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spokojniej

prasa opozycyjna

Kore~~ndent '!H_asła" do':losi z_Warsza.wy: I prawdopodobniej odłoży

pierwotny pm- gdyby nawet dzisiaj złożono wniosek o
W przeddz1en otwarcia SeJmu woJow- jekt wyrażenia dzisiaj votum nieufności wyrażenie votum nieufności mógłby on
iłicze nastroje wśród opozycji znacznie o- Rządowi.
być przegłosowany dopiero na następnem
'iłabpły.
Zgodnie z brzmieniem Konstytucji, posiedzeniu.
ierwszy wyłom w ,.zwartym frontie" antyrządowym zrobiła Ch. D., która
oświadczyła, że wobec porozumiewawczej
e ,
•
tendencji Rządu wniosek 0 wyi·ażeniu votwq nieufności zgłosi nie na pierwszym
~osiedzeniu Sejmu, lecz w ostatnim dniu
jeden Z demon.s trantów zabity
dyskusJi budżetowej.
Tę uchwałę Ch. D. wziął za
punkt
Wczoraj w godzinach
wieczornych czasie rozpraszania tłumu ukryte wśród
wyjścia Centrolew, który
również naj- młodzież socjalistyczna u1·ządziła w War- demonstrantów tajemnicze indywidua roz
szawie szereg demonstracyj na Pradze, poczęły formalną strzelaninę, której ofia·-1· · - .
Muranowie .i Nowolipiu, wznosząc okrzy- rą padł zabity na miejscu jeden z uczestki ar.tyrządowe i antypaństwowe.
ników demonstracji, 8 osób z tłumu i 2
Poseł Bogomołow
Demonstracje te wykorzystali komu- policjantów rannych.
nie wróci już do Warszawy niści, ktirzy w krótkim cmsie doprowaOkoło godz. 8 wiecz. policja zlikwidoMOSKWA, 4.XII. Agencja Tass donosi, dzili do wystąpień przeciwko policji. Wo.vała zajścia.
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wobec nominacji posła Bogomołowa na
stanowisko radcy ambasady sowieckiej w
Londynie opuści on stanowisko posła sowieckie.e:o w Warszawie. (PAT),

•
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Nowy gabinet belg'!jski

się

istów

u n

a dji

200

poborowych

LWóW, 4.XII. Wczoraj przed sądem
./Oj skowym wznowiony został proces przeciwko mjr. - lekarzowi Urbanowiczowi,
oskarżonemu o zwalnianie poborowych za
opłatą. Rozprawa ta została w październiku r. b. odroczona celem powołania
świadków. Na wczorajszej rozprawie mjr.
Urbanowicz zeznał, że nie poczuwa się do
winy. Rozprawa potrwa kilkanaście dni,
przyczem zeznawać ma około 200 świad
ków. ( PAT)

Związek „woju~~.ącycu
bezbo.żnikó117"

on-ganizuie nowe wystąp,enia
ani:y1relig ijne
R y ga 4 grudnia.
„Wieczerniaja Moskwa" donosi, że ze
fV:Zględu na zbliżające się święta Bożego
Narodzenia władze s owieckie przystąpi
ły do energicznych przygotowań w
celu
zorganizowania propa gandy antyreligijnej na sz er szą skalę. Akcja antyreligijna ma trwać w przeciągu całego grudnia
i stycznia.
Związ ek „wojujących

bezbożników''

.tforganizuj e pochody i wystawy, ośmie
s zaj ące religję oraz przeprowadzi ścisłą
kontrolę, sprawdzając czy robotnicy nie
uczęszczaj ą do cerkwi. Związek „bezboż
nikóu" polecił wszystkim organizacjom
lokalnym zwalczać religijne nastroje ludności, zaznaczając, że religja jest
zjawiskiem kont.?:r ewolucyjnem i nie może
być tokrowana w paiistwie sowieckiem.

7 dolarów dzienn ie
Minimalne stawki w fabrykach
Forda
NOWY YORK, 4.XII. Ford ogłosił, że
od 1-go grudnia r. b. podwyższa płacę mil~l~~~b.otników zatrudnionych w jego
~_rstwach .z..6.na 7 _dolarów dzien-

Dziś przed samem posiedzeniem Se)
mu odbędą się jesr;cze narady klubu B
B. klubu Narodowego,
Wyzwolenia jj
I'. P. s.-u.

Za wnioskiem w..;rrażenia votum nie11&
fności marszałkowi Daszyńskiemu gloso

wać będą Blok Bezpartyjny Współpracy 1
' Rządem, P. P. S. - Frakcja, N. p. R. lewica i Związek Chłopski.
Dotychczas niewiadome jest stanowi.
sko żydów ' i innych mniejszości w oba
głosowaniach: nad. wyrażeniem
votum
nieufności Rządowi i nad wyra~eniem vo
tum nieufności mai·szałkowi Daszyńskif
mu.

Wywiad z

marszałkiem

Daszyńskim
„Hasła" donosi z Warszawy:
Marszałek Daszyński miał wczoraj wy-

Korespondent

wiad z prze(istawicielami prasy, w którym

o

brzmiących zdań
doniosłe!
demokracji „radził Rzą·

po szer gu szumnie

HELSINGFORS, 4.XIL Na terenie całej rym wzięło udział przeszło 6.000 osób, wyJaspar premjerem
Finlandji odbywają się wiece, na których brano delegację, która złożyła w tej spraBRUKSELA, 4.Xll. Jaspar utworzył wobec ostatnich wystąpień komunistów wie memorjał rządowi.
Wobec tych zbiorowych wystąpień ludtabinet, w skład którego wchodzą ministro- oraz licznych rozstrzeliwań w Sowietach
zapadają jednogłośnie uchwały, domagają- naści, odbyło się specjalne posiedzenie rawie poprzedniego rządu. (PAT),
ce się od rządu wprowadzenia kary śmierci dy mini.strów, na którern omawiano zanaza przynależność do partji komunistycznej. dłe rezolucje ..(AW),
świadków
M. in. w mieście Łapua na wiecu, w któ- l
będzie zeznawało

wprocesieozwalnianie

iii
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Jt•cstowa llH..iezeaa

„posłannictwie"
roli dla Państwa

Sejmu i jego
i

dowi", co ma uczynić otrzymawszy od
Sejmu votum nieufności. Zdaniem p. Daszyńskiego Rząd powinien natychmiast
ustąpić, podobnie, jakby to . uczynił i UCZ)
ni p. marszałek Daszyński. e:dy Seitn Odmó
wi mu zaufania.
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W ARSZAwA, 4.XII. Dnia 4 b. m. ,
Sprawa poprawy bytu pracowników
p. prezes Rady Ministrów dr. Kazimierz państwowych została w ostatnich czasach
świtalski przyjął przedstawicieli 13 związ- wyraźnie zepchnięta na tory polityczne.
ków pracowniczych, którzy zwrócili się Jest to droga niebezpieczna, która każdedo p. premjera w sprawie poprawy bytu mu rządowi może utrudnić, a nie ułatwić
pracowników państwowych. W odpowie- kontakt z organizacjami urzędniczymi.
dzi na przedłożone przez delegatów postu- Dziękuję panom zato, że tak właśnie rozulaty, p. premjer oświadczył delegatom, co ~iecie sy~ua~ję i dlatego _te~ zde~ydo~ałem
następuje:
się chętme metylko przygc panow, ntetyl+snaM r•ie•l"W w
;µap
ęm
_

ko wysłuchać panów postulatów ale i san
wyjaśnić panom moje w tej sprawie staoowisko. Muszę przede_wszystkiem zazna-

czyć, że nikogo nie upoważniałem do publikowania w prasie rozmowy mej z przedsta·
wicielami komisji porozumiewawczej pra
cowników państwowych. Przebieg tej rozmowy opublikowany w swoim czasie ni~
był wcale przezemnie autoryzowany i
treść rozmowy została w wielu punktach
I w sposób istotny skażona. O samej spra·
·wie poprawy bytu pracownikt~w pa11.stwowych rozmawiać mogę z panami tylko ja·
ko szef rządu z pracownikami państwa. któ·
remu jednakowo służymy.
działacz
wystąpił
Materjalne zaopatrzenie pracownik\w
KRAKóW 4.Xil. Były poseł P. P. S. „Prawa Lu-du", złożył godność członka ra- wymaga polepszenia. Teza ta jest słuszna.
Zygmunt Kle~ensi~wicz, , długoletni ';Y-1 dy naczelnej i wvstąpił z P. P. S. ,(PAT) Ten postulat musi być zrealizowany kon.bitny działacz Pru:łYJny, reaalctor tygodnika ł
sekwentnie, może to jednak być dokonywane tylko stopniowo i tylko w miarę rneczywistych m?żliwości p_ańst~a. Nie ul~_
gajcle panowie przeto zadneJ dema.gogit,
tak skwapliwie podejmowanej przez te czyr,
podaje do wiadom~ści Pp. Odbiorcó".' energji el~ktrY.czn.ej ~a.
niki, które odpowiedzialności za państwo
OGRANICZNIKI, iż ostateczny termm uregulowama naleznosc1
nie czują.
za rachunek IV-go kwartału (różowe), t? jest .za czas od
Jestem zdecydowanym zwolennikiem
l grudnia 1929 r. ·do. 1 marca 1930 r. upływa dma 10 grud·
poprawy
bytu pracowników państwowych,
nia r.b.
ale też nie mam żadnej ochoty sam bawić
· "Niewpłacenie należności w terminie wyżej .. wskazanym posię w demagogję i dawać obietnic, których
ciągnie za sobą skutki zerwania umowy za:wartej na dostawę erząd nie będzie mógł wykonać. Jakaż 1est
nergji elektrycznej oraz przerwę w dostawie prądu, bez uprzedsytuacja panów? W budżecie na o~ólną
niego o tern zawiadomienia.
.
sumę 2 miljardy 950 miljonów wydatki perW celu uniknięcia ścisku przy płaceniu w ostate~znym
sonalne stanowią sumę prawie 2 miljardów.
terminie uprasza się o wcześniejsze regulowanie należności.
P~zy płaceniu należy bezwzgl~dnie przedatawić
Sam tylko dodatek mieszkaniowy, o wyzapłacony rachunek różowy za III kwartał 1929 roku
płacenie którego chodzi pracownikom pań
stwowym wynosi 96 miljonów 400 tysię·
DYREKCJA
cy złotych.
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się

rozpada

Klemensiewicz

z partji
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Łódzkiego

Towarzystwa Efo".',trycznego
Spółka Akcyjna

(Dokończenie

na str. 2-ej)
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Urzędnicy państwowi

Os ra o

u p. premjera
(Dokończenie

powiedź

„
Sowi eto w
"o

ze str. 1-ej)
Czy świat pracowników państwowych
deklarację amerykańską
wie, jakie to sumy w budżecie państwa
należałoby zmobiliz.ować, aby odrazu polepszyć zaopatrzenie pracowników państwowych, aby jakiś dodatni osiągnięto z
. . Moskwa 4 .grudnia.
swej ~gody, aby _jakiekolwiek państwa
Waszyngton 4 grudnia.
tego skutek? A czy podwyższ. wpływów
W odpow1edz1 na deklaracJę rządu a- przypisywały sobie własnowolnie, lub na
~·owiecka odpowiedź na notę amery:
' podatków w momencie
gospodarczo merykańskiego, domagającego się zaprze zasadzie wzajemnego porozumienia podo- kańską odrzucająca wszelką interwencj~
trudnym może być uzasadnione. A osżczę- stania działań wojennych na
Dalekim bne prawo. Rząd sowiecki stwierdza
iż dyplomatyczną Stanów·
Zjednoczonych
dności w wydatkach rzeczywistych? Jeśli Wschodzie, rząd sowiecki przysłał Sta- zatarg sowiecko - mandżurski moż~ być wywołała tu wielkie oburzenie. Amerysię te wydatld zna, to czy mogą one być nom ~jednoczonym notę, zakończoną na- uregulowany jedynie na drodze bezpo-· ka uważa tę odpowiedź za nie~ychany a,
znaczne? Przykre to prawda,
niemniBj stępuJąco:
średnich rokowań między Z. S. R. R.
a front. Jak słychać rząd stanów Zjedno·
jednak żadnem prawem nie mogę panom
Rząd sowiecki
stwierdza, że rząd Chinami na podstawie warunków
zna- czonych na notę sowiecką nie udzieli żad
w najbliżswj przyszłości obiecać wydat- Stanów Zjednoczonych przesłał mu swą nych już Chinom i przyjętych już przez nej odpowiedzi. CAW)
niejszej podwyżki uposażeń. Znam dobrze deklarację w chwili, gdy rządy w Mo- rząd mukdeński, - jak również że nie
•
.
.·
• „
„
'.....
'
•
wszystkie postulaty pracowników państ- s.kwie i Mukdenie porozumiały się już co może dopuścić interwencji jakiejkolwiek
średni
wowych i nie przechodzę nad niemi do do szeregu warunków i gdy toczą się ro- innej strony w tych rokowaniach i w tym
porządku dZiiennego. Droga jednak, jaka kowania, umożliwiające uregulowanie za- z.a.targu. Wreszcie 11.-ząd sowiecki nie może
od święta i na codzień
iść wypada może być w najbliższej przy: targu chińsko - sowieckiego w bliskim się powstrzymać od wyrażenia swego zdzi
We wcizoraj.szym „Kurjerze Warszawc:;złości tylim następująca:
terminie. W związku z terni okoliczna- wienia wobec faktu, że rząd Stanów Zjed- skim" poseł Stanisław Zalewski umie1) w bieżącym jeszcze roku budżeto-. ściami wspomniana deklaracja może być dnoczonych, który zgodnie z własnem ży ścił artykuł .p od powyższym tytułem.
wym z osiągniętej nadwyżki kasowej wy uważana jedynie za próbę wywarcia naci- czeniem nie utrzymuje żadnych oficjal- · Artykuł ten jest odbiciem niedziel,
płacona będzie część dodatku mieszkanie- sku na rokowania, próbę nieuzasadnioną nych stosunków z rządem S. S. R. R., u- nych uroczystości Dekertowskich w krzywego za r. 1928. Część ta wynosić będzie przez żaden fakt i niemogącą w konsek- waża za możliwe przesyłać mu radY, i opi- wem zwierciadle prasy narodowo - de{)d 25 do 33 proc. tak, by 11ajgo1":Zej płat- wencji być poczytywaną jako akt przy- nje. ,(PAT),
mokratycznej i składa się z dwóch czę
ne kategorje. pracowników mogły otrzy- jazny. Rz~d .sowiecki stwierdza pozatem,
Waszyngton 4 grudnia:.
ści.
mać większy procent dodatku.
iż paryski pakt o wyrzeczeniu się wojny
Sekretarz stanu Stimson odmówił uPierwsza część jest wstępem i pod
2) Uważam za .słuszny postulat skoor- nie przewiduje dla żadnego państwa czy dz.ielenia swej opinji o odpowiedzi Sowie- nią -moglibyśmy się i my całkowicie poddynowania postanowień ustawy emerytal też grupy państw funkcyj stróża tego pa- tów na notę amerykańską w kwestji kon pisać, brzmi ona bowiem następująco
nej pracownik~w państwowych.
ktu. Rząd sowiecki nie udzielił
nigdy fliktu z Chinami. .(PAT),
Przedstawiciele mieszczaństwa zapro·
„
,_ ,_ „ ,_
3) Godzę się na nowelizację pragmaszeni byli na Zamek, gdzie ozdobiono icb
.::.... ~-- ·
krzyżami zasługi. Przy tej
sposobności
tyki służbowej pracowników
państwoPan Prezydent Rzeczypospolitej wygłoS11
wych.
przemówienie, w którem stwierdził z za4) Zalecę szczegółowe
rozpatrzenie
dowoleniem, że w tem szybkiem tempie
2lożonych mi przez poszczególne organirozwojowem, które obserwuje we :wszystkich dziedzinach życia polskiego, rozwój
starość
zacje dezyderatów w sprawie pomocy lepracy mie.szczaństwa zajll\uje jedno
z
karskiej i pomocy szkolnej. Szczegółowe
przodujących stano~k.
wnioski, jakie w tych sprawach zostaną
„Widzę z radością", ciągnął dalej
mi złożone traktować będę z całą życzli
Pan Prezydent, - „w całym kraju dowobyły
dy intensywnej pracy
obywatelskiej w
wością, zaznaczam jednak: tylko w tawaszych
organizacjach,
:widzę
poważną
W
dniu
4
b.
m.
odbyło
się
posiedzenie
Iły
płatniczej
szerokich
warstw.
, kich granicach, które zapewniać mi bę
pracę zawodową, pracę
przemysłowca,
Rady Ministrów pod
przewodnictwem
Druga uchwała odnosi się do projektu
dą rci'wnowagę budżetową
,
kepca, rzemieślnika, która przezwyci~ż11
Oto proszę panów wszystko, co mogę premjera świtaJskiego. Na posiedzeniu ustawy o ubezpieczeniu na starość, Ra.łrudności i kroczy naprzód ku coraz pięk•
niejszym wynikom".
1 >owiedzieć panom, od każdego na najniż tern Rada Ministrów po załatwieniu sze- da Ministrów uchwaliła obniżyć wiek uNie ulega wątpliwości, że to oświadcze
szym szczeblu stojącego pracownika pań regu spraw bież. przyjęła trzy uchwały z prawnionycn do rent starczych 1'- 65 lat
nie, padające z ust najbardziej miarodaj•
zakresu
polityki
społecznej.
W
pierwszej
na
60
lat
dla
robotników
przera)rsłowych.
stwowego począwszy, wymagając u nich
nych, przyjęte będzie przez sfery intere.'
Trzecia uchwała ustala plan akcji ponietylko rozumnej troski o dobro tej służ z tych uchwał Rada Ministrów zaa.kcepto
sowane z głębokiem zadowoleniem.
Trudno je.st wręez docenić należycie,
by, którą pełni, ale i wyrohienia obywatel wała plan budownictwa tanich mieszkań mocy dla bezrobotnych, którzy wyczerpajak wielkie niedomagania powoduje w
skiego, które nie pozwala żądać od pań robotniczych i pracowniczych przez za.kła li już uprawnienia do korzystania ze
państwie brak lub niedostateczny ro.zwój
dy ubezpieczeń społecznych, które prze.. świadczeń ustawowych Funduszu Bezrostwa więcej, aniżeli państwo dać może.
warstwy .mieszczańskiej. Byliśmy
zawznaczą na ten cel w najbliższem 5-leciu bocia. Plan ten przewiduje w zwi~u z
(PAT)
sze upo§ledzenj pod tym względem. Trze.
sumę conajmniej 125 milj. ~. Zasady fi- pogorszeniem się sytuacji na ;rynku prababy sięgnąć do czasów
średniowiecza,
+• aby spotkać w PoJsce mieszczaństwo za·
nansowe
tego
planu
umożliwiają ustale- cy w seronie zimowym udzielenie tej kaLONDYN, 3.XII. Władze miejskie posobne, twórcze, oświecone, żądne
wpły
nie czynszu mieszkaniowego w wysoko- tegorji b~obotnych zasiłków w gotówstanowiły w czasie najbliższym powiększyć
wów politycznych - ale, przeważnie, nie
ści 35 zł. od 1 izby mieszkaniowej, t. zn. ce lub w naturze za pośrednictwem samo
było to mieszczaństwo polskie. Cień Wieoświetlenie Hyde Parku, celem ułatwienia
w
wysokości dostosowanej do obecnej si- rządów. ,(PAT).
rzynka i obraz ucztujących u niego mo·
policji walki ze światem przestępczym.
narchów, chętnie wywoływany je.st prze1
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mieszkań

sprawa ubezpieczenia na
i akcja pomocy
dla bezrobotnych

tematem obrad Rady Ministrów
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kryzysu w Austrji

