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ZATWIERDZIŁ

NA KOWALSKlEGO

Przywódca marjawitów został skazany na 2 lata i 8 mies. domu poprawy
Korespondent „Hasła" donosi z W ar.::·rnwy: I mar jawici, a wśród nich pierwsze miej-1 dzie: przewodniczący p. wiceprezes Fle~ czoraj mlrnńczyła się sprawa „ar. sca „biskupi" Gołębiowski, Feldman, Pró- szyński, pp. sędziowie Gacek i JaworowcybISkupa" Kowalskiego przed warszaw- chniewski i inni.
ski.
skim ~ądem apela.cyjnym. .
Kolosalne zainteresowanie publicznoP. podprokurator Godecki i obrońcy
Za1':1teresowarue wyrokiem było bar- ści tłomaczy się tem, że proces odbywał pp. adwokaci: Głowczewski, śmiarowski i
dzo d~e.
. .
, .
.
. się przy drzwiach zamkniętych. podczas Szumański, są już na swych miejscach.
:r_faJ?ardzi~J .doswiad~zem bywalcy są- gdy ogłoszenie wyroku musi być jawne.
Wszyscy wstają i p. prezes Fleszyńd~wi m~ ';miel!- wysmw z~~nych przeWśród ogólnego poruszenia o godzinie ski donośnym głosem odczytuje wyrok
Włdywan. Zcl~ma by~y ro~biezne. 'Ysz~- 1 min. 30 wkracza sąd apelacyjny w skła sądu apelacyjnego którego mocą.
scy przy swoich obliczemach starali się
'
brać za punkt wyjścia nastroje sądu.
I
•
tu tkwiła cała trudność, gdyż nastroje
te zupełnie się nie ujawniały.
O ile w pierwszej
instancji intencje
;ądu były zupełnie przejrzyste, o tyle sę- nie b~dą obecnie omawiane przez Reichstag
dziowie apelacyjni w niczem nie zdradziBerlin 3 grudnia.
mi Polsiki. Dopóki tekst tego układu, zali się ze swojemi przekonaniami.
Pi"Zed zakończeniem dzisiejszego po- wartego w formie konlu·etnej, nie bę
Ogłoszenie wyroku miało nastąpić o
naro- dzie Reichstagowi zna.ny, nie można żad
~odz. 1-ej po południu, a
już o godz. siedzenia Reichstagu niemiecko 11-tej kancelarja sądu apelacyjnego o- dowi zażądali wzięcia pod obrady inter- nej interpelaeji w tej kwestji wysuwać.
Propozycja niemiecko - na.rodowych
pędzić się nie mogła od licznych
telefo- pelacji w sprawie polsko - niemieckiego
traktatu
handlowego.
lzostała
zatem odrzucona. Na porządek
nów.
- W odpowiedz.i na to kanclerz Mille..r o- dzienny jutrzejszego posie<IBenia postaSąd apelacyjny zapełnił się całkowi
e1e publicznością, która przyszła wysłu ś IV'iadczył, iż naci traktatem tym toczą wiono ustawę o ochronie republiki• .(PAT
·
chać wyroku. Prawie
połowę sali za.jęli ~ę narady rządu Rzeszy z przedstawiciela-

Karę 4 lat więzienia,
zastępujące~
dom popraw1, ze zmniejszeniem jej na
mocy amnestji do 2 lat i 8 miesięcy . zatwierW;ono.
•
Sąd apelacyjny uznał za udowodnione
dopuszczanie się czynów lubieżnych w
stosunku: do Osinówny, Tomasikówny,
Badowskiej, Prochówny,
Bitnerówny i
F'ijałkowskiej, które były pod opieką
ł
władzą Kowalskiego.
Z zarzutu dopuszczania się czynów.
niemoralnych w stosunku do żytkówny,
Kowalskiego uniewinniono.
Kowalskiego skazano na 80 zł. opla\
sądowych, wymierzonych za drugą iJl..

sprawy poIsk o-n1em1ec
• • k•Je
I

CY P

stancję.

W ten sposób sąd apelacyjny w War·
wydany DB
szawie zatwierdził wyrok
arcyb. Kowalskiego w pierwszej instancji w Płocku.
1
Samo odczytanie wyroku z krótkieml
motywami trwało 15 minut.
Szczegółowe motywy wyroku sąd •
głosi w najbliższym czasie~ przypuszczal.
nie za 2 tygodnie.
Wyrok wrwołał wśród marjawitów
obecnych na sali wielkie poruszenie, aJ.
bowiem nie spodziewali się oni, że w ape.
lacji zatwierdzonY. zostanie wyrok pier•
wszej instancji.
Po ogłoszeniu wyroku, obrońca arcy•
śmiarowsl{
biskupa Kowalskiego mec.
zapowiedział złożenie kasacji.
Po ogłoszeniu wyroku p. podprokU· ,
rator Godecki wnosił o natychmiastowe
zaaresztowanie Kowalskiego. ·
Adw. śmiarowski prosił o pozostawi&
nie oskarżonego na wolności za dotych•
czasową kaucją 1000 zł.
Sąd apelacyjny uwzględnił prośbę o
brony, pozostawiając Kowalskiego na
wolności do C1.3.SU uprawomocnienia si'
wyroku.
·
---,0---
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ll(WIDOWAlłlA lłORFLliCTU ł\lliDZW lłZ.ĄDEĄ,
A PAlłL.AĄEllTEĄ
Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy: \bioacje na temat, co będzie.
I ,Zaraz po otwarcitt Sejmu przewodni-

.Jutrzejsze posiedzenie Sejmu wywołało
o!brzymie zainteresowanie we wszystkich
§tronnictwach.
Członkowie klubów opozycyjnych zdra~
dzaja silne zdenerwowanie.
z· rozmów, odbytych w kuluarach z
(>osłami lewicy i prawicy wynika, że o.pozycja przedstawia sotie następujące rozwiązania sytuacji:
·
1) Po uchwaleniu votum nieufności dla
1l'4du, co nastąpić ma na któremś z pierwszych posieqzeń, mianowany zostanie drugi rząd z nowym premjerem, który stanie
przed Sejmem i poprowadzi pracę nad
)uciżetem i zmtanę konstytucji.
2) Inna możliwość przewiduje rozwiąza
t<ie Sejmu, w chwili zgłoszenia votum nieuf"ncści dla rządu dra świtalskiego, albo też
po dymisji obecnego r:.:ądu i zamianowaniu
drugiego.
3) Optymiści opozycji, a nie brak i tafdch, przewidują natomiast p-0 większych
czy mniejszych tarciach normalny bieg sesji
bmi~c'oweJ, a nawet współpracę części opo
r.ycji przv uchwalaniu zmian Konstytucji.

*

*

*

Na oierwszem posiedzeniu Sejmu klub
13. B. \v. R. zg:osi, jal< wiadomo, votum

ni.: .!:nośd dla marszałka Daszy{1sldcio za
nicctwarcie sesii w dniu 31 października.
Prz~·.vcjniczenie oh:adom Już po zgłoszeniu
tego wti~osku, będzie nietnożl!·.ve dla marsza:lrn Dnszy<its!<iego, to też wniosek t~n
~óie musiał być j'!szcze tego samego dma
c\::<riy pod głosowanie.

*

*

•• aJW1";'.';i:sze zaciekawienie budzi wielka

narada, w której wzięli udział p. Prezydent
Rzeczypospolitej, Marszałek Piłsudski,
t>remjer dr. świtalski i prezydent B. B.,

pufa:.

Sławek.

Opozycjoniści zdają sobie dokładn~e
jprawę, że o zapadłych tam uchwa~ach me
dowiedzą się nic zupełnie, i stąd tez pocho
~te- aail:.omiai~e J!.nypUSz~zenia i kom-

Dziś odbędzie się nadzwyczajne p-0sie- czący komisji konstytucyjnej, prof. Malrowdzenie Rady Ministrów, na którem usta- ski zwoła posiedzenie wspomnianej komilony z-ostanie tekst przemówienia, jakie p. sji. W razie czynienia jakichkolwiek utrud
min. Matuszewski ma wygłosić jutro w nień ze strony opozycji celowo i złośliwie
związku z 1-szem czytaniem .Q_reliminarza odwlekających dyskusję nad rewizją Konbudżetowego.
stytucji Rząd wyciągnie z postępowania
•
•
•
opozycji jak najdalej idące konsekwencje.
':".
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A MARSZAŁKÓW

PIŁSUDSKIEGO

przygotowały

.„

i FOCHA

- według relacyj Biesiedowskiego
organizacje bolszewickie

-

gmach polskiego sztabu generalnego, try~
buny rządowej i trybuny marszał.ka Foc~a
i korpusu dyplomatyczneg~ ~ dm_u ~ maF'
1923 podczas uroczystosc1 posw1ęcemól
pomnika ks. Józefa Poniatowskiego, . ..
Działalność terorystyczna orgamzaCJI
Bagi· ńskiego i Wieczorkiewicza,
Plan napadu na Sulejówek i zamordo·
wania Marszałka Piłsudskiego,
Wojkow, skandal w korpusie dyploma·
tycznym, - wywołany przez jego p_rzyjazd
do Warszawy, Nominacja Orłowskiego na
stanowisko naczelnika O. P. U. w Polsce.
Nocne przejażdżki Wojkowa na Wiśle,
Handel ludźmi,
Tajemnica węgierskich komunistów,
Plan zbrojnego powstania w Małopol
M*M
sce Wschodniej i na Wołyniu, . .
Zorganizowanie zamachu na zyc1e Mal'
szałka Piłsudskiego,
.
Urc:::::ystości '"' poselstwie na Poznw
zmarzło
ski ej,
Tajemnicze zniknięcie dolarów,
ją.
śnieżyce,
przycz.em
spadły
olbrzymie
Nowy Jork 3 grudnia.
Strzał Kowerdy,
Fala mrozów w północnych i środll' :>- masy śniegu.
Jak była zamordowana rodzina carsk~
W Chicago zmarzło na śmierć 60 owych stanach wzmaga się coraz bardziej,
wedłu'g opowiadania Wojkowa, naocznelj
dając się niezwykle dokuczliwie we znaki sób.
(A.W) świadka i uczestnika tego morderstwa.. .
ludności, Nad olbrz;v.miemi połaciami szale

PARYŻ, 3.XII. W paryskim dzienni-1
ku „Poslednija Nowosti" ukazała się zapowiedź ogłoszenia nowych pamiętników
Biesiedowskiego.
Całość tych pamiętników ukaże się w
styczniu 1930 r. w językach polskim, angielskim francuskim, nicr:iieckim i rosyjkim
'
s
d . ł t h
. t 'kó
ewneb roz z1a y yc . p~m1ę n.1 w. o~
głosz?ne ę~ą ?.rzez wym1emone pismo JUZ
w dniach na1bhzszych. .
Będą one m. in. dotyczyły pewnych
stron działalności poselstwa sowieckiego w
Warszawie.
Biesiedowski zapowiada ogłoszenie na-

p

stępujących rozdziałów swych pamiętni
ków:
Warszawski . o?dział. ~zerezwycz~jki,
Poseł Obolensk1,
ks1ązę - komumsta
i radca s~anu, .
.
W~wtad_ wo1skowy 1 O. P. U.,
Kr~l sz~1egów,_
.
.
Taiemmca pakietów z literami K. S.,
Organizacja komunistyczna urzędników
poselstwa,
Wybuchy w redakcjach polskich i w lokalach organizacyj politycznych w Warszawie,
Skład m'.!terj~:6w '"ybm ho·:1ych w gma
chu poselstwa,
Projekt zamachu dynamitowego na
'M**'

•eżyce i burze w Ameryce
W Chicago

60 osób

Str.~

>',HASŁO"

•
WfSll&ICI l«ANCLEIJłZ
PO OZUĄlrl
WIE~EŃ,

3.~11.

Cłnia

4 grudnia 1929 roau.
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Zjazd prasy prowincjonalne)

SPE&Z&f llA RICZEĄ

14111 OllJłGNl"TO

~zis~ejsze dzi~nniki cy austrj~ccy,

popołudniowe stw1erdzaJą, ze sytuac1a polityczrla w Austrji doznała zaostrzenia,
gdyż kanclerzowi Schoberowi, mimo wysiłków, nie udało się doprowadzić do kompromisu między większością a opozycją.
Obie strony stoją stanowczo na swoich
dotychczasowych stanowiskach. Szczególllie opomie posuwały się pertraktacje w
sprawie plebiscytu.
żądanie plebiscytu w sprawie uchwał
rady narodowej stawiają socjaldemokraci,
podczas gdy stronnictwa większości żąda
nie t-o odrzucają stanowczo. Dziś przed
południem odbyły się narady
stronnictw
większości z kanclerzem Scltoberem; stronnictwa mieszczańskie niechcą przewlekać
dalej rokowań i prą do powzięcia decyzj
bez względu na stanowisko socjaldemokra~w.

Kierownictwo Heimwehry wydaro komunikat, wzywający stronnictwa mieszczańskie do zaprzestania bezcelowych rokowań i do powzięcia stanowczych decyzyj,
gdyż dalsze zwlekanie pozbawia parlament
resztki szacunku, jaki posiada wśród ludności.
Burmistrz Wiednia Seitz w wywiadzie, udzielonym publicyście francuskiemu Sauerweinowi oświadczył, że polityww
QW ZSZ!
Wf

•

z

dążą<:y do zamachu stanu będzie ani zwycięzców ani zwyciężonych
lub do WOJDY domowe], muszą być uważa-1 tylko będą żebracy na gn1zach i zwalisni za szaleńców. Po wojnie domowej nie kach. (PAT)

' ' d praw1cy
• n1em1
• •eek•1e1•
WSrO
. . .

Rozłam

seceSJOnlŚCI

tworzą

nowy klub

BERLIN 3.1~. Dziś _zeb~ał się zarząd I . Powyższe zapoczątkowało otwartą aknaczelny .stroruuctwa ruermecko-narodo- CJ ę rozłamową w łon.ie stronnictwa niewego celem rozpaitrzenia wystąpień pu- miecko _narodowego. Wyżej ws.pomndablic:znych opozycji w łonie stronnictwa ni posłowie wystosowali do prLewodniprzeciwko dyktatorskim rządom Hugen- czącego hr. Woota.rpa zawiadomienie; że
berga. Największe zarzuty kierowano występują ze stroillllictwa a tem samem
przeciwko
3
posłom
Lamba<:howi, z frakcji, mchowując jednak mandaty.
Huelferowi i Hartwigowi, którzy po od- W kołach parlamentarnych utrzymują,
rzuceniu ustawy plebiscytowej przez Żfl do akcji tych trrech posłów przyłąReichstag ogłosili deklarację przeciw Hu czyć się mają i inni posłowie niemiecko
genbergowi •
- narodowi w liczbie około 18 osób, po. Zar,ząd naczelny po dłuższych nara- zostający w opozycji do
Hugenberga.
dach postanowił większością głosów wy- Secesjoniści utworzyć maję odrębny klub
wystosować do organizacji krajowych parlamentarny ip. n. Chrześcijańsko
stronnictwa o wykluczeniu tych posłów socjalne stronnictwo ludowe.
ze stronnictwa.
·
~

~

.

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Wczoraj rozpoczęły się obrady przedstawicieli prasy prowincjonalnej, ideowo
zbliżonej do osoby Marszałka Piłsudskiego.
Zjazd powitał sekretarz generalny
B. B. W. R. p. Golanowski.
W skład prezydjum zjazdu weszli~
Poseł Okulicz (Kurjer Wileński), poseł Bir·
kenmajer („Iskra") i dr. Bróg (Dziennik
Pomorski).
·
Obszerny referat polityczny wygłosił
P· pułk. Sławek. O sprawach organizacyj.nych mówił pułk. Koc i szef wydziału prasowego Rady MiniStrów - red. święcicki.
Po dyskusji nad referatami rozpoczęły
się obrady komisyj, wieczorem zaś odbyło
się drugie posiedzenie plenum, na którem
przyjęto wnioski, zgłoszone w komisjach

Nacz.

Czapczyński

przeniesiony w stan spoczynki\

Zarządzeniem p. min. W. R. i O. p,
'naczelnik Cmpczyński z kuratorjum L.
O. S. został przeniesiony w stan spoczyn.
iku.

Olbrzym1a
• k ra d Zlez
• •

Pa.ryż 3 grudnia.
Do urzędu pocztowego przy ul. Ba
stylji dokonam.o włamania. Włamywacze
unieśli 300,000 franków.
·

.'

