Przed Nowym Rokiem kilka z
Ogółem stanęło 132 domki z 270 mieszkaW związku ze zbliżającerui się wyborami tych olbrzymów uclaje si nad gramcę Zetok1
niami rodzinnemi, składającemi się z 2 pokoi samorządowemi w Piotrkowie, miejscowe Perskiej , gdzie pozostaną wcielone do korpui malutkiej kuchni.
czynniki obywatelskie, stojące na gruncie sów policyjnych, chroniących gnwic.
Zaletą tych domków jest niski koszt budowspółzracy z ządem wystąpiły do Komitetu
wy, najniższy w całej Polsce.
Narodowego z propozycją wystawienia jednej
Czteroizbowy dom.ek kosztuje bowiem 16 wspólnej listy polskiej.
~kswnisje
tysięcy złotych i po 25 latach przechodzi na
Wobec tego jednak, iż prowodyrzy Komiwłasność lokatora wyłącznie za cenę komortetu Narodowego rozbili układy i postanowili
przy przebudowie domów
nego.
do wyborów. wystąpić z hasłem bezwzględnej
Skąd przemysł łódzki wziął pieniądze'!
walki z czynnikami prorządowemi, widział się
Zgodnie z obowiązującą ustawą budowla,
Podstawa jest nader prosta i łatwa do wyko· Bezpartyjny Blok ~SJ?ółpracy. ~ ł?ąden;i zm~ :.~!\Ministerstwo Robót Pub.licznych w porozunianii. .
. .
..
·' szoilym do wystawierua własnej ·ltsty.
mieniu z M. S. Wewn. zarmerza wyd:ić rozpoFundusz budowlany osiedla .na Karolewie . L~ąta 'kandydatów Bezp. Blcku Współpr. rząd,zen!e, mocą którego, jeżeli przebudowv.
_pQw$taje_ ~e skłaciek miesięcznych od fabty· z R.~ądeµi ·.gr._upuje'przed~t~~icicli_ '~~z.ys~ch. ·1·11ier.ucbomos·ci lu.b jej częś~i jest h~zwz~łlę?n:c
kantów w slosunku l złotego za katdegó
sfer mieszczańskich i dlate~o spodziewać się wskazana ze względu na rnteres p::n"'5Zcchn"ł"
trudnionego V.• fabryce robotnika
należy.
·przy wyborach do Ra"di Miei!Skiej lokatorzy 1nie.:;zkań od.nosnej ni~ruch::imośc\
zmuszeni h""dą mieszkania swe na iądat1ie iw
Miesięcznie przvnosi to około 100 tysięcy odnesie całkowity i zasłużony suk~.
.d'.ot.vrJ...
~

Helena Makowska l Karoi

8. B. w Piotrkowie ·
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pod stosem

Wtorek, 18 grudnia. Gracjana B. W.
Sroda, 19 grudnia, Darjusza.

przy t{,
przyjf(cia
wtorki

SEKCJA PHA WNA
Rzem. „i~csu:sa„ zawiad~mfa, b
mteresantów odbywają się we
piątki od godz. 7--8.30 wiecz.

ZA \VIADOMIENIE.
Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa"
zawiadamia cechy łódzkie i powiatowe, że
posiada na składzie druki umów terminatorskich, które nabywać można w biurze „Resursy" przy ul. Kilińskiego 123.

No.cne d

żury

aptek

Dziś dyżurują następujące

apteki
F. Wójcicki (Napiórkowskiego 37}, W.
Danielecki W10trkowska 127), Ilnicki i Cymer (Wólczańska 37), Su.kc. Leinwebra (Pl.
Wolności 2), Sukc. J. Hartmana (Młynarska
1), J. Kahane . (Aleksandrowska 80).

Dn dat;<owe zebra!lia
knn ro1ne rezerwistów
Dziś, t. j. 18 b. m. winni się stawić na dodatkowe zebrania kontrolne mężczyźni roczników: 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 18:>3, 18J4,
1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901 i 1903, którzy dotychczas z jakiegokolwiek powodu n~e
stawili się, zamieszkali na tereme 1, 4, 6, 7, 10,
' 12, 13 i 14 Komisarjatów P . P, Zebrania kontrolne rozpoczynają się o godz. 9 rano w lokalu P. K. U. przy ul. Nowo-Cegielnianej 51.

Nowy

~omendant

Dr. Józef

policji

Torw1ński objął

urzędowanie

'Y/ dniu wczorajszym wrócił na swe poprzednie stanowisko komendanta miasta
P. P., dotychczasowy p. o. wojewódzkiego
komendanta p. Elsesser • Niedzielski.
Jednocześnie objął
urzędowanie
nowy
komendant z wojewódzkiej komendy P. P.
inspektor Dr. Józef Torwiński, dotychczasowy wojewódzki komendant województwa
stanisławowskie)lo.
•

Kontakt sądown i ctwa
z

władzami

Władze

adm n1stracy1nemi

administracyjne zwróciły się do
Ministers.wa Sprawiedliwości z prośbą o
wyaanie sądom polecenia informowania
władz
administracyjnych o wyrokach w
spra-wach karno-administracyjnych.
Minis!erstwo Sprawiedliwości postano·
wiło, że w ud::.ieleniu informacji i zapoznaniu władz administracyjnych z treścią wyroku sądoweg•J w powyżs::ych sp1 awach, pośredniczyć będą prokuratorowie,
oczywiście na żądanie władz adn .inistracyjn) eh.
,'1.!nisterstwo Spraw WE:wnętrzaych wyjasma, że zazna1omienie si~ odnosnych władz
administracyjnych z molyw:uni wyroko· są
dowych w sprawarh w:r·"·"~Cj wagi _;> rz1 .:.z.yni się do ustaleni1
je•!O\.l!itcj inic:,·r.>rei.at:ji
przepisów prawny'-"n i ri;1J~:ytego wsp~"dzia
łania wła.cl:: adm..i:;;tracy1n ~eh i sądowvch.

i d ze""a

katastrofy pcd l{aliszc1n b,, rli.
uparci• urzędnicy

TEATRY.
Teatr Miejski - Kupiec Wenecki.
Teatr Kameralny - Swit, dzień i noc.
posl<tpuie 1
Tealr ł'upuiarny - Małka Szwarcenkopf.
CO GRAJĄ DZIS W KINACH:
Apollo - Katusze miłości.
l.a~illo - broaway Lun Chaney.
(;apHol - Wschod i zachód.
Czary - Zemsta Mulata.
l-or;:io - buck Jou~s.
Uohl LudJwy - l\-i'(~zennica zmysłów .
Lra - l\,ewolmca z. ~z..<n ·naju.
Grand-Kmo - ~trazn1cy '-noty.
Luna - Książęta na wygnanm.
ltuejskie Kino Uświato\w-e - Szaleńcy.
l'viimoza - Apasze pary:.cy.
Odeon - Grzeszki markiza.
Palace - Niedola up<lJl 1·ch dziewcząt.
l\esursa - )\1ę.żcz)zna z przesżiości;:i_.
Record - Ostatni wyśdg .
Splenilid - Cyrk Wolisona.
~pu1u..:1c1ma Katusze m1łoścL
Słońce W schód słońca.
Wodewil - Grzeszki markiza.
Viclcria - Ostatnie cztery sekundy
Venus - Pułapka śmiercL
Zachęla - Dom upiorów.

płonących \vęgli

Równocześnie ze stacii Pątnów wyicż
dżał pociąg towarowy Nr. 6191, naładowany
drzewem w stronę Ostroyvia Poznańskiego.
Przestrzeń pomiędzy Wieluniem a Pątno

Wczorajsze pisma w1eczome donoszą o
strasznej katastrofie kolejowej pod Wieluniem, w klórej zginęły 4 osoby, 6 zaś odniosło ciężkie rany.
Obecnie otrzymujemy wprost fantastyczne ~zczegóły, dotyczące wstr;-""aiącej kata~ tro y oraz prz}c:zyn które J•
y wołały.

wem wynosi 10 kilometrów.
Pociągi te powinny były się krzyżować
na stacji w Wieluniu.
Dyżurny ruchu w Wieluniu,
Kolasiński,
ze względu na opóźnienie pociągu wieluń
skiego o 50 minut, postanowił me zatrzymywać dłużej tego pociągu i przełożyć skrzy·
żowanie na sl. Pątnów.

Około godz. 9 wiecz. ze .• cji Wieluń
miał wyruszyć pociąg
towarowy Nr. 618·1,
naładowany węglem w stronę Tarnowskich

Gór.

Długotrwały

W tym celu KoTasi:iski polączył się telefonicznie z dyżurnym ruchu na st. Pątnów,
Reichem i oznajmił mu, że wysyła pociąg.
Reich nie chciał jednak zgodzić się na tę
dyspozycję Kolasiiiskiego i oświadczył,
że
normalnie wysyła swój pociąg do Wielunia,
gdzie ma nastąpić skrzyżowanie.
Niezrozumiały i karygodny upór dwóch
urzęd1uków kolejowych,
którzy nie mogli
dojść do poruzumienia,
stał się przyczyn ą
strasznej katastrofy.
Oba pociągi wysłane jednocześnie z
dwóch przeciwległych stacyj, zderzyły się w
odległosci 2 klm. od st. Wieluń.
Skutki zderzenia były fatalne. 33 wagony
uległy zupełnemu rozbiciu i spadły z nasypu.
Reszta wagonów spiętrzyła się w olbrzymią górę, dochodzącą do wysokści 7 wagonów.
Wagon służbowy t. zw. brantkard, w któ
rym znajdowało się 4 kolejarzy, wpadł do ro
wu, a parowóz, wyrzucony z szyn, - przy~
tłoczył go swoim ciężarem.
W tej chwili powstał pożar. Pracownicy
kolejowi, znajdujący się się w brantkar<l.iie,

spór majstrów z fabrykantami

będzie rozstrzygnięty
Trwający już od dłuższego czasu zatarg
pomiędzy majstrami fabrycznemi a przemy·
,łowcami, na tle ubezpieczenia,
do chwili
Jbecnej nie został rozstrzygnięty.