Kanclerzowi Schoberowi udało si~
doprowadzić stronnictwa do porozumienia

I

Wiedeń 4 grudnia.
1komisji konstytucyjnej. Drugie czytanie
Według informacyj austrjackich kół p~zedłożeii__na plenum izb~
nas~ąpi ~oADĄlłll$YlłATOlłA rządowych kanclerzowi Schoberowi udało p1ero w p~zy~złym. tygodniu, gdyz SC?CJalPierwszeństwo będą posiadali kandyda- się po trzech tygodniach żmudnych roko- demoki·ac1 zaządali, aby sprawozdame ko
zostało
ci obeznani gruntownie z całokształtem wań z opozycją, doprowadzić do porozu- misji konstytucyjnej ogłoszone
konstytucji. drukiem.
księgowości oraz ci, którzy wykażą się mienia w sprawie reformy
Popołudniowe dzienniki · wiedeńskie
pracą
na powatniejszych placówkach Wówne zasady kompromisu zostały już
ustalone, obecnie zaś toczą się rokowa- wyrażają zadowolenie z takiego obrotu
społecznych.
nia tylko w sprawie szczegółów.
sprawy, podkreślając, że skrajny odłam
Oferty przyjmuje w godzinach
Dzisiaj o godz. 4-ej po poł. zebrał stronnictwa chrześc. społecznego i orgaczorowych „Resursa"
się podkomitet komisji
konstytucyjnej, nizacji Heinwehry parły do szybszego
__ „_
I~ „.
celem sformułowania brzmienia kompro- rozwiązania sprawy konstytucji w dromisu. Jutro lub pojutrze nastąpi zwołanie dze chociażby pozaparlamentarnej •

I

mówców okolicznościowych, ale ma to cha
rakter ws1>0mnienia odświttnego. W peł·
niejszem świetle, Po wiekowej przerwie,
stają postacie wielkich mieszczan schyl.
ku osiemnasteKo wieku. Ale olbrzymi ich
.wysiłek poszedł na marne, ginąc
wśród
politycznego zamętu katastrofy państwa.
Aby stać się wzniosłem ws1>0mnieniem ]
mierzeń szlachetnyCh, omawiajQrych niekiedy z odcieniem współczucia, gdy jak
rocznica uroczysta, wspomnienie
takie
wywoła i usprawiedliwi.

Druga natomiast część składa się z
pod kątem dnia dzisiejszego.
Ze sposobu ujęci.a artykułu przez ~
na posła acz z przykrością
stwierdzić
musimy, że poruszony iprzez niego temat(
jest mu· widoczru.e mało ~many i dlatego·
artykul zaczęty w tonie powamym koń„
czy się mało poważnie.
Z braku miejsca drugą 'część all'tyku;
łu omówimy w numerze jutrzejszym..
>
rozważen

D
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największego przeboju sezonu HRABIA MONTE CHRISTO

ZEM TA RABIEGO MONTE CHRISTO
Osnuty na tle arcydzieła A. DUMASA
Film ten potęgą napięcia dramatycznego, rewelacyjną reżyserją i nowemi metodami twórczemi oszołomił i wprawił w zachwyt reżyserów, artystów
.._1„, ·" ·,,, .t
·':::..
,,
•
i publiczność Europy i Ameryki
W rolach głównych:

1
111.M'Rlll•&•llM&!llllll!i•li""l!!!l•li111ll&ii-ll1i11!!1!•1illtl!il••±mfi••••11&11!!*ii!'i:MMI'

LIL DAGOWER JEAN ANGELO MARY GLORY i inni
Olbrzymia wystawa, niebywały rozmach scenarjusza

Passe-partout i bilety ulgowe nieważne z wyjątkiem u1 zędowych i prasowych. - Początek o godz. 4, 6, 8 i 1Q.15
Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA
Uwaga: 11-ga serja zawiera całkowite streszczenie serii I-ei

„HASt.0" z dnia 5 grudnia 1929 r.

Nr. 334

os
_,W iem dobrze, że moje urzędowanie
marszał kowslcie nie
bedzie funkc jo beztros;;ego życia. PoliLylci mars::;alkowskiej i żad~ej
inn ej upra w iać nie będę. Pol ity/w jes t rz eczą
walczących ze sobo stronnictw, ale nigdy mar-

uaika Sejmu.
Z prze1:iówienia posła Ignacego Daszyń
~kiego dnia 27 marca 1928 r. po wyb:>rze na
marszał ha Scjlil u
(z pro tokó łów stenografi cznych, str. 1 /25) .
Dziś zbiera się Sejm. Minęło 30 dni
..zastanowienia i rozwagi". jak ten mie'iiąc upł ynął ? W sferze władzy wykonaw<'.Zej i wśród prze s!awicieli ciał ustawodawczych.
Władze wykonawcze ten miesiąc spę
dziły wśród normalnej działalności. Trzeba stwierdzić, że rozgwar walk partyjno politycznych wogóle u nas ani na chwilę nie
zmącił trybów naszego państwowego aparatu działawczego; mimo panikarskich
wieści „zamachowych", z taką gorliwością
puszczanych w obieg przez prasę opozycyjną - nasza waluta ani drgnęła, zaufanie
miarodajnych czynników ekonomicznych
•ni na moment nie os\abło. To też cała
machina państwowa fr,nkcjonuje składnie
\ sprawnie, niezależnie od zaawanturowa(Jia sie zespołów partyjnych w podrywkę
autorytetu władz rządowych.
Poza swą normalną pracą władze rzą
uowe wyzyskały jednak tych 30 dni do jak-uajściślejszego i jaknajwszechstronniejszego sprecyzowania swego stanowiska w najważniejszej bodaj, najbardziej zasadniczej
sprawie: reformy ustroju państwa. Odczyty, wygłoszone przez premjera i szereg

ministrów' zaznajomiły ogół obywateli, jak
wygląda koncepcja nowej Konstytucji tego głównego zadania obecnego Sejmu.
A teraz spójrzmy, co przez ten miesiąc
zdziałały zespoły partyjne w imię tej słyn.
oz r ki" z poza której wyziera
neJ . ,,r g yw . '
chęc wskrzeszerua z powrotem tych sto.
sunków, które u nas panował,Y. przed majem 1926 roku.
Otóż stwierdzić trzeba, że poza rzuca• eh
ł agi•taCYJOY
niem
, poza. po1e. w masy base
.
miką prasową t - słabą zresztą akcJą wiecową, opozycja przeciwrządowa miesiąc
ten starała się wyzyskać, by. się jakotako
'i!konsolidować - i że te wysiłki były zuyełnie bezpłodne. Sprowadzenie do wspól
.
.
.
•
.
nego mianownika prawicy endeckiej z lewicą socjalistyczną jest zgóry skazane na
fiasko; ale również i zmontowanie „centrolewu" jest iluzory~zne: z innego kąta patrzy na zagadnienia gospodarcze i społecz.
.
.
•
.•
ne p. Witos, a z mnego p. Niedziałkowski,
wspólnie obalać potrafią, ale wspólnie two
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Wielki rekordowy podwójny program.
I

Tragedja Nocy
8 grudnia 1914 roku
(Bitwa morska przy wyapach
Falklandzkich)

i•
:• ==

Najzroźn~ejs~a

która

w

znbzczyla

morską.

i

•
••
•

•

rzyć

niczego nie mogą.
fo samo niepowodzenie miała akcja
zmierzająca do zespolenia partyj małomiesz
czańskich i włościańskich; ani fuzja „enperowców" z „chadecją", ani jednolity
front „Piasta", „Wyzwolenia" i „Str.
Chłopskiego" nie dały się przeprowjtdzić.
Dziś jest sytuacja w obozie rządoburczym ta sama, co przed miesiącem: wszystkie stronnictwa od endecji po radykalne
partje robotnicze i włościańskie chciałyby
,,zlikwidować rządy pomajowe" ale u-

świadamiają sobie pri;ytem de' ·::'. e, że nazajutrz rozpoczęłyby jaknajosh'zc1sią walkę
o władzę z konkurentami z pośród siebie samych, że rozpętałyby istne „bełlum omnium contra omnes", że sprowadziłyby
państwo nad brzeg przepaści.
A kraj chce spokoju! Do szczęścia zaprawdę obywatelowi państwa nie jest potrzebne widowisko rozdawania godności
państwowych przy stolikach w garkuchni
„Pod Bachusem'', widowisko wyścigu do
mety władzy kilkunastu pokłóconych ze SO·

Dokąd

sl)'DD1 !er~ boherów
w filauo p. t.

Leader rosyjskich socjal-demokratów o sytuacji w Rosji sowieckiej
W tych dniach odbył się w Paryżu interesujący
odczyt leadera socjal-demokratów rosyjskich. R. A.
Abramowicza, na temat obecnej sytuacji w Rosji
sowieckiej. Szczególne
zainteresowanie
wśród
licznie zebranych słuchaczy wywołała zwłaszcza tą
część odczatu,
w której prelegent dał charaktery~tykę t. zw. ,,kursu stalinowskiego" w obecnej
polityce wewnętrznej Z.S.S.R„ wypowiadając po·
gląd, iż kurs ten jest logicznem następstwem roz·
woju dyktatury bolszewickiej w Rosji.
Abramowi.cz twierdzi, że w swoim czasie bolszewików uratowała t. zw. ,,nowa polityka ekono·
miczna" (NEP), która sprawiła, że Rosja na jakiś
czas wYszła z ogólnego chaosu. Politycy i puhlicy·
ś ci zagraniczni skłonni byli wówczas pr~ypuszczać,
że wodze komunizmu rosyjskiego, mówiąc o komu·
niźmie i rewolucji światowej, świadomie i ostroż·

nie prowadzą Rosję z powrotem ku kapitalizmowi.
Jednakowoż sami bolszewicy zmuszeni byli wkrót·
ce przyjść do przekonania, że konsekwentne trzymanie się zasad nowej polityk.i ekonomicznej stanowi groźne niebezpieczeństwo dla dyktatury proletarjatu.

t;l+•c·~··••••• +a

do czego go Trocki tak długo bezskutecsai&
namawiał: porzucił nową politykę ekonomicq /
powrócił do metod wojuj11cego komunfama.
Była chwila, powiada Abramowic&, - kieG,
Trocki z łatwością mógł obalić Stalina. Za Tro.r
kim stała armja, za Trockim stała większość społeczeństwa. Ale nieszczęście
Trockiego polegało,
na tero, że znoł on zbyt dokładnie historję rew«>
lucji francuskiej. Trocki bał się, ie w chwili, kiedy jako zwycięsca wyszedłby z Kre,:lo, rozen·
tuzjazmowany naród powitały w nim triumfatora
kontrrewolucji. I dlatego porzuci! myśl przewrotu.
godz(!C Eię raczej na banicję.
to,

Decydując się na realizację planu ,,nowej polity·
ki ekonomicznej", Lenin powiedział, że bolszewicy
muszQ na jakieś 2{}--40 lat zapewnić sobie życz·
liwość mas włościańskich. Stalin już wówczas zro·
zumiał, że takiego terminu aparat bolszewicki nie
wytrzyma. Dla tego też obecny dykt11tor Z.S.S.R.
stanął przed dylematem: NEP czy aparat bolszewicki? l ostatecznie przyszedł do wniosku, że lepiej
Abramowicz przypuszcza, it tak.im samym obajest poświęcić nową politykę ekonomiczną dla idei wom przypisać należy niedawną kapitulaeję Her·
proletarjatu bolszewickiego, niż odwrotnie. Dlate· kowa, Bueharina i Tomskiego. Rykow jest wpraw•
go te ż, roz11romiwszy „trockistów", uczyni! Stalin dzie człowiekiem do ś ć słabym, tak że na decyzj~ j•
go mogły do pewnego stopnia wpłynąć mot}'WJ
natury osobistej, ale Bucharin stanowczo nie jesl
ani człowiekiem słabym, ani tchórzem. Bucharin
jest według słów Abramowicza, - prawdziwym fa
natykiem, zawsze mającym dobro idei, której &łu
~y, na oku.
Stalin również zna hietorję rewolucji francu•
kiej. Dlatego nie ścina on głów opozycjonistom,
scy obecni jednogłośnie wypowiedzieli się leez
poprostu zsyła yrzeciwników swych na Sybir,
za koniecznością wydania takiej właśnie lub zagranicę. Wiedzą o tero dobrze opozycjonideklaracji, wówczas p. Daszy.ński, imie- ści a dlatego nie pop ełnimy 1 pewnością wielkie
niem galicyjskiej Polsk. Partji Socjalno-de- go' bl11du, przypuszczając, że nie tchórzostwo osobiste, lecz strach przed termidorem skłonił ,,hu·
mokratycznej, przeciwstawił się tak wy- charinowców"
do kapitulacji. Tak zapatruje si~
raźnemu wysunięciu haseł, motywując na najnowsze zwyci!)stwo Stalina leader rosyjskich
to niemożnością rozpoczynania na ten te- socjal-demokratów.
Ale, - mówi dalej Abramowicz, - koncesje •
mat walki z endecją, której siłę i potęgę
malował w niezmiernie groźnych barwach. konomiczne Stalina są wprost fantastyczne. Tak
:i.wany plan pięcioletni jest ab surdem ekonomicznym
Historja zapisze, że na takie stanowisko p. i społecznym. Nawet za cenę głodu, - zdaniem
Daszyńskiego delegaci P.P.S. z Kongr~sów Abramowicza, - nie można go będzie wykonać.
ki Perl Acriszewski i „Wojtek" Mahnow- Bezsensowny jest również program politylU
'
. -:--- a wiejskiej Stalina, który zdąża do tego, by wyeli·
ski' zagrozili,
że opuszczą ze b ram~,
minować włościaństwo całkowicie z życia publicz.
również zapisze i to, że p. Daszynskt po nego. R<?sji, by uczynić z chłopów ąlemeqt cal·
przymusowym wyshtchaniu z ust włas_nych kiem zbyteczny. Być może, że Stalinowskie ,,fa·
towarzyszy słów bardzo przykrych 1 o- bryki zboża" pod względem gospodarczym po tra· .
:i&Stljpić chłopów, ale czy miljony wieśnia·
strych, również „obraz_ił sif, a na tek~t fiłyby
ków zgodzą się na to, by zrobiono z nich po
deklaracji niepodległośc10we1 zgodził . się prostu ,,ludzi zbytec:mych"?
chcąc nie chcąc„. dopiero .Po dw~ dma~h:
pytanie:
Abramowicz stawia sobie następnie
A wreszcie fakt trzeci, całkiem JUZ Czy można przypuszczać, że Stalin swą obecną
kontynuować będzie bez końca, czy trwać
niedawny i dlatego mający posmak m~że politykę
będzie na zrealizowaniu wszystkich punktów swego
najciekawszy. Oto w zimie 1928-2.9, kie- obecnego pro gramu? I odpowiada: przypuszcze·
dy w łonie P.P.S. pod wpływem nieprzy- nie takie prawdopodobnie nie okazałoby się słusz·
tomnej polityki przywódców C. K. W. ~u nem. W chwili, kiedy stanie się jasnem, że obec·
kurs polityczny mógłby stać się lliebezpiecz
dził się coraz wyraźniejszy odruch, ma1~. ny
uym dla systemu bolszewickiego, Stalin z takim
cy doprowadzić do rozłamu w P.ar!JI, samym spokojem przejdzie do nowej polityki e·
wówczas jednym z tych,, którzy .na1w1ę konomicznej, z jakim ją w swoim czasie porzu
cej mówili o konieczności stworze~1a .Frak- cił. Ale w ten sposób wiecznie żonglować 11ie
„Rewolµcj11 w permanencji" jest absurdem
cji, był - o dziw.o -: p. ~aszynsk1 we można.
Drugi NEP nie będzie już podobny do piern1szewłasnej osobie. H1st.oqa zay1sze ten szcze- go i ostatecznie doprowad:z:i on do rozwieza nią.
gół, że p. Daszyński W:(hczał v:'?~czas do definitywnej rozgrywki między dyktatorem t
(;)
posłów P.P.S„ którzy ~inni prze1sc . ~o jelito nrzeciwnikami.