'

Komisarz bolszewicki

dostał się w ręce

Konfe~encja
robotników azjatyckich

policji warszawskiej

Aresztowany dygnitarz miał zorganizować w Polsce kierownictwo
Genewa 3 grudnia.
partji komunistycznej
Według otrzymanych tu wiadomości,
organizacje robotnicze
Indji i Japonji
Korespondent ,,Hasła" donosi z Warszawy: I W roku 1927 komisarz
bolszewicki się z rąk I>Qlicji i w potę przekroczył gra
przygotowują na wiosnę
konferencję
W
ręce władz bezpieczeństwa wpadł nie po raz pierwszy przybył potajemnie do nicę.
·
sfer robotniczych Aizji. Konferencja odbezpieczny
emisarjusz
bolszewicki,
wyPolski
z
misją handlową sowiecką, któDopiero
ostatnio,
po
zlikwidowaniu
być się ma w kwietniu 1930 roku w Bomsłany przez Moskwę do Polski.
ra
zakupywała wówczas towary włókien- Centralnego komitetu pairtji komunistycz
baju lub w Madrasie. (PAT)_
Jest nim niejaki Szlama Kanneman, nicze w Łodzi.
nej Polski i aresztowaniu głównych jegc.
który w Rosji sowie<:kiej zajmował ważEmisarjusz bolszewii.ok.i skorzystał z przewódców. Politbiuro w Moskwie wy.
• • •
Z nJ:.es1en1a
ne stanowiska.
tej okatzji i rzaizniaat wrócić do Moskwy. delegowało K.annema-na. do Polski, powie„
Mianowicie Kanneman,
używający wyjechał do Lwowa, gdzie rooipoczął oży_- :mając mu ważną funkcję zorganizowakomisyj cennikowych różnych nazwisk rosyjskich, przez dłuż- wioną działalność komunistyczną.
·nia nowego CentraJneg:o komitetu partji
domaga się 11-gi kongres
szy czas był komisarzem bo~ewickim
Zdemaskowany prze-z władze bezpie- komunistycznej.
czeństwa, Kanneman zdołał
wyślizgnąć
Oc;iywiście Kanneman przyjechał Zł
w Charkowie.
mieszczański
fałszywym paszportemt który; otrzyma'
Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy: llW"!
drogą przez Berlin.
Na Il-im Kongresie Mieszczaństwa
Potworna zbrodnia
Na cele organizacji Centralnego ko·
przyjęto między innemi następującą rePożar fabryki
Wieśniak zabił 3 braci
mitetu, komisarz bol.szewicki otrzymał
zolucję Cechu l zeźniczo Wędliniarskie
przy ul. Piotrkowskiej
i 2 siostry
do swej dyspooycji pokaźną sumę do.lago, zgłoszoną przez Starszego Cechu - p.
Wczoraj wieczorem o godz. 9-ej wyrów, zdeponowaną w jednym z banków,
Dzięniakowskiego.
buchł pożar w trykociarni Leona Fruchtgar.
P~ań_ 3 grudnia.
Zaledwde nawiązał pierwsze nici już zo.
„II-gi Kongres Mieszczański stwierdza, tena, mieszczącej się na III piętrze w ofi- . P~~a tuteJ~ d?noo1, ze w n<?CY z stał ujęty w Warszawie przez czujll6
iż samorządowe komisje cennikowe nie są cynie przy ul. Piotrkowskiej 61.
niedzieli ~a pomedział~k ~5-letm Cze- władze bezpieczeństwa.
zazwyczaj aparatem, przeprowadzającym
Na miejsce przybyły II i I oddz. straży, sł~w Komeczny we wsi P1er~yce poEmisarj~ bolsoowicki został OS&.
racjonalną kalkulację, lecz kierującym się ponieważ jednak II oddz. pod dowództwem wiatu Pleszew zamordował siekierą mat- dzony w :Więzieniu śledczem przy
u1
pobudkami natury politycznej ze szkodą dla plutonowego Hamma umiejscowił pożar, ,kę, 3 ~ra.ci i 2 siostry a cz.wa.rteg.o brat~ Dzielnej.
.
.
9wducenta, przetwórcy i kousumenta.
I oddz. wrócił do koszar.
poramo.ł. Przyczyną zbrodnd:
miaJy hyc
Doch<><Wenie ustaliło, !lŻ
Kaunema.1
Z powyższych względów II Kongres
który pochodzi z Częstochowy.
Pożar powstał skutkiem krótkiego spię niema.ski ;i:oclziun~. Zbrodnia.ma,
Mieszczański domaga się całkowitego znie- cia i strawił motor, maszynę oraz część od- przyznał Slę do wmy, aresztowano. _(PAT
Po rewolucji bols~wickiej przyjął ~
sienia komisyj cennikowych".
padków. Straty wynoszą kilka tysi.~c,.:i.: zł.
•
bywatelstwo sowieckie.
Rezolucję powyższą Kongres przyjął Fabryka nie była ubezpieczona. Jp ),
Jaspar tworzy gabmet
w związku z zdemaskowaniem k().._
jednogłośnie.
BRUKSELA, 3.XII. Jaspar przyjął mi- mi.sarza bolszewickiego spodziewane Slil
---'0-----C:J--sję tworzenia gabinetu. (PAT)
ł dalsze sensacyjne aresztowania.
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O SOLIDARYZMIE
Liberali twierdzą, że przezorność obowiązkowa Tę granicą jest stosunek wzajemnego zobowiąza.
zabije przezorność wolną, że gdy każdy będzie nia. Państwo ma prawo ograniczyć tę wolność
miał zabezpieczoną
starość, nikt nie zechce zbie· nie tylko krzywdzącą lecz i przestępczę w stosun·
rać
wielkich kapitałów, które są dźwignią wiel- ku do innych. Wzgląd na interes og-Ołu jest w
kich interesów, że niwecząc biedaków, niweczy- tych sprawach najważniejszy. Dobrze zrozumiany
my teru samem ludzi bogatych. Wszystko to są interes ogółu i interes jednostki chodzą zwykle w
Praktyka ubezpieczeń przymus.>\•)T1. pnrze. - Nie można pozwolić sm:hotnikowi aby.
frazesy.
wykazuje zupełnie co innego. Wysoki dobrobyt plując na ulicach, rozsiewał zarazę; nie można
i zdrowie mas nie tylko nie obniżyły wydajno~d pozwolić na strzelanie z rewolweru po ulicach.
przedsiębiorstw prywatnych, ale odwrotnie przy. Wielekroć powstaje
konflikt
pomiędzy
intere·
czyniły się do wzmożenia
produkcji dzięki de· sem prywatnym a publicznym. Państwo ma pra·
mok.ratyzacji wszelkiego luksusu.
wo interwenjować zarówno jak wtedy, gdy
nad
Wszystkie te prawa i przepisy, znamionująr1; jednostką spełnionem zostaje przestępstwo. Prze·
interwencję państwa do stosunków prywatnych, do s tępstwem jest stawianie jednostki
w takich wa·
dziedziny opieki społecznej - podlegaj;\ suri.v;ij runkach, które na zasadzie danych nauki uważa.
krytyce liberałów. Liherali twierdzę, że prawa te my za niezgodne z normalnym rozwojem moralstanowiq zamach na wolność osobistą Rzymskie nym i fizycznym jednostki. Właśnie w ojczyźnie
"salus publica suprema lex esto" (dobro ogółu liberalizmu gospodarczego, w Stanach Zjednoczo·
niechaj będzie najwyż sz em prawem) wprowadza· nych, przymus prawny w dziedzinie zdrowia pu·
my w X.X wieku z powrotem do stosunków spo· blicznego, higjeny i moralności jest jak naj·
łccznych,
gospodarczych i pal1stwowych. Chodzi ściślej i jaknajszerszej stosowany. Poświęcenie O·
nam o „salus" o zdrnwie publiczne, o bezpie· sobiste wzamian za zysk społeczny oto najdo·
czeństwo publiczne, o uniknięcie przewrotów spo· bitniejsza
formuła solidarności społecznej i ludz.
łccznych drogą rozumnej
zapobiegawczej działał- kiej.
1ości państwa i społeczeństwa.
Przechodząc do praktyki solidaryzmu w pań·
Nieslusznym również jest zarzut, że interwencja stwach wsp ółczesnych podkreślić muszę, że rozu.
państwa w dziedzinie opieki społecznej poświęca mnie rozbudowane ustawodawstwo społeczne przy
prawa jednostki dla społeczeństwa. Có:i: to sę pra· wzmożonej produkcji gospodarczej kraju jest najwa jednostki? W deklaracji praw człowieka i o· szczytniejszem zrealizowaniem zasad solidarności
bywatela z 1789 roku czytamy: „że wolność pole· w praktyce. U strój korporacyjny Włoch współ
ga na wolności robienia tego, co drugiemu nie czesnych zawiera również wiele cech zapożyczo·
szfllladzi". Jest to jednak krańcowe, przedstawienie nych z idei solidaryzmu, a mianowicie: w Syn·
oprawy, bo w dzisiejszem społeczel1stwi.e, w grze dykutach (Sindicati), w związkach zawodowych i
różnorodnych interesów
jedno założone przed- współdzielniach (Cooperative), które są podstawą
siębiorstwo grozi drugiemu.
Wolność
w krzyw- organizacyjną faszyzmu, rozprzestrzenione są one
•w11 ilmYch musi mieć j~dnak ~wojQ . il'~CC.·Ilo całych Włoszech. Organizacja ta licz>: kilka
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miljonów członków a ideologję programowv jest
solidarystyczne współdziałanie. Oficjalna jej nazwa
brzmi: „Korporacje faszystowskie".
Edmund Rossoni, entuzjastyczny zwolennik soli·
daryzmu, jest twórcą i kierownikiem tej ogólnej
organizacji. Faszyzm włoski wykorzystał i przy.
swoił sobie ideje solidarystyczne w życiu państwo·
wem, korporacyjnem i społecznem, i zdobył dzię·
ki temu miljony oddanych zwolenników. Do kon·
federacji narodowej ( Confederazione Nationale)
należy obecnie 3,000,000 człouków. Korporacje pro·
wincjonalne pojedyńczych gałęzi gospodarczych są
dalej złączone w narodowe korporacje w Rzymie,
a mianowicie: jest 22 faszystowskich
korporacji
narodowych (rolnictwo,
kamieniołomy i rudy,
przemysł
metalurgiczny, chemiczny, włókienniczy,
budowlany). Czoło jednak tworzy „Zrzeszenie syn·
dykal. korporacji faszystowskich"
(„Confcdera·
zione delle Corporazioni Sindicali Fasciste").
Kierownikami owych potężnych organizacji są
Edmund Rossoni i Liberato Pezzoli „Generalny
intendent" Mussoliniego. Gaetano Postiglione, so·
lidarysta, twórca spółek spółdzielczych pokrył ca·
le Włochy ~iecią spółek spożywczych, organizuje
potężne wytwórnie, a ostatnio zorganizował spół·
dzielnię przemysłowę nawodnienia okolicy Puglia,
co przyczyni się do przekształcenia okręgu tra·
pionego suszą w najbardziej urodzajną
okolicę
Włoch.

Mussolini spowodował niedawno wdarcie się O·
wego wielkiego socjalno-politycznego aparatu kor·
poracji i stowarzyszeń solidaryslycznych także do
tych kół ludności, które dotychczas były dla nie·
go dość zamknięte: do tak zwanej inteligencji.
Istnieją tego typu trzy organizacje:
1) Korporacja zawodów
intelektualnych: sę·
dziowie, adwokaci, autorzy, chemicy, inżyniero·
wie, technicy i dziennikarze.
2) Korporacje dla należących do służby sanitar·
nej :, lekarze, weterynarze, aptekarze.
3) Korporacje dla należących do służby szkol·
nej: profesorowie
uniwersytetu, nauczycielstwo
szkP ~"''"""'w·li. uednich i elementarnych..
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Tyle o teorji i praktyce solidaryzmu.
Nadmienić trzeba, że od odpowiedniego ukształ·
towania się stosunków społecznych zależy pomyślność jednostki,
narodu i państwa: Wadliwe
ukształtowanie stosunków,
przywileje jednej warstwy, a upośledzenie nadmierne innej, z konieczności wywoływały fermenty, które
prędzej czy póź.
niej niweczyły prowizoryczny gmach społeczny,
nie wnosząc bynajmniej nic nowl!go na miejsce
zburzonego gmachu. I słusznie woła Comte, że
rewolucje gwałtowne nigdy nie są głębokie, a
rewolucje głębokie nie są nigdy gwałtowne. Naj•
potężniejsze państwa w przeszłości upadły, ponie'
waż ich siła opierała się na zbyt wąskich podstB<·
wach, ponieważ naprzeciwko siebie stawały z
jednej strony szczupła garstka ludzi światlych i
majętnych, z drugiej
strony tlumy prostackier
wyzute z własności i godności, nie mające żadnego
interesu w utrzymaniu i zachowaniu istniejących 11·
rządzeń państwowych i społecznych.
·
Współdziałanie i współżycie społeczeństwa Dl
drodze solidaryzmu da się osiągnąć drogą powolnych, systematycznych reform społecznych, prze·
prowadzonych z inicjatywy tych, którzy stoją na
czele państwa i rządu. Idea solidaryzmu jest do·
robkiem kultury ogólno-ludzkiej i winna być udostępniona i spopularyzowana szerokim
warstwom
społeczeństwa.

I wtedy, kiedy ideje eolidaryzmu
zapanuj~
wszechwładnie,
będziemy
mogli _ zrealizować i
wcielić w życie głębokie
słowa naszego wieszcza
„że w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele".-

LITERATURA PRZEDMIOTU.
System Mussoliniego - Ludwik
Bernhardt,
profesor nauk politycznych uniwersytetu Berliń·
ski ego.
Polityka - Prof. Reyman.
O solidaryźmie - prof. Jerzy Kurnatowski,
Wanuwa 1908.
Solidaryzm - proE. Karol Gide - tlomaczenit>
prof. JerzeP'<> Kurnntowski'ego, Lwów 1908Koniec.
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ROZWAGI

- Czy odłoż~nie sesji sejmowej na I wiem z natury rzeczy personifikacją pew-1 endeckiego, Adolfa Nowaczyńskiego, wstr~ I rząd obecny prostuje drogi ku wspólnemu
ini trzy4izieści W!)lynęło refleksyjnie na 11ych określonych idei, gromadzących wo- tern i grozą przejąć musiał ideowca. Fakt porozumieniu wszystkich pod znakiem naiicpoczy~nlną pGutyu; p:!t lyj opozycyj- Kół siebie szeregi wyznawców. Dlatego niechlubnej przyjaźni politycznej Daszyń- czelnych konieczności państwowych. Spouycht
·
też fakt wystąpien1a dr. Bobrowskiego z skich z Korfantymi i Witosami jeszcze łeczeństwo zdaje sobie dziś jasno sprawę,
- Nie. Partje zasad niczo nie zmieniły C.K.W. P.P.S. nie oznacza tylko osobi- wczoraj w oficjalnych oświadczeniach par- że walka z jednej strony toczy się o moż·
swego stanmJi21rn, aczi<:olwiek pod chiod- stej zmiany za.9atryw&1.
pojedyńczego iji nazywałby się - hańbą demokracji pol- nowładczy przywilej partyjny pod przy·
nem wejrzeniem opinji publicznej nastą- działacza, - ale stanowi raczej kataklizm, skiej. Dziś zaś - zwyrodniała etyka par- krywką rzekomej obrony praw Sejmu, piło pewne -OStudzenie zbyt gorących za- który do reszty rozłupał dorobek ideowy tji przyjaźń tę uważa za swój splendor i i drugiej zaś o spełnienie surowego ob<>
palów. Nawet bowiem w tamtym obozie partji.
jak na strąszliwą ironję - za„. „oqronę wiązku względem państwa, jakim j~
niektórzy ludzie zdali sobie sprawę, że
List otwarty dr. Emila Bobrowskiego, demokracji".
naprawa ustroju.
-:ząd obecny jest nie do za~tąpien!a.
skiemwany do C.K.W. z racji jego wystąTrzydziestodniowy okres spokoju jest
To właśnie obudzenie się świadomośd
Trzydziestodniowy termin, potrzebny pienią z partji, zrywa cafun frazesów z aż nadto wystarczającym, bu ogół s9ołe- społeczeństwa jest największym realnym
r.i skicr;:>wanie uwagi Sejmu do właśdwe- martwoty ideowej P.P.S. (:„K.W W liście czeństwa mógł sformułować sobie własne, dorobkiem obozu prorządowego w ciągu
l!O łożyska, właśnie przypływ rozwagi tym - tak przekonywającym. jak p-0rów- niezależne zdanie o wartości opozycyjnych trwających jeszcze trzydziestu dni.
miał na celu. jeżeli oprzytomnienie opozy- nawczy wykres statystyczny, - uwidocz- poczynań na progu sesji sejmowej. PoWybór zaś drogi między obozem zban·
cjonistów nie wywarło wpływu na o- nia się w całej grozie ta bezdenna prze- jęcie wspólnoty państwowej, zrozumienie krutowanych haseł partyjnych, a obozem
Hcjalne stanowisko sztabów partyjnych, paść, jaka dzieli sztandarowe hasła socja- interesu państwa, jako interesu ogółu o- realnej idei naprawy Państwa, _ jest
to można powiedzieć, że tego rodzaju lizmu polskiego - od rzeczywistości po- bywateli jest dorobkiem sP_01eczeństw~, już tylim kwestją swnienia obywatelskiego,
rezultat był zgóry do przewidzenia. Na- litycznej. Równy stopień czci, oddawanej I które nauczyło się cenić swą niepodległośc. które - jeśli tego zajdzie potrzeba, _
J. n.
tomiast w całej rozciągłości trzeba uwa- siwym włosom · Bolesława Limanowskie-i Dziś już olbrzymia większość obywateli, przemóv:i s:cJ.
żać za pewnik, że przerwa w działaniach go i grymasowi cynicznego paszkwilanta nawet bez różnicy zapatrywań, wie, że
<::>'--przyczyniła
się poważnie
do zastanowienia się owych „sztabów" nad istnieją

u

h

cą sytuacją polityczną.

• Owoce tych przemyśleń u zawodowych
1Jrzywódców partyjnych wyrażą się, być
może, dalszym nonsensem ideowym sojuszu: Korfanty-Daszyński-Witos. Nato'miast u ludzi, reprezentujących pewną ideologję wzrasta konflikt między przywią
taniem do sztandaru partyjnego, a niepoczytalną działalnością partyj. Konflikt tego rodzaju ma tylko jedno rozwiązanie:
- uznanie racji stanu państwa.
Tylko racja stanu mogła bowiem skło
nić tej
miary socjalistycznych działa
czów, co dr. Bobiiowski, p. Bobrowska, dr.
{{unicki i z. Klemensiewicz do porzucenia
partji po wielo~etniej współpracy z wą
aa czołowych stanowiskach.
Zasłużone nazwiska mają to do siebie,
te odgrywają rolę magnesu względem opił
'/Jw pojedyńczych zapatrywań. Są one bo·

~~IQadjo jest niezbędnym akce·
... ~...,....- sor)um w każdym kultura!.

nym domu. Zbliża nas . do
~wiata, uczy, dostarcza go•
dziwej rozrywki, wiąże 'Z.
ogniskiem domowem. Na
Zachodzie -radjo Jest nie·
zbęonym przedmiotem co·
dzienne) potrzeb1.

radjo rozwija się gwat„
z każdym dniem,
przyczym zasłużonym po•
pytem ciesz" się przede·
wszystkiem od b I or n I k I
.Radio-Lłoycl", precyzyjne,
ta n I e, eleganckie.
Dla
łownie

urzęanikow

państwowych
I prywatnych dlugotermł·
nowy ułatwiony kredyt.

wt.11k ADAM

LIBERMA~

t,Ó Ź, PRZEJ I
L~~~-:: ~a::.oe

Pięć

Rozmowa z
Dnia 4 b. m. upływa pięć lat od chwili,
gdy obecny poseł szwajcarski w Warszawie, p. Hans de Segesser-Brunegg,
wręczył
swe listy uwierzytelniające p.
Prezydentowi Rzplitej. Przez 5 lat swego
urzędowania w Polsce poseł Szwajcarski
z małżonką zaskarbili sobie szerokie sympatje wśród społeczeństwa polskiego, zarówno w kołach rządowych, jak towarzyskich.
P. de Segesser-Brunegg położył też
niemałe
zasługi w dziedzinie polskoszwajcarskiego zbliżenia politycznego i
handlowego. Z okazji pięciolecia jego

sąd

posłem

wiedeńskiego

oraz kolei ma ten skutek, iż Polska zamiast Litwy spełnia zadania łącznika tranzytowego, kieru·
jąc towary rosyjskie przez Gdańsk i Gdynię.
Przeciw Polsce skierowan~ jest też litewska
maksymalna taryfa celna. Tymczasem Litwa nie
może obejść się bez produktów polskich, jak
węgiel, nafta, cukier i rozmaite wyroby przemysło
we. Ludność litewska płaci wskutek tego za wę
giel prawie ceny podwójne a eksport polski nie
ponosi żadnej szkody.
Samobójczą jest również metoda, którą Litwa
stosuje odnośnie do Kłajpedy, nie budując bezpo·
średnio połączenia kolejowego do Kowna, z braku
funduszów, ponieważ wydatki na armję i inne po·
lityczne cele pochłaniają ogromne sumy.
Każdy polityk gospodarczy w Litwie rozumie
te sprawy bardzo dobrze, lecz nie ma on możności
wypowiedzenia się, nie chC!iC być wtrącony do
więzienia. Znawcy
oceniają szkodę, którą Litwa
1ionosi wskutek zamknięcia granicy z Polską na
150 do 200 miljonów litów rocznie.
Cyfrę tę można odpowiednio ocenić, jeżeli się
we:tmie pod uwagę, iż wartość całego wywozu
Litwy wynosi rocznie 240 Jo 290 miljonów litów.
Rozmyślne zniszczenie kolei na granicy wywołuje
straszną nędzę wśród chłopów, którzy
nie są w
możności zużytkować swoich produktów.
Zdolność kredytowa Litwy ucierpiała przez wojnę celną z Polską niesłychanie. Długoterminowych
kredytów Litwa wogóle dotychczas otrzymać nie
mogła.
Istnieje tylko kredyt towarowy, co powoduje wzrost zadłużenia, tak iż bankructwa stoją
na porzadku dziennnym.

s. z.

