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Wczorajsze po.siiedzenie Sejmu otwo-

zajść miało

miejsce i w

1\3.Stępnych

jego

rzył wicemarszałek Czetwertyński. Na ła enuncjacjach, klub poselski B. B. posta'
Sprawozdawca parlamentarny „Hasła" wach rządowyeh .mjęli miejsca premjer
nowił dojść do ustalenia istotnego przedonosi z Warszawy:
·
Świtalski oraz ministrowie:
Składkow biegu zdarzeń
dniu 31 października r. o wyrażenie votum nieufności
Zainteresowanie wczorajszem posiedzeniem byski,
Car, Staniewicz,
Matuszewski
i b. przez wybranie w tym celu komisji sej
dla marszałka Sejm
ło równie ogromne, jak i w dniu otwarcia Sejmu.
Czerwińsld.
mowej. Wniosek nagły o wyłonienie taPrzed gmachem sejmowym przedsi~l'ł'Zi~o wszelWniosek klubu BBWR. o zmianę po.
Przed porządkiem dziennym zażądał ldej komisji klub B. B.
zgłosił w dniu
kie środki ostrożności.
rządku dziennego w głosowaniu został od
głosu poseł Sławek, składając następują wczorajszym.
Wyloty ulicy ze wszystkich stron zamknięte poce oświadczenie:
Klub odracza zgłoszenia wniosku
o rzucony, wobec czego wicemarszałek Czet
łwójnemi posterunkami policji
Pned
samym
„Klub B. B. W. R. na posiedzeniu votum nieufności dla p. marszałka Da- wertyński poddał pod głosowanie wnio.;machem silne patrole policjantów 11 karabinami.
w dniu 31 października powziął uchwałę szyńskiego do czasu ukończenia przez sek komunistycznej frakcji poselskiej w
Policjand zaopatrzeni. w bomby 1 gazami łzawią· upoważniającą prezydjum do zgłoszenia
sprawie votum nieufności dJa Marsmłka

Odrzucenie wniosku

w

~mi.

wniosku o votum nieufności dla marszał
W stęp do bram Sejmu w dalszym cięgu unie- ka Sejmu p. Ignacego Daszyńskiego, pomożliwiony, u wszystkich wejść posterunki straży nieważ argumenty jego o
nieotwarciu
marszałkowskiej.
posiedzeni'l podyktowane był} nkzrm.uPo1nimo protestów prasy, dziennikarzom w dal. miałą i niczem nieurasadnioną
obawą
JZym ciągu ogranicza się swobodę ruchów i uille- przed szpalerem oficerów,
witających
możliwia się im pracę zawodow11.
choć stoi to w swego wodza i miały tendencje demagojaskrawej sprzeczności z wszelkiemi pojęciami o wol giczne oraz zmiermjące do siania w spouości prasy.
łeczeństwie niczem
nie~motywowąnego
Zwraca uwagę fakt, że dzisiejsze dzienniki po- niepókoju i zamętu; ponieważ fałszywe i
tanne endeckie i socjalistyczne nie podały wczoraj. niezgodne z
prawdą
przedstawienie
szego protestu Klubu sprawozdawców wobec zarzą p_rzez p. marszałka Daszyńskie~
· tY.ch
dzeń marszałka Daszyńskiego, nie wspominają na·
wet o tem w swoich pismach.
W kuluarach przed posiedzeniem czuć od rana
uastrój podniecony.
Po onegdajszych jednak. naogół spokojnych O·
firadach, wstąpila ufność w serca opozycjonistów.
Co będzie dalej?
Oto pytanie, słyszane ciągle z ust wszystkich,
Ila które brak jednak konkretnej odpowiedzi.
Wreszcie o 12-ej zaczęły się obrady, które mia\y dać odpowiedź na dręczące pytanie.
Cały przebieg posiedzenia odbył się w nastroju
1odnieconym.
Min. Matuszewski w dyskusji dał
~alezytą odprawę opozycji.
Na specjalną uwagę
zasługuje mowa premjera Świtalskiego, ostro lecz
1Jadzwyczaj rzeczowo krytykującego Sejm. Przemówienia p. Świtalskiego posłowie wysłuchali w głębo'cim milczeniu i powadze.
Osią zainteresowania było i;łosowanie nad wnio·
.liem cenuolewu o wyrażenie Rządowi votum nieufności. Wniosek ten przy niebywałej ciszy o godz.
U-ej wieczorem wszedł na porządek dzienny. W gło
oowaniu 246 głosami przeciwko 120 wniosek został
przyjęty. W momencie og!aszania wyniku głosowa
nia przez marsz. Daszyńskiego na sali zapanowała
grobowa cisza. Przedstawiciele Rządu opuścili salę
posiedzeń. Po ogłoszeniu wyniku głosowania frakcja komunistyczna zaintonowała międzynarodówkę,
a jeden z posłów wyjął z zanadrza czerwony sztandar. Do ław komunistów zbliżyli się żydzi. Na
widok n&dbiegających w ich stronę posłów robotniczych z N. P. R-lewicy komuniści sc11ownli sztan·
'lar i ukryli się w tłumie posłów socjalisiycznych.
Na wzzystkich ławach zapanowało jaki eś dziwne
.tnmicszanie. Fw:>słowie B. B. wznosili okrzyki:
,Wreszcie poniesiecie skutki
swej nieobliczalnej
Jolityki wobec Ojczyzny". W kuluarach szeroko'
lysputow:mo na temat głosowania.
)po~ycja mimo
„odniesienia zwycięstwa" jest
.ttonstcrnowana.
W czo raj wo hec spóźnionej pory żadne nnrady
fttJ ~aml;nirc:u ~;;,jmu nie odhyly się.
Dziś rano p, prcmjer Śwital ski uda się na Za.
mek, gdzie prawdopodobnie .i:głcsi dymisję gal>inetu.
W cdług wersyj, krężących w kołach politycznych,
/aT;.o przyszli premjerowie wysuwani są: Marszalek
Pilsudsk.i, dr. ~vitalski, min. Matu~zcw~ki. min.
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wzmiankowaną komisję

jej dochodzeń.
prosimy o zmianę
porządku dziennego na podstawie art. 20
regulaminu i postawienie na
punkcie
1-y.m porządkQ dzic ..·e o
naszego
wniosku o wyłonienie specjalnej
komisji.
·
Z tych względów, a także
wskutek
niemożliwości dla klubu B. B.
podtrzymywania wniosku komunistów - w gło
sowaniu dzisiejszem nad
wnioskiem o
votum nieufności dla marszałka Sejmu
udziału nie weźmiemy:".
Z tych

względów

Sejmu. Przed gł05owaniem posłowie B.
B. W. R. opuścili salę. Wniosek frakcji
komunistycznej zosiał odrzucony. Wicemarszałek za!.'ządził 5--o minutową prze1
wę dla zawiadomienia
Marszałka Daszyńskiego o wyniku głosowania.
Po przerwie objął
przewodnictwt
Mars·z alek Daszyński. Zkolei przystąpio
no do drugiego punktu porządku dziennego t. j. do wniosku w spray1ie votum
nieufności dla Rządu.

szewski odpie·ra
Ma
nieuzasadnione ataki opozycji

gólne pozycje budżetu.
W dalszym ciągu swego przemówienia
p. minister MatuS1Lewski odparł
z.nacznie mniej rzeczowe i prawie zupełnie pozbawione cyfr zarzuty prof. Rybarskiego.
Jedynemi zasadniczemi zarzutami były: brak kontroli i przekroczenia ,blt"dżetowe. Około tych zarzutów obracała się <.:a·
ła plejada przykładów. Otóż co do Najwyższej Izby Kontroli, to Panowie sami negują
swój zarzut, powołując się wciąż na jej maną dyskusją budżetową.
Polemizując z wywodami posła Dąb terjał. A przecież Najw. Izba Kontroli poskiego p. min. Matuszewski stwierdza, że twierdza chyba, że dostęp do akt wszystp. poseł, operując nieostrożnie cyframi, kich Ministerstw był dla urzędników konprzedsta·wił w fałszywem świetle poszcze- troli zupełnie łatwym. Dalej minister po-

W dyskusji nad wnioskiem o wyraże
nie Rządowi votum nieufności
głos
zabiera
p.
Mindster
Matuszewski, zamaczając na wstępie, że votum
nieufności, nad którem ma n&<itąpić dziś
głooowanie, oparte jest na dyskusji budżetowej. W tej dyskusji poruszono zarówno momenty gospodarcze, jak i polity
czne. Zarzuty te wymagają odpowiedzi.
P. minister podkreśla, że ze swej strony
zatrzyma się tylko na tern, co było istot-
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a1owy
system
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Irusza kwestjęna nieprzekroczeń
i ośw~adcz~~
nie z punktu
~pojrzymy
formułek prawnych,

w1dz~ma

lecz życiowo i szczerze,
a Panowie sobie przypomną, że dla cało
ści tych wydatków jużeście Panowie sami
dali podwójną aprobatę. ~oszcze~ólne WY_·
datki będą Panowie mogh zbadac V! kom1sji. Wydatki, o które Panom chodzi, zostały zrobione istot~ie poza~stawowo, ~o ustawa nie przewidywała ich wykonania ustawoweg?.
.
Panowie s~i::1 '!I artykuł~ 6 ustawy~
bowej zezwohhsc1e rządowi wydawac
niądze z kredytów dodatkowych, gd_Y s ja
będzie zamknięta. Przez to panowie se111l
uznaliście konieczności życiowe.

•

poma owy

rządzenia

Zkolei zabiera głos poseł Kosydarski. J kuratora, a wóv.:czas panowie i:ni_lczeliście, f "".ielkie. _Nie. możemy wraca·ć do rządó\.,
Mówca zastanawia się nad pytaniem, które a dziś wywlekacie sprawę b. mm1stra Cze- 111eodpow1edz1alnych. Zapoczątkowan? pra
rzucił minister Matuszewski czy jest gorzej chowicza.
ca gospodarcza doznałaby przerwama, 3
czy też lepiej, - i przyt~czając szereg
W zakończeniu sw~go przemówienia ·ju~ w tym S_ejmie spotykamy się z ~awne
przykładów, stwierdza rozwój życia gospo- mówca oświadcza, że klub B. B. W. R. m1 meto_dam1. ~en ~awny syster:i :mszcz~i
darczego w Polsce na każdem polu.
spokojnie oczekuje wyników wniosku o u_nas wielu ludz :, kt?rych wysum.ę okntak'mrn, · ·
·
, · dl
d w
·
mstrów Zosta11 0111 zmarnowam s u ie
W d:alszym ciągu swego ~rzemow1en1a votu!11 m:utn_osc1 a rz~ u.
reszcie przy- s stem~ ~edłu które o uchwalono rzeposeł Kosydarski zaprzecza, Jakoby m_asy p_om1_na, _ze przez to zmiany systemu opozy- c~ nie~ konalnge, albo gnie uch w.alono rze~
były niezadowolone
iCJa s1e me doczeka.
'! t Yb h
Opozycja uskarż~ się na zatęchłą atmo
P~seł Pączek (P. P. S. dawna frakcja czyppo rzeón~c .'
: m'wca kon'czy 0 _
·
I
· )
t · · k' t
rzem w1eme swoJe o
sferę. ·Jeżeli jest zatęchła atmosfer~, to rewo ucy,Jna ~ . zapy UJ~, ia 1. 0 nowy sy- , 'adczeniem że Polska do dawnego s}'.,' .
.
wynikiem 1·e1· 1·est wniosek o wyrażeme vo- stem proponuje opozycja zamiast tego, któ- swi
·
· wa I ry ob ecme
· panuie.
· Ch Yb a powi·ót do tego • stemu wr6 c1c me
tum nieufności
dla rządu. Wszczynacie
. moze.
.
.
któ
kę 0 władz~· lecz w historji nie było wy- co było, a co wsltutek własnych błędów haPo pr~emów1em~ posła Rybars~~ego,
adku by w'ładza zdobyta krwawo odda- niebnie zginęło w maju 1926 r.
ry polemizował z m1?· Mat~szews im, mar_~a byla w dyskusJi sejmowej. Mó~ca odMów<;a J?Odkreśla, że jakkoiv.:iek opo- szalek. odr?czył_ pos_1edzeme do godz.
pi era zarzut, jakoby rząd przeszkadzał zycja m_a. w1ększo~ć dla ~ch~alema. votum zapo"."1ada1ąc, ze P1erwszy ~~ głosu zap
Sejmowi w pracy. Przeciwnie, to Sejm nie ~i:utn~sc1, ale m.~ 1;>ęd_z!e ~1ała_ w1ększo- sany iest p. prezes Rady Mims r w.
spełnił swego obowiązku. Za dawnych sc1, . azeb;: ;'Ył?t~1c J.a~1kolw1ek 1.~ny rząd,
rza_dów .działy się rzeczy, wołaj<,i.ce o _.ero- g,~Y_Z ~rozb1eznosc1 wsro_d opoz_y_c.u . ._sa.._zbzt
(DalszY, ci~ na str. 2-eD,
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VOTUM NIEUFNOŚCI DLA. RZĄDU
Prze

•
• •
pana premiera Świtalskiego
ow1en1e

Wysoki Sejmie! Mówiąc niedawno o
zagadnieniu Konstytucji, wskazałem na
zwyczaje, panujące w naszym parlamencie,
że kluby podejmują decyzję przed wyjaś
llieniem i wysłuchaniem kontrargumentów.
Trybuna służy do wygłaszania deklaracyj., a nie do przekonywania kogoś. I teraz Sejm jest w tej sytuacji, że mówca nie·ma kogo przekonywać. Kluby powzięły
postanowienia i postanowieą nie zmienią,
cokolwiek powiem. W ten sposób panowie kopiecie przepaść naszemu parlamento
wi, ponieważ w takiej formie w jaką go
przekształciliścil! nie odpowiada on swemu
zadaniu. Zaznaczyłem wczoraj, że wniosek o nieufności dla tego rządu, jest sta•iany jakoby dla likwidacji pomajowego
systemu. Wynika z tego, że pragniecie
panowie rządów sejmowych. Uważam wnio
sek panów zarówr.o za lekkomyślny, jak
i niepraktyczny. Jeśli pojmujecie parlamentaryzm tak, że można rachować tylko arytmetycznie wię!{SZOŚĆ w Izbie, to pogrążade parlamentaryzm jeszcze bardziej i musicie doznać klęski. Parlai11ent ma nietylko
prawo obalić gabinety, lecz i obowiązek,
by ten, kto go obalił brał ciężar na siebie.
z wczorajszych przemówień przekonałem
się, że nawet w krytyce jesteście panowie
rozbieżni, że daleko panom do tego, byście przy pozytywnych problemach znaleili wspólny pu...'lkt widzenia. Gdybyście na·wet panowie na krótką metę ustalili jakiś
ininimalny program, nie moglibyście żadnego zagadnienia rozwiązać. Organizacja
iycia polskiego jest tak trudna, że opanować J'a. można h.rlko przez dobór ludzi, któ•J
rzy nie przeszkadzają doktrynie i którzy
są niezależni od grup. Chci~libyście panowie wyróżowić czasy przed.majowe, lecz
jeden ci.zień taI<i~go systemu wskrzesiłby w
całej pełni widmo nieb~zpieczef1stwa dla
Państwa. Do wniosku panów
dołączyła
się część fahy, która żadnej pozytywnej
kwestji nie rnorrłaby z panami uzgodnić.
Weźmy jalm przykład poroza.-nienit· polsko - niemieckie, atakowane przez p. Hybarskiego. P2nowie z lewicy ilatrzycie
mHcz!l.iem na to, jak z tego rnbinny jest
kruniefl 9 Ii:tóiy flię rzuca na Rząd, ~e.:.z gdybyśde

rnieH sami to

rozstrzygnąć,

to

(dokonczeniel

~ta

oowisko panfrw byłohy rozbieżne. Sk1.1rn
9ar10wie w miejsce tego co obalacie nie
mo.:'.ede wytworzyć nic innego, to zzynide
to lekłmmyślnie, fo musi się na panar.h
'Zemścić, tembardziej, że poza wami :wstałaby ta siła, którą re!)rezentuje Marszałek
Piłsudski i nad liłórą nie moglibyście
&>rzejść do porządlm dziennego. Za cel sta
v.rłacie sobie Rząd zdolny do współpracy
z S jmem, mnożąc konflikty, celu tego nie
osiągniecie. mucz sytuacji leży w rękach
panów. Jeśli sądzicie, że wystarczy posiadać arytmetyczną większość,
by każ
dy Rząd obalać nez stworzenia innego, to
Rząd talti musiałby po\·:.rrócić do systemu
1oouania sobie różnych grup. Tak wygląda
likvvidacja obecnego systemu. Zarzuciliście
i)attowie rozbieżność w zapatrywaniach na
rewizję Konstytucji, ujawnioną jakoby w
.>dczytach ministrów. S~wczności niema.
Z 8adnicze myśli są najzupełniej uzgodnione. Nie przeczymy pi'!iwa parlamentu do
kontroli spraw finansowych, ani prawa kry
tyki działalności Rządu. Względem rzeczowej krytyki P~d nigdy zgóry nie zająłby stanowiska negatywnego, gdy jednak
krytyka staje 5ię bezwzględną i przestaje
się liczyć z interesami Państwa, wówczas
niemożliwa jest współpraca
z Sejmem.
Panowie w okresie, poprzedzającyia tę sesKę, nadużyliście w niepraktykowany spo-

sób uwagi NIK, drukowanej jako rękopis, 1szałka.Piłsudskiego i p. Bartla był Rządem

przeinaczyliście ją na zarzut, że Rząd Mar- nadużyć finansowych.

Przemówienie p. min. Kwiatkowskiego
Następnie z·abrał głos p. minister prze było unikanie decyzji i hołdowanie zasaniysłu i handlu Kwiatkowski, który po- dzie „jakoś to będzie".
wied:t.iał

m. in. co następuje:
·
My pracowaliśmy dla całego społeczeń
W dyskusji budżetowej, z postawio- stwa, a nie jego części. Zgnietliśmy nad·nego w konsekwencji wniosku ma wyni- użycia jako system, wyjaśniliśmy czego
kać, że na każdym odcinku naszego ży- chcemy i w jakich warunkach prawnych
cia zbiorowego jest metylko
źle,
ale umie się stwarzać podstawy rzetelnej współ
wprost katastrofaln±e, i że jedynem le- pracy Rządu z parlamentem.
karstwem na te wszystkie niedomagaOsiągnęliśmy to wszystko dzięki autory
nia jest ustą:pienie rządu, a <raczej syste- tetowi Marszałka Piłsudskiego. Nie bylimu pomajowego, ponieważ
dotychczas byśmy tego wszystkiego dokonali, gdybyś
istnieją tylko dwie możliwości: system my zamiast pracować, targowali się z poprzed.majowy i system pomajowy, wyni- słami. Ponieważ szliśmy wbrew tradycji,
ka z tego, że Sejm chce zaaplikować pań początki musiały być ostrP i chwilowo rówstwu na wszystkie najczarniej odmaJ.o- nowaga musiała się wychylać na korzyść
wane bolączki system rządzenia przed- władzy wykonawczej. Możecie panowie
majowego. Należy wyrlJilać, a zdaje się, głosować nad swojemi wnioskami, jak chce
że większa część opinji
społeczeństwa cie, jak wam wasze sumienie państwowe
będzie z tern zgodna, że j-ak na program dyktuje. My, jako stosunek do zagadnienia
pozytywny w stosunku do tego całego państwowego, jako program i jako organitąrgowiska, jest to bardzo mało.
zacja, niezależnie od waszych papierowych
Mogły 1I11p. istnieć systemy rządzenia, uchwał pozostaniemy! ,(Oklaski. M/rzawa
system PPS. albo klubu
narodowego, na lewicy i głosy: a przysięga na Konalbo mniejs~ości narodowych, ale żaden stytucję?) Panowie nie zrozumieliście: my
z tych systemów nie posiada
obecnie jako stosunek do zagadnień państwowych,
~dolności ;e.alizowaJJ:ia. System prze~a- jako program i jako organizacja, niezależ
JOwy własme był victum
compos1tum, nie od waszych papierowych uchwał pozosp?rządzon~ z różnych atomów,. które sta11iemy i zaważymy na losach Państwa
działały ~rodkowo dawały
me z.ero, tak decydująco, że system przedmajowy
lecz znak UJemny. Rezultatem było wła-,darcia sukna państwowego na wszystkie
~nie ,to chowafil:e pod sukno .wielkich pro- strony nie .ośmieli się wrócić do tej Izby!
Jektow ustaw, Jako powoduJące rookł .na (oklaski) •. ~1i",;
tychmiastowy tego nies.tałeg:o ~u,
- .J - ~
.