Mimo, iż weszła w życie i obowiązuje
Jstawa o ubezpieczeniu pracowników wny~łowych, do których zaliczeni zostali rów,1icż i majstrowie fabr~ czni, przemysłowcy
.ódzcy zajmują przeciwne stanowisko. Ubez.,ieczy1i oni pewną część m!ljstrów, a pozo,talych przeklasyfikowali do kategorji podinajstrów, ażeby w ten sposób ominąć obowiązek ubezpieczenia.
Przeciwko temu zarząd związku majstrów fabrycznych złożył protest i przesłał
do Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie.
Na skutek protestu przybyli do Lodzi
przed niedawnym czasem przedstawiciele
lakładu Ubezpieczeń w Warszawie w oso·
bach pp. Jargowskiego i Lindenberga, ktorzy przeprowadzili inspekcję we wszvstkich
fabrykach łódzkich i ze swych spost.-zeżeń
złożyli relację Zakładowi Ubezpieczeń.

W związku z tem, w piątek ub. tygodnia
Łodzi dyrektor Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie b. wojewoda lubelski,
p. Mech, w towarzystwie pp. Jargowskiego
i Lindenberga.
Odbyli oni w urzędzie wojewódzkim kon
ferencję z przedstawicielami
przemysłow-

w

przyszłym

roku

ców w osobach pp. inż. Rumpla, Gut:.ego,
Durskiego, Jastrzębowskiego i Pawłowskie
go.
Przedstawiciele przemysłowców na konf erencj1 tej wyjaśnili, że majstrowie fabryczni zostali ubezpieczeni przez nich, jako pra·
cownicy umysłowi, inni zaś, którzy nie zaliczeni zoslali do kategorji majstrów, ubez·
pieczeniu me podlegają, są to bowiem podmajstrzy, a tej kategorji pracowników nie
obowiązuje ubezpieczenie, jako pracowników umysłowych.
Po kon!erencji z przemysłowcami p. Mech
zainicjował konferencję z majstrami fabrycznemi.
Wzięli w niej udział
prezes zarządu
związku majstrów fabrycznych, p. Perczyli·
ski, kierownik związku p Kułakow~ki i delegacja sekcji drukarskiej.
Na tej kon(erencji majstrowie fabryczni
wskazali, że postępowanie przemysłowców
jest bezprawne. Zwrócili oni uwagę na złą
wolę przemysłowców, wreszcie udowodnili,
że majstrowie pełnią ftlllkcję pracowników

znaleźli straszną śmierć w płomieniach.

Olbrzymi stos wagonów z węglem i drzewem cały stanął w ogniu, k~óry straź ognio·
wa gasiła parę godzin.
Pod zgliszczami znaleziono jut tylko zwę
glone resztki ofiar.
Dopiero po upływie 2 e,odzin przybyły
dwa pocią~i ratunkowe: z Oi;lrowia i Tarnowskich Gór.
Rannych przewioziono do szpitala Wszy~
stkich $więtych w WielunilL
W wyniku przeprowadzonego śledztwa
aresztowano sprawców katastrufy Reicha i
Kolasińskiego. ·
Tor kolejowy na przestrzeni kilkuset me·
trów jest zatarasowany.
W komunikacji kolejowej na szlaku Kalety-Herby nastąpiła przerwa.
Ruch osobowy do Katowic odbywa się z
przesiadaniem.
Na torz.e kolejowym pracuje bez przerwy
kilkuset robotników, którzy uprzątają sz.cząt
ki wagonów i rozsypany węgiel.

wnysłowych.
P. Mech, wysłuchawszy majstrów fabrycz·
nych i zapoznawszy się z opinją obydwóch
stron, przedstawi sprawę sporu komisji organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń w War-

r rzybyli do

szawie, która najpóźniej w styczniu powelmie ostateczną decyzję.

•'**'*
Zbiory muzealne im.
Bartoszewiczów
K3

N O\VY
ma

się przyczynić

urząd
do

ma gistraclt.i

bezp:eczeństwa

bądą

ruchu publicznego

••

przywiezione do

Łodzi

w styczniu

Na jednem z najbliższych posiedzeń Ma- cach, rozmieszczanie nowych szlaków komugistratu rozpatrywany będzie statut organiza- nikacyjnych, oświetlanie ulic i t. d.
W piątek i sobotę bawili w Krakowie pp.
cyjny Urzędu Bezpieczeństwa Ruchu Publiwiceprezydent
dr. Wieliński i ławn.k prof.
Nadzór nad Urzędem Bezpieczeństwa Rucznego m. Łodzi.
chu Ulicznego sprawować będą łącznie Pre- Smolik w sprawie sfinalizowania układów z
Urząd ten będzie miał na celu zapewnie·
właścicielem zb10,ów muzealnych im. Barlo- ,
zydent Miasta i Starosta Grodzki.
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego oszewiczów, p. Kazimierzem ilarloszewicz~n.
Utworzenie Urzędu Bezpieczeństwa Ruchu
raz unormowanie wszelkiego rodzaju ruchu
Po przeprowadzonej konferencji, p1 zed- '
Ulicznego, w którym skoncentrowane zostaną stawicieJe Magistratu oraz p. K. Bartoszewv;;z
na ulicach miasta.
Do zakresu działalności urzędu należeć wszelkie sprawy z zakresu ruchu ulicznego, podpisali wnowę, określającą warunki pn.eprzyczyni się niewątpliwie do znacznej po- jęcia zbiorów na własność przez gminę m. Lobędzie reieslracja, przeglądy i kwalifokowanie do użytku publicznego wszelkiego rodza- prawy warunków bezpieczeństwa ulicznego, dzL Zgodnie z odpowiednim paragrafem uju pojazdów, kursujących po ulicach, wyda- a równocześnie stanowić będzie znaczne udo- mowy, p. wiceprezydent dr. Wieliński w imiewanie zezwoleń na uprawianie procederów godnienie dla szerokich rzesz interesantów, niu Magistratu mianował p. Kazimierza Bar·
mających do załatwienia sprawy, związane z ! szew1c:za dożywotnim kustoszem zb.orów.
przewoźniczychi na prawo jazdy, nadzór nad
przestrzeganiem przepisów o ruchu ulicznym, , ruchem ulicznym ,kt0re obecnie rozdz:elone
Zbiory te po Nowym koku zostaną szczeskładanie wniosków w sprawach brukowania są między szereg urzędów komunalnych i pań
gółowo .z:imwentarzowane, a następnie prze·
jezdni i układania chodników na nowych uli- stwowych.
.
wii.::zionc <fo Łodzi i oddane do u.żytku publicznego.

I
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PROG.~ł\M

Budowa kolonji mieszkaniowej na Polesiu przez nadzór techniczny. Ostatecznay termin
Konstantynowskiem pe-stępuje naprzód zgod- całkowitego wykończenia budowy w stanie
nie z terminami, wyznaczonemi przez kiero- surowym upływa w dn. 15 lutego 1929 r.
Plany budynków użyteczności pt•blicznej
wnictwo robót.
Budowa murów ukończona została przed które wzniesione zostaną na terenie kolonji,
1
dwoma ty~odniami i obecnie prowadzone są I zostały już przez projektodawców inż .. inż.
roboty przy budowie sklepień, których wyko- Słońską, Berlinera, Łukasika i ~zeresz:ew
skiego wykonane i w najbliższym czasie ,
nano już trzy czwarte ogólnej ilości.
W dn:u wczora1szym roboty przy budo- przedłożone zostaną specjalnej kom:sji facho
wie ~ostały z powodu mrozu wstrzymace I WP.j do ostatecznego z&opinjowania.

I

Kmematbgraf Oj\IJiatowy

woll'N'f

I

19~d

r.

wł.

StN.J\TcCZNY.

•• S Z AL E Ń CY' ••
D1e1mat w 1.:: akle1cfl

cy 11.l u

1.

.f"'ly pierwsza bryge1da•
Reohz.tCJ• Leonarda Buczkowskiego
scenHjusza f\. K. Cz:1i.owskt~gC1,
W rulac.h glówn eh
lrend Ciawę~k<J, Mar• •o Czauski, Jerzy
Koousz nleKS, ~tar1.a, Bole„law ~zc1ur1<1.:wicL, Mare11. Oruij .
według

Nast~.>n>'
---

pro.~r _jm: „~ Ei{ CE".

1 oc<qlC" >ean~o„ C11.:1 ..1ur..i~1yc.1

1

21 "'

sobotv 1 w nteJz1.:1~ 16

1-'octi\leK ~e lOSÓ\łl
1

17.-.

w ~ul>utv

, 10 JL ltl 45
45. ld 45 • 21.

1nh;JL1ClV .., 4. •5·1SI
nie1z•ełe o Ił • ł5-et

di„

Str. I _.,

.._J'łr. Sf'I

W

sidłach

handlarzy

żywym

towarem

Córka kupca padła ofiarą sprytnego oszusta
Opryszek wywiózł ją do Argentyny

OJ kitlCu ani Częstochowa .tyje pod wra!enicru wyprtJku, ktorego ofiarą padła córka
znanego kup...:a Izaaka S1lbersztajna, Ruta.
PrLed kilku laty Silbersztajnówna poznała
na balu przystojnego mężczyznę Adama Grenera.
Grener począł zwierzać się Silbersztajnównie, że jest bez pracy 1 jak tylko uciuła trochę gotówki wyjedzie do Argentyny, aby lam

TEATR MIEJSKL

Ostatni

Nawoływania nieszczę§liwej

nego nieszczę~liwego młodzidca, ch~c w
ten sposób zdobyć zaufanie Silberszlaj.nów,
aby następnie uwieść ich córkę.
Ratujcie mnie - pisze nieszczęśliwa dziewczyna, gdyż padłam ofiarą handlarzy i.ywym
towarem.

UJewC'Z'fDY
bez echa.
Rodzice bowiem. znając miejsce pobytu
córki przedsięwzięli wszelkie kroki celem wyratowania jej z tego sLraszliwe~o środowiska
rozpusty.
nie

pozostały

Niesłychane klęski

dorobić się majątku.