------

'-.

,

Ze wspomn1en
o Starym Tygrysie
OSTATNIE ŻYCZENIE.
· Paryż 2 grudnia.
,,Illustration" ogłasza test~ment Cl.emenc'-!aU w którym ten ostatm wyraza
życzenia: aby pocl10wano g? bez ża:d
Lych ceremonji w Le Colombier, obok Jego ojca i otoczono grób zwykłą ~ztache·
tą, nie urmeszczając żadnego napisu.
Clemenceau domagał się również, by
do trumny włożono mu szkatułkę, ofi.aro
wana mu niegdyś przez malkę oraz wiąz
kę zeschłych kwiatów, które um.i.eraj~cy
żołnierz wręczył mu w SzampanJi w lipcu 1918 roku. (PAT).
CLEl\IENCEAU O PARLAMENCIE.
Paryż 2 grndnia.
Tygodnik „L'Humanite" drukqje wyciag ze wspomnień o Clemenceau.
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szwajcarskim w Warszawie

pobytu w Polsce nasz współpracownik
zapytał go o wrażenia,
jakich doznał,
pracując na placówce warsza:vskiej.
.
. - Pięć lat - rzekł - to me tak wielki szmat czasu , a jednak wydaje się bardzo wielkim, jeżeli sobie uprzytomnić, ile
to w Polsce zdołano przez ten czas zdziałać. Nawet sama Warszawa zmieniła się
niesłychanie. Nie było jeszcze wtedy ani
taksówek, ani omnibusów, ani tak intensywnej reklamy świetlnej. Dziś - po P.ię~
ciu zaledwie latach - wszystko to JUZ
jest, Warszawa posiada wygląd wielkiej
stolicy. Najbardziej imponującym dowo-

tygodnika

Wiedeński tygodnik „Die Industrie" w artykule
p. t. „Gospodarcze samobójstwo
Litwy" („Der
wirtschaftliche Selhstmord Litatiens") pióra dr.
Ottona Deutscha, Olllawia stosunki gospodarcze
litewsko-polskie. Dr. Deutsch wydaje bardzo suro·
wy sąd sąd o jałowej i samobójczej polityce Litwy
w stosunku do Polski, polegającej na hermetycz·
nem zamknięciu granic dla tranzytu polskich to·
warów na wschód i na zastosowaniu wobec Polski maksymalnej taryfy celnej.
Kiedy autor odwiedzi) litewskiego ministra
spraw zagranicznych \lr. Zauitjusa, ten o~tatni oś
wiadczył, że względy natury gospodarczeJ
muszę
ustl}pić na plan drugi i ż_e polityką Litwy kieru·
je tylko uczucie narodowe.
Zdaniem dr. Deutscha., poW}'Ższe wynurzenie
litewskiego ministra spraw zagranicznych jest typowem dla ideologji polityków państw wschodnich
i ich pojęć o stosunku polityki do życia gospo·
darc~ego- Dr. Deutsch odniósł wrazeme, iż od·
powiedzialni kierownicy rz11du litewskiego już
oddawna doszli do przekonania, iż Litwa zdąża
bezwzględnie ku przepaści, jeżeli nie przyjdzie w
porę do skutku
kompromis z Polsk11 w sprawie
Wilna i granica nie zostanie otwartą.
Zacietrzewienie narodowe jest jednak w c!lłcj
LitWie tak silnie. iż dziś żaden minister nie m.'..gł·
by wziąć na siebie ry~yka, obracając w czy?
praktyczny wyżej wspommane wewnętrzne przes·
wiadczenie o konieczności porozumienia z Pol·
ską. (Od chwili zajęcia Wilna przez. jenerała ~eli·
.-owskiego granica litewsko-polska Jest zamkmęta
:, całej swojej rozciągłości, od teg? .czasu wr~
walka gospodarcza, która t?'lko Litwie ~rzynos1
szkodę. Zamykanie przez Litw.e iroławu Niemnem

•

at na placówce

Samobójstwo gospodarcze Litwy
Surowy

•

ten zawiera przewaźnie od·
dzielne powiedzenia i ~dania.
Na szczegóiniejszą uwagę zasługuje
jego opinja o parlamencie.
Zapytany pewnego razu przez p. Marteta o przyczyny, dla których parlament
go tak nienawidzi. Clemenceau odpowiedział: „Dla tej prostej przyczyny,
że
przemawiajac do parlamentu, zwracam
się zawsze ponad głowami posłów do ~a
łego kraju. Dawałem sta~e do ~rozum~e
nia posłom i senatorom, ze zarowno Ja;
jak i oni, podlegać i:awsze będziemy osta
tecznej opinji krc:1.ju.
Otóż tego iaden parlament nie lubi.
Każdy parlament będzie zawsze miał pretensję do człowieka, którY. uprawia poli-

dem kolosalnych pcftępów Polski wo
wszystkich dziedzinach życia państwowe
go była P.W.K. Naród, który potrafił w
ciągu tak krótkiego czasu tak dalece i tak
wszechstronnie rozwinąć się ma niewąt
pliwie świetlaną przyszłość przed sobą.
Poruszyli ś my sprawę stosunków pe»
sko-szwajcarskich.
- Rozwijały się one przez cały czas
mego pobytu bardzo pomyślnie - rzekł
nam p. poseł. - Mają przecież za sobą
pełną chwały tradycję serdecznej przyjafni. U nas wszak szukali schronienia wielcy emigranci polscy z waszym wieszczem
narodowym Mickiewiczem na czele. L'
nas też pracowało mnóstwo polskich uczonych. Mnie osobiście imatrykulował n:
uniwersytecie we Fryburgu ówczesny rek·
tor prof. Wierusz-Kowalski, wybitny pól-.
niej dyplomata polski. Asystentem jeg•
był wtedy obecny prezydent Rzeczypos·
politej prof. Ignacy Mościcki, który zało~
żył we Fryburgu wielką fabrykę azotową
w rodzaju tej, jaką potem założył w Chorzowie. Stykałem się również we Fryburgu z tak wybitnymi uczonymi polskimi, jak
prof. Kallenbach, prof. Kostanecki i prof
Koschembahr-Łyskow ski. Obecnie
naste
przyjazne stosunki potwier~zone są t:aktatami handlowym oraz roz1emczo-po1ednawczym. Wzięliśmy też udział "~ pQI·
skiej pożyczce stabiliza~yjnej :V)edneJ dzle·
siątej części, co stanowi 35 milJ. fr. szwa1f
Takaż suma jest inwestowana P.rzez kap1.
talistów szwajcarskich w polskich zakła -.
dach przemysłowych. Nasze stosunk
handlowe rozwijają się pomyślnie . Sprtedaliśmy Polsce w ciągu ub. r. towaró N u
49 milj . fr. szw. prz eważ!1ie z eg~:'.< ów , ma~
szyn, narzędzi i jedwabm, kupihsmy .z~s
towarów za 23 milj. fr. szw. przewaznte
drzewa, węgla, nierogacizny i płatków owsianych.
. .
.
Nadto Szwajcarja wezm1e udział w O!"
ganizowanej w roku przyszłym wysta~1t:>
komunikacyjno - turystycznej, a ~o ~~k bierzemy udział w Targach Poznanskic~, nabierających coraz większego znaczenia.
Pragnąłbym być nadal świ~dkier;i ~o:az
piękniejszych postępów Polsk.i, k~or~J ~~·
czę wszystkiego najlepszego 1 na1bu1me1·
szee:o rozwoju.

---b·---
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„Biedni" przemysłowcy amerykańscy Po!~:;~~=~~~~„
Przeprowadzka przemysłu St, Zjednoczonych do Europy

Redaktor polityczny wielkiego dzienniA teraz objaw ciekawy, z zupełnie in
·
El
·, ·
k a P ary SkiegO „ Ma tl. n'a " , St'ep h ane L au- neJ· s t rony d o zano t owarua.
' wnormsc1
zanne, przedątawia w poniższym artyku- amerykańscy wydają. się być tego samele obraz obecnych nastrojów i walki poglą go mniema:nia, co robotnicy amerykańdów w$ród sfer robotniczyclt i przemy- scy. Oto co pime w tej materji pewfon
slowych w Stanach Zjednoczonych. O- eko:J.omista
w ,,Magazoine of Wall
braz ten jest tern bardziej interesujący Street'':
i pełen znaczenia, iż fakty i opinje w
„Nie ma dnia prawie, aby któryś z na
nim przytoczene odnoszą się do obecnego szych przemysłow.ców nie przeprow.aokresu krJl'ZJlSO.ego po wielkim krachu dzał się zagranicę: onegdaj Henry Ford
giełdowym .., A.merj'..ce.
przeprowdził do Irlandji swą. fabrykę

Amerykę

pnez

robotników europejkich"
s
• .
.
. .
Inne pisma posuwa.Ją. mę Jeszcze dalej w swych groźba.eh i żalach.
Cóż więc powmni robić ,,biedni" prze
m'\Tsłowcy amerykańscy? G<ly -wvnrowa.J ',
•
'
• " J ~- ,
dzaJą. s1ę do Europy ze swem1 kapitałami, maszynami, metodami pracy - oskarża się ich u nas, w Europie, o chęć
podboju Starego $wiata, nazywa się ich
imperjalistami, podejrzewa się ich o
traktorów; wczoraj General Motors wy- czarne zamysły wasalizacj.i Europy, obwi
kupiła największą. fabrykę samochodową. nia się ich o szerzenie drrożymy i nędzy.
w Niem~chl>ppla; jutro będą. to samo Ale w tej samej chWili, te siame zarzuty
·
f"irmy, o kt,orych się
· JUZ
· · wyt aeza się
· rm
· w OJCZyzme
·
, · !.-t..
Ameczym"ły mne
.IU!7 w
mówi„. I jakże się tu dziwić za.D!iepoko- cy-ce, odwracając tylko ostrze tyeh zajeniu wśród robotników? Bairdw to do- rzutów: zdradzają świat Nowy dla Stabrze być bankierami świata i pozwolić rego, dezerterują., uprawfają defetyzm
naszym rentjerom odcinae kupony od pa skazują kraj na nędzę i boorobocie i t. d.
piero'w "'"'g
...„,..,,1·r-znych ~
A.le co J'est napewKto rozw1·-~~z·e ten p·"oblem
-t?. '"°'.;
'"'-v 3'e,,,.,, „..,„"
"'
no mniej korzystnem, to cofanie się z dni i oi sami ludzie mogą być zdrajcami i
drogi uprzemysłowienia, rezygnowania z przestępcami tu i tam? Czy, jeśli Arneambicji pozostania nadal największą. fa- ryka obUll'Za się na dezercję swych pl'7ie, ·
, ·
ti~.f
ł
,
·
„ to
E
bryką swiata.
Jesli JUŻ wszys .lUI;: nasze a mys owcoy;, .m?ze C7;ynIC
samo. urobryki mają wyprowadzić się do Europy, pa, do ktoreJ ci dezerte.nY: prz)'.:WO.u} dola
to możeby było sensowniej otworzyć od- ry i maszyny?
razu szluzy emigracyjne i pozwolić zalać
Ciężkie czasy!
„„. · . .t
_____ .
,
•
, •

~~i~1 :~~d~1:~~~ 1 ~~%a~=!ci'Xs~:

go. Pożyczka ta przy oprocentowaniu rocznem
7 i pół proc. ma być płatna w ciągu 25 lat.
Udzielenie zezwolenia na zaciągnięcie poży~
czki jest zależne w tym wypadku również od
rządu pruskiego, który wchodzi w charakterze
wspólnika do szczeaiń~kiej „H,afenge.;iel~c~aft" •.
Ze. ~zględu na 1:<>• ze chod~. 0 podJęcie .JaknaJ
bardzieJ skuteczneJ konferenCJl Z portanu pol·
skielni, niemieckie sfery rządowe udzielą zapew.
ne Szczecinowi jaknajdalej idącego poparcia.

Sprawa Centralnego
Banku zi·emski·ego

Ciekawa, bardw ciekawa dyskusja
na kongresie związków aJak się dowiadujemy, prowadzone od dlu!robotników metalurgi.czszego czasu w Paryżu pertraktacje z Iniędzyna-.a: 'al
rodową grupą finansistów (francuską, amerynych w 'roron t O· Delegat 9.llleJ
ny Amekańską i angie~ką) w sprawie utworzenia Cenrican Federation of Labo.r, . Matthew
tralnego Banku Ziemskiego, zostały odłożone.·
Woli, zatrąbił na alarm:
..,,
Termin ponownego podjęcia rokowań nara.zie·.
- Uwaga, obywatele, wołał delegat,
jeszcze nie został ustalony.
staczamy siię w przepaść bezrobocia i ru
Przyczyną odłożenia pertraktacyj jest nie. z winy
·
pomyślna dla wi~kszych
sytuacjaNatona
my
Europy, która wysysa stąd
Iniędzynarodowym
rynku emisyj
pieniężnym.
wszystkie kapitały .. Czy wiecie, ile kaIniast poszczególne towarzystwa kredytowe
pitałów -amerykańskich jest obecnie im.ziemskie .w Polsce będą mogły .i mają wid.o!?
westowanych w przedsiębiorstwach euulokow~a ~.rynkach zagrarucznyc~ .z:uneJszych ermsyJ listów za.stawnych. W naJblizszypi
L"Opejskich lub orjentalnych? Równo 27
czasie towarzystwa te naWiążą pertraktacje ,
niljardów dolarów ?.„ Pomyślcie, ile płac
poszczególnemi grupami finansistów.
mrobkowych, urwanych naszym robotniKom, przedstawia ta suma, wypożyczona
Ubezpieczenie na starość
przemysłowi europejskiemu lub azjatycNowy projekt Ministeratwa
kiemu! Pomyślcie, że każdy przemysłoPracy
wiec. ameryka.ński, który zakł~da filję Zl:"I
położenia
łudnosc1
Ministerstwo Pracy opra<:owało ponowgraJil!J.cą., zuboża Amerykę, dajac chleb l
r
r
zarobek obcym 1„.
•
zrost spozycia głownych produktow rolnyc w Polsce nie projekt ustawy o ubezpieczeniu na
Poprawa konjunktury gospoda.i·czej / tonn: w r. 1926 - 5.372, w 1927-4.211, starość. jak wiadomo, poprzedni projekt,
I nieubłaganie cytuje dalej obyw.
Matthew Woll cyfry, przyk~a?y, fakty. w latach 1927 i 1928 znalazła odbicie w w 1928 - 4.873, co po przeliczeniu daje złożony przez b. ministra Jurkiewicza, został z Sejmu wycofany po objęciu teki
Z~kł~dy w L1:1dJow, przerabiaJą~e, kono- zmianach, dotyczących cyfr spożycia w w kg. na głowę lucmwśsi: w r. 1926 przez p. minista Prystora.
pie. :i zatru?m!lJące 400 robotnikow, z?- dziedzinie głównych artykułów rolnych. 179.97, w 1927. - 139.40l YI 1928 Nowy projekt ma wejść pod obrady
staJą przemes1op.e d? In~yJ: 400 robotmDo najważniejszych należy oczywiś- 159.26.
ków-Amerykanow c1erp1 na brak pracy. cie pszenica, której spożycie
wynosiło
Jeżeli nie uwzględnimy roku 1926, a Rady ministrów na najbliższem posiedzeFa_b1~yka porcelany J>:<>d, Bosto~em, zatru- (w tysiącach tonn) : w r. 1926-1.398, w przyjrzyjmy się da.tollJ, 1927 i 1928 r., uj- niu. ·
dniaJ~~ 600 ~obotmkow„ . zamstalowała 1927 - 1.432, w 1928 - 1.457.
rzymy zjawisko nieoczekiwanego W'Zl'08W:!} filJę yr ~le~~~ch; filJa ta p~ospeJest to wzrost bezwzględny, w tym stu spożycia żyta w licz6ach względnych.
Giełda zbożowa
ruJe tak swietn1e, Iz zakłady macierzy- samym jednak czaisie wzrosła przecież i Fakt ten da filę wytłumaczyć tern, iż w
Notowania z dnia 2 grudnia 1929 I'.
stew Ameryce wolały zamknąć swe bra- ludność która wynosiła (w tysiącach): Po1sce ludnQŚĆ odżywia się często prawie
CENY RYNKOWE.
my i zwolni~ zupe~ie 600 robotników. w r. 1926 - 29.849, w 1927 - 30.207, w wyłąCZ'llie kartoflami, tak, iż pr7Jejście
iyto 25.00-26.50; Pszenica 41.00-42.00;
W ten sposob, w ciągu 5 lat - około 1928 _ 30.597.
do konswncji żyta je.st u nas
jeszcze Owies jednolity 25.00-26.00; Jęczmień na ka2.000 filij lub przedsiębiorstw zostało zało
Przez porówna.nie tych dwóch szere- wyrartem poprawy sytuacji gospodM- :~~-~~7~~l=.~; ::~e-r!!°tJc
żonycł?-. W
Niemczech, w B~lgj~, ~e gów cyfr możemy otrzymać spożycie czej. Stąd zrozumiałym się staje równo- susowa 72.00-75.00; Mąka pszenna 0000 62.00
Ftall'CJl, we _Wł?Szech przei;. ~:ielk~e flr- względne, to znaczy przerachowane w czes.ny wzrost danych i dla pszenic_y: i dla - 66.00; Mąka według typu przepis. 40.00 my ame:rykanslne. Te 2000 f1hJ daJe pra kg. na głowę jednego mieszkańca: w r. żyta.
42.00; Otręby :psze~e szale 20.00-21.00; .ocę i zarobek conajmniej 100.000 robotni- 1926 - 46.84 w 1927 - 47.40 - 1928Ewolucja odnosi się .także do tak.ieo-o
~ęby P.,80-zenn
e 7 ~~edniKeeh17·51ni°":-18·00 •· 0 tr0-4ęby,,, zyt
6
14
··
b
'
me 14 ..,
• "•
u y
ane 44•0
„.oo·
· h • t o znaczy, . iz.
' europeJS
· 1nc
k ~w.
poz a- 47.62.
gatunku zboża, jak ryż, siprowadzanego Kuchy rzepakowe
38.50-34.50; Fasola biał;
wia)ą. one pracy 100.000 robotmkow aMamy tu z.a.tern wyraźny wz:rost któ z zagra.inii.cy, a tylko łuszczonego w kraju 90.00-95.00; Groch jadalny 38.00--43.00.
merykańskich.
ry jest wyrazem poprawy położenia' sze- w wielkiej łuszczairni w G<lyni
Obroty: średnie. - Podai żyta i otqb zwił
. - To też, konkluduje delegat A. F. rokich warstw ludoości, które w tym cza
Dla ryżu d.aine przedstawiają si~ na- ks.zona.
L., domagamy się interwencji kongresu. sie nastąpiło. Poprawa ta na zachodzie stępują.co:
'(w tonnach): 1926 r. So
Domagamy się wydania prawa, zabrania- powoduj-e zawsze wzrost k0t11:Surncji psze 32.252, 1927 r. - 69.380, 1928 r. Wkeclła h'otyha
j(łćego amerykańskim posiadaczom pa- nicy przy równoczesnym spadku kon- 100.840, co po pmeldczenau w kg. na jedLotnictwo sowieckie zamierza utworzy~
tentów fabrykowania swych produktów sumcji żyta, oo wiąże się z przejściem nego mieszkań.ca daje: 1926 r. - .1.08, flotyllę powietrzną sterowców typu ,,Zep.·
fidzieindziej, niż w Ameryce.
lud.mości do spożycia wyższych gatunków 1927 r. - 2.30, 1928 r. - 3.30 kg.
pelin". W tym celu podjęta ma być budowa
Oczywiście, rezolucja tej treści zo- zbóż. Zbadajmy więc, jak się te dane
W tej diziiedzinie ~ost jest ogromny, wielkiej fabryki sterowców w gub. saraatała przez kongres w Toronto przyjęta przedstawiają dla Polski.
bo prze.szło trzykrotny. Dochodzimy do towskiej, a na razie zamówione być mają
jeQ:nogłośnie.
Spożycie żyta wynosiła w tysiącach konsumcji 100 tysi•iCY ton.n rocznie.
trzy sterowce w Niemczech.
wywiązała s!ę
inerykańskich
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wPoprawa. .

