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Redaktor naczelny przyjmuje codzienie ocl godziny 6-7 wieczorem
Seretarjat czynny od godz. 12-1 w poł. i od 6-7 włecz.
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Wielkanocą

przed

·s esji ·parlamentu

ostatnie posiedzenie tego sejmu?

czy tylko „Dowidzenia !„."
Mówiono sobie w dyskusji nad expoSprawę opłat poszportowych zdecydoNie wiedzieli posłowie jak się żegnać se premjera o położeniu gospodarczem wano po myśli rządu, zostawiając mu
kraju. Zwłaszcza różni ludowcy utrzy- wolną rękę w wysokości obniżki i odsypo wczorajszem posiedzeniu.
łając sprawę do komisji budżetowej.
Gdy pod sam koniec, coś około godz. mywali, jak chłopom jest źle.
10.30 wieczorem zjawił się gen. Skład„żegnaj cie!"

w ręku na sali zapanomilczenie.
- Co zawiera dekret?. Zwykle zamknięcie sesji budżetowej, c~y„. coś t-a~:tlziej radykalnego?
Odetchnięto z ulgą, choć nie szczerze
kowski z

„laurką"

wało niezwykłe

brzmiały życzenia Wesołych świąt.

Nagłe zamknięcie sesji nie dopuściło
. ,
. .
.
.
do zapow1aaune3 Jeszcze JedneJ hecy na
·
,
.
.
.
tcmat . g~osneg~ po:w1edze~1a Marsz. PiłA 1uz „nabierali głosu opozycjoniści.
A JUZ
· · za b1era
· li g łos opozycJomsc1„.
· „ ·

Pewne wrażenie WlrMołało ośwladczenie min. Cara. imieniem. iząCu, że.uważa
on za sprawę vrewnętrzną. Sejmu, czy
mimo żamknięcia sesji, mają aię ·toczyć
obradY, w. komisji nad .zmianą Koo.styti;: ..
cji.
Bu-dżet przeszedł _naogól ~ ~e ca'.
kowicie w brzmienill sejmQwem.
Sejm wprowadza chaos w stosun~ urz~e
Oto wszystko co pobieźnie należy: z:.i.
Niektóre partje sejmowe już od dłuż dząc, że urzędnicy za swą dziesięcioletni.1
notować
z wczorajszego posiedzenia..
sze;;o czasu czyniły starania, aby nie do- pracę zasłużyli sobie na pewne względy
Rzecz
prosta,
zaml-nięcie sesji· to rzecz
puścić do przedłużenia mocy obowiązują.- Sejmu i nie można ich teraz pozbawiać
cej art. 116 pr_a~B:~Yki urzędniczej, do- chleba dla zabawy politycznej.
najważniejsza.
tyczącego, stabih~acp.
. .
Pomimo tych nrzekonywujących argu
Przypomina.my, że w myśl i:.otowaW mysl brznnema wynueruonego arty
t,
ł,
BB
· k
ł p
k ł
d . 1 k . tni
b
. men ow pos ow
. na wruose pos a ra nych przez ,,Hasło" dociekanków politycz
u u w mu
wie a r. · wszyscy me- gera z PPS komisji administracyjna odu~ta~iliz.owa~1i urzędnicr muszą być zwol rzuciła proiekt przedłużenia mocy; art. nych teraz można się spodziewa~· każdej
chwili zmian w gabinecie.
m?m, o i~e ~e zgodzą się na kontrakt lub 116-go.
tez prow1zorJum
.
•
.
• . .
Wniosek posła Pragera uzyskał rów- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!ll!!!!!!!~!!r
Posłowie B:ą..Z?z1sław St!onski. 1 Pa- nież większość na wczorajszem posiedzecholczyk na dzis1eJszem pos1edzemu ko- niu Sejmu.
ki wyACe
'1 - śł
misji adininistracyjnęj domagali się w i,
rOC
ODY
mieniu rC)prezentowąnego przez nich .IduW ten sposób wskutek nieobliczalnycn
pami~i
bu, aby ze względu na ciężkie położenie posunięć partyjników tysięczne rzes7~ '::'-'
~praoowników nieustabilizowanych przed- rzędników nieustabilizowanych znala:My
MOSKWA, 25.3. (Tel. wł.) - Prasa
łużyć działanie artykułu 116 przynajmniej się przed nadchodzącemi świętami w nad donosi, że rząd sowiecki ogłosił rozpo~
o 3 miesiące, t. j. do 1 lipca r. b., dowo- wyraz ciężkiem położeniu.
rządzenie mocą którego z dniem 1 maja

1

Prolongata art. 216 odrzucona
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tedry. Przy trumnie objęli straż oficero
Trockiego mają zmienić nazwy.

księża.

byli uczestnicy wielkiej wojwie i
ny. Przed katedrą gromadzą się olbltJ';ymie tłumy publiczności.
Pisma zaznaczają, że łj.ołd złożonv
przez ludność Paryża Marszałkowi Foch~
wi osiągnął swój punk kuhninacyjny w
chwili kied M
ł kJ ff
od
.
0 re P
~ ~
.Y a~s~ e
sycił'
„pło~ien wspomruema", palący się pod
Łukiem Tryumfalnym.
Prasa podkreśla ponadto fakt udziału
ksi cia Wal~
.
ę
Jl w pogrzebie Marszałka.

Prezydent Coolidge
na synekurze
NOWY JORK, 25.3. B. prezydent Sta

n?w, Coolidge, objąć ma prezesurę wiei..:

1:1ego towa~·zysty.ra ubezpieczeń Metropohan z pensJą 10 tys. dolarów miesieczn;e
•
• •
prócz tantjemy

Miss

Polon~·a

.

na

u s'mi·erci·

Według doniesień prasy warszawskiej
upiększeniem

Ofiara , niebezpiecznego zabiegu nad
.
•
Warszawska prasa wieczorna donosi,
znajduje się niemal na
Jak wiadomo, p. Kostakówna bawi w
Zakopanem na ~uracji w sanatorjum
Czerwonego Krzyza.
w _tych dniach Miss Polonja poddała
sij niezwykle ciężkiej i niebezpiecznej operacji w klillice dr. Nowotnego, poleg?.jącej na spiłowaniu wystających kostek
iż Miss Polonja
łożu śmierci.

nóg

, ·
· ·
·
·
·
u nog i odb1crn chirurgicznym dłutkiem

narośli kostnych.
Operacja odbywała się

Lot przez Atlan~tyk.
PARYŻ, 25.;3. - Wczoraj po połud·
niu samolot Hiszpański „Jezus del Grand
Poder" wyleciał w podróż transatlantycką
do Ameryki południowej.

Zeppelin
drodze do
Afryki

w
pod narkozą.,
z której z ogromnym trud,em udało się
pacjentkę o~ucić. .
.
.
.
minął Marsylję
Następrue wymązały się komplikacJe1
Chora ma wysoką gorączkę i stan jej MARSYL.l~ 25.3. Sterowiec niemieowszystko powtarzarrw na odpowiedzial- cki ,,Hr. Zeppelin„, który edleeiał> ~"Frle
ność prasy warszawskiej budzi b. po- drichshafen o g.odzinie 0~54iw noc:x, pneważne obawy o życie.
leciał nad Marsyłją. o ~odzinie .'.Z~~ 1'm10,
kierując się na wschó'd.
1

ZWY~IĘSTWO

FASZYZMU

Tragikomedja płebiscyfu we
RZ"Th:I, 25.3. Odbyły się poraz piet·HZYM, Z5.3.

wszy wybory według nowej faszystowskiej ordyną,cji wybo!'czej, która przewiWoj~a W
duje jedną listę kandydatów, zatwierdzo
nych przez radę faszystowską.
ZDOWU 1~ozgorza ła
Wybory ograniczają się do tego, że
LONDYN 35 3
ł
wyborca sldada kartkę z napisem „tak"
M
'
· · -- arsza ek chiński lub „nie", a więc za listą lub przeciw.
Cza~g-Kai-Szek polecił wczoraj aresztować Gdyby lista obecna została odrzucona, co
7-ffilU generałów i 9-CiU 0ułkowników jest z.upełnie nieprawdopodobne, WÓWCW,S
armji chińskiej, ksórym zarzu~a że pozo- następne wybory odbyłyby się za 45 dni.
st.ają w tajnych stosunkach z' gen. Feng1em.
_ Wybo~y mają ct:a~akter.plebiscytu Z:"Na k
·
r·
d
.
łub przeciw Mussoluuemu i faszyzmowL
ongres1e par 11 naro oweJ w Nan- Na ws.,,ystkich budynKach publicznych i
. .
k mie aresztowano 11 c-łonkó
„
~
·
.
"' . . w opozyc1i, domach pr)T\vatnych widniej a portretv
d omagaiącyc h się
ustąp1ema marszałka
. .
•·
•
Czang -Kai-Szeka.
Mussohmego.
Sytuacja bojowa pod Hankat• nie 0 •
Udział wybo:rców w głosowaniu był ollepszyła s;„ na k z , ,
· k ·d
pl1 brzymi ponieważ wstrzymanie się o<l gfo
ponieważ ·~ztery ort Yk~c W~Jks -Nrząk?WYC ' sow~ni~ było .p ietnowane w naio;tTzejszy
stały przez wo·iska a i w~FJS
an idna zto-lsposób.
~
J
. a gen.
enga o par c,
_
przycz.em wojska rza.dowc po°ii.imiły ciężWyborcy którzy wskutek złego stanu
kie etraty. Hankau ·znajduje si~ jeszcze zdrowia nie ~ogli odbyć drogi o własnych
w r~ku gen. Fenga.
siłaehi ~~ożeni·ro:li-~aszJ-:stów..

Chinach

łoz·

Włoszech

„Hasła"

Do godz. 7-ej rano zoNowy adres
obliczone rezultaty wyborów z 86
p•otrkowska
15
1
prowincyj. Brakuje dotychczas danych
~ CH. ~
z 6-du prowincyj. Za systemem faszy-I
Telefony: 63-vv, os'"VU
stowskim wypowiedziało się 7~934 głosujących, głosów przeciwnych jest 125.118. ~&'!i'A'Hlilllll_._._.___11111•••• j
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Korespondent „Hasła" donosi 21 Warszawy: Iłowskiego ukończono,

_po p - - i u
_. • .
i nacz urz §J. p. SnehenĄktdry, jiak 'Wla\V W1eliu Czvrnrtek dorocznym zwy- Id
. b- ł. ukrttc1·„ .mad.kiem scenv miP.
.
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b ad Zw A.rt .omo, Y z
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•
C7.aJcm xoz.voczynaJą ę c r Y.
• · • 'l dr.' p S i p G
·
·
Scer PolRk;ch
·
z.r · ·
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Zjazd zdecyduje, czy sprawa ma być
~a p~rzq,dku dziennym ZH~Jd?J.e SIQ 1 rozstrzyga110 przez ogół, cv.y przez zwym. m. głosna sprawa p. GorczyuskieJ. Ja1: I kły sad koleżeńsld Ta pierwsza ewentt:wiadomo, przyjęła ona cb1·ót bardzo dla alnośĆ J·est wawi~ pewna. Jest równic;'.
artystki kompromitujący. Szereg świad wielce prawdo1)odobne że wyrok poiegn<~
kt n .. d ,
"t ""
k
. .•
ow us, a~'. ze dwu~ac„~·~ ? f'tne - !?·,będzie na pozbaw1emu P· G.• prawa WY··
GorczynskieJ z yr. · is ;ma awmeJ. stępowania na scenie w ciągu PewJflgo 0 •
.:; $ledztwo p_r:0wadzona przez d~. Paw- kr-esu czasu.
·
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,,HASL'O" z dnta 24 marca 1929 roku.

o
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Przy· wysokości opłaty paszportowej za ostatnich 1:0 miesięcy budżetowych.
500 zł. wydatki te wyniosły 122 miljony Przemówienie swe kończy prezes NIK.
złotych, a po zniżeniu ophty na 250 zł., słowami: „zwracam się więc do Sejmu z

już w trzech kwarta~ach
niosły 125 miljonów.

rn28 roku wy- prośbą o wyrażenie zdania, czy to moje
oświadczenie przyjmuje do wiadomości.
.
.
. .
.
.
Jeżeli
nie uzyskam tej aprobaty, to wy_~al_eJ proJekt me !iczy się z tern, ze w
ciągnę
z tego konsekwe11cje".
budzecie mamy docłiod 4.621.~~0 złotyc~
Marszałek
proponuje, aby debatę nad
z opłat paszp~rtowych, przy ~nz~ych z_as
tą
sprawą
postawić
na porządku dzienopłat~ch i:iusrnłoby wyJechac ~?O tysię
cy ,osob, azeby opłaty te dał~ taki sa~ do- nym najbliższego posiedzenia, po przestu
chod. .Fataln~ byłyby takze skutki dla djowaniu sprawy w komisji budżetowej.
Następnie Izba po załatwieniu kilku
u~drowisk I<:aJowych, a przedewszystspraw odrzuciła wniosek BB. o kontynulnem dla panstwowych.
Po przemówieniu min. Grodyńskiego owanie prac Komisji Konstytucyjnej po
przyjęto rezolucję, odsyłającą sprawę do zamknięciu sesji Sejmu. Następnie przy
stąpiono do głosowania nad popraw~ami
komisji budżetowej.
- -

„Cesarskie

Gabinet ministra Spraw Wojskowych komunikuje: Pan Mari;zalek Pi.1sudsk:i dziękuje serdecznie tym wszystkim instytucjom, zrzeszeniom
społecznym, delegacjom i poszczególnym osobom, które w roku bieżącym pamiętały o dniu
Jego imienin, składając Mu życzenia i tak licz-ie dowoay pamięci.
Pan Marszałek przy tej okaZJi pragnie zai:iewnić wszystkich, którzy bądź złożyli osobiś
cie swoje podpisy w Belwederze, bądź dowody
swej pamięci przesłali w innej formie, że wszystkie te życzenia są dla niego niezmiernie mile
~drom'"'
~ - ·- ---..,.. - ---..--~
„ ' r-r·· '"

„
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mino Kwiałkowskiego

,,Hasła"

donosi z

zakupu akcyj naftowych
Warszawy: łego t. zw. koncernu Harklowa,

Głośna sprawa kupna

Marszałek Piłsudski
dziękuje

o·-

cięcie"

Skończy aferę

Korespondent

'I.· ,I

pakietu akcji
„Gazów Wsch." przez „Polmin", które,
jak wiadomo, pociągnęła za sobą szereg
sądów marszałkowskich w Sejmie i wpędziła do grobu sen. Miklaszewskiego, zna
lazła radrkalne, a nieoczekiwane 7.3.kończenie.
, . . . . . ,,
-· , , ~-„'.
Oto Marszałek Sejmu Daszyński otrzy
mal pismo od min. przemysłu i handlu p.
KwiatkQwskiego, następ.ującej treści:
„Wobec szczególnej atmosf~ry, jaka
wytworzyła się, jak wiadomo P. Marszałkowi, około sprawy zakupu od Amsterbanku w Amsterdamie akcji sp. akcyjnej
.,Przemysl naftowy_ i gazy ziemne" i ca-

!X~- .
-

Powyższy list min. Kwiatkowskiego
„cesarskie cięcie„, przecinające spra-

wę, która spowodowała skandal -

nił

w. Sejmie duże :wrażenie. ~

,

uczy-

-----,i

Pogłoski

o interWencji Ameryki

w walkach

Ambasador Laroche
u
Senat u

Święta
święta

l\7

LONDYN (ATE) 25. 3 Z kół urzę
dowych Meksyku zaprzeczają wiadomości
o zabiciu w mieście Mazatlan konsula amerykańskiego podczas walk z powstań
cami, jednakże wiadomość o możliwości
wmieszania się Stanów Zjednoczonych do
spraw w Meksyku potwierdza się, jak
również informacja o wyjeździe okrętów
wojennych Stanów Zjednoczonych na wo·
dy meksykańskie.
Powstańcy opuścili swoje stanowiska
przed Mazatlanem, ale zajęli nowe pozycje niedaleko od tego miasta. Straty
wojsk rządowych w bitwie tej są bardzo
znaczne. Z obydwóch stron artylerja o-

urzędach pai"t ·
rozpoczną się według rozkfo.„
- urzędowanie do godz. '1-fd

wielkanocne w

stwowych
du: dn. 29
dn. ?O b. m. 12-eJ w poł.

zamknięcie biur o godi.

mógł być tak łatwo stłumiony.
" "~~·;;~''J:.i'JV ..
.„

. Cztery wagony zostały zdruzgotane.
~; bitych zostało 9 osób.

Powstańcy meksykańsey ··~

z truciem odpierają ataki wojsk.
rządowych

o zatopienie statku i
Sprawa

zatopienia

podejrzanego

o

uwięzienie załogi

strzelał

do niego granatami,

później

zaś

przcwoż@ic alkoholu skunera angiel;kiego rozpoczął ogief1 z karabinów maszynowych.

urzędowania

Bank Polski

Za-

684miljonywyznawc6w
Chrystusa

Najpotęzniejsza

religja na

świecie

Z pośród 1.816 miljonów ludzi, którzy,
według najnowszych obliczeń, zamieszkują
ziemię, 684 miljony przypadają na chrześcijan, a 1.132 miljony na niechrześcijan.
Wśród tych 684 miljonów chrześcijan,
katolicy liczą 330 miljonów, protestanci
210 miljonów i prawosławni 144 miljony.
Liczba 1.132 miljonów niechrześcijan
składa się z 15 miljonów żydów, 225 mi·
!jonów mahometan, 200 miljonów buddy.
stów, 220 miljonów wyznawców Konfu·
cjusza i około 170 miljonów pogan pierwotnych.
W r. 1810 całkowita liczba ludności
na ziemi wynosiła 653 rniłjony, w tem
228 miljonów chrześcijan i 425 milionów
niechrześcijan.