Dyskusja
Zkolei przemawiał poseł Dzieduszycki ślicki (B.B.).
B. B., po którym zabrali głos minister spraZkolei marszałek oznajmił, ze zgłoszowiedliwości Carl i min. Sławoj - Składkow no wniosek o przerwanie dyskusji. Przeciw
1
ski.
ko temu wnioskowi oświadczył się w 1tnieNastępnie przemawiali: poseł żuławski niu B. B. poseł Podowski, mimo to znacz(PPS.), Bitner (Ch. D.) i

Krzyżanowski

z
przemówieniu
podał analizę naszych stosunów gospodarczych. Następnie w sprawie sprostowania
zabrał głos poseł Putek, pa którym przemawiał poseł Stroński (kl. nar.). oraz Madelczyk z Piasta, poczem przemawiał min.
Car odpowiadając na zarzuty, postawione
przeciwko niemu w toku dyskusji. Po przemówieniu ministra przemawiał poseł WiBBWR., który w

dłuższem

ną większością głosów wniosek został uchwalony. Następnie zabrał głos p. minister
spraw zagranicznych Zaleski i poseł Tr.ąmp
czyński, polemizujący z wywodami min.
Cara. Poseł Polakiewicz oświadczył, że
wobec ważn~go oświadc~enia . ministra
spraw .zagramcz~ych staw.1.a wmosek .o
otwarcie ~ad mm dyskuSJI: 'NI_ sprawie
spro~towam~ faktycznego ~~b1eral~ głos posłowie SanoJca, Kurowski 1 Za<:h1dny:.

Vo Um nl·eufnos'c1· dla

Rządu

Marszałek twierdzi, że min.
Zaleski głosowało 370 posłów. Za wnioskiem paprzemawiał jedyille do sprostowania fak- dło 246 głosów przeciw 120, nieważnych
tycznego. W tej chwili. min. Zaleski z - 4. Wniosek przeszedł. Wszyscy mini-

miejsca poprosił o głos, marszałek oświad
czył jednak, że podczas głosowania nie
może nikomu udzielać głosu i oznajmił,
że odbędzie głosowanie nad
wnioskami
~~S. i :innych klubów o votum nieufnosc1 dla ~du. .
•
i::o obliczemu głosow, mar~załek ~ko

mumkował r~zultat głosowarua. Ogółem

t

strowie po ogłoszeniu wym"ków głosowania opuścili salę.
.
.
.w tYJ!l .IOO~ellc1e [POSł<>wie BBWZ1:;
stoJąc oospiewali
„Pierwszą Brygadę
p:71yczem ;~znOSlili entll'Zjastrczne ?krzy:
ki ina. czesc marszał~a
~u~kiego 1
przeoiw~-m<l.!.szałko')Vl . P~~u. .

Awantury komunistyczne
W tej chwili na ławach komunistycz- debra.Ii mu sztandar.
nych wybuchła wrzawa i padły okrzyki.
Mairszałek wykluczył n.a <:rwa pooł~
Marszałek przywołał kilku posłów komu- dzeniia 3 posłów komunistyoznych oraz
nistycznych do porządku. W pewnej chwi -zairzą.dził opróżinieme galerji, poczem zali jeden z posłów komunistycznych wy- rzą.d7lił krótką przerwę dla uspokojenia.
ciągnął z zanadrza czerwony sztandar
i Po przerwie~ wobec tego, że wrzawa nie
skoczywszy na ławę, zaczął nim wyma- ustawała i nadal padały iróżne okrzyki
chiwać. Pośród ogólnej wrzawy i tumul- marszałek zamknął posiedzelllie, nie yyytu. posłowie innych stronnictw, stojących znacrzzy:w~y terminu nastę.pnego.
opodal zwrócili si,ę ku temu p_osłowi i o- ,J

Drugim przykładem jest uogólnianie
zarzutów przeciw osobom, które w wiei·1
kiej administracji mogły się okazać nie·.
odpowiedniemi. W każdym aparacie pań·
stwowym mogą się znaleźć parszywe o-'
wce. Jestem pnelrnnany, że stan morał·
ny dzisiejszych m·zędników jest o wiele
lepszy. Trudno jest o odpowiedni dobór
ludzi, którzyby podołali zadaniu. Walczy-'
my z wielkiemi trudnościami, w innych
państwach wytworzyła się tradycja za.wo
dowej moralności, która wytwarza nor·
malną atmosferę dla każdego
urzędni.I
ka. Myśmy takiej atmosfery nie odziedzi·
czyli, przeciwnie mamy do czynienia 2
resztkami atmosfery państw zaborczyc~
Mimo to materjał ludzki wyrabia się co·
raz bardziej.
Używacie panowie argumentu,
CZY\
niąc z pobytu marszałka Piłsudskiego w
Nieświeżu symbol sprzedania się
warstwom posiadającym. Nie jesteśmy na u-1
sługac!i żadnych interesów, ale
musimy liczyć się z potrzebą współdziałania
pewnych czynników. Zarzucaliście dalej
pogwałcenie wolności
słowa.. Nie będę
przytaczał
domości w

tu artykułów, podających wia·
sposób, któ1y nie mógłby być
tolerowany w żadnem państwie. Kon·
fiskowaliśmy i będziemy
konfiskowali
wiadOllności o zabiciu gen. Zagórskiego,'
gdyż fakt ten jest nieprawdziwy i z chwilą, gdy posiada się o to czynni.ki rządowe,
jak to zrobił p. Rybarski, korzystający z
wolności słowa na tej trybunie, to tolero·
wanie takiej wolności słowa byłoby dopro
wadzeniem do m.kiego stanu. psychozy, w1
jakim by) Sejm wtedy, g,dy wolno było
obrzucać naczelnika państwa wszelkiemi
inwektywami. Skoro symbol państwa moi
na było obrzucać oszczerstwami, to po-)
tem nie dziwt że najwyższy dostojnn<
zginął od kuli. Kto w zaraniu niepodległo
ści miał takie tragiczne wypadki, ten mu-.
si uznać konieczność położenia kresu rozJ
wydrzeniu słowa. Nikt z nas niema ~
konania, że wszystkie mofilwości konjun
ktury po przewrocie majowym zostalyj'
całkowicie wyzyskane. Zdaje się jednak1
że wszyscy panowie do niedawna
przy~
znawałi, że rządy pomajowe dużo dobre·
go zrobiły. Teraźniejsze ciężkie warunki
życia uwrużacie panowie za
odskocznię/
by obalić rząd, lecz nie na to, by ciężar,
wziąć na swoje barki, a napewno jest rze
· czą bardzo trudną przy złej sytuacji złe
doprowadzić do minimum i nie
tracie
wiary, że będzie lepiej. Nieprawdą jes~I
jak.obyśmy społeczeństwo odsunąć chcie.li od odpowiedzialności. Przeciwnie, sta~
ramY, się o przyciągnięcie
jaknajsze:d
szych warstw d-0 praktycznej pracy.
\
Pomijanie stronnictw nie jest równo
znaczne z pomijaniem społeczeństwa.
Niewątpliwie jest bardzo wiele boJąJ
czek życia, które w Polsce wymagają za•
łatwienia jak np. kwestja mieszkaniow~
urzędnikÓw. budowy szkół i t. p. ale z
tych nie uczyniliście panowie swojej br<><
ni, nie z dobrego serca, lecz dlatego, że
nie umielibyście wskazać na środki usu·
nięcia ich. Łatwo jest mówić, że jest źle
trudno wskazać, jak zło naprawić. Z sa~
tysfakcją przyjąłem oświadczenie niektó
rych panów, że rewizję Konstytucji uwa
żają za konieczną. To różni się od tonu
panów przy pierwszej debacie konstytu·
cyjnej. Gdyby nie to, że obaliwszy rząd
bez możliwości zastąpienia go innym odrzucilibyście myśl rewizji I<onstytucji.
Ideę poprawy ustroju chcecie spaczyć
faktami. Tego panowie nie zdołacie zro•
bić. (oklaski oo ława.eh BB. )_
.

