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Dziś odbędzie się

o

wyrażenie
Wrażenia

votum

glosowanie nad wnioskami

nieufności Rządowi

ogólne

oraz marsz. Sejmu

d~iem.zajść z ?fi~er3!11i w Sejmie na poRozpoczęcie
s1edzewu 31 pazdz1ernika r. b.
Posiedzenie Sejmu otworzył o godz.
Korespondent „Hasła donosi z Warszawy:
Od wyniku prac tej komisji B. B. uza" . Zgodnie z przewidywaniami „Hasła" leżniło swój stosunek w sprawie wniosku 12-ej p. marszałek Daszyi1ski, wygłasza
SeJm obradował wczoraj spokojnie i rze· o wyrażenie votwn nieufności marsz. Da- jąc dłuższe przemówienie.
Po omówieniu spraw politycznych p.
czowo. Zainteresowanie obradami było szyńskiemu.
kolosal~e. \Y'Szyscy spodziewali się nadDrugim ciekawym punktem porządku marszałek wspomniał o stracie, jaką ponioz'!yczaJnosc1~ t)'.:mczasem s~otkał ich za. dziennego będzie wniosek klubów centrole- sła Francja wskutek śmierci Clemenceau,
oraz poświęcił kilka słów zmarłym posłom:
wod. •
• •
wu o votum nieufności dla Rządu.
Juz ~godzinie 10 rano.~~ skutek zaDziennikarze zagraniczni za wszelką ś. p. pułk. Macieszy i b. ip. dr. Reichowi.
Po zakomunikowaniu Izbie szeregu
rz~dzema komei:idanta; ~oli~J~ zost.,at zam- cenę chcieli się ®wiedzieć, jalde stanowibieżących przystąpiono do pierwszespraw
kru~~ wylot uli~y W1eJ:;kieJ•. Wszysc~ sko zajmie Rząd wrazie uchwalenia mu vogo
punktu
porządku dziennego, t. j. do
zdązaJą.e~ ~o SeJmu byli
leg1t~mowaru twn nieufności, jednakże ministrowie na
pierwszego czytania budżetu na r. 1930
przez .P~licJę•. Pewna grupa PO<}eJ~ych pytanie to nie dali żadnej odpowiedzi.
osobrukow. usiło~ła p~·zedos.~c się przed
Dzień dzisiejszy wyjaśni ostatecznie, i 1931.
Imieniem Rządu zabrał głos kierownik
J?mach SeJmu, ~ednakze p_o~c~a wyparł~ czy Sejm zajmie tak „bojowe•• stanowiJą._ ąru~ ta usiłowała pozrueJ ze stopru sko wobec Rządu, jak zapowiadał czy też Ministerstwa Skarbu, p. Matuszewski,
koscioła sw. Aleksandra na Placu Trzech zrozumie że interes Polski jest najważniej którego mowę w obszernym skrócie poda!frz~ży d~monstrować przeciw~o rządowi szym
dobra kraiu i zaczr.ie współ- jemy na str. 2-:-ej • .
---0,--1 SeJ':11owi .~znosząc
antypanstwowe o- pracować z Rządem.
F. M.
kr.tyki. Polic1a demonstrantów rozproszyła,
odprowadzając stawiających opór do komi'arjatów celem wylegitymowania.
Obrady Sejmu zagaił marsz. Daszyń
z
ski. Mowa jego naogół była spokojna, miej
scami tslko wymierzona przeciwko Rządo
Poseł Byrka (BBWZR) oświadcza, że \Polski. Przecież uchwalono nawet persowi.
najdosadniejszą krytykę budżetu , W:YP?· 1_1alne zwolnienie ~o od po~a~kó~, co ~~t
Na zalmńczenie marsz. Daszyński o- wiedział p. minister. Inne pmemowierua Jedynym wypadkiem w swiecie cywJ.~o
świadczył, iż głównem zadaniem obecnego miały charakter polityczny a nie rzeczo- wanym. Przechodząc do sprawy urzędru
Sejmu jest uporządkowanie fina.1sów Pań wy. Kardynalną zaletą prz~łożenia jest czej,. nie bardzo! zd~niez:i mówc;y, . zadato, że budżet jest zrównowazony. Jest to walaJąco iziałatwioneJ, mowca oswiadcza,
'twa i zmiana ustroju.
wniesiony iż gdy chodzi o znalezienie tego budżetu,
Charakterystycznem jest, iż opozycja, trzeci zrównoważony budżet
która przed zebraniem się Sejmu ostro przez ten sam Rząd. Budżet ten nie wy: to .wsz~scy się jednoczą, nawet p. ~ąb·
występowała przeciwko rewizji Konsty- chodzi z walki sprzecwych zapatrywan siu, ktory zawsze występował przeciwko
kompromisem P?dwyżko~ płac urzę~ticzych. ~~el~ mitucji w czasie posiedzenia wypowiedziała politycznych, lecz jest
się za rewizją. Zwracało to ogólną uwagę wszystkich interesów. Liczy się on z sy- n~ster moz.e przychyl~1e załatwic, z~da
i w kuluarach podkreślano, że B. B. odnio- tuacją gospodarczą i prze~owadza zasa: rua ll:rzęd:i_1cze to da się wyznaczyc mny
m arzec 1930 roku.
,
sło nielada sukces. Mniejszości narodowe dę, że rozwój państwa musi postępowac termm, ni.z _
Omaw1.aJąc ~eformy podat~owe mowpos. Griinbaum (Klub żyd.) i Neumann tylko etapami. Nie wielkie duchy mogą
(KI. Niemiecki) w delikatny sposób atako- uporządkować finanse, ale fach?wa pra- c~ w~p~wi.ada się z:a skasowamem pa~en
wały P.ząd.
Uwagę wszystkich
zwrócił ca, która liczy się z warunlfami normal- tow 1 osw1adczył się za zre!o~m~wamem
fakt, że w czasie mowy Daszyńskiego nikt nego życia gospodarczego. Zrównoważe- podatku przemysło~ego, zmes1e':11em po.
z Rz~u nie był obecny na sali obrad. nie budżetu nie jest wyłączną zasługą o- datku obrotowego i wprowadzeruem powW czasie posiedzenia Rząd był reprezento- becnego ministra, lecz zasługą systemu, szechn~go p~dat~~ zarobkowe~o •. Jest to
wany przez premjera świtalskiego, Mini- według którego p1·owadzona jest gospo- a.·zecz pilna ,i mozhw~ do zrob~ema. . .
Klub mowcy stoi na gruc1e wruesio.strów: Składkowskiego, Cara, Kwiatkow- darka państwowa.
Co do zarzutów dotyczących sprawy nego przedłożenia rządowego, i uznaje za
~kiego.
zwłasiz.cza wielką .zasługę ministra, ~e przeds~av.:ił
Pierwszy występ ministra skarbu Matu Harrimana, podnoszonych
~I1:8-JdUJe
szewskiego s9otkał się z uzna.niem całej przez klub narodowy to zapomina się o polożeme gospo~arcze, ktore
tego wyraz w budżeme, z całą sz,czerosc1l'}e
izby, nie wyłączając opozycji. Mowa min. tern, że właśnie przedstawiciele
Matl!szewskiego była ujęta fachowo i ce- stronnictwa sprowadzili Harrimana do
chowała ją znajomość resortu.
Ogólnie
sądzono, że B. B. p.!>ruszy w pierwszym
rzędzie zagadnienie polityczne, tymczasem
p. Byrka (B. B.) zab!erając głos w dyskusji
p 0 przerwie Izba przystąpiła do roz-1 litycznej w Polsce w nie~ormalnym stosunporuszał wyłącznie zagadnienia budżetowe, praw nad
expose ministra
skarbu. ku władzy wykonawcze] ?o _ustawodawunikając s9raw i kwestyj
politycznych. p i e r w s z y z ab r a ł gł o s p os e ł ców. Przecho;Iząc do połoz.enta_ g~spodar
W parę minut po 1O wieczór opozycja zgło N ie dział k 0 wski (P. P. S.), który czego wsi m.?~ca_ podkres.Ia, ze 1est. ono
siła wnicsek o przerwanie dyskusji wobec w konkluzji swego przemówienia oświad- ciężkie.
W imieniu stronmctwa mowca
przcmęcz~nia Izby. W tym momencie pre- czył, że p, P. S. w por o z umie n i u z gł as z~ a~ ces do w.n i osk u
zes B. B. !!Ułk. Sławek zaznaczył, że klub z i n n e m i s t r o n n i c t w a m i 1 e - o w y r a z e n 1 e R z ą d _o w 1 v o t ~ m
jego nic wypowiedział się jeszcze we wszy- w i c y i ś r o d k a u w a ż a z a n i e u f n o ś c i • Co się ty~zy zmian
stkich sprawach, poruszanych przez Izbę s w 6 j o ti o w i ą z e k
z g ł o s i ć Konstytucji - klub „Wyzwolema" got?':"'.
w g~osowaniu uchwalono dyskusję odro- w n i s e k, i ą d a j ą c y · n a p o d - jest z dob~ą _wolą rozpatrz~ć '!" kom1sp
0
:.'.zyć ~o dnia dzisiejszego, które oczekiwa- s t a w i e a r t. 5 8 K o n s t y t u c j i konstytucyJneJ wszystkie wnioski.
ne jest z wielkim naprężeniem, jako mo- ustąp i ę n i a obecnego, rząd~.
poseł Ryb~ r ski ~Str·., N a g0ce oMltować w różne niespodzianki. P. P. S. nie wątpi - dodaje mowca - ze rodowe) wskazuje na koniecz~osc refor
Pierwszą taką niespodzianką będzie głoso
jeżeli przyszły powołany_ gabinet ~do~ny bę- my systemu poda~~owego. Co się tyczy
wanie nad wnioskiem frakcji komunistycz- dzie do lojalnego i uczciwego ~hkw1dowa- zmiany ~onstytuCJI, _to klub narodo~y bę
nf!j o wyrażenie votum nieufności marsz. nia obecnego systemu rządzema - to ta- dzie bromł swych wmos~ów. Wres~c1e mów
Daszyńskiemu. W związku z tern podkre- !demu gabinetowi Sejm zapewne nie odmó- ca oświadc_za, _że klub J~g~ będzie gł?so
ślają, że całą opozycję spotkał wielki za- wi swego zaufania.
wać za wnioskiem wyrazema votum meufwód, gdyż ogólnie spodziewa.no się, że
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Stanowisko opozycji

min. Matuszewskiego wywarło dobre wraŻ€nie. Klub mówcy będzie głosował za odesianiem budżetu do komisji.
Dalej mówca oświadcza, że chocia,j
stronnictwo jego początkowo przeciwne było rewizji Konstytucji to skoro już ta
sprawa jest aktualna, przystąpi ono pozytywnie i uczciwie do tej pracy pod kątem
widzenia dobra Państwa, jednakże pod
warunkiem, że przyjdzie taki rząd, który
będzie zdolny do współpracy z Sejmem.
Poseł Dąbski (Piast) oświadcza,
że
klub jego będzie głosować za odesłanieua
preliminarza do komisji. Mówca oświad·
cza, że klub jego przyłącza się do wniosku
innych klubów o udzielenie rządowi vo.
tum nieufności.
Poseł Chaciński (Ch. D.) oświadczył,
że stronnictwo jego ustosunkuje się rze.
czowo do budżetu. Klub mówcy musi przy
łączyć się do stronnictw żądających ustąpienia obecnego rządu.
Poseł Pawlak
(NPR. Prawica)
oświadcza, że klub jego będzie głosował za
wnioskiem nieufności dla rządu.

Stanowisko mniejszości
narodowych
Posei Lewicki (Undo) skarżył się, że
stosunek władz polskich i społeczeństwa
polskiego do ludności ukraińskiej pogorszył się, Klub mówcy będzie głosował 7.a
odrzuceniem budżetu.
Poseł Neuman (kl. niemiecki) stwierdza ciężkie położenie ludności niemieckiej w Polsce i konkluzje, że rząd obecny
nie ma zaufania tej ludności.

Wnioski o wyrazenie
votum nieufności
Następnie p. marszałek zarz~dził ?~
czytanie trzech wniosków, a m1anow~~e
wniosku komunistów i ugrupowań mme1szości komunizujących w sprawie votum
nieufności dla marszałka
Sejm u Dasz y ń s ~ i_e go, wn!osku
klubu P. P. S., Wyzwolenia, Stronnictwa
Chłopskiego, N. P. R.-Prawicy,
D: i
Piasta, żądającego ustąp 1 en•.~
r z ą d u na zasadzie art. 5~, K~nstytucp,
wreszcie wniosku klubu ukramsk1ego, rów
ni~ż z w y r a ż e n i e m v o tu m n i e •
ufności na podstawie tego samego art~
kułu, poczem Izba przystąpiła do dalsze,1
dyskusji budżetowej.
.
Przemawiali posłowie J c r e 111 1 c ~
(lt 1 u b b i a ł o r u s .k i), p o ~ e ł
Gr i nb a urn (koło z yd o ws Io e),
o raz p os eł B ac z y ń ski (fr a k •
c j a kom unistyczna), ~t6ry <>
powiedział się przeciwko odesłaniu budżetu do komisji.
Na tern dvskusję przerwano.

C:h.

Odesłanie budżetu

do Komisji

Marszałek zarządził głv~owanie nad
odesłaniem preliminarza budżdowcgo dQ
komisji. W n i o s e k z .o s t a ł o t „
brzJ'mią większością głosów

--

----~A-------·
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rzemów·enie p. min. Matuszewskiego
w dniu otwarcia Sejmu
Trzy zjawiska
W

życiu gospodarczem

Polski

!~~~:!.yt nisko, ani w wydatkach zbyt :,~~~yo sumę 387,884,765 zł.
Mimo, iż preliminarz budżetowy, złożo
ny Wysokiej Izbie, jest całkowicie zrównoważony i w ten sposób czyni .zadosyć
najważniejszej. zasadzie gospodarki skarbowej - mimo to - podobnie jak i wszy
stkie budżety nie jest on bez
braków,
gdyż nie zaspakaja normalnych potrzeb
państwa.

/
dzisiej-

Ogólna rozpiętość między budżetem
obecnie zgłoszonym i budżetem, uchwalonym na rok 1925, wynosi łącznie z . wyższemi wydatkami obecnego budżetu . sumę 738 miljonów złotych. Ta,
trzem
czwartym miljarda prawie równa kwota
wyraża zmianę naszego poglądu na możliwości dochodów, na celowość i kolejność
wydatków.