Czas mijał i pewnego dnia Grener wyznał
miłość S1lberszlajnówme, zaznaczając
przy tero, że ponieważ zdołał zebrac pewną
k wulę pieniędzy w najbliższym cz.asie, zamierz.a wyie(.;hać Jo Argentyny.
Rodzice S.lbersztainówuy przyrzekli Grenerow1, że o ile powiedzie mu się w Argeutynil!, Ruta przyjedzie do niego.
Przed kilkoma mies1ącam1 Silbersztajnowna otrzymała wizę na przejazd do Argentyny
oraz list, w którym Grener donosił, że na jej
pr.tyjęc1e przygotował llllcszkanie w Buenosswą

oczekują ludzkość

w roku 1929

W iadnym kraju na śwfacie ludzie tak się • tym miesiącu całym prawie światem wstrzą
nie przejmują przepowiedt11ami asLrologow, sać będą ruchy rewolucyjne.
MAJ. W tym miesiącu życie będzie norjak w Anglj1. Ludnosć coroczme oczc.1rnje
nowego kalendarza, w którym astrologow.e malne.
dają rezultaty swych dociekań i obliczeń.
CZERWIEC. W miesiącu tym rozegrana
Au1..-s.
J<.odzice Si1bersztajn6wny przygotowali i'liaiulubieńszym i najbardziej pokupnym w zostanie wielka bitwa w powietrzu. W Bruk.Anglji kalendarz.em jest almanach Moore'a, seli, w rodzinie królewskiej zdarzy się nie'SWą córkę do drogi i dziewczyna wyiechała.
Up! yuęło sporo czasu z.anim rodzice Sil- nazywany w skróceniu 11 the old Moore" (sta- szczęśliwy wypadek, którego skutki dadzą się
ry Moore). Kalendarz ten właśnie ukazał odczuć w Holandii i Niemczech.
bersztaj nówny otrzymali list od swej córki.
LIPIEC. Zdarzy się wiele wypadków ]ot·
Po Lapoznaniu się z jego treścią w domu się, i jeżeli chociażby tylko drobna część jego
przepowiedni spełmła się, to rok 1929 moż- niczych. Będący u steru w tym miesiącu ~a
xapanowała straszliwa rozpacz. Okazało się
buw\e, że nieszczęsliwa dziewczyna wp dła naby nazwać rekordowym rokiem nieszczę- binet angielski up~dnie.
&cia, tyle w tym kalendarzu złych wróżb.
SIERP/EŃ. Na całym świecie wiele hę·
"W .sprytnie nastawione przez handlarzy ży
Przebiegn,jmy pokrótce, co mówi „old dzie katastrof koleiowych i okrętowych. W
wym towarem sieci.
G1 t:ot:.r 011..az.„tł się wyrafinowanym osztt- Moore",
Japonii wybuchni~ woji::a cywilna. W ArSTYCZEŃ. Na bliskim wschodzie wybu- genlynie '.Jc;:dzie rewolucja. Austrja zostanie
1te1u, li.lory, Jzialając w zmowie z. bandą handlat zy i. ywym towarem, podał się za bez.robot c.hnie krwawa wojna. W Ang11i umrze cz.ło- zajęta pnez wcoga.
WRZESIEŃ. W Palestynie będzie krwanek rodziny królewskiej. Pomewaz Mars i
Sab~rn s~~ć będą w. tym miesiąc.u w bliskiej wa bitwa. żydzi powstaną przeciwko anglik?n1 unkcJ1, wszystk e okręty'. ktore w .stycz-1 kom. W tym miesiącu będzie również wiele
Niezwykła
mu i;>rzepłyną prze~ trzydziestx st?pien na trzęsień ziemi, cyklonów i powodzi.
PAtDZIERNIK. Umrze jeden z panują·
zachod, zginął w ogwu lub rozb11ą s1ę.
na samochodzie Chevrolet
. LUTY: Pomiędzy Tu;cją i Grecją wyni· cych królów i jeden z najsłynni~js~ych g~ne
kn1e zbroiny konflikt, ktory może nawet do- 1 rałów. Umrze także w tym nues1ącu Wtelu
Ek~pedycja Chevroletowa, zorganizowana
pro~ad~ić do w?i~Y· W królewskim domu znanych polityków i uczonych.
pod aw;p1cjam.i J. W. Mooney, prezesa Towa- ang1elsk1n1
urodzi się nowy potomek, około 12
LISTOPAD. W Niemczech wybuchnie re•
rzystwa Eksportowego General Motors Corpolute.go.
Pre.zydent.
Stanów.
Z_jedno~zony~h wolucja. W Anglji liczba bezrobotnych spa•
rahon:l, która w dn. 11 marca r. b. wyruszyła
zna1do~ać s1;: będzie w wielkiem rubezp1e· dnie prawie do zera i przemysł jej i handel
~ Kapsztadu przez Afrykę,
Azję Mniejszą,
czeństw1e.
rozwinie się świetnie.
Bałkany 1 Europę, przybyła dn. 6 grudnia do
MARZEC.
Wypadki
w
tym
miesiącu
stoGRUDZIEŃ. Wiele ludzi padnie ofiarą
celu swej podróży - do Szthkholmu.
ją pod znakiem .M.arsa. Tak w Chinach jak i
ognia, wypadków lotniczych, gazu. rozbicia oEk~peJycja uyła w drodze 9 miesięcy i 26
w lndjach zdarzą się wielkie katastrofy. Du- krętów i t. p. Jeden z następców tronu paddni, pud.1ywaJ<tC w ciągu leg.o czasu 16.000 blin będzie widownią tragedji politycznej.
rue ofiarą zdrady.
ldm.
KW JECIEŃ. W tym miesiącu głosną hęOto długi reiestr plag, jakie zdaniem anEkspedycja Chevroletowa jest pierwszą
dzie Austrja, ale będzie to zła sława. Tak ją, gielskiego kalendarza spadną na nieszczęśli·
wypcaw11 su111ochuJuwą, zorganizowaną na
jak i Japonję oczekuje żałoba narodowa. W wą ludzkość.
tak w1dką .skdlę.
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SPLENDID.
Przed wielu laty „Cyrk Wolfsona" był
Tewelacją w kinematografii.
Obraz ten, na
ktory składała się ówczesna technika i najlepsze pomysły reżyserskie, wywołał wsrod
publiczności wszystkich krajów nieopisany
entuzjaJ:m.
1 1eżdi dawniej „Cyrk Wolfsona" cieszył
się tak wielkiem powodzeniem, to nowowy·
produkowany obraz, ze względu na szalony
postęp w dziedzinie reżyserji, gry, wystawy
i techniki, potęguje go wielokrotnie. Zazna·
czyć ieszcze należy, że film ten obfituje w
oddane wspaniale sceny miłostek, których
wartosć podnosi
niezwykła uroda głównej
bohaterki.

rzechodzqC uli ę.
p trz
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i nie
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usuwała

powoli z terenów sportów letnich zawodni·
ka po zawodniku. Ale na miejsce usuniętych
wyrastają nowe szeregi szermierzy. Budzą
się do życia sporty, które zima żywi. W pier
wszym szeregu narciarstwo.
Wielkiem zdarzeniem w tej dziedzinie
utworzenie narciarskiej grupy treningu
wej, która powstała z polecenia Państwowe
go Urzędu Wychowania Fizycznego. Ma
ona na celu przygotowanie zawodników do
zawodów m1ędzynarod-..yych, które odbędą
się między 5 a 10 lutego r. b.
było

Do grupy tej wchodzi 25 cywilów i 10 woj
skowych. Cwiczy ona pod kierunkiem por.
Artura Kasprzyka. ćwiczy energicznie i
ambitnie, bo przecież na zawodach w Zakopanem będą nielada: goście: Norwegowie,
którzy dotychcu.s lekceważyli Polskę narciarską.

Zakopane, z racji Międzynarodwych Zawodów, przygotowuje się do przyjęcia gości
zagrancznych, których będzie, jak mówią
wtajemniczeni, około ·aoo, do czego jeżeli dodamy koło 2000 osób z Polski, to możemy
sobie wyobrazić, co się dzieje tra.z już w Za-

udo wie szpitala

kopanem we wszystkich pensjonatach,
telach etc.

ho·

Poznańskiemu AzS-owi pięści coraz to
bardziej grubieją. Sprowadził dla swego
znakomitego boksera przeciwnika takiego,
jak Sanger. I chociaż niemiec pokonał To·
maszewskiego, jednak przedstawiciel AZS-u
wiele się nauczył, a niemcy przekonali, że
wkrótce z Polakami trudno będzie walczyć.
Odbiliśmy sobie tę przegranę na niem1ec
kich atletach na Sląsku. Tam prawie we
wszystkich spotkaniach Niemcy przegrali, a
gdy zwyciężyli jedynie w adze lekkiej, to i w
tej wadze drugie miejsce zajął polak Gry·
sik. Zapaśnicy polscy zdobyli ogółem w Zabrzu 5 pierwszych nagród, 5 drugich, 4 trzecie, 3 czwarte i 1 piątą, a stosunek punktów
wynosił 62;13 na naszą korzyść.

*

wyutęp Adwcnlowłc:a1.

Malicka i Węgi rko
grają dziś po raz drugi „Sw1t, dzień I noc•,
który raz jesz.cze dany będ21e w tym tealrz.e
w sobotę wieczorem.
„Sekretarka Pana Prezesa„.

z

Stefanją Jarkowah.ą

grana będzie w Teatrze Karueralnym od ju•
tra do piątku wieczorem włącz.nie.
1•

TEATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr. 18.
Wobec bardzo licznych żądań pubticzno§ci
wznawia dyrekcja w bieżącym tygodmu przed
świątecznym, l. j. od dziś do 01eJziel1 wlącz
nie „.Malkę Szwarcenkopf", ciesz.\ cą się re·
kordowem powodzemem.
Jutro i w czwartek o godz. 4-ej po poł.
specjalne przedstawienie dla mło<lLieży .szkol
nej, na których odegraną zostanu: komedja
Al. hr. Fredry „Zemsta za mur granicz.ny".

PRZEDSTAWIENIE ""Wll\TECZNE

TOW. $PJEWU IM. MONIUSZKI.
T-wo śpiewu im. Moniuszki urządza tra•
dycyjne przedstawienie w nadchdzące świtela
w Teatrze Popularnym. Odegrane zostauie
„Boże Narodzenie" I. Cyralskiego, wykonane
siłami członków T-wa $piewu im. Moniuszki
pod reżyserią dyr. J. Pilarskiego. Tance aa
dalisek i żywych kwiatów, które uroz.ruaicą
to wtdowisko, prowadzi znany balclm.islrz.
Wł. Majewski
0 Boże Narodzenie" grane będzie w pierw•
szy i drugi dzień świąt, dn.. 25 i 26 b• .w. a
godz. 4-e j po poł.
ZWYCIĘZCY

W NASlYCH
CZASACH"'.