1
• k'ie stai: k'1 przy- Po pewnym czasie do pościgu przyłączył
dn. 2 kwie- "I ma Ione " przez ameryirnns
brzsżnc,
pełniące
służbę
prohibicyjną, się drugi przybrzeżny statek amerykański.
tma.
„lmalonc" raz jeszcze otrzymał rozkaz
uwnżana jest w departamencie stanu za
po·.vafoq. Kapitan "Imalone" kan:i.d.yjczyk, poddania się i ponownie odmówił. Na
stwierdza, że gdy znajdował się o 14 mil pełnem morzu, statki, ścigające zasypały
od wybrz e ża amerykańskiego, amerykański g-ranatami „Imaione", który zatonął. Zazamyka się w piątek
statek prohibicyjny zwrócił sic do Ima- ło ga „Imalone" została znbrana na pokła
. cl amem
. - po d,Juama
. ~I':,
. • us1yszaw' "
Oddział łódzki Banku Pol.;kiego zr.wiadami:: ł one " z :.:q,
dy ścigającycych go statków amerykań
że w piątek, dnia 29 marca, kasy B;;i,nku czyn:n~ sz)'.' -;aś odpowiedź odmowną rozpoczął skich, gdzie ją zakuto w kajdany i odbędą do godziny 10 min. 30 ,zaś w sobotę, dni,1 og1en.
3? rnarp tylko do godziny 10-ej przed połuc , . „Imalone" skierował się na wschód, stawiono do Nowego OrleanIJ..
ruem.
sc1gany przez statek przybrzeżny, który

. Rozpoc;zęcie

9 osób zabitych

LONDYN (ATE) 25. 3 W pobliża
dzają przepowiednie rządowe, żeby ruch: Mokdena wykoleił się pociąg pośpieszny.

zatarg Angłji z Ameryką

urzędach

Katastrofa kolejowa

meksykańskich

MEKSYK, 25.3. (PAT) - Minister
wojny, gen. Calles, głównodowodzący
wojskami związkowemi, walczącemi z powstańcami, doniósł rządowi, że wojskaje·
go prawdopodobnie zmuszą powstańców
do przerwania oblężenia Mazatlan już w
ciągu najbliższych dni. Gen. Carillo, komendant oblężonego miasta donosi do
Marszałka
degrała wielką rolę.
Z kół powstańczych donoszą, że wojska Meksyku drogą radjotelegraficzną, że na
Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
rządowe poniosły w kilku miejscach klę skutek bitw, toczących się w okolicy Ma·
Amb. Laroche złożył wizytę Marszałkowi Szy
ski. Siły powstańców znajdują się w do- zatlan, powstańcy musieli się cofnąć z
mańskiemu, dziękując za wygłoszenie w Senabrym stanie i bynajmniej się nie spraw· większości bardziej wysuniętych placówek.
cie mowy ku czci ś. p. Marszałka Focha.
~-
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Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Pobyt posła Patka przedłuży się do pierwszych dni kwietnia.
Oficjalne źródła tłomaczą to naradami w
spra"?e. pertraktacji polsko - sowieckich; pogłoski Jednak widzą w tem wstąpienie posła
Patka do składu gabinetu przy spodziewanych
zmianach. „ ....
. -o!\.

Senatu do budżetu. Poprawki te zał.at.
wiono z wnioskami sejmowej komisji bud
żetowej.
·
Przed głosowaniem poprawek Senatu
poseł Winiarski (kl. narodowy) o~wiad
cza, że klub mówcy gotów jest przyznać
rządowi potrzebne na walkę ze szpiego
stwem fundusze, pod warunkiem jednakże, że fundusz ten znajdowałby się pod
kontrolą prezesa NIK., lub marszałka Sejmu, lub przewodniczącego. sejmowej komisji budżetowej.
·
głoso":anin nad poprawkami
tu i dokonanm ostatecznych cyfr budże
tu, minister Składkowski w zastępstwie
prezesa rady ministrów odczytał orędzie
Pre~ydenta Rzeczypospolitej, zamykające
sesJę zwyczajną i budżetową Sejmu.
. Na zakończenie marszałek wyraził Iz.b~e po 5-miesięcznej ciężkiej pracy życze
ma Wesołych świąt. Z tem samem życzeniem zwrócił się pod adresem tych, któ
rzy współdziałali z Izbą w tych pracach,
t. j. pod adresem pp. ministrów i przedsta
wicieli rządu.
Na tern. ostatnie posiedzenie sesji zam
knięto
·.

Trocki %amieszka

P~mjer

Dlaczego poseł Patek
nie wraca do Moskwy

Składkowski

t. j. gwa- !!!!!!!!~~!!1!!!!!!~~!!!1!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
rectwo naftowe Harklowa i sp. z ogr. odp.
Ekwiwalent Rypne i Gopło dla Pohninu
w Ausb'ji
- bez żadnej winy i współdziałania przed
LONDYN (A TE) 25. 3 WedłQg na„
stawicieli rządu - zdecydowałem się na deszłych tu wiadomości Trocki miał oniedopus~czenie do rozpatrrwania tej świadczyć przedstawicielom prasy iż z
sprawy w tych warunkach. ·
powodu nieotrzymania dotychczas' prawa
W związku z powyższem mam zasz- na wyjazd do 1Niemiec uda sic; prawdo·
czyt prosić p. Marszałka o łaskawe :wy-ro- podobnie do Austrji.
fanie odnośnego projektu ustawy, przedstawioneg:o pi.Bm.em mym z dn. 2S lu~o.

Premjer Bartel chory
Bartel z powodu przeziębienia nie
opu§ci w dpiu dzisiejszym swego mieszkania i
urzędować będzie w apartamentach prywatnych.
,Z tego też powodu p. p1·emjer wziął udział
:we :wczorajszem posiedzeniu Sejmu.

mm.

I

Następnie zabiera głos prezes Naj
Posiedzenie wczorajsze poświęcone jekt, stwierdza ,iż projekt ten nie liczy wyższej Izby Kontroli, prof. Wróblewski,
było przedewszystkiem dalszej dyskusji się z tern, że obok bilansu handlowego dru
nad wnioskiem w sprawie gospodarczego gą ujemną pozycją w bilansie płatniczym i cytuje szereg cyfr tyczących się przekro
czeń budżetowych ministerstw i wykonapołożenia kraju.
są wydatki podróżnych zagranicą.
nia budżetu do końca stycznia r. b„ t. zn.

Po przemówieniach kilku mówców obrady - większości stronnictw ludowych.
- przerwano do godz. 5-ej.
Po przerwie Izba przyjęła projekt rezolucji w sprawie położenia gospodarczego kraju, stwierdzającą, że wszelkie zamierzenia rządu w tej sprawie, wymagające zatwierdzenia ustawowego, będą.
przez Sejm jaknajszybciej rozpatrywane.
Następnie w trzeciem czytaniu przyjęto projekt ustawy . 0 sprzedaży nieruchomości państwowej w Lodzi. z kolei
przyjęto w trzeciem czytaniu projekt noweli do ustawy o ubezpieczeniu na wypa.dek bezrobocia.
Poseł Piech (klub niemiecki) refero
wał projekt ustawy w sprawie paszportów na wyjazd 7.agranicę•. Projekt ustawy tej ustala opłaty paszportowe w kwo
cie 10 franków szwajcarskich, t. j. zł. 17
i 20 gr.
Kierownik Ministerstwa Skarbu Grodyński poddając rzeczowej krytyce pro-

..

dek~etu przyniósł

„

li
Potrzebne

anienki
do podawania. Bufet „Resursy"
Kilińskiego 123.

"H:ASLO" z drua 26 marca
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WIE RZECZYWISTOSCI
Warszawa,: 5 :narca 1929 r.
Coraz ostrzej i coraz jaskrawiej odci.1a się od rzeczywiste rzeczywistości_ że
pozwolimy sobie tu użyć głośnego powiedzen1a premjera Bartla - która obejmuje całe społeczeństwo i naród i to, co się
w narodzie dzieje, ta rzeczywistość, której terenem jest. Sejm i Senat. Nawet
nmiej uważny obserwator nie może tego
nie spostrzedz, a w kons0kwencji tworzy
się coraz większy rozdział między społeczeństwem i tymi, którzy się mienią jego
· ·
,
. S ł
pr~e d s t aw1c1e1ami.
po eczenstwo
stu odruchowo, ale coraz
mocniej poprocoraz
bardziej zwarto i na coraz więcej ,polach
. t .
. t
. d
przeciwsi w
awia
się emu, co się
zieje w
Sejmie
Senacie.

Sejm i Senat skreślili 2 miljony złotych w budżecie ministerstwa spraw wojskowych z funduszu dyspozycyjnego sztabu głównego, pomimo, iż Pierwszy Marsza
łek Polski oświadczył, że pieniadze te sa
potrzebne na cele walki ze szpi~gostwem"
1\:tóre zalewa Polskę.
'
S .
. .eJm i Senat uczynili to bardzo spoko3me w mędrkowanych
rozumowaniach
powołując
się na cyfry odpowiednich
fun~
<;Iuszów w latach ubiegłych, nie rozumie'Jąc _zapewne do,br~e, 0 co ~hodzi, a zresztą
chcieli pokazac, ze ,,maJa władze" i· sa
- · · ·„
·
"
.
„Sl1nieJSl .
. Ale ~i, ~tórzy krwią własną wywalczy~
li. Polsk1 mepodległość, którzy pod wodzą
1:1erwszeg~ Marszałka Polski szli do zwyc~ęst.w, maJ_ących utrwalić Polski granice,
c1 wiedzą, Jak straszną, jak okropna rzeczywis~?~ć. ukrywa s~ę P<?d słowem „szpiegos~wo. 1 Jak a:ogo zołmerze podczas woj
zyci~m SWOJem płacą za Wszelkie '!:aruedbarua _w walce ze szpiegostwem podczas. pokołu. I ?to na nieodpowiedzialny
prz~Ja_w s1!y seJmowo-senackiej zareagowali c1, ~torych to najbardziej dotyczyFe~eracJa b. ob1:ońców Ojczyzny, setki
tysięcy tych ludzi, którzy pod wodzą Pierwszego Marszałka bili się o Polskę całe Iata. . Postanovyi!i oni zebrać w społeczeń
stwie te 2 milJony złotych, które Sejm i
Senat skreśliii.

nr

I9ęs~a sejmowej rzeczywistości w ze&tawiemu z realnem życiem społeczeń
st~a nie wyraża się tylko w tym przejawie.

„Wyzwolenie" i PPS., w tej chwili
ataku na rząd i dobro
Panstwa, posrada3a poważne żerowiska w
o:ganizacjach drobnych rolników i czymą, co mogą, by ich nie utracić. W tym
celu przeciwstawiają się wszelkiemi siła
~i unifikacji wszystkich organizacyj rolmczych, a więc zarówno zrzeszeń ziemiań
s~ich, jak. i ugrupowań drobnych rolnikow, b<? wiedzą, że przez unifikację utracą swoJe wpływy.
aw~ngarda S~jmu. w

szczycić

i drugiem zwycięstwem, w bezpo
średnich skutkach może groźniejszem.
Mamy tu na myśli uchwałę 0 postawienie w stan oskarżenia b. ministra slrnr
bu Czechowicza. Oskarżenie to podwa:':a
zaufanie społeczeństwa we własne siły i
finanse państwa, bo już dziś rozlegają się
trwożne zapytania, czy można jeszcze tokować kapitały w bankach krajowych.
Tymczasem oskarżenie dotyczy spraw
formalno - prawniczych, a nie nadużyć,
jak to chciała wywołać w całym kraju
wrażenie opozycja.
S prawa t a ma l· a rugą s t ronę, meno·

Bagno zgnilizny
Ohydna konkurencja z

Paryżem

w

berlińskiej
rozpuście

i zwyrodnieniu

Berlin. w marcu.
Na pierwszy rzut oka knajpa jak inBerlin cieszy się, jest dumny z tego, ne .. Zwykły bar z większą salą. obok. Sto.
że tak szybko „poprawił się" po ciężkich liki. Cztery metry do tańca. Jazz-band.
czasach wojny i podawnemu jest „groźPodchodzi kelner z kartą win. Małym
nym" konkurentem Paryfa, stolicy zaba- palcem prawej ręki wskazuje szampan.a w
wy i uciechy.
cenfo od 60-80 marek.. Nieźle! Ale więSmutna to duma!
cej jeszcze zastanawiając.o wygląda ten
Istotnie niezwykle szybkicmi skokami mały palec. Manicure idealnie wykończc.
stolica Niemiec idziG naprzód pod tym ne. Paznokieć zaróżowiony „1>0 damsku",
względem. A tak jest rozbawiona, tak o- A przedewszystkiem pierścionek z piekgłuszona dzikim wrzaskiem jazz-bandu. nym brylantem.
że nie spostrzega ponurel!o cienia, który.
Podnoszę wzrok na twarz. Umalo'"a·•
postępuje za nią podrodze konkurencji z na. Zaróżowione policzkL Ukarminowane
zbawioną wielkiego moralnego znaczenia. Paryżem.
dość dyskretnie usta.
Oskarżyciele min. Czechowicza, m. in.
Tym cieniem ponurym to zastraszaJ· ,a- Dz1·wny kelner .••
•
·wnioskodawca poseł Woźnicki (Wyzwolecy wzrost przestępczości i zbrodniczego
Po sali chodzi dziewczyna sprzedają.ca
nie) został u trybuny sejmowej oskarżo- zwyrodnienia.
kwiaty. Wysoka, kołysząca się w biony przez posła Jędrzejewicza o roztrwoX
drach. Od czasu do czasu - odkaszlnię·
nienie publicznych pieniędzy w czasie, gdy
Która godzina? Zbliża się północ? Co cie w dłoń, aby nadać czystość głosowi,
był urzędnikiem spółdzielni spożywczej robić z resztą. wieczora?
które brzmi dziwnie ..• barytonem.
„Przyszłość" w Lubrańcu. O nadużyci.a oZnudziły się wytworne dancingi. SpęPanowie kupują lub odmawiają grzeskarżono i innych czołowych mężów opo- dzimy jeden wieczór trochę skromniej, w cznie:
zycji, którzy nie zawahali się dla ce10'' bardziej zacisznym i mniej wytwornym
- Danke mein Herrdemagogicznych, ze szkodą. dla Państwn. lokalu.
,
Dziwna dziewczyna.„
postawić w stan oskarżenia ministra ~ lrar
Ot może tu ... Bar „Mikado". Pięknie !
Ale i publiczność nie mniej dziwna.
bu za sprawy natury ściśle formalnej.
się nazywa, ale dostatecznie skromnie W'-'
Oto np. obok stół. Wydekoltowana daJ es t to Jeszcze
·
·
J
Jeden
z przyczynków gląda.
ma oparła się o blat tłustemi, niezdarnedo poznania rzeczywistości sejmowej.
Wejdźmy na pół butelki wina._
mi rękoma, których palce, silne i męskie
Stefan żelski.
X
pokrywają liczne pierścio:oki. Smieje się
..,.,.
grubo, głośno, a "jablko ,.adamowe" w
~-~ll!!'l!!l!!!:!ll~~~··!!BS~w~++~w~:ę:www~
. ~·~·~~w~~=~zn:z::c:~~!l!!!l!!l!l!!!l'!!!!!!ll!!~E~!!!l!!!!!l!!!!l!l!l!l!!ll~!l!!l!!!~!llll!.l!!~~~~!!I!!!!~™~ grdyce trzęsie się.
Gdzieś dalej 16-letni chłopak uró-żowanY. siedzi z opasłym wstrętnym męż
czyzną i kokietuje go_ waehlaxzem · i-e
łat
doświadczenia
strusich piór.
- A kto jest ten podtatusiałY, paa •
smokingu?
To wcale nie .~ , a pani :pc>męska.•
brana.
Tam dalej.„ major egzotycznej um,.ij
Prefekt policji w New Orlean oświad- - również kobieta.
·
Dwadzieścia lat mija od chwili, kiedy
Dowiedziałem. się nazajutrz, że jest to
wszedł po raz pierwszy w życie zakaz czył niedawno, że SO na sto wypadków
używania i sprzedaży napojów wyskoko- zbrodni, jakie się zdarzyły w jego Stanie, spelunka homoseksualistów i lesbijek.
Klub ohydnych zwyrodnialców. · Tawych w Stanach Zjednoczonych. Do cze- przypisać należy wzrostowi alkoholizmu.
Oto kilka cyfr:
kich zakładów Berlin lkzY'około 50. Kryj n
go doprowadziły owe „suche" rządy i jaW 1918 r. dokonano 120.000 areszto- się one pod niewinnemi szyldami barów:
kie rezultaty wydał ów zakaz? Oto pytanie, na które dzisiaj - po dwudziestu wań z powodu upicia się i awanturowania „Bochema••, „Mikado„, „Fm - Fra",..nAJlatach doświadczenia - można już odpo- się w miejscach publicznych; w 1923 r. kazar".
liczba ta wzrosła już do 221.908 wypadTe są bardziej eleganckie. Istnieje
wiedzieć.
Najlepszym probierzem w tym wypad- ków, a w 1927 r. do 257.289 wypadków. kilkanaście tańszych. Z nich najbardziej
W 1918 r. dokonano 780 aresztowań' uczęszczanym jest bar pod szyldem „Maku będzie oczywiście statystyka. Z suchych dat i cyfr powstaje obraz, przera- z powodu zabójstwa na tle pijaństwa; ły lew" na. Kotbusserstr.
Zaszedłszy i tam - odkryłem tajemżający swoimi wyjątkowo ujemnemi rezul- w 1923 r. liczba ta wzrosła do 1.296, a
nicę. Rozmawiałem z młodym chlopoem
tatami. Przedewszystkiem zaś pouczą nas w 1926 r. do 1.536 aresztowań.
Klęska suchej poHtyki Stanów Zjedno- odgrywającym rolę kobiety; ·przed zwycyfry, że w „suchej" Ameryce plaga alkoholizmu jest bodaj większą niż w in- czonych dowodzi więc tylko, że metoda- rodnialcamL
Krótko: Sierota. Bez żadnej pracy.
nych krajach i że prowadzi ona do wzro- mi połicyjnemi nie można wykorzenić nastu najbardziej zbrodniczych, najbardziej łogu alkoholizmu. Innych więc należy Trzykrotnie już karany za kradzieże szukać dróg celem wytępienia tej stra- znalazł wreszcie „zajęcie„, na które spraprzewrotnych występków.
Swietna policja Stanów Zjednoczonych szliwej plagi ludzkości. Ale to - powie- wiedliwość Berlina powojenneg() przymy„
jest już inna historja .•. ka oczy.
okazała się bezsilną wobec nadzwyczajnej działby Kipling Jest bezpieczn~-i teraz rzadko już głoorganizacji przemytników i handlarzy. aldny...
Gryf.
koholem.
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smutnego

Opłakany Jubił~usz
w

Tajemnica

prohibicji

Stanach Zjednoczonych

pięciu

teczek premjera Francji ~~~~~~~c:;~t!c:.g

0

rządów.