Przykre wspomnienia
Na marginesie deklamacyj p.
Na marginesie tych wszystkich deklamacyj, jakie na temat państwa polskiego
i jego interesów wymownemi usty wygła
szał ostatnio p. Daszyński, warto p. Daszyńskiemu do pamiętnika wpisać parę
f~któw z przeszłoś~i, ilustrują~ych, w jaki sposó~ o~e pa~stwo polskie w oczach
p. Daszynsk1ego się zarysowało.
Oto w roku 1915, w jakiś czas po
zajęciu Warszawy przez Niemców, odbyła się konferencja starych pepesowców ceIem omówienia, jaką drogę m~ P<?djąć __Partja wobec nowowytworzoneJ sytuaCJI. W
k onferenc11„ t e1. m. m.
·
WZJ·ęi·1 ud7i'ał
„ Feli"ks
Perl, J. Konarkiewicz, Arciszewski, jaworowski, Czarkowski, Tytus Filipowicz,
„Wojtek" Malinowski - i oczywiście Das7y~ski. Kiedy wśród wszy~tki~h uczestmkow ,ranowała z~odna. opmJa, ze. względem Niemców nalezy zaiąc stanowisko negatywne, wówczas p. Daszyński wystąpił
i referatem, w którym ni mniej ni więcej
zaproponował wejście na drogę ścisłego
porozumienia z Austrją! dla P?~ówienia o
możliwości
stwo.rzema
tnahstrcznego
„państewka" polskiego w połączeniu. z dotychczasową monarchją austro-węgierską.
Historja poda zapewne kied;:ś d? wi~do
mości również i tekst odpow1edz1, z Jaką
się owa „państwowo-twórcza" propozycja
p. Daszyńskiego spotkała ze strony towarzyszy. Zapisze ona i ten szczegół, że
p. Daszyński również i wówczas na tę zasłużoną odpowiedź „obraził się", . ~ycho.
dząc bez podania ręki tym, co mu Ją d?h.
Fakt następny. Dnia 2-go lutegp 1918
r. odbyło się przy ul. Florjańskiej w K~a
kowie zebranie delegatów stronnictw mepodległościowych z K_ongresów~i i b. Ga:
licji, mające na celu ziectnoczeme wspólne~
akcji i danie temu wyraz we wspólnej
deklaracji, wypowiadającej wyraźnie, że
stronnictwa niepodległościowe dążą do
stworzenia wolnej, republikańskiej i demokratycznej Polski. Ki.edy znów wszy-

Premjer Anglji Mac Donald. wystąpił z
projektem podniesle'nia pensy] członkom
żółtych djabłów
rządu Wielkiej Brytanji.
Film wnj•nno•awanturniczy, który trzyu:in widza
w napięcia od poez<\tku do końca.
Sprawę tę ma załatwić specjalna komisja złożona z przedstawicieli wszystkkh
Nadprogrnm :
oraz
stron~ictw, bio rąc za podstawę niewproW es oła amerykańska k
tnodnik fil mo .~
wadzony dotąd w życie projekt podobnej
-~~~~-d-.--~-.-.- d 4 . ~ komisji z ro ku J920.
.
P ce !~t ek ••an1ów w Dl powtzed u 2e o r o z. -·i
w 1o!>oty ' "iedzielę i ówi ęta o r odz. 12,30 w dm
.
P
remj
er
an
gielski
pobiera
o?ecme
5 ty:
powszednie od siodz. 4 do 6 i w niedz i olę od
12,30-3 pp. w1zyaU:io miej••• p• 30 i 50 _:irony.
.
s
ię
cy
funtów
szt.
rocznie,
t.
J.
około
22:>
W poniedzi ałek wszystkie seanse .'Po 50 ~ 3~ rr.. A.
Orkieatra aymf. pod bat„t„ P· t.ĘCZYCK!EG O - V' tysięcy zł. Reszta ministrów otrzymuje o?
z do 5 tysięcy funtów szt. rocznie, t. 3-
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zmierza Stalin

Daszyńskiego

Frakcji, że ich naliczył s1edem~astu - 1 .ze
w . tej liczbie wylicz'.'lł rówmeż. !1azw1~
ko.„ p. Daszy11.skiego.. ~le rówmez z.ap1sze i to, że p. Daszynsk1 p. Daszyńsk1eg~
do Frakcji nie wpisał... Zapewne znów 1
tytn razem stanęło mu na przeszkodzie ja~
kieś obrażenie się" na kogoś, jak to JUZ
ma tradycji. „Obraził się", - no i został
dalej w służbie C.K.W. n~ k~óry przedtem
piorunował ażeby móc dalej deklamować
o państwie' polskim i dalej „się obrażać".
.
A. B.

v./'

dla siebie i swoich kolegów gabinetowych

W szponach =

i rywalizujących ze sobą partyj i party.
jek, widowisko powrotne tych wiecznycl
„przesileń", jakich byliśmy w pierwszem
sześcioleciu po ukoń~eoiu wojny bolsze·
wickiej śwładkamł.
1'o też dzisiejsza sesja sejmowa rozpo.
cz}na się pod auspicjami tego ogólttego
w ~poleczeństwłe dłienią do 8Pvkoju ł
!adu.
l'Ly jednak ten nastrój s~ę6it,Wł
zrozumie partyjnictwo.

bą

•

Mac ·Donald żąda po~wyżki

Il

S

SEJMOWE

---·0---'-

hUtorji iwiata bitwa monka,
.U.miecie!\ potęn
Huragaa o;nia ! żelaza

doazezętnie

RICHARD DIX

p

Sił'.

I

od 90 do 225 tysięcy zł. .
.
Mac Donald. domaga ~1ę, aby . pens1a
premjera wynosiła ~.tysięcy fu~tow szt.
r,. . cznie, P?bc f n:1mstrów zas conajmniej 5 tysięcy funtow szt.
.
Inicjatywa Mac Do~al.da me spotka~a
się z przychylnem przyjęciem w społe~z.en
~twie an~iel~k.iem, gdyż rząd an~1elsk1 jest
1 tak .na1Iep1e1 opłacanym gabinetem w
.Europie.
. .
. .
.
yvarto .w·.zypo1:rm1ec, ie mm1ster polski
pobiera m1es1ęczme około 1.500 zł.„

___ ___
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„CASINO "
Ddś i dal następnych
W apaniały film P• t.

MANOLESCU
DŻENTELMEN·

WŁAMYWACZ
W rolach

iłównych

Iwan Mozżuchin
Brygida Hełm
Dita Parło
Henryk George
Nad program:

Aktualności

filmowe

..
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~
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Produkcja cukru
w Czechosłowacji

Bogac wa -ziemi polskiej
Olbrzymie skarby mineralne
Ostatnie wiercenia dokonane w Kieleckiem, stwierdziły istnienie na tym obszarze bogatych złóż ropy naftowej, któJ"e, jak przypuszczają geolodzy, tworzą
szeroki pas, biegnący przez powiat tarnowski do Borysławia i dalej na południo
wo-wschód.
Dalsze wiercenia i poszukiwania, jak
o tern swego czasu donosiło „Hasło", są
w toku, ale już dotychczas zbadane tereny każą przypuszczać, że w niedalekiej na
nich głębokości znajdują się miljardy tonn
ropy naftowej, a więc artykułu o olbrzymiej doniosłości dla rozwoju: przemysło
wego, handlowego i komunikacyjnego dla
każdego kraju.
Odkrycie to ma olbrzymie znaczenie
dla Polski, gdyż nietylko samo w sobie
jest dzisiaj nieobliczalnem jeszcze, ale
niewątpliwie ogromnem bogactwem, lecz
ponadto ściągnie ono do Polski kapitały
zagraniczne, które umożliwią racjonalną
eksploatację tych bogactw z wielkim pożytkiem dla państwa.
Co jakiś czas słyszymy o coraz to nowych odkryciach skarbów mineralnych w
Polsce. Dzieje się to dlatego, że Polska
rozpocząwszy
dopiero niedawno żyć
własnem życiem, zaczyna teraz badać
wnętrze swej ziemi. A jest ono niezmiernie
bogate. Zwłaszcza południowa a częścio
wo i środkowa Polska to jeden olbrzymi
rezerwoar bogactw mineralnych, których
eksploatacja tu i ówdzie dopiero napoczęta.
Zachodnia Małopolska oprócz najwięk
szych w świecie kopalń soli,
bogatych
złóż marmuru, obfitych pokładów siarki a
niezbadanych jeszcze bogactw w Tatrach
oosiada tereny węgla kamiennego na
przestrzeni sto tysięcy kilometrów kwadratowych.
Nafta rozpoczyna się w Małopolsce od
Gorlic i J~sła, a jak ostatnio stwierdzono
nawet od Tarnowa, i jedną odnogą sięga
w Kieleckie, drugą biegńie wzdłuż Karpat
ku Rumunji. Przebogaty jest $ląsk Góruy, ale formalnym basenem bogactw naturalnym jest także Kieleckie. Dobywano tu
'dawniej ołów i srebro i nie ulega wątpli
\łvości, że rud tych metali bynajmniej nie
wyczerpano.
Już Niemcy stwierdzili, że w Kieleckiem
znajdują się niewyczerpane niemal pokłady
rud cynkowej, miedzianej, żelaznej, niklowej i wielu innych metali. Marmury kie~kie słyną nie tylko w Polsce.
Wapień a przedewszystkiem cement kielecki zdobył rynki zbytu nawet w Stanach
Zjednoczonych. W dodatku do tych bogactw, nie mówiąc jui o wielu innych, odkryto ostatnio w Kieleckiem w rejonie
Stopnicy bardzo obfite żyły ropy naftowej. Dziwić się też nie można, że gdy
Niemcy byli u szczytu swej potęgi, za
wszelką cenę starali się przyłączyć do Niemiec Kieleckie i Ząchodnią Małopolskę.

I
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At:cYdzieło wytwórni .„Mptro-GoldwynMeyer, reżyserii słynnego

Victora Sjostroma

Maski
Erwina Reinera
Według ro~głośnej powieści Jakóba Wassermana
Histo~a n;iezicmskiej miłości i wiecznego pożąda
n.ta. Fascynująca kreacja króla amantów

JOHNA GILBERTA
ako

nieprzebierajl!\cy w

DON JUAN,

Środkach
przepięknej

nowoo:ie.ay

AL!W:Y RUBENS
i czaruiflCCi wiedenki
EWY VON BERNE.
w.,..m.ta iludracja muzyczna w wykonaniu.
wi•l1rlej orkiestry •ymfonicznej pod dyreltcj„

A. CZUDNOWSKIEGO
P._t.lc Hanoów o f• 4 pp. w aob. i niodz. o
f• l~ w poł.., cotatAicgo o ll"· 10 w.
C..,. ;niej.& na pierw11:y aeans od 1 zł., w sob
i aied&. od 12-3 pp. wszystkie mi•i•= po SO 1tr•
Biletrułrowe J:1ie ważae w niedzielę

czekają

na

Ale bogatą w minerały jest także Polska
środkowo i południowo wschodnia. Natrafiono tam na znaczne pokłady rudy żelaz
nej
no

i miedzianej,

tu i ówdzie znalezio-

węgiel,
a sole potasowe wschodniej
Małopolski będą w niedalekiej przyszłości
perłą dochodów polskiego skarbu.
Twierdzą też uczeni, że we wschodnich Karpatach musi się znajdować złoto,
gdyż
kończyny Karpat,
góry Siedmiogrodzkie nie są pod tym względem wyjąt
kiem, jak nie jest wyjątkiem na polskiem

Podkarpaciu nafta,

eksploatację

występuje

na Podkarpaciu rumuńskiem.
Co kryje we swym wnętrzu północny i
środkowy pas ziemi polskiej nie jest dotychczas wiadomem, gdyż nie było dotąd
czasu na przeprowadzenie odpowiednich
badań w tych stronach.
·
Uwaga uczonych polskich skupiła się
narazie dokoła terenów południowej i południowo-zachodniej Polski. Istnieją atoli
przypuszczenia, że i północne nasze ziemie
nie są pozbawione p_ewnych bo~actw naturalnych.

która jeszcze obficiej
4G

**
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Zbiór buraków cukrowych zmniejszył się '
w ciuu dwóch
ostatnich lat e
20,900,000 kg.
Na skutek tej zniżki Czechosłowacja, która zaj·
mowała dotąd trzecie z rzędu miejsce wśród pro·
ducentów cukru w Europie, zajęła obecnie szóste
miejsce.
Czechosłowacji

@Mit

Rokowania polsko-francuskie

---0·---

Międzynarodowy ~artel
sztucznego jedwabiu
Jak donosi dziennik londyński „Evening Standard", pertraktacje w sprawie utworzenia między·
narodowego kartelu jedwabiu sztucznego postępuj~
naprzód Spodziewane jest zaproszenie do wzięcie
udziału w formowaniu kartelu również i Japonji,
ze względu na stały i szybki wzrost jej produkcji
jedwabiu sztucznego i coraz ostrzejszą i skuteczn.i.ej.
szą konkurencj~ w stosunku do produceµtów eu·
ropejskich.

Giełda zbożowa

w sprawie ubezpieczenia górniczego
W tych dniach zakończyły się w, Paryżu roko·
wania polsko-francuskie, mające na celu ureguło·
wanie wzajemnych stosunków między ohu pań
stwami w zakresie' ubezpieczenia górniczego. Stro·
nę francuską reprezentował w rokowaniach dyrek·
tor ministerstwa spraw zagranicznych, p. Campa·
na, i dyrektor ministerstwa pracy, p. Picquenard,
stronę polską zaś dyrektor departamentu w mini·
sterstwie pracy i opieki społecznej, inż. lkecki.
Rząd francuski
zajQł w toku rokowań
stano·
wisko, że uwzględnienie wszystkich postulatów pol·
skich w powyższej dziedzinie w drodze wykonaw·
czego arrangement do konwencji o pomocy i opiece społecznej z dnia 14-X-1920 r. nie dałoby się
przeprowadzić.
Wohec tego delegacja polska i

CENY RYNKOWE.

francuska postanowiły przystąpić do opracowania
osobnej konwencji w materji ubezpieczenia górni·
czego, której projekt po obradach, rrwaj11cych
niespełna tydzień, udało się stronom w zasadzie u.z.
godnić.
··
Projekt konwencji, regulujQcy szczeg6łowo i do·
kładnie stosowanie ubezpieczenie
górniczego w
obu państwach do obywateli polskich i francuskich,
opiera się na zasadzie zupełnego zrównania obywa·
tell obu stron i zachowania nabytych przez nich
uprawnień w razie przejilcia ich z jednego państwa
do drugiego (pełna cięgłość ubezpieczenia).
Definitywnego ukończenia rokowań należy ~
kiwać w połowi~ grudnia r. b. w Warszawie.

kapitałów

jako czynnik racjonalizacyjny w

~-l!!i-~~.;~~~wn~~w!!!!'!!!!!!!!I!!!!!!

26.00-26.25; Pszenica 41.00 - 42 Ot>·
Owies jednolity 25.00-26.00; Jęczmień na ka:
szę 25.75-26.75; Jęczmień browarny
28.0030.00; Rzepak 78.00-80.00; Mąka pszenna luk
susowa 72.00-75.00; Mąka pszenna 0000 62.00
-66.00; Mąka według typu
przepis. 40.00~
42.00; Otr~y pszenne szale 20.00-21.00; Otręby pszenne średnie 17.50-18.00; Otręby ży1
nie 14.50-14.75; Kuchy lniane 44.00-45.00j
Kuchy rzepakowe 33.50-34.50; Fasola biał~
90.00-95.00; Groch jadalny 38.00-43.00.
Obroty małe. - Usposobienie spokojne.
Ceny za 100 klgr. parytet wagon Warsza.
wa.