Oclczyt w gimnazjum Miejskiem.
środę, dnia 19 grudnia r. b. o godz. 6-ej
wiecz. w auli Gimnazjum Miejskiego (S:en·
kiewicza 46J pani dr. J. Krasicka wygłosi od•
czyt. p. t. „Typ zwycięzcy w naszych cz.asach" (Z francuskiej literatury biograficznej
i pamiętnikarskiej).
Wejście tw cenie 1 z.ł. dla dorosłych i 50
gr. dla ucz.ńiów.

W

• • •

•
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od'6ędzie się dzU o aodz.. 4 po poludnfu w
·Teatrze Miejskim na u.kolneru pr:u:Jstawi.,.
niu „Kupca Weneckieeo", Ceny najniższe. 1
Bilety do godz.. 3-ej w cukie.rni Go1ilom•1
skiego, potem w Kasie Teatru.
Premjcra „Prawdciwcj MitoścI".
Jutro rozpoczynają na scenie Teatru Mief)
skiego szereg występów Maria Malicka 1
Aleksander Węgierko w pogodnej, pełnej
sentymentu komedii włoskiej R. Bracco
„Prawdziwa Miłość". W mnych rolach pp.:
Marja Dąbrowska, Michał 11k i Dąbrow&ki.
„Prawdziwa Miłość„
z Malicką i Węgierko gran.A będzie w czwar-'
tek, piątek oraz w sobotę o go~ 4 po polu•
dniu l.Po cenach popularu yd1).

..TYP

Ostatnie no-winl{i sporto-we
Idąca wielkiemi krokami zima

_„_ .

TEATR KAMERALNY.

„Wielce obiecujące" przepowiednie angielskiego astrofoga

=====·=-=·=-========-= r---

areatrnztuuo~

•

Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKL
Obecna. wystawa gwiazdkowa daje okazję
s.r..tuki do okazyjnego naby<:ia.
wprost u artystów wartościowych dzieł sztuki
Abraham Neuman, osiągnąwszy poważny
sukces, uzupełnić w dniu dzisiejszym calosć
wystawy nową kolekcją prac z Palestyny.
Aleksander Laszenko doznał już w pierwszym dniu otwarcia wystawy zasłużone po·
wodzenie. Pozatem krakowscy artyści nadesłali dziś piękną kolekcję prac: Malczewskie~
go, Heissa, Szańkowskiego i Hofmana.
Niewątpliwie, że i prace łódzkich arty.
stów pp. Dońskiej, Dobrowolskiego, H.adwań·
skiego, Wippla znajdą swych nabywców.
miłośnikom

Ostatnie skandale, jakie się zaczęły coraz
na boiskach piłki nożnej,
spowodwały żywą wymianę myśli w prasie
sportowej, jak złemu Zdradzić. „Przegląd
Sportowy" ogłosił n3wet konkurs (SO na·
gród), która drużyna ligowa jest najbardziej

mysłowców Polskich Andrzeja 34 komu·
nikuje, że w poniedziałki i piąlki od godz. 8
do 9-ej wiecz. oiłbywa1ą się w lokalu Slowa·

dżentelmeńska.

rzyszenia porady prawue dla kupców.

częściej zdarzać

oo.

PORADY PRAWNE DLA KUPCOW.
Stowarzyszenie Drobnych Kupców i Prze•

onif1·atrów w Chojnach

.„
•.HASto·· z dnia 18 -grudnia. 1928 roka.

Str. 6
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Praca i

egzystenci~ samorządu rzemieślniczego
wymaga .należytych postaw finansowych

Jednym z na.jwatnięjszych zagadnień, wy·
suwających się obecnie na czoło wsżystkich
spraw, związanych z życiem rzemiosła polskie
og, jest niewątpliwie troska o zabezpieczenie
przyszłemu samorządowi rzemieślniczemu na
leżytych

podstaw finą,nsowych.
·
zdaje sobie całkowicie sprawę
~ doniosłości tego zaganienia i rozumie,
że
bez odpowiednich środków materjalnych nie
może być mowy o należytem wprowadzeniu
w życie samorządu gospodarczego,· nie może
jednak, ze względu na olbrzymie i tak już obciążenie podatkowe, przystąpić do subwencjo.o.owania Izb Rzemieślniczych z własnych pry·
walnych funduszów.
Dlatego też sprawa należytego wyposaże
nia samorządu gospodarczego napotyka na ogromne trudności, zwłaszcza, że podział do·
chodów, dokonany przez Ministra Przemysłu
j Handlu między Izby Przemysłowo-Handlo
we i Rzemieślnicze wypadł tak niekorzystnie
dla tych ostatnich, że uniemożliwił im poprostu należytą egzystencj.
Wprawdzie ustawowe załatwienie tej spra
wy, przeznaczając dla Izb Rzemieślniczych
znaczne dochody z wykupu świadectw prze·
mysłowych, naprawi nieco obecną krzywdę,
ale wejdzie ono niestety dopiero w życie z'
dmem 1 stycznia l930 roku. Do tego czasu
więc, t. j. prawie przez rok cały, będą musiały Izby Ri;emieśln1cze walczyć z ogromnemi
trudnościami materjalnemi, a nawet całą ich
dzia ł a1nosć w tym ok resie czasu na1eży postawić po d znak iem zapytama.
T ymczasem zaś rze1mos ł o domaga sić suł i
przeprowadzenia
sznie 1ak najśp1eszn.ejszego
·
d
·
wy borow do lzb, ·gdyż brak samorzą u gospo~
darczego daje się obecnie niezwykledotkliwię
odczuwać i powoduje sytuację chaotyczną w·
eodz1ennem życm rzemiosła.
. ._ .
.
, I 01ew~tp_l~w1e w.ła?ze r~ądowe będą .m':1·
siały w na1bllzs~ym JUZ czasie zdecydo~ac się
na zrea~1zowanie. samor~ądu. rz~m1eślniczego,
trudno 1edn_ak wyobraz1c. so~e, Jak sar_norząd
ten upora Slę ze wszystk1em1 sprawamt, wyRzemiosło

=•

I

Zdobywamy
polskiem

Nr.

+

ww

Francję

magającemi niezwłocznego załatwienia, przy
całko\Vit)"m prawie braku środków fina.oso·

Przemysłu THandtiCprzeznaczył

Minister

·od-

·· powiednią kwotę na .. pokrycie wydatków Izb.
wych.
I tak z dochodów, przeznaczonych już niesłu
Sfery . rzemieślnicze, bezpośrednio zainterc sznie na utrzymanie Izb Przemysłowo-Han
sowane tem zagadnieniem, wysuwają cały sze· dlowych należy pewną ·część przeznaczyć na
reg postulatów i projektow, mających na celu Izby Rzemieślnicze, poza tem zaś winno Mizłagodzenie kryzysu,
jaki dotknie samorząd nisterstwo Przemysłu i Handlu wszcząć w
gospodarczy rzemiosła w roku przyszłym. Naj Banku Gospodarstwa Krajowego starania o
słus,r;niejszem bodaj jest żądaniem uniezależ przyznanie Izbom Rzemieślniczyni znaczniejnienia budżetów Izb zemieślniczych od budże-. szego kredytu na budowę własnych gmachów
Łów Izb Przemysłowo-Handlowych oraz cał·
i urządzeń.
kowitego rozdziału źródeł dochodu między oOd pomyślnego załatwienia tej sprawy za·
bie te .instytucje samorządu gospodarczego.
leżeć będzie niewątpliwie w znacznej mierze
Postulat ten może być · jednak dopiero zre· odpowiednia praca i egzystencja samodządu
alizowanym z początkiem roku· 1930, zawsze gospodarc~ego rzemiosłę. dlatęgo należy się
więc pozostaje niezałatwionem zagadnieniem
spodziewać, że zarówno czynniki· rządów, ja!-i:
pokrycia wydatków Izb Rzemieślniczych w i bezpośrednio zainteresowane sfory rzemieśl·
roku 1919. ·
.
nicze ,dołożą wszelkich starań, aby h;bo_m Rze·
Wydaje się więc najwłaściwszem, aby do mieślniczym zapewnić stałe, \vysforczające
czasu ustawowego uregulowania tej sprawy I podstawy finansowe.

I
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Czem ·· po,vinna

-być

dla Polski

· l,Puwsz·echna lvystawa -Krajowa _
W iyciu Polski w roku 1928 zaznaczył się
znamienny zwrot.
Z chaosu polityczuych
zmagań partyj naród począł wyctostawać się
na szeroki hory.zont rozwoi·u elionomiczne<>o,
5
J!rzemvsł i handel z mrówczą zabieril.iwością
1
5
krzątaią si_e nad pr7.ytłotowamem podwal1n
•
a
r-od wi.elkie Jutro .Po1s.1u, 1'ako mocarstwa.
r
Widać poc.esza1·ące ob1awy oazcz.,.dno.ici
....
naróaowej, zapał ao ·pracy wytrwałej, acz
ciężkiej, bo na1szersze masy polskie der·
· pią mocno od nadmiernej drożyzny, hraku
, mieszkań i wysokich podatków... .,
Wszystko to, na szczęście, nie wyprowadza nas z równowagi. .Można śmiało powie·
dzieć, że przyszłe pokolenia będą szanowały
w nas olbrzymów, którzy w głodzie i chłodzie
wykuli marmurowe zręby wielkiego państwa..
Ażeby dodać bodźca do dalszej wytężonej
pracy rzeszom polskim, trzeba było uczynić
coś, coby tym masom naocznie pokazało re~
żultaly dotychczasowego dorobku, coby pod-

niosło ducha wśród wątpiących i słabych.
Tern czemś musi być Powszechna Wystawa
Krajowa.
Gd y ob ywate1 po1sk i bę d zie oprowa dzać
1
h Wystagościa ;Zagranicznego po pawi onac
·
b
wy w Poznaniu p1erś jego ędzie rozp.erać
bl
zasłużona duma: . patrz, cośmy zro i i i donieś o tem swym zJOmkom.