Równowaga budżetowa _
podstawą lepszej przyszłości .1

Preliminan budżetowy, kóry
przeNie taka, czy inna doktryna ekonomi- 1
Jfożono S~jmowi, jest planem gospodar·
czna, ale prosta, lecz nieustępliwa decy-:
z~a, a~y żyć wedle posiadanych środków,;
d 1'8.ń.swowe.j na rok 1930 - 31.
W tydn .acospodar.czem Polski, w mome ~.ponad nie - ta decyzja właśnie;,
m1.1nde. kiedy budżet układano, i teraz,
zanuemona w czyn, uszeregowała sama
gdy ma on b'9Ć rozważony, zarysowały
pi·zez się potrzeby Państwa wedle słusz.1
się wyraźnie trzy zjawiska. Dwa z nich
niejszej zasady gospodarczej, niżby to U·
" chi1I·aJ.derze przejściowym dość jednak
Podatki i płace
czynić potrafił zespół najdoskonalszycb'
ęłębokim, aby odbić się w skutkach na
Oszczędności
teoretyków. Latw.o jest bowiem wymy•
przyszłym okresie
budżetowym. Temi
,
urzędnic~~
.
w projektowanym budżecie ślić, czy nakreślić rozumny i słuszny'
dwoma zjawiskami były i są jeszcze, ogól
.J~stesmy ~a dalorobk:u i Jak kazdy ~t~
Dzięki czemu potrafiliśmy zaoszC'z";. plan. '1'1·udno jest go tylko - wykonać. ·
"'
Jez"eli Polska mogła tak szczęśl"iwie
· 1·
na Cl·asnota pi"eru·ęzna· na rynkach s·„,.;„+""""14 wroc.II do s. w.eJ sp . oneJ zag:rody, przez.yc dzić te trzy czwarte miljarda? Poprostu
wy eh ze wszystkiemi stąd wynikającemi ,m~simy meJe~e~ Jeszcze rok ~ wytęzo- zmniejszono wszystkie wydatki niepro· tak zdrowo przystosować się do kryzysu,
trudnościami oraz kryzys cen dla produk- ueJ p;i:-acy, któ!eJ ostatecz. doJrzał~ ow<!" dukcyjne osobowe i rzeczowo _ admini· który przeżywa Europa, to dlatego przeeji zbożowej.
ce z~ierzepołdop1er? pr~ys~łe pokolerue, nu- stracyjne.
dewszystkiem, iż filar równowagi budżetoTrzecim wreszcie zjawiskiem. o cha- ~o IZ ws eczenstWie J.est rozpowszech:
Drogą tego wysiłku budżet nasz zmie- wej, na którym wsparte jest całe sklepienie
<°'aktCrze - jak wierzę - nie przemijają- mona pewna psychoza, Jako?y
uleczyc nil charakter administracyjno _ biuro- życia gospodarczego Państwa, już od lat
CVlln- J"est wielka
odporność, okazana wszystko
. . mocno i• pewrue.
.
~
d tk zło mogła radykalnie reforma kratycznv, na plan o szerszych celach o dźw"ignął t o sk1ep1erue
rzez organizm gospodarczy Polski W()· po a owa. • .
•
,;
~c tego pierwszego kryzysu ekonomiczJednoczesrue z tym prowadzona Jest dalej sięgających zadaniach. Podobnie,
Budżet, jaki w ręce Pan.ów składam, jest
·
bardzo ożywiona kampanJ·a polityczna 0 ja.k w chara.kterach budżetów . rozruca._ odbiciem już innego, niż w r. 1925 układu
~iego, przed Jakim stanęliśmy od
czasu zwyżką płac urzędniczych.
· tylico adm"mist racyjnych i gopamiętnego
kryzysu lat 25 i
nuę dzy ~okiem l 925i a obecnym Jest dziś- s t·OSunkó w rue
.
26
_ ,
. spodarczych, lecz i psychicznych. MiędzY,
Oba skrzydła Sejmu wysuwają zgod- olbrzynua.
Ciasnota pieniP-Żna nie te dwa żądania jednocześnie_ zniżyć Stop~_procent?wa .wo:wczas wynosiła jednym a drugim leży cztery prawie lata
~
podatki i podnieść uposażenie urzędnicze. 24 - dzis 13. Obieg .p1eruędzy ~o- usilnej, twardej pracy. Zdaję sobie dokładi kryzys zbożowy
Ogół nasz prostolinijnie rozumie gło- tów Banku Polskiego był
wowczas nie sprawę z tego, że wszystko, co jest w,
Ciasnota pieniężna, jaką od półtÓra szoną po gazetach reformę podatkową, 34~·072 tys., dziś 1,2~6,8~2 tys. Obieg bi- zgłoszonym Panom preliminarzu pocieszacuku obsenvujemy w różnej skali . napię- jako generalną zniżkę obciążeń podatko· Ietow państwowych 1 bilonu wówczas jącego w stosunku do tak niedawnej przesz'
cia na całym świecie, była zjawiskiem wych.
340.841 tys., dziś 256.796 tys. Zapas wa- łości - to jest zasługą nie moją- ale tych
zbyt szybkiego tempa rozbudowy .nowej
Nie chcę zostawić w tej sprawie md· łut i złota w Banku Polskim wówczas właśnie, którzy lata ostatnie nieśli na sowytwórczości ,nie zaś objawem powszech- nych nieporozumień bądź
złudzell co do we~ obecnego parytetu 202,~00
~ys •. bie <><!powiedzialność za kierowanie życiem
nej przewyżki spożycia nad wYtwórczo- moich poglądów.
- dziś l,1.9~,009 tys. ~ezro~ie '!OW· Polski.
.
ścią.
Polska musi być silną, a nasza dzi- czas na dZien uchwalerua budżet~ t. J. na ----··
- -Drugim kryzysem, jaki przeżywa d:rti siejsza słabość niechaj jak najprędzej 30 czerwca 1925 r. 171,650, na listopada
. Polska wespół z wieloma innenii krajami zniknie, razem z innemi pozostałościami 1925 r. - 213,890, ~a 30 czerwca tego
Obrady Seimu
świata - jest rozpiętość między cenami niewoli. 1 dlatego pomnóżmy nasze docho roku 105,065, na 1listopada1929 r.
,
.•
na zboża i kartofle a cenami wytworów dy skarbowe, doprowadźmy budżet
do 83,3~0. Ogóln~ wpływy Skarbu ~aństwa
(dokonczeme)
przemysłowych.
równowagi, choćby trzeba było mocno ~ pierwsze. półrocze, 1925 r., gd~ bud- p .r z~ jęty i w te o sposób pre
Ceny innych artykułów rolniczych jak zęby zacisnąć. Podatki, podatki i jeszcze zet był ~op1ero z k~ncem tego połrocza. O· l 1 m 1 n a r z .o d e s I a o o d o k o Abiał,
mięso - żywiec - nie doznały raz podatki
·
stateczrue przez SeJm uchwalony, wymo- mi 8 j i b u d ż e t o w e j • Na tern obraSta . :
,
dk dzi
sły 45.32 proc. przewidywanego dochodu. dy: przerwano.
,
spadku - przeciwnie raczej wzrosły.
Aby pi·zeciwdziałać sezonowemu nad- •
Wian~e zas n!-1; porzą u
ennym Dziś wpływy za ośm miesięcy; bieżącego 4\iarowi podaży zboża, zezwolono przedłu- rownocześme z obruzką_podatkó.w _sprawy okresu wyniosły 67.84 proc.
wpływów,
Dalsze wnioski
żyć terminy płatności podatku dochodo- ';lregulo~ania . uposate~ urz~dnikow
przewidywanych na rok przyszły. W dowego i majątkowego oraz uruchomiono Jest probowame~ rozw1ą~rua kwadratu· chodach na r. 1925 preliminowano, wed·
Po odczytaniu wniosków m. in. wniosku
kredyty zastawowe na zboże. Zamknięto rł' koła. RegulacJa zasad~cza !>łac ur~ęd- ług obecnego parytetu, z podatków bez. klubu B. B. VI. R. w sprawie powołania
również granicę cłami ochronneini
od mc~y~h ~y~aga, aby. os1ągnąc poz.i~m pośrednich 576t346 tys. zł.t dziś 631.800 specjalnej komisji dla zbadania zajść w
przywozu, a otwarto clla wywozu.
m_meJ więceJ prze~W<?J~nny - 400 milJo- tys. złotych; z monopolów 623.356 tys, Sejmie w dniu 31 października rb. oraz J
now złotyc~ do .półm.ilJar~.
.•
zł., dziś 938,084 tys. zł. Ale
natomiast wniosku klubu narodowego o powołaniu
Odporność społeczeństwa . .Złudzemem Jest. ze mozna dz1s w ~u~ preliminowanego z podatku majątkowe· nad~wyczajnej komisji sejmowej dla zbaTrzeciem zjawiskiem, jakie musi być zec1e ~ wydatkac~ rzeczo~o - ad~- go 516 milj. zł. dziś 76 milj. zł., z eeł wów dan1a postępowania ministerstwa spraw
dziś 306 milj.; z bicia wojskowych i organów sanitarnych przy
wzięte pod rozwagę, jest sposób reagowa stracyJnyc~ znalezć po!°"ycie ~owazrueJ· czas 464 milj. sze
na
zwy~k~
~p~aze~
urzędmczych.
.
.
bilonu
220,160
tys.
zł.„ dziś zero złotych, przenoszeniu oficerów w stan spoczynku
,1ia społeczeństwa na trudności,
wywo.~ząd d~i~J ~Idzi Jedn~ ty~o moz~A wreszcie, mimo to
wszystko - - marszałek wyznaGzył termin następnego
_m e przez ciasnotę pieniężną i spadek
wos~ przymes!erua czasoweJ ulgi funk~Jo b d" t
ok 1925
k ł · def" • posiedzenia na l·utro piątek na godz. ,12-ą
~n płodów rolnych.
narJuszom panstwowym - przez stopruo- u ze na r.
za.my a się
ic! w ołudni
·
'
·
•·
'l'utaj skonstatować należy organizm wą wypłatę dodatku mieszkaniowego za te1!' w S?Ime ~~9.8~6,060. zł. Ra~huJąc
p
e..
gospodarczy polski wykazał w obliczu te- rok 1928. Stopniową _ gdyż uskutecznie- ~ dochod. ~ b1CJ.a biloou i druku biletówt
gorocznych poważnych trudności znaczną nie tej wypłaty zależeć będzie od posia- k.tory wyru~sł netto .8.6•300 tys. zł. - cle· Porządek dzisieiszego
odporność. Mimo ciężkich warunków po danych i odłożonych, zaoszczędzonych o- ficyt wynosił 226 milJ. l56 tys.
• d
•
raz pierwszy od odzyskania Państwa Pol- statecznie środków.
pos1e
zen1a
skiego zniżyliśmy nasze zobowiązania woOZDJCa mu~ zy r.
Na porządku dziennym znajduje się m~
bec wierzycieli zagranicznych o sumę 60
Ciekawe porównanie
a dniem dzisiejszym oin. sprawa
głosowania nad wnioskiem
milj. wypłacając ogółem kapitałów i provotum nieufności dl
Zanim zamknę moje wywody, chciałJeśli pozwoliłem sobie
przypomruec marszałka Sejmu, dwa wnio~eutów przeszło 160 milj.
. Obecnie istnieją wszelkie dane,
że bym dać jedno jeszcze oświetlenie zgło· pokrótce to niedawne dzieje, to dlategó, ski o votum nieufności dla
qtu.acja zmierza ku dalszej poprawie, i szonego Wysokiej Izbie preliminarza bud· żo wskazują one, gdzie leży istotna róż rządu premjera świtalskie
po- nica 1niędzy rokiem 1925 i 1929 czy go, jeden zbiorowy klubów
11.~ypuszczać wolno. iż xok przyszły bę żetowego, a mianowicie oświetlenie
30-ym. Potrzeby Polski nie
uległy lewicy i centrum, drugi
Jlz'ie i·okiem pokryzysowym. nie zaś ro- równawczo - rozwojowe.
Najodpowiedniejszym objektem do po zmniejszeniu. Suma wydatków propono- klubu ukraińskiego i bia-'
kiem kryzysu.
równań będzie budżet, uchwalony przez wanych corocznie przez Ministerstwa wa· ł o r u s k i e g o • Na trzecim punkcie
Charakterystyka budżetu ciała ustawodawcze na rok 1925. Był to ha się od 3,500 do 3,700 miljonów~
wreszcie znajduje się projekt ustawy o
bowiem jedyny budżet z lat dawniejRóżnica między rokiem 1925 a następ
na r, 1930-31
dodatkowych kredytach, dalej sprawa zmia
nemi laty polega na obecności woli, któ· ny regulaminu obrad Sejmu, wreszci~
Projekt budżetu, zgłoszony Wysokiej szych, uchwalony w sposób normalny.
Budżet ten był wyższy niż
prelimi- ra potrafi przeciwstawić się potrzebom w n i o s e k n a g ł y k 1 u b u B. B
fzbie w swych cyfrach globalnych, mało
narz, który będziecie Panowie rozważali, w imię konieczności.
różni się od budżetu tegorocznego.
W. R. o w y I o n i e n i e s p e c j a 1
Jak wiadomo okres budżetowy 1928-9
nej komisji dla zbadanif
~a.mknął się po stronie dochodów · sumą
z a j ś ć w S e j m i e w d n i u 31
3,000 miljonów. Sześć miesięcy bieżące
p a ź d z i e r n i ka r. b.
'
go !'-Oku budżetowego dało ogółem 1,452
rnilj. wpływóW. Na rok przyszły przewipowstanie w naJbliższych dniach
Protest dziennikarzy
dujemy dochodJ.: w wysokości 2,943 milj.
iłotych.
przeciwko zarządzeniom
Po blisko 6-io tygodniowych rokowa-1 binetu ukaże się jeszcze dzlisiaj. W skład
Szczegółowa analiza wydatków będzie niach w sprawie utwor2Jenia nowego rzą- bloku większości będzie wchodziło 5 stron
p. Daszyńskiego
miała miejsce w Komisji
budżetowej. du wydaje się, że trudności wstały nam- nictw mieszczańskich i 3 socjalistyczne,
Warszawa 5 grudnia.
Przy pierwszem więc czytaniu chcę ty!ko szcie pokonane. Nastą.piło to dzięki przy- przyczem wśród tych ug.rupowań byłoby 5
parlamentarKlub sprawozdawców
iwrócić uwagę na główne
przesunięcia, jęciu przez socjal demokratów
cze- czeskich i słowackich a 3 niemieckie. Na
jakie miały miejsce w stosunku do lat skich propozycyj, uczynionych przez ogólną liczbę 300 deJ>utowanych 197 nale- nych na odbytem dziś w południe statutowem zebraniu informacyjnem powziął
lbiegłyeh. Jednem z nich jest spłata dłu Udrżala. Jest rzeczą możliwą, że komu- żałoby do większości rządowej, a 103
następującą
rezolucję: „Pan
marszałek
gów państwowych na rok przyszły. Wy- nikat o składzie personalnym nowego ga- do opozycji._
,(PAT).
Daszyński uznał za stosowne wydać za.
niesiona o okrągłe 50 m.iljonów złotych
rządzenia, ograniczające swobodę mchów
więcej, niż w okresie bieżącym. W7.l'osną,
przedstawicieli prasy na terenie Sejmu,
również
wydatki na emerytury i 1·entf
,
.
.
uniemożliwiając im w dużej mierze służinwalidzkie.
, • • d
•
•
F
„.
hę sprawozdawczą. Tylko wzgląd na okoZ tej racji we wszystkich prawie micoraz
CZę§CleJ
Z
arzaJą
SU~
We
ranCJI
liczności zewnętrzne wstrzy.muje
Klub
nisterstwach wydatki, przewidywane na
,
Paryż 5 grudnia.
]raj będąca w budowie kamienica w chwi- od podjęcia dalej idących kroków, nieza·
r-0k przyszły uległy zmniejszeniu w stoKatastrofy budowlane we :Brancji za- li, gdy murarze udawali się do pracy. Z leżnie jednak od tego zakłada on przeciw
sunlm do okresu bieżącego.
Zgłoszony budżet jest budżetem cał czynają przybierać przerażające rozm::-...- i·od gruzów wydobyto dwu zabitych i 3 zarządzeniom tym protest stanowczy''.
ciężko rannych robotników.
'
(PAT)
kowicie i istotnie zrównoważonym.
To ry.
W Sainte Sigolene zawaliła się :w~o:
,
0'---4
suączy nie jest preliminowany w dochoJ
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Wybory komunalne odgrywają w Polsce tę rolę polityczną, jaka w demokracjach europejskich przypada nieistniejącym u nas wyborom uzupełniającym do
parlamentów.
Z najwyższą u~ą opinja Angtji tub
Francji śledzi za wynikami wyborów lokalnych. Wie dzieje się to dla straty lub
zysku jedaego li1b kilku rnancfatów 1 przez
tę czy il!Uił partję, choć i te względy w
chwiejnoj
równowadze parlamentarnej
mają ouywiście też swoje znaczenie. Ale
te fragmenty wal!<i wyborczej, jaka się
toczy na wąskich odcinkach państwa, sygnalizują im zawsze nadchodzące przesunięcia w nastrojach politycznych, które
wyraźnie
ujawnić się mmją
dopiero w
czasie wyborów ogólnych.
u nas rola podobnych „seism-0grafów"
politycznych przypadła wyborom komunalnym. Istnieją wprawdzie pewne różnice w zaborze po-austryjackim w ordynacji
wyborczej do Sejmu i do gmin, ale po
przeprowadzeniu odpowiedniej korektywy
wyniki matują się zupełnie wyraźnie.
Ostatnio, odbyły się wybory samorządowe w całym szeregu gmin . śląska Cieszyńskiego. Zarządzenie wyborów tam
właśnie, (o ile miałoby się brać pod uwagę efelct polityczny) mogło uchodzić w innych warunkach - za obstalunek dla potrzeb P.P.S. C.K.W. Powiacy Sląska Cieszyńskiego dałY: bowiem dla P.P.S. w wyborach do obecneg0 Sejmu 28 •4 o/c0 głosów
't .
'
.
l>Odczas gdy na tereme całej Rzpli.eJ procent ten wyniósł dla P.P.S • .zaledwie 10,8
proc. A nie był to sukces przYPadkowy,
skoro w listopadzie 1922 roku (t. j. w

wyborach do II-ego Sejmu). dla P.P.S.
·
przypadło 26,1% głosów.
Nie można zresztą mówić o PfZYPadkowości wyborów w powiatach politycznie uświadomionych, będących siedzibą
łóki

• u.:

.

wieuueg-0 przemys1u w
enruczego, węglowego i metalowego, gdzie socjalizm
polski od pół wieku odnosił ZW'fcięsłwo
za zwycięstwem.
- ·
Kiedy więc P.P.S. krzykliwie 7~1wwnia
władze

państwowe,

-rspołeczeństwo pol-

skie i 11-ą Międzynarodówkę, że w walce
rządem J. Piłsudskiego ma za sobą rze-

L

„wzrastające poparcie całego niemal
proletarjatu", - to samochwalstwo to
·powinnoby się było sprawdzić przyoajmniej na śląsku Cieszyńskim drogą gwałtowo.ego wzrostu sym,patji dla P.P.S.
w
lta
Tymczasem cóż się dzieje?
rezu cie - zamiast 28,4% głosów - P.P.5 •
otrzymuje 18,5% ogółu oddanych głosów.
W liczbach absolutnych zaś - zamiast
komo

głosów

- tylko 8629.
P.P.S. można rozpatrywać z
wielu punktów widzenia. Trzeba więc
przedewszystkiem zaznaczyć, iż głosy utracone przez P.P.S., w pierwszym rzędzie
wydatnie zasiliły listę Bloku prorządowe
go. Następnie stwierdzić
trzeba, że
zmniejszenie się wpływów socjalistycznych
nie może bynajmniej uchodzić za „przemijające". Nie gdzieindziej bowiem, jak
właśnie w tych powiatach nastąpił pierwszy po wojnie poważniejszy rozłam sze12567

Tę klęskę
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e grudnia 1929 roku.
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regów pepesowskich, który na powierzchnię wyrzucił skrajnie-lewicową „P. P.
S.-Lewicę". Po przewrocie majowym „P.
P. S.-Lewica" zbankrutowała doszczętnie
i wygasła. Ale P. P. S. nie odzyskała jednak swych wpływów. Rozpoczęła się tam
bowiem działalność gen. Federacji Pracy,
znajdując w tym uprzemysłowionym i pozbawionym analfabetów zakątku Polski
nadspodziewanie wdzięczny teren pracy,
lctóry szybko staje się najmocniejszym w
lcraju oparciem dta nowej organizacji.
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ostatnie wybory na śląslaa
P.P.S. wyraźnym sy.
goałem ostrzegawczym, który przeciw pę•
dzącemu naoślep ;,czerwonemu" lJOCiągO<
wi pepesowskiemu wystawili śląscy fObo.
tnłcy na zwrotnicy Państwa.
Czy pijani demagogj11 opozycyjną t11at
szy.iliści partyjni ?rozumieją jego znaczenie - rzecz wątpliwa ł h1ałowama.
Ale społoczeństwo sygnał )llŻ dojrzało..i
i zrozumiało.
St. P.
Tak

wi~

Cieszyńskim są dla
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szec władca ministrów w Anglji
A zatem jeśli · ustawa
tylko wtedy, kiedy mi
ni.ster ją uzna za słuszną lub je~l.ii ustawa może być zmieniona według op:i!llji
ministra, - to jasnem się staje według twierdzenia lorda Hewarta, że władza
wykonawcza jest tu miarodajniejszą od
ustawodawczej.
Nieograniczoną jest również władza
wykonawcza w sprawach zdrowia publicznego i dróg państwowych. W Anglji
jak twierdzi najwyższy sędzia królewski, - n. p. decyzja ministra komunikacji jest w wielu wypadkach ostateczna i żaden angielski sąd apelacyjny
nie odważy się rozpatrywać ponownie
sprawy, w której minister już raz wydał swój wyrok.
Lord Hewart przytacza cały szereg
innych jeszcze pmykładów, wykazując,
jak dalece Izba Gmin ustąpiła już swej
władzy gabinetowi. żaden z królów angielskich, za wyjątkiem może Henryka
VIII-go, a poniekąd i Elżmety, nie odwa
żyłby Slię przekroczyć ustawy parlamentu, J·ak to czynią obecnie ministrowie an
gielscy całkiem otwarcie i z widocznem
uznaniem opinji publicznej. Król Karol
stracił głowę za stosunkowo mniejsze
~ell1; łest, że autoryt~t d.epar~entów „przekroczenie" i ,,.samowładzę", niż ta
I numsterstw stale się zwiększa •
jaką stosuje obecnie angielski podsekre"Ustawa parlamentarna z roku 1925, tarz stanu. Ale wówczas opinja publiczdoty~ spraw o.s.zMOwa.nia majątków na domagała się ukarania monarchy, tei podatków _ stwierdza lord Hewa.rt raz sama dobrowolnie pozwala na . ode- zupełnie wyl'aźnie przyznaje mini- branie części władzy parlamentowi, a
.strowi prawo modyfikowania tej ustawy oddanie jej w ręce mi~i'Strów. Jeżeli tak
w taki sposób, jaki sam uzna za potrze:}alej pójdzie, wnioskule lord Hewart, to

Warszawa dnia 2 grudnia 1929 r.
Wielkie wrażenie wywarła w całej An
gli i Ameryce nowa książka, napisana
przez najwyższego sędziego Sądów Królewskich lorda Hewa.rt'a. Lord Hewart,
urzędowo znany „The Lord Chief Justice" b. dziennikarz i czynny polityk, a
wię_c doskonały znawca problemu rządze
nia w Anglji, - na podstawie wi·elotniej
ob.:>erwacji dochodzi w swej książce do
stwierdzenia, że parlament
angielski
„u~tępuje coraz bardziej swych praw j
przywilejów na korzyść władzy wykonawczej' Whitehall, (dzielnica Londynu,
gdzie się mieszczą urzędy mini&terjalne
Anglji), - a nie parlament, - rządzi
dziś kraj~m i calem irnperjum Wielkobrytyjskiem.
Ni~~a nic ~eczneg?. ~yły czasy kiedy opmJa pubh~na ~1elbiła ty~o p~la
menty. Teraz zas gabmety przyJęły ruetylko siłę i władzę parlamentów, ale i
ich zdolności rządzenia. W ostatnich
trzech latach rząd angielski, a więc władza wykonawcza, wydal przeszło 5000
Ustaw 1. praw odnfict'7.<>cych .,,1·ę do wsze!
k.ieh gałęzi· zycia
·' · ~~elki
·
· w1
ego.., rmperJum.
,,Jakkolwiek byłyby motywy i intencje"
- powiada lord Chief Justice, - jas-

bny i

sł:uSiZny".
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BERLIN, 5. 12. Poselstwo chińskie
w Berlinie komunikuje:
Rząd chiński niczego bardziej nie pragnął, jak pokojowego załatwienia zatargu
z Rosją i nie pomijał żadnej okazji, aby w
drodze rokowań bezpośrednich dojść do teao celu. Zawiedziony w nadziejach wystąpił z propozycją oddania całej sprawy do
rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybu
nałowi Rozjemczemu. Rząd sowiecki jednak propozyc1·e chińskie odrzucił i wybrał
ra~zej siłę brutalną, naruszając tern sam~m
wszy_stkie swe uroczyste przyrzeczenia.