Referat

posła

wygłoszony w

szerokich warstw h

Henryka Mianowskiego

dniu 2-go grudnia na Il-gim kongresie
mieszczańskim

Z rozwojem

rzemiosła

i drobnej wyjest szereg problr:mów - które w dobie dzisiejszej rozrosły się do tych rozmiarów, iż nie dadzą
się już rozwiązać między rogatkami miasta
lub miasteczka, w Cechu, względnie
Korporacji. Wymagają już platformy
państwowej
platformy Izb Rzemieślniczych. - Do tych zagadnień należą: polityka kredytowa, celna, podatkowa, opieka socjalna, spółdzielczość, szkolnictwo
zawodowe i t. d., niektóre z nich jak ubezpieczenia społeczne czeladzi i pracujących w drobnej wytwórczości, których
- \łość według prof. Somberta, nawet w krajacll tak uprzemysłowionych jak Niemty, dochodzi <lo połowy wszystkich robotników dalej ubezpieczenia ogromnej iloki samodzielnych majstrów ldórzy
w
wielkim stopniu odczuwają tak samo jak
i robotnicy potrzebę opieki ustawodawstwa -socjalnego, wymagają dokładnych
badań. · a kto wie czy też i nie uzgodnień
między· narodowych. Ubezpieczenie pral;Ujących w rzemiośle nie da bowiem się
IZJbłonowo poticiągnąć pod ogólną usta~ ubezpieczeftiqwą życie bowiem i pra. w drobnych warsztatach odbywa się
adnicz-o w zgoła odmi~ warunL·~-uiciości związany

I kach niż w przedsi_ębiorstwach kapitalistycznych. W końcu istnieje jeszcze jedno nadzwyczaj ważne zagadnienie związane przedewszystkiem z rzemiosłem i jak stwierdza „Międzynarodowe
Biuro Pracy",
rzemiosło tylko jest instrumentem powolanym do rozwiązania tegio problemu. A
tym problemem jest wykształcenie zawodowe młodzieży. „Nie jest potrzebnem
przypominać-czytamy w
wydawnictwie
„Międzynarodowego Biura Pracy" jak
ważną r~lę obok szkół. zawodow~ch odgr_Ywa . 1 powołane11_1 ]~st ode~rac / rze~mo~ło 1 to w org~mzaCJ1 termmato~st;va
Jak 1.w wychowan~u młodyc~1 rob~tnrkow.
--: ~1~ tylko bow~em
ma~strow1e rzei_n1eslmcy wyszkalają czel~~mków, .a.Ie takze kształcą ?g!omn~ częsc kwahfiko.wa:
nych robotmkow za1~tych prz~z w1e!k1
przemysł ...Traktat. z~s Wer~~lsk1.. docemaiąc w.artosc ~ysok1e1 k~ahf1kaC]t za~odowe1. ~racuiących wogol~ w przemy.sł~,
w częsc1 x.m •. pr~ca w dzial.e I_, wyrazn~e
zaleca zaJ\!Cie się . szcz~golme szkolmct.wem zawodo:vem Jako Jednym ~ w~run
kow polcpszema bytu klasy pracuiące1.
Po wojnie światowej oprócz Niemiec ;
krąi(>w Qowstałxch na gruz~h .dawne1

:

Austrji, które z większym lub mniejszym „ogólnym ruchu odrodzeniowym" zata....
skutkiem kontynuują polityką popierania czającym w Europie coraz szersze kręgi
drobnej wytwórczości i inne państwa eu- nie pozostała w tyle. Może nie poszliś
ropejskie starają si_ę otoczyć opieką rze- my z tym rozmachem jak Francja - bylimiosło.
śmy bowiem zmuszeni po 150 latach
Nawet jak już wspomnieliśmy-, ,,.:'\i\ię- niewoli odbudowywać naszą państwo
dzynarodowe Biuro Pracy w Genewie" co- wość „sami" wśród walk i zniszczenia
raz żywiej interesuje się problemami zwią- na wschodzie i na zachodzie. W pracy
zanymi z produkcją rzemieślniczą.
zaś ustawodawczej wskutek najrozmait~
Bezsprzecznie na pierwsze miejsce. w szych ustaw obowiązujących na terenacb
tym ruchu wysunęła się Francja przepro- b. państw zaborczych natrafialiśmy na
wadzając radykalną rewizję swego ustawo- daleko
większe trudności jak Francja,
Czechy, Włochy, Niemcy i t. d.
dawstwa odnośnie rzemiosła.
W roku 1919 wydaje Francja ustawę:
Jednak mimo wszystko
poszłiśm.v
„O organizacji szkolnictwa technicznego i znacznie naprzód. Za rządów Marszałka Piłsudskiego
handlowego". W r. 1925 wychodzi dekret
(ostatecznie znowelizowany w roku 1927) oprócz jednolitej ustawy przemysłowej
o Państwowej Naczelnej Radzie Szkole- ogłoszonej w 1927 r. zapoczątkowano roznia technicznego (przemysłowego), które wiązanie sprawy kredytów rzemieślni
całe szkolenie zawodowe
koncentruje w czych. W dziedzinie szkolnictwa zawodo„Podsekretarjacie stanu dla szkolnictwa wego, gdzie dają się odczuwać największe
technicznego" przy Ministerstwie W. R. i · braki - widać jednak znaczny postęp.
O. P. W roku 1921 ogłoszony jest dekret Polska zaś ustawa rzemieślnicza w po·
(ostatecznie znowelizowany w roku 1928) równaniu w ustawą o Izbach Rzemieślni·
o „Komitetach departamentalnych szkole- czych we Francji a nawet z ustawą przenia zawodowego " i t. d.
mysłową niemiecką, daje polskiemu
rzeW roku 1923 ukazuje się specjalna u- miosłu pełniejszy i doskonalszy Samostawa regulująca sprawę kredytu dla rzą.d. Teraz zaś, za,leży tylko od polskiega
spółdzielni rzemieślniczych i dla drobnych rzemiosła, jak potrafi swe prawa wyrzemieślników".
zyskać, jak weźmie się do pracy,
celem
W roku 1925 ogłoszono ustawę o Iz- rozwiązania tych problemów od których
rzemiosła ,
bach Rzemieślniczych a w roku 1928 u- uzależniony jest: rozwój
stawę o organizacji terminu wprowadza- drobnej produkcji dobrobyt naszycl1
jącą we Francji egzaminy czeladnicze.
miast i potęga Państwa .
Musim,Y. stwierdzić, iż Polska w tvPl
KONIEC.
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P-0nt1ry otir.az, przewyższą.j11cy grozą
wszelkie prześladowania czarO'Vlln'ic w wiekadt ~r.erlrtich, od6łonił się <pockzas pmcesu,. jaki się toczył w mieś-ck Mlraba'tle w
Af.cyc.e.
Oskariim.ycb było 6 krajo~ o morderstwa cza.mego maga.
.
~ podsądni me zapierali się tak-

~ ~iadau

tu,

0

=p1tw;,144

Si

F

„Strzelał''

Czarna magja ,

·

ni..Z~nawali więe, _i~ ~o c~'k:slężmka
b!.lt poty maczugami, ;,z. zgmąl, poczem·
~,go rod~nę- z.apęt:Iz.iłi na :tas i spallli żyw-

z fajki

był z wizytą u swoich pr.z)'jaciót w· paid.
miejskrej miejscowości Saresne, zabawił
ta~ do póma, a kiedy przeebodził pod
wiaduktem At.tteml była jtli: uoc czar11a.
tet.'i Pary.ża.
Nagle z ciemności; pod. arkadami wiaPan Dermplit, ,jednego z ostatnich dni, duktu, wypadło trzech apaszó~ dwu :iaczęło ollijać p. Dermplita pałkanj, podczal
,gdy trzeci wynivał mu ' z lóeaelil ·porikf
,z"piemędzmi.. ·
~
Kiedy bandyci uzrndi, ie p. Dennpi

Obywatel holenderski, p. Van Dermplit, w nieprzyjemny spos(1b zapoznał słę
<z działalilOOcią łłcznych opryszków, którz.y po llCICY, cza-tdj<t na ~ obywa-

Ochrzczone niemowl.wy•·tacza proces
O;CU chrzestnemu
•
•
•
• „

<mm &Ztzegóło-

J!H!•

do paryskich bandytów

kacyków

nia", a oskarżetli działali w samoobronie
przeciw niewidzialnym ciosom magji".
Mowa adwokata · odniosła skutek tytko
o tyle, że wprawdzie wszystkich 6 o~karżooycb skazano na i;-mierć, me przed8tawiooo ich do ułaskawienia.

wq,. jako O-ł"z.eczJ, do-której:'byfi' upraw.nie-

ą,

iijffi*

łWIATA

Z ·cA&EGO

•

afrykańskich

*'

••

i

;

J'

m.

jest

jUŻ

niep1Z)OOmny, oddalili

się pędem.

Holender jednak nie stracił przytomno

Nie dotrzymał bowiem przyrzeczema małżeństwa
'Ści tyłk-0 z powolnością, właśtiwą swoi m.iesz'kaniee Ohieago,
do wesela. Zwerbowała :robie jej rasie, orjentował się vr sytuacji.
, Połfe.waż . ~a A migiełska efo- ·Mr• .James · Con.roy, ~ wyjątilrow<> .ame. ~ zam~ guści._ ~y!a
~ie~y zaś dos~edł wreszcie do przeto
pm:zcza prZfSłęgę oslrarż-orrego, w1ęc· }~en -ustatkowany, kawailer, liczący let 45, .termin ~ba w k~ele, gdzie się WS!iY- nama, ze .p.a~ł ofiarą napadu bandyckiego,
Z!' podsądnych z·gł.osH ~ do ta'ki<ej przysJę- który nigdy nie . prób<>wał wstąpić
w scy sta~ ~.lim me. b~ ~ mło?~go. postanowi.ł 1ne dać za wygraną i z praw·
g!, mówiąc że ma zrobić waż.ne zeznanie. .zwiąm małżeńskie, znała.zł się w roi boZamiast meg-0 :IX?Jawił się w k~ciele dziwą znów holenderską odwagą przedsię
~ zaś tryi:mnał _ pr..ey,~lił s~ _do jego, hatera niezwykłej, jak na Aznerlkę na- posłłmiec z następuJącym żartobliwym wziął pościg.
~a, murzy,n opcmiedzi-ał_, że sam na , wet, awmitucy.
. , .
listem.:
.
. .
, ~pa.sze uciekałi .sz~bko, ale Die wie~ oczy wWdział, jak zamordowany
Oto ~ł do~ w koscr~e .
. ~ Heloo}m! Oba~am s~, .oo dz1eh, ~e. p. Dermpłtt_j'est sportsmenem ;
~nfk jeidzlł po okolicy na karlrn wiel- św. Agaty niemowlę, coreczłi:ę SWOlch d.z11.•:11Nl:J D!ftl ~ę mógi przy]śc do. k~ to własnre szybko biegaczem, który jut
p,ej;..ma4w, która me była osiodłana, ale majomych i nad główką ~ił prze1{()- - ła, ażeb~ wz1ąść ~ub z Tobą. MoJa 51()- zdobył niejedną nagrodę na torach Ho!Ria.ła ~, jak koń wierze~.
uainie, że ~yś ją poślubi.~ niemowl ~ rob~ porządki.~ Ona
landji. .
·Gi:»oóca..~ż m~ oo~ł to :wYtoozyło mu proces o Diedotrzyma- b~.. mme bardl71ie1, aniZeł1 Ty sama.
Przestrzeń więc, pomiędzy ściga,nymi.
~że, „u ll3i.5 w Afryce cza.ma
: me WS'p01l11ńa;oogo .Pl"Z~.
•
Twu:J r.awsze oddanY.
"
a ścig~jąc_Ymi, zmniejsz:it~. si~ szybko.
·
· . nie w.ygasła". Dalej „adwoka~.fCopraw~ to ~em~wlę obeal'le Irezy
.
James •
Oni widząc to, odwroc1h SJę., a jedea
~~onanie, ż.e oskarżeni nie działali lat 20, nazywa się miss Heie;na ,Bowen.
Powstał natura.lnie okropny skandal, z nich dobył rewołweru ale 1\, DermpHt tym
~ ~ iyfb> ~ .. bo ~ o którym '."'spornmiellśmy, odi panna młoda spazmow~a, a po~m. os.t;t~ razem otjer;tow.ał się szybciej i pierwej j•
~ć ..s.wqe. sPołeczeństwo od niebei. hJł, się w roku. 1009.
.
szył.a łzy .7J oczu, .w k_tory~ po~awa~y &ę go ~ka skierowała „czarną rurę" w str•
~ .Go.~tx~
Ale m~m.vlę r~ i ~~~ . w 7Ae błyski, a ~JSkaJą<: ~ mem.o- nę bandytów. .
.
.
· kOOiet i ~i, t<> z.dankm· cz· spao przek~, ~ t~, C? kiedyś . ~ee wlęce, zawołała. .
.
.
.
Apasze stchorzyli. Na grozny gest Ho.
··
był to tylk.Q akt
cltra~ 1J>OWl~8'.1· Jest. obowiązuJąeą
- Dobrze! ł!iec;.h ~ tak będ2Ji!e, ale Ja lendra zaczęli uciekać, a chcąc powstrzy, ·
~ któr.ą w JeJ mnyś1e utrwałało o. go wsadzę do ~
.
mać go w pościgu, rzucili z.a siebie zraboo
f-'t.ocmlie. i pos~~ ojca. ~ego. . I wy.tocey~a pamt ~~YOWl pł'~ ~ , wany portfel.
9~ bov.?en.1 mg~y ~ary SWOJeJ cbir:r.e- medotray;n~ zobo~zaru~ a_poraewaz
Holender podjął go, a w tej chwili nado
śniiaczki me zadl~, owszem często. ze mn~kańsk.ie yraw~ 1 sędzi-0wie. amery- biegł policjant i zóbaczył, jak p. Dermplit
śmi~em prawił ~ · o przyszłym 1eh kansicy ~r~u~ talrn~ .~rawy ban:lzio ~u- chował do kieszeni swoją ... fajeczkę ktG~
Napiórkiow.!'ki~ '28
,śłtJ,bie.
rowo. waęc J?Wiałny OJClec chrzestny mo ra w przygodzie zastąpiła mu rewolwer.
l
•
Dziewczyna męta t.o tak dalece do te pożałowac swego sentymentalnego oserca. te uft.egłego 1aUa ~a.ła d'8'l;wama Mę mprzed łat 20.
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Bernard Shaw nie jest
przyjacielem miłości

'

Rzemieślników Łódzkich

Bernard Shaw zapytany niedaWllO
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jak

,

sującą.

opro·

OSZ'CZ'i'AuOSCIOWe centowuiem, terminowe i na
każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku•

Załatwia wszelkie operacje bankowe.

berlińskich,
się zapatruje na miłość, taką wyra.
ził opffiję. ~
Miłość - zdaniem Shawa - ma znaczenie 1. jedynie społecme i biologiczne.
Miłość przedstawiana w literaturze jest
czemś okropnie nudnem. Ani Szekspir
ani Bałzae nie potrafił uczynić j€j intere

przez jednego z dziennikarzy

s op. otłp.

pach Towarzyatwa Rzemłe.ilnłczego „Re•arsa•)
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Łódź, uł. Kilińskiego
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.lleo ,POiłabna •

•

Spdłddehda

;- ()moby aló'wne: ./fMhdJ• Sinosaab,

???
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Poeci

gneszą

przecenianiem mo-

'meuta zmysłowego w milości. Są to man
jacy, ~biąey w labiryncie wła&nycłi
zmysłowych przeżyć i fantazyj.
Tak srogie i bezwzględne j.est zdanie
72-letniego Shawa o mil-Ości. Przejmować się tem jednak zbytnio nie trzeba,
zważywszy owe 72 lata Shawa. W tym

wieku miłość mtotme nMŻe mieć nie wie
le powabów-·

~·•
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żebrania

kontrolne

Jutro o godz. 9-ej ran.o obowiązani są zgłolllć się na zebrania kontrolne w P.K.U. Ł6di--Miast.or przy uL Nowo-Targowej 18 szeregow1 rezerwy i pospolitego ra.szenia z bronią, i
bez ~ urodzeni w Jllku 1889 zamieszkali na
terenie 2. 3, 5, 8, 9 i 11 Komisarjatów P. P.,
\rtórycll nazwiska zaczynają się na literę: P.
W lokalu P. K. U. Łódź-Miasto II przy ul.
.Nowo-Cegielnianej 51 szeregowi rezerwy _i
pospolitego ruszenia z bronią i bez broni urodzeni w roku 1w2 zamieszkali na terenie 7-go
Komisarjatu P. P., których nazwiska zaczyna~ się na litery: od I do O.
Na. zebrania kontrolne należy się zgłosić w
miejscu i terminie przepisanym, punktualnie,
: książeczką wojskową i innemi
posiadanemi
dokumentami.
Rezerwiści, ktćtzy nie stawią się w porę na
zebrania. kontrolne będą pociągani do odpowiedzialnośei w myśl przepisów :wojskQwych _
lulrnych (dyscyplinarnych).
Powołani na zebrania powinni być czysto
'łbrani, umyci i ogoleni. .(P)
'

dyżury

aptelt

Dziś dy~urują apteki: M. Lipca (Piotrkow.