Trzeba przyznać, ie rozmach, z jakim po~
· częto orgamzować Powszechną Wystawę Kra·
jową, me osłę.bł ani ną c_hwilę. Wystawa ta
napewno odpowie swemu zadaniu. Przecież
odbędzie się ona w stolicy tężyzny polskiej Poznaniu. Już dziś głosy prasy zagranicznej
odzywają . się coraz częściej, czując, że dzieło
polskie - to nie przemijająca chęć zaimponawania obcym, lecz krok Polski gigantyczny,
celem wkroczenia na rynki świata i zajęcia
tam miejsca obok anglika, niemca, włocha,
czecha i francuza.

I

mi~sem

.
.
Donosiliśmy niedawno o wysłaniu do Francji
pierwszego próbnego · transportu mięsa, który
przeznaczony był dla hal paryskich. , .
,
T cansport ten przybył na miejsce w sła,nie
tnożn~ dostać
bardzo dobrym, a sposób spreparowan:.a m.ę
dzić kilka przyjemnych .chwil na rozmowie
Ciekawą instytucją ·;est
amerykański
sa spatkał się z ogo1nem uznaniem nabywców.
Powodzenie pi.erwsżego transportu pc)°źwa· skład apteczny, czyli t. zw. Drugstore. Sprze lub flircie. Olbrzymiej frekwencji składów
la żyw.ć nadz,eję. 1ż zdoby~ie rynku paryskie u(lż 'iekarstw ie.st. Lti zajęciem urugorzędnem. aptecznych sprzyjają również wielkie upały,
go n,e będz.e przedstawiać dla naszego eks- a _do najwa<-niejszych; naleiy ha-nae-1 przybo- zmuszając ludność do spożywania duże1 ilorami t.ealetow~mi,. jabłkami, kosmetykami, foi. lemoniad· i chfodników, a prxedewszystpor~u żadnych trudno.;ci, może on bow:em z
powodzeni.em konkurować z eksportem bolen- ciastkan1i 1 kawą, galanterią; · cukie'tkami, kiem narodowe} słodyczy · - ··mrożonej · śmie·
·~ksi<-Żkami, ta.nią· biiUforją, naoierosarhi, J.)
tanki, podawanej w różnych odmianach i z
dersk,.m.
·
·
różnemi
przyprawami. Ponieważ o „drug
darni,
chłodnikami
itp.
Wo~óle
jeżeli
czbJed1ocześnie podjęte zostaną wysiłki, celem opanowania rynków południowo-francu· wiek nie wie, gdzie co kupić, winien udać store" musi zawadzić każdy Amerykanin,
skich 1 me ulega wątpliwości, iż wys:łki te do- się do apteki, a będzie przeważnie wybawio- przeto składy te robią naogół doskonałe in·
ny z kłopotu. Składy apteczne są· tez miej- . tercsy i z centowych wpływów dochodzą cz<:l
prowadzą do całkowitego sukcesu naszej eks·
1 scem, gdzie przy lekkiem posiłku można spę sami do miljonowych fortun.
pansji na rynkach francuskich.

w am2rykanskim
·_

--

Dziś i dni następnych!

Wspaniały

_Kino-teat.r 11 Z~CH~TA
Ko$delnym
·._.:.od
. wtorku,
dn . .18' do
.
.
.
.

'

dr11met z życia kubiely •. którą m;c11y
pokusy 1111elK ego m1osta.
W rolach głównych słynni ·

Helena Chad* iek, Edna Marlam, WilJam Russel
Ceny m1eJ'$C, W lnt puw:o,ednte n;s wsŻ.ysti.ie
~eonse. tas w soootc;. ntedz1e1c; 1 $w1c;ta od
godl. 1-3 pp. 1 m 1' gr •. li. 4U gr 111. 30 gr.

"' ~oDvtt:;. nicdz1e1ą 1 sw11;to oa gozd. 3 pp ·
I m1e1sce 9~ qr •. li m. ?_o qr .. Ilf. m 40.gr, ·
~.

KINO

'

p. t.

włącznie
upiorów

dn. 24. .. grudn.a
•.

ilustrujący przeżycia wśród

.

Dom upior.Ow

Role . główną
kreuje słynny
Sensacyjne sceny I niesamowita .gra świateł i cieni wywołuje przestrach na
wiclownr. Wspaniała gra aktorów. Szczyt reżyserii.

Edmund Lava

---·-·--·--······-------·····-·----"'-------·-----Orkiestra
dostosowana do
pod ICierunklern
o. s,vmlt••wtci:a. -

ŚC•łle
Ol>rtUU
I).
Pccz~tek
seansów o qoiz:. 4 m. 30. w sob:>ty, niedc1ele I ł.v1ęt4 o go:łz. 1 po poł - Ceny miejsc:
24S
· Balkon I I miejsce 1 zł. 20 gr., łl mlejscce 1 zł., Ili mletsce 7J gr.

Ruch towarzystw
Z TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO
im. ST. STASZICA.
Staraniem Zarządu członkowie T owarzy·
stwa Przyrodniczego im. St. Staszica w lodzi za okazaniem legitymacji członkowskiej
mogą otrzymać 10 proc. rabatu od ceny zaku
~ione,go towaru w następujących firmach w
codzi:
1} Towarzystwo Wydawnicze Nauczy:ielstwa, Piotrkowska 11, Skład Materjałów
.Jiśmiennych,

2) J. Wolski, Piotrkowska 3, Skład Win
Delikatesów (rabat nie obejmuje artykulów takich jak cl)kier, świece i wódka mon.}.
3) „Natawis", Piotrkowska 152, Zakłady
.b.djotechniczne,
4) Kazimierz Roszak, Narutowicza 11 Za·
'.dad Optyczno - Chirurgiczny (oprócz apan:'Jów fotograficznych i szkieł optycznychJ,
5) M.. Staro1iski, Zakład Fryzjerski, Piott
kowska. 47,
6) Cukiemia Ziemiańska, PiotrkoW"Ska 13.
7) A. J. Ostrowski, Piotrkowska 55, Skt

1

Matarjałów Piśmiennych,

8} H. Hermalin, Piotrkowska 11, Skład.
Apetczny i Perfumerja,
9) J. Jaworski i S-ka, Piotrkowska 54,
Handel Win, Wódek i Towarów Ę:olonjal· ·
nych, {oprócz cukru i wódki mon. 5 proc.), ·
10} W. Salwa, Narutowicza 27, filja Mo·
niuszpi 2, Kwiaciarnia Artystyczna,
11) M. Koenig, Nawrot 43, Zakład Zoolo·
giczny,
12) Firma „Wiedza", Piotrkowska 131,
Wytwórnia pomocy naukowych i szkalnych.
13) J. Piątkowski, Plac Wolności 4, Cukiernia,
14j L. Spiess i Syn, Piotrkowska 107,
Przemysłowo - Handlowe
Zakłady Chemiczne.

~™~-

Oswojone krokodyle··
Kapitan francuski Wall jest chyba jedy·
n ym na świecie człowiekiem, który posiada

tresowane krokodyle i występuje z niemi na
publicznych popisach. Oto sam mówi o trudach swego zawodu. Całkowita tresura kro·
kodyli jest niemożliwa. Można z niemi jednakże coś osiągnąć, jednak nie inaczej, jak
pracując bez przerwy, gdyż szybko zapomi·
nają, czego. się nauczyły.
Gdy zostawiłem je na czas jakiś w ogrodzeniu same sobie - opowiada w „Excelsior" kapitan Wall - byłoby rzeczą bardzo
niebezpieczną zbliżyć się wtedy do nich, jeśli w ciągu pewnego czasu grzały się w słoń
cu. Dopiero wówczas, gdy skóra ich zaczy·
na wskutek żaru słonecznego pękać, gdy mu·
szą szukać schronienia przed słońcem, moż·
na z nimi zacząć ćwiczenia. W razie napadLt naj1epszym środkiem obrony jest uderzyć
~ro kody la bardzo mocno w nos, bo tam wfaśniv jest jego najwrażliwsze miejsce.
· W dawnych czasach, gdy rzeki Ameryki.
Afryki oraz 1ndyj pełne bvły tyca stra.i.;:.uych
pot.. orów, polowanie na krokodyle należało
do bardzo niebepiecznych. Dziś manw środ
ki chwytania ich bez ryzyka. Krokodyl po·
żera naraz do 25 klg. mięsa, potem jednak
może obyć się dwa do trzech miesięcy bez
jedzenia. Jego główne pożywienie stnnowią
płuca i wątroba koni i bydła, od czasu do cza•
su pochłania też ryby. Chociaż krokodyle
są z .natury mięsożerne, nie gardzą też. jarskiemi potrawami.
Na północnej półkuli okres ich rozmna·
żania się przypada na czerwiec i lipiec, wte·
dy to samica znosi 50-60 ~tosunkowo ma·
łych jaj białych, które chowa pod cienką war
stwą piasku i liści. Nie troszczy się o nie
aż do chwili, kiedy wyklują się młode. Dziwnym zbiegiem okoliczności drapieżniki te.
schwytane w stanie dzikim, zapadają w ·sen
zimowy, jeśli jednak wylęgły się w niewoli.
spędzają zimę normalnie.
Pozatem nadmienić wypada, że krokodyle dochodzą nieraz do bardzo podeszłego
wieku. Żyjący np. w pewnej fermie amerykańskiej krokodyl Matuzalem - ma już
przeszło 100 lat. ·Wiek krokodyli ocenia się
po szerokości pyska.
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Dziś wielka premjeral .Od wtorku, dnia 18-go do poniedziałku, dnia 24·go grudnia włącznie
.Wielki film wojenny osuuty na tle ostatnich wypadków na Dalekim Wschodzie p. t.

-NIEWOLNICA Z SZANG

JU

W roli chińskiego generała BERNF\RD GOETZKE, w roli Chinki l\CiN33 PETERSJ;i-,'\.JZŻCICHI.~JNI\
w roli konsula angielskiego Jl\CK TREVOR.

ł\tak wojsk chlrisklch na dzielnice zamieszkałe przez europejczyków.