Prasa zagraniczna o otwarciu sesji Sejmu
Zadowolenie we Francji

Niezadowolenie w Sowietach

Paryż 6 grudnia.
1 doniosłości. To też otrzymanł!
popołudMoskwa 6 grudnia.
publiczna francuska oczekiwa- niu ·wiadomości o normalnym przebiegu
Pokojowa atmosfera, w jakiej prze-"' w.ie1kiem zainteresowaniem otwarcia otwarcia sesji Sejmu, które cała prasa .szło pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczy,Jji b'adżetowej Sejmu polskiego, tem- francuska skwapliwie powtórzyła, przy- , pospolitej, sprawiła wielki zawód tutejiardziej, że artykuły prasy lewicowej a- jęte zostały z wyraźnem uczuciem ulgi i . szej opinji publicznej, ~ekującej, zgodbrmowały, iż Polska znajduje się w prze zadowofonin . (P}_'f)
nie z zapowiedziami prasy sowieckiej,
'4niu ~dków .j>Olitycznych .wiel,Jµ~j_
~~~h ~tj z .ter,!:>:ąu .P.Qlskię_g9
11'~·,j:i.

Sejmu. Niezadowolenie swoje z tego powodu wyładowują prasowe organy komu·
nistyczne na polską partję socja1isty~
ną, której nie szczędzą. ironji i
złośli
wych docinków. Obecną sytuację sejmo·
wą tłumaczy prasa sowiecka zawarciem
koII]Qromisu m~dzy-rza.dem a opozyci9.o

Nr.

~6

"HASLO"

Z

-

dnia 7 grudnia 1929 roku •.

Zy
stwowych została napiętnowaoa w zarod
ku poczynań.
Prcu:ownicy państwowi - to -kr~goslup
organizacji wewnętrznej państwa. l'ylko
rozwydrzone partyjnictwo mogło w swycb
an~państwowych marzeniach spekulować,
że pracownik państwowy własnemi rękOQUJ

W ostatnich czasach mówi się bez
przerwy o konieczności poprawy płac urzędniczych, które są dalekie od możności
zaspakajania
istotnych potrzeb życiO
wych przez pracowników naszej administracji. Niepodobna przypuścić, aby ktokolwiek, obeznany choć pobieżnie z tem
zagadnieniem, miał zamiar Iovesłjonować
słuszność postulatów urzędniczych. Jest to
iedno z zagadnień pilnych, którego naletyte załatwienie winno doczekać się re-

wych i sypaniem im piasku w oczy. Te same stronnictwa, które przed majem 1926
r. W stosunku do robotników szermowały
obietnicami (nigdy zresztą przez part je
niezrealizowanemi), - w stosunku
do
praoowników państwowych nietylko nie
orały pod uwagę żadnych ich słusznych
postulatów, ale przez udziąl w rządach
przedmajowych zaakceptowały redukcję
płac urzędniczych. Dzisiejsze ich nawoły
wania o poprawę płac urzędniczych powo-

alizacji w najbliższej pr.:zyszłości. Ale właśllie dlatego, że jest to problem tak ważny,
winien on być prEeprowadzony nader rozważnie i na gtUnoownych ewolucyjnych
podstawach, INlrdziej
odpowiadających
swemu istetaemu celowi,
aniżeli to
wszystko, w możnaby w tej mierze zdzia'ać dorJ'iollczo i pośpiesznie, niejako JOOnem pociągnięciem pióra.
Konieczność tę rozumie zresztą doskonale sam świat pracowników państwo
wych, który stykając się bezpośrednio z
machiną państwową, ma możność zaobserwowania, z jakim trudem wywalczać
trzeba lcoo/dynację różnych czynniłców,
aby wywołać należyty efekt pracy t. j. jej

'-~~mr~"~(.łó~e"~"""""","~~""~"'~_~~W~4*~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I.!!~!!!!!.!!II~~!!!!!I!!!!!I!I!!!g!lll!!!!!!!!!!JW-~!i!!!I!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!~!§!!!!!!!!!!!~I!!!!!!I!!!!!I!!Il!II!!I!!!!!!.g

Jprawność.

W jeszcze wi~kszym, dużo wrażliwszym
stopniu reaguje na wszelki bral< koordynacji nasze życie gospodarcze. Każda pozycja zdobyta na tym froncie, musi być
za wszelką cenę utrzymana, w przeciwnym
bowiem wypadku grozi zachwianiem równowagi ekonomicznej lub utratą części do~bku ostatnich lat.
Jedynie ten wzgląd, jako imperatyw
"'yższy ponad potrzeby jednostki,
czy
jednostek, dyktuje naszym władzom pań
~twowym wielką rozwagę i ostrożność w
realizowaniu pilnej sprawy poprawiania
płac urzędniczy~h. Na marginesie powagi tej sprawy warto zaznaczyć, że
byt
t
od'
'l
rap owne p wyzszenie płac urzędniczych,
wpływając
na
zwiękjednocześnie atJaIogicznie
powszechny
ruch w dziedzinie płac przemysłowych, rolnych i t. p., bez względu na istnienie ana",ogicznej konieczności _ otw
lob
. .
' .••
~zy y
na rOZClez wrota spekulacji 1 zwyzce cen
produktów użytkowych, zachwiałoby rów'nowagą nawet tych warunków życia
jaue dziś posiada Świat urzędniczy:1
Tu
drodz·
,a,Jmczasem na
e poprawy płac
nrzęd.niczych pierwszy etap został już
zrealizowany. Było nim wyrównanie przez
rząd obecny tej redukcji płac jakiej dokonały party'oe
d
cz.·o
J ~e • na
J rzą Y P
początku 1926 roku. Na przykładzle hcz')owym przedstawia się w następujący spo~ób:

W styczniu 1926 roku _ uposażenie ul'T<>dnika IX katea.nr··
bl,Au
'~
"
b~ Jl W szcze u,
z
Z CZłonkarul rodzlOy wynosiło 288 zł. 93 gr.
W styczniu 1929 roku to samo uposaienie wyniosło 411 zł. 17 gr. Wzrost płacy
wynosi 42%. Nawet uwzględniając wzrost
.•
.
~~z~zny, równający S1ę 26%, .pozostaje
rozruca 16%, na k~ść .urzę~~ka.
l'rudno oczywiście tw.lerdzlC, aby' ten
,Jtan rzeczy mamionował poprawę płac;
natomiast skonstatować należy, że rządy
l>Qmajowe nietylko nie poszły za wzorem
.
.
s~ych przedmajowych poprzedników w
,Kierunku redukowania płae, ale właśnie
przeciwnie wykazały w sposób praktyczny
troskę o stałe utrzymanie już osiągniętego poziomu zarobków praco:wn. państwQoo
wycb. Dalsza poprawa W tych wanmkach jest kwestją czasu i możliwości gos.
podarczych, przyczem dobra wola rządow
pomajowych, wykazana jut w tym kierunku nie ulega żadnej wątpliwości.
Natomiast ostatnio ujawniane postę..
.
.
~wani~ stronructw ~zYCYJ~ych w. tej
tnierze Jest poprostu nalgraWanlem SIę z
uciążliwe i svtua~ji pracowników pań8twO~

chęcią wzburzenia
i utrudnienia ewolucyjnej pracy rządowej w tym kierunku, a nie są istotnym uznaniem potrzeb świata
pracowników państwowych.
Świat urzędniczy doskonale się w tej
sytuacji zorjentował. Zapowiedzi dywersyjnych wieców wywołały protesty ze strony związków i stowarzyszeń urzędni-'
czych. Podobnie próba zwołania ogólnokrajowego kongresu pracowników pań.

dowane jest jedynie

świata urzędniczego

marc e
rokowań

Okres

Pod znakiem wielkich problemów
międzynarodowych
Rok 1930 rozpocznie &ię pod znakiem ku stanowisku Francji..
wie1kich problemów międzynarodowych.
Wreszcie, rokowania !rancusko-wlos-

w

Jł!adahodzącym

od- kie, celem znalezienia wspólnej

miesiącu aż my, rozbiły się. Wobec tego, że

•

być

platforudział

()- tych dwóch państw jest nieodzownym
state~nie zak~ńczony i sf?~~~owan? warunkiem proj ektowallego portu mOiI'układ reparacYJny, b~ umozl:W1~ JaknaJ- skiego, wycofanie się jednego z nich z
szybsze
wrowadzerue ,y.r zyCl:e planu konferencji równałoby; się przekreśleniu
Younga. W Londynie
przedstawiciele jej znacZ<".n1a.
pięciu mocrurstw (Anglji, St. ZjednoczoPrzewidując największe trudności ze
nycll. A. P., Japonji, F1rancji i Włoch) strony Francji, która przy obecnym
radrzlić będą nad kwestją. rozbrojenia rządzie będzie tern SIila:1iej bronić swego
mOll'skiego, a ściślej ;mówiąc, równowagi prestiżu mocarstwowego, prasa angielsil morskich.
.
ska udema na alarm i nazywa stanowiPo ostatniej
klęsce HugeI1berga sko Francji "tomedowaniem konferencji
iSZamse drugiej konferencji haskiej przed londyńskiej".
~ , _~_~~ ~
stawiają. się raczej pomyślnie, mimo, iż
Jak wiadomo, Włochy w sprawie lopozostało j,eszcze na drodze do osiągnię- d2Ji. podwodnycIl przechylają si~ ku koncia całkowitego porozumienia
szereg cepcji anglo-amerykańskiej, dążącej do
punktów nieuzgodnionych, że wspomni- stopniowego usunięcia tej broni, natomy tu' tylko sprawę reparacji wscho- miast żądają zUipemego parytetu z Fran
dnich (Węgry i Bułgarja), oraz objek- cją w tonażu innych statków.
cje Snowdena w 2lWiązku z organizacją
Francja posiada. naj~~j~zą flotę
banku reparacyjnego. Wobec tego~ że ?- podwod~ą. w ~Ur?ple. ?-,o~az JeJ, wraz .ze
hecny kanclerz skarbu W. BrytanJi me statkamI znaJduJącerm SIę w blldowle,
naJeży do ludzi ustępliwych oraz, że sam wynosd. około 100.000 ton, podczas gdy
ma się udać do Hagi, wsoolkiego rodza ten sam tonaż angielskiej floty ~wo
ju n.iespodzianld nie są wykluczone. Na- d.nej liczy 75.~00 to~, a ~~oskieJ-:
ogół jednak oczelci:~any je;;t pozytywny 4.~.000 ton. Nl'C
?Zlwnego, IZ F!ancJa.
rezultat narad haskich, które prawdopo- me chce dobrowolme zrezygnowac z tedobnie potrwają czas dłuższy.
go najwygodniejszego dla niej i najtańCo !innego konferoocja w. . Londy~ie. szego .narzędzia o?!'ony morskiej. Trt;lPrasa francuska otwarcie zapowiada dn;.o W1ęc, PI'l1JYPU~CIlC, by na tYIl!- grunCIe
jej fiasko, powołując się na dotychczaso mogł ~y~ ~na1~ony' kompro~s. .
wy stan rokowań. Artykuł 'Temps'a z
DOSW1a(lCZe~~
~szystkich pollitycz28 listopada, który w tym wypadku re nych konferencJI mIędzynarodowych! ~
prezentuje niewątpliwie opinje francu- ~wła~zcza tych, któ~ych. ~matem Je~~
skIi:ch sfer mi.rurodajnych, wskazuje na (lrażlIwa sprawa rozbroJerua, POU(łZa, IZ
rozmemość stanowisk niemal wszyst- nie udają się one ni.g dy, o ile nie zostało
kich jej uczestników, co też odpowiada uprzedni? ~siltgnięte .między .. stro~i
istonemu s~~Wli ~y.
.
.
pO~()'LUIDleme. W toku dyskll;SJl. public~
Porozuroaeme nnędzy AnglJIt, a Ame- neJ spor;ne sl?r~wy zazwy?zaJ Slę tyIK.'?
ryką Wsprawie .krą.~wników ni~ zo~~ z~strzaJą .. N1eJedna ,. takkh konfer~,11
lo dotychezas os~ągnaęte na całeJ. ImJI. kon..czyła SIę fonl1uł~: we agree t~. dl~IstniJej ą jeszcze w tym przedmiOCIe kwe gree - zgadzam? SIę co do te~o! l~ .mestje sporne, które napewno nie dadzą ma Dliędzy namI zgody, ~JasmaJącą
się usunąć w drodze dyskusji na, kOl1- WI,1'::lwd2ie sytuację, ale w UJeIP.nym. sen
ferencji.
sie. Jeżeli w ~rz~dą.gu ~adchodzą~yc.h
Bardziej jeszcze dalekie jest porozu- siedmiu tygodru me nastąpl UZ~O(hllft~le
mienie pomiędzy Anglją i Ameryką, z sprzecznych tez, byłoby prawdzIWa.; mejednej stnmy, a Japonją, z drugiej, naJe- spod~ianką, gdyby. lond~/Jka l<pntoren·
ży przytem zauważyć, że Japonja W cja skończyła się maczeJ.
sprawie łod1Ji oodwodnych, skłania się
trzy konferancje. W Hadze ma

utkaną,

trudu i pracy:.

:J. D.

na Dalekim Wschodzie

Trzy konferencje
Łącznie z posiedze:ruiJem Rady Ligi

własnego

carstw w Moskwie

Według najnowszych wiadomości z do ostatniej chwili trwać będzie na tern,
Chin, konflikt na Dalekim Wschodzie żeby na stanowisko prezesa kolei wschodnie może być jeszcze uważany za defini- nio-chińskiej był powołany obywatel sotywnie zlikwidowany. Kapitulacja Chiń- wiecki.
czyków pociągnęła wprawdzie za sobą
Jak dalej z doniesień z Dalekiego
wstrzymanie ofenzywy rosyjskiej, ale 0- Wschodu wynika, sowiety obawiają się,
kres rokowań między obu stronami do- że w sprawę konfliktu o kolej wschodnio piero się rozpoczyna,
przyczem narazi e chińską wmieszać by się mogły państwa
stoi on pod znakiem wysuwania przez kon- trzecie. Niejasna jest narazi e rola Jatrahentów maksymalnych postulatów ce- ponji w konflikcie sowiecko-chińskim. Nalem zapewnienia sobie jaknajwiększych zewnątrz zajmuje rząd japoński w $prawie
wpływów na kolei
wschodnio-chińskiej. tej
stanowisko neutralne, za kulisami
Między innemi domaga się strona ro- jednak prowadzi, jak się zdaje, ożywiullć)
syjska, aby stan<Jwiska kierownicze w akcję w celu zapewnienia sobie jaknajctazarządzie kolei
objęli
ponownie do- lej idących wpływów na dalszy bieg wytychczasowi sowieccy wyżsi urzędnicy, padków.
Jemszanow i Ejsmont. Jak słychać, rząd
Z Moskwy donoszą, że dnia 3 grudnia
chiI'iski pod żadnym warunkiem żądani'a komisarjat dla spraw zagranicznych 0tego nie zamierza uwzględnić, wobec trzymał zawiadomienie od rządów Anglji,
czego nie jest wykluczone, iż bOlszewiCYlrrancii i Stanów Zjednoczonych, przypoz postulatu tego zmuszeni będą zrezygno- minające, iż Rosja i Chiny zobowiązały się,
wać. W każdym jednak razie zdaje się w swoim czasie nie rozpoczynać działań
być rzeczą pewną, iż rząd moskiewski wojennych, o ile by przez nikogo nie były

b~ się

rwać będzie więź organizacyjną,

napadnięte. Dalej wyrażają rządy mocarstw nadzieję, że Rosja i Chiny wstrzymają się od kontynuowania kroków wojennych i uznają ' możliwość porozumienia się
w czasie najbliż~ym na drodze pokojo-

'

w~.

Na demarche mocarstw odpowiedział
Litwinow w sposób stal14ilwczy, usiłując
udowodnić, że
ofenzywa rosyjska była
jedynie następstwem aktywności Chińczy
ków na pogran.lczu rosyjskiem oraz bezpośrednią
konsekwencją
zajęcia
przel
władze chińskie bez jakiegokolwiek uprze
c!zenia kolei wschodnio-chińskiej.
Litwinow stwierdza, iż "nie bacząc
na liczne ostrzeżenia, napady mnożyły
się i wreszcie zmusiły sowiecką armję da
leko-wschodnią do podjęcia w interesie 0brony kraju i ochrony ludności kroków od·
wetowych".
Objaśniając w ten sposób ostatni,
krwawe wypadki na Dalekim Wschodzie, zastępca komisarza spraw zagra.
nicznych zauważa, iż "demarche trzecl!
rządów jest wywieraniem presji na podjęte już bezpośrednie rokowania z Mukdellem". Zdaniem rządu sowieckiego do
zlikwidowania konfliktu doprowadzić mogą jedynie bezpośrednie pertraktacje rosyjsko-chińskie, a dlatego rząd moskiewski
nie zamierza tolerować mieszania si~ w
sprawę tych państw trzecich.
Stanowczość Litwinowa pozwala przypuszczać, iż Rosja sowiecka zdecydowana jest wyzyskać na swą korzyść swą 0becną przewagę na Dalekim Wschodzie,
spowodowaną ostatnią ofenzywą armj:
czerwonej i powszechną demoralizacjI
armji chińskiej.

Honorowe obywatelstwo pow.
zdołbunowskiego

dla Marszałka

Piłsudskiego

Na osłatniem ogólnem zebraniu sejmiku
wszystkie gminy powiatu zdołbunowskieg'
postanowiły zwr6ci,ć się do Marszałka Jó.
zefa Piłsudskiego z prośbą o przyjęCie honorowego obywatelstwa całego powiatu.
Sejmik postanowił nadto wybudować SZ!?!.
tal na 40 łóżek im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego.
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Obce

Zegluga rzeczna w Polsce
~r~ewóz drogą wodną

jest kilka razy
od przewozu koleją

...••••••••••••„••••••••••••••••••••

tańszy

kapitały

w przemyśle niemieckim
Od czasu stabilizacji walutowej w Niemczech jeświadkami doniosłego procesu
opanowa·
nia niemieckiego przemysłu przez obce kapitały.
Przyczyna tego zjawiska tkwi w tem, iż Niemcy
zracjonalizowały wprawdzie &wój aparat produkcyjny do najWYższych granic tak, że mogQ dzisiaj slrntecznie koukurować na rynkach świata, równocześ·
nie jednak pozbawiły się własnych kapitałów,
któreby im umożliwiały odpowiedn~ ekspansję.
Tem samem stajQ sio zakłady niemieckie poŻQ·
danym objektem tranzakcyj dla międzynarodowe·
go kapitału finansowego, który różnemi korytami
steśmy

napływa

do kraju.
W ciQgu ostatnich zaledwie kilku miesięcy na.
stępujące przedsiębiorstwa niemieckie przeszły pod
koµtrolę zagranicznych koncernów.
1) N. S. U. Automobilwerke A. G. sprzedały
50% akcyj za 10 milj. marek włoskim zakładom
automobiloWYm „Fiat".
2)_ Fabryki firmy automobilowej ,,Opel" w Riis·
selhe1m przeszły w r~ce amerykańskiego koncer·
nu „General Motors Corporation", który zakupił
80% akcyj za 60 milj. marek.
3)_ „Osram" spół~a. produkujQca żarówki, a po·
zostaJąca w stycznoscr z A. E. G„ Siemens i Hal.
sk.e, oraz szeregiem. innych firm
elektrycznych,
sprzedała 16% akcyJ General Electric Comp. lo
samo towarzystwo amerykańskie zawarło
ukłacl
współpracy z A. E. G„ w związku z czem zakupili'
od A. E. G. pakiet akcyj za 30 milj. marek płacQc
200% ich wartości.
· '
4) ~zi:skosłowacki koncern Schichta zakupił dwa
przeds1ęb1orstwa niemieckie: „Reichardt·W erke" i
„Gaedke" w Hamburgu.
. 5) Francusko-szwajcarski koncern Nestle-Caillei
zakupi większość akcyj fabryki czekolady Sarotti .A. G. Berlin".
"
6) International Telephone und Telegraph Corp.
zakupił za pośrednictwem swego towarzystwa Intei:national. Standard . Elektric Corp." większość "ak
CYJ zakładow telefomcznych i telegraficznych „Fer·
dynand Schuchardt Berlin".
7) Fabryka łożysk kulkowych S. K. F. w Goate
b~r~ w Szwecji zakup.iła analogiczne fabryki „Ve·
reirugte Kugellagerfabriken" w Niemczech.
Są to wszystko tylko przykłady, a nie dokładne
w.yliezer?e. tranzakcyj, które dokonały się w ostat
ruch 1Dl~111cach. J?.otyczyły one pozatem jeszczt
~abryk~cJi. karoserJi do aut, produkcji celulozy,
Jedwabiu 1 przemysłu żelaznego.
Równoeze.śnie odbywa się proces koncentracn
ny w obrębie samego przemysłu
niemieckiego
który jeSt bardzo często wstiepnym krokiem d~
międzynarodowej kartelizacji.
J. B.

liedługo zima obejmie w swe mrożne kleszcze wodne z Rumunją. i z morzem Czarnem.
\asze rzęki spławne, pozbawiając nas. w ten
Dodawszy do tych planów inne mniejsze,
l'osób na pewien czas komunikacji rzec:zmej. otrzymamy obraz potrzeb naszych w tej dziDługość dróg wodnych z i·ozwiniętlł
ie- dzinie, które będzie można zaspokoić za cenę
tlugą wynosi w Polsce
zaledwie 1.863 km. około 1 miljarda złotych. Oczywiście, że na
1est to niewiele, je§li się zważy, że drogi wod pierwszym planie jest budowa t. 2/N. kanału wę
Je Francji ciągną się na powierzchni 12.000 glowego, łączącego zagłębie z morzem; budo•m„ a Niemiec - 10.000 km. A szkoda. Prze wa ta ma kosztować około 600 milj. zł. i jest
wóz drogą wodną jest 4 do 5 razy tańszy od obliczona na 25 - 30 lat.
przewozu koleją. Gdy na kolei parowóz o sile
F. J.
l.000 K. M. przy srednich spadkach ciągnie
·~.W_R _ _ _ _ _ _ ;~__:- - 0
'•
•
• • ,-~·· ~ - - - · . : . : . - --- ·- · - · -':! . ~',_•O!'- '
pociąg z ładunkiem 1.000 tonn, to na kanale
:feglugowym holownik o sile 100 K. M. może
eiąg-nąć 1.200 tonn, a na dużej rzece
holownik o sile 1.000 K. M. może ciągnąć przeciw
grądowi 4.000 tonn z szybkością 5 km. na 150dfilnę. Płynące z .biegiem prądu barki
nawet
posłem
&ez holownika otrzymują jeszcze siłę pociągo
Z okazji :f.i·nlandzkii.ego święta narodo- stosunków ekonomicznych między Polską
Wfł od prądu, która, naprzykład, na Wiśle, dla
·oarki o pojemności 1.000 tonn wynosi około wego
(dnia 6 b. m. - 12-ta rocznica i Finlandją. Równie-ż i w tym roku ek~OK. M.
niepodległości
Finla.ndji) sport polski do F:inlandji zwiększył się.
odzyskania
Nasza rzeczna flotylla handlowa rozporzą
zwróciliśmy się do
poola
Finlandji
w Wartość jego wynosiła w ciągu pier-wdzała ostatnio 119 statkami parowemi o sile
przeszło 13.0.00 K. M„ 18 statkami motorowemi Warszawie, p. Gustawa Idmana, z proś- szych dziewięciu miesięcy około 18 milj.
o sile 879 K. M„ 444 barkami i krypami o si- bą o parę słów na temat stosunków fin- złotych. Z towarów, eksiportowanych z
le nośnej, wynosz~cej przeszło 77 .OOO tonn.
landzko-polskich. Poseł !dm.an oświad- Polski do Finlandji,
przedewszystkiem
Drogi wodne, jako szlaki komunikacyjne, staczył naszemu wspóJ;p.racownikowi eo na- wymienić należy węgiel, naftę, cukier i
ją. się u nas coraz bardziej popularniejsze, co
zboże. Natomiast eksport z Finlandji do
widać choćby w stałym wzroście przewozu pa- stępuje:
Stlżerów i towarów. Gdy naprzykład w r. 1923
„Stosunki między Polską, a Finlandją Po.l&ki nie wykazuje tendencyj zwyżko
na nie-których naszych drogach wodnych (na są coraz ściślejsze. Zdaje mi się, że jesz- wych. Wartość tego eksportu w tym s.aWiśle między Sandomierzem, a Toruniem, ocze nigdy tak duża liczba Finlandczyków mym okresie
wynosi. zaledwie około
raz między Sandomierzem i Gdańskiem) prze
wieziono przeszło 350.000 osób i 140.000 tonn nie odwiedziła Polski, jak w tym roku. 750.000 zł. Z Fin1a.n.dji do Polski wywotowarów, to już w roku 1926 posażerów prze- P.rzyjeżdżali urzędnicy, uczeni, dzienni- z.i się międzY. innemi tekturę, towary
wieziono około 800.000, a towarów - przeszło karze, sportowcy, artyści, młodzież &ka- gumowe, ser, wirówki i kamienie J>rukoi00.000 tonn. Mimo to ruch na na.Szych drogach wodnych stanowi tylko 3.1. proc. w o- d€micka i t. d. Oczywiście taka wysta- we.
Pil"Zyczyny dla których stosunki han. gólnym ruchu towarów i 7 proc. ogólnego ru- wa, jak w Poznaniu, musiała przyciąchu pasażerskiego i towarowego; podczas gdy gnąć gości z obcych krajów, których po- dlowe nie rozwijają się jeszcze należy
'fi Niemczech wynosi on 25 i 33 proc.
byt nie ograniczył się do Poznania, lecz cie, tkwią poczęści w depresji ekooomicz
Różnica w cenie przewozu masowych ładun
którzy
skarzystali z okazji, by zwiedzić nej, która się daje we znaki w obydwóch
ków między kokją :ielazną, a drogą wodną
w brawynosi na tonnic-1tilometrze 1% gr.; ostatnio Polskę. Przypomnę bytność prof. Mikko- krajach. A przedewszystkiem auma przewozów wynosiła w Polsce okoł'o 16.6 ła w styczniu r. b. i jego odczyty w Uni- ku taniego kapitału, który: i IDY, również
miljardów tonn-kilometrów. Wziąwszy pod u- wersytecie Warszawskim. Podróż prof. odczuwamy.
wagę charakter naszych przewozów, przypuść
przemysł obuwiany
zorganizowało
Towarzystwo
Lecz miejmy nadzieję, że jest to stan
my, że odsetek tych przewozów, jaki powi- :M.ikkola
Polsko-Fińskie,
założone
w
roku
1928,
przejściowy
i
że
ułatwienia
na
rynku
w Niemczech
nien wypaść na drogi wodne, wyniesie tak,
jak we Francji, czy Niemczech 20 proc. ogól- pracujące od tego roku nad zbliżeniem pieniężnym pociągną za sobą ożywienie
W kołach przemysłu szewekiego w Niemczech