&ka. 193), M. IVIliliera
(Piotrkowska 46), w.
Groszkowskiego (Konstantynowska 15), Perelmar.a (Cegielniana
64), l:L Niewiarowskiej
(Aleksandrowska 37), z. Jankielewicza (Stary
&inek 9.) (n)

komunikat

.
. .
.
· .
_SekretarJ~t L1g1 Mocaistwo\~ego Roz:
~OJU f'.olsk1 .uprasza wszyst~1c osoby J
mstytucJ_e,. ktore otr~ymały b1let)'. na odczyt n~1111stra Sławo1-Skła_dk~w.sk1ego, a
dotąd 111c uregulowały nalcznosc1, o wpła-eeuie przypadających kwot .Oeden złoty
~ u:1ejsce ~-a parterze, 50 g~. - n~ ?alkome. 1. g&l~q1) do Sekretaqatu. L1g1 (Al.
Kosc1usz~1 ~r. 1! od ~odz. 7-~ wieczorem).
Nadm1ema .się, ze doch~d z odc:;yh.~
pr~ezpaczony Jest na robqtmcze ogrodk1

~1ec1ece.

Wieczory dysk1u;yjne
w Lidze Mocarstwowego

Rozwoju Polski
Dnia 5 grudnia r. b. o godz. 8-ei wieRQrem w sali odczytowej Ligi przy ulicy
Al. Kościuszki Nr. 17 odbędzie się staraniem Wydziału Propagandowego Komitetów Wojewódzkiego i Miejskiego Ligi
wieczór dyskusyjny.
Referat p. t. „Naczelna Izba Gospoaareza" wygłosi Ks. prQf. dr. A. Roszkowski,
poczem odbędzie się dyskusja.
:Wstęp wolny dla członków Ligi i zaproszonych gości.

Maskarada sylwestrowa
Ligi Morskiej i R:iecznej

"

sw1ata u u

o ona

Kierując się powyższą sentencją, Komisja Kulturalno - Oświatowa Narodowej P31rtji Robotniczej lew.
Dzielnicy
Górnej, Kątna 2, zajęła się samokształce•
, ,
'ł
'
mem ws.rod ogo u robotniczego urządzająe, U·t oc.zyste akademje narodowe; zbiorowe wycieC'lJki, odczyty, organizują.& Bibljotekę i Czytelnię Robotniczą dostępdla sz.t-rok"Tego ogół u robot rucz.ego.
·
ną
świetlica Robotnicza posiada na usługi ceytelników, kilka tygodników, dzienników mieJ· scowych i ntW~:mieJ. Sl'n"WVCh
k'~~-··
. . ~„„
przesyłanych przez poszczególne Administracje pism bwpłatnie lub za zniżoną oplla,tą, - czynna każdego dnia :wiec:zorem. Bibljoteka _ zebraną. w
dużej
miiąze z łaska~ych ofiar zaopatrzona w
doborowe dz.ieła, rozporządza obecnie pra
wie dwoma tysiaeami d~ieł o treści nauk?wej, powieściowej, histOł·ycznej i społ'eozncJ·, onrawnych W płótno,_ czynną
L'
jest dwa razy w tygodniu od godz. 6-ej
do 9-ej. Każdego wiecizoru audycje radjofoniczne. Kom4!ja, - zdając
sobie
15praw~, iż kobiety jako matki i żony niejednokrotnie mogą i powinny wywmeć
ogromny WPłYW na stosunki wewnęt:rzne domowe, jako też i na całokski:ałt na.szej polityki i gos;podarki
Państwowej,
_
nizu · e cał szereO' odczytów dła
or~a
J
Y..
"'
-

CU

u

kobiet, na tematy społeczno wawcze, które wygłaszane b~dą łaska.wie
przez Panie ze Zwiazku Pracy_ Obywatelskiej Kobiet.
Pierw&Ly odczyt na temat „Rola kobiety w Społeczefultwie i Pańsłwłe" wy_głoszony zostani<e w piątek dnia
6-g<>
b. m. o godz. 6-ej 45 m. wieczorem w lok alu własnym. N as t ępny odczyt na. temat: „Czystość i estetyka mieszkań j
ko czynnik dobrego współZycia rocl.zinne..
go" odbędzie się w następny pią.tek dnia
"n1.
• • D 1 ·
b
f3 b · m., o godz · Ji:W\.
wyzeJ. a eJ Y
zapoznać ogół Tobotniczy z ogólną hy-

~ieną, Z ~Ó~~i .chorob~i ~y~ającymi

na zdrowie 1 zyc1e robotnika 1 J~o rodziny,.....: ja.k się ich należy :w~ i
zwale-bać - wsr1:częte zostały sta.Tania w
Czerwonym Krzyżu o urzą~ie w loka~
I~ Dzielnicy Górnej specrj"ainych odc.zytow wygłasza111ych przez p. tp. Lekarzy.
Wejście dla wszystkich bezpłatne.
o jak.najczęstsze odwiedzanie naszej
świetlicy i Bibljoteki, oraz o najlkum.iiejsze uczęszczanie na powyższe odezyty_
IZ8prasza cały ogół robotniCtry„
. Komisja Kulturalno - · Qświatowa,
i·,
N. p, R. Dzielnicy Górnej.
•
,

•
Kurs wyszk 0 Jema

dla lekarzy w

państWO\Vej służbie

··

położenie złagodzić.
Organizowane bywają

artykułów żywnościowych i

rozda.w:nietw.~

opałowyc

otwierane Sł kuchnie które wydają goto.
wą stra~
,
·
· J
W eiUU nadchOOząeej zimy akej.a pdl
mooy rządowej dla bez.robotnych będzit
•prowadzona w szerszych rozmfarach, jalQ
w latach ubiegłych. Włache l"Młd<>we, Oli
·p~rająe &ię iD8. wnioakaeh Unędu WojeJ
wódzkiego, zarządziły, aby
pomoc dla,
obo
h b
~..1
bezr tnyc
yla prowau:uJna w ciągu
mie~ięcy mnowych, (a więc nie~~
ZOW-0, jak"'. Ja~a.ch ubiegłych) •.
Upraiwmem do otrzymywawa~
móg będą ei 007.rohotai, ktOO:ey r · ·
wali się w PaństwowyIIl UmJ<izie B •
ónietwa Pracy, celem otrzymainia pracy
i P;:aeY: ~j ~~me. m~, ~
maJą_tku ara doc.hodow me lINlJą l~Z81Dl·
od dłu
szkują
z.w.ego c:za&U na
miasta. Pomoc będzie ud?;iela.na Pod pe>./
staci~ ~~ gotówkow!cll, lu? ~~
tów zyw.nosc1owyeh. w eaągu. nues:ięcy: ~J
mowych. Bezrobotni samotm otrzym~ą
gotówką zł. 20, lub równowru:tość w proJ
duktaeh, rodzina d<> 3-ch osób otrnyma.
zł. 30 i rodzina powyżej 3 osób 45 Zł. Re,
jestrację i
ro?.dawnictwo
artykułóWi
względnie gotów.ki prowadzić będą Magi
straty pod
Urzędu Woje..wódz.J
kiego:
·
· ·
Nie ulega wątpliwości, że obec.na. for~
ma pomocy bezrobotnym przy.czyni si~
w dużym stopniu do złagodzenia nędzYi
pośród nich; tJin WU.ęcej ,że r~

kootro4

zdrowia

,
W dniu 7 stycznia 1930 r. w Państwo- I by _w c~asie póź~iejs~ym~, a ktor~ ~awej Szkole Higjeny w .Warszawie roz- Il!nk1 słu~~we ,(me~ozno:c z~stąp1ema9
pocznie się ostatni skrócony czterotygo- me J?Ozwohły na 1:1konczerue kursu. Zgłodniowy kurs wyszkolenia dla tych lekarzy szeme n.a kurs maJ.ą charakter. -dobrow-0.ln~
i farmaceutów, którzy zajmują już sta- Na czas trwania kursu kandy<laci otrzJ,nowiska w pa11stwówej służbie zdrowia. mują tylko płatny urlop, oraz zwrot kosiBezpośrednio po kursie odb~dzie ~ię eg: tów p_odrófy wraz z ~Jetami- za ~aS-@"Ze-·
zamin. Na kurs ten mogą byc przy1mowam jazdu.
__
.
•
zasadniczo ci z pośród praktykantów,
Uczestnicy kursu oędą · mogh zam1esz-:
względnie prowizorycznych (kontrakto- ·kać w bursie Państwowej . Szkoły, Higjewych) lekarzy i farmaceutów, którzy wstą- ny za opłatą 6,50 zł. dziennie wraz z upili do państwowej służby zdrowia przed trzymaniem. Podania winni składać kant stycznia 1925 roku, a którzy nie odbyli dydaci na rę~e wojewodów (w 'Warszawie
kursu przeszkolenia, w drodze zaś w,r.jąt- na ręce konusarza Rządu).
ku również ci, którzy wstąpili do służ-

będzie niezwłoc:7.illfte, gdyż Urząd

Woj&

wódzkii posiada już na ten cel fundasz.e

Mi . t
i "instrukcję, .opracowaną przez· m.s er•
stwo Pra.cy

1

Op.

Społ

Statystyka Pogotowia
Kasy Chorych
Za miesiąc listopa<l statystyka

_ogpro.;

wia KasY. Chorych pr:tedstawia si~ nast_ępt&
jąco:

,

Ogółem pogotowie wyjeżdżało -<l-07"26'.i2

położnic ~80, n,a„'
2132.
1
Na. ogólną ilość .wypadków nagły=i
dzień miało miejsc 1035, w nocr, 1097,
z tego.OO wwadków pra.y pracy~
Do szpitali przewieziono 112 osób'11 :wet.
Nocy wczorajszej około godziny 1-ej, \ ka:z k~órego.po przybyciu n3 m~ej.sce stw.ier zwań fałszywych było 70. ,(P);
na schodach domu przy ul. Zachodniej 54, dz1ł, z~ K"'.1atk:>wska ?truła się benzolem.
dozorca domu znalazł Jeżacą tam w stanie Po udz1elemu p1erwsze1 pomocy, desperat!
nieprzytomnym 16-letnią Mark Kwfatkow· kę w stanie o~~abionym przewiez!o_no. kaskcv zamieszkałą w tymże domu.
retką pogotowia do szpitala m1e1~~~go a l'i]liiJl§ll§JiliiJłBl§lliJliUiJ1SJl§llil a
Ponieważ Kwiatkowska nie da wata żad- w Radogoszczu. Przyczyny samobo1stwa
KINO-TEATR
nych oznak życia, zawiadomiono jej rodzi- nie ustalono. {w),
ców, a następnie pogotowie ratunkowe, łe•

,

<:>.- -

Zamach samobójczy

.wypadków. Z .,tego do
głychtwypadków

16-Ietniej dziewczyny

Złodziej

8

recydy,vista

w

Roztargnieni

16 parasolek, 1 firankę, 2 teczki, 2 rę&awiczki, 7 ~kiewek, 4 książki, 1 koc,
t zegarek, 2 pary spodni, 2 laski, wieszadełko do spodni, 1-0 postumentów, weksel
na 300 zł., 2 s~etry, l koszyk, 1 szalik,
parę kaloszy, czapkę, puderniczkę, 1 pacz
'.cę, kolczyk, 2 sttk11ie, dewizkę srebrną,
sznur pereł i kołnierzyk.
Przedmioty powyższe są do odebrania
\W "'>'dziale ruchu K. E. Ł. przy ul. Tram1witfo,•.reL6, w rrodzinach urzędowycll. (p)
1
• b~------.(:L_
-·-"-'
"t

sprawy ostatec,'Zllie lilie rozwi3zu.ie, gdy-Z
okres pobierania zal>omóg wynosi · 17 ty~
godni, po wyczerpaniu których, bezrobot~
ny zdany je.st na łaskę losu. Rząd :rozu1
'ar..lr; ~
• t...~~hn..h.~·ch ....J
mieJąc Cl~.........e pv.-vc.eme ~V>JV\d.~
V{
okresiie zdmy, pod rótnemi
postaciamjJ
wycho- przychodzi:i im z pomQCi, ał>y: ciężkie iebl

N.P.R. Jewi·cy
PracaO,Os'w1•atowa
•
J d d k
d "

Staraniem Łódzkiego Oddziału Ligi
Morskiej i Rzecznej zostaje uriądzona wielka Maskarada Sylwestrowa w połączonych
salach Filharmonji i b. restauracji Teatral2ej. Przeznaczono 20 nagród między innemi wyjazd zagranicę, kosztowne podarunki i inne dla najpiękniej i najpomysło
wiej ubranych Pań.
Pierwsze organizacyłne zebranie komitetu
maskaradowego,
złożonego z
wpadł
ręce
przedstawidełi
świata
artystycznego i
prasy odbędzie się dnia 5 grudnia w lokalu
W nocy z dnia 1 na 2 grudnia w KaliLigi ~ i Rz. A1. Kościuszki 53, o godz. szu urzadzono wielką obławę policyjną.
7-ej wieczorem.
Podczas- przeprowadzenia obławy funkcj~
narjusze policji zauważyli jakiegoś osobmłbdzianie ka, który na widok mundurów policji rzuw miesiącu listopadzie roztargnieni Ło- cił się do panicznej ucieczki. Policjanci pudzianie zostawili w tramwajach następują- ścili się za nim w pogo1i i ujęli go. Okaza-

ce pr.zedmi<>ty..:.

c bezro o

o

Bezrobocie, ta powojenna choroba spo- robotnych w Polsce stale, choć nieznacz- wym, gdy roboty publiCZM nie mogą DY~
łeczna, która szerzy się w najlepiej na- nie się zmniejsza. Władze
państwowe prowadzone, gdy wydatki na opał,
ciec
wet urządzonych gospodarczo państwach czynią od lat szeregu usiłowania łagodze płą odzież i t. p. stają się konieezną poY ałoaca r• 7 •· 24 europejskich, jak Anglja i Niemcy, od nia bez.robocia i znaczne srtrny na to po- trzebą, dola beu-obotnych poga..raza &ę j
Zachód • I• 15 111. '39 lat szeregu trapi również i nasz kraj i święcaj'ą, głównie przez subsydjowanie ro- niejednokrotlllie ~grorona jest egzy.sten·
Wa. księiyca f• 11 is. 11 najdotkliwiej odczuwać się daje w ośrod bót publicznych, prowacUonych przez sa- cja rodz.ID.y robotniczej, skazanej n&. osta
Zaehócl • I:• 17 m. 56 kach przemysłowych. Obecnie jednak w morządy, dożywia.ufo i t. p.
teO"mą nędzę. - Zapomogi ustawowe, ktd
miarę normalizacji stosunków, ilość be.zRzecz zrozumiała, że w ókresie 2'iino- re pobiera pewna część
bezrobotnyeh,

śBODA

Nocne

Rządowa

ew· erć
'ff

policji kaliskiej
to się, że ujętym jest łodzianin znauy zło
dziej recydyw'ista Kałmen Zajfer, ukrywający się od roku 1926 ~rzed władzami policyj nemi.
Zakutego w kajdany Zajfera przy:wiezio
no do ur~ędu śledczel!o w Łodzi. {p )'

·----

miliona zIotych
~

L ·.

Dm I dni na•t~pnJ'ch !H
Arcyd:r:ieło wytwórni „Metro-Goldwya-

Meyer. reżyserii słynnego
Victora Sjostróma

Maski
Erwina Reinera
Według rozgłośnej powieści Jakóba We.uermana.
Histo?'ja nieziemskiej miłości i wieczne5:o po2ąd&•
nia„ Fas::ynujqcn kreacja króla amantów

JOHNA GILBERTA
jako

nieprzebic.raill"Y w środkach nowoczeaa>y
DON JUAN, przepięknej

na pomoc żywnościową dla bezrobotnych
jak się dowiadujemy, urząd wojewódzki
na skutek star;iń p. wojewody Jasz:
czołta otrzymał z Ministerstwa Pracy t
Opieki Społecznej sumę ćwierć miljona zł.
na pomoc dla bezrobotnych na zimę.
Powyższa suma przezuaczona jest dla
bt;trobotnych całego wojew?ct~t:wa, jed_nak. na Łódź 1,,Rrzypada w1ęce1 mz p_ołowa,

tej k~o.ty.
.
.
.
. ~1m~terst~~ wyraziło w ~"V? 1 m czasie
opmję, ze _lep1eJ byłoby u~z1ehć bezrobotnym te1 pomocy w go~ow~e, le~z za.
równo. władze komunalne, 1a~ 1 san:i1. bezrob?tm przez swych delegato';V byh mneg? z?ama, wo?ec czego zak11p1ona . zostame zywność 1 rozdana t>riez mpgistrat.
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Al„MY

RU~ENS

i czaruiącej wiedenki

EWY VON BERNE.
W ap•niała iluetracja muzyeina w wykona.ni•
wiolldej orkiestry 1ymfonic•nei J'Od dyrekci'!