Wielkie sceny bahlistyc?ne mroz~c:e krew w tyłach.
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Każdy niemal dzień przynosi nam wiadomości o nowych
katastrofach automobilowych. Wypadki te, zwłaszcza w większych
środowiskach,
obejmują tak
zastraszające
roznuary, że tu i owdzie tworzą się związki
du walki z tą plagą ludzkości, a problem
zmmcp;zema, czy usunięcia tych nieszczęść,
stanowi z konieczności bolączkę, nurtującą
wszystkie społeczeństwa, a w pierwszym
rzędzie czynmk1 odpowiedzialne za bezpiecze1i.slwo publiczne.
W Stanach Zjednoczonych, według ostatniej stalyslyk1, za każdym obrotem wskazówki zegara raz dookoła tarczy, dwudzies .u pięciu ludzi umiera z powodu wypadkow aulomobdowych, a okala 800 odno~i
mmej lub w1~ce1 cięż.kie rany.
Gdybysmy nuelt sposobność znaleźć się
w ~owym Jorku i zatrzymać się np. przy
skrzyzuwamu 5-ej Avenue z 42 Ulicą o jakiejkolwiek porze dnia, czy roku, to przy
koncu każdej 15 minuty normalnego ruchu,
jak wykazu1e statystyka, między tysiącem
wozów, jakie przebiegną przed naszymi oczy111a, znajJzie się przynajmniej jeden samochód-zabójca, który w ciągu roku pozbawił zycia człowieka. Ale i poza Nowym .Jorkiem, w innych nua„tach Stanów Zjednoczonyd1, na skrzyżowaniach ulic po każdej godzrn1e zwykłego ruchu przesunie się przed
nami taki samochód-zabójca.
Powyższ.e dane podkresla wyraźniej na.-str;puią..:a stal):.tyka: na osiemnaście miljonów samochodów, które roku ubiegłego
przebiegały Stany Zjednoczone,
ponad 18
tystli<.:Y było przyczyną ohary życia ludzkiego.Cyfra la jednak me oddaje całej prawdy.
Groza tego stanu rzeczy występuje w całej
pełni, gdy się uwzględni, że na 32 wypadki
automobilowe, jeden tylko przeciętnie pociąga za sobą śmierć ludzi. I dlatego aby
uzupełnić już straszną liczbę 18 tysięcy zabitych, trzeba przyjąć, że przeszło 500 tysięcy ludzi z tego powodu odniosło mniej lub
więcej ciężkie rany w ciągu roku ubiegłego.
Cóż zatem czynić, jak uniknąć tej strasznej masakry 1 Zagadnienia uregulowania ruchu kołowego są w Stanach Zjednoczonych
bardzo ciężkie do rozwiązania i wysiłki odnośnych czynników, mające na celu nakło
nić do rozwagi kierowców automobilowych,
lubiących się za często upajać sza1onem tempem jazdy, przybrały formę niezwykłą, nawet drastyczną, ni.eznaną w żadnym innym
kraju na świecie.
Według doświadczenia ostatnich czasów,
jeduyru ze środków najwydatniejszych, ..:elcm zredukowama liczby katastro[ aut0mobilowy1.:h, jest umieszczanie w odpowiednich
miejscach oryginalnych, krzyczących napisów. które swą treścią łagodną wściekłą
furję odnośnych kierowców automobilowyh.
Według metod amerykańskich te dziwaczne
ogłoszenia są po największej części ilustracją czy wyrazem jakiejś katastrofy automobilowej.
Tak np. w Sant-Louis w swoim czasie
wzniesiono pomnik na pamiątkę śmierci poniesionej pod kołami samochodów przez 32
dzieci w chwili, gdy przechodziły z jednej
strony ulicy na drugą. W czasie żałobnego
odsłonięcia tego pomnika padły ciężkie sło
wa potęp1enia pod adresem sprawców lego
rodzaju- nieszczęść. Pomnik zaopatrzono tablicą z następującym napisem; .,Pamięci 32
dzieci, które poniosły śmierć na ołtarzu nierozwagi 1 szale1istv1a".
Atoli masakry takie zdarzają się nietylko
w wielkich centrach . W zapadłem miasteczku Megomgal w Butter-Counly Ohio w 1ednem miejscu bardzo nieb~zpiecznego skn:tu zdarzały się tak często rozmaite k..itc.&strofy autqmobilowe z ludźmi, że gubernator
Donahey wpadł na pomysł um1eszczema w
miejscu najniebezpieczniejszem 14 krzyżów,
malowanych ua biało. Oryginalność pomysłll
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~eżała w tern, że nie nosiły one nazwisk nieszczęśliwych piechurów, którzy padli ofiarą,
lecz kierowców, którzy nieostrożność i fantazję swoją przypłacili tam życiem.
Podobnie postąpiono w innym wypadku
w Broux koło Nowego Jorku. Mianowicie
użyto tam do wystawienia pomnika żałobne
go te same samochody, które uległy i:derzeniu, aby przez to wpoić w przejeżdżających
automobilistów świadom9śt ciężkiej odpowiedzialności, jaks na nich spoczywa.
Niedawno zderzyły się w Waszvngtoni~
2 samochody z fatalnemi dla jadących es· b
skutkami. N'ładze zarządziły, aby szczątki

leziono po zderzeniu na inny wóz i obwieziono po mieście wśród asysty orszaku, zło
żonego z członków ligi zawiązanej dla propagandy ochrony przeciw nieszczęściom automobilowym. Ten manifestacyjny pochód
przeciągnął.., przez wszystkie główne ulice
miasta i wywarł swojem.i realistycznemi
szczegółami ogromne wrażenie na szeregi
kierowców automobilowych.
W Nowym Jorku znowu, w miejscu, o
którem już wspominaliśmy poprzednio, !ldzie
się krzyżują 5-ta Avenue z 42 Ulicą, t. j.
w punkcie najruchliwszym na świecie - był
do niedawna umieszczony na wzniesieniu
rodzaj transparentu oświetlanego od wnę
trza. Na czterech ścianach tegoż znajdował

rnzbitych wozów wraz z ofiarami katartrofy złożone w takim samym stanie, jak je zna-
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Jedna z gazet
gielskich, widocznin nastrojona bardziej rewolucyj11ie od innych,
pomieściła opis scen,
iakie się rozgrywają
w korytarzach pałacu Backinghamskiego
wśród licznych gości,
pragnących się <lowiedzieć coś o zdrowiu króla.
Zazwyczaj p~sma angiehkic mało lv b
wcale me piszą o tern, cu się Jzieje w pałacu królewskim.
W poczekalni mah dzewczynka pyla
matki: .Mamusiu. czy królowie te.r. umierają?
Tak kochanie, nawet król Anglji mo~e
umrzec.
Małe tlzie·w·..:zvnb, .1 zwlas,=c :'l małe angielki, wyobrażają ..;ob:1~, że króJ to jakiś
oożek z baśni, zawsze szczę1Hiwy, zawsze
nieśmiertelny.

w brzydkich bajkach król umi~ra.
Ale nietylko dla dzieci angielskich król
jest czemś nieziemskiem. Dla Ań]lika król
jest głową państwa, jest Anglją.
Na regatach, wyścigach jest wzorem
dżentelmena i światowca. Król angielski nie
podlega nigdy krytyce prasy, osób prywat-

I tylko

ół

Można to łatwo
stwierdzić,
pisma angielskie przez całf
rok. To samo da się powiedzieć o królowej
angielskiej. „Pierwsza lady" w Anglji jest
ta • sza1~owa11a, że zdarzają się z tego powodu nieraz nawet bardzo zabawne scysje z

nych, partyj.
przeglądając

ct~dzoziemcami.

folencierskie damy przygotowały pew·
nej zimy masę bielizny jedwabnej i poń
czoch, aby krolowa angielska, gdy przybę
dzie do Holandji z wiz~'lą, nie potrzebowała
marznąć.
Można sobie wyobrazić zdumienie poczciwych holenderek, gdy z Anglji nadeszła odpowiedź na list i przesyłkę w na·
stępujących słowach: „Odsyłamy podarunki,
oświadczając uprzejmie, że królowa angiel·
ska nie ma nóg".
Pomimo to, są w Anglji dwie parlje za
i przeciw królowi. Ale partje t:? nie są politycznemi, lecz raczej religijnemi, wyznanio·
wemi.
Do jednej partji należą stare ladies, posiadające „ręce" w dalekich kolonjach w
osobach pastorów, bo tylko jeden Bóg maże

Student czy to politechniki, czy uniwersytetu, nie notujący stenograficznie wykła.
dów, nie jest studentem nowoczesnym. Powiedza, nam może, że i zagran"icą nie wszyscy jeszcze piszą na maszynie, nie wszyscy
stenografują.

Cóż nas w tym wypadku obchodzi zagranica. Tern gorzej dla niej, gdy my zrobimy
na tem polu postęp stumilowy w kilku la·
Łach.

Wprowadzenie obowiązkowej nauki stenograiji w szkołach powszechnych i gimnazjach jest bardziej potrzebą czasu, niż wyrabianie pięknego stylu literackiego w uczniach, którzy do literatury pięknej nie wykazują żadnych chęci. Każda szkoła powinna dopiero wtedy otrzymać pozwolenie
otwarcia, gdy zagwarantuje posiadanie conajmniej 10 maszyn do pisania i po stenografie na każdą klasę.
W artoby się nad tem zastanowić.

l

najwymowniejsze, najdrastyczniejsze nawel
środki tego rodzaju niewiele pomogą. Realne pomysły, mające na celu rzeczywiste
zmniejszenie, o ile niezupełne wykluczenie
niebezpieczeństw katastrof automobilowych,
wiążą się ściśle, o ile chodzi o wielkie cen·
tra ruchu, z problemami rozbudowy miast
w przyszłości wogóle. Jednym z takich jest
pomysł inżyniera Corbetta, który w projek·
lach swoich przewiduje osobne ulice dla pieszych, a osobne dla ruchu automobilowego.

dobrotliwie pokryć występny podział: to the
king or to the quen. Drugą partję · tworzą
młode angielki.
Ta druga partia trzyma, naturalnie, ~
królem.
Wielkiemi dniami dla niej było panowa·
nie nieboszczyka Edwarda VII. który był
dość frywolny i za jego czasów wiele było
skandalików na dworze. Król Jerzy umie się
powstrzymywać, jest surowszy w zasadach,
ale surowszą od niego jest małżonka, to też
młode ladies
spiskują zawzięcie
przeciw
królowej, która nakazała na przyjęciach
dworskich ubiór skromny, a nawet ... długie
suknie.
Rzecz nah1ralna, ze tak się stało, jak so·
bie tego żądała. Anglik bowiem ślepo idzie
za wzorami, które król lub królowa wprowadzili. Gdyby król angielski włożył którego dnia zielone spodnie, można być pewnym,
że od mglistych wybrzeży Anglji po egzotycz brzegi kolonji wszyse<y anglicy uważali
by za punkt honoru nosić rdelone spodnie,
Co innego jednak angielki.
Dopiero poza pałacem królewskim, jest
różnica w postępowaniu Anglików. Młode
ladies wyłamują się z surowych przepisów
królowej i noszą suknie bardzo krótkie,
wprost już za krótkie.
Cała Anglja dzieli się na dwa obozy: wesołych i poważnych. Weseli mają a swego
wodza ks. Walji. Czy następca tronu, wstą•
piwszy na tron po ojcu, zmieni obyczaje, czy
spoważnieje, czy odtrąci swych kompanów
z music-hallów, klubów i lokali nocnych?
Tak, stanowczo lak. Jest lo już bowiem
w Anglji tradycja.
&RtW&

Po raz drugi już naród węgierski zabiera
się wystawić pomnik gen. Bemowi. 1)m ra-
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Wychowanie dzieci w krajach polarnych
odbiega znacznie od sposobów wychowania
w krajach szczycących się długowiekową
kulturą.