u steru
wiel. J?o~vodzą ~atem, że ziemianie nic mogą
Teczka „Różne" zawiera wszystko co
miec me wspolnego z drobnymi rolnikami
Gazeta - najbliższa współpra-.cowniczka Poiucare'go
może być nową informacją, lub nowym
i;dy oczywiście obie te warstwy maj;i, ca~
ły szereg wspólnych interesów, jak n. p.
Referent prasowy ma już przygotowa- dokumentem dla sprawy, która jest w toParyż, 21 marca.
ku, lub którą należy oddać na warsztat
sprav:ry cen zboża, taryf celnych, ochrony
Ogromnie obraziły się francuskie ga- ne wszystkie wycinki gazetowe w pięciu
r el~e~ narz~dzi rolniczych, wywozu pasz zety, gdy pev..-r1ego dnia przedostały się teczkach zatytułowanych: „Sprawy za- państwowej pracy.
Rzecz prosta wypchanych pięciu teł~.resc1wych i t. p.
do uszu słowa Poincare'go, powiedziane graniczne", Finanse", „Polityka", „Uwagi czek Poincare sam nie rewiduje.
do protokułu" i „Różne".
To też argumentacja „Wyzwolenia" j jakoby do jednego z sekretarzy, a poparNie trzeba wyjaśniać jakiego rodzaju
W net po przyjeździe zasiada przy
te
uderzeniem
w
stół:
f>. P. S. zawiodła. Na zjeździe deiegatów
wycinki
zawierają trzy pierwsze teczki.
swem biurku i zal~iera się do podpisywa- Nie zawracaj mi pan głowy z gaor.~anizacy~ }1:ółck _rol~iczych, który się od
Co się tyczy „Uwag do protokułu" to nia papierów. Treść ich zna dokładnie z
b;vf przed kil.Ku dniami''' Warszawi" wnio zetami!
chodzi
tu o sprawy związane 7 protoku- dnia wczorajszego, gdy decydował. Teraz
Nie należy mylnych wniosków wysek o unifikację przyjęto 282 głosm~i prze
łem dyplomatycznym. Teczka ta zawie- przegląda je tyY1rn i podpisuje. Równociągać
z
tego
powiedzenia.
Dotyczyło
ono
ciw 106. Unifikacja staje sili zatem fakjedynie jakiejś polemiki na temat, osoby ra wszystkie notatki, mające przypom- cześnie słucha sekretarza, który referuje
tem dokonanym.
Poincarego. To co o nim piszą. nie ob- nieć prernjerovvi jego obowil}zki grzeczno- zawartość w7lzystkich teczek.
Ale sejmowa rzeczywistość nie ponosi chodzi go najzupełniej i gniewa, bez ś ci. Komu zl".l~·,yć wizytę , k<1 „ posłać biOkoło 2 godzin trwa ta praca nad pra~
- trzeba przyznać - samych klęsk od- względu na to, czy czyta o sobie pochwa- let, gdzie być na nr0„zy"to~.c i , li:omu wy- są. Potem - dalszy bieg za.jęć - l?oinsłać depeszę itd.
Poincare
~~ciśk przenosi także „zwycięstwa". Lecz niestety ły czy krytyki.
care czyta „od deski do deski• diwie najsą to wyłącznie zwycięstwa na społeczeń~
Istotna treść gazet ll''tomiast a strzega wszystkich obowiązków vr t.ym poważniejsze gazety: „ Temp&"' i- ,.Journal
stw_em i jego żywotnemi potrzebami. Sto, więc informacje i oświetl:;11ia sytuacji in· względzie. Przyjazd, wyjazd, śmierć, u- des Debats".
rodziny, ślub - wszystkie te zdar zenia oty~1ąc :rnzy dowiedziono już konieczności teresują go żywo nn.wet, gdy chodzi o dro
gfaszane
przez pisma w depeszach czy
Nie na tern jednak.· 1.-00.~r aif~1ef:c\
re1ormy ustroju Państwa i wszyscy rze- bne wzmianki.
wzmiankach
nie
mogą uchodzić uwagi kontakt z prasą.
Poincare
wstaje
codziennie
o
godz.
kom? to uzn~li, podobno także w Sejmie.
Gazety zagraniczne :ma.j~osobnego.-re- ,
Lewica zgłosiła nawet własny projekt re- 6 rano i jeszcze w domu przegląda wszy- WF
ferenta, który dzień w dzieil ~
for~y konstytucji. Ale gdy Blok postawił stkie ważniejsze dzienniki. Rzecz prosta
wmo~ek, ażeby sejmowa komif!ja konsty- nie czyta. Jest przecież dawnym dzienni·
w
jest do premjera.
t~1.~yJna pracowała nad rewizją Konstytu- karzem i wystarcza mu pobieżne przejrze
Ford
prowadzi
petraktcje
z
przedstaNa ręce urzędnika przychodzą pakiett
CJ1_1 naw~t w wy-padku zamknięcia sesji nie stronnic, aby schwytać wzrokiem
wicielami
Rosji
sowieckiej
w
sprawie
zaz
W:Y_cinkami
pras?wem i _ze wszystltieh
seJmoweJ, stronnictwa sejmowe wniosek wszystko co najważniejsze.
łożenia
fabryki
samochodów
w
Moskwie
kraJOW,
od
wszy~.tlnch
placowek dyplomaten odrzuciły.
Za kwadrans dziewiąta - premjer z
punktualności zegarka wchodzi już do Przedsiębiorstwo to rozpoczęłoby produk- .tycznych FranCJl.
, . Jest to ~askrawy przykład tego ,jak
cj ę w ~ i q;u Llwóch lat i będzie wówczas
Tak więc niema się co obrażać prasa.
SeJm odnosi się do •zagadnienia reformy swego gabinetu "" gmachu min, skarbu, w sht~He dost a rczyć o koło 100.000 samo- [rancuska o to jedno zdanie premjera „nie
Konstytucji i jak „skwapliwie" zamierza którem zresz·Lą, jak wiadomo, już nie kie chodów rocznie.
zawracajcie mi głowy z gazetami" - sam
w<lość uczynić tej tak palącej potrzebie ruje.
Nowe
zakłady
stanowiłyby
w
60
proc.
on sobie „zawraca głowę" prasą, poświę•
Czeka nań już kilku urzędników, któ~mołecznej i państwowej.
cając jej wiele uwagi i oceniając należy,
rzy za jego przykładem wczeciniej musz:~ w łasność Unii Sowieckiej.
cie jej znaczenie.
H. Kr.
Sejmowa rzeczJ7:Wistość. może się po- wstawać.
1

Ford

Moskwie
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KAŻDY MA GŁOS W Il\1IĘ PRACY!

-WOLNA TRYBUNA STANlJ SREDNIEGO
Wielka 01owa

rzemiośle, ,

o

senato~ra

handlu

I

wygłoszona w
Na jednym z ostatnich posiedzeń Senatu, (jak doniosło „Hasło"), wygłosił senator Jan" Rogowi.cz, prezes Zjednoczenia
stanu średniego, wielką mowę o położeniu
rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu
w Polsce. Przemówienie to podajemy poniżej w całości, ze względu na jego do-

śRUBA

PODATKOWA HAMUJE ROZWóJ MIAST.
Widzimy z poczynań dzisiejszego ministra przemysłu i handlu, że stara się
on w miarę sił i możności ten stan rzeczy( jaki się w Polsce wytworzył, poprawić.

"1't

Jana.

pi:zem śle

drobnym
Senacie

znów koszta produkcji, a tern sa- jedynie warunkach będzie możliwem prźsi
mem przyczyni się do wzmożenia <lroż~'Z- istniejącej instrnkcji wyborczej dokonany, co za ten~ i?zie, _jak? logiczne n.~stęp nia wogóle tych wyborów.
Zwracam się do pana ministra przestwo - zmmeJsZe!1ia się konsumcJi.
mysłu i handlu z dezyderatem, ażeby w
O TANI DŁUGOTERMINOWY KREDYT najbliższym czasie instmkcja wyborcza
DLA RZEMIOSŁA.
dla izb rzemieśiniceych została zreformoPrzechodząc. do . zagadnień kredyto- wana, zmodernizowana i przystosow~ma
wych, pragnąłbym podkreślić tę niedosta do życia i sądzę, że na podstawie doświad
teczną. wysokość kredytów, z jakich rze- czeii, jakie te pierwsze wybory dały mimiosło korzysta. Doniedawna nie korzy- nisterstwu w postaci całego szeregu spistało prawie wcale.
sów Y1yborczych, podziału na zawody, wyDopiero w roku 1928 Rząd wyznaczył znaczenia obwodów i t. p„ niedomagania
specjalne ~redyty rzemieślnicze, kredyty te i braki instrulccji wyborczej zostaną
30-to miesięczne, spłacane kwartalnem! usunięte w poro::mmiGniu z zainte-esowaratami. Kredyt ten z sum Banku Gospo- nemi sferami. Nic mogę '''skazać nic w
darstwa Krajowego, zapowiedziany był tern miejsr:u jeszcze na niezwykle ważną
na rok 1928 w sumie 25 miljonów, jednak sprawę, jaką. jest konieczność zape,vnienia
zrealizowano go tylko w sumie 13 i pół izbom rzemietlniczym wystarczającego umiljonów, co stanowi w stosunku do zapo- posażenia.
trzebawania zaledwie 24 procent.
.O TRAKTAT HANDLOWY z ROSJĄ.
Mieliśmy zapoY1iedź, że pozostałe 11 i
I NIEMCAMI.
pół milj.ona ~ędą również rzemios~u ~dz~e
Mówiac o sprawach drnbnj wytwórczo
lone. Mmął J~dnak r. 1928, za~owiedz 1:~e ści, nie n1 ogę pominąć drugiego, bardzo
została. z~ea! 1 zowana, a obe~me ~ kredy~y dla wytwórczości rzemieślniczej ważnego
te od JCS1~m zostały .zup_e~ie w.::1trzYJJ'.!a- momentu, mianowicie traktatu handlowene, _na~ormast w~cofuJe się J~ drogą sp~a-. go z Niemcami i v.'aŻności zawarcia takiecama
rata!ll!• co st~no~i dla rze:nir go traktatu z Rosja.
sła_ dotkliwy .c1ęzar, ~ozoa~n~-~o 1rnpita u
Na komisji sprav1 zagranicznych, kieo~rntowego 1 to w t~ cięz.um. mom~n- dy była mowa o ti·aktacie z Niemcami, p.
cie, prze~. sezonem ;vw~ern:ym i letmn;i, minister spraw zagranicznych zakomunipodcza~ I~iedy dla r„„emieslmk~ sezon ZJ.- kował nam, że już została między obu
i:i1owy Jest tJ711 okre„em,_ w ktory:r_n nale- kontrahentami ustalona zasada, że trakzy zakupy~va~ surowce, kiedr. rullezy przy tata może być zawarty tylko na podstawie
g?towywac się do produkcJi sezonu let- równych kontyngentów, to znaczy rówmego.
nych wartości przywozów i wywozów wza
USTAWA O WALCE Z LICHWĄ' MUSI jemnych z jednego kraju do drugiego i to
BYć ZNIESIONA.
oczywiście uważać należy za stanowisko

'podroży

Chodzi nam jednak o to, ażeby głos
przedstawiciela tego resortu znalazł wrzą,
Wysoki Senacie! Pragnę z . uznaniem dz!e odpowiednie zrozumienie i odpowiepodnieść ten wielki trud, jakiego dokonał dni oddźwięk. Dzisiejszy stan mieszczań
sprawozdawca budżetu ministerstwa prze stwa i stan miast polskich przedstawia
mysłu i handlu, p. S. Zagleniczny, przed- obraz kompletnej pauperyzacji. . . . . ..
stawiając nam tak wyczerpującą analizę
Widzimy dziś, że warsztaty drobnej
budżetu ministerstwa przemysłu i handlu, produkcji przemysłowej i rzemieślniczej
przeprowadzoną w płaszczyźnie zestawiefi zamykają się z dnia na dzień. Te warstwy
porównawczych, dotyczących organizacji średnie pozbawione są wolnych kapitałów,
odnośnych ministerstw w Polsce i w in- płynnych środków obrotowych, pozbawionych krajach.
ne są niezbędnego kredytu.
Zrobił tu z wielką znajomością przedDrobna wytwórczość, obciążona nadmiotu, jako ten, który był pierwszym mi- miernemi świadczeniami na rzecz pań
lllistrem przemysłu i handlu w odradzają stwa, nie może sobie z temi ciężarami
icej się Polsce jeszęze przed uzyskaniem dać rady i z dnia na dzień ilość pracują
jNiepodległości. Ale muszę również pod- cych warsztatów rzemieśllliczych maleje,
/nieść tu pewne braki, czy pominięcia, któ stan zadłużenia. wzragta. . Rzemiosło w
\:re ':W. referacie p. Zaglenicnego znajdują. Polsce jest w stanie upadku. . .. ,. . . . ..
Musimy stwierdzić, że obciążenia, kła
STAN śREDNI PODSTAWĄ DOBROBY tlące się swoim ciężarem na te warstwy
· ~
TU W PANSTWIE.
ludności, przerastają. jej możność płatniReferent zbyt mało uwzględnił jedną czą. Panowie zapewne wiedzą z danych
bardzo doniosłą dziedzinę życia gospodar- urzędu statystycznego, z danych minister
czego, mianowicie .drobną. wytwórczość stwa skarbu, że sam podatek dochodowy
· przemysłoWJł i rękodzielniczą oraz drob- w rozkładzie swoim spada na miasta w
....A-„del
82,5 proc., a na wieś zaledwie w 17,5 proc.
D.r,>.aKW&
• t·~· ·• • • "· • • • • • • • • • • • • • • •
Jeżeli przeJ"dziemy do cyfr, mówia.cych
W:Polsce
stoimy -dziś wobec poważn~j
i;J>aupeiyzacji miast polskich, wobec wiel- nam o wszystldch daninach na rzecz pań
!-kiego -zniszczenia przez wojnę i katakliz- stwa, to 32 proc. składa przemysł i hanmy-walutowe-OdradzaJącego się stanu śre del i rzemiosło, rolnictwo zaś składa tylnajzupełniej słuszne.
~ którego -jednym .z głównych fila- ko 7 proc.
Muszę tu jeszcze podkreślić tę nierów<są przedstawiciele drobnej wytwórTo oczywiście dotyczy podatków bezJedna}\. trzeba się liczyć z odrębnym
sprawiedliwość społeczną, jaką w stosuncharaktcr~m pre .ukcji polskiej i niemiee
ezości przemysłowej '1 -rękodzielniczej.
pośrednich.
. • . W 'Polsce nie docenia się ważności zaPanowie mi mogą na _to powiedzieć, ku do sfer kupieckich stale się stcsuje .
kiej.. Oczywiście lwntyngenty to\\;a.rów,
Nie gdzieindziej, tylko w tej sali, gdy które bQdzier:y eksportowali do Niemiec,
gadnień, związapych z tą dziedziną życia jak to mówił dziś jeden z'iJP. senatorów,
gospodarezego, z.odbudową silnego Stanu że wieś w dużo silniejszym stopniu po- jeszcze obradował tu drugi sejm, uchwa- mają charakter surowców, bądź półfabry
śr~ 'A jednak proszę panów, wieko- nosi ciężar podatków pośrednich, z czem lono ową lex Pluta, która sprov:adza się katów, natomiast kontyngenty towarów,
wa~ sięgająca wieków średnich, ja się jednak zgodzić nie mogę, bo wiem. do tego, że kupiec ścigany jest przez usta które Niemcy będą importowały do Pol;i stan obecny ·w 'Polsce i nietylko w Pol- że zarówno konsumcja spirytusu, jak i wę o walec z lichwą wojennq., dziś już zu- sld, mają charakter towarów gotowych i
lskiego -rękodzieła, polskiej drob- konsun_icja tytoni~ ni~wątpliw~~ w mia:- peh1ie nieaktualną i której natychmiasto- wyrobów szlachetnych. I tu leży niebez~6.rezości, upoważnia ten ważny stach Jest znaczme większa i:iz na w_s1~ wego zniesienia powinniśmy się domagać pieczeństwo dla naszej prodt!kcji przemy.t,cla gospodarczego do liczenia a _to ze. wz~lędu na zgęszcze~ie łudnosc1 w interesie honoru stanu kupieckiego z słowej rękorlzielniczej.
obowiązku naprawienia zupełnia niespra)na ·'Wl@ks'r,e zrozumienie zarówno w spo- miast! łak i ~e ~zględu p~ hczn~ r~esze
Zgłosiłbym tutaj pod adresem p. miniwiedliwego
stosunku, jak i ta ustawa okre stra przemysłu i handlu, jako resortowego
lłeczeiistwie, jak i w sferach kierowni- ludnosci zubozałeJ, ludnosc1 specJalme rn
śla Lex Pluta, traktuje uczciwego kupc~.
dezyderat, ażeby
czyeh -doniosłości zagadnień, związanych botniczej, która w alkoholu szuka uzupeł- jako lichwiarza, w . przeciwstawieniu do opiekuna rzemiosła,
nienia
tych
braków
w
odżywianiu,
jakie
przy oma·wianu warunków traktatu han~ dobl:oby.tem ludności miast, a więc tej
chłopa, który nie jest karany za to, że za
dlowego z Niemcami miał na w,zględzie
iśrednlej -i drobnej ·produkcji, jako najpo- przy dzisiejszej sytucji ekonomicznej robotnika polskiego niewątpliwie mają miej przywiezione do mfo,sta mleko czy jaja, interesy polskiego rzemieślnika i interesy
w.ałnie.jszej warstwy mieszczańskieJ.
bierze drogo, karany jest natomiast ku- polskiego kupca. Jednocześnie uważam, że
sce.
Proszę Panów,~ jeżeli będziemy mówili
Proszę Panów, podatki te, które dzi- piec, który to drogo kupione mb1rn i jaja w interesie naszych sfer gospodarczych,
specjalnie o rzemiośle polskiem, to mamy
dale.i sprzedaje. Czas, ~ebyś. :y z tern niePolsce według ostatnich statystyk, do- siaj istnieją, kładą si~ już tak powainym właściwem ustosunkowanicn się do tych zarówno wielkiego przemysłu, jak i drobciężarem, że nietylko o wysuwaniu nolkonanych na podstawie.. spisów wybor- wych ciężarów podatkowych w stosunku dwóch odłamów ludności nareszcie skoil- rej produkcji polskiej, jako ten rynek,
który niew::,tpliwie w dużym stopniu uła
do izb rzemieślniczych, około 900
do tej warstwy już rno,vy b~,rć nie powin- czyli.
twi rozwój zbytu produkcji krajowej.
ęcy rzemieślników •. Jeżeli doliczymy
cze do tego te liczne rzesze rzemieśl no, ale trzeba dotychczas~nve zmniejszyć. WADLIWA INSTRUKC.lr\. W7BORCZA
POS'rULATY RZEMIOSŁA.
pi!cze, które pracują w przemyśle, w in- PROJEKT USTAWY O FUNDUSZU BU- DO SAI\WRZ .ĄDU GOSPODARCZEGO.
Chciałbym to, co powiedziałem, skry•
·stytucjach państwowych, na kolei i t. a„ DOWLANYM PRZYCZYNI SIĘ D<J
Dzisiejszy Rząd jest tym, ~dóry zrea- stalizować w kilku punktach.
11;o liczba ta niewątpliwie sięgnie 1.200.000
WZROSTU DROŻYZNY.
lizowa! samorząd gospodarczy w odniesieMianowicie Z\vracam się do p. ministra
do 1.800.000, co razem z rodzinami staZaniepokojenic w sierr.eh drobnej wy-· niu ró1vnież do rzemiosła, jako twórca u- przemysłu i hanc~lu z prośbą, ażeby krenowi do 3 i pół miljona głów.
twórczości, W sfe1·ach rzemio::;la i l::upl·3C- c.;tawy Z dnia 7 czerwca 1:127 r. O prawie dyty, udzielane dziś dla rzemiosła, kredyWartość wytwórczości rękodzielniczej twa wywcluje ostatnio złożony projekt p::..·zsrn~rsłowem, l~tóra to ustawa pov1ołuje ty długoterminowe zostały. podwyższane
w Polsce określa się według danych staty- ustawy o fundusza hmlov.rlanym, opart~m1 do życia izby rze111ieślnicze, jako organy conajnmiej do obiecanych. 25 miljonów,
stycznych cyfrą około 2 miljardów zł., na nowym podatku !ok~kw;rm.
sarnor::;actu rzemiosł~.
n.by przydział tych kredytów został przy
a jednak nie mamy dostatecznego zroPos~awienie realne sprawy obn<lzenia
Nim~·l}tpfovie izby rz2mieślnicze w splt'szony ze względu na bardzo ciężkie po
zumienia dla interesów tej warstwy, bo ruchu budowlanego powinno wywołać en- .swojej działa1no3ci postawi!), jako sprawę łożenie rzemiosla.
nie ma . ona. silnych. zorganizowanych tuzjazm w rzemicśbiczych sferach, a to n.'1.ipi!niejszą, słusz:ną obronę intc„cs5w
Dalej, aby podniesiono wysokość krei'.:wiązków gospodarczych, nie ma odpowie- ze względu na zwi;:zany z tem rozwój rze i7 :.'-"'1i'):)a i będą miP.ły do spełnienia za- dyt:Jw. krótkoterminowych redyskonto~niej obrony, ani reprezentacji w ciałach mioslP..
danie bardzo wctzi"cznc.
wych dla średniego i drobnego przemysłu
gospodarczych i samorz{!dowych.
Jak Panowie wiedzą, przemysł butloJednak nic mo~ę po;ninąć tutaj uwa- i dla rzemiosła, aby te kredyty były rozMuszę się zastrzec, że nie mówię te- wlany, rozwijając się, podnosi cały sze- gi, że instrul:cja wy:Jorcza dla izb rnc- prowadzane wyłącznie przez spółdzielnie
go pod adresem. obecnego. tu ministra reg gr.łęzi rzemiosł, któ:i:c dla tc!;o prze- mieślniczycli, jak11 o~·łosilo mi!1isterstwo kredytowe rzemieślnicze tam, gdzie one
nrzemysłu i handlu, bo właśnie p. mini- mysłu pracują, jednak mam wielkie ,·;at- i>rzcmysłu i handlu, nie liczy się zupełnie s~, względnie przez kasy komunalne tam~
ster Kwiatkowski bodaj pie!'wszy okazał pliwości, czy postmvienie tego projektu z wymogumi życia i gdyby na podstawie g<lzie tych spółdzielni niema.
należyte zrozumienie dla tej sprawy i wy- w ten sposób, że lokale rzemieślnicze, lo- tej h;strukcji wJały być przeprowadzone
Wreszcie, aby uregulowano sprawę uraził je w znamiennem powiedzeniu, któ- kale przmnysłowe, lokale handlo-,,,re pod- wybory, to prawdopodobnie wybory te nie l>~sa •~cn ·e izb rzemieślniczych, które przy
re słyszeliśmy od niego na zjeździe izb ciąga się do lrntegorji luksusowych lokali, mogłyby "dojść do skutku.
dzisiej szym 15 proc. udziale w opłatach
rzemieślniczych w Krakowie w 1927 r„ jest realne, czy te· sfery będą mogły ten
Dzieki temu, że mieclzv odłamem rze- do ś wiadectw przemysłowych, nie mają
że „wóz gospodarki państwowej toczył się nowy podatek znieść. M2m najgłębsze mieśh1if{ó\v polskich i odłainem rzemieślni dostatecznych podstaw materj&mych do
dotychczas na trzech kołach, które repre- przekonanie, że uie. Panoviie mi na to po- ków żydowsl;ich doszło do porozumienia normahlogo funkcjonowania, w przeciw·
zentował: przemysł, handel i rolnictwo, wiedzą: Przeniosa na konsumenta.
na całym co do podziału mandatów tere- stawieniu do izb przemysłowo - handlobrak było natomiast czwartego koła, któTak, one musi"ałyby przenieść na kon- nie Polski i że w myśl tego porozumienia wych, które w tych opłatach znajdują
rem jest rzemiosło"•.....•...••.... sumenta, lecz oczywistą jest rzeczą, że to wybory odbędą się bez głosowania, w tych podstawę do wystarczającego uposażenia. ,
niosłą treść.