Chin winno
t
przes rogą

być

Rozpowszechnianie przez stronę rosyjską
wiadomości, jakoby chińskie władze lokalne we wschodnich prowincjach przyjęły
żądania sowieckie, służyć ma widocznie do
obałamucenia opinji publicznej i do uniemożliwienia rządowi chińskiemu wykonywania jednolitej kontroli w sprawach polityki
zagranicznej. W ten ~po.sób. ~wi.at ca.ł}'.' ma
sposobność przekonac s1ę, 1z memozhwością jest ufać rządowi sowieckiemu w sprawach, objętych prawem międzytJ.arodoPAT)
wem. .(
-~ ,

Krwawe wa·ki w Rosji
Chłopi

nadal mordują komunistów

niedługo

gabinet ministrów, który jest
niz parlament (bo
powstał zaledwie w końcu 18 ~eku~
„wyzbędzie się kontroli parlamentu, a
podda parlament kontroli władzy wy]ro..
nawczej".
Jeżeli te prognostyki
angielski
najwyższ.ego sędziego królewskiego. który dz.lęki wielkim zdolnościom potrafił
się wybić z dziennikarza na to najwyisze stanowisko w swym krajv, rozwai.y
się w świetle historji władzy w Anglji,
to okaże się, że są one słuszne i bliższe
realizacji, niż to niektórzy raczą uznać.
Dzięki władzy w Anglji wiele za tem
młodszą instytucJą,

praemawiają.

Najsampierw rz.ąd:ził wyspą bryty}.
sam król. Potem lordowie odebrali
mu część jego władzy i wraz z nim rządzili krajem. Nie trwało długo, a do
władzy doszedł świeży St.a.in. I oto Izba
Gmin, która się podzieliła. z lordami reszt
kami władzy królewskiej, postarała s~
aby przez Lloyd George'a pozbawić lm"
dów maczenia, jakie posiadal·i kilka jesz
cze lat nrzed woJ·ną. Ostatnio z nl"7.eszł~
k'·
Y4500 lordów
zaledwie kilkudziesięciu
prz;9
chodzi na zebrania Izby Lordów. Reszta
tych ongiś możnowładców Brytanji jest
zjadana przez ennui na"wsi, na polowaniu w Afryce lub zgrywa si~ w kasynie
w Monte Carlo. Nic więc 11ie byłoby naturalniejszem, niż, to, żeby obecnie . wła
dza wykonawcza. poszła w ślad lordów,
kiedy zabierali władzę królowi, potem w
ślad Izby Gmin, kiedy zabierała władzę
Lordom, i wreszcie żeby tak samo zabrała resztę wła,dzy parlamentowi.
.
w Anglji władza zawsze przechodz.il'a
od jednego stanu do drugiego i od jed•
nej partji do drugiej. Z&.:eżało to nietylw
ko od tego, kto był silniejszy, ale i kt.G
był zdolniejszy. Anglicy dążą do te~o,
aby w myśl teorji Locka i Montesquie-u'a władza znajdowała się w rękach
tych, co jej najlepiej umieją użyć na
korzyść całego społeczeństwa. Ci, którzy
wykazali niezdolność, muszą się usunąć.
Gdyby każdy król angielski był podo"lm::Y
ze zdolności do Henryka VIII, Lordowie
nie byliby nigdy doszli. do "".ła:dz~. Gdy7
by potem znów Lordowie mrueJ oadawałi
silę wyścigom niż polityce, Lloyd George
nie byłby, ich zgryzł tak, łatwo. Tą.kJ
sama zmiana władzy, ktora według lor·
da Hewart'a już się ustaliła między par·
lamentem a władzą wykonawczą, moż~
postąpić ;ównież i dalej, tak iż wkrót~E
gabinet angielski kontrolować będzie
Izbę Gmin.
Tak to się dzieje w Anglji, do k-tóre~
przykładu tal< chętnie lubią się odw~y
wać pewne sfery polityczno-opozycyJne
w Polsce'- z.w:łaszcza w. okresie obeot~
ską

MOSKWA, 5. 12. Prasa sowi€cka ogła nej. W okręg~ B~iańskim d?konano kJlku
sza liczne doniesienia o zamachach terory- zamachóV: na zyc1~ komu~1st6~, . ktorzy
stycznych, dokonywanych przez chłopów brał~ ud~1ał w akcJl aprow1zacy1n.eJ ~ładz
rosyjskich na życie sowieckich ~rzędnikó'A'. so.w1e~k1ch, or~z podpalono. m!ente so=
i członków partji komunistyczne]. We wsi w1e~l~1c~ urzędn~ków. W po'A'.1ec1~ ~owo
Dasszarachły, na Kaukazie, zamordowano cz~l~nsk1m, .~a!ezącym do sow1eck1e1 repuczłonka Azerbejdżańskiego centralnego ko- bhk1 tatars~1e1, rozstrz~lano 2-ch tubyl:
mitetu, wykonawczego sowietów, Mach- ców, oska.~zonych o u~~1ał w terorystyczneJ
medowa. G. P. U. aresztowało 24-ch miesz organizaCJI. Na ~ybeq~ dokonywane są cokańców wsi posądzonych o udział w tym dziennie egzekuc1e. Liczba rozstr~elany.ch
zamachu. \ve wsi Baczy _ Jurt, w obwo- s~ęg~ w pewnych przypadkach k1lkudz1edzie Czecze1'1skim, ciężko zraniono preze- s1 ę cm.
p
d „ d
. .
sa lokalnego sovvietu. We wsi Korczyno,
RY~A, 5. 12. „ raw a
onosi, ze
w okręgu Kami eńskim, chłopi zabili ~o~u- V: _Sy~1b1r~ku ~ad Wołgą .rozstrzelano wł·~=
n istę milicjanta i zranili prezesa sow1etow. sc1amna Zyłkma, . os~arzoneg~ o zaboJ
w Truptczewskim rozstrzelano c~łopa, .któ stwo trzech komums~o~.. W K1~rach roz=
r brał udział w zamachu na życie sowietu strzela:io trzec~ rzem1esl?1ków I11.1~a, Sz~e
,~iejskiego. We wsi Studzieniec w okrę- dowa 1 Worobiowa,. kt?rzy zabth kom1sacru Kani owskim, zamordowano przewodn~- rza podatk~wego S1em10n?~a przez zef!l~zacego sowieckiej komisji aprowizacyj- stę za wvJmrowane podatki 1 zhcytowame. ł
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Poniżej pomieszczamy zgodnie z zapo..viedzią drugą część artykułu posła Stanisła

wa Zalewskiego umieszczonego w wieczor11em· wydaniu
„Kurjera Warszawskiego''
1dnia4 b. m. Jest to mniej poważna część
mawianego artykułu. .Oto jej dosłowne
rzmienie:

od

•
święta 1

Ia

temu wszystkiemu jest winien rząd.
I to właśnie - zdaniem autora - ma być
dniem codziennym dzisiejszego mieszcza.nina.
Tak jest panie pośle! Ma pan najzupeł
niejszą słuszność. Tylko w swej enuncjacji przepomniał pan pewien drobiazg,
który natychmiast wyjaśni wszystkie ewentualne niedomówienia pańskich wywodów.
Zapomina pan o rzeczy najważniejszej.
Zapomina pan o tem, że rząd obecny nie
nałożył na mieszczaństwo, ani też kupiectwo czy rzemiosło, żadnego nowego
podatku.
Cały obecny system podatkowy razem
z dotychczasową wysokoacią podatków,
jakie wbrew istniejącym możliwościom
płatniczym dzisiejszego mieszczanina obar•
to
łaś •
da h
czają f?O spadek W me po rzą C

„Na codzień - jest inaczej. Nie
znamy
L>ekertów, a nasze miasta, z nielicznemi wyjątkami a.dministrowane są źle. Ale mówić tu
raz jeszcze o magistratach socjalistycznych,
ulenowskich pożyczkach, burmistrzach i koonisarzach rządowych, o radach miejskich
i
parcelacji wpływów wśród koterji, byłoby rzeCZli zbyt łatwą i jałową. Zresztą - mieszczań
atwo ma na te sprawy wpływ minimalny. Samorząd miejski nie jest w jego rękach. stan
it:edni, „trzeci" odsunięty jest przez obóz rząA.owy i przez stan czwarty, który włada tam
przez swych pełnomocników, bez względu na
to, czy nazywa się P. P. S., ezy też B. B. S.
Napewno też nie samorząd miał na myśli Pan
Prezydent, mówiąc o pracY.
pr.zemysłowca,
'Q.ipca i rzemieślnika.
Przemysłowiec, kupiec i rzemieślnik polski
oowiedzial się, że „we wszystkich dziedzinach
życia polskiego· rozwój pracy
mieszczaństwa
~e jedno z przodujących stanowisk" i
ile praca jego ,,.pzzezwyeięża tl\ldnośei i krocz.y naprzód ku coraz piękniejszym wynikom".
Dotychczas musieli :rxrl,eć inne wrażenie.
Przedstawiciel staim średniego, mieszeza:
Polskie huty zelazne otrzymały od SoAin, którego hxiię samo, przetłumaczone na
francuski i znowu spolszczone na ,,burżuja", wietów poważne zamówienia, głównie na
.tato się pospolitem wyzwiskiem w ustaeh ra- żelazo sztabowe i blachę.
dykałów, oceniając stanowisko swoje i sytuaUzyskanie tych zamówień jest owocem
~ w społeczeństwie, musi myśleć o niej codziennie, nie zaś odświętnie. A ta codzienność kilkuletniej pracy nad zdobyciem rynku
, ataml średniego nie jest pomyślna.
Wręcz
przeciwnie! Bardzo jest daleka od przodujące
So stanowiska, a o wynikach pracy tradno coś

na co dzień

przed.majowych. Tych rządach, które stan która podatków wogóle nie płaciła, <to ifru..,
mieszczański w Polsce zniszczyły i dopro- giej miasta, które musiały ponosić świad
wadziły go do tej sytuacji, nad którą dziś czenia za obydwie kategorje. Miasta muz dziwną perfidją rnzdziera pan szaty.
siały zapłacić za wuz sojusz z Witosem
To jest właśnie ta najistotniejsza i płacą ten haracz do dnia dzisiejszego.
kwestja, o której pan raczył zapomnieć
Właśnie tutaj leży przyczyna paupe„
i napewno będzie pan zapominał jeszcze ryzacji i zniszczenia Stanu średoiego 1

tu

w Polsce. Rząd pomajowy jest
nic
Zasadą kardynalną każdej demokracji a nic nie winien.
jest dewiza, że obywatel jest równy wobec
Trudno więc panie pośle drapować się
prawa. Tak co do obowiązków względem dziś w togę obrońcy mieszczaństwa państwa jak i na rzecz tego państwa pono- obroni się ono już samo. Rezolucje II Konszonych świadczeń.
gresu mieszczańskiego mogą pana w tej
O tej kardynalnej zasadzie zapomnieli mierze oświecić dostatecznie. W swych
pańscy koledzy podówczas kiedy ster rzą zbawiennych dla mieszczaństwa radach
dów znajdował się w ich ręku. Z ich zgodą powtarza je pan niemal dosłownie.
nie ieden raz.

Polskie

1ifZygniee.iony. Skarb i..spadkobiercy Dekerta
~półzawodni.czą w wyścigu podatkowylll, eo,
)r TOzmnieniu pewnych urzędów i wielu maptratów, równoZn.aczne jest z prcgramowym
,_-wyścigiem pracy", do której obecnie powoła
ai są przede'WSZ)'stkiem Jrom.ornicy i sekwe~torzy.

Kupiec, skrępowany pi:zepisami administraRjnami, wciąż oczekuje zapowiadanej reforllDY podatkowej, mającej choć częściową przy~eść mu ulgę: podatek obrotowy,
którego
· ~ w sejmie z łatwością możnaby prze..
prow.adzić, jest w dalszym ~gu postrachem
"8zejwego kui>iectwa.
Wreszcie, skoro mowa o mieszczaństwie,
~ Die od rzeczy byłoby wspomnieć o wła
lllM>Ści nieruchomej. Łatwo jest, co
prawda,
rozprawić się z nią jednem zabójczem
sło
llem.: .,kamienicznicy", ale komu nie wystar=a niewybredne słownictwo radykalizmu, łat
.•e dą~eże, w jakim stanie technicznym są
domy w miastach i jak się przedstawiają finanse ich właścicieli. Czy w tej sprawi-e coś
poważnego przedsięwzięto?
Czy,
wycofany
.zresztą z sejmu, wniosek prof. Bartla i min.
Moraczewskiego wnosił coś więcej poza dalAem, obciążeniem własności nieruchomej? l
owszem! zapowiadał utrwalenie na stałe obec
Jaej, przymusowej gospodarki i obiecywał n.ancić głód mieszkaniowy na koszt.„
właśnie
ltanu średniego.
Po zbadaniu, najpobieżniejszem
choćby,
warunków, bytu owych mieszczan zacnych i
pracowitych, których piersi ozdobił krzyżami
pan minister spraw wewnętr.znych, trudno się
pprzeć wrażeniu głębokiegQ rozdźwięku mięIłży sytuacją stanu średniego od święta i na
10dtieii. Ale dni powszednich więcej jest, niświąt i uroczystych obchodów. One
też
.
ydują o tern, ilu kupców. zamknie
swe
sklepy, ilu rzemieślników nie wykupi patentów, Uu zgłosi się o nadzór sądowy, a ilu
wręcz w-Yczekiwać będzie z rezygnacją na wóz
111.agistraeki, który ~ajedzie „po ·graty".
b rdJest
·
rzeczą wątpliwą, aby wysłuchanie naj a ziej
przekonywujących referatów o roli mieszczań
Jtwa w zagadnieniu naprawy ustroju Rzeczypospolitej, _mogło wpłynąć
dodatnio na ten
stan i:zeczy. Posłowie i senatorowie B. B. trudq się ·nadaremnie. Aby <>panować
gtęboki
kryzys, szczególnie dla stanu średniego dotldiwy, trzeba należycie uwzględnić jego interesy v/ polityee gospodarczej .Trzeba zanieehae gry na konsumenta. Trzeba ukrócić roz~,
rzutność · samorządów, zaprzestać eksperymentów socjalnych, zerwać z· kolektywizmem poprzez pracę samodzielnych wytwórców i por.wołić mu swobodnie
korzystać z owoców
swej pracy.
W szystk:o to jest takie proste, że wy.maga
błko jednej rzeczy: "jasnej decyzji i tylko
jednej dyrektywy: stałej linji postępowania.
Ale tego właśnie trudno spodziewać się
od
kierunku_politycznego., który jednocześnio ..,-yciąga rękę do mieszczaństwa i radykałów z
B. B. S.. Dopóki to trwa, trudno spodziewat
8if;l, aby stan średni zajął w Polsce należne
mu stanO'Wisko nietylko w dni odświętne, ale
;. na codzień".
•