Jak opowiada słyny badacz okolic po~„
biegunowych, Fritjof Nansen, wśróJ eski·
mosów wychowanie dziecka polega na tem,
że nikt nigdy nie łaje go, nie bije, nie wymyśla mu.
W starszym wie~u wyst~rczy
krótka uwaga ojca lub matki, by dziecko
natychmiast usłuchało i uczvnilo tak, jak sobie tego rodzice życzą. Jeden raz tylko na·
tknął się Nansen w Grenlandii na rodzinę
eskimosów, gdzie był świadkiem lekkiego
skarcenia, a i lo tylko słownego, . dziecka,
które w czemś się nie posłuchało 01ca.
Dzieci wychowane w łagodności, odznaczają się w wieku dorosłym. wyrozumiało~
ścią i grzecznością nadzwycza1ną.
strują fotografie: pomnik Bema w Maros-VaAle metylko w krajach podbiegunowych
sarhely, portret Petćifiego, słynnego poety metoda taka dała znakomite rezultaty.
węgierskiego, portret l3ema z r. ld49 według
Inny podróżnik Nordenskićild opowiada
Barabas'a, portret piórkov.'Y Bema rysunku prawie to samo o wych~waniu dzieci u. nie:
Petćifiego . .fo!ografja fragmentu obrazu Sty- których szczepów Indian w Połu~mowe1
ki „Bem ze swoim sztabem", fotograf ja uro· Ameryce.
czystej ceremonji dekorowania Bema orde·
I tam dziecko od urodzenia nie słyszy
rem węgierskim. drugim fragmentem obrazu nigdy żadnych wymysłów, słów groźby,_ oStyki „Petćif wita Bema··, fo~ograf_ia mieis.~~ strych admonicyj. Nigdy też nie bywa bite,
b~twy pod Segesverem, gdzie zgmął Petofi
co również doskonale wpływa na wychowai t. d.
nie tamtejszej młodzieży.
Przytoczy.wszy na wstępie obraz 1000-le
Raz tylko widział Nordenskiold, jak potniej przyjaźhi polsko - węgierskiej, autor bili się dwaj chłopcy indyjscy. Zwada la
slylem błyskotliwym opowiada o wypadkach zrcbiła niezwykłe wrażenie na całej wsi i
18,18--49, w ~tórych wzięli czynny udział wywołała ogólne poruszenie. Rodziców nie·
polski generał Bem i narodowy poeta Wę- grzecznych chłopców wprost wytykano pal·
gier, Aleksander Petofi.
cami przez kilka godzin, ta~ m~z~ykł:tm
Dziełko prof. Diveky'ego _powinno. zna-1 wydawał się mieszkańcom w10sk1 ow wy·
leźć się w każdym domu polskim, szanu1ącym padek.
wielkie tradycje przodków.
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Jak wycho r1ują dzieci
pod biegunem

e

em
zem w stolicy Madziarów, Budapeszc.1e.
Wystawiony w r. 1830 Bemowi pomnik w
Maros Vasarhely w Siedmiogrodzie, po zaję
ciu tej prowincji przez Ruruu:°ję, został natychmiast zburzony przez wo1ska rumunskie.
Pamiętają go internowani w latach 19151919 w Maros Vasarhely polacy, byli "pod:.lani„ rosyjscy. lleż tam mów wygłoszono~
1ie wianków złożono wi.elk1emu bohaterowi
polsko - węgierskiemu.
. . . .
Węgrzy, z wrodzoną im pracow1tos~1ą 1 energją, postanowili wznieść pomn.k 1e.~zcze
raz.
Z okazji
h poczynań, lektor języka węgierskiego na uniwersytecie wars~a wskim,. dr:
Adorjan Diveky, wielki przy1ac1el .polski I
wspaniale językiem naszym .. '°(,~ada1ący, ~'"Y
dal dziełko o. t .•.Bem a .Petafi • Dz.elko ilu-

groziła zażartym automobilistom, a napis po•
niżej mówił: „You are mime" (jesteś moim!}.
Atoli wszystko przemawia za tern, że

jest

Czego szkoły polskie
„
•
powinny nauczac o bowiązko-wo
Polska, przodująca już dziś na polu
higjeny i ubezpieczeń spole~znych całemu
światu, powinna się zdobyć jeszcze na jeden
czyn: całkowite zreformowanie nauki w
szkołach powszechnych i średnich.
Uczniowe tych szkół, po otrzymaniu matury, zaraz na pierwszym kroku w nowem
życiu, czy to akademickiem, czy zgoła już
zarobkowem, spotykają się z dwiema przeszkodami: nie umieją szybko notować zadań,
jakie iin życie nasuwa, bądź akademickie,
bądż biurowe nie znają stenografii. Drugą prz.eszkodą jest nieopanowanie maszyny
do phania.
Nikt nie zaprzeczy, że dwie te umiejęt
ności są dziś tak potrzebne, jak umiejętność
czytania i pisania zwykłemi sposobami ..
Wyczekiwanie w biurze _na maszynist~tę,
aż będzie miała czas, szukanie po wszystkich
pokojach stenografa, gdy telefon d01~osi pilną wiadomość - to ogólne usterki w naszych urzędach.

się wizerunek śmierci, która kościstą ręb
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Od wtorku, dnia 18-go do niedzieli, dn. 23,go rrudnia 1928 r.
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„Apasze paryscy"

Czołowy
Kilińskiego

&.-. 348

z dnUt 18 'gradttitt 1'18 roh.

Film o moralno~ci. miłości„. i apanach." na tle słynnej powieści FR. Cł\RCO.

178.

:ó::~:~~

punktualnie o godz. 5.30
o 4 pp" nledz. o 3 pp.

Olga L!mburg, Jacque Catelaine, Lia Eibenschutz. ,

l"łlesłych1me interesujące

,

przygody amerykańskiej ekspedycji obyczajowej w paryskicn spelunkach apaszowskich.
.
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Sprzedaż

Magistrat m. Ledzi podaje nlnlefszem
do wladomośc1, ie 1m1enne listy pel'i·
//
stwowego podatku od dochodu • rok
• 1828 n•destanc przez I. Il. Ili, IV, V. VI.
V•I, Vlll, Vili, IX X. XI i Xll Uiząd Skarbowy w Lodli wyło~one sq do pubticz11ego
1 ·A1 gl11du w biurze Wydziału Podatko•~go
\(~I. Nc.łno~ci Nr. 2. pokój Nr. 11> w myśl
I i11t. 66 ustawy o podatku dochodowym
na pr1ecl1lg 4 tygodni od dnia nlnl•1ue'
I qo ObW1<= SZ<.'lem„.
.
'
1
Pc.wyżue lisry mo:1ą osoby zalnte~\\~~ ·! resowane w wymienione n biurte prze·
--"'•""""' \\\~~ . '. gl!ldaC codziennie w godzinach od 9
""'1fłlllll\\1'
no do 12 w południe.
L6dt. dnia j7 grudnia 1928 r.
Magistrat · m. Lodzi
Prezydent (-) B. Zlem1ęckł.
Przewodn. Wydziału "'odatkowego
.
(-} L .. Kuk.
100

f''/J~

ust~pstwem

Wtorek, Sroda, Czwartek
wszelkich towarów galanteryjnych i bielizny

I

A. Spodenkiewicz

Dr.
Andrzeaa NR

Cegielniana 25. Tel. 2&-87
sp E c J

z,

tel. 32-23

2141

od IO-

ł\ L 1 s Tł\

chor6b sk6rnyctt I w!ner1cznych.

Ciod:iiny przyj~ć: oó t.30 - 2.3\.1 dl~ Pai\
od 6-8 dla panó~. W ~~edz1ele 1 aw1et"

Elektroterapja. Leczenie 1a n >4 i<lllfar·
cową. Badanie kr>Mt i wydzielin.
Pr zyjmuje od goJL. a-1J, 1 l - l 1 4- a
~6 7
w nted.uelę 1 ł.vl~ti! !i-1
Dla pań od 4 - 5· oddzielna poczeka!.

Jenerotogiczna

Wyrobu laboratorium przy aptece
ST. Hł\ 't\BURQ.'\ I S·kl, w lodzi,
ul Główna 50.

PORADA 3 zł.

Cegielniana 43. TeL 41·32
Speclallsta chorób sk6rnych. wenerycznych I moczopłciowych.

NaSwletlanle lamp.J

kwarcowJ'ł.

Pr:iy1mu1e od godi:. 8 do 10 rano
i od godz. 5-8 w1ecz
z11
Dla pań od 3-5 oddzielna poczekalnta

'

Kino RESURSA
.Kilińskiego

l dni

Nr. 123.

I SKłddojący..;n

następnych.

~~Ztz~znn zprzeszłustiq
W roli głównej genjalny tragik ekranu, bohater głośnego

filmu
„Człowiek

::=.-••-.:::::=::::=:::::-_·_·-=::::=.

L.

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

Poc:z;itek seansów w dni powszednie o g. ~.30, 7. 15 I 9;
w dni świateczne o godz. 3, 5, 7 I 9.
203

pań

Ola

od.:l&leln~

poczekalnia.