icI:

=

r;

ł

,,HASŁO"

Kilka cyfr

świadczących o imponującej
wielkości N~w Yorku
Jedno z ~opism statystycznych podaje nowe dane statystyczne m. New Yorku. Ze statystyki tej dowiadujemy się, że
zarząd kanalizac;ji posiada dwa wodocią-·
ooi· kolosalne, które dostarczaJ·a. 18 milJ'ol!>A
•

z dnia 26 m.arca 1929 roku.

Str. S

PRZEDSIONEK KOŚCIOTRU

Usługuj sam sobie

Ciekawe wykopaliska w słarożytne1n mieście Ur
Ruiny słynnego w starożytności miasą od lat terenem pilnych poszukiwań archeologów. Zeszłego i·oku odkryto tam grób królewski, a w nim m. in. złoty hełm i złotą głowę byka.

sta ·ur,

n9m mieszkańców ·New Yorku 16 miljar.dóm sześciennych metrów wody.
Wpływy zarządu doslęgają rocznie sumy 17 milj. dolarów. New York posiada
kt'
· 'd'
·
mos tó w, przez
ore przeJez za m1e47
· . •
. .
·
·
~ięcZllle 10 .m1lJo.now _wozow c1ęzarowych
l przechodzi 7 :i;mljonow pieszych przeoho
.•
dnJow.
Koszty budowy tylko jednego mostu;
.
. .
.,

mienia. Poza tern na podłodze leżą jeszcze liczne ozdoby ze złota, porozrzucane

W jaki· sposób uskutecznia się
zakupy w wielkiej chicagowskiej firmie

Gdy w Chicago ktoś chce kupić cośkol·
wiek w wielkim sklepie towarów kolonjal
W jednym rogu przedsionka leżą czte- nrch t. zw. Pią-gly-Wiggly, wchodzi najry harfy niezwykłej wiellrnści. Jedna z odpowiednią
pierw do oddziału,
gdzie sobie wybiera
torbę.

bezładnie.

Obecnie p. L. Woolley dokonał odkry- nich szczerozłota, prócz tego jeszcze zdoPotem przechodzi do pokoi z towarami
ci.a, może na razie nie tak sensacyjnego, bion akunsztownie; szczególniej pięknie i wybiera sobie potrzebne. Na każdym
ale dla uczonych ogromnie ważnego, bobę wyrzeźbiony jest łeb byka z dłuą-a brodH towarze jest cena. Zapakowany jest on w
.tlącego ilustracją ówczesnych zwyczajów bjak ut żubra.,.,b.Druga· harfa
jest z; .srebra~ odpo~i.edniej w~gi pac~ki.
d b'
łb
k ·
Kl.i.Jent wybiera sobie co mu potrzeba,
pogrzebowych.
,
,
. oga o rze.c; wna i oz o iona em ro- kładzie do torby og'ln .
. . 1·
~· . .
Tr . h f . t 6 . .
b
o eJ, a Jeze i po„1zeUczonemu udało się odkryć wejście do w y.
~ecia ar ~~es r wm:z ze Sl"e ra, buj~ kilo kiełbasy, czy też · więcej, waży
J. dnego spa . ł
b R
.
. fJ.1e duzo skrommeJsza, zakonczona łbem sobie sam, kraje sam i nikt go nie pode rt „ w
mad ego
. 1ema.
. k rommeJsza,
. .
· me:tna
·
· dne. Czwar t a - naJs
. kgro u. · OZlmary
. d . ..i Je
by- g Iąd a, b o w magazyme
am· ;te
1
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W przeciwległym rogu znajdują się . Uważa ona, ~~ i ta~ się ~aci, gdy.i
To miasto naJ'większ na • . .
kosc1otrupow. Są to naJwidoczmeJ ofia- dwa posażki kóz stanowfoce wielkie dzie- me trzyma arnlJl subJektó-w, którzyby
e
swiec1e po1 dzi
łud
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kosztowar1 .
.
. . . ukrad .
aiada. 1.500 kościołów.
ry z u ' zapewne s. zy i zony zmar- ło rzeźby starożytnej. Posążki te są. z cien · towar.
meco więceJ, mz
~ony
łego, kt6rzy dobroowlme lub przymusowo kiej blachy złotej po~ającej ongiś
~ął
podzielili jego los. Wszystkie kościotrupy wnętrze z drzewa.
tyle wieków J'ed,,....
yn1a m1
są bogat o ozdb'
o 10ne b'"
izut erJ·ami· ze ·z1ota, nak drzewo spróchniało .
.W '.Ameryc;e są najoryginalniejsze. srebra, la.pis lazuli oraz kamieni szlachetCharakterystyczną cechą wszystkich Młodociany pretendent do dziec
łwiiF.~e, jakie ,so~ie ~ożna: wyo?razić. nych i półszlachetnych. Czaszki uwień- wogóle ozdób i rzeźb znalezionych w przed dzictwa wielkiego pradziada
~· m. Jeąt tam swią.tyn1a milczema. Pa- coone są opaskami ze złota.
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Bruks 1 ki dzi· nnik ur ln Be · "
SlOJ.ll\.u, Jest ic wysoka wartosc artysty. es
~
. „ n<> a
l~a
nJlje w niej niczem niezmączona. cisza. Na
QC>żeństwo-odbywa się w milczeniu, wierni
Obok k~żdego kościotrupa, pod ręką, czna, przy której ceną materjału gr.a po- publiku3e rew~~ o spisku, zorgamz.~Die śpiewa.ją hymnów, a gesty zastępują znajdqje się mały "lrobek z miedzi lub ka. średniejszą rolę. li )
wkąanym
Przezń~~ Klemench~ę BeFralgIJ-n
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s , w ce u r"""".Y „...cJ1 mona:r Jl we
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cji, na kandydata zaś na tron ~
świątynią tą Jest k6sci6l anghb.ński Powt·ększył p1·ekło przedł
ł
ł jest jej 16-letni syn Ludwik-Napoleon .
llla. głuc~oni~y~ „ pod :wezwaniem
·
,
Księżna Klementyna, córka zma.riega
·„WsTzystkic~ amołow ~
•
i zepsutą Magdalenę zupełnie naprawił
króla belgijskiego Leopolda II, jest wdo. a ory~Ąlna .gmma kościelna e<p,ywą po zmarłym na wygnaniu w Brukseli
StuJe w Chicago J.l!ż ~ 52 lat. Musiała
W pewll1Dl kościele wiejskim w Szwe- Magdalenę zupełnie naprawiono.. Cnotli- w roku 1926 księciu Wiktorze Napoleońie
ona ,często o~hodz1c się bez duchownyc~, cji,. przy p~lądaniu starych szpar,~ wej Zuzannie włosy na nowo ufarbowano. Bona~.
.
gdyz trudno JeSt o duchownego głuchOOie ł'
adk
rach
k
M
. .
Ksiązę Wiktor Napoleon był pre.tenroego. Dopiero w roku 1908 objał parafję ow, zna1ezion~ przyp
owo
lłile za orze czerwone, JUZ bardzo zabrudzone, dentem. do korony francuskiej i uwa~
~org Stick, głm;:honiemy ksi-ądŻ anglikań prace . malarskie, W:k~nanę przed s:u la.- wyczyszczono. Koniom przy wozie Eljasza no go za kandydata bonapartystów. Syn
ski.
ty. Jak z wyszcz.egołnionych pozycyJ wy- nowe podkowy zrobiono i drogę do nieba jego Ludwik Napoleon odziedziczył „praOkoło 150 głuehoniemydl u~ nika, chodzi o pracę przy obrazach świę- narysowano. Na oczy. niewidomego Hioba wa" ojca do tronu.
regularnie eo. J;liedzi~ę.„ na na?ożeństwo. tycĄ ll,mieszcmnycli na olta;rzach. ()rygi- świ• błoto położono. Twarz .J6zefata wy
f?~ z alarmu, ~ ~ prasa
J;rs •.. Geoz:g Stick ,,mo~ kazame 7.apom<>- nalny Tachunek brzmi!
bielono a źonę Putyfara olejem pasm.aro- belgiJska, ~apart~śei .rozpoczęli now~
r.ą._, zy.weJ gestykulaCJL palców, a głucho-'
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ofensywę. Zannarem ich Jest spowodowao
,;ł',.otrewi·na krzyżu. nowy nos·nalepio- wano. Komec swiata przedłużono. Niebo zamieszki we Francji, celem wykorzyst&Qiemi uważnie „słurJiają", patrząc mu
ręce i i~pytują ·też na mi~i o i:6ZI1e spra- no i palce wyprostowano. Piłata Pooclde- rozszerzono. Nowe gwiazdy pozakładano. nia s~eji politycznej i restytucji moWY. kościelne.
.~.;~:..J„~ro.rl.i;.';;*7··-' : t ,:~.:- ,
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żna Klementyna pozyskała dla swych zawą parę skrzydeł przylepiono. SłażebmcęZa wykoname takich cudacznych rze- miarów znanego przemyslowea perfumeZabaw
t
_
arcykapłana wyczyszczono i S rtt:zy doko- ~ wy_stawił ten skromny, a mTSZem. wiel ryjnego Cottiego! wy:d~wcę ,,Figaro",
~gr~na. em. przyczyną ła pomalowano. Nowy ząb św. Piotrowi ki· artysta-malarz rachunek tylko na sie- kt6ry 8ZP.~Ity SWOJego d?ennika oddał do
smierci chłopca
wsadmno, kogutowi pióra uzupełni.ono, o- deIJ)dziesiąt kor~m. I co najciekawsze, po- d~~złbonNaparllystó~;,, ~A"
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w. zoraJ :r,-ano D:a po u <! .o ~si gięn pie e ny powię zono, dJabłowi groz o no się Jeszcze z mm ~wano.„
się pod kierunkiem gen. Weyc, zdeklaroWola ~orna! w powiecie kozienickim, niejszy wyraz twarzy nadano. Zepsutą
·wanego bonapartysty.
roanył. się t~gtczny wypade~ SJ>?Wodo·
Radykalne sfery Francji zaniepoko~
wa~y me?stro~em o~ch.od~emfil?- się z :ęne są tern, co dzieje się w Belgji i zmieczn~ gianatem. Dz~es1ęc1oletm chłopiec
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rzaja wnieść odpowiednią interpelacj~ oo
Stamsław Wardaby, idąc do szkoły, znalliB
parlamentlL
·
lazł na polu ręczny grapat, który podniósł
q
(róg Brzezińskiej')
Zmarły zabrał
i schował do tE:ezki z książ}<ami. PrzechoOSTATIE 2 DNU
DZIŚ PO RAZ OSTATNI!
dz.ąc w pewnem miejscu przez lód, Wartajemnic~
śmi.ercl
daba poślizj?:Ilął się i upadł, co spowodoNaJpot~inłejsza kreacja
wało eksplozję granatu.
~Obcięta kiść, potłuczona głowa
Skutki eksplozji były straszne. War- ·
Film tysiąca sensacji na tle zbrodniczej działalności międzynarodowej bandy
W tych dniach przywieziono do szpidabę granat' zabił na miejsc.u, a idącego
tala
św. Trójcy w Piotrkowie w stanie
obok niego, 13-letniego Jana Ger~kiego,
:ió:!;~t:
nieprzytomnym Konstantego Palińskiego
ciężko poranił.
·
Doborowa orkiestra pod kierunk~em P• z. SANDOMIERSKIEGO.
z Kamińska. Ranny mia:ł obciętą kiść le-.
Granat prawdopodobnie zostawił na
wej
ręki or;az potłuczoną silnie głowę. PoPoczątek codziennie o godz. 4.30 w soboty, niedziele i święta oraz w dni wowszednie na
tx>lu odqział wojska, jaki odbywał tam
liński
po kilku godzinach zmarŁ
pierwszy seans ceny miejsc od 30 groszy.
parę dni temu ćwiczenia wojskowe.
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Jak
się okazało,
wraz
bra(llQ_ _ _ _ _ _1:1111mmam______
tem Józefem
zostali Paliński
zaproszeni
do zosadY,
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TragedJa na polach
pod Kozienicami
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Fryderyka LA NGA

do grobu
swej

,,SZ IEDZY''

Rudolf Klein Rogge i Willi Fritsch

młyńskiej

Wójcik, gdzie u
n kamera
szybkim czasie

MIEJSKI

Kinematograf Oświatowy
WODNY RYNJg( (róg

Rokicińskiej)

Od wtorku, dn. 26. III. do 31. III. 29 r. wl.

CH·ATA WUJA TOMA

Wkrótce!!

,,GlłZłlCHY lł0ZW6D

program:

K r óJ D zung
•
1•I

~OCZj\tek seansów d!a dorosłych o g. 18.45
1 ~. w soboty i niedzielo 16.45, 1845 i 21
P~ezątek seansów dla młodzieiy o g. 15-ej
1

1'7, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej.

DE
Ilustracja

w

Idąc torem kolejowym, w pewnym momen
cie spostrzegł z przerażeniem leżącego na

powieści

Następny

Lan

pogawędka prnem.ieniła się
w kł6tnię, a w chwilę p6źnre; gospodarz
i zaproszeni zabrali się do formalnej bójki Pierwszy wybiegł J6ze:f Paliński, któ~
ry udał się do domu. Gdy jednak upłynął
czas dłuższy, a brat nie wracał, Józef zaniepokojony udał się na poszukiwania.

Dramat w 12-tu aktach wedłu.g rozgłośnej

HIU'l'iety Beecher Stowe

młyqarza.

pocz.ęto raczyć ~ci w6dką.