nego przewozu; a więc przy korzystaniu z dwóch krajów. W roku bieżącym zał-Ożo- stosunków handlowych. Państwa nasze wywołała duże wrażenie wiadomość, iż znanJ
wcdnych
zaoszczędzilibyśmy:
1.5 no Towarzystwo Fińsko-Polskie w Fin- mają dużo interesów wspólnych, a :ia- czechosłowacki ,.król" szewcki - Tomasz Bata c:lróg
gr. x 4 miljardy = 60 miljonów złotych i o
k.tó~ usadowił się już na dobre od dłuiszego eza
de~ konl'likt nas nie dzielil'111 •
ta.kił sumę zmniejszyłyby się koszty
własne landJi.
su Jako konkurent na rynku niemieckim zamieBardzo pożądan(l byłoby
pżywienie
przewożonych wodą towarów . .Ale na tem
nie
rza . utw~rzyć nowe. filje sprzedaży hurtowej i
koniec: zważmy, że dla tak wydatnego poddetahczneJ w Drezme, Plauen i w Norymberdze.
Diesienfa naszej żeglugi musielibyśmy nabyć
Pozate?1 Bata. zan;ue~za przeprowadzić likwidację
odpowiedni tabor. Otóż ten tabo1· kosztowałby
nabyteJ dawneJ społk1 akcyjnej zakładów obuwia·
Ił 198 miljonów złotych taniej od taporu kolen~ch p. f. ,.Roneo" (jedna z największych w
j.owego o tejże samej zdolności przewozowej.
Niemczech) i przekazać kierownictwo wszystkich
W tygodniu ub. nastąpiło na :w~zys~ki~h procent. Ze względu jednak na sprzeciw wszyJ~s;1c więc, że wysiłki naszych władz i wy~on~rolowanych przez siebie w Niemczech przed.
~tn~·ch techników znU.erzają w kierunku za- rynkach metalowych nieco większe ozyw1erue. stkich prawie innych grup restrykcji produkcji l!lębiocstw nowoutworzonej
spółce akcyjnej T(
Ceny
metali
na
giełdzie
londyńskiej
kształto
nie
uchwalono.
Na
konferencji
kartelu
cynkopewnienia Polsce Jaknajgęstszej sieci dróg
masz Bata.
wodny<:h, a stwo1·zone przez społeczeństwo To wały się niejednolicie; zwyżkowała cyna i wego, która odbyła się, jak wiadomo, w Bruk
Wal'zystwo Popierania budowy Dróg Wodnych miedź elektrolityczna, spadły natomiast cynk i seli 19 listopada postanowiono rozwiązać karw Polsce jest najlepszym wyrazem zaintereao- miedź standard, wszystkie zaś inne metale u- tel z dn. 81 grudnia i zebrać się dopiero w
trzymały się na poziomie niezmienionym. We- drugiej połowie stycznia celem omówienia moż
wań naszemi drogami rzecznemi.
Potrzeby telefoniczne w Polsce w ciągu ostatW pierwszym rzędzie wchodzi w grę połą dług przewidywań fachowców, baissy w naj- liwości stworzenia organizacji, opierającej się
e-~nie zagłębia węglowego z
brzegiem mor- bliższym czasie spodziewać się nie należy, al- na innych podstawach. Daleko idące różnice nich dwóch lat zostały całkowicie zaspokojone.
s1dm w Gdyni, czyli t. zw. kanał węglowy, któ bowiem konsumenci zńe są dostatec.znie zaopa- poglądów między przemysłem polskim, a inne Mimo braku wielu urzfłdzeń technicznych Pań
1·yby biegł z zagłębia przez Łódź, Łęczycę, je- trzeni w metale, ponieważ przez dłuższy czas mi grupami kontynentalnemi, Die dały się bo- stwowa Wytwórnia Telefoniczna zaspokoiła wszyst•
zioi·a kujawskie do Wisły, a stąd dalej do mo- wstrzymywali się od kupna, licząc na dalszy wiem uzgodnić. Polacy przeciwstawili się ogra- kie potrzeby ,,PASTY", poczty i wojska. Znor·
rza. Dalej jest mowa o połączeniu drogą wod- spadek cen. Wobec tego można przypuszczać, niczeniu produkcji, rz;właszcza w proponowa- malizowany wyrób krajowy okazał się niezwykle
nym stopniu 10-15 procent. Przyczyna tego dobry i trwały. W zwiQzku z normalizacją apara•
!14 Brześcia n-B. z Warszawą przez Małkinię i że popyt na nie będzie duży.
Cyna osiągnęła w minionym tygodniu dość negatywnego stanowiska lezy w tem, że wraz tów fabryka
z Pińskiem przez rzekę
Muchawiec, Kanał
wyrabia równ~eż inne artyknły
Królewski i rzekę Pinę.
Następnie
rzeka znaczną zwyżkę, wywołaną pogłoskami o mają ze wmiejszeniem produkcji cynku musiałaby techniczne pomocnicze. Dyrekcja Wytwórni prze<
Dniestr po połączeniu jej z jednej strony z cem nastąpić ograniczeniu produkcji; pogłoski spaść wytwórczość kwasu siarczanego, jednego prowadziła ostatnio studja zagranicą nad kon.
Sanem w miejscu, gdzie wpada on do Wisły, te jednak, jak się okazało były mylne, albo- z podstawowych surowców do wyrobu niektó- strukcjQ technicznQ liczników elektrycznych i w
a z drugiej - z Prutem - da nam połączenie wiem 27 listopada odbyło się posiedzenie Tin rych nawozów sztucznych. Wiadomość o roz- najbliższym czasie przystępuje do ich produkcjj...
Producers Association, na którem czołowa gru wiązaniu kartelu spowo.dowała znaczny spadek
~QH WM§5$'łS 3'@M
I i!§!JI
$!+?'*
pa partji grającej na zwyżkę, a mianowicie cen cynku.
Anglo Oriental Corparation, której udało się
Ołów miał tendencję utrzymaną, miedź ~ś,
I>ziesięciolecie
w ciągu listopada podnieść cenę cyny o 15 Ł. wskutek małego popytu, uległa zniżce.
zapronowała ograniczenie
produkcji o 10
jugosłowiańskiego
----.J• > '•
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Polska i Finlandja

Rozmowa z p.

ldmanem

I

Bata podminowuje

---0--na światowych

rynkach metali

Polskie liczniki telefoniczne

Rozbudowa Gdyni
· i wybrzeża

W dniach 29 i 30 listopada r. b.

odbyło się w
pod przewodni<:twem naczelnika wydziału
portowego ministerstwa p.-zemysłu i handlu, inż.
Lęgowskiego,
posiedzenie stałej międzyministe·
rjalnej komisji dla spraw rozbudowy Gdyni i wybrzeża.
W sprawie rozbudowy wybrzeża komisja
""°-ysłuehała sprawozdania ministerstwa komunikaeji, dotyczącego wniosków Zwi11zku Uzdrowisk
Poiskieh, domagajQCYCh ~ię ulepszenia połączeń
kolejowych s kąpieliskami na wybrzeiu. Mini&terstwo komunikacji 'fIWZględniło nill"mal wszyst·
kie wnioski i propozycje Zwi11zku
Uzdrowisk.
Część tych wni0$ków zrealizowana będzie ja~
w
r;oku 193{), część zaś w roku 1931. Komisja wypowi~.ał~ ~ę dalej po raz trzeci z~ koniecznościę
mnożhwiema ze strony rzQdu społce ,;Jurata" na
Elelu wybudowanU. mn-..-.esnea:o wielkiego kQpie-

~yni

łilika morski~

Giełda zbożowa
"rto

CENY RYNKOWE.

25.5.0 - 25.80; Pszenica 40.00 - 41.00;
Owies jednolity 24.50 - 25.50; Ję,czmień na
kaszę 25.75 - 26.75; Jęczmień browarny 27.IC
- 29.00; Rzepak 78.00 - 80.00; Mąka pszenna
luksusowa 72.00 - 75.00; Mąka pszenna 0000
6200 - 66.00; Mąka wedug typu przepis. 40.00
- 42.00; Otręby pszenne szale 20.00 - 21.00;
Otręby pszenne średnie 17.50-18.00;
Otręby
żytnie 14.25 14.50; Kuchy lniane 44.00 4it(l0; Kuchy rzepakowe 33.50 - 34.50; Fasola
Willa 90.00 - 95.00; Groch jadalny 38.00 -

'3.00.

&roty średnie. -

Usposobienie słabsze.

Banku

Narodowego

!!',~M MOZATEAT~
UL KILIŃSKIEGO Nr. 178
Od wtorku dnia 3 d• poni.działlcu dnia 9 rrudnia 1929 roh wł.

,,..

USMIECH LOSU
Podług głbśaej sztuki Wł. PERZYŃSKIEGO

W rołach ~łó-wnych

JADWIGA SMOSARSKA

KAZ. JUNOSZA STĘPOWSKI

JUZEF

~ĘGRZYN.
Nastttpny proiram:

li.OŚĆ ICOZAICA
w roli

a"łównej

JOHN GILBERT

Z okazji dziesięciolecia
jugosłowiańskiego
Banku Narodowego, gubernator Banku Bailoni, wygłosił na specjalnej uroczystej akademji
dłuższe przemówienie, w którem podkreślił, że
Bank Narodowy odegrał niezmiernie doniosłą
rolę w dziedzinie konsolidacji życia gospodarczego kraju i stabilizacji waluty jugosłowiań
skiej. Dzięki rzeczowej polityce banku dynar
tak umocnił swój kurs giełdowy, że dzisiaj
zaliczony być może do najbardziej ustabilizowanych walut europejskich.
W ciągu ostatnich czterech lat wahania km
su dynara były tak nieznaczne, że nie trzeba
ich wcale brać pod uwagę. Mocny kurs waluty
przypisać należy w znacznej mierze temu że
ba~n~ty j~gosłowiaiskie zabezpieczone sił w
złocie I dewizach. Zapas złota Banku Narodowego wzrósł w ciągu dziesięciu lat z 30.000.000
na 95.000.000 dYJlarów. Stopa dyskontowa Ban
ku Narodowego nie ulega również wahaniom
~trzymując się o~ dł:iiższego czasu na jednyZX:
I tym samym poz10nne.
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ŚWIATA

10 lat za spr.z eniewierzenie 100.000 dol. Dożywotnie więzienie za kradzież 10 kur
.

Z Ch,i cago

donoszą

o ciekawym zbiegu zał złodzieja na dożyw.otnie więzienie.
jest charakterystyczną
Zapewne pan dyrekto.r, patrząc na
11ustrac3ą dła popularnego ·przysłowia, że
tylko małych złodziei wieszają, zaś wiei- swojego kolegę, b~dzie się oddawał nieraz
cy, bą,dź to cieszą się bezkarnością, badź przyjemnym rozmyślaniom, ile to kur, po
10, w sajmniej względnością swych sę- odsiedzeniu kary, będzie mógł jeszcze spod.ziów.
.
kajnie spożyć za ukradzione 100 tysięcy
dolarów.
W Chicago olbrzymie wrażenie wywoJał proces ~ezesa wielkiego Banku finansow.ego Johna Tombuma, który zdefraudował nie mniej, niż 100 tys.ięcy
dolarów.
Trzy jabłuszka dziennie i trzy coctail'e - to pokarm
,v.rskutek czego iRst.yt~cja, na ~zele którc>j
angielskiej elegantki ·
stał, .. zos~ała powaz.rue zachwiana, a tysią
~e kliJentow banku popadło w ruinę maPodczas, gdy paryskie elegantki, któ-1 wieka biorą mdłości..."
qątkową: Proce~ ebfitował . w momenty rym ~C?da nakazywała d?i!chczas naś!a- .
Ale za to piękna pani ma wysmukłą.
s~n~ac_y3ne, a najlepsi adwokaci miasta po- dowac Jednowymiarową hnję matematycz- linję i suknia leży na niej idealnie, to znadJęh się o~rony osk.uż.onego. Proces slrn:l- ną, posłuszne nO'W'emu nak'12owi mody czy jak na kiju · od szczotki do
zamia~Y.ł si:ę zasądzeniem
defraudanta na 1c powoli starają się odzyskać utracone dwa tania.
lat więzienia.
wymia~y - i . tyć na gwałt - ich siostrzyce
Pozatem w swych dążeniach do doskoZasądzonego przewieziono onegdaj do z drug1e3 strony kanału pozostają nadaL nałej chudości, modne Angielki doszły do
wynalazku, iż alkohol cudownie oszukuje
~k~. karnego w Chester, gdzie ma od- przy t. zw. wiotkiej i wysmukłej Iinji.
&1edz1,e.c karę. - 5.z.czeg.ólniejszą ironj.ą lo· Nie pomaga protest żołądka, tego gbu- uczucie głodu, to też oo nieskompliko\su w .tym samym dum i o tej samej po- rowatego tyrana, maiącego się . tyle na · wanego menu w postaci jabłek dodały
\~ przytransportowano do więzienia w modzie, co koza na pieprzu i domagające- najrozmaitsze i mocno
skomplikowane
.Chester notory.cznego złodzieja Coy Le- go się codziennego haraczu w postaci cocktail'e, któremi zapijają ten owoc
~ który
grasował .I>O fermach oko- krwistego rostbifu, befsztyku, czy po- Ew~
~n_Ych, dopuszczając się drol>nych kra- żywnego P.uddingu. Dbając o sw.ą linję,
To masowe odchudzenie dam łondyń
.dz1ezy. W ostatnim
wypadku
Z{)stał lady czy miss jest głuchą na te nakazy i skich, które zmieniło je w istne widma
Leach .przyłapany na kradzieży 10 kur, miast wołowiny, kurzyny czy innej jarzy- uszminkowane i wyschłe jak szkielety,
~ ~~' bwr(,!c pod uwagę okoliczności ob- ny konsumuje na dzień po kilka jabłuszek przybrało tak groźne rezmiary, iż zmusiło
bązaJ,ą.Ce~ t . j. nałogowe złodzitjstwo, ska- na surowo, popijając to jakąś minerałną, lekarskie sfery. Londynu i całą jego prasę
a nierzadko purgienistyiczną wodą.
do poważnego zastanowienia się nad tym
Odzwyczajony od pracy żołądeczek masowym obłędem zwatjowacych elei kiszeczki wi-Otczeją, kurczą się i elegantka gantek.
z nad Tamizy osiąga wkrótce mMwny
Sprawa ta jest obecnie namiętnie i ży
Napiór~owskicgo 28
przez się ideał i wygląda jak prawdziwa wo komentowana we wszystkich łondyń
„śmierć angielska". Można o niej śpiewać skich gazetach, które z tego powodu biją
słowami
owej popularnej ballacty-.o Esyde- na alarm, konstatując poważne niebezpieDziś i dni · iaast~ayc.A
czło-9 czeństwo,
ryce: ,.,Kości, kości, same kości, aż
___
_ _ .... zawarte w ttj chttdef sytuacji.
~kolic~ości, który

„Kości, kości, same kości•••"

+
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Kr61owie IRnnOl'll f imłechu

Pat IPatachon
Jako

P.asażerowie

na

gapę

Tryskająca oryginalnym żywio
łilWym humorem ko~dja w 10

aktach
Nar.tępay 'IM'arraa:

?2?

.nec:

???

pojl•bna" z Harr7m Liedtko.

~ek w clM .~~~· od r.ds. S,7 i 9, w
~1
3' Mbdziel.e l swwa o 1. w aiedz;.!~
aa pl•.,..azy ..,..,. ws:zptlńe rniej&ca.po-40 2J'OIZY.
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Radę na

wydał urząd

hlgjeniczny pocałunek

1-azy

. raz z tego sprawę publiczną.
Urząd zdrowia sta11tt Kansas wydał w
tych dnrach cały zbiór prawideł, 0·1nosr.łcych się do tej najmilszej czynności zwłamłodszego pokolenia ludzkości.
szcza

nych dy.mem papierosów jest conajmniej

zbrodmą. Dowiedzą się, te w chwili, gdy
pragną całusów, powinni bacznie spoglą
dać na termometr i barometr, gdyż wszel-

'kie zmiany temperatury szkodzą„. pocaczynn?ści połegająC:j. n~
z~kmęciu się łunkowi. Kto całuje, ubrany w futro, a
WaTg i głosnem mtasmęcm.
potem zaraz całuje już rozebrany, w poko-

Przedewszystkiem dowiedzą się, że na
zakochanych czyha cała arntja uzhrojoS~alu ~acja muye>:ua w wyl:o11„i11 orkM•
nych bakteryj, gotowa w każdej chwili
itry 1y111fo11iuaej pe.I bah1t4
pożreć żywcem ją 1 jego. Następnie doRomlJ'AEDA ULATOWSKIEGO.
liiiiiiiiiiiiiilii•iiiiimiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil. wiedzą się, że aczkolwiek całować to nie

ju, popełnia nreostrożność tę samą, jaką
by popełnił, wychodząc nago na 30-stopniowy mróz. Gdyś już masiał całować mówią prawidła - wei zaraz kątiie1 cie-

Ehl.toatr w !..U

IPLllllDl·
D
20. JrDUTOWICZA 20
Czwarty RekoRIOWl' T]l4bW
Wiolkł ffla

•twl.Uw1 ipl

*f•

,,statek
Komedjanłów"

zdrowia stanu K<:a,1as w Ameryce

Gdzieżby, jak nie w Ameryce, pomy- grzech, ale całować się w lokalach o ·
ślano o higjenie pocałunku i zrobiono za- złem przewietrzeniu, dusznych, ·napełnio-

cl:UJl~ę

ostatni wynz todi.aiki

kmema~raficnei-

W rolada rłówar.ch:
Dwis zwiaidy ekranu:

LAURA LA. el.ANTE
ł JÓZEF SCHlLDICRA'UT
Dziś 3
godz.
5.45,

seanse

1.45, i 10-ej
!ia 1-a, ..... ceDJ miejsc

o

Zł.

1.-, 2.-, 3.-

płą i... strzeż się przeciągów.

pobierają się w rodzinnych miastach, i w obcych. :Ma
się rozumieć, w razie porwania c:zy ucieczki wieje sit
zwykle do innego miasta. Dlaczego - Don K-0jot n.ie
wie<mał. Taka moda i kooiec. Ratleksja ta na.pełnił&
WHITMAN CHAMBERS
go otuchą.
ją - moją„.
Mile odwijały się jedna za <h'ugą nkzem nici z kłęb-Mydełko podniósł wysoko brwi.
ka. Upłynęła godzina. Don Kojot.owi mignął słup drogowy z napisem: Carson 19 mil. Pr:zegonilti. kilka samo- I my ma.my go złapać? - mpytał.
chOOów Za każdem talciem spotk:amdem Doo Kojot podno
- Nie inaczej!
Monohmn ruie oszczędzał a.ni maszyny, a:ni pa.:saże- sił się i wychylał skwapłirw!ie głowę nazewną.trz poto
Rzucił z trzaskiem słuchawkę.i . nie zważając
rów. Wiedrmał, że zostanie zapłacony i dobrze za~aco- tylko, by za chwilę opaść zpowrotem. na. siedzenie. Puls
,,ytaj.ąoe spojnenie ~ ~ z kancelarji w,· ny. Ponadto jego samego ogarnęła gorąezka pościgu. bil mu jak szalony w ag<>nji oc:zek!iwania. OLoło miał
hotelu, oddalonym o jeden łłok, Mydełko i Kolek • Mo Nacisnął pedał gazu i nie pusze.zał g<> pomimo wybo- pokryte kropelkami potu. Czyżby go mwiodlo opia!l{'han i;vypoczywalii po trudach nom.ej podróży. DoĄ jów, głębokiego piachu, wyrw i ka.mieni. Don Kojot kuńeze przeczucie? A jeżeli Chandler i Ga.yie -mięli
Koj-0t przebył itę przestneń jak strzała, wleci&ł po s~ -<3lł srce w gardle,_ lecz m~. ~ s!ę ~al, to ~ko~nie śJllb w Ch~ StY'?. A ~ ~ badach i 'WP8df do pokoju. P'ayjaciele lei;eti w l'óZkad1. ,
w tym celu, zeby naglił do Wię'ksz.ego pospiechu. wią · się tu w polowamire na. d2:ikiie g~ !
o&łonięci dmmrą dymu.
OO Cb.a.ndłer Oity do Catrrolln l>yło opętane sześćNagle w chwili, gdy~ mów~ pod gó1d~t mil - sześćdziesiąt mil 1.lłej drogi po nierów- rę, Doo Kojot poch.wyoil okian ~jący ich o.
- Co tam i!WWe&X> eh~ _ .~ Mydelk:o.
- Wseystkoo Djabeł mi uciefd!
nym terenie. W zwyikłyeh ~ tmebahy na prze· gromny samochód. Pomał go odmzq, ~lnie, bły. - Więc gońmy go! - mreehota.'ł Mydeł)w, wys.ka- byoie j~~ ~odem _najmniej trzy godz;„ny czasu. 'S'kawicznie, z~ pewnością. hem cimia ~liwości!„. ·
1rnJąc iz łó:lka. Daką.d uci6ldt!
Szybkosc, z ]aiką pę<YlJił Kdek Monohan, skracała po- Mamy icll ! - krzyknął tdumf&łnie, podnosząc
- Prędko! An.ro! m.eranek Cm:oon! Potem wam po- dróż o połowę, ma się~ gdyby im się poszczę- 9ię na siedzeniu. - Kdeik, na Boga! Dodaj garzu!
~em!
śclło i obes'l1o ~ bEtli pęlmięcia' opony 'cey emgoś'"podoMaszyna skoczyla. naprmd niby~ :rzucający sit
- Słowa i a'kcja Don Kojota
wymagały komen- bneg"Q.
w ~g i Don Kojot u~adł z ~ rapto·
jarzy. Kdłekńtrydeł)rorzbiegii za nim po schodach bio- Jeżeli nas wypnzedził o półt.orej godziny, to go wnośCJJ.ą. Ale zat'arll wstał i pnywad di»opsrora przed·ąe po dwa~~~~~ do sam.ocli~„ po- jeszcrlJe dogonimy - powied7Jia:ł' sobie iawrence. - A "niego. si~ni~. ~e mu ;4~iewało, a -opaiooa twarz
tęż.ny motor :za.~ ~ naoisnąt pedał, i po.fm- . · e nawet, ~ () d~ bo p~ zała.twienie prormemała wieiliem ~·
~~i jeT.dnią, z na~ :nf~ szybkością. Koc.b. fo..'nlalności zajmtrje tr'oclię czasu,,{Kiedy to
Samochód Chandlera maj dowal ~ w odległości
lek Mo~ D!e ~l :roore arcy.(Jobeym smfe.ire:m. Kie- oni wyjechali z Bookaroo? O kt&rej ~ ! "Dorr:ing- mniej niż ćwierć :mBi od nkh i posacuał"aii} 1Z umiark(...
dy mn sil}:~łD, Wob~ał sobiet.PJBW-O drogi przed. \ton me mów:il. Prawdopodobnie sam nie wi.edziat. Ale waną szybkością.. Jakkołwiek ciągndia. ·siQ'C nim gęsta.
wscy~~ też, że tym·J.lll'1lem wymagano od P<>winniśmy ich dogonić .Musimy ich dogonić!
'Chmura kurzu, Don Kojot był pe.w.Q51'~ ie odróżl':ia trzy
niego pośp~u, 'to rei; ~ Ko~~ ~· Mydełko . złapałf
Błysk .~P?koj~ce_j. myśłi.
. . .
. . ':J>?Staoie? dwi€ na ~f?~ si'e<;z~ 8. }edn~ . i:ri~
oddech ~ter({) wte.ąy~ gdy znaileźli Slę poza miastem.
- A Jezeli zm1enil1 plany? A J0Uh meey:~wah saę. kierowmcy. Odległość m1'irl'ZY scrga:neml , l POS~tgtem
-Mito mknęlb I(() wyl)ois.tej swsre, biegnącej krętą, białą jechać do ~go miasta? Albo na.wet ~ ślnb w. zmnie;iszała sę z każdą sektmdą. ~q,t otwm.".;y,
~ą.~ku.łudł.nocY.· Myd.r;ttko _ odwrócił~ i snojrzał na. Cha:ndler .C ity? Niema na ta żadnego prawa. Lu<WiP- JechaE w .2'órę diiig;r:, 1agoomz poeh~cią.. '(d. c. n.).

,,DON KOJOT''

me

Lawrence'a,_ ror.d<>żonego . na. tylnem siedzeniu.
- ·Co się stało, ?~1e? - ~ł, szezerLąC zęby.
- Czy nas prawo sciga?
- Nre. Oóż 'ZllOWU'! Jesteśmy w porządku. ściga.my.
Chandlera. Porwał - psiakrew! - porwał moją - mo-

„HASŁO"

o

Ambrożego

jest

JUTRO:

7

pierwszorzędnym

:: ls :: ~~

r.~·h;~•ic:

~:łimlil!milml!IB!li

Z ufnością oddaje się dziecko

szkole,

I

Dzisiejsza szkoła tak jest przeładowa- przeszkadza.C Ciz:iecku, wi~·ni.ewiere ~

szy zasób wiedzy, umiejętność pracy i ma nauczyć u~znia,. żeyop~stu n~ . ma zabierać mu ~zasu_. Zresztą święcie je
Ws. kai~źyca f· 11 ... 48 wchłonęło w siebie tę nieodłączną cechę czasu na poświęcenie w1ększe1 uwagi jego przekonana, ze dziecko ma w szkole sta-]
19
4
Zached " f·
•·
kulturalnego człowieka - dobre wychowa- wychowaniu.
ranną opiękę, i że szczególnie jej dzi~

I• k• h
polskim

k
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Zebrania kontrolne

Dziś o
sić się na

godz. 9-ej rano obowiązani są zgło
zebrania kontrolne w P.K.U. Łódź
Mfasto I przy ul. Nowo-Targowej 18 szerego·
wi rezenvy i pcsp:1litero ruszenia z bronią. i
bez broni (kat. A. C. D„ względnie A. C., j.etlen C dwa urodzeni w roku 1889 zamieszkali na
~erenie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 Komisarjatów P. P.,
którJeh nazwiska zaczynają się na litery: Sa-

S1.

W lokalu P. K. U. Łódź-Miasto II . prży ul
Nowo-Cegielnianej i l szeregowi rezerwy i
pospolitego rus~en.i& z lJrol'lią i bez broni . uro<Jzeni w roku 1902 zamieszkali na. ter~e X-go
Komisarjatu P. P., których nazw.iska zaczynają się na litery: od A do Z.
Jqtro t. j. w niedzielę zebrania kontrolne
odbywają się

--

' __ „ ...._ _..·_.._::.. -·---i:,~

.

8 lat

---.....

·~ -·

Nauczyciel .wychowawca, pt:óc.z . ..nauczania swego przedmiotu, spełnia: ieszcze funkcje administracyjne. Po ~iel~„go:
dzinach pracy zarówno
nauc:yc1el Jak.~
uczeń są przemęczenL Tu m-0ze nastąp1c
fałszywa ocena umiejętności i z.dolności
ucznia. Często uczeń ma złą opinJę wskutek nieporozumienia.
.
Po kilku godzinach pracy dztecko
przychodzi do domu i natychmiast po obiedzie zabiera się do lekcyj lub idzie ~o kolegi, by uczyć się razem. Matka rue chce

·.,:;.,;.... -·--~..1~

ciężkiego

za zabójstwo

-~--·,.„

..:..:.-·-~--- ,-·--·-~~:4·:; •.

WiPzienia
~

męża

. .

.

•

•-

W. aniu wczorajszym Sąd .Okręgowy w ~ą aw~tur~, pobił .H ~tkfIWle, wyrzu~:

Łodzi rozpatrywał sprawę Władysławy Ko- g na ulicę 1 zapowiedział,
łodziejowej_ o zamordowanie męża swego do mieszkania.

;ie uie ,:wpusc1

siekiera.

Po dokonaniu tego wszystkiego J~kób

wiają się następująco:

Kołodziejowa powróciła do tnieszkan.ia

Szczegóły przestępstwa tego przedsta- Kołodziej położył się do. łóżka.

Kołodziejowie pobrali się przed 7 laty. i widząc, że mąż śpi, wyjęła z komórki sie-

Początkowo ich pożycie małżeńskie

Na 2ebr.ania należy przynieść ze sobq wszy jaknajlepsze.
etkie do1..„umeuty woiskowe.
(p)

było kierę -i kilkakrotnie uderzyła nią męża w
głowę, zabijając go na miejscu.

.

z biegiem czasu jednak Jakób Kołodziej

Nocne

dyżury

aptek

!i;iP.nicka 50), K. Chądzyńskiego (Piotrkowska
164), W. Sokolewicza (Przejazd 19), R. Rembie
lińskiego (Andrzeja