chłopa

rosyjskiego. Mimo, że huty polskie są nych, zamówienia swoje przeetewszystkiem
dla eksportu do Rosji, położone korzystniej, w przemyśle niemieckim, pozostawiając
niż konkurujące z niemi hutnictwo nie- dla Polski tyiko to, co si.ę w Niemczech
mieckie i czeskie, Sowiety lokowały do- umie:;cić nie dało.
tychczas, głównre ze względów połityczUjawniające się w
ostatnich czasach
napr,ężenie stosunków politycznych sowiecko - niemi~ckich sprawiło jednak, że ~
roku bieżącym Sowiety ulokowały swoj~
zamówienia tak, jak to dJ.ktowałJ. czysto
kupieckie względy.
ostatnią dekad~
Polski przemysł hutniczy, którego poBilans Banku Polskiego za trzecią kwoty 140 milj. 49 tys. zł.
ziom technicznr. nie ustępuje zagranicy, jak
dekadę listopada wykazuje zapas złota
Ppzycja natychmfast płatnych zobo- o tern świadczy np. eksport rur do Stanów
682 milj. 518 tys. zł., tj •. Q 80 tys. zŁ wię wiązań zmniejszyła się o 95 milj. 793 Zjednoczonych, odniósł obecnie :walne
cej, ni.Z w poprzedniej dekadzie. Pienią tys. zł. (414 milj. 246 tys. zł.). Obieg zwycięstwo nad konkt1;-entami.
dze i należności 7.agraniczn.e, za.liczone biletów bankowycll wzró~ o 119 milj.
Zawarte umowy opiewają na sumę stu
do pokrycia zwiększyły się o 14 miljo- 231 tys. zł. Jl.366 milj. 123 tys. zł.)
kilkudziesięciu tysięcy tolm, a oczeldwaae
nów 68 tys .. zł. do s:wny 422 milj. 831
Stosunek procentowy pokrycia obie- jest dalsze powiększenie zamówienia.
tys. zł., natomiast niezaliczone do pokry- gu biletów i natychmiast płatnych zoboLwiej części dostaw, które już został) ,
cia sumy zmniejszyły się o 6 milj. 358 wiązań Banku wyłącznie złotem, :wynosi rozpoczęte, a mają trwać do połowy przy-'
tys. zł. do sumy 94 milj. 151 tys. zł. 38.33 proc., tj. 8.33 proc. ponad pokry- szłego roku, podjęła się huta Bismarcka,
Portfel wek&lowy spadł o 275 tys. zł. cie statutowe. Pokrycie kruszrowo-wal.u- najpotężniejszy u nas koncern hutniczy• .
i wynosi 721 miłj. 17 tys. zł. Pożycz.ki towe 62.21 proc., tj. 22.21 proc. ponad
O rozmiarach tranzakcji świadczy to,
zastawowe wzrosły o 945 tys. zł. do su- pokrycie statutowe, wreszde pokrycie że huty górnośląskie codziennie, w ciągu,
my 74 milj, 791 tys. zł., :i!Ilne aktywa złotem samego tylko obiegu ,biletów ,ban prawie całego roku, wysyłać będą do
powiększyły: slię o 18 milj. 362 tys. zł. do kowych :wynosi 50.13 proc.
granicy rosyjskiej całkowitY, pociąg nała.
dowany żelazem i blachą.
Od granicy rosyjsk~ej_ natomiast mnie~
więcej 2 razy µa tydzten przybywać bęj·
dą na Gómy śląsk pociągi z rudą r.osyj
spowodowało
sk~ która dla naszego hutnictwa stanóM
wartościowy surowiec•
Wartość otrzymanych zamówień prze„,
W ostatnich dniach listopada nastą- znacznemi spędami na targi, jest normal- kra.cza 50 milj. zł., nie jest więc bez znapiła na wszystldch rynkach niemieckich nem sezonowem zjawiskiem, które obserczenia i dla naszego bilansu handlowego.
duża zniżka cen nierogacizny. Zniżkę wowano między innemi w roku 1926, uzNic dziwnego zatem, że przy tym rozrnia~
f h
·
l
tę tłumaczy dyrektor „Viehzentrale" w nanym przez
ac owcow za norma ny. rze tranzakcja, o której mowa, była praw-~
Berlinie, J. Felki, zaniepokojeniem produ- Zdaniem autora artykułu tegoroczne wy- dziwą sensacją dla niemieckich i czeskich
centów, wywołanem wiadomościami o gro- sokie ceny utrzymywały się nawet dłużej,
żącem niebezpieczeństwie zawarcia trak- niż w latach poprzednich i pośrednio mo- kół przemysłowych.
Mimo niskich cen i kredytu przekra..,
k d ·ć d · · k · h
tatu handlowego
niemiecko-polskiego. gły rolnikom zasz o zt , g yz Ja o lC czającego rok, zawarcie tranzakcji z SoJ
„Deutsche Allgemeine Fleischerzeitung" wynik cofnęła się znacznie konsumcja wietami ma dla naszego hutnictwa poważne
przypisuje również załamanie się cen wieprzowiny w Niemczech. Zresztą wysoki znaczenie, przypada bowiem na okres,
·
h
ł k raj·e , dostarcz~1·ące
g łównie ,,psychozie strachu", wytworzo- poziom cen zac ęca
kiedy
wskutek osłabienia konjunktury
· ki
d
d a.·
nej przez agrarjuszy niemieckich, ja~<>: trzodę na rynek niem1ec ·,
o po e1mo- wewnętrznej huty stanęły pod grozą
by import pewnego kontyngentu polsk1e1 wania tem silniejszych starań o zwięk konieczności _ograniczenia produkcji. ,Tę
trzody do Niemiec mógł wpłynąć _na szenie dowozów. Używanie jakichkolwiek właśnie okoliczność wyzyskały zresztą
k
t
h" sro
· dk
· dl a w.strzyman1·a
te gwałtowne obn1·z· enie się cen na ryn u me- „sz ucznyc
. ow_
d . .
S~wiety dla obniżenia cen i uzyskania
mieckim. Wspomniane czasopismo ~wa- go n_ormalnego z1aw~ska me o mesie - dłuższego kredytu.
ża tę psychozę za zupełnie nieuzasadmoną zdamem autora - _zadnych pozytywnych
Dzięki importowi z Polski, każde gos"\
twierdzi że .obecna zniżka, wywołana rezultatów.
podarstwo chłopskie w Sowietach otrzyma,
'
0--w bieżącym roku
o 3 kilogramy żelaza
więcej· co oczywiście nie pozostanie bez
.. . .
wpływ'u na poziom rosyjskiego rolnictwa.
••

Mniej weksli w Banku Polskim
Bilans na

Spadek cen trzody w Niemczech
spodziewane zawarcie traktatu
polsko-niemieckiego

Na ddUD8JS
• k.I kartel zboz·
· owy

Próba orgari.izacJ i handlu zbożem w RumUUJlt
w*"'grzech
i Jugosławji
-..,
0

. Eksporterzy zbożowi węgierscy i juProgram działalności kartelu, który
rrosłowi·an·scy odbyli w Budapeszcie konfe- ma się nazywać kartelem Naddunajskim,
b
d
tk ·
rencję, której dalszy ciąg odbędzie się polegać
będzie prze ewszys iem
na

w Belgradzie, w tych dniach. Po konferencji belgradzkiej mają się zjechać jeszcze uczestnicy 1·ej· w Nowisad (Jugosławja) i w Bµkareszcie.
Celem tych obrad i konferen(':ji j~st
założenie kartelu zbożowego eksporterow
trzech kraj· ów _ Rumunji, Węgier i Ju~
Po odrzuceniu stylistycznej
oprawy
b .
1 ·onan·a
do
p-~
z·e
gosław1·i. Zadaniem karte_lu ma
yc
u doszliu~ysmy
u„Cfi
t '
k
t
·
'stw
·
t
unno'óle
zgnę przedewszvstkiem uregulowame. e_ spor u
mieszczan
o 1es „~b
;
b
strasznemi świadczeniami na rzecz i handlu kuku rydz:! a. następme t z o~ - słowem~ozi mu zagłada, .żem.
:1.,,

R. H.

żelazo

dla rosyjskiego

~cieszającego powiedzieć.
Przemysłowiec, skromny, średni, mieszezań
.liki - bliższy niejednokrotnie rzemieślnika,
aiż wielkiegó wytwórcy, z którym niesłusznie
liłczy go tylko nazwa, daremnie boryka się z
aa.dmiarem ciężarów. Jest niemi
literalnie

J.akie to niepoważne.

podzielono obywateli wbrew demokracji
na dwie kategorje.
·
Do pierwszej kategorji zaliczono wieś,

stworzeniu biura centralnego w każdem z
trzech państw. Kontrolę nad pracą tych
biur i dyrektywy będzie sprawować mieszana delegacj· a repr.ezentantów handlu
zbożowego z każdego kraju. Biura zajmą
się przedewszystkiem ułożeniem dokład~ej
statystyki produkcji zbóż i kukuryd:zy 1ak
ro'wni·eż i konsumcJ·i w każdym kraiu. Do
J
dalszych zadań nowe1· organizac_ji będzie
należała rel2'.ulac:j· a cen sprzedaznych w
hmcie.

*

*

*

Weksle sowieckiej misji
handlowef,
uzy~kane pr.zez k?nc.ern met~lurgic~n~ górnośląski za wywoz zelaza do Sow1etow _na 1
ogólną sumę 50 milj. zł„ zostały częścio
wo zdyskontowane w Banku Polskim, czę
ściowo zaś w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowa!le ~irmy pertr~ktu
j ą obecnie z grupami fin~nsowemt v
Anglji i Holandji o ulokowam_e. reszty wl:ltsli w wysokości ponad ~5 m1lj., zł: zar~
nicą, przyczem tranzakcja ta, o tle doJ7
dzie do skutku, przekroczyć ma w•rt0sc:
50 milj. zł.
.
W obecnej chwili toczą się rok~:in1a 0 1
ewentualne powiększenie zamóvten sowieckich na żelazo.
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żonobójca

Podpalacz i

Przy jednym ogniu dwie pieczenie

po zastrzyku morfiny

Przy ~jeźd~. do .:Po~u Rio de Janeiro I wie przez długi czas rozkoszowali się nie-

.

V(

L~ob~n

z ?kazji

V.:Ybuc~łego osta~-

j

Dziwnem się

wydało, że

właściciela

w. Brazylp znaJdu,te ·S1ę rue~.wykle wysoka zwykle pięknym widokiem . zatoki Oua- memt dmam1 ~ozaru w 1.edne1 z...tamte]- ·pł.onąc. ej nieruchomości nie można byki
gora, zw_ana „Gło~ą cukru •Jest ona ce- nambra, która rozpościera sie hen w t h
p~sesy] uda łO s;~ poliCJI z d e- mg d Z.Je znaleźć a.ni W trakcie trwająceg<l
lem wrc1ecze~ me tylko _ogromn~j liczby dole, zalana promieniami 1'arząCe<tO się S yc
turystow, ktorych przyc1qga mezwykle słońca.
o
11'.asko~ac wypadek zł~1wego podp.ale- pożaru, ani po jego ugaszeniu. P-0 długicll
. kn .
ł
.d k
n~a, ktore 1!1r31ło na c~.Iu metył'ko_ ot~zyma- Jednak poszukiwaniach znałezi<>no g'1
Ili~ . Y 1 roz1eg Y "V: 0 ·, roz.taczaj.ący się
Nadeszła jednak pora, gdy trzeba było me ""ls_oki~J premjt ase.kuracy.JneJ„_ . ale wreszcie wiszącego na hakn w nówn~
z jeJ w ona
chmurach
·
· do k.torową o- P.osłuzyc
~ t~
*ma
r:6wnietgmące~
. ką.ś w1etzchołka
.
. · - . wracac· 1· wowczas
pamą
. .w1n.no b y1v.
cnu;e do ·drngieJ o domu, w którym wybuchł ogień. ·-~·
1
le dla ficznej rzeuyJ.! sam~~i~~71 1t~ garnął ta~i lę~ ptzed pr~epaśc,ią, że n.; ża- ~le ~sze1 zbrodni.
.
.
Stan jego wydawał się napozór bezna·
rzy kończą s~e r-Acitunki ziemskie
k _ ·d~ ~b me mogła si~ zdecydo.w~c~ by
Og1en wyb_uchnął w :abudo_w~mac~ J.ed dziejny, a~ energiczta ratownicza akcja
c z Ili .
~
łc;bok
' s a ws1ąsc znowu do wagomku, zdązaJącego n~o z tamte1szych m1eszkancow, m:1~- zdołała niedoszłego samobójcę przywró~p.
e, w
' g
ą na 1,500 w dół. . Nie ~omogły . ~rośby i perswa~je. k1eg? ~ranza . <?asznera. Na szc~ęsc1e ~ie_ do życia. Po dojściu do przytomności
,t'•

Na ~olek -t . ó

.
d .
Wresz<:1e mąz powrocił sam, przywiozł
g ry :~wa _zi spe- z "domu mir.fi~ i po zastrzyknięciu dużej
starcza niezmi~~,..~łn; aj_a21 a .m~ d~- jej ~1 s~ej swej _nerwowej małżonce,
rj.Ch wstrnąs.ajacy efekt '5 w.in':.iazel.lo'tr~r- _przew1ozł Ją w stanie p~tomnym do
wiająco podziałać na samobQ.jcze zamiary domu.
desperatów. Ci jednak, ktćJrych wola w
przepw:wadzen!tt samobójstwa .test nie · do
1Zlanlania, O- ile mal~ 'p echa, zostają często
w s.wy._m. śmrertefirY.m Skoku zatrzymani
•
po ds:-odze do wieczności przez krzaki, por~ce zbocza ,,.Cukrowej góry" i
przy; pomocy ratowniczych powrozów
DOSSELDORF., 5. 12._Po długich po..
lill'Ciągani % pow«>tem na ten padół łez i szukiwaniach policja w Diisseldorlie wpa;ierpień.
'
dla na trop mord~y, .wiodący aż do HoNiezwykle emocjonująca trasa kolejki, landji, mianowicie oo Amsrerdamtt„ Okabiegnącej na wierzchołek tei góry, do- zuje s~, że szereg ofiar mordercy utrzymy~ad7Jła niedawno do zabawnego epi- wał jakieś niewyjaśnione bliżej stosunki z
.zodu. Kołejką tą wybrał się mianowicie i~ki~miś osoba;ni W.· Am~erdarnie. Y"rtrona wycieczkę pewien lekarz ze swą żoną. !p1emu tych osób, czy ·te1 osoby', posw1ęca
·Wysfadłszy na samJlll szczycie, mał'lonko- ją obecnie wła00e cmsseldorfskie baczną
tj.ał.na... W~ka

r .eJ

Por •

I

dl

!CJB wpa
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MANOLESCU
Dziś i d.i ~pu:Y\:h
W spaniały film P• t.

DŻENTELMEN·

WŁAMYWACZ
W rolach

główny.eh

Iwan Mozżuchin
Brygida Hełm
Dit a P ar.lo
Henryk· George
Nad peogTem:

Aktualaoicł

filmowe

Ilustracja muzyczna nieładu p.
L.KANTORA
Pocz1ttek sean8Ów o ioch. 4.30 6, 8, 10.
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Z

uw';{;;espondenci pism, oraz różni amatorzy detektywi, którzy zjechali do Diisseldorfu, napróżno ocz.ekuj-ą nowych sensacyj i wreszcie, nie mogąc się doczekać żad
nego ~wego mordel'Stwa, zaczynają opuszczać miasto.
Charakterystyczny jest fakt, że pisma
miejscowe, prawdopodobnie z inspiracji
...: policji, radzą mordercy, aby popełnił
samobójstwo, uwałrriaJąc się tym sposobem ocł'8ą<lu, a społeczność IHCWcą od swej
osoby. kh zdaniem jednak, morderca po-

Trojaczki

pr::yuył~J na rwe)sce wypa~ku s~razy .o- 1 sił po początkowem zaprzeczeniu jakiegogmowe3 udało się, w krótkim czasre pozar kol~iek udziału . w podpaleniu swej po·
-OP.ano~ać~ a przepro.wad~ooe. yrz~z żan- ses11, przyznał srę on następnie do teg-0
darmer1ę sledztwo u1awmło, 1z ~ozar ten · czynu. motywując go chęcią otrzymania
wybuchnął na skutek podpalenia.
premji asekuracyjnej..
W ~zas!e. pro_wad~onego śledztwa wykryto rowmez, ze łózko, na którem spała
.żona podpalacza, oblane zostało naftą.
0
jednakże w eh.wili wybuchu pożaru pani
•
Gaszner zdołała w porę uratować się.
Wobec tego Franc Gaszner został- aresz•
wlnien przed popełnieniem samobójstwa towany n_ietylko pod zarzutem złośliwego
podać . dokładny opis swy.ch zbrodni do wia podpalerua, ale także obwiniono go 0 u~
domości policji.
łowanie żonobójstwa.

powiła żona wyrobnika
W dniu wczorajsz)BU w szpitalu ży
dowskim na Czystem w Warszawfo żona
WJrobnika p. SZmttłewiczowa powiła troja<:zki.
Pierwsze dziecko przyszło na świat zupełnie normalnie, przy urodzeniu drugiego
konieczną była operacja, a trzecie znów
normahlie ujrzało światło dzienne.
·Wszystkie niemowlęta są zdrowe i stanowią pierwsze potomstwo p. Szmulewiczowej.
·

t
a na rop

DusseIdorf U

Szersze jezdnie
rozwiązaniem trudności
Rosnący z dnia na dzień ruch automobilowy Stanów Zjednoczonych przybrał
ostatniemi czasy takie rozmiary, że straty poniesione wskutek natłoku na dro.gach wynoszą ni mniej ni więcej, }ak
2,000,'??0,?00 dolarów rocz~ie. Jest to w
przybh_zenm suma '_YystarczaJ~Ca do wybudow~ma ~owych 1 utrzyma~1a w dobrym
stanie d~ st~)lch. W związku z tern
rząd Stanow ZJec:lnoczonych oraz szereg ,
organizacy;j automobilowych, nie ograniczając się do upomnienia kierowców, by
byli ostrożniejsi, przedstawił potrzebę budowania większej i~ szerszych dsóg,
celem zmniejszenia natło1rn, lepsreg-0 ·zabezpieczenia tudności i zaoszczędzenia bi!jonów dol~rów rocznie. ~elem ułatwienia
p;acy reatizatorom. powyzszych pootulat~w, powst'!1 spec1a!ny komitet do badama warurrkow ruchu kołowego.
Badania komi~ stwier~y•. że gwał:
towny wzrost ilo~. automob~1st~ nagi~
do szeregu ułatwien komunikacyjnych 1
do należytej regulacji ruchu. Połicja drogO'Wa i świetlne sygnały są niezbędne dła
ochrony zarówno jadącyeb, jak i pieszych,
nie wystarczy to jednak dła rozwiązania
probłemu. Jedynie szersze drogi mogą cał-

komunikacyjnych

kowicie zapewnić należyte bezpieczeństlM,
i wygodę.
Wielu automobilistów doszło już dl
tego wniosku, zważywszy te ~tńebez.
pieczniejszą rzeczą jest wymijanie. Zasadniczo powinno się go unikać na wąskich
drogach. Co ma jednak czynić przybyw4'jący z daleka automobffista, który śpieq
s~ do mia&ta i zostaje nagle wstrzymanJ.
przez długie szeregi samochodów, któremi
spacerowicze odbywają YX>lno przejażdżkę
podmiefską.
Można jeszcze

czasem wyminąć jedeot
lub„dwa wozy, naraz, trudno jest jedn?~
na wąskiej ; rucbłiwej drodzie przegamae
ktfkanaście aut jadącym jedno za· drugiem. 1
Jedynem rozwiązaniem t}lc:h trudności.
iest\>budowa szerszych ,jeuini. Jak podaje
Bimo Infonnacyjne General Motors, najl~Z.)Ull systemem okazał się system
stref, rozgraniczający drogę na pasy prze-.
zna-cz?~e. dla sarnocilodó~ . wołnitj lub.
szybciej Jadących. Spragmem szybkiej lady UZ,Y:Skują .w. ten sposób praw.o ob~
telstwa be-t narażania cud~o i własnego
bewieczeńsU.Va.