A. CZUDNOWSKIEGO

r· 4 pp. w 1ob. i aiedz:. •
!!• 12 w poł., ostatui"ł'o o !!• 10 w.
Ceny miej1e na pi•rwszy aea.os o?- .1 zł., w „b
i niedz. od 12--'-3 pp. wszystkie m1e11ea po 50 f'•
Bilety ułzowc Qie ważae w niedzi.t:l~

Po•a,tek seaoaów •

I

~~~~~~mil~~~~~~~~
',

Nr.

33~

„HASLO" z dnia 4 grudnia 1929 ;roku.

Trzej znani kasiarze przed

sądem

'ibd.

Oszust skazany na 3 lata więzienia
Ciekawa sprawa w

Niezwykle ciekawy wyrok w charakterystycznej sprawie
W dniu wczorajszym

Sąd Grodzki w
rozpatrywał niezwykle sensacyjną
n>rawę, wyrok której był dla wszystkich

dobrze znani.
W dniu wczorajszym na ławie oskarżoW dniu wczorajszym stanęli wszyscy nych Są~u O~ręgowego. w. Łodzi ~asiadł
trzej przed Sądem Grodzkim, który po 42 -. letm .Jul1an Gawronsk1, oskarzony o
\hecnych na sali prawdziwą niespodzianką. rozpatrzeniu sprawy uwolnił wszystkich t~! ze "! hpc~ 1921. r .. spo!kawszf na staSzczegóły tej charakterystycznej spra- trzech od winy i kary, polecając jednocześ- CJi Łódz-:-Kahska Jakiego~ przy1ezdnego
wy ·przedstawiają się następująco:
nie skonfiskować wszystkie znalezione przy z. Amer)'.ki .okradł g~o z posiadanych p~zez
W nocy z 29 na 30 czerwca r. b. urzęd nich narzędzia kasiarskie. (p)
mego p1e111ędzy. Sprawa ma następujące
nik Kasy Chorych Siedlecki wracając do
~ zauważył trzy męskie postacie przeµdzające mur ogrodu Ks. Poniatowskiego
l kierujące się ulicą Łąkową w strunę Mo'aopolu Tytoniowego.
beżrobotnych
. Urzędnik przypuszczając, że jest to
~:rzygotowanie do napadu na Monopol TyZarządu Głównego
toniowy udał się na dworzec Kaliski i za'.alarmował niezwłocznie VI komisarjat poZarząd Główny Funduszu
Bezrobocia nych, brukarskich, zatrudnionych w że
icjt
. postanowił wystąpić z wnioskiem do mini- crludze śródziemnej i przy spławie, oraz zaW niespełna kilka minut po telefonie stra Pracy i Opieki Społecznej o uchyle- frudnionych w cegielniach, czynnych nor,J:a miejsce wyruszyło kilkunastu policjan- nie przepisu, zawartego w art. 5 ustawy malnie krócej, niż przez 10 miesięcy w
ł0w1 lecz pomimo długich poszukiwań z dnia 18 listopada 1924 roku „o ubezpie- ciągu roku.
Wspomniana ustawa przewiduje, iż
\} tropienia nie udało im się znaleźć ani czeniu na wypadek bezrobocia" dla bezpwych trzech osób, ani jakiegokolwiek po robotnych robotników sezonowych, wy- minister Pracy i Opieki Społecznej może,
ł1ch śladu.
mienionych w rozporządzeniu ministra na wniosek Zarządu Gł. F. B., w porozuKiedy policjanci wracali do gmachu Pracy i Opieki Społecznej z .dnia 27-go mieniu z ministrami skarbu i przemysłu i
handlu uchylać w razie potrzeby na czas
gazre mieści się rezerwa policji pieszej i października 1924 roku.
konnej zauważyli na rogu Żeromskiego i
W myśl treści wspomnianego wyżej trwania sezonu martwego, działanie wyżej
Karola trzech młodych ludzi. Kazano im się art. 5-go ustawy, robotnicy sezonowi, wspomnianego przepisu ustawy w stosunku
kategoryj robotników
.,.legitymować, lecz nieznajomi nie po- których praca normalnie trwa krócej, niż do poszczególnych
siadali żadnych dokumentów. Wobec po- 10 miesięcy w roku, nie posiadają prawa i w poszczególnych miejscowościach.
~szego zabrano ich do komisarjatu, do świaqczeń (zasiłków) w okresie trwaPrzychylenie się ministra do wniosku
tdzie poddano rewizji.
nia sezonu martwego, t. j. od 15 grudnia Zarządu Gł. Funduszu Bezrobocia przy· Rewizja dafa niebywałe wyniki ponie- do 1 marca włącznie. Do takiej kategorji czyni się poważnie do złagodzenia skutków
waż znaleziono przy nich komplet niezwy- robotników sezonowych rozporządzenie braku pracy, odczuwanych dotkliwie szczekle precyzyjnych narzędzi kasiarskich, gu- zalicza robotników: budowlanych, ziem- gólnie wśród robotników sezonowych.
mowe rękawiczki, buty i t. d. Przesłano
kh wobec tego do urzędu śledczego, gdzie
poddano ich badaniu. Zeznali oni, że naKINOMIMOZATEAT~
eywają się: Jan Gilte, Stanisław Kaspeski,
fan Adamek, że są z zawodu kasiarzami, że
odsiadywali kilkuletnią karę za w1amania.
UL. KILIŃSKIEGO Nr. 178
Następnie oświadczyli,
że
wybierali
s\ę do Kalisza gdzie chcieli włamać się do
Od wtorku dnia 3 de poniedziałku dnia 9 a-rudnia 1929 roka wł.
Banku Kupieckiego.
W czasie drogi zauważyli w przedziale
kolejowym vis a vis siebie znajomego wywiadowcę policji,
wobec ~ego wysiedli
I wrócili pieszo do Łodzi.
W Łodzi nie mieli zamiaru popełnić
zadnego przestępstwa ponieważ są oni za
Podług ałośnej sztuki Wł. PERZYŃSKIEGO

,JOdzi

I

O uchylenie ·s ezonu martwego
dla

Wniosek

Funduszu Bezrob.

UŚMIECH

JADWIGA SMOSARSKA
KAZ. JUNOSZA STĘPOWSKI
JOZEF WĘGRZYN.
program:
I

Kurs dla dziennikarzy
i publicystów
W Tonmiu

odbędzie się

w styczniu pod
protektoratem min. Kwiatkowskiego 5-dnio
,w y kurs dla dziennikarzy i publicystów.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczów
z historyczną i wspókzesną rolą Pomorza
w życiu państwowem i gospodarczem Polski oraz z szeregiem aktualnych zagadnień
politycznych związany:ch z t. zw. kurytarzem gdańsldm.
Wykłady na kursie obejmą wybitni uczeni i znawcy zagadnień bałtycko - pomor6kich.
.
Na zakończenie kursu instytut bałtycki
brganizuje wycieczkę naukową do Gdańska
\ Gdyni oraz szere_g, wxcieczek P.O Pomomi.
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·~ Rekordowo ~ film

RICHARD DIX

m

ałynn: .:~~ ~Ow

W szponach

w głów. roli kobiecej RUTH ELDER.

•

•

i
•
•

:
•
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Awauhmiczość, humor

i temperame..t, oto l'łówue

sz=ęścia

udaje mu oię jednalc
trudno.ici..

pnezwycięiyoi

NadproJrram:
W-esoła

ameryknńika komedj&

oraz

tnodnik filmowy.
P-tek ...aaaów w dni powszednie o rodz. 4-oj
'łV .OOoty, 11ied2ielę i óvięt& o i<>M· 12,30 W dni
F19Wazedaie od rodz. 4 do 6 i w niedzielę od
12,30-3 pp. wazyatkie miejsca p• 30 i 50 rroazy.
W poniodaiałek wazy•tkio
y• SO i 30 11''·
OrkiHb'& q.mf. pod batu~ P• LtcCZYCKIEGO
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Do stojącego na stacji Łódź-Kaliska
przybysza podszedł Gawroński i zwróciwszy się do niego w języku angielskim oświadczył, że również jest amerykaninem.
Po chwili obaj udali się na przechadzkę,
kierując się przez park Poniatowskiego.
Przechodząc przez park zauważyli oni leżącą na drodze paczkę.
Gawroński pod
niósł ją i po otworzeniu ujrzał w niej więk
szą sumę pieniędzy w walucie amerykań·
skiej. Gawroński zaproponował podział
znalezionycll pieniędzy, na co amerykanin
·
z ochotą się zgodzi1.
Po chwili dobiegł do nich jakiś nieznan)
osobnik z zapytaniem, czy nie znaleźli przy
padkiem zgubionych przez niego pieniędzy,
a ujrzawszy leżącą na ławce paczkę stwierdził, że to jest jego własność i skonstatowawszy rzekomy brak w niej pieniędzy zarzucił kradzież ich, przybyszowi z Ameryki.
Przeprowadził on na miejscu doraźną rewizję i nie znalazłszy nic odszedł wraz z drugim osobnikiem. Po pewnym czasie naiwny
Amerykanin skonstatował kradzież pienię
dzy z portfelu, dokonaną najprawdopodobniej podczas przeprowadzenia rewizji.
Zameldował on natychmiast o tern odnoś
nym władzom, które wdrożyły energiczne
doch<#dzenie, uwieńczone pomyślnym skutldem w postaci aresztowania Gawrońskie..
go. Po przeprowadzonym wstępnym docho
dzeniu Gawroński został wypuszczony za
kaucją na wolność i wyzyskawszy tę okoliczność zbiegł do Stanów Zjednoczonych.
Nie usiedział on jednak długo, gdyi
za prowadzenie domu publicznego i potajemny handel wódką został on z granic
Stanów wydalony i wrócił do Polski; tu zaś
po krótkim przebywaniu na wolności został
aresztowany i przekazany do dyspozycji
Sądu.

W dniu wczorajszym sprawa powyższa
tematem rozpraw Sądu Okręgowego
w Łodzi, który po rozpatrzeniu sprawy i
wysłuchaniu świadków wydał wyrok, mocą
którego Gawroński został skazany na 3 Iata więzienia, zamieniającego na dom
poprawy, a na zasadzie amnestji jed!l'
'trzecia kary została mu darowana. (i)
była
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Zwłoki mężczyzny na
kole~owym

'

''

torze

Na torze kolejowym pod Piotrkowem.
w dniu wczorajszym znaleziono

GILBERT

Sensacyjny zwrot w procesie

o

nadużycia

poborowe w Wieluniu
Główny świadek cofa swoje zeznania
W swoim
bardzo
I.
sprawa o
poborowe w P. K.
głośną

była

zostali skazani na kilkuletnie ~iężkie więzienie.
Obecnie dowiadujemy się niezwykle cie
kawej rzeczy, a mianowicie, że główny
świadek oskarżenia Pfeifer, który zeznawał, że widział jak oskarżeni brali łapówki, cofnął wszystkie swoje zeznania, oświadczając, że powiedział to bez namysłu,
ponieważ był zmęczony 12-godzinnem badaniem u sędziego śledczego.

Zuchwałe włamanie
dokonano w Łodzi niezwykle śmiałego włamania do mieszkania
niejakiego Habermana przy ul. Łagiewnic
kiej 7. Około godz. 1-ej w nocy gdy domownicy oddawna już spali dostali się za
pomocą podrobionych kluczy do mieszkania wspomnianego Habermana jacyś nieznani sprawcy i wykradli znajdujące .się
w przedpokoju dwa palta damskie fokowe
i kotikowe. Gdy rano stwierdzona została kradzież, domownicy zaalarmowali wła
dze, które wszczęły w tej sprawie energiczne dochodzenie. Poszkodowany oblicza
swe straty na 1500 zł. Jak się dowiadujemy władze śledcze są już na tropie. sorawcóur kradzieży. ,(i),

Nocy

eediy fiłma w którym Richard Dix tym r.aum
juo Nkrut w lłllłbóe kolonialnej popadawnerer
u..Aiany.h oytuaoji, Dzięki odwadze i odrobinie

tło:

"'l&Ołć ICOZ41CA

cza~ie

D&ia i dni

Sądzie Okr~gowym

cięż. ran„
nego Antoniego Więckowskiego, miesz·
kańca wsi Antaniew, gminy Ręczno, p<>
wiatu Pdotrkowskiiego.
w roli głównej JOHN
Więckowski jadąc na gapę, wyskoczy!
na międeytorze wprost pod koła nadcho·
dzącego ze strony przeciwnej pociągu i uderzony przez lokomotywę, dostał się pod
koła pociągu, które go zmasakrowały formalnie.
Więckowskiego starano siię przewieźć
do sz.pitala w Piotrkowie, jednak w droZ drugiej strony Pfeif7r zezn~jąc w cza- dze zmarł on n~e odzyskując orzytomnos1e procesu płk. Rogalskiego, ze sam da- ści. (w),
wał oskarżonym łapówki wydał tern samem
wyrok na siebie, ponieważ wytoczono mu
sprawę sądową za ~rzekupywanie urz,ędników państwowych.
EJ
Obecnie ponieważ Pfeifer cofnął wszy- El B~łHO. Tl!'..ATa.
El
stko, zmieni się prawdopodobnie i wyrok
na niego. W wypadku jeśliby został przez
Sąd w Wieluniu uniewinniony, a sprawa
„~
odbywa się w bieżącym tygodniu, tern samem zrehabilitowałby płk. Rogalskiego 8
El
oraz por. Kijanię, ponieważ był on jednym l!1
lhii i dni nasti;pnycb
EJ
świadkiem oskarżenia i na nim opierał się
[5l ReweJacyjne arcydzieło oby GJ
całkowicie akt oskarżenia przeciwko nim.
obecnej pod tytułem
El
(p)

Nast~pny

nadużycia
U.
Wieluń, kiedy na ławie oskarżonych woj.
skowego sądu w Łodzi zasiadł płk. Rogalski, por. Kijania i sierż. Wróbel.
Wszyscy trzej po zbadaniu świadków

I

LOSU

W rolach iłównych

Znaczenie polskiego Pomorza
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Autobus wjechał do rowu
Wczoraj w nocy miał miejsce na szosie
Zgierskiej obok posterunku policyjnego Radogoszcz wypadek samochodowy, który
omal nie zakończył się katastrofą. Oto
autobus ŁD. 80761 kursujący między Ło
dzią a Przedeczem z powodu ciemności
i zepsutych latarni wjechał do rowu.
Na szczęście szofer zdążył w porę zahamować staczający się wóz i zapobiec nieszczęściu.

! SZAMPAN I
El
EJ
EJ

m
EJ

m
EJ
m

Autobus przy pomocy pasażerów i po- 13]
licjantów z posterunku wyciągnięto na r.:'t
&:I
szosę i dalsza podróż była iuż kontvnuowaEJ
na bez przeszkód. (p)

I:]

(P ALAIS DE LUXE)

W rolach głównych : .

BETTY BALFOUR
i JACK TREVOR
Film zrealizowany C.:aztem kilku tysi<;cy dcdarów.
Zajmuj...ca treść! Borata wystawał Wspaniała r1'al
POCZ11tek codz, o f• 4 30 pp. w eoboty niedziele
i święta o g, 1 pp
ee.y wnytlcich miejsc n11 pierwaze aeanae 50 S'Orkieatra

powięks•OD.11 pod batut.,.
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WYJA NIENIA PRAW E
I.
JAKIE SĄ SKUTKI PRAWN~
SĄt) OWE GO ODROCZENIA WYPŁAT?
Z chwilą, gdy rząd wyrokiem przyzna
handluj ącemu odroczenie wypłat na
3
'miesiące, od tej daty występuje cały szet·eg skutków' prawnych. W
pierwszym
rzędzie, z chwilą zarządzonego odroczenia
wvpłat, dłużnik pożbawiony zostaje prawa zarządu nad swym majątkiem, nie
może czynić darowizn, zaciągać zobowią
zań itp. c}\yba, że został do tego upoważ
niony przez nadzorcę sądowego. W czasie
trwania odroczenia wypłat postępowanie
egzekucyjne przeciwko dłużnikowi
nie
i. :>że być wszczynane, a wszczęte ulega
wst rzymaniu, a11alogicznie wszelkie zaję
cia, dokonane przed wyrzeczeniem odroczenia same przez się upadają. W tym
samym okresie nie można uzyskać na
nieruchomościach ałużnika żadnego wpisu hipotecznego. Odroczenie wypłat nie
ta.tnuje, z natury rzeczy, biegu
spraw,
"o.zpoczętych przeciwko dłużnikowi, jak
xównież nie stoi ono
na przeszkodźie
wszczynaniu przeciwko dłużnJikowi nowych spr aw sądowych. W czasie trwania
odroczenia wypłat nie może być dłużniko
wi, co najważniejsza, ogłoszona
upadlość.

Odroczenie wypłat nie
m:ględem współdłużników

ma
skutku
i poręczycieli,
· tó::.·zy płacić muszą. Istnieją również pe. \'!1e zobowiązania, na które
odroczenie
wypłat nie rozciąga się i które muszą być
wa właściwych terminach płatn·e. Do zobowiązaii tej ka tegorj i należą: 1) należ
r ości z zobowiązań, zaciągniętych po wy1zeczeniu odroczenia wypłat, 2)
koszty
postępowania zapobiegawczego, 3)
zwyczajne podatki skarbowe i komunalne, 4)
:należności z tytułu um ów najmu
pracy
oraz zwh!zane z nią opłaty na rzecz instytucji ubezpieczeń społecznych itp. Jak.
z powyższego zestawienia wynika, dłuż
ni!{, który uzyskał sądowe odroczenie wypłat, musi pokrywać bez przerwy swe t.
zw. zobowią:zani a codzieru1e. Odroczenie
wypłat kofl.czy się dwojako: 1) ogło.sze
niem upadło{;ci, lub 2) układem z wierzycielami
Ile
JAKl\ JEST ODPOWIEDZIALNOśC
śWIADKA ZA ODMOWĘ ZŁOŻENIA
PRZYSIĘ GI LUB ZEZNAN
W P ROCESIE KARNYM?
W m yśl nowej procedury karnej świa
cek za ni espełnienie swych obowiązków
ulega karom, które inogą mu być wymierzane doraźnie przez sąd, t. j. bez oddzielnego postępowania karnego. Kary te
są następuj ące. Za nieusprawiedHwione
niestawiennictwo sąd skazuje
świadka
ua grzywnę do 500 złotych, oraz na zapłacenie kosztów, wywołanych
odroczeniem r ozprawy z powodu jego niestawien
nictwa. Grzywnę, w razie
niemożności
jej ściągnięcia, zamienia się na areszt do
2 t yg odni. W razie potrzeby sąd zarzą
dza też pr zymusowe svrowadzenie świad
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W1elki dramat obyczajowy z życia
cyganetji Montmartu

..,

ĄOTYL

_.
T

DllłUICOWY• "f

\"

re:ł.

A. Elchberga.

,.-
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ANNA MAY-WONG
GASTON JACQUET
NIEN SON LING
OrkiNtra

symfoniczna _.pod batut~
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Wymienione wyżej kary stosuje wobec świadka sąd w razie nieusprawiedliwionej odmowy złożenia zeznań lub przysięgi, przyczem w razie ponownej odmowy sąd mocen jest skazać świadka ponownie na grzywnę do tysiąca złotych z
ewent'ualn<ł zamianą na areszt do jednego miesiąca. ~iezależnie od powyższych
kar, sąd może nakazać niezwłoczne aresztowanie świadka, odmawiającego zeznai1
lub przysięgi na czas nieurzekraczający
jednego miesiaca.
K. Kl.

osztem Teatru Popularnego
ma

być podwyższona

subwencja dla Teatru Miejskiego
władz wojewódzkich

Apel opinji publicznej do
Krążą.
bliższych

uporczywe pogłoski, że w najdniach ma być
uchwalona
przE>z Magistrat sprawa wypłacenia dodatkowego subsydjum dla Teatru Miejskiego w wysokości 10,000 zt, pozatem
ma być zmien:ony paragraf kontraktu
z p. Adwentowiczem na mocy
którego
miasto obowiązane będzie wykupić od p.
Adwentowicza wszelkie sprawione prze-

Wzrost produkcj· hut
żelaza

i stali

Dane statystyczne ruchu hut żelaza l lkieleckiem 267.472 tony, w woj. krakowstali za okres od dnia 1 stycznia b. r. do skiem - 6.812 ton, w woj. śląskiem dnia 31 lipca b. r. wykazują wzrost pro- 509.544 tony, razem więc produkcja wydukcji hut żelaza i stali w porównaniu niosła 783.828 ton; w pierwszych zaś
do produkcji z pierwszych siedmiu mie- siedmiu miesiącach b. r. produkcja ta
sięcy 1928 r. Wytwórczość wielldch pie- wynosiła: w woj. kieleckiem 298.850 ton,
ców (surówka) wynosiła w ~onach: w w woj. krakowskiem trochę spadła, gdyż
czasie od 1 stycznia do 31 lipca 1928 r. wynosiła 6.000 ton, a w woj. śląskiem w woj. kieleckiem 129.262, w woj. śląs- 557. 450 ton, ogółem więc wynosiła
kiem 267.607, razem więc dała 396.869 862.300 t. Wytwórczość walcowni (wyro
ton; w okresie zaś od 1 stycz.nia do '31 by walcowane gotowe) w okresie pierwlipca 1929 wytwórczość ta
wyniosła w szych siedmiu miesięcy b. r. w porównawoj. kieleckiem 137.5S6, w woj. śląskiem niu do wytwórczości w okresie pierw281.157, razem więc dała 418.753 tony. szych siedmiu miesiącach b. r., wyniosła
Również podniosła się produkcja stalow- 584.846 ton. Rur spawanych i ciągnio
ni, przez pierwsze bowiem siedem mie- nych bez szwu wyprodukowano w tym
sięcy 1928 roku wyprodukowano w woj. okresie b. r. 75.813.

Wyzysk· an· e diw· ę ów

zeń dekoracje, kostjumy i rekwizyty. Jeśli pogłoski te miałyby się sprawdzić był

by to szczyt t. zw. skandalu teatralnego,
jeślii zważyć że rzeczone 10,000 zł. Magistrat jak to wynikało ~ jego enuncjacji
na Radzie Miejskiej urwał z subwencji

'l'eatru Popularnego.
,
Hojną aż do nieprzytomności
ręką
rzucane · p. Adwentowiczowi świadczenia
poruszyć musrzą opinję publiczną do ży
wego tembardziej że w ubiegłym sezonie magistrat wszystkich kostjumów od
dyr. Gorczyńskiego nie wykupił. W ubiegłym sezonie, jak wiadomo
magistrat
ściągnął z dyr. Gorczyńskiego jednorazo.
wo 40,000 zrł. podatku, równocześnie uch walając na sezon bieżący dla p. Ad·
wentowicza całkowite zwolnienie z podat·
ku miejskiego.
Zaniepokojona i wzburzona
opmJa
publicz.na .słusznie tedy może podejrzewać, że magistrat szafuje groszem publi·
cznym i stosuje jaskrawo stronniczość VI
forsowaniu i :wykonywaniu
swych u.chwat
Wobec powyższego domagać się nal6'
ży ścisłej kontroli gospodarki teatralnej,
dochodzącej do skandalu, którym winny,
się zająć nadzorcze władze, · wyłaniając
ad hoc specjalną. komisję, o którą zgod•
nie apeluje opinja publiczna naszego mia:
stado Województwa Łódzkiego.
Civis.

niesłyszalnych

dla sygna izacji morskiej
Ciekawe próby na kana e La Manche
Z fizyki wiemy, że ucho ludzkie jest
w rażliwe na drgania dźwiękowe, których
częstotliwość nie przekracza pewnej skali, mianowicie od 16 drgań do 30,000 na
s ekundę.
Powyżej tej ilości nie potrafimy uchwycić żadnych dźwięków, dlatego też
nazywamy je niesłyszalnemi.
Chociaż ucho ludzkie na te drgania już
nie reaguje, mogą one jednak być wykryte za pomocą różnych przyrządów, a nawet być słyszane dla niektórych zwierząt.
Wiadomo już od dość dawna, że dr.gania te rozchodzą się w dowolnym kierunku,

można się orjentować, skąd głos pochodzi.
Zjawisko to daje się we znaki między

kazuje drogą elektryczną na pokład okrętu,
gdzie zostają one przerobione na sygnały)

innemi w kanale La Manche w pQrze jesiennej i zimowej, kiedy gęste
mgły,
które zalegają horyzont, hamują ogromnie
stale tam ożywiony ruch okrętów, narażo
nych na niebezpieczeństwo starcia się z sobą i napotykających na duże trudności przy
wjeździe do portu,
mimo silnych reflektorów, tam rozstawionych.
·
Z przyczyn wyżej przytoczonych, na
wybrzeżu
francuskiem, angielskiem, a
takie i amerykańskiem stosują obecnie z