---\:I---

Koncentracja
!'odstawą. procesu racjonali7.acyjnego
w b::i.nkowości jest stałe
dążenie do
zmniejszania kosztów haindlowych w sto
sunku do osiąganych zysków, co oczywiście musi się ujawniać w rosnącej rentowności kapitałów własnych. Cel ten może być osiągnięty częściowo przez racjonalizację pracy bankowej, a to przy wykorzystaniu nowoczesnych metod pracy
(uproszczona administracja i róża10rodne maszyny biurowe), które pozwalają
na ograniczenie jlości izatrudill..ionych pra
cowników. Jest rzeczą oczywistą, że tak
pojęta racjonalizacja może dać pewne
wyniki, ale tylko w określonych granicach. Przychodzi jednak moment, kiedy
mimo najdalej posuniętego wykorzysta-·
nia wspomnianych metod pracy rentowność kapitałów własnych banku jest w
dalszym ciągu mała i wtedy ' koniecznem jesj; zaistanowieTuie się nad innemi
środkami, któreby tę rentowność podnieść mogły. I tu wyłania się nowy czyn
nik racjonailizacji w formie konc~ntracji
kapitałów, jakiiemi pokrewne sobie insty
wcje roz.porządzają. Łączenie siię ścisłe
poszczególnych instytucyj w formae fuzyj daje bezsprzecznie dobre rezultaty,
albowiem siła kapitału i za1rres działania
nie ulegają zmniejszeniu,
przeciwnie
wzmocniona imtytucja stanowi poważJlą
atrakcję dla dalszej akumulacji kapitałów. Natomiast istnieje w tym wypadku
możność ·ogromnych oszczędności przez
zwinięcie niepotrzebnych oddziałów, ścią
gnięcie pracy kiku centrali do jednej,
oszczędność wydatków propagandowych,
a w końcu zmniejszenie ilości instytucyj
konkurencyjnych. ·

~yto

bankowości

Zasadę tę zrozumiały już dawno ban Jjąeych małemi kapitałami, których kos2
In amerykańskie i angielskie, .które dziś ty handlowe są nliewspółmiernie wy50.
są w pełnem tego słowa znaczeniu wiei- kie w stosunku do rozporządzalnych ka.
kiemi koncernami, obejmującemi liczne pitalów. lnt&es bankowy jako taki VI
dziesiątki daiwnd.ej
samodzielnych in- Polsce pozbawiony jest szeregu elem'en·
stytucyj bankowych. Po. wojnie ruch kon tów, które w dochodach banków zachoi
centracyjny przeniósł
się również na dnich odgrywają duża rołę. Niema u na~
kontynent europejski, g·dzie coraz częś- zupełnie działalności ·emisyjnej, interes
ciej słys:i;y się o fuzjach względnie wspól giełdowy prawie zupełnie zamiera, banki
nocie interesów między posz.czególnemi :nasze więc opierają się prawie wyłącznie
ins~ytucjami. Ostatnio fuzja „Deutsche na intere&i.e kredytowym. Instytucje, roz
Bank" i „Disconto-Gesellschaft" stanowi porządzające stosunkowo m.ałemi kapitabardzo poważny krok w dziedzinie kon- łam[, nie są w stanie przy normalnym
centracji kapitałów niemieckich~ albo- rozwoju interesów pokryć kosztów han~
wiem nowopowstała instytucja je5t już dlowych i mpewruć własnym kapitałom oo
mocno zbliżona pod względem siły kapita- powied·nią ;rentown-OŚć.
łów do wielkich banków amerykańskich i
· Jedynem wyjściem z tej sytuacji ln°'i
angielskich. R~umie się sam.o p.rzez się, że być tylko koncentracja kapitałów :'l
że pozostałe wielkie banki niemieckie bę formie fUrLji. Jest :rzeczą ja.sną, że fuzj•
dą musiały prędzej czy później pmez dal takie nie mogą być zgóry narZ1Uoone, ~
sze fuzje stworzyć pewną przeciwwagę muszą być one oparte na p.rzeświadcz01
nowemu kolosowi bankowemu, który je niu kierowników wchodzących w uwagę
tak znacznie zdystansował. To samo moż instytucyj, iż istnieją między niemi pevi
na P?.wie<lzieć o . ~tatniej f~ji w ne naturat.ru: :i>U!Ilkty s~yczne, ~kają.1
AustrJ1 „Oesterr~1chtsche Cred~t-An- ce z terenu !I. sposobu i~h pracy•. N1ewą~
stalt" z !,Allgemeine Bod.encre<lit-An~ pliwie dokona.na w SWOJ.m czasie fuzJa
stalt", k~ora dokonai~a Z?stała w warun mi~zy Bankiem Handlowym, ~ Ban:'
kach ruezwykł.ych ~ . i:aała
charakter kiem~jednoczonych Ziem P~ch, .a~
przy~US?WY, me~meJ J~dnak dała w
statruo przeprowadzona wsipolnota mte<
zultacie n~stytucJę pot~ną'. dystan~uJą- resó"'. między. Bankiem Ham.dlow~m, a
cą ~na~zrue pozostałe wielkie banki au- śląskliIIl Bankiem ~skontowym opierała
strJackie.
..., „ -· się właśnie 11:'3 takich zdrowych p~łani
Jeżel'i po tych rooważaniach, natury kach. Natomiast narzucona w swoun cz.aJ
więcej ogólnej, prrendesiiemy się na te- sie zgóry fuzja między B~kiem dla Han
ren ,..Eglski, to ~usimy stwier~i~, że dlu i Pr~emysłu, a B~em_ Kredytoru~~ ~oocentracyJny w bru:k0:wo~c~ J>?l: wym, rneprzemyśla~ i
nteop~~ !la
skieJ Jest podstawową komecznosc1ą JeJ zdrowych podstawach dała znane JUZ za·
pomyślnego rozwoju. Mamy bowiem sto- łosne rezultaty.
sunkowo dużą ilość banków, rozporządza
W chwili obecnej mamy w Polsce ma
łe jeno zaczątki ;ruchu koncentracyjnego
w bankowości, przypuszczać jednak nale
·ży że rozwinie się on silnie, albowiem
ni~obna pomyśleć, aby w dobie, kiena Zachodz.ie powstają olbrzymy bansię zmniejszło dy
kowe, tendencje te u nas m·ogły pozostać
trzymały się na niezmienionym poziomie, bez wpływu. A pamiętać należy, że siłna
t. j. do 60 zł. za tonnę foco wagon stacja bankowość jest jednym z głównych czyn
towarowa-Warszawa; natomiiast drugo- ników postępu i rozwoju gospodarczego
rzędne gatunki z
kopalń „Creladź", państwa.
Dr • .-"-<łolf Atlas.
„Mars", „Saturn", ,,Paryż", „Reden",
„Jowisz'' i t. p. straciły po kilka złotych
i w końcu tygodnia można było je nabyć Dalsze upadłości bankowe
po zł. 53, a nawet po 50 zł. za tonnę. Wę
w
giel z t. zw. odkrywek oddawano po każ
Ogłoszono upadłość hau.ku Grauer et Co. ~ Bł·
dej cenie, nawet poniżej
40 zł. O ile
Właściciel
banku, Grauer, popełmł sa·
wkrótce nfo nastąpią mrozy, sytuacja n.a herach.
mohójstwo. W Chemnitz zawiesił wypłatę bank
rynku węglowym ule.1rnie dalszemu po- Weitzer et Co. R. Weitzer również popełnił sagorszeniu,
mo~jst\\TO. Bank Thiele et Co. w Plaunen zawiesił

Zapotrzebowanie na

::e-

węgiel

wskutek ocieplenia znacznie
W tygodniu ubiegłym, t. j. od 25 do
30 listopaidia r. b. włącznie, czyli prz.ez 6
dni przybyło na Giełdę Warszawską ogółem około 13 tysięcy tonn węgla, z czego zaledwie 4.000 tonn śląskiego, reszta
zaś dąbrowdecldego i krakowskiego, przewa:?Jnie z t. zw.- odkrywek; węgiel z odkry
wek zalewa dosłownie od kHlm tygodni
:rynek sto~eczny. Wskutek panującego
ciepła, zapotrzebowanie węgla znacznie
się zmniejszyło, tak, że wagony nawet z
pierwszorzędnemi gatunkami węgla pozo
stawały na 'osi z braku reflektantów. Pomimo to fodnak ceny tyeh 2'.atwnków U·

Niemczech
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·szaleńca

Strza.ly_:
zabiły

2 osoby. 7

Miljony samoloów Forda

na ulicy

Niezadługo

zaś zraniiy

magającego umysłowo, miał

się

pędził

ulicami, aż znalazł sobie dogodne
miejsce do obrony. Ustawiwszy się pod
murem, począł strzelać do swych prześla
dow.eów. Tymczasem z za węgłów rozpoczęła go ostrzeliwać policja. Szaleniec prażył dalej ogniem, raniąc kolejno dwu szoferów taksówkowych i 5 przechodniów.
Wreszcie dosięgła go kula policjanta i
ranny upadł na ziemię.
Rozwścieczony tłum rzucił się na szaldca i zlynczował go, tak, że nieszczęśliwy
szaleniec zmarł w drodze do szpitala z odnksionych ran.

stawić

w ,komisarjacie policji z powodu pobicia
swej matki. Besti, uzbroiwszy się w karabin i zabrawszy do kieszeni 16 nab.ojów,
udał się na polkję. Po drodze wstąpił do
skłepu._ z owocami i wzewróciwszy półki,
począł bombardować klientów i przechodniów na ulicy jabłkami i pomarańczami.
Zanim. przybyła policja, zdołał uciec i udał
si_ę do- komisarjatu.
Urzędnik policyjny, widząc, iż ma do
ez~nienia. z szaleńcem,, usiłował go uspoWić, Besti jednak w pewnej chwili skierował karabin przeciw
niemu i wypalił.
Urzędnik śmiertelnie ranny padł na ziemię.
Za szaleńcem puścił się w pogoń obecny. przypadkowo w komisarjade policji
sierżant legii cudzoziemskiej. Gdy na ulicy
iuż• dopędzał zbrodniarza, ten odvvrócił się
aagłe. i' celnym strzałem położył sierżanta
~cpern na miejscu.
Kilku odważnych przechodniów przyłą
cz:ylo*si.ę do; pogoni, inni kryli się w brawch: d'omu. Besti, }\'ywijając karabinem,

„.... . „

I

sympatycznego hulaki i biedneJ·
dziewczyny. W roL głównych:
Hany Liedtke i lhrja Paudler.
Akcja i;.ozgrywa się na jednei
z najpiękniejszych i najweselszych
plaż Europy.
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Jak wiadomo, Ford od . pewnego czar
su przystąpił do masowej fabrykacji samolotów własnego typu i zamierza tę
fabrykację prowadzić z takim samym
rozmaehem, jak obecną miljonową prodl'kcję samochodów.
Nie?JWyk.le interesujące są opinje, ja
kie w tej sprawie wypowredz.iał niedawno inżynier W. B. Stout, główny konstruktor samolotów Forda. „Za dwa lata
- powiedział Stout - kaidy, kto tylko
potrafi chodzić nie zataczając się i nie
miewa napadów epilepsji, będzie mógł
po kilkugodzinnej nauce latać aeropla„,

.

• ---·---
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w Grecji

o szereg zabójstw

Ateński
korespondent
berlińskiego Imie komunistycznem „Risospastis" ukazapisma „Nacht-Ausgabe'' podaje, że poś- ła się wiadomość o ponownem zajęciu
pieszny wyiazd z Grecji Ustinowa, so- się policji
greckiej sprawą zaginięcia
wieckiego p~sła w Atenach, wywołało os- Kardamakieg-0. Skutkiem nowego · dochokarżenie
go o szereg zabójstw, doko- dzenia było aresztowanie w Volo dwu szonanych na jego rozkaz. Z początku wyjazd ferów, braci Kokalis, kierowników miejsowieckiego dyplomaty łączono z przypu- scowej filji komunistycznej. Bracia Koszczeniem jego udziału w szpiegostwie i kalis w toku przesłuchiwania przyznali się,
kradzieży ważnych dokumentów
wojen- że oni zabili Mikołaja Kardamakiego na
nych. Tymczasem okazuje się, pisze dzien- rozkaz posła sowieckiego w Grecji, Ustinik niemiecki, sprawa przedstawia się nowa. Mikołaj Kardamaki, po otrzymaniu
daleko gorzej. ustalono, że Ustinow dał z banku amerykańskiego półtora miljorozkaz zabicia komunisty greckiego, Mi- na drnchm, przekazał całą sumę stronnickołaja Kardamaki'ego, byłego funkcjona- twu komtlllistycznemu, a sam miał zamiar·
rjusza bankowego.
uciec do Moskwy. Jednak Kardamakiemu
W 1924 roku Kardamakiemu powierza- nie udało się wsiąść na statek sowiecki,
ne było przewiezienie półtora miljona ponieważ policja grecka uważnie śledzidrachm do pewnęgo banku. Kardamaki ła wszystkie okręty sowieckie. Kardaj ednak zginął wówczas z pieniędzmi, nie maki, zdenerwowany konie~znością cią
pozostawiając
żadnego śladu. Ml,
dwa głego ukrywania się, zdecydował się namiesiące później znaleziono, w
pobliżu reszcie oddać w ręce sprawiedliwości. W
miasta Volo, nad brzegiem morskim, wo- obawie wielkiego skandalu, jaki mógł
rek z trupem nieznanej osoby, o twarzy wyniknąć z tego powodu, Ustinaw miał
do niepoznania pokiereszowanej brzytwą. dać rozkaz -sprzątnięcia" Kardamakie~o.
W. październiku r •. b. w ateńskiem piś-, ,
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nem, nabytym dla własnego użytku".
„Najdalej za pięć Ia.t budowane będsa
aeroplany pasażeliskie, w których pilot
będzi~ odgrywal taką mniej więcej rolę, jak motorniczy tramwajowy"'.
„Inżynierowie pracują obecnie nad udoskona.leniem gyro~wpowego mechanizmu do nadawania równowagi aeroplanowi. Pilot aeroplanu, zaopatrzonego w podobny mechanizm, po wzniesieniu się w
powietrze, na.staiwi aparaty sterowe na
potrzebny kierunek i wysokość, po osiągnięciu której
będzie mógł opuście
swe miejsce, aby zająć się skontrolowaniem biletów pasażerów oraz dopilnowaniem, aby pasażerowie mieli możliwie
przyjemną i wygodną podróż.
Mecha~ gyroskopowy będzie
utrzymywał
aeroplan w równowadze bez względu na
wszelkie możliwe kierunki wiatru i t..

zw.

„korkociągi".

„Upraszczanie sposobów kierowania
aeroplanem tak szybko postępuje naprzód, że każdy będzie mógł w przecią.gu
paru zaledwie godzin nauczyć się pilotowania".
·
„Za trzy lata najdalej wszystkie aeroplany obecnych typów okażą sit
przesta.i:z:a.łemi
wobec
radykalnych
zmian, jakie zajdą w budowie aerop]&.
nów. Ogromna ilQść kapitału, ulokowanego obecnie w fabrykach aeroplanów, mo
""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!"'
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Napiórkowskiego 28
Dziś

i tini następnych

Kr61owie humoru i

śmiecha

Pat iPatachon
jako

Pasażerowie

na

gapę

T rys1'ająca oryginalnym żywio
łowym humorem komedia w lO

Z Kowna donoszą, że w urzędowym J
„Ponieważ wstrętne mi jest wszelkie
dzienniku litewskim pojawił się w tych kłamstwo i wszelka obłuda, wyrażam mój
dniach bardzo oryginalny anons matry- .szczery żal, żem oszukała mego męża.
monialny. Brzmienie jest następujące:
Wyznałam mu wszystko, a on mi przeba„Wobec tego, że na mój rachunek krą- czyt
żą ubliżające mi pogłoski, jak również w
W przyszłości będę· dla · nfogo wierną
celu, aby ulżyć memu sumieniu, uważam żoną i wszelkiemi środkami będę się staza swój obowiązek publiczne oświadcze- rała, ażeby mógł zapomnieć o moralnych
nie, uczynione bez żadnego przymusu, wy- cierpieniach, jakie mu sprawiłam".
wartegQ z zewnątrz wobec mnie, że zryAnons ten w telegramach poszedł już
wa!TI nieodwołalnie z moją przeszłością.
na Europę, a z Europy na Amerykę„.
,

każdego

dla

przyst~pne

Publiczność rozszarpała morderc~

W tych dniach ulice Marsylji były
wezoraj widownią krwawego pościgu za
szalonym zbrodniarzem, który biegnąc z
karabinem w ręku ulicami spowodował
wśród przechodniów niebywałą panikę.
Pewien 24-letni Włoch, nazwiskiem
OISkar Besti, uznany kilkakrotnie za niedo-

staną si~

aeroplany

aktach
???
Naat4'J•Y prerrana:
???
„Noc: pośl•bna" z Harrym Lledtke.
Po~tok w dni powazedaie od fML 5,'J i 9, w
sobot7 O 3 Diedziefe i ŚW~qla O.1. w· aiedzieJ~

na piepszy seans w•&ysł.kte m1e1aca po 401T01sy.