---0'--;

~ :r>oonngton wie. :re ~em aresztowa:ny;2
I - Jak Sę to stało? - zapytał. - N1eeh · mi pan
Nie, o ile mu Chandler nie powiedział. Ja nikomu opowie.
•· o tern nie m?wi1e?1.
. .
• •
.
.
. - Niema dużo do o~owiadania. P:~ kilku. minuta.
: • WHITMAN CHAMBERS
76
:
- Czy Wle cos o uwolmeruu ~ego 1 o mepewneJ m1 wyszedłem z tunelu i znała-Mem bilecik z WI~
sytuacji Chandlera?
c:.ą,- że Ależ
odjechała
z Chandler.em, a.by wziąć z nim ślub.
·
:
- Chyba nie - odpowi~ial srzery:f.
ona. tego łoti-a nde kocha! - zaoponował z
: ff
:
W telefonie 7.JSl>rzmiał many głos Do.rringtona.
tmiesieniem Lawrence.
:
·
PRZEDRUK \VZ13RONłONY
:
- Tu mówi Lawrence~ panie :Qorrington - zaczął
- Wiem. I to jest właśnre najsmutmejsze. Uczyniła
• • . • • • • • • . .,. .p. • • . • • . • • • • • • • •
młody
człowiek.
to
dla
;unie. Ni,g dy ~e ni~ ~ówH;a., a!e ~em. że ~
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Słucham pallli8..
martwiła.~ .oo tak ciężko praeuJę 1 ze mant ty·
- Zaproponuję mu, że cofnę swoje oS'karżenie,
W tonie starszego pana za.b:rmi.ało coś, oo podziala- le zgrywt. Myślała, że bliski jestem bmlkl:uctwa. Nic
jeżeli on uczyni to samo wwględem mnie i wyniooie ło na Don Kojota jak uderzenie :iskry elektrycz.nej. Na jej nie wspominałem o n<>WY'Ch rqbotach na :foie. Nie
3i.ę z tej części kraju.
kopalni stało się coś złego - albo - może - wres1.Cie wyobrażała sobie, że jesteśmy Jaz tli!ko gniazda. Stra.- Jesteś pan wspaniałomyślny, Lawrence _ za- - zdołano dotrzeć do legendarnego gniazda.
ciła odwagę, ot co, straCI1a wiarę w kopalnię. Obawiała
iartował szeryf.
- Zwyciężył pan! - wykrzyknął Lawrence. - Zna- się, że wkrótce w~ystko się skończy i zostanę ska.Z81Ily
_ Do djabła re ~pa.nia.1-omyślnością! _ wy- larzł pan starą kamorę! - Poznałem po głosie.
na ciężką za.robkOWQ :pracę, aby ją utrzY1l'l4ć. Więc U·
buchnął Don Kojot. A on, przeklęty oszust, byl - Tak. Godzinę team.
czyniła to dła mnie, nde domyślając się, że ja znam ~j
wspaniałomyślny, względem biednego Dordngtona..? A
- ~ bogate gniazdo?
pobudki, Die domyślając się, łe - uriieszc:1JęS1iwi mni~
jak postąpił ze mną, złamał ~nie i wpakował
- Mil.jony, Lawrence, milj<my!
- ~ - ~ k<?ńca ż,cia.
nini<.> z::i. kratki! Nie chcę słyszeć o żadnych szlach(:tByły to enttlZjdyczne słowa, .któJre w. innych o.koDon KoJot ~
n ościach. J es.tern ter.a.z górą i wyeisnę go tak, że unie- licznościach przyprawilyby Doo. Kojota o bicie serca i
- Cbmder przyjecbBł po pnhvlniu. -~ wtedy w
ści się w mysią ooiurę.
"Wy-buch gwałtownej radości. Ale do tego było daleko. chodniku e:ią.gnął DorrlDgt.on.. - Klleha::cka powiedziała
- Tylko, czy on się zgod~i opuścić te strony?
Wargi zacięły mu się w twardą fmję, a szczęki 11C:liy.ni- mi, że mieli długą rozmowę. A potem wywiózł ją swoi.ro
- Zobaczymy. Jeżeli nie utęknie się są.chi, rozgłosu ły ~je.sure bardziej kwadratowe niż mzwscza.1 gdy samochodem. Właśme w eh~ grl,y docieraliśmy d<'
i. niesławy, to zostanie. Jeżeli zechce uratować pozory te słowa zwycięstwa., triumfu i sukcesu zocstalY, wygło- starego gnimda.
.
i zacząć karjerę w inn.em miejscu z pozostałą połową szone martwym tonan czbwieka pokommego.
- Ale dokąd oni uciekli? - 7aJ>)'tał Don KoJot.
- Panie Dorrington! Stało się roś sł~! X"teeh
- Gayle napisaJa, że pojechali do Cia.rsonn. Maj~
reputacji, to się stąd ~esie. O&obiście mam ·wrażenie,
że wybierze drogie.
>pan mó<wi.!
r
tam wziąć ślub.
Boyl~ton powtómył.
_
- Gayłe - ue~l
- Nie wezmą do '1meyStkieh d)ablów, - wrzasną!
- Wcailebym sie nie zdziwił. ł
Uciekt:I.?
rDon Kojot. Froszę być społ.oj;nym. pmiie Dorrington.
- Pozwoli mi p3.n 'llŻYĆ telefonm - zapytał skwa- Tuk. Z Chandierenr!
Nie dopnszicizę do tego ma~Aboa7y świat mial
(lfme Don Ke:jo.t. - Mam do załatwienia ważne sprawy.
Głos sta~ zabrrnniiał nutą pogrzebowego dz;w.onu. się mwal)ć. Ueiekam ł
Szeryf :wskazał ręką n:a stoją.cy na biurku telefon..
BOZDZf.il., X:X:Xvm
Dm Kojot mJl'!ł sbichawikę i podał numer Buckaroo.
Don Kojot mladł jak ściana, ale ~ -słę ·
'fd. ~ n.)
~ m ~me. zamrtat pi:zez ramie:
wał, jak pmysta1o ·na s~
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Zebrania konti·olne
Jutro o godz. 9-ej rano obowi~zani są zgło
na zebrania kontrolne w P.K.U. Łódź
I\Iiasto I przy ul. Nowo-Targowej 18 szerego·
wi rezerwy i pospelitejio l'uszenia z bronią i
bez broni (kat. A. C. D., względnie A. C., jeU"n C dwa urodzeni w roku 1889 zamieszkali na
terenie 2 1 8, 5, 8, 9 i 11 Komisarjatów P. P.,
któl'J~h nazwiska zaczynają się na litery: S:iSy.
W lokalu P. K. U. Łódź-Miasto II przy ul.
N Jwo-Cegielnianej il szeregowi rezerwy i
pospolitego ruszenia z bronią i bez broni 'l!rorlzeni w roku 1902 zamieszkali na terenie X·go
Komisarjatu P. P., których nazwiska zaczynajl6 się na litery: od A do Z.
Ka zebrania k•ntrolne należy się zgłosić w
miej~ca i terminie przepisanym,
punktualnie,
z 1'.siążeczką wojskew4 i innemi
posiadanemi
iiokumentami.
Rezerwiści, którzy nie stawią się w porę na
T.ebrania !::ontrolne b~d;.i. pociągani <lo odpowieizialnoóci w myśl przepisów wojskow~'ch ~a:mych (dyscyplinarnych).
Powołani na zebrania powinni być
czysto
11.brani. wnyci i oi;oleni.
(lJ)
sić się

lebranie Sekcji „kotoniarzy"
związku poń~zoszników

i b·ykociar.zy

sprawą

czysto

O poziomie umysłowym p. Weissberg nie mieliśmy nigdy zbyt do.
datniego sądu.
Niemniej uważaliśmy go za sprytnego
i zręcznego demagoga, umiącego operować tanicmi, lecz działającemi sugestywnie
na masy frazesami.
Pokazało się jednak, że p. Weissberg Wie!iliski niema nawd i w tym kierunku
Wielińskiego

większych zdolności.

ostatnio skandal teatralny. W sprawie tej
zabierała głos cala prasa,
sam dyrektor
B. Gorczyński~ i p. Weissberg w swym
słynnym ,,1iście' 1 ~o czem pisaliśmy wczo
raj.
- „
jest charakterystyczne: Cała burza teatralna powstała na tle niewypłacenia .subwencji Teatrowi Popularnemu, do czego
kulturalna instytucja ta miała najzup_ełniej
sze prawo.
Tymczasem cała .sprawa teatralna skierowana została na tory czysto osobiste.
My twierdzimy: co innego jest polemika między p. Weissbergiem. a dyr. B. Gor
czyńskim, w obronie którego
stanęliśmy
energicznie, a co innego walka o Teatr I:.opularny.
Dla nas, jako dla pisma robotniczo .-

Od dobrego demagoga wymagana jest
pewna inteligencja i bystrość myśli politycznych, ostrożność w. wygłaszaniu swych
bojowych enuncjacyj i dyplomatyczna konsekwencja.
Przymiotów tych nie posiada przywódca ostatnich łódzkich mohikanów cekawistycznych. Posiada tylko tupet · i bezczelność.
·
rzemieślniczego najważniejszą,
kwestją
Te zaś kompromitują nietylko wodza - jest kwestja wypłaty subwencJi dla Teatru
ale i samą partję, której p. Weissberg het- Popularnego.
mani.
W „liście" swoim zdemaskował się
Głośny w Łodzi i w całej Polsce jest pan wiceprezydent miasta Łodzi ostatecz-

K atastro f a k

Odczyt

•

Akademja ku czci
gen.

.
.

\,-

Zwolnieni od

·~

J. \Bema

będą płacili

W dniu 8 grudnia o godz. 17 w lokalu
szkoły powszechnej przy ul. N owo - IYiacysińskiej Nr. 1 staraniem drużyny harcerskiej im. gen. J. Bema odbędzie się
a.kademja ku czci gen. J. Bema. Na program akademji złożą si~: odczyt o gen.
J. Bemie, orkiestra Tow. „Prnyszłość"
śpiew drużyny, deldamacja artysty 'rea:
tru Karner~e~o_.ii ży_wy_ ()braz. .Wejście
50 groszy.
· ·;

z Katedralnego

k•I
warszaws
• •
„d k
ł

Łódzkie Starostwo Grodzkie

dyś

„Hasło"~

jego

Społeczeństwo łódzkie żadną miarąit' ni~
do teg-0,.by P. P. S. C. K. "}V.J
ucz_yniła sobie z t_eatru pole walki P."""""'"'".Jl
może..dopuścić

rysopis '.lleJ, do .ez.e~o ·~ ~~ym cymzmei_n

cego jakiegoś osobnika bardzo elegancko my· się z apelem .do. ~,ład z ~
ubranego, który rozg}ądał si_ę. niecQ ~-- cz y,-cf-:
.
,
.)
dejrzliwie dokoła.
a) :·by•zech~1~y pouczy~ ~~dze ::m~agi~
Ponieważ powierzchowność jego zga- strack1e -0·włas~1wych .c elach ·1~a~
dzała się z rysopisem y; liście
gończym sceny'])Opulam~J,
wywiadowcy poprosili owego os<>bnilm do
b) by przypilnował~, my'{f.e~~
bramy i. wylegitymowali go. Okazało się ny ?trzymał .tę s~bwenCję, która ~~a~
iż jest nim faktycznie Henryk Króli- na 3est speCJalme ad hoc w bu.dżecl.e ~ł
kowski.
·
/
s~im - a którą ze wzg ,J ę d
~
W chwili kiedy Królikowskiego are- 11.t y cz n Y c b w z,d.r.a g a „ s~ M"~
sztowano podszedł do niego jeden z po- g 1 strat w Y płac t ć.
SJL}
ważniejszych kupców łódzkich.
Zatrzymano go r6wnież lecz natychmiast zwol„
9 1
niono. ęzczegół te~ jedna_k pozwo1i1
na
acznośc
arze~~
wykrycie bardzo ciekaweJ rzeczy, okaz.aNiniejszem zawiadamiamy, że w nie._
ło się bowiem iż Królikowski przedsta- dzielę t. j. 8 grudnia b. r. odbę(We sił
wiwszy się za poważnego
hurtownika miesięczne posi<lllz.enie czeladzi
stofa.:r)
warszawskiego chdał kupić :większy tran- skich we własnym lokalu przy ut Jutj.u'
sport towaru płacąc zań w połowie wek- sza Nr. 28.
·
'
1
slami ~0'owę ~ś czekami.
.
Jednocześnie uprasza się P. '-.P. człc:~
Krohkowskiego osadzono w areszcie ków 0 łaskawe wpłacenie ..zaległycli ;>kła~
do dyspozycji warszawskiego µ:rzęgu śled dek.'
- ..,
czego. ,(p)_ .~ '
,"
·. Z ~t>oważaniem '
-~
I
]
Zar~tt

ó.M

B

służby

Wykazy osób przesłane zostały Izbie

'

·

R""ka
w trybach
~

młockarni

,

..;,.

KINO·TEATR

I
I
I
I

„

~ ~z. ~J po południu !{a~·alns
)1or Swnowy urząd.za w sali „F1lharllonji" Koncert, na program
którego
łożą się: Występy Chórów (pieśni lutowe) pod batutą p. B.
Ulassa, p. H.
ł'otygo - Zebrowska - śpiew, p. Wroiawska - f ortepjan, p. Leon Budzyń
iki - skrzypce, p. Henryk Smużny piew i p. A. Woźniakowa i R Gcrtner
~ ~ce ludQwe,,

J

mmlilll&lll!Dll!mlal!IBJ

podatek wojskowy

sporzą-1

sto

___

wojskow.e j

N•1eszczęs')•IWY wypa
' · d e k-·przy pracy I

b.

popularnycli

rozpoczęła tropienie lecz dwa dni spełzły r.rzyzna1e się ł?dzk! kacyk.
1T~atr bowiem 1est PI_acówką, .lrnlłrttaf)
nu ni'czem. Dopiero wczo,raj późnym wieczorem dwaj wywiadowcy wy.działu śled- ną, me ekspozyturą pa:ty1~ą.
. .
czego przechodząc obok Grand - HoteI :dlateg? · - po m.esłydianem_ oś.wm)
lu zauważyli na stopniach hotelu stoją-. czem_up. \V1ceprezydenta":11-.Łodzi:v.w::acal

voborowe w i·. b. zalia.zeni zostali do ka-. nej na komisji. Podatek wojskowy w fortegorji C. D. lub E. i zwolnieni od służ- mie dodatkµ do państwowego podatku do
by w wojsku. Na listach osób podlegają- chodowego, wymierzony będzie w wysoznajduje kości 10 do 20 proc. podatku dochodowecych podatkowi wojskowemu
się około 1500 osób, z czego blisko 1200 go, również w zależn.ości od kategorji.
rocznika 19os.
.
·-e .
. .. .<w>

Sumowego

w niedzi~ę dnia 8-g? grudnia r.

Policja łódzka mając

ą

dziło list9 osóp, które w roku bieżącym Skarbowej Łódzkiej, która po odpowiedbędą :podlegać podatkowi
wojskowemu. nim l'Ozdzieleniu prześle je
Urzędom
Opodatkowaniu podlegają przeważnie o- Skarbowym, celem wymierzenia i ·ścią
soby urodzone w roku 1908, w części zaś gnięcia podatku, wynoszącego 10 do 20
z 1at 1907 i 1906, którzy przez komisje złotych, zależnie od kategorji, przyzna-

Chóru

teatrów

j e s t sp r a w ~ c z Y, s t'() p o Iii~
t y c z n ą ".
;fak jest! Wyraźnie napisał to p. Weiss~
berg. I dał tern samem odpowiedź, czemu
magistrat, mimo, iż pewna suma przeznaczona jest na to w budżecie miejskim, r°'""'
bi najrozmaitsze szykani; scenie !łfZ)j uIJ
Ogrodowej.
,
lfo przyznanie się p. M'eissb.erga !l?j~
zupełniej pokry_wa się z tem.i .co„P.isało k~...'