28), J. ZlUldelewicza

(Piotrkowska 25), Kasperkiewicza · (Zgierska
~).... S. Trawkowskiej .(Bl·zezińska 56).
(p)

Posiedzenie Rady Mieiskiei
°"

Po dokonaniu tego krwawego czynu
jej Kołodziejowa sama poszła do komisarjatu
jednocześnie, że ma kochanka, z którym policji i zameldowała o dokonanem mordergo zdradza.
stwie.
Od tego dnia począwszy między małW dniu wczorajszym przed Sądem Okrę
żeństwem wybuchały stale kłótnie i nie- gowym przyznała się również do m~ordersnaski, które zamieniały się wkońcu w stwa wyjaśniając, że mąż maltretował ją,
bójki i awantury.
·
bił i znęcał się nad nią.
Krytycznego dnia t. j. 20 lipca 1929
Sąd po rozpatrzeniu sprawy zbadaniu
roku Kołodziejowa powróciła do domu z świadków i wysłuchaniu przemówień
miasta.
stron skazał Władysławę Kołodziejową
Mąż urządził 1·1>1 z tebao powodu strasz- na 8 lat ciężkiego w}ęzienia. (p).
-J
0
zaczął zaniedbywać żonę,

Dziś dyżurują apteki: G. Antoniewicza (i'&

,

Jak się dowiadujemy, na.jbliższe posiedzeu.ie rady miejskiej wyz.naczone zo,tało na czwartek, dn. 19 grudnia.

zarzucając

zw. Za w. Praca

DelegacJ a J.> ol.

Będzie

to ostatnie posiedzenie bieżącej sesji rady, poczem rozpoczynają się
ferje, a na.stę_nne posiedzenie ra.d:v: od~P•
i
Społecznej
~·si~ w połowie stycznia. (b).
·, ~,
.
.
. .
.
. _ , .
__ . _
•
We wtorek dni1~ 10 b. m. delegaCJa Pol. s1eme s_ezonu mar~wego~ zrow.name Jlos~1
·Pożar W
-;,r Zw. Z~w •. „Praca,
yv ?sobach p.p.: posła ra.t. z~s1łku dl~ m1eszka~ących na. tere_n~e
•
.
~ • .
Waszkiewicza, Kazimiercza.ka, Zub.erta, w1~1sk1m z zam1eszkały~i na.tereme mieJB•CI Wołkowicz
Dębowskiego, Modrzejewskiego, Za1ącz- ~kim, . ustaw~ .o ubezpieczeni~ na star~ć
~ dniu wczorajszym zaalarmowano kowskiego, Krzemińskiego, Marciniaka, I od_ meszcz~shwych wypadkow? ube~1e;..:aż ogniową wiadomością 0 pożarze, Krupeckiego oraz po jednym przedstawicie czema w_ Kasie ~horych furmanow dmowktóry wybuchł W· przędzalni, należącej do !u z ka~dego zawodu zostanie przyjęta na kowych .i ceramicznych, oraz s~arga na fafirmy B-cia Wołkowicz, a mieszc 7 -'łCeJ· si·ę audjencji up. ministra Pracy i Opieki Spo- brykantow przemysłu ceramicznego na
-z
łeczne3·.
fatalne warunki mieszkaniowe, w jakich<
Qrzy ulicy SucheJ· Nr. 8. Pożar wybuchł na
Delegacja poruszy szereg spraw a mia- znajdują sie robotnicy, zatrudnieni w przeparterze fabryk.i w szarparnL Na miejsce
k
•
ł 'k'
.
śl
.~.
przybył u i III oddziały straży ogniowej, now1c1e:
ryzys w przemys 1e w o 1enm- my e .ceram1cznvm.
które po godzinnej akcji ratowniczej pożar czym, rozszerzenie zasiłków doraźnxch, znie r
ugasiły. Straty dość znaczne. Jak się oka·
0
zało, pożar wybuchł wskutek rzucenia niedopałka papierosa na szmatę obok szar,arni. (p)
na
0

u

ministra Pracy

przPdzalni

I

Opieki

lnwaz1· a cyga'no··w
miasto Zgierz

Komunikat
W niedziielę dnia 8 grudnia b. r. o godzinie 12, nastąpi w Miejskiej Galerji
Sztuki obva:rcie wystawy prac absolwentów i studentów Krakowskiej Akademji
Sztuk Pięknyeh - łodzian, zorganizowa~ej przez Sekcje Artystyczna Akadenri~
kiego Koła Łodzian w Krakowie.
Jak już donosiliśmy udział w wysta-

wre

biorą znani już młodzi artyści:

Iza Nitecka, Jerzy Kra.se,

Henryk

ffich, Stanisław Bieńkowski, Stanisław
~i&k, Andrzej Jurkiewicz, Jan Migdalw ~a.z Zygmunt Klinowski.

posterunkowemu
W dniu wczorajszym na stacji Opató•ek pod Łodzią miał miejsce tragiczny wy)0.dek. który zakończył się ciężkiem okaleczeniem posterunkowego. Otóż wysiada\1cy z pociągu posterunkowy policji w Paijankach Wacław Tarczy1'1ski pośłizgn<jł

do

szpitała

się zajmuią.

W. ten

sposóQ

dzieck-0 niejako .wymyka. się 2 pod kontro-:'
li. NiJ szkole za wielu jest uczniów, by)
każdego z nich można było otoczyć spe-J
cjalną opieką, dawać mu cady i wskazów-4
ki, zwracać troskliwie uwagę na sposób'
1· ego zachowania się. Nauczyciel .i'tO'T°aniczi
~o•
się do wył.ożenia wiedzy jednocześnie.
wszystkim, kontrolując naukę uczniów
pomocą pytań. Rzadkie odpowiedzi uczniał
nie mogą być.miarą. całej jego inteligencjij
w, domu - .uczeń odrabia lekcje, nie~·
dom<> czy .słsposób. należyty i właś · ,
Ostatecznie zaś rezultat brata.i gł
szej opieki zarówno ze strony szkoły ja
matki j.est taki, że uczeń przy koAcu roJ
ku przynosi niedostateczne stopnie.
J'aki stan rzeczy: jest zły.
Czy jest na to rtl{ła? Owszem,.._-·~
Rada ta będzie pożyteczna nietyk(} dla :na-'
uczyciela, ale i dla matki i dla ucznia.
Jest nią stały kontakt matek ze szko·
łą. Pozornie należałoby powiedtieć:. kon<.
takt rodziców ze szkołą. Ale właśnie chodzi
tu 0 te wrodzone zdolności .wychowaw.J
cze, które z natury rzeczy są przywileje.W
matek, a które nakazują, że przedewszyst4
kiem matka powinna setdecznie· zatrosz,
<nyć się
dziecko.
0
lfu przychodzi jej z pomocą sama~ztro\
ła. W szkołach urządzone s~ zebrania,.ro.i

za

dzicielskie, na których rodzice mogą ~
ust wychowawczy dowiedzieć się <> spr.a-i
wowaniu i postępa~h syna .czy córki. Z.tycH
godzin, każda matka, której dobro dziec~
ka leży na sercu, stanowczo powinna jak'
najczęściej korzystać. Rozsądny nauczy..;
ciel nietylko nie zniecierpliwi się-częstemi
odwiedzinami, Jecz przeciwnie, będzU:1
wdzięczny, bo matka ułatwi mu praw{
dziwą ocenę ucznia. Naodwrót zaś i.nior;
macje udzielone przez nauczyciela mate~
pomogą jej tern skuteczniej za.opiekowao
sLę dzieckiem, bo wówczas lepiej z.r-0znmie
ona, .w czem pomóc dziecku. Dziecko zaś
dużo zyska na częstem odwiedzaniu szkoJ
;ł przez matkę. Fala opieki me ·bę.~
'j~ż płynęła ponad jego gł.ową, .lecz de\
płem swem otoczr: bezpośrednio, dając:'mt
chęć do pracy, a wdzięczność i s~c7
ność dla rodziców i opiekunów.
T d
•
atki :. sz~
1 ą
rogą wspo 1~raca ~
• -..,,_,r-,
rasta do znaczema p\e!Wsz• edn~
·
.
-.
czynmka społecznego w kształtowarutfł.
. kol .
.
,w.eg<>' po ema.

izl1C\

.

~

.

.. ··-

......

_;

Aresztowanie wyrafinowanej
oszustki

i

.Wczoraj delegacja cyganów uaała ,się
N/i Pabjanicach aresztowand.- -w; ~
do komendanta m. Zgierza z prośbą o nie wczorajszym oszustkę, która upatrzywszJł
prześladowanie cyganów. Komendant Zgie chwilę gdy :W: mieszkaniu znajdowała s~
rza oświadczył, że z całą surowością bę- _tylko służba, zgłaszała się do mi.eszkarl
dzie tropił wszystkich sprawców kradzieży. szeregu osób. i podając się za krewn3·
Bezpośrednio po rozmowie wozy cygańskie. pani domu oczekiwała rzekomo na j
zaczęły opuszczać Zgierz. W samym mie- przybY,cie, a korzystjąc ze sposobnośc ,
ście pozostało jedynie6 wozów cygańskich. kt'adła cenniejsze rzeczy. Przy aresz.to.J
Cyganie przed wyjazdem usiłowali o- wanej znaleziono kilkanaście sztuk biżu~
kraść składy Zgierskiego Pr~emysłu Che- terji i' innych drobiazgów, pochodzących i
micznego, zamiar ten jednak w porę udarem J kradzieży., które zwrócono poszkodowa1
niono. Jest nadzieja, że w ciągu dnia dzi- nym.
~i~jsz~go pozostałe 6 rodztn również opu· Dokładnego nazwiska oszustki nie- roo-1
sc1 Zgierz. (p),
łano ustalić z braku dokumentów, sama
:r---·e
ona podaje aż trzy nazwiska, nazywając

Krwawa

bo'iłka
'.J

w restauracJ·i przy ul• Sienkiewicza 40
Wczoraj o godzinie 5-ej rano w Iokalu re~tauracj•i przy ulicy Sienkiewicza
<10, wynikł spór pomięd4.j" 'k.illm. gośćmi,
bardzo słabo trzymającem.i się na.
nogach, resztą rozporządzalnej przytomności.

Spór po kilku minutach zamienił

się

Rę'~ upadł tak nieszczęśliwie, że dostał się w krwawą bójkę, na noże i pięści. RozPf:Jli1 koła jadącego już powoli pociągu, któ wścieozone towarzystwo uspokoiło się do.lf -obciął mu stopę. Ofierze własnej nieu- piero w lokalu VIII kom. p. p., doką:l a-

'*«lgi udzielił . pomocy lekarz
EJtśtępnie w stanie groźnym

tdem tam

Przed niecałym tygodniem w Zgierzu
namioty obóz cyganów. Od tego dnia
począwszy Zgierz nie zaznał formalnie spokoju.
Rozpoczęła się serja kradzieży; bądź
to kieszonkowych, bądź rynkowych i- tym
sposobem mieszka11cy Zgierza byli forma!nie teroryzowani przez bandy cygańskie.
Onegdaj w nocy urządzono w Zgierzu
obławę, podczas której schwytano 9wóch
cygartów Kamińskiego i Paszkowskiego na
gorącym uczynku kradzieży.
Obydwóch przesłano c\.o urzędu śledczego w Łodzi.
rozbił

Pociąg obciął stopę

,2.0

społecznym

pragnąc by zdobyło tam jak najwięk- na dużym programem, tylu przedmiotów się pyta o to, jak było w szkole, bY. ni

nie. Każda matka odmówiłaby sobie
• niejednej rzeczy, byle wykształcić dziecko,
Nabożeństwa W kościołach dać mu w rękę zawód i jasny, pełny świadomości celu swego istnienia pogląd na
ewange IC IC W Języ 11 świat. Tymczasem niejedna matka spostrzega potem, że wychowanie szkolne nie
W niedzielę dnia li b. m. nahoźeustwo w ję· zostawia· na dziecku · takich śladów, 1· 1.
:yku polski.w odprawi w kościele św. Trójcy 0 kieby
chciała
widzieć.
Przypisuje to.
o:odz. 12·ej w południe pastor Kotula, a w kościele niezdolności swego dziecka i martwi się
w. Jana w tymże czasie pastor Dietrich.
tern. Wniknijmy jednak głębiej zarówno
w stosunki szkolne, jak i domowe, które
wywierają wpływ na ucznia..

we

czynnikiem

w kształtowaniu nowego pokolenia

Niep. Pocz. NMP.

SOBOTA

szkoły

Wspólpra a matki i

I
DZIS:

GRUDZIEŃ

z dnia 7 grnd?tla '1929 roku.

ły przy uHcy
odniósł ranę

6-go Sierpnia 68, który
khltą
pleców i obcięcie
dwuch palców ręki, 31-letni
Krupa
Władysław, motorniczy tramw. (Rzgowska 38), który odniósł 7 ran tłuczonych
i ciętych, 30-letni Br,lesław Butkowski
(Cegielniana 109), głęboka rana cięta gło
wy i kadtu_ Wszystkim wyżej wymienionym udzielił pomocy lekarz pogotowia
ratunkowego, pnz;yaem Rutkowskiego
przewieziono do szpitala rut kurację. Innych poturbowanych z pośród awantw·ników, opatrzył lekait'Z pogotowia Kasy
.Chorych w lokalu \ 1T1 1.(• :·'·'~irir·fu J}l}li-

dwo;cowy, a wanturników przeprowadzono, cele..'ll spo
przewiez;ono rzą.dzeni2.. odnośnego protokułu.
w Opatówku. . (i)
Na „pobojowisku'' pozostali
c1ęzeJ
poturbowani 29-letni Ja:.n Konopka, kon<luktor tramwajów mie.iskich. zarniP-=~a- r.ii,

- --„

(w}

~-

s.ięiaz_Zofją P<:><i!eśną, to Macki~"?czówną
łuł>

tez

Maretruakówną. Złodzie1kę

ooa-'
dyspozycji . .wtadi

dzono w areszcie do
sądmvych..(w).

Pożar

zagrody

włościańskiej'

W zagrodzie Józefa

Werczyńskiego we
wsi :ryniec, powiatu Kaliskiego wybuchł
pożar od którego spłonęły szopa i sterta
zboża, ogólnej ·wartości
10,000 złotych
Przyczyny pożaru narazie nieustalono.
W majątku Wójcinek, gminy Staw,
powiatu Kali!:>kiego, spaliły się dwie sterty
pszenicy wartości 12,000 złotych. Ponieważ z oględzin na miejscu pożaru wynik~
że ma się tu do czynienia z podpaleniem,
policja powiatu Kaliskiego pww::idzi dochod71>~ j..w>.

„n~LO-- ·

Pomysłowy
wpadł

w

W dniu wczoo-ajsizym w godzin.ach po3 zaalar1\owano wydział śledczy wiadomością. że
~ poczcie łódzkiej przyłapano pomysło,_,ego oszusta który dzięki niezwykle spry
lnym machinacjom podejmował dość po"a.me sumy z rachunku czekowego PKO.
Natychmiast na miejsce wydelegowa~o trzech wywiadowców, którzy zastali
Jl gal}inecie ki-erowcika Poczty Łó<IBkiej
Wtiegoś młodego bardzo przystojnego i
\legancko ubranego osobnika.
Na widok wywiadowców policji osobJi.k ów :z.robił niezwykle zdziwioną minę,
)tarał się nadrabiać tonem ale po chwili
ząc i~ nic go już u~atować ~e zdoł~
dał się z rezygnacJą losom I pozwolił
,ę odprowadzić do urzędu śledczego.
S~óły WYkrycia tego przestępstwa
'Ołudniowych, dokładnie około

~

'µ'zedstawiają się następująco:
-Około g-odziJny 1 po południu do urzęlu państwoweg~ Łódź I .(Poczta Główna
y uJi.cy PrzeJazd 38) przybył
jakiś
dy człowiek, który przy odpowiednim
enku przedstawił kiSliążoo.&kę P. K. o. i
\a.żądał wypłaty zł. 100.

E

:urzędniczka
w pierwszej chwili chcia
sku~nić wypłatę lecz po bliższym
jrzeruu się przedstawionej książecz..
konstatowała że jakieś sumy są tam
Jiyskroba.ne. i jakieś dopis·a.ne innym cha
'w.kterem pisma.
O spostrzeżeniu tern urzędniczka zaJo:r_nunikował~ niezwł?Cznie kierownikov?
który zap:os1ł do ~abme~u ow~go ~J:>m.la a w ~ęd.zyozas1e zawiadonnł policJę o
rszystkiem.
Po przywiezien~u owego osobnika do
1.rZędu śledczego Ok.au..alo się iż jest
to
tddawina poszukiwany przez policję to}uńską i warszawską osrzmst który graso~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~~~!l!!!!l!!!l!ll!l!!ll!l!~!!!!!!!!!!I!!!!!!~

Drogiści proszą
O przedłużenie godzin handlu

W dniu wczorajszym powróciła do Łobi delegacja Związku właścicieli skła;i.ów aptecznych, która
interwenjowała
WMinisterstwie Spraw Wewnęt:ranych
w sprawie uzyskania p.rzedłużenia goizin handlu dla składów aptecznych.
Jaik się d()wiadujemy drogiści doma~ają się przedłużenia godzin handlu, tak
jak d!a sklepów SJ>?ź~cz~cli t. zn. w so\oty ao go~. 9-eJ. w:oczor.
.
DelegacJ~ ~ogistó~ przedsta~a tę
~rawę w Mimsterstwie Skarbu, ktore w
uajb~iżsriym czasie ma zadecydować, <::f-Y
d~ogisto~ będą,p.rz:yznane ~ pra~a, Ja1;{1e .obecme poSiadaJą, fryzJerey I skład;v.

ręce łódzkiej

z Q'nia 7 grudnia

1~29

roku.

Str• 7

Z Katedralnego Chóru
Sumowego

oszust
policji

wał

śledczej

W ten prosty sposób podnosił on po
kilka tysięcy złotych na każdą książeczkę P. K. O. których miał kilka.
Po bliższem zapoznaniu się z persona1jami ares7Jtowanego ustalono, że Dziarnowski poszukiwany jest przez urzędy
śledcze w Toruniu, Warszawie i innych
miastach Polski za podobne przestęp&twa
·ustalono również, że Tullarnowsiki od
kilku lat me absolutnie nie robi a trudni
Gię oszustwami.
W mieszkaniu jego w Łodzi przeprowadzono rewIBję, która ujawniła -0becność przedmiotów potwierdzających w
całej rozciągłości jego winę.
lVIiędzy innemi znaleziono hektograf,
kolorowe ołówki, płyn do wywabiania atramentu, oraz szereg stempli nieistniejących
urzędów, a
przedewszystkiem
stempel Urzędu Robót Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziarnowskiego osadzono w areszcie
do dyspozycji sędziego śledczego. (p)

na terenie pTawie <:alej Polski.
Podczas rewizji osobistej .znaJeziono
przy nim paszport wystawiony na nazwisko F;ranciszka D.ziamowskiego lat 28 sta
łego mieszkańca Torunia oraz trzy legitymacje wystawione przez nieistniejący
nigdy „Urząd Robót Publicznych Rzeczypaspolitej P-0lskiej'' na nazwiska FrancilS'zka D~iarnowskiego, Franciszka Jaraszewskiego i Franciszka Jędrzejewskiego.
Wszystkie wyżej wymienione legitymacje .zaopa.trzone były w fotografję Dziarnowskiego.
W międzyczasie przeprowadzona ekspertYM kaligrafie.ma książeczki P. K. O.
przedstawionej przez
Dziarnowskiego
;przy okienku kasowem dała
nh~bywałe
sensacyjne wyniki.
Okazało się iż Dziarnowski
wpłacał
na konto swoje w P. K. o. kwotę 100 .zło
tych a następnie podnosił pewne sumy
wywabiając po odebraniu pieniędzy wymienioną kwotę, zaś wpisując po stronie
„Ma" nowe pozycje.

Proces o naduz· yc1·a poborowe
• k owym
prze d S ąd em W OJS

I

Na dzień 17 grudnia wyznaczono w
Sądzie Wojskowym niezwykle sensacyjną
nzprawę o nadużycia poborowe, w związku, z którą aresztowano kilku łódzkich poważnych przemysłowców.
Na ławie oskarżonych zasiądzie porucznik Antoni Lipiński lekarz 86 p. p„ a przed
tern ordynator oddziału wewnętrznego wojskowego szpitala okręgowego w Łodzi.
Porucznik Dr. Antoni Lipiński zasiądzie
na ławie oskarżonych pod zarzutem przepro
wadzenia afery poborowej i pobierania łap0wek na zwalnianie z wojska. Przestępstwo jego w myśl aktu oskarżenia przedstawia się następująco:
W dniu 27 czerwca 1927 roku poborowy
Elsner Eugenjusz urodzony w roku 1906
stanął przed komisją poborową w Tomaszo
wie - Mazowieckim, skąd odesłano go do
szpitala okręgowego w Łodzi, celem zbadania stawu biodrowego prawego. Elsner
zamiast udać się na wydział chirurgiczny
zameldował się do Dr. Lipińskiego, który
po dokładnem zbadaniu go, orzekł, iż Elsner conajwyżej nadaje się do kat. „C„ z
powodu braku kwasu solnego żołądka.
Postawiony później na komisję specjalną
Elsner został uznany za zupełnie zdrowego.
(Kat. A.) Podczas tego drugiego badania
na jaw wyszły niezwykle sensacyjne szczegóły. Okazało się, iż Elsnera do poruczni-

W

Ł

O

d ZI•

ka Lipińskiego przysłał znany macher poborowy Milstein, oraz jego prawa ręka
Bączkowska.

T~ ostatnia oś,~iadczyła El.snerowi,

iż

w szpitalu go będzie badał znajomy lekarz,
nie ma się więc czego bać. Za zwolnienie

Elsnera z wojska porucznik Lipiński otrzymał 700 dolarów, z czego 150 dolarów dał
zamieszanemu w tą sprawę kapralowi Dydakowi, który robił analizę, jako pracownik
oddziału daemiczno - bakterjologicznego IV
szpitala okręgowego w Łodzi.
Sprawa la, w którą iamieszanych jest
również cały szereg przemysłowców łódzkich wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie.
Niezależnie od dochodzenia wojskowe
go prowadzone jest dochodzenie przez sę
dziego śledczego li rewiru p. Grzysia. Na
ławie oskarżonych Sądu Okręgowego zasiądą między innemi obaj Elsnerowie, ojciec i syn, Milstein i Bączkowska. Porucznik Lipiński odpowiadać będzie z wolnej
stopy. Nie został on aresztowany, jedynie
zawieszony w czynnościach służbowych.
Poza porucznikieJ? Lipi?skim na ła~ie
oskarżonych w Sądzie Wojsk.owym zas1ądzie major Dr. Wołoszynowsk1 i kapral Dydak.
Oskarżać będzie, jak się dowiadujemy
kpt. Mitowski. Kto będzie oskarżonych bro
nił, narazie niewiadomo . .(p)
·-·

więźnia

Ucieczka
z

zakładu

karnego w

·Łęczycy

W dniu wczorajszym z więzienia karne- ców Kaniowskich 8. Zbieg uciekł w ubrago w Łęczycy podczas codziennego space- niu aresztanckim. Władze więzienne wdrom uciekł odbywający tam karę 5-letniego żyły dochodzenie, kto ponosi winę za
więzienia niejaki Jan · Plinkowski, lat 28, ucieczkę więźnia. Za ·zbiegiem zarządzono
.(i)
zam. ostatnio w Łodzi przy ul. 28 p. Strzel pościg i rozesłano listy gończe.
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Wielki rekordowy podwójny program.
I

Tragedja Nocy
8 grudnia 1914 roku
(Bitwa morska przy wy11pach
Fwklandzkich)
Najrroźn1ej1za w ltiatorji świata bitwa moraka,
która niszczyła d9szczętaie aiemieelt, potu'•

-~·

Jl

Harai&11 ojDia ! ielua

alya~
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Wuoła ame~yi:!ii.k:i:k~medja

i

Dap~ciu

od pooz,tku da koóca.

oraz

tnodnik filmowy.

•

•

------------i

Pec:z-stek ae.uaa.ów w dai powased.ai• «> rodz. 4·•
w •oboty. aiedsiei<i i awi,ta • pds. 12,30 ilai
pewnedaie ed roch. 4 do 6 i w aied•ielq od.
ll,30-3 pp. w1 zyatlci• aiejsoa P9 30 i 50 rrouy.
W '4'1li&cl<ialek wnyatkie HHH J.O 50 i 30 IT·
Qrk111tra aymf. ....t batat, p. Lt;CZYCKIEGO
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podjęło

z

pornografją

Starostwo Grodzkie

Ja:k się dowiadujemy łódzkie Starostwo Grodzkie podjęło energiczną akcję z
pornografją, zarówno pod postacią reklamowych pocztówek artystycznych, jak i
sprowadzanych z mgramicy magazynów
poś~nych kult.owi ciała.

W najbliższych dniaeh funkcjona.rjusze starostwa przeprowad!Zą szereg rewizji i wszystkie pomograficzne wydawnictwa skonfiskują, zaś wydawców pociągną do SUIOWlłj odpowiedzialności. ,(p)

---e,--Wlamanie do cukrowni w

Gosławicach

Kasiarze zrabowali papiery wartościowe na sumę

F~~~0~~~101~~k~~!?.~„
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W szponach
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==

:

•

A

ł

ł

b

r'

h

U en ycznOSC sre rnyc
monet

5·złotowych

.
.. Monety srehr:r;e 5~10 złoto-yve wyn.
bian~ są w mernu;y pan.st:voweJ w Wu
szawie ?raz W krolewskieJ mennicy
Brukseli.
.
Monety wykonyv.:ane w. War~zawi~,
opatrzon~ są znakami menmcze1?1, Ulllle
szczon~m1 pon~~ J?OS·tawą postam al~gorycz.neJ z leweJ JeJ strony, gd~ natoffil~t
m~n~ty wykończon: w me?mcy. belg'łJsk1eJ, znaku .menruczego me maJą.
. Z tego. tez '!7'ględ.~ ?rak znaku mel.
mczeg?, me :n:.oze służyc za p?dstawę dCI
~!!!!!!!!!!~l!l!!l!!!!l!l!!l!!!!!!!l!!l!!!~l!!.l!!!!!!!!l!!!!!l!!!l!!!!!!!!!llll!!!~~i!!!!!!!ll!l!!l!!!!l!!'!!lll!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!ll!l!lll!l!!~l!!l!!!!!~~~!l!l!I!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~ kwestJonowama autentycznosc1
monet
srebrnych pięcio złotowych. (w)

spozywcze. ,(p)

I03

W niedzielę dnia 8-go grudnia r. l.
o godz. 4-ej po południu Katedraln,t
Chór Sumowy urządza w sali „Filhai-którego
monji" Koncert, na program
złożą się: Występy Chórów
(pieśni ludowe) pod batutą p. B. Ulassa, p. H.
Fotygo - Zebrowska - śpiew, p. Wrocławska fortepjan, p. Leon Budzyir
ski - s.~zy:oce. n. Hen.ryk Smużny śpiew
·

.

kilkud.ziesięcin ~y~ięc! zł.

I

.

...

N-0cy wc.zorajsooJ niewykryci dotąd I gacJe 1 akcJe na sumę kilkudues1ęcm
sprawcy dolronali zuchwałego włamania tysięcy złotych.
'do lokalu biura cukrowni w Gosławicach,
Wszystko to kasiarze zrabowali. Drupod Koninem. Kasriarze, których jak wy- ga kasa, większa, oparła się ka.sia.rzom,
nika z pozostawionych śladów było czte- którzy uszkodzili ją, lecz do wnętrza jej
rech1 wtargnęli do lokalu biura za porno- nie dostali się.
eh p UnW }cas1e
· te'J Zn&J'dOWałO Slę
• 800•OOO
•
•
•'
•
cą wyłarnarua drzwi WeJSClOWY •
ktem OperacyJ' IlYffi przestępCÓW
był Skar złotych. Kradzież spostrzeŻOOO dzisia.j J"8•
•