śpiewna

w kinie

„PALACE"
li

szynach człowieka, w którym poznał brata. Ciało nieprzytomneg-0 Palińskiego unu
rzane było we krwi.
Czy Paliński wpadł sam pod pociąg.
czy też niepr-zytomnego położono na szynach celowo - narazie jest to taj emnicą
zmarłego.
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Przeciwko

podwyżce

protestuje kupiectwo i rz~mieślnicy łódzcy
W ~tek, <hlia 22 marca. r .b. odbyło
się w lokalu Stowarzyszenia. Polskich Kup
c6w i Przemysłoweów Chrześcijan w Łodzi, zwołane z inicjatywy tegoż Stowarzy
szenia, zebranie kupiectwa z współudzia-

łem przedstawicieli drobnego kupiectwa i
przemyslu, jak również przedstawiciel~
Tow. Rzem. „Resursa\•. i Związku 'rkaczy
Ręcznych, a poświęcone sprawom podatArcda, 2:1 mara, lana.
kowym jak również wyrażeniu protestu
TEAT.lłY:
lrupiectwa przeciwko projektowi podwyż'l'eatr Mlejski - ,.,Dwaj panowie B"".
szenia komornego.
. •reatr Ea.m~ralny - „Poławiacz cieni".
Liczne zebranie zagaił prezes Stowa·reatr Populamy „A1i - Baba".
rzyszenia, p. Z. Fiedler, poczem w obszerCO GRAJĄ DZlś W KINACH:
nym referacie wyjaśnil dotyehczasowe uApollo _ Tajemnica palli S.
siłowania kupiectwa, zmierzające do obni
BaJka - Szpiedzy.
żenia podatku obrotowego.
Casino - Amant.
·
Zebranie prq,J.ęło następującą rezoluCapitol - Moulin Ronge.
e:ję:
Corso -_ Walka
o Mclmyk.
Czary
Wrogowie
ognia.
'Wobec grecy sytnaeji, ja.ka się w naDom Ludowy _ Podszepty Demona
stępstwie kryzysu gospodarczego w kraEra - żywot Chrystusa. ·
'
ju wytworzyła - zebrani przedstawiciele
G:rand-Kino - Całuje twoją· dłoti - Ma- fzrzeszeń protestują jaknajkategoryc:zniej
L dame.świat dla k .
przeciwko stałemu podwyższaniu podatMiU:~ Kino O'wi obitoety:_ -rr~5l n:::...,.. lrow i świadczeń.
s a we
.r.u:o ,Lrf;u:u"~t-... . przt:U~Wlcl
~~· • "ele wzywają ZaglL
~"'m
Mimoza. - Ram.ona.
rząd Stx>warzyszenia Polskich Kupców i
Odeon - 2 ~ (fnt
Przemysłowców Chrześcljan w Łodzi do
1
Palace - ShAmańbiona.
podjęcia jak najbar.dziej stanowczych
R
eSlll'Sa · or
Spółdzielnia_
w na· nmtaeh.
n
•
działań a wszystkich czynnikó.w rządoSłońce _ Wyjęty
=~·
wych i organizacyj za.w.odo-wych w kieVictoria. - Nowoczesny Casanowa.
nmlm uyskania obniieniA podatku obro~Vodewil - 2 .Pieki~e dni.
tow.ego, Jm3.bardzi~ obci~jącego kupiec
Z.:1.chęta - Ta)IIY karjer.
two.
W da1seym ciągu prezes p. Z. Fiedler
porusza najZywotniejszą w obecnej chwili kwestję pr-Ojekttl podwyźszenia. kontorYJ&Z P•
OJeW-O
nego.
· W dniu wczorajszym p, Woiewoda ~·
........
Jaszczołt wyjechał w sprawach słuZbo- ~.I
wycli na kitka dni do Warszawy.
..

:=

W •

d

W •

dy

Dla kupiectwa zastosowanie podwyższenia czynszu od lokali przemysłowo-han
dlawych i sklepów, stanowiących warsztat
pracy każdego kupca przedstawia się w
skutkach katastrofalnie i grozi ruiną eO'zystencji, tembardziej, iż sklepy mają~płacać najwyższy wymiar podatku,
Nieuzasadnionem jest również opodatkowanie na rzecz budownictwa mieszkaniowego bJlko jednej warstwy spoleczeństwa a mianowicie ludności miejskiej
i tak już przeciążonej podatkami i świad
czeniami, _
pi·zy pominięciu ludnośei
wiejskiej, która, dążąc do miast w poszukiwaniu pracy, powoduje rozrost miast,
ale wywołuje jednoeześnie brak pomiesz-

c.zeń,

W jaki sposób całe ~ zareagowało na mająe.1 wejść w eycie zwyż
kę k omonrego, dowodzą coraz liczniejsze
a naJbardziej energiczne protesty zrzeszeń i związków zawodowych, jak również
organizacyj , społecznych, gospodarczy.eh i
komunalnych.
Zebranie po przyjęciu rezolucji w tej
· Ja
• k naJ"ka tegoryczmeJ
· · protestu~
·
sprawie
/
zasadniczo:
tł przeciw podwyżce komornego :w
formie przewidzianej w i:rołekcie
·
· budowy ta.ustawy e popieramu
nieh mieszkań kosztem podwyższenia komornego w starych domach.
2) przeciw obarezanin clęźarami rozbudowy tylko ludności miast, a w
pierwszym rzędzie sfer kupieekieh.
Zebrani upoważniają Zm:-ząd Stowarzy
szenia zarówno i w tej sprawie do podj~
cia najenergi.czniejszyeh starań u władz.

4>łrzymają bezrobotni pracownicy 111DySłowi

. Zarząd Kasy 'Chorych m. Łodzi wnikaJąc w ciężkie położenie materialne
bezro~tnyeh pracowm"lców umysłowych
poczyru.ł starania w dyrekcji Ubezpieczeń
Pda~own~w Umysłowych w Warszawie)>
&'.. zie wyiednał zgodę na wypłacenie zas1lków ~ej kate~o~ji bezrobotnym, jeszcze
w ohes1e pnedsw1ątecznym. Zasiłki udzielone będct w bieżącym tygodnia za m.
manec. W _trybie normalnym zasiłki wypła~& byłyby dopiero w miesiącu
kwietniu.
W ~iązku z tern uprawnieni do kor.:ystama z znsilków bezrobotni pracowni~~ ~mytlowi winni zgłaszać się od dnia
dzime1szego do czwartku włącznie do
centrali Kasy Chorych od godz. 9 do 1
P: P• Zaświadczenia P. U. P. P. legitymac1e bezrobotnych i książeczki Kasy Chorych ~I~ży składae na dwie godziny
znm!ouęc~em kasy wypłat.
(P).

Ferje

~

świętami

świąteczne

i:iż ~on~siliśmy we wszystkich
~:r.koł~ch sredmch i powszechnych z dniem
JUlneJ~~ .rozp~zynają sie ferje świą
czne, ktore trwać będą do dnia 9 kwietnia wł~

Jak

Z Miejskie~ Galerji Sztuki
W środę, o g.Odz. 6 wieczorem, uroczyste ot:varcie 50-ej zrzędu wystawy
u{~ą?zane1 .'?rzez '?becną dJ:'rekcj~ ~iej
s.-ieJ Ga.Jer:Ji Sztuki. Znakomity peJzazysta
Edward Okuń nadesłał około stu najlepszych swych prac z długoletniego pobytu
w Amalfi, Sorento i Capri.
.• P<?za tem utalentowany Marjan Trzef:>1.nsk1. z W ar~zaw.l'.' na~esłał kilkadziesiąt
r1_idoko~ Algieru 1 Tumsu, zaś M. Hełm
f1rgo p1erw~zorzędny talent akwarełisty
~zny - kra1obrazy z Zakopanego i Lwova. Łódzki portrecista W. Dobrowolski
10 portretów najnowszych.

Złotych
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D aj pan wie
.
., .
P. Starusław Basmsla (Zakątna 92)
odwiedził onegdaj swego przyjaciela Jana Bar~łę <!'1"arutowicza 4).
Rozmme się, że nie siedzieli „o suchej gębie„, t~mbardziej, że do gospod~rz~ ~r~szł~ Jeszcze dwóch znajomych.
row;i:ez, Jak I pan Basiński, dalekich od
mysh wprowadzenia w Polsce prohibic.i i.
. K~elieh! kr_ążyły . gęsto, rozwiązując
Języki, ~c. więc dziwnego, że rozmowa„
toczyła się zywo, przybierając chwilami
c~:n-akter dość gw::i,łto"Wnej dysputy na
roznorodne tematy.
Najgorzej było przy tZWartej butelce, kiedy to Baryła, rozlewając do kieliszk-Ow cenny płyn, zaczął dowodzić, że nfo.ma leps.zej wódki nad alembik.
Basiński był inneg.o zdania, twierdząc,
·ze daleko 1epsza Jes
· t "monopolka'" z niebieską kartką. Ponieważ w czasie dyskusji wypr&żniono karafkę dla załagodzenia sporu. przyniesiono i alembik i ,.mooopolkę„...
:Mimo to hannon;a w towarzystwie nie
trwała w.ugo.
.u....
W czasie rozmowy o nadchodzących
świętach mocno zalany Baryła zaczął dow-Odzie zebranym, że W. tym roku W":rełki
Czw~.n„~
--'"-"" wypadni"e w.„ sobotę.
Rozumie się, że całe towarz:y:stwo nie

chciało w to uwierzyć.
Najbardziej protestował

i

ro

wob~ 760,833 w192f1

•

Troski i

gospodarz
mieszkania, twierdząc kategorycznie, że
Wielki Czwartek będzie w czwartek, a
najpóźniej w piątek rano.
Dyskusja przybierała ton coraz gwal
towniejszy, aż wreszcie zdenerwowany
•••~•.;:+~++••+.~+<>l!I -Basińskt nazwał swego przyjaciela głupiin osłem.
wyDiósł nasz obrót
•
Baryła dotkniętY. do ży.wego :wrzasnął
za rok 1928
• na eały głos-:
„Jak ja je.stem osłem,
t;v, łobn·
zem".-

„.„„...„ ......

Zapomogi przed

komornego

••

,.Nazwałeś

mnie

Zwyźb ta wpłynęła na obniżenie się kosztów pr:owadzenia przedsiębiorstwa : na to Basffiski -

i pozw-0liła nam w roku 1929 na dalszą obnizkę cert wielu artykułów !.
Na ll!ldchodzące święta prosimy odwiedzić nasz obficie zaopatrzony
;

+

łobmem

więc

-

odpa:rł

odpowiem ci jak

łobuz.

:
i

To

mówiąc, wyrznął Baryłę

nieodkor·
,i€szcze butelką alembiku. Baryła zalany krwią, runął na podłogę.
IUłACIA
Powstało nieopisane zan1ieszanie.
PIOTRKOWSKA 96. TEL. 8-33
Sąsiedzi, zwabieni krzykiem, wpadli
+
~
8++++++...,....•~~••••„••„++•++~•(>•~...,•+++•>C>~„•
•o•••$~ tlo mieszkania Basińskich, pytając, co się
skład win, wódek i świeżych delikatesów oraz towarów kolonjałnych
·

:
:
:

kowaną

IGNATOWICZ 1

1:

...

i

Listy wyborcze do Izby Rrzemieślniczej sta~ic! _odparł zagadnięty,_ bute1sporządzone
Prawa wyborcze przysługują ogółem 3634 rzemieślnikom

ka cała, nawet nie pękła.

W ki~ka minut później lekarz pogotonałozył opatrunek Baryce, Basińskim
W związku z zarządzonemi przez p. W o- sporządzona została lista wyborców we- zaś zajęła się policja.
·
j ewodę wyborami do Izby Rzemieślniczej, dług porządku alfabetycznego.
G
Prawa '~y~o~cze przysługują ogółem
ogo.
Urząd Przemysfowy I-ej Instancji (Magistratu m. Łodzi) przeprowadził prace 3.664 rze?'11eslmkom, M ogólną liczbę
związane ze sporządzeniem list wybor- 6.008 zare1estrowanych rzemieślników, proczych.
wadzących przemysł na terenie Łodzi.
Pan PolicmaJ· ster Tagieiew
Listy wyborcze - według miejsca zaPrace związane ze sporządzeniem list
.J
mieszkania wyborców - sporządzone zo- wybo~czych przeprowadzone zostały w
Głośna powieść Zapolskiej doczekała
stały w trzech egzemplarzach, poza tern przeciągu 4 dni przez oficjalnie zaangażo si~ realizacji filmowej. Zapolska pisała
wanych pracowników.
„ Tagiejewa" w dobie największecro ucisku
e e .&.
~kł Jłk
1t
•
carskiego, a nie mogąc tego uh;oru wy„ IDIS a
t.'J
OWS · ! _.. przyJaC~t.i::elD ZłeCI <lać .w b. Kongresó"."ce, wydała go Krat. „ di
ll'!t b d e
„ ·1
1L
h
•
!:oV.'Ie pod pseudommem Maskoff1. Po0
czę~ O ę Zll.e łfO„sc1 ~ w swycu m1u·a~ - m:ałego gościt=i 1 s~a~ tyra1!a satrapy policmajstra TaprzeJezdzaJącego do Ustronia
g1e1ewa, lekko zaznaczona w Zaszumi
• Dn. 25 marca 1929 r
las" tu znalazła pelne oświetle~ie. Tak
.. d
·i··
•
Senatorjum w Ustroniu zostało przerobio- samo uwypuklona jest Józia, kelnerka w
myśliwskiego
Ja k JUZ . onos1
"d" ł ismy w dniu. onegdaj'd
hne I z pałacyku
. .
ł .
. cesarza \V'ił- HMa t ołk ows k"ie]· - znana z " T amtego u .
s~m. prz~Je.z za
przez wo1ewo ztwo e ma I 1est po ozone w piaszczystej i le- \Xlszystkie zresztą figury te· dramat czne·
łodzk1e Mm1ster Spraw Wewnętrznych sistej okolicy.
·
·
·
. }.
. ~ . l
generał ątow.oj-Składko:vski, który w. toRok rocznie z Łodzi do sanatorjum ~ąm~l~~~h. wyrazie powiesct maJą swietW reałizaci'i fl
·
I d ·
warzystw1e zony podązał do sanatorJUm ustrońskiego wyjeżdża kilkadziesiąt dzieci
w Ustroniu nad Prosną.
urzędników państwowych, gdzie przeby- tylko częs'c'
t . iłmowe~ •u.wzg ę mkotn,o
· "d ·
M" ·
"k
·
·
d
h ·
. .
h
ma er1a u pow1esc1owego, ~ om1stra m t me waJą w z rowyc 1 sprzy1aiącyc warun- ry był zbyt obf1t 1·
d "łb
O przy1ez zie p.
·um
·
d
.
wiedział
to
też
nie
urządzono
żadnych
kac.h.
Dzieci
prze.
b.ywaJ"ące
w
sanator
Ywybrano
rozsa zi fragmenty
Y ramy
1
.• • .
..
ie nego scenar1usza,
przy1ębc a~1 owacp. .
.
. • zna1ą dobrze Mm1stra Składkowskiego najbardziej kinowe pod pieczą red. T.
ecme dow1adu1emy się szczegołow i .każ~eg~ _Przyjazdu jego oczekują znie- Kończyca Re·
ł J r
G d
od naoczneg0 • · dk
kt ·
b
ł c1erphwosc1ą.
"'
'
zyserowa
u JUSz
ar en,
U tr .
swia. ·a,
?ryd prze My~~
zdjęcia - inż. Steinwurcła, te dwa nawt sSL-ołndiuk w ck~asie przYJaZ u P· imKiedy nadkchało auto i wyszedł z zwiska mówia same za siebie. Kierows ras ~ a . ows 1ego.. . .
niego Min.ister Składkowski wraz z mało- nic two arl:y;tyczne - znany rzeźbiar:z
anatoqum Ustronskie 1est prowadzone żonką dzieci· otoczyły Ministra wita1°ąc Boi. Land wytwórnia L f"l " ( •
'· t ~a Skł
• p • Minister otoczony gro- kierunkiem' p. Marii Hirszbein).
" eo.i m
poc..
. pro tekt-ora~e~
P· M"im~
. a.dk ow- go sercl eczme,
Pod
Film zapowiad~ się imponująco.
sk1ego d1a. ~z1ec1 urzędmkow. panstw:o- mad_ą dzieci z pogodnym uśmiechem wi-l
w~ch. P ..•Mm1ster Sk~adko":'sk1 zapo~1e- teł ich, to też dzieci uważają Ministra za
dział dosc często odw1edzame senator]um. swego przyj<K:iela
(P.)
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„HASU>" z dnia 26 marca 1929 roku.
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poniedziałek, 25-go, wtorek 26 i środę 27 marca
demonstrowany będzie wielki film re!igijny w przepięknych wirażach p.

•

.,ERA'"
4-ej pp., w soboty
12.30. Na I. seans
L miejsce 60 gr.,

RODZICE!

Jeżeli

ten film,

CH' y T

chcecie wychowywać dzieci religijnie,
gdyż żadna książka nie utrwali pamięci

Niebezpieczeństwo

Ostatni przebój
•hecnego sezonu!

łAR

obejrzeć

W sprawie przedłużenia
godzin handlu

RUSZYŁA ·

WARTA

Wielki świąteczny
program!

!'Pieszcie sami i posyłajcie dzieci Wasze
Zycia Chrystusa tak, jak powyższy film.

MUZYKA ŚCIŚLE DOSTOSOWANA DO OBRAZU.

30 gr.

OD DZIŚ!

t.1

Al

dawn. „FLORA" Zawiszy 22

•

\

W

IClllO

Początek seansów o godz.
niedziele i świ„ta o godz.
po cenach nast~pujących:
n. 50 gr„ Ili.

Str. 1

powodzi nie

zagraża

w tygodniu przedświątecznym

Wczoraj cała prasa łódzka podała \'fiasię tuż przed mostem, lecz niebezpieczeń
stwem nie grożą, gdyż woda przerwała domość, że Ministerstwo Przemysłu 1
groblę i przerzuciła się poza mostem na Handlu wydało okólnik w sprawie prz<>dłużenia godzin handlu w tygodniu przed
łąki.
W powiecie Konińskim siły techniczne świątecznym do godz. 9 wiecz.
Ponieważ władze policyjne o godz. 7
z powodzeniem wysadzają lód, zaś utwowiecz zmuszały właścicieli do zamykani::i
rzone zatory usuwają.
W Uniejowie, pow. Tureckiego, z gór- sklepów, zwróciliśmy się do p. Starosty
nej i dolnej stronu mostu utworzyło się Grodzkiego, który nam oświadczył, że okilka zatorów, które wezwana pomoc u- kólnik, wydany przez Ministerstwo, do
godz. 3 po poł. jeszcze nie nadszedł, wosuwa.
Na innych odcinkach rzecznych nara- bec czego Starostwo nie mogło zezwolić
na handel po godzinie 7-ej.
zie żadnego niebezpieczeństwa nie ma.
Pan Starosta jest jednak przekona11y,
że okólnik ten nadejdzie w ciągu najbllż
szych godzin i wtedy Starostwo zawiadomi o tern kupców za pośrednictwem pra
sy. Dopóki to nie nastąpi, sklepy muszą
być zamykane do 7-ej.
Nieszczęśliwa wpadła pod koła samochodu

Stan wody na Warcie w ciągu ostatniej doby gdzie niegdzie się podniósł
a kra miejscami ruszyła.
W Sieradzu poniżej mostu utworzył
się dość poważny zator lodowy, który
zagraża mostowi.
Dzięki szeroko rozwiniętej akcji ratunkowej przez władze starościńskie przy pomocy wojska, służby
drogowej i straży ogniowych, należy się
spodziewać, że most przez żywioł nie zostanie zniesiony.
W okolicach wsi Włośniki również
powstał dość groźny zator.
W Burzeninie kry wprawdzie spiętrzyły

Tragiczny wypadek 13-tniej dziewczynki
W dniu wczorajsyzm około godz. 4
p. p. przed domem na ul. Piotrkowskiej
113 zdarzył się wypadek przejechania
15-letniej dziewczynki przez samochód.
W momencie, gdy szofer taksówki Bronisław Paniucha (Południowa 14) jechał
szybkością 40 klm. na godzinę z trotuaru
zeszła 13-letnia W al en tyna Kasprowicz
(Sienkiewicza 67) i usiłowała przebiec na
drugą stronę ulicy. W tym momencie

została odrzucona o kilka metrów w
ulegając ciężkiemu potłuczeniu ciała.

bok

"Przeboje" cukiernicze
„Esplanady"

Zawezwany lekarz Pogotowia Ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy
Esplanada, która stała się zaledwie vt
nieostrożnej dziewczynce przewiózł ją do kilka miesięcy po otwarciu salonem najdomu. Przeprowadzone dochodzenie po- milszych spotkań całej Łodzi towarzyskiej
licyjne ustaliło, że szofer Paniuchna w przygotowała na nadchodzące święta szetym wypadku nie ponosi odpowiedzial- reg „przebojów" cukierniczych.
ności.
(P).
Te arcydzieła wytwornej ciastkami
sprawiły, iż w „Esplanadzie•, w której
dotąd walczyć trzeba było o miejsca przy
stolikach obecnie nie można wprost docisnąć się do bufetu. Torty, sękacze, tra~s1·ąz·
dycyjne mazurki w zastraszających wprost
ilościach są ekspediowane na miasto.
Zapobiegliwa i fachowa dyrekcja tego
księgarni i składzie nut
europejskiego zakładu kawiarniano-cukier·
niczego pod kierunkiem P· w. Gierbicha
umili nam tegoroczne wczesne święta
J
mi Wielkiejnocy, które są zarazem symbolem
11!1 wiosny i pięknie zapowiadającej się po·
gody. Nie wątpimy, że śród produktów
„Esplanady" nawiązanych do najświetniejposiada ostatnie nowości.
szych tradycji cukierniczych nie zabraknie
oryainalnych w pomyśle i pięknych w wy• konaniu jajeczek, zajączków, baranków,
mu:www
i t. d., które stanowią takie źródło uciechy dla naszych milusińskich.