K ut no

na ·linji

d • •"

J

nie twierdzeniem: sp i:.a w a sub w en„
1

cji

·1eJOWa
•

zosta schwytany przez po1ICJP.
o z
"il

• dl

,

Pozwalamy sobie tylko uzupełnić cy_.niczną spowiedź p. NI eissberga.
~Vygryzienie dyr. B. Gorczy1iskiego :l
Teatru Miejskiego było pocz..:1tkowo spra•
wą czysto osobistą p. wiceprezydenta, któ1
ry koniecznie uszczęśliwić pragnął swegd
znajomka p. K. Adwentowicza.
Kaprys i samowolę wodza popaJ:'ła so..
lidarnie P. P. S. C. K. \V., której p. W ei.ss-J
bP.rg umiał wytłumaczyć, że komproruita"'I
~!!.l!'!!l!~~~~~l!l!~!!!!!l!!~~~~~~~~!!!!!!.l!!!~~!l!!!!!l!l!!!!!!!!!!!l!!~!!!!!l!!!!R~l!!!!!!!ll!!!!ll•l!!ll!!I!~
cja wodza, będzie okazaniem bezsilności
stronnict~a, nie umiejącego .wywalczyć
O
postulatów swego leader.a.
Za p. Gorczyńskim opowie'działo;~
Łęczyca11ctamie · .całe spotecze.ństwQ i Pa@
W dniu wczorajszym, gdy pociąg towa-1 toru ruch komunikacyjny .na linji Kutno-. zwalczające Magistrat.
rowy dążący z Kutna do Łodzi znajdował Łódź był przerwany na przeci_ąg kilku goPonieważ p. B. GorczYń.ski objął·w-Teai
się niedaleko stacji kolejowej Sierpów z dzin.
trze Popularnym dyr. M. Meliny kierown.il
niewyjaśnionych dotychczas przyczyn zdaZawiadomione władze kolejowe .wydele. ctwo artystyczne, magistrackie „hajrem·~
rzyła się katastrofa.
Q:Owały na miejsce swych przedstawicieli padło i na tę ważną placów.kę lrultlll'a!nąĄ
~
d
· · · ·
d
·f
· -+ 1
Otóż gdy pociąg
zna1·ctował się
szem1,.,1an~
- na w charakterze komisJ·i śledczej, której za- o mawia się
· 1eJ po
d naJrozmat
·
znacznej· W)' Sokości d\.Ya wagony stoczyły daniem będzie wszczęcie dochodzenia i wy- tastycznem1 powo ami pomocy.
b
się z nasypu, ulegając zupełnerau rozbi- krycia przyczyny katastrofy, która na szczę1Tak się przedstawia prawAiziwe o ł!cze,
ciu. Wskutek kątastrofy i 7-"fai:asowania ~cie oQr.i,szła sie bez ofiar w ludziach ..(P) ., czysto po 1 i tycz n~! s,p..r·a w:y~
spr a wy sub we n C-:J 1 d I a ,t-,.e-'a'ił
h-Ow popularnych.

znany OSZUS

M"k

polityczną

cyniczne oświadczenie wiceprez. W eissberg- Wieli:ńskiego

W dniu onegdaJ· szym odbyło się posiedzenie sekcji „kotoniarzy" związku
· ,
.
or.;;1;:cc1arsKiego
1 pończoszniczego.
. Zebranie zwołane było w związku z
Nygasającą umovrą zbiorową w dniu 1
stycznia r. b.
Zebrani po i·eferacie postan<>wili: 1)
wysunąć żądania domagając się 40 proc.
,;i
•1 •
2) ·
,
· ·
ł
po
... wyzKt,
przyJmowac więceJ
uczni
do nauki, me
3) dać przemysłowcom
tennin do dnia 15 grudnia na przyjęcie .
Przed kilkoma dniami do
urzędu
tych postulatów, zaznaczając, że w razie śledczego w Łodzi przyszedł list gończy
Qdpowiedzi odm.ownej robotnicy przystą- z komendy policji w Warszawie poszupią do strajku.
(p)
·
kujący niejakiego Henryka
Królikowskiego zamieszkałego ostatnio przy uli-.
0
t
ł
cy Marszałkowskiej 79.
·
• Wlę y
I O &J
a ZieCI
Królikowski przed niedawnym czasem
Zabawa W Io.kału Z.H.P•
wynajął obszerny sklep w Alejach J eroKomitet organizacyjny zabawy dziecię- zolimskich, umebl<>wał go luksusowo, ~tej pod nazwą: „święty Mikołaj dla dzie- angażował jakiegoś murzyna, którego
ti" podaje niniejszem do wiadomości Ro- wystroił w
liberję i postawił
przy
llziców, że zaproszenia na powyższą zaba- drzwiach wejściowych, poczem obstałowę wydaje Sekretarjat Związku Harcer- wał wielki szyld „Przedstawicielstwo tostwa Polskiego przy ul. Ewangelickiej 9. warów bielskich".
Zabawa odbędzie się w lokalu HarcerKilkanaście dni skład ten był otwar,stwa w dniu 8 grudnia. Początek o godz. ty, Królikowski robił poważne tranzak3~ej p~ południu. 'P.amże przyjmuje się cje z kupcami warszawskiemi, aż trzy
wwmez oaczki z prezentami dla dzieci. dni temu gruchnęła wieść, że Królikow1ski jest zwyczajnym oszustem, a wszystwalce
z
błonica
~ie przez .niego wystawione czeki nie ma
0
.
, ,,; Ją pokrycia.
Docent Umwersytetu Warszawsk1e~o,
Posz.kodowani kupcy zameldowali
o
p.pr. med. Helena _Sparrowo.wa, nayrosbę wszystkiem w
warsz.a.wskim urzędzi::
~ic~s~ow_ego. Kom1t_etu walki z bł~mcą wy- śledczym, któi'y wysłał kilku wywiadow~·~~1, "~ med~1elę dma 8~go grudma r. b. o ców, celem aresztowania Królikowskiego
goL!z 111•1e, 5-eJ po. południu odczyt _o walce !en jedn~k oka~ł się o tyle przezorn:ym,
r. błom~ (~yfte1ytez:i>, ze szczegolnem u- ze na dwie godzmy przed aresztowamem
względmemem szczep1en ochronnych.
zniknął z WarszawY, wyjeżdżając w kie. ?ciczyt odbędzie się w sali Rady Miej- runku Łodzi.
~lej przy ul. romorskiej L. 16.

S

-

'Sprawa subwen<;ji dla teatrów pop· larnyc

DZIS:

GRUDZIEŃ
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CO KOCH
ICOBIE KA

Sztuka filmowa ilustrująca historj~
sympatycznego hulaki i biednej

I:..
„

dziewczyny. W rol. głównych:
Ha-. Liedtke i Mar1"a Paudler.

Ak~j:

rozgrywa się na jednej ~
z najpil(kniejszych i nap.veselszych ~
plaż Europy.
·

I

W dniu wczorajszym w mają.tku Rogów, lewą rękę do łokcia. Niczaleinic od tego
eony trybami maszyny, które obcięły mu wskutek upadku doznał on okaleczenia twapowiatu Brzczi11skiego, zdarzył się nic- rzy.
-Nut~pny p r o g r a m :·.:.:I
3 zczęśliwy wypadek, któremu uległ 18-'lctOciekające. go krwią robotnika, po zało„PREZYDENT" ~ l~va.-.~m r,foz. ·
· b t · • J l · G raczy k.
. . opatrunku przcw1czwno
. .
__
żu:cbłnem w ?Ch ,gł(•wnej.
_
111 ro o mK c;:c rzeJ
zcn1u
do Łodzi,.
. :-·w czasie mlo.' ::en ia zboża Graczyk \.vkła gdzie opatrzył go lekarz pogotowia micj-11= Pocz,telc:
w dni P?~s~ed. nie o godz
~·
4 P 0 poł. w soboty 1 sw1e;b 0 ~odz. 12
dając snop clo młockarni, wsunął prztiz nie- skiego, a następnie przewieziono go do
„
ostrożno~ć zbyt daleko rę~_ę i zoslał p.Q.c!1JY_y)s,zviJal;ijw. ~l61oJa. 'fw"J.. ·
.
, liJIW•llmmp!!![i!j"B]lBJ.JJ!ln~

„NASŁO"

Nr. 335

Fałszywe
~ białym

z dnia 6 grudnia 1929 roku.

banknoty 20-zlotowe

1 rok

nadrukiem zamiast znaku wodnego

za

więzienia

spędzenie płodu

akuszerka Marja
Hartlińska, w
celu
zbadania czy Pakos nie zaszła w ciążę.
Po stwierdzeniu ciąży Hartlińska wł.o
żyła jej do pochwy kateter w celu wywołania poronienia.
Po dokonaniu tej operacji Hartlifulka
otrzymała 20 zł. Po odejściu Hartlińsltiej
na skutek boleści w brzuchu Pakos zmuszona była położyć się do łóżka.
W dniu 29 lipca r. b. Hartlińska prz)
była do Pakos w celu wyjęcia kateteru.
Lecz okazało się, iż cały kateter wszedł
do wnętrza pochwy i nie udało się go wy
dobyć. Bartlińska zawezwała pomocy dru
giiej akuszerki Marji Dymkowskiej, za.
mieszkałej przy ul. Brzezińskiej 110, która z.robiła chorej skrobankę. Później rz:.a:ś
usiłowała wydobyć kateter
szczypcam~
lecz jej się to również nie udało.
Wobec tego, iż stan chorej się pogar·
szał Hartlińska wezwała dr. Pim~ewską,
która nakazała chorej do szpitala, gdzie
doktór dokonał operacji otwarcia jamy
brzusznej, koniecznie wskutek stwierdza.
nia, przedziurawienia macicy.
Sprawa powyższa w dniu
wczoraj·
s.zym z.nalazła się na
wokandzie Sądu
Okręgowego w Łodzi, pod
przewodnictwem sędziego Kopaczewskiego.
Oskarżona Hartlińska do winy się nie
przyznała, i wyjaśniła, że kateter założy.
fa sobie sama Pa.kos. Zaś Pakos i DymSąsiedzkie ·
kowska, że usiłowały tylko wydobyć kaWie·ś Uszczyn, powiatu Radomskow- lasu, Kaniewski podszedł do niego, ode- teter, przycz.em Pakos wyjaśniła, że poskiego była widownią krwawego mordu, brał siekierę i kilkoma uderzeniami w gło ronienie mogło nastąpić wskutek iryga.„
jakiego dopuścił się mieszkaniec tejże wsi wę zabił go na miejscu.
.Wezwany lekarz stwierdził już tylko cji.s ąd po zba damu
· sw1a
, · dk'ow oraz wy.
,Mchał Kaniewski, na osobie swego
są
śmierć, która nast.ąpiła z powodu pęknięcia słuchaniu mowy prokuratora skazał Hart
siada Stanisława Łągwy.
Obaj wymienieni już od dłuższego cza- czaszki.
Hńską na 1 rok więzienia, zastępującego
Zabójcę aresztowano i osadzono w wię dom poprawy, zaś Pakos na 2
su żyli w stosunkach niezbyt przyjazmiesiące
nych i Kaniewski odgrażał się, że porachuje zieniu w Piotrkowie do dyspozycji władz więzienia z zawieszeniem wykonania kasię z Łągwą . .W dniu wczorajszym upa- sądowych. .(w).
ry na dwa lata. Dymkowską z braku dotrzy:wszy chwilę, kiedy, Łągwa .wracał z
wodów winy uniewinnił. (p)
•m
-0--+ ?\Jl@

Falsyfikaty są naogół dosyć udatne i
Dnia 28 lipca r. b. na skutek prośby
na pierwszy rzut oka trudne do rozpozna- Bronisławy Pa.kos zgłosiła się do mieszkania jej przy ul. Nowo - Dworskiej 59
Banknoty te wykonane są na papierz.:: nia.
~czajnym, szarym, gładkim gdy tymcza5em banknoty prawdziwe drukowane są
na papierze rypsowym.
. Znak wodny z podobizną króla Kazimier
.!.
s. 9 p.
)za Wielkiego, liczbą ,,20" i skrótem „zł",
~konane zapomocą nadruku farbą białą
pa marginesie przedniej strony, wskutek
aego jest on niewidoczny na odwrotnej
monie banknotu.
.
Siatka, mająca imitować rypsowy
Obywatelka m. Łodzi.
papier, wyJwnana jest również zapomocą
opatrzona Św. Sakramentami, zmarła po długich i ciężkich cier
białej farby, lecz tylko na przedniej stronie
pieniach w dniu 4. grudnia b. r.„ przeżywszy lat 80.
biletu.
Eksportacja zwłok do Kościoła Św. Krzyża nastąpi dnia 6
Rysunki są zamazane i drukowane farb. m. o godz. 6.30 wieczorem.
bą ciemniejszą.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę, dnia 7. b. m.
Napis i podpisy mają kontury zamao godz. 10.30 rano, a wyprowadzenie zwłok na Stary Cmentarz
iane.
Katolicki nastąpi o godz. 2. pp.
Numery. nierówno wzstawione, wydruNa smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajotowane są farbą ciemniejszą.
mych, pogrążeni w głębokim smutku
....
'.
'
'
,
„.
Mąż, córki, synowie, synowe, zięcio
wie, wnuczki, prawnuczki i rodzina.
Z Wolnej Wszechnicy Polskiej
Najbliższy wykład publiczny na tepi.a.t: ,,Newton", :wygłosi w nadchodzącą
nredzielę o godz. 12-ej m. 30 profesor
Mar;ian G!'otowski z Warszawy.
Wykład odbę~ie się w auli GimnatjU111 Miejskiego - uł. Sienkiewicza. 46.
Ukazały się

ostatnio nowe

fałszywe

~O-złotówki z datą 1 marca 1926 r.

Z KRÓLÓW

ANTONINA PELIKANOWA

~

-·--~(

0

Siekierą w głowę

·

porachunki na wsi

Wejście bezpłatne.

,Z

życia sportowego Łodzi

Na

wiadomość

o odczycie

pułk.

dypl.

tWładysława Kilińskiego, dy.rektora Urzę

;au Wychowania

.Fizycznego i PrzyspoSobienia Wojskowego, który w tym celu
l>rzybywa specjalnie z Warszawy do naszego miasta, opinja publkrzma w Lodzi
Wstała żywo poruszona. Sportowcy nasi
dopytują się o szczegóły odCŻytu · pułk.
Kiilińskiego i są w wysokim stopniu zainteresowani jego treścią..
Otóż odczyt pułk. Kilińskiego odbę
dzie się w nadchodzącą niedzielę, dn. 8
grudnia, w wielkiej sali ,,Resursy Rzemieślniczej", o godz. 11 m. 50 w poł. W
ten sposób wszyscy po nabożeństwie bę
llą mogli wysłuchać tego odczytu na temat: „Ideowe podstawy wychowania fi~ycrz.nego i sportu oraz najbliZszy P.r o~ram w tej dziedzinie".
· Bilety W. cenie 30 gr. dla wojskowych i młodzieży szkolnej, a 50 gr. dla
wszystkich pozóstałych są wcześniej do
nabycia w lokalu 'Polskiej Y. M. .C. A.
Piotrkowska 89 od godz. 10-ej
r.'lno
do 10-ej wfocz., a W. <Uliu odca;~u -Pl'ZYi :wejściu na salę.
-

Brylanty w żołądku
rosyjskiego emigranta

RYGA, 5.XII. W tych dniach zgł-Osił
się do jednej z ryskich lecznic emigrant
rosyjski, skarżąc się na bóle w żołądku.
Po naświetleniu żołądka chorego, okazało
się, iź zawiera on kilka brylantów, połkniętych przez chorego obecnie emigranta
przed wyjazdem z Rosj.i w obawie przed
~wizją· O. P. U. (AW), •

Zuchwały

napad bandycki

Nocne

dyżury

aptek

Dziś dyżurują

apteki: N. Epsteina (Piotr•
piętnaście złotych
kowska 225), M. Bartoszewskiego (Piotrkow·
ska 95), M. Rozenbluma
(Cegielniana 12),
.W dniu wczorajszym o godzinie 1-ej lili ją na ziemię, poczem wyłamali szufla- Sukc. Gorfeina (Wschodnia 54), J. Tś.om-aw
we wsi Sielce, powiatu łaskiego kilku za- dy szaf i stołów, skąd zabrali 15 złotych skiego (Nowomiejska 15). (p)
maskowanych bandytów dokonało zuchwa- poczem zbiegli niespostrzeżeni przez nillołego napadu na dom gospodarza rolnego go. Dopiero po pewnym czasie, znaleziono
nieprzytomną Bednarkową, która wyjaśBednarka.

Bandyci zrabowali

Tragiczny wypadek
przy ul. Cegielnianej

Bandyci, najwidoczniej dokładnie po- niła faktyczny stan rzeczy.
W dniu wczorajszym przy ulicy Ceinformowani o tern, wtargnęli do mieszk.
Powiadomiona o powyższym napadzie
gielnianej
29 miał miejsce tragiczny wy·
w chwili, gdy znajdowała się tam jedynie policja powiatu łaskiego, prowadzi dopadek,
który
omal nie pocia.gn~ł za soba
żona Bednarka, 49-letnia Marjanna, ude- chodzenie, jednak dotychczas sprawców
życia ludzkiego.
rzeniem .drążkiem żelaznym w głow.ę powa- napadu nie zdołano ująć. Jw),
Otóż do bramy nr. 29 przy ul. Cegieł~
---0'--nianej wjeżdżał wóz naładowany wyso·
ko towarem, należący do jednego z łódl
kich towarzystw ekspedycyjnych. Wysoko nałożone bele towarów nie
mogły
wyprorokowała
zimę?
przedostać ~ię przez ~ramę. ~tó~a "'. pr?Miko- porcj i do gory tow~row. z~aJduJąceJ SI{
Przyszła oczekiwana św. Barbara, jako cze czekać „imienin'' świętego
łaja
w
dniu
6
grudnia
co
on
nam
powie.
na wozie była za ruską i siedzący na wonajpopularniejsza w grudniu wróżka pogody zimowej - i pozostawiła nas w niezu- O świętym Mikołaju także jest kategorycz- zie ekspedjent firmy: 22-letni Maje1
prasie
Gordin znalazł się jakgdyby w
pełni~. wyraźnej ~wności Prognozy.meteo na deklaracja praktycznej meteorologji:
„Na św. Mikołaja zdejm koła,
między towarami a kraw~dzią bramy.
rologJI praktycznej~ utrwalone _w w1erszoboć to jego przykazanie Na krzyk duszącego mę ·wprost Go rwanych pow.te?zei:iach stuletmego kal~n
rzucić wóz, a wsiąść na sanie".
dina zatrzymano wó'Z i po zrzuceniu kilku
·darza, wyrazag się co do proroctwa sw.
Barbary bardzo kategoryczme - to znaczy Wątpliwe jest jednak, czy w ciągu tych bel towarów zdjęto nieprzytomnego Gor.
przewidują na ten dzień tylko pogodę zde- niecałych dwu dni zdoła przyjść mróz ze dina. Zaalarmowano natychmiast pogośniegiem, aby można było
„wsiąść
na towie którego lekaxz
skonstatowawsz).
cydowaną.
sanie". A może „na święty Ambroży ( 17 stan groźny przewiózł go do szpitala św.
„Kiedy na Barbarę mróz
b. m.) poprawią się mrozy"?
szykuj chłopie dobry wóz,
Józefa. (i)
Jednem słowem zdaje się być pewnem
a sanie na górę włóż".
Powiada jedno z takich przysłów. Mro- tylko, że na Boże Narodzenie będzie zimno.
zu, w dzień św. Barbary nie mieliśmy Czy będzie już lód - niewiadomo, niewial•n:J dźwl,kowy ltinołNłr w Łotlz
to znaczy, że na łagodną pogodę w kot1- domo także, czy będzie opad śniegowy.
Co
do
całości
zimy
wszystko
w
dalcu grudnia, w szczególności na Boże Naroszym ciągu raczej zapowiada łagodną.
dzenie, niema co liczyć. Będzie zimno.
20. NilUTOWICZA 20
Do jakiego jednak stopnia będzie zim- Wprawdzie w końcu listopada „późno kwit
no?.· Inne przysłowie meteorologiczne mó- nące drzewa nie są dobrym znakiem", ale
Czwarty Rekordowy Tydzień
znowu do ostatnich niemal czasów pokazuwi:
Wlelki film cłtwi,kowo-śpieway,
jące się na powierzchni ziemi dżdżownice
zapowiadają raczej, że zima będzie przeci ę tnie lekka, że raczej będą przymrozki
nocne, ale trwałych mrozów nie będzie.
Pewniejszej prognozy, oczekiwać moż
na dQpiero, gdy minie 12 grudnia, ~ry
ostatni wyraz ·tec~
jest porą pie1wszych, poważmejszych jut
kmematogu.fiezoej.
mrozów, a następnie wyrok już stanowcf:y
W rolach głównr_cb:
Dwie gwiazdy elcr.anu:
wyda początek astronomicznej zimy, 21
grudnia. Według prognoz me.teorologji
LAUlłA LA PLANTE
praktycznej - „jeżeli wiatr tego dnia (21
i JOZEF SCHILDKRAUT
grudnia) wieje z północy, albo ze wschoDziś 3 seanse
du, to nastąpi mroźna zima", ale małe opao gcd:r;. 5.45, 7.45, i 10-oj
dy śniegowe; jeżeli wiatr tego dnia wieje
Na 1-szy seans ceny miejsc
z połu-dnia, albo z zachodu, a przytem bę
dzie sucho - to nadchodząca zima będzie
Zł.
mroźna i bardzo śnieżna; gdyby j'ednak
przy jednym z tych wiatrów, wiejących danego dnia, deszcz padał - nastąpi potem
zima bardzo -zmienna.