~~~o~~:m i stojące w rmn d~ kasy

no. Jak wynika z prreprowadronego dodokonali
kasiarze

Jedną z nich podręcmtą, kasiarze roz- chodzema, występu

pruli za pomocą tak zwanego „raka". W łódzcy.
kasie tej _były papieIY, - wartościowe, obliPolicja jest-lila ic.h-tropiie.
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MOTORY

elektr. na wsze!kie wielkości i obro!.l,
Sprzedaż

i zamiana-Najtańsze żródło

Warsztaty reparacyjne
Naprawa i przewijanie
Instalacje

siły

i

światła

INZ. J. REICHER i S-ka

Łódź, uL Poludniowa Nr. 28. Tel. Nr. 21000

•

:Str. 8

„łtASLO"

z dnia 7 grudnia 1929 roku.
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w~~~~ą;:ie~i~;0r~~z~n-ej 'Antagonizm między

;rzed południem odbędzie się na boisku
J./. K. S. interesujące spotkanie o wejście
do ligi między Naprzodem z Lipin i drużylą Ł. Y. S. O. W wypadku zwycięstwa drużyny łódzkiej Ł. T. S. O. będzie miało najpoważniejsze szanse dQstania się do extra
klasy. Prócz powyższego meczu odbędzie
się we Lwowie ostatnie spotkanie o wejście do ligi między Lechją
a Ogniskiem
: Wilna.
-

f eodor Szteker

pogonią

Olbrzymie poruszenie wywołał we Lwowie fakt, że spadek Czarnych do klasy A
jest, po niedzielnym zwycięstwie Ruchu
nad Garbarnią, już nieunikniony. W związ
ku z powyższein doszło do zaostrzenia sytuacji między zwolennikami Czarnych i Pogoni. W ciągu dnia wczorajszego i dzisiejszego byliśmy śwadkami całego szeregu
incydentów, kończących się nieraz bójkami. Szczególnie agresywnie występowała

młodzież

a Czarnymi

.
.
akademicka, między

którą

Wspólny trener
.
dla
Turystów
i Warszawianki
doszło

do utarczek, bądź to na uczelniach, bądź
też w cukierniach.
~zarni zapowiedzieli szereg rewelacyj
o lidze, których ogłoszenie ma się przyczy
nić do poważnego kryzysu wewnątrz tej
organizacji. Naprężenie we Lwowie jest
więc olbrzymie, mimo, iż walki na boisku zostały iuż zakończone.