CENY
i;

PRErtUMERftTY:

I

nledzl51nym dodetkiem Ilustrowanym miesięcznie al. 4.10

• s.-

Zam1e1scowe

(na

Zagranica

•

• 8.-

odnoszenie Jo domu

•

• 0.40

Prenumeratę mozna przerwać tylko t-go 115-go· każdego mieai11ca

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65.210 . Wydawca : Towarzvstwo Rzemieślnicze .~esursa • w t.od1i.

f

~

.

30
30
8

„
•

•

•
•

„
•

.
'

-·-

1 ·na Ul dPłnrer

,
Ż IDE rr::~~~~.~:. ':~~~~~~&:
RO
Dr. med.

wa I
Biaf I towar.
Purpur.
/'\alerocowc, r'zc:śc:lerodł<>.we.
Dz.ae&na Na 9
Oorus<.>we. t<ęc.i:nlTel. .N'! ·28-93
. kl, Sc1ercc:zkl. l'od·
p1nk1. Qooehila. /o\'9
Powrócił·
ska, ddmsKd bieli·
Choroby skórne
Cnust~I PO!
. w.enerycz.ne i mo- zno.
leca Leon l<u.oantt.ln,
czopłc1uwe.
K1llnHi.:ao Na 4~.
Przy1muje od 8-10
IOl5
1 od 5-8. Leczenie

I·

·

lampą kwarcow~

.I

Dr. BeJIe r mu!?.~n':1~~
.
•

Kupię

Odd.i:1elna poclCkalkaid~ uu:ac :a&.carycb
ma d!a p•n.
Dla pdO od .;-::> pp gaLct. TrombK<nr:a.~1, uuca _,Kl44owa
.NI 'J.

B1zu1er1e

pooliiu . tramwa1u
4 mieszkania wolne
obowl-1kowo. Ofer- Kupu1c:. „„l"<ł 'A'arty do admlnistrocjl. 1osć 11ła1.ę. Solidne
Do 10 rano i 4-8 w. Dla pań spec1. godz.
nlnle1szego
p1:>ma 1raklowcrnic:. "ł're
3-5 po poł., w niedziele oj ll-2 pp. p0d
.oo.neku. .
. cyZJd" P1otrkow:.1<·a chłopcy uu an.u("'rnl.
Je l2J.
.
3U PIOtrll.OW5All .144
Dla nlezamoinych ceny lec&rtlc.

Choroby sk6rne I weneryczne
ul. Nawrot Z. Tel. 7'-89. · 21~

„

„
•
•

1
1
1
1

•

•
•
•

Potr1ebni

· Oglo~zenla i1rm a:a .nlel:scowych, cnociaiby posladat~cych

50 groszy za wlersi: mlllmetr. _l łam. (strona 4 iarity) ·

40

....

ŁOO.ż. ul. Piotrkows!<a Ne 129

.

1. s. Has zcz~ńskJ

I

poleca w wielkim wyborze na
najdogodniejszych warunkach
ratr) po cenach konkurencyjnych

I

Jttbłońskl

PvLECJ\M V:
281
Wali:iy ·wszelkiego rod.i:aJU oraz Sakłewld
1.Torc:l>k.1 a<1msK1e, Purdc:le, l'op1crusn1ca.
reki, Teczki, Tl)rulstry, r'ilSld . bd>i4Z0#4
oraz. wszc::.lk1e pt 1edm1oty w :iauu wyt>WOrcz<.>sc1 wcnod.i:Qcc: 1 repera<:Jlł. • - •
w.,,roa własny. Cen)' U10ldfllOWane.

-Ska.rpetkl, Kra1atv

CENY OQt.OSZEtl /o\IEJSCO W VCłł:

Na l·eJ stronie
W tekście
Za teutem
Nekrolog I
Zwyczaine

Ząkład wyrobół

t.ód1, uL Gł<1WRil 11 pri.y ł"lolrkowakt•ł

1
11 Speltdom '

~10•6

467

J.

Pledy
Firanki, Kapy
Suknie damskie

moczopłciowe

wą.

demską, męsk~
pościelową

i'

Kołdry,

lt łewinżskt·

Priyjmuje od 8-10
rano 1 od 5-9 wleci.

~

i:nęskie

Dr.med

Naś.,, ietlanłe
lampą Kwarco-

50-17

Obuwie damskie,
dziecinne
Kalosze, Śniegowce

Wąsowski

wener1~zne

.. , 27ł '

~, ~ Skórzano·GaJanter11aycb

Po~czochv,

i

. Tel~

1046

Bieliznę

SI~

Choroby ak6rne

z„

Łdd!, Brzezińska -.~O

.....

przeprowadzll si~
na ul ftndrzeja u
Tel. olł-4v.

Smiechu*

Conrad Veidt
i Walter Hilla.

W Lodzi

"łlacek

Dgłosz1nie. i
Komornik przy Sil
dzle Okr. w Lodzi,
Leon
W11sow11kl,
iam1eszkaly wL.odii.
prz.y ulic:y .Vólc:Hń·
skieJ pod N? IO, na
zasadzie art. 1030
U. P. C. ogtaua, ze
w dniu 27 grudnia
19l8 r,, od goJc. JO ej
r„no w Lodzi. pr.i:y
ulicy Skwerowej 7,
odb~dt.!e s1~ spr.te·
dei z przetargu pu·
bil~ ZRC:jO,
ruc:llo·
111~sc:1 Odleiącycn do
l)awld.s Grosoerga

styczny przy Górnym l<yn1<u PIOJłł•
AU\Af51(A 29ł. tel. 22-tj9 przf przystuky
ltramw. pabianickich) przyjmuje cnorych
w chorobacb wazy:i.tk1cl\ si>ec:1alnołc1 ~
g. 10 rano do 1-cJ po pot. Si.cu.plenle
ospy, analizy (moczu, k•łll. kr.ri. na •J•
hha, wydzielin na tryper, plwocln. etc.)
operacie ł opetrunkL
Porada 8 złota. Wizyty ne mlełcl~
biegi I operacie od umo.vy
~~piele
htlctlne. Ele1<try.cacja. Ndwletlan1e lampą kwarcową. l<oentgen. .l.ęby utuun„
k·orony złote. platynowe I ml)Slf. 'N ni•
pz1ele I $wh;ta óo godz. l p'1 poi.

5an

z mei.>11, o:uacowanycn na sumę z.Io
tycn 25..5.
LoJt, dn. 17 gru·
dnia l!:l4d r.
KOft\OR:ilK

Wielki wspaniały film ilustruj~c:y gehenn~ człowieka
opanowanego ż~di~ uiyda p. t.

'

UWl\ał\: l\pteka priyjmuje moa

lekarzy specjallst6w 1 gabinet dentr•

Do akt He 2211

Dr.med. H. LUBICZ

j

431

Dziś

49-91.

do anall1y.

1998 r.

Kosmetyka tekarsi<a.
Od dz ie I n a poc:zekalnla dla kobiet.

-

I

Lód:t, dn. 15-go
listopada 1928 r.
KOMORNIK
Le~ft Ul itiowsld.

'"

Swlołło· Leun1cz1

[_

telęf9n

Wyatrzegr:o~ aię nałladownlctw.

•

Badanie krwi i wydzielin na sy•
fllis i tryper.
Niem
płciowa: Konsultacje i
ne
logiem 1 urolog1em.

Ciabinei

·>.

D~ra farm. B. Heillbieł1ńs~lego .
wŁOOZł, ut. l\ndrz~j:a . Nr. 28

w dntu

atyc~ni•

Zł. 28~0.

Czynna od 8 rano do 9 wlecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp.
od 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje
kobieta lekarz,
weneryczleczenie chorób

skórnych.

.

1

ul. Zawadzka Nr. 1.

moczopłclowycn

.EKł\

I

Le~orz~ ~pecJułluó~

,

1

„~----r:B•

1929 r.
o:ł goa:i. lu rano w
Lodzi, przy ul. Cegielnianej !>I, odbą· .
J le si~ spn:edd i i'
przetargu rrubllc:ine:io ru.;humo~c1, n.ile·
zących
do firmy
.rrotte• i sklada1'·
cych się ze skarpe·
tek i firanek, oaza·
cowanycn na sum~

I

Pora~n•a

że

ei Wszelkie

Zioła lecznicze"'Gwiazdkowe
111111111„„„„...„„...
poleca AP.T.

Komornik przy Są '
dzle Okręgowym w
lodzi, Leon Wąsow
ski, z.amleszk. w Lodzi, przy nllcy Wól·
czań•k1e1 10. na za·
saJ.de art. ll-30 .0.P.

C. ojłaua,

r•

Podarki

I

O!łoszen!e.

J

ny.:h,

Mt 2066

Do ald

Choroby weneryczna, sk6rna i włH6w
,;:czenle .a,1114 itN.trUN-ł

I

r•

1928 r.
Powrócił

OB WIESZCZENIE.

.. „' •
•

•

•

4.

•
•

totam~•

Drobne 10 gr., poszukiwanie pr11cy ·5 gr. za -vraz. riejmnlejsz.e
0"1011i. 5U gr. u111osz.:n14 n4Jesłdnc po godz.. 7 .r1ec.i:. o 3JlllO droiej.
091osze1114 111 ci:er..von1m Kolorze 30 próc. · drożeJ. '

Firmy za~ranicz11c1 o llJ\JU111 drożej.
• ·
Każda no.u oodwyżkd ob~.v1ąLUJd wszystkie fuz przy11:te oglo•
szenia do z.miany cen b~t U,>rldJ.u c:.JO Z.i ... 1aj1J n1e1114
.
•
Za terin1n.>.vf dru.< 0:1to.>zc:1i, Ko.n.i. Ul(dtOW' 1oftdr ad nlmstrac:J•
nle -oJ!>o•iaJa •
ł\rtyi<ury. nadesłane be? oinaczenia honorarjum. uivaial'\~ ~·
za bez..>t4tn·e
. „ · · ·· · · .
, _,
, .
.
R~i<o,11•~• „ zarówno. i.ltytydi jak 1 odrzuconych. ·redakcia ttl•
z:wra<:d·

Drukarnia Panstwowa ' w ·Lodzi• .l:"10Lrkow&~a l'fL Ił:).·
'·
~

'·

'.

fili

w t.o.1.zi, a centrclle gdz1einJz1e1. o 5JU1u drożej od cen m1e1scowycll

.~

.~:

.:

~

·.:. ·'.

•).