Co nam

św.

Barbara
na
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Przedwczesne triumfy "Gazety Warszawskiej"
Dłuższy ustęp swego przemówienia
wygłos zonego w Wilnie, poświ ęcił p. mini-

Czerwiński młodzi eży akademickiej.
„Zapewne nie jedna i nie jeden z Was
- mówił p. minister - staje zdumiony,
patrz ąc na najbardziej
rzucający się dzisiaj w oczy typ młodzieńca polskiego, wychowanego już w gimnazjum Polski Niet:J'J d l egłej i wstępującego do szkoły wyż
szej. W idziałe m osoby, które patrząc
na te jaskrawe „dekle" i „bandy' albo
;zytając,
czy słysząc o zdarzających się
cor~z czę ściej na naszych wszechnicach
„krawalach" ni eil'lieckich - pytały z przerażenie m ; Jakże to? Więc, poto trzeba
było odzyskania Riopodległości, poto trzeba było spolszcr:uia szkQlnictwa na całym
obszarze ziem uszych, aby wzorem dla
pol_skiego sw.dea.ta stał się bursz niemiecki?".
P. miniM.e.r wsznie 1 oczywiście ' przy?tl ~ zcza, ie „~łodzież w chwili grożącego
nieb ezp ie eu.\~a bez wahania zmieniła
'Jy o.we bar\IM!e „dekle" na szar.e rogatywki i po szła~y złożyć swoje młode .życie
fla ołt a rcu ejezyzny."
Ale nh.vlił ie słusznie p. minister wyraża
ni"pokój, Hy ta młodzież akademicka, z
1
d6r;;j wyro ś nie przyszła inteligencja polshi, zsiajdzie wspólny język z tern nowem pokoleniem polskiem, które rośnie
obecnie „ w cieniu kominów fabrycznych,
s-cybów górn iczych, w cieniu sadów wio5ek n1::;zych".
Niepokój ten pod zielić musi każdy, kto \vidzi, ż e ogromna większość mło
dzieży akademickiej nie usiłuje nawet zna~eźć „wspóinego j ęzyka" z młodzieżą wiejsk1 · i :-obotniczą .
Nie widać jej u pracy wśród tej młodzie
:ty. jeszcze starzy sp ołecznicy dodzierają
resztek sił w p racy dla nowego pokolenia młodzieży wiejskiej czy robotniczej,
ale rówieśnicy tej młodzieży z ławy akademickiej nie interesuje się jej życiem, dą
teni<lmi, zmaganiami. „Dekle" i „bandy" odgrodziły si ę murem chińskim przesą
dów burszowskich od maciejówek i kaszkietów.
Tym stanem rzeczy zachwycona jest
łylko „Gazeta Warszawska".
Biuletyny
o niedawnych wyborach do Naukowego Ko

ster

~ :mc.'Jl~ewwew ar-ą

4· 1Wi

mitetu Akademickiego na szpaltach „Oa-1 ta istotnie przejmie się hasłem Wielkiej
zety Warszawskiej" brzmiały jak biulety- Polski, je ś li istotnie dla tego ideału zechny z pola bitwy. Zabrzmiały głosem fan- ce pracować, to prędzej czy później zrozufary zwycięstwa - Hurra ? Młodzież - mie, że prawdziwą Wielką Polskę tworzy
nasza, a więc: przyszłość nasza? - tri- się nie w „burszenschaftach" i że droga
umfuje „Gazeta Warszawska".
do osiągnięcia wielkości Ojczyzny nie lePrzedwczesne to triumfy. Młodzież, ży ani w obłędnem politykowaniu ertdecktóra w wyborach obecnych rzucała do kiem ani w ulicznych burdach z policją.
urn wyborczych kartkę z „jedynką" doPrę dzej czy później młodzież ta, jeśli
piero za jakieś lat 10 zacznie naprawdę istotnie przejmie się szczerze i głęboko idewywierać wpływ na polską rzeczywistość. ałem Mocarstwowej
Polski, - znajdzie
Wiele wody przez ten czas w Wiśle upły- się tam, gdzie sztandar tej Polski dzierży
nie i niejednó w poglądach tej młodzieży, w swych sprężystych i niestrudzonych dło
pod względem zetknięcia siEt z życiem re- niach Marszałek Józef Piłsudski?. ·
Aes.
alnem, ulegnie zmianie.
. ,, ,„ .
Jedno jest tylko pewne: jeśli młodzież

O

Jak się dowiadujemy ze sfer gospodarczych od dłuższego czasu przemysł
średni w Łodzi za pośrednictwem Krajowego Związku Przemysłu Włókienniczego stara się o nawiązanie kontaktu z ryn
kiem rosyjskim drogą przyjęcia ich do
Izby Handlowej Polsko -.:.. Sowieckiej.
Na ostatniem posiedzeniu Izby omawiana była sprawa przyjęcia firm
do
Izby jednakowoż kwestja ta została od·
roczona ze względu na
niewypełnienie
przez starające się firmy pewnych formalności od których
uzależnione jest
przyjęcie. Jak się dowiadujemy pr<>eedura przyjęcia do Izby jest następująca:
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Od wtorku

WSPANIAŁY
pod

PROGRAM

tyblłem

Dotychczas jak nas informują o przy

JOHN GILBERT
Wkrótce:

METROPOLIS.

P.aco:11tek ~. cU;U pewned11ie • I• 4 pp.-Waoloety
1ued:aiele I aw&flt• • f· 12 w poł. - Coay miejH
w dai 'ow.z.dDi• .Uedziele i .iw ięta NA PIER·
WSZY SEANS lII 111. 40 rr. Il, I i ballcoD 60 rr.
leia 1 złoty - NA NASTĘPNE SEANSE w dai
pewaudaiec Ili 70 f7 •• lI i ballcoD 90 irr., I.
sł. 1.20
lelia zł. l.50 w •oboty aiedzielo i iwi•·
ta
80 fT· Il i b:JlcoD xł. 1.10, i I
1,40
lol:a 1.80

„.

m „.

„.

prywatnych dlugotermJ•
tiowy ułatwiony kredy\,

t

jęcie starały się następujące firmy: Ro'zen i Wiślicki, T,reszczań.ski i GlilJsman,

Jelenkiewicz i Ska, B.
Chmielnicki i
Aron Szpilka. Jak nas informują najważ
niejszym powodem sta:rań fia:m łódzkich
o przyjęcie ich do Izby jest prócz nawiią..
zania kontaktu handlowego z Rosją moż
ność oficjalnej interwencji w
sprawie
konty_ngentu handlowego.
,(i).
·

we.11k. ADAM LIBERMA

~\)DŻ PRZEJ % ·
iiCE.LEF,_~- 58....,0eJ

d11ia 3 de poniediiaHcu dnia 9 zrudnia 1929 roh wł.
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JADWIGA SMOSARSKA
KAZ. JUNOSZA STĘPOWSKI
JOZEF WĘGRZYN.
Nutc:pny

pro~ram:
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Odrodzona Polska imponuje
zagranicznym
,
gosc1om

II
I
li
I
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~
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Górny ślą.sk. Gdynia, Chorzów imponują goś.
ciom francuskim SWf! gorączką pracy i rozmachem
w rozwoju. Wieliczka, Borysław, pejzaże galicyjskie, Kraków, Lwów uderzają zwiedzających pięk
nem krajobrazu, architektury, ciągłością i dawno·
ścią kultury.
Imponujl!ce wrażenie sprawia, jak to zaznacza
p. Salles, gmach Wawelu, który, zdaniem jego,
mało ma
sobie równych w Europie. .,,Wolna w
swym r ozwoju, idl}c dalej po drodze postępu
w
tern samem tempie, w jakiem posuwa się obecnie,
Polska ma wszelkie widoki pozostania jednem z
pierwszych państw w Europie", temi słowy zakończa p. Salles swój referat.
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UROCZA JAK

MARZENIE

SERENADA

DWOJGA SE~C
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Królowie humoru I

łm.lecha

Pat iPatachon
jako

Pasażerowie

na

gapę

Tryskająca oryginalnym żywio·
łowym humorem komedja w 10

aktach
???
Nutępay pr&fraia:
???
.Noe poal•bna" z Barrym Liedtke.

Francuz o Polsce
Deputowany francuski, .Antoine Salles, prezes
Stowarzyszenia Francusko - Polskiego w Lyonie,
skreślił w swym referacie wrażenia i obserwację z
podróży po Polsce. Nietylko we wiasnem imieniu,
ale w imieniu parlamentarnej misji
francuskiej,
wraz z którą objeżdżał Polskę, referuje dep. Salles wszystko, co przewinęło się podczas podróży i
zwróciło uwagę misji.
Poczynając od opisu Poznania, poprzez wrażenia z wizyty w Warszawie, zatrzymuje się dep. Salles dłuże; nad pobytem w Łowiczu i Nieboro·
wie, gdzie wprawia go w zach'Wyt widok barwnych
strojów ludowych i uroda Łowiczanek,
podczas
obchodu dożynków.

i Cni aastępnycla

JOHN GILBERT

::

roli rłównej:
Niezapomniany bohater Wielkiej Parady i Symfonji Zmysłów

dniern.

ł 1 n Ie, eieganck.le.
011
wrzędnlkow pańslwowyclt

'ków.

•millml!Mm!Wllllllllilll!lllllf!lllllflfilll!E-Ostatni
oc-a lunek I :J
w

każdym

przyczym zasłużonym Pl>pytem cieszą się przede•
wszystkiem od b I o, n Ikt
• Radio· Lloyd•. precyzyjne.

W rolach iłównych

Matka"

i dni aaatllpRycll

radjo rozwija slt gwał•

firma starająca się o przyjęcie jej
do
Izby złożyć musi odpowiednią deklarację
podpioo.ną prwz dwóch dawnyeh. cz.łon·

Podłut rłośaej sztuki Wł. PERZYŃSKIEGO

. Wyszedł z druku numer 23 dwutygo·
dnika „Młoda Matka", na treść jego !Zło~
żyly się następujące artykuły: „Zima i
ujeta" - Dr. M. Gromski, ,,Konkursy
l,)ięlmości dzied" Dr. J. Bogdanowicz,
.Godziny karmienia" - Dr. Z. Glińska,
~ higjeny
macierzyństwa" IN. J.
Bmiarowska, „Co wiemy o dziecku" Z. I., „Swoboda" - W. Kujawska, „MatKD. czy rodzice" - M. B., „Ogólna charak
terystyka faz rozwojowych dziecka" J. Dylińska, „Muzyka" - Syder Rej. Od
{!Owiedzi na Usty rodz.iców.
Do numeru jest dołączony dwutyO'o4r.ik „Rady Praktyczne" i tabJ.ica h~f

Dziś

dzieniuJ potrzeby.

townie i

UL. KILIŃSKIEGO Nr. 178

ęe

ww.

dziwej rozrywki, wiąta I!

ogniskiem domowem. Na
Zachodzie radjo jest nie•
zbędnym przedmiotem CO•

Kl~MIMOZA TEA_!~

-i?Z'9

,,i'o'lił!oda

nym domu. Zbliża nas do
świata, uczy, dostarcza go•

łódzkie

firmy

akce·

.,,,_...,....,.. &orjum w katdym kultura!.

Rosją

kontaktu z

zabiegają

Czeisopt§lllta.
,...,,,,.., r= rn

nawiązanie

FO--:•dłl~•ad}o jest nfez,b~dnym

...„
n

Pooz11tolc w dai pownedoio ed rods. 5, 7 i 9, w
aoboty o 3 aiodziol• i iwięta o 1. W aiedzieJ,
na piepazy aeana wazyatkio miejsca po 40 groszy.
Specialna ilutracja muyeza.a w wykon.aaia. •rkieatry 1yafoaiczaej p•tl bat"Ui

ROllUALDA ULATOWSICll:GO.
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KINO-TEATR

D:aii I dni nastvn1eh Hl
Arcydzieło

Maski
Erwina Reinera
Według roz~łoSnej powieści J a kób a Wasserman:t
Historja nie ziemsk iej miłośc i i w iecznego po żqda
nia. Fascynuiąca kreacja króla amantów

JOHNA GILBERTA
ako

ni eprzebieraj ący

>

...f!

.środ kach
przepięknej

n owoczc:;ny

AI.MY RUBENS
i czarui?lcej wiedenki

EWY VON BERNE.

i-]

t"'

w

DON JUAN,

~
...,.

o

wytwórni „Metro-Goldwyn·

Meyer, reżyserii słynnego
Victora Sjostriima

Wsp:ania.ła

wielkioj

ilustracja mU%yczria w wykonaniu
orkiestry symfonicznej pod dyrek:cj'l

A. CZUDNOWSKJEGO
Pocz..\t•k ' 1eu1ów o I"· 4 pp. w aob. i nledz.
f· 12 w pol„ o•tataieio o i:· 10 w •
Ce11y miejsc

DA

pi e r ws:zy 1ea1t.S od 1 xł.,

•

W IJOb

i aieds. od 12-3 pp. wnysllcio miejoca Po 50
Bilety ul:,:owe ni'2 w -.żae w niedziel•
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TEATR

KINO

---•-••••RW&~~
reatr Miejski: - Pan Topaz.
l'eatr Popularny: Skalmierzanki
Mężczyzna

GRAJĄ

CO

i Kobieta.

W KINACH

A>ollo: - Miłość kozak>l.
aajka: - Szampan.
Capitol: - Motyl brukowy.
"',iasino: - Manolescu.
: - Szalony jeździec.
ary: - Walki w Palestynie.
- Policmajster Tagiejew.
Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
Luna: - Maski Erwina Reinera.
fo:fimoza: - Uśmiech losu.
o:.>deon: - Papo ja chcę hrabiego.
Pałace: On nie -powróci już.
Resursa: - Erotikon.
~aj: Dalsze dzieje Tarzana.
Uońce: -

Ila

i

Pat

Patachon

jako

się niebywałym rozmachem reżyserskim i kolosalr14
wprost królewskQ wystawq. Już : fotografii wr·
stawionych przed kinem i kilku scen wyświetlanych
na końcu pierwszej serfi łatwo możemy nabrać przekonania o piękności i potędze tego wspaniałego arcydzieła, które śmiało zaliczyć możemy do najpięk·
niejszych i najbo1atsz.ych filmów współczesnej kine·
mato graf ji.

CO USł. YSZYMY DZIŚ
PRZEZ RADJO

mo".

Ceny miejsc na nkres
.ZOne. .

.Przedświąteczny

zni.

...~PCIUSZEK"•
Popularna, kolorowa, przeplatana śpiewami,
tańcami i efektami czarodziejskiemi, doskonale
WYStawiona bajka dla dzieci „Kopciuszek" da11a będzie w sobotę o godz. 4 popoł. i w niedziele o godz. 12,50 w południe.
:l'EATR GEYEROWSltl
'
Piotrkowska 295.
W sobotę i niedzielę dwa razy „SkaJmierzanki" w premjerowej c>bsadzie Teatru Popularne-

p118ażerowie

gapę".

)półdzielnia:

- Pojedynek w przestworzach.
W szponach żółtych djabłów.
Uciecha: - Co kocha kebietka.
Wenus: - Walka tytanów.
Wodewil: - Papo ja chcę hrabiego.
'l.achęta: Ostatni pocałunek.
(:),
~yrena:

...: uw~IQ2a!J§!<A_:„. ~!!.Ql2

XEATR POPULARNY.
Ogrodowa 18.
Ostatnie Powtórzenie „Skalmierzanek".
Dziś, piątek po raz bezwzględnie
ostatni
barwne i wesołe „Skalmierzanki" poczem powodzeniowe to widowisko schodzi z afisza Teatru Popularnego.
W sobotę wiecz. i w niedzielę popoł. i wiecz.
sensacyjna amerykańska komedja „Pociąg wid-

TEATRY
l'eatr Kameralny: -

n

-

w. ·, J

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.
6 grudnia.
11,58 - 12,05 - Sygnał czasu z Warszawskiego Obserwatorjum Astronomicznego. Hejnał
z Wieży Marjackiej w Krakowie.
12,05 - 13,10 - Koncert z płyt
gramofonowych.
13,10 - Komunikat meteorologiczn;y:.
13,20 - 15,00 - Przerwa.
.
15,10 - Komunikat gospodarczy.
1
1.5..2G - I rze.1dad WYdawnictw J>erJod.Ycznych

om6wi prof. Henryk MoW:icki.
Komunikat Rady Naczelnej Zjednocmnia Polskich Związków $piewaczyeh i Jila.
zycznych.
16,15 - 17,15 - Koncert z płyt gramofomwych.
17,15 - Odczyt org. staraniem „Rodziny Wojskowej" p. t. „Cele i zadania Rodziny Woj-<
skowej".
17,45 - Koncert orkiestcy,
mandolistów DOd
dyr. A. Szczegłowa.
-

15,45 -

18,45 19,10 19,25 -

Rozmaitości
Giełda rolnicza.

19,40 -

Mlleyka z płyt

wych.

gramofOMo>

/ -

20,00 - Sygnał czasu z Warszawaki&
go .Obserwatorjum Astrononńcznego.
20,00 - Odczytanie progi:ama na dzień następ.
ny.
20,05 · - Pogadanka muzyczna - :wygł. p. Karol Stromenger.
19,58 -

go.

___ ___

W

,,,A{ALMIERZANKI"
SALI FILHARMON.U.