Kirszbaum u 'lurystów

Na meczu w Katowicach

zwycięzcą

. Między. del~gatami w Lidze Turystów
1 Warszawianki prowadzone są pertraktacje :eiem ~aangażowania na przyszły sezon p1łkarsk1 wspólnego tren.era, który
tr~nowałby trzy raz,r ~ tygodn~u Warszaw1ankę .w :Warszawie 1 .trzx. dm Turystów
w Łodzi..

Doskonały ongiś obrońca łódzkiej SiĄ

Kirszbaum, który przed kilku Iaty został
zdyskwalifikowany przez P. Z.
turniej u w Katowicach
P. N. korzysta obecnie z ogłoszonej amne- '
pobić
Wczoraj w Katowicach zakończył się
stji i jak się dowiadujemy, zasili drużyn~
Na niedzielnym ostatnim meczu ligo- się na Pazurka z zamiarem pobicia go.
A-wający od szeregu tygodni wielki
mię
Turystów, gdzie wystąpi na pozycji obrcW.·"
Na szczęście policja znalazła się na
dzynarodowy Turniej zapaśniczy, w któ- wym w Katowicach między Garbarnią i
cy już z początkiem przyszłego sezonu.
rym brali udział zapaśnicy znani z ostat- Ruchem doszło do gorszących scen, które boisku i natychmiast wyswobodziła Pazurmogły się przykro zakończyć gdyby nie in- ka. Po zawodach gracze Garbarni musieli
niego Turnieju we Lwowie.
alborozwoju sportu w Polsce
Zwycięzcą Turnieju został mistrz Pol- terwencja policji. Przed zawodami niektó- pod osłoną policji opuścić boisko,
ski Teodor Szteker, drugie miejsce zajął rzy gracze Ruchu namawiali Pazurka, le- wiem publiczność przyjęła względem nich
W zrozumieniu znaczenia rozwoju życia
Pooshoif, 3-cie Petrowicz, 4-te Kaempfer. wego łącznika Garbarni, by nie wystąpił bardzo groźną postawę. Na meczu obecny sportowego w Polsce Lódzkie Ognisko
Zauważyć należy, że Kaempfer poło na meczu przeciwko Ruchowi. Ody Pazu- był specjalny delegat ligi, który sprawę tę Polskiej Y. M. C. A. zaprosiło kierowniza- ka całego życia sportowego w Polsce, p.
żył Sztekera na łopatki i dopiero w wal- rek nie chciał się na to zgodzić kilku gra- poruszy na najbliższem posiedzeniu
Kach rewanżowych nadrobił mistrz stratę czy Ruchu oraz część publiczności rzuciła rządu.
pułk. dypl. Władysława Kilińskiego,
na
punktów . .W walce wolno-amerykańskiej
przybycie do Łodzi i wygłoszenie odczytu
zapaśnik murzyński Siki zmusi! S 7 tckera do
p. t. „Ideowe podstawy wychowania fi·
' Doddania się
zycznego i sportu oraz najbliższy P.rogram
·~
Najbliższa niedziela również nie wyja- w tej dziedzinie.
Niedzielne rozgrywki o wejście do LiPułk. Kiliński wygłosi swój odczyt \\.
gi nie wyjaśniły bynajmniej sytuacji. Kan- śni jeszcze sytuacji, gdyż bez względu na
dydatów do extra klasy jest obecnie trzech, wyniki, każda z tych drużyn ma jeszcze dniu jutrzejszym w wielkiej sali „Resursy
Gedanja wicemistrzem
przyczem największe szanse mają Naprzód szanse na zdobycie tytułu mistrza A-klasy. Rzemieślniczej" w Łodzi o godz. 11 m. 30
Gdańska
i Ł.T.S.G. (bo 2 punkty tylko stracone), Grają: w Łodzi Ł.T .. O. - Naprzód, we w poł. Bilety w cenie 30 gr. dla wojsko ...
wych i młodzieży szkolnej, a 50 gr. dla
Znana w Poznaniu, jedyna polska dru- podczas gdy Lechia~ ma ~,s.ż za sobą utra- Lwowie: Lechja - 0,...11isko.
wszystkich
pozostałych są wcześniej da
żyna piłkarska w Gdańsku, Oedanja, zaję tę 4 punktów.
nabycia w lokalu Polskiej Y. M. C. A 1
ła w mistrzostwach ligi gdańskiej
drugie
Piotrkowska 89 od godz. 10-ej rano da
miejsce. Tytuł mistrza przypadł drużynie
10-ej wiecz. 1 a W dniu OdCZY.tU P.fZY, .weJśchi
Neufahrwasse, z którą gra w niedzielr w
na salę.
Gdańsku Legja warszawska.
pułku
Odczyt pułk. Kilińskiego obudził zro„
Sport konny to rodzime i wdzięczne po-1lewski na klaczy „Nuśce" i por. Michałow zumiałe zainteresowanie w szerokich sfe·
Po meczu Jłuch- Garbarnia Ie pracy sportowej wojska zwłaszcza zaś ski na „Mongole" zyskując piękne i cen- rach sportowych naszego miasta~ a szczegól
Po niedzielnych zawodath Ruch - broni jezdnych a mianowicie: artylerji ne nagrody.
niej p_edagogów, wojskowych i młodzieży.
Jarbarnia ( 1 :O) ta ostatnia wniosła pro- i kawalerji.
,
Bieg podoficerski przyniósł I nagrodę
test przeciwko ważności meczu z powoZ roku na tok, z tygodnia niemal na ty- st. ogn. Korniejence na „Gałganie" 1-II-gą
du nieuprawnionego do gry w barwach dzień zyskuje on w oddziałach wojsko- plut. Ratajczykowi na „Trockim".
Ruchu Peterka (strzelił on nawet zwycięs wych wydatnie na fotmie, i wchodzi coraz
Współzawodniczyło w tym biegu ogóką bram kę) zdyskwalifikowanego jak wia- więcej w fazę rutynizacji.
łem 15 podofic. na 6 klm. trasie z 7 przedomo, przez W.O. i D., o czem ostatnio
. śledziliśmy ten wielki postęp w dniu 4 szkodami terenowemi.
~
ZGIERSKA 26
pisaliśmy. O ile więc
protest Garbarni b . .m. na wybornie zorganizowanych zaFunkcje kontr-mastra obu biegów peł
przejdzie, mecz powyższy zostanie zwe- wodach konnych 26 pułku artylerji polo- tlił niezmordowany por. Wąsicki. - KomiDzii i cłAi autępnyela
ryfikowany 3:0 walkover dla Garbarni, co wej w Skierniewicach.
sję sędziów składali: gen. Mackiewicz, płk„
·
równałoby się definitywnemu przyznaniu
Do konkurencji w skokach stanęło 13 dypl. Bortnowski, płk. Maciej0wski d-ca
WSPANIAŁY PROGRAM
tytułu mistrza Ligi drużynie krakowskiej, a jeźdźców-oficerów 26 p. a. p. z pośród 26 p. a. p„
ppłk. d.vpl. Alf. Tarczyńsk~,
poił tytałem
spadkowi Ruchu do A-klasy, a uratowaniu których I. nagrodę d-cy 26 dywizji . gen. Starosta Dr. Łazarz, Prezes p. Okęcki,
Cvrtt.vci..
bryg. Mackiewicza zdobył pot. Biedrzycki Prezydent Miasta p. Macherski i mjr. Graff
na klaczy „Pardwie", 11-gą por. Micha- Tadeusz z 26 p. a. p.
najlepszych szosowców łowski na wałachu „Mongole", III-cią por. W charakterze gości i widzów uczestniZientara, IV-tą wreszcie „nagrodę pocie- czyły liczne towarzyskie sfery miejscowego
polskich
szenia": por. Skórzewski.
społeczeństwa, d-ca 10 p. p. z Łowicza,
Polski Związek Towarzystw Kolarskich
Trudny par-cours stadjonu sportowego grono oficerów 18 p. p. i garnizonu, oraz
w roli rłównej:
ogłosił listę najlepszych polskich szosowim. Marsz. Piłsudskiego, najeżony 15 prze- delegacja oficerska 10 p. a. p. z Łodzi.
Niezapomniany bohater Wielkiej Parae.ów w roku bieżącym. Lista ta przedstawia szkodami po 120 cm. wysokiemi z których
Wieczornica - bridge urządzona przez
dy i Symfonji Zmysłów
się następująco: 1) Stefański, 2) Michanajcięższemi był głęboki rów dwa i
pół 26 p. a. p. w salonach garnizonowego kalak, 3) Więcek, 4) Kctlodziejczyk, 5) Za- mtr. szer„ leżąca płaska czerwona koperta, syna zgromadziła elitę towarzyską Skiernie
leski, 7) Olecki. 8) Wiśniewski. 9ł- Stahl, oraz .trudny skok i wyskok brali jeźdźcy wie szczerze ujętą staropolską gościnnością
10) Fross.
brawurowo w bardzo dobrym czasie.
korpusu oficerskiego 26 p. a. p. z dowódcą
Wkrótce: METRO POLIS.
W biegu myśliwskim mastrowanym płk. Maciejowskim na czele. Dzień patronprzez por. Płodowskiego na dystansie 7 ki artylerji św. Barbary zqstał uczczony god
Poez,tek w dai powuednie • r• 4 pp.-Wsoluty
klm. z 10 przeszkodami wysunęło się na nie i ze wszechmiar pożytecznie.
aiedziele i iwifłt• • r· 12 w poł„ - Ceay mi•i••
w dlli powaudnie aie<lsie!. i iwi.ta NA PIER·
czoło dziesięciu zawodników: por. WojtuRol.
WSZY SEANS Ili m. 40 rr. Il, I i ball::on 60 rr.
loia 1 dot)' - NA NASTĘPNE SEANSE w ch•i
powazeclaie: ID 70 rr„ Il I balkon 90 V•• L a.

chciano

Pazurka

ły

dożywotnie

Z

. •„ •

o

WeJSCle

do Ligi

Zawody konne

26-go

artylerji polowej

-~ZACHĘTAs=

Ostatni

Lista

Pocałunek

JOHN GILBERT.

NoLEs MA
CU
DŻENTELMEN WŁAMYWACZ

IWAN MOZŻUCHIN
BRYGIDA HELM

Du1U dai nasłf;pnych. - Poczl\t•k o
i'Och:, 12-ej. Ceny miejsc na I se·

~~··!\i!Sasw.s;Sfajzysti'B~i·„po_11:ł._„

1

iwl,-

zł. 1.20
leia sł. 1.50 w soboty aiodsiole i
ta !Il m. SO I"'• II i balkoa zł. 1.10, i I a. 1,40
loia 1.80

Spór o naszyjnik Napoleona
powstał obecnie interesu
spór na temat: który z istniejących dwu naseyjników Napoleona jest
autentyczny.
Kwestja ta zajmuje w tej chwili żywo dwie panie z wytwol'llego towarzy.
stwa amerykańskiego. Mrs. Ernest l~.
Graham, żona znanego architekta, utrzymuj e, ii ona to je~t w posiadaniu ory
ginoalnego naszyjlllika, który Napoleon I
pfiarował cesarzowej Mąrji Ludwice w
chwili narodzin „króla Rzymu". Mrs,
Qraham twierdzi, iż na.szyjnik ten otrzy
mała od swej siostry, która kupiła go we
Francji ubiegłego latu od jakiegoś „starego :zrujnowanego gentlemana", którego nazwisko - zdaniem Mrs. Graham -

W Ameryce

jący

I

nie odgrywa żadnej roli.
Z drugiej znów strony mrs. Charles
A. Townosend z Nowego Jorku wystawiła
ni·edawno na widok publiczny naszyjnik,
zuellnie podobny do klejnotu, posiadanego przez mrs. Graham. Pani Townsend
utrzymuje, iż jest w tej chwili pełnomo
cnicz.ką arcyksiężnej Marji Teresy, która posiadała jedyny autentyczny na~zyj
no~k, ofiarowaJUy przez Napoleona
I żo
nie w dniu, w którym powiła syna.
Sfery miljonerów amerykaf1skich zainteresowane są żywo tym sporem o au~
tcntyczność historycznego klejnotu, tein
bardziej, ;ie wartość klejnotu oceniam.a
jest na 4-5 miljonów złotych.

Popierajcie wyroby . kr~jowel

Tajemnica skrzypiec '
Stradivariusa
Tajemnicy niezwykłej dźwięczności i
tonu skrzypiec stradivariusow·
skich pomimo wysiłków wszystkich nie·
mal fabrykantów skl'zypiec ni~ udawało
się dotychczas odsłonić.
Dopiero ostatnio archeolog genewskh Rene Noir, odnalazł w jednej z bibljotek formułę fabrykacji politury,
):l:tórą malowano skrzypce Stradivariusa i
~tórej zawdzi~~ją one swe niezwykłe
czystości

~ety.

Odkrywca twięrdzi, że nawet zwykł\
skrzypce, ;pomalowane politurą, spreparowaną na podstawie znalezionej przez
n.iego formuły, nabierają wszystkich za~
let, cechujacych sławne skrzypcfl St:ra-

dtvariusa.

Nr. 336

_,,b.IAS!.O" z dnia 7 grudnia 1929 room.
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ROZRYWKA i ODPOCZYNEK PO PRACY
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KINO
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TEATRY
teatr Miejski: - Pan Topaz.
reatr Popularny: - Pociąg widmo.
'featr Kameralny: - MężczyZllli. i Kobieta.

CO

GRAJĄ

W KINACH

.Apollo: - Miłość kozak.i.
Bajka: - Szampan.
Capitol: - Motyl brukowy.
.Casino: - Manolescu.
Corso: - Szalony jeździec.
,Czacy: - Walki w Palestynie.
!Era: - Policmajster Tagiejew.
,9rand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
Luna: - Maski Erwina Reinera.
Mimoza: - Uśmiech losu.
Odeon: - Papo ja chcę hrabiego.
Palace: - On nie powróci już,
Resursa: - Erotikon.
Raj: Dalsze dzieje Tarzana.
Słońce: Pat. i Patachon
jako pasażerowie
na gapę".
Spółdzielnia: Pojedynek w przestworzach.
.Syrena: - W szponach żółtych djabłów.
Uciecha: - Co kocha kGbietka.
1Venus: - Walka tytanów.
Wodewil: - Papo ja chcę hrabiego.
Zachęta:
.Ostatni pocałunek.
'1.:EATR MIEJSJU
„RYWALE".
'l>~iś, w sobotę o godz. 4 popołuiniu po
.a.ach zniżon,ych „Rywale",

r

ce-

„PAN TOP AZ".
w sobotę o godz. 8,30 wieczorem po raz
drugi „Pan Topaz" komedja w 4 aktach M. Pagnol'a z pp. Grywińską i Zniczem w
rolach
głównych. Reżyserja K. Wiercińskiego.
Premjera sztuki „Pan Topaz" dla prasy
zaproszonych gości odbędzie się we wtorek.
Dziś

„STAś

Em•••••maasm

dzie dziś, sobota o g. 4 popoł. i w niedzielę o g. I Ten ulubieniec kobiet w obrazie „Co kocha ,,Id. więcej wypije", a skończywszy na bi~
12 w południe oraz w poniedziałek i wtorek o kobietka" przeszedł samego siebie, gdyż więcej roz- b1'a l'1WŻe momentem, który na długo pozosf4lłit
g. 7 wieczorem.
kosznego i uśmiechnietego nie możemy go wbie w pami,eci wi<Ua.
wyobrazić. Wielce ciekawy scenarjusz jest konstruk
Mimo wrogiego współżycia między Johnem GilTEATR GEYEROWSKI
cji Harrego, którego debiut i na tym pakt wypadł bertem a Ernestem Torencem, obaj przed śmier
Piotrkowska 295.
doskonal,e.
CU, dq ratować si§ wzajemnie, lecz nieubłaglllla
Wystawia dziś sob-Ota i w niedzielę dwa raAkcja toczy się w nocnych loka/,ach oraz nad
zy przepięlme „Skalrnierzanki" w premjerowej Modrym Dunajem na tle przepięknej natury. Rolę śmierć zamyka im oczy. Na ust.a konajqcego Gil
berta ost.atni pocałunek slclada p_iękna Joane c,....
obsadzie.
kobiecq odtworzył niezapomnia11y ..,BUJly Pajqk"

-„

ford (jinal).
Marja Paudler. Całość pogodna, mila, a ro naiważ·
Fam o tr.le różni się od innych, że ko~
niejsze, że P.OZOstawia f1!', soliie Jnile
niezatarte tragicznie.

„~"h.ALMIERZANKI"

nieprzeciętnego

który walczy " miło·
by jej uledz odsłania nam
w całej pełni głębokiego tragizmu znakomity John
Gilbert, kreujacy role iytułotoa. Wykazał on olbrzy
mi.q skal«J swego nieprzeciętnego talentu w głębo
ko przemyślanej i niebanalnej roli Erwina Reinera.
Kreacja jego postawiła go na czele wielki.eh mistrzów
maski - zdecydowana od pierwszej d-0 ostatniej
chwili sylwetka nieprzebierajvcego
w środkach
Don Juana, jest jakby stworzona d-0 świetnych tc10o
runków zewnętrznych znakomitego artysty. $wietnie d-Ostrajały się d-0 nieeo, przepiękna Alma Rubens i przemiła Ewa von Beme. ,,Maski Erwina
Reinera" wybijają się na czolo wszystkich filmów
wyświetlanycli w bieżqcym tygodniu w Łodzi. W spa
nial,q ilu.<trf'r.ia "'"""""="" ' przygotował dyr. Czudnowski.

GODZ. 9 MIN. 25.