„---------·--------'\·
PEEL Il wypoz•yczalm·a ek II

•
w supersensacJJnym

dramacie w 12 akt.

przy

n

GEBETHNERA • WOLFA

I
I

')·

fajemniczy

)brońca
~tek seansów o godz. 4-ej po poł.
rięta

o godz. 12-ej w południe.
pierwszy seans wszystkie miejsca
po 50 gr.

WAGA! W czwartek, piątek
I

sobotę

kino nieczynne.

Piotrkowska 105, tel. 1-80.

.,
łll.
lllllllllWW

•••••••••„••----

Tajemniczy zamach na kupca
Nieszczęśliwy padł ofiarą

ene

dyżury

ś dużurują apteki:

aptek

nieznanego osobnika

Skorzystał z tego zamieszania nieznany
napastnik, który zbiegł w nieznanym kierunku.
Do Hajduka wezwano lekarza Pogototowia Ratunkowego, który udzieliwszy mu
opatrunku przewiózł go do szpitala św.
Józefa, gdzie dokonano wyjęcia kuli. O
wypadku powiadomiony został III komibrocząc krwią.
serjat policji, oraz wydział śledczy. Do·
Na ulicy powstał popłoch. Zbiegi! się chodzen:e w toku.
(P).
liczni przechodnie chcąc się przekonać i
: dowiedzić o przyczynie zajścia.

W dniu w czorajszym przy zbiegu ul.
Zawiszy i Franciszkańskiej miał miejsce
tajemniczy zamach rewolwerowy na kupca
pochodzącego z Będzina nijakiego Chaima
Hajduka, odwiedził Łódź w celu doko1;1ania tranzakcyj handlowych. Kula ugodziła Hajduka w prawe podudzie, ciężko go
raniąc. Hajduk upadł na chodnik uliczny

łlłllllllll

destra symfonłc.z. ,pod kMr.
B. ·KłłOCHllAUKIEGP.

•••
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KINO SPÓŁDZIELNI

.Pracowników Państwowych, Komunalnych i Społecznych
w · ŁODZI,

Od

poniedziałku

ul. Sienkiewiczca Nr. 40.
erotyczny dramat

•:• ,,W WllłZE PAlłYŻA''
Duvivier.
Zrealizował Jułjan

wł.

+

W rolach głównych: LIL DAGOVER, GASTON JACQUT i inni.
Następny program: .,RRÓLOWA BROADWAYU". Dramat z życia wielkomiejskiego w 10 aktach

W rolach

głównych:

111111

Od wtorku, dnia 26 marca i codziennie! •

Wielki

Dorota Revier i Edward Beurns.

świąteczny

program!

Dawno niewidziany i przez wszystkim lubiany
słyn. rywal TOM MIXA FRED THOMSON
i jego "Srebrny jastrząb" w najlepszym sensacyjn'ym filmie (JESSE JAMES)

Wyjęty

z pod

prawa
Poc-zątek

seansów o godz. 6-ej, w sobotę o
godz. 5-ej pp., w niedzielę o 3-ej pp.

Kino DOM LUDOWY
PRZEJAZD

Tel. 41-22 •

dnia 25 •marca do niedzieli dnia 31-go marca 1929 r.
Współczesny

Kino „SŁOŃCE"
ul. Na~iórkowskiego 28 (dawn. St.-Zarzewska)
Dojazd tramwajami Nr. 3 i 4.

Sł

włl\cznie

Od dnia 18 do .dnia 25 marca
Przepiękny film p. t.

DziS

Dziś

·Podszepty Demona.
wstrząsający

dramat krwawej

nocy

w rolach głównych słynni artyści

Teresa Boronat i Andrzej Nox.
Ceny miejsc: W dni powszednie na wszystkie
seanse, zaś w soboty, niedziele i święta od
godz. 1-3 pp. Im. 75 gr., II 40 gr., III 30 gr.

-

I

-

W soboty, niedziele i święta od godz. 3 pp.
I miejsce 90 gr„ II m. 50 gr. III m. 40 gr.
W poniedziałki kino czynne.

,.

ela w granych

eł na
TEATR MIEJSKI.
„Dwaj panowie B".
Komc<lj:i. Iiemara „Dwaj panowie B", 11:ra1,1 bcdzie dziś i jutro wieczorem po cenąch pop11' ["yCJl.

Ort c.:wartku do soboty wlącznie przcdst;.., i i ' ;::. wicszone.
, h' I •11;rn'i~,1i w Cukierni Oostomskic;!;o
L I \I c: b~ i:tie dziś i do i do piątku wie- 1 " ' • ''l.llie bez przerwy bilety na tydzień
"' -~ cc1ny do Teatru Miejskiego i Kameralnego.
f "OC tl!<'r świąteczny Teatru l\\icjskicgo.
\V niedziele i w poniedziałek wieczorem
(
< •v i 2-~i dzień świąt \Vielkicj Nocy) „Dwaj
ł
l
i J [)''.
\V poniL ... z:atck o go<lz. 12-ej w poludn~
p 1 .:en 1 n i!1 i.szycl1 bajka dla dzieci „Cudowl

'v

\

fH~rśek;i'._

O :::ndiOinie 4-ej po DOI. po cenach populariyd, „To, co najważniejsze".
TEATR KAMERALNY.

D.~is. wtorek. ostatnie powtórzenie
wh~za deni'~ z Al. Wegierka .

„Poła-.

Ju!rzci:;z:i prc:njera .,Panny l\1allczewskiej.
.L.Jrn prcmjera komedii Gabrieli Zapolskiej
, Pa11na J\lal'czewska".
Rc;;yscruje Aleksander Węgierko, który
w:vsta vieniem tej sztuki kończy pelną chlubnych
•:L:kcesów współprace z teatrem łódzkim.
W roli tytułowej Stefa.nja Jarkowska.
Obsadc sztuki stanowią pp.· J akubińska,
f'alci1ska, Łapińska, Opolska, Brn<ln•iewicz, łfa:i
<lu~~ 1 flliclialak, Lenk. Rudnicki, Woszczcrowicz.
D.korncjc stworzyl K. Mackiewicz.

TEATR POPULARNY.
Dzi·ś i Jutro po cenach najniższych (od 50
groszy do I.SO) '„Ali-baba' baśń wschodnia w

7-miu obrazach z muzyką i śpiewami. Czwart~k:. piątek i sobota teatr nieczynny. Kasy czyn
nc przez cały tydzień bez przerwy, od 10 rano
do 9 wieczorem.

„DALFON TA!\TCZY" W ARARACIE.
Oto naz,va Clizsieiszcgo programu purymowego, skla<lające.go sle z szeregu numerów, jak
np. 1) Król Zaiwel IIT. 2) A mejd - a cymes, 3)
S:Jicw<>cv podwórzowi, 4) Ody kobiety milczą,
5J Alillaba. 6) Miss Judea, 7) Nasza dziatwa,
8) Sublokatorzy, 9} liulajmy.
.
Dziś 2 przedstawienia, początek o go<lz. s.:m
(ceny od 1 zł. do 3.30) i 10 wiecz. (ceny zwykle).- Kasa czynna od godz. 7-ej wiecz. ,..- · ·,
"'{

_____

./

,_

!JJ''ft~ed

pre1njerq u 'L'asinie.
-:-

-.

utin i Kobiety.

5-ta klasa _

t 1,5ó

-

Sygnał

czasu,

hejnał

klasy 18-tej loterU państwowej.

17-ty d:dcii

60 342 517 76 6Sl soo 905 30 19007 2s 98 199 j'
90079 9() 92 117 42 83 205 30 47 71 73 321
3&8 413 83 857 945 53 89
88 40S 17 39 721 862 988 91074 126 260 431 49
2ow6 33;; 45 94 516 42 7iO 73 813 37 986 593 787 836 909 92109 342 526 93019 114 59 249

15.000 zł. wygrat nr. 309
10.000 zł. wyg-rat nr. 35105
Po 5.000 zł. WYf:l:rały n-ry:

21099 119 29 91 37S 4Q5 686 702 3 31 892 910
2220 .?2.337 79 503 771 78 88 857 979 23144 218 r:n>
54-86 139836
. 80 367 69 586 634 835 62 24009 63 111 53 207
o
•
"? --1312 96 ·194 517 87 647 56 76 902 11 31
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: o~S"o - 25191 4.?9 40 547 96 606 H9 59 803 9i7 20657
170403
74 208 86 318 505 37 49 636 65 67 85 733 51 836
Po 2.000 zł. wygraty n-ry: 88483 84 994 21011 139 308 54 419 53 65 556 70 649
94187 112820 115763 146222 151026 707 936 28013 18 193 249 433 543 678 986 29006
153003
65 176 281 93 347 49 60 419 553 69 85 652 87
806 11 22 924 69
Po 1.000 zł. wyg-raty n-ry: 422 1035
30004 11 49 264 377 489 660 84731 53 62 904
2027 5290 16841 43207 57281 58102 3101.'l 49 78 144 245 301 37 60 88 534 92 672
80553
84634 112455
122083
129381 736 3201i 67 295 4S2 692 720 33106 51 443 84
142495 l69386
514 15 610 766 01 s1s 953 34002 &3 112 41 63
Po 600 zł. W""Taly n-ry: 4001 8543 81 201 35.'3 66 454 724 63 65 879 86 904 85
J~
35102 208 95 302 37 464 74 556 613 17 49 824
32224 36583 44284 45675 55254 59668 81 96 36096 368 529 52 84 97 676 776 814 39 61
63247 69701 70533 91046 103240 103315 955 59 73 81 37006 11 113 391 475 584 615 37
110842 113778 114851 127462 131364 763 825 30 906 52 84 38060 88 267 347 420 601
133065 133940 136980 142446 153350
21 81 829 51 54 39043 119 448 331 80 410 18 650
72 821 98
Po 500 zł. wygrały n-ry: 256 404 l
40143 349 419 % 535 729 41003 38 61 71 187
4595 5915 8764 9589 12781 13190 14482 406 71 595 i73 951 42147 438 526 64 600 15 l't
14572 15380 15786 11002 113s1 18986I199 832 991 4;:;161 475 90 516 633 13 87 110 9 2
20267 21018 21200 21368 226?4 253:::>31946 66 44077 ss 104 46 SS 83 313 75 485 533 677
~.:i':'.l 703 35 74
27018 28225 28588 28841 3019.J 30
,., ~~
45046 179 307 13 420 89 538 51 619 89 953 82
32311 35285 35536 35888 37284 o74.J9 46134 73 86 284 410 508 23 48 624 721 94 803
38073 39896 4D461 41341 44602 47065 24 989 47156 329 405 48 544 606 2.05 773 695 829
49816 5012'{ 50316 50828 5::1657 5543~ 906 48050 54 123 84 2S9 428 586 99 7 49 043 t5
(:6
58 1
9?]2 r.n-o'
·~??6 c'41'1'3 116 :::1 85 91 249 54 344 409 500 98 fl71 9.3
.Sr 48 · '7 1 5 "'
JllO "
(J,)~:'. 1 1 - '
51)092 189 3{13 17 754 850 96 Q19 S7 95 51094
CA833 6::1; 7 6960,i. 70106 73207 ·,-3:-;42 98 190 245 49 51 61 89 547 74 904 84 52003 149
76470 795.38 8209 ! 82953 83E03 84'303 85 242 455 582 708 839 83 53J.18 39 264 306 25
87767 87854 88030 8'37'73 89570 90,::03 475 539 610 94 850 54097 161 439 if) 62·1 7!7 998
55213 44 51 320 4S5 86 621 s; 801 51 63 9.S3
;JC•820 9143b 9380.5 X.i57 l 97027 9 7919
- ()
?Qi) ll)!J. ·"'-::> ,7 l01.::;l ·•7 1 O
. 224 :.< 561()3 34 270 312 54 507 25 32 664 712_ 59 828
98080 98 1 3 99
54 908 42 570 84 177 39·1 401 f37 S99 72:J 94 81()
102818 l'J31l7 10SÓ1)3 105753 107U16 58185 93 207 78 81 460 80 f.34 685 715 53 SSI
107249 108229 1 l00!9 110628 114)(;6 904 7 39 77 59052 20J 49 'S 1'3 315 800 945
114417 li5216 ns::o6 12029i 120353
6231 85 31s 496 s29 f.•;5 24 82! 3o 924 61os1
121264 122583 123647 131522 131540 8-1 203 39 84 3.\5 4'j ~35 46 76 5~3 84 638 52 827
l3-kh 3 J.3 6656 13S-1-16 946 58 62004 46 43 :20 31 'J6 91 377 413 :58 87
131973 134147
531 753 849 956 53!)Q0 5~ :5 141 394 454 521 632
142692 143762 14:501-4 1457.54 14(i375 55 782 831 67 905 72 t1!)04 22 2;9 348 49 90 431
146745 148717 15044,3 1541% 155136 i-9 7-16 852 913 -12 '16 f5G5fl 29 3S4 4-13 729 55
156222 156612 156024 15tJ'J62 1E7839 f13 828 37 43 9~9 oo:}8S 1S7 .~04 455 590 712 i4
158472 160811 163916 164594 16-T4 S3ó 154 945 67116 45 295 32~ 4i)Q i6 46 '156 7'i7
9 ~ 86 93 68048 67 96 179 208 51 93 312 24 474 'iJ.5'
165861 166078 166188 169100
52 834 915 61 79 ti9001 234 370 499 546 698 817
172224 172651
23 45 985
STAWKI:
...... - A
70082 189 273 79 668 741 72 71115 98 335 60
21 51 SS ·133 45 342 73 565 672 702 826 913 88 400 9 19 44 66 566 79 90 764 77 810 934 72151
1001 4 12 81 90 268 311 416 s33 36 645 796 832 63 293 36 1 64 87 409 606 34 58 79 93 94 845 993
86 2196 503 16 647 70 728 79 97 833 57 923 31 73036 97 203 76 375 421 645 74 778 892 990
3086 126 88 364 72 432 63 525 32 608 55 715 857 74013 19 102 25 67 289 370 580 639 42 63 81 99
74 95 837 3021 51
778 83 2 949 54
5006 45 50 235 635 80 711 26 872 73 9G6 36
75030 44 47 52 140 90 253 324 76 6R2 610 833
6038 209 84 305 16 70 469 554 619 715 858 SSIJ 914 7f.O 36 112 287 447 49 529 633 729 46 58
12 37 57 7033 1()() 12 346 70 449 582 99 679 97 923 77039 73 104 213 311 526 606 79 758 830
815 85 93 95 928 61 75 8036 111 54 213 23 30 310 78041 92 165 83 321 425 561 670 740 974 79145
28 37 808 74 BQ 97 9141 208 10 63 70 72 349 413 64 340 4S2 444 53 703
8{) 573 670 73 800 9 91 94 98 912
800030 65. 134 51 294 334 92 96 608 12 13
1(}0014 68 21 l 30 45 85 374 474 498 62S 67 781 807 24 923 45 81104 90 291 304 Kl 405 29 541
905 13 30-11004 32 137 53 290 361 60 528 32 36 6S3 23 59 90 723 32 907 8200.3 SO S2 155 2.17 700
86 611 985 12031 150 Sł\ 225 93 520 82 646 SO 83 827 83076 235 336 4.'i8 .518 637 40 767 79 856
743 929 1302:8 46 10.5 17 4.60 628 778 89 826 :36 933 49 843·10 599 612 16 06 37 745 843 47 98 931
83 984 14o25 33 256 321 471 673 81 744 74 96 8!:"008 91 162 246 69 3os 436 s1 514 61 618 50
849 912
76 77 79 701 30 984 86052 85 86 279 83 324 521
15088 175 235 356 418 64 547 659 73 86 764 719 34 41 963 84 87244 364 445 47 84 540 55 660
883 930 16174 292 308 35 569 632 887 945 48 76 73 821 59 974 88002 08 39 49 403 720 61
98 17039 70 194 331 546 658 18002 9 Il 21 120 842 96 60 902 93 89000 10 506 2.3 50 745 89