S,-ejalu ih11traeja muycz.aa w wykonaai• erH„
atry syafeaiuaej pe<l batut,

I
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ke i Lawrenee. Było do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia drzwi. Co sie zaś tyczy pańskiego przyjaciela. Mydeł·
wiele ważnych szczegółów. Burke opowiedział z całą ki, małego ciłowieczka ze ~Z<'.zurzą. t~rzą i. blisko osa·
WHITMAN CHAMBERS
.e
~erością
swoją rolę w intrygacll Chandlera przeciw- dzonemi oczami to - zasmiał się Cicho, l w oczach
•
15
•
(B ko BuckaJroo.
zamigotały mu wesołe iskierki -:--- nie _wiem! jak on
~
Konferencja miała trzy r~ltaty. Po p~erwsz.e: się nazywa, ani jak wy~lą<l~ al? ~ogole rue m~ o
·
l!f Burke został o.s~ony w celi, do oz:asu zawiadorrue- nim żadnych mformacyJ. Więc Ja~ sposo~e.;n mog~; ''
l!J 1 nia Dorringtona o tern, co zaszło, i ewentualnego złoże- bym go aresztować? Proszę to sobie rozwazyc, paru"
••
PRZEDRUK WZBRONIONY
fH nia przezeń z~ań, oskarżających byłego sztygara o Lawrence.
CJ~-•·•·•·•·P·•·•·•·•·•·•·•·•·•·IA01·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·~~ podpalenie kopalni. Stało się to wrew fakto~i, że Don
Spoważniał i dokończył urzędowym tonem repreKojot odmówił złożenia takiego osika.rżenia i zaręczył, zentamfa prawa.
.
panem, ma się ~ieć. Więc pan utrzymuje, że Dorrington postąpi tak samo. ·
- Jeżeli jeszcze raz zboczy z prosteJ ścieżki, każę
l.e jeżeli zapewnimy Bn.nke'mu bezkarność, to on złoży
- Burke sam nie wiedział, co ezyni, kiedy się po- g-0 zamknąć dla śv.?ę~ego. spoko.Ytf •.
ze'lll11mia na nasrzą ko.rzyść.?.
djął tej roboty - wyjaśnił swoje stanowisko .LaDon Kojot rozeSIDlał się ;i:adosme.
- ·O bezkairn-OŚci lllie było mowy. Burke gotów jest „wrence, - a .ja nie na.leżą do ludz.i, którzy; dobijają
- S.zeryfie, daję panu słowo, że ten ezbwiek jest
ponieść za.sł~ . karę, bJ'.:le tylko Chan.diler. dostał zai .pokmlainych. Osobiście uważam, ~ .te trey miesiące wyleczony raz na zaswsze.
swoje.
··
' ,
dla. obłąkanych były <lla mego dootatec:zmą kaSiegnął do kieszeni, wydobył ipiorij.el i wręczył szeDohr2;e. Proszę go wiprawadzić. .- Tyiko os.trz.e- rą, i ~am się, że Dorrin.g.ton przychyli się do ryfow'i sto dolarów.
gam pana., Lswrenee, że świadectwo Burke'go prneciw- mego zdania. No, ale natur~ musi g_o pa;n ~
- Teraz jestem wolny, niepra.wda:l'f
ko Chandlerowi more s.pa:łić na panewce- Burke zoPo drugie: Lawrence uooył P11ys1ęgę przeciwko
Boylston ~ głową.
stał uzna.n~ m nienormalnego i chociaż teraz jest Wilcox<YWi Chandlerowi. oskarżając g;o o pod~tępoo in- Nie jest pan na. wolne:j stopie za kaucją. Jeteli
przy zdr()wy,ch miyJ!ła.ch, ~owie przysięgli musie- trygi, podipa.lenie i us~anie zabójstwa.
Chandler bęOOi'e fors<;>w~ sprawę, ~jdo!.ie .pan pod sąd.
1iby to uwzględni~ .. ~łastUCZa gdyby on był jedynym
- Okropnie to brzm.I - r.ookł z humorem, - ale
- Mam p:rzeczuc1e,, ze dam sobie z ~ r~dę, bylE'
iiwiadkliem przeciwko ·Chandlerowi. Jednakowoż aresz.- ·jeżeli on kiedy stame przed sądem, to ni-e będzie to.. mi p~n mręczył na krotko swobodę działania. Zga·
towarne ·i sąA równałoby się dla. Wilcoxa Chandlera wszystko.
dza się ~an na ~?
. .
ruin.ie. - On cy ·tego.:nie znrlósł. Faktyczni~ musiałbY..
We'JJWano sęd2iego pokoju, i -wydalnQ r<Yhkaz aresz...
- Nie rozumiem, <>_co p~n~ idzie?
się wynieść ze,,staim.
. ·
J
t<>Wania Chandlera.
- Proszę ~łuchac. Jeooli P8:11 a:r~ Cha:i;·
1
Dan .K.ojoi?t.mśmiał się·be1r~. ·
Eo trzecie: tenże sędzia polroj.u znmiejszył ka.ucj~ dlera to odd~m~ g-0 ~ sąd.~ ~ało i;an-t.ł&ch-aię ~Sezce.. JJY, mf'jllie ~kl<S.....
Don Kojota do stu dolarów, _a. pro~tor zapewru! stwo m~ _pteruędzy, i ru.ieJ n!~ uz)ISk~. ne. mego
Rusz.jr kur. drzwiom. ~
•
go, że jeżeli Ch~;r nie ~ naghł _o sprawę. .to i w:yroku, ruz uzyskamy. N-atUTałn!ie. ~ mu to
-.Jidę .. JIO":Bru:kergo/''
_ _ ...
,władze będą m1k:zec•. Szer~ ;µ.ko cz?o~1ek ludzki ~ ,mesławę, ~co komu .z tego„P~··
_
- 'A ja ·~u)ę _dcrp.r~- rzekł szery~ skłonnością do arb1tralnosc1_ odm.owił. :w~zema
- Zaceyru;ip. p~a rozmmec-: rzekł~
•.
~ięgając po słuchawkę.
Lawrence'owi oskarżenia o u~1e<Ekę z więz.iema..
. - Przyp~cmy, ~ .":st~a ~pan z ~s~to.~ct.
Orlbyła gę. dłnga .narada prizy drawiach - zamknię
- Ostatecznie-: za.u:w~ył z uśmioohem;;: rue ~ą- ruem go na Jeden dzien I da m1 okazję . uł>icia z ., n.
fycb.„k.tórar p.r.oociągnęła - S'ię aż do południa. Byli na dzę, żeby to był ?ki w~eł-1? ~tępe.k WYJSC '!' ~ targu.
~ oQ'
Diej obecni .nroku,i::ator okrę~owy, szeryf J3oylston. Bur- ueni~, jeżeli ktoś p:rzvJd:zie i otworzy człowiekowi
- Jak.e.,,o targu t
( · e. n.?
1

:i•
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orście, todze • „huc ie" pana wiceprezydenta

DZIS:
Sab by
JUTRO:

Pan

-·-

Weissberg·Wieliński

wymawia dyr. Gorczyńskiemu jego pensję
wyciągnąć chce z Kasy Chorych 170000 złotycL

a sam kosztem robotnika

Mikołaja

Pan Weissberg - Wieliński na list p. owocną pracę pobierał pensję - jak na
dyr. Gorczyńskiego, omawiającego kar- stosunki w teatrze, gdzie jeden z reżyserów
czemne wystąpienie p. wiceprezydenta ro- zarabiał półtora tysiąca złotych miesięcz
CZWARTEK
Ws. księzyca ~· 11 m. 48 zesłał zkolei do wszystkich redakcyj swoje nie, a niektórzy z artystów powyżej tysią
Zacl.tód ,,
l:'· 19 rn. 4 „ęnqncjacje".
ca - nawet nie wygórowaną. ,T rudno bo,T ylko jedną jędyne pismo umieściło te wiem, l_:>y żył tylko samą_ „ide_ą" obw,ąchi·
&rednie: inne redakcje zbojkotowały je. wania Melpomeny,
,T o pobieranie pensji .„obur.za„. p.
My „listu otwartego" pana Weissberga
Naboieństwo adoracyjne - nie otrzymaliśmy, albowiem uważano Weissberga! Tak jest! Pana Weissbergal
Dnia 6 b. m., jako w pierwszy piątek zgóry, że ze względu na miękkość papieru, Tego właśnie, który miał czelność będąc
miesi ą ca,
odbędzie się w kaplicy
S. S. z uniwetsału teg-0 zrobimy odpowiedni już płatnym wiceprezydentem miasta brać
Urszulanek S. j. K. przy ul. Czerwonej 6 użytek.„
jeszcze czas jakiś wy&oką pensję z Kasy
o godz. 19-ej nabożeństwo adoracyjne z
Enuncjacje pana Weissherga pod Chorych, aczkolwiek pobieranie jej bykonferencją dla inteligencji, zaś 7-go grud- względem formy przypominały sztubackie ło krzyczącem bezprawiem I Oburza tego
nia t. j. w wigilję święta Niepokabnego wypracowanie czupurnego piątoklas!sty, p . .W eissberga, który dziś, słusznie wylany
Poczęcia Najśw. Marji Panny, o godz. 19-ej chorego na nieuleczalną grafomanję. Pod ze stanowiska dyrektora
Kasy, Chorych
rozpocznie się 24 - godzinne Wystawi~ względem treści były: bezdennie głupie, wraz z swym partyjnym kamratem żąda
ni? Najświ~tszego Sakramentu..
_ płytkie a przedewszystkiem kłamliwe.
od instytucji tej odszkodowania bagatelPań Weissberg łże jak zasmarkany ki„„ 170.000 _(stu siedemdZiesięclu ~słęcy)
i ośliniony sztubaczyna, który dostawszy złotych!
za brzydką sprawę tęgie lanie - kręci ile
A wie pan ,,'dumny" Catonie, jak si_ę
Jutro o godz, 9-ej rano obowiązani są zgło- wlezie, by ochronić swój zbolały tyłeczek pretensja taka nazywa?. .
11ić się na zełmmia. kontrolne w P.K.U. Łódz
- ,,Hucp a !".
„ _ .- _ ,
l.Yiiasto I przy ul. Nowo-Targowej 18 szer-ego- przed dalszą egzekucją„„
wi rezerwy i pospolitego ruszenia z bro~ .i
Pozwolimy sobie przytoczyć kilka curioCo słowo to znaczy; wieaział pan
bez broni (kat. A. C. D., względnie A. C., je- sów, ilustrujących ducha i logikę weiss- dobrze jako p. Weissberg. Może dziś, jako
den C dwa urodzeni w rok-u 1889 zarr>Jeszkali na bergowskiej argumentacji.
p. Wieliński nie rozumiesz go?, ~o powieterenie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 Komisarjatów P. P„
Dyr. Oorczy!').ski za swoją ciężką i my panu po polsku:
l:ttćrYcł:. nazwiska zaczynają się na lit~:y: R.
.,, s. słoiica
Zachód „

I'•
ł'•
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Zebrania lton·trolne

J

W lokalu P. K. U. Łódź-Miasto II przy ul.
Nowo-Cegielnianej i l szeregowi rezerwy i
pospolitego ruszenia z bronią i bez broni urodzeni w roku 1902 zamieszkali na terenie 7-go
Komisarjatu P. P., których nazwiska zacZ1na~1ł się na litery: od P do Z,
Ns zebrania kontrolne naleiY. się zgłosić w
miejscu i terminie przepisanym, punktualnie,
z książeczką wojskOWll i bmemi posiadanemi
dokumentami.
Rezerwiści, którzy nie stawią się w po;ę na
&ebrania kontrolne będą pociągani do odpowiedzialności w myśl przepisów
wojskowych karnych (dyscyplinarnych).
Powo~ na zebrania powinni bvć czysto
abrani„ ~ "'lll.Vci i ogoleni.
(p)

Zagroda włośclańsk
·padła pastwą

płomieni

Europeizacja

oIel• eJektryczneJ•
k
dzki·ch tramw

dobrze, coś za jeden!

łódzkiej

Pochwała

· ło'

Po długim pobycie zagranicą wrócizastałem
wszystko po
dawnemu: fatalnie wybrukowane ulice,
odrapane domy, brud i niechlujstwo. .
Jedno jest tylko, co przypomina mi
Europę, co uległo wspaniałej
ewolucji:
stan łódzkiej kolei elektrycznej.
Znać w tern sHną i mocną rękę kierownictwa. Widoc~ie zanąd t.ramw~
jow Ękł~ać się musi z facho\vców, świadomych swych żądań, ludzi,
idących
twairdo wraz z postępem czasu i
jego
wymogami - dbałych nietylko o dobro
powi·e rzonej swej pieczy instytucji, ale
przedewszystkiem o
korzyści i interes
łem do Łodzi i

o r d y n a r n y b e z w s t y d ! t ,!
Za pańskich czasów Kasa Chorych nie
miała nigdy pieniędzy na droższe lekarstwa.
dla chorego robociarza, Kurowano ~
aspiryną, rycynusem i j \ffy·ną, skąpiąc mu
na każdem miejscu, podczas gdy pan i panu podobni „dumni" koledzy partyjneg(
chlewika, żerując na krzywdzie proletarJ
,
jatu, tucz:fliście się po królewsku.
Dziś z instytucji, której celem jest p~
chodzenie z pomocą warstwie najniższej,
.z instytucji, którą zniszczyły rz4t1y partyj..,
ników, chcesz pan, panie Weissborg, b,ez„i
prawnie i niezasłużenie wyciąg11ąć sumęr
która odpowiednio użyta, uratować mogła·
by zdrowie kilku tysiącom biedaków:
szwaczek, węglarzy, drobnych dostawc.ów
i sponiewieranych robotników•••
Więc tak pojmujesz pan
ideatizn\,
„dumny" panie wiceprezydencie? Sam
„nabrać" chciałbyś - ale pobieranie pen"
sji przez człowieka, który na nią QTaCf
sw_ą rzetelnie zarobił, gniewa dę?,
tro pan niech się nie nakrywa togą C3..,
torta, bo bardzo panu w niej nie do twa-,
rzy, „dumny obrońco pieniędzy miejskich" - to pan niech nie buja o ideałach.'
bo nikt ci nie uwierzy, b o w i e d z

może

połami togi~

A
udrapowany
chcialbyś niemi przykryć s m r o d e k ,
j a k i z a w i e w a o d p a ń s k i ej
,; dum n e J~• os ob Y?
Jeśli tak, to nośże pan sobie zdrów swą
togę, ale nie b 1 a g •U j' że używasz iei
w innym celu, ucieszna kar Y. kat ur<!
Rz Y mi a n i o a!

•
.
1
służby__tramwajowej, a także i dyrekcji,
która, dbając o bezpieczeństwo przechodni, zaopatrzyła wozy w świetnie funkcjonujące hamulce elektryczne.
Pożyteczna ta inowacja poowala przytomnemu motorowemu na momentalne
watrzymanie wozu~ będącego w całym

*

pędzie.

I co warto również podkreślić, to tą
niesłychaną szybkość, z jaką dokonywane bywają naprawy wszystkich defek-.

*

*

1T yle jest słów dzisiejszej nauki aane~
wi~ep;ezydentowi Edmundowi M'eiBsberg ...
W1elmsk1emu.
Dalszy ciąg analizy „listu" jego na;
stąpi jutro, pojutrze i popojutrze. Pod
kreślamy bowiem, że list ten stano~i praw~
dziwą'kopalnię pere\ek, brylantow humoru i głupoty, my zaś kamuszki te pięknie oszlifowawszy, naniżemy je ze swego
-0bowiązku dziennikarskiego, na kolję arty/
kulików.„.
Obowiązek przykry? Ha, cóż czynić~ł .
K t 0 ś p r z e c i e m us i si {
p 0 'Ś· więc a ć j wy w o z i ć łaj n o
z mi a 8 ta" - mawiał pewien filozo·
ficzny starzec, jad_ąc z niewonną }Jeczk_ą
przez ulice„ ••
lfo samo powtarzamy: i my: gdy pii
szemy 0 p • .Weissbergu. '
SyV

.· Nocy wczorajszej we wsi Bełczew, potów tak wozów jak i górnych moto:rów.
wiatu łódzkiego, wybuchł groźny pożar w
Jest to zasługą doskonale zorganiizowazagrodzie Andrzeja Gońca, który podsynego pogotowia samochodowego, które
cany silnym ogniem mimo energicznej akcji
momentalnie usuwa wszystkie defekty i
ratunkowej straży pożarnych z Aleksandro- ogółu.
zapobiega tworzeniu się niepotrzebnych
Nia i Konstantynowa strawił doszczętnie
Stare wozy zastąpione zostały przez zatorów, paraliżujących norma!ny ruch.
fstodołę, wraz z całorocznetni zbiorami i
Dla łod~a?-ina, któr~ się stale s~ienowe, pulmanowskiego systemu, s,zersze,
'nwentarzem martwym, oborę i cz~ść domu pojemniejsze i
wygodniejsze. Dawne szy z.a swo1m1 sprawami, dla robotmka
·mieszkalnego. Straty spowodowane p_oża
górne rolki wiecznie spadaj~ce i wiecz- jadącego do pracy ważny jest również
tem wynoszą około 20000 złotych.
nie tem samem hamujące regularność moment powiększenia szybkości j~y.
Powiadomiona o pożarze policja prowa- k?~unikacji,. zastą;piono p!l"Zez praktY:cz- Je.st to przedewszystk.iem dobrodzieJs~łhi enei:giczne dochodzenie, zachodzi bo- meJsze pałąJ.<1.
wem dla tych . szero~ch mas il'Ob?tm-1em przypuszczenie„ że ogień· powstał
Po~ększ9110 i zgęszczo~o sieć lin?i c::z~c~, któ1:e ,m1e~zkaJ~C na peryferJach,
s powodu podpalenia. (w)
tramWaJoweJ, W})rowadzając wszędzie <izie~ w dz1en sp1eszyc m!1szą do fabryk,
dwa tory.
pOłozonych w centrum nurui~ lUb w zuPrzerzucając
kronikę
wypadków
w
pełnie innej dz-ielnicy.
Wystawa fotograficzna
Lo~i, i w Chicago, gdzie ostatnio mie:Możemy pełni dumy spoglądać na :roz
Termin nadsyłania eksponatów na Wy- szkałem, miałem możność zaobserwować wój naszych kolei elektryoznych, które
kołami
.ł.łwę upływa jutro t. j. 6 grudnia. Wobec minimalnej ilości przej€chań przez tram- odpowiadają najbardziej
współczesnym
W dniu wczorajszym na ulicy Pr~
licznych zgłoszeń i wielkiej ilości nadesła waje w mieście Łodzi. Jest to bezsprze- wymogom i są przytem tan,ie, bezpieczne jazd 66, przejechany został przez :wóz
nych eksponatów, wystawione będą tylko cz.na zasługa doskonale
wytrenowanej i wygodne.
Inżynier.
23-letni żołnierz Grzegorz Barmak, od..1
najcenniejsze zdjęcia, dlatego amatorzy,
nosząc ogólne obrażenia ciała. Rannenur
posiadaj ą cy rzadkie i wartościowe
fotoudzielił pomocy lekarz miejskiego pogo1
grafje proszeni są o nadesłanie swych ektowia :ratunkowego. (w),
sponatów już w czwartek, abyśmy mogli ,
---0--NIECHAJ KAŻDY KORZVST A Z
RZADKA OKAZJA ZAKUPU
zarezerwować dla nich miejsce.

Pod

Otwarcie Wystawy dla zwiedzających
w niedzielę dnia 8-go grudnia od
10-ej rano do 9-tej wieczór.
Wejście
50 groszy, dla młodzieży
szkolnej 30 groszy, dla zbiorowych wycie~zek DO 20 groszy.
Qastąpi

YPRZEDAŻ
WIN
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Nocne dyiu:ry ·apt«!k
Dziś dyż4rują

apteki: L. Pawłowskiego
(Pioti·kowska 307), S. Hamburga ( Gł6wna
50), B. Głuchowskiego (Narutowicza 4), J,
Sitkiewicza (Kopernika 26), A. Charemzy (Po
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Wypadek przy pral:y·1·
Straszna sm1erc
m
~\

W dniu wczorajszym o godzifiie 12-ej
w pohtdnie na posesji Nr. ,109 przy ulicy
Piotrkowskiej,. w czasie przeprowadzania
robót kanalizacyjnych zdarzył się nie.szczę~!iwy wypadek,
któremu uległ 37-letni
robotnik Konstanty Woź11iakowski, zamieszkały w Koluszkach.
'
Woźniakowski wskutek nieostroiności
h

r

b

.