dużem powodzeniem sygnalizację, opartą
na zastosowaniu fal ultradźwiękowych.
Sygnalizator o częstotliwości 40,000
drgań na sekundę jest zanurzony przy wejściu do portu w wodę i wysyła fale ultradźwiękowe.
Okręt jest uzbrojony
w
odbiornik tych fal, również zanurzony
w wodzie i obracający się w różnych kierunkach. W chwili, kiedy odbiornik jest
pochodzą
skierowany w stronę, skąd
drgania, odbiera on je najwyraźniej i prze-

świetlne.

W ten sposób

się

łatwo już

zorjentowaćl

sternikowi, w jakim kierunku ma RłY,

nąć.

jednak na tem.
z drganiami powyższem\
są z portu wysyłane sygnały radjowe.
Przy ogromnej szybkości rozpowszechni<*"
nia się tych ostatnich, która wynosi 300,000
kilometrów na sekundę, odbiór ich na
Nie

dość

Jednocześnie

zabłąkanym

okręcie następuje jednocześ·

nie z ich wysyłką. Inaczej rzecz ma si~
z falami dźwiękowemi, których szybkość
podobnie jak rozchodzą się promienie
rozchodzenia się w wodzie wynosi 1,480
świetlne, a własność tę wyzyskano w ostatmetrów na sekundę. Pomimo wi~ C. że
nich czasach w marynarce dla ułatwienia
zostały one wysłane jednocześni e / tala~
okrętom orjentacji podczas silnej mgły.
radjowemi, nadejdą z opóźnieniem t~
Sygnały świetlne, syreny, nie zawsze owiększem, im wię.ksza dzieli je odległośó
siągają skutek pożądany, a niejednokrotod
okrętu.
nie zawodzą zupełnie, gdyż przy gęstej
z różnicy czasu otrzymania obyC1w6c~
mgle działają na niewielką odległość, rozrodzajów sygnalizacji obserwator, znajchodzenie się zaś głosu podlega często
dujący się na okręcie, może łatwo obliczyć.
kroć rozmaitym zaburzeniom i nie zawsze
odległość, dzielącą okręt od portu. Jeżeli
naprzykład sygnał dźwiękowy został o-trzymany na okręcie w trzy sekundy pa
Teatr Kamerall!,l
sygnale radjowym, to odległość okrętu od
portu wynosi 1,480X3 czyli około 4,400
metrów. W ten sposób, znając odległość
Komedja w 3-ch aktach Wł. Lakatoa
i kierunek portu, okręt łatwo może doń
Sztuka w dosłownem słowa tego zna- zie postać „nadmężczymy", logiczną w trafić, nawet w największych ciemnościach.
Dodać jeszcze należy, że żadne dźwię
ujęóu, a konsekwentną w stosunku do
czeniu konwersacyjno - salonowa.
ki
morskie
słyszalne i żadne szumy mor•
założeń
autora.
Niema w niej ta.nich efektów, błędne
Doskoo.ale czuła się Marja Makarczyk skie nie zagłuszają fal ultradźwiękowych.
go kola niedw~cznych sytuacyj, łóżko
wyeh, pikantnych trójkątów, romboidów, -Wasilewska w atmosferzę salonu. Była
nagłych niespodzianek, ani innych figur ciepła, kobieca - i przekonywująca. AxFerje szkolne
tystka w każdym calu rasowa.
geometrj i farsowej.
Z swej niezbyt pop:isowej roli
Inny
Kuratorjum szkolne otrzymało zawiado.Cała akcja oparta. jest wyłącznie o
dialog, który toczy się błyskotliwie, mi- wyciągnęła artystyczne maksimum pięk mienie, że w roku bieżącym ferje świątecz...
gając tu i ówdzie doskonałemi parodoksa- nie uzdolniona Iza Faleńska.
ne w szkołach · rozpoczną się w dniu 21
Stanisław Dębicz jest artystą i reżyse grudnia i trwać będą do dnia 3 stycznia.
mi i rakietami wybornego dowcipu.
Komedja popularnego pisarza węgier rem skromnym i nie uganiającym za taW szkołach wyższych ferje trwać bę~
skiego posiada pozatem podłoże psycholo- nią reklamą: dla dobra teatrów lubi ci- od 15 grudnia do 8 stycznia 1930 r. (b)
giozine. Bohaterem sztuki jest dr. Juljusz cho pracować w Teatrze Popularnym,
Balint ,.nadmężczy~na". Kocha on swą żo który 7Jawdzięcza mu bardzo wiele. Chęt
łodzian
w
nę Edytę, zwyczajną ,,kobietę" - ale god nie chcielibyśmy go częściej ujrzeć
w
Miejskiej
Galerji
Sztuki
ność jego nie
poowala mu okazywać •reat r ze Kameralnym: jako Aleksander
Sekcja
Artystyczna
Akademickiego
Koła Ło
Glosz, pierwszy mąż Edyty stworzył Dę
swych UCZUĆ - nawet UCZUCia zazdrości.
dzian w Krakowie urządza w miesiącu grudniu
Miłość jego jest miłością hipokryty. Nie- bicz naprawdę pierwszorzędny typ stare- b. r. w Miejskiej Galerji Sztuki w Łodzi vvystawę prac malarskich i rzeźbiarskich absolwen
mniej, gdy małżonka porzuci go, „nad- go, pogodzonego z losem, rozwodnika.
Bardzo dobry był Andor Dovossy Wło tów i studentów Akademji Sztuk Pięknych w
mężczyzna" tęskni skrycie, i chę.tnie I?o~
Krakowie - łodzian. Uroczyste otwarcie wy.
wróci w jej. iramiona, zbywszy się swoJeJ dzisława Ziembińskiego.
nastąui w niedzielę dnia 8 grudnia b. r.
Młody talent Ludwika
Tatarskiego ostawy
godzinie 12 w obecnoQoi pnedstMricieli władz,
dumy:.
Erwin prasy i a19cłee~ństwa.
.
.
.
Komedję Lakatosa wystawiono n~o- rozwija Siię coraz pięlmiej. Jego
się dowiadujemy udział w wystawie biogół bardzo dobrze. Reżyserja Michała Me- posiada niemałą siłę komiczną i :wybor- rą Jak
znani
już
w
Łodzi
młodzi
artyści
mala
rze:
liny starannie i inteligentnie podkreśliła nie karykaturalną sylwetkę.
Henryk Pilch, Jerzy Krauze, Stanisław Bień
Ba.rdw dobre dekocacje dał Eustachy kowski
kolllWersacyjny charakter sztuki, cyzeluStanisław Frasiak, Andrzej Jurkiewicz,
Janina' Nitecka, Jan Migdalski, Kunitzer oraz
jąc i nacisk kładąc na płYf!-ność d!-alogu. Pietkiewicz.
Sztuka znalazła pełny; .rezonans wśród artyści rzeźbiarze: Czeczot, Zygmunt Klinowski
Równocześnie jako dr. JulJusz Bahnt dał
i .T_6~ - Z.uk.o~
rozbawionej
_ P,_ublicz.n~ci.,:
~ ~
:Melina w,yborną, z.wal:tlł i silnli w wyra-

Tll ·
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ROZRYWKA i ODPOCZ'YNEK PO PRAC\'

KINO

TEATR
Dzielny Wojak Szwejk.

';eatr Popularny: Skalrnierzanki

eatr Kameralny: -

Mężczyzna

i Kobieta.

GRAJĄ W KINACH
kozak.i.
ajka: - Szampan.
apitol: - Motyl brukowy.
~asino: Manolescu.
l:orso: - Szalony jeździec.
):zary: - Walki w Palestynie.
Era: - Policmajster Tagiejew. .
!Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
Luna: - Maski Erwina Reinera.
[Mimoza: - Uśmiech losu.
Odeon: - Papo ja chcę hrabiego.
lPalace: - On nie powróci juil:Resursa: - Erotikon.
!Raj: Dalsze dzieje Tatzs.a„.

CO

pollo: -

Miłość

t:

1Sońce:

-

Pat

i

Pataćhon

WIDOWISKA
1 1

TEATRY
teatr Miejski: -

SB

pasażerowie

jako

na

gapę".
Spółdzielnia:

- Pojedynek w przestworzach.
Syrena: - W szponach żółtych djabłów.
Uciecha: - Co kocha kobietka.
,Venus: - Walka tytanów.
[Wodewil: - Papo ja chcę hrabiego.
'lachęta:. .Ostatni pocałunek..

0

:iEA'l'R KA~IERALNT.
'l'raurutta Nr. 1.
~- łfĘżCZYZNA I KOBIETA".

ey sensacyjiµ amerykańska komedja ,,Pociąg
Bilety do nabycia w kasie zamawiań w ._ no popularna aktorka chiWka, urocza ~,...
widmo" w reżyserji St. Dębic.za. W czwartek i kwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 10 rano do 7 M„ WOllłl, która w roli SfUl.lki daje wspiuaililt
piątek bezwzględnie ostatnie powtórzenia cieszą wieczorem bez przerwy.
kreację, wyS11Wajqc
~ na czoło ncjbarchiej .-.
cych się niesłabnącem powodzeniepi barwnych i
nych rragiczek ekranu. ]ej oryginalna uroda, ...
wesołych „Skalmierzanek''.
„PAN TOPAZ".
gaw siada mimiczna oraz niezwylde proste 111/daNajbliższą premjerą Teatru Miejskiego bę ralne gesty i ruciły wprowatk4zifl public;;Mśe w za.
CenY, miejsc na okres przedświąteczny znichwx_i.
.
dzie komedja M. Pagnol'a „Pan To»aZ'"
żone.
G'_
,~LODY

„KOPCIUSZEK.„.

'l'EATR

LAS".

przedstawienie szkome.
,
Jutro w czwartek o godz. 4 popot przedstawienie szkolne ,,Młody las" J. A. Hertza, sztuki wystawionej z pkazji 25-lecia strajku szkolnego.
Bilety do nabycia w kancelarji Teatru Miejskiego przx Ul. Cegielnianej 63.

szkól Powszechnych.
Specjalne przedstawienia przepięknej pierwszorzędnie wystawionej bajki <!la dzieci „Kopciuszek'' dany będzie po cenach najniższych jutro t. j. w czwartek i piQtek o g. 4 pp. Dyrekcje
szkół zechcą zamawiać bilety :wprost do Kierownictwa l'eatru Popularnego.
ij}a

....
, -<t--f!i)'ł-,--.....

GEYEROWSKI

„

Piotrkowska 295.

CO USŁYSZYMY DZIŚ
PRZEZ RADJO
PROGRAM STACH WARSZ.AWSJUE,J.
4 grudnia.
Sygnał.,-; :WietY, Marjackiej w Krako

11,5!te_-

Koncert gramofonowy.

12,05 18,1~ -

"

Koumnikat meteorol~

W sobotę i w niedzielę dwa razy barwne i KINO „CAPITOL
15,00 - Konmnikat gospodarcix.
wesołe ;,Skalmierzanki" w ""l'emie-rowej pbsa· ,,MOTYL BRUKOWY" Z 'ANNJ. MAY WONG. 15,45 - Komunikat harcerski.
Obecny lff"Ogram ,.capitolu" wrpelnia doskona· l~,16 ...._ Propam dla dzieci. P. M.
dzie.
ly obraz produkcji anl{ielskiej. Film een przynosi
Z<1$ZCzyt coraz bardziej rozwijajqcemu sif! angielskie„KOPCIUSZEK".
.
Dany będzie dla naszych milusińskich w so- mu filmowemu przemysł.owi, nie us~puje wielkim
botę popołudniu i 'Jll. niedzielę o godz. 12 ::w: po· film.om ~rykańskim, a nawet miejscami je przewyUza in.teligencjq wykonania.
Pominqwszy bołuP~
wiem ciekaWl,I treść, -uderza 11tu doskonałq · rd)'„ serią Eichberga. --pani.ał.emi sdjcciami, seylowq
TEATll MI:SJSJU
Dzis w hodę i jutro w czwartek po cenach wystawq, oraz doskonalq grq wszystkich akiorów.
Do sukcesu obrazu w niemalY:m stopniu przyczypopularnych ,,Dzielny Wojak Szwejk".

!yżemska.

- Bal.ary wygłosi ~ p. t.: ,,$..-.....
Mikołaj już blisko.
....._.
16,45 - Cza.jkowski: Suita ,,Dziadek dD ei1t

chów:".

.

17,15 ~-„W ~puszczr. ·kurpiowskiej", wygłosi i\łr

A.
17,45
18,45
19,10
19,36

Chęµrlk.

Muzyka.

-

Transmisja z Wilna.
Rozmaitości.

Skrzynka poczt roln. Koresp. bież. emówi inż. W. Tarko:wski. Giełda rolnicza. '
Dziś, środa i dni następnych w dalszym clą-1
19,58 - Sygnał C7.3SU "" Warszawy.
gu bawić będzie publiczność dowcipna komedja
20,ló - Fełjeton p. t. ",,Sentymenty artyle!sp.
r- konwersyjna Wł. Lakatosa „Mężczyzna i kostów" - wygłosi p. A. Wodzinowski. Tram;.
bieta" z Faleńską, Makarczyk - Wasilewską,
misja z Filharmonji koncert
Kolejowych
l'rapszówną, St. Dębiczem, M. Meliną, TatarW r. 1924 sieć telefoniczna w mia- wodów międzyrniasto'WY<!h za cenę 400
Zespołów Muz. z udziałem pp. M. BalcerkieUtlm i Wł. Ziembińskim.
stach polskich obsługiwała 81.046 abonen milj. zł.; w sumie wydatki na rozbudowę
wiczówny. l. Romejki, E. Umińskiej - ia.
tów z 112.007 aparatami. W trzy lata urządzeń telefonicznych w Polsce w
·
worskiej, prof. L. Urstein (akomp.).
„BRONX - EXPRES 14.~
'' · · 1·1os'ć a bonent,ow t ee
l f omcznych
·
"bl".
h
Jat
.
mą- 21,10
- Kwadrans literadrl. Fra",ment z pePróby głośnej sztuki Ossipa Dymowa (auto- pozmeJ
gu naJ izszyc 10
maJą pochłonąć
wieści M. Rodziewiezówny, Jl· t. ,La~ W.
ra granego w Łodzi z wielkiem powodzeniem w miastach wzrosła o 30.675 i wyniosła 550 milj. rzŁ, t. j. przeciętnie rocznie .55 ·
nych
ludzi*.
'
"śpiewaka własnej niedoli") dobiegają już koń
111.721,
a
ilość
aparatów
skoczyła
ze
milj.
zł.
·
21,25
D.
c.
koncertu,
kom.
meteor.
poi..
ca pod reżyserją Leopolda Zbuckiego „Bronx Express" osnutej na tle emigracji żydowskiej w 112.00~ na 146.420, t. j. wzrosła o 34.413
R?zbud-Ov.:a sieci telefonicznej mię- 22 }8°~~ijeton p. t. „Murzyni w obu Am&
N. Yorku. Grają Buczyńska, Faleńska, Marci- aparatów.
dzynuastoweJ ma być prowadzona przy
rykach" - wygłosi p. J. Makarczyk.
nowska Bogdanowicz, Daniłowicz, Madaliński,
W
r.
1922
z
3.784
naszych
instytucyj
pomocy
kabli
podziemnych
o
dużej naraz 22,35 - Komunikat PAT.•
Matuszkiewicz, Pluciński, Warchi.Wlw"ki i Zbucpocztowych (urzędów, agencyj i pośre- ilości przewodów, które - dodawszy sta 28,00. - Mmyka taneczna t Hotelu ,,Bristol"
lci. Dekoracje E. Pietkiewicza.
dnłctw) 1.546 nie miało ze światem połą- cje
wzmacniakowe - zapewnią nam
TEATR POPULARNY.
czenia telefonicznego lub telegraficznego sprawną komunikację telefoniczną nietylOgrodowa 18.
KINO·TEATR
.DziJ: W.od.a. Ol'az w sobo~ i niedziele dwa. ra- t. j. 40.8 proc. W 6 lat później t. j. w r. kc. w kraju, lecz i z zagranicą. Pierwszą
1928
na
4.303
instytucje
pocztowe
już
taką
sieć
długości
522
klm.
na
szlaku
/
tylko 351, a
8.1 proc. nie
ze
Cieszyn z
EJ
światem
komunikować
się telefonicznie, odgałęzieniem zaczęto już budować; w
Lłm11Dowaldego .36
,
.
tej chwili roboty posunęły się pod Ło(dawa. Alebandrowalca).
b ą d z telegraficznie.
l·HJ dtwl.kowy KinotHtr w ł.ocld
Te dwa porównania dają nam obraz wic:z. Prawdopodobnie na wiosnę 1930 r.
_„ ...... „ ........... ... „ „ „ ...... „ „ „ •.., ~
wysiiłków, jakie czyni państwo w dziedzi Warszawa urcyska już z Lodzią połączeDslł l dnł DA•te;pn)'cb m
~
nie zapewnienia krajowi i jego mieszkań nie kablowe, co będzie miało pierwszorzę20. NARUTOWICZA. 20
com szybkiej wymiany myśli. Czy jed- dne rinaczenie dla obydwóch miast. Cała
nak mimo tych wysiłków potrzeby Polski wspomniana pierwsza linja kablowa bęTrzeci Rekordowy Tydzień
w dziedzin.ie komunikacji telefonicznej dzie gotowa, jeżeli kredyty będą asyWlełłd film .Uwi,kovo·ipi•wny,
zostały ~pokojone? Jak wyglądamy gnowane normalnie, w ciągu trzech lat, _
Sztuka filmowa ilustrująca histotję
pod tym względem w porównaniu z .inne- dając nam
bez.pośrednie i na własnej
mi krajami?
linji .J>ołączenie telefoniczne z .Czechosło- sy~patycznego hulaki i biednej
dziewczyny. W rol. głównych:
W r. 1922 gęstość sieci telefonicznej wacją i Niemcami.
w Polsce w porównaniu z siecią telef. w
Dalej projektowane jest jeszcze wyHarry Liedtke i Marja Paudler.
Niemczech była 3.9 razy mniejsza; w r. budowanie następujących telefonicznych
ostatni wyraz techniki
Akcja rozgrywa się na jednej
1926 Niemcy mieli już 7.5 razy gęściej- linij kablowych: Warszawa - Poznań
kinematoiraficznej.
z najpiękniejszych i najweselszych
szą
sieć.
Podobne
porównanie
z
lat
1922
Zbąszyn
{Berlin)
dług.
363
k1m.;
WarW rolach główaych:
plaż Europy.
Dwie gwiazdy ekranu:
i 1926 z takiemi krajami, jak Holandja. szawa-Gdynia-Gdańsk dług. 346 k1m.,
Francja, Czechosłowacja również wypad- Kraków-Lwów - Borysław dług. 427
LAURA LA PLANTE
Nastc;pDJ program:
nie na naszą niekorzyść. Jeśli chodzi na- klm., Warszawa-Tarnów dług. 302 klm.
i JÓZEF SCHILDKRAUT
„PREZYDENT" z Iwanem Moz.
przykład o międzymiastową sieć telefoni Linje powyżej wymienione o łącznej dłu·
żuchłnem w roli głównej.
Dziś 4 seanse
cmą, to w r. 1922 znajdowaliśmy się na gości 1.90 klm. mają być budowane
o godz. 3.30, 5.45, 7.45, ~ 10..ej
14-tem miejscu, a w il". 1926, mim-0 cią- powyższej kolejności, a budowa ich poPocz,tek w dni P<?~i;~ednie0 o godz.
głej pracy w tym kierunku, spadliśmy chłonie około 180 milj. zł. Dalsze plany
, 4 po poł. w soboty 1 sWięta godz. 12
Na 1-szy i 11-gi seans ceny miejsc
na 16-te zn:iejsce.
. , .
.
przewidułą ~udowę je_szcze 7 linij kablo· lllWIM!U!llBllU!llBl!loolllll!l!!!IMUllNl!I
Zł.
Z powyzszych cyfr widac, ze komecz wych ogolneJ długosc1 4.000 klm. za ceny jest jednorazowy wysiłek, któryby nę około 300 milj. zł.
pchnął Polskę na drogę wytężonego rozLogicznem przedłużeniem polskiej tewoju w dziedzinie telefonji i pozwolił w lefonicznej sieci kablowej w kierunku
szybkiem tempie zbliżyć się do stosun- państw skandynawskich - o erem zresz •
m
ków, jakie pod tym względem panują w tą mówi się w kołach naszych teletechM
krajach
zachodniej
Europy.
ników
winien
być
kabel
podmorski
z
m
Ił
TEATR SWIETLNY 805
Opracowany plan .rozbudowy sieci te- Gdyni do Szwecji (Kalkskrona), lub do
lefolllicznej w Polsce na najbliższe dzie- Danji przez Bornholm. Kabel taki, które
sięciolecie pozwoli przy wykonaniu osią- I go budowa kosztowałaby około 5 milj. zło
gnąć ten cel. Plan ten przewiduje ro:z-J tych, miałby pierwszorzędne znaczenie
Dziś i dai następnych
budowę central miejskich na 200.000 a- dla rozwoju naszego eksportu i wogóle m Fenomc~ai~aiof:ia<la"~~':lz;arodowa •
W spaniały film p. t.
bonentów za cenę 150 milj. złotych, bu-1 stosunków
handlowych z państwami •
Bernard Goetzke
!ril!J
dowę central międzymiastowych za 50 skand-ąnawskiemi.
Lil Dasove:r
miljonów zł., budowę 300.000 klm. prze•
Jean Angelo
m
Marja Glory l bmł

r

Plany telefonizacji Polski

więc

Piali

mogło

I
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Warszawa--Łódź-Katowice-

I

D

.
1

I
1
I
I

„Statek
KomedjantóW"

U I Ił HA Iii

CO KOCHA i-KOBIETKA

w·:

1.-, 2.-, 3.-

••••••••••

„CASINO"

MANOLESCU
WŁAMYWACZ
W rolach

głównych

Iwan Mozżuchin
Brygida Hełm
Dita Parło
Henryk George
Nad program:
Aktualności

Ilustracja

filmowe

mu~czna układu

p.

•„„•••..••
L.KANTORA

Pocz,tok seansów

o

godz. 4.30 6, 8, 10.

DEWIZY.

GIE~~,,75,

Berim 213,35, Londyn 43,48,5,
N.
Jork 8.89.5, Paryż 35.12, Praga 26.43.5,

~~:j~~:7:~ł~h~lt:~

14 45

• •

12.~:~~~~~

•

p APIERY PROCENTOWE.
Dolarówka 65, 4 proe. poż. inw. 117,
4 i pół proc. L. Z. Z. 47.25, 5 proc. L . Z•

~
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•:•
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g
li

8

proc.

1"

z. !IL W. 6725.

I MONTE
~i<-doffiXii~ I
CHRISTO
mata

w

.ara

•

fi

; '.AKCJE.

Spi!~ ~~~~·iE}!i~: ~~~:~~~9,Za.rCh~~~
• !!::!kż~fn!:!:yfiko:1Jcj! ~:?Ji~v;:
Węgiel
D świetlan\ wersill pod tym samym tyt.

rów 158.5, WarStZ. Cukier 29,
72,
Nobel 11, Lilpop 33, Modrzejów 17.25, ••
Parowooy 18, Pocisk 2,6, Rudz.ki
28.5, •
Starachowice 21.85, żyrardów 9, Ha.berbusch 103.
I»

D

ł

k„

na CZ on OW
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•

•

•

Zachwyt, wzruszenie, entuzjazm, uznaDie wywołuje niewątpliwie wielki
arcyfilm Monte Christo
za to rc;czą Dyrekcje Enhafilm
i Grańd-Kino

ira

I

„-

._
ira
U

m

ro

Orkiestra pod dyr. R. KANTORA •
Uw,ara:· Passe-J?arto!1t i bilety ulgowe

fi

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 1.„iri~~J.rJD••I

/

„HASLO„ z dnia 4 grudnia mz.; :rolro'.

Str. 10

•

1C I R O • T I! AT Ił

Przebojowy film

IUlłlA
llCILl111SICIEGO 12J

UL.

,,

---========:iii•
Dziś I•

ER
Tlł

•:•

J2RI?

Następny

lłÓŻAlllllł

Dzielna 9, t"I. 1.28-98

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Choroby 1kórne weneryczne i
czopłciow1.

mo•

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. i..~czenie
lampił kwarcow,. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ~ta 9 - 2 pp.
ąd 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
tczenie chorób wener1cznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper
Konsultacje z neuroloiiem
i urologiem

01.ICOWł"$1gll
Coslelał-a

25.

TeL 126-17.

Specjall•ta chorób •kóruych
i weneryc•nycla
40f.
LECZENIE ŚWIATŁEM (lamp, kwar-

Koametyka lekaraka

Biżuterję
kupuje;,

pełnił

war·

_

traktowanie „Preciosa". Piotrkowska =._
Nr.123 w podwórzu ~
274

I

Biżuterja

MN Ea•••

TO UROCZA JAK

MARZENIE

i
I

SERENADA

I

DWO GA S RC

Do akt. Nr. 1386-1929 r.
OGLOSZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi,
reW:iru JAN J ABCZYK, zam. w Łodzi,
Wielki wybór wóz ul. Południowej 20, na zasadzie art.
ków dziecinnych U. P. C. ogłasza, że w dniu 10 grudnia 1929

Skóry-Hurt i Detal
{specjalność: detaliczna -•przedai:
zelówek trwałych na wodę)

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38
...

.

...

Dr. med.

J.

SADOKIERSKI
11tomatolo g

„DOBROPOL"

chlrurgja szcz~k, jamy
ustnej i plaatyka
regulacja z~bów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

Marmona

Chiromantka T elepatka członkini Towarzystw a Psychofizyczno Warszawskiego i dużo_ innych. Przepowiada
przyszłaś!$, przeszWas na do.go~nych ul. Nawrot 2. Tel.179-89 łość
i teraźniejszość
na spłaty
m1es1~czne D 10
· 4 8
Dl
,
·
t
o
r. l w.
a pan spec1a1De Porady i wskazówki
Przyjmuje tylko na
2
6 sierpnia Nr. 18
m, 3, I piętro front.
Od lO·ej do 7-ej.

f!!
URZĘDNICY!!! ~h!~y !~e~~~e~
Mamy dla

·o JO r;;:·•.

::~::.:;~·::~:';~::!::- ~~

od 175.- zł. wpłata minimalna
POLSKIE RADJO inż, j. Krzyżanowski i S-ka, Andrzeja 4,

Krzyż __