\)statnic lata caratu, bujne w wydarzenia, w epokowe wypadki, petne romantyzmu, grozy i awanturniczości, sta
rowi4 istną kopalnię tematów dla piszą
cycl1 scenarjusze filmowe. Zaś postacie,
które najbardziej rn;ci uwagę pisarzy to czarny kaptan rozpusty sfanatyzowanych i zaślepionych damulek dworu
posfusznvch każdemu jego skinieniu,
ciemny dyry.g-ent sarabandy korupcji i
zgnilizny, syberyjski chlop, który trza,sl
d ~orem carskim - Rasputin.
Ostatnio berlińska wytwórnia Martin Bcr~er zmontowata nowy film, który swoją klas·ą przerasta wszystkie inne
poL'ebnego typu: „Rasputin i kobiety".
no tego świetnego filmu to również
stos:mki rozgrywające się w Rosji, w
ostatnich latach jej istnienia. Postać piiackic~o mnicha Rasputina wyrasta tu
do rozmiarów niesamowitego demona,
zasfaniającer.:o swerpi plecami stoflce ra
tunku dla Rosji. Wielkie carstwo g-inie
"śród intryg kamaryli dworskiej, ~~ho
dzi do grobu wśród orgji, dzikich hulan ck - a na czele konduktu P\)grzebowego idzie z krzyżem w ręku, z pijacką nioscnką na lubieżnych wargach Rasputin.
I
O!ó'.vnc role feg-o kapitalnc~o, owiancr;o oparem ciężkiego rcalizma. ->zla'~; .:u l:rcują kapitalny Malikow (R.:tsT :1ti1.1 i stvlo\va Oj;rna Karen (cary ;a).
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Marjacki, komu- I

i\„t lotniczo - mckorologiczny. 12,10 - 13,QO i
on< crt z płyt gramofonowych. 1300 Komunikat I

rc:niczy. 14,SJ Komunikaty: meteorologiczny, go-1
spodarczy. 15.10 Odczyt z cyłdu wykładów dla
rn-: lu:".y ~ó:v s1.kół średnich. 15,35 Odczyt p. L l
, '.V .pólczesr.c środ!;;i fr,czności elektrycznej, ich I
znaczenie dla WQjska i społeczeństwa" - :<pt.
[V •c!;::ino\.rski. 16,00 „Chwilka lotnicza" dyr.
Wbd. Baliński. 16,15 P.-o~>.lm dla dz;eci P. Wan
da Tatarkiewicz omówi ~Listy od dziec;". 17,00
Odczyt p. t. „Międzynarodow'.! zloty h:i.rcerskie
i ~eh znaczenie db. sportu" p. A Kamiński.
17,25. Transmisja odczytu z Pqznania. 17,55. Kon
cert popołudniowy. 18,.35 Rccylacic poetyckie z
Poznania. 18,50 Rozmaitości. 19.50 Transmic,ja z
opery p-0znańskiej. Komunikaiy lotniczo • mete. o..!2.!9~ic.zny; ~ogcyjny, sportowY. i PAT„
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95{)39 78 99 105 24 239 oo 484 619 42 701
52 86 85'5 62 88 97 96105 98 212 305 80 81 702
888 97005 219 31 334 618 49 93 702 834 77 959
88 98139 432 4Q 72 80 84 550 616 702 10 27 29
30 882 953 99064 226 35-0 90 su 34 62 761 879
924 43
.
100004 192 219 468 81 92 528 709 10 871 953
101046 119 265 384 91 671 743 51 919 30 102012
97 170 99 269 423 n 608 76 968 103065 137 40
201 379 421 710 42 95 836 934 104034 55 101 78
313 428 659 707 43 86 972
105045 263 85 319 493 513 666 871 79 84 91e
64 106021 57 317 415 575 6-07 17 21 32 82 723
848 107021 313 26 245 62 320 38 598 996 108011
110 15 32 82 318 570 716 91 848 109003 78 135
37 378 617 790 91 857 932 49 75
110161 442 j{9 610 719 815. Z3 111069 268
338 54 60 63 ~ 597 768 829 33 46 905 112144
258 81 327 428 545 62 814 113130 79 208 20 45
301 27 430 sos 600 52 759 12 92~ ss 114156 253
322 569 92 669 963 95
u5090 150 51 011 549 675 169 so1 22 906 1
12 62 70 ll6002 146 80 230 412 501 690 n1 SU
923 39 81 97 111212 35 88 321 405 48 562 857/
118082 142 333 49 73 460 544 81 827 82 942 76
119()46 125 40 95 254 99 300 25 501 9 26 6211
736 43 84 857 945 96
.
I
124420 88 563 76 90 121390 424 35 59() 737 1
76 9Q3 1220'20 1()6 387 449 647 701 29 829 35 44
952 39 68 75 123419 21 618 28 763 85 821 72 98'ł
124059 61 211 394 458 540 608 66 704 883 951
60 12048 157 384 4-02 63 664 700 955 85
125048 157 384 402 63 664 700 955 85 73 74
86 91 237 127096 153 331 496 657 96 730 128122
331 64 466 80 507 31 95 674 en, 809 ,Jl5 I2'J021
143 80 357 461 512 651 779 864
130045 174 211 98 521 30 676 78 881 86 908
ll 13 62 93 131066 77 181 ZlO 84 4.54 fi7 548 615
25 38 104 68 84 99 839 90 954 82 ss 132ros 47
391 99 416 749 933 73 133o77 187 2?1 578 6()3 51
52 769 866 74 918 134101 38 89
491 654 97
82 87 770 877 999
13S051 138 57 475 701 837 908 58 70 136088
142 504 602 63 754 65 823 101010 194 318 65 411
68 555 684 89 743 835 962 138151 202 12 42 59
79 328 37 60 86 421 513 730 44 807 22 63 921 36
57 94 139075 101 68 73 306 410 703 34 895 908 ,
140007 152 217 368 409 79 628 82 601 21 76
141017 63 3-09 41 529 776 889 142086 U2 640 73
726 835 982 143035 54 127 46 71 3Z5 432 551 80
607 9Z7 70 73 84 144161 247 345 422 724
145115 s1 200 351 12 401 65 539 66 99 Si4
146336 92 4Q7 98 655 783 147196 239 892 910 15
148290 94 460 74 725 91 96 149221 42 71 351
472 93 572 942
1
150103 21 52 015 590 604 13 882 941 151024
140 316 30 413 21 595 6<i9 823 43 939 74 152020
22 114 2S2 93 4J.5 18 25 67 507 87 625 75 92 868
!i06 153015 46 110 293 523 63 714 40 831 53 924
51 53 63 154041 94 201 46 533 641 764 84 837
961
.
J
15S094 113 86 217 59 396 438 42 43 SO 77 89
775 40.5 12 85 907 55 156029 152 269 73 ·318 :Zl
462 611 759 64 914 157076 89 112 63 69 303 49!
98 605 28 811 903 54 1582.34 332 42 96 511 55
122 818 38 75 150000 67 zs1 310 56 60 407 26
90 616 71 770 85 905
160100 5 53 2ll 561 655 743 63 830 42 84
161039 101 571 620 23 74 88 722 82 815 46 55
95 919 62 96 162080 86 119 540 671 703 86o 64
92 909 163156 65 70 80 253 334 49 66 447 523
30 41 675 727 54 800 26 906 17 164008 88 163
290 316 45 64 66 479 1n 843 44 929
\
165047 57 180 89 233 99 304 14 445 564 73
724 850 928 78 166071 162 72 292 96 335 56 514'
34 712 g96 978 167009 31 58 152 55 236 309 49,
475 526 74 91 848 81 ló8184 258 314 20 90 4091
87 93 511 36 672 708 821 924 59 169069 12-0 56~
627 708 45
t
17()(}()0 29 41 122 29 46 200. 330 51 79 55() 671
750' 60 96 861 913. 171002 164 86 388 407 10 573
. 642 51 53 723 ?7 32 91 817 919 25 77 1722"8
494 629 47 48 702 866 901 3 173106 21 62 214
1565 83 72.3 863 943 174198 222 67 354 470 527
81 663 812 41 68 85
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WCZEśNIEJSZE

WYKUPYWANIE

BILETÓW TRAMWAJOWYCH.
Pols~<.ie Biuro Podtróży „Oinbcrs'' w ŁO

tegoroczny film wytwórni .NORDISlr,
W rolach

94028

I

N§eodwo'-alnae ostatn;.e 2 dni.

,

52 98 443 58 81 86 568 647

88 556 653 91 927

dzi Ainidrzeja 5 i Nowooniej~a 2 ~aca
się z.a :nas:oom pośredniiclwem do posiada\

LG
br~®~~~~

BogJta 1 efekto\vna vvystawa!
Kapitalne kreacje!
Olśni e\V aj ą cy kar n 2 \V ał!
Nadzvl) czaj na gra!

czy biletów tramwajow. miejskich i d~
jaz,dowych, aby we własaiym
:i:n.teresii:e
wcześni.ej iwytkupywali biilety, k:tlóre sprze;
dawane są: w powyższem biurze ittż od1
27-11,o każ.dego miesiąca . .Więllmizai część,
publ:iiczmoś.ci zgła:sza się zwyłlcle 31:go lub}
tet 1-g<>, wobec czego tworzy się o.grom,
ny natłok i wszystko z willly i na..nieko-)
rzyść samej publiczności.
Sziczegó!llnie
zwr.a·ca się uwagę na wcześniejS!Z:e wyilru '
pywanie biletów w końcu bież. miesi.ą1oa:.'
! a to z powodu przypadając)"ch ~ wid
l kanocnych 31 marca i t kwiebni.a jak r6w
nież z powodu tego, że ilość iirntenesantów powiększy się przez wykup_ująicych
hiłety kwartal:ne.
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Po~z.

PODWYŻSZENIE

TARYFY ZA WYCIER KOMINóW.
Z~od.nic z ostatnią
uchwałą Rady
Micjskicj taryfa za wyder
1k0'1Ui.n.6w Ył
~=:.:=,......~-- Łodzi podwyż,szona zostaŁa o SO proic •

o g. 4.20

I
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,,HASb:r z dnia 26 marca 19!9 roku.

Nr. 84

Warta

-

Turyści

- .G arbarnia 2:2 (2: )

sza wynik, strzelając dalsze dwie bramki
Wczorajszy, zaszczytny. wynik, uzyprzez Przybysza i jedną przez Radoje\v- skan y przez Garbarnię, dowiódł, iż najskiego.
młodsza drużyna krakowska Ligi jest obeOstatnie dopiero kilka minut przyno- cnie zespołem, z którym musi się poważszą grę otwartą, w której Turystom uda- nie liczyć każdy jej przeciwnik w nadchoje się zdobyć honorowego goa!a z zamie- dzą.cych mistrzostwach. Aczkolwiek Wiszania podbramkowego przez Frankusa. sła grała nieszczególnie i to w poważnie oU Turystów znać było j eszcze odpo- 3łabionym składzie, bo bez Reymana, Belczynek zimowy, gdy Warta, maj ąc za so- cera i Czulaka, to jednak sposób ~ry oraz
,
d
l ,
i·
k d · h -1
. .
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.
bą. k·1·11.
r.a r11eczow,
o zawocow igowyc1 .on ycJa c wi.owa
JeJ przec1wm1rn wska· t
I · ·
m
t
,
·
t ·· d .
I
.bl..
3es na :-zycie p1 ,,,ygo O\rnna.
zuJe na ·o! iz rnzyn y ;"a ~zące w naJ ,i~Sędzia p. Malow.
szym czasie z Garbarnią, Jak np. Turysc1,
m,,..e
lllł!iWl!™i™ •~••lll&a.1'!1m::wwwww••w
mAAWt1
me•

Pierwsza rozgrywka ligowa fioletowych w Poznaniu wypadła kompromitują
co dla sportu łódzkiego.
Natomia~t Warta udowodniła swą dobrą formę ,bijąc w tak wysokim stosunku
Turystów, jak i ubiegłej niedzieli Pogof1
katowicką (9 :2).
Turyści wystąpili do meczu osłabieni
brakiem Karv.siaka, który podobno przeniósł się do Lwowa i ma grywać w lwowskiej Pogoni.
Ciekawa tylko rzecz, czy otrzymał
zwolnienie klubu Turystów.
Błastezyński znów spóźnił się na po-

i,

ciąg.

- Legja 2:1

Ruch

Dziwne więc, by brak tych dwu graczy wpłynął tak na całą drużynę, że ograniczyli swą grę tyl!m do sporadycznych
ataków, które jednak w skutkach nie by-

Legja rozpoczyna sezon U.gowy
Klęską rozpoczęła Legja sezon ligowy.
Inauguracja wielkiego sezonu piłkarskiego nie wypadła dla Legji pomyślnie.
Pokonany jesienią bez trudu 5 :O górnoślą.ski ruch okazał się tym razem przeciwnikiem groźnym dla słabej w ofensywie drużyny zielonych.

ły groźne.
Turyści wystąpili

w następują.cym skła
dzie: Michalski I, bramkarz; Ni 3wia<lomski, Kubik Al., obrona; Kahan, Wieliszek, Hinc, pomoc; Frankus, Kulawiak,
Ałaszewski, Stolarski, Michalski II.
Warta wystąpiła w swym najsilniejl:Zym składzie.
Pierwsze 20 minut Turyści stawili opór i prowadzili grę otwartą, lecz petem
opadli na siłach, a wtedy Warta ujęła inicjatywę w swe ręce i pozwoliła już Turystom przyjść do głosu, a będąc bezwzględnie lepszą
drużyną
technicznie,
strzela w ciągu dwudziestu kilku minut
4 bramki przez
Stanisławskiego, Radojewskiego,
Szerfkego
i Przybysza.
Po przerwie Warta nie schodzi z potowy boiska Turystów, a Warta podwyżWARSZAWIANKA - AZS. 5 :O ( 4 :O).
W meczu towarzyskim na boisku AZS.
/Warszawianka pokonała z łatwością AZS.
IS:O (4:0). Ciężki teren utrudniał znacznie
;grę. Warszawianka przeważała całkowi
\cie. Drugą połowę gry skrócił sędzia p.
1
Walczak o 15 min.

Wisła

7:1 (4:1)

:5h'. '

Gra prowadzona na niewysokim poziomie wykazała kolosalną ambicję, dobry
start i brak strzałów u zwycięzców, oraz
niepotrzebne inklinacje do gry foul i rozerwanie spoistości napadu przez wsta-

(1:1)
klęską

wienie Stuermanna i pokonanych. Legja
nie potrafiła wyzyskać swej nieznacznej
przewaO'i w polu i musiała się zadowolić
.
"'
·
Jedyną bramką, strzeloną przez Łańkę
po „poprzeczce" Steuermanna. Wyr6wnanie było większą zasługą bramkarza Legji - Akimowa niż strzelca - Gąsiora
.
·
Punkt decyduJący zdobył Buchwald.
Debiut sędziego p. Wardęszkiewicza z
Łodzi, który usunął z boiska Nawrota za
brutalną grę, wypadł b. udatnie.
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LECZNICZE

TAM IN MEDICINAL

będą

mieli „ciężki orzech do zgryzienia".
Do zawodó wwystąpiły obie drużyny
w nast. składzie: Wisła - Koźmin, Pychowski, Skrzynkowicz, Balorek, Kotlarczy i Makowski, Adamek, Krupa, Kotlarczyk II, Kowalski i Nowosielski, Garbarnia zaś w identycznym składzie, eo ubiegłego tygodnia na meczu z Cracovią.
Juz· 1•
s
· ut
·
•
P erw ze mm y przymosły !lTOZne pozycJ·e pod br k G b
· ·ed"" k
am ą ar arru, J na
atak Wisły nie umie ich wykorzystać, dla
braku dyspozycji strzałowej. Wreszcie po
dłuższem oblęganiu bramki - strzela Kotlarczyk II pierwszą bramkę dla czerwonych. Wyrównuje w kr6tkim czasie nastę
pnie J oksz dla Garbarni. W tym okresie
znacznie więcej z gry ma Wisła, lecz znajduje :io swój wyraz jedynie tylko w zdobyciu drugiej bramki przez Krupę.
Po przerwie obie drnżyny zmr!one,
t~po zn~znfo słabsz~, jakoteż i gra z.na
czme mmeJ ciekawa, Jak do pauzy. Znać
doskonale na graczach, iż grają. niemal
pierwszy mecz ·po dłuższej J.™"Wie .zimo..
wej, więeej zmęczenie odczuwa:J4 jednak
gracze Wisły, eo pozwała jej przeelw.m.1rowi przychodzić w tej fazie gry częściej do
łosu. Wynikiem tycll ataków była druga
tramka, zdobyta ponownie przez Joksza.
Rezultat remisowy utaymaj.e ~ ał do
końca, mimo, iż obie stMny 1'l1hdy spceobnośc poprawienia rezuRatu.

1'. T. S. G. - HAiroAH ł:! :' 5:t) •..
Na boisku przy ul. Wodnej rozegmne
zawody towarzyskie między: Ł: T. S. G.

IE] a Hakoahem przyniosłY, zaslWJcme nryclę
stwo białoczarnych, kt6nY, dkadi ~1e
IE] dobrą formę.
[!I
Hakoah wyst,pD w sk'ładzle rezerwo-

13

pat. Nr. 76-25.

IEJ

Wzmacnia organizm, zbawienny dla rekonwalesc. i przeto niez~dn.y w każdym domu.

Jeneralny Przedstawiclel na Polskę

wym.

IE]
L T. S. G. bez Królika w ~jąŁUBA
[!J cym składzie! Falkowski; Wyppyell,
Łódź, Pio Wolności 5
e
Telefon Nr. 21-52 l:] Wildner; - Wolfangel, Pogodzt6ski, Hyla; - Bergman, Wiinsche, Franemsn. I,
Do nabycia w aptekach, składach aptecznych i składach win.
Herbstreich, Francman II.

M

L

SKRA - RUCH 4:3 (1:2).
E1EJElraEl88c:JElE18r!l13 El Elfi El El 8E1El1!1E1[!Ir!1EIEI13
świetnie usposobiony strzatowe atair
Na boisku Skry odbył się towarzyski
imecz pomiędzy czołowymi. robotniczymi ------~----~----~------------~--~ Ł. T. S. G. zdobywa at 9 goa1l przez
Francmana I i Bergmana po jednej, Wun\klubami stolicy, Skrą i Ruchem, przyczem
sehego i Herbstreicha po trzy oraz Franczwycięstwo odniosła drużyna Skry po cięż
mana
II dwie.
;'kiej walce 4:3 _(1:2). ;,_.-..i.;.~~·~:'' d.
Dla
Hakoahu ooydwie bramki strzela
Z powodu złego stanu boiska, zawody szym graczem białoczerwonych był KuSUKCES POLSKIEJ DRUtYNY
Segał.
trwały dwa razy po 35 minut. Zaintere..: biński. Pod bramką BBSV, gdzie atak Cra
W GDANSKU.
Do wysokocyfrowej przegranej Halrosowanie publiczności niewielkie, która zja covii niemal przesiady-wał, napastnicy bia
W tych dniach rozegrany został w
ahu
przyczyniła się słaba gra bramkarza.
wiła się w liczbie około 800. Skład Cra- łoczerwonych zawodzili. Drużyna bielska
Gdańsku mecz piłkarski pomiędzy miejsco
Sędziował
poprawnie p. '.Andrzejak.
( wą polską drużyną ligową Gedanią a F. C. covii przedstawiał się nast.: Malczyk, Za- reprezentowała się nieszczególnie, najlepPreussen. Mecz zakończył się pięknem stawniak I, Zastawniak II, Ptak, Chru- si tu są weterani Stuenner i Lubich.
BURZA - HAKOAH 5 :O.
zwycięstwem drużyny polskiej w stosun- ściński, Mysiak, Kubiński, Malczyk II, Kę Bramki strzelili Rusinek (3), Wójcik (2),
ku 6 :2. Dotkliwie drużynie polskiej dał sie piński, Wójcik, Rusinek. Zawody same Kubiński i Malczyk p ojednej. Dla BBSV
Pabjanice: Pabjanicka Burza okazaodczuć brak Tupalskiego. ~ - .
.,,. • były mało interesujące; zły teren uniemo-1honorowego goala strzelił w 25 m. Hoeła się drużyną ambitną i uzyskała w peł
ni zasłużone zwycięstwo.
I. F. C. Katowice - Orzeł .(Simano- żliwił rozwinijcie normalnej gry. Najlep- nigsmann. Sędziował p. Schneider.
W drużynie łódzkiej dał się dotkliwie
'. wice) 1 :O (1 :O). W rewanżowem spotka•••••mm•mm1111111111mmmmmmmnmmmemE.1iill!!l!llBm~m;
odczuć
brak Segała, natomiast wzmocnien_iu udało się pierwszemu F. C. pokonać
silną drużynę Orła, przyczem jedyna bram
nie przez starych graczy nie przyniosło
llCl•O•TEATlł ,,XACH~TA'' . +
kę zdobył Diettner. Z formy F .C. można
korzyści, gdyż ci bez treningu nie wytrzy
Wnioskować, że trener Rauchmaul, który
ul. Zgierska 26, przy Placu Kościelnym.
mali tempa do końca zawodów.
z~owu porwócił do F. C., oddziały-wuje
wiele psychicznie na tę drużynę.
.~;~„
Wtorek i środa
TURYśCI Ib - UNION 3 :2:(1 :<>).