ł

~ci ~~~?d~ęd~łlrn~~n~\~~~~yj~~~~no;i:=
':>oJrości 5 metr. odnosząc poważne uszko-

dzenie ciała . .Wezwany lekarz pogotowia
po Udzielettiu _pierwszej pomocy przewiózł ,
~~o do szpitala Zbiorni _MiPjski~i. (w)

- - -. <:>-----/

pod

kołami WOZU ci~żarowego
~

Na szosie pomiędzy Tuszynem a Srockiem, zdarzył się tragiezny wypadek,
który zakończył ~ię śmiercią 45--letniej
Marjatlil1y Strumiłowej, mieszkanki wsi
Lubochnia, gminy; Grabica,
powiatu
Piotrkowskiego.
t
d T
na,
dła na wóz załadmvany wapnem w ilości około 30 korcy. Ponieważ było to w
nocy, zarówno Strumiłowa, jakoteż
i
powożący końmi Ignacy F.l'ączkiewicz, za.
rnęli. W ~ewn)'lll momencie
wskutek

s~::~!::ak~~:::j~: za~iazJi :~Z:-

1.·.1

wstrząśnienia wywołanego przez najecha- 8
W rolach głównych:
E1!
nie wozu na nagromadzone
kamienie, 8
El
Strumiłowa zleciała z wozu i
wpadła [il
&]
·wprost ipOd koła wozu, które najechały
IE)
1
jej na szyję, oddzielając głowę od tuło- i3
El
wia.
l'!'I Film ueali•owany bszlem kilku tysięcy dol arów.
r::'i
Nieszczt>Śliwa kobieta zginęła nie wy- a:.. Zafmająca tuićl Bogata wy•hwnl Wsp~ninla gra!
l!I
dawszy
jednego okrzyku, tak
l!J P ••„,t.k eodz .• g. 4 3o PP· w •oboty llA•d•ieI• B
Frączkiewicz śpiąc jechał dalej i dopiero
Cany wuytkie~ ś;;~,~~ ~tpi~r~?. •• mm SO li'·
B'
jada.i~y za nim wieśniacy znaleźli tfopa i!]
.
,
ł.:1~
1
S~nin1iłowej: ~włoki nieszc~ęśliw~j . ko:
OrbcstrA.oiłł~H'f&i~luU.
s ~.
b1eTty. 1n·z:w1e~z10)no do ko.stn1c.v m1eJskeJ f':'r.'łr;'llr:t[5'H:JGJGl:lt:JIE181!19Bl:l
w usz.ynie . . w ;
1.;.n;.a ... ..-.
r::J
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JACK TREVOR

Nr.- s34

_„HASLO" z dnia 5 grudnia 1929 r.

Zuchwałe włamanie

łniżka kosztów utrzymania 1
w Łodzi
W dniu wczoraj~ym odbyło się pod
9mewodn:i.oetwem naczelnika
wojewódz,kiego wydziału mrowia Dr. Skalskiego
'posie<menie komisji do ustala.Illia zmian
kosztów utrzymania w Łodzd.
Po rw.patrzeniu materjału nadesła
fteg-0 przez wydz.iał statystyczny Magistratu m. Łodzii. komisja
stwierdziła,
iż koszty utrzymani.a w Łodzi w miesią6u ootopaooie w porównaniu z miesiącem
dziernikiem obniżyły się o 48 proc.
a zniżkę wpłynęło potanienie artykuróżnych, a zwkl.szcza potanienie ceny
.a wołowinę i kamgarn• .(p ).

~r·

trzech -

Wczoraj w nocy ulica Karolewska była 162, przy Szosie Karolewskiej.
Dzielny woźnica porzucił wóz i konie
terenem zuchwałego włamania, wykrytego
i co sił pobiegł do pobliskiego VI komisarjedynie dzięki przypadkowi.
Oto około godziny 3-ej nad ranem prze- jatu alarmując policję o swem spostrzejeżdżał szosą Karolewską wóz
aseniza- żeniu.
cyjny.
Natychmi-ast na miejsce wskazane przez
W pewnej chwili woźnica zauważył, że woźnicę ruszyło kilkunastu policjantów, któ
ktoś wchodzi przez okno wysokiego parte- rzy otoczyli cały gmach i z bronią gotową
ru do fabryki mieszczącej się w posesji Nr. do strzału oczekiwali ukazania się włamy-

~

· IPODZllillCOWANIE

'Zwierzyna leśna w Polsce

Wszystkim, którzy w dniu 1 grudnia r,b. oddali ostatnią
przysługę w odprowadzeniu zwłok

Polska ustawa łowiecka,
czerpią całe ustępy Niemcy

z której żywcem
Francuzi, Czesi i
IWęgrzy, dziś ' już wydaje swoje owoce, o czem
>Świadczy zwiększająca się ilość
zwierzyny w
~aszych lasach. Ilość zwierzyny kulturalnej, a
!więc sarn, zajęcy i kuropatw zwiększyła wymk;i polowań pr.zedwojennych; ilość sarn przeJkroczyła 37 tys. Powiększyła się też ilość gru}>ej zwierzyny. Jelenie, przetrzebione przez woj
nę, ocj.i·adzają się teraz b. szybko. W
samych
lasach państwowych ilość ich przekroczyła już
~ tys. W r. 1918 mieliśmy w Polsce tylko 4
bobry. W r. 1924 liczymy ich już 11 sztuk, w r.
l926 - 24 sztuki, a dziś przeszło 250 ! Łoś zginął ostatecznie. Dziś same lasy państwowe mają go do 200 sztuk. Pozatem w lasach polskich
zachowały się zwierzęta drapieżne, jak rysie i
zbiki, które 10 lat temu kończyły swój żywot.
Również rozmnożył się tak rzadki już w Euro· e niedźwiedź, którego, jak obliczają, jest w
rzybliżeniu około 150 sztuk na ziemiach pol-

,

s.

.'?,.

ł

P•

Marji Rogackiej
na miejsce wiecznego spoczynku, na cmentar z w Zarzewie, a
przedewszystkiem Wielebnemu księdzu J. Koteli za bezinteresowną eksportę oraz dowa ot uchy wypowiedziane nad grobem,
przedstawicielom Cechów Resursy Rzemieślniczej i przedstawicielom Stow. Rob. Chrześcjan, Majstrom Stolarskim, Czeladzi
Stolarskiej, Woźnym, Portjerom oraz Zw. Włókienniczemu za
udział w pogrzebie ze sztandarami składa staropolskie
„Bóg Zapłać"

~

ch.

·Przedluz.e rire okresu ,
zasiłkowego
Na wniosek zarządu Głównego Funduu Bezrobocia, Min. Pracy i Op. Społecz
ej zarządzeniem z dnia 13 listopada r. b.
łalnym. do wszystkich
okręgowych
rządów Funduszu Bezrobocia, postanoiło, że na terenie województwa łódzkiero a w szczególności w m. Łodzi, w grnia.ach powiatu Łócrnkiego: Brus, Chojny,
.l-0wosolna, Radogoszcz, Wiskitno, w m.
t>zorkowie, Rudzie - Pabjaniclciej, Zduń
~kiej Woli, Piotrkowie, Kaliszu, Konltantynowie, Pabjanicach, Tomaszowie,
tgierzu, Aleksandrowie, oraz powiatach
tadomskowskim, piotrkowskim,
koniń(kim i kolskim, dla tych bezrobotnych,
ltórzy do dnia 31 grudnia 1929 roku
rłącznie, wyczerpali lub. wycz~rpią zas.ił) z Funduszu Bez;robocia ~ c1.ągu całe~o
~kre~u ustalonego w ustawi~ o zabezpie~~m~ na wypad~k bezrnboc.1a, okres wyliien:ony przedłuzony iZOStaJe do 17 tytodm. (w).

Płk. Wł. Kiliński
Pułk.

dypl.

w

Łodzi

Władysław Kiliński,

Pośrednik-dyskonter

•

wypadła pomyślnie

Jak

już donosiliśmy władze woj ewódzkie w osobie inspektora samorządowe
go p. Kozłowskiego prowadzą od dwóch
/tYgodni lustracj~ samorządu m. Pabjanic.
W dniu wczorajszym lustracja zostazakończona i jak nas informują władze
miarodajne wypadła pomyśllllie.
Po lustracji odbyła się konferencja z
panem ~ydentem i członkami Magistratu na której uzgodniono dalS'Lą pracę
~orządu m. Pabjanic.
Protokuł lustracji wraiz z całym ma~a!em przedłożo~y; ~e .J;?.~ Woje~~~~1

!a

I

zdołało

zbiec

waczy.
.Widocznie jednak ci spodziewali się, 14
mogą być odkryci, bowiem postawili jednego na warcie. Z chwilą ukazania się policji wartownik dał sygnał i w tej samej
chwili cztery postacie wyskoczyły okneii
z pierwszego piętra i rzuciły się do uciecz.
ki.
Kilku policjantów puściło się za nimi w
pogoń, pódczas gdy reszta posterunkowych
weszła do wnętrza fabryki.
Szczęście sprzyjało jednak złoczyńcom
ponieważ
trzem ze ściganych udało si~
zbiec. Czwartego ujęto. Okazał się nim
Adam Kosi.ński, stały mieszkaniec Łodzi.
W międzyczasie przeszukiwano dokład·
nie całą posesję fabryczną celem odszukania
rftszty włamywaczy.
Poszukiwania początkowo nie dały re·
zultatu, gdy wtem jeden z policjantów za·
uważył, że jedna z beczek poruszyła się.
Niezwłocznie policjanci otoczyli
stojące na podwórzu rzędem beczki i wyciąg
nęli z pod nich jeszcze trzech włamywa~
czy: Antoniego Banasiaka, Jana Owczark<1
i Józefa Orłowskiego.
Wszystkich czterech przewieziono do
urzędu śledczego. Powędrowały tam również porzucone na miejscu narzę d zi a włamywaczy, jak łomy, wytrychy i t. d.
·
W urzędzie śledczym przesłuchano ich
natychmiast.
Okazało się, iż planowali oni wła mani-.
do fabryki wstążek Edwarda Babiackiego,
spodziewając się tam znacznego łupu.
;wszystkich schwytanych włamywaczy
osadzono w areszcie do dyspozycji sędzie
go śledczego. Za pozostałymi wszczęto
pościg.
(p)

leźć.

FlłJl&SW ęnj.
'IWVW'
Dopiero w dniu wczorajszym funkcjonarjusz policji, któremu powierzono obkołami
serwację domu, zamieszkanego przez Holca, o godzinie 11,30 w nocy zauważył męż
Przed domem nr. 36 na ul. Konstanczyznę z podniesionym kołnierzem palta, tynowskiej wpadł pod tramwaj Andrzej
który szczelnie zakrywał mu twarz, dzwo- Nowak ze wsi Piła powiatu sieradzkiego.
niącego do bramy domu. Gdy osobnik ów
Koła tramwaju obcięły nieszczęśliwe
wszedł do bramy, obserwujący go policjant mu wieśniakowi nogę i zmiażdżyły czazwrócił się do dozorcy i wybadał kim był szkę, tak że dawał on już tylko słabe onieznajomy, a gdy się okazało, iż był to znaki życia gdy pogotowie odwiozło gg
właśnie poszukiwany, natychmiast skomu- do sz.pitała, gdzie też niebawem zmarł.
nikował się z Urzędem śledczym, skąd delegow ano kilku wywiadowców i po otocze- .
młockarni
niu domu, celem umożliwienia ucieczki,
We wsi Rajsków, gminy Tyniec, poHolca aresztowano w chwili, gdy po zabrawiatu
Kaliskiego w czasie młócenia zOO..
niu najniezbędniejszych drobiazgów chciał
fa
zamieszkały w tej że wsi gospodar:i
się ulotnić z mieszkania.
Holca aresztowano i osadzono w aresz- rolny 60-letni Józef Jakubczak, przecho
dząc w pobliżu maszyny został uchwyco·
cie przy Urzędzie śledczym w Łodzi. (w)
ny przez łączniki młockarni i wcią.gnięty_
do środka. Nim zdołano maszynę wstrzy.

Pod

tramwaju

W trybach

mać, nieszc:z;ęśliwy wieśniak uległ całko
witemu , zmiażdżeniu, tak że z wnętrza
maszyny wydobyto zniekształcone zwłoki

Pożar pałacu

dyrek-

, ,m Urzędu Wychowania Fizycznego i Przy-

Lustracja magistratu
w Pabjanicach

sumę

sobie weksli na
ponad 10000 zł.

.

;posobienia Wojskowego, wygłosi starafoem Polskiej Y. M. CA. w Łodzi w nadl;hodzącą niedzielę, dnia 8-go grudnia w
wielkiej sali „Resursy Rzemieślniczej" o
godz. 1 ł m. 30 w poł. odczyt p. t. „Ideowe podstawy wychowania fizycznego i
bPOrtu oraz najbliższy program w tej dzieizinie".
·
··
Odczyt ten wzbudził ze względu na swój
Jemat, jak i na osobę prelegenta zrozumiałe
iainteresowanie w szerokich sferach mieszka.ńców naszego miasta.
Łódź w dziedzinie rozwoju wychowania
fizycznego i sportu zajmuje jedno z czoło
fN.YCh miejsc wśród miast naszych, to też
oie wątpimy, że i tym razem okaże należy
te zrozumienie dla poczynań społeczno wychowawczych
takiel insty_tucji, jak Eoł1
5ka Y. M. .C .A.o
.

oszustem

Przywłaszczył

Nocy wczorajszej funkcjonarjusze llI
brygady Urzędu $ledczego w Łodzi, po
.dłuższych poszukiwaniach zaaresztowali w
mieszkaniu przy ulicy Zagajnikowej 35,
42-letniego Teodora Holca, znanego na
bruku łódzkim pośrednika i dyskontera,
który przywłaszczywszy sobie kilkadziesiąt
weksli na ogólną sumę 9750 złotych, powierzonych mu przez różne osoby do zdyskontowania, zbiegł i ukrywał się od kilku
tygodni.
W październiku b. r. Hole pobrał kilkanaście weksli na większe sumy i od tego
czasu, klienci jego napróżno poszukiwali
go, znikł on bowiem z widowni tak dokład
nie, że mimo skrzętnych poszukiwań, przeprowadzonych początkowo przez poszkodawanych, a następnie od kilku dni przez
policję, do której poszkodowani się zwrócili, dłuższy czas nie można bvło go odna-

wstążek

do fabryki

złoczyńców ujęto,

Czterech

1

7

Docho~enie w celu
winę spowodowania

ustalenia kt0 ponosi
wypadku prowadzi
Zawiadomione o pożarze straże ognio- miej.scowy posterunek policji. ,(w)
we z powodu zbytniej odległości przybyły z pewnym opóźnieniem.
Mimo wysiłku straży ogniowych pałacu nie zdołano uratować i spłonął on

Straty wynoszą około 100.000 złotych

Onegdaj w nocy o godZlinie 11-ej z
nieustalonych dotąd przyczyn wybuchł
pożar w pałacu należącym do zakładów
przemysłowych w
Niechcicach,
pod
Piotrkowem. Pożar w stosunkowo krótkim czasie ogarnął główną część pałacu, doszczętnie.
.k~óra pocz~ła pł~ąć ja~ olbrzJ11:1i~ ża:
Straty wynoszą około 100,000 zło·
giew. Okohczm rmeszka~cy
po~pieszyh tych. Powiadomiona o pożarze policja
na ratunek, lecz wszelkie wys.1łln okaza- prowadzi dochodzenie celem
u.stalei1ia
ły się daremne.
przyczyny pożaru. (w)

l!lmtliliUlilMlllll! KINO

II
I
I

Dzłi i dni

na•tvn:rch

n

Bałucki
5
Rynek

A
.

.

tm
TEATR Iii!

I

Bałucki
SRynek

I
'llllmJ!lll'Mll!!llllMJl!llaJ=llBlJlJ.Hl]IJBlllim/illll
.

Dzłi

..
1

dni

na•t~paycbł

serja i zakończenie obrazu P· t.

,,TA ZA ''
Niesamowite przygody wśród dzikich zwierz,t i bandy opryszków.
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1
~A~XNA Frank Merril z uroczą Natalją Kinigston.
Dwie godziny strasznych scen.

W alka na śmierć i życie.
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Wkrótce

na ekranie „E R y•
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Pocz:,tek ieana:.tłw w 110boty, aiedziale i święta o iodzini• 12 w peł. w dni powszednie e zocbiaia 4 po połucłai•
aa pierwazy 1ean1

wkrótce
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Kohn i Kelly wHaremie

wkrótce

I

z Mary Philbin

i Iwanem Mozżuchinem
Wkrótce
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8

z dnia 5 grudnia 1929 r.

Mistrz ,,od zgubnego'' w

• ••
O ICJI

rękach

Opóźnianie się pociągów

warszawskich

Opryszek na widok wywiadowców policji

'

usiłował

Bardzo łatwy dla przestępców i popularny jest sposób nabierania kogoś na
„zgubne".
Cała sztuka polega na tern, że rzuca
się nieznacznie pod nogi jakiemuś z góry upatrzonemu przechodniowi paczuszkę a potem pod pozorem l'ewidowania
naturalnie trzeba przedtem symulować
zmartwienie po .stracie paczuszki, u.biera mu się portfel w.raz z zawartością.
Najpodatniejszym. materjałem do tego rodzaj u eksperymentów są przyjezdni,
.Którzy zdezorjentowani widokiem każde
:;ro nowego miasta a co' najważniejsze
'l~w:Sze .zasobm w gotówkę padają. najłat
w1eJ ofłarą tego wyrafinowanego tricku.
Od dłuższego już czasu policja łódzka
i okolicznych powiatów była zaabsorbowana ciągłemi meldunkami o „kradzieżach na zgubne" dokonywanych, jak wynikało z rysopisów podawanych przez poszkodowanych przez jedną i tą samą owbę.