O godz. 9.25 przechodzi przez mai« mieścinę
prowincjonalnq express międzynarodowy.
Express uwozi w dalekie, nieznane światy, pel,
ne egzotycznych ludzi i nadzwyczajnych przygód,
strojne panie i bogatych panów.
Express napełnia hukiem i jazgotem łańcuchów
ciche miasteczko, drzemiące w pomroce wieczora
przy nasypie kolejowym.
Okamgnienie, błysk ślepiów parowozu, smuga
dymu, snop iskier i nic nie pozostaje z potwora,
mknącego na druai koniec świata.
Owszem pozostajq, tylko senne marzenia, maja·
ki nocne, goraczkowe rojenia rozognionej wyobraź
ni, jeśli kto fa posiada.
W tem małem miasteczku wyobraźnie po.siada
jedynie urocze dziewcze, mała Krysia,
mieszkajqca w niskim domku swej matki tuż przy plancie
kolejowym.
Nadejdzie chwila, gdy życie r:z:uci ia w wir dalekiego, nieznanego świata, gdzie znajdzie szczęście.
P. Iza Norska,
urocza łodzianka, kreująca
główną rolę, wyposaża postać Krysi w czar wdzię
ku kobiecego, co poparte jest dużym talentem
aktorskim i fotogenicznością tej nowej a tak obie·
cującej gwiazdy filmowej.

człowieka,

ster Tagiejew w interpretacji Samborskiego - ro
symbol biurokracji rosyjskiej z CZll.!ÓW carom
Powieść Zapolskiej stała się lwpal,ni,q pomysłów reżyserskich,
które - łO już zasługa 1llŻ. Garda,
na - reali.zatm potrafił inteligentnie wyzysW
Znać na Gardanie wpływ d-Obrych rosyjskich i ni&
mieckich reżyserów - tych ostatnich zresztq prw
ścigTUJł w scenach, rozgrywajqcych się w spelunct
,,cioci" (co za bajeczny, makabryczny typ starej
raj/urki - Flanzowa). Od Rosjan nauczył ~\
Gardan wywoływania nastroju zestawieniem błahych
napozór, a niezmiernie charakterystycznych szczegółów
( grot.eskowe epizody w restauracji, wizyt4
„artystek" u policmajstra, śmierć Tagiejewa i t. tl.).
Słowa rimania należ1;1 się Samborskiemu,
którego
debjut na ekranie stał ~ rewelacjq wielkiego fam,o.
icego trzlentu. Zauważcie, jak stopniowo zmienia sif
wyraz oczów u Samborskiego, ile wymowy mają
KINO ,,ZA.CHĘT A"
jego ręce i zgarbione plecy sługusa, który za chwi.
„OSTATNI POCAŁUNEK"
le wyprostuje się i przedzierzgnie się w satrapt
John Gilbert, obecnie artysta o światowej sławie,
Nora Ney - spełniła pokładane w niej nadzieje
tworząc film
„Ostatni pocałunek" nie przypusz·
Wszyscy bez wyjqtku zasłużyli sobie na pochwa4
czał nawet,
że zdobędzie sobie miano wszystkich
,,Policmajster Tagiejew" - to pierwszy polski uda5•
trzech sławnych artystów, oddajac w tej kreacji, fil-.
obok urody Valentina, zwinność Fairbanksa przy
donżuaństwie Barrymora.
Jest to porywajq,ca epopeja junactwa, miłości
i poświęcenia, rzadko spotykana na filmach i odda·
USŁYSZYMY DZIS
na na ekran z prawdziwem 11ezuciem.
Ernest Torence odtwarzający typ prawdziwego kor
RADJO
PRZEZ
sarza i przemytnika wykrzesał z roli swej minimum
PROGRAM
STACJI
WARSZAWSKIEJ,
zdolności i mimo swej szpetnej twarzy zjednał so·
na dzień 7 grudnia.
bie sympatję publiczności, swym szlachetnym po·
stępkiem.
11.58-12.05. Sygnał czasu z Warszaw~
&ena walki o kobietę, poczqwszy na próbowaniu:
Obserwatorjum Astronomicznego. Hejnłll •
ścifJ,

LOTNIKIEM CZYLI TAJEMNICE
LALEK".
.Tutro w niedzielę o godz. 12 w południe ukaże się na scenie Teatru Miejskiego, w formie
s11ecJ<ilnego widowiska dla dzieci i młodzieży KINO „UCIECHA"
'\cc.medjo - bajka pióra Remusa p. t. ,,Staś lot„co KOCHA KOBIETKA"
nik:em czyli tajemnica lalek".
Filmy z Harrym Liedtkiem mają ju~ wyrobioną
Każda osoba dorosła ma prawo wprowadzić
markę wśród kinomanów łódzkich, a co najważniej
l. dziecko do lat 7 bezpłatnie.
sze, że żaden jeszcze obraz z Liedtkiem nie zal!llety po cenach najniższych do nabycia w wiódł.
kasie zamawiań w kwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 10 ra110 do 7 wieczorem bez przerwy.

silnq jak

śmierć,

CO

Wieży Marjackiej w Krakowie.
12.05-13.10. Koncert z płyt gramofonowych.
13.10. Komunikat meteorologiczny,
13.20-15.00. Przerwa.
·
15.00. Komunikat gospodarczy.
15.20-16.00. Przerwa.
16.00-16.50. Koncert z płyt gramofonowych.
16.50. Komunikat Komitetu Floty Narodowej.
17.00. Nabożeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie.
18.00. Słuchowisko dla dzieci p. t. „święty M
kolaj w wesołej szkole" pióra E. Zarembinv
19.00. Rozmaitości.
19.25. Giełda rolnicza.
19.58-20.00. Sygnał czasu z Warszawskieg6
Obserwatorjum Astronomlcznego.
20.00. Odczytanie programu na dzień następnJ

„ARTYśCI".

Jutro w niedzielę o godz. 4
ten.ach zniżonych „Artyści".
.Wieczorem „Pan Topaz".

aif

W SALI FILHARMONJI.
wrażenie.
Reprezentacyjny środowy występ Teatru PoKINO .,ERA.;
pularnego w Sali Filharmonji, na którym jak KINO „LUNA"
wiadomo odegrana będzie pierwszorzędnie wy,.POLICMAJSTER T AGIF. . .W"
,.MASKI ERWINA REINERA"
stawiona i zagrana barwna i kolorowa komedjo
Przeróbka znakomitej powieści g~okiego myPora: pientmy w dziejach polskiego fi/,mu ogl.t
-opera J. N. Kamińskiego „Skalrnierzanki" - śliciela i znawcy duszy ludzkiej lakóba W asser·
damy obraz, laórego istotnej treści, nie stanowiq prze.
wzbudził w mieście ogromne zainteresowanie.
mana nic utraciła nic z pełni swego wyraru ro rea· życia mydelkowo ładnej pary• amantów, ale który
Sprzedaż biletów w dalszym ciągu w kasie
lizacji filmowej. Skomplikowane dzieje pewnego jest psychologic:mem studium człowieka. PoliCmGj.
Filha.rmonji w cenie od 1 .zł. do 5 zl.

popołudniu

Wiadomości bieżące.

20.15. Feljeton p. t. „Czfowiek humoru" - wy.
głosi p. Zygmunt Kawecki.
20.30. Koncert wieczorny: Muzyka lekka. Wy·
konawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Bronisła
wa Szulca, Olga Orle!1ska (śpiew), Wład
Kaczyński (harmonja) i prof. Ludwik
Ur·
stein (akomp.).
22.00. Feljeton p. t. „Dowcip, karykatura i &
tyra" - wygi, p. Mateusz Gliński.
22.15. Komunikaty: meteorologiczny, policyj
ny, sportowy.
22.35. Komunikaty Polskiej A. T. (PAT).
23.00-24.00. Muzyka taneczna z Sali Malin<>
wej Hotelu „Bristol". Orkiestra Artura GoJ
da i Jerzego Petersburskiego.

Slub w

•

o

e

w1ęz1en1u

Słynna powieść D'Annunzia, p. t. „MoPo dokonaniu tej strasznej zemsty ~"ii tak, może nie" oparta została na traTymczasem Silvestro, przybrawszy fałgedji życia młodego wieśniaka z Fondi, szywe nazwisko, zamieszkał w małej
Antonia de Silvestro, którego ślub odbył wiosce Galinaro i żył tam wraz z pewną
się przed niedawnym czasem wśród niez- kobietą, która go obdarzyła 4 dzieci. Spowykłych warunków.
kojne to i pracowite życie trwało przez
Przed 22 laty młody wówczas Silvestro czas dłuższy, aż do chwili, gdy policja
zakochał się w cudownej wiejskiej dziew- nie odkryła, że osiedleniec w Galinaro nie
czynie Driadzie Sarro i zyskał jej wzajem- jest kim innym, jak poszukiwanym przez
ność. Dzień ślubu był już wyznaczony, gdy sąd Silvestrem~
nagle narzeczona Silvestra zapałała 1'.1iło:
Narazie Silvestro zdołał umknąć znością do innego i z całą bezwzględnością 1 wu, lecz podczas pościgu ukrył się on w
okrucie.ństwem narzuconym jej przez nową jakimś domu, skąd znowu ratując się umiłość odtrąciła od siebie narzeczonego.
cieczką skoczył z dachu i złamał nogę.
Silvestro zaprzysiągł zemstę. I nocy Wypadek ten oddał go w ręce sprawiedlipewnej podkradł się pod domek swej _u- wości i sąd w Rzymie zatwierdził wyrok
kochanej i zastrzelił ją przez otwór wyC1ę- pierwotny skazujący Silvestra na dożywot
ty w okiennicy, a dokonawszy tego strasz. nie ciężkie więzienie.
nego czynu, podpalił chatę z kilku stron.
I oto w tych dniach Silvestro, pragną(
W ogniu prócz Driady zginęła jej siostra zabezpieczyć swej towarzyszce życia i
i dwaj domownicy. Zbrodniarz w przystę- swym dzieciom prawo do spadk~ po n~m,
pie szaleńczego ataku położył nadto tru- zawarł z nią ślub w więz1enne1 kaplicy
pem swego rywala, który wraz z kilkuna- miasteczka Cassino, którego mu udzielił
stoma ludźmi przybiegł na ratunek pło- miejscowy proboszcz w asystencji kana,cei chaty.
" pelana więziennego.
że

_,,,HASLO„
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Następny

oc~tek

seansów w dni powszednie o iodz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świ~tecznc
o godz.IJ.:J. 5, 7 i 9

-

WIEDZIOłNEI

GUSTAWA MACHATY.

następnych!

dni
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tegorocznego repertuaru!

I

UL. Kl
Dziś I•

z dnia 7 grudnia. 1929 roku.

O

program:
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Zawd~c:z:~
pończoszniczych
poważnym

łaskawemu poparcin
przez Sz. Klientel~ a

naszych wyrobów
w zwi1riku z tern

obrotom
pończoszniczych
.
zostały zniżone
Dom Handlowy „JULPOL" Sp. z o. o,

Ceny wyrobów

l.ód.ź, Al. Kościuszki
Skład fabryczny front

22.

parter

ruja w Tomaszowie Maz. uL Prez. Mościckiego 10

SZKOŁA
Zatwierdzona

KOSMETYCZNA

przez

Min.

Spraw W ewnętn:nych

A. RYDEL

Cegiełniaua19.tel. 1.62-92.- Zapisy

codzienni\!.

Institut de Beau te
ANNA RYDEL

(Dipl~me

de l'Universite de Paris)
CEGIELNl.A&"\J'Al9, m.8 tel.69-92
Godziny przyjęć dla Panów i Pań
od 10-8.
Pielęgnacja skóry i włosów.
Specjalne masaże twarzy i ciała. Masaże
odtłuszczaj„ce. Usuwanie zmarszczek,
brodawek, piegów, wągrów i innych.
defektów cery. Usuwanie włosów elektroliz,. Elektroterapja. (Arsowalgalvanfaradyzacja). Kwarc. Solux, Helioterapja. Farbowanie włosów.

2614. -

29.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu ~rodzkiego w

Łodzi ,,xvI"
zamieszkały w

przy ulicy Radwańskiej Nr. 8, n.a zasadzie 1030 art. Post. cywiln., ogłasza, że w dniu
20 grudnia 1929 r. od godz. 10 rano w domu Nr.
189 przy uL Piotrkowskiej odbędzie się licytacja ruchomości należących do Rafała Prajsa i
Arona Gelbal'towicza., składających się z szlauch
lizpul maszyny i inn., oszacowanych na zL 420.
~pis rzeczy i szacunek tychże przejrzanY, być
.aoże w dniu licytacji.
Komornik(-) RAFAL SAKKILARI.

MZ. 2519, 2520, 2521 -

29.
OBWIESZCZENIE.
Komornik: Sądu Grodzkiego w Łodzi ,;x:vI"
rawiru RAFAŁ S.AKK.ILA.RI, zamieszkały w
todzi, przy ulicy Radwańskiej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. Post. eywiln., ogłasza, że w dniu
18 grudnia 1929 :r. od godz. 10 rano w domu
Hr. 199 przy uL Piotrkowskiej odbędzie się lieytacja :ruchomości, należących do Józefa Bodzecho-~ego, sklada;i1łeych się z mebli, oszacowauych na. zł. 3,300.
Spis rzecey i szacunek tyc.hZe przejrzany być
mo~ "IT. dniu Jieytacji.
Komornik(-), RAFAŁ SAKKil.ARI.
25G- -

29.

OBWIESZCZENIE.

Komomilt Slłf}u Grodzkiego w Łodzi ,,XVI"
xewim RAFAŁ SAKKJl.A R.I, zamies,zkały
w.
Łodzi. przy ulicy :Rac:lwań:!kiej N.r. S., na zasadzie ł'080 art. P-0at. cywiln., ogłasza, że w dniu
11 grudDia ~ r. od godz. 10 rano w domu Nr.
14 ~Y ul. Anny odbędzie się licytacja ruehomości nal~eyeh do firmy ,,Berek Bornstein",
składających się

Ciynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ!(ta 9 - 2 pp.
od 11 -12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i 1k6rnych
Badanie krwi i wydzielin na
syf ilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

"

„
1. -

•

~·-hł~

moma

• „

Swiatło-Leczniczy

DOKTOR

WO&ICOWV'$1CI

Biżuterja

zegarki na raty, -.e
ny gotówkowe„ Pre·
C•sl•lalaaa H. TeL Ui-17.
cios a" .Piotrkowska
Specjalista chorób •kórnycb
i weneryc:uiycb
40y 123 w podwórzu.
LECZENIE ŚWIATŁEM (l1t111p" kwarcow"). Badanie krwi i wydzielin.
Przyjmuje od srod:ii. 8-2, i 6-9 pp.
w niedziele i awięta 9-1
Dla pań od 5-6 eddzielna poczekalnia

SKŁADY

L. JASINSKIEGO

Skóry-Hurt i Detal

w Łodzi, Andrzeja 10, tel. 168-56
tęcz

c ,

Poznańska

30, tel.

125.

(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wod~)

poleca:
Spółka

Szewców

Piotrkowska 79
tel. 1.SS.38

••i

stomatolog

Inż.

J.

zł.

.ADjO

Krzyżanowski i
ANDRZEJA Nr. 4,

S·ka

D

HE

+

„

„
„

5.8.0.40

przerwa4 tyll:o l I 15 kałdego miesiąca
'·

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSC(>WYCH 1
50 gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
Nadesłane
40 „ „
„ 1 • 1 „
., 4 „
Zwyczajne
'12 „ „
„
1
„ 1 „ (10 łamów)
Nekrologi do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. za 1 wiersz
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne oirłoszenia 15 gr. za słowo.
Najmniejsze ogłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 yr. za słowo
Najmnieisze ogłoszenie zł. l.20.

Wydawca: Tow. IUem. "Resursa"

-Odtitt9~w.o~ ,,~~l!Wr~~

IE

Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel.179·89

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
srodz. 3.:....5 po poł., w niedz. od 11-2 Pp
Dla niezamożnych ceny lec:znic
22

U.-Łódż.

Kuchenki ·,
Piecyki
Poleca

„Koźminek"'
Główna

51

Przybłąkał
się

pies rosy wilczej. Odebrać mo-'
żna za zwr otem ko·
sztów, ul. Przędzal- 1
niana 80 u rzeźnik a

tel.41-79

W tekście

K.

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

BOKSLEITNER

Łódź, Sienkiewicza 79,

karta reLestracyjna.
na imi~ Stanisława.I
Lewandowskiego \
wydana przez P,

regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

w lu-

drożej. Będziesz zadowolony

lekka i ciepła tylko w firmie
EDĄUND

Piotrkow•ka 7!

chirurgia szcz~k, Jamy
uatnej i plastyka

a przekonasz się, że tylko my
możemy dać to co inni sprzedają

WATALINA POI.SICIE

„ DOBRO
OL"
l.6diE
Zaginęła

SADOKIERSKI

Przyjdź do nas
za 220

nlejasych wa.:
runkach w fabryj
cznych skład zie

tel.1-58-61

Dr. med.

OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi I rewiru
LEONARD NABOROWSKI, zam. w Lodzi, przy ul.
Głównej 17, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dnin 11 grudnia 1929 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy nl. Kilińskiego Nr. 238
oclhędzie się sprzedaż
przez licytację ruchomości,
należących do Jnljana Pedy składających się z ma·
szyny do szycia i innych ruchomości ocenionych
na sumę 450 zł.
usłyszysz radio 3 lampowe
Łódź, dnia 20 listopada 192 9r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI ksusowem wykonaniu

Wielki wybór wóz'
ków dziecinnych )
krajowych zagranicznych lółek metalowyl!h; wyżyma
czki amerykańskie,
materac:o wyścieła
ne oraz materace!
spr~żenowe hygie-'
niczn „Patent" do~
meblowych
łóiek)
podług miary nabyE\
mo:i:na najtanlefi
I na najdo1rod•

w podwórzu,

* * •

Do akt Nr. 2628/1929 r.

„
•

••• SZEWCY•••

(tylko ieszcze kilka dni)
oraz nasiona do jesiennego wysiewu
Polecają
,

: ifo<!6ft:ie11(ifu~anym npes. d. 4.10

„

skórne woneryc:z:ne i mo- kupuję, pełnił war•
tość płacę. Solidne
ezoploiowe.
traktowanie „Pro·
Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie ciosa". Piotrkowska
lamp~ kwarcow~. Oddzielna poczekalnia Nr.123 w podwórzu
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190
274

Do akt Nr. E. 1200 i in./29.
OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lasku, ADAM
DARMAS, zamieszkały w Lasku, przy ul. Prez.
Narutowicza Nr. 7, na zasadzie arL 1030 UsL Post.
Cyw. ogłasza, że w dniu 20 grudnia 1929 r. od godz.
10-ej
rano
w Szczercowie, pow. łaskiego,
oclhędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości
należ11cych do Antoniego
Szklarskiego i Jankla
Bursztynowicza i składajęcych się z autobusu marki
,,Chevrollet", oszacowanych na sumę zł. 1000.
Lask, dni11 4 grudnia 1929 r.
Komornik ADAM DARMAS.

z warsztatów mechanicznych,

oazacowanych na zL 800.
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzany być
moie w dniu licytacji.
Komarnik (-"j RAFAŁ SAKKlLARI.

!•

Biiuterję

Dzielna 9, tel. 1.28·98

CEBULKI KWIATOW

w

Jr.

I

Mi

dla gospodarnej pani.
Bardzo praktyczna masywna, mało zajmująca miejsca, prawie nowa
DOMOWA MAGIEt
mechaniczna, okazyjnie do sprzedania.
Wiadomość 6-go Sierpnia .12, w mleczarni S. Janiaka.

.Aiwiru RAFAŁ SAKKIŁARI,

Różne

I

iA

Cberob:r

Kosmetyka lokaraka
Oddzielna poczekalnia dla kobiet
223
PORADA 3 zł.

OllCAZIA

Łodzi,

Ił

Lekarzy Specjalistów
. ul. Zawadzka Nr. 1

Gabinet

~t.

Dr. med.

Poradnia
Wenerologiczna

POŃCZOCHY STANIAŁ YUI

Ogłoszenia

firm zamiejscowych,

chociażby posiadających

filj•

w todzi, a centrale gdzieindziej, o 50 proc. drożej od cen miej·

Firmy zagraniczne o 100 procent drożej. Każda nowa
wszystkie już przyj~te ogłoszenia do zmiany
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Z1 terminowy druk ogło sz e ń,
komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uważa n są
za bezpłatne.
·
Rękopisów· zarówno- użytych iak i - wrzucony:>h redakcja.
nie zwraca. •
scowych.

podwyżka obowiązuje

-

Redaktor
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- żuczkiewicz..