Cracovia - B. 8. S. V. 7 :1 (1:1)

+

''il'·;;-_~

TAJNY KU

Kino „VICTORJA"
Kilińskiego 211.

Wstrząsający

Dojazd tramwajami Nr. Nr. 3, 4 i 17.

=

Początek seansów o godz. 4 w soboty, ni edziele i świt;ta o godz. 12 w poł.

c!opowiedzień

Lia Eibęrschiitz

L. K. S. Ib -

6'

HARRY 1.IEDTKE
i 1'1·uus van Aalte n

Początek seansów o godz. 5, w soboty o 3,

w niedziele o godz. 1. Uwaga: W niedziele
na I seans od 1-3 wstystkie miejsca po 40 gr.

„

Na pierwszy

s eans ws zystkie miej nca po 50 groszy.

11MOWOCZESłł~

CASANOWA

dramat.

Następny program: „TAf'CZĄCY WIBDEtl", film pełen uroku wdzięku
i beztroskiego humoru, film, ktćry olśnił świat cały.
W roli głównej: LYA MARA i BEN LYON.

=

Szampański film humoru i radości życia najzabawniejszych przycród i pikantnych nie -

W rolach głównych:

porywający

W roli głównej: IWAN MOZŻUCHIN n LIL! DAGOVER

DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH!

Wielki świąteczny film!

i

ER

W drużynie Unionu wystąpił po raz
pierwszy Hoffman z L. K. S., Zieloni stawili silny opór Turystom, lecz ulegli ich
technice przegrywając nieznacznie.
Bramki dla zwycięzców uzyskali: Ba.tczewski jedną i Błaszczyński dwie, dla U.
nionu Hilpert i Sobczak.
·
Sędziował dobrze p. Szczygielski'.

P'lpierajcie
wyroby krajowe!!!
.

a

•

-

EB

m

B

H ASMON E A 3 :O (1 :O)

W zupełności zash1żone zwycięstwt
czerwonych, którzy mając wybitną. przeawgę nie potrafili podwyższyć 1·ezultatu
Sędzia p. J. Szer .

„HASŁO"

Str. 10

Na ogólne

Kino· e tr

'ul

Sz.

•

Publiczności

obraz

185.
•

''

**'

PC

Wspaniały

''

żądanie

MOZA''
Kilińskiego

z dnia 26 marca 1 G29 ro-:.u.

program świąteczny!

I
I
I
I
I

J.

D·ra Farm.

Rembielińskiesro

w ŁODZI, ul. Andrzeja Nr.

28

telefon 49-91.
UW AGA: Apteka przyjmuje mocz

;.,..z.„11111„•vm~•dmo!Slamnma~~=~~~m:::amllililla!IBl:lilillmllii~

arry Liedtke I LECZNICA
jako

lekarzy specjalistów

A010r na nartach I

E

Romantyczna eskapada książęcej kochanki, z udziałem
w jednej z ról popisowych

~111=

s&el'el"

S .'

1

Poe%1lłek

CHRISTY TORDY

dosłconale przeprowadzonych pomysłów sytuacyjnych.

dni powszędnie o godiinie 5.20, 7.15 i 9
w dni świąteczne o godz. 3, 5, 7 i 9

sea.1llSÓW w

pr:cy Górnym Rynku

Piotrkowska 294, tel. 22-89

g

przy przystanku trnmwajów pabjanickich
czynna od 10 rano do 7 wiecz. w n!e.
dziele i świc;ta do 2 po poł. Wszystkie
specjalności
i dentystyka.
Kąpiele
świetlne, lampa kwarcowa, elektryczna,
Roentgen, szczepienia, analizy (moczu
kału, krwi, plwocin, wydzielin ito.) operacje, opatrunki, wizyty na miasto.

§

II
rJ

_;....__________-==~=-:.:.=tJ

1f1il

JA-KUBIEC,

K-onstantynowska 26,

'1'7-22

Poleca na sezon wiosenny
wielki wybór obuwia mc:skiego, damskiego_ i dziecinneg-0. UW AGA: Ceny
bardzo przystępne, gdyż
nie mam żadnych umów
na raty. firma egzystuje
od 1910 roku.

RATY! iacbiyeh proeent6w-nłe doHeza się!

zł.

od 5

cych
do
Lipsebitza,

tygodniowo

C'll T E Ił A

OWfSICI

Dr.W

Berka

Tel. 26-87

Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 79-89

Do akt. Nr. 439
Do akt. Nr. 503
i 440 1929 r.
1929 r.

Poradnia
Wenerologiczna
Nr.

Gabinet Światło-Leczniczy
Kosmetyka leknraka
Oddzielna poczekalnia dla. lrobiet
PORADA 3 zł.

chomości,

należą

cych do Antoniego
Goszczyńskiego,
składających się ::
samochodu .Nr. ł.. D.

chomości,
naleźącyćh
d„ Abrama
13rzezińskiego,skls-

d<ijących Gif; z me·
bli
oszacowanych
919, ocenionych na na sumc;
'
425 z 1.. •
sumę 2000 zi.
Łód:l, dn. 13 mnrŁódii, dn. mar- ca 1939 r.
ca 1929 r.
KOMORNIK
KOMORNIK
S. Górski
L. Naborowski

zł. 4.10

amiejscowa

" 5." 8.„ 0.40

„

ldnoszenie do dornu
mcina

prze:-wnć

tylko 1 i 15

"

każdego miesSąca

I

~onto

Kowalczyk

Ogłoszenie

Wyrobu laboratorjum przy aptece
ST. HAJvlBURGA i S-ki, w Ł~dzi,
ul. Główna 50.
Wystrzegać si~ naśladow;iictw.

~iqmG~~El:~El!~~~~!3:J~!Qlii!'ljttl

l!l

Tylko
za 150 zł.

otrzym~sz

3 lampowy aparat
U AD JO

bez lamp i części w firrr.ie
Polskie Radjo In:l. Krzyżanowski i S-1.~a
ul. Andr:mjn Nr. 4.
1508

czekowe w P. K. O. Nr. 65,210

Redaktor naczelny: Stanisław Paciorkowski.

Ogłoszenie

R. Boczkis-Rozenblum
I

=
a

=

5 ~Ił•
= uL
~

!!'.I

f:

S~

6'TEIC !

ŁODZ

Kilińskiego Nr. 160.
Firma istnieje od r. 1906.

powrócił do kraju
przyjmuje codziennie od 10 - 1 i od
4- 7 po poł., w niedziele i świi:ta 10-1
ni. Moniuszki 1, tel. 9-97

~ZA Elł

•
599
Do akt Nr. 545

Ogłoszenie 1929 r.
Komornik V rewiru SąduGrodzkie
"'0 w Łodzi, Leon
VI ąsowski, zamieszkn.lv w Łodzi, przy
ul. Wólczańskiej 10,
na zasadzie nrt.1030
U. P. C. rgłasza, Że
w dniu 8 kwietnia
1929 r. o godz. 10
rano w Łodzi, przy
ul. Cegielnianej 51,
odk;dzie się sprzedaż
z przetargu
publicznego rucho-

Komornik 9 rewiru Sądu Grodzkiego w Łodzi, Sta- fortepiany, fishar.
nisław Stopczyński, monje
sprzedaje
zam. w Łodzi, przy Chodkowski, Sienul. Konstantynow- kiewicza 25, okaskiej 51, na zasa- zyjnie pianino 1500
dzie art. 1030U.P .C. fortepian 500 i 1300
ogłasza, że w dniu
12 kwietnia 1929 r.
od godz. 10 rano
Biżuierję
w Łodzi, przy ul. kupuję, pełną war•
Nowaka 24-26 od- tość płacę. Solidne
bc;dzie sic; sprze- traktowanie. nPredaż przez licytacj"<
ciosa" Piotrkowska
ruchomości,
nale- 123, w poc\wórzu.
żących
do firmy:
"Delta" i składają
cych sic: z bormaBiżuterja
szyny, tokarki i maszyny do pisania, zegarki na raty, ceoszacowanych
na ny gotówkowe „Pre.
ciosa". Piotrkowska
sumę zł. 1150.
123, w podwórzu.
Łódź, d. 22 marca 1929 r.

Pianina

.
~

li

DSpecjalista
·DOICH
chorób oczu

Do akt. Nr.
1929 r.

Ogłoszenie ======

=

~
magmma&n•••mm~msmaBwan~n~

Ogłoszenie

Srzededai

KOMORNIK
S. Stopczyii.ski. starych gazet po
cenach konkurencyjnych, TromkowDo akt Nr. 1631, ski, Składowa 23.
799
1632 1928 r.

Ogłoszenie
Komornik 9 rewiru Sądu Grodzkiego
w Łodzi, Stanisław
Stopczyński, zam. w
Łodzi, przy ulicy
Konstantynowskiej
51, na zasadzie art.
1030 U. P. C. ogła
sza, Ż e w dniu 9
kwietnia 1928 r. od
R"Odz. 10 rano w
Łodzi, przy ulicy
ks. Brzózki Nr. 10
odbc;dzie się sprzedai przez licytacię
ruchomości,
należących do W oj ciecha Szymańskiego

Komornik V rewiru SąduGrodzkie
!!O w Łodzi, Leon
Wąsowski, zamieszkały w f~odzi, przy
ul. Wólczańskiej 10
na zasadzie art.1030
U. P. C. ogłasza, że
w dniu 29 kwietnia
l929 r. o godz. 10
rano w Łodzi, przy
ul. Narutowizza 38
odbędzie się sprzemości,
należących daż
z przetnrgu
do firmy ~Frotte" i publicznego rucho- i składających się
składających się z mości,
należących z mebli i 4-ch war6'JO ręczników ką do Ignacego Gerszta sztatów
tkackich,
pielowych, oszaco- i składających się oszacowanych
na
wanych na surnc: z mebli, oszacowa- sumę zł. 2040.
zł. 4,800.
nych na sumę 950 zł.
Łódź, d. 20 marŁódź, dn. 23 marŁódź, dn. 23 mar- ca 1929 r.
ca 1929 r.
ca 1929 r.
KOMORNIK
KOMORNIK
KOMORNIK
S. Stopczyński.
L. Wąs<:>wski
I.. Wąsowsili

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH:

CENY PRENUMERATY r

~enttme:-atę

f.l'~

I

r l.odzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mies.
~graniez~a

Do akt Nr. 339
Do akt Nr. 292 1929 r.
1929 r.

HE .

n dog'odn,.:.h w-1cach. Gwarancje za Ogłoszenie
Ogłoszenie Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
bbry matezjiił • oliOM :wy.konanie. La.godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp.
oratorjum r.c;bów sztuczlłJ"Ch, PlctrKomornik Sądu
Komornik Sądu
1owska '9.
Dla niezamożnych ceny lecznic.
Grodz-kiego w Ło- Grodzkiego VI re_ _ _ _ _ _ _ _ _,..._ _ _ _'l!l J dz.i Leonard Nabowiru w Łodzi, Sterowski, zamieszkały fan Górski, zamiew Lodzi przy ulicy szkały w Łodzi przy
Głównej 17, na za- ul. Sienkiewicza 9,
sadzie art.1030 Ust. na zasadzie art.1030
Post. Cyw. ogłasza, Ust. Post. Cyw. oże w dn.12 kwietnia głasza, że w dniu
Lekarzy Specjalistów
·1929 roku od godz. 2 kwietnia 1929 r.
10-ej rano w Łodzi, od godz. 10-ej rano
ul. Zawad~ka
t
przy ul. Rzgow- w Łodzi, przy ulicy
~'. zynna od 8 rano do 9 wiecz.
skiej Nr. 23, odbc;- Wschodniej 31, odw niedziele i święta 9 - 2 pp. dzie się sprzedaż będzie się sprzedaż
od 11-12 i 2-3 pp. przyj- przez licytację ru- przez licytacji; ru-

muje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Niemoc płciowa i Konsultacje
z neurulogiem i urulogiem

~Dt&UD~

Specjalista chorób 111k6niych
i wenerycznych

składa

I

~terjał6w na obstalunki

sztuczne

Choroby skórne, weneryczne, moczopłciowe i niemoc płciowa
Elektryzacja. Naświetlanie lampi\
kwarcową. Badanie krwi i wy·
ddelin.
Przyjmuje od 8-10 r. i od 5-9w.
w niedziele i święta od 9-1 r.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

Cegielniana 25.

d. 27 marca r. b.

Komornik 9 reKomornik 9 re- wiru Sądu Grodzwiru Sądu Grodz· kiego w Łodzi, Sta.
Cegielniana 25. Tel. 59-22
kiego w Łodzi, Sta- nisław Stopczyński,
Poleca na święta bogaty
nisław Stopczyński, zamieszkały
przy
zam. w Łodzi, przy ul. Konstantynowwybór obuwia najnowszych
ul. Konstantynow- skiej 51,na zasadzie
fasonów.
skiej 51, na zasa· art. 1030 U. P. C.
Wiariny wyrób.
dzie art. 1030 U. P. ogłasza, że w dniu
Scli®e wykonanie.
C. ogłasza, że w 12 kwietnia 1929 r.
dniu 3 kwietnia od godz. łO rano
Ceny umiarkowane.
1929 r. od godziny w Łodzi, przy ul.
10 rano w Łodzi, Fiszera 14 odbę
przy ulicy Alek- dzie się sprzedaż
LEKARZ-DENTYSTA
drowskiej 56, od- przez licytację rubędzie sic: sprzedaż chomości,
należą
przez licytacje; ru- cych do firmy "Brachomości,
należą cia Mozelsio i skła
cych do Witolda dających sic: z piaPiotrkowska 229
Filipczyńskiego
i nina, oszacowanych
składających sic: z na sumc: zł. 1000.
(róg Radwańskiej 2-gie p. front)
mebli,
oszacowaŁódź, d. 22 mai..
nych na sumc: zło
9ms•&•••~•••mm•aaamaamama
en 1929 r.
tych 1920.
•
D
nQI M agazyn 1·pracown1a
B
Łódź, dnia 11-go
KOMORNIK
marca 1929 r.
~
Obuwia
S. Stopczyński.
KOMORNIK
Damskiego, męskiego i dziei:innego
S. Stopczyński. lł~~u„a
Cl wykonywa po cenach przystc:pnych
~ obuwie najnowszych fasonów. Na 8
• składzie zawsze wielki wybór go- a
Do akt Nr. 333 Ogłoszenia
Iii towe"o obuwia oraz obuwia wysor- 111 1929 r.
d
: towa~ego po~ zniżonych cenach.
robne

R

oraz .gotawych:

Zęby

0

ul. Andrzeja 5, tel. 59-40

należą

środę,

z 15-tu
Dr. med.
sztuk szti;cznego Elektroterapja. Leczenie lampą kwarjedwabiu, oceniocową. Badanie krwi i wydzielin.
nych na sumę 800 Przyjmuje od godz. 8-10, 12-2, i 4-8
złotyeb.
w niedziele i święta 9-1
Dzielna 9, teł. 28-98
l.ódź, dn. 18 mar- Dla pań od 4-5 oddzielna poczekalnia. Choroby skórne weneryczne i
mo·
ca 1929 r.
czopłciowe.
Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
KOMORNIK
~IUi'l'm
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalnia
S. Gónki
•
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
1449

UL. P.IOTRKOWSKA Nr. 2290
UWAGA ł Wielki wybór

3 zł

Dr. med. Niewiażski

jąeychsiq

mo:ina się abral najeleg&JJCiej w WykwinłnJlll
!lagązynłe lJlrioriw llęakich
1562

I•

dla chor. skrórnych, wenerycznych i niemocy płciowej

Komornik Sądu
Grodzkiego VI rewiru w Łodzi, Stefan Górski, zamieszkały w Łodzi, przy
ul. Sienkiewicza 9,
na zasadzie art.1030
Ust. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu
8 kwietnia 1929 r.
od godz. 10-ej rano
w Łodzi, przy ulicy
Pomorskiej 73,odbę
dzie sic: sprzedaż
przez licytacje: ruchomości,

zła

Poradnia dentystyczna i wenerologiczna

Ogłoszenie

ŁódZ
teł.

Porada 4

Do akt. Nr. 533
1929 r.

MAGAZYN OBUWIA ·

J.

. łill

i

Wykwintnego Obuwia

poleca APTEKA

B.

;

Magazyn

lecznicze

dni

t. j. wtorek, d. 26

I

Wszelkie

Zioła

przedłuża się na 2

Na I-.ej stronie 50 gr. za wiersz mil!mctr. 1 łam (strona 4 łamy)
W tekście
40
1
4
Za tekstem
30 „
1 "
4
Nekrologi
30
1
„
4 „
Zwyczajne
8 „
„
„
1 „
.,(10 łnm6w)
Drobne 10 gr., poszukiwanie prncy 5 gr. za wyraz. NajmniC'js~e
o~loszer.ie 50 gr. Ogłoszenir. uadcG!ane po gocl?. 7 ·1 .ecz. 30 proc.
drożej. Og-łoszeuia w czerwonym kolo; ze 30 procent drożej.
Ogłoszenia akcydensowe 30 procent drożej.

Wydawca: Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa" w Łodzi.
Odbito w drukarni własnej, Piotrkowska 15.

ewwgm

Szlifierz

-

metalowy poszukuje
pracy od zaraz.
Łaskawe oferty pros ze: nadsyłać do
adm. "Hasła", Piotrkowska 15.
797

0

Poszukuie
siQ człowieka do
gospodarstwa wiejskiego od zaraz.
Wiadomość w administracji „Hasła"

Potrzebny
dobry kontrabandzista do orkiestry
cyrkowej. Dowiadywać sic: w administracji „H as ł a"
Piotrkowska 15.

Potrzebny
czeladnik stolarski
Nowo-Targowa 20.

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających f.ilj_e
w Łodzi, a centrala gdzieindziej, o 50 proc. drożej od cen m1e1scowych.
Firmy zagraniczne o 100 procent drożej. Każda now11
podwyżka obowi~.zu.je wszystkie już przyjc;te ogłoszenia do zmian}
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszen.
komunika~ów i ofoir administracja nie odpowiada.
Art'/kuły, nadesłane 6ez oznaczenia honorarjum, uważane s~
za bezpłatne.
Rękopis,)w zarówno użytych jak
odrzuconyah redakcji
nie zwraca.

Redaktor odpowiedzialny: Adam i:uczkiewkz.
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