Ponieważ robota wykonywaina
była
.iad wyraz precyzyjnie policja bez trudu
mogła skonstatować że ma z nielada fachowcem do czynienia, co jednak najgorsze w tern wszystkiem to fakt, że opryszek ten nie popełnił w żadnym mieście
clwuch kolejnyah przestępstw, lecz no
dokonaniu jednego p1·zenosił się naturalhie do innego miasta.
Zupełnie zrozwniałem jest iż ta lotaość złoczyf1cy utrudniała niezmiernie po
ścig i nielada kłopotu przy~pa.r.zała na::izym władzom śledczym.
. Po bardzo długiem tropieniu i dochodzeniu ustalono wreszcie iż tajemniczym
mistrzem „od zgubnego' jest lokator domu Nr. 14 przy ulicy Włocławskiej w Ło
dzi, 36-letni Józef Smolski.
Jak wynikało z zeznań sąsiadów Smolski zajmował się handlem a nawet posiadał patent IV kategorji handlowej. Prowadził on handel towarami łokeiowemi w
swem prywatnem miesozkani.u,
którego
jeden pokój urządzony był na wzór sklepu, a więc posiadał IJ6łki, lady, kasę i t. d.
Kiedy wywiadowcy urzędu śledczego
wkroczyli do mieszkania
Smolskiego
przed trzema dniami, nie za.stali w niem
nikogo, Smolski bowiem według informacj i są.siadów wyjechał pod Kalisz z
transportem towaru.
Od tego dnia począwszy policja miała na oku mieszkanie jego •
\Vczoraj dyżurujący obok mieszkania
Smolskiego wywiadowca zameldował w
wydziale śledczym, że ptaszek jest w
gniazdku.
Późnym wieczorem około godziny 11
oięciu wywiadowcow z kierownikiem bry
gady na czele udało się do mieszkania
Smolskiego.
Z chwilą wkroczeni.a policji w mieszkaniu siedziało trzec;li młodych ludzi zajętych grą w karty i piciem wódki. Wszy
.s.ey byli w bieliźnie.
Na pytanie wywiadowców, który z
Aich jest Smolskim, jeden e; młodych lu-

cl.z,

wys

oświadczył iż

oczyć

oknem
w zupełności z rysopisem :podawanym
przez jego ofiary.
Wobec tak wyraźnych dowodów winy
przyznał,
Smolski do wszystkiego się
wyjaśniając, że handel towarami łokcio
wemi prowadził celem zmylenia władz,
podczas gdy właściwym jego źródłem były sztuczki ze zgubnymi.
Celem ustalenia czy Smólski działa
również na terenie innych miast skoofrontowano go IZ bawią.cą w Łodzi kaliszanką Zofj ą Buczkowską,
która przed
niedawnym czasem przyjechała z .robót
w Niemczech a której jakiś sprytny zło
dziej ulu-adł w podobny sposób 529 marek niąniec.kich.
Buczkowska z miejsca pomała Smolskiego oświadczając kategorycznie iż je.st
to złodziej, który skradł jej całe oszczęd
ności. Smolskiego osadoono w areslZcie do
dyspozycji sędziego śledczego. Jak się
dowiadujemy jest on poszukiwany przez
policję kiłkunastu miast..(P!
- się

on.

siedzą.cy najbliżej okna
mężczyzna chwycił spodnie leżące na kanapie i trzymając w ręku wybił szybę i
usiłował wyskoczyć z pierwszego piętra

W tej chwili

na bruk uliczny.
h.ażdy rnch jego był jednak dobrze
ouserwowany i zanim zdołał on zamiar
.swój h prowadz.ić w czyn kilka silnych ra
mion chwyciło go
wpół i ściągnęło z
okt1a.
W 0bcc wyraźnego zamiaru ucieczki
na1ożono mu kajdany by się zabezpieczyć
przed ewt!ntualnyrn powtórnym zamia-re~11 dania drapaka.
ł\as:.ępnie wszystkich trzech przewieziono do urzędu śledczego gdzie poddano
rewizji.
·
I tu r-konsfatowano niezwykle ciekawi~ rzecz a mianowicie, że Smolskim okazal się nie ten młody człowiek, który
si~ i;odał za niego lee.z właśnie ten, który
usiłował w bieliźnie
wyskoczyć z okna
pi'(ffWszego piętra. Rysopis jego zgadzał

Pod gradem kul
Tajemniczy napad pod Wieluniem
w· 1 . - I
ć .
k ·1 .
d .
.
. .W mu
sz?s.a 1e
?Z e 1 . .
.wczora1~zym

~n

Sieradz w mezwykłeJ odległosc1 od Wielunia była terenem niezwykle zagadkowego
napadu.
W chwili igdy na skręcie ukazała się
dorożka prowadzona przez jej właściciela
Jakóba Hersza Majerowicza z za krzaków
wyskoczyło dwóch zamaskowanych osobników uzbrojonych w rewolwery. Zamaskowani kazali dorożkarzowi stanąć ten
jednak przerażony widokiem broni podciął
konie.
Wówczas napastnicy obsypali dorożkarza gradem kul przyczem dwie z nich raniły Majerowicza w plecy i w głowę.
Pomimo to dzielny dorożkarz zdołał

i dni naatc;pnycb.

WSPANIAŁY
pod

PROGRAM

tytułelll

Ostatni
Pocałunek
W roli iłó.wnej:
Niezapomniany bohater Wielkiej Parady i Symfonji Zmysłów

JOHN GILBERT.
Wkrótce:

METROPOLIS.

Pocs,tek w dai powszednie • f· 4 pp.-Waob.ty
aied•iełe i iwi~ta • r· 12 w poł. Ceny miejao
w dni powszednie niedziele i święta NA PIERWSZY SEANS lll "" 40 1r. U, 1 i balkon 60 gr.
loia 1 doty - NA NAS1"ĘPNE SEANSE w doi
powa„daic: Ili 70 i:r„ U i balkon 90 irr., 1. m.
tł, 1..)0
lob :I. 1.50 w 1oboty niedziel• i iwię
ta III m. SO I"· li i balkon d. 1.10, i I m. 1,40
loia 1.80

późnieniem.

M. in. WC'ZOrajszy kurjer wychodzący
normalnie o godz. 16 m. 20 opuścił War·
szawę o godz. 17-ej, a wiec z godzinnem
opóźnieniem.

~

Pożądanem byłoby, aby warszawska
dyrekcja koiejowa zaradziła dotychczasowemu stanowi rzeczy,
narażającemu
pasażerów na różne przykre nie.spodzi.an„
ki, jakie wyniknać mQO',a z opóźnienia sie

pociągów.

Przeciwko

pożarom

Ostatnio władze wojewódzkie stwier>
dziły zwiększają(:ą się ilość pożarów ~
Lodzi i województwie.
W~oększa część pożarów wynikała

i,

powodu nieostrożnego obchodzenia się z
ogniem pozostałe z·aś z podpalenia lub
wypadk•.
·
Urząd wojewódzki otrzymał nowy pr\
jekt orgail!i.zacji przeciwpożarowych co
do tworzenia straży ogniowych akcji podczas pożar6w i t. p.
Projekt ten po uzgodnieniu praekaz~
ny zostanie władzom administracyjnym
do :w$konania. ,(b1

Komunikat

Cech Rzeźniczo - Wędliniarski n'I..
do- Lodzi ul. Kopernika Nr. 46 w Lodzi ni„
Jechał do W1eluma gdzie spadł rueprzy- niejszem komunikuje wszystkim człon·
tomny z kozła przed gmachem komendy 'kom, że w bieżącym miesiącu t. j. da
policji po•viatowej.
dnia 31 grudnia r. b. każdy członek c~
Pośpieszono mu natychmiast na ratu- chu winien wykupić świadectwo handlo·
nek i przewieziono do pobliskiej lecznicy we i przemysłowe na rok 1930.
Kasy Chorych. Tu Majerowicz opowieWs.zys.tkie czynności związane z Wyt,
dział dokładnie o całym napadzie.
kupieniem tych świadectw (patentów) za
Policja powiatowa wszczęła energiczne łatwia Sekretarjat Cechu od godziny' B
dochodzenie celem wykrycia sprawców rano do 9-ej wieczorem.
·
tajemniczego napadu.
Zwracać się należy do
Sekreta.rjatu
Jak się dowiadujemy stan Majerowicza lub do Gospodarza Cechu, p. Koneckiego.
jest bardzo ciężki ponieważ jedna z kul Wszelkie wpłaty z tego tytułu przyjmu.
przebiła płuca powodując krwotok wew- je si~ tilko za pokwitowanieiµ.
nętrzny. Lekarze
przypuszczają, że
nie
Starszy Cechu
uda im si.ę utrzymać go ~rzy żY.ciu. _(p ),
!Andrzej Dzieniakowsld.·
Lódź dnia 4. 12. 1929 ;r.
~trzyma

się ~a

~acmagc

k

.
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UL. KILIŃSKIEGO Nr. 178

iśwl-akowy

Kinoteatr w
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IPLllllDID
20. NARUTOWICZA 20

Od wtorku

dnia 3 do poniedziałku dnia 9 a-rudnia 1929 roh wł.

Czwarty Rekordowy Tydzień
d:i.wi•kowo-łpieway,

Wielki film

„Statek
Komedjantów"

Podług głośaei sztuki Wł. PERZYŃSKIEGO

W rolach

ostatni wyraz techniki
kinematograficznej.
W rolach 2łówaych:
Dwie piazdy ekranu:

~ł6wnych

JADWIGA SMOSARSKA
KAZ. JUNOSZA STĘPOWSKI
JOZEF WĘGRZYN•

LAURA LA PLANTE
I JÓZEF JCHILDKRAUT
Dziś

o godz.

~(ipny prorram:
Ąl&Ołć llCOZAICA
w roli

Dziś

W związku z przebudową
Dworca
Głównego w Warszawie wszystkie pocią..
gi wyjeżdżają ze stolicy ze znacznem o-

Władze

głównej

7.45, i

10-ej

Na 1-szy seans ceny miejac

Zł.

1.-, 2.-, 3.-

JOHN GILBERT

centralne

noszą się

przydzie enia Komisarza

z zamiarem

.

oszczędnościowego·

do magistratu miasta

Łodzi

Po wyjeż<:Wie
lustratorów, kiedy
W swoim czasie na skutek zarzutów
czynionych przez „Haisło'', władze cen- strach minął, nasi „rządcy" postanowili
tralne z.a;interesowały się gospodarką .sa- się wydostać i to za wszelką cenę z niemorządu łódz.k:iego, przeprowadzając kil- przyjemnej sytuacji. Rozpoczęło się t.
zw. ;,oszczędzanie". - Poczęto usuwać
kudniową lustrację.
Lustracja ta mimo, że trwała b. krót- nieswoich. Wydrukowano kilka na...ltlejek
ko, przyniosła nadzwyczajne wyniki, któ- z napisem: „Czas to: .. jedyny ratunek".
re w swoim czasie do wiadomości pu- Zlikwidowano niektóre roboty i przenieblricznej podaliśmy, a które wyn1ownie siono robotników do P. U. P. P. na zaświadczyły, że nasi „ojcowie" nie óoro- pomogi. Przestano wypłacać zapomogi
śli na gospoda1i;y tak wielkiego miasta, niektórym biednym. Zmiejsizono subwencje.
jakim jest Łódź.
I znów rozpoczął się krzyk bowiem z
Po lustracji spodziewaliśmy się pewnych zmian w samorządzie łódzkim, i jak jedne~ strony zaczęto oszczędzać grosze,
twi€rdzą wtajemnicze1 i nawet „czerwo- a z tł:ugiej zaś tysiące wyrzuca się na
ni ojcowie" miasta byli pewni, że zbliża różne organizacje polityczne, na utrzysię ich kres i miasto odetchnie pod rzą. manie specjalnych funkcjonarjuszy partxinych i t. d. ~k te.u. nie pozostał
'dami komisarza.

„

3 seanse

5.45,

·

bez echa, bowiem jak się dowiadujem1
centralne postanowiły dokonać je•
szcze jednej kontroli gospodarki samo.
rządu łódzkiego.
·
Lustracja ta będzie miała zupełnie in. ·
ny charakter i będzie prowadzona prze1
dłuższy czas.
Również badan~ będzie sprawa domów „robotniczych" na Polesiu oraz :i,n ·
nych budowli wybudowanych przez o
hecny Magistrat.
Dowiadujemy się i·ównież, że wład:iit
centralne po lustracji noszą się z zamia· :
rem przydzielerua do samorządu łódzkie .
go komisarza oszczędnościowego, którJ !
położyłby wreszcie kres szafowaniu gro
szem publicznym prz~ obecnych ~
władze

~ów.
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TEATR
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czny.
Ceny miejsc

Hertza, sztuka wystawiona z okazji 25-lecia
1 zł. do 5 strajku szkolnego.
CO USŁYSZYMY DZIŚ
~'l'eatr Miejski: - Dzielny Wojak Szwejk.
FilharmoBilety po cenach specjalnie obniżonych dla
PRZEZ RADJO
B:'eatr Popularny: Skalmierzanki.
młodzieży do nabycia w
kancelarJi
Teatru
nji.
tt'ea.tr Kameralny: - Mężczyzna i Kobieta.
ll'EATll :MIEJSJU
Miejskiego, Cegielniana 63.
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIBI.
Dziś w czwartek po cenach
popularnych
na dzień 5 grudnia.
CO GRAJĄ W KINACH „Dzielny Wojak Szwejk".
„KOMEDJA O NAUCZYCIELU".
Jutro w piątek dn. 6 grudnia o godz. 8,30 11.58-12.05. Sygnał czasu z Warszawskie~
C!pollo: - Miłość kozak.a.
Obserwatorjum Astronomicznego. Hejnał s
„Ml.ODY LAS".
•
wieczorem wchodzi na afisz Teatru Miejskiego
ll3ajka: - Szampan.
Wieży Marjackiej w Krakowie.
Komunikat
przedstawienie szkolne.
komedja M. Pagnol'a „Pan Topaz".
Capitol: - Motyl brukowy.
meteorologiczny.
Dziś o godz. 4 popołudniu „Młody las" J. A.
Casino: - Manolescu.
12.40-14.00. 8-my Koncert Szkolny organizo
,Corso: - Szalony jeździec.
wany przez Wydz. Oświaty i Kultury MagiCzary: - Walki w Palestynie.
stratu m. st. Warszawy, wespół z Polakiem
Era: - Policmajster Tagiejew.
Radjo. Wykonawcy: Orkiestra filharmonie.z•
!Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
na pod dyr. Kazimierza Wiłkomirskiego, ZoflLuna: - Maski Erwina. Reinera.
ja Dobrowolska „ Pawłowska (sopr.) i prof.
Mimoza: - Uśmiech losu.
Ludwik Urstein (akomp.). Słowo :wstwne
Odeon: - Papo ja chcę hrabiego..
wypowie p. Tad. Mayzner.
Pałace: On. nie powróci już.
14.00-15.00. Przerwa.
Resursa: - Erotikon.
15.00. Komunikat gospodarczy.
ltaj: Dalsze dzieje Tarzana.
_ -.
15.20. Odczyt org. . staraniem Izby Handlowf\
!Sońce: Pat i Patachon jako pasa-~erowie
Polsko-Rumuńskiej p. t. ,,Związek Gospodar•
na gapę".
czy Polski i Ramunji" - wygł. p. Plutyń
Spółdzielnia: Pojedynek w przestworzach.
ski.
Syrena: - W szponach żółtych djabłów.
15.45. Komunikaty Ligi Obrony Powietrznej i
Uciecha: - Co kocha kobietka.
Przeciwgazowej.
.
iVenus: - Walka tytanów.
TO UROCZA JAK MARZENIE
16.15-17.15. Koncert z płyt gramofonowych.
:Wodewil: - Papo ja chcę hrabiego.
17.15. „Wśród książek" Przegląd najnowszyell
~achr.ta: Ostatni pocałunek.
_ wydawnictw omówi prof. Henryk Mościcki.
- - -10 - - 18.45. Rozmaitości. Występ p. Juljana Krzewiń
'l'EATR KAMERALNYo
ski ego.
Traugutta Nr. l,
19.1.
Giełda rolnicza.
„MĘŻCZYZNA I KOBIETA".
19.25-19.40. Muzyka z ptyt gramofonowych.
~ś, czwartek i dni następnych
doskonała
19.58-20.00. Sygnał czasu z Warszawskiep
ikomedja salonowa Wl. Lakatosa „Mężczyzna i
Obserwatorjum Astronomicznego.
kobieta" z Faleńską Makarczyk - Wasilewską,
1tr!ll!Wlllllff1'llllllll'l'llłllltulłllllłlnw.\'91ill!l!!lllfllllllllllll1l'l!Rll!llllMllllUJllllll
20.00.
Odczytanie programu na dzień następny.
['rapszówną, St. Dębiczem, M. Meliną,
Tatar~llllllffilllllllllllllllłiWlllllllTITllllllJl.lllB!.!JllllllfnlllllllLlltDllW!JBlllmJ-lmJJmlllB!i
Wiadomości bieżące.
skim i W}„ Ziembińskim.
20.15. Feljeton pod tyt. „Rekordy woli" wygi.
p. Wiktor Junosza Dąbrowski.
„BRONX - EXPRES".
21.10. ·Kwadrans rozmoWY. z Mieaysławę ćwi.
V początku następnego tygodnia premjera z
klińsq.
,tainteresowaniem oczekiwanej
fantastycznej
21.25. Dalszy ciąg koncertu. W przerwie koma
groteski głośnego pisarza rosyjsko - żydow
nikat Teatrów Miejskich.
skiego Ossipa Dymowa. Reżyser L. Zbucki i de22.15. Komunikaty: meteorologiczny, policyJal\
korator E. Pietkiewicz podkreślają racjonalistysportowy.
tracą
~zny charakte1· tej komedji, której treść zaczer;pnięta została z życia emigrantów żydowskich
23.35. Komunikaty Polskiej Agencji TelegraW związku z zapytaniem jednego z ej[ ogó~ej, wynikającej z braku wyraź- ficznej (PAT).
w. Ameryce.
p. wojewodów - czy członek wydziału nych p:raepiisów, wskazujących wł~ę. 23.00-24.00. Muzyka taneczna z „Oazy", Ol'
TEATR POPULARNY,
Karasmski6ł!O i W. Bos.zkowsJde.
powiatowego, który utracił bierne prawo która winna orzekać o utracenie manda- ldestra
Ogrodowa 18.
-'?O.
rad
miejskich,
lub
gmintu
członka
wydziału
powiatowego
miwyborcze
do
Ostatnie powtórzenia „Skalmierzane](".
Dane będą dziś czwartek, piątek
poczem nych danego powiatu, winiien być pozba- nisiterstwo spraw wewnętrznych wyja.Aeszące się ogromnem powodzeniem
widowi- wiony mandatu członka wydziału powia- śnia, iż władzą kompetentną w tych spra
,sko to schodzi bezwzględnie z afisza Teatru towego - ministerstwo spraw wewn~trz wach jest wła.ściwy wojewoda, a to na
Popularnego. W sobotę wiecz. i w niedzielę dwa nych wyjaśnia:
pad.stawie ;postanowień art. 17 p. 2 roz.razy sensacyjny „Pociąg widmo". Ceny na oW myśl art. 33 dekretu z dnia 4.II. porządzenia wykonawczego Rady Mini- "
ues przedświąteczny zniżone.