Po pełnym sukcesie artystycznym, jakle odniosła V,! Teatrze Popularnym pierwszorzędnie

t'EATl't Mll!:JSJU
„PAN TOP AZ".
Dziś w piątek o godz. 8,30 wiecz. po
raz
llierwszy arcywesoła komedja,, będąca świetną
}latyrą stosunków współczesnych, M.
Pagnol'a
~,Pan Topaz", która zdobyła rekordowe powodze.Ue zagranicą i ostatnio w Warszawie.

wystaWiona, wesoła i narwna przeplatana ewo·
Iucjami, tańcami l sp1ewami komedjo - opera
J. N. Kamińskiego „Skalmierzanki" - widowisko to dane będzie raz jeden w Sali Filharmonji w Srodę dn. 11 b. m. o godz. 8,30. „Skalmier:;i;anki" w:yreżyserował wybitny artysta
scen
warszawskich Janusz Strachocki. W popisoWYch
rolach utalentowana para artystów: Marja i
„RYWALE".
Aleksander Zabczynscy, a dalej: Bronowska, L.
J'utro o godz. 4 popołudniu po cenach popu- Pilarska, H. Puchniewska, R. Górowski, A. Gó·
insceni7.acji recki, L. Skorasiński, A. Tartakowicz, T. Warfarnych „Rywale" w reżyserji i
chałowski. Kolorowe dekoracje E. Pietkiewicza.
Leona Schillera.
Sprzedaż tilletów po cenach w.vfatkowo ni·
Wieczorem po raz drugi „Pan Topa,z".
~'EA'l'H KAMERALNI.
skich _(od 1 zl. do 5 zl.).
Traurutta Nr. 1.
„MĘ:tCZYZNA I KOBIETA•.
„GRAND KINO"
Dziś, piątek i dni następnych w dalszym cią
.,ZEMSTA HRABIEGO MONTE CHRISTO"
K'l wyborna komedja konwersacyjna Wł. Laka·
t~ „Mężczyzna i kobieta" w reżyserji M. ?deW dniu wcwrajsz.ym odbyła s~ premjera drulią.

_.BRONX - EXPRESS".
czwartek oczekiwana z Wieltiem zainteresowaniem premje:ra fantastycznej
groteski amerykańsko - żydowskiej Ossipa Dymowa „Bronx - Express". Reżyseruje L. Zbucki. Specjalne dekoracje przygotowuje E. Pietkiewicz. Udział biorą: Biskupska,
Faleńska
.Marcinowska, Bogdanowicz, Daniłowicz, Mada~
liński, Matuszkiewicz, W archalowski i Zbucki.

W

najbliższy

giej serji. Rajglośniejszega filmu nieśmiertelnego
dzieła Aleksawa Dumasa p. t.: ,,Zemsta hrabiego
Jlfonte Christo". Zainteresowanie premjerQ było tak
wielkie, u sala ,,Grand Kina" okazała sif) :a
malq, by pomieścić te lysifJCme r1iesze kinomanów
łódzkich,
którzy : niezwykłem :uzciekawieniem
śled1iili. dalsze losy
,,Hrabiego Monte Christo",
który zawładnqwszy olbrzymiemi skarbami księdza
Farji - dalsze swoje życie poświęcił zemście nad
wszystkimi iymi, którzy doprowadzili 10 do nie·
szczęścia i wtracili. do wiezienia.
' Druga serja wielkiego tego filmu
odznacza

1
lłA
o CMA T R TAGIEJEW
Dziś i dni następnych m

TEATlł

Wielki film krajowy p. t.

·

daw. "FLORA" Zawiszy 22.

Dziś

i dni

następnych li!

Wielki film krajowy p. l

(Bałuty).

=-----------------------------------=

Dramat z

życia

rosyjskiego w 12 wielkich aktach

W rolach

głównych:

SAĄllOlł$8'1, Marja BOGDA, Zbyszko SAW AN, Antoni RÓŻAŃSKI, Halina RAPACKA
:.-~„„~ . ··t:•''·""·~-·

·

_„,...„<-t~ 1n·1

. ..:· · ~

•:

<-t..'

r · ~·•,'(,, I\.'.~

•, • • • .

.,.. ".~-,\~"1!: 1 ~

i inni

~~:~"'ł"' ·.' :/„.'t

Nast. progr. Zdobywca Eerc

UWAGA! Nie pałrZl\C na wielkie koszty obrazu, aby dać możność szerszym
wartwom zobaczyć ten obraz, ceny miejsc nie powyżazone.
Passe-partout i wolne

wejścia

lłlllO

•

niewa:l;ne

T•ATlł

I

UL. llCILlilllCIEGO t2J
Dziś

i dni

Początek

następnych!

seansów w dni powszednie o i'Odz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne
O
rodz. CA• 5, 7 i 9

Początek

seansów w dni powszednie o godz. 4.30 pp„ w soboti; i niedzielę o godz. 12,.30 PP•

Przebojowy film z naszego tegorocznego repertuaru!

,,

TIKO N''
AGEDIA UWIEDZIOllllJ
. 1ma 1• mło dz1ut
• ka Iii
-.ITiiiAiiliRiilNiiliiiA
W rol • i.ł Pię
g!;_AF FJORD
Gwiazdor ekranów szwedzkich :;;;;;;;:=
•

Realizacja GUSTAWA MACHA TY• -

Następny

program:

O SW I C I E

„HASłJO"

Str. 10
Dr. med.

Poradnia
Wenerologiczna

ÓŻAI Ił

CherobJ

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i iwi~ta 9 - 2 pp.
od 11-12 i 2-3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych I skórnych
Badanie krwi i wydzielin aa
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

akórae

weaerye&ae i

csopłciove.

DOKTOR

WO&ICOWVS8'1

Oddzielna poczekalnia dla kobiet

PORADA 3

223

zo•tały zniżone

Przyjmujo od 8-10 i od 5-8. Leczenie
lamp\ kwarcow\. Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

Kosmetyka lekaraka
zł.

(•p•cialnoić: detaliczna sprzedaż
nlówek trwałych Da we.de;)

poleca:
Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

łaskawemu

poparciu naszych wyrob6w
pończosz:nic:r:ych przez Sz. Klientele;, a w związku :1 tem
poważnym obrotom
Ceny wyrobów pończoszniczych

mo-

Swiatło-Leczniczy

Gabinet

Różne

POŃCZOCHY STANIAŁYl!I

Zawdzic;czając

Dzielna 9, tel. 1.28-98

Lekarzy Specjalistów
uL Zawadzka Nr. l

z dnia 6 gruania 1929 rolitt.

Dom Handlowy „JULPOL" Sp. z o. o.
l.ódź, Al. Kościuszki 22.
Skład

fabryczny front parter

Filja w Tomaszowie Maz. ul. Pre:r:. Mościckiego 10

Akta sprawy N2 Z. 264/29 r:
WEZWANIE PUBLICZNE. .
Przewodnicrzący Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi na zasa- ·
dzie art. 4 RozporząQ.zenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości
(Dz. U. Nr. 3-28, poz. 20) zawiadamia, że
firma „M. Kirsztajn", mieszcząca się w
Łodzi, ul. Plac Wolności Nr. 7, wniosła
w dniu 13 listopada 1929 rokt podanie do
Sądu Okręgowego w Łodzi o udzielenie
jej odroczenia wypłat i że termin
do rozpoznania powyższego podania został
wyznaczony na dzień 21 grudnia 1929 roku,
na godzinę 10-ą rano w gmachu Sądu
Okręgowego
w Łodzi, ul. Żeromskiego
N2 115, pokój N!.! 40.
Wierzyciele powyższej firmy mogą
przybyć na rozprawę sądową celem udzielenia Sądowi wyjaśnień.
Wice-P.rezes
./
.(-}J. Kiszmiszjan
Sekretarz wl z
(-) T. Cichecki

Biżuterję
kupuję, pełn, wartość płacę. Solidne

Institut de Beaute

traktowanio .Prcciosa" .Piotrlcowaka
Nr,123 w podw6rzu

ANNA RYDEL
(Diplome de l'Universite de Paris)

CEGIIELNIANA19, m.8 tel.69·92

274

Godziny przyjęć dla Panów i Pań
od 10-8.
Pielęgnacja skóry i włosów.
Specjalne masaże twarzy i ciała. Masaże
odtłuszczające. Usuwanie zmarszczek,
brodawek:, piegów, wągrów i innych.
defektów cery. Usuwanie włosów elektrolizę. Elektroterapja. (Arsowalgalvanfaradyzacja). Kwarc. Solux, 1-Ielioterapja. Farbowanie włosów.

Biźuterja

„,

zeiarki na raty,
ny got6wkowe" Pre.
ciosa" .Piotrk owską
123 w podwórzu.

Wielki wybór wcS~
dziecinnych
krajowych zazrani./
cznych łóżek me,
talowych; wyżyma•
(tylko jeszcze kilka dni)
oraz nasiona do jesiennego wysiewu. czki amerykański~,
materace wyściela
Polecają
•
ne oraz materac"
SKŁADY
sprężenowe hygiew l.odzi, Andrzeia 10, teL 168-56
niczn „Patent" da
w ŁE;cZ c , Poznańska 30, tel, 125. meblowych
łóżcie
podług miary nabył

kcSw

CEBULKI KWIATOWE
L. JASINSKIEGO

można
ł na

cznycb

J.

ł..ód'

Popierajcie

dla gospodarnej pani.
Bardzo praktyczna masywna,
mująca miejsca, prawie nowa

stomatolog
szcz~k,

jamy
u•t~ej i pl ais-ty ka
regulacja z~b6w
rentgenodiagnostyka

chirurgja

rzy:·dź do nas

Plotrkowaka 7 S
w podwórzu,

tel.1-58-61

J.

Dlł• HELI.Bił

IElłADIO

':1·

Do akt Nr. 2175-1929 r.
O GL O SZENIE
Komornik S11du Grodzkiego w Lodzi I rewir~
LEONARD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Głównej 17, M i.:asadzie arL 1030 Ust. PosL Cyw.
ogłasza, że w daiu 13 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Marszałkowskiej Nr. 29
odbędzie się sprzedaż
przez licytację rnchomości,
należQcych do Piotra Rutkowskiego składaj11cych się
& mebli ocenionych na sumę 488 k.
·
Lódź, dnia 21 listopada 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI
Do akt Nr. 2716-19~9 r.
OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi I rewiru
LE?N~ NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Głovne;i 11., na zasadzie art. 1030 UsL PosL Cyw.
ogł11;1za, że w da~u 23 grudnia 1929 roku od godz.
10-eJ rano w Lodzi. przy uL Nowo·Zarzewskiej Nr. 4
o~dzie się sprzedaż przez li.cytację ruchomości,
naleZQcych do Szulima Sulimi.e.rskiego skladaj11cych
się s dwóch koni, złotego zegark:t i innych ruchomo·
tici ~onych Da smnę 1300 zł.
Lódź, dnia 2S listopada 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

WATALI A

co

lekka i ciepła tylko w firm: e
EDĄUHD

BOKSLEITNER
li Łódi,
79, tet41-79
Sienkiewicza

CQIY, PRENUMERATY I

li ~~'J,lll ~ d'~~łem_ iląsfr~wuta

zł. 4.10
5•• .t· • .

I

Nr. 2511, 2512, 2459 _

29 r.

S~~:~~~~!~ !· Łodzi
1

Komornik
,,XVI"
rewiru RAFAŁ SAKKIŁARI, zamieszkały w
Łodzi, przy ulicy Radwańskiej Nr. 3, na zasadzie 1030 art. Post. cywiln., ogłasza, że w dniu
20 grudnia 1929 r. od godz. 10 rano w domu Nr.
171 przy ul. Wólczańskiej odbędzie się licytacja ruchomości należących do Jana Tucholskiego i składających się z mebli, oszacowanych na
zł. 1275.
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzany być
może w dniu licytacji.
Komornik (-)RAFAŁ SAKKILARI.

mi)!s.

„• •

Rabcz~

(

Do akt. Nr. 3627-1929 r.
O GL OS ZE N IE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi VII rewiru
STEFAN GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 UsL Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 20 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul Pomorskiej pod Nr. 83 /85 •
odbędzie 5ię sprzedaż przez lieytację ruchomości.
należQcyeh do firmy „Mitlin i Góralski" skladafo.
cych się z maszyny do pisania, kasy ogniotrwałej,
mebli i klaczy S·letniej ocenionych pa sumę
1790 ~ł
·
Lódź dni.a 29 listopada 1929 r.
'
·
Komornik STEFAN GÓRSKI J
-'

I~ JląJUSZA ~(l
.

tAK.f: Jf0/Mff(/..,

Do akL Nr. 3544-1929 r.

~ąfu ~~d~iJeg~ ~ io~i

Komornik
VII rewiru
STEFAN GóRSKI, samieszkały w Lodzi, przy ul
Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 19 grudnia 1929 roku od godz.
10.ej rano w Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 10
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,
na!eżi,cych do Abrama Icka Opoczyńskiego sklada- '
ją;:ych siti z mebli i \apeluszy ocenionych na sumę
1500 zL
Lódź, dnia 19 listopada 1929 r.
Komornik: STEFAN GÓRSKI.

~

Lustra

Do akt Nr. 1722-1929 r.
O GL O SZENIE
Komornik Sądu Grod.zkiego w Lodzi I rewiru
LEONARD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy uL
Głównej 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu 20 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Wysockiego Nr. 23
~
odbędzie się sprzedaz przez licytację ruchomości,
.
należ11cych do Bolesława i Marjanny Kozłowskich '
skla~ających się z maszyny do szycia i różnych m_ebli ~ t/iv9fii ilJ.lf''f'Cn
ocemonych na sumę 560 zł.
~ V1 f / fY. L1 J / C:J(.
Lódź, dnia 27 listopada 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI

Do akt Nr. 2334-1929 r.
OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi VII rewiru
STEFAN GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul
Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłairaa, że w dniu 17 grudnia 1929 roku od godz.
IO.ej rano w Lodzi, przy ul Pomorskiej pod Nr. 83/85
odbędzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości,
nalcżęcyeh do firmy ,,Mitlin i Góralski" składają·
cych się z ekshaustera na łożyskach kulkowych oce·
nionego na sumę 3600 zł.
Łódź, dnia 13 listopada 1929 r.
Komornik STEFAN GóRSKI

Do ak.t Nr. 1352-1929 r.
r<'
O GL O SZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi I re°"irn
/)f
LEONARD NABOROWSKI, :r:am. w Lodzi, przy ul. 11 " '
't
Głównej 17, na zasadzie art. 1030 UsL Post. C"yw. ·~ AllJl!f('7~ ') fl
ogłasza, że w dniu 17 grudnia 1929 roku od godz. ,/ J fJlJt/JLfł t, (/
10-ej rano w Łodzi, przy ul. Senatorskiej Nr. 31
'
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, !JÓ G
należących do Leokadji Matwiej ew skladających się
Tr: I / 1
z różnych mebli ocenionych na sumę 960 zł.
IL.
'"i" f:{j
Lódź, dnia 2 grudnia 1929 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI ~;~0:!91~~~~

I'

NAWROJ

„.

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH 1

"if';

Wydawca: Tow. Rzenf. „Resw·sa"

ehLr~n/)r

~~

tekście
Nadesłane

Q~~-•.~-.wł:;i$~i_ Pio~lio !

Irema

Alfl d

W

,Koato' czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
Benqk

Krzyż

OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego XI rewiru w Lodzi,
ADAM JAROSZYŃSKI, zam. w Lodzi, przy ul. Pi·
ramowicza 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C, ogla
sza, że w dniu 14 grudnia 1929 r. od godz.
lO·ej rano 'I'/ Lodzi, przy ul. Drewnowskiej Nr. 19
odbędzie się sprzeda:!; przez licytację ruchomości,
nuleżQcych do Zofji, Bolesława, Antoniny i Stanisławy Cinrapskich i składających się
z 11ianina,
oszacowanego na sumę zł. 105!>.
Lódź, dnia 4 grudnia 1929 r.
Komornik ADAM JAROSZYŃSKI

50 gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (st::ona 4 łamy)
40 „ „
„ 1 „ 1 „
„ 4 „
(amie141cowa
1 1"3.
,•
'I
•
(9"
.·•
Zwyczajne
12 „ "
„
1
„
I „
(10 łamów)
~agraDIC~ · ~ •··
• ii"r
' •~
„ „ 8.- t . Nekrologi do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiersz
~dJ201ZelllO' do dCDMt
•
o
- ·r •
~' „ o.40 ' \
I. ·t~
•
~
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne ogłoszenia 15 gr. za słowo.
Najmniejsze OJl"łoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 S''!„ za słowo
llnn11111Matę . .ąma.... pr,,~enracl tylko 1 .i 15 biciego · mieaij\ca
Najmniejsze ogłoszenie zł. 1.20. '
..,

„ ~tor~~nY;_;,

zaj-

Nr. 2384.

zł.

OBWIESZCZENIE.
~omornik Sądu Grodzkiego w I:odzi „XVI"
A prlekonasz się, że t y I ko m y
rewiru RAFAŁ SAKKIŁARI, zamieszkały w
możemy dać to co inni sprzedaią
Choroby skórne i wener. Łodzi, przy ulicy Radwańskiej Nr. 3, na zasadrożej. Będziesz zadowolony
ul. Nawrot 2. Tel.t 7·9-89 dzie 1030. art. Post. cywiln., ogłasza, że w dniu
~OJ:l1:U
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjału 13 grudnia 1929 r. od g~dz. ~O ~a~o W
Wo_lczanskieJ ~dbędzie Łlę
godz.
3-5
po
poł„
w niedz. od 11-2 pe ~r. 19?"--200 przy
lDź.
Krzyżanowski 1·S-ka
hcytacJa ruchomości n.a~~z_ąc~ch d<? firmy !,ZygDla niezamożnych ceny lecznic
2~ mun~
Manasse SS-;w1e l .sKładaJących Slfil
z
ANDRZEJA Nr. 4.
kotłow do wypalarua mąki, oszacowanych na
zł. 1000.
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzany. być
może w dniu licytacji.
Komornik (-) RAF AL SAKKILARI.

LS

Biały

mechaniczna, okazyjnie do sprzedania.
:Wiadomość 6-go Sierpnia 12, w mleczarni S. Janiaka.

ksusowem wykonaniu

za 220

mało

Zaginęła
karta rejestracyjna
na imiE; Stanisław a
Lewandowskiego
wydana przez P.
K. U.-Łódź.

DOMOWA MAGIEL

Piotrkowska 16ł
Tel. 1-27-83

usłyszysz radjo 3 lampowe w lu-

A Z I A

O

SADOKIERSKI

skład zie

„DOBROPOL"

Polski
Dr. med.

najtan!eł

najdogod•
nłejszych
wa•
runkach w fabry•

I

a

I

Ogłoszenia firm zamiejscowych, choc i ażby posiadają c ych filjt
w Lodzi, a centrałe gdzieindziej, o 50 proc. drożej o d cen miej•
scowych. Firmy zagraniczne o 100 procent droż ej.
Ka żda nowa
podwyżka obowi,zuje ws~ystki«: i~ż przyjęte '?głosz e nia do zmiany
cen bez uprzedniego zaw1adom1en1a. Za termmowy druk o "bszeń 1
komunikatów i ofiar administraeja nie odpowiada.
~
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, u w aża 1 ~ 1~
u. bez.Płatne.
Rękopisów zarówno aiytych iak i edrzucony;,h rcdakcj:i.
aio 1:wraca.

R.e daktor· od.po.w.: Adam

żuczkiewicz.