~~~~~~~

!'*'*"MW•

.

!.renameratę moina przerwać tylko

•

•

„

'•

•

zł.

4.10

„

5.-

„ 8.-

„

0.40

1 i 15 każdego miesiąca

Babczyński

na zasadzie art 1030 U. P. C.
w dniu 12 grudnia 1929 r. od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Ogrodowej Nr. 9
cdbędzie się sprzedaż przez licytację
ruchomości,
należących do firmy „Vienna" wł. Eljasz Ejbuszyc
i składających się z mebli wiedeńskich i warszta·
tów oszacowanych na sumę zł. 2043.
Lódź, dnia 3 grudnia 1929 r.
Komornik: ADAM JAROSzyŃSKI.
że

w

Komornik Sądu Grodzkiego XI rewiru w Lodzi,
ADAM JAROSZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy ul Pi·
ramowicza 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Nowomiejskiej Nr. 34
odbędzie się sprzedaż przez licytdeję
ruchomości,
należących do Jonasa W ajnberga i składających się
z mebli i in. oszacowanych na sumę zł. 655.
Łódź, dnia 29 listopada 1929 r.

Komornik: ADMJ JAROSZYJQ'SKL

W tekście

50 gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
Nadesłane
40 „ „
„ 1 „ 1 „
„ 4 „
Zwyczajne
12 „ „
„
1
„
1 „
(10 łamów)
Nekrologi do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiersz
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne ogłoszenia 15 gr. za słowo •
Najmniejsze ol!'łoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 gr. za słowo
Naimniejsze ogł-oszenie zł. 1.20.

Wydawca: Tow. Rzem. „Resursa"
Odbito :w.

Lodd,
ul. Pi·

ramowicza 7,

ogłasza,

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
Bedaktor naczelny: Henryk

ZGIERSKA

WSPANIAŁY
pod

26

1:1&1tł(pnych

Dzil i dni

PROGRAM

tytułem

Ostatni
Pocałunek
W roli jłównej:
Niezapomniany bohater Wielkiei Parady i Symfonii Zmysłów

JOHN GILBERT
Wkrótce:

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego XI rewiru w
ADAM JAROSZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH:

CENY PRENUMERATY 1

W lodzi z niedzielnym dodatkiem iluatrowanym mies.

•„

poszukuje
od 510 mórg z zabudo·
waniem oferty do
adm. pod „Ogrodnik 407
dzierżawy

Biały

~ZACHĘT

M

METROPOLIS.

Pou,tok w dai powaudDio • f· • pp.-Weoltety
aiedziela i iw~a • f• U w poł. - Ceny miejae
w dai powazodni• aiodziele i iwi•t• NA PIER·
WSZY SEANS 1II m. 40 ST• li, I i balkon 60 ST·
loia 1 złoty - NA NASTĘPNE SEANSE w dai
powezednie1 III 70 ST·• li i balkon 90 i:r., I. m.
sł. 1.20
loia al. 1.50 w aoboty niedziele i &wi,ta lII m. BO
II i balkon zł. 1.10, i I m. 1,40
loża 1.80

li'·

OGŁOSZENIE.

Ogrodnik

Popierajcie
Polski
* * *

VIII
przy
1030

r. od
krajowych zagrani- godz. 10-ej rano w Lodzi, przy ul. Wolborskiej Nr. 29
cznych ló:tek me- odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,
talowych; wyżyma należących do Lajba Rubinowicza i składajQcych
na sumę
czki amerykańskie, się z mebli domowych oszacowanych
materace wyścieła zł. 600.
ne oraz maMrace Lódź, dnia 15 listopada 1929 r.
Komornik: JAN JABCZYK.
sprł(Żenowe hygieniczn „Patent" do
meblowych
łóżek Do akt Nr. 1549-1929 r.
podług miary nabyć
O GL O SZENIE
można najtaniej
Komornik Sądu Grodzkiego
w Lodzi, JAN
i na najdoirod· RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. Sien·
uiej•zych wa- kiewicza 67, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
runkach w fabry- ogłasza, że w dniu 10 grudnia 1929 r. od godz.
cznych składzie
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Andrzeja Nr. 11
odbędzie się sprzedaż z przet;u-gu publicznego ru.
chomości, należących do Adolia Goldberga i składa·
Łódź
Płotrkow•ka 73 jących się z mebli, kasy pancernej i p_ia!!ina, osza·
cowanych na sumę zł. 3270+400.
w podwórzu,
Lódź, dnia 28 listopada 1929 r.
tel.1-58-61
Komornik JAN RZYMOWSKI

poleca:

Zamiejscowa
•
Zagraniczna
„
Odnoszenie do domu

z

zł.

••• SZEWCY•••

A

I
1·

0:...-_R_ó_ż_n_e_ _..l 1

~owll). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od iodz. 8-2, i 6-9 pp.
zeirarki na raty, .... e
w niedzi11le i święta 9-1
ny gotówkowe„ PreDla pań od 5-6 eddzielna poczekalnia ciosa ".Piotrkowska
123 w podwórzu.

Oddzielna poczekalnia dla kobiet

warunkach

O SW JCIE

program:

tość płace;. Solidne --

DOKTOR

Swiatło-Lec7niczy

PORADA 3

młodziutka ~TA RINA

i

Dr. med.

Poradnia
_Wenerologiczna

.223

gł. Piękna

W rol.

Gwiazdor ekranów szwedzkich OLAF F

Pocz{ltek seansów w dni powszednie o irodz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świZ\teczne
· o godz.~· 5, 7 i 9

Gabinet

E

GUSTAWA MACHATY. -

następnych!

dni

AG

druk~ :własnej

Piotrko:wska lit

Zapisujcie

się

na członków

L. O. P.

•

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających ~ilja
w l.odzi, a centrale gdzieindziej, o 50 proc. drożej od cen miej·
scowych. Firmy zagraniczne o 100 procent drożej.
Każda n,owa
podwyżka obowiązuje wszystkie już przyj~te <;>głoszenia do zm1an,y
cen be:i: uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszen,
komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uważa 1 l są
za bez płatne.
Rękopisów zarówno uiytych jak i odrzuconyoh redakc a
nie zwraca.

~edakto:(

Qdpow.:.

~dam żuczkiewicz