TEATRY

wyjątkowo niskie: od
zł. Sprzedaż już rozpoczęta w kasie
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Kiedy

członkowie wydziałów

J

powiatowych

swoje mandaty

z.

„„„
„
„„„
„„
MOTYL
? DBUU'O„„
„ „. !
•YY'Y'Y'Y" 'Y TTT'YYT•
'T'
y

„BAJKA DLA DZIECI".
Pierwszorzędnie wystawiona, wesoła przepla
tana tańcami, śpiewami i efektami czarodziejwemi bajka dla dzieci „Kopciuszek" gorąco
przyjmowana przez naszych milusińskich dana
będzie w sobotę popoł. o godz. 4. w niedzielę o
1.2 y; poł.
„KOPCIUSZEK".
szkól powszechnych.
Dany będzie dziś czwartek i jutro w p1ą
rte'k o 4 popoł. Dyrekcje szkół zechcą zamawiać
'bilety wprost w Teatrze Popularnym •

-....a

„DZIADY"
Na rzecz Szpitala O. O. Bonifratrów
w Chojnach.
Dane będą dziś o godz. 9,20 J11 'l'fł<>ir.:re ..Gevetowskim.
·
TEATR POPULARNY
W SALI FILRARMONJI.
W najbliższą środę czeka Łódź nielada sen~cja artystyczna. Oto cały Zespól Teatru Popularnego in corpore z wlasnemi dekoracjami,
kostjumami, chórami i orkiestrą wystąpi
w
sali Filharmonji z barwną i wesołą urozmaico:
ną tańcami i śpiewami komedjo operą
J.
N. Kamińskiego „Skalmierzanki" na scenie Tea
.tru Popularnego dzięki pierwszorzędnej wysta·
'w ie i grze artystów oraz świetnej
reżyserji
:1anusza Strachockiego odniosła sukces artysty-

Ił

1919 roku o tymczasowej ordynacji powiatowej dla b. zabo:ru rosyjskiego (Dz.
Pr. P, P. Nr. 13 poz. 141) wydział powiatowy składa się z ćzłonków, wybranych
przez sejmik, z mfoszkańców powiatu,
posiadających bierne p:i;awo wyborcze do
rad ~ifiliSkich lub gminnych danego powdatu. Z powyższego wynika, że o ile
członek wydziału
powiiatowego przestał
odpowiadać warunkom, określonym w
art. 33 przytoczonego dekretu, to traci
mandat członka wydziału powiatowego.
Wobec niejednolitej praktyki powiatowych i wojewódzkich ;władz administra

strów z dnia 13.XI. 1929 roku, o ile spra ._
wa dotyczyć będzie województw central T
nych, oraz § 1 rooporządzenia ministra 'Y
spraw wewnętIVJD.ych z dnia 31 stycznia
1925 r„ o ile sprawa dotyczyć będzie 'Y
woj.ewództw
wchodnich. Wyjaśnienie y
powyższ.e dotyczy również utraty man- y
Dziś i dni nast«;pnych
<latu przez członków wydziałów powiato- w
Wielki dramat obyczajowy z życia
wych, będąeych mieszkańcami mia.st wy T
cyganerji Moubnart.
dzielonych, a którzy mogą być członkami "I'
wydziałów powiatowych w myśl wyja- T
śnienia ministra spraw: :we:wnetrżzurch z T ' 9
dnia 10.X. ).927. r.
. - •.
· T
W .li

Czasopisma

lańska,

Baroarzynskiego" - Filippo Figari, „Czy nas oczy
„Kobieta Współczesna"
nie mylą", Wrażenia z Polski" - Irena
Wyszedł z druku Nr. 48 tygodnika Jabłowska, „Co mówią i piszą o sprawie
„Kobieta Współczesna". Przynosi pn sze- kobiecej"' - Cz.-W., „Z teatrów" - Z. P.
reg ciekawych artykułów i wiadomości. „Helena Romer Ochenkowska", „Kiepura
Czytamy więc: „Głosy lekarzy" - J. W„ w P?l~kiem. r~dj?," - Marja A?~iewiczowa
„Ceramika zdobnicza" - Jankowska-Oryn- „:W~rod ks1~;ek - Cz. ~OJenska, ."ż~.
żyna W sidłach" - Jan Orski
Smętna cie 1 praca , „Z szerokiego $wiata ,
'" - Hanna Huszcza '"
melodja"
Winnicka, ł „ Ró'"
zne •
,_- - - - „Serce Generała Hoche'• - Karolina Bie-
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A. Eichberga.

Role cłówae kre11j11: wielka i ••!>teina trqie1ka
ekranu chinka

;

ANNA MAY-WONG
GASTON JACQUET

V

NIEN SON LING

?"

y

Orkiestra

symfoniczna pod batut11

SZ.BAJGELKANA
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Realizacja GUSTAWA MACHA TY. -

W rol.
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seansów w dni powszednie o iodz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świłlteczne o godz.~. 5, 7 i 9

Następny

program:
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Przebojowy film z naszego tegorocznego repertuaru!

Gwiazdor ekranów szwedzkich
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HASŁO"

Str. 10
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z dnia 5 grudma 1929 r.

ZARZĄD SPÓŁKI

r~

•
„KOLE ELEKTRYCZNA ŁÓDZKA, S ółka Akc JDa„

•

•s•s+c1+m+l!l+m•m•l!!+~+l!l•s.

El

•
Meblowo· Tapicerski~

Zakład

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że z dniem 5 grudnia 1929 r. przystępuje do bezpłatnej wymiany akcyj 700 -złotowych na akcje 600-złotowe na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów z dnia 14 listopada 1928 roku i po·
stanowienia pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz skarbu z dnia 26 marca 1929 r.
(„ Monitor Polski No. 72 z dnia 27 marca 1929 r.) t. j. w stosunku dwóch ak~yj
600-złotowych za każdą złożoną akcję 700 złotową.
Celem uskutecznienia wymiany akcyj pp. Akcjonarjusze winni złożyć posiadane
akcjo wraz z talonami i kuponami, począwszy od No. 5, ułożone w kolejności numerów, oraz wypełnić odpowiedni4 deklarację, której mocą biorą na siebie całkowitą
odpowiedzialność za autentyczność złożonych do wymiany akcyj.
Jednocześnie z wymianą uskuteczniona będzie wypłata niezrealizowanych jeszcze
kuponów dywidendowych No. 1 do 4 włącznie.
Pp. Akcjonarjusze, posiadający świadectwa ułamkowe, wrazie przedstawienia ośmiu
ó.smy~h cz"ści akcji 700-złotowej otrzymają wzamian
dwie akcje 600- zło
towe, Swiadectwa ułamkowe, przedstawione w mniejszych ilościach, zostaną odpowiednio przestemplowane.
Wymiana akcyj oraz świadectw ułamkowych lub ich ostemplowanie, jako też
wypłata dywidendy odbywać się będzie w biurze Zarządu Spółki w Łodzi przy ulicy
Tramwajowej No. 6 w godzinach bjurowych od 9 do 12 przed południem.
.

OllCAZIA

~ospodarnej

pani.
Bardzo praktycma masywna,
muj~ca miejsca, prawie nowa

dla

mało

zaj-

Popierajcie
Polski

DOMOWA MAGIEL

mechaniczna, okazyjnie do sprzedania.
.Wiadomość 6-go Sierpnia 12, w mle. czarni S. Janiaka.

Do akt Nr. 3564-1929 .r.
OGLOSZENIE
Komornik SQdu Grodzkiego w Loazi VII rewir&
STEFAN GóRSKI, zllDlieszkały w Lodzi, przy ul.
Sienkiewicaa 9, na zaead11ie art. 1030 U1L P.ost. Cyw.
o głnsza, że w dniu 20 grudnia 1929 r11ku od godz.
10-cj rano w Lodzi, przy ul. Plac Wolności Nr. 11
odbędzie się sprzedaż przez licytacjo ruchomości,
nale:l:Qcych do Zeliga Helfgota składajQcych się z 20
nakryć na łóżka ocenionych na sumo 500 zł.
Lódź, dnia 29 listopada 1929 r.
Komornik: STEFAN GóRSKI.

------------------·-

Do Ikt Nr. 3571-1929 r.
OGLOSZENIE.
Komornik SQdu Grodzkiego w Lodzi VII rewiru
STEFAN GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, k w dniu 17 grudnia 1929 roku od godz.
10•.ej i:ano w Lodzi. przy ul. Południowej pod Nr. 20
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,
naleqcych oo .Fiszla Radzinera akladajQcycll aię
z mebli ocenionych na sumę 585 zł.
Lódź, dnia J · grudnia 1929 r.
Komornik: ŚTEFAN GóRSKI.

8e ab Nr.

2482-1929 r.
OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ZYGMUNT
MAKOWSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul. Nam.
towicza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 19 grudnia 1929 roku od godz.
110-ej rano · W Lodzi, 11rzy ul. Brzezińskiej Nr. 14
o db ędzie się sprzedaż
z przetargu publicznego
ruchomości, należQcych do
Chaskła Grynhauma
i składających ai~ 1i mębli oszacowanych na mmę
llł. 520.
ł.OOś, duła 29 listopada 1929 r.
Komornik ZYGMUNT MAKOWSKI

JEDY!;A OKAZJA
W.-ICWllłTNE
jedwabne pończochy

4+95

ogłasr.a, że 'Ilf dniu 30 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Kilińskiego Nr. 5
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,
nalez1Jcych do Jana Szymańskiego i
składających
Blę s mebli domowych i maszyny do szycia oszacowanych na sumę zł. 1060.
ł.ódź, dnia 4 grudnia 1929 r,
Komornik: JAN JABCZYK.

l.odzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym mies.
Zam.iejsco.wa
•
„
•
•
z.ar.m~zna
•
Odnoszenie do domu
•

.

't«elUIDleratę moiDa

przerwać

m
B

Domu

POlt4
ł.ódzkie Tow. Radjowe,
Piotrkowska 107, w podwórzu.
UWAGA!
Przerabiamy stare
aparaty na najnowsze typy.

+s•s•m+s+ra•ra~s•s•s+t::J+s•m•

Już nadszedł

czas!

do wybrania odpowiedniego podarunku
gwiazdkowego
Największą

uciechę

sprawi

Pl

Zakład

krawiecki
L. STAŚ KOWSKI
l.ódi, ul. Piotrkowska 285

które w wielkim wyborze, przyst<(pnej
cenie, dogodnych warunkach płatności
nabyć można w firmie

Weilbach NAGWIAZDKĘ

Piotrkowska 154,

tel. 141·96

Różne

Poradnia
Wenerologiczna

Biżuterję

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Dzielna 9, tel. 1.28-98
Chereby skórno

weneryezne

i

mo.

czopłciowe.

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp.
od 11 - 12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
274
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Biżuterja
zegar ki as raty, ... e Badanie krwi i wydzielin aa
syfilis i tryper
ny got ówkowe„ Pre·
cios a" .Piotrkowaka
Konsulti\Cje z neurologiem
123 w podwórzu.
i urologiem
Gabinet Swiatło-Lec7niczy
traktowanie „Preciosa" .Piotrkowska
Nr.123 w podwórzu

Ko:ametyka lekarska
Oddzielna pocze.lc:alnia dla kobiet

PORADA 3

poleca: ubiory gotowe i na za•
mówienia z własnych i powierzo-nych materjałów, robota solidna.
Ceny konkurencyjne.

med.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
laHlpll kwarcową. Oddzielna poczekalni•
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

Ce.lelalana U. Tel. 126·17.
Specjałi•ta chorób &1 ó raych

i wenerycza ych
40}
LECZENIE ŚWIATŁEM (lamp, k:war·
cow,). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od irodz. 8-2, 1 6-9 pp.
w niedziele 1 świc;ta. 9-1
Dla pań od 5-6 eddzieln"- poczekalni

zł.

••oSZEWCY•••

Wielki wybór wó:ii:
dziecinnych
krajowych zagranicmych łółek metalowych; wyiymaczki amerykańskie,
materace wyścieła·
ne oraz materace
sprc;żenowe hygienic:i:n „Patent" do
meblowych
łóiek
podłu.11' miary nabyć

k6w

Skóry-Hurt i Detal
(specjalność: detaliczna
zelówek trwałych na

aprzodai
wode;)

poleca z

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

można

najtaniej
i na najdogod·
nłej11zycb
warunkach w fabryc1mych skład zie

„ DOBROPOL"
l.ódi
w podwórzu,
tel.1~58-61

J.
Za

tylko

Pończoszniczym

PIOTRKOWSKA 46
Wielki wybór wszelkich pończoch,skar
petek, rękawiczek, reform, com binaisons, apasze.le:, swetrów, pnllowerów
garconek i t. p.

Dr. med.

SADOKIERSKI
stomatolog

chlrurgja szczfłk, jamy
ustnej i plaatyka
regulacja Zfłbów

jedwabne

S+90

jedynie
S
„ •

Kuchenki
Piecyki

rentgenodiagnostyka

opłatą
zł.

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

•

m1es1ęczn1e
Poleca
przyjmujemy do stałej konserwacji aparaty radjowe wszelkich systemów, wraz
z ładowaniem akumulatorów i reperacją
Choroby skórne i wener.
Główna 51
tychże. Wielka dogodność dla wszelkich
ul. Nawrot 2. Tel.179-89
posiadających aparaty, gdyż odpada stała troska o niefunkcjonowanie w
dnie Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
Zaginęła
godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp
najwięcej poiądane.
karta rejestracyjna
lłADIO Dla niezamożnych ceny lecznic 22
na imię Stanisława
Lewandowskiego Inż.
Krzyżanowski i S-ka
wydana przez P.
ANDRZEJA Nr. 4.
K. U.-Łódż.

D

"Koźminek"
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POl.$8'1E
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zł. 4.10
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tylko l i 15

krzeseł
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CENY PRENUMERATY 1

'fi

~

1081

J. 90

MarjanaLewkowicza

Komorm"k Sądu Grodzkiego w Łodzi, VIII
lewiru JAN J ABCZ"YK, zam. w Łodzi, przy
ul. Południowej 20, na zasadzie art. 1030 U. P. C.

Ceny niskie, najdogod. warunk

1

znanej dobroci

w
Oo akt Nr. 2144-1929 r.
O GL O SZENIE

G posiada na składzie kompletne u- ·
~ rządzenia pokoi sypialnych, stoło· c:J
+ wych 2'abinetów, saloników i poje- ~
· dynczych mebli, Duży wybór oto-.
man, kozetek,
i mebli klu• bowych. Ceny przystc;pne. Na ż,. +
. • ~ danie daje ni! spłaty
1646-8 ~

FIL D'ECOSSE
pończochy

usł_yazyu głośno

Piotrkow•ka 75

W.-ICWIRTll E
Oraz

Europ42

S':'ANISŁA WA GABAŁY Łódź~
~Karola I Piotrkow•ka

kupuje;, pełn, war·

Do akt Nr. 2188-1929 r.
OGLOSZEl'QT&
Komornik &,idu Grodzkiego
w -~odzl, VIII
rewiru JAN JABCZYK, Hm. w Lodzi, przy ul
Południowej 20,
na zasadzie art. 1030 U P. C.
ogłasza, ~e w dniu 17 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Półnoenej Nr. 12
odbędzie się sprzedllż przez licytację ruchomości,
należących do Eli Kimelfelda i składających ~ię
z koszul damskich płóciell!J.yCh biał:ch ouacowa·
nych na sumę zł. 550.
Lódi, dnia 2 RUdnia 1929 r.
Komornik JAN JABCZY'K

Całą

i wyraźnie na radjoaparaclt

tośó płace;. Solidne

Biały
Krzyż

e+-- · ··--llii4

„

5.8.0.40

każdego miesiąca

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH 1
50 gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
Nadesłane
40 " „
„
1
„ 1 „
„ 4 „
Zwyczajne
12 „ „
„ 1 „ 1 „ (10 łamów)
Nekroloiri do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiersz

W tekście

1 milim. (strona 4 łamy). Drobne ogłoszenia 15 gr. za słowo,
Najmniejsze ogłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 gr. za słowo
Najmniejsze ogłoszenie zł. 1.20.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
Wydawca: Tow. Rzem. „Resursa"
Odbito Y<. drukarni

:własnej

Piotrkowska la.

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających fi~
w Łodzi, a centrałe gdzieindziej, o 50 proc. drożej od cen mitt
Każda nov
scowych. Firmy zagraniczne o 100 procent drożej.
podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszeuia do zmiar
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogło sz a
komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nad esłane bez oznaczema honorarjum, uważa 1 ~
za bez_płatne.
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzucony=>h redako
nie zwraca.

Redak.tor .. odpow.: Adam

żuczkiewici